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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i müzaikerat : Saat : 1,40 

REİS — Fethi Bey 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Talât Bey (Kângırı) 

REİS — Efendim, Celseyi açıyorum. Zabtı sabık hulâsası okunacak 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 

Birinci Reisvekili ismet Beyin Tahtı Riya
setlerinde inikadederek zaptı sabık hulâsası 
kıraat ve aynen kabul ve evrakı varide aidol-
dukları mahallere havale edildi. Seyri Sef ain 
Bütçe Kanunu ikinci defa reye vaz'olunduktan 
sonra ruznamei müzakerata geçildi. Affı Umu
mi Kanununun birinci maddesine bir fıkra tez-
yüine dair teklifi kanuninin heyeti umumiyesi 
hakkında cereyan eden müzakere kâfi görüle-
trek maddeleri ve heyeti umumiyesi aynen ka
bul olundu. Müteakiben Düyunu dahiliyenin 
sureti mahsup ve tediyesine ait lâyihanın müza
keresine başlandı. Heyeti umumiyesi hakkında 
müzakerenin kifayeti kabul edildi. Seyri Se-
fain Bütçe Kanununun 127 rey ile kabul olun
duğu bittebliğ teneffüs edilmek üzere celse ta
til edildi. 

İkinci celse 
ismet Beyin Riyasetleriyle küşadolunarak 

Düyunu dahiliyenin sureti mahsubuna dair Kı-
yühanın müzakeresine devam edildi. Birinci 
ve üçüncü maddeleri tadilen, beşinci madde
si aynen ve altıncı maddesi mevcut takrirlerle 
encümene iade edilerek Leylei Berat münase
betiyle Cumartesi günü içtima olunmak üzere 
celseye nihayet verildi. 

Reis Kâtip 
ReisveHü Ergani 

İsmet Kâzım 
Kâtip 

Kângırı 
Talât 

REİS — Efendim, zaptı sabık hakkında bir 
mütalâa var mı? Zaptı sabık hulâsası aynen 
kabul edildi. 

EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 

1. — Maliye Vekâletinin mezuniyeti lâhik 
olmaksızın sikke veya külçe veya masnuat ha
linde altın veya gümü§ün Türkiye Cumhuriyeti 
haricine çıkarılmasının men'i hakkında Başve
kâletten mevrut kanun lâyihası (1/464) (Ticaret 
ve Muvazenei Maliye encümenlerine) 

2. — Tapu idarelerince istifa edilmekte olan 
rüsumdan bazılarının tadiline dair Başvekâlet
ten mevrut kanun lâyihası (1/469) (Tapu ve Mu
vazenei Maliye encümenlerine) 

3. — Muhtacini zürraa tavizen tevzi edilmek 
üzere Ziraat Bankasına verilen iki milyon lira
dan bir milyon sekizyüz bin lirasının tohumluğa 
ve mütebakisinin çift hayvanatı ile alâtı ziraiye-
ye tahsisi hakkında Başvekâletten mevrut kanun 

(Ziraat ve Muvazenei M-alvye lâyihası (1/465) 
encümenlerine) 

1. — Siirt Mebusu Halil Hulki EfendÂ vs 
59 refikinin, İstanbul'da şaiben idemi olurtan 
Ur fa Mutasarrıfı sabıkı Nusret Bey ailesine hi-
dematı vataniye tertibinden altmış lira maaş 
tahsisi hakkında 2/331 numaralı teklifi kanu
nisi ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâyi
ha Encümeni mazbatası (Muvazenei Maliye En
cümenine) 

2. — Gaziantep Mebusu Ali Cenani Bey ve 
rüfekasının, Fransızların Maraş'a ilk tecavü
zünde şehit düşen Yüzbaşı Selim Bey ailesine 
hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisi hak-
kında 2/313 numaralı tefelifi kanunisi ve şayanı 
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müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni maz- I 
hatası (Muvazenei Maliye Encümenine) 

3. — Bozok Mebusu Ahmed Hamdı Bey ve 
rüfekasının, TJsat tarafından şehidedilen Akdağ 
Kaymakamı T ahir Beyin ailesine hidematı va- I 
taniye tertibinden muhassas maaşın üçbin ku
ruşa iblâğı hakkında 2/325 numaralı teklifi ka
nunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâyi
ha Encümeni mazbatası (Muvazenei Maliye En
cümenine) 

4. — Cezayı nakdilerin beş misline iblâğına 
dair 17 Nisan 1338 tarihli Kanun mucibince, 
Gümrük Kanununda miktarı tâyin edilen müca-
zatı nakdiyenin de beş misline iblâğ edilip edil-
miyeceğinin tefsiri hakkında Başvekâletten mev
rut 3/212 numaralı tezkere ve Adliye Encüme
ni mazbatası (Ruznameye) 

5. — Devairi Hükümete bâistida müracaat 
edenlere netice hakkında tahrirî cevap veril
mesinin usul ittihazı hakkında Nuruosmaniye'-
de Hüseyin Cahid imzalı istidaya İstida En
cümeni mazbatası (3/183) 

REİS — Okunacak. 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine | 

istanbul'da Nuruosmaniye'de Hüseyin Cahid 
imzalı merbut istida; encmmendmizce mütalâa 
ve tetkik olunarak mündereoatı tasvibedildi. 
Efradı milletin zıyaı hukukuna ve beyhude va
kit kaybetmelerine meydan kalmamak üzere 
Hükümete vuikubulan müracaatları neticesinin 
kendilerine her halde tahriren bildirilmesi lü
zumunun bilûmum devaire tamimi zımnında 
keyfiyetin Başvekâleti Oelileye tebliği muvafık 
olacağı encümence karatfgir olarak icrayı ica
bı hususunda Makamı CeM Riyasete takdim j 
kılındı efendim. I 

3. -— MÜZAKERE 

1. — 1340 senesi Muvazenei Umumiye ka- I 
nunu lâyihası (1/296) 

A — HARİCİYE VEKALETİ BÜTÇESİ : 

REtS — Efendim, bugünkü raznamemizde 
Hariciye Bütçesinin bakıyei müzakeratı var
dır, devam edeceğiz. Buyurun Paşa Hasret
leri ! 

istida Encümeni Âza 
Reisi Kozan 

Musa Kâzım Ali Saib 
Âza Âza 

Denizli Dersim 
Yusuf Ahmed Şükrü 

Âza 
iSiird 

Halil Hulki 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Efendim, 
Kanunu Esasi lâyihasının esnayı tanziminde 
bu mesele mevzuubahsolmuştur ve madde ola
rak tesbit edilmiştir. Binaenaleyh ayrıca mü
zakeresine hacet yoktur fikrindeyim. 

REİS — Efendim, İstida Encümeni mazbata
sını reyi âlinize koyuyorum. Kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsınlar. Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edildi efendim. 

Evrakı Sair© 

1. — Hilâfetin ilgası ve Hanedanı Hilâfe
tin teb'idi dolayısiyle tebriki mutazammın Si
lifke ve Sivas'tan mevrut telgraflar. 

REtS — Muvafık görürseniz Divanı Riya
setçe cevap verilir. (Muvafık sesleri) 

2. — Hidematı vataniye tertibinden maaş 
tahsisi dolayısiyle teşekkürü mutazammın Ab-
dülhak Ilâmid imzalı telgraf vardır. 

Ankara'da B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Meclisi Âli azayı kiramınm bendenzs bir 

maaş lûtfunda bulun!m;alıarı tam zamanımda vâki 
otaıakla teşekküratı mdnnelttarane ve tekrimatı 
duaigüyanenin Heyeti CeHilerin© iblâğı menutu 
inayeti Riyaseti penahileridir efendim. 

Bendeniz 
Abdülhak Hâmit 

EDİLEN MEVAD 

BAŞVEKİL VE HARÎCtYE VEKÎLt İS
MET PAŞA (Malatya) — Muhtarem efendi
ler, zannediyorum ki, vaziyeti hariciyemiz hak
kında yakın zamanda Meclisi Âliye arzı ma
lûmat ettik. Fakat bütçe münasebetiyle muh
telif hatiplerin izhar ettikleri arzuya tebean 
hulasaten bir iki söz daha arz etmek isterim. 
Münasebatı Hariciyemiz, Şarktaki komşuları-
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mızla dostane münasebetimiz sureti unıumi-
yede ve hüsnüniyet dairesinde fiilen tanzm 
ve teessüs vâdisindedir. Garp devletleriyle de 
münasobatı siyasiyemiz resmen tesis etmek 
yolundayız. Bugünlerde Estonya Hükümetini 
resmen tanıdık. Cemahiri Müttehidei Amerika, 
Avusturya ve Almanya ide imza, ettiğimiz 
mûahedat; Meclisi Âlinin tasdikma mâruzdur. 
Macaristan ve Lehiıstan ile icra ettiğim'iz ve 
Meclisi Âlinin tasd'kma iktiran eden muahodat 
teati edilmiştir. Diğer devletlerle yeni e-sa-
sat üzerine mûahedat akdi ve münasebat te
sisini tervicediyoruz ve bunun yed'i iktidarı
mızda olan bütün vesaikle teshil ediyoruz, 
Lozan'da imza ettiğimiz Muahedena,menin mev-
[kii meriyete vaz'ına muntazırız. Gerçi mua-
hedenamenm ruhuna ve Lozan'da bize, müte
madiyen vukubulan teminat ve mevaide rağ
men tasdik muamelesi ve muahedenin mevkii 
meriyete vazî muamelesi tahmin olunmıyacak 
derecede» uzamıştır. Muahedatm alâkadar mec
lisler tarafından ne vakit tasdik olunacağını 
sureti katiyede tâyin etmek esasen mümkün 
değildi. Fakat hiç kimse şüphe etmez ki bir 
muahedenin imzasındaki asli ve onun yalnız bir 
taraflı olarak tatbikini terviç ettiremez ve bu 
muallâk vaziyet, ilâ nihaye devam edemez. Mec
lisi Âliye arz ve ifadeye müsaraat ederim ki 
Lozan Muahedenamesinin tasdiki muamelesi, 
son zamanlarda esaslı bir terakki göstermiştir. 
italya Devletinin, Lozan Muahedesinin tasdi
kma müteallik muameleyi ikmal ettiğine 12 
Mart'ta, resmen muttali olduk ve yine aldığımız 
malûmata nazaran Lozan Muahedesi; ingiltere'
de Lordlar Kamarasında tasdik olunmuştur. 
Muamele devam etmektedir. Siyaseti hariciye
mizin mahiyeti suUıperveraûtıesi malûmuâliniz-
dir. Münesabatı resmiye teessüs ve teessüs et
tikçe Türkiye Cumhuriyetinin nasıl unsuru mu-
vazeniet unsuru istikrar olduğu gittikçe daha 
ziyade tebarüz edecektir. Geçen gün kıymetli 
hatip arkadaşlarım, mesaili mütenevviaya te
mas ettiler. Buna dair arzı cevabetmek iste
rim. Menteşe Mebusu muhteremi elindeki ve-
saikla Garbi Trakyadaki mezalimden bahset
tiler. Evvel ve ahir arz ettim ki beynelmilel mü-
nesebatta, mukabelei bilmisil tarikinde bir ça-
rei hal aramak veyahut bu münasebetle Türki
ye tebasının emniyetini, her hangi bir suretle 
mevzuubahsetmek benim temas edemiyeceğim 
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bir zemindir. Diğer taraftan Menteşe Mebusu 
muhtereminin ifade ettiği, beyan ettiği vukuatı, 
muttali olduğumuz andan itibaren baştan ni
hayete kada kemali ehemmiyetle nazarı dikka
te alıyoruz. Nihayete kadar ciddiyetle bu işleri 
taMbediyoruz. Biz, bu gibi ihtilâfata esasen 
hükümetlerin hüsniniyetine, muahedatın müs-
tekimane tatbikine istinadeden bir siyasetle 
müşkülâtın hallolunulacağı kanaatindeyiz. Ba
his buyurdukları vakayi hakkında Hariciye, 
malûmat alır almaz teşebbüs etmiştir. Aldığı
mız malûmata nazaran bize denilmiştir ki affı 
umumi beyannamesi esasen 22 Teşrinisaniye 
kadar olan vukuata şâmildir. Bu vakayi ondan 
sonra vukubulan birtakım harekâta müteallik
tir. Biz, affı umumi beyannamesinde ve mu-
karreratındaiki mahiyeti müsalimetperveraııeyi 
esas ittihaz ediyoruz. Yoksa şu veya bu vesi
leyle bir kısım adamların aftan istisnası nok-
tai nazarına iştirak etmiyoruz. Af, sükûn, tes
kin esasları dâhilinde bir sureti hal aramayı il
tizam ediyoruz. Muhtelit Mübadele Komisyonu
nun faaliyeti, hal için ve âti için itminanı ba
histir. Elde edilecek semerat daha ziyade arta
caktır. Bununla beraber Yunanistan Devletiyle 
olan bu gibi ihtilâfatı mütemadiyen azaltmak 
ve mütemadiyen sükûta gitmek yolunda yani 
her ihtilâfı halledecek olan siyaset yolunda 
müşkülâta uğramıyacağız kanaatindeyiz. Esa
sen affı umumiyi Yunun Hükümetinin 17 Eylül 
1923 tarihinde ilân etmiş olduğuna muttali ol
duk. Yakında Meclisi Âliye Lozan Muahedesine 
tevfika/n Yunanlılarla aramızda tekârrür eden 
şekilde, affı umumi esasını ihtiva eden bir lâ-
yihaıi kanuniye takdim edeceğiz. 

Hatipler Musul meselesinle temas ettiler. 
Musul vilâyeti dâhilinde birtakım vukuat ce
reyan ettiğinden bahsettiler. Biz, muttali ol
duğumuz bütün vukuat üzerine, derakap lâ-
zımgelen teşebbüsajta tevessül ettik. Aldığı
mız malûmat, bu vekaiyn çok eski olduğu ze-
minindedir. Meclisi Âlinin malûmudur ki Tür
kiye ile Irak arasındaki hududun tarzı halli 
ayrı bir komisyonda takarrür ettirilecektir. O 
komisyon takarrür ettirinceye kadar statüko
nun muhafazası, tarafeyn murahhaslaruıca der
piş edilmiştir. Biz, imza ettiğimiz kuyuda hali
sane riayet ediyoruz. Statükonun muhafaza 
olunmadığını ifade eden her hangi bir vaka 
olmuş ise, statükoyu ihlâl edecek mahiyette 
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olan hadisatın gayrivâkı ve keenleni yekûn bir 
surette olduğunu sarahaten ifade ediyoruz. 
Bâzı hatipler bu mesele üzerinde şu veya bu mü
lâhazanın nazarı dikkate alınıp alınmadığını 

,ve bu husustaki noktai nazarın ne tarzda ol
duğunu istifsar etmek istediler. Noktai nazarı
mız Lozanda müzakereyi bıraktığımız zaman
dan itibaren tebeddül etmemiştir. Orada hangi 
esasatı müdafaa ettiğimizi Lozan Muahedatı-
nın za/bıtnamelerine müracaat ederlerse sara
haten görürler. Bir arkadaşım öyle bir heyete, 
heyeti müzakereye Mmin murahhas olacağını 
ve o murahhasın ne gibi efsafı haiz olması lâ-
zımgeldiğini uzun uzadıya izah etti. Zeminin 
latifeye müsaadesi olsaydı derdim ki eğer ha
tip, içinde muayyen bir şahsı düşünüyorsa ken
disi mevki iktidara gelinceye kadar o şahsı sak
lasın. (Handeler) Elbette her hangi bir heyeti 
murahassaya ve her hangi bir heyeti sefarete 
tâyin olunacak zevatın daima evsafı tammeyi 
haiz olması hususunda itina edilecektir. Türki
ye ile Irak arasındaki hududun tâyini mesele
sinle, milletimizin atfettiği ehemmiyet ve kıy
meti, Hükümetin kemaliyle takdir etmekte ol
duğuna Meclisi Âli emin olabilir. 

Haizi ehemmiyet bir mesele olmamakla be
raber bir arkadaşım temas ettiği için arz ede
ceğim. Sakıt Halife, İtalya'ya davet olunmuş 
veya İtalya'ya gidecekmiş. Bizim işittiğimize 
göre her hangi bir yolcu gibi sakıt halifenin de 
İtalya'ya gidebileceğinden gazeteler, bahsetti
ler. Fakat resmen bir davet vâki oldue-u teeyvü-
detmedi. İster öyle olsun, ister böyle olsun; me
seleyi. noktai nazarımızca sayam ehemmiyet 
addetmiyoruz. (Doğru sesleri) Kezalik İngiliz 
Donanmasının Bahri Sefitteki manevraların^ 
dan hiçbir surette alâkadar ve endisenak olma
ya mahal görmüyoruz. Muvazenei Umumiyeye 
müteallik, tertibatı siyasiyeve ait Türkiye, ne 
vaziyet alacaktır diye de mülâhazat dermeyan 
buyuruldu. Uzun müddetten beri Münasabatı 
umumiyenin teessüs ettiği bir devirde, bir züm
reye istinat veyahut münferit yasamak gibi 
nlaz&rî ve fennî mülâhazata temas etmekte bir 
f aidei ameliye tasavvur etmem. Bütün terMba-
tı siyasiye muvacehesinde bizim atfı ehemmi
yet ettiğimiz iki nokta vardır : Türkiye'nin em
niyeti ve sulhun muhafazası. Biz. hadisatı bu 
noktayı nazardan mütelâa ve tetkik ederiz. 

Arkadaşlarımdan birisini, İtalya Başvekilinin 
gazetelerde intişar eden beyanatına temas et
tiler. Gazetelerde görülen bu neşriyat üzerine 
muhterem hatip tarafından olduğu gibi memle
ketin her tarafında alâka ve istizaha mâruz kal
dık. Memleketimizde ticari ve iktisadi müna-
sıbatın arkasında, her hangi bir beyanatı siya
siye bulunması milletimizi umumiyetle o ti
cari ve iktisadi münasebetten tevahhüşe sevk 
etmektedir. Bu sebepledir ki, bu havadis üze
rine derakap her taraftan bana, bu nedir diye 
sordular. Evvelâ şunu arz etmek isterim ki şu 
tarzda veya bu tarzda her hangi mütalâata 
karşı Hükümeti Cumhuriyenin en uzak ihtima-
lâta dahi nazarı dikkate alarak memleketin 
selâmet ve emniyeti fiilen vikaye eyliyecek 
tedabiri daima derpiş ettiğine Meclisi Âliyi 
temin ederim. (Bravo alkışlar) Bununla be
raber vasati dostane ve siyasiye ile tenevvür 
etmek esbabına derakap tevessül ettik. Bizzat 
Mösyö Mussoüni kendi siyaseti sulh perverane-
si hakkında bize teminatı müekkide vermiştir. 
İtalya'nın muahedeyi tasdik etmesi muamele
si de ondan sonradır. Bir muhterem hatip Se
lanik hâdisesi hakkında benden malûmat sor
du. Evet, Selânikte şayanı teessüf bir hadise 
vâki olmuştur. Fakat bu hâdise usulü dairesin
de bütün eşkâli siyasiye ve resmiyesiyle tamir 
olunmuştur. Müsebbibler tecziye olundu. Bü
yük memurlar tarafından bize teessüfat ifade 
olundu. Hülâsa beynelmilel cari olan usul ve 
kavait dairesinde hâdise tamir olundu. Bugün 

j hâdiseyi kapanmış addediyoruz. Yeni ihdas 
I edeceğimiz elçilikler ve şehbenderlikleri vâsi 
j mikyasta tesis etmek: arzusunu da muhterem 
| hatipler ifade ettiler. Muahede akdettiğimiz 
i devletler nezdinde tedricen elçilikler ve şeh-
j bendirlikleri ihdas edeceğiz. Meclisi Âlinin ma-
| lûmudur ki bütçenin heyeti umumiyesinden ü-
j tizam ettiğimiz tasarruf fikri içinde ve tasar-
! ruf edilecek parayla zaruratı, mübremala,, ma-
j fi işleri takibetmek meslekindeyiz. Hariciye 
! bütçemizi tâyin ederken vazaifi ifaya kâfi ge-
; lecek âzami tasarruf düşünmüştük. Bu sebep-
• le lüzumu katı olmayan veya kabili tehir olan 
l mahallerde sefaretleri, elçilikleri, şehbenderlik-
: leri tevhidederek bir vazifeyi ifa etmek ve bî

rini diğerinden sonra açmak yolunda ihtiyar-
ettik. Yalnız tahsisat münasebetiyle bir nok-

i tayı tenvir etmek isterim. Atiyen müzakere olu-
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nacak Muvazenei Umumiye Kanunun yirmiye-
dinci maddesinin (B) fıkrasında kambiyoya ait 
bir fıkra vardır ki bunu tadil için Heyeti Ce-
lileye müracaat edeceğim. Maruzatımı hitama 
erdirmezden evvel bir noktayı da tenvir etmek 
isterim. 

Arkadaşlarım, elçiliklere tâyin edeceğimiz 
zevatın hüsnü intihabı ve dirayet ve ehliyetle
ri için bâza mülâhazat dermeyan ettiler. Tür
kiye Cumhuriyetini memleket haricinde tem
sil edecek olan zevatın en yüksek evsafı haiz 
olmasma kemali ehemmiyetle dikkat etmemiz 
vazifemizdir ve şimdiye kadar olan tecrübeleri
miz ile Heyeti Oelileyi temin edebilirim ki el
çiliklerimiz Türkiye Cumhuriyetinin vekâr ve 
itibarına lâyik olacak dirayet ve ehliyeti gös
termektedirler. Bizim itimadımıza her suretle 
her birisi mazhardırlar. Her hangi bir elçimi
zin dirayetine ve nezdimizde haiz olduğu itima
da en ufak bir şüphe tereddüde mahal yoktur. 
Huzuru âlinizde de bu itimadı teyidetmek is
terim. Münasebatı hariciyemiz sulh ve sukün 
vadisinde, münasebatı tezyid vadisinde bir müd
detten beri gösterdiği terakkinin devam ede
ceğine samimî bir surette kaani bulunuyorum. 
(Alkışlar) 

REİS — Efendim, hariciye bütçesinin he
yeti, ıımumiyesi hakkındaki, müzakereyi kâfi 
görenler lütfen ellerini kaldırsın. 

NİYAZİ B. (Mersin) — Cenup hududu hak
kındaki. mütalâatımıza cevap verilmedi. 

Riyaseti Celileye 

Hariciye bütçesinin heyeti umumiyesi hak
kında müzakere kâfidir. Maddelere geçilme
sini teklif ederim. 

Ertuğrul Mebusu 
Dr. Fikret 

Riyaseti Celileye 

Hariciye bütçesinin heyeti, umumiyesi. hak
kındaki müzakere kâfidir. Fasıllara geçilme
sini teklif ederim. 

Giresun Mebusu 
Hacim Muhittin 

REİS — Efendim heyeti umumiyesi hakkın
daki müzakerenin kifayetiyle fasıllara geçil
mesini. kabul edenler lütfen ellerini, kaldır

sın. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler 
ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. Fasallara 
geçiyoruz : 

Fasıl Yekûn 
177 idarei merkeziye maaşatı 46 854 
REİS — Bu fasıl hakkında söz istiyen var 

mı? (Hayır sesleri) yüzyetmişyedinci faslın ye
kûnunu kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Aksini, reye koyuyorum. Kabul etmiyenler 
el kaldırsın kabu! edilmiştir. 

Fasıl Yekûn 
178 idarei merkeziye mesarifi 4 725 
REİS — Efendim, söz istiyen var mı? 178 

nci faslın yekûnunu kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Ka
bul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

Fasıl Yekûn 
179 Sefaret ve şahbenderlikler 

maaşatı 83 220 
REİS — Söz istiyen var mı. efendim? 179 ncu 

faslın yekûnunu kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

Fasıl Yekûn 
180 Sefarat ve şehbenderlikler 

tahsisatı 88 548 
REİS — Söz istiyen yok. 180 nci faslın ye

kûnunu kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ak
sini reye koyacağım, kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul olunmuştur efendim. 

Fasıl Yekûn 
181 Sefarat ve şehbenderlikler 

mesarifi 180 000 

REİS — Söz istiyen var mı? 181 nci faslın 
yekûnunu reyi. âlinize koyuyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyacağım. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
olunmuştur efendim. 

Fasıl " Yekûn 
182 Mesarifi mütenevvia 115 000 

REİS — Söz istiyen var mı? 182 nci faslın 
yekûnunu reyinize koyacağım. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
olunmuştur efendim. 

Fasıl Yekûn 
183 Merkez mesarifi müteferri

kası 4 000 
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REİS — Söz istiyen var mı efendim? 183 ncü 
faslın yekûnunu kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler 
el. kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

Fasıl Yekûn 
184 Sefarat ve şehbenderlikler 

müteferrikası 9 249 

REİS — Söz istiyen var mı? 184 ncü fas
lın yekûnunu kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Aksini reye koyacağım. Kabul etmiyenler 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Fasıl Yekûn 
185 Tahsisatı fevkalade 708 349 

REİS — Söz istiyen var mı efendim 185 
ne! fash reyi âlinize koyuyorum. Kabul, eden
ler lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyacağım. 
Kabul etmiyenler el kaldırsın. Kabul edilmiş
ti-'. 

Fasü Yekûn 
185 Misafirini ecnebiye mesarifi 10 000 

REİS — Söz istiyen yok, 186 ncı faslı re
yinize koyacağım. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Aksini reye koyacağımı. Kabul etmiyen
ler el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Fasıl Yekûn 
187 Mâzurin maaşatı 34 080 

REİS — Söz istiyen var mı? 187 nci fasla 
reyinize koyacağım. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye koyacağım. Kabul etmi
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fa«*ıl Yekûn 

188 Boğazlar Komisyonu masarifi 
müşterekesi 15 000 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? 188 nci 
faslın yekûnunu reyi âlinize vaz'edeceğim. Ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın,,. Aksini re
ye koyacağım. Kabul etmiyenler ellerini kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Yekûn 

188 (A) 4 000 
REİS — Söz istiyen var mı? Faslın yek*?-a•"•--

nu reyinize koyacağım. Kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın... Aksini reye koyacağım. Kabul 
etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Lira 
Yekûnu umumi 1 303 025 

REİS — Yekûnu umumiyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye koyacağım. Ka
bul etmiyenler el kaldrısm... Kabul edilmiştir 
efendim. 

B — Matbuat Müdüriyeti Umumiye si 1340 
senesi Bütçesi (1) 

REİS — Efendim, Matbuat bütçesinin mü
zakeresine geçiyoruz. Heyeti umumiyesi hakkın
da söz istiyen var mı? 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Efendim, an-
la^ılmıyan bütçelerden bir tanesi de matbuat 
bütçesidir. Hükümet hayli bir yekûn istiyor. 
Muvazenei Maliye Encümeni azıcık bir şey ve
riyor. Şöyle sadaka kabilinden bir şey 2 400 li
rayla bu kadar mühim bir işin tedviri kabil mi, 
değil mi bilmiyorum. Eğer tedviri kabil ise doğ
rusu Matbuat idaresi büyük bir keramet göster
miş olacak. Yoksa ikiyüzbin lira ile yapılacak 
bir işi bu kadar bir para ile yapmanın imkânını 
germek müşkül bir şeydir. Anlaşılan Hariciye 
Vekâletindeki tercüme idaresini, Muvazenei 
Maliye Encümeni Matbuat Müdürüyeti tercüme 
işlerinde kullanmak istiyor. Malûmuâliniz Hari
ciye Vekâletindeki Tercüme idaresi sırf diplo
matik ve siyasi işlerin tedviri için tesis edilmiş 
bir dairedir. Matbuat İdaresinde tercüme r,s 
büsbütün başka bir şeydir. Dünyanın matbur.'ı, 
alacalı, okuyacak, bakacak, yazacak ve mercii 
âliyesini siyasiyattan haberdar edecektir. Bu iki 
vazifeyi aynı dairenin yapıp yapamıyacağını Mu
vazenei Maliye Encümeninden soruyorum. Aca
ba bu mümlkün müdür? Eğer oradaki daire bir 
İM mcimuıDa matfoualt vazaifini ifa eldıeoekse 
ona hiçbir diyeceğim yoktur. Fakat zannedi
yorum ki, her Devlet kadrosunda bir matbuat 
müdüriyeti vardır ve bu matbuat müdüriyeti 
birta,kım vazaifle muaszaftır, o işi görür. Na
sıl olur ki, Hariciye Vekâletinin kendi hususi 
diplomatik işleri için idare ettiği bir daire bu 
işi de aynı zamanda görebilmiş olsun. Bunu 
böyle yapmalstan ise paydos dernek daha 
doğrudur. Bilmem niçin Muvazenei Maliye 
Encümeni bu as prrayı k~.ibul etti. Ya hiç ver-
•îrlrı-meöi, ya Hükümıefân isitediği kadar vermeli
dir. Ondan sonra. (50) bin lira kadar bir ajans 

(1) Bütçe lâyihası 18 nci içtima zabıt ceride
sinin nihayetine mündemiçtir. 

— 840 — 



î : 18 22 . 3 .1340 C : 1 

bütçesi görüyorum. Hariciye Vekâleti, matbuat 
idaresi buna muvafakat bile etse Muvazene 
Encümeninin tetkik etmesi lâzımgellrdi. Elli-
bin lira ne demekitiir. Bu ajans ne iş göre
cektir? Bununla matbuat idaresinin vazaifi 
görülür mü, görülmez mi? Bunu eğer Hükü
met müdafaa etmemişse kabahat Hükümetin
dir. Eğer Muvazenei Maliye Encümeni Hü
kümetin dediği gibi kabul etmedi ise neden 
dolayı her yerde kılı kıılk yaran bir encü
men bunun neden ibaret olduğunu, bu vazi
fenin ne olduğunu sormamıştır? 

Müsaade buyurursanız böndeniz bu ajans 
vazifesini arz edeyim. Şimdiki Anadolu Ajansı 
eskiden öteki beriki tarafından idare edilen 
ajansa nisbetle faiktir. Vaktiyle bir (Millî 
Ajans) vardı ilk defasında 35, ondan sonra-
jvnda 70 -kadar merkeze telgraf çekiyordu, 
halbuki zannedersem şimdiki ajans 612 mer
kebe ıtel'graif Veriyor. Devairi Hükümeti bir
çok meseleler hakîkında tenvir ediyor. Şimdi 
denilebilir ki, ajans daresi birtakım saçma 
havadisler veriyor yahut vazifesini iyi yapmı
yor. Bendenizin bahsettiğim o değildir. Bir 
ajans variır. Bu aians 600 küsur merkeze 
telgraf veriyor. Şimdiye kadar memleketimizde 
bu kadar büyük bir şebeke yapılmamıştı. Bu 
şebeke yeni inkllâbümız neticesinde neşri la-
but birtakım efkârı ve havadisleri doğrudan 
doğruya verebilir. Binaenaleyh bunun ıslahı 
lâzımdır. Böyle küçültülmesi lâzım gelmez. 
Bu 600 küsur merkeze her gün 100 belime 
gitmek lâzımgelse bunun hesabını yapına gö
rürsünüz ki, bir hayli paraya mütevakkıftır, 
telgraflar eskisi gibi meccani gitmiyor. Be
her kelime için bir kuruş alıyor. Ondan sonra 
bu ajansın hariçle olan münasebetini de te
min etmek lâzımgelir ki, bu doğrudan doğ
ruya paraya mütevakkıftır. Malûmu Âliniz 
her havadisimizi her yerde neşredilmek ve £ir 
takım yalan yanlış havadisleri her dakika 
tekzip edebilmdk için d'ğer devletlerin ihti
yar ettikleri usulleri bmm de ihtiyar etmemiz 
lâzımgelir. 

Bunun için sendikalar vardır. Bu sendika
lara duhulden başka çare yoktur. Eğer al
dığım malûmat doğru ise bu sendikalara gi
rebilmek için 1 250 İngiliz lirası bir; 75 bin 
Fransız Frankı, iki... bu iki masrafı ihtiyar 
etimek ve bütün telgraf paralarını vermek 

lâzımgeliyor, halbuki ellibin lira ile bu işleri 
yapmak mümkün değildir. ^Geçenlerde bir vaka 
iıâdis olmuş, fuzuli bir zat kendisine Türkiye 
Cumhuriyetinin sefiri unvanını vermiş Mısır'a 
gitmiş, Mısır'da o kıyafette geçiyormuş, sonra 
memleketimizde azîm bir suikast olduğu şayi 
olmuş, bunları tekzibetmek lâzımgelecek, karşı
da muhatap lâzım telgraf (kime çekilecek hiçbir 
muhataJbolmadan buradan çekilecek olan tel
grafların hiçbir tesiri olmıyaoaktır. İşte böyle 
bir hâdise zuhurunda sıkılmışlar, parayı güç
lükle bulmuşlar ve vukuattan ancak bir hafta, 
on gün sonra bunu tekzibedebilmtişler. Halbuki 
diğer devletler bu ajanslar işebekesine dâhil 
olur ve her istedikleri havadisi istedikleri mem
lekete, dünyanın her yerine suhuletle işae eder
ler ve tekzibi lâzımgeürse bu tektizp de suhu
letle olur. Halbuki bizde böyle bir şey yoktur. 
Yalnız Avrupa \Iaki ajanslar bize kendi noktai 
nazarlarına muafık olan havadisleri veriyorlar. 
Bizim ajansımızda bunları alıp çekiyor. Bu, asri 
ve muntazam yaşamak istiyen bir Devlet için 
noksanıdır. Binaenaleyh bu masarif - zannede
rim Muvazenei Maliye Encümeni de bu fikirde
dir - Ancak, 100 r 120 bin lira ile olabilir. Böy
le olduğu halde 50 bin lira konmuştur. Vakıa 
Muvazenei Maliye Encümeni diyecek ki, (öyle 
istediler, 50 bin lira istediler, biz de öyle var-
dik.) Sorarım, 50 bin lira yerine, 10 bin, 20 bin 
isteseydiler onu mu vereceklerdi? 60 bin lira ile 
bu iş katiyen olmaz. 50 bini sarf etmek zarar
dır. Ya bu masraf yapılmasın. Buradan çıkar
mak lâzımgelir. Yahut adamakıllı Cumhuriye
tin menafiini muaf aza edecek ve dâhilde lâzım-
gelen irşat ve ihbar vazifesini ifa edecek bir 
ajans yapmak lâzımgeürse 'onun için de 100 -150 
bin ura koymak lâzımdır. Hülâsa bu bütçeyi ol
duğu gibi kabul edersek hiçbir netice çıkmıya-
cafetır, hiçbir vazife yapılmıyacaktır. Şuradaki 
56 390 lira hederdir. Ya adam akıllı bir ajans 
ve madbuat idaresi yapılır veya yapılmaz. 

Bunu bu suretle kabul ettiğimiz takdirde şu 
maddeyi denizin içine atmış oluyoruz. Bundan 
bir fayde hâsıl olmıyacaktır. Ya Hükümetin is
tediği gibi hattâ biraz fazlasıyla olarak adam
akıllı bir bütçe kabul edelim, yahut hiç etmi-
yelim. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Efendim, 
Celâl Nuri Bey biraderimiz ajansların nasıl ya
zılacağını ve nasıl tekzibedüeceğini pek güzel 
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biliyorlar fakat allarına mağruren ööyüyeceğinı 
ki madbuat bütçesini tetkika lüzumu kadar 
ehemmiyet vermemişlerdir. Zira, Muhterem Ce
lâl Nuri Beyefendi, Madbuat Bütçesinin yalnız 
50 000 liradan übaret olduğundan ve bununla 
muazzam bir işin başarılamıyacağınidan bahis 
buyuruyorlar. Halbuki beyefendiler, aidoldu-
ğu Vekâletin encümenden istediği meblâğ 2 900 
şu kadar lira idi, ahiren Encümenle Vekâletin 
arasında hâsıl ihtilâf üzerine hatıtâ Celâl Nuri 
Beyefendinin buyurdukları gibi bilmem hangi 
vakayı on gün sonra tefczibeimek, bilmem Avru
pa ajanslarından işlerine gelenleri almak gibi, 
Matbuat İdaresinin yapması lâzınıgeldiği halde 
yapamadığı diye buyurdukları işleri Hüküme
tin teklif ettiği miktardan 70 bin lira kesmek 
sureti ile 136 bin lira kabul edilmek sureti ile 
Hariciye Vekili Paşa Hazretleri ile Encümen 
arasında muvafakat olmuş denilen işler - Celâl 
Nuri Bey pekâlâ bilirler ki - muazzam bir teş
kilâtla yapılır demek değildir. Bu işi yapmak 
için belki; dairenin ruhunu bilmek ve o işi ted
vir edecek ehliyetli memurlara, tevzi etmek lâ-
zrrjjelir. Yoksa her hangi bir mesele için 500 
bin - bir milyon lira vermekle b işi yoluna koy
mak demek olmaz. Onun için ajans, nîm resmî 
bir hale ifrağ ediliyor. Yani 70 bin lira kadar 
yapılan tasarrufta iste bundandır. Matbuatın 
bir matbaası vardı, halbuki bu matbaa, Meclis 
matbaası ile birleştirilmiştir. Hem tasarruf edil
miş, hem de işleri süratle temin edilmiştir, işte 
yapılan tasarruf bu giM şeylerden ibarettir. 
Yoksa; matbuat idaresinin şekline dokunulma
mış. Bilâkis daha güzel ve faal bir hale ifrağ 
edilmek şarkiyle ıslah edilmiştir. Celâl Nuri Be
yefendinin zan buyurdukları gibi, matbuat ida
resi lâğvedilmiş veyahut matbuat İdaresi 50 bin 
lira ile bırakılmış değildir. Vekili aidinin mu
vafakatiyle 136 bin lira konulmuştur. Arz etti
ğim tasarruf !da; beyhude yere israfa mahal ver-
memclk için israf olduğuna kaani olduğumuz şey
ler için yapılmıştır. Binaenaleyh biz diyebiliriz 
ki, matbuat idaresi bu yeni teşkilât ile - Celâl 
Nuri Beyefendinin arzu ettikleri şekilde - eski
sinden daha iyi olarak icrayı faaliyet edecek
tir. Binaenaleyh çok rica ederim, Celâl Nuri 
Beyefendi Matbuat Bütçesini 50 bin lira zan
netmesin, 136 bin liradır. 

HAKKI TARİK B. 
bütçeyi tashih edelim. 

(Oiresun) — Öyle ise 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (izmir) — Efen
diler, Celâl Nuri Beyefendiye nazaran anlaşıl-
mıyan bütçelerden biri Matbuat Bütçesi imiş. 
Bu, doğrudur, fakat yalnız kendileri için doğ
rudur. Çünkü, bilhassa anlaşılabilecek bir büt
çe varsa o da Matbuat Bütçesidir. İki yüz kü
sur bin liralık Matbuat Bütçesiyle encümene 
müracaat edildi. Encümen; yaptığı tetkikattan 
anlaidı ki, bu Matbuat Bütçesini biraz tensik ve 
tertibetmek şartiyle, daha çok ucuz ve daiha iyi 
yürütmek imkânı mevcuttur. Onun için evvele
mirde, fazla masrafların izalesine çalıştık. Sani
yen bu meseleyi daha iyi görebilecek bir maiki-
na haline ifrağa gayret ettik. Matbuat Müdü
riyeti Umumiyesi gördük ki, dört müdüriyet
ten mürekkeptir. Bunlar birisi, Matbaa Müdü
riyeti, Meclisin yanı başında diğer bir matbaa
nın birçok masraflar yaparak yaşaması çok bir 
faide temin etmiyeceği için her iki matbaayı tev-
hidetmeyi münasip gördük. Saniyen, ajans ve 
istihbaratı, bir Devlet malkinası şeklinde doğru
dan doğruya çıkararak, ona hususi bir mahiyet 
verecek ve maddeten yardım ederek nîm resmî 
bir surete ifrağ etmeyi hem siyaseten hem ikti-
saden daha faideli görük. Çünkü Devlet, ajans 
ve istihbarat idaresinin sözleriyle taahhüt altı
na almış olmuyorduk, iktisaden faidesini gör
dük. Çünkü ajans ve istihbaratı eline alacak 
olan her hangi bir nîm resmî şahsiye*, bittabi 
ondan fazla para kazanmak ve az masrafla o 
işi idare etmek için çalışacaktır. Bütün bunla
rın neticesinde şu gayeye vâsıl 'olduk ki, 200 kü
sur bin lira ile görülen aynı iş 136 bin Ura ile 
görülür bir vaziyete girdi. Filvaki Hariciye Ve
kâleti ile Muvazenei Maliye Encümeni arasın
da şu son güne kadar bir ihtilâf mevcut idi. 
Ajans ve istihbarat vazifesinin ne kadar bir 
para ile yapılabileceği sureti katiyede halledil
miş değildir. Fakat muahharen encümenle Ha
riciye Vekâleti arasında hâsıl olan itilâfa naza
ran 200 bin küsur liralık gelmiş olan bütçenin 
136 bin lira ile yapılacağı kanaati hâsıl oldu ve 
bu suretle tesbit edildi. Yalnız Celâl Nuri Bey 
ki, bu parayı daima az buluyor. Gerek bu vazi
feyi deruhte edenler ve gerek encümen bu pa
ranın kâfi olduğu kanaatindedir. Heyeti Celile-
nizden aynen kabulünü rica ederim. 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Avrupa 
ajanslarına girebilmek için lâakal 35 bin lira 
para lâzımıdır. Ondan sonra dâhilde 612, mer, 
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kezde - günde lâakal - yüz telgraf çekmek lâ
zımdır. Acaba şu 50 bin lira ile bu maslahat ih
tiyar edilebilecek mi? Edilemiyecelk mi? Bunu 
encümeni âlinizden soruyorum bu bir, ikincisi 
Hariciye Vekâletinden Tercüme idaresi harici
yenin diplomatik vazaifi içindir. Hariciye Ve
kâleti bütün matbuatı, Matbuat Müdüriyeti gi
bi okuyacak derecede bir tercüme kalemi teçikil 
edebilir mi, edemez mi? 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Efen
dim, elli bin diye ısrar ediyor. Halbuki bende
niz tasrih ettim ki, 130 bin lira ile ifa edecek
tir. Bizzat bu vazifeyi görecek zat ifa edebilirim 
dediği halde Celâl Nuri Bey hayır olamaz diyor. 
Hariciyedeki tercüme kalemiyle matbuattaki 
tercüme kalemi tevhidedilebilir mi, edilemez mi 
diyor. Lüzum var mıdır, yok mudur? Bittabiî 
bunları vekâleti aidesi bilir. 

ZEKÎ B. CGümüışane) — Vekâleti aidesi mu
vafıktır. Kâfidir dedikten sonra Celâl Nuri Bey 
niçin az buluyorlar? 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Biz, 
ajans ve istihbarattaki tercüme kalemini lâğve
diyoruz. Filânı azlediyoruz, filânı böyle yapı
yoruz diye bir şey iddia etmedik. Nekadar ter
cüman lâzımdır, lüzum var mıdır, yok mudur? 
Bittabiî vekâleti aidesi düşünmüştür. Bize de
miştir ki, bana 136 bin lirayı verirseniz ben si
zinle mutabıkım, ben bunu Heyeti Celileye arz 
ediyorum. (Kâfi, sesleri) 

CELÂL NURİ B. — Aynı suali Hükümete 
tevcih ediyorum. Bu kadar para ile bu işi göre
bilecek midir? 

REİS — Kifayeti müzakere hakkında tak
rir vardır. (Kâfi, sesleri) 

Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir, fusulün reye vaz'mı arz 
ve teklif ederim. 

22 . 3 . 1340 
Diyarbekir 

Şeref 

Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir fasılların reye vaz'ını tek
lif ederim. 

Ergani 
Kâzım Vehbi 

REİS — ^f^zalşepreyi kâfi görerek fasıllara 
geşjlmösim ikabul e'denler lütfen el kaPırsın. 
Aksimi rsye vaz 'ediyorum. Kabul fiifcimiyenler 
lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi görülerek 
fasıltaa geıçüllmesi kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

189 Malaşat 2 400 
REİS — 189 ncu fasıl hakkında söz istiyen 

var mı (Hayır sesleri) faslın yeikûnunu kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'edi
yorum. Kabul efaniyenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul olunmuştur. 

Fasıl Lira 

50 000 190 Ajans tahsisatı 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (İzmir) — 130 bin 
lira olmuştur, 

REİS — Ajans tahsisatı 130 000 Ura olmuş
tur. (Encümen izahat versin sesleri) 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Efen
dim ilk günleri aramızda bir ihtilâf mevcuttu. 
Hükümet olduğu gibi kabulünde ısrar ediyor
du. Bîz de mutlak bu vazifelerin ayrılmasında ıs
rar ediyorduk ki; ajans nîm resmî bir mahiyeti 
haiz olmalıdır ve yavaş yavaş Devlettin üzerin
den ayrılmalıdır. Bunun kaç para ile idare edi
lebileceği meselesini tetkik etmek isteriz. Bit
tabi bu işle iştdgal etmiş arkadaşlarımız ara
mızda mlevcudolmadığı için doğrudan doğruya 
Hükümetin bu iş başına getirmiş olduğu zata 
müracaat ettik. Bu iş nîm resmî bir hale kona
rak idare edilirse kaç bin Ura ile yapılır dedik. 
O bize dedi M; böyle bir şirket vücut bulursa ve 
şirkete senede (50 - 60) bin Ura kadar bir yar
dım yapılacak olursa ajansın bugünkü gördü
ğü işi ydrae görmekte devam etmesi mümkün
dür dedi. Muvazenei Maliye Encümeni 50 - 60 
bin liradan ibaret bir meblağ gösterildi mi, 
adetidir, her vakit küçük rakam yazar. Binaen
aleyh buraya elli bin Urayı yazdı. Bunu buraya 
yazdıktan sonra birçok arkadaşlar bizzat vekâ
leti aidesi uzun tetkükat ve hesabat neticesin
de bize söylediler ve iddia ettiler ki bu| kâfi 
değildir. Mutlaka 200 bin üralak bir bütçe is
teriz. 

Arz ettiğim gibi encümen bu rakamı buraya 
tesbit ederken yegane müracaat ettiği ajansın 
başında, müdür olan zat idi. Bize verilen izahat-

— 843 — 



I : 18 22 . 3 . 1340 C : 1 

tan kaani olduk M hakikaten bunu elli bin lira 
ile yapmjak; imkânı mevcut değildir. Çünkü ve
rilen izahattan anlaşıldığınla göre birçok me
rakimde mem,urlan vardır, Burada da memur
ları vardır ve bulunaöaktır. Binaenaleyh 50 
bin lüra ile hiçbir şahıs, hiçbir şirket bu işi de-
ruhde etmez. Biz Ajans Müdüriyetine müra-
caat ettik. Dediler ki ajans neşredebilmek için 
birkajç yüz bin üra ile teşekkül etmiş bir şir
ket mevcudolursa o şirket, Hükümetin kendisi
ne vukubulacak 50 bin lira yardımla bu mese
leyi başaralbilir. Ortada böyle bir şirket yok
tur. Madem ki böyle bir şirket yoktur. 

Yardım fazla kuvvette olmalıdır ki kâr ve 
zararı nazarı itibara alarak kuvvetli bir şirket 
yavaş yavaş teessüs edebilsin. Böyle kuvvetli 
bir şirket teessüs edinceye kadar Hükümet tara
fından vukubulacak yardımın kuvvetli olması 
zarureti vardır. Netice 200 bin liralık bütçenin 
130 bin liraya tenzilini muvafık gördük. 70 kü
sur bin liralık kârı kâfi addettik ve bu sene için 
130 bin lirayı kabul ettik. 

HAKKI TARİK B. (Giresun) — Efendim 
Muvazenei Maliye Encümeni 190 ncı faslı bir 
maddeye inhisar ettirmiştir. O da yalnız ajans 
tahsisatından ibarettir. Halbuki Hükümetin tek
lifinde bir propaganda faslı vardır. Bilhassa 
Anadolu matbuatına muavenet maddesi vardır. 
Bu 130 bin lira içinde bunların mukabilindeki 
mebaliğ tamamen tarh ve tenzil edilmiştir. Hal
buki propaganda gibi, Anadolu matbuatına mu
avenet gibi birtakım şeylere ihtiyaç vardır. Ha
riciye bütçesi kabul olundu. Onun içerisinde 
böyle bir fasıl yoktur. Mukabilleri geçmemiş
tir. Encümen ne düşünmüştür ki bunların tayyı-
na muvafakat etmiştir? 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Efen
dim, bunları tayyetmedik. 

HAKKI TARİK B. (Giresun) — Fakat mu
kabili yoktur. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Evet 
mukabili yoktur. Fakat ajans ve istihbaratın 
Hükümetin elinden çıkarak yavaş yavaş bir şir
kete intikalini istedik. Bunun da ancak top
tan bir tahsisat vermekle kabil olabileceğine kaa
ni olduk... 

REİS — Sualinizi sordunuz değil mi efen
dim? 

HAKKI TARİK B. (Giresun) — Efendim, sua
limi izah edememişim. Tekrar etmek mecburi
yetindeyim. Anadolu matbuatına muavenet gibi 
maddeler ajans meselesinden büsbütün hariç 
meselelerdir. Keza icar, tenvir ve teshin gibi 
şeyler buradan tarh ve tenzil ed'lmiştir. Encü
menin nazarı dikkatini celbediyor. Bunlar ay
rıca ipka edilmeli ve bunlar için bir meblâğ tah
sis olunmalıdır. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Efen
dim, 130 bin lira diye kabul ettiğimiz bizim 
doğrudan doğruya ajans ve istihbarata yardım 
ismi altında toplanmıştır. Bu nîm resmî bir mü-
esese olacağına göre artık bunun tenvir ve te
pişini Hükümetin düşünmesi elbette lâzımdır. 

HAKKI TARİK B. (Giresun) — Fasıl yal
nız ajanslardan ibaret değildir, bunun içinde 
Anadolu matbuatına muavenet vardır, Propa
ganda vardır. Hep bunlar ajanstan başka is
lerdir. Ve bunların buraya girmesi lâzımdır. 

ALİ CENANİ B. (Gaziantep) — Anadolu 
matbuatına muavenet faslını Birinci Büyük Mil
let Meclisi kaldırmıştır. Biz kaldırmadık, He
yeti Celile kaldırmıştır. Eğer tekrar bu faslı 
Heyeti Oelileniz kabul ederse biz de kabul ede
riz. 

REŞİT AĞA (Malatya) — Geçen gün veri
len ajansta yirmidört vilâyete ajans, havadis ve
recektir. Diğerlerinden kaldırılmıştır. Bu büt
çe kabul edilirse eskisi gibi bütün vilâyata tel
graf verecek midir, vermiyecek midir? 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (izmir) — Efen
dim, Hükümet bizden 30 bin lirayı istediği za
man bundan evvelki vazaifi nasıl icra ediyorsa 
yine o suretle icra edilmek şartiyle bu para ken
disine verilmiştir. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Efendim, bende
niz de Muvazenei Maliye Enicümeni âzasmda-
nım. Bu tadilâttan maatteessüf hiç malûmatım 
yoktur. Acaba Hükümetin teklifi benim gaybu-
biyetimde encümende tetkik mi olundu, yoksa 
Hükümet encümen âzasından bir, ilri zatla gö
rüştü de tadilât o suretle mi oldu? Bunu anla
mak istiyorum. Çünkü kimsenin haberi olma
dan tadilât yapılıyor. Arkadaşlar benden bu 
tadilât hakkında malûmat istiyorlar. Mütees-
sifim ki, kendilerine tek bir cevap veremiyo
rum. Bu nasıl oldu, Encümeni Maliyede mi ve 
ne valdt yapıldı; yoksa şahsi mi yapıldı, bunu 
anlamak istiyorum. 
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SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (izmir) — Efen
diler, Muhtar Bey, çok haklı, benim vereceğim 
cevap belki onun kadar haklı değil. Fakat her 
halde beni mâsur gösterecek esbabı haizdir. Bi
liyorsunuz ki, bu bütçe geçen ayın üçüncü günü 
buraya hali itilâfla geldi ve usun bir münakaşa 
neticesinde Muvazene Encümeninin noktai na
zarı kabul edilerek çıktı, gitti. Geçen defa 
Hükümet bütçesini müdafa için buraya kadar 
geldi. Encümen de kendi noktai nazarını mü
dafaa için geldi. Evvelce vukubulan bütçe mü
zakeresi esnasında son dakikada Hükümet, en
cümenin prensip ve esasatını kabul etti. Fakat 
efendiler, verdiğiniz para çok azdır dedi. Muh
tar Beyefendi de pekâlâ bilirler ki, bu 50 bin 
lira Muvazene Encümeninde tesbit edilirken bu 
paranın sureti katiyede kifayet edeceğine dair 
hiçbirimizde bir kanaat mevcut değildi. Yalnız 
Hükümeti, itilâfı halle sevk edebilmek ve yer 
hazırlamak için konulmuş bir rakamdı. Encü
meni içtima ettirmek imkânı yoktu. Bendeniz 
Muvazene Encümeni Reisini gördüm, Mazbata 
Muharirini ve daha bir, iki arkadaş gördüm. 
Hükümet; esasatımızı kabul ediyor ve fakat ve
rilen paranın çok az olduğunu iddia ediyor de
dim. Bu 130 bin lirayı tesbit etik. Bilirsiniz 
ki, 5, on arkadaşlar ancak olur. Yine biliyor
sunuz M, hakikaten Muhtar Beyin istediği şe
kilde gazetelere ilân vererek Muvazene Encü
meni âzalarının filân daireye gelmelerim iste
mek imkân haricinde idi ve Muhtar Beyefendi 
do t.!?ı?"ıı ederler ki, bu gibi şeyler çok defa 
vukujttlur. Çok yazık ki, Muhlar Beyefendi bi
zim noktai nazanmıza iştirak etmiyorlar. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Beyefendiler, 
bendeniz mektebe devam eder gibi her gün mun
tazaman Encümene devanı ediyorum. Nasıl olur 
da benim haberim olmaz? Sonra bizim encüme
nimiz müstemirren inikadeden bir encümen-
diı. Gazete ile, ilânla toplanır bir encümen de-
ğldir. Her gün müstemirren inikadeder, işe 
bakar. Hakikaten beynelehibba yapılmış bir ta
dilâttır. (Handeler). 

REİS — Efendim, başka söz istiyen yoktur. 
190 ncı faslın yekûnunu reyinize koyacağım. 
Encümen bu faslı (130) bin lira teklif ediyor. 
(Hayır sesleri.) 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Efendim, şimdi bu 
bütçe Heyeti Umumiyenıin malı olmuştur. He
yeti Umumiyenin malı olduktan sonra böyle 

pazarlık kabilinden birbüçuk misli artırmakta 
mâna yoktur, ilk evvel bu tâyini esami ile reye 
konsun. Kabul edilmeden bu yapılamaz. 

REİS — Faslın tâyini esami ile reye konul
duğu vâki değildir. Her halde reye koyacağım. 
Kabul veya reddedilebilir. 

Bu faslın yekûnu olan 130 bin lirayı kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Aksimi reye koyu
yorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir efendim. 
Fasıl Lira; 

191 Tahsisatı fevkalâde 3 990 

REİS — Söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) 
191 nci faslın yekûnunu kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Lira 

Yekûnu umumi 136 390 

REİS — Yekûnu umumiyi reyinize koyuyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul olundu. 

2. — Emniyet Sandığının 1340 senesi Bütçe 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası (1/412) (1) 

REİS — Efendim, Emniyet Sandığı Bütçe
sinin müzakeresine geçiyoruz. Emniyet Sandı
ğı Bütçesinin heyeti umuımiyesi hakkında söz 
istiyen var mı? (Hayır sesleri) Fasıllara ge
çilmesini reyinize koyacağım. Fasıllara geçil
mesini muvafık görenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini reye koyuyorum. Muvafık görmiyenier 
lütfen el kaldırsın. Fasıllara geçilmesi muvafık 
görülmüştür. 

(A) CETVELİ 
Fasıl l i ra 

1 Varidatı muhtelife 183 002 

REİS — Efendim Emniyet ıSandığı Bütçe
sinin (A) cetvelinim yokunu olan (183 002) 
lirayı reyinize koyuyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Katbul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul olundu. 

(1) Bütçe lâyihası Zabıt Ceridesinin niha-
yetindedir. 
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(B) CETVELİ 
Fasıl Lira! 

1 Maaşat 15 690 

REİS — Söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) 
Birinci faslın yekûnunu reyinize koyuyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul et
miyenler lütfen el kaldırsın. Kabul olundu. 

Fasıl Lira 

2 Masarifat 17 425 

REİS — Söz istiyen var mı? (Hayır ses
leri) İkinci faslın yekûnunu reye koyuyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın, Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın. Kabul olundu. 
Fasıl Lira 

3 Tahsisatı fevkalâdei şehriye 20 456 

REİS — Söz istiyen var mı? (Hayır ses
leri) Üçüncü faslın yekûnunu (kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul olundu. 

Fasıl Lira 

4 İkramiye 9 000 

REİS — Söz istiyen var mı? (Hayır ses
leri) Dördüncü faslın yekûnunu reyi âlinize 
koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Fasıl Lira 

Yekûnu umumi 62 571 

REİS — Söz istiyen var mı? (Hayır ses
leri) Yekûnu umumiyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kalbul etmiyenler lütfen el kal
dırsın. Kabul olundu efendim. Mevaddı ka-
nuniyenin müzakeresine geçiyoruz. 
1340 senesi Emniyet Sandığı Bütçesi Kanunu 

Madde 1. — 1 Mart 1340 tarihinden gayei 
Şubat 1341 tarihine kadar imtidaden 1340 
senei maliyesi zarfında Emniyet Sandığınca hâ
sıl olacak varidat merbut (A) cetvelinde gös
terildiği veçhile (183 002) lira tahmin olun
muştur. 

Madde 2. — Emniyet Sandığının 1340 senei 
maliyesi maaşat ve masarifi için işbu kanuna 
merbut (B) cetvelinde irae olunacağı veçhile 
(62 571) lira tâyin edilmiştir. 

Madde 3. — Emniyet Sandığınca kavanin 
ve nizamat ve mukarreratı mahsusuna tevfi
kan ahiz ve istifa edilmeikte olan faiz komis
yon ile varidatı saire kema'kân istifa oluna
caktır. 

Madde 4. — Bütçede aynı faslın mevaddı 
beyninde indelicap yapılacak nakil muamebsi 
sandığın merbut bulunduğu Ziraat Bankası 
meclisi idaresine aittir. 

Madde 5. — İşbu kanun Mart 1340 iptida
sından itibaren meriyülicradır. 

Madde 6. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Heyeti Vekile memurdur. 

REİS — Efendim,, esasen maddelere geçil
mesi takarrür etmiştir. Şimdi birinci maddeyi 
reye koyacağım. (Birinci madde tekrar okun
du). 

REİS — Birinci maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul olundu. 

(İkinci madde tekrar okundu.) 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Aksini reye vaz'edeceğim. 
Kabul etmiyenler el kaldırsın (kabul olundu. 

(Üçüncü madde tekrar okundu.) 

REİS — Söz istiyen var mı? (Hayır ses
leri) Üçüncü maddeyi reyinize koyuyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kalbul etmi
yenler lütfen el kaldırsın. Kabul olundu. 

(Dördüncü madde tekrar okundu.) 

ALİ OBNANİ B. (Gaziantep) — Efen
dim,, geçende Heyeti Oelilenizin kabul etmiş 
olduğu Ziraat. Bankasının 1340 senesi bütçesi 
Muvazene Kanunu ile bankanın şahsiyeti 
hükmiyesini kabul buyurdunuz. Banka müs
takil bir idare oldu. O idarenin bir şubesi 
olan Emniyet Sandığının da 1341 senesin
den itibaren bütçesinin tanzim ve tesbiti 
Ziraat Bankası Meclisi İdaresi tarafından ya
pılmak lâzımgelir. Bu bütçenin tatbikinin de 
yine aynı veçhile Ziraat Bankasının neza
reti altında olması icabeder. Halbuki buna 
şimdiye kadar böyle bir madde koymadık, bu 
hususta bir maddei kanuniye tanzim ettik. Bu
nun kanuna ilâvesini arz ve teklif adiyoruz. 
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ABDULLAH B. (Trabzon) — Ziraat Ban
kasının neden şubesi oluyor efendim? 

ALİ CENANİ B. (Gaziantep) — Ziraat 
Bankasına merbuttur. Ziraat Bankası onun 
sermayesini kısmen kendisi vermiştir. Daima 
da muavenet eder, (kredi açmıştır. 

ABDULLAH B. (Trabzon) — Kanuni de
ğildir. 

ALİ CENANİ B. — Mesele arz ettiğim 
gibidir efendim. 

REİS — Efendim. Muvazenei Maliye Encü
meni namına mı teklif ediyorsunuz? 

ALİ CENANİ B. (Gaziantep) — Evet 
efendim. 

REİS — Efendim, Muvazenei Ma!liy,3 Encü
meni Emniyet Sandığı bütçesinin kanun lâyiha
sına dördüncü madde olarak 'başka bir mad
de' teklif ediyorlar. Okunacaktır. 

Madde 4. — Sandık bütçesinin tesbit ve tat
biki, m/anı umuminin ve masarif atının tet
kiki ve sandığın ifa edecsği muamelâtın nev'i 
ve sureti ifası ve müdür muavini dâhil olduğu 
halde bilûmum memurinin tâyin ve azli ve 
1340 senesi için mer'i olacak işbu bütçenin 
murakabe ve münakale muamelesiyls hususatı 
saires'i sandığın merbut bulunduğu Ziraat Ban
kası Meclisi İdaresine aittir. 

REİS — Efendim, dördüncü madde olarak 
teklif olunan bu madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır sesleri) Maddeyi aynen reye 
vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul olundu. 

Şimdi, matbu nüshadaki dördüncü madde; 
beşinci madde olacak değil mi efendim? 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, eski dör
düncü madde kalkacaktır. Yeni kabul edilen 
madde eski dördüncü maddenin makamına 
kaim olacaktır. 

REİS — Efendim, eski dördüncü maddenin 
tayyını teklif ediyorlar. Reyi âlinize arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Tay kabul 
olunmuştur. 

Madde 5. — işbu kanun Mart 1340 iptida
sından itibaren meriyül icradır. 

REİS — Beşinci maddeyi reye koyuyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul et
miyenler lütfen el kaldırsın. Kabul olundu. 

Madde 6. — işbu kanunun icrayı ahkâmına 
Heyeti Vekile memurdur. 

REİS — Bu maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın. Kabul olundu. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesini reyi 
âlinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. (Tâyini esami ile sesleri) 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Evet, tâyi
ni esami ile koymak lâzımdır. 

REİS — Evet, tâyini esami ile reye konu
lacaktır. Teneffüsten sonra reye vaz'edelhn. 
Binaenaleyh on dakika teneffüs için celseyi 

tatil ediyorum. 

Hitamı celse; saat : 3 
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İKİNCİ GELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 3,30 

REİS — Birinci Reisvekili ismet Bey 
KÂTİPLER : Haikla Bey (Van), Talât Bey (Karağın) 

REİS — Celseyi küşadediyorum. Emmiyet 
Sandığı Bütçesini tâyini esami ile ve yoklama 
suretiyle reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul ©den-
ler beyaz, etmiyenler kırmızı rey puslası ve
recekler. Reylerimizi istimal buyurunuz. 

(Karesi dairei intihabiyesinden istihsali ara
ya başlanmıştır.) 

REİS — Efendim, reylerini istimal etmiyen 
rüfeka lütfen reyimi istimal buyursun. 

C) Nafıa Vekâleti Bütçesi (1) 

REİS — istihsali ara muamelesi hitam bul
muştur. Nafıa Bütçesinin müzakeresine başlı
yoruz. 

KÂZIM VEHBİ B. (Erigami) — Muhterem 
efendiler, arada Ergani - Diyarbekir hattının 
inşası ve Ergani madeninin işletilmesi için Mu
vazenei Maliye Encümenimin huzuru âlinize 
getirdiği bir kanun vardır. Bu kamumun müza
keresi gecem celsede müstaceliyet kanarı ile 
kabul edildi. Cumhuriyetimiz namına yapılan 
teşebbüsatı iktisadiyenin en mühimmi bu ka
nundur. Nafia bütçesiyle alâkası vardır, irti
batı vardır. Bu kanunun bütçeyle müzakere edil
mesini Heyeti Celilenizden rica ederim. 

REİS — Efendim, Nafıa bütçesi için söz is-
tiyen rüfekanın esamisini okuyacağım. Belki 
isimleri yazılmıyan rüfeka kalmıştır. Kâzım 
Vehbi Bey; usul hakkında söylediler. Muh
tar Bey, Zeki, Bey, Ali Cenani Bey, Ragıp Bey, 
Arü' Bey. Daha başka söz istiyen rüfeka var 
mf, efendim. 

ESAT Ef. (Menteşe) — Bendeniz iptida 
söz istedim. Sona kalan, dona kalır. 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Reis Bey,bir 
takririmiz de vardır. Arz ettiğim noktaya dair, 
lûtfer. reye koyunum. 

(1) Nafıa Vekâleti Bütçesi 18 nci İçtima 
Zabıt Ceridesinin nihayetindedir. 

REİS — Efendim, söz istiyen rüfekanın esa
misinin kayıt muamelesi hitam bulmadı. Nafia 
bütçesinin fusulü mahsusuna zam teklif eden; 
Muvazenei Maliye Encümeni ve mütehassıs en
cümenlerin iki teklifi vardır. Bu teklifler Na
fia bütçesinin müzakeresine tekaddüm etmek
tedir. Birisini Ergani Mebusu Kazam Vehbi 
Beyefendi söylediler ve takrirleri de vardır. Di
ğeri,, Keşan dekovil hattı için tahsisat ifrazı
na dair Muvazenei Maliye Oncümeni mazbata-
s.âna. 

Arada - Diyarbekir - Ergani, yahut Mar
din - Diyarbekir - Ergani arasında dar hatlı bir 
şimendifer inşası için Nafia bütçesinin füsulü 
mahsusuna tahsisat ilâvesi teklif edilmekte
dir ve buna dair Muvazenei Maliye Encüme
ninin mazbatası! vardır. Binaenaleyh bu ka
nunlar Nafia bütçesine takaddüm etmektedir. 
Arada - Diyarbekir - Ergani dar hatları hak
kındaki kanun lâyihasının müzakeresine baş
lıyorum. 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Reis Beye
fendi, takririmiz var, lütfen okunsun. 

REİS — Onun faslı mahsusu geldiği za
man o vakit onu mevzuubahsederiz. Paslı mah
susunda beraber müzakere edeceğiz. 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Rica ede
rim, takririmiz okunsun. 

REİS — Efendim, bir meselei müstakilledir. 
Bunların nihayetinde okuyacağız. Efendim,, 
arada - Diyarbekir - Ergani arasındaki dar hat
tır», inşası hakkındaki kanun, lâyihasının, mü
zakeresine başlıyoruz. Nafia bütçesinin heyeti 
umumiyesi hakkında söz istiyen aradaşların 
sözleri mahfuzdur. Bu lâyiha okunduktan son
ra heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var
sa söz vereceğiz. 

3. Diyarbekir Mebusu Feyzi Bey ve ellial-
t?, refikinin Arada - Diyarbekir - Ergani veya
hut Mardin, Diyarbekir - Ergani arasımda şi-
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mendifer hattı inşası için Nafia Vekâletinin 
1340 bütçesine dört milyon lira ve Ergani made
ninin işletilmesi için İktisat Vekâletinin keza 
1340 bütçesine bir milyon lira ilâvesine dair 
2/257 numaralı teklifi kanunisi ve Nafia ve İk
tisat ve Muvazenei Maliye encümenleri mazba
talar1. 

Ddyarfoeklir Mebusu Feyzi Bey ve ruf sika
sının teklifi kanunisi. 

Riyalseti Celileye 

Uzun aamamidan beri muattal bir halde bu-
lunıan ve dünyanın en zengin bakır madisnle-
rindem biri ve küitlei maideniiye&i Harbi Umumî 
^zamanında Almanya'dan-celbedilen heyeiii fen
niye V£J3iitiaisiyle icra edilen keşif rapora muci
bince elli milyon altım lira kıymetlimde olan Er
gani Ibakır madeni yiiadıe yirmiye yakın saf 
cevhere ve yüzde yedi miktarında cürufa ma
liktir. Gerek bu cihet ve gerek mevaddı ihtra-
kiye temin eldildiği takdirde cevher miktarının 
o luslbsvte tssayüdedeceği muhtelif zamanlarda 
muhtelif suretlerle yapılan tetkikat ve keçsfi-
yat ile de dereceyi suıbuta varmıştır. Her ma-
ıdeınlde olduğu gibi ehemmiyet ve servetti bu de
rede müstesna olan bu madenden 'istifade edile
bilmesi her şeyden evvtel vesaüîü istihsalinim ıs
lâhıma ve vesaiti vücuduna vabestedir. Ergani 
ir::! imimde ise vesaitli nakliye şimdiye kaidar 
deveye inhisar etmiş ve istihsal edilen ma
den İskenderun'a kaidar ancak bu. iptidai ve-
'saıMe ihradediMiği hailde devlete ıseneıvıi yüzbin 
lira altın para varidat getirdiği kayden müs-
böt bulummuışıtur. Birçok azîm masraf ve fe
dakârlıklarla ihraioediledek olan madenin hari
ce şevkine, madencileri tefrih etmesine biıiîtabi 
hali haızırda imkân yoktur. MemlekeCCn me-
nalbii varidatı tezyit, inkişafı iktisadiyi temin 
etmeyi gaye ittihaz etmiş olduğumuz halde 
maateessüf her nasılsa duçarı ühimal olan bu 
zengin ve mühim madeni biran evvel şayanı 
istifade bir İhale getirmek ancak ve ancak bu
har kuvvetime ve asri vtesaittem istifadeye mü
tevakkıftır. Her hangibir madenden istifade 
edebilmek içim o mıadenün imkâmı ihraç ve is
tihsali tenlini lâzımıgelir ki bu da şimendiferim 
vücuduna mütevakkıftır. Bu madenin işktil-
melsi ve öerveltlinden lâyıkiyil© istifade edilebiil-
meöi için 1333 senesi bütçesinden faslı mah
susa !bir milyon lira tahsisat vaız^ülerek mül

ga Osmanlı Nafıa Nezareti tarafından iı&âl olu
nan heyeti foıniiye vatetasiyiLe Bağdad hattı 
üzarümde Arada, toprağından Dryarbeikire ka
dar olan yerkîiin istükşalfaıiı femniyei:i icra 
edillimlüş. Diyarbekirle Ergani arasının müşikıü-
lât ve avanzden arî gaç bıiır saha olduğu o 
vakit ki heyeti fenniyamin raporu ile sabit bu
lunmuştur. Binaenaleyh Arada ile madem ara-
isuııda işümıenldliifer halttanım, tamilini inhası LCr 
zarureti kaıîüye olduğu ve binnotic'e devletin 
(bütçesine bâr olmıyacağı hassaten şayanı arz
dır. Bu cihet temim ediüldaği taikdûrde o havali 
halttamıın ımatzhar olacakları refah ve DerYê 'tem 
k?ifci mıaaar devlet biitçfcislmıim senevi milyonlarca 
lira varidat kazanacağı ve bundan maada o 
cilvaılda ayım derecede bulunan Hoş ibakır ma
deni gilbi pek mühim bâzı madenilerim işletil-
midsitte imkân hâsıl olacağı ve hattın mürur 
edeceğü, mümblit ve mahsuldar ovalarda airaat'n 
de o nisbette maızharı terakki bulunacağı na
zarı dukı'ıat ve ehemimiyete alınarak mezkûr hat
tın inşaata V3 medenin de senei haliye iptfdasm-
dan ijl'i'barem ıçletilmeji için 1340 bütçesinin beş 
milyon lira talhöisat vas'ı zımmuıda atiddki aıcvad-
dı Kanuniyenim kaibulüinü arz va teklif ederiz. 

Diyarbekir 
Feyzi 

Ergani 
ihsan Hâmit 

Ergani 
Kâzım Vehbi 

Aydın 
Mazhar Müfid 

izmir 
Mahmud Celâl 

İzmir 
Mehmed Şükrü 

Çanakkale 
Şükrü 
Elâziz 

Muhiddim 
Afyon K. 
izzet Ulvi 

Artvin 
Hilmi 

Hakkâri 
Nazmi 

Antalya 
Murad 

Diyarbekir 
Zülfü 

Diyarbekir 
Ziya Gökalp 

Siird 
Mahmud 

Muş 
Ali Rıza 

Ordu 
Faik 
izmit 

Ahmed Şükrü 
Elâziz 

Mustafa 
Dersimi 

Ahmed Şükrü 
Trabzon 

Süleyman Sim 
Siird 

Haldi HulM 
Van 

Mehmed Müniİb 
Diyarbekir 

Şeref 
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Diyarbekir 
Mehmed Nuri 

Kozan 
Ali Saib 

Bolu 
Şükrü 
Sivas 

Halis Turgut 
Siverek 

Mahmud 
Ordu 

Hamdi 
Elâziz 
Hüseyin 
Lâzistan 

Esat 
Ergani 
ihsan 

Erzurum 
Haled 

Bayazıd 
Şefik 

IMa 
Ali Fevzi 

Bayazıd 
Süleyman. Sudi 

Denizli 
Necib Ali 

Gazianteb 
Şahin 

Saruihan 
Mehmed Sabri 

Elâziz 
Naci 

Erzurum 
Münir Hüsrev 

Dersim 
Feridun Fikri 

İzmir 
Mustafa Rahmi 

Van 
Hakkı 
Karesi 

Ali Şuuri 
Malatya 

Hacı Bedir 
Erzincan 

Sabit 
Zonguldak 

Ragıb 
Malatya 
Reşid 
Van 

ibrahim 
izmir 

Osmanzade Hamdi 

Muş 
Osman Kadri 

Gazianteb 
Kılıç Ali 

Urfa 
Saffet 

Sarühan 
Abdurrezzak 

Mevaddı kanuniye 

Madde 1. — Arada - Diyarbekir - Ergani 
yahut Mardin - Diyarbekir - Ergani arasında 
şimendifer hattının inşası için Nafıa Vekâle
tinin 1340 senesi Bütçesinin faslı mahsusuna 
dört milyon lira ilâve edilmiştir. 

Madde 2. — Ergani madeninin işletilmesi 
için iktisat Vekâletinin 1340 senesi Bütçesinin 
faslı mahsusuna bir milyon lira ilâve edilmiştir. 

Madde 3. — işbu kanun 1340 senei maliye
sinden itibaren meriyülicradır. 

Madde 4. — işbu kanunun icrayı ahkâmına 
iktisat, Nafia, Maliye vekâletleri memurdur. 

T. B. M. M. 
Lâyiha Encümeni 19.1.1340 
Karar : 120/119 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 

Arada - Diyarbekir - Ergani veyahut Mar
din - Diyarbekir - Engani arasında şimendifer 
hattı inşası için Nafia Vekâletinin 1340 Büt
çesine dört milyon lira ve Ergani madeni
nin işletilmesi için iktisat Vekâletinin keza 
1340 Bütçesine bir milyon lira ilâvesine dair 
Diyarbekir Mebusu Feyzi Bey ve ellialtı refi
kinin teklifi kanunisi encümenimizce ledettet-
kik esas itibariyle teklifi mezkûr şayanı mü
zakere görülmekle Heyeti Umumiyeye arz ve 
takdime karar verlidi. 

Reis Mazbata Muharriri 
Tokad Antalya 
Emin Ahmed Saki 
Kâtip Âza 

Necib Ali Bayezid 
Şefik 

Âza Âza 
Denizli Mardin 
Yusuf Abdurrezzak 

Nafıa Encümeni mazbataları 

T. B. M. M. Nafıa Encümeni 
İD Karar 

12 . 2 . 1340 

Heyeti Celileden encümenimize havale bu-
yurulan Diyarbekir Mebusu Feyzi Bey ve rü-
fekasanm Arada - Diyarbekir - Ergani madeni 
arasında bir demiryol hattının inşası hakkın
daki teklifi kanunisi Nafıa Vekili ve mütehas
sıs zevat huzuriyle tetkik edildi. Uzun, tah
ripkâr harblerden sonra memlekette millî ser
vet ve iktisadı kabiliyetin inkişaf ve netice
sini üssün hareket ve hedefi faaliyet ittihaz 
eden Büyük Millet Meclisinin servet ve istihsal 
menabiini asrın vesaiti muvasalası ile yekdi
ğerine raptetmek hususunda esasatı mukarrere-
siyle mutabık ve muafık görülmüştür. Bağdad 
Demiryolunu mühim mahsulâtı ziraiye ve mü
tenevvi maadeni haiz olan memleket dâhiline 
raptedecek olan ikiyüzon kilometrelik bu hat
tın inşası fevaidi azimiyei muciboîacağı mu-
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hakkaktin'. Sanayinin, muhtacolduğu anasırdan 
bakır cevherini dünyadaki emsaline nazaran en 
sâf ve en mebzul bir halde sinesinde toplu bu
lunduran Ergani bakır madeninin işlemesi mü-
teatdit heyeti fenniyelerce tanzim edilen ra
porlarda sabit olduğu üzere elli milyon altın 
liralık bir serveti âzimesinden memleketimizin 
istifadesi bu hattın inşası ile kabil olacaktır. 
Türkiye demiryolu hududunun mukarrer tem
didi istikâmetlerine nazaran bu hattın anahat-
ları yekdiğerine rapdetmek gibi f aidei mühim-
mesi de mevcuttur. 

Mardin, Diyarbekir, Siverek, Ergani, Elâziz 
vilâyetlerinde ihtiyacatı mahalliyeden fazla 
olan ve ekser sene ambarlarda çürüyen envai 
hububat ile yapağı, mazı, kitre, pirinç ve yağ 
ve her türlü meyva gibi mahsulâtın, memleke
tin haricine ve memleketimizde lüzumlu olan 
yerlere suhuleti naklini temin edecek olan bu 
hattan Mersin Limanının tezyidi faaliyetinide 
temin edeceği şüphesizdir. Diyarbekir'de bu
gün bir okka buğdayın birbuçuk, iki; Anka
ra'da bir okka buğdayın 13 - 14 kuruşa olması 
bu hattın inşasına nazarı dikkati celbetmeye 
kâfi bir saiktir. 

Hudutlarımızın şekli hazırı dolayısiyle 
ehemmiyeti iktisadiyesini kaybeden ve mute
nasının hayat ve ümrandan mahrum bir çöl
den ibaret olması hasebiyle bugün memleket 
için mânâsız bir müessese haline gelen Bağ-
dad Demiryolu, bu hattın inşası ile iktisabı ha
yat ve kıymet eyliyeceği gibi,, Bitlis, Van gibi 
uzak vilâyetlerimizin faidesini mucibolacak-
tu\ Arz edilen ehemmiyet ve fevaitten mâada 
bu hattın lüzum ve teşrii inşası tarihî inşasın
dan itibaren bir sene zarfında masarifi inşai-
yesini tesviye edebilmesi bilhassa nazarı dik-
kata aknacak bir keyfiyettir, istihsalâtın en 
iptidai vesait ile ve nakliyatın deve sırtında ic
ra edilmesine rağmen senevi ihracedilen bin 
beşyüz ton bakırdan yüzbin altın varidat temin 
edildiği vesaiki resmiye ile sabittir. 

Hat güzergâhının tâyin ve tesbiti esnasın
da hattın Mardin veya Arada'dan başlaması ve 
mücavir hududu hadidiye ile tevafuku için ve 
geniş hat şıkları tetkik edilmiştir. Gerçi mü
cavir hudut ile tetabuku için geniş hat şayanı 
kabul görülmüş ise de hattan temini menafi et
mesi teşrii inşası üe kabil olacağından devle
tin istitaatı maliyesi nazarı dikkate alınarak 

bir metre genişliğinde dar hat olarak inşası 
tercih edilmiştir. Mardin civarında arazinin 
birden yükselerek meylin şimendifer inşaasına 
müsaidolmadığı ve Arada'dan, Diyarbekir'e 
kadar olan yüzyirmidokuz kilometrelik kısmı
nın evvelce yapılan istikşafatı Arada - Diyar
bekir cihetinin daha müsait ve kolay olduğu 
nazarı dikkate alınarak Arada - Diyarbekir is
tikâmeti tercih edilmiştir. 

Arada ile Diyarbekir arasındaki 129 kilo
metrelik kısmın mevadı muharrike ve müta-
harrike dâhil olduğu halde beher kilometrenin 
masrafı (26 400) liradan (3 400 000) lira tes-
bit edilmiştir. Diyabekir'den Osmaniye'ye ka
dar olan 60 kilometrelik kısmın keşfi yapıl
mamış ise de vaziyet arazi itibariyle Arada -
Diyarbekir arasandaki. arazi gibi müsaidoldu-
ğundan bu kısımdaki masrafta Arada - Diyar-
hekir kısmının aynı addedilmiştir. Bu kısmın 
masarif atı inşaiyesi de (1 458 000) lira hesabe-
dilmiştir. Osmaniye - Ergani arasında vaziye
ti, arazi kısmen arızalı olduğundan 20 kilo
metreden ibaret olan bu kısmın beher kilometre
si (47 100) lira hesabiyle (942 000) lira tahmin 
olunarak hesabat mâruz noktai nazara göre 
icra edilmiştir. Arada - Diyarbekir - Ergani hat
tının, Nafia Vekâletinde mevcut istikşaf projesi 
mucibince ve atideki, şerati fenniye dairesinde 
yapılması muafıktır. 

Ray mihverleri beynindeki mesafe bir met
re. Raylar çelikten ve binde yirmi meyli teca
vüz etmiyen mahallerde beher metre ray yir-
mibir kilogram sıkletinde olacaktır. 

Nısıf kuturlar yüz metreden dûn olmıya-
cak ve hiçbir yerde meyil binde yirmibeşi te
cavüz etmiyecektir. Balâstik dili mücessem fev-
kanisiyle demir çubukların dış tarafı beynin
deki. mesafe 70 santim, akasman arzı 45 santim, 
tesviyei turabiye arz? (3,9) metre olacaktır. 
Köprüler demir ve kâğir olacaktır. Bütün hat-
t?j sürat saatte asgari (30) kilometreyi haiz 
olacaktır. Hattır, seyrüsefere başladığı, anda se
kiz lokomatif ve yüz vagon olması lâzımdır.' 

Müddeti, inşaat Arada - Diyarbekir ve Di
yarbekir - Ergani birer sene ki ceman iki sene 
olmak üzere tahdidedilmiştir. Mevaddı muharri
ke ve müteharrike dâhil olmak üzere yukar-
daki şeraiti fenniyede tekmil hattan masarifi 
inşaiyesi, (5 400) lira takdir edilmiştir. 
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1340 senesi demiryolu inşaatı için Nafıa Büt
çesine mühassas mebaliğden tefrik edilmek üze
re iki milyon ve 1341 senesi için dahi 3 800 000 
lira tahsis ve bir sene zarfında sarf edilemiyen 
meblâğın ıdiğer seneye devri muvafık görülerek 
atideki teklifi kanuni Heyeti Umumiyeye arz 
ve takdime karar verildi. 

Nafıa Encümeni Reisi 
Canik 
Cavit 

Mazbata Muharriri 
Namına 
Ragıb 

Kâtip 

Ragıb 
Âza 

Malatya 
Bu hakkın esıasatına 

muhalifim 
Mahmud Nedim 

Âza 
Kastamonu 

Halit 

Âza 
Konya 

Mustafa 
Âza 

Hüseyin Rıfkı 

Âza 

İbralhim 
Arada - Diyarbekir - Erigani 

Ergani ve Diyarbekir havalisini Bağdad hattına rapteden en münasip kol Arada istasyonuna 
müntehi olan hat olup Harbi Umumide bu kısmın Arada - Diyarbekir arası takeametre etüdü ve 
profili yapılmıştır. 

Vakid fiyat Lira 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 

Tesviyei turabiye 
imalâtı sınaiye 
Balast 
Mebani ve müştemilâtı 
Ray mubayaası 
Nakil 
Ferş 
Lokomotif 
Vagon 

(Aded) 
(Metre mikâp) 

(Aded) 
(Ton) 

1 255 000 
420 

140 000 
11 

12 600 
12 600 

140 
8 

100 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

0,65 = 
650 = 
2,2 = 

10 000 = 
70 = 
25 = 

300 = 
20 000 = 
50 000 = 

815 750 
273 000 
308 000 
110 000 
882 000 
315 000 
42 000 

160 000 
50 000 

3 405 750 
Beher kilometresi 
24 300 Lira 

80 kilometre olduğuna ve arazinin biraz daha arızah bulunmasına nazaran. 
Beher kilometresi 30 000 X 80 = 2 400 000 

5 805 750 

Madldei Kanuniye 

MaJdde 1. — Arada - Diyarbekir - Ergani ara
sında iki sene zarfında inşa edilmek üzere bir 
metre arzında demiryol inşaası için beş milyon 
sekiz yüz bin lira tahsisat kabul edilmiştir. Bin 
üç yüz kırk senesi zarfında Nafia Vekâleti Büt
çesine mukassas mebaliyden iki milyon lira tef
rik edilir. Üç milyon sekiz yüz bin lira 1341 se
nesi zarfında Nafia Vekâleti Bütçesinin faslı 
mahsusuna ithalen sarf olunur. 

Madde 2. — işbu kanun tarilhii neşrinden 
itibaren mıerîlyül icradır. 

Maldıde 3. — işbu kanunun icrai ahkâmına 
Nafia ve Maliye VefcâMileıri memurdur. 

Karar 

37 28 . 2 . 1340 

âktliisat Encümeni Mazbatası 
Riyalseti öe&ye 

Erigani bakır mlaitenlini istetmek üzere ik
tisat bütşeiîüne bir milyon lira vaz'ı hakkında 
Dilyaribekir Mebusu Feyzi Bey ve rüfekasının 
teflsüfi ıkanuniyeısi, îktüsat Vekili huzuru ile 
encüımenimil̂ dle müzakeire ve tetkik olundu. 

Malûm olduğu üzere Anayolumuzun her 
nevi maaldliine melbzulen maliki'yet noktıad na-
z&nandan cihanda bıir mevkii mümtaz ve man-
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supu. vardır. Son Haaibi Umuimi sıenalerimds 
Afllman erbabı fenni tarafından vaitanın her 
saıbalsmda icra ©dilen tetkikaltı fenniye ve il
mice bu hakikati teyid eylemiştir. Mailen mın-
talkaJarı idinde muhtelif cins ımaienleıri bir 
solda ve yekdiğerine pek yakın olarak cem 
e'dein en mühim havzalardan bâırM Ergimi ve 
havalisiildir. Ergani *riin büıEüm dünyaca mâruf 
olan pek zengin bakır yaltaklarından barka Er
gani madenlimin (30) kilıomıstre şarkında (Pe-
rizhıan) c'ilvannda ve muhtelif mahallerde pek 
kıymet! simli kıuişıun öevheri mevcuttur ki 
(Pertek) mevkiindeki bir damarın (8) metre 
sihanı haiz olması; etocımimıiy&ti fevkaladesini 
ispata kâfMisr. Yins biri Ergani civarında di
ğeri (Hanelbe) madeni ysüktininde (Guüman) 
raporuna giöre çek zeng'ih krom yatakflaırı var
dır. Bunlar imalâtı azîmeye sır iiye muh'ıacol-
maksızın en balsit almeHyalt ve e:ı iptûdaii ulsulü 
isttilmıal ille elde eidlebileöek bir vaızilyetitedir. 
Erbaba fen bunu laltlmaiş bin ton olarak keşfet
mişlerdir. 

Yıinıe Alman heyeti f enniyeisi raporuna göre 
Ergani madeni civarında mangenez madenli de 
meivcuttıur. 

Bakır cevherlerine gelince: Bunlar yaînız 
malum olan sabaya münhasır olmayıp Alman
ların Mkifcata nötüceısiinde daha ibirttıakılm da
mar mabalerli bulunduğu sabit olmuştur. On
lar da (1) Aütumar^da (2) üefel Tepede (3) 
Erigani maileninim oniki kilomefcrs Cenubu Şar
kisinde Harabe mevkiinde (4) madenin on ki
lometre Şimali Şaırkisünde Gavur Tepede (5) 
Erganunun sekiz saat şarkında (Palu) köyünün 
altı saat Cenubundaki Bak köyündedir. 

Bu zengin bakır havzasından başka Tüdri-
yamizde şimdiye kadar keşfolıunan ve hafriyat 
ruhsatı ve Müsımatr imtiyazları uta 'olunan ba
kar madenleri yirmi altıya baOliğdir. Fakat ban
lar hiçbirisi gierek keönmiyet ve gerek keyfi
yet itibariyle Ergani bakır havzası derecesinde 
d^ğüdlir. Yalnız kemmiiyet itibariyle Artvin 
V.lâyeiti bakır yaltakları Ergani'nin mua!d:?3::Jdir. 

Kafkasya Maaiin İdaresinin (1917) senesin
de (Kafkasya Madenleri ve Maden Suları) . 
namı ile neşrettiği eserde Batum livası dâ
hilinde (104) me\1kide bakır madeni mevcut 
olduğu muharrerdir ki, bu madenler tamamen 
Çoruh nehri ve nehre dökülen Murgul ve 

Acare sularının geçtiği maillerde yani ŞarM 
Şimali hudutlarımız dâhilindedr. Bu izahat 
ispat ediyor ki, Anadolumuz maden içinde bil
hassa bakır cevheri itibariyle dünyanın en zen
gin yataklarına maliktir. Bakır madenleri
miz içinde serveti âzime ve ehemmiyeti ikti
sadiye itibariyle birinci dereceyi Er'gan ma
deni ile Çoruh boyundaki Murgul ve Kuvar-
nishane madenleri işgal eder. 

Ergani madeni (1203) senesinden itibaren 
istismara başlanmıştır. Bu şekli istismar pek 
iptidai olduğundan gerek istihsal ve gerek 
imalde cevherin bir kısmı mühimi zayi ol
makta ve serveti milliye bu yüzden büyük 
zararlara uğramakta ve Avrupa'daki tasfiye
hanelerin yüzde (99) za kadar çıkardığı sa-
fiyat bizde yüzde yetmişi tecavüz edeme
mektedir. Vakıa Harbi Umumide Hükümet Er-
ganinin husulü istismarını ıslah ile fennin 
icabatını kısmen tatbika çalışmış ise de mun-
taza yolların ve vesaiti nakliyenin fikdanı bir
çok mihaniki ve ağır malzemenin maden ma
halline isaline mâni olmuş ve bu maden mat-
lub veçhile işleyememiştir. Halen de vasıtai 
nakliye temin olunamazsa ne madeni asri bir 
mânada işletecek malzemenin mahalline, nak
line ve ne de istihsal olunan cevherin harice 
şevkine imkân hâsıl olur. Onun için Nafıa 
Encümeninin noktai nazarına Encümenimiz 
de iştlrate eder. Aksi halde* kadîm ve iptidai 
şekli imali muhafaza bir nevi (istismar, iğ-
tısap) oluyor ki, serveti memleket için pek 
zararlı olan bu yolu bundan sonra olsun ka
tiyen terk etmek lâzımdır. Ergani madeni 
muvafık surette işletildiği halde memleketin 
ve ordunun bakım ihtiyacatını tamamen ber
taraf ettikten başka harice de mühim miktar
da çıkarılacak kıymetli bir metaı madenimiz 
olur. Madenin son zamanlardaki istihsalat 
seviyesi 40 000 - 50 000 ton ham cevherden iba
rettir. Bundan 1 000 ton siyah bakır (tak
riben % 70 bakırı havi) izabe edilmiştir. Hü
kümetin zaman istismarında takriben ellibeş 
bin metre mikâbı 227 500 ton cevher istihsal 
olunmuştur. Bu isabe edilen siyah bakır ev
velleri Tokat'a götürülerek orada, saf bakır ol
mak üzere tasfiye edilirdi. Bağdat hattının 
inşasından sonra ise Cenup tarikiyle İsken
derun limanına sevk olunmaya, başlardı. Müs
takbelde Mersin limanı vaııtasiylc ihraccdile-
ceği tabiîdir. 
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Madenden istifade edebilmek için ham cev
herin istihsali, izabesi, nakli keyfiyetleri gibi 
üç mühim esasın temin edilmesi lâzımdır. 

(1) Ha!m cevherin istihsali : 

Madenin kadimden beri işletilmekte olması 
hasebiyle birçok mağara ve kuyular açılmış ol
duğu gibi bâzı nevakıs dâhi Harbi Umumideki 
ihtiyacı, mübrem şevkiyle bir işletme heyeti 
fenniyesü tarafından ikmıal edilmiş ve lüzumu 
olan ajlât ve edevatı madende mevcut bulunmak
ta olduğundan ham cevher ihracı yalnız amele
nin vücuduna vabestedir. O da muhitinde kâfi 
miktarda mevcuttur. Maişetleri madendeki ka
zançlarına münhasır olan bu amele madenin 
metrukiyeti yüzünden pek perişan bir hale gel
miştir. İmalâta mübaşeret bu fakir halk için 
sebebi hayat ve refah olacaktır. 

Mevcut amele ile yevmiye 250 - 300 ton ham 
cevher ihracı imkânı bittecrübe sabit olmuş
tur. 

Binaenaleyh ham cevherin ihracı, keyfiye
tinde hiçbir müşküât mevcudol'madığı gibi ar
zu edilen miktarda tezyidi ihracı dahi mümkün
dür. Maden mahallinde çıkarılmış elyevm 
(20 000) tona karip ham cevherle (40) ton göz 
taşı, (10) ton karaboya mevcuttur. Bunlar bağ 
hastalıklarında en mühim edviye olarak müs
tameldir. 

(2) Ham cevherin izabe ve tasfiyesi : 

Ergani'de elyevm mevcut kalhanjenin tamir 
ve kısmen ıslahı ile yüzde (72) nisbetine ka
dar tasfiye edilmiş bakır elde edilmesi mümkün
dür. Bu vasıta ile bakır istihsali ile birçok tec
rübelerle sabit olmuştur ki bir ton halis bakırın 
elde edilmesi dokuz ton oduna ihtiyaç göster
mektedir. Evvelce zengin ormanları ihtiva eden 
Ergani vilâyeti dahilindeki ormanlar maden 
sarfiyatı ve tahribatı saire sebebiyle azalmış 
ve maden muhtacolduğu mahrukatım 9 - 10 
saatlik uzun mesafelerden getirtmek vaziyetine 
düşmüştür. 

Bu hal odun nlaklinde büyük müşkülât ve tev
lit pek çok hayvan kullanmayı istilzam etmekte
dir ki bu şekli izabe ve tasfiye ile temini istifade 
gayrikabildir. Binaen'aleyh usulü cedide ve fen
niye ile cevher izabe etmek zaruridir. Bu da 
her şeyden evvel alât ve vesaiti mihasnikiyeyii 
maden mevkiine nakledebilecek muntazam 
yollarla tahtı imkâna girer. 

(3) Cevherin nakli : 
Gerek cevherin harice sevkı ve gerek maden 

malzemesinin celbi için iki çarei nakil vardır : 
1. — Nafia Encümeninin teklif ettiği dar 

hat̂ ı, şimendifer inşasıdır. Bu hattın masarifi 
inşaiyesi olarak (5 000 000) lira vaz'olunmuş-
tur. 

2. — Fırat nehri yoludur. Bu hususta icra 
edilen tetkikattan anlaşılıyor ki (Maden, Fırat, 
Erablus) tariki hali malimize nazaran derhal 
istifade edilecek iktisadi bir yoldur, tki güzer
gâh mevcuttur. 

B'ri; (Ergani - Komaibek - Ballar - G-eydan -
Aşağı Bilâhur - Keskis - Çermik - Çermik çayı
nı takiben Fırat kenarında Ankaç) tır bu hat 
80 kilometre tulünde ve r^üsait bir meyildedir. 
İnşası ucuz ve kolaydır. 

Diğeri; (Ergani - Komaibek - Sallar - Gey-
dan - Aşağı Bilâhur - Keskis - Yukarı Seyhan -
Yeniköy - Çungüş - Adiş) tir. 

Bu yolun tulü (50) kilometre ise ele ansa
lıdır. Küçük bir hattı havaiye muhtaçtır. 

Nehir hattına gelince Crablus'tan Samşad'a 
kadar harb senelerinde römorkörler işlemiştir. 
Samsat'tan Ariş'e veya Anfab'a kadar sallar ve 
tulumlar işler. Bunların on tonluklarına kadar 
olanlar? için de seyrisefer mümkündür. Samsat 
ve Adiş arasındaki mesafeyi «kelekler» 24 saat
te ve Samsat ile Gerablus arasını römorkörler 
? ki günde kat'ederler avdet yedi gün devam 
ede::. 

Madenden derhal istifade edebilmek i cin ta
riki nehir tercih olunmak zaruridir. Şimendi
ferin inşası için büyük paraya ve zamana muh
taçtır. Halbuki Ergani ile Fırat arasında ya
pılacak bir dekovil az masrafla derhal kabili 
inşadır. Muhatı bulunduğu ormanlar sebebiy
le madenin izabesinde lâzım olan odunun da 
tedarik* temin edilmiş olur. Nehir ve denizyol
ları vesait?', nalkiyenin en ucusu olduğuna göre 
Ergani madeninin sürat ve ehemmiyetle temini 
istismarı için Fırat nehrinden istifade edilmesi
ni ehemmiyetle arz eyleriz. 

Ergani madeninin fennî ve asrî bir surete 
istismarı için Almanlar tarafından yapılan tst-
kikat, işletme proje ve haritaları Almanya'ya 
götürülmüş ve Hükümetimize tevdi olunmamış
tır. Mamafih havzai mezkûre için yine ekle 
miktarı kâfi vesaiki fenniye mevcuttur. Bilhas-
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sa Demiye ile Gölcük gölünden şellâlelerden kuv-
vei elektrikiye ihtihsali için malûmatı lâzime 
vardır. Ergani'ye (15) kilometre mesafedeki 
Demirkapı mevkiinde yapılacak elektrik hesa-
batı da müstahzardır. 

Maddenin vaziyeti sabıka ve hazırasma ait 
mesrudatı ânif eden müsteban olduğu veçhile Er
gani madeninin istismarı mevzuubahsolurken 
birinci derecede vücudu lâbüt olan yoldur. Bu 
cihet temin olunmak şartiyle encümenimiz ma
denin işletilmesi için bir milyon liranın bütçeye 
ithalini memleketin menafii hayatiye ve iktisa-
diyesnin bir lâzımei mühimme ve evveliyesi ad
deder. 

Hülâsa: Dünyanın en zengin madenlerinden 
biri olan ve harbden evvel vesaiti iptidaiye ile 
istihsal edildiği halde harice senevi yüzelli-
bin altın, yani bugünkü para ile bir milyon li
rayı mütecaviz bakır ihracetmekte bulunan Er
gani madeni vesaiti fenniye ile teçhiz edildiği 
takdirde hâsılatın dört, beş misline çıkacağı na
zarı ehemmiyete alınarak bunun işletilmesi in
kişafı iktisadyemiz için fevkalâde lüzumlu gö
rülmüştür. 

2. Hükümetin 1333 senesi Ağustosunda iti
barı Millî Bankasiyle akdettiği bir mukavelena
mede Ergani madeninin 20 kilometre nısıf ku
tur sahası dâhilinde maden taharri ve isletme 
imtiyazı mezkûr bankaya verilmiştir. Banka 
muayyen bir müddet zarfmda şirket teşkil ede
rek maden işletmeyi taahhüdetmistir. Mukave
lenamede mevcut ahkâma nazaran hâsılatı sâ-
fiyenin binnetice yüzde 62,5 u Hükümete ve 
yüzde 37, 5 u şirkete ait bulunuyor. Banka ser
mayesinin kâfi olmamasından naşi madeni yal
nız başına isletmeye muvaffak olamıyacağı ci
hetle şayanı himaye olan bu millî müessese ile 
Hükümetin madeni müştereken işletmesi muva
fık görülmüştür. 

3. İtibarı Millî Bankası her hansi bir se
bepten dolayı bu işe girişemediği takdirde Hü
kümetin doğrudan doğruya madeni ilsetmesi ve 
yahut başka sendikalar tarafından vâki olan mü
racaatları nazarı dikkate almakla beraber his
se senedatmm tamamen ecnebiler eline geçme
mesi için Hükümetin nısfından fazlasına sahi-
bolması lâbüttür. 

4. Vukubulacak ihracattan memleketin ede
ceği istifadeden ve ahalinin müteferrik surette 

fakat mühim bir miktarda bakıra olan ihtiyaç
larından sarfı nazar yalnız askerî fabrikalarımı
zın senevi 300 000 lira raddesinde bakır sarf ve 
bu bakırları kamilen İngiltere'den celbetmekte 
olduklarından Ergani madeni işletildiği takdir
de harice akmakta olan paramızın elimizde ka
lacağı tabiîdir. 

5. Şurası şayanı tavzihtir ki, madenin iş
letilmesini mütaakıp istihsalâtm harice şevki 
için ya madenden Bağdad hattının her hangi 
bir noktasını vâsıl edecek bir demiryolu inşası 
veyahut Fırat nehri tarikinden istifade edilmesi 
zaruridir. 

6. Esbabı mâruzadan dolayı bu madenin as
rın ve fennin icabatma muvafık takibettiğimiz 
siyaseti iktisadiye ile müterafik bir tarzda iş-
letlmesi ve harice şevki suretiyle bu pek mühim 
membaı servetimizden memleketimizin müstefi-
dedihnesi musip görülmüş ve İktisat Bütçesine 
bir milyon lira vaz'ı hakkında âtideki teklifi 
kanuninin Heyeti Umumiyeye arzına karar ve
rilmiştir. 

Lâyhai Kanuniye 

Madde 1. — Ergani bakır madeninin vesaiti 
fenniye ile işletilmesini temin için İktisat Büt
çesinin faslı mahsusuna bir milyon lira vazedil
miştir. Senesi içinde sarf edilemiyen mebaliğ 
ertesi seneye devrolunur. 

Madde 2. —̂  İşbu kanun 1340 senesi mali
yesinden muteberdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Maliye ve İktisat vekilleri memurdur. 

28 . 2 .1330 
İktisat Encümeni 

Relsvekili Mazbata Muharriri 
İzmir İzmri 

Mustafa Rahmi Mustafa Rahmi 
Kâtip Âza 

KaraMsarı Sarfla. Gümüşane 
İsmail Zeki 
Âza Âza 

Adana Kayseri 
M. Kemal Nuh Naci 

Âza Âza 
Bolu Ertuğrul 

Dr. Fikret 
Âza 

Kastamonu 
Mehmed Fuad 
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Nafıa Encümeni Mazbatası 

Muvazenei Maliye Encümeni Riyaseti Celilesine 

13 . 3 . 1340 

Ergani - Diyarbekir - Arada beyninde bir 
şimendifer hattı inşasına dair 17 . 1 . 1340 
tarihli teklifi kanuniye melfufen takdim kılı
nan Nafia Encümeni mazbatasında bir metre 
genişliğinde dar hat esası kaibul edilmiş ise de 
işbu hattın iltizam eylediği masarifin ihzarın
da müşkülât mevcudolduğu takdirde esas mak
sadın yetmişbeş santim genişliğinde bir deko
vil ile temin olunabileceği encümenimizce bil-
müzakere takarrür etmiş olduğunu arz ederiz 
«fendim. 

Nafia Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Diyaribekir Edime 

Feyzi Hüseyin Rıfkı 
Kâtip 

Zonguldak 
Ragıp 

T. IB. M. M. 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Aded : 10 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Arada - Diyarbekir - Ergani madeni arasın
da bir demiryolu hattının inşası için 1340 
senesi Nafıa Bütçesine dört milyon ve Ergani 
bakır madeninin işletilmesi için iktisat Büt
çesine bir milyon lira ilâvesine dair Diyarbe
kir Mebusu Feyzi Bey ve ellialtı refikinin tek
lifi kanunisi ile Nafıa ve İktisat encümenlerin-
oe tadilen tanzim kılımıp encümenimize hava
le huyurulan lâyihai kanuniyeler ve merbu-
tatı Maliye ve Nafaa, Ticaret vekilleri hazır 
olduğu halde mütalâa ve tezekkür olundu. 
Memleketimizin inkişafı iktisadisini ve hal
kın refah ve saadetini temin umdei siyasiye-
mizden olduğundan bir taraftan ihtiyacatımı-
zın mümkün olduğu kadar dahilden tedariki 
ile serveti milliyemizin harice gitmesine mâni 
olmak, diğer taraftan ihracatımızın tezyidine 
çalışmak bir vazif ei esasiye bulunduğu cihetle 
Diyarbekir ve havalisinde mebzulen yetişen ve 
bugün vesaiti nakliyenin mevcudolnramasma 
binaen çürüyüp giden hububatımızın hariçten 
zahire celbine "mecbur kalan istanbul ve civarı 

gibi mahallere naklini temin ile bu yüzden 
memaliki ecnebiyeye akıp gitmekte olan mil
yonlarca liramızın memleket dâhilinde kal
masını ve diğer taraftan pek zengin bir bakır 
havzası olan ve imtiyazı İtibarı Millî Ban-
kansma verilmiş olan Ergani madeninin Ban
kanın teşkil edeceği şirkete nısfından fazla 
hissedar olmak suretiyle sermaye vererek ve 
fennî surette işletilerek hem o civar halkına 
iş bulmak ve hem de memaliki ecnebiyeye ya
pılacak bakır ihracatı dolayısiyle memleke
timize hariçten para celbi esbabını temin ve 
bilnetice muvazenei ticariyemizin lehimize te-
beddününe ve Kambiyomuzun yükselerek bütçe 
üzerinde de nafi bir tesirat icrasına bahso-
lacak bir teşebbüs bulunmasına binaen tek
lifi vâki esas itibariyle Encümenimizce de ka
bul edilmiştir. 

Bugün istihsalâtımızın tezyit ve nakil 
ve ihraca hadim teşabbüsatı nafıanın en seri 
ve en ehven suretle icrası gerelk hali malimizin 
ve gerek teşebbüsatı mezkûreye olan ihtiyacı 
âcil dolayısiyle zaruri bulunduğu cihetle 
Arada - Diyarbekir - Ergani arasında yapıla
cak hattın mütehassısların ve Nafia Encüme
nin de ahiren kabul ve vekilin de muvafakat 
eylediği veçhile yetmişbeş santimetre geniş
liğinde inşaası ile iktifa; hattın hem daha az 
bir masrafla yapılabilmesini ve hem de biran 
evvel inşaasım intacedeceği gibi ihtiyacata 
da kâfi geleceği anlaşıldığından muvafık gö
rülmüş ve ona göre tadilen tanzim olunan lâ
yihai kanuniye ile İktisat Encümeninin tan
zim ettiği lâyihai kanuniye aynen kabul olu
narak Heyeti Umumiyenin tasvibine arz edil
miştir. 

16 Mart 1340 
Muvazenei Maliye 

Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Gümüşhane Gazianteb 
Hasan Fehmi Ali Cenani 

Kâtip Âza 
Trabzon Erzurum 

Şefik Münir Hüsrev 
Azdı Aza 

İstanbul Çorum 
A. Hamdi Ferit Recai 

A.2idı A!Za 

Trabzon Giresun 
A. Muhtar M. Kâzım 
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Âza 
Ergani 

ihsan 

Arada -

Âza 
Sivas 
Rasim 

Diyarbekir -

Âza 
Diyarbekir 

Şeref 

Ergani hattı 

0,75 metre arzında 

(1) Arada - Diyarbekir 130 kilometre 

(2) Diyarbekir - Ergani 80 kilometre 

210 kilometre ceman 

1. Arada - Diyarbekir : 
Beher kilometre Lira 

» Tesviyeyi turabiye, imalâtı sı-
ye 

Beher kilometre : 
Balast 
Ray ferşiyatı malzemesi 
Lokomotif, vagon 
Mebani ve fabrika tesisatı 

4 500 
Lira 

1 800 
3 850 
1 150 
1 500 

130 X 12 800 1 634 000 
Lira 

2. Diyarbekir - Ergani : 
Beher kilometre : 
Tesviyei turabiye, imalâtı sınaiye 
Balast 
Ray 
Lokomotif, vagon 
Mebani ve müştemilâtı 

5 500 
1 800 
3 850 
1 150 
1 500 

80 X 13 800 = 1 104 000 

2 738 000 

Arada - Diyarbekir - Ergani arasındaki inşasına 
dair Kanun 

Birinci madde — Arada - Diyarbekir - Er
gani arasında iki sene zarfında inşa edilmek 
ve her sene sarfı icabeden miktar bütçeye ko
nulmak üzere yetmişbeş santimetre genişliğin
de demiryol inşası için 2 738 000 lira sarfına 
mezuniyet verilmiştir. 

ikinci madde — 1340 senesi Nafıa Bütçesine 
faslı mahsus olarak bu husus için 1 000 000 lira 
tahsisat vaz'edilmiştir. 

Üçüncü madde — işbu kanun tarihi neşrin
den itibaren meriyülicradır. 

Dördüncü madde — İşbu kanunun icrayı ah
kâmına Nafıa ve Maliye Vekilleri memurdur. 

Ergani bakır madeninin işletilmesi hakkında 
Kanun 

Birinci madde — Ergani bakır madeninin 
vesaiti fenniye ile işletilmesini temin için Tica
ret Bütçesinin faslı mahsusuna 1 000 000 vaz'-
edilmiştir. Senesi içinde sarf edilemiyen mebaliğ 
ertesi seneye devrolunur. 

ikinci madde — İşbu kanun tarihi neşrin
den itibaren meriyülicradır. 

Üçüncü madde — işbu kanunun icrayı ah
kâmına Maliye ve Ticaret vekilleri memur
dur. 

REİS — Birinci lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkında söz istiyen var mı efendim? (Hayır 
sesleri) 

Musa Kâzım Efendi buyurunuz. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim, 
mâruzâtım Heyeti Celilenizden bu lâyihanın 
kısa bir münakaşa ile geçmesini temenniden 
ibaret olacaktır. Çünkü lâzımdır ve dairei aidesi 
de bununla meşgul olmuştur. Ve o havalide bu
lunan arkadaşlarımız bunun lüzumu vucubuna 
kaildir. Her halde memleketin iktisadiyatım 
tezyidedecek ve bakır madenlerinin işletilme
sine hadım ve sebebolacak olan bu hattın istih
lâk için değil doğrudan doğruya istihsaline 
aıidolan bu lâyihai kanuniyeyi biran evvel ka
bul etmenizi rica ediyorum. Meclisi Âli bu gibi 
teşebbüsatı yani iktisadiyatın tezayüdüne mü
teallik olan teşebbüsatı seve seve kabul etmiş
tir ve çok temenni ederim ki bu gibi şeyleri Hü
kümet ve Nafıa Vekâleti sık sık getirsin, mem
leketin iktisdiyatma matuf olan teşebbüsatm 
neticesi her halde istihsal ile neticelenecektir. 
Varidatı devlet, ziraatı memleket inkişaf ede
cektir ve bunun emsalinin teksirini temenni 
edivorum. Nafia Vekil Beyefendi hiç olmazsa 
Konya şimendifer güzergâhı üzerinde Tuzla'ya 
kadar ve oradan birkaç kaza ve livaya kadar 
dar hat veya dekovil hattı inşasını da teklif et
miş olsaydı; Heyeti Celilenizin bilâmünakaşa 
kabul edeceğine kaâni idim. Çünkü basit bir 
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arazi üzerinden geçecektir. Dağsız ve tepesiz, 
ova üzerinde yapılacak şey; hemen tesviyei ku
rabiyeden ibarettir. Arazii namütenahi; iste
diğiniz kadar muhacir iskân edebilirsiniz. Sonra 
tuzlar vardır ki kabili nakildir. İstediğiniz ka
dar getirebilirsiniz . Binaenaleyh çok temenni 
ederim ki Nafia Vekili Beyefendi pek az bir 
tahsisatı muzama lâyihası ile bu hattın inşa
sına başlansın. Binaenaleyh müzakerenin kifa
yeti ile maddelere geçilmesini teklif ediyorum. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Zonguldak) — Efen
dim, Ereğli - Ankara hattının da bu mesele ile 
müzakere edilmesini teklif ediyorum. Nafıa En
cümeni henüz çıkarmamıştır. Bunu Meclise 
âdeta hürmetsizlik addederim, ve cidden mü
teessir bir haldeyim. Neden bu kanunu şimdiye 
kad*.r Nafıa Encümeni buraya getirmemiştir? 

MUHTAR B. (Trabzon) — Arkadaşlardan 
bâzıları arada - Ergani hattı için muhtasar bir 
malûmat arz etmekliğimi istediler. Arada, Kon
ya'dan itibaren hattın 1016 ncı kilometresinde 
Mersin'e yakın bir istasyondur. Resülavn ile 
Mardin arasındadır. O vakit de şimendiferlerin 
umumî programı yapılırken Şimalden srelecek 
hatların Cenuptan Irak Kıtasına iltisakını ta
savvur ederken Sivas, Elâziz, Diyarbekir ve 
Arada'ya müntehi olmak üzere emslı bir hak 
tasavvur etti idik ve o hatla Arada - Bagdad 
hattına ittisal kesbediyordu. Memleketin Şi
mali ile Cenubu birleşiyordu. Ahiren hududun 
aldığı şekilden dolayı şimendiferlerin vaziyeti 
umumiyesi belki değişecektir. Onu ayrıca dü
şünürüz. Lâkin Diyarbekir havalisinin ve Er
gani madenlerini böyle uzun müddet vesaitsiz 
ve işletmesi imkânını celbedecek surette bıra
kılması caiz olmadığı için müstacelen Ergani 
madenli iletmesi " imkânını temin edecek 
bir vesaiti nakliye tasavvur olundu. 
Aynı zamanda gayet feyyaz ve çok 
mahsulâta. olan DiyaanibeMr havaieıslmin de 
(bundan istifade etmesi lâzımdı. En iyi güzer
gâh Arada istasyonumdan, Diırikln garbından 
geçjmek üzere Diyarıbekir'e vasıl olan hattır. 
ZaJten Harbi Umumide bir kanun lâyihası üe 
inşaatına başlanmak üzereydi ve Meclis de tah
sisatını kalbul ^etmişıti. Lâlkin mütarekenin hu
lulü üe terek olunmuştu. O güzergâh vaktiyle 
keşfetmişti. Aradatoan Diyarbekir'e kaıdar 159 
kilometredir. Sonra Biyantoekiır^den Ergani'ye 
kadar tetkifeatı ipüdaiyesd yapılmıştır. Ergani 

kasabasında maden yerine kadar istikşafı ya
pılmıştır, bunun heyeti mecmuası 210 kilomet
re kadar biir tul tutmaktadır. Düşündük - İstik
balde Ergani madenlerinin. nakliyatı olabilir. 
Ne giltoi vesaiti nakliye tesisi edelim iki hem 
bugünkü terakkiyatla kabili telif olsun hem de 
maksat hâsıl olsun. Ergani ile Arad arasında 
85 santeueltreiik dar, lâkin kuvvetli bdr hat te-
isis edersek bu hat ile senevi yüz bin ton nak
liyat yapılabilmenin mümkün olduğunu Nafıa 
Encümeninde tasavvur ettik. Teıtkikat netice-
'sinde kabiliyeti tatbiIMyesi olduğu görüldü. 
Ergani madeninin ihracatı senevi 5,6 bin ton 
olabilir. İthalatı onibeş bin tonu bulacaktır. 
Çüınkü: MeivakMı ihraMyeyli başka yerden celb-
etlmek lâzımdır. Ddyaırlbekir havalisinin mahsu
lâta yirmi, yirimibeş !bin ton olabilir. Bu nakli
yatı 75 sanltimiötrelilk bir dekovil hattı temin 
'edeiMlecektir. 75 santimetrelik dekovil battı 
kâfidir. Onldan fasla masraf etmiye bütçemiz 
mjülsaiiıt değildir. Ergani madeninin işlemesinden 
ne fayda hâsıl olacağını bendeniz size izah ede
cek değilim. Milyonlar orada duruyor. Vesaiti 
nakliye olmadığından dolayı memleket istifade 
edemiyor. Sonra Diyarfoskit havalisinde zanne
derim şimdi bile kesreitli hububat vardır. Ve-
salilti nakliye olmadığından, isItanıbüPda Ameri-
ıka buğdayı yiyoruz ve orada mahsul ellerinde 
duruyor. Onun için bu projenin fevkalâde fay
dası olduğu bedihidir. Evvelâ daha büyük hat ta
savvur lettlilk. Bir meıtralik dar hat yapalım de
dik. Bu bir mıetrelik hat 75 santimetrelik dar 
haltta nislbetl'e iki misli fazla bir masrafı icabet-
Itdriyor. Aşağı - yulkarı 6,5 milyon liraya müte
vakkıftır. Haülbuki 75 'santliimetreMk bir hat 
âzami olarak 3,6 milyon liraya yapılabilecek. 
Onun için 75 santimetrelik hattı kâfii gördük. 
Bunun elhemmiyeltini görüyor ve takdir ediyor
sunuz. Ehemmiyeti uzun uzadıya izaha hacet 
olmıyacak derecede derkâhdır. istirham edi
yorum ki bunu kabul ediniz ve memlekete bü
yük blir faJde temin edelim. 

BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Arka
daşlar, memlefeeitü'mMn serveti tabiyesinin ne 
kadar zengin olduğunu tabiî hepimiz biliriz. 
Orta Anadolu'nun en feyyaz en güzel ve en bi
tek t i r mıntakası varıdır ki o da Koçjhiisardan 
itibaren.. (Aksaray ısesfDeri) Evet Aksaray.. 
Memleketimizin, sevgili yurdumuzun orantasada 
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Hasandağı'ndan asırlardan beri akan mevaddı 
turabiye ovayı feyyaz, mümbit bir hale getir
miştir. Bire on aldığı zaman ahali hiçbir şey 
almadık sayarlar. Ovanın ortasından Aksu is
minde akan biır ırmak, ovayı suladığı gibi ova
nın orasında burasında birtakım büyük müna-
bi vardır ki bu müna'bi de ovanın feyzini, ova
nın bitekliğini artıran bir şeydir. 

HAMDİ B. (Ordu) — O ziraate aittir. Şim
di Nafia Bütçeini müzakere ediyoruz. 

BESİM ATALAY B. (Devamla) — Arz ede
yim efendim, istirham ederim, memlekette ikti
sadi intibah, iktisadi faaliyet ve hareket vücuda 
getirmek istiyorsak sanayiden evvel ziraate 
ehemmiyet vereceğiz. Arkadaşlar, bakınız size 
arz edeyim. Aksaray neler ilhracedebiliyor? Ve
saiti iptidaiyesiyle senede beşyüz vagon hububat 
istihsal ediyor. Fakat ancak altı ay ihracat ya
pabilir. Çamurlar içerisinde, tozlar içerisinde 
ihracat yapamamak yüzünden mahsulâtı arzi-
yemiz mahvoluyor. Tuz gölüne kadar, tuz gö
lünden Aksaray'a kadar mesafenin tulü yüz-
altmış kilometre kadar kısa bir mesafedir. Bu
nun keşfi iptidaiyesi yapılmıştır. Muhtar Be
yefendi bilirler, Muammer Bey dahi bunun 
tafsilâtına lâyıkiyle vâkıftırlar. Arazi gayet 
düzdür. Tesviyei turabiye çok az masrafla ola
caktır. Bilhassa tuz gölüne kadar yapılacak 
olan kısım bizim tuz ihracatımızı iki, üç misil 
tezyidedeceği gibi tuzdan istihsal edilen bir
takım esaslar, birtakım mevatlar vardır ki sa
nayii dahiliyeyi bu suretle teşvik ve himaye 
etmiş olacağız, yeni yeni sanayi uyanacak. 
Bugün ıssız ve kimsesiz olan tuz gölünün ke
narları yarin fabrikalarla tezyin edilecektir. 
Arkadaşlar, Hükümet ehemmiyetsiz ufak bir 
yardım edecek olursa arz ettiğim gibi evvelâ 
tuz ihracatı bugünkünün iki, üç misli tezayü-
dedecek ve sonra Aksaray ve havalinin haza-
ini tabiîyesinden bol bol istifade edeceğiz. Ar
kadaşlar, zahire böyle olduğu gibi Aksaray 
havalisinde 200 bin kıyye de yağ istihracedile-
bilir. 

Bugün memlekette yiyecek yağ bulamıyo
ruz. Oradan yağ ihracetmenin imkânı yoktur. 
(50) bin kıyye tiftik, (200) bin kıyye mevaddı 
saire, (20) bin mevaşi, (50) bin koyun ihra-
ceden Anadolu'nun en feyyaz bir kısmı elan 
Aksaray ve havalisi bugün her türlü vesaiti 
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medeniyeden mahrum bir halde sizin muavene
tinize muhtaçtır. 

Arkadaşlar, işitiyorsunuz ki birtakım hu
susi teşebbüsler vardır. Tuz gölüne kadar dar 
bir hat yapılmak üzere bâzı Türk tüccarları 
müracaat etmişlerdir. Eğer Hükümet önayak 
olacak olursa Türk tüccarlarına daha ziyade 
gayret ve Türk tüccarlarına daha ziyade hara
ret ve faaliyet vermiş olacağız. Memleketimi
zin bu kısım aksamından her halde istifade 
edebilmek için Hükümet buraya da ufak bir 
muavenette bulunmalıdır. Evet Ergani hattı da 
çok mühimdir. Biz Ergani hattını yapacak olur 
ve Ergani madenlerinin fennî bir surette işle
tecek olursak dünyadaki bakır piyasasında 
ikinci mevkii işgal edeceğiz. Arkadaşlar, Ame
rika'dan sonra ikinci geleceğiz. Bunun hakkın
da uzunuzadıya tafsilâta hacet yok. Yalnız bu 
kadar söylemek kâfi. Bununla beraber Aksa
ray hattı yapılacak olursa arkadaşlar, sizi te
min ederim ki: Zirai istihsalât hususunda Ro
manya'dan sonra biz geleceğiz. Belki bir avuç 
un girmiyecektir. istirham ederim bunu müba
lâğaya hamletmeyin. Aksaray'ın mazideki kuv-
vei inbatiyesini, Aksaray'ın mazideki ihtişamı
nı bir defa bilmek lâzımdır, izaha ne hacet, 
Aksaray Selçukiler zamanında ikinci paytaht 
idi. Aksaray'ı mevakii medeniye ve mamureye 
rapteden yollar, hanlar, kervansaraylar bugün 
bile nazarı takdir ve hayretle müşahede edile
cek kadar azimdir. Arkadaşlar. Aksaray'a har
canacak, Tuz gölüne harcanacak on parayı on 
misliyle kazanacaksınız. Bu da sizin defteri 
hasenatınıza yazılacaktır. Ve on misliyle de Al
lah size mükâfat edecektir. Aksi halde müca-
zat edecektir. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Reis Bey, usulü 
müzakere hakkında bir şey söylemek istiyo
rum. Şimdi müzakere olan Arada - Ergani hat
tıdır. Bu meseleyi hallettikten sonra rüfeka-
dan ekserisi muhik olarak umuru Nafıaya bâ
zı şeyler istiyecektir ki onlar umumru nafıa 
bütçesine aittir. Bir kere bunu kabul edelim. 
Yani esas itibariyle Arada - Ergani hattını ka
bul edelim. Ondan sonra Nafıa bütçesinin mü
zakere} umumiyesinde rüfeka talebederler. 

REİS — Çok rica ederim. Nafıa bütçesinin 
heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen arka
daşları kaydetmiştim. Bu lâyiha müzakere edi-
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lirken Besim Atalay Bey söz istediler. Bu mev
zua taallûk edip etmiyeceğini takdir edecek 
Besim Atalay Beydir. (Arada - Diyarbekir) 
hattının müzakeresi esnasında Hükümetin 
nazarı dikkatini diğer tarafa celbetmek için 
söz söylemiştir. (Diyarbekir - Arada) hattanı 
Hükümet kabul etmiştir. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI B. (is
tanbul) — Bendeniz bir şey rica edeceğim. Di
yarbekir - Arada hattiyle beraber Keşan hat
tı ve Sivas - Samsun hattını da kanundan son
ra çıkaralım. Çünkü o kanun esastır. Bu hat
ların da ona taallûku vardır. Müsaade buyu
rursanız bütçenin heyeti umumiyesini çıkara
lım. Sonra öteki kanunları müzakere edelim. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Efendim, 
bu şimendiferler yapılırken nazarı dikkate alın
ması lâzımgelen bir nokta var. Bu şimendifer
lerin inşası için, malzemeleri için birçok para 
verilecektir. Halbuki memleket dâhilinde bir
çok yerlerde demir madenleri vardır. Ezcüm
le Karesi havalisinda birçok demir madenleri 
var. Eğer bunların % 60 - % 70 derecesinde saf 
demir verdiği tahakkuk ediyorsa bu demir 
madenlerinden istifade edilecek midir? Yoksa 
alelimiyya paramız Avrupa'ya verilecek ora
dan demir mi getirilecektir? 

REİS — Müsaade buyurursanız bütün bu 
kanunların münderecatındaki tahsisatın kâffe-
si Nafıa bütçesine vaz'edilecektir. O tahsisatın 
sureti sarfına aidolan sualleri rica ederim o 
fasla talik edelim. Efendim; kifayeti müzake
re takriri vardır. Müzakereyi kâfi görenler lüt
fen el kaldırsın. Kâfi görmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. Lâyihanın 
heyeti umumiyesinin müzakeresini kabul ede
rek maddelere geçilmesini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın. 

MAHMUT B. (Sürt) — Hükümetin teklifi 
var efendim. 

REİS — Efendim; bu kanunlar Nafıa büt-
» çesine faslı mahsus ilâvesini icabettiren ve bi

naenaleyh bütçeye takaddüm eden kanunlar
dır. Binaenaleyh Nafıa Vekâletinin bütçesin
den evvel bunların müzakeresine başlayacağız 
dedim. Heyeti Celile muvafakat ettiler; o za
man Nafıa Vekili Bey de burada idiler. Bir şey 
söylemediler. Binaenaleyh ikinci defa rey al
maya lüzum görmüyorum. 

I Arada - Diyarbekir - Ergani arasında demiryo-
I lu inşasına dair Kanun 
I Madde 1. — Arada - Diyarbekir - Ergani 

arasında iki sene zarfında inşa edilmek ve 
her sene sarfı icabeden miktar bütçeye konul
mak üzere yetmişbeş santimetre genişliğinde 
demiryolu inşası için (2 738 000) lira sarfına 
mezuniyet verilmiştir. 

REŞİT AĞA (Malatya) — Efendiler, bu yol 
meselesi çok mühimdir yani memleketimizin 
çok yeri harap olmuş ve ahalisinin birçoğu fu
kara düşmüştür. Diğer taraftan yol yoktur. 
Binaenaleyh yolların ehemmi vardır, mühimmi 
vardır. Bu birinci maddenin ve diğer madde
lerin kabulü behemahal lâzımdır. Çünkü efen
diler Diyarbekir - Ergani madeni arasında bir 
dekovil hattı yapılırsa çok istifade edilecek
tir Ergani bakır madenini işletmek noktai na
zarından mucibi istifade olduğu gibi ve elyevm 
oralarda iki kuruşa ambarlarda çürümekte 
olan buğdaylar burada onbeş kuruştur. Onlar 
burada çürümez, sarfedilir. Hükümetin fikir 
ve mütalâasını almak isterim. Bu maddeler hak
kında Hükümet Heyeti Âlinizi tenvir etmek lâ
zımdır. Binaenaleyh eğer bu hattı kabul ede
cek isek bu şeyi. de kabul etmek lâzımdır. Eğer 
Yahsihan dekovil hattı gibi yapacaklar ise bu
nu hiç kabul etmemek lâzımdır. Binaenaleyh 
beş seneden beri ben buradayım, ancak otuz 
kilometre yol yapılmıştır. Bunun için eğer Hü
kümet bu yolu da yapamıyacaksa aidolduğu 
makam gelmeli Heyeti Celilenizi bu hususta 
tenvir etmelidir. 

REİS — Efendim, başka söz istiyen yok
tur. Birinci maddeyi aynen reyi.'âlinize vaz'edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 

Madde 2. — 1340 senesi Nafıa Bütçesine 
faslı mahsus olarak bu husus için 1 000 000 li
ra tahsisat vaz'edilmiştir. 

REİS — ikinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır sesleri) Aynen kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — işbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul etmiyenler lütfen el kal-

I dırsm. Kabul edildi. 
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Madde 4. — işbu kanunun icrayı ahkâmına 
Nafıa ve Maliye vekilleri memurdur. 

REİS — Dördüncü maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edildi. 

Kanunun heyeti uımumiyesini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edildi. (Tâyini esami lâzım
dır sesleri) Tâyini esami faslı mahsusta kona
caktır. Orada reye konur. 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Reis Bey! 
Ergani madeni için kanunun müzakeresine ge
çelim. 

REİS — Ticaret Bütçesinin esnayi müza
keresinde takdimen müzakere edeceğiz. Keşan 
dekovil hattına geçiyoruz. 

4. — Edirne Mebusu Faik Bey ve rüfekası-
nm Keşan dekovil . hattının ikmali inşası hak
kında (2/296) numaralı teklifi kanunisi ve Na
fıa ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbata
ları 

Riyaseti Celileye 

Harbi Umumi esnasında Şark demiryolları
nın iki yüz altmışıncı kilometresinden baslıya-
rak Cenuba doğru Keşan'a kadar altmışaltı ki
lometrelik bir demiryolu inşasına mübaşeret 
edilmişti. Mezkûr yolun tesviyei turabiyesi ve 
köprüleri ve istasyon tesisatı yapılarak ray fer-
şiyatına başlanacağı sırada mütarekenin hululü 
inşaatın tatilini muciboldu ve o zamandan beri 
takibeden hâdisat esnasında istasyon müessesa-
tmdan bâzıları duçarı harabi oldukları gibi ima
lâtı meveude dahi gün geçtikçe bozulmaya yüz 
tuttu. Eğer daha bir müddet bu surette geçe
cek olursa bütün imalâtın heder olacağı muhak
kak görülmelidir. Halbuki mezkûr yoldaki ima
lat asgari üç milyon lira kıymetinde olup bun
ların tamiri ile raylarının ferşı yüzelli bin lira 
ile kabili icra olduğu anlaşılmaktadır. Elyövm 
Hükümet malı olup Kestambolu kömür ocakla
rına işlemekte olan yirmi üç kilometrelik hat 
üzerindeki edavatı muharrike ve müteharrike 
kısmen tezyidedildiği surette Keşan hattı mü
nakalâtım da idareye kâfi olacağından bu hu
sus için ayrıca masraf ihtiyarına hacet kalmı-
yacaktır. 

Hattın temin edeceği hâsılata gelince: Ya
pılan hesaba nazaran altmışaltı kilometrelik 
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hattın tamiratı mütamadiye ve işletme mesarifi 
seneviyesi 30 000 lirayı geçmediği halde geçen 
sene Keşan mmtakasının yalnız hububat ihra
catı 2 000 000 kilo olup bunun için mahallin
den demiryoluna kadar masarifi nakliyesi kilo 
başına vasati 2 kuruş hesabi ile 40 000 lira ol
masına nazaran sırf hububat ihracatından hat
tın mesarifi seneviyesinin kapatılması kabil ola
bilir. Mezkûr hattan istifade edecek olan diğer 
manatık ile birlikte Keşan havalisinin diğer it
halât ve ihracatı ayrıca hesaba zammedilmek 
lâzımıgelir ve mezkûr hattın Akdeniz sahilinde
ki iplice limanına temdidi ise başlıbaşına ehem
miyeti haiz birer f aideyi iktisadiye olmakla be
raber askerî mülâhazatta ayrıca şayanı zikirdir. 
Binaenaleyh tafsilen arz olunan işbu esbap na
zarı dikkate alınarak Keşan hattının 1340 se
nesi Nafia tahsisatı dâhilinde idare edilmek üze
re ikmali inşaası zımnında berveceati madde
nin kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Keşan dekovil hattının inşaası hakkında 
Kanun 

Madde 1. — Şark demiryolunun iki yüz alt
mışıncı. kilometresinden bed ile Keşan'a kadar 
tesviyei turabiye ameliyatı ve köprüleri evvelce 
inşaa edilmiş olan şimendifer hattının 1340 se
nesi nafia tahsisatı dâhilinde tedvir edilmek 
üzere dekovil olarak ikmali inşaatına ve işletil
mesini temine Nafıa Vekâleti memurdur. 

Madde 2. — işbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

Edirne Mebusu Çatalca 
Faik Şakir 

Edirne Kırklareli 
Dr. Fuad 

Tekirdağ Gelibolu 
Celâl Nuri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Lâyiha Encümeni 20 . 2 . 1340 

154 Karar 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Keşan dekovil hattının ikmali inşaası hak
kında Edirne Mebusu Faik Bey ve rüfekasımın 
teklifi kanunisi Encümenimizce lededtetkik tek
lifi mezkûr esas itibariyle şayanı müzakere gö
rülmekle heyeti umumiyeye arz ve takdimine 
karar verildi. 
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Lâyiha Encümeni 
Tokad 
Emin 
Kâtip 

Denizli 

Âza 
Mardin 

Derviş 

Reisi Mazbata Muharriri 
Antalya 

Ahmet Sâiki 
Âza 

Kemal 

Âza 
Bayezid 

Şefik 

Türkiye B. M. M. 
Nafıa Encümeni 23 . 2 . 1340 
Karar : 52/57 

Nafia Encümeni mazbatası 

Memleketimizin her tarafında muhtacı tat
bik, muhtacı inşaa yüzlerce, binlerce' teşebbü-
satı iktisadiye ve nafia var. O suretle ki, bu 
teşebbüsatı ümran perveranenin hepsine birden 
başlamak ne kadar teşnei tekâmül olursa olsun 
hiçbir millet'n ve hiçbir Hazinenin kân de
ğildir. Binaenaleyh çarnaçar teşebbüsatı ma
razadan bir kısmını diğerlerine tercih etmek 
ehemmi mühimme takdim eylemek zaruretin-
deyiz. Bu zaruret tahtı tesTİnde hareket olun
duğu takdirde melfuf teklifi kanuninin istih
daf eylediği Keşan dekovil hattının ilk safta 
arzı vücut eylemesi zaruri olan teşebbüsatı 
nafiadan biri olduğu derhal anlaşılır. Filha
kika Uzunköprü istasyonu yakınında ikiyüz 
altmışıncı kilometreden bed'i ile Keşan'a mün
tehi olan altmışaltı kilometre tulündeki hattın 
tekmil ameliyatı turabiyesi köprüleri ve is
tasyonları vücuda getirilmek itibariyle bu
günkü rayice göre iki üç milyon ilralık bir sây 
ve serveti milliye toprağa atılmış demektir. 
Âtıl ve faydasız bir halde yatan ve günden 
güne harabiye yüz tutan bu serveti milliye-
nin biran evvel semere verecek surette iktisabı 
hayatiyet eylemesi elzem olup bu emrü hayır 
için muktazi görülen takriben yüzelli bin lira 
derecesindeki sarfiyat dahi katiyen istikrar 
olunmaya lâyık bir miktar değildir. Keşan hat
tının inşasına malûm olduğu üzere Harbi Umu
mi esnasında mülâhazatı askeriye üzerine 
ciheti askeriyece başlanmış idi ve hattın ma
hiyet ve ehemmiyeti askeriyesini bugün dahi 
az-çok muhafaza eylediği zan ve tahmin olu
nur. Kezalik hattın ehemmiyeti iktisadiyesi hiç
bir veçhile istiskar olunmaya lâyık değildir. 

Zira Keşan ve civarı zengin bir ziraat ve 
maden mıntakasıdır. Hat, ât'yen otuz kırk ki
lometre temdit edilip Saroz körfezinde civarı 
tuzlalık olan îblice iskelesine isal edilirse 
Edirne vilâyetine Adalar Denizinde emin bir 
mahreç temin edilmiş olur ve bu mahrece Bul
gar mevaridatını celbeylemelk bile mümkündür. 
Keşan dekovil hattının bu sene zarfında , inşa 
olunmasının bilvasıta bir faydası da Edirne 
vilâyetinde yerleştirilecek muhacirlerden bir 
kısmının Hazinei millete bâr olmaksızın ek
mek parası kazanabilmelerine hadim bir meş
gale olabilmesidir. Şark şimendiferleri işletici 
kumpanyası ile muvafık bir itilâf yapılmak sa
yesinde hattın işletmesi dahi sehlolacaktır. 
Mülâhazatı anifeye binaen teklifi kanuniyi En
cümenimiz aynen kabul etmiştir. 
Nafıa Encümeni Reisi 

namına Mazbata Muharriri 
Edirne Edirne 

Hüseyin Rıfkı Hüseyin Rıfkı 
Kâtip Âza 

Zonguldak Kastamonu 
Ragıp Halit 
Âza Âza 

Ertuğrul Zonguldak 
Dr. Fikret Yusuf Ziya 

Âza Âza 
tzmit Konya 

İbrahim Mustafa 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Keşan dekovil hattının inşası hakkında 
Edirne Mebusu Halit Bey ve rüfekasının tek
lifi kanunisi ve Nafia Encümeninin mazbatası 
Encümenimizde tetkik olundu. 

Harbi Umumi esnasında maden kömürü 
tedarikindeki müşkülâttan dolayı Keşan ka
sabası yanında mevcudolan linyit kömür made
ninin işletilmesi için Şark demiryolunun 
Uzunköprü mevkii civarından Keşan'a (kadar 
müstacelen gen'ş bir demiryol inşasına baş
lanmış ve ceman almışaltı kilometre tulünde 
olan bu hattın ameliyatı turabiyesi, imalâtı 
sınaiyesi mevîkif binaları inşa edilmiştir. An
cak ray, travers gibi malzemei ferşiyenin te
darikindeki müşkülât dolayısiyle demir farşi-
yanı yapılamamış ve hat natamam kalmıştır. 

Yapılan tetkikattan anlaşılmıştır M, elyevm 
mevcut inşaat bugünkü para ile takriben 
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üç milyon lira kıymetinde olup metruk kal
ması dolayısiyle harabolmaktadır. 

İşbu hattı başlandığı gibi geniş hat ola
rak ikmal etmek ve tasarruf olmak üzere 
traverslerini ahşap olarak yapmak bilhesap 
tahakkuk eylemiştir M, sekizyüz bin lirayı 
mütecaviz bir meblâğa mütevakkıftır. Bu 
kadar mühim bir meblâğın hali hazırda sarfı 
istiksar olunduğu gibi kıtai mezkûrenin ehem
miyeti ziraiyesi dergar olmakla beraber el-
yevm geniş bir hattın kudreti nakliyesine 
ihtiyaç gösterecek bir raddede değildir. Diğer 
taraftan Keşan kazasının (kamilen Vanaş, İp
sala, Malkara kazalarının kısmen münakalâtı
na hadim olacak bu hattı büsbütün terk et
mek dahi katiyen caiz olmadığı tahakkuk 
etmiştir. Binaenaleyh geniş hat için yapı
lan ameliyat üzerine teklif veçhile dekovil 
hattı farş ederek sarf olunan mühim ser
veti milliyenin müsmir bir hale ifrağına En-
cümen'miz dahi kanaat getirmiştir. 

Uzunköprü istasyonundan itibaren hattın yir-
miüçüncü kilometresi civarındaki (Kestanbul) 
linyit madenlerine kadar zaten Hükümet malı 
olarak dekovil hattı mefruş olup bu hattı asıl 
hat üzerine almakla mezkûr tulde hat ikmal 
olunacağı gibi gerek Ağaçlı hattında, gerek 
sair mevaMde daha yirmi kilometre kadar de
kovil hattı malzemesi mevcudolduğu anlaşıldı
ğından mütebakisinin dahi tedarikiyle hattın 
itmamı ve bu meyanda bâzı haşarat vâki olan 
mebaninin dahi ikmali tethmin veçhile yüzel-
libin lira kadar bir masrafa mütevakkıf görül
müştür. 

Gayet f aydalı bir masraf olduğu muhakkak 
olmakla beraber umumi bütçe tesbdt ve Heyeti 
Umumiyeye takdim olunduğu bir zamanda yü-
aellibin lira kadar bir tahsisatın ilâvesi mühim 
görülerek keyfiyet Maliye ve Nafia vekilleri 
huzuriyle müzakere olunmuş ve umumi bütçe 
tesbit olunduktan sonra tahsisatı munzamına 
şeklinde yeniden meblâğ ilâvesi şayanı kabul 
olmadığı hakkında Maliye Vekilinin mütalâası 
encümenimizce de muvafık görülmüştür. 

Ankara - Sivas ve Samsun - Sivas hatları
nın inşası için 1340 bütçesine ithal olunan do
kuz milyon sekizyüzbdn liranın mezkûr hatla
rın inşasına mahsus olduğu derkâr ise de Ke
şan dekovil hattı için lüzumu olan meblâğ 
berveçhi mâruz dokuz milyon sekizyüzbin li

ramın ancak yüzde bitrbuçuğunun teşkil eyliye-
ceği cihetle işbu dokuz milyon seMzyüzbin li
radan tefriki mümkün olduğu Nafia Vekilinim 
beyanatından anlaşılmış ve ehemmiyeti masla
hata binaen talebolunan yüzellibin liranın bu 
suretle tefrikine encümemimizce de muvafakat 
edilmiş olduğundan Nafia Bütçesinin Heyeti 
Oelilece hini müzakeresinde mezkûr tahsisat
tan yüzellibin lirasının bittefrik Keşan deko
vil hattı masarifi namiyle ve faslı mahsus 
olarak terkimi tesibit kılınmış ve ayrıca mad-
dei kanuniye- tanzimine mahal görülmemiş ol
makla Heyeti Celdleye arz olunur. 

26 Şubat 1340 
Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Saruhan Gazianteb 
Reşat Ali Cenani 
Kâtip Âza 
Konya İzmir 
Fuad Mehmed Şükrü 
Âza Âza 

Trabzon Giresun 
Ahmed Muhtar Musa Kâzım 

Aza Âza 
Sivas Maraş 

Halis Turgut Mithat 
Âza Âza 
Sivas Gazianteb 

Rahmi Ahmed Remzi 
Âza Âza 

Mersin Bursa 
Niyazi Osman Nuri 

REİS — Efendim, bu mazbata Nafia Bütçe
sinin 260 ncı faslını teşkil eden dokuz milyon 
ikiyüzbin liradan yüzMn liranın ilgasiyle Keşan 
dekovil hattının inşasına sarf olunmasına dair
dir. Bu mazbatayı reyi âlinize vaz'edeceğim. 
Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Reis 
Bey, Ereğli - Ankara hattı için bir takririm var
dır. 

REİS — Nafıa bütçesinin heyeti umumiyesi-
nin müzakeresine geçiyoruz. Hitamında reye 
vaz'edilecektir. Bunlara taallûku yoktur. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI B. 
(istanbul) — Efendim, Samsun - Sivas hattı
na geçelim. 
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REİS — Efendim, Samsun - Sivas. Ankara -
Musaköy arasındaki hattın inşasına dair olan 
mülhak bütçenin müzakeresine geçiyoruz. 

5. — Samsun - Sivas ve Ankara - Musaköy 
yollarının Hükümet tarafından inşasına ve bu
nun için 1339, 1340 senelerinde sarfı muktazi 
mebaliğe ait tahsisatın itasına dair Başvekâletten 
mevrut (1/403) numaralı kanun lâyihasiyle Na-
fia ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbata
ları ve bu hususa dair 7nülhak bütçe. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti Ankara 
Aded: 6/25 1.1.1340 

T. B. M. Meclisi Riyasetine 

Samsun - Sivas ve Ankara - Musaköy de-
miryollarnım Hükümet tarafından inşasına ve 
bunun için üçyüzotuzdokuz ve üçyüzkırk sene
lerinde sarfı muktazi mebaliğe ait tahsisatın ita
sına mütedair olup tcra Vekilleri Heyetinin 
1 . 1 . 1340 tarihli içtimaında Meclisi Âliye ar
zı karargir olan lâyihai kanuniye esbabı muci-
besiyle lef fen arz ve tadkim kılınmıştır, iktisa
bı kanuniyet eylemesi hususuna müsaadei Riya-
setpenahilerini istirham * eylerim efendim. 

Başvekil 
t s m e t 

Esbabı mucibe lâyihası sureti 

Havalii Şarkiyede inşası muktazi demiryol
ları için 9 Nisan 1339 tarihli Kanun ile ita bu-
yurulan salâhiyete binaen (Otoman Ameriken 
Developman Kumpani) namına hareket eden 
Mr. A. Letyon Kenediy Arthur Çestes arasın
da teati edilmiş olan mukavelename ahkâmına 
mumaileyhima tarafından riayet edilmemesi 
hasebiyle her türlü hukuku imtiyaz eden sakıt 
addedildikleri vekilleri bulunan Suphi Ziya Bê  
ye 17 Kânunuevvel 1339 tarihli protestoname 
ile kâtibiadil vasıtasiyle tebliğ eâilmiş ve bina
enaleyh işbu mukavelename elyevm münfesih 
bulunmuştur. Mezkûr dermiyollardan Hükümet 
için hayati bir ehemmiyeti haiz bulunan ve ma
lûm olduğu üzere evvelce Hükümetçe inşaları
na başlanılıp zirde iazh olunacağı veçhile epey
ce mühim bir kısmı da vücuda getirilmiş olan 
Samsun - Sivas ve Ankara - Musaköy hatları
nın vakit zayi edilmeskizin Hükümetçe inşa ve 

ikmalleri derecei vücupta olmakla bu hatların 
demir çubukları arasındaki mesafe bir metre 
435 milimetre olmak üzere hemen tesis ve inşa
larına mübaşeret edilmek üzere merbut lâyihai 
kanuniye tanzim edilmiştir. Bunlardan Samsun -
Sivas hattının 1327 senesinde Hükümetçe inşa
sına mübaşeret edilerek Samsun'dan itibaren 
33 kilometreye kadar tesviyei turabiyesi - bâzı 
yarma ve imlâlar müstesna olmak üzere - ik
mal edilmiştir. Bu mesafe dahilindeki 18 tünel
den dokuzunun inşaatı hitama ermiş ve diğer 
dokuzu da kısmen yapılmıştır. Büyük imalâtı 
smaiyeden bir kısmı ile küçük köprü ve men
fezleri kamilen hitama ermiştir. Samsun'dan 
itibaren 152 nci kilometreye kadar güzergâh 
zemine tatbik ve katî profili ihzar edilmiş ve 
Sivas'a kadar da istikşafatı bitirilmiştir, işbu 
hattın inşası imtiyazının 1330 senesi iptidaların
da esbak Maliye Nâzın Cavit Bey tarafından 
Paris'te tanzim ve parafe edilen bir mukavele
name mucibince Reji Jeneral Şirketine itası ta
karrür etmiş ve senei mezkûr Temmuzunda de
vir muamelesi icra kılınmış ise de Harbi Umumi
nin hudusü hasebiyle bilâhara mezkûr mukave
lename keenlemyekûn addedilmiş ve ondan son
ra Hükümetçe de inşasına devam olunamamış
tır. 

Ankara - Musaköy hattı inşaatına Harbi 
Umumi esnasında mülga Hicaz ve Askerî De-
miryollar idaresi tarafından başlanılıp bilâhara 
26 Mart 1335 tarihli kararname ile idarei mez-
kûre lâğvolunarak işbu hat dahi Nafıaya devre
dilmiştir. Nafıa Vekâletince inşaata devam olu
narak şimdiye kadar Ankara'dan itibaren 125 
nci kilometreye kadar tesviyei turabiyesi ikmal 
ve mezkûr mesafe dahilindeki imalâtı sınaiyesi 
yalnız Kızılırmak köprüsü ile üç tünel müstes
na olmak üzere yapılmıştır. Onların da ikmali 
halinde zikrolunan mesafe dâhilinde hattı aslî
nin ferş edilmesi kabildir. 114 ncü kilometreye 
kadar dekovil hattı ferş edilmiş ve elyevm işle
tilmekte bulunmuştur. Ferşiyatın 125 nci Km. 
ye kadar isali için ameliyata devam edilmekte
dir. 125 nci kilometreden 225 nci kilometreye 
kadar da müteferrik mahallerde tesviyei tura-
biye yapılmıştır. Şimdiye kadar geçirmiş ol
dukları safahat ile hali hazır telhisan berveçhi-
bâlâ arz olunan bu hatların ikmali inşaatı için 
sarfı tahmin olunan altmış küsur milyon rad-
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desindeki mebaliğden 1339 ve 1340 senelerinde 
sarfı mümkün olabilecek on milyon lirasını tah
sisatı fevkalâde suretinde Nafıa bütçesine ilâve 
ve ithali muktazi bulunmakta lâyihai kanuniye-
nin birinci maddesi ol veçhile tanzim edilmiş ve 
bundan muhassas olduğu seneler zarfında sarfı 
mümkün olamıyan miktarlarının mevkuf tutul-
mıyarak ertesi seneler zarfında dahi temini sar
fı için maddei mezkûreye bir fıkra dercedil-
miştir. 

İşbu inşaatın vücuda getirilmesi için teşkil 
olunacak idare kadrosunun şimdiden tanzim ve 
işbu kanuna raptedilmesi muvafık görülmiyerek 
bu işi deruhte edecek rüesayı idarenin rey ve 
mütalâalarına göre ve hâsıl olacak ihtiyacı tat
min edecek surette bilâhara Vekâletçe tanzimi 
zaruri bulunduğundan ikinci madde bu esasa 
göre tanzim edilmiştir. 

Balâda zikrolunduğu üzere Ankara - Musa-
köy hattının 114 ncü kilometresine kadar olan 
aksamı üzerinde mefruş dekovil hattı zaten ge
niş hattın inşaatına ait malzemenin nakliyatını 
temin için vücuda getirilmiş olduğundan 1340 
senesinden itibaren bunun da inşaat kadrosuna 
ithali ve hattı asliye ait nakliyatın ücrete tabi 
tutulmaması tabiî bulunduğundan üçüncü mad
de ile bu cihetle tavzih ve tesbit edilmiştir. 

Böyle mühim ve cesîm bir inşaatın mebanii 
emiriye inşaat ve tamiratı hakkındaki Nizam
name ile muayyen kuyuda tabi tutulması bitta
bi1 mümkün olamıyacağmdan lâyihai kanuniye-
nin dördüncü maddesiyle emaneten inşa ve pa
zarlık suretiyle mubayaa suretiyle Vekâlete sa
lâhiyet itası temin edilmiştir, inşaatın matlup 
veçhile süratle temini icrası için imar ve iskân 
Vekâleti Kanununda dabi kabul olunduğu üze
re Usulü Muhasebei Umumiye Kanununun bâzı 
mevaddındaki kuyudun esas itibariyle emri mu
rakabeyi haleldar etmemek suretiyle tevsii el
zem bulunduğundan lâyihai kanuniyenin beşin
ci ve altıncı maddeleriyle bu maksadın husulü 
temin edilmiştir. 

Bu kadar mühim bir tesasatı nafianın vü
cuda getirilmesi sarf olunacak mebaliği beheme
hal toplu bir surettle işi deruhde edecek idare
nin emrine amade bulundurmakla kabil olabi

leceğinden lâyihai kanuniyenin yedinci madde
siyle de bu hususların temini istihlâf edilmiştir. 

1 Kânunusani 1340 
Nafıa Vekili 

Ahmed Muhtar 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Aded : 96 

Samsun - Sivas ve Ankara - Musaköy demiryol
larının inşası hakkında lâyihai kanuniye 

Madde 1. — Samsun - Sivas ve Ankara - Mu
saköy demiryollarının - geniş hat olarak - inşası 
için muktazi mebaliğe mahsuben ikiyüzbin lirası 
1339 ve dokuz milyon sekizyüzbin lirası da 1340 
senelerinde sarf olunmak üzere Nafıa Vekâleti 
bütçesinin (Demiryollar inşaatı maaş ve mesa-
rifi) namiyle açılacak 1/263 faslına onmilyon 
lira tahsisat vaz 'olunmuştur. Bir sene için mu
hassas mebaliğ bakiyesinin ertesi sene zarfında 
dahi sarfı caizdir. 

Madde 2. — Nafıa Vekâletince tanzim olu
nacak kadrosu mucibince mezkûr demiryolları
nın inşaatı için istihdam olunacak bilûmum 
memurinin maaşatı ve ücuratı ve tahsisatı fev
kalâdeleri birinci madde mucibince ita kılman 
tahsisattan tesviye olunacaktır. 

Madde 3. — Ankara - Sivas dekovil hattı
nın bilûmum memurin ve müstahdemini dahi 
1340 senesinden itibaren ilkine! maddede mu
harrer kadroya nakil ve ithal olunacaktır. Hat
tı asliye aildolan mezkûr dekovil hattiyle icra 
kılınacak nakliyat ücrete tâbi değildir. 

Madde 4. — Mezkûr inşaatın ve buna mü
teallik mulbayaatın bedeli her şeye baliğ olursa 
olsun - tahsisatında karşılığı meveudolmak 
şartiyle - münakaşa ile veyahut doğrudan doğ
ruya emaneten veya pazarlık suretiyle icrası 
için mezuniyet itasına Nafıa Vekâleti salâhi-
yattardır. 

Madde 5. — işbu demiryollarıa atflt tahsisat 
kaJblet tediye Divanı Muhasebatın vizesine tabi 
değildir. Bir seneye ait sarfiyatın evrakı müs-
bitesi ertesi seme zarfında hesabı katîsi ile be
raber Divanı mezkûrun tetiklik ve tasdikına arz 
olunacaktır. 

Madde 6. — Mezkûr tahsisattan inideücap 
verilecek avansların miktarını evrakı müsbite-
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sinlaı - altı ayı mütecaviz olmamak üzere - ne 
kadar müddetle ita olunacağını tâyin e'tmelk 
Nafıa Vekâletine aittir. 

Madde 7. — işbn demiryolları için birinci 
maJdde mucibince tahsis olunan on müiyon lira 
oriiki taksitte Nafıa Vekâletinin emrine 
tev>di olunacaktır. 

MaJdde 8. — Tarihi neşrimden muteber olan 
işibu kanunun İcrayı ahkâmına Nafıa ve Ma
liye vekilleri memurdur. 

1 . 1 . 1340 
Başvekil Şer'iye Vekili 
İsimlet M. Fevzi 

Müldafaî Millîye Vekili Adliye Vekili 
Kâzım Seyid 

Dalhiliye Vekâleti Vekil Hariciye VekiM 
Dr. Refik İsmet 

Maliye Vekili Maarif Vekâleti Vekili 
Mustafa. Necati 

Nafıa Vekili iktisat VeMi 
Ahmed Muhtar Hasan Hüsnü 

Sıhhiye ve Muaveneti Erkânı H&ribiyei 
İçtimaiye Vekili Umumiye Velkâleıti 

Dr. Refik Vekili 
isimlet 

Mübadele, imar ve İskân VekiM 
Mustafa Necati 

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 

Nafıa Encüneimli 
18/24 Karar 

Ankara 
15 . 1 . 1340 

Nafıa Eaaıcümen!in esibaibı mucibe Mazlbatalsı 
Saimsun - Sivas hattı memleketinizin en mü

him ve en esalslı ana hatlarından birisriidir. Mez
kûr hat Şarki Anaidolu demiryolları mukavelâ-
masinde taisavvur edildiği veçhile Diyaribekir'e 
ve daha üeritye temdidolunup şube ve iltisak 
hatları da ikmal edilirse Anadolu'nun merke-
zinide ve Cenubugarbiisinde pek geniş ve zengin 
bir saha ve Karadenizde İman olmaya ve müs-
teit bir mevki olan Samsun şehrine repdedil-
miş olacaktır. (Bunun hinterlandı izmir'in hin
terlandının ikıilbuçuk mislidir) Binaenaleyh 
ıSalmlsun - Sivas şdlmenldif eri, memleketimizde bi
rinci derecede nazarı ehemmiyete alınmaya 
lâyık ticaret yoludur. Ankara - Musaköy 
hattı ise harita üzerinde tetkik olunduğu tak

dirde bissuhule görüleceği üzere Anadolu'nun 
Şarkiyle Garbını memleketin tam vasatında 
yekdiğerine rapteyliyecek ve ehemmiyeti sev-
külceyşiyesi kıymeti iktisadiyesine kat kat 
faik mühim bir bağlama hattıdır. Mezkûr hat
ların biran evvel inşa ve ikmali derecei vücup-
ta olup Şarki - Anadolu Demiryolları Mukave
lenamesinin istihdaf eylediği hatların inşası 
bir müddet teahhür eylese dahi elde edilecek 
menafii, ihtiyar edilecek fedakârlıklara maazi-
yadetin tekabül edebilecek derecede azimdir. 

Samsun - Sivas hattının tulü (390) ve mez
kûr hattın üzerinde ve Sivas'tan (100) kilo
metre mesafede kâin Musaköy le Ankara ara
sındaki Ankara - Musaköy hattının tulü (370) 
kilometre olmakla her ikisinin mecmuu (760) 
kilometreye baliğ olmaktadır. Bunlardan 1326 
senesinde mülga Nafıa Nezareti tarafından (3) 
milyon küsur lira tahsisat ile inşaatına başla
nan Samsun - Sivas hattı mebdeden itibaren 
otuzüçüncü kilometreye kadar ameliyat ve in
şaatın üç rubu ikmal edilmiş, (152) nci kilo
metreye kadar katı güzergâh zemine tatbik 
olunmuş, profil ve kısmen imalâtı sınaiye pro
jeleri ihzar kılınmış ve Sivas'a kadar da (ta-
keometre) haritası ve profilleri ahzolunarak 
harita üzeninde güzergâhı tesbit olunmuştur. 
Ankara - Musaköy hattında ise Ankara'dan 
itibaren 132 nci kilometreye kadar (100) ilâ 
(200) metre arasında tulleri haiz dört tünel 
ve kârgir ayaklan ikmal edilip üzerinin de
mir aksamı hazır ve mevcudolduğu halde yal
nız kurulması kalmış olan (150) metre tulün-
deki Kızılırmak köprüsü müstesna olmak üze
re imalâtı sınaiye ve ameliyatı turabiyesi ik
mal edilmiş ve (225) nci kilometreye kadar da 
müteferrik mahallerde işler açılmıştır. Yalnız 
her iki tarafın ray ferşiyatı yapılmamıştır. 
Hatların şu vaziyetine göre ikmali inşaları için 
muktazi meblâğ (65) milyon lira tahmin edil
miştir. Mevcut inşaat ve ihzarat nazarı dikka
te alınmadığı takdirde beher kilometresi sek-
senbeşbin liraya mal olacak demektir. Halbu
ki inşaatın vaziyeti hazmasına göre yalnız ray 
ferş olunması ve ıbir köprünün kurulmasiyle 
dört tünelin hafrü ihzarı ve daha sair ufak -
tefek nakaisin ikmali gibi noksanları kalan 
her iki hatta cem'an (160) kilometre tulünde 
bir kısım mevcut olmakla mezkûr yüzaltmış 
kilometredeki nakaisin ikmali için beş milyon 
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lira tahmin olunsa mütebaki (600) kilometre 
için altı milyon lira tahsisat kalacaktır ki bu 
suretle beher kilometre, inşasiyle beraber mal-
zemei muharrike ve müteharrilkesinin de ihza
rı dâhil olduğu halde (100) bin liraya lüzum 
olduğu anlaşılmaktadır. Umum hattın malze-
mei muharrike ve müteharrikesi bedeli (10) 
milyon lira tahmin olunduğu takdirde ise hat
tın gövde kısmının beher kilometresinin ik
mali inşası seksenüçbin liraya baliğ olacaktır. 
Ve bugünkü fiyatlar ve güzergâhların derecei 
menaati nazarı dikkate alındığı takdirde tah-
minatı mâruzanın mutedil olduğu tezahür eder. 

işbu hatların ileride muvafık şerait ile 
müıacaat eyliyecek talip zuhurunda devrolun-
mak şartiyle Hükümetçe inşasını encümenimiz 
muvafık ve mümkün telâkki eylemektedir. An
cak inşaatın büâinkıta devam edebilmesi ve 
masarifi inşaiyenin mâkul ve muhtel bir had 
dahilinde kalabilmesi masarifi inşaiyenin ta-
mamiyle müemmen ve usulü sarfın alâkade-
rilimkân basitleştirilmesine menut ve mütevak
kıf olup masarifi inşaiye tamamiyle temin olu-
namadığı veya sarfiyatınım encümenin lâyihai 
kanuniyesinde zükrolunduğu üzere icrası tecviz 
kılınarak âdi bütçelerin çerçevesi dahilinde 
kalmak zarureti telâkki edildiği takdirde hat
ların inşasına iptâdar olunmanın hiçbir hikmet 
ve mânası kalamıyacağı hususunda encümeni
miz musirdir. 

inşaatın şeraiti fenniyesinin ŞarM - Anado
lu demiryolları mukavelenamesine merbut şart
name ahkâmına tevfik ve tatbiki encümeni-
mizoe muvafık görülmüştür. Mezkûr şartna
menin yedinci ve sekizinci maddelerine naza
ran nısıf kuturlar işin asgari miktar üçyüz 
metre kabul olunmakta ve ahvali istisnaiyede 
müsaadei mahsusa istihsal kılınmak şartiyle 
(180) metreye kadar tenzili tecviz kılınmakta 
ve kezalik meyiller için binde yirmi ve ahvali 
istisnaiyede binde yirmibeş kabul olunmakta
dır. Vakıa mekadiri mezkûrenin tenzili hatla
rın kabiliyeti nakliyelerinin tezyidi noktai 
nazarından şayanı arzu ise de Anadolu arazi
sinin aramı tabüyei fevkalâdesi ve vadilerin 
tarzı teşekkülündeki intizamsızlıklar ve nite
kim mevzuubahsolan hatların bâzı aksamında 
yirmi kilometre dahilinde oniki tünel inşa olun
mak mecburiyeti nazarı dikkate alınınca mez

kûr muhassasatın elde edilebilmesi; birçok ah
valde tahammülün -fevkinde masarif ihtiyarı
na menut ve mütevakkıf ve bâzı ahvalde hemen 
de gayrikabili icra görülmekle mezkûr hatla
rın alâkalihi ipkası lâzım ve zaruri telâkki 
kılınmıştır. Esasen gerek mevcut hatlarda 
meyillerin ve münhanilerin ft»um>p aynı nis-
betleri muhafaza eylediği gübi inşası matlup 
ve mutasavver hututta dahi daha dûn derece
de inmek ihtimali müteassır görüldüğünden 
umum hatlar arasında mevcudolması iktiza 
eden ahenk ve müşabehet dahi bu suretle ih
lâl edilmiş olmıyacaktır. 

işbu hatların inşası için memleketimizde 
mevcudu kalil mühendis, kondoktör, motor, 
taşçı ustası, lâğımcı ustası gibi ihtisas sınıf
larından bir kısmı erbabı fen ve ihtisasın za
ruret halinde diğer memleketlerden celbi der
piş kılınmakta, kezalik inşaatın en iktisadi 
bir şekilde sevk ve idaresi hal ve zamana ve 
tahsisat mevcuduna mütevakkıf ve malzeme, 
amele, memurini fenniye mevcuduna nazaran 
tâyin olunmak muktazi bulunduğundan kadro
ların şimdiden tâyin ve tesbitini encümenimiz 
gayrimuvafık telâkki eylemektedir. 

Elyövm Nafıa Vekâletini bütçesi dâhilinde 
idare edilmekte olan Ankara - Sivas dekovil 
hattı memurin ve müstahdeminin bu kanunun 
kabulü hallinde dördüncü maddede muharrer 
olduğu üzere umumi inşaat (kadrosu meyamna 
ithali ve mezkûr hat ile yapılacak inşaata mıüta-
allifc nakliyatın ücrete tâbi tutulması lâzım ve 
zaruri görülmüştür. Hattın ucuz ve seri bir şe
kilde heyeti idaresine mümkün olabilen salâhi
yeti icraiyenin bahş ve itasına mütevakkıf ol
makla hâlü vaziyete göre altıncı maddede mez
kûr olduğu veçhile ve mubayaatın mevcut tah
sisat dâhilinde kalmak şartı ile münakaşa ile 
yahut emaneten veya pazarlık sureti ile icrası 
hususunda Nafia Vekâletinin salâJhiyettar ol
ması münasip addedilmiştir. 

Altmış/beş milyon lira gibi mühim bir meblâ
ğın sarfım miistelzim olacak bu cisim inşaatın 
şeraiti fenniyesine muvafık olarak icrasını ve 
sarfiyatın sureti salimede teminini müstakillen 
Nafıa Vekâletine bırakmak doğru olamıyacağın-
dan bu iş için ayrıca bir meclisi idare teşkili lâ
zım addedilmiş ve bu meclise Ziraat Bankası 
meclisi idaresinde olduğu gibi Meclisi Âliden 
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dahi bir iki zatın âza intihabı münasip telâkki 
olunmuştur. Bu esasa göre lâzımgelen talimat
namenin ihzarı Heyeti Vekileye terk olunmuş
tur. 

Milletimizin bîpayan azim ve iradesi Hicazın 
muhrik ve ıssız çöllerinde bin üç yüz küsur ki
lometre tulünde bir hat meydana getirmiştir. 
Onun için menaf ii azimesi müstağnii arz ve izah 
olan lâyihai haziranın istihdaf eylediği Samsun -
Sivas, Ankara - Musaköy hatlarını da milleti
mizin inşa ve ikmal edebileceğine kanaati tam-
memiz vardır. Ve yârü ağyar nazarında kabili
yeti medeniyemizi parlak bir surette bir kere 
daha ispat eyliyecek olan bu hayırlı teşebbüsün 
Hükümet ve Meclisçe bir gaye, bir veçhe telâk
ki edilmesini arzu ederiz. Ve mukavele lâyiha
sının ihtiva eylediği mevad dâhilinde meselenin 
cibeti maliyesi tamamen temin olunduğu tak
dirde birinci maddede dermeyan olunduğu veç
hile altmış beş milyon sarfıyle dört sene zarfın
da hatların inşa ve ikmalini mümkün görmek
teyiz. 

13 Kânunusani 1340 

ı Encümeni Reisi 
öanik 

Kâtip 
Zonguldak 

Ragıp 
Âza 

Ertuğrul 
Dr. Fikret 

Âza 
İzmit 

İbrahim 

Mazbata Muharriri 
Edirne 

Hüseyin Rıfkı 
Âza 

Kastamonu 
Halit 
Âza 

Malatya 
Mahmud Nedim 

Âza 
İzmit 

İbrahim Süreyya 
Âza 

Konya 
Mustafa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Nafıa Encümeni 

Karar 18 
10 . 2 . 1340 

Nafıa Encümenince tadilen tanzim edilen 
lâyihayi kanuniye sureti 

Madde 1. — Samsun - Sivas ve Ankara - Mu
saköy demiryollarının 1435 metre arzında ge
niş olarak inşa ve ikmali ve inşaat müddetince 
işletme mesarifi olmak üzere Nafıa Bütçesine 

mülhak olarak altmışbeş milyon lira tahsisatı 
fevkalâde vaz'olunmuştur. Ancak işbu meblâ
ğın iki yüz bin lirası bin üç yüz otuz dokuz se
nesinde ve dokuz milyon sekiz yüz bin lirasını 
bin üç yüz kırk senesinde ve yirmi milyon lira
sı bin üç yüz kırkbir senesinde ve yirmi milyon 
lirası bin üç yüz kırkiki senesinde ve onbes mil
yon lirası bin üç yüz kırküç senesinde sarf olu
nur. Senesi zarfında sarf oiunamıyan miktar 
senei âtiyede sarf olunabilir. 

Madde 2. — Tahsis olunan meblâğdan her 
senenin merbutatı oniki taksitde verilmek 
üzere beher taksit Nafıa Vekâleti emrine toptan 
verilir. 

Madde 3. — işbu inşaat 9 Nisan 1339 tarih 
ve 337 numaralı Kanuna merbut şartnamesinde 
muharrer şeraiti fenniye dairesinde yapılır. 

Madde 4. — Tanzim olunacak kadrosu mu
cibince mezkûr demiryollarm inşaatı ve işlet
mesi için istihdam olunacak bilûmum memuri
nin maaşat ve ücurat ve tahsisatı fevkalâdeleri 
birinci madde mucibince ita kılınan tahsisattan 
tesviye olunacaktır. 

Madde 5. — Ankara - Sivas dekovil hattının 
memurin ve müstahdemini dahi 1340 senesin
den itibaren dördüncü maddeıde muharrer kad
roya nakil ve ithal olunacaktır. Hattı asliye 
aidolarak mezkûr dekovil hattı ile icra kılına
cak nakliyat ücrete tabi değildir. 

Madde 6. — Mezkûr hatta ait inşaatın ve 
mubayaatm bedeli her neye baliğ olursa olsun 
- tahsisatından karşılığı mevcudolmak şartiyle -
münakaşa ile veyahut doğrudan doğruya ema-
naten veya pazarlık suretiyle icrası için mezu
niyet itasına Nafıa Vekâleti salâhiyettardır. 

Madde 7. — işbu demiryollara ait tahsisat 
kablettediye Divanı Muhasebatın vizesine tâbi 
değildir. Bir seneye ait sarfiyatın evrakı müs-
bitesi ertesi sene zarfında hesabı katisi ile bera
ber Divanı mezkûrun tetkik ve tasdikine arz 
olunur. 

Madde 8. —• Mezkûr tahsisat indelicap veri
lecek avansların miktarını evrakı müsbitesinin 
altı ayı mütecaviz olmamak üzere ne kadar müd
detle ita olunacağını tâyin etmek Nafıa Vekâ
letine aittir. 

Madde 9. — İşbu kanunun sureti tatbikiyesi 
Heyeti Vekilece tatbik olunacak bir talimatna
me ile tesbit edilir. 
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Madde 10. — Tarihi neşrinden muhteber 
dan işbu kanunun icrayı ahkâmına Nafia ve 
Maliye vekilleri memurdur. 

Encümen Reisi Mazbata Muharriri 
Canik Edirne 

Oavit Hüseyin Rıf ki 
Âza 

Ertuğrul 
Dr. Fikret 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Ankara - Sivas ve Samsun - Musaköy de
miryollarının inşaat ve işletmesine ait kanun 
lâyihası Encümenimizce tetkik edildi. 

Muhtelif tesiratı hariciye ile taahhür eden 
Samsun - Sivas hattının kendi vasaitimizle in
şası ciheti nazarı itibara alınarak 19 Mayıs 
1327 tarihli Kanunu mahsus ile (2 105 000) 
liranın sarfına mezuniyet verilmiş ve bunun 
(244 000) i 4327 senesinde (840 000) i 1328 
de (931 000) i 1329 da (1 090 000) i de 1330 
senesinde sarf edilmek ciheti kabul edilmiştir. 
Aynı senenin Mayıs nihayetlerinde ameli
yata başlanmış ise de Trablusgarp ve Balkan 
muharebelerinin zuhuru ile inşaat sekteye uğ
ramış. Yalnız Samsun'dan itibaren (33) ncü 
(kilometreye kadar olan kısmın tesviyei tura-
biyesi ikmal edilmiştir. 1330 senesinde mev
cut inşaat Reji Jenerale terk olunmuş ise de 
bilahara Harbi Umuminin zahuriyle bu da 
geri kalmıştır. Elyevm bu hattın istikşafatı 
Sivas'a kadar ikmal edilmiştir. Ankara - Si
vas hattına gelince : Bu hattın inşaatına ilk 
defa 16 Kânunusani 1330 senesinde masari
fini kendi bütçesinden tesviye etmek üzere 
Harbiye Nezareti teşebbüs etmiş. Bilahara da 
1331 tarihinde bir kararname ile Ankara'dan 
Erzurum'a hattın güzergâhında tensip edile
cek bir noktadan Karadeniz sahiline bir de-
miryol ve liman ve rıhtım inşa ve işletilmesi 
için 1331 senesine tahsisatı fevkalâde vaz
edilmiştir. 

Bu tahsisat Muratlı - Tekirdağ demiryolu 
da dâhil olmak üzere (1,5) milyon lira idi. 

Bu inşaata Hicaz ve askerî demiryollar 
ve limanlar idaresi tarafından mütarekeye ka
dar devam edilmiş, büyük faaliyet sarf edi
lerek müteaddid temeller açılmış, köprü, imlâ 
ve saire gibi ameliyatı sınaiye ve tesviyei tu-
rabiyesi yapılmıştır. 

Bundan başka Kızılırmak üzerinde tesis 
edilecek ellişer metre açıklıkta üç açıkhkh 
(150) metrelik demir köprünün kagir aksamı 
ikmal edilerek gerek bunun ve gerek Delice 
suyu üzerinde kurulacak köprülerin demir ak
samı montaj lan da fabrikalarına aidolmak 
üzere merkezi Avrupa'ya sipariş edilmişti. 
Bunlardan bir kısmı gelmiş. Fakat diğerleri 
raylar, traversler ve malzemei müteharrike 
de dâhil olduğu halde Almanya ve Avustur
ya'da kalmıştır. 

Almanya ve Avusturya'dan Harbi Umumi 
içinde yapılmış olan bu ve emsali siparişlerin 
takibiyle intacı Encümenimizce katiyen mat
luptur. 

26 Mart sene 1326 tarihli Kararname ile 
askerî demiryollar idaresi lâğvedilerek Anka
ra - Sivas hattı Nafiaya devredilmiştir. Na
fia Vekâletince de inşaata devam edilerek 
125 nci kilometreye kadar tesviyei turabiye 
ve mühim imalâtı smaiyesi ikmal olunmuş
tur. Geçen, sene bu hatların inşası kenedi Ces-
tere verilmiş ise de taahhütlerini ifa etmedik
lerinden mukavelâmeleri feshedilmiş ve Hükü
metçe inşasına karar verilmiş. Şu kadar ki, 
sırf askerî mülâhazatla başlanılan bu hattın 
güzergâhının tâyininde aksarı tarik ihtiyar 
edilerek istikbali iktisadiyesi haiz merkezlere 
uğraması ciheti iltizam olunamamıştır. En
cümenimizce mezkûr demiryolların inşaat ve 
işletme umurunun sureti sâlimede temini için 
bunun mülhak bir bütçe ile idaresi zaruri gö
rülerek evvelemirde inşaata mezuniyeti havi 
olmak üzere Nafia Encümeninin teMifi veç
hile beş senede sarfı tahmin olunan mecmuu 
muhassasatm zikriyle bir lâyihai (kanuniye ve 
bir de mülhak bütçe tanzim olunarak ayrıca 
takdim kılınmıştır. Demiryollar inşaatı için 
1340 senesi Nafia bütçesine vaz'olunan 
(9 800 000) lira tahisattan 150 bin lirasının 
Keşan dekovil hatına tahsisi; ahiren Nafia Ve
kâletince teklif edilmiş olduğu cihetle mülhak 
bütçenin varidat kısmına Muvazenei Umumi-
miyeden muhassas mebaliğ miktarı (9 650 000) 
lira olarak konumuş ve (200) bin lira da de
kovil hattından hâsılat vukuu tahmin edildiği 
cihetle varidatı umumiye yekunu (9 850 000) 
lira olarak tesbit edilmiştir. 

Yine aynı miktarda bulunan masarifi umu-
miyeden maaşat kısmının şimdiden kadrosu-
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nun tanzim ve tesbitine imkân .'görülemediği 
cihetle bu idarenin hali teşekkülünde bulu
nacağı ilk seneye ait kadrosunun Heyeti VeM-
lece tanzimine mezuniyet itası zaruri görül
müştür. 

İnşaat ve işletme umurunun hususiyeti ha
sebiyle masarifi daire misillû kablelsarf vizeye 
tâbi tutulması suratla tedviri umura mâni 
olacağı mülâhazasiyle binaen evrakı müsbite-
sinin ertesi sene zarfında Hesabı Katisi ile 
beraber Divana tevdii hakkındaki teklif şa
yanı kabul görülmüş ve ancak bu Hesabı 
Katinin genel âtiye Ağustosu gayesine fkadar 
itasına, Hükümeti mecbur tutacak bir fıkra 
ilâve edilmiştir. 

Teklif olunan kanun lâyihasının bâzı me-
vadı ile istihdaf edilen makasıdın Heyeti Ve-
kilece yapılacak talimatname ile kabili temin 
olması hasebiyle bu maddeler tayyedilmiş ve 
berveçhi mezkûr Heyeti Vefcilece talimatna
me tanzimine mezuniyetini mutazammın bir 
fıkra ilâve edilmiştir. 

İlk sene için daha esaslı surette bir bütçe 
tanzimi imkânsızlığı na binaen 1340 senesi büt
çesinin bu suretle Heyeti Umumiyeye arz ve 
takdimi zaruri görülmüştür. 

Samsun - Sivas ve Ankara - Musaköy demir
yollarının inşası hakfkmda Kanun 

Madde 1. — Samsun Sivas, Ankara - Mu
saköy demiryollarının inşası için âzami beş 
senede sarf edilmek ve her sene sarfı icabeden 
miktar bütçeye konulmak üzere altmış beş mil
yon liranın sarfına mezuniyet verilmiştir. 

Madde 2. • 
miyen miktar 
tir. 

- Senesi bütçesinde sarf edile-
mütaakıp senede sarf edilecek-

Madde 3. — İşbu kanun 1340 senesi Mar
tından itibaren meriyül icradır. 

Madde 4. — îşbu kanunun icrayı ahkâ
mına Maliye, Nafia vekilleri memurdur. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Saruhan 
Reşat 

Mazbata Muharriri 
Mersin 
Niyazi 

Sivas Mebusu 
Rasim 

Âza 
Sivas Mebusu 

Reş sene kaydına 
Muhalifim 4 senede 

yapılması zarureti vardır. 
Halis Turgut 

Âza 
İsparta 

Mükerrem 

Âza 
Konya 
Fuat 

Sivas Mebusu 
Rahmi 

Âza 
Maraş 
Tahsin 

Âza 
Giresun 

Musa Kâzım 

Mülhak Bütçe 

Madde 1. — Ankara - Sivas ve Samsun - Mu
saköy demiryolları inşaat ve işletme idaresi
nin 1340 senesi varidatı umumiyesl merbut 
(A) işaretli cetvelinde gösterildiği üzero 
(9 850 000) lira tahmin edilmiştir. 

Madde 2. — Mezkûr idarenin masarifi umu
miyesl (B) işaretli cetvelde irae kılındığı üzere 
(9 850 000) lira olarak tâyin edilmiştir. 

Madde 3. — Bu bütçeye ait tahsisat !kab-
lettediye Divanı Muhasebatın vizesine tâbi de
ğildir. Bir seneye ait sarfiyatın evrakı müsbi-
tesi ertesi senenin Ağostusu nihayetinde IJe-
sabı katîsiyle beraber Divanı Mezkûre verile
cektir. 

Madde 4. — îşbu bütçenin maddeleri bey
ninde nakli muhassasata Nafia Vekâleti me
zundur. 

Madde 5. — Hattı asliye aidolarak aksamı 
muvakkatesi üzerinde inşaat umuruna aidola
rak icra kılınacak nakliyat ücurata tâbi de
ğildir. 

Madde 6. — İşbu kanunun suveri tatbiM-
yesini irae eder talimatname tanzimine ve 
müessesenin 1340 senesi kadrosunun tesbi
tine İcra Vekilleri Heyeti mezundur. 

Madde 7. —- İşbu kanunun icrasına Nafıa 
Vekili memurdur. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Mazbata Muharriri 
Mersin 
Niyazi 

— 870 — 
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Âza 
Sivas 

Halis Turgut 
Âza 
Sivas 

Rasim 
Âza 

Giresun 
Musa Kazım 

'(A) lOETVELt 

Âza 
Sivas 

Rahmi 
Âza 

Konya 
Fuad 

Samsun - Sivas ve Ankara - Musaköy de
miryolları idaresinin 1340 senesi varidat büt
çesi 

Tahmin 
F. M. Nev'i varidat olunan 

Lira 

1 Varidatı umumiye 
1 işletme hasılatı 
2 Hasılatı mütenevvia 

180 000 
20 000 

Birinci faslın yekunu 200 000 
Muvazenei Umumiyeden 
muhassâs meblâğ 9 650 000 

Yekûnu umumi 9 850 000 

•(B) 'CETVELİ 

Samsun - Sivas ve Ankara - Musaköy de
miryolları inşaat ve işletme idaresinin mas
raf bütçesi 

Tahsisat 
F. M. Nev'i mıuhassesat miktarı 

Lira 

1 Maaşat, ücurat, tahsisatı 
fevkalâde 400 000 

2 Mesarifi idare 20 000 
3 İnşaat ve işletme mesarifi 

umumiyesi 9 430 000 

Yekûn 9 850 000 

BEİS — Kanunun heyeti umumiyesi hak
kında söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) Efen
dim, heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
yoktur. Heyeti Umumiyesi hakkındaki müza
kereyi kâfi görerek maddelere geçilmesini mu
vafık görenler lütfen ellerini kaldırsın. Ka

bul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. Mad
delere geçilmiştir. 

Samsun - Sivas ve Ankara - Musaköy deanir-
yollarınin inşaatı hakkında Kanun 

Madde 1. — Samsun - Sivas, Ankara - Mu
saköy demiryollarının inşası için âzami beş se
nede sarf edilmek ve her senede sarfı icabe-
den miktar bütçeye konulmak üzere altmışbeş 
milyon liranın sarfına mezuniyet verilmiştir. 

REİS — Efendim, birinci madde hakkında 
söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Sualimi 
tekrar ediyorum. Madenlerden de istifade ede
cek miyiz, edemiyecek miyiz? Lütfen Nafıa Ve
kili Bey cevap versinler. 

REİS — Malden faslında tafsilât vardır. 
AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Şimendi

fer yaktırıyoruz, (60) milyon lira sarf ediyo
ruz. Bu parayı sarf ederken memleketin ma
denlerinden istifade edecek miyiz etmiyecek 
miyiz? 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI B. 
(istanbul) — Efendim, malûmaliniz bu. işlerin 
birisi demiryol yapmak meselesi diğeri de die-
miryol sanayiini inkişaf ettirtmek mösetesidir. 
Eğer demiryol sanayiini inkişaf ettirmek ister
sek zannederim ki biz bu hatlara ancak İM 
sene sonra demir döşiyebiliriz. Halbuki bu se
ne edevatı müteharrike getârerek bu hatları 
inşa edeceğiz. Bunu maden idaresi ne vakit 
yapabilecektir. Onlara teşebbüs edelim. Omdan 
sonra yapacağımız demiryolları içdn lazım olan 
demirleri kendi madenlerimizden temin ede
riz. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Bu Sam
sun - Sivals, Ankara - Musaköy hatlarına sarf 
edeceğimiz paranın acaba ne kadarı demir mal
zemesine yani ray, travers gilbi demir malzeme
ye sarf olunacaktır. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI B. 
(istanbul) — Maden için vereceğimiz para 
(100) kilometre ray için (15) bin liradır. Bu
na göre hesabımızı yaparsak ve ne kadar hat 
yapttıraoaksak o kadar paramız gidecektir. Fa
kat arz ettiğim gibi bugün bizde demiryolu 
fabrikası yoktur diyerek demir malzemesi için 
Avrupa'ya gidemeyiz ve demiryoluna ailt alâfc 
ve edevatı Avrupa fabrikalarından g'etirteme-

871 — 
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yiz. Fakat her halde bir kaç sene geçer. Kaç 
seme geçıeıceğılni de Ticaret Vekilimden sorarsa-
nıız dalha iyi olur zammederim. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Bendeniz 
Vdkil Bıeyleifeındinin scızılerimdem bir şey amla-
madllm. Ancak şıımı anlıyorum ki 20 - 30 mil
yon lira kaldar demir malzemesine sarf edece
ğiz. HaUlbııkii memlefaetimizlin dâhilinde çok zıam-
giim deımir madenleri vardır. Şimdiden bunlar
dan istifade yolunu aramalıyız ve bu için 8 - 10 
milyon lira sarf edilecek olunsa güzel demir 
fabrikaları teessüs etmiş olacaktır. Yalnız şi
mendifer isin değil, bütün müesiseöıat için bdr 
fabrikamız olduğu takdirde Avrupa'ya her an 
verdiğimiz para bizde (kalacak ve bu, ticaret 
vie millî iktisadımız için müsmir olacaktır ve 
ticaretimiz son derece ıselâh bulacaktır. Bu ve
sile l e bunu arz etmek isterim ve founaı Tica
ret Vekili Bey şimdiden cevap vemsiaıler. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bıozok) — Nerede 
ise şümdıi faibrikayı iış'lieliir. 

REİS — Efendim, mesele; Samsun - Sivas 
hattının derhal inşaalsı ve onun. inşaıasına mü
teallik paranın derhal itasına mezuniyet esası
nı multevidir. Binafenalieyh başka sıöz istiyen 
kalmamıştır. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Ben söz istemiş
tim. 

MUSTAFA B. (izmit) — Ticaret Vekili Be
yin mütalâasını dinliyelim. 

REİS — Ticaret Kanununu müzakere etmi
yoruz beyefendi. 

SABİT B. (Kayseri) — Efendim, o meseley
le alâkası vardır. Hasan Bey söz istiyor. 

REİS — Ticaret Vekili söz istiyorsa söyli-
yeıbilir. 

MUSTAFA B. (izmit) — istiyor, cevap ve
receğim diyor, cevap versinler efendim. 

REİS — Müzakeremiz demiryolları mesele
sine aittir. Ticaret Vekili söz istiyorsa söz ve
ririz. Buyurunuz Muhtar Bey! 

MUHTAR B. (Trabzon) — Efendim, Nafıa 
Vekili Muhteremi Beyefendi Ankara - Musa-
köy ve Samsun - Sivas hatlarının inşaatını 
mevzuubahsederken memleketimizde demir fab
rikalarımı ıderhal işletsek bile onlara, ancak bir 
iki sene sonra lüzum gösterileceğmi söylediler. 
Yani memleketimizde imal olunacak demiryol
ları alât ve edevatınım iki seme sonra demiryol- j 

laraıda bilfiil kullanılabileceğini söylediler ki 
çok doğrudur. Evvelâ demiri nereden istihsal 
edeceğiz, onu hangi fabrikalarda imal edece
ğiz? Bunların esası bile henüz tasavvur olun
mamıştır zannederim. Omun için bu mesele bir 
iki sene daha uzar. Yalnız, VeMl Beyin ifade
lerinde bir şey nazarı dikkatimi celbetti. O da 
bu sene demir oelbedip mühim surette f erşiyat 
yapacağız ve edevatı müteharrike celbedece-
ğiz, sözleridir. Burada Heyeti Celilemim nazarı 
dikkatimi celbediyorum. Samsun - Sivas ve 
Ankara - Sivas hattının bütçesi ihzar edilirken, 
bendeniz vekâlette bulunuyordum ve orada 
Heyeti Vekilede düşünüyorduk ki bu seme 
mümkün mertebe sarf edeceğimiz parayı mem
leketimizde bırakalım; harice para gömdermi-
yelim ve bu iş için de bu sene harice para gön
dermeye ihtiyaç yoktur. İspatı; Samsun'dan 
26 ncı kilometrede (Şahimkaya) mevkiinde açıl
ması müşkül bir tünel vardır ki 9 - 1 0 ay
dan evvel delimemez. Binaenaleyh Samsun'dan. 
sonra ferşiyat yapılamaz, sonra (Kavak) im 
ilerisimde (Karadağ) tüneli vardır. 500 küsur 
metre tulündedir. O da bir senelik bir sây ve 
amel ister. Onların ikmalimden sonra demir 
ferşiyatınıa başlanır. Demir ferşiyatı bitmeyin
ce edevatı müteharrikeye ihtiyacolmaz. Bina
enaleyh bu sene yapabileceğimiz inşaat mas
rafı bilfiil tesviyei turabiye ve ona lâzım olan. 
çimento ve kireç masrafıdır. Avrupa'dan ge
tirteceğimiz lâğım takımı, demir takımı ve sa
ire için sarfiyat yapacağız. Lâkin bu sarfiyat 
zannederim ki birkaç bim liradan, ibaret olur. 
Bu suretle Avrupa'ya milyonla ölçülecek para
yı vermiyeceğiz ve vermemeliyiz. Samsun - Si
vas hattının filhakika (125) kilometresi bitmiş 
gibidir. Fakat teferruatı vardır. O da beş - altı 
ayda biter. Lâkin bugün o yol nakıs olmakla 
beraber maksadı temin eder şeklinde bir vası-
tai nakliyemiz var demektir. Dekovil olarak 
şimendifer işliyor. Buradan, malzemei inşaiye-
yi götürebilir. Oradan da cüzî ihracatımızı ge
tirebilir. Binaenaleyh bu sene de bu dekovil ile 
idare ederiz. (150) nci kilometreye kadar Şeyh 
izzettim yokuşumu da bitirdikten sonra demir 
ferşiyatı, asıl büyük hat için Avrupa'dan cel-
bedeoeğimiz malzemıemin ferşi ile yemi hattın 
ikmaline ancak gelecek sene muvaffak olabi
liriz ve öyle olmalıdır ki bu sene biz, velev 
ki bir iki milyom lira olsun kambiyomuza te-
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sir icra ettirmemeliyiz. Harice gidecek parayı 
sarftan içtinabedelim. Bu suretle maksadımı
zın süratle istihsaline de hiç halel gelmez. Onun 
âçin Nafıa Vekili Beyden istirham ediyorum. 
Evveılce mukarrer olduğu veçhile Ankara - Si
vas, Samsun - Sivas hattında sarf olunacak 
paranın heyeti umumiyesi memlekette sarf olun
sun. Memlekette kalsın ve mesaimizi burada 
şey edelim. 

TİCARET VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Efendim, Ahmed Beyefendi, demin şimen
difer yolları yapılırken, menabii medeniyemi-
zdn de işletilip işletilmeyeceğini sordular. Nafıa 
Vekili Beyefendi de madenlerin işletilmesi me
selesinin Ticaret Vekâletine aidolduğunu ve 
onun cevap vermesi lâzımgeldiğini bihakkın 
dermeyan buyurdular. Müsaadeleriyle arzı ma
lûmat edeyim. Bittabi her hangi bir şimendi
fer hattının güzergâhı tâyin edilirken, Tica
ret Vekâleti, Ziraat Vekâleti, yani memleke
tin muhtelif menabii servetini işlettirmekle 
mükellef olan devair hattın güzergâhı ile alâ
kadardır. Ve şüphe yok ki milyonlar sarf ede
rek bir şimendifer yapılırken evvel beevvel o 
şimendiferin güzergâhına tesadüf edecek olan 
menabii medeniye, orman ve sair menabii ta-
büyei servetin işletilmesi bihakkın mevzuu-
bahsolur. Aynı zamanda bu yapılması için 
muhtacolduğumuz ray ve travers ve sair mal-
zemei inşaiyenin tedariki hususunda demir ma
denlerimizi işleterek doğrudan doğruya millî 
memba! armuzdan istifade edilmesi istihdaf 
olunur, iktisat Vekâleti bu meseleleyle biraz 
meşgul olmuştur. Teklif ettiği fevkalâde (5) 
milyon liralık bütçe içerisinde Hükümet bunu 
mühim olarak nazarı dikkate almış, gerek yol 
inşaatında ve gerek bütün inşaatta ithal ede
ceğimiz demir miktarının ehemmiyeti itibariyle 
(harice bu yüzden vermekte olduğumuz külli
yetli meblâğın mümkün mertebe dahilde kal
masını süratle temin için demir membalarının 
taharri edilmesi ve mümkün mertebe süratte 
işletilmesi esasını süratle derpiş etmiştir. Ve 
bunun için bir milyon lira teklif edilmiştir. 
Şunu da arz edeyim ki, memleketimizin muh
telif noktalarında demir madenleri vardır. Yal
nız Karadeniz sahilinde üç yerde vardır. Trab
zon'da, Ünye'de, inebolu'nun yanıibaşında ve 
Ahmed Beyefendinin işaret buyurdukları veç
hile Kayseri 'nin civarında Talaş'da ve malûma

tımıza göre en mühim olan Ayazman'da ve 
Rumeli'de ismini hatırlıyamadığım bir yerde. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Samakoda.. 
TİCARET VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 

— Evet Samako da vardır. Fakat şunu arz et
mek isterim ki Kastamonu'nun bâzı kısımların
da,, Düzce'nin bâzı noktalarında vardır. Fakat 
bu madenlerin serveti madeniyesi yani mik
tarı cevher ne kadardır? Bu hususta katî ke
şifler, katî tetkikat da bitmiş değildir. 

MUSTAFA B. (izmit) — Ayazmand ve Pa-
yas madenleri hakkında Harbi Umumide katı 
raporlar vardır. 

TİCARET VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Hep vardır efendim. Ayazmand hakkında
ki tetkikatı ve-keşfiyat o kadar ilerlemiştir 
ki bunların bir kısmının sahipleri vardır, im
tiyazlıdır. Bunları biran evvel mevkii istifa
deye ve fiiliyata koymak için ehemmiyetli mas
raflar ihtiyar edenler de vardır. Ayazmand ma-

, deninin cevheri miknatisii hadid olması itiba
riyle gayet kıymetlidir. Fakat son raddeye var
mak için beş on bin liralık masrafa ihtiyaç var
dır. Muhtelif vasait ile Harbi Umumi içerisin
de bilhassa bu demir membalarından dâhilde 
istifade edilmiştir. Adi körüklerle eritilerek 
kürek ve emsali şeyler yapılmıştır. Fakat bun
ların hiçbirisi madenin ihtiva ettiği cevherin 
miktarı hakkında katî kanaat verecek mahi
yette değildir. Bu bizim esas programımızda 
dâhildir ve bu menabiden ehveni şeraiti haiz 
olanını - ki şimdiye kadar elimizde bulunan 
vesaika nazaran Ayazmand'dır. Çünkü diğer
leri büyük paraya muhtaçdır. İşletmek için 
inşallah 1341 senesinde Heyeti Celilenize tek
lif yapacağız. Herhalde demir madenlerimiz
den birisini işletmek ve memleketimizin de
mir hususunda muhtacolduğu istihsalâtı dâhil
de vücuda getirmek için katî teşebbüste bulun
maktayız. Bunun için muhtacolduğumuz para
yı 1340 senesinde ilâve etmekte müşkülâtı ma
liye görülmüştür ve zaten bize ancak 1341 sene
si zarfında raylar ve saire için ehemmiyetli mik
tarda demir ihtiyaca vardır. Tensip buyurur
sanız bunları 1341 bütçesinde teklif edeceğiz. 
Fakat arz ediyorum ki henüz mekşuf ve mev-
cudolarak hiçbir maden yoktur ki hesabı kati
si yapılmış konulacak sermaye ile işliyebile-
ceği müddet taayyün etmiş olsun. En kuvvei 
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karibeye gelmiş madenlerden Ayazmand var
dır. Bunun için de Müdürü Umumiyi gönder
dim, Soma havalisinde tetkikat icra ettirdim. 
Verdiği rapor neticei katiyeyi almak için on bin 
liranın sarfı lüzumuna dairdir. Bununla meş
gul oluyoruz. En esaslı ve en zengin demir 
madenlerimizden birisini behemahal işletmek 
azmi katîsindeyiz. Lâzımgelen sermayeyi de He
yeti Celilenizden istiyeceğiz. (Allah muvaffak 
etsin sesleri) 

NİYAZİ B. (Mersin) — (Muvazene Encü
meni namına) efendim, encümenimiz de arka
daşların mütalâatına iştirak eder. Filhakika ik
tisadı millî noktai nazarından madenlerimi
zin işletilmesi bilhassa sinini âtiye için fevkalâ
de mültezemdir. Aynı zamanda madenî travers
ler yerine meşeden ve diğer ahşaptan kreozotlu 
traversler kullanmak mümkündür. Bu suretle 
de memleketimizin iktisadiyatı büyük istifade
ler yapar. Fakat bundan başka bir noktayı He
yeti Aliyenize arz etmek isterim. Bilhassa bu
nun Muvazenei Maliye Encümeni mazbataı 
umumiyesinde arz ettiğimiz mevzua da doğru
dan doğruya taallûku vardır. MalûmuâliİMİ, 
Harbi Umumi esnasında Hicaz ve Askerî Demir-
yollar Müdüriyeti Umumiyesi Almanya, Avus
turya ve hattâ Bulgaristan'a külliyetli sipariş
lerde bulunmuştur. Bendeniz bu siparişler ar
kasında biraz uğraştım nereye gitmiş, ne olmuş 
örğenmek istedim. Mazbatamızda da ayrıca ma
ruzatta bulunmuştum. Ahiren elde ettiğimiz bâ
zı malûmatı Heyeti Celiliyenize arz etmek iste
rim. 

Bir kere Harbi Umumi senelerinde Almanya 
ve Avusturya'ya gayet külliyetli ray, travers, 
vagon sipariş edilmiştir. Diğer cihetten fabri
kalardan sıatınalınmışıtır. Bunlardan cüzi bir 
kısmı gelmiş, bunlar da izmir hattına ve Sir
kecideki demiryollarına verilmiştir. Diğer hu-
tutlara da geçmiştir. Bunların peyderpey istir-
datını ayrı bir meselede arz etmiştik. 

Beyefendiler, Ankara - Erzurum hattı için 
122 vagon sipariş edilmiştir. Bunlardan yal
nız 45 i gelmiştir. 25 i frenli olarak, 20 si de 
frensiz gelmiştir. Alelmüfredat mevcuttur. Son
ra Başkumandanlık taraf ından ayrıca hususi ka
tarlar sipariş edilmiştir. Dört aded dingilli fur
gon, bir aded telgraf ve telefon vagonu, bir 
mutfak vagonu, iki aded yataklı vagon, bir ta
am salonu bir Erkânı Harbiye Mahalli vago-

I nu, bir de Başkumandanlığa ait vagon ve bu
nun sekizinin bedelâtı teslim edilmiştir. Bunlar 
Viyana'ya sipariş edilmiştir. Sonra efendiler, 
aynı zamanda Ankara - Erzurum hattı için ve 
Keşan hattı için 615 kilometrelik ray ve travers 
sipariş edilmiştir. Bu 615 kilometrelik ray ve 
traversten 550 kilonıetrelik kısmı Bağdat de
miryolu tipindedir. Ray demirler ve saire aynı 
tiptedir. Ankara - Erzurum hattı için 65 kilo
metrelik tipi de Keşan hattı içindir. Rayın bin 
metresi Erzurum hattı için 169 u Keşan hattı 
için. Hepsinin hesabı mevcut ve evrakı var
dır. Bu sipariş Ankara - Erzurum hattı için 
125 210 ton 103 222 ton Keşan hattı için yekû
nu 529 300 e baliğ oluyor. Yani ceman 108 516 
eşya malzememiz vardır. Bunların yekûnu ba
liği bugün yedimilyon liradır. Biz o zaman 
bunu 18,5 milyon Marka muhtelif fabrikalara 
sipariş etmişiz. (Paralarını da vermiş miyiz?, ses
leri.) Paralarmm da bir kısmını vermişiz. Beş
te bir taksiti verilmiştir. Fakat her halde ve 
katî olarak bilinmesi icabeden bir nokta varsa 
bu tahhüdat elyevm mevcuttur ve taahhüdatın 
büyük mikyasta bizim lehimize ve bizim menfa
atimize de hadim olduuğnu ayrıca arz etmek 
isterim. Bunun için de bir tasfiye komisyonu
nun biran evvel intacını rica ederiz. Bundan 
başka efendiler, Bahriye Nezareti yani Cemal 
Paşa tarafından, Ziraat, Ticaret nezaretleri ta
rafından ayrıca siparişlerde bulunulmuştur. On
lar da ayrı bahislere taallûk eder ve Heyeti 
Celileye evvelce arz etmiş olduğumuz mazbata
mızda arz ettiğimiz gibi bu noktayı tekrar na
zarınıza vaz'ederiz. Almanya'da Avusturya'da 
gayet külliyetli miktarda makinamız, vagonla
rımız, traverslerimiz mevcuttur. Bununla ifti
har ederim. Mamafih bendeniz katiyen verilen 
tahsisatın tenzili taraftarı değilim. Fakat He
yeti Celile de biran evvel bu arzu ve temayülü 
izhar etsin, Hükümet biran evvel bu işi intacet-
sin. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Şimdi vagonların 
gelenleri ne olmuş? 

NİYAZİ B. (Mersin) — Efendim, bir kısmı 
Sirkeci hattına geçmiş, bir kısmı izmir - Kasaba 
hattına geçmiş, bir kısmı Aydın hattına geçmiş, 
bir kısmı Suriye hattına geçmiş. Ayrıca demir-

[ yolları meselesinde arz etmiştim, 
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t : 18 22 . 3 . 1340 C : 2 

REİS — Efendim, birinci maddenin müza
keresinin kifayetine dair takrirler vardır. Mü
zakereyi kâfi görenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Müzakere kâfi görülmüş
tür. Tadilname yoktur. Birinci maddeyi aynen 
reyi âlinize vaz 'ediyorum. Kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Senesi bütçesinde sarf edilemi-
yen miktar mütaakıp senede sarf edilecektir. 

REİS — Söz istiyen var mı? (Hayır sesle
ri) Maddeyi kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın... Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — işbu kanun 1340 senesi Martın
dan itibaren meriyülicradrı. 

REİS — Efendim, maddeyi kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırışın... Kabul etmiyenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — işbu kanunun icrayı ahkâmına 
Maliye, Nafıa vekilleri memurdur. 

REİS — Dördüncü maddeyi kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmiyenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

NİYAZİ B. (Mersin) — Reis Bey, bir maz
bata daha var; lütfen onu da vaz'ediniz. 

REİS — Efendim, bu baptaki mülhak büt
çeyi müzakere edeceğiz. 

(A) CETVELİ 

Samsun - Sivas ve Ankara - Musaköy de
miryolları idaresinin 1340 senesi varidat büt
çesi : 

Tahmin 
F. Varidatı Umumiye olunan 

1 200 000 
REİS — Kabul edenler el kal
dırsın. Etmiyenler el kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

2 Muvazenei Umumiyeden mu-
hassas meblâğ 9 650 000 
REİS — Kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul etmi
yenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

Yekûnu Umimi 9 850 000 

(A) cetveli yekûnu umumisini kabul eden
ler el kaldırsın. Etmiyenler el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

(B) CETVELİ 

Samsun - Sivas ve Ankara - Musaköy demir
yolları inşaat ve isletme idaresinin masraf büt
çesi: f 
P. Lira 

1 Maaşat, ücurat, tahsisatı fev
kalâde, masarifi idare ve in
şaat ve isletme masrafı 9 850 000 

REİS — (b) cetvelini kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul etmiyenler lütfen elle
rini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

REİS — Efendim mülhak bütçeye ait me-
vaddı kanuniyeyi müzakere ediyoruz: 

Samsun - Sivas ve Ankara - Musaköy 
demiryollarının inşa ve işletme 
idaresinin 1340 senesi mülhak 

Bütçe Kanunu 
Madde 1. — Samsun - Sivas ve Ankara - Mu

saköy demiryolları inşaat ve işletme idaresinin 
1340 senesi varidatı umumiyesi merbut (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (9 850 000) 
lira tahmin edilmiştir. 

REİS — Birinci maddeyi kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Kabul etmiyenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Mezkûr idarenin mesarifi umu
miyesi (b) işaretli cetvelde irae kılındığı üzere 
9 850 000 lira olarak tâyin edilmiştir. 

REİS — ikinci maddeyi kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Kabul etmiyenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu bütçeye ait tahsisat kablet-
tediye Divanı Muhasebatın vizesine tâbi değil
dir. Bir seneye ait sarfiyatın evrakı müsbitesi 
ertesi senenin Ağustosu nihayetinde Hesabı 
Katisi ile beraber Divanı Mezkûre verilecektir. 

REİS — Üçüncü madde hakkında söz isti
yen var mı? (Hayır sesleri) 3 ncü maddeyi ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini re
ye kouyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen elle
rini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — işbu bütçenin maddeleri beynin
de nakli muhassasata Nafıa Vekâleti mezun
dur. 

— 875 



î : 18 22 . 

REİS — Dördüncü maddeyi kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul etmiyenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde '5. — Hattı asliye ait aksamı muvak-
katesi üzerinde inşaat umuruna aidolarak icra 
kılınacak nakliyat ücurata tâbi değildir. 

REİS — Beşinci maddeyi kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Kabul etmiyenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — işbu kanunun suveri tatbikiye-
sini irae eder talimatname tanzimine ve mües
sesenin 1340 senesi kadrosunun tesbitine Heyeti 
Vekile mezundur. 

REİS — Söz istiyen var mı? 
NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI B. 

(istanbul) — Keşan dekovil hatlarının da aynı 
suretle Divanı Muhasebatça vize ve bunun gibi 
sarfiyatının icra ©dilmesi hakkında bir madde 
ilâve edilmesini teklif ediyorum. 

HASAN B. (Trabzon) — Lüzum yok efen
dim... 9 850 000 lira mukarrer olduğuna naza
ran sureti sarf buraya aittir. Bu kanuna tabidir. 
Ayrıca maddeye lüzum yoktur. 

REİS — Başka söz istiyen var mı? (Hayır 
sesleri) Efendim yalnız burada Heyeti Vekile 
tâbiri vardır. Biz (icra Vekilleri Heyeti) diye 
bir formül kabul ettik. Bunu da o suretle tas
hih ettik ve reyinize vaz'ediyorum. 

Efendim, maddeyi tashihi veçhile kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul etmi
yenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

Madde 7. — İşbu kanunun icrasına Nafıa 
Vekili memurdur. 

REİS — Yedinci maddeyi kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Kabul etmiyenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim, heyeti umumiyesini Nafıa Vekâle
ti Bütçesinin hitamı müzakeresini mütaakıp tâ
yini esami ile reyinize vaz'ederiz. 

Takrirler 

1. — Mersin Mebusu Niyazi Beyin, Mersin 
Limanı hakkındaki Muvazenei Maliye mazbatası
nın tercihan müzakeresine dair takriri 

REİS —• Efendim, iki takrir vardır. Birisi 
Mersin Mebusu Niyazi Beyin diğeri Tunalı Hil
mi Beyindir. Okuyoruz : 

. 1340 C : 2 

Riyaseti Celileye 

Nafıa Bütçesine taallûku itibariyle Muvaze
nei Maliye Encümeninin Mersin Limanı hakkın
daki mazbatasının tercihan müzakeresini arz ve 
teklif eylerim. * 

Mersin Mebusu 
Niyazi 

2. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin 
Ereğli - Ankara şosesi hakkındaki kanun lâyiha
sının Nafıa Bütçesinden evvel müzakeresine dair 
takriri 

Riyasete 
Meclisimiz (Ereğli - Ankara) şosesine ait 

kanun lâyihasını tasviple encümenlere havale 
etmişti. Bu lâyihanın da celbiyle (Nafıa Vekâle
ti) bütçesinden evvel müzakere ile kabulünü 
teklif ederim. 

Zonguldak: Mebusu 
Tunalı Hilmi 

NİYAZI B. (Mersin) — Efendim, takririm 
hakkında izahat vereyim. Mersin Limanı hak
kında öteden beri bir muamele vardır. Muva
zenei Maliye Encümeni bir mazbata yapmış ve 
Heyeti Celileye takdim etmiştir, Heyeti Celile 
bu mazbatanın encümenin teklifi veçhile müsta-
oelen müzakeresini kabul etmiştir. Bunu Nafıa 
Bütçesiyle alâkası vardır. Heyeti Celile müsaa
de buyurursa şimdi burada müzakere ederiz. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efen
dim, umru nafıaya ait meclis encümenlerinde 
derdesti müzakere bulunan mevad ile mesaili 
müteferrikanın hepsi müzakere edildikten son-
Nafıa Bütçesi müzakere edilecekse o başka nok
ta. O halde bütçeyi tehir edelim. Mart niha
yet buluyor, bütçe çıkmadı. Yine muvakkat 
bütçe yapmak mecburiyetindeyiz. İş iş arkası 
gelmez, onların her birisi bir kanunu mahsusa 
istinadeder. Zaten Meclisi ÂlMn ruznamesin-
dedir. Mersin Limanı ve sair umuru nafıaya 
müteallik şeyler için de Meclisi Âli ne karar 
verirse o karara göre bütçeye ilâve edilir veya 
edilmez. Nafıa Vekâleti Bütçesini, Nafıaya ait 
tekmil işleri lintacedildikten sonra müzakere 
edelim demek bütün bütçeyi müzakere etmemek 
demektir. Binaenaleyh bütçeyi çıkaralım Mersin 
Limanına ait mesele de Meclisi Âlinin müstacel 
ruznamesindedir. Onu da müzakere ettiği za
man bütçeye ilâve edilıir veya edilmez. 
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MUSTAFA B. (izmir) — Basan Bey, Keşan 
hattı nedir? 

REİS — Efendim, Niyazi Beyin teklif et
tiği mazbata Perşembe gününün müstacel ruz-
riamesindedir. Yani birinci numaradır. Hilmi 
Beyin müzakeresini % teklif ettiği lâyiha da 
encümendedir. Hilmi Bey, bu lâyihanın encü
menden celbi ile bütçeden evvel bu lâyihanın-
biran evvel müzakeresinıi teklif ediyor. Halbu
ki bu lâyihanın şimdi encümenden celbine im
kân yoktur. Binaenaleyh Niyazi Beyin tekli
fini reyinize vaz'ediyorum, Kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

REÎS — Nafıa bütçesinin heyeti umumiye-
sinin müzakeresine başlıyoruz. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Efendim, Nafıa 
Bütçesinin müzakeresi icra olunurken bendeni
zin evvelâ nazarı dikkatimi celbeden şey, ilk 
defadır ki; Türkiye Cumhuriyeti Nafıa Bütçesi 
memlekette oldukça nafıayı gösterecek derece
de kabarık bir bütçe olarak Meclise gelmiştir. 
Her vakit umuru nafıa için milyona baliğ ol-
mıyan bir bütçe ile Meclise gelinirdi. Bu sene 
hamdolsun onbeş, onaltı milyon liralık bir büt
çe ile hükümet Meclise geldi ve encümenler de 
maalmemnuniye bu bütçeyi tasvibederek He
yeti Umumiyeye arz ettiler. Yalnız bu bütçe
nin en büyük kısmı hat boyuna yapılacak de
miryollarına münhasır olmak üzere tahsis edi
liyor. Asıl Nafıa umuru âdiyesi için eski 
bütçedir. Yani memleketin turuk ve meabiri 
için ceman yekûn 1 800 000 liralık kadar ha
sis bir miktar tahsis edilmiştir. Halbuki ge
çenlerde bâzı yolların süratle inşasını ciheti as
keriye talebetmişti .Bunun üzerine dairei aidi-
yesi tetkikat yaptı bu yolları yapmak için 95 
milyon küsur lira kadar bir para lâzımdır. Ya
ni bütçemizden anlaşılıyor ki; hiçbir vakit şo
se yollarımızı yapmıyaoağız. Yani 1 800 000 
liralık bir bütçe ile şose yollarını yapmak im
kân ve ihtimali yoktur. Başka türlü esas ha
zırlamak lâzımgelir. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Amelei 
mükellefe... 

MUHTAR B. (Devamla) — Sonra bu Na
fıa Bütçesinde bir de Nafıa programını gör
mek isterdim. Filhakika Nafıa Vekâleti bu se
ne mühim şimendifer hatları inşasını nazarı 
itibara lalmıştır. Bu şayanı şükrandır. Yalnız 
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diğer bâzı kısımlar için ne tasavvur etmiştir? 
Onları da görmek isterdim. Memleketimizin ik
tisadiyatının âtisi, üç dört yola bağlıdır. Me
selâ; Anadolu'nun ortasından geçen ve Anado
lu demiryolunun istanbul'a müntehi olan yolu, 
sonra Vilâyatı şarkiyenin cenup kısmının mün
tehi olduğu Adana ve Mersin ve yahut diğer 
bir limana müntehi olacak yol, daha sonra iz
mir'e müntehi olacak yol, daha sonra ortada 
Antalya havalisine doğru müntehi, olacak yol, 
Karadeniz havzasından da Kastamonu'ya mün
tehi olan yol, Kastamonu'nun kendisine mah
sus bir mıntakası vardır. Onun da ayrıca bir 
ticareti vardır. Ondan başka Anadolu şimali
nin iki mühim mahreci daha vardır. Birisi 
Samsun, diğeri Trabzon... Samsun mahreci için 
bütçede görülüyor ki mühim bir yekûn kona
rak Samsun - Sivas hattı yapılıyor. Tabiî ile
ride orada da bırakmıyacağız. Ankara'ya ge
len şubesinden başka diğer şubeleri de inşa 
ederek Samsun Limanının hinterlandı demek 
olan şeyleri yani bütün Samsun limanına gön
derilecek olan şeyleri temin edeceğiz. Lâkin 
Şark mahrecinde ve bütün vilâyatı şarkiyenin 
ve hattâ iran'ın Acemistan'ın mahreci tabiîsi 
olan Trabzon için Nafıa Vekâleti ne düşündü? 
Malûm ya geçen sene burada bir kanun ile 
tasdik olunup mevkii meriyete konması lâzım-
çelen ve maatteessüf taahhüdatını ifa etmiyen 
bir Çester projesi vardır. Bu projede malûmu-
âliniz bir de Samsun - Sivas hattı inşası ile be
raber Trabzon'da müntehi olan hatların da in
şası vardır. Bu imtiyaz mevkii tatbifea kon
mayınca o havalinin imtiyazı yerine kaim ola
cak Nafıa Vekâleti elbette bir şey düşünmüş
tür, ne düşündü? Nazarı dikkatinizi celbede-
rim ki arkadaşlar bugün bile Aceariistan'dan 
Batum'a kadar şimendifer mevcudolduğu hal
de Acem emtiasının Kafkasya'dan geçerken 
muhtelif Hükümetlerin hudutlarından gördüğü 
müşkülattan dolayı develerle Trabzon'a geli
yor. Bu fırsattan istifade edip TraJbzon sahilin
den fclir noktadan Acem hududuna kadar bir 
şimendifer yaparsak hem vilâyatı şarkiyenin 
Osmanlı Hükümetimin teşekküllümden beri imar 
görmiyen yerlerini imar ederiz ve hem de mem
leketimizin iktisadiyatının en mühim bir şu
besini hallederiz. O da Acemistan'nın o vâsi 
ve ehemmiyetli olan ithalât ve ihracatını mem
leketimizin bir limanına celbetmek ve o vasıta 
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ile yaptırmak. Eğer bunu bir müddeti gayri-
muayyene ile tebir edecek olursak Ve Kafkas
ya tarikiyle Batum ve sari mahreçlerin mua
melâtı düzelir de ticaret oraya alışırsa bundan 
on sene sonra Acemistanın ticaretini memle
ketimize celbetmek için müşkülâta urğarız. 
Onun için Trabzon sahilinde bir limandan 
Acemistan'a yapılacak bir yolun ki, aynı za
manda vilâyaıtı şarkiyenin hemen ekserisinin 
imarını ve vesaiti nakliyesini temin edecektir. 
Bunu şimdiden derpiş etmek ve bunun 'hak
kımda kaitî ve müspet bir program hazır et
mek ve Meclise o program ile gelmek Hüküme
tin vazifesidir, istirham ederim Heyeti Celile-
niz bu arzuyu Heyeti Vekilıeye karşı izhar et
isin ve iktisadın bu şubesini de bu sene Hükü
met haldederek bitinsin. Meclisin nazan tas* 
vifbiaıe arz etsin, (tştiraik ederiz, çok doğru 
sesleri) 

TALÂT B. (Ardahan) — Hopa için bir şey 
buyurmaz mısınız? 

MUHTAR B. (Devamla) — Efendim, mem
leketim hayatî meselesi olan ve Türk Cumhu-
rıilyetinin âtide feyyaz ve büyük mikyasta ikti-
ısaldiyait ve ticaretinin inkişafı için bu dört beş 
yolu arz ettim. Yoksa Artvin'in Hopa tarikiyle 
gelmesi gibi şubeler, hattâ Ereğli havzasının 
dâhile raptı ve sonra bir çok şubelerin yapıl
ması gibi teferruatın ileride uzun uzadıya 
prognamuu tetkik ederiz. Fakat bugün için en 
önemli olan (bendenizin gösterdiğim memleke
tin âtide çok inkişaf etmesi ve iktisaden yük
selmesi için meselâ Samsun kendi hinterlandı
na bütün vesaiti medeniye ile merbut olmalı
dır. Trabzon kendi hinterlandı olan Acemis
tan'a yine vesaiti nakliyei medeniye ile mer
but almalıdır. Sonra Mersin Vilâyatı şarkiye 
Ve cenubiye bütün hatlarla merbut olmalı, iz
mir havalisine de keza gerçi kısmı âzami mer
buttur. Fakat daha ziyede şuabatı inkişaf et
melidir. Yani bedeniz bu dört şeyi memleketin 
yaşaması ve büyük miktarda inkişafı için 
söyledim. Yoksa buyurduğumuz kıymetlidir. 
Hattâ Yusufeli madeni de varıdır. Onu da işlet
mek için bir çare arayacağız ve işleteceğiz ve 
bu da çok mühimdir. Hattâ Besim Atalay Be
yin buyurduğu şey ki vaktinde Harbi Umumi 
zamanında keşfiyatmı yaptırdık; Demin kendi
sini sırası değil diye belki itahtiye ettim. 

Affını istirham ederim. Fakat şimdi Nafıa 
bütçesinde söylüyorum ki, bu Koçhisar Gölün
den senevi 300 000 ton tuz istihsal edilebilir. Fa
kat bu tuzun 50 000 ton kadar sarfiyatı vardır. 
Çünkü izmir'e kadar tuz gitmez. Onun bir haddi 
vardır. Afyon Karahisar'ına kadar gider. Müte
bakisi izmir'den gelir. Vaktiyle hesabettik. 
50 000 ton tuz sarf edebilir. Bunun için fay
dalı bulduk. Şimendifer keşfiyatmı yaptık. 
Seksensekiz kilometrelik bir hat lâzım, bu su
retle hep, birçok teşebbüsatımız mütareke do-
layısiyle aîdm kalmıştı. Muattal kalmıştı. İn
şallah bunun için ayrıca teşebbüs edeceğiz. Arz 
ettiğim şey esastır, memleketin hayatı umumi-
yesini değiştirecek şeylerdir. Bu gibi esası arz 
ettiğim için teferruatını o kadar şey etmedim. 
Affmızı istirham ederim. 

Gelelim Nafıa Bütçesine : Bunun müzakere
sinde ben encümende bulunmamıştım. Muvaze-
nei Maliye Encümenindeki arkadaşlarım çok 
kuvvetli tenkihat yapmışlar. Şu noktaların tas
hihini de Heyeti Umumiyeye arz edeceiğm. 

Meselâ Nafıanın bir Heyeti Teftişiyesi var
dır. Müfettişlerden mürekkeptir. Yani Nafıa 
on tane müfettiş istemişti. Halbuki encümen 
bu istenilen müfettişi beşe indirdi. Bu beş mü
fettişin Vekâletin istediği miktara iblâğ olun
masını rica ederim. Tabiî müfettişlerin adedi 
tenzil edilmiş olduğuna göre Vekâletin on mü
fettiş üzerinden istediği harcırah da tenkis olun
muştur. Bu harcırah miktarının da tezyidini is
tirham ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Bunları 
fasıllarda söyleyiniz. 

MUHTAR B. (Devamla) — Sonra efendi
ler, Mühendis Mektebinin teşkilâtına bilirsiniz -
ki Darülfünun teşkilâtıdır - Mühendis Mekte
binde tahsil olunan ulûm; memleketin en yük
sek tedrisatı nisbetindedir. 

MUSTAFA B. (izmit) — Tevhidi tedrisat 
vardır. Şimdi Maarif Vekâletine devrolundu. 

MUHTAR B. (Devamla) — Efendim, Yük
sek ihtisas mekteplerini kendi dairesine vereli 
daha haftayı geçmedi, istirham ederim. O kara
rımızı değiştirmiyelim ve doğru değildir. Yani 
mühendis mektebinde öyle dürus vardır ki, me
selâ Maarif Vekâletince Muvazenei Tersimiye 
neden ibarettir bilmez bile. Binaenaleyh şimdi 
bir şey daha arz edeceğim. Mühendis Mekte-
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binde muallimler gayet mahdut bir sınıftan alı
nabilir ve bu sınıftan olan mahdut mualîi'eler
den birkaç tanesi istiğna gösterirlerse dersler 
açık kalıyor. İşte size misal olarak söyliyeyim 
ki, Vedat Bey görüyorsunuz bir seneden beri 
burada çalışıyor değil mi? Mühendis Mektebi
nin Mimar Hocasıdır. Fakat bu sata oraya -
mektebe - göndermeye bir çare bulamadık. Ya
ni Vedat Beyin, burada yapacağı iğleri bitirip 
de mektebe göndermeye sıra bulamıyoruz. Mem
lekette dört, beş tane fennî mimari tedris ede
cek zat mevcut değildir. Onun için mühendis 
mektebi ve onun heyeti talimiyesi - ki mühen
dis mektebinin umuru tedrisiyesinin doğrudan 
doğruya hâkimdir - yani onların kararı ile ya
pılır. Bütçede sekiz tane de muallim muavin
liği için vekâlet istirhamda bulundu. Encü
menin ekseriyeti - zannederim mazbata muhar
riri de dahil - muarız olarak muallim muavin
lerini kaldırdı. Demin muallimlerin mahdudi-
yetinden bahsetmiştim, işte bu derslerin muat
tal kalmasını mucibolan böyle bir mektepte 
eğer muallim çekilecek olur da muavin olmaz
sa mektep idame olunamaz. Onun için çok is
tirham edeceğim, mektebin istediği sekiz mu
allimlik yerine mademki bütçede tasarrufat 
arıyoruz, dört tane muavinliği kabul edelim 
de hiç olmazsa bu sene matlubolan ve lüzumu 
olan miktarın nısfını olsun mektebe vermiş 
olalım. Sonra, orada bâzı muallimlerin de maa
şına miktarı kâfi koymamışlardır. Onu da 
faslında istirham edeceğim. 

Bundan başka yine demin arz ettiğim gibi 
turk ve meabire mütehassıs olarak yalnız bir 
milyon (800) bin lira para vardır ve turku 
umumiyemiz - ki hemen hemen hepsi yeniden 
inşa olunacak derecede haraptır - ve cesîm 
tamirata muhtaçtır. Tabiî bir milyon 800 bin 
lira ile hepsinin tamiri yahut kısmen tamir 
edileceği Turku Umumiye Kanununda vardır. 
Lâkin hakikatte yol yoktur, inşa olunmak 
lâzraıgelir. Bunların bu miktar ile yapılmak 
imkânı yoktur. Bunun için turku umumiyeye 
mahsus olan bu parayı Heyeti Celileleri bâzı 
noktalarda teksif etse ve Nafıa Vekâletine bir 
veçhe verse - ki falan, filân noktalarda hiç ol
mazsa kesafetle çalışılsın ve oralarda ehemmi
yetli yol meydana koysun diye bir veçhe gös
terse - elbette iyi olacaktır. Bu hususta bende
niz kendim için bir program çizmiştim. O pro-
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gramda; Türkiye Devleti; yani gerek İmpa
ratorluk, gerek Meşrutiyet Hükümeti ve hattâ 
millî şekilde teessüs ederek birçok asırlar geç
tiği halde vilâyatı ŞarMyede bu Hükümet ne 
yapmıştır denince hiçbir şey yok. Ne şose var, 
ne de bir şey. Ben kendimiz için söylemiyo
rum. Bizde kudretten denizyolu vardır, iste
diğimiz yere gidiyoruz. Lâkin ben şöyle düşün
düm : Mademki bütçemiz kâfi değildir, yani 
bütçemizdeki para ile hiçbir yol falan yapa
mıyoruz, şöyle bir şey yapalım : Meselâ, her 
hangi bir memleketin ahalisi bir günlük, bir-
buçuk günlük mesafeyi yaya veyahut este-
riyle filân gittikten sonra vesaiti naMiyei 
medeniyeden birisine tesadüf etsin ve onunla 
mahalli maksuduna gidebilsin. Meselâ; Muş ve 
Genç, Bitlis ve sair yerlerde buna benzer hiç
bir şey yoktur. Şimdilik oralarda öyle bir şo
se tesis edelim ki Genç ahalisi, Muş, Bitlis, 
ahalisi çıksın, bir iki gün yaya gittikten sonra 
artık arabayı bularak istanbul'a mı gidecek, 
Ankara'ya mı gelecek, ondan sonra artık me
deni bir vasıtadan istifade edebilsin. 

Onun için çok istirham ediyorum, en mü
him şey Muş ovasından, Hınıs tarikiyle Hasan-
kale'ye müntehi olacak bir yoldur - ki Ruslar 
başlamıştır - Nafıa Vekâletine bir veçhe vere
lim. Bu seneki turku umumiye parasının lâa-
kal sülsünü o parçaya tahsis etsin, orada ke
sif bir inşaat heyeti teşkil etsin. Hiç olmazsa 
orası da görsün ki bu sene yedi yüz seneden 
beri verdiği para ile Trabzon, izmir, Balıkesir, 
Adana imar olunmamış, bu sene onlara nisbe-
ten kendisine fazla para verilmiştir. İşte is
tirhamım, oralarda yolun inşası için bir mil
yon 800 bin lira paradan 600 bin lirasını oraya 
tahsis edelim. Ve Nafıa Vekâleti orada bir par
ça heyeti fenniyesini teksif etsin de Muş'tan 
Genç'ten çıkan bir adam o şoseye kadar yaya 
gelsin, orada derhal hiç olmazsa bir araba ile 
mahalli maksuduna gidebilsin. Böyle hiçbir 
şey yapamayınca mevcudolan paranın mühim 
bir kısmı ile yapabileceği işi tasavvur etsin, 
ve onu icra edelim, istirhamım bundan iba
rettir. 

MUSTAFA B. (izmit) — Amele nereden 
gelecek, amelesinin menbaı nerededir? 

MUHTAR B. (Devamla) — Bendeniz onu 
arz edeyim. Bendeniz ömrümü amele ile çalışa
rak geçirmiş, bu memleketin yollarını, şimen-
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diterlerini yapan amele münhasıran Vilâyatı 
Şarkiye ahalisi idi. Fevkalâde iyi bir ameledir. 
Bütün Avrupa ameleleriyle de çalıştım. Vilâ
yatı Şarkiyede Van'ın, Bitlis'in, Muş'un çıkar
dığı amele gibi bir iş amelesi tasavvur ede
mem. Filhakika buralarda nüfus biraz seyrek-
leşti. Lâkin oraların ahalisi zannederim muhtaç
tır. Bizim arz ettiğimiz iş için istiyeceğimiz 
amele bir kaç bindir. O da vilâyetlerden teda
rik olunabilir. O vilâyetlerin amelesi en iyi 
ameledir. Bunda müzayaka olmıyaoağı gibi, bi
lâkis işsizlik yüzünden müzayakada olan Vi
lâyatı Şarkiye ahalisi hem ekmeğini kazanır, 
hem de yolunu yapar. Yani hem kendi yolunu 
yapar hem ekmeğini tedarik eder, iki türlü 
menfaat ki (Nurunalânur) olarak istifade eder. 
(Handeler) Rica ederim orada bu işi yaptıra
lım. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Efendim, Heyeti 
Celileniz Nafıa bütçesi üzerine bir kere göz 
gezdirdiği vakit göreceksiniz ki 16 156 000 li
ra gibi lazım bir meblâğla huzurunuza gelmiştir. 
Burada şimendiferler için yapılan şeyler şaya
nı şükrandır. Yalnız bütçeyi ihtiva eden meb
lâğın kısmı küllisi şimendiferlere ve şuraya bu
raya sarf edildikten sonra yani şimendiferler 
yapılıp işleyinceye kadar yollarımızın tamiri 
ve köprülerimizin inşası için konulan para 
Muhtar Beyefendinin buyurdukları gibi 
1 850 000 küsur liradan ibarettir. Bendeniz 
zannediyorum ki bunu heyeti umumiyesine 
karşı enfiye diye serpiştirirsek hiç bir şey ol-
mıyaoaktır. Muhtar Beyefendinin çok güzel 
tasvir buyurdukları gibi bunun büyük bir kıs
mını şimendiferlere sarf ediyoruz. Hakiki yol
lara mâlik olup da elimizdeki vesaiti nakliyeyi 
işletmek istersek, hu meblâğdan bir milyonunu 
bir kaç yere teksif edelim, bir kaç yere inhi
sar ettirelim. (800) bin lirasını da halkın inşa 
edemiyeceği cesîm köprülerin inşasına sarf ede
lim. Memleket hangi, yolu yapacaktır? Bugün 
Trabzon - Erzurum hattını düşünüyoruz ki 
5 - 6 senede vücuda gelemiyecektir. Ve inşal
lah gelmesini temenni ederim. Sonra Samsun 
- Sivas hattı dahi keza böyledir. Halbuki di
ğer taraftan Trabzon - Erzurum hattı buyur
dukları gibi Van'a kadar imtidad eder. Bura
sı transit merkezi olduğu halde o yollardan 
bugün geçmek gayrikabildir. Acaba Erzurum 
- Van hattına Hükümet ne gibi bir tahsisat 
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vaz'etmiştir? Buradan on paralık bir şey yok-
'ur. Eğer biz öteden beri ufak ve cüzi miktar
la para vererek bu ana kadar teşekkül eden na
fıalar gibi millete bir mevcudiyet göstermiye-
ceksek o halde bunları da kaldıralım. Şimendi
fer yapılıncaya kadar nakliyat nasıl yapıla
cak? Ne otomobil var, ne şose var. Bu memle
kette eşyaları,, hattı havaide tayyarelerle mi 
nakledeceğiz? 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Tayyare 
yapacağız. 

ZEKİ B. (Devamla) — Tamam, şimdi ça
resini buldunuz. Çünkü güzergâh tâyinine, mü
hendise plâna hacet yoktur. Bu arz ettiğim şık
lardan birisi kabul edilmezse yani birisi üze
rine teksif edilmezse memleketin gerek hâli ve 
gerekse istikbali için hiçbir vakit hazarlan-
mıyacaktır. Sonra, Nafıa bütçesi meselesiyle 
^Heyeti Celilenize şunu da arz ederim ki bugün 
istanbul'da bir elektrik, sonra Tramvay sonra 
terkos kumpanyaları vardır. Bu müesseselerin 
halkın vücuduna yapışmış bir sülük gibi za
vallı halkı emmekten başka faydaları yoktur. 
Memleketimizin her hangi bir yerinde mena-
fii umumiyeye ait müessesat istemiyen hiç kim
se yoktur. Biz ise ona son derece muhtacız. Lâ
kin orta yerde bir mesele vardır ki bunların 
hiç olmassa ücuratını, halkın bugünkü kazanç-
lariyle ölçerek bir mikyas dâhilinde yürütmek 
lâzımdır. Elektrik kumpanyası zannederim - ha
tırımda kalmamıştır - vaktiyle saate kilovat he
sabını 4 kuruştan başlamıştır. Tezayüdettire-
rek bugün 175 - 180 nisbetine kadar çıkarmış
tır. Ve kumpanya artırmakta devam ediyor. 
Evet bunlar sene bidayetinde biraz tenzilât yap
mış ise de bunların kuvvei haruriyesi Harbi 
Umumi içerisindeki kömürlerin fiatı nisbetin-
de idi ve bugün kömürlerin fiyatı tedenni et
mektedir. Acaba bunların üçuratında da bir 
tenzilât vukuubuluyor mu? Bendeniz bunun vu-
kübulmadığma kaani oluyorum. Sonra tram
vaylar, terkos kumpanyaları halktan almış ol
duğu parayı gitgide taz'if etmektedir. Nafıa 
Vekâletinin bir mühendisi ve bir komisyonu 
var mıdır ki bunların vaz'etmiş oldukları saat
leri kontrol ederek halk aldatılıp aldatümadı-
ğım kontrol etsin? 

MUSTAFA B. (izmit) — Efendim, Ticaret 
Vekiline sorunuz. 
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ZEKİ B. (Devamla) — Efendim, Nafaa Ve
kiline aittir. Heyeti Celileniz biliyor ki bu saat
lerden anhyacak yüzde bir, binde bir amele mev
cuttur. Kumpanyanın tahsildarı gelir bakar. 
50 - 100 - 300 vereceksiniz der. Bu gelen tahsil
darların kumpanyanın menafii namına halkı 
soymaktan başka bir menfaati yoktur. Bende
nizin istirhamaltım: Bir kere bu kumpanyalar 
ücuratmdan tenzil edilmesi ve Nafıa bütçesine 
mevzu bu meblâğın böyle bir yere teksifinden, 
bir iki yere sarfından ibarettir. (Müzakere 
kâfi sesleri). 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Sözüm 
ilki sualden ibarettir. Birisi; acaba Ereği - Zon
guldak - Adapazarı şimendiferinin inşaası ci-
hetiyle Vekil Bey ne düşünüyor? İkincisi; 
Ereğli - Amasra limanları hakkında ne düşü
nüyorlar? Üçüncüsü; Nafıa umuru demek can
lı umur demektir. Nafıa Vekâletinin İmar Ve
kâletine raptı ve kalbi hususunda ne düşünü
yor? 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Nafıa Ve
kili hepsine binden cevap versin. 

REİS — Müzakerenin kifayeti hakkında 
bir takrir vardır. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Olamaz 
efendim, kifayeti müzakere aleyhinde söz söy
leyeceğim. (Müzakere bitmedi sesleri) 

TALÂT B. (Ardahan) — Efendim, müzake
renin kifayetini teklif edenler bu memleketin 
yollarını bilenler ise teessüf edeceğim. Kış 
mevsiminde Anadolu dâhilinde hattâ şosesi, 
yolları var denilen vilâyetlerde Ankara^dan 
Samsunla giden varsa müzalkerenin kâfi olma
dığına şüphesiz benimle beraber inanırlar. Âle
mi medeniyet vesaiti nakliyenin envaınldan zev
kini aldığı halde biz maalesef hâlâ çamurlarda 
yuvarlanmaktan arzumuzu alamadık. Canik Me
busu Süleymen Necini Beyi işhaidederim. O ka
dar uzağa gitmeğe hacet yoktur. Yozgad'a ya
kın bir yende bir bataklık vardır ki oradan 
kışın geçen varışa aşkolsun. Biz, arabadan in
dik, arabayı yürütmek için bir kaç metrelik 
kaldırım yaptık. Ankara'dan Samsun'a kaç ki
lometre ise bunun içinde çamurdan yuvarlan
madan geçilecek kısım zannederim beş kilomet
reden fazla değildir. Şimendifer yapitırmayı 
hepimiz arzu ederiz. Âmenna : Buna bütün 
bütçemizi sarf etsek zevk duyarız. Fakat maat

teessüf şimendifer de yolsuz olamaz, memleke
tin hangi kısmına şimendifer yaptırabileceğiz? 
Yine cüz'ü lâyetecezza. 

Turku muvasalamız bugün ne kadar? Bu 
bir milyon sekizyüz bin lira ile Zeki Bey'in ve 
sari arkadaşların buyurduğu g-M yapılacak 
şeyler zannederim yoldan başka herşeye ben
zeyecektir veyahut da bir yerin yolu yapılabi
lecektir. Hattâ yapılacak yjllar, Sivas'ta ya
pılan Halil Rifat Paşa yolu kadar da olamıya-
caktm 

Bugün memleketimizin yol ihtiyacını naza
rı dikkate alarak ve halk Hükümeti olduğumu
zu düşünerek halka karşı, iştıe sizte ancak 
ve ancak (1 800 000) liralık yol yaptıracağız 
deımekte kendi hesaJbıma hicap duyuyorum. 
Bunu arkadaşlardan da istirham ederim. Ne 
yaparsak yapalım, bu (1 800 000) yanma bir, 
iki milyon daha koymaya çalışalım. Bu ihtiyaç; 
umumidir, bunun için için'de hususi ciheti
ni de arz edeceğim.... 

Muhterem Muhtar Beyefendi, bir parça kas-
rıbasarla yalnız Trabzon havalisinden yukarı 
çıkmadılar. Bir de Hopa - Maçka caddesini ve 
Hopa - Maçıka yollarını hangi yerlerde cadde 
olup olmadığını ve buraların yalnız iran'ın de
ğil Turan'm da memerri ve mahreci olduğunu bi
lirlerdi. Bütün aksayı Şarkın mahreci ve met
hali Hopa olacaktır. Hopa; öyle mühim bir 
transit merkezi olacaktır ki, sizin Samsun ve 
Trabzon limanlarından da kat kat müterakki ve 
mütekâmil olması ihtimali vardır. Bugün ma
dem ki, Batum Limanından istifade edemiyo
ruz. Batum'a mukabil elimizde bir liman olacak
tır ve İran'ın transit mahalli Hopa olacaktır. 
Bunlar, bu bütçe ile alâkadardır. Sonra ma
denler karıştırılıyor. Madem ki, yollar ile, nafıa 
ile madeniyat karıştırılıyor. Artvin livası üm-
mülimaadin denilecek bir yerdir. Mebus beyleri 
elbette s'öyHyeoeklirdir. Orada (Kuvarshan, 
Murgul) gibi bakır madenleri vardır. Dünya
nın en bereketli bakır madenleri oradadır. Mek-
şuf ve gayrimekşuf binlerce maadini meveudo-
lan ve dünyanın en güzel meyva ve sebzelerine 
malik olan bu yerlerde halk açlıktan ölüyor. 
Artvin mebuslarını irşadederim. Ekmeklerini 
nereden tedarik edeceklerdir, « » 
diye bir hadis vardır. Bu mutlak bizim memle
ketimiz nazarı dikkate alınarak iradolunmuş 
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bir hadis olduğunu zannediyorum. Dünyanın 
hiçbir yerinde böyle sefer sakıntısı olmamıştır. 
Muhtar Beyefendi, siz de iskaris geçidini bilir
siniz. Oradan geçen bir Acem tüccarına rasgel-
dim. Dedi ki: «trançan kalktım, Hopa'ya gel
dim. Fakat sekiz saatlik Borçka - Hopa yolu 
arasında çektiğim sıkıntı iran'dan Borçka'ya 
kadar çektiğim sıkıntının iMmislini geçti. «Hat-
ttâ bendeniz Hükümetten istirham ederim. Bu 
Hopa caddesinde mürur ve uburu temin etsin. 
Günahtır, insanlar bu asrı medeniyette bu ka
dar iz'acata tahammül edemezler. 

Efendiler, bütün çoluğu ile, çocuğu ile öm
ründe hayvana binmiyen insanlar; at sırtında 
minareye yüzünden çıkar gibi çıkıp inmemeye 
mecburdurlar. Başka hiçbir çare yoktur. Oniki 
seneden beri yapılan yolun güzergâhı yanlış ya
pılmış o kadar mesai heba olmuştur. Şimdi ye
niden yapılacaktır. Şimdi yeni tasavvur olunan 
şekli de yine amele taburları tarafından yapı
lacak ise hiçbir şeye yaramıyacaktır, bu yolun; 
kısa kısa mültezimlere, mütaahhitlere verilerek 
yaptırılsa daha iyi olacağını erbabı vukuf söy
lüyorlar. Bunun için Nafıa Vekili Beyefendinin 
beş on defa nazarı dikkatlerini celbettim. Tek
rar istirham eylerim. Hopa - Borçka yolu yapıl
makla beraber - bir de (Yalnızçam) belâsı var
dır - orası da ikmal edilerek Ardahan - Kars -
Erzurum tariki ikmal edilmiş olsun. Şimdi bir 
şahıs tasavvur buyurunuz meselâ Erzurum'dan 
Kars'a gidecek: Veya Kars'tan Erzurum'a ge
lecek, Erzurum'dan da Trabzon'a gelecek. 

Artvin - Borçka - Hopa tarikiyle sekiz gün
de gelecektir. Fakat dünyanın en belâlı bir ge
çidi oraya tesadüf etmiştir. Oranın meyvalarm-
dan, sebzelerinden, madenlerinden istifade ede
lim ve dünyanın hiçbir yerinde olmıyan kıymet
tar hayvanatı orada dururken hâlâ Romanya'
dan, başka yerlerden mubayaa etmiyelim. O 
muhitin servetlerinden istifade edelim. Allah 
rızası için bu yolun yaptırılmasını Heyeti Ce-
lilenizden istirham ederim. 

MUSTAFA B. (izmit) — İnşallah yaptırı
rız. 

ARİF B. (Eskişehir) — Arkadaşlar, bende
nizden evvel söz söyliyen birçok arkadaşlar, 
fikirlerini tamamiyle izah ettiler ve benim söy-
liyeceğim sözleri bertafsil söylediler. Bundan 
dolayı gayet kısaca maruzatta bulunacağım. 

Filhakika bütün arkadaşlarım gibi bendeniz de 
turku umumiyeden şikâyet edeceğim. Nafia 
Bütçesini gördüğü vakit insan iftihar ediyor. 
Şimdiye kadar bir buçuk milyon gibi nasibi ol
mıyan nafiaya bu defa 16 milyon 18 milyon gibi 
azîm bir meblâğın tahsis edildiğini görmekle 
seviniyoruz. Fakat iyice tetkik edecek olursa
nız bu tahsis edilen paranın kısmı âzaminin şi
mendiferlere tahsis edildiğini ve gayet cüzi bir 
paranın da memleketin, halkın muhtacolduğu 
yollara tahsis edildiğini görüyorsunuz. Arka
daşlar, halkın bugün ıstırap çektiği, mahvoldu-
ğu, bataklıklara gayet cüz'i bir meblâğ tahsis 
edilmiş ve bâzı yerler de hiç nazarı dikkate alın
mamıştır. Mütehassıs arkadaşların beyanatına 
nazaran Nafıa Vekâletini şimendiferler için al
dığı betahsis Ankara - Sivas, Sivas - Samsun 
hatları için aldığı on milyon lirayı bu sene ta
mamiyle sarf edemiyeceğine bendeniz kanaat 
getirdim. Her halde bu on milyonun belki beş -
altı milyonunu sarf edeceklerdir. Dört, beş mil
yonunu gelecek seneye devredeceklerdir. Buna 
kanaat getirdim. Çünkü: Niyazi Beyefendi; be
yanatlarında birçok siparişattan bahsettiler. 
Birçok malzemei inşaaiyeden bahsettiler. Son
ra Muhtar Beyefendi, büyük tünellerden bah
settiler ve bunların delinmesinin bir seneye, 
birbuçuk seneye mütevakkıf olduğunu söyledi
ler. Şu halde parayı nereye sarf edeceğiz yaU 
nız ray mı alacağız? Bay alıp bunları burada 
yağmur altında çürütecek isek lüzumu kadar 
sarf edip, üst tarafını memleketin hakikaten 
muhtacolduğu şoselerine sarf etmek muvafık: 
olacağı kanaatindeyim. 

Efendiler, bu bütçe aynı zamanda bir prog
ram mahiyetindedir. Bu bir senelik zaman için
de azîm teşebbüsatı nafiadan bahsediliyor. Alt 
tarafında iki yüz milyon lira diyerek kapatılı
yor. Binaenaleyh böyle parlak bir program 200 
milyona, 300 milyona ihtiyaç mesettiriyorsa 
bunu; her sene bütçemize vâz'edeceğimiz 2 - 3 
milyon lira ile yüz senede yapamıyacağız. Bu
nun başka çaresini düşünmeli ve yapmalıdır. 
Madem ki, böyle yüz milyon, iki yüz milyon 
lâzım imiş. Bunun için âcil tedbirler düşünmek 
lâzımdır. 

Efendiler bendeniz büyük teşebbüsatı nafi
adan bahsedecek değilim. Bendenizin bahsede
ceğim ufaktır. Fakat zararları pek büyüktür. 

I Arz edeyim. Bugün Çifteler çiftliği, Çifteler 
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* nahiyesi 40 - 50 bin dönüm arazidir. Kamilen 
bataklıktır. Bunun içinde on tane köy vardır. 
Bu köylüler bataklıklar içinde yaşarlar. Hal
buki kış zamanı bunlar burada mahsur kalırlar. 
İçinde beşbin, altı bin nüfus vatfdır. Bunlar 
ölüme mahkûmdurlar. Bu havalide çocuk ye
tişmez. Doğan çocuklar ölürler. Bendeniz bu
nu bilfiil tecrübe ettim ve gördüm. O havali
de bulunduğum zaman kolordunun bütün dok
torlarını bütün vesaiti sıhhiyesini, bütün mal-
zemei sıhhiyesini kullandığımız halde oradaki 
askerlerimizi sıtmadan ve iskorpitten kurtara
madım. Bizzarure o mühim olan mmtakayı tah
liye etmiye mecbur oldum. Bu defa meseleyi 
uzun uzadıya tetkik ettirdim. Vali beyle ma
hallinde görüştüm, iki kanal açılıyor.. Maliye
nin emrinde bulunan bir değiJrmenin yolu, ya
ni bendi yıkılacak olursa oradaki bin nüfus ve 
on tane köy kamilen bu bataklıktan kurtulmuş 
olacak ki, bunun masarifi umumiyesi 15 - 24 
bin liradır. Bu kadar basit bir iş ile ve az para 
ile beş bin nüfusu kurtarmak mümkündür. 
Bendenizin arz etmek istediğim şudur. Nafıa 
Vekâleti; böyle büyük teşebbüsatı yapamıyorsa 
hiç olmazsa ufak ufak küçük para ile büyük 
menfaatler temin edecek teşebbüsatı nazairi iti-
bare alsınlar bütçede Hükümet tarafından bu 
maksatla üçyüz bin lira istenmiş. Fakat bu 
(3O0 000) lira 560 ncı sayfada görüleceği üzere 
«hali hazırda başlanmış olan işlerin keşfiyatm 
itmamı ve intacı ve suların sedlerinin inşası ve 
hasarların men'i» içindir diyor. G-örülüyor ki 
bâzı yerlerde setler yapılacaktır. Böyle 300 
bin lira ile Konya Ereğlisi ve havalisinde olan 
bataklıkta ufak bir himmetle kurutulabilir 
Hiç olmazsa böyle bir iki bataklığı kurutmala
rını Nafia Vekili Beyefendiden istirham ede
rim ve evvelce de arz ettiğim vecthile on milyon 
lirayı bu sene şimendiferlerde sarf edemiyecek-
tir. Hiç olmazsa memleketin muhtacolduğu 
umumi şoselere buradan sajrf edilmesini istir
ham ederim. 

ESAT Ef. (Menteşe) •— Efendim, anlaşılı
yor ki hepimizin tasdik edeceğimiz veçhile biz
de bütün yolsuzlukların bası yolsuzluktur. Her 
arkadaş, kendi dairei intihabiyesini yolsuzlu
ğundan ve kendi dairei intihabiyesinin kuvvei 
inbatiyesinden, ziraat ve ticaretinden ve ma
denlerinin çokluğundan ve yolun lüzum ve vü-
cubundan bahsettiler. Benim de Kırşehir'in 
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Kaman nahiyesi yolları gözümün önüne kar
makarışık bir halde dikildiğini ve Konya'nın 
Tutup kariyesi yollarında bataklıkları, «hoca 
aç gözünü» hitabında bulunduğunu fehmederek 
söyliyeceMerimi bu cihetlere de atfınazar ede
rek söyliyeceğim. 

Arkadaşlar, izmir Vilâyetine Yunan çıktı
ğı zaman Anadolu harekete, kıyama gelmişti. 
Anadolu'nun hayatı umumiyesi de ırgalandı. 
Bütün millet cephelere koştu, işte düşmanı def 
ve teb'idettik. Hattâ Elhamdülillah mahvettik. 
Binaenaleyh bendenizin düşüncem: Onbeş sene
dir oradan oraya muhaceret eden, yedi defa 
muhacir olan kardeşiniz bu yol hususunda Na
fıa Vekâletinin nazarı dikkatini celbetmek isti
yorum. Şimdilik hem siyasi hem ticari yerlere 
yol yapsın. Yalnız ticari yere yol yapmak mü
himdir. Hem ticari hem siyasi yerlere yol 
yapmakda ehemdir. Arkadaşlar, çok rica ©de
rim, Menteşe sahillerinin, Aydın saMllerinin, 
hattâ Mersine kadar olan savahilimizin nezake
tini rica ederim bahriyeli arkadaşlara sorunuz. 
O taraflarda hayatı umumiye çok tehlikelidir. 
Mazallah siyasetimiz bozulur da bir harb ola
cak olursa bu cihetleri düşünelim. Balkan 
Harbinde biz askerimizi Kırcaali'ye kadar. Gü-
mülcine'ye kadar yolsuzluktan götüremedik. 
Bulgarlar askerlerini şimendifer ile getiriyor
lardı. Onbeş günde Bulgarlar İstanbul kıyıla
rında soluğu aldı. Bizim ordumuzun hali pe-
rişaniyeti de hepinizce malûmdur. 

RÜŞTÜ Pş. (Erzurum) — O yolsuzluktan 
değildi hocam!... 

ESAD Ef. (Devamla) — Yolsuzluktan idi, 
ben de ordunun içindeydim paşam. Bence bu
gün kesbi katiyet etmiş mesaili riyaziye gibi 
meydandadır ki bizde bütün yolsuzluklarm ba
şı yolsuzluktur. (Handeler) 

MUSTAFA B. (İzmit) — Fakat şose değdi!. 

ESAD Ef. (Devamla) — Şosedir. Zira her 
hangi bir mahalle yol yapıldıysa oraya irfan^ 
oraya ümran, oraya servet ve saman girmiştir. 
(Bravo sesleri) Arkadaşlar, Besim Atalay Bey 
arkadaşım dairesi intihabiyesinden bahsettiler. 
Müsaadenizle biraz da benim dairei intihabiye-
min feyiz ve bereketinden bahsedeyim. Arka
daşlar, evvelâ şunu arz edeyim ki Menteşe liva
sı 16 785 000 kilometre murabbaı arazisi vardır. 
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Kısmı âzami sahildir. Merkez kazasının nüfu
sunu da alrz edeyim: 1337 de yapılan kuyuda 
nazaran 26 926 zükûr 92 002 inas. 

MUSTAFA B. (izmit) — Maşaallah... 
ESAD Ef. (Devamla) — Ağlıyalım Mustafa 

Bey! 10 senelik harb; nüfusu, bilhassa zükûr 
nüfusu, bırakmamıştır. Bugün Yunan sevahi-
le taarruz ederek imha etmektedir. Böyle bir 
yerde nüfus mu kalır? 

MUSTAFA B. (izmit) — Hariciye Vekili
miz teminat verdi, öyle bir şe yyoktur diyor. 

ESAF Ef. (Devamla) — Vardır. Sen yal
nız izmit'in mebusu değilsin gözlerine dürbün 
tak! Marmaris'e bak, Bodrum'a bak. Fethiye'
ye bak, vazifendir. 

MUSTAFA B. (izmit) — Hariciye Vekili
miz, Dahiliye Vekilimiz yok diyorlar. Sen var 
diyorsun. Hangisine inanalım. 

ESAD Ef. (Devamla) — Arkadaşlar, bu 
memleketin maadminden bahsettiler. Ben de 
Menteşe livasının ne gibi maadinin membaı ol
duğunu kısaca arz edeyim. Zımpara, civa, arse
nik, kurşun, bakır, kalay, lantimuvan, neft, kö
mür ilâ... Her cins madenleri vardır ki iktisat 
Vekâletimden vaktiyle fermanları lalınmış, pek 
çoktur. 

BİR SES — Ferman yok, sözünü geri al!.. 

ESAD Ef. (Devamla) — Fermanları alın
mış şimdi İktisat Vekâletindedir. Dünyanın 
bu gibi paralı işine aklı eren kardeşlerimiz mü
racaat etsin. Hem kendisi istifade etsin, hem 
memleketi imar etsin. 

Arkadaşlar,. Menteşe vilâyetinde 721 032 
hektar orman vardır ki Kastamonu ve Bolu 
ormanlarından sonra birinci gelir. Bu orman
larda her nevi ağaç vardır. Hattâ erbabı fen 
diyorlar ki dünyanın hiç bir yerinde olanıyan 
ıskalayağı da mevcuttur. Bu yağı ağacın içeri
sinden (alıyorlar. Buradan akıtıyorlar. Arz etti
ğim veçh üzere nüfusu umumiye hep kadın... 
Erkek azalmıştır. On senelik harb bitirmiştir. 
Binaenaleyh arkadaşlar, bugün yol yapılmak 
hususunda Erkânı Harbiyenin mütalâası alın
masına taraftarım. Şimdilik hem siyasi, hem 
ticari mahallere yol yaptıralım. Zira anlıyo
ruz ki Jıer tarafın yola ihtiyacı vardır. Arz 
edivorurm. bes seneden beri mübarek gözleri
nizi dpMio'ir.iz ve tepelemek ivedisiniz düşma
nı tepelediniz, istikbal için de bu beldelere gö

zünü diken, bir nazarı intikam ile bakan düş
manlar iadalarda korsanlık yapmaktadırlar. 
Düşmanlık yapmaktadırlar. Hattâ Hükümeti
miz de Hanyayı, Konyayı anlamıştır da Bah
riye bütçesi münasebetiyle huzurunuza gelecek
tir. Binaenaleyh bu vilâyetlerin yani Aydın ve 
Menteşe livalannın yollarını sahile kadar ya
parsak hem ticari, hem siyasi hareket etmiş 
oluruz. 

REİS — Efendim, başka söz istiyen kalma
mıştır. Heyeti umumiyesinin müzakeresini kâ
fi görerek fasıllara geçilmesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. 
Kabul emtiyenller lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. Fasıllara geçiyoruz. 

Fasıl l i ra 
247 Maaşat 32 280 
REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Ha

yır sesleri) — 247 nci faslı kabul ederek 248 
nci fasla geçilmesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmi-
yenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 
248 Heyeti teftişiye maaşatı 3 480 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? 
MUHTAR B. (Trabzon) — Arkadaşlar, he

yeti umumiyesinin müzakeresinde de arz et
miştim. Nafıanın heyeti teftişiyesini düşünü
nüz, diğer vekâletlerin heyeti teftişiyesinden 
daha vâsi bir vazife ile, bir hizmetle mükellef 
olduğu halde heyeti teftisiyenin adedi % on 
olduğu halde beşe indirilmiştir. İstirham ede
rim, hiç olmazsa daha İM tane ilâve edilsin. 
(Yol yanacağız sesleri) Efendim yol yatmııak 
için müfeıttiş, mühendis lâzımdır. Ardahan 
Mebusu Talât Beyin buyurduğu gibi Hopa -
Borçka yolu yanlış olmuştur. Çünkü müfettiş 
yok, vali mutasarrıf işe karışıyor. Yani müfet-
tissiz iş yapılamaz. Fen gözüyle tetkik olunma
dıktan osnra yaktığınız işi gelir bir mebus gö
rür (filân yerde yaraılan inşaat yanlış oldu), 
der, tabiîdir, müfettiş olmıazsa, yapılacak ame
liyat lâyıkı veçhile ikmal olunamaz. Binaena
leyh sarfiyatın bin lirasını da müfettişe veri
niz ki yamlacak is faydalı ve nafi olsun. 

İSMAİL KF.MAL B. (Çorum) — Müfettiş 
değil Tn^b^ndiıs 1 asmadır. 

MTmTAR B. (Devamla} — Bövle olmazsa 
yapılacak yolların güzergâhı yanlış ve hatalı 
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olur ve iş yanlış olursa hakikatte bir şey ya
pılmış olmaz. Masarif de heba olur. istirham 
ediyorum, iki müfettiş daha ilâve ediniz. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI B. 
(istanbul) — Efendim evvelce mühendis ihti
yacı daha azdı ve bu gibi inşaatta başmühen
disleri gönderirdik. Vazifelerinde mütehassıs 
oldukları için vilâyetin her türlü ihtiyaeatını 
onlar tatmin edebilirlerdi. Halbuki bugün li
vaları da vilâyet yaptık ve tabiî bütün vilâ
yetlere böyle tecrübekâr mühendisler yetişme
di. Bu müfettişler o gibi vilâyetlerin Nafıaya 
ait ihtiyaeatını tatmin edeceklerdir, ikincisi; 
evvelce tekmil evrakı keşfiye merkeze gelirdi. 
Yalnız beş yüz liraya kadar olanlar buraya 
gelmez mahallinde yapılırdı. Bunun hepimiz 
acıısmı çektik ve zannedersem dairei intihabi-
yenizden de bunun hakkında şikâyetler aimış-
şınızdır. Biz bunu böyle bir miktar itibariyle 
değiştirdik yalnız yeni yapılacak ve güzergâh
ları tahvil edilecek ve yahut profilleri deği
şecek yerlerle on metreden yukarı olacak köp
rülerin evrakı keşfiyesd buraya gelecektir. Di
ğerleri mahallerinıe bırakılmıştır dedik. Şimdi 
bu tevsii mezunıiveti tatbik ettikten sonra bu 
müfettişlerden istifade etmemek doğru değil
dir. Onum için kabul buvurursıamz müfettişle
rin tezvidini bendeniz de rica edeceğim. 

REİS — Efendim, Süreyya Bey bir sual 
soracaklardır. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Efen
dim, 97 nci içtimain Birinci Celsesinin zaptın
da muharrer olduihı veçhile arkadaşım Kara-
si Mebusu Vehbi Beyin teklifi veçhile Karasi 
Vilâyeti dâhilinde ve Edremit kazası hududu 
üzerinde Palamutluk'tan Ilıca iskelesine kadar 
yapılacak bir dekovil hattı meselesi vardı. Mec
lisi Âli karar verdi evrakı buraya gönderilecek
ti. Aradan bir -aydan fazla müddet geçmiştir. 
Niçin hâlâ gelmemiştir? Vekil Bey bunu gön
derecekler midir, yani Meclisi Âlinin kararma 
ittıba mecburiyetini kabul ediyorlar mı, etmiyor
lar mı? 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Birbu-
çuk aydan beri neden beyaz olmamıştır? 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI B. (De
vamla) — Vekâletin bu gün zannedersem tah
mil buyurmuş olduğunuz vazaifini ifa edce1'-
memur yoktur. Mevoudolan kadro ancak eski 

vazifesine göredir ki, ancak iki milyon liralık 
iş yapılıyordu. Şimdi onyedi milyonluk iş yap-
naya uğraşıyoruz. Birkaç gün teahhuru tabiî
dir. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Birkaç 
3Ün teahhuru kabul ediyorum. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efendim, 
Nafıa bütçesini Hükümet 16 200 000 lira olarak 
encümen, yaptığı tekikat neticesinde 16 156 332 
Ura olarak tesbit etti. Ahiren kabul edilen iki 
kanunla bir milyon lira daha ilâve edilmek su
retiyle Nafıa bütçesi onyedi milyon küsur lira
ya baliğ oluyor. Hükümetin teklifi 16200 000 
liradır. Bugün mevzuubahsolan bütçe yekûnu 
ise 17 300 000 küsur liradır. Hükümetin tek
lifinde encümen esaslı bir tadilât, tenzilât yap
mamıştır. Kabul edilen iki kanun mucibince 
t 115 000 lira ilâve edilmiştir. Hükümetin ilk 
teklifi ile encümenin kabul ettiği miktar arasın
daki otuzbin küsur liralık fark, ufak tefek he-
ıap farkından ibarettir. Muhtar Beyefendi, bu 
fasla aidolmıyan memuriyetler ihdasını teklif 
etti. Efendim, müfredat üzerine müzakere aça
cak olursak bütçeyi çıkaramıyacağız ve encü
men memurin* adedini müfredat üzerine tetkik 
ederek ekseriyetle bir karar aldı ve bunların ek
serisinde Nafıa Vekili Bey de encümenle hem
fikirdir. Yalnız bir müfettiş halen müstahdem 
olduğu halde kadroda noksan konmuş. O bir mü
fettişin maaşının ilâvesine encümeniniz muva
fakat ediyor. Bir de mekteplere ait fasılda dört 
muavinlik lâğvedilmiş. Bu dört muavinin mu-
hassesatının ilâvesine de muvafakat edecektir. 
Diğer hususata zamaime, muvafakat edemiyo
ruz. Çünkü ciddî bir tetkikat neticesinde ya
pılmış bir kadrodur. Ve bu onyedi milyon lira
nın görülüyor ki, ondört milyon lirası şimendi
ferler içindir. Onun için Meclisi Âli iki fasıl
dan ibaret mülhak bir bütçe kabul etti ve bu 
şimendiferler memurini idariye ve heyeti fen-
niyesinin sureti tâyin ve tanziminde Nafıa Ve
kâletine mezuniyet ve salâhiyet verdi. Bina
enaleyh bu onyedi milyon liranın istedikleri me
murini fenniye ve idariye için sarfına o kanun 
mucibince Vekâlet salâhiyettardır. Geri kalan 
umuru nafıa için sarf edilen 1 800 000 liradır. 
Binaenaleyh memurin kadrosunun ifa edeceği 
hidemat da budur. Binaenaleyh böyle onyedi 
milyon liralık Nafıa bütçesi; az memurla idare 
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edilir gibi bir şekil varidi hatır olmasm. Arz 
ettiğim gibi bir müfettiş müstahdemdir. Bu fas
la bir müfettiş maaşının ilâvesine muvafakat 
ediyoruz. Başka ilâvelere encümen taraftar de
ğildir. 

REİS — Efendim, fasıl hakkında başka söz 
istiyen? Yok. 

HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Efendim, 
faslın yekûnu bir müfettişin maaşını da ilâve 
suretiyle Heyeti Teftişiye maaşat faslı 4 080 li
ra oluyor. 

REİS — Efendim, fasıl hakkında söz istiyen 
kalmamıştır. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Reis Bey, Sırrı 
Bey madem M muvafakat ediyor; bendeniz me
mur hakkındaki takririmden vazgeçiyorum. 

REİS — Efendim, bir müfettiş maaşının ilâ
vesiyle faslın yekûnu 4 080 lira oldu. Bu fas
lın yekûnunu kabul ederek gelecek fasla geçil
mesini kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın... 249 nen fasla 
geçilmiştir efendim. 
Fasıl Lira 

249 Levazım 2 275 

249 ncu faslın yekûnunu reyi âlinize vaz'edi
yorum. Bu faslın yekûnu olan 2 275 lirayı ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul olundu. 
Fasıl Lira 

250 Mesarifi mütenevvia 19 200 

REİS — 250 nci faslın yekûnunu reyi âlini
ze vaz'ediyorum. Faslın yekûnu olan 19 200 
lirayı kabul edenler lütfen el kaldırsın,.. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu. 
Fasıl Lira 

251 Mesarifi müteferrika 5 000 

REİS — 251 nci faslm yekûnunu reyi âlini
ze vaz'ediyorum. Faslın yekûnu olan 5 000 li
rayı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu. 
Fasıl Lira 

252 Turku umumiye 52 416 

REİS — 252 nci faslın yekûnunu reyi âlini
ze vaz'ediyorum. Faslın yekûnu olan 52 416 
lirayı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 
Fasıl Lira 

253 Masarifi mütenevvia 51 000 

REİS — 253 ncü faslın yekûnunu neye vaz'
ediyorum. Faslın yekûnu olan (51 000) lirayı 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul et
miyenler lütfen el kaldırsın. Kabul olundu. 
Fasıl Lira 

254 Mekâtip 17 310 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
HASAN B. (Gümüaşne) — Efendim, bu fasla 
dört muavin maaşı ilâve edilecektir. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ NA
MINA NİYAZİ B. (Mersin) — Efendim, bu fas
lın encümende esnayi müzakeresinde muhteli-
fünfih olarak kalmış idi. Mektepte kıymetli 
müderrisler vardır. Bu müderrislerin gaybubeti 
ihtimali daima mevcuttur, muavin bulunması 
lâzımdır.' Bugün encümende görüştük. Yirmi-
beşer lira maaşlı dört muavin ilâvesini kabul 
ediyoruz. 

HASAN B. (Gümüşane) — Efendim, bu 
faslın yekûnu ilâve ile beraber (18 750) lira 
oluyor. 

HÜSEYİN RIFKI B. (Edirne) — Efendim, 
vilâyetlerimizin her birinde mühendislerin ade
di pek azdır. Halbuki mühim miktarda hat in
şasına teşebbüs ediyoruz. Bunlar için birçok 
mühendis lâzımdır. Mühendis bulmak ve bu 
hatları idare etmek meselesi gayet mühimdir. 
Malûmuâliniz bir mühendis mektebimiz var
dır. Yeni açılmış iki tane de kondoktör mek
tebi vardır. Bunlardan çıkacak mühendis ve 
fen memurlarının adedlerini artırmak lâzım
dır. Mühendis mektebinin dersleri - malûmu
âliniz ki •- gayet ağırdır. Onun için mektebe 
giren gençlerin aşağı - yukarı iki sülüsü ilk sı
nıflarda devam edemiyecek bir hale gelir. 
Ayıklanır, bir sülüsü kalır. Halbuki bugün 
bilhassa mühendisten ziyade mutavassıt işleri 
yapacak iş adamlarına ihtiyacımız çoktur. 

! Onun için bu mektebe gidip de âli tahsile de-
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vam edemiyecek gençlerden istifade etmek üze
re faraza mektebin ilk üç sınıflarında tahsil 
edip de tahsili âliye yüksek mühendisliğe de
vam edecekler ayrıldıktan sonra diğerlerine 
bir iki senelik basit bir tahsil göstererek basit 
mühendis yetiştirmek memlekette fen ihtiyacı 
moktai nazarından gayet mühimdir. Nafıa Ve
kâletinin bunu nazarı itibara almasını rica edi
yorum ve bu hususta da bir takrir veriyorum. 

MUVAZENE1 MALİYE ENCÜMENİ NA
MINA NİYAZİ B. (Mersin) — Efendim, en
cümen bu lüzumu takdir etmiştir. Esbabı mu
cibe mazbatasında mevcuttur. Nafıa Vekâleti 
bunun için müstakil bir teklif getirsinler ka
bule hazırız. 

REÎS — Efendim, fasıl hakkında söylene
cek bir şey kalmadı. Hüseyin Rıfkı Bey ve rü-
f ekasmın şu takriri vardır : 

Riyaseti Celiliye 

Mühendis adedi gayet azdır. Birinci de
recede mühendis yetiştirmek masraflı okluğu 
gibi birçok gençlerin sınıf dönerek hüsran 
ile mektepten tardına sebebiyet verilmekte ol
duğundan birçotk devletlerde olduğu gibi ikinci 
sınıf mühendis yetiştirilmesi hususunun da bu 
seneden itibaren tatbikine başlanmasını tek
lif ederiz. 

Edirne Aydın 
Hüseyin Rıfkı Tahsin 

Edirne Tekirdağ 
Faik Cemil 

REİS — Bu bir temenni tekrfinden ibaret
tir. Nafıa Vekâletine gönderiyoruz. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI B. 
(Devamla) — Müsaade buyurursanız bendeniz 
bunu bir kanunu mahsusla getireyim.. Lüzumu 
vardır. Çok masrafı da mucip değildir . 

(Pekâlâ sesleri.) 

REİS — Şu halde Vekâlet tarafından ge
tirilecektir. Vadedyorlar. Mesele kalmamış
tır. 254 ncü faslın yekûnu olan (18 750) li
rayı reyi âlilerine vaz'ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

255 Mühendis mektebi 53 000 

REİS — Efendim, bu faslın yekûnu olan 
53 000) lirayı kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

256 Kondöktör mektepleri maaşatı 6 950 

REİS — Efendim, faslın yekûnu olan 
(6 960) lirayı kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Fasıl " Lira 
257 Kondöktör mektepleri masrafai 18 000 

REİS — Efend'm, 257 nci faslın yekûnunu 
kabul edenler, lütfen el kaldırsın. Kabul et
miyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Fasıl- Lira 

258 Demiryollar ve limanlar 105 000 
RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim, bir 

suale müsaade buyurur musunuz? Şark demir
yolları tevsiatı için (15 000) Hra gelmiş, bu 
nedir? 

REİS — Kimden soruyorsunuz. Encümen
den mi? 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Vekil Beyden 
soruyorum. 

NAFIA VEKİLİ (SÜLEYMAN SIRRI B.) 
(İstanbul) — Efendim bu daimi şeylerdir. Ram
palar ve saire gibi işler içindir. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Reis Bey, mü
saade ederseniz izah edeyim. Bu Şark demir
yollarından maksat Rumeli şimendifereridir. 
Yüzde sekseni mukavelemiz mucibince verilir. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Efendim, 
Şark demiryolları imtiyazı bir şirkettir. Bu 
şirket bütün memurlarını Türkleştirmek mec-
buriyet'nde olduğu halde halihazırda memurla
rını Türkleştirmemek için en ziyade ısrar eden 
bir şirkettir. Nafıa Vekili Beyefendi bu 
meseleyi ne suretle tetkik etmişler ve ne vazi
yet almışlardır? Bunun hakkında kendilerin
den gayet sarih ve katî cevap istiyorum. Hattâ 

5 bu hususta bir de mektup aldım. Kendi
leri cevap verdikten sonra bu mektubu da 
Heyeti Ceillenize arz edeceğim. 

NİYAZİ B. (Mers;n) — Efendim, Rıza 
Beyefendinin sualine Vekil Bey cevap verirler. 
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REFÎK B. (Konya) — Bir sual de ben so
racağım. 

NİYAZI B. (Mersin) — Şark demiryol
larından bahsedildi. Bu; arkadaşların buyur
duğu gibi Sirkecideki Şark demiryollarıdır. 
Bunun esas mülkiyeti Hükümete aittir. Şir
kete icar edilmiştir. Ve 1812 tarihli Mukavele 
mucibince imaratı tevsiyenin humsu Hükü
mete, bir humsu şirkete aittir. Esasen bizde 
mazbatamızın 54 ncü sayfasında bu mesele 
hakkında izahat vermiştik. Arzu buyurulursa 
okunabilir. Maafih Encümeninin bu hususta 
ayrıca bir temennisi vardır. Mütarefke esna
sında şirkete haylice eşya verilmiş, Kuvayi 
IşgaJliye samanında. Muhasebe esnasında tam
ların da nazarı itibara alınmasını bilhassa kay
detmiştir. 

NAFIA. VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI B. 
(İstanbul) — Şirketlerdeki memurların Türk-
leştirilmesi için takibedilen siyaseti hepimiz 
biliyoruz. Bunu son zamanlarda daha teşdit 
ettik. Heyeti Âliyenize her şirketteki nis-
betleri ayrı ayrı arz etmek istemem. Bugün 
şirketlerdeki müstahdeminin %'86 sı Türktür; 
Ali Rıza Beyefendinin buyurdukları Şark De
miryolları Şirketi hakikaten bunda biraz teal-
lül göstermiştir. Falkat teallül g'österen müdür 
zannedersem burada yaşamıyacaktır. Ve zu 
vaadi salâhyattar mahalden aldım. Binaen
aleyh Nafıa Vekâletinin bu hususta badema 
da hiçbir suretle müsamaha etmiyec?;ğini tek
rar Heyeti Celileye arz ederim. 

REFİK B. (Konya) — Şimdi Vekil Bey
efendi Ali Rıza Beyin sualine cevap verdiler. 
Şirketlerdeki memurların % 86 sı Türktür 
dediler. Buna şüphesiz doğrudur diyeceğiz. 
Çünkü Vekil Bey bunu erkajma müsteniden söy
lüyorlar. Fakat bu keyfiyet itibariyle değildir. 
Bu amele kısmıdır. Doğrudan doğruya şirketin 
aslî yuvası yine anasın muzırranm elindedir ve 
Türk'lerin aleyhine çalışan bu adamlar, kabil 
olduğu kadar müşkülât gösteriyorlar. Birçok iş
sizler perişan ve sefil olarak gezdiği ve onlar
dan daha çok ehli olduğu halde bu yuvada asıl 
merkezinde heyeti idaresinde bulunan, anasırı 
malûmedir. Bu cihetten dolayı Nafıa Vekâleti
nin çok müessir olmasını rica ederim. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI B. — 
Bu babta madde tasrih buyurursanız o vakit 
zatı âlinize arz ederim. 

I REFİK B. (Konya) — Elektrik şirketinin, 
tranvay şirketinin meclisi idarelerini yoklayı-
nız, toplayınız, bakalım kaç Türk var? 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI B. — 
Heyeti idarelerin ekserisi Türk'tür. 

REFİK B. (Konya) — Dahilindeki müdüra-
nını tetkik ediniz. Kaç tane Türk, müdür var
dır. Türkleri vatman, kondöktör yapıyorlar ki 
göz boyamaktan ibarettir. Maalesef İstanbul'
daki idare de bu hususta müessir olamamak
tadır. Birçok biçareler perişan bir halde gezi
yorlar. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI B. — 
I İhtimal ki bâzı büyük memurlar vardır. 

REFİK B. (Konya) — Zâtı âlinizden istir
ham ederim, bir defa tahkik buyurunuz. Deva-
iri merkeziyede bulunan müdürler kimlerdir. 
Yajncodur, Petrodur, Dimitridir. Ahmet efendi, 
Mehmet efendi delildir. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI B. — 
Burada demin arz ettiğim gibi en fazla müskiL 
lât çıkaran Şark Demiryolları müdüriyeti hak
kında uğraşıp söz aldıktan sonra onlar da, emin 
olunuz, halledilir. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Mesele sravet 
mühim OMUSTI için maruzatımı ikmal içini 
bir - iki dakika tasdi edeceğim. 

REİS — Efendim, müs^de buvururwmz 
Samsun - Sivas bütçesi mülhak bir bü+cedir. 
"Rnjnu vokTama suretiyle revinize arz edec im. 
RnfHkKvı M"hteremenin Meclisi terketmemeîe-
rini rica ederim. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Şark Demiryol
ları Şirketi Türk memuru almamak için müs-
kilât çıkarmakta İstanbul'da mevcut şirketler 
arasında birincflipi kazanmıştır. Bunlar öteden-
beri Hükümetin bu yoldaki mutkarreratını tat
bik etmekte musir kalacakliarını beyan ettik
leri fifibi aynı zamanda kendilerine müracaat 
eden birçok zavallıları şeraiti evsafı haıiz ol
dukları halde kabul etmemek için bin türlü 
mnskilât çıkarmaktan hâli kalmamışlardır. Bir 
misil arz edee«*oıim. Bu da bir mektuntur. Bir 
mütekait ?:âbi+ S*rk Demiryolları İdaresine mü-

I ro,n.o,q,+, »rtivor VP dıVnı-'Hr ki '. ^ban^ bir i«? vwi-
niz.) Bunlar kendisinin imtihana tabi olduğu
nu dermeyan edivorlar. Bu adam bunu da ka
bul ediyor. Fransızca bilir misin diyorlar. Bi
lirim diyor. Muhasebat Müdüri Umumisi bunu 

I bizzat imtihan ediyor. Ve neticede Fransız K-
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sanına vukufunu ve malûmatının derecei Mfa- • 
yede olduğumu alenen itiraf ediyor ve her 
halde icabına bakarız diyor. Bu zat da kabul 
edileceğinden emin olarak çıkıyor. Bir kaç gün 
sonra müracaat ediyor. Diyor ki «Fransızcaya 
vukufunuz resmen taayyün etmiştir. Fakat 
hüsnü hattınız yoktur.» O adam diyor ki «beni 
Fransızoadan imtihan ettiniz. Hüsnühattan im
tihan edeceğinizi bilseydim, daha dikkatli ya
zardım. Ben zannediyorum ki Fransızcadan im
tihan olacağım. Yazımın güzelliğini mi anla
mak istiyorsunuz? Pekâlâ ona da hazırım» hüs
nühattan imtihan ediyorlar. İmtihandan bir
kaç gün sonra tekrar müracaat ediyor. Diyor
lar ki «Filhakika hüsnühat imtihanında mu
vaffak oldunuz. Fakat sizi muhasebede istih
dam edecektik. Rakamlarınız büyüktür, defter 
rakamı değildir. Cetvel rakamı değildir. Bina
enaleyh sizi muhasebede istihdam edemiyece-
ğiz. Başka yerimiz de yoktur» Şu tarzı mua
mele gösterir ki bunlar birtakım eşkâl ile ih
zar ile, ve saire ile Türkleri bu şirkete sokma
mak azmindedir. Bu mektup bunun gayet gü
zel bir delillidir. Mektubu Vekil Beye bir iki 
gün evvel gösterdim VeMl Bey emir verdiler 
ve şimdi emirlerinin neticesine intizar ediyo
rum. İnşaallah müessir olur. 

HAL1T B. (Kastamonu) — Efendim, bura
da üçüncü maddede Cemiyeti Akvam komiseri
nin maaşı vardır. Bundan maksat nedir? Lüt
fen izah etsinler. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI B. 
(Devamla) — Malûmu ihsanınız, Edirne'ye gi
den hattın bir kısmı bizim huduttan bir kıs
mı Yunan hududundan geçer. Bu hattın işleye
bilmesi için bir Yunan, hükümetinin bir de bi
zim komserimiz var. Bir de diğer devletlerin 
komseri vardır ki bu, onun maaşıdır. Bu da 
Lozan Muahedesi mucibincedir. (kâfi kâfi ses
leri) 

BEİS — Efendim, başka söz istiyen kal
mamıştır. I 

RÜŞDÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim, bir 
sualim vart Burada Van gölündeki vapurların 
işletme masarifi diyor. Kaç tane vapur vardır? 
Zannederim oradaki vapurları satsanız bu pa
rayı etmez. 

NİYAZİ B. (Mersin) — Bu, Van gölü va
purlarının işletme masarifidir ki Encümende I 
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uzun uzadıya müzakere edildi. Bu baabta sa-
lâhiyettar olan devaarin, Erkânı Harbiyenin 
mütalâatını dinlediğimiz ne nafıadan bize ge
len evrakı tetkik ettiğimiz gibi aynı zamanda 
bahriye dairesiyle de müzakere ettik. Filhaki
ka Van Gölünde vaktiyle işgal zamanında, 
kuvvei istilâiye zamanında yapılmış ve bugün 
kısmen haraboimuş ve kısmen de az bir ta
mirle kabili istimal olan vesait bulunduğu an
laşılmıştır. Şüphesiz bu vesaiti ihmal etmek 
kattiyen memleketin menafiine tevafuk ede
mezdi. Bilhassa o havalide yolların fıkdanını 
da düşündük. Göl münakalâtının derecei ehem
miyetini takdir ettik. Encümen mazbatasında 
da zikrettiği veçhile, bu vesaitin hali faaliyete 
vaz'ı için lâzımgelen masarifi koymuştur. Va-
Riî ıi-ni ifa etT*ve!*.ir fMnvafık rçve RO"larJ> 

REİS — Efendim, başka söz istiyen kal
mamıştır. 258 noi faslın yekûnu olan 105 000 
lirayı reyi âlinize vaz'edeceğim. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Aksini reyinize koyacağım. 
Kabul etmiyenler ellerini kaldırsın. 258 nci fas
lın yekûnu kabul edilmiştir efendim. 

Fasıl Nev'i muhassesat Lira 
259 Mubayaası kabul edilen Ana

dolu Demir Yolları Haydar
paşa Limanı tesisatı sabi
tesinin ve alât ve edavatının 
tamiratı lâzimesi ile ioabe-
den alât ve edavatı muhar
rike ve müteharrike ve mal
zeme bedeli iştirası 3 000 000 

REİS — Bu faslı kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

NİYAZİ B. (Mersin) — Madem ki Heyeti 
Aliye bu üç milyonu kabul etmiştir. Biliyorsu
nuz ki bu da Anadolu Şimendiferlerine aittir. 
Buna dair ruznamede bir teklif var, bu tekli
flin de bir an evvel geri alınmasını veyahut 
reddini teklif ederim. 

Hükümet geri alacak mıdır? 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI B. 
— Tabiî alacağım. 

Fasıl Lira 
260 Samsun - Sivas ve Ankara -

Musaköy Demiryolunun in
şaat ve işletmesi için tahsis 
olunan 9 800 000 
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NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI B. 
— Heyeti Celilenize büyük bir iş yaptık diye 
söylemiyeoeğim. Tabiîdir M muvakkat büt
çeyi tasdik buyurdunuz. Burada gördüğüm 
cereyana binaen ben de teşebbüsümde biraz 
acele ettim. Bunun neticesinde bu hususta Sam
sun'dan aldığım telgrafta deniliyor ki «Bimin-
nehü taalâ cumartesi günü ameliyata başlanı
lacağından lamele için ilâh falan, ikincisi de 
burada olan (ameliyattı. Malûmuâliniz bu hat
tın inşaasına mâni olan en büyük esaslar tü
nellerdi. Geçen hafta Perşembe günü ihale et
miştik. Müteahhidi biraz teşvik ederek lâzım 
gelen her türlü teşebbüsatı yaptık ve bugün 
tünelim iki başından ameliyata başlanmıştır. 
(Allah muvafakiyet versin sesleri) 

REŞAD B. (Saruhan) Efendim, höknen ih-
til^fnamesini geri alacaktı. 

REİS — Efendim, zaten ona lüzum kal
madı. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Geri ala
caksınız değil mi , 

NAFIA VEKİLİ — Tabiîdir. 
ALİ RIZA B. (istanbul) — Efendim, Pen-

dikle Haydarpaşa arasında şimendifer ücura-
tının fazlalığından halk son derecede müşteki
dir. Malûmuâlileridir ki bu hattın üzerinde 
mükemmel, köşkler vardır ve herkes yazın bu-
rava çıkarlar, şimendifer ücretlerinin yük
selmesinden halk artık buraya çıkamaz ve bun
lardan istifade edilemez olmuştur. Halbuki bu 
ücretler ingiliz Ordusu tarafından işgal edil
diği. zaman artırılmıştar ve halkın buna taham
mülü. yoktur ve hat şimdi bizim elimizdedir. 
Bu ücretlerin tepkisini Nafıa Vekili düşünüyor
lar mı? 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI B. 
—. Vakaa Ali Rıza Beyefendinin sorduğu sua
lin faslı, sreçti, ama yine cevap vereyim. 

Buprün hatta işleten Hükümettir. Hükümet 
tenzilât yaptıkça varidata azalır, veyahut va
ridat noksan ise daha ziyade üzerine konur. 
Bizim anlamamız lâzımgelir. Onun için müsaade 
buyurunuz biraz tetkikat yapalım, fazla ise 
o vakit tenzil ederiz. Anlarız, kıymetlerini dü
şürmek için böyle bir şey yaparız. 

HALİT B. (Kastamonu) — Gazetelerde oku
duğumuza göre Cester imtiyazadatı evvelce 
feshedilmiş idi, sonra tekrar müracaat etmiş. 
Ne oldu, bunun hakkında izahat veriniz. 

i NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI B. 
— Bu ayrıca bir meseledir. Müsaade buyurur
sanız ayrıca bu sualinize tetkikattan sonra ce-

I vap vereyim. 
HALİT B. (Kastamonu) — Peki. 

AHMET ARİF B. (Eskişehir) — Efendim, 
I bu şimendifer ücuratıntın fazlalığından bütün 

halk şikâyet ediyor. Malûmuâliniz şimendifer-
I 1er halka teshilât için yapılmıştır, bu nakdi-

yat ücuratının fazlalığından dolayı memleke-
I timizin her tarafa müsait bir surette temini 

imkânı hâsıl olmuyor. Bu babta ve fiyatların 
I tenkisi, hakkında vekâlet bir şey düşünmüş mü-
I ^ür? Bugün Eskişehir'de üçyüz lira ile yapılan 
I Mr ev Ankara'da bin liraya yapalamıyor çün-
I kü ücuratı nakliye masarfi fazladır. Oradan 

kereste ve saire ucuz bir surette getirilemivor. 
I Memlekette kömür bir tarafta 3 kuruşa diğer 

tarafta sekiz kuruşadır. Bu hep şimendiferin 
I fazla masrafından dolayı memelekette teva

zün, yiyecek, içecek inşaat masrafları ve saire-
I leri tehvin etmek imkânı hâsıl olmuyor. Bu 

bar>ta vekâletin bir teşebbüsü var mıdır? Bunu 
anlamak istiyorum. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI B. 
I — Bedeli tâyinde esas, işletme masra

fı ile vakfolunan sermayenin itfası faizidir. O 
nazarı itibara alınır tarife de ona göre tâyin 
edilir. Şimdi biz kendi elimizde olan hatların 
tarifelerini indirdiğimiz takdirde tazminat ver
memiz lâzımdır. Buyuruduğunuz hadden daha 

I fazla para vermesi lâzımgelecek. Bugün Eski
şehir ile Ankara bundan istifade edecek. Erzu-

I rum'dakine de verdirmek doğru deliktir zan-
I nındayım. Onun için tarifeler ona göre ve ser

mayeyi itfa ve faizi temin edecek surette ola-
I çaktır. (Kâfi kâfi sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim, 
kâfi, kâfi sözlerini ben de işitiyorum. Fakat mü-

I sadenizle bu münasebetle birkaç kelime de ben
deniz arz edeyim. Bendenizce Cumhuriyetin bah
tiyar bütçesinin içinde en feyiznak, en bahti
yarı budur. Bundan dolayı cidden Meclisi Âli-

I niz, inşaatı nafia için şimdiye kadar hiçbir dev
let bütçesine girmemiş olan azîm bir kısmı ka
bul etmekle bahtiyarsınız, bu fasıl Samsun - Si
vas, Ankara - Sivas, Ankara - Musaköy demir
yolu inşaatından bahsediyor. Malûmuâlinizdir 

I ki, Musaköye varıncaya kadar güzergâhında 
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yalnız kasaba denilecek köy Yahşihan'dan son
ra Musaköy'e kadar adeta bir alaç parçasına 
tesadüf etmiyecek kadar ıssız mahallerden ge
çiyor. Bu hat üzerinde Hacışefatli köyü var
dır ki, burası Yozgat'a sekiz saat mesafede bir 
dere içerisindedir. Hat HacışefaJhat'lıdan yeç-
tiği ve oraya uğradığı halde yanıbaşındaki bü
yük bir şehri ihmal ediyor ve bu şehirden geç
tiği takdirde âzami beş saat mesafede aynı gü
zergâha müsadif olacak. Bundan başka birçok 
kasabalara mülâki olacak ve etrafındaki maa-
din ve saireden de istifade edilecektir. Bu hu
susu adaşım Süleyman Sim Beyle görüştüm. 
Bu bütçenin tasdikinden sonra münasip zaman
da keşfiyat yaptırarak güzergâhın tebdiline im
kân varsa M - üç, dört defa güzergâh keşfedil
miş ve nefsi şehrin içerisinde istasyon tesisi 
düşünülmüştür - keşfettirerek imkân verecek
lerdir. Bundan dolayı kendilerine teşekkür et
tim. Bu vaatlerini temin buyurmalarını bir da
ha rica ediyorum. Tabiî bu arzuya Meclisi Âli 
de vatan namına iştirak eder. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Lâyıktır 
Yozgat'a. 

HALİT B. (Kastamonu) — Vekil Beyefen
di, Samsun - Sivas ve Ankara - Musaköy hat
tını yaparken kullanacağınız traversler demir 
mi olacak ahşap mı? 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI B. — 
Mnlûmuâliniz, her halde memleketimizdeki le
vazımdan kullanmak isteriz. Yalnız yaptığımız 
tetkikat üzerine buradaki hatta biz maatteessüf 
ahşap kullanamıyacağız. İkincisi bir şey fark 
etmiyor. Halbuki ahşap travers olarak az za
manda heder olur ve pahalıya malolur. Onun 
için yapacağımız şey de demirdir. 

HALİT B. (Kastamonu) — Yalnız benim 
işittiğime göre izmir, Aydın hattı, ingilizlerin 
yaptığı hat tamamen ahşap traverstir. Ahşap 
kullanılıyor. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI B. — 
Şimdi bunun bâzılarında tesirat vardır. Pahalı 
geliyor; yaptığımız hesapta pahalı düşüyor. De
mir kullanmak bize daha ucuz düşüyor. 

REİS — Efendim, 260 ncı faslın yekunu 
9 650 000 lira... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Reis 
Beyefendi, sualim cevapsız kaldı. Onun bu kür-
süi milletten vâdedilmesinin bir kıymeti var
dır. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI B. — 
Yozgat'tan hattın geçip geçmiyeceğini anla
mak için bu sene bir heyeti keşfiye gönderece
ğiz. Geçer mi, geçmez mi? O zaman anlaşılır. 

REİS — Efendim, Niyazi Bey Encümen na
mına izahat verecek. 

NİYAZİ B. (Mersin) — Efemdim, biraz ev
vel Avrupa'daki siparişten bahsetmiştim. Bura
ya birçok mümessiller geliyorlar. Her halde bi
zim vaktiyle siparişatta bulunduğumuz fabrika
ların da adamları olmak ihtimali var. Bu noktai 
nazardan her şeyden evvel bu hesapların temiz
lenmesi ve berveçhi peşin bu traversleri ve ray
ları ve daha bâzı şeyleri tekrar kati surette is
tiyor. 

REİS — Efendim, 260 ncı faslın yekûnun
dan yüzelli bin lirayı ifraz ettikten sonra mü
tebaki kalan 9 650 000 lirayı kabul buyuranlar 
lütfen el kaldırsın. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

(260 «A») faslı yüz elli bin liradır. 

Efendim, bu faslın Uzunköprü - Keşan dar 
hattı için kabul buyurduğunuz mazbata üzeri
ne faslı mahsus olarak ilâve edilmiştir. 260 (A) 
faslı olan yüzelli bin lirayı kabul buyuranlar 
lütfen el kaldırsın. KaJbul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

(260 «B») faslı bir milyon lira. 

Efendim, Arada - Ergani - Diyarbekir dar 
hattı maaş, masraf ve tahsisatı olan bir milyon 
lirayı kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 
Fasıl Lira 

261 Havalii Şarkiye demiryolla
rının inşaat ve tamirat ve 
işletmesine muavenet 400 000 
REİS — KaJbul buyuranlar 
lütfen el kaldırsın. Kabul et
miyenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

262 Turku umumiye ve cesîm 
köprüler istikşafat tamiratı 
mütamadiye, inşaat masa
rifi 1 655 490 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim, bu 
bir milyon demiş. Bunun müfredatı için Encü
men izahat versin. 
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ESAT Ef. (Menteşe) — Efendim, vakit geç 
olduğu için fikri âlilerini uzun uzadıya Men
deres boylarında dolandırmıyacağım. Çünkü 
manzuru âlileri olmuştur. 550 ncu sayfada Men
deres Nehri var ki, eğer benim açıkgözlü veki
lim oraya daha ziyade gözünü açacak olursa 
yüzbin hektar arazi sulanacak ve yirmiikibin 
hektarlık bataklık arazi kuruyacaktır. (Oraya 
gelmedik sesleri) Buradaki bu münbit arazi
nin taşkınlıklardan muhafazası için mecranın 
tathiri lâzımdır. Buradaki inşaat ve tamiratı 
müstacele, cesîm köprüler yanına «Menderes 
mecrasının tathiri» cümlesinin ilâvesini istir
ham ediyorum. Ve elüaltı arkadaşım da bu ri
caya iştirak ediyor. Heyeti Celile de kabul eder
se bir milyon arazi taşkınlıktan, istilâdan kur
tulacaktır. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Efendim, turku 
umumiye ve cesîm köprüler mevcuttur, inşaat, 
tamiratı müstacele cesîm köprüler masrafı olan 
bir milyon seyizyüzbin lira hakkında Heyeti 
Umumiye müzakeresi esnasında arz etmiştim 
ki memleketin umum inşatına değil bu sene in
şasına yarayacak bâzı mühim köprülerin inşa
sı ve bâzı yerlerin tamiri içindir. Bundan 
müsmir bir kısım meydana koymak için Muş, 
Hınıs, Hasankale kısmının cesîm surette ya
pılması için oraya bu tahsisatın sülüsünün if
rağını istirham etmiştim. Ya o maddeyi o su
retle* ayırmalı veyahut zapta geçsin. Vekili 
aidi mutlaka bu Muş, Hınıs, Hasankale yolu
nu bu sene kabili mürur bir hale koysun da hiç 
olmazsa Vilâyatı Şarkiye ahalisi hamdolsun 
Hükümeti Cumhuriyet oldu ve bize de yol ya
pıldı da bu yol üzerinden geçiyoruz diyebilsin. 
Bu hususta çok istirham ederim ki yediyüz 
senedir hiçbir şey görmiyen bu vilâyet ahali
si Hükümet bize bir şey yaptı diyebilsin. 

RÜŞDÜ Pş. (Erzurum) — Ben bu cesîm 
köprüler tamiratının müfredatını istemiştim. 

NAFİA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI B. — 
Malûmu ihsanınız on seneden beri biz yolları 
tamir edemedik. Yollarımızı tamir etmeden yap
tığımız bir programa, keşfe göre on sene zar
fında sekizbin beşyüz kilometreyi ikmal ede
bilmek için doksanbir milyon lira lâzımdır. 
Bunu on seneye taksim edersek senelik dokuz 
milyon tutar. Ve bu sene görüyoruz ki bu ka
dar yollar için de bu kadar parayı koymanın 
imkânı yoktur. Eğer Heyeti Celileniz kabul 

ederse battaibi biz de yaparız. Sonra ikinci bir 
mesele karşısındayız. On seneden beri tamirat 
görmiyen yollar varken biz acaba kuvvetimi
zi bir mıntakaya hasredebilir miyiz. Bunu 
hasredersek zinnedersem yanlış hareket etmiş 
oluruz. Çünkü yapılmış olan yollar vardır. 
Arabalar geçmek mecburiyetindedir. Araba
lar kırılıp dökülüyor. Bu yolları bırakıp diğer 
taraftan yol yapmak zannedersem muvafık de
ğildir. Binaenaleyh bu sene yapacağımız iş yal
nız mühim birkaç yolumuz vardır. Bunları 
ikmal edeceğiz. Mütebaki arabalara belki ge
çit vermek üzere inşaat yapacağız ve bundan 
başka da ihtimali yoktur. Yalnız bir ikinci me
sele vardır. Yollar üzerinde cesîm köprüler 
vardır. Turku hususiye üzerime tesadüf eder. 
Meselâ Kızılırmak üzerine tesadüf eden köp
rüler, oranın köprüsü diye telâkki edilemez. 
Umumun bir geçididir. Onlar için para kon
muştur. Yapacağımız yolların esası yalnız geçit 
vermek için yapılacak bir tamirattır. Gelecek 
sene inşallah daha vâsi programlar tatbik ede
rek sizden dokuz milyon lira isteriz ve o za
man onları da yaparız. Yalnız bir şey istirham 
ediyorum. Maliye Vekili Bey de bize biraz da
ha varidat bulursa - Çünkü altı ay sonra biz 
bu tahsisatı bitiririz - o zaman onlardan bir kı
sım daha yaparız. Esad Molla'nın bir suali var
dır. O da bu maddede değildir. Ve kendilerinin 
dedikleri gibi gözünü açmak meselesine gelince; 
bendeniz sularda o kadar gözümü açtım ki ku
laklarımız biraz sağır olmuştur. Molla Hazret
leri henüz Mart ayında gözlerini açmış. (Han
deler, alkışlar) 

ESAD Ef. (Menteşe) — C«vap kâfi de#il. 
Maazallah Rüştü Paşam. Vekildir çünkü değil 
mi. ©ok ivi. cok iyi. 

REFİK B. (Konya) — Efendim, izahatı âlileri 
esnasında yolların hepsi iyi anlaşılmadı. O yol
lar hangi yollardır. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI B. — 
Birkaç yol değil, tekmil turku umumiyede mev
cuttur. Bir tanesini müsaade eder&eniz tasrih 
edeyim. Elviyeyi Selâseyi aldık alalı hiçbir şey 
yapmadık. Bunları kapadık bir kafesin içine. 
Onun birçok yolu vardır. O yolları bitirmeyi 
zannederim Heyeti Celile kabul eder. 

TALÂT B. (Ardahan) — Efendim, memle
ketin yola olan ihtiyacı ile bu konulan bir mil
yon sekizyüz bin liranın kifayetsizliği - Meclisi 
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âüniz de temayülatiyle anlaşıldı ki - pek ba
rizdir. Bu para bu ihtiyaca kâfi değildir. Zâtı 
âliniz de Vekilimesulsunuz. Zâtı Âliniz ne fikir
desiniz, bunu tezyit için Meclise hiçbir şey tek
lif etmek niyetinde değil misiniz? Yani kanaati
miz şudur ki bu para hiçtir. Bununla bir şey 
yapılacağına kanaatiniz var mı, yok mu? 

NAFIA VEKÎLÎ SÜLEYMAN SIRRI B. — 
Geçitleri yapacağız. Zâtı âlinize mukayese ola
rak bir şey arz edeyim. Meşrutiyetin ilk dev
rinde hudut üzerinde dolaşan bendenizi nasıl 
olduysa Hüdavendigâr Vilâyetine başmühendis 
getirdiler. O zaman o vilâyetin yollanma sek
sen bin altın sarfediliyordu. Seksenbin altını 
on ile zarbedin, seMzyüz bin lira eder. Sekiz-
yüzbin lirayı bir vilâyete sarfederken bugün bir 
milyon sekizyüzbin lira, ancak memlekette 
umumî geçit mahalleriınde arabaların kırılmı-
yacak derecede çamura batmadan geçebilmele
rini temin için sarfedilecektir. Bir milyon sekiz-
yüz bin lira ile hiçbir iş olmaz. 

TALÂT B. (Ardahan) — Biraz meclisten 
isteyiniz. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim, yol
ların tamiri ve köprülerin inşaası için bir mil
yon lira konmuş, fakat öyle anlıyorum M Ve
kâletçe bir program yoktur. Yani ne kadar pa
ramız var. Şu kadar paramız var, ne kadar yol 
yapacağız ve hangi kısımlar mühimdir? Bunlar 
tesbit edilmediği anlaşılıyor. Böyle yapılacak 
yerler tesbit edilmezse, bu yollar hiç yapılmaz, 
şimendiferler de böyle. Her tarafa yol lâzım 
Fakat elde ne paramız var, hangi yollar daha 
mühimdir, bu sene nereleri yapacağız? Bunlar 
tesbit edilmelidir ki, netice çıksın. Eğer bunlar 
tesbit edilmezse neticesiz kalır ve rasgele bağ
lıyacağız. Mebusun biri bizim memlekette fi
lân köprü yıkılmış onu yapacağız der, diğeri çı
kar bizim tarafta şu kadar kilometre yapılacak 
yol vardır. Elde ne kadar para vardır, iptida 
nereleri yapmak lâzımdır? Bunlar her suretle 
tesbit edilmeli. Bir milyon îira konmuş fakat 
nereye sarf edileceği belli değildir. Onun için 
Vekil Beyden istirham ederim, ilk defa ihti
yaç nedir, nerelerde yol yapılacak, sonra bu se
nelik nereleri tamir edebilecektir, kaç köprü ve 
kaç kilometrelik yol yapabilecektir? Ona göre 
iş yapılsın. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Efendim, 
vücudu beşerde şiryanı epher nasılsa yollar da 

i aynıdır. Bunun için bendeniz uzun uzaaıya 
bahsetmiyeceğim. Heyeti Umumiyenin müza
keresinde tabiî bunlar söylendi, iskilip ile Ço
rum arasında Kızılırmak üzerinde 180 metre
lik bir köprü vardır. Bu, turku hususiyeye 
aittir. Zaten Vekil Beye de arz etmiştim. Mu
vafakat etmişlerdi. Buradan tekrar ediyorum. 
Altı milyon tuz ihracatı var. Sonra beş, altı 
bin haneyi mütecaviz olan. merkezi vilâyette 
bir yol. olmamasını Heyeti Celile do muvafık gör
mez. Binaenaleyh bunun yapılmasını Vekil 
Beyden temenni ediyorum. Bir de Osmancık'ta 
bir köprü vardır. Onun da yapılmasını temenni 
ediyorum. Vekil Beyden vaitlerini istiyorum. 

REİS — 263 ncü faslın yekûnu olan 
1 955 490 lirayı kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

263 Derniyrollar ile turk ve meabi-
rin gayrümalâtı nafıa 435 031 

MUSTAFA RAHMİ B. (izmir) —, Efendim, 
Bartın deresinin methali kumla dolmuştur. Bu 
nifit.ba.lin tathiri için teklifi kanuni yapmıştık 
Nafıa ve Muvazenei Maliye Encümeni bu tek
lifimizi kabul etti. Ruznıameye girmesinden ev
velce arkadaşım Yusuf Ziya Bey bu mevzu mü
nasebetiyle bu mesele hakkında sual iradet-
mişlerdi. Bendeniz bu münasebetle o havaliyi 
gezdiğim için birkaç söz söylemek istiyorum. 
Tabiatın müstesna olarak yarattığı bir mahal 
vardır (ki - bizim Karadenizin yegâne mahfuz 
mersası denebilir - bu Bartın şehridir. Bartan 
ile deniz arasında omüri kilometre mesafe var. 
İstanbul'un Karadeniz Boğazına benziyor. Yüz 
ikiyüz metre genişliğinde beş altı metre um-
kundadır. Bu nehirden vaktiyle Bartınlılar is
tifade ederlermiş, fakat müruru zamanla met
hali dolduğu için bugün vapurlar dâhile gi
rip te nakliyatta suhulete mazhar olamıyorlar 
ve hâriçte Karadeniz fırtınalarına göğüs ge
rerek en ufak nakliye, ihracatında haftalarla, 
aylarla bekliyorlar. Efendiler, bilirsiniz ki 
memleketimizin bu günkü ihtiyaoatmdan en 
mühimmi kereste meselesidir. Şark vilâyetleri
mizin hali harabisi malûmu âlileridir... 

Binaenaleyh kereste meselesine birinci de
rece ehemmiyet vermek vazifemizdir. Bu iti
barla Türkiye'nin kereste ihracatının yansım, 
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belki, daha ziyadesini temin eden Bartın'da 
altı faıbrika ve iiçyüze yakın bizarlar vardır. 
Bu mamulâtın memleketin her tarafına ucuz ve 
seri olarak naklini temin etmek için evvele
mirde az bir masrafla Bartın deresinin metha
lini tathir etmek derecei vücuptadır. Vapur
lar haftalarla beklemiyecekler, mallarını su
huletle tahmil edecekler. Tabiî vapurlar liman
da malını süratle almak cihetindeM emniyet 
dolayısiyle nakliyede inecektir. Meselâ bunu 
arz edeyim. Zonguldak limanıyla istanbul ara
sında kömür nakliyesi ton başına bir Hıradır. 
Bâzı yerlerde doksan kuruşa kadar inmiştir. 
Binaenaleyh Bartın deresinin tathiıri halinde 
bir kere kereste fiyatı ucuzlıyacaktır. Ve 
bu suhulete mazhariyeti yüzünden o havali 
istihsalâtı çoğalacak ve memleketin ihtiyacının 
tehvini kolaylaşacaktır ve bir de bunların bun
dan başka kıymeti askeriyesi vardır. Yüksek 
tepelerle muhat olması inhinalar yapması iti
bariyle bu nehir âtiyen merakibi sagiraya mel
ce olacaktır. Âtiyen büyük masraflar ihtiya
riyle mecra tathir edilir ve sefaini harbiyeye 
melce olursa büyük sefaini harbiye de bu li
mandan bu nehirden istifade edebilirler ve 
bunlar her şeyden masun kalır ve böyle tabiaten 
mahfuz Karadenizde limanınız yoktur. Ne Si
nop, ne Ereğli limanları bu vazifeyi ifa ede
mezler, çünkü onlar sahildedir. Oniki kilomet
re kadar imtidadeder. Bu gibi evsafı tabiiyei 
müreccehayı haiz ve tabiatın lûtfundan istifa
de ederek Karadeniz gibi daima böyle fırtına
lara mâruz ve mahfuz ve emîn bir liman olmı-
yan geniş sahillerimizde vapurlarımızın, se
faini bahriyemizin, harb sefinelerimizin mah-
f uziyeti ve emniyeti için tedbir almak ve mem
leketin müdafaası itibariyle mühim bir vazi
fedir. Bendeniz şimdiki teklifte olduğu gibi 
büyük bir şey istemiyorum. Yalnız masrafını 
Nafıanın emrine vererek bu methalin tathirini 
temenni ediyorum. Muvazenei Maliye Encü
meni bunu kabul etmiştir. Kum ve çamur 
masrafı ile sair tathir masrafı dâhil olduğu hal
de kırkbin liradır. Encümenler de bunu kabul 
etmiştir. Ehemmiyeti iktisadiye ve askeriyesi 
de vardır. Lütfen bunun kabulünü istirham 
ederim. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Efen
dim, bu madde demiryoliar ve turk ve me
fahirden maada olan umuru nafıanın istikşafa-

tı ve inşaatı hakkında bir maddedir. Her şey 
mühim olduğundan burada bahsettik. Fakat 
bendeniz ehem olandan bahsedeceğim. Bugün 
en evvel terakkiye, tekâmüle vâsıl olması lâ-
zımgelen ziraatimizdir. O ziraatte ovaların or
tasından akan nehirlerin seyrine bakarak yağ
mur yağmadığı zamanda, kuraklığa böyle kar
şıdan seyirci olmak, teceddüdü arz eden bir 
milletin hiçbir vakit şiarı olamaz. Binaen
aleyh her şeyden evvel terakki ve temeddüdün 
buralardan başlamak lâzımdır. Eskişehir'den 
çıkınca Ankara'ya gelen yolcular kuru bir 
çölden geçtiklerini görürler ve Ankara'ya ge
lirken âdeta hissiyatlarında inkisara uğrarlar. 
Bu; orta yerde akan bir nehrin etrafında bu
lunan ve feyzinak olan ovasının istifade 
edememesinden ne'şet ed'.yor. Bundan sene
lerle evvel bu nazarı dikkate alınmış bu hu
susta teşebbüsat yapılmış yani orta yerde 
akan Porsuk nehrinin iki taarfında o feyzi
nak olan ovanın sulanarak ziraatin inkişaf 
etmesi için bir proje yapılmıştı. Acaba bu is-
tikşafat faslında ova dâhil midir, değil mi
dir? Ben bunu esbabı mucibede göremedim. 
Nafia Vekili Beyefendinin zannederim buna 
i a r malûmatları vardır. Bu hususta bizi ten
vir buyursunlar. Yani bugün böyle emri zi
raatte orta yerinden nehri akan bir kuvvei 
intibatiyesi gözümüzün önünde bulunan ova
lara böyle seyirci olarak bakmanın artık za
manı geçmiştir. Bu istikşafata dâhil değil ise 
behemehal bu istikşafata ithal ©dilmesini tek
lif ediyorum. 

NAFIA VEKÎLÎ SÜLEYMAN SIRRI B. 
— Efendim, bendeniz görüyorum ki, en kü
çük fasıl da dahi fazla söz söylemek lâzım-
gelir. Onun iç'n müsaade buyurursanız He
yeti Âliyenizi taciz edeceğim. Fakat bu geie* 
cek fasıl için zemin olabilir. Gerek Esad Hoca 
hazretlerinin ve gerekse efendi hazretlernin 
buyurdukları su meselesi bizim memleketimiz
de umumi bir derttir. Buyurdukları gibi 
memleketimizin en çoğu zurradır. Zürra oldu 
ğumuz halde hepimiz biliyoruz ki yünü Av
rupa'dan getiriyoruz. Hattâ südü Avrupa'dan 
getiriyoruz. Konserveyi getiriyoruz. Sonra 
buğdayı Amerika'dan getiriyoruz. Bunun es
babı nedir? Tabiî ki., ziraatte bir birtakım 
âmiller vardır. Vesaiti nakliyenin fazlalığı, 
vesaiti nakliyede buhar küveti hakikaten buna 
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bir âmildir. Fakat bunda en büyük âmil olan 
şey suni sulamaktır. Suni sulama ile yapı
lan mahsûl yüzde seksen verir. Mesarifi is-
tihsaliye pek az fark ettiği için yüzde yüz 
temettü verir. Heyeti Âliyeniz takdir bu
yurursunuz. Herhangi iki rakip karşı kar
şıya gelirse ve yüzde yüzotuz temettü hâsıl 
ederse yüzünü feda ederek ve otuzunu kaza
nır. Aramızda Türkçülerimiz yok - Sununla 
iftihar ederiz ki, yaptığım tetkikatta bu suni 
sulamayı evvelâ Türkler tatbik etmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Biz 
Arapçı değiliz, biz de Türkçüyüz. 

NAFIA VEKÎLÎ SÜLEYMAN SIRRI B. 
(Devamla) — Hattâ bunu îskenderi Kebirin 
söylediği gibi Hindistan'da tatbik eden yine 
Türklerdir. Mısır'da son zamanda tatbik eden 
yine Mehmet Ali Paşadır. Irak'ta tatbik 
eden de yine Türktür. Anadolu'da tatbik 
edilmiş, ufak mikyasta olduğu için göze çarp-
mamıştır. Biz nasılsa demiryollarında, yollar
da olduğu gibi bu sulama meselesinde de mü
teferrik hareket etmişizdir. Tekmil inşaatı
mızı orada yaptık. Irak'ta yapt:(k. Memleke
timizde bir şey yapamadık. Biz bir Konya'da 
ya/otık. Simdi bunun menafimi biliriz 
Sonra burada sebze yetiştirmek çayır yetiştir
mek ancak suni sulama ile olur. Bugün gerek 
istifa ileve gerek tesallûp ile biz hayvanları 
beslemek istiyorsak yarın öbürgün yine hayvan
larımız gördüğümüz gibi keçi haline gelir. Çün
kü beslenemiyor. Bugün ot yer, öbürgün ot 
yer, daha sonra kök yalar. Binaenaleyh gıda ol
mayınca tabiîdir ki gittikçe küçülür. Sular gö
zümüzün önünde akar, ona mukabil yine biz 
yağmur duasına çıkarız. Şimdi buna karşı yapı
lacak çare, hemen olacak bir çaredir. Çünkü 
her hangi birisine teşebbüs ederseniz ediniz, si
ze fazla masraf gösterir. Keşfiyatını bitirdiği
miz Bursa - Kirmastı ovası vardır. Keşfiyatına 
başladığımız Adana ovası vardır. Menderes ova
sının da keşfiyatı iptidaiyesine başladık. 

ÎSMAÎL KEMAL B. (Çorum )— Kızılırmak 
da mühimdir. 

NAFIA VEKÎLÎ SÜLEYMAN SIRRI B. — 
Kızılırmak'ta yapılacak keşfiyatta üç esas 
üzerine olacak. Biri kuvvei elektrikiye; diğeri, 
sulama üçüncüsü de seyri sefaini temin etmek
tir. Ancak bu üçü elde edilmek suretiyle Kızıl

ırmak iyi bir hale gelecektir. Gedize henüz 
başlanmamıştır. Şimdi yalnız her hangi birisine 
başlıyacak olursak karşımıza çıkacak 15 - 20 
milyon liralık bir masraftır. Belki otuz milyon 
liralık. Bu parayı birden mi sarf edeceğiz. Ha
yır, bizim sularımızın bâzı noksanları vardır, 
taşarlar. Fakat sulama zamanında da az sula
rı bulunur. Fakat inşaat için güzel hassaları 
vardır. O da, inşaatın tedricen tatbik edilebil
mesi hassasıdır. Adana üç suya maliktir. Üç 
suya ayn ayrı başlamak ve binaenaleyh tekmil 
Adana ovasını sulamak için tahsisat almakta 
güçlük çekeriz ve yapmak da güç olur. Bu üç 
kısma bölünebilir. Meselâ bir Bursa ovası üç 
dört şekilde yapılır. Menderes yine böyle. Ge
diz aynı şekildedir. Diğer sularımız da hemen 
hemen aynı surette yapılabilir. Şimdi bu teşeb-
büsat nasıl yapılabilir? Bu elektrik içinden daha 
incedir, daha güçtür. İyi tetkikat, iyi keşfiyat 
lâzımdır. Gördüğünüz üçyüzbin lira en ziyade 
keşfiyat ve tetkikat içindir. Tetkikat ve keşfi-
yatımızı yapacağız ve Heyeti Celilenize gelecek 
sene gelerek onları istiyeceğiz. Binaenaleyh bu 
sene Esad Hoca Hazretlerinin buyurdukları 
gibi suları tarayalım. Fakat bu hiçbir vakit ora
daki bataklıkları kurutmıyacaktır. Onun için 
tetkikat yapacağız. 

ABDULLAH AZMÎ Ef. (Eskişehir) — Por
suk istdkşafata dâhil midir efendim? 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI B. — 
Şimdi efendim; malûmu ihsanını bir de vesaiti 
fenniye meselesi vardır. Bunu bulamıyacağız. 
Bulursak zaten porsuğun keşfiyatına başlan
mıştır ve haritası alınmıştır. Yalnız projenin 
tertibi kalır. Yalnız vesaiti fenniyesi kalır, ve
saiti fenniye bulursak başlıyacağız. Tabiîdir ki 
Eskişehir'in vesaiti nakliyesi vardır. Vesaiti 
nakliyeden ziyade tekâmül ister. Sonra bu su 
tetkikatını müsaadenizle sırası gelmişken arz 
edeyim. Biz yalnız sulak için değil aynı za
manda kömürlerimiz azıdır. Kuvvet elde etmek 
için tetkikatımızı yapıyoruz. Yani bunlar aynı 
zamanda kuvvet için müsait midirler, ne dere
ceye kadar müsaittirler, bunlar için de tetki
katta bulanacazığ. 

KEMAL B. (Sarulhan) — Gedizin manisabı 
bir zamanlar düyunu umumiye tarafından ta
rak dubalariyüe taranıyor, mecra açılıyordu ve 
nehirden o kadar zarar gelmiyordu. Son za
manlarda mansap tamamiyle kapanmıştır. Ne-
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hir dolarak taşıyor. Bir çok zararlara sebebo-
luyor. Buna karşı hiç olmazsa nıansapta ol&un 
tatlhıirat yapılıp yapılmayacağı hakkında malû
mat istiyorum. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI B. — 
Bunu tetkik edeceğiz. Tetkikat neticesinde 
eğer bu kabil ise yapacağız. Yalnız bunu yine 
tekrar eldeyim ki - Molla Bey yine bakıyor.... 

ESAD Ef. (Menteşe) — Gediz için kabul 
ediyorisun da Menderes için neden kabul etmi
yorsun? 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI B. — 
Gediz yeni açılmıştır, suni mecradır. Suni mec
ralarda tathirat faidement olur. 

ESAD Ef. — Zannedersem 
deres daha kolay olacaktır : 

©fendim, Men-

REİS — Efendim, Muvazenei Maliye En
cümenin bir mazbatalsı vardır. Okunacaktır. 

6. — Zonguldak Mebusu Yusuf Ziya Beyin, 
Bartm ağzında teraküm eden kumların taran
ması için Nafıa bütçesine 40 bin lira tahsisat 
vaz'ına dair kanun teklifi ve Nafıa ve Muvaze • 
nei encümenleri mazbataları (2/281) 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbata'sı 

Bartın ağzında teraküm eden kumların ta
ranması hakkında Zonguldak Mebusu Yusuf 
Zıya Bfcy ve rüf ekası tarafından verilip Nafıa 
Encümenince tasviibolunan, Encümenimize mu-
havvel teklifi kanuni ve Nafıa Encümeni maz
batası mütalâa ve tetkik olundu. Battın ağzın
da toplanmış kumların taranarak tatbiki ve bu 
suretle (500 ile 1 000) tonluk sefainin oniM 
kilometreye kadar Bartın ırmağına çıkabilme
si mümkün olacağı ve bahriyede mevcut kum 
tarağının tamiri neticesinde methalleri Halicin 
çamuruyla dolan tersane havuzlarının faali
yete getirileceği Nafıa Encümeninin mazbata
sında bildirilmesine binaen tarağın tamiri ile 
kum ve çamurların taranması Bartın kereste 
ihracatının tezayüdüne ve tersane 'havuzları
nın varidat getirir bir hale konmasını bâis ola
cağından 1340 senesi Nafıa bütçesinin umuru 
miyahiye tertibine mevzu tahsisattan bir kıs
mının bu hususa tahsisliyle Baritin ağzının ter-
cihan tathiiri Encümehimizce muvafık görüldü
ğü arz olunur. 

Muvazenei Maliye 
Encümen ReiM 

Hasan Rehmi 
Kâtip 

Tralbzion 
Şefik 
Âza 

Çorum 
Ferit 
Âza 
Sivas 

Rasim 

Mazbata Muharriri 
Ali Cenana 

Âza 
Bursa 

Necati 
Âza 

Erturğul 
Dr. Fikret 

Âza 
Gitfesun 

Musa Kâzım 

REİS — Birinci maddenin serlevhasına tat-
hir kelimesinin konmasını teklif ediyorlar. 

NİYAZİ B. (Mensin) — Esasen tathirat 
dâhildir. 

REİS — inşaat ve tathirat kelimeisini oku
yacak amısınız? 

NİYAZİ B. — Hayır hacet yok. 
REİS — Ralhmii Beıy tasrihini teklif ©diyor. 
MUHTAR B. (Trabzon) — Reis Bey, zaten 

masraf mahduttur. Eğer Heyeti delile bu tat-
hir işini yapmak için bir karar verirse mut
laka oraya isminin tasrihi lâzım. Çünkü üeyüz 
ibin lira ile bu dönmez. Onun için hangisine 
para verilecekse onun ismi yazıllmalıidır. Yok
sa yapılmayacağının resmidir. 

REİS — Efenldıim, bunu Muvazen'ei Maliye 
Encümeni teklif ediyor. Muvazenei Maliye 
Encümenine Soruyorum. Serlevhanın tashihini 
kabul ediyorlar mı? 

NİYAZİ B. (Menisin) — Serlevhanın tas
hihine lüzum görmüyoruz. Fakat Heyeti Celile 
kabul ederse ona bir diyecek yoktur. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümeninin 
Mazbatası üzerine Rahmi Beyin teklifi; 263 
ncü faslın birinci maddesine (Bartın Limanı 
azgının tathiri) cümlesinin ilavesidir. Bunu ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul etmAyen-
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir, efen
dim. 

MALİYE VEKİLİ ABDÜLHALİK B. — 
Tathir diye konulabilir. Fakat Bartın azgının 
tathiri için kaç bin lira lâzımdır. Bu meçhul
dür. 

REİS — Efendim, rica öderim, Encümen
den ve sairöden. Bu serlevha ne olacaktır diye 
sordum. Rey istihsali sırasında (söylüyorsu
nuz. 
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NfYAZi B. (Mersin) — Encümen kabul 
ediyor. 

REİS — Kabul edilmiştir. 

Efendim Saruhan Mebusu Kemal Bey, Ge
diz nehrinin ıslahı ve mazarratının ref'i için 
lâzım gelen tetfcikatı fenniyenin icrası zımmm-
da icabıeden masarifin 263 ncü faslımdan ic
rasını teklif ederim diyor. Vekil Bey buna ait 
izahat verimlerdir. Menteşe Mebusu Esad 
Efendi 56 refiki ile 263 ncü faslın ikinci mad
desine Menderes'in tathıtri kaydının ilâvesini 
teklif ediyorlar. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI B. — 
Efendim, malûmu âliniz bir suyun tböyle tat-
hiriyle meni mazarratı kabil midir, değil mi
dir? Bu tetkika muhtaçtır ve ekseriye tathir 
ile yapılan ameliyat pek muvakkattir ve nadir 
yerlerde failde verir. Bu hale karşı bendeniz 
maatteessüf mühendis olduğum için diyeceğim 
ki bu suretle yapamam. Yarın, öbürdün tathir 
ile bu ıslah olunamaz. Boşuna para sarf olu
nur. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Rica ederim efen
dim. 

REİS — Takririnizi mufassalaaı izah ©di
niz. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Efendim arz ede
yim. Dediler ki masrafı muciptir. Halbuki bu
raya yapılacak masraf ile temin buyurulacak 
menafi çok yüksektir. Büyük menfaat için bu 
masrafa acınmaz efendim. 

REİS — Efendim, Esad Efenldi Hazretleri 
istikşafat, inşaat, İskadan sonra Menderes mec
rasının tathiri cümlesinin ilâvesini teklif edi
yorum. Kabul ettiğiniz tadilât veçhile Bartın 
ağzının taithiri mecrası cümlesinin ilâvesini 
teklif ediyor. 

NİYAZİ B. (Mersin) — Efendim, esas iti
bariyle bu fasıl bunları tamamiyle temin eder. 
Muvazenei Maliye Encümeni buna dair olan 
kısmında yani (557) nci sayfadan itibaren ta 
(563) ncü sayfaya kadar olan kısımda uzun-
uzadıya izahat vermiştir. Ve Menderes de bun
da dâhildir. Endişeye mahal yoktur. Esas iti
bariyle encümen Abdullah Azmi Efendinin fik
riyle de hemfikirdir. Hakikaten memleketi
mizin en mühim ihtiyacı su ihtiyacıdır. Ve kud
reti elektrikiye istihsalidir. Bu hususta sahibi 

ihtisas olan Süleyman iSırrı Beyefendi izah et
tiler. Bu sene bu maksadı teminden uzaktır. 
Fakat hakikaten bu sene bunu temin edecekse 
ve bu işler yürüyecek olursa tahsisatı mun-
zamma ile gelsinler. Muvazenei Maliye En
cümeni maalmemnuniye bu tahsisatı kabule 
hazırdır. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Binaenaleyh bu 
cümleyi de kabul eıtm'ekte faide çoktur. 

NİYAZİ B. (Devamla) —Lüzum yoktur. 
ESAD Ef. (Menteşe) — Mes'ulsün Niyazi 

Bey, Menderesin hâki pâki senden davacıdır 
Niyazi Bey. 

REİS — Efendim Menderesin ıtathirini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul etmiyen-
ler lütfen el kaldırsın. Efendim rica ederim 
tereddüdediyorum. Serlevhayı arz edeyim, ser
levha istikşaf at, inşaat Bartın ağzının tathiri 
ve Menderesin tathiri mecrası şıeklinde olacak
tır. Bu şekilde serlevhavı tashih etmeyi kabul 
edenler lütfen ayağa kalksın efendim, oturu
nuz rica ederim. Kabul etatiyenler lütfen aya
ğa kalksın. Kabul edildi. Efendim, faslın ser
levhası istikşaf at, inşaat, İska ve Bartın ağzı
nın ve Menderes mecrasının tathiri suretinde 
tashih edilmiştir. Efendim (263) ncü faslın ye
kûnu olan (435 032) lirayı kabul buyuranlar 
lütfen el kaldırsın. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edildi. 

FaJsıl l i ra 

264 Müössesat ve umuru miyahiye 
memurini maaşatı 1 440 

REİS — Efendim 1 440 lirayı kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edildi. 
Fasıl Lira 

265 Tahsisatı fevkalâdei şehriye 190 629 

REİS — Efendim 265 nci fasıl tahsisatı 
fevkalâdei şehriye olan 190 629 lirayı kabul 
buyulanlar lütfen el kaldırsın. Kabul etmi
yenler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 
Fasıl Lira 

266 Mülga Nafıa Nezaretinden mu
vakkaten istihdam olunan me
murin maaşatı 11 000 
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REİS — 266 nci fasla kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Ka'bul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

266/A 19 000 

REİS — Efendim 266 (A) faslının yekûnu 
olan 19 000 lirayı kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

Yekûnu Umumi, (17 180 552) .. 
Yekûnu umumiyi kabul edenler lütfen el 

kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
Müsaade buyurunuz efendim. Samsun - Si

vas, Ankara - Musaköy -demiryolları mülhak 
bütçesi Muvazenei umumiyeden ihracediimiştir. 
Ayrıca tâyini esami ile reye vaz'eddyorum (Ek
seriyet yok, yarın sesleri) Efendim yoklama 
suretiyle yapacağız. Nizamnamıemiz sarihtir. 
Ka'bul edenler beyaz, etmiyenler kırmızı rey 
versin. Samsun - Sivas, Ankara - Musaköy de-

.1340 0 : 2 

miryolları mülhak bütçesini reyiâliniıze vaz'edi
yorum. 

(Kângırı dairei intihaMyesıinden istihsali 
araya başlandı.) 

REİS — Reylerini vermiyen rliifeka varsa 
lütfen reylerini istimal buyursun. İstihsali âra 
hitam bulmuştur. 

Arkadaşlar rica ederim, ara neticesini arz 
edeceğim. Gitmeyiniz efendim. 

Efendim Emniyet Sandığına rey veren aza
nın adedi 100 tır. (160) reyle Emniyet San
dığı bütçesi ve kanun lâyihası kabul edilmiş
tir. 

Efendim, Samisun - Sivas ve Ankara - Mu
saköy Demiryolu bütçesine rey veren azanın 
aJdedi 96 dır. Binaenaleyh nisabı ekseriyet 
yoktur, fkinci defa reye vaz'edilecektir. Yaran 
bermutat içtima etmek üzere celsieyi tatil edi
yorum. 

Hitamı müzakerat : Saat: 7,25 
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Emniyet SanJdağı bütçesi hakkındaki aranın neticesi 
(Kanun kalbul edilmiştir) 

Reye iştirak edenler : 160 
Kabul edenler : 100 

(Kabul edenler) 

Hilmi B. (Artvin); Talât B. (Ardahan); 
Safa B. (Adana); Besim Atalay B., Mustafa 
Vehbi B. (Aksaray); Esad B., Nafiz B., Ali 
Rıza E l (Amasya); Hasan B. (Antalya); Şa
kır B., ihsan B. (An'kara); Faik B., Hüseyin 
Rıflkı B. (Edirne); Faik B., Hamdi B., Recai B. 
(Ordu); Sabit B. (Erzincan); Raif Ef., Kâzım 
Ef., Rüşdü Pş, Ziya B. (Erzurum); İbrahim 
B., Basilm B. (Ertuğrul) ; İhsan Hâmid B.. Kâ
zım Hüsnü B., İhsan B. (Ergani); Gsımanzade 
Haimdi B., Rahmi B., Şükrü B., (İzmir); Mü-
kerrem B., Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta); Haım-
di B., Süleyman ,'Sim B., Ali Rıza B. (İstan
bul) ; Abdullah Azmi Ef., Arif B., Emin B. 
(Eskişehir); Hüseyin B. ; Naci B., Mustafa 
B., Mülhiddin B. (Elâziz); Ali Ef (Urfa); Ha
fız Emin Ef., Dr. Tevfiik B. (İçel); Mustafa B., 
Şükrü B., İbrahim B., Saffet B. (İzmit); Şe
fik B. (Bayezid); Hamdi B., 'Süleyman Sırrı B. 
(Braok); Mustafa Fehmi Ef., Refet B. (Bur 
s a ) ; Hüseyin Baki B. (Burdur); Emin Cetmal 
B., Şükrü B., Falih Rıfkı R. (Bolu); Şükrü B., 
Mehmed B. (Biga); Camii B. (Tekirdağ); Sü
leyman Neemi B., Cavid Pş., Talât B. (Canik); 
İhsan B. (Cebelibereket); Şakir B. (Çatalca); 
Münir B., İsmail Kemal B., Mustafa B., Ferid 
B., femet B. (Çoruim); Nazmi iB.. (Hakkâri); 
Mazhar Müfüd B., Neei'b Ali B., Haydar Rüşdü 
B., Dr. Kâzı/m B. (Denizli); Feyzi B., Mehımed1 

B., Şenef B., Zültü B. (Diyarbekir); Ali B., 
Fuad B. (Rize); Yusuf Ziya B., Tunalı Hilmi 
B., Halil B. (Zonguldak); Mahmuld B. ; Halil 

Hulki Ef. (Siird); Muammer B., Halid Turgut 
B., Ziya B., Ömer Şevki B. (Sivas); Kadiri Ah-
ımed B. (Siverek); Mehmet SaJbri B., Kemal B. 
(Saruhan); Abdullah B., Ahımed Muhtar B., 
ŞeÖk B„ Hasan B., Süleyman Sırrı Ef. (Trab
zon) ; Kılıç Ali B., Hafız Şahin Ef., 'Ferid B., 
Ali Cenani B. (Gazianteb); Ömer Ef. (Kars); 
Oslman Niyazi B., Hulusi B., Melhlmied Cavid B., 
Ahmed Süreyya B., Haydar Âdil B. (Karesi); 
İsmail B. (Karahisarı aŞrki) ; Kâmil Ef., İzzet 
Ulvi B. (Karalhisan Sahib); Mehmed Fuad B. 

; Halid B., Hasan Fehımi Ef., Ali Rıza B., Ahmted 
* Mahir Ef. (Kastamonu); AH Saib B., Ali 

Şaldi B. (Kozan); Haeı Bekir Ef., Kâzım Hüs
nü B., Tevfik Fikret B., Eyülb Satbri Ef., Musa 
Kâzım Ef., Naiım Hazım B., Mustafa Feyzi Ef. 
(Konya); Yahya Galüb B. (Kırşehir); Ahmed 
Hilmi B., Sabit B., Dr. Halid B., Nuh Naci B. 
(Kayseri); Celâl Nuri B. (Gelibolu); Zeki B„ 
Veysel Rıza B., Hasan Fehmi B. (Oülmüşane); 
Talâ'ât B., Ziya E., Mustafa Abdülhalik B., Ri-
faJt B. (Kângın) ; Ragıb B., Nuri B. ('Kütahya); 
Hacim Muhiddin B., Hakkı Tarık B. (Gire
sun) ; Abdürrazak B., Necilb B., Derviş B. 

j (Mardin); Niyazi B., Besilm B. (Mersin); Hacı 
Mehımed Ef., Abdülkadir B. (Maraş); Reşid 
Ağa, Mahmud Nedim B. (Malatya); Esad Ef., 
Yunus Nâidi B., (Menteşe); llyas Sami B., Os
man Kadri B. (Muş); Atâ B., Elbuibekir Hazım 
B., Galib B. (Niğde); Hakkı B., Münib B. 

I (Van). 
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Samsun - Sivas - Ankara - Musaköy hattının inşası hakkındaki Kanun ile bu baptaki mülhak 
bütçenin birinci defa reye vaz'ı neticesi 

(Nisabı ekseriyet ihâsıl olmamıştır.) 
Eleye iştirak edenler : 96 
Kabul edenler : 96 
Reddedenler : O 
Müstenkifler : 0 

(Kabul edenler) 

Hilmi B. (Artvin); 'Talât B. (Ardahan); 
Safa B. (Adana); Mustafa Veihlbi B. (Aksa
ray) ; Ali Rıza Ef., 'Esad B. :(Amasya); İhsan 
B. (Ankara); Kâzım E'f., Riüşldlü Bş., Raif Ef. 
(Erzurulm); Dbralhkn B. (Ertuğırul); Dhsan Hâ-
mid B., Kâzım Vehbi B. (Ergani); Osimanzade 
Hamldi B., Şükrü B., Ra'hımi B. (Izimilr); Mü-
kerröm B. (İsparta); Ali Rıza İB., Süleyman 
'Sırrı B. (İstanbul); Arif B., Elmin B., Albdul-
la!h Azımi Ef. (Eskişehir); Mustafa B. (Elâziz) ; 
Dr. Refik B., Hafıiz Emin Ef. (İçel); Mustafa 
B. (İzmit); Necati B., Mustafa lehimi Ef., Re-
fet B. (Bursa); 'Hüseyin Baki B. (Bundur); 
Süleyman 'Sırrı B., Haffndi İR., Salih B. (Btozolk); 
Şükrü B. (Biga); Süleyman Necimi B., Cavid 
Rş. (Canik); Münir B., llslmail Kemal B., İsmet 
B. (Çoirulm); Nazımi B. (Hakkâri) ; Feridun 
Fik'ri B. (Dersim); Neci'b Al B., Dr. Kâzım B., 
Yusuf B. (Denizli); Şeref B., Zülfü B., Feyzi 
B., Mehtaed B. (Diyarbekir) ; Fuad B., Ali B. 

(Rize); Halil B., Tunalı Hilimi B., Yusuf Ziya 
B. (Zonguldak); Mahmud B. (Siird); Halis 
Turgut B. (Sivas) ; Kaidri Ahmeıd B., Mahmud 
B. (Sverek); Reald B. (Sarulhan); Abdullah B , 
Rahm B., Hasan B., Şefk B., Ahımieıd Mulhtar B., 
Süleyman Sırrı Ef. (Trabzon); Hulûs B., MeOı-
ımeld Caviıd B., Osman Niyazi B. (Kareisi); Musa 
Kâzıım -M., Kâmil E l (Karahisarı Sahib) ; Ha-
lid B. (Kastalmonu); Ali Şad B. (Kozan); Nainn 
Hâzıim Ef., Kâzım Hüsnü B., Muisa Kâzıim Ef.. 
Tevfik Fikret B., Refik B., Eyülb Sabıri Ef. 
(Konya) ; Celââl Nuri B. (Gelibolu) ; Ziya B., 
Mustafa Abdülhalik B., Rifat B., Talât B. 
(Kângırı); M'ehmed Nuri B. (Kütalhya) ; Kâ
zım B., Tarık B., Şevket Ef., Hacim Muhiddin 
B. (Giresun); Abdülgani B., Derviş (Mar
din) ; Besim B., Niyazi B. (Mersin); Mithad B. 
(Maraş); 'Esad B. (Menteşe)'; Galib B. (Niğ
de ) ; Hakkı B. (Van). 
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1340 SENESİ HARİCİYE VEKÂLETİ BÜTÇESİ 
Hariciye 

Fasıl numarası, 

Sulhun akdi dolayısiyle yekûnu tezayüdedecek bütçelerden birincisi şüphesiz Hariciye boitçe-
sıidir. Filhakika hali harb dolayısiyle devletlerle münasebet tesis edememesinden gayet dar bir 
kadro ile tedviri umur edilen Hariciye Vekâletimiz sulhun akdi ve münasebatı siyasiyendn pey
derpey tesisi neticesi olarak teşkilâtını tevsie tabiatiyle mecburiyet gördüğünden 1339 senesi (ikin
ci altı ayında kadrosu bir mislinden fazla tezyido lunmuştur. Bu suretle Hariciye Vekâletinin 1339 
senesi birinci altı ayında müstahdemin haricolmak üzere merkezde (68) memalüki ecnebiyede 
(105) memurdan mürekkep kadrosu ikinci altı ayda merkezde (107) memaliki ecnebiyede (224) me
mura dblâğ suretiyle tezyidolunmuştur. 

Hükümet 1340 senesinde merkez kadrosunu bi ?*az daha tevsi suretiyle bir bütçe tanzim etmiş ve 
1 582 302 lira tahsisat teklif eylemiştir. Merkez kadrosunda adedi tezyidden ziyade ehiil ve muk
tedir memur istihdamı ve icabederse bunlara dolgun maaş verilmesi ve bilhassa mesleki haricî 
gibi nazik memuriyetlerde müreccah olduğundan encümen kadroları bu esasa göre tetkik ve merkez 
kadrosunu şehrî 2 665 lira maaşlı 81 memur ve 405 lira ücretlli 14 hademe olarak tesbit eylemiştir. 
Hükümet İstanbul Murahhaslığının 1340 senesinde de ipkasını teklif eylemektedir. Ankara'nın 
merkezi hükümet olması Heyeti Umumiyece kabul edildikten sonra artık ecnebi sefaretlerinin de 
Ankara'ya gelmesi muktazi bulunmasına ve sefaletler için lüzumu olan mebaninin inşasına ka
dar sefaret heyetleri taımamen gelmeseler bile Hükümetle temas için şimdilik Ankara'da birer me
mur bulundurmaları her zaman kabil olmasına binaen Istabul Murahhaslığının devamı ipkasını 
sefaretlerin Ankara'ya gelmesine mâni addeden encümenimiz 1340 senesinden itibaren bu mu
rahhaslığın lağvını muvafık görmüştür. Şehbend ^rhaneler hâsılat hesaplarının1 rüyet ve tetkiMyle 
mükellef olan Tetkiki Hesabat Şubesi Muhasebe Müdürünün tahtı emir ve nezaretinde ifayı vazife 
eylemesini teminen Maliye bütçesine naklolunmuş tur. 

Fasıl : 177, 179, 180 
Teşkilâtı hariciyeye gelince, teklif veçhile 18 sefaıret kabul edilmiş yalnız birinci sınıf elçi maaşı 

120^ ikinci sınıf 100, üçüncü sınıf 80 lira olarak tesbit edilmiştir. 30 lira maaşı olan bir başkâti
bin müsteşarlığa terfünden 50 lira maaş itası muvafık görülmiyerek müsteşarlık iki sınıf addedil
miş ve birinci sınıfa 50„ ikinci sınıfa 40 lira maaş verilmek üzere teklif veçhile altı aded kabul 
olunmuştur. 

Başkâtip adedi pniki kabul edildiği gibi teklif veçhile kadroda üçüncü kâtip 8, ikinci kâtip 20 
olarak tesbit edildiği takdirde mesleke ük gireceklerin doğrudan doğruya ikinci sınıf kitabete tâ
yinlerini icabettireceğinden buna mahal kalmamak üzere 16 ikincd katiplik, 15 üçüncü kâtiplik 
kabul olunmuştur. Muamelesi fazla bâzı sefaretler için de dokuz evrak memurluğu kabul edilmiş
tir. 

Başşehbenderliklar de aynı suretle elli ve kırk lira maaşlı olmak üzere iki sınıf addolunmuş ve 
hem şehbendervekili ve hem kançıların ancak muamelesi pek kesîr başşehbenderlikler kadrosuna 
ithali ve maiyetteki şehbendervekillerine (20) lira maaş itası suretiyle şehbenderler muamelâtına 
da yapılan tasarruf atla şehrî 2 855 lira maaşlı 114 memur olarak kabul edilmiştir. Şehbenderler 
vazaifi esasiyesinden biri de bulundukları mahal1 in muamelâtı ticardyesi hakkında malûmat cem'i 
olduğu cihetle bunların muntazaman ticaret raporu tanzimiyle bu raporların Hariciye Vekâletince 
tabettirilmesi ve bilûmum vilâyata ve ticaret odalarına gönderilmesinin temini temenni olu
nur. 

Memurini hariciyenin bulundukları mahalde temsil eyliyeceği devletin nıuhafazai şeref ve haysi
yetini temin edecek surette muhassasat itası muktazi bulunmaktadır. Memurini mezkûreye qteden 
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beri verilmekte olan muhassasat, maaş ve tahsisat olmak üzere iki kısım olup maaş, memurinin 
temini maişetleri için zatlarına mahsus maliyet memurine verilen tahsisatı cüziye de memaliki ec-
nebiyede bulunmaları dolayısiyle memuriyetin icabettirdiği birtakım fazla masarif mukabili ve âde
ta maaşa zam mahiyetinde bulunmuştur. Şehbenderlere verilen tahsisat ise bu masraftan başka ola
rak Nıizamnaımei Şehbenderî mucibince kançılarya masarifi mukabili bulunmaktadır. 

Elçilere gelince : 1327 senesine kadar maktu tahsisat verilmeyip sefaret ve ziyafet masarifi 
ayrıca tarafı Hükümetten tesviye edilmekte iken 1327 senesinde her elçiye ziyafeti tenvir ve tes
hin, abonman, hademe ücurat ve melbusatı, vesaiti nakliye masrafı mukabili olmak üzere maktu 
birer tahsisat vaz'edilmiş ve sabık Meclisi Mebu'an Muvazenei Maliye Encümenince bu tahsisatın 
altı ayda bir elçiler tarafından sarfiyat hesabının gönderilmesi ve fazlasının senei âtiyeye devri 
temenni olunmuş ise de elçilerin itirazı üzerine İmparatorluk Hükümetince hesap istemekten vazgeçil
diği anlaşılmıştır. 

Hükümeti milliyemizce esasatı mesrudenin tadili hakkında bir karar veya kanun mevcut bulun
mayıp yalnız bütçede maaş ve bütçenin tahsisat faslından süfera için (500) (300) memurini sefa
ret için (400) - (200) şehbenderler için 100, 140, 150 ve şehbender maiyet memurları için 80 - 100 
lira olarak t^sbit edilmiş ve fakat kambiyosu düşük ımahaller için dahi tahsisatı fevkalâde konma
mıştır. Bu sebepten bâzı mahaller memurini müreffehen geçinebilecek derecede maaş alabildikleri 
halde bâzı yerlerde bulunan memurin aldıkları maaşla maişetlerini teminde müşkülâta duçar ol
makta bulunmuştur. Bundan başka kançılarya masarifini tesviyeye mecbur tutulan şehbenderlerin mai-
yetlerindeki şehbenderler vekili ve kançılar gibi bu gibi masarifi tesviyeye mecbur bulunmıyan memu
rinden daha az bir para aldıkları anlaşılmıştır. Bu nispetsizlik ve adaletsizliğe bir nihayet ver
mek muktazi bulunduğundan encümenimiz icra eylediği tetkikat neticesinde süferaya verilen 
maaş ile temsil masarifi mukabili bulunan tahsisatın tefrik edilmesi ve sefir maaşlarında biraz 
tenzilât yapılmak suretiyle kambiyosu yüksek mahallerde hayat pahalılığının yüzde yüzünün ita
sı, tahsisatın ise harbden evvelki 'mukabilinin verilerek ayrıca hayat pahalılığının verilmemesi 
ve altı ıayda bir bu tahsisatın sefaret memurini tarafından ihzar ve imza ve sefir tarafından tas
dik edilmiş, sarfiyat hesabının merkeze gönderümıesini muvafık görmüştür. Ancak Rusya, Al
manya gibi bâzı memalikte para kıymeti hemen hemen sıfıra münkalibolmuş ve hayat pahalılı
ğı altın para ile harbden evvelkine nisbetle müsavi veya biraz fazla bulunan yerlerde maaş ve 
tahsisatlarının harbden evvelki mukabili İngiliz lirası olarak tesviyesi ve kambiyosu düşük ma
hallerde de maaşların İngiliz lirası^ tahsisatın Türk evrakı nakdiyesi olarak itası tensibedilmiş 
ve bu hususun temini için Muvazeınei Umumiye Kanununa da bir madde ilâve kılınmıştır. 

Fasıl No. : 178 
ıMasarifata gelince, idanei merkeziye levazımı faslında nıeremmet için 200 lira, mefruşat 

nakliye ve tamiriyesi olarak 600 lira, tenvir ve teshin için 1 300 lira, kırtasiye, tab'iye ve abon
man bedıellâtı için 2 000 lira, hademe melbusatı 'cim hademe adedine göre 375 lira tahsis sure
tiyle fasıl yekûnu tekliften 2 025 lira noksaniyle 4 475 lira olarak kabul olunmuştur. 

Fasıl No. : 181 
Sefaret ve şehbenderhaneler icar tertibinde fazla görülen 5 000 lira tenzil edilmiştir. Her 

sene [Kazinei Devletten kira olarak mühim miktarda para vermemek için belli başlı sefaretha-
neılerin senede bir ikisinin mubayaası suretiyle icar muhassasatının tenziline çalışılmasına encü
menimiz Hükümetin nazarı dikkatini celbeder. Bu meyanda Devlet malı olup alyevm lüzumu 
olmıyan Çetine Şefiarethanesiyle cesîm bir bina bulunan ve yalnız tathirat ve hüsnü muhafazası 
için büyük masrafı muoibolacağı anlaşılan Viyama iSefarethanesinin füruhtunu da temenni eder. 

Mülga sefaret ve şehbenderhatneler eşyası meyaninda pek kıymettar eşya bulunduğu ve bun
ların kıymet ve evsafı tamamiyle tesbit edilme ligi anlaşıldığından biran evvel memuru mah
sus izamiyle bunların ve kıymetlerinin takdiri ve ioabedenlerin ve asarı atikadan bulunan kıy
metli eşyanın müzeye nakli ve bir kısmımın füruhtu veya tevzii ve aynı zamanda her sefaret ve 

— 902 — 



I : 18 22 . 3 . 1340 C : 2 

şehbenderhanede buluınması lâzıımgelen eşyanınvekâletçe tamıamiyle tesbit edilmekle beraber 
her sene bir memurun bu eşyayı teftiş ve hüsnü muhafazasını temin eylemesini encümen zaruri 
görmektedir. 

Tamirat için mevzu tahsisat muhtacı tamir bulıuttiian 'Tahran, Homa ve (Benlin sefarethaneleri 
için olduğu anlaşılmış, ve fazla görülen 25 000 lira tenzil edilmek BUiretiyle 25 000 lira olarak 
kabul olunmuştur. 

Fasıl No. : 182 
»Harcırah maddesindem 10 000 ve muhabere masarifi için teklif olunan tahsisattan 20 000 

lira tenzil edilmiştir. lAvrupa'da muntazam vesaiti nakliye mevcut bulunduğundan muhalberatın 
posta ile yapılarak telgraf ımubaberıatinın yalnız mühim ve müstacel hususatı siyasiyeye hasrının 
ve hilâfında hareket eden memurine telgraf ücretlerinin tazmin ettirilmesinin temini elzem bu
lunmuştur. :f#Kİ 

Üçüncü, beşinci, altıncı maddeler teklif veçhile kabul olunmuştur. 
•Fasıl No. : 183,184 
•Merkez, ve sefaret ve şehbenıderiiiklLer müteferrikası bir mıadde 'OÜıarak mevzu bulunduğundan 

iki fasla tefrik edilmiş ve on bin lirası fazla görüldüğünden tenzil edilmiştir. 
Fasıl No. : 185 
Tesbit edilen kadroya ve bayat pahalılığı ile -akça farkımın takribi hesaba göre 700 000 lira 

olarak kabul edilmiştir. 
Fasıl No. : 324-186 
Misarifini «ecnebiye masarifi fasılına mahsus mebaliğ Moskova ve Kabil'deki «sefarethaneleri

mize (Hükümeti mahailliye tarafından verilen binalara mukabil burada Afgan ve Rus sefaretleri 
için tahsis edilen ebuiye kirası ile vürudederek ecnebi misafirlerinin masarifi mukabil olduğu 
anlaşılmış mamafih iki bin ılirası fazla görüldüğünden tenzil edilmiştir. ' 

Fasıl No. : 187 
Mevcut mazulin adedime göre 34 080 lira kabul edilmiştir. 
Fasıl No. : 188 
Muahede mucıibinoe teşekkül edecek Boğazlar (Komisyonu masarifi müşterekesi için teklif veç

hile 15 000 lira kabul oiutnmuştur. 
Hülâsa : 
1339 senesi bütçesindeki tadilâta göre senelik miktarı 1 034 260 liraya baliğ olan Hâriciye 

bütçesi 1340 senesinde 231 303 lira fazlasiyle 1 265 563 lira olarak tesbit ve Heyeti Umumiyenin 
nazarı tasvibinle arz edilmiştir. 

Muvazenei Maliye 
'Encümeni Namına 

Mazbata Muharriri 
İzmir 
Şükrü 
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M. Nevi muhassasat 

1339 senesi 
bütçesindeki 

tadilâta 
göro 

1339 senesi senelik 
bütçesi miktarı 

Lira Lira 

Hükümetçe 
1340 

senesi için 
teklif 
olunan 
Lira 

Muvazenei 
Maliye 

Encümenince 
1340 

senesi iein 
teklif 
olunan 
Lira 

'Birinci kısım 
İdarei merkeziye maaşatı 

1 Vekil ve müsteşar maaşı 
2 Memurini vekâlet maaşı 
3 Müstahdemini müteferrika 

Mülga nezaret evrak ve eşyasını mu
hafaza ile mükellef memurin 

Yekûn 

İdarei merkeziye masarifi 
1 Meremet 
2 Mefruşat ve nakliyesi 
3 Tenvtir ve teshin 
4 Kırtasiye, tabiiye ve abonman be

deli 
5 Hademe melbusatı 

Yekûn 

İkinci kısım 
Sefaret ve şehbenderlikler maaşatı 

1 Sefir maaşı 
2 Sefaret memurini maaşı 
3 Şehbenderler ve kançılaryalar maaşı 
4 Şehbenderler maiyeti memurini maaşı 
5 Ücuratı müteferrika 

Yekûn 

2 
28 
4 

35 

1 
1 

4 

.7 

18 
16 
17 
2 
35 

89 

400 
584 
176 

128 

288 

000 
500 

000 
640 

140 

100 
070 
900 
528 
316 

914 

2 
37 
5 

46 

1 
1 

4 

7 

27 
18 
40 
7 
41 

400 
890 
388 

384 

062 

000 
500 

000 
640 

14.0 

960 
960 
260 
440 
592 

136 212 

2 400 
46 974 
8 940 

58 314 

500 
1 000 
2 000 

2 000 
1 000 

6 500 

27 360 
18 960 
40 260 
7 440 
1 800 

95 820 

3 600 
30 780 
4 860 

39 240 

200 
600 

1 300 

2 000 
375 

4 475 

22 080 
18 120 
34 260 
7 080 
1 680 

83 220 
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F . M. 

180 

181 

182 

183 
184 

Nevi muhassasat 

Sefaret ve şehbenderlikler tahsisatı 
Süfera tahsisatı 
Safarat memurini tahsisatı 
Şehbenderler ve kançılar maaşatı 
Fevkalâde vazaifte müstahdem me
murin maaşatı 
Şehbenderler maiyeti memurini tah
sisatı 

Yekûn 

ıSefaret ve şehbenderlikler masarifi 
1 İcarat 
2 Mefruşat 
3 'Meremet 

Tenvir ve teshin 

Yekûn 

Üçüncü kısım 
Masarifi mütenevvia 

1 Harcırah 
2 Mecmuai şehbenderî ve kütüphane 
3 Laheye Mahkemei sulhiyesi masarifi 

daimesi 
4 Muhabere 
5 İane ve iade 
6 Fahrî şehbenderler aidat ve tahsi

satı 

Yekûn 

Merkez masarif mütefer.) 
Sefaret ve Şehben.) 

1339 senesi 
bütçesi 

Lira 

1339 senesi 
bütçesindeki 

tadilâta 
göre 

senelik 
miktarı 

Lira 

- • • 

Hükümetçe E 
1340 

senesi için 
teklif 
olunan 

Lira 

33 720 
32 268 
25 680 

Muvazeııei 
Maliye 

Incümenince 
1340 

senesi iein 
teklif 
olunan 

Lira 

33 720 
32 208 
22 620 

Yekûn 

145 100 

79 000 
15 000 : 

10 075 
7 000 

111,075 

58 500 
500 

12 000 
37 000 
7 000 

3 000 

118 000 

18 000 

18 000 

145 100 

79 000 
•^a&ooo-
- 10 075 

7 000 

111 075 

58 500 
500 

12 000 
37 000 
7 000 

3 000 

118 000 

18 000 

18 000 

;-91 668 

180 000 
30 000; 

260 000 

60 000 
1 000 

4 000 
50 000 
10 000 

5 000 

130 000 

25 000 

25 000 

'. 88 548 

130 000 
25 000 

180 000 

50 000 
1 000 

4 000 
30 000 
10 000 

5 000 

100 000 

3 000 
10 000 

r-m-> 
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Nevi muhassasat 

Sulh müzakeresine memur heyeti 
masarifi umumiyesi 

Tahsisatı fevkalâde 

Misafirini ecnebiye masarifi 

Mâzulin maaşı 

Mâzulin tahsisatı fevkalâdesi 

Yekûn 

Mülga Safarat ve şehbenderlikler 
düyunu 

Boğazlar Komisyonu masarifi müşte-
rekesi 

1339 senesi 
bütçesi 

Lira 

Muvazenei 
1339 senesi Maliye 
bütçesindeki Hükümetçe Encümenince 

tadilâta 1340 1340 
göro senesi için senesi için 

senelik teklif teklif 
miktarı olunan olunan 

Lira Lira Lira 

410 069 410 069 900 000 700 000 

250 000 

410 069 

10 

32 

32 

000 

602 

602 

30 000 

10 000 

32 602 

32 602 

900 

10 

15 

• 

000 

000 

000 

700 

8 

16 

18 

34 

15 

000 

000 

080 

000 

080 

000 

Yekûnu umumi 1 257 188 1 034 260 1 582 302 1 265 563 
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Kalblejptadilât 1339 senesi maaşatı 

Unvanı memuriyeti 

Vekil 
Müsteşar 

Birinci madde yekûnu 
Kalemi Mahsus ve Şifre Müdüriyeti 
Müdür 
Mümeyyiz 
Kalemi Mahsus Başkâtibi 
Şifre. Memuru 
Şifre Memuru 
Kalemi Mahsus Kâtibi 
Müracaat. Memuru 

Umuru Siyasiye Müdüriyeti 
Müdür 
1 nci Şube Müdürü 
Mümeyyiz 
Başkâtip 
İkinci Kâtip 
Daktilograf 
Mümeyyiz 
Mukayyit 
2 nci Şube Müdürü 
Mümeyyiz 
Başkâtip 
İkinci Kâtip 
Daktilograf 
Mümeyyiz 

Umuru Şehbenderî ve Ticariye Müdüriyeti 
Müdür 
Umuru Şehbenderî Müdüriyeti 
Müdür 
Mümeyyiz 
Başkâtip 
İkinci Kâtip 
Daktilograf 
Mukayyit 

Yekûn 

Yekûn 

•Aded 

1 
ri 

2 

1 
1 

1 
3 

6 

1 
1 

4 
2 

Böheıii 
l i r a 

15 

30 
25 

Şöhrisi 
Lira 

100 
100 

200 

30 
20 

20 
45 

115 

60 
35 

120 
50 

30 
25 

15 

280 

• 60 

35 

60 
50 
15 
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Badettadilât 1339 senesi maaşatı 

Beheri Şehrisi 
'Aded Lira Lira 

Hükümetçe 1340 senesi için 
'teklif olunan 

Aded 
Beheri 

Lira 

100 
100 

Seferisi 
Lira 

100 
'100 

Muvazenei Maliye Encümenince 
1340 senesi için teklif olunan 

Tahsisatı 
Beheri Şehrisi fevkalâde 

Aded Lira Lira Lira 

200 
100 103,50 

2 

1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 

9 

1 
1 
1 
3 
3 
1 

1 
1 
3 
3 
1 

19 

1 

1 
1 
3 
2 
1 

25 

30 
25 

'30 
25 

30 
25 

200 

40 
30 
30 
75 
20 
20 
15 

230 

75 
40 
35 
90 
75 
15 

40 
35 
90 
75 
15 

585 

75 

40 
35 
90 
50 
15 

2 

1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 

9 

1 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
2 
1 
'1 
4 
3 
i 
i 
'25 

1 

1 
1 
3 
3 
1 
2 

25 

30 
25 

15 

20 
25 

30 
25 

15 

200 

40 
30 
30 
75 
20 
20 
20 

235 

75 
40 
35 
120 
75 
20 
15 
30 
40 
35 
120 
75 
20 
15 

715 

75 

40 
35 
90 
75 
20 
30 

2 

1 

1 
2 
1 
1 
1 

7 

1 
1 
-

2 
3 
1 

1 
1 

2 
3 
1 

16 

1 

1 

2 
2 
1 

25 

30 
25 

30 
25 

30 
25 

300 

40 

30 
50 
20 
20 
•20 

180 

75 
40 

60 
75 
20 

15 
40 

60 
75 
20 

480 

60 

40 

60 
50 
20 

103,50 

57,50 

50 
90 
40 
40 
40 

317,5 

83,75 
57,50 

100 
135 
40 

35 
57,50 

100 
135 
40 

783,75 

72,50 

57,50 

100 
90 
40 
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Kablettadilât 1339 senesi maaşatı 

Beheri Şöhrisi 
Unvanı memuriyeti 'Aded Ldra Lira 

Umuru Ticariye Müdüriyeti 
Müdür 
Mümeyyiz 
'Başkâtip 
İkinci Kâtip 
Mukayyit 

Yekûn 
Tâbiiyet ve Umuru Hukukiyei Muhtelite Müdüriyeti 
Müdür 
Tâbiiyet Şubesi Müdürü 
Tetkiki Tâbiiyet Mümeyyizi 
Tetkiki Tâbiiyet Kâtibi 
Tasdik Tâbiiyet Mümeyyizi 
Tasdik Tâbiiyet Kâtibi 
Tasdik Tâbiiyet (Kâtibi 
Tâbiiyet Dosya Memuru 
Umuru Hukukiyei Muhtelite Şubesi Müdürü 
Mümeyyiz 
Mümeyyiz 
Kâtip 
Kâtip 

Yekûn 8 195 
Memurin ve Sicilli Ahval Müdüriyeti 
Müdür 
Mümeyyiz 
Memur 
Sicil Dosya Memuru 
Kâtip 
Hesap Memuru 
Hesap Memuru Muavini 

Yekûn 
Heyeti Müşavere 
Müşavir 
Kâtip 

Yekûn 

220 

40 

30 
15 
25 
15 

30 
25 
15 

3 75 '225 
1 30 

4 255 
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Hükümetçe 1340 senesi için 
Dadettaddılât 1339 senesi maaşatı teklif olunan 

Beheri Şdhrisi Beheri ŞehriM 

Muvazenei Maliye Encümenince 
1340 senesi için teklif olunan 

Tahsisatı 
Beheri Şehrisi fevkalâde 

iAded Lira l i ra iAded Lira Lira Aded Lira Lira Lira 

1 
1 
1 
2 
1 

15 

1 
1 

r-l 

2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

14 

1 
1 

1 
1 

4 

3 
1 

25 
15 

17,5 

17,5 

75 

40 
35 
30 
50 
15 

475 

60 
40 
25 
35 
25 
35 
15 
25 
40 
25 

17,5 
15 

357,5 

40 
25 

15 
20 

100 

225 
. 30 

1 
1 
1 
3 
1 

20 

1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

14 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

7 

3 
1 

25 

17,5 

17,5 

75 

40 
35 
30 
75 
20 

'595 

60 
40 
25 
35 
25 
35 
15 
25 
40 
25 

17,5 
15 

357,5 

40 
25 
20 
20 
15 
25 

17,5 

162,5 

225 
30 

1 

1 
2 
1 

12 

1 

1 
2 
-1 

1 
1 

1 
1 
1 

10 

1 
1 

1 
1 
1 

5 

1 
1 

* 

25 

17,5 

75 
60 

40 

30 
50 
15 

365 

50 

30 
35 
25 

15 
25 

30 
25 
20 

255 

40 
25 

20 
15 ' 
20 

120 

75 
60 

57,5 

50 
90 
35 

592,5 

65 

50 
75 
45 

35 
45 

50 
45 
40 

450 

57,5 
45 

40 
35 
40 

217,5 

' 83,75 
72,50 

255 255 135 156,25 
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Kaîblettadilat 1339 senesi m-aagatı 

Unvanı memuriyeti 

Tercüme Heyeti 
Fransızca Mütercimi 
Kuşça Mütercimi 
İngilizce Mütercimi 
Almanca Mütercimi 
İtalyanca Mütercimi 
Arabi ve Fa risi Mütercimi 
Kâtip 

Evrak Müdüriyeti 
Müdür 
Muavini 
Başkâtip 
Mukayyit 
Mukayyit 
Mukayyit 
Dosya Başkâtibi 
Dosya Memuru 
Dosya Memuru 
İrsialât Memuru 
İrsalât Memuru Muavini 

Teşrifatçı 
Muavini 

Hukuk Müşavirliği 
Başhukuk Müşaviri 
Hukuk Müşaviri 
Hukuk Müşaviri Muavini 
Hukuk Müşaviri Muavini 
Hukuk Müşaviri Muavini 
Kâtip 

Tetkiki Hesabat Şubesi 
Tetkiki Hesabat Mümeyyizi 
Tetkiki Hesabat Memuru 
Pul Ambar Memuru 

Aded 

1 
1 
1 

Beheri 
Lira 

Şöhrisd 
Iilra 

30 
30 
30 

Yekûn 

Yekûun 

Yekûn 

Yekûn 

30 

20 

120 

40 

20 
15 
10 

25 
40 

150 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

100 
50 
35 
25 
20 
15 

245 

Yekûn 
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Hükümetçe 1340 senesi için 
Badettadilat 1339 senesi maaşatı <teklif olunan 

iAded 
Beheri Şehrdsi Beheni Şertırisi 

Muvazenei Maliye Encümenince 
1340 senesi için teklif olunan 

Tahsisatı 
Beheri Şehrisi fevkalâde 

Lira Lira Aded Lira Lira Aded Lira Lira Lira 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

7 

1 
1 
•1 
1 • 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 

13 

1 
1 
1 
2 

1 

6 

3 
1 

25 
20 

30 

15 

40 
30 
30 
30 
30 
30 
15 

205 

50 
35 
30 
20 
15 
15 
30 
50 
40 
25 
20 

330 

100 
60 
40 
60 

15 

275 

45 
15 

1 
1 
2 
1 
1 
1 

7 

1 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
1 

18 
1 
1 

2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

6 

1 
3 
1 

40 

25 
20 

25 

20 

50 
40 
80 
40 
40 
40 

290 

50 
35 
30 
75 
80 

17,5 
30 
75 
20 
25 
20 

457,5 
60 
35 

95 

15 
100 
50 
40 
30 
25 

395 

25 
60 
20 

1 
1 
1 
1 
1 

5 

1 

1 
2 
o 

1 
3 
1 
1 

13 
1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 

5 

20 
15 

25 

100 ilâ 
60 ilâ 

40 
40 
40 

' 40 
40 

200 

40 

30 
40 
45 

30 
75 
20 
25 

305 
60 

60 

150 
100 

50 
40 

20 

360 

57,5 
57,5 
57,5 
57,5 
57,5 

287,5 

57,5 

50 
80 
105 

50 
135 
40 
45 

562,5 
72,5 

72,5 

140 
102,5 
65 

57,5 

40 

405 

'60 •5 105 
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Kaıblefctadilât 1339 senesi maaş atı 

Uıîvanı memuriyeti 

Levazım Memuru 
Kuryeler 
Hariciye Vekâletine merbut İstanbul Murahhaslığı 
Mümeyyiz 
Kâtip 
Kâtip 
Kâtip 
Hazine Evrak Memuru 
Kâtip 
Kâtip 

Aded 

5 

1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 

Beheri 
l i r a 

25 

15 

Şöhrisi 
Lira 

125 

30 
20 
60 

110 
40 
20 
15 

Yekûn 3 75 
Mülga Nezaret evrak ve eşyasını muhafaza ile mükel
lef Memurin 
Memur 
Kâtip 

Yekûn 
Şark Cephesi İrtibat Memuru 

İkinci madde yekûnu 
Müstahdemini müteferrika 
Merkez Müvezzii (Maktu) 
Telefon Memuru (Maktu) 
Kapı Çuhadarı 
Ser Hademe (Maktu) 
Odacı (Maktu) 
Hazilnei Evrak Muhafazası (Maktu) 
İstanbul Murahhaslığı odacıları (Maktu) 

Yekûn 
Sefarat ve Şehbenderlikler 
Birinci sınıf Elçi maaşı 
Birinci sınıf Elçi maaşı 
İkinci sınıf Elçi maaşı 
Üçüncü sınıf Elçi maaşı 

Birinci madde yekûnu 15 1 600 

1 
1 

2 
1 

68 

2 

1 
6 
2 
4 

15 

1 
14 

5 

18 
18 
18 

100 

20 
12 

32 
30 

1 952 

10 

20 
108 

36 
72 

246 

200 
1 400 
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Badettadidât 1339 senesi -nraaşatı 
Hükümetçe 1340 senesi için 

teklif olunan 

Muvazenei Maliye Encümenince 
1340 senesi için teklif olunan 

Tahsisatı 

Aded 

1 
3 

1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 

Beheri 
Lira 

25 

15 

Şehrisi 
Lira 

25 
75 

30 
20 
60 
no 
40 
20 
15 

(Aded 

1 

1 
1 
4 
6 
1 
1 
1 

Beheri 
Lira 

15 

Şehrisi 
Lira 

35 

30 
20 
60 
110 
40 
20 
15 

Aded 

1 

1 
1 
1 

Beheri 
Lira 

Şehrisi 
Lira 

25 

40 
20 
20 

fevkalâde 
Lira 

45 

57,5 
40 
40 

75 75 80 137,5 

20 
12 

32 

20 
12 

32 

110 3 189,5 129 3 914,5 80 2 5G5 4 027,5 

2 
1 

1 
8 
2 
6 

20 

1 
7 
4 
6 

18 

25 
25 

25 
18 
18 

150 
120 
100 

50 
25 

30 
200 
36 
108 

449 

200 
1 050 
480 
600 

'2 330 

5 
1 
1 
1 
15 
2 
8 

33 

8 

4 
6 

18 * 

5 
25 

30 
20 
20 

150 

120 
100 

25 
25 
10 
35 
450 
40 
160 

745 

1 200 

480 
600, 

2 '280 

o o 
1 

1 
8 
1 

14 

8 

4 
6 

18 

30 

30 
20 

120 

100 
80 

1 840 

90 
25 

30 
240 
20 

405 

960 

400 
480 
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Kalblettadilat '1339 senesi nıaasatı 

F. M. Nev'i 

Sefaret memurları 
Sefaret müsteşarları 
Sefaret müsteşarları 
Sefaret Başkâtipleri 
Sefaret ikinci kâtipleri 
Sefaret ikinci kâtipleri 
Sefaret üçüncü kâtipleri 
Sefaret evrak memurları 
Mülga sefaretler evrak 
mükellef memurin 

memuriyeti 

ve eşyasını muhafaza ile 

lAded 

15 
11 
4 
1 

11 

15 

Beheri 
Iüra 

30 
25 
'20 

20 

20 

Şeftır-isi1 

Lira 

450 
275 

80 
20 

220 

300 

İkinci madde yekûnu 
Şehbenderler ve kançarlar 
Birinci sınıf Başşehbender 
İkinci sınıf Başşehbender 
Şehbenderler 
Müstakil Şehbender vekilleri 
Maiyette şehbender vekilleri 
Kançarlar 
Kançarlar 
Kançarlar 

-Üçüncü madde yekûnu 
Şehbenderhane kâtipleri 
Memurini müteferrika 
Mensi 
Mensi 
Tercüman 
Kavas 
Şehbenderhane Muhafızı 
Şehbenderhane Muhafızı 
Şehbenderhane Muhafızı 
Muhafız ve Kapıcı 
Muhafız ve Kapıcı 
Muhafız ve Kapıcı 
Muhafız ve Kapıcı 
Makberei Islâmiye bekçileri 
Makberei Islâmiye bekçileri 
Makberei Islâmiye bekçileri 
Makberei Islâmiye bekçileri 
Makberei İslâmiye bekçileri 

57 1 34'5 

7 
'6 

6 
3 
9 
1 

32 
1 

2 
2 

15 
43 

m 
1 
1 
1 
3 
9 
1 
4 
2 
1 
1 
1 

40 
30 

25 
20 
'15 

40 
'30 
60 
30 
10 

15 
10 

8 
'30 
32 

'280 
180 

150 
60 

135 
10 

815 
8 

80 
60 

900 
1 290 

110 
8 
7 

30 
45 
90 
'2 

32 
60 
32 
25 
15 
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Badettadilat 1339 senesi maaşıatı 

Aded 

6 

13 
22 

58 

Beheri Şehrisi 
l i r a 

50 

Lira 

300 

30 
25 

20 
20 

'390 
550 

160 
180 

1 580 

t : 18 22 . 3 . 1340 C : 2 

Hükümetçe 1340 senesi için 
teklif olunan 

Aded 

13 
22 

58 

Beheri Şehrisd. 

Muvazenei Maliye Encümenince 
1340 senesi için teklif olunan 

Tahsisatı 
Beheri Şehrisi fevkalâde 

Lira 

1 580 58 

Lira 

50 

30 
25 

'20 
20 

Lira 

300 

390 
'550 

160 
180 

Aded 

3 
o o 
12 
16 

15 
9 

Li ra 

50 
40 
30 
25 

20 
20 

Lira 

150 
120 
360 
400 

300 
180 

1 510 

19 

32 
11 
18 
48 

128 
62 

2 
2 
25 
43 
11 
1 
1 
1 
3 
9 
1 
4 
2 
1 
1 
1 

'50 

30 
25 
25 
15 

15 

40 
30 
•60 
'30 
10 

15 
10 

8 
30 

3 

1 
1 

950 , 

960 
275 
450 
720 

355 
620 

80 
60 

'500 
290 
110 
8 
7 
30 
45 
90 
2 
32 
60 
'32 
25 
l'o 

19 

32 
11 
18 
48 

128 
62 

3 

12 

'50 

30 
25 
25 
15 

30 

5 

950 

960 
275 
450 
'720 

3 355 
*620 

90 

60 

8 
8 
32 
11 
15 
40 

114 
59 

o o 

10 

50 
40 
30 
25 
20 
15 

30 

5 

400 
320 
960 
275 
300 
600 

2 855 
590 

90 

50 
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KablettadMt 1339 senesi maa§atı 

M. Nev'i memuriyeti 

Makberei İslâmiye bekçileri 
Makberei İslâmiye bekçileri 
Adakale Müdürü 

/ 
Beşinci madde yekûnu 
Sefaret ve Şehbenderlikler tahsisatı 
Elçiler tahsisatı 
Birinci sınıf elçiler tahsisatı 
Birinci sınıf elçiler tahsisatı 
Birinci sınıf elçiler tahsisatı 
Birinci sınıf elçiler tahsisatı 
İkinci sınıf elçiler tahsisatı 
İkinci ısınıf elçiler tahsisatı 
İkinci ısınıf elçiler tahsisatı 
t Jeüncü sınıf elçiler tahsisatı 
Üçüncü sınıf elçiler tahsisatı 
Üçüncü sınıf elçiler tahsisatı 

Birinci madde yekûnu 
Sefaret memurları 
Sefaret müsteşarları 
Sefaret, müsteşarları 
Sefaret Başkâtipleri 
Sefaret Başkâtipleri 
Sefaret Başkâtipleri 
Sefaret ikinci kâtipleri 
Sefaret ikinci kâtipleri 
Sefaret ikinci kâtipleri 
Sefaret üçüncü kâtipleri 
Sefaret Evrak memurları 
Sefaret Evrak memurları 
Sefaret Evrak memurları 
Sefaret Evrak memurları 
Sefaret Evrak memurları 
Münşiler 
Tercümanlar 
Mülga sefaretler evrak ve eşyalarını mulıafaza ile 
mükellef memurin 
Mülga sefaretler evrak ve eşyalarını muhafaza ile 
mükellef memurin 
Mülhak sefaretler masarifine mukabil vaz'edilen 

İkinci, madde yekûnu 

Aded 

2 
3 
1 

Beheri 
Lira 

10 
20 

Şehrisi 
Lira 

20 
60 
20 

104 

15 

1 

14 10 

'2 886 

1 
8 
2 
4 

300 
400 
200 

500 
'2 400 
800 
800 

4 500 

2 
9 
4 
'6 
5 
4 
1 
1 
1 
4 
4 
1 

'200 
150 
«60 
150 
100 
40 

100 
80 

400 
1 350 
240 
900 
500 
160 
100 
150 
120 
400 
320 
40 

15 

140 

57 4 835 
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Hükümetçe 1340 senesi için 
Badettadilât 1339 senesi mu&agaıtı teklif olunan 

vAdad 

2 
3 

Beheri 
Lira 

10 
20 

Şehrisi 
Lira 

20 
60 

iAded 

113 3 466 15 

Bebeni Şehrisi 
Ldra 

150 

Muvazenesi Maliye Encümenince 
1340 senesi için teklif olunan 

Tahsisatı 
Beheri Şehrisi fevkalâde 

Lira Aded Lira 

13 

Lira 

140 

Lira 

3 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
•1 
3 

18 

2 
4 
3 
10 

6 
16 

8 
2 
7 

240 
'230 

110 

100 

75 

25 
20 
25 
20 

20 
15 

15 
12 
10 

720 
'690 
250 
200 
120 
220 
'75 
200 
110 
225 

2 810 

50 
80 
75 
200 

120 
240 

120 
24 
70 

3 
3 
1 
1 

2 
1 
2 
1 
3 

18 

2 
4 
3 
9 

6 
10 

15 
2 
7 

240 
230 

110 

100 

75 

25 
20 
25 
20 

20 
15 

15 
12 
10 

720 
690 
250 
200 
120 
220 
75 
200 
110 
225 

2 810 

50 
80 
75 
180 

120 
150 

225 
24 
70 

3 
25 

20 €0 
500 

3 
25 

20 60 
1 500 

150 150 

2 689 86 2 684 
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Nev'i memuriyet 

Şehbenderler tahsisatı 
Başşehbenderler 
Başşehbenderler 
Başşehbenderler 
Başşehbenderler 
Şehbenderler 
Şehbenderler 
Şehbenderler 
Müstakil Şehbender vekilleri 
Müstakil Şehbender vekilleri 
Maiyette Şehbender vekilleri 
Maiyette Şehbender vekilleri 
Kançarlar 
Kançarlar 
Kançarlar 

Üçüncü madde yekûnu 

Kaiblettadilât 1339 senesi maaşatı 

(Aded 

5 
1 

1 
4 
2 
4 
2 

7 
5 
1 

Beheri 
U r a 

150 

140 
120 
100 
80 

100 
60 

Şefhrisi 
Iülra 

750 
100 

150 
560 
240 
400 
160 

700 
300 

30 

32 3 390 
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Badettadilât 1339 senesi maaşatı 

Aded 

Hükümetçe 1340 senesi için 
teklif olunan 

Muvazenei Maliye Encümenince 
•1340 senesi için teklif olunan 

Tahsisatı 
fevkalâde 

Lira 
Beheri 
Idra 

Şehrisi 
Lira Aded 

1 
1 
6 

11 
31 
11 

2 
9 
8 
10 
48 

138 

Beheri 
Lira 

40 
30 
20 
15 

20 
15 
15 
10 
10 

Şehrisi 
Lira 

60 
50 
240 
330 
420 
165 

40 
135 
120 
100 
480 

2 140 

Aded 

1 
6 
9 

19 
13 

2 
9 
5 
10 
40 

114 

Beheri 
Lira 

40 
30 

20 
15 

20 
15 
15 
10 
10 

Şehrisi 
Lira 

50 
240 
270 

380 
195 

40 
135 
75 
100 
40O 

1 885 
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Müsteşar 
Kalemi Mahsus ve Şifre Müdüriyeti 
Umuru Siyasiye Müdüriyeti Umumiyesi 
Umuru İdariye Müdüriyeti Umumiyesi 
Tâbiiyet ve Umuru Hukukiye! Muhtelite 
Memurin ve Sicil Müdüriyeti 
Heyeti Müşavire 
Tercüme Heyeti 
Levazım Memurları 
Evrak Müdüriyeti 
Teşrifatçı 
Hukuk Müşavirliği 
Hazinei Evrak Memurini 
Müstahdemini Müteferrika 

Merkez yekûnu 
Sefaret ve Şehbenderlikler 

Yekûnu umumi 

Tahsisatı 
Aded 

1 
7 
16 
12 
10 
5 
2 
5 
1 
13 
1 
5 
3 
14 

fevkalâde 

1 
3 
9 
7 
5 
2 
1 
3 

6 

4 
1 

230 
810 
405 
110 
400 
610 
875 
450 
540 
750 
870 
860 
650 

Maaş Tahsisat Yekûn 

1 200 
2 160 
5 760 
4 380 
3 060 
1 440 
1 620 
2 400 
300 

3 660 
720 

4 320 
960 

4 860 

2 430 
5 970 
15 165 
11 490 
8 460 
4 050 
3 495 
5 850 
840 

10 110 
1 590 
9 180 
2 610 
4 860 

95 49 560 36 840 86 100 
262 650 440 83 220 88 548 171 768 

357 700 000 120 060 88 548 257 868 
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1340 SENESİ MATBUAT MÜDÜRİYETİ BÜTÇESİ 

Matbuat Müdüriyeti 

Hükümet tarafından 1340 senesi için encümenimize tevdi (edilen ve nihayete kadar müdafaa 
edilen Matbuat ve İstihbarat Bütçesi teşkilât itibariyle aşağı - yukarı 1339 senesi bütçesine müşabih 
olduğu halde maaş ve masraf yekûnu itibariyle hemen hemen. 1339 yekûnunun iki misline baliğ olu
yordu. Yaaui bir müdüriyeti umrumıiyeye nmerbuıt olarak İstihbarat, Matbuat, Tercüme, Matbaa 
müdüriyetleriyle taşra şubelerinden terekkübeden Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umuımiyesi 
teşkilâtı 1340 senesi için pek az farkla idame edilmek istendiği gibi 1339 senesinin tadilâttan eıvvel-
M halinıe: nazaran. 106 000, tadilâttan sonraki yıdkûna nıaaanan 125 000 diiıralMk olan ısetnıeiİJiik büt
çesi 200 000 liraya iblâğ olunuyordu. Encümenimiz her şeyden evvel Ajans ve İstihbarat Müdü
riyetinin vaziyetini tetkik etti. Millî ajansın doğrudan doğruya Devlet bütçesiyle ve Devlet tara
fından azil ve nasbedilen memurlarla idare olunmasında matlup ve mültezem fevaidi istihsal şöy
le dursun bilâkis her hangi bir memurun küçük bir ihtiyatsızlığı veya bir hâdisenin bidayette 
iyice keşfedilememiş bulunması neticesi olarak Hükümeti zaman zaman müşkül mevkilere dü
şürmek tehlikesi görüldü. Çünkü bugünkü şekliyle Millî Ajansı bir ihbarat ve istihbarat şebekesi 
olmaktan ziyade Hükümetin arzu ve iradelerini söyliyen ve Hükümeti anânen ve siyaseten taahhüt 
altına alan bir ağızdır. Onun için encümenink Ajans ve İstihbarat Müdüriyetini teşebbüsatı hu-
susiyeye devir ve terki münasip görmüş ve nimresmî bir mahiyeti iktisafbedeeek olan bu müessese
nin hayatını temin için de Matbuat Bütçesinde müesseseyi bugün idare eden zatın da kâfi buldu
ğu ellibin liralık bir tahsisat kabul etmiştir. Ve birinetice İstihbarat ve Ajans Müdüriyeti ile me
murlarının ve taşra şubelerinin tayyı ve Devlet bütçesinden ihracı faydalı ve zaruri görülmüştür. 

Saniyen Tercüme Müdüriyetiyle mütercimlerinin vazifeleri kısmen ajansla beraber ayrıldığı ve 
birkaç mütercim buradan alınarak umuru Devleti daha iyi tanzim ve rüyet maksadiyle Hariciye 
Vekâletine verildiği için Tercünıe Müdüriyet ve memurlarının hikmeti vücudu kalmamış ve müdü
riyetin lağvı zaruri görülmüştür. Salisen matbaa ve levazımının Meclis Matbaasına devri ve Mat
baa Müdüriyetinin keza lağvı muvafık görülmüştür. Çünkü encümen tarafından yapılan tahki
kat neticesinde sabit olmuştur ki Meclis Matbaası, kendisine daha bir miktar hurufat temin edü-
<mek şartiyle, Hazine! millete beş para bâr olmaksızın bugün görmekte olduğu işin birkaç mislini 
gtörüîLelbilllecıeîk kabiliyet ve ikudrattedriır ve bu cihet Meclis Matbaası Müdüriyeti trafından da teyido-
lunmuştur. Şu suretle dört müdüriyetten üçünü kaybeden Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umu-
miyesinin vazifesi Matbuat Müdüriyetinden ibaret kalıyor ki bunun ifası için fikrimizce tantanalı 
bir unvan olan müdüriyeti umumiyeye hademe, kırtasiye, müteferrika, teshin, tenvir, harcırah 
ve saireye, ayrı bir bütçeye hiç de lüzum yoktur. Bu vazifenin ifası için tertip ve Heyeti Gelileye 
arz ettiğimiz Matbuat Müdüriyeti teşkilâtının Hariciye Vekâleti Bütçesine ilâvesi maksadı temine 
kâfidir. Bu teşkilât Hükümet tarafından talebedilen teşkilâttan biraz daha vâsi maaş itilbriyle 
biraz daha dolgundur. 

Muvazene! Maliye Encümeniniz teklif ettiği işbu tadilât ve tensikat neticesinde temin edilecek 
faydanın yalnız yapılan mühim tasarruftan ibaret olmadığı zannındadır. Büâkis katiyen fkaani-
dıir ki 200 bin liralık Matbuat ve İstihbarat Bütçe sinden 140 küsur bin lira bu suretle tasarruf edil
miş olmakla beralber bu daireye mevdu işler çok daha salim, muntazam ve müsmir bir yola girmiş 
olacaktır. 

Muvazenei Maliye Encümeni namına 
Mazbata Muharriri 

İzmir Mebusu 
Saraçoğlu Mehımed Şükrü 
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Nevi muhassasat 

1339 senesi 
bütçesi 

Lira 

Muvazenei 
1339 senesi Maliye 
bütçesindeki Hükümetçe Encümenince 

tadilâta 1340 1340 
göre senesi için senesi için 

senelik teklif teklif 
miktarı olunan olunan 

Lira Lira Lira 

Müdürü umumi maaşı 
Memurini maaşatı 
Odacı maaştı 

Yekûn 

Masarifi tesisiye ve inşaiye 
İcarat 
Kırtasiye 
Tenvir ve teshin 
Ajans tahsisatı 
Hademe melbusatı 
Propoganda 
Anadolu matbuatına muavenet 
Müteferrika 
Ücüratı müteferrika 
Harcırah 

Yekûn 

Taşra istihbarat şubeleri ücurat ve 
masarifi 

Tesâsat ve levazım 
Masarifi tabiiye ve ücurat 
Kâğıt tedariki 

Yekûn 

Telsiz telgraf 
Tahsisatı fevkalâde 

Yekûnu umumi 

900 
10 119 
1 254 

12 273 

350 
2 000 

475 
550 

15 288 
90 

13 700 

550 
2 175 
1 050 

36 228 

7 500 

5 250 
13 500 

9 500 

28 250 

22 554,50 

106 805,50 

12 
1 

15 

2 

15 

13 

2 
1 

36 

15 

5 
13 

9 

900 
630 
860 

390 

350 
000 
475 
550 
288 
90 

700 

550 
175 
050 

228 

000 

250 
500 
500 

28 250 

30 

125 

916 

784 

900 
11 880 
1 500 

14 280 

600 
2 100 

600 
1 500 

93 000 
170 

21 000 
5 090 

600 
1 300 
1 000 

126 960 

3 900 
20 000 
15 000 

38 900 

19 860 

200 000 

720 
1 680 

2 400 

50 000 

50 000 

3 990 

56 390 
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Katolettadilât 1339 senesi maaşatı 

Beheri Şethrisi 
Unvanı memuriyeti Aded Iüra Lâra 

Müdür 
Başkâtip 
İkinci Kâtip 
Resmi Ceride ve Neşriyat Memuru 
Matbuat Tetkikat Memuru 
Koleksiyon Memuru 
İstihbarat ve Ajans Müdürü 
Ajans Muharriri 
Ajans Muharriri 
Servis Memuru 
Şifre Memuru 
Matbuat Müdürü 
Muamelât ve Şifre Kâtibi 
Muamelât Kâtibi 
Tercüme Şubesi 
Müdür 
İngilizce Mütercimi 
Almanca Mütercimi 
Fransızca Mütercimi 
Rusça Mütercimi 
Arabi ve Farisi Mütercimi 
İtalyanca Mütercimi 
Rumca Mütercimi 
Matbaa 
Müdür 
İdare ve Levazım ve Ambar Memuru 
Tevzi Memuru ve Kâtip 
Musahhih 
Evrak Memuru 
Taşra İstihbarat memurları 
İstanbul Matbuat ve İstihbarat Memuru 
Taşra Matbuat ve İstihbarat memurları 
Muvakkat Muhabirler (Maktu) 

Yekûn 24 624 
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75 

20 

35 
20 

20 

15 
35 
12 
12 

40 
30 
30 
20 
20 
20 

30 
20 
20 
15 

30 
60 

150 
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' Muvazenei Maliye Encümenince 
Hükümetçe 1340 senesi için 1340 senesi için teklif olunan 

Badetfttanüilât 1339 senesi maaşatı teklif olunan 
Tahsisatı 

Beheri Şehrisi Beheri Şehrisi Beheri Şehrisi' fevkalâde 
'Aded Ldra I/İTa Aded Lira Lira Aded Lira Lira Lira 

75 

1 

1 
1 
1 
2 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

1 
1 

2 
1 

1 
4 
2 

25 

30 

i 

!25 

30 
80 

25 
30 
20 
50 
30 
50 
25 
15 

45 
17,5 
15 , 

45 
35 
35 
60 
30 
25 
25 

40 
20 

50 
25 

60 
120 
160 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

,1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

1 
5 

<30 

»25 

40 

75 

30 
30 
25 
60 
30 
60 
25 
15 

50 
20 
15 

50 
35 
35 
30 
35 

25 
25 
30 
25 
15 
50 
25 

50 
200 

1 
1 
2 
1 
1 
1 

20 

60 
30 
40 
25 
25 
20 

72,50 
50 
80 
45 
45 
40 

32 1 052,5 31 990 6 140 260 
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KaiblettadMât 1339 senesi maaşatı 

Beheri Şehrîsi 
F . M. Unvanı memuriyeti Aded l ira Lira 

Müstahdemini müteferrika 
Müvezzi (Maktu) 
Telefoncu (Maktu) 
Odacı (Maktu) 3 18 54 

Yekûn 3 18 54 
İstanbul İstihbarat İdaresi 
Başkâtip ve İdare Memuru (Maktu) 
Ajans Muharriri (Maktu) 
Dâhili Ajans Muhabiri (Maktu) 
Harici Ajans Muhabiri (Maktu) 
Ajans Mübeyyizi (Maktu) 
İngilizce Mütercimi (Maktu) 
Fransızca Mütercimi (Maktu) 
Rumca Mütercimi (Maktu) 
Ermenice Mütercimi (Maktu) 
Dosya Memuru 
Sevkiyat ve İrsalât Memuru (M a ktıı) 
Müvezzi (Maktu) 
Odacı (Maktu) 

Yekûn 
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Hükümetçe 1340 senesi için 
Dadettadi'lat 1339 senesi maaşıatı »teklif olunan 

(Aded 

2 
1 
3 

6 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

Beheri 
Lira 

25 

25 

20 

Şehrisi 
Lira 

50 
30 
75 

155 

70 
70 
40 
40 
50 
70 
60 
60 
20 
50 
50 
40 
20 

Aded 

2 

3 

5 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
2 
1 

Beheri 
Lira 

25 

' 25 

20 

Şehrisii 
Lira Aded 

50 

75 

125 

70 
70 
40 

30 
40 
40 
40 
20 

Muvazenei Maliye Encümenince 
1340 senesi' için teklif olunan 

Tahsisatı 
Beheri Şehrisi fevkalâde 

Lira Lira 

14 640 350 
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Şehri 

Yekûnı 

1 905 
6 300 
3 495 
7 965 
3 570 
1 560 
7 350 
1 860 

34 005 

1 590 

4 800 

fi 390 

Maaş 
Lira 

900 
2 340 
1 290 
3 060 
1 320 

540 
4 080 
1 860 

15 390 

720 

1 680 

2 400 

fevkalâde 
Lira 

1 
3 
2 
4 
2 
1 
o û 

18 

3 

3 

005 
960 
205 
905 
250 
020 
270 

615 

870 

120 

990 

Ade'd 

1 
7 
4 
8 
4 
2 
7 
6 

39 

1 

6 

7 

1339 Teşkilâtı 
Müdürü Umumi 
İstihbarat ve Ajans Müdüriyeti 
Matbuat Müdüriyeti 
Tercüme Müdüriyeti 
Matbaa Müdüriyeti 
Evrak Kalemi 
Mülhakat İstihbarat memurları 
Müstahde'mini müteferrika 

Yekûn ] 

1340 Teşkilâtı 
Müdür 
Ketebe ve memurin 

Yekûn 

Maaş 
Lira 

75 
195 
107,50 
255 
110 
45 

340 
155 

L 282,50 

60 
140 

900 

Tahsisat 
Lira 

83,75 
330 
183,75 
408,75 
187,50 
85 

272,50 

1 551,25 

72,50 
260 

332,50 
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1340 SENESİ EMNİYET SANDIĞI BÜTÇESİ 

Türkiye Cumlıuriyeti 
Başvekâlet Ankara 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Aded 9 . 1 . 1340 

Karar No. : 112, 6/160 

T. B. M. Meclisi Riyaseti iCelilıesine 

Ziraat Bankasına mülhak Emniyet Sandığının 1340 senesi varidat ve masarifini mübeyyin ola
rak tanzim ve Banka Meclisi İdaresince de tat kik ve tasdik olunduğu İktisat Vekâleti Celaiesi-
nin 30 Kânunuevvel 1339 tarih ve 3012/75 numaralı tezkeresiyle iş'ar kılınıp İcra Vekilleri Heye
tinin 9 . 1 . 1340 tarihli içtimaında Meclisi Âliye arzı tekarrür eden Bütçe Kanuniyle esbabı muci
be lâyihası leffen takdim kılınmıştır. Mufctezasmm ifasına ımüsaadei Riyaset Penahilerini istir
ham eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Emniyet Sandığınım 1340 senesi Bütçesinin esbabı mucibe lâyihası 

Emniyet Sandığının binüçyüzkırk Bütçesi lef fen takdim kılındı. 
1339 senesi bütçesine mütaaEik esbabı mucibe de dahi muhtasaran arz olunduğu veçhile Ziraat 

Bankasına iltihakına müsadif 1323 senesinden beri muamelâtını ehemmiyetle tevsik etmiş olan bu 
müessese bilhassa en mühim müessesatı maliyenin hile muhafazai itibar edemediği ve erbabı ihtiya
ca hizmet eylemediği Harbi Umumi senelerinde ashabı tevdiata karşı pek ciddî hareketle teşviki 
itibar eylediği gibi mallarını elim zaruretle yok pahasına lelden 'çıkarmaya (mecbur kalanlara pek 
mühim yardımlar ifasına muvaffak olmuştur. 

Sandığın Teşrinisani gayesi itibariyle mevrut mizanına nazaran şehri mezkûr gayesine kadar 
alınan üçyüzyedibin küsur lira ile tevdiat miktarı iki milyon yüzaltaıış ifcibin küsur liraya baliğ 
olup geçen senenin on aylık miktar tevdiatundan yarım milyon lirayı mütecaviz fazla görülmekte 
olduğu gibi keızalik aynı müddet zarfında ikraz olunan (790 000) lira ille (beraber muhtelif dkrazat 
yekûnu iki milyon ikiyüz yirmisekizbin liraya reşide olmuştur. 'Sandığın dokuz aylık umum mu
amelâtı nakdiyesi yedibuçuk milyon lirayı mütecavizdir. 1340 senesi zarfında ikrazattan tahsil 
edeceği faiz miktarından müddeti mezkûre zarfında tevdiata mukabil vereceği faiz miktarı bit-
tenzil bakıyei faizle ikrazattan alınacak komüsyon ve varidatı müteferrika 183 000 liraya baliğ 
olmuştur. Âtide mevaddı mahsusasında arz edildiği üzere bundan masarif ve düyun tenzil olun
duktan sonra sermayeye 118 000 lira raddesinde bir meblâğın zammına imkân hâsıl olacağı teyak-
kun edilmiş ve senei sabıkadan sermayeye zam miktarı yüzbin liradan ibaret bulunmuştur. 

İzahatı mâruza Sandığın mevdu vazaifi pek büyük gayret ve ikdamla ifaya muvaffak olduğu 
bedidar ve nâzımı umuru olan bankaca muamelât ve sermayenin ihtiyacı tamamen müemmen şekil 
ve surette tenkisi de mukarrer bulunmakla Meclisi Âlii Millîce bu bapta vâki olacak müsaadedatı 
terakkiperverane sayesinde avnibari ile maksadın husulüne sarfı gayret olunacaktır. 

Varidat 

Merbut bütçe cetvelinin (A) işaretli varidat sayfasında muharrer olduğu veçhile üçyüz otuzdo-
kuz senesi Teşrinisani gayesinden yekûnu ikraza yüzde otuz faiz ve yüzde üç ıkomüsyon hesabiyle 
sene gayesine kadar ikiyüz yetmişyedibin lira faiz tahakkuk ettirilerek bunun balâda arz olunduğu 
veçhile tevdiata verilecek yüzonikibin lira badet tenzil mütebaki yüzaltmışbeşbin dörtyüzellialtı 
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lira sigorta ıskontolun ve dellâliye ve muhamme n ücreti ve ısaire gibi müteferrik varidat miktarı 
olarak yine Teşrinisani mizanına nazaran seme gayesi itibariyle onyedibin beşyüzkırkaltı lira 
zammolundukta mecmuu varidat (183 002) liraya ibaliğ olur. 

^Masarifi Umumiye 

Maaşat 

Fasıl 1. — Balâ'da hulasaten mâruz malûmattan müsteban buyurulacağı üzere sandığın günden 
güne mütekessir muamelâtı nakdisiy esinin gerek halkın ve gerek müessesatı maliyenin temini 
itimadını kâfil surette hüsnü idare edilmesi memurinin terfihi ahvaline mütevakkıf iken m a a _ 

şatı hâzıra ne vazaifi mevdua ve ne de müessesatı maliyei saire ile kabili kıyas derecede değildir. 
Pek cüzi, bilhassa hakkı tekaüt ve ımâzuliyete de gayrinail bulunan sandık memurininin vazife- -
lerini hüsnü ifaya sâyü gayret eylemesi ve bizzarure müessesatı saireye intisaplarına mahal veril
memesini temin için velev cüzi olsun zamaim icrasiyle perişan hallerinin nazarı dikkate alındığının 
izhar ve ispatı vecibeden bulunmuştur. Bu sebeple müdüriyete muhassas elli lira maaş şimjdilik 
sandık nizamnamei hâzırından mjuayyen altmış liraya ve muavinlik maaşı da kırktan elliye iblâğ 
ve cüzi ıolan memurin ve ketebe maaşatma bir miktar zam icra ve muamelâtın gösterdiği lüzuma 
binaen beş memur ilâve edilmiştir. 

Pek mühim ve kesir olan Emniyet Sandığı muamelâtı şimdiye kadar Ziraat Bankası müfettişleri 
marifetiyle tetkik ve teftiş edilmiş ise de ayrıca bütçesi olan Emniyet Sandığı için bankaca sar
fiyat icrası muvafık olmıyacağma binaen mezkûr sandık bütçesine beş bin kuruşla ayrıca bir mü
fettiş ilâve olunmuş ve ikinci müstahdemin ücüratı emsali derecesine iblâğ edilerek faslın yekû
nu 1339 senesine nazaran 4 998 lira fazlasiyle 15 810 liraya baliğ olmuştur. 

Masarif kısmana gelince : istanbul'ca geçen 1338 senesi iptidasında altı aylık bir bütçe tan
zim edilmiş, bu müddetin mürurundan sonra sandığın tanzim edilen ikinci altı aylık bütçesi dâhi 
berayı tastik idarei âciziye gönderilmiş idi. Birinci altı aylığın mütemjmimi olan işbu ikinci altı 
aylık bütçe senelik telâkki ve ona >gÖıre tasdiki Âliye iktiran ettirilmiş ve 'binneitüce her iki kısıım 
arasındaki bâzı sarfiyat bütçe haricinde kalmış olduğundan bu yoldaki masarife karşılık olarak 
«sinini sabıka düyunu karşılığı» namiyle bir madde ilâve ve bin sekizyüz lira tahsilat vaz'ı ve mje-
vaddı sairede zaruri bir zamaim icra edilerek faslın yekûnu 19 550 liraya baliğ olmuştur. Tahsi
satı Fevkalâdei şehriye maaşata nisbetle vaz'ı ve sandığın varidat ve masarifine nazaran temet-
tüatı sâfiyeden bermucibi nizamnamie mem,urin hissesi olarak dokuzbin lira konulmuş ve binnetice 
Emniyet Sandığı bütçesinin masarif yakûnu 1339 senesine nazaran 19 592 lira fazlasiyle 64 816 
liraya reşide olmuştur. 

Hulâsa 

Varidatı umumiye yekûnu olan 138 002 liradan mıaaşat masarif yekûnu olarak teklif olunan 
64 816 liranın tenzili ve sandıkça ashabı tevdiata verileceği berveçhi mâruz tahmin olunan 112 000 
lira nazarı dikkate alındığı halde 118 000 lira temettüa muhammen husule geleceğine nazaran 
zamaimji mâruza sandığın hali malîsine ve muamelâtı umumiyesine nazaran tasvibi Âliye iktiran 
edecek miktarda bulunmuştur. 

.Emniyet Sandığı Bütçesinin Kanun Lâyihası 

Madde 1. — 1 Mart 1340 tarihinden Gayeyi Şubat 1341 tarihine kadar imtidadeden 1340 senei 
maliyesi zarfında Emniyet Sandığınca hâsıl olacak varidat merbut (A) cetvelinde gösterildiği veç
hile 62 183 002 lira tahmin olunmuştur. 

Madde 2. — Emniyet Sandığının 1340 senei maliyesi maaş/at ve masarifi için işbu kanuna mer
but (B) cetvelinde irae olduğu veçhile 62 571 lira tâyin olunmuştur. 
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Madde 3. — Emniyet Sandığınca kavanin ve nizamat ve mukarreratı mahsusatma tevfikan 
ahzü istifa edilmekte olan faiz ve komüsyon ile varidatı saire kemakân istifa olunacaktır. 

Madde 4. — Bütçede aynı faslın mevaddı beyninde indelicap nakil muamelesi Ziraat Bankası 
Meclisi İdaresine aittir. 

Madde 5. — Emniyet Sandığı kemakân Ziraat Bankasına mülhaktır.. 
Madde 6. — îşbu kanun Mart 1340 iptidasından itibaren meriyülicradiT. 
Madde 7. — îşbu kanunun icrayı ahkâmına İktisat Vekili memurdur. 

29 Kânunuevvel 1339 

Emniyet Sandığının encümenimize tevdi olunan 1340 senesi bütçesi tetkik olundu. Ziraat Ban
kasınca mezkûr sandığa mukaddema ikraz edilmiş olan mebaliğin istirdadedilmiş olması hasebiyle 
ikrazat miktarının temakkusundan dolayı faiz miktarının tenezzül ettiği anlaşılmış ve vari
datı muhammene 183 002 lira olarak kabul edilmiştir. Bilhassa harb senelerinde - pek 
nafi hizmet etmiş olan Emniyet Sandığı muamelâtının daha ziyade tevsi ve tanzimi ve bâzı mü
him merakizde şubeler açılması ve memurin kadrosunun tensikı muktazi görülmüş ve bu cihetle
rin mahallinde tetkikıyle icabeden raporunun Ziraat Bankası Müdüriyeti Umumiyesi tarafından 
tanzim ve Meclisi Millîye tevdii kayıt ve şartiyle teklif edilen bütçenin yalnız mjüfettişlike maa-
şiyle bâzı mievadda tenkihat icra edilmiş ve masarif bütçesi 62 571 lira olarak kabul ve büçenim 
mevaddı kanuniyesi de Emniyet Sandığı Ziraat Bankasına mülhak olmasından dolayı ona göre 
tadil edilmiş olmakla Heyeti Umumiyeye takdim olunur. 

Muvazenei Maliye Encümeni Namına 
Konya Mebusu 
Kâzım Hüsnü 

.Emjniyet ISandığı Bütçesinin Kanun Lâyihası 

Madde 1. — 1 Mart 1340 tarihinden gayei Şubat 1341 tarihine kadar imtidadeden 1340 senei 
maliyesi zarfında Emniyet Sandığınca hâsıl olacak varidat merbut (A) cetvelinde gösterildiği veç
hile (183 002) lira tanzim olunmuştur. 

Madde 2. — Emniyet Sandığının 1340 senei maliyesi maaşat ve masarifi için işbu kanuna 
merbut (B) cetvelinde irae olunduğu veçhile (62 571) lira tâyin edilmiştir. 

Madde 3. — Emniyet Sandığınca kavanin, nizamat ve mukarreratı mahsusasına tevfikan ahzü 
istifa edilmekte olan faiz ve komüsyon ile varidatı saire kemjekân istifa olunacaktır. 

Madde 4. — Bütçede aynı faslın mevaddı beyninde indelicap yapılacak nakil muamelesi sandı
ğın merbut bulunduğu Ziraat Bankası Meclisi İdaresine aittir. 

Madde 5. — İşbu kanun Mart 1340 iptidasından itibaren meriyül icradır. 
Madde 6. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Heyeti Vekile Memurdur. 
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M. Nevi muhassasat 

1 İkrazat ve matlubatı muhtelife fa
izleri 

2 İkrazat Komisyonu 

3 Varidatı müteferrika 

Yekûn 

Maaşat 
1 Memurin maaşatı 

2 Müstahdemin ücüratı 

Birinci faslın yekûnu 

Masarif 
1 Kırtasiye 
2 Evrak ve defatiıli matbua 
3 Tenvir ve teshin 
4 Melbusat 
5 Müteferrika 
6 Takibat 
7 Demirbaş eşya çürütme payı 
8 Masarifi gayrimelhuza (1) 
9 ıSivili sabıka düyun karşılığı 

İkinci faslın yekûnu 

Tahsisatı fevkalâde şehriye 

Üçüncü faslm yekûnu 

İkramiye 

Dördüncü faslın yekûnu 

Yekûnu umumu 

Muvazenei 
1339 senesi Maliye 
bütçesindeki Hükümetçe Encümenince 

tadilâta 1340 1340 
göre senesi için senesi için 

1339 senesi senelik teklif teklif 
bütçesi miktarı olunan olunan 

Lira Lira Lira Lira 

183 000 

32 000 
16 000 

231 000 

6 384 
4 428 

10 812 

350 
1 400 
1 000 
280 

1 250 
6 000 
350 

2 000 

12 630 

16 482 

16 482 

5 300 

5 300 

183 000 

32 000 
16 000 

231 000 

6 384 
4 428 

10 812 

350 
1 400 
1 000 
280 

1 250 
6 000 
350 

2 000 

12 630 

16 482 

16 482 

5 300 

5 300 

165 456 

17 546 

183 002 

10 944 
4 866 

15 810 

500 
2 000 
1 000 
500 

1 250 
10 000 

500 
2 000 
1 800 

19 550 

20 456 

20 456 

9 000 

9 000 

165 456 

17 546 

183 002 

10 824 
4 866 

15 690 

500 
2 000 
1 000 
375 

1 250 
8 000 
500 

2 000 
1 800 

17 425 

2İ) 456 

20 456 

9 000 

9 000 

45 224 45 224 64 816 62 571 

(1) Memurin ve müstahdeminin uzun müddet hastalığı devam veya vefat etmesi veya 
sinni ilerlemesi veya memuriyetinin lağvı ve kadro haricinde kalarak hizmetlerinden 
çıkarılması gibi ahvalde kendilerine verilmesi muktazi ianat ve ikramiye karşılığı 
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.KaJblet'tadil'ât 1339 senesi maaşatı 

Unvanı memuriyeti 

Müdür 
Muavin 
Muhasebeci 
Muhasebeci Muavini 
Ser Veznedar 
Veznedar 
Veaneda,r 
Tevziat Mümeyyizi 
Refik 
Refik 
Refik 
Refik 
Defteri Kebir Mümeyyizi 
Refik 
Refik 
Emlâk Mümeyyizi 
Refik 
Refik 
Refik 
Sigorta Kâtibi 
Refik 
İkrazat Mümeyyizi 
Refik 
Refik 
Refik 
Füruht Memuru 
Muavin 
Refik 
Refik 
Rehin Memuru 
Muavin 
Kâtibi 
Vezne Kâtibi 
Kasa Kâtibi 
Muamelât Kâtibi 
Muamelât Kâtibi 
Refik 
Hukuk Müşaviri •••"* 
Muavini 
Kâtibi 
Levazımı Evrak ve Dosya Memuru 
Refik 

iAded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Beheri 
Liira 

50 
40 
30 
20 
20 
13 
13 
15 
10 
7 
7 

12 
8 
8 

12 
8 
7 
7 
8 

12 
8 
7 
7 

10 
8 
7 

20 
12 
7 

10 
7 
8 

7 
15 
10 
6 

10 
6 

Şehrisi 
Lira 

50 
40 
30 
20 
20 
13 
13 
15 
10 
14 
7 

12 
8 
8 

12 
8 
7 
7 
8 

12 
8 
7 
7 

10 
8 
7 

20 
12 

7 
10 
7 
8 

• 7 

15 
10 
6 

10 
6 
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Kalblettadiılât 1339 senesi maaşatı 

F. M. Unvanı memuriyeti 

Muhammin 
Muhammin 
Seyyar Memur 
Seyyar Memur 
Seyyar Memur 
Müfettiş 

Yekûn 
Müstahdemini müteferrika 
Kapı Çuhadan B^lıin Odası Hademesi ve Gece Bekçisi 
Hademe 
Hademe 
Hademe 
Hademe 
Hademe 

Yekûnu umumi 

tAded 

1 
1 
1 
1 

1 

44 

3 
2 
1 
1 
7 
1 

15 

Beheri 
Lira 

18 
15 
7 
7 

6 

33,5 
24 
23 

22,5 
22 
21 

Şehrisi 
Lira 

18 
15 
7 
7 
6 

532 

100,5 
48 
23 

22,5 
154 
21 

369 



t ; 18 22 . 3 . 1340 O : 2 

Mu^®fenei Maliye Encümenince 
Hükümetçe 1340 se-iıeM için 1340 senesi için teklif olunan 

BadettadiLât 1339 senesi maaşatı teklif olunan 
Tahsisatı 

tara Aded 

1 
1 
1 
1 

1 

44 

3 
2 
1 
1 
7 
1 

Beheri 
Lira 

18 
15 
7 
7 

6 

33,5 
24 
23 

22,5 
22 
21 

Cehrisi 
Lora 

18 
15 
7 
7 
6 

532 

100,5 
48 
23 

22,5 
154 
21 

ıAd«d 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

532 

5 
4 
6 

Behetf 
Lira 

30 
25 
12 
10 
10 
50 

m 

33,5 
25 
23 

ŞellrM 
tara 

30 
•25 
12 
10 
10 
50 

912 

167,5 
100 
138 

Âdeâ 

1 
1 
i 
1 
1 
1 

m 

5 
4 
6 

I&efceri 
tara 

30 
25 
12 
10 
10 
m 

33,5 
25 
33 

•Şfehr&i 
tara 

30 
25 
12 
10 
10 
40 

952 

Îfc7,5 
100 
138 

15 369 369 15 405,5 

939 — 
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1340 SENESİ NAFIA VEKÂLETİ BÜTÇESİ 
NAFIA VEKÂLETİ 

Cüz 
21 

Nafıa Vekâletinin 1340 .bütçesi Encümenimizde tetkik ve müzakere «kumdu. Bu sene bütçesi 
Meşrutiyetten beri kabul edilen Nafıa bütçelerinden çok fankhdır. Filhakika 

Seme Mnhassasatı 

10 tarihlerde (Ticaret ve Nafıa Nezareti) mamı altında elyevm İktisat 
Vekâletine merbut bâzı şubeleri ihtiva etmekte idî. 

'(IBu tarihte Ticaret, Sanayi, İstatistik devairi Ziraat Nezaretine rapte
dilmiş aynı zamanda Balkan IMuhaberesi ımeticesinde bir .kısım eczayı 
vatan da ayrılmıştır) 

1325 

1325 
1327 
1328 
1329 

1330 
1331 
1332 
1333 
1334 
1337 
1338 
1339 
1340 

1 064 123 

883 569 
1 553 866 
1 229 860 
1 464 725 

556 507 
500 980 
482 556 
623 861 
818 165 

1 095 928 
898 498 -

2 011 514 
16 156 332 

Nafıa Vekâleti Bütçesi 
» » » 
» » » 

Encümence kabul olunan 
Harbi 'Umıumiden evvelki senelere mıazaran çalışacak el ve (kollanın azalması es'arın yükselme

si, malzeme fiyatlarımın ve lamele ve usta ücretlerinin fevkalâde artması bilhassa Nafıa Bütçesin
de tesirini 'gösterdiği gibi bu sene masarifi müsmiireye büyük bir mevlki verilerek Anıkara - Si
vas, Samsıum - Sivas hatlarının, inşasına ve Anadolu Demiryollarının ımaıbayaası ile tamirine ka-
raır verilmesi ve bunlar için havaini şarkiye demiryollarına muavenet de dâhil olduğıu halde 
13 200 000 ,Mra tefrik ve İTtoırfeu Umumıiye ve cesîm köprüler için 1 955 490 lira su işleri için 
300 000 Koraya ıskası için 125 000 lira tahsisat ita edilmesi 1340 senesi Nafıa Bütçesinin 
16 156 332 liraya baliğ oilmasını intaceıtmiştir. 

îFusuil ve mevad halkkında izahat 
1325 dem itibaren muhtelif senelerde Nafıa idarei merkeziye maaşatı 

•Fasıl : 247 
Sene Maaşat 

1325 
1326 
1327 
1328 
1329 
1330 
1331 
1332 
1333 
1334 
1337 
1338 

43 
48 
51 

112 
126 
690 

50 070 
50 
46 
43 

772 
018 
972 

41 062 
39 
39 

025 
010 

7 878 
7 560 

— 940 
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1339 bütçesinde 34 464 lira oüıairak mevzıu olan iş bu fasıl, vesaiti nakliye masrafımla mukabil 
olmak üzere vekillere tahsis edilmiş olan yüz liramın âdemi ki£ayesinie ımebmi iki yüz liraya iblâğı 
kabul edıilmelMe beraber yapılan tasarrufat neticesinde, 1340 senesi içdin İHJükülmetin tefkLlfiflijdıeaı 
204 lira mıoksaıniyle 32 280 lira olarak tesbit edilmiştir. 

(Pası! : 248 Heyeti Teffcişiye Maaşatı 

'Heyeti iTeftişiye .Maaşatımıa aidoılam iş bu fasla 1339 bütçesinde 18 960 lira tahsisat mevzu 
iken ecnebi mütehassısı olmak üzere celhedileeek olan Heyeti iTeftişiiye ıMüdürümüın mütehassısam 
meyaınınia ithal edilmesinden dolayı bu sene için Hükümetçe 6 240 ildıra teklif ve emıcümeaıifliizce 
•altmışar lira maaşlı üç ve elli lira maaşlı bir müfettişin ademikabıdünden mütevellit tasaanuf 
neticesinde Hükümet tekllifilnldeın 2 760 lira noksamiyle 3 480 lira olariak kabul edilmiştir. 

(Fasıl : 249 Levazım 

Levazımı hendesiye ve kırtasiye, mefruşat, tenvir ve teshin ve ımelbusat masarifini muhtevi 
buluınıaın bu fasıl, -1339 senesinde 2 445 lira olaralk kabul edilmiş ikettı 1340 senesi için Hükü
metçe teklif oluınaın miktardan 725 lira moksıaaıiyle 2 275 lira olanak kabul otamuştnır. 

Easıl : 250 

1339 tahsisatına mazarıah 1 500 lira noksan oilaln birinci harcırah maddesi Hükümetin tek
lifi veçhile (aynen kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi teşkil edem ve geçen seme bütçesine nazaran 2 450 lira fazlasiyle setkiz bin 
lina olarak teklif okunan müfettişlik ve komiserlik harcıırahı, müfettiş ve komiserler adedinin 
tenkis edilmesine mebni tekliften 3 000 lira noksamiyle 5 000 lira olarak tesbit olunmuştur. 

3, 4 ıncü maddeler de Hükümetin teklifine nazaran bir fark yoktur. 
ıSeyyabat ve tetebbuat masrafı için teklif okuman 10 000 lira emcümeninizee kabul olulnıma-

mış, yedinci maddede kütübü fenniye esmamı ve mükâfatı karşılığı olanak Hükümetçe 3 000 'lira 
teklif edilmiş ve tahsisatı sabıkasının âde.mikifayeti ile (beraber tasarı femmiye telif ve tercümesi 
mıe ihtiyaç, bulunduğumu takdir eden emcümeıniniz teklifi vakıı aynen kabul ettmiştir. 

iSekizinei madde : Avrupa'ya gönderdim talebe masrafı hakkındadır. (Bidayeti Meşnutiyetteaı 
beri Nafıaca Avrupa'ya gönderilen, talebe tahsisatı olmak üzere kabul edilen miktarlar berveç-
hi âtidir. 

'Senesi 

1325 
1326 
1327 
1328 
1329 
1330 
1331 
1332 
1333 
1334 
1339 

lira 

3 520 
6 432 
14 000 
12 990 
9 601 
2 600 
837 
837 
837 

2 000 
750 

— 941 — 



î : 18 22 . 3 . 1340 O : 2 

1340 senesi için Hükümetçe 8 000 lira teklif edikniştir, Filhakika her dairede olduğu gibi 
hassasıten bu vekâlet için Avmıpa'ya fazla talebe göndermek: zarureti vardır. Avrupa'daki hayat 
pahalılığını da nazarı difekate alan encümenimiz 'mühendis mektebini ikmal etmiş olanlardan iyi 
inti'habedifoniş gençlerimizin mühendisliğin 'muhtelif şubelerinde Ikeşibi ihtisas etmek üzere Avru
pa'ya izamını muvafık bularaik teklif olunan tahsisatı aynen ikafbul etmek suretiyle bu faslı Hükü
met teklifinden 13 000 lira noksaaıiyle lö '200 lira olarak tesıbit eylemiştir. 

Fasıl: 251 Müteferrika 

Merkez müteferrikası olara/k Hükümetçe teklif >olu'nan beş. bin liradan 4 000 lirası vekâlet için 
mubayaa olunacak otomabil ıbedeline ve 1 000 libası da masarifi müteferrikaya tahsis edilmek su
retiyle aynen 'kabul edilmiştir. 

Viılâyat 
Fasıl: 252 

T.urku Umui'miye memurin ve müstahdemin maaşatı 
v 

1339 senesi tadilâtına nazaran 7 824 lira noksaniyle vukubulan Hükümet teklifi mevcut kad
roya nazaran kabul edilmiştir. 

Fasıl: 253 Masarifi ımıütenevvia 

Bu faslın 'birinci ve ikinci 'maddeleri Hükümetin teklifi veçihile aynen kabul olunmuş ve üçüncü 
maddeisiyle taşra ımüteferrikası oılmalk üzere talebedilen, 8 000 liradan ençiimenee 1 500 lirası 
mefruşat ve 2 000 lirası kırttasiye, 3 500 lirası tenvir ye teshin ve 1 000 lirası 'müteferrika (mad
delerine tevzi edilmiş ve bu suretle faslın yekûnu Hükümetin talebi veçhile 51 000 lira olarak tes-
1> i t olunmuştur. 

Üçüncü Bap: Mekâtip 
Fasıl : 254 ve 255 

Mühendis Mektebi maaşatı ve masarifi 

1326 senesinden itibaren Mühendis Mektebinin muhtelif seneler muhassaisatı berveçhi âtidir. 

Senesi 

1320 
1327 
132Ş 
1330 
1331 
133£ 
1333 
133^ 
1330, 

Maaşat 

9 105 
10 549 
10 549 
12 707 
12 587 
12 635 
13 464 
14 664 
15 004 

Masarif 

5 155 
5 971 
5 362 
5 246 
5 366 
5 366 
16 986 
11 500 
26 500 

Masarifi 
tesisiye 

16 655 
18 510 
18 510 
26 000 

-m— 
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Mühendia Mektebi 1298 tarihinde Hendesei Mülkiye namiyle Tophanei âmireye merbut ve dört 
sınıftan müteşekkil bulunmak üzere teslis edilmiş olup bu dört sınıf bilâhara beşe ve 1317 de yedi 
sınıfa iblâğ olunmuş, nihayet 1324 tarihinde altı sınıf olması takarrür ederek 1325 senesi sonlarında 
ciheti askeriyeden fekki irtibatlas ticaret ve Nafıa Nezaretine rapt ve ilhak edilmiştir. 

1339 senesine kadar bu mektebin yetiştirdiği mühendislerin adedi 432 dir. Yalnız Bulgaristan'ın 
1 800 mühendisi bulunduğu düşünülürse mümasil memleketlerdeki mevcuda nazaran mühendis
lerimizin adedinin pek dûn olduğu tezahür eder. Mektebin tedrisatımın ağırlığı, binamın ademi-
müsaadesi fazla adedde leyli talebe kabulü için tahsisatın kifayetsizliği, mektepten neşet eden mü
hendislerin - memleketteki teşebbüsatı nafıanın ecnebi şirketler elinde bulunmasından ve bu şir
ketlerin Türk mühendisi istihdam etmemesinden dolayı - refah ve istikballerini temin edememeleri 
ve nihayet Harbi Umumi esnasında mektebin dkiyüzü ımütecaviz leylıi ve nihari talebesinden mühim 
bir kısmının askere alınması hasebiyle memleketin şiddetle muhtacolduğu büyük bir kısım fen 
adamlarını yetiştirecek olan bu müessesemiz- ma atteessüf pek mahdut semere vermiştir. Bundan 
sonra bu meiktebin her sone lâakal elli mühendis yetiştirmesi ve burnun için mevcudu umumisinin 
250 - 300 den dûn olmaması encümenimizce mültezemdir. Şeraiti hazıra icabında mezunlarının is
tikballerini temin etmekte bulunması talebi artıracağı cihetle ^mektebin 1340 senesinde leyli kad
rosu 150 olarak tesbit olunmuştur. Bundan başka mektebin öteden beri mevzuubahsolduğu veç
hile Türk ve meabir, elektrik, meaddn, mimari şubelerine tefriki, teşkilât ve tedrisatının kısmen 
ıslahı, tatbikat cihetine ehemmiyet verilerek muhtacolduğumuz erbabı fennin ihzarı ve aynı za
manda .mühendis muavinleri yetiştirilmesi ciheti de şayanı temenni görülmüştür. 

Mektep, şimdiye kadar âdeta seyyar bir hayat geçirmiştir. Tarihi tesisinde Halıcıoğlu'nda 
bulunurken bilâhara Tophaneye nakledilmiş, Tophanedeki kışlanın da mektebe elverişli olmadığı 
anlaşılarak Gedikpaşa'da bir mektep inşası takar f u r etmiş ve inşaata başlanmış idi. Natamam olan 
bu binanın da ihtiyaca kifayet etmiyeceği anlaşılarak Şişli'de bir arsa satınalınmak suretiyle 
mekteb inşası ciheti muvafık görülmjüş ve fakat ahvali harbiye dolayısiyle bu inşaata da başlana
mamış ve Fransızlara ait «Notrdam Dosyon»de yerleşmek ciheti ihtiyar edilmişti. Ancak mü
tarekeden sonra binanın sahipleri gelerek mektebin eşyasını dışarıya atmışlardı. Bu suretle tale
be de açıkta kalmıştı. Bunun üzerine mektep, sirasiyle sığındığı Mektebi Harbiyeden,, Gümüşsü
yü kışlasından, ,Halıcıoğlu'ndaki eski mektebinden Kuvayı İşgaliye tarafından çıkarılmış, en* niha
yet seyyar bir halde yaşıyan bu müessese Gümüş suyu Kışlasında yerleşmiştir. Gümüşsüyü Kışla
sı hem mühendis hem kondoktör mekteplerini istiaba kâfi ise de esaslı tamirata muhtaçtır. Encümeni
miz Hükmetçe, mektep masarifi ve tamiratı olmak üzere teklif edilen 53 000 liradan 10 000 lira
sının mektebin zaruri ve müstacel tamiratına tahsisini münasip görmüştür. Mühendis Mektebinin 
arz ettiğimiz veçhile seyyar bir hayat yaşaması ve binamın ademimüsaadeai ve biraz da ihmal edil
mesi neticesi olarak kütühanesinin, alât ve edavatmın ve bilhassa en lâzım olan muhtelif tecrübe 
hanelerinin, malzemei inşaiye ve imalâtı sınaiyei makina ve modelleri havi müzelerinin, resim atel-
yelerinin noksan bulunduğu teessüfle görülmüştür. 

Memlekete az olmakla beraber yine «kıymetli mühendisler yetiştiren :bu müessesenin bugünkü 
ve yarınki ihtiyaç atımızı nazarı itibara alarak ıbir mühendis mektebi için elzam ve zaruri olan 
alât ve vesaitle teçhizini encümenimiz pek muvafık bulmuş, aynı zamanda talebinin muallimleri
nin tahtı riyasetinde seyahati fenniye yaparak tatbikat görmeleri lüzumu da nazarı itibara alına
rak âtiyen Hükümetin esaslı projeler ihzar ile bu meiktebin takviyesi cihetinin teminini .bilhassa 
temenni eyliyerek bu defa taleb edilen en zaruii tahsisatını kabul etmiştir. Mühendis Mektebi 
muallimlerinin epeyce bir müddetten beri maaşlarına zamaim icra edilmediği düşünülerek ders 
saatlerinin adedine nazaran biraz zam yapılması ve sekiz muavinlik ihdas edilmesi hususlarını na
zarı itibara alan veikâlet bu sene muallimin ve müstahdemin maaşatı olmak üzere 22 500 lira tek
lif etmiş ise de muavinlik ihdası encümen ekseriyetine iktiran edemiyerek zamaimile tadilen 'Ka
bul edilerek 17 310 lira olarak tesbit olunmuştur. 

— 943 • — 
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Fasıl : 256 - 257 

Kondoktör Mektepleri tmaaş ve masrafı 

Kondüktör Mektebi memleketin umuru nafıası için iktiza eden ıtlâli memurini fenniyi yetiştir
mek üzere 1327 tarihinde İstanbul'da iki sınıf olarak teşkil edilmiştir. Şu (kadar ki, leyli olma
masından, gerekse Hanbi Umumi esnasında talebesinin askere alınmasından dolayı bu mektepten 
şimdiye Ikadar ancak 74 aded kondüktör yetişmiştir. 1327 tarihinden beri hu mektebin umum 
muhassasatı (Maaş ve masraf dâhil) Berveçhi âtidir. 

Kondoktör Mektepleri 

Senesi 

1327 
1328 
1329 
1330 
1331 
1332 
1333 
1334 
1339 

Lira 

2 216 
3 596 
3 956 
2 779 
2 779 
2 622 
2 622 
2 625 
12 644 4 280 

8 364 

12 644 

Maaş 
Masraf 

Bu kere leyli .olması telklif olunan İstanbul Kındolktör Mektebi ile 1339 sen esinde leyli olarak 
tesis edilen Elâziz Mektebinin memurin, muallimin ve Müstahdemin maaşatı elmaik üzere 8 328 
lira taleb edilmiş ve her muallime ayrı bir ders it .sı ve dersler için altıdan e-nibeş liraya ıkadar ma
aş tahsisi ciheti dairei aidesince teemmül edilmiş ise de encümen derslerin mahiyeti itibariyle altı 
•grupa tefriki, gruplar için de 10 - 25 lira raddesinde maaş tahsisini kabul ile iki yüz ellialtmcı 
faslı 6 960 lira olarak tesibit eylemiştir. 

İki yüz eliiyedinci faslı teşkil eden Kondoktör Mektepleri masrafını da encümeniniz Hüküme
tin teklifinden bin lira noksaniyle, 18 000 lira olarak kabul etmiştir. 

İkinci kısmı: İstikşaf at, İnşaat, tamirat, işletme 

Fasıl: 258 Dcmiryollar ve İdmanlar 

Bu faslın birinci maddesi Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 
İkinci maddesini .teşkil eden Şark Demiryolla ı. tevsiatına gelince : 
1872 tarihli Rumeli Demiryolları İşletme Mukavelenamesinin onaltıncı maddesiyle imalâtı tev-

siiye dle hattı saninin dört humisu Hükümet ve bir humsu işletici kumpanya tarafından tesviyesi 
esası kabul edildiğinden keşif nara eler mu'ktazasına tevfikan 1340 senesi için Hükümetçe onfoeş bin 
lira telklif edilmiş ve teklifi vâki kabul olunmuştur. 

— 944 — 
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1326 senesinden itibaren Mukavelenamenin mezkûr maddesi mucibince Hükümetçe tahsis edi
len mebaliğ berveçhi âtidir. 

1326 Senesinde 27 752 
1327 » 30 000 
1328 » 10 000 
1329 » 20 000 
1330 » 20 000 
1331 » 20 000 
1332 ,» 20 000 
1333 » 15 000 
1334 » -10 000 
1339 .» 10 000 
1340 » 15 000 

Şu kadar ki, mütarekeden sonra bu hat için ormanlarımızdan {külliyetli kereste katVdilmiş 
olduğu cihetle şirketle muhasebenin icrasında gerek bu hususun, gerek Askerî Demiryollar ve li
manlar depolarından alınımış olan malzeme bedielinin nazarı fdikkat'e alınması muvafık görül
müştür. Üçüncü madde- olarak Şark Demiryollarındaki Cemiyeti Akvaim Komiserinin maaş ve 
masarifi için teklif edilen on (bin lira kabul edil mistir. 

Dördündü ımaldide : Van gölündeki vapurların işMime, maaş ve masarifi 
Van gollü isaihilinde Emiş tersanesinde buiharla müteharrik, muhtacı tamir kanto sisteminde 

bir vapur, itkisi IbatJmış, Ibiri itekne 'halinde idiğeri küçük dört motorbot biri ısağlalm (diğeri çürük 
iki ıdu'ba üç kayık ıbir mavna mevcuttur. 

Sakildeki atelyede ise ımJotorla Imiüt'ebarrik üç torna tezgâhı, bir Idelik, Ibir (de plâııya tezgâhı. 
Birkaç seneden beri (muattal duran ve gittikçe harablolmakta bulunan bu vesaiti bahriyenin ve 

atelyeniıı tamiri ile o havalinin pdk ımıulhtaçoMuğu göl (münakalâtının ımerakibi mezkûre ile temi
ni muvafık görülmüştür. 

Yapılan tellkikata nazaran bu velsaitin müsmir 'bir kaide işletilebilmesi için Iberveıçihi âti kadro 
dâhilinde mcimurîn istihdamıma ihtiyaç vardır. 

Şehri 
lira 

'Tersane meımuru ve mörakibi enspföktörü kıdemli güverte yüzbaşısı mütekaidi 90 
Terfeanie m'emuru ve merakini enspieılrtorü muavini ve kano kaptanı, (bir 'güverte «mü
lâzım (mütekaidi. • ^0 

Atelye için bir çarkçı kıldeımli yüzbaşı mütekaidi 90 
Atelye iş başıısı çarkçı kıdlemli yüzbaşı mütebaki 80 
Atelye iş 'basısı çarkçı ikıdemli (mülâzım mütekaidi 70 
'İlki sıeirdünnen sivil 120 
'Sekiz gemici ve tersane ımulhafızı sivil 400 
Atelyede tezgâh işçileri on aımele «yevmiyeleri. 250 kuruştan» 750 

1 670 

•«'SıeııeUe : 12 X 1 670 = ' 2 0 040» lira eder. Bu tersane ve atelyenin terakki ve inkişafı için 
ayda yüz lira ile bir inşaat .kıdemli yüzbaşısı ile bir makina mühendisine keza iki lira yevmiye ile 
bir kalafatçıya, üç lira yevmiye ile de bir maramgaza ihtiyaoolduğu anlaşılmıştır. Eliyevm bu
rada Ibir çarkçı yüzbaşısı ile üç nefer ımevcuttur. Bu suretle balhriye tekalütlerinldlen alınacak zabi-
tandan ve istihdamı icabeden sair nlsta ve ameleden maada ımazıot, kömür, malkina yağı, sal-
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'mastra, üstüpü, ispavlo, zımpara kâğıtlı, pamuk ipliği ve saire gilbi levamızın 'da teıdarilkinle zaru
ret Ibulunlduğu görülmüştılir. Eneüimeniniz 1340 senesi zarfında mezkûr vapur, imjotiorîbıot, Iduba 
ve mavnaların ve altelycnin tamiri ile hali faaliyet/e vaz'ı için şimdilik Hükümetin teklifi veçhi-
le kırtklbin lirayı kabul etmiştir. 

Analdolu, 'Sivas Ve Havaiii Şarkiye 'Demiryolları 
Faısıl .: 259 

(Mubayaası kaibul (edilen Anafdjolu 'dlemirlyolla: ı ve Haydarpaşa limanı tesisatı salbitesinin ve 
ala t ve edevatının tamiratı lâzım esiyle icabeden al ât ve edevatı muharrike ve müteharrike işti
rası bedeli. 

Fasıl : 260 
İSaimsun - Sivas Ve Ankara - Musalkoy demir yollarının inşaat ve işletme 'maaş ye masrafı. 

Fasıl : 261 
Havalii Şarkiye deimiryollarmm inşaat ve işi etimlelsine muavenet hakkınldaldır. 
Hükümet bu 'üç faslı bir faısıl 'halimde birleştirerek T3 000 000 lira tefklif »etmişse ide (encüme

niniz 'bunun lüç milyonunu Analdolu hattına, dokuz ımilyon ısıekizyüz hin lirasını ISalmlsun - Sivas 
ve Ankara - Musaköy hatlarına ve 400 OOO lirası m Ida Havalii Şalrkiye Delmiryollarına tefrik ve 
tahsis eylemiştir. 

Havalii Şarkiye demiryollarına Inraavemet için talhlsis edilen 400 000 liranın eslbalbı mucibesl 
bu dclmiryollan bütçesi mazlbatasınıda tafsilen arz »Gidilmiştir. 

Fasıl : 262 

Türkü Umumiye ve' Cesîm köprüler 

4326 'senesinden itibaren muhtelif s'enicler ımuhassasatı Iberveçhi âtidir. 
Tamiratı Tamiratı Cesîm 

Senesi müstacele mütemadiye (köprüler 

1326 
1327 
1328 
1329 
1330 
1331. 
1332 
1333 
1334 
1337 
1338 
1339 

22 560 
20 000 
20 000 
40 000 
55 000 • 
50 000 
60 000 
150 OOO 
300' 000 
300 000 
460 000 

1 039 390 

77 610 
10 000 
10 000 
10 000 
20 000 
40 000 
40 000 
40 '000 
50 000 
15 000 
19 OOO 
41 '500 

— 
— 
— 

45 000 
10 000 
8 000 
8 000 
8 000 

- 1 — l-'Cesîim köprüler 
— 1 dâhil 
- 1 
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Bu faslın birinci maddesi için Hükümetçe teklif oluna/n on bin lira ve ikinci tamiratı mütema
diye için teklif olunan 146 000 lira, üçüncü inşaat ve tamiratı müstacele ve cesîm köprüler için iste
nilen 1 800 000 lira aynen kabul edilmiştir. 

Bu m,ünas&betle berveçihi âti izahatın itasınalüzu,mı görülmüştür. 
•Birkaç seneden. Iberi gerdk tmalzemei inşıaiye fiyatlarında gerek usta ve amele ücretinde çok mü-

Ĵ im, farklar meşhuttur. O kadar ki, vaktiyle amele yevmiyesi yedi - .sekiz kuruş iken buıgün alt
mış - yüz-yirmij kuru§ arasındadır. Hattâ îzmir ve havalisinde yüzseksen kuruşa kadar tereffü 
eylediği görülmüştür. Buna "nazaran vasatı onbeş santimetre sihanında dört ilâ beş metre arzında 
bir şasenin beher mjetre tulünün tamiratı esasiyesi (Taş, kum, ihzaratı ve ferşiyatı ve silindir keşi
desi ameliyesi de dâhil olduğu halde) 400 - 450 kuruşa baliğ olmaktadır. Halbuki Harbi Um,umi-
eten evvel bu tamiratı esasiye metre başına seksen kuruş olup yalınız arızalı mahallerde 100 - 150 
kuruşa çakar idi. Buıgün yeni yol inşaatı kilometre başına yedi bin - on bin liraya, imalâtı smaiyesi 
olmayan veya cüzi bulunan aksamjda ise (Köprü, menfez, sed duvarları dâhil) 7 000 liraya çıkmak
tadır. , 

Tamiratı mütemadiye - Hüsnü halde bir yolun tamiratı mütemadiyesi vasati kilometre başına 
ikiyüzelli liraya mütevakkıftır. Tamiratı mütemadiye denilen bakım-için bu sene hüsnü halde bu
lunan yollar üzerinde bekçi barakaları inşaatiyle malzeme ihzar edilecek ve daimî amele kullanı
lacaktır. Münferit amele ile yapılamayacak tamirat için de muvakkat tamirat postaları ihdas 
edilecek, silindirleri olmıyan mahaller için yeniden silindirler mubayaa olunacaktır, keza vilâyatı 
şarkiyeden metruk bir halde bulunan silindir ve levazımı naire toplattırılarak tamir ettirilecek 
ve icabeden yerlere gönderilecektir. İşte son senelerde es'arın fevkalâde tereffünden, gerek 1340 
senesinde umuru nafıaya bir mevkii mühim vermekte bulunan Hükümieti Cumjhuriyenin bu bap
taki programını tevsi eylemesinden dolayı 1340 bütçesinde m,evcut bu gibi yol ve köprü inşasına 
ve tamiratı mütemadiyesine muhassas m.ebaliğ sinini sakıka ile kıyas edilemiyccek derecede mü-
himıdjir. 

Ülkemizde esaslı bir noktai nazara göre inşa ve tamiri icabeden şoselerin üç dtreceye tefri
kine nazaran birinci derecede olanlar için otuzyedibuçuk milyon, ikinci derecede olanlar için yir-
mdiki, üçüncü derecede olanlar için otuz milyon liraya ihtiyaç olduğu anlaşılmıştır ki bunların in
şası halinde yalnız tamiratı mütemadiyeleri için (3,5 milyon) lira istemektedir. 

Memleketin ihtiyacı iktisadisine nazaran şimdiye kadar keşfi icra olunan yolların mecmu keşfi 
ise sekiz milyon küsur liraya baliğ olmaktadır. Ancak mevcut tahsisatla 1340 senesi zarfında ve
kâletçe esaslı bâzı yollarda mühim tamirat ve inşaat icrası saniyen ehemmiyetli bâzı köprülerin 
kârgir olarak inşası, salisen mevcut demiryollarından mürur ve uburıın temini ciheti teemmül edil
mektedir. 

Mevcut Turku Umumiye ve Hususiye Cetveli ayrıca raporum sonuna naptolunm ustur. 

Fasıl : 263 
Demiryolları ile Türk ve Meabirin gayri imalâtı Nafıa 

M<a'dde — îstikşafat, inşaat, iska, teybis hakkındadır. 
1327 
,1328 
1329 
11330 
1331 
1332 
1333 
1334 
1337 
1338 
1339 

'Senesinde 
!» 
1» 

1» 
,'» 
/» 
I» 
i» 
,» 
i» 
!» 

60 000 
100 000 
100 000 
50 000 
20 000 
35 000 
35 000 
65 000 
1 000 
1 000 
41 500 

lira 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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Memleketlinizin mıaden kömjürü, petrol itibariyle noksanını belâgann^abelâğ telafi edecek mü
him bir mjemjbaı kuvvetimiz mevcuttur ki o da mavi yahut beyaz maden köm,ürü tesmiye edilen 
(kudreti rnihaye) dir. 

Sanayii muhtelife ve vesaiti nakliyemizin bugünkü şekli iptidaisinde bile her sene kömür ve 
petrol ithalâtı için harice giden paralarımız mühim, bir yekûn tutmaktadır. Diğer cihetten bu me-
vaddm hariçten celbi bittabi eşyanın nııasarifi istihsaliyesini tezyidcttiğinden sayaniimiz inkişaf 
edemıem-ekte'dir. Halbuki Anadolunun hemzen her kısmanda dağların vadileri içinde kabili istifade 
sükutu mıiyahlar, şiddetli akıntılar, çağlayanlar bulunmaktadır. İşte yakın zamanlara gelinceye 
kadar sanayide esaslı surette istifade edilmeyen bu mıenaibii kuvvet yeni türbinlerin, yeni dinamo
ların keşfiyle artık faaliyeti 'beşeriyede mühim bir rol ifasına başlamıştır. 

Yine on sene evvel birkaç bin beygir kuvvetindeki kudreti elektrikiye ancak 30 - 40 kilometre 
n^esafeyc nakledilirken bilâhara yukarı Bon'dan istihsal onunan kuvvet 450 kilometrede bulunan 
Paris'e, Nigara Şelâlesinden istihsal olunan 125 000 beygir kuvveti de 120 kilometre mesafeye 
nakledilmjiştir. 

Hele son senelerde Afrika'da Zambez nehri üzerinde Viktorya şelâlelerinden istihsal olunan 
kuvvetin 1 200 kiiomjetre mesafedeki Yühanesburg ve Pretorya şehirlerine nakli temin edilmiştir. 

Kuvayı miyahiyenin inkişaf atı mütaahhiresi en büyük ehemmiyeti haiz bir meselei içtimaiye
dir. 

Bu keşfiyat sayesinde, esasen kuvayi nıiyahiyeye malik bulunan medeniyette geri kalmış mem
leketler büyük terakkiyata saha olacaklardır. 

Kudreti elektrikiyei miyahiyeden bilhassa sanayi hanelerde eşyanın tahrik ve naklinde, her 
türlü imalâtla, içilirlerin hidematı muhtelifei be1ediyesindc, atelye ve mağazalarda ve nihayet 
demiryollarda ve kısmen de ziyarette iistifade edilmektedir. 

Cerri elektrikî, yakın vakitlere ait bir şeydir. Ancak pek kısa zamanda mühim terakkiyat gös
termiştir. 

Bugün bütün memleketlerde Amerika, İtalya, İsviçre, Fransa ilâhiri de bir kısım şimendi
ferler elektrik kuvvetiyle tahrik olunmaktadır. 

Bilhassa dağlık aksamda şimendiferler, tramvaylar elekrikle işletildiği için şehirlerdeki insan
lar kolaylıkla tebdili mekân ederek dağların tev.ıiz havasından istifade eylemektedirler. Esasen 
kuvvei elektrikiyenin şimendiferlerde istimali için yalnız kuvvei muhrikeyi teşkil eden buhar 
makinalan yerine elektrik makinlarmı ikame etmekten başka yapacak bir şey yoktur. 

Hulâsa bizim için bir hazina mahiyetinde bulunan bu meııabili kuvvetten en yeni usuller dâ
hilinde istifade edersek önümüzde bir ümran asrı inkişaf edecektir. 

Diğer cihetten ırmaklarımız bilhassa etrafında bulunan ovaların sulanmasına pek müsaittir. 
Bu suretle az yağmur yağan, yağsa da vaktinde yağmıyan memleketlerimizde ziraatin noksanı 
telâfi edilmiş olur. Diğer cihetten bu ırmaklardan bir kısmının seyrüsefere salih bir hale ifrağı da 
mümkündür. Halihazırda ise ırmak ve çaylarımızdan istifade şöyle dursun her sene taşarak köy
leri ve mahsulâtı ziraiyeyi harebetmekte ve nihayet çukur yerlerde bataklıklar teşkil ederek köy
lerin ve kasabaların havasını ihlâl eylemektedir. 

Bu suretle nizam ve intüzam altına alınmamış, şeddelerle muhafaza edilmemiş olan ırmaklar her 
sene memleketimizde külli hasarlar ika etmektedir. Bu ırmaklar kenarında sedler yapılmakla be
raber etrafındaki araziyi sulamak için arklar açılmış bulunsaydı şüphesiz tuğyan zamanında faz
la sular bütün bu arklara tevzi edilerek arazi r.z - çok zarardan da vikaye edilmiş olurdu. 

Başlıca İistifade edilecek ırmaklarımız berveçJ i âtidir: 
1. Gediz Çayı : 
Asgari sarfiyatı oııbeş metremikâp olup bu ırmak ile onbeş bin hektar arazi sulanabilecek

tir. Diğer cihetten ayrıca dört bin hektarlık tuzlu veya bataklık araziyi teybis ve kabili ıslah 
bir ahle getirebilecektir. 
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Harpten evvel bu ameliyatın masarifi inşaiyesi (İkiyüzyirmi bin lira altın lira tahmin edilmek
te ve ıskadan sonra Hükümetin onuncu sene nihayetinde fazlai varidattan alacağı aşar bedeli yine 
o zaman (430 000) lira olarak tahmin edilmekte idi. 

2. Adana Ovası : Tarsus çayı «Seyhan ve Ceyhan nehirleri» Bu ovada yapılacak ameliyat: 
1. Suların yapmakta olduğu haşaratın men'i 
2. Suların taşımayı ile ve satire suretler ile husule gelen bataklıkların men'i hudusu ve teybis 

ameliyatı. 
3. Sulama ameliyatı 
4. Elektrik kuvveti tistihsali 
5. Seyrü sefain temini 
Sulanacak arazi ikiyüz bin hektar olup bunun onyedi bin hektarı Tarsus çayı, yüzotuziki bin hek

tarı Seyhan ve mütebaki elli bin hektarı da Ceyhan ile sulanacaktır. Seyhanm bir saniyede su sar
fiyatı kurak senelerde altmış, tuğyan zamanlarında (2 500), vasati olarak 87 metre mikâptır. 

Ceyhanınki asgari (120), âzami (3 500) dür. Tarsus çayının asgari (12), âzami (300) vasati 
(15) metre mikâptır. Bu miktar suların ıska halinde ihtiyajcaftı ziraıiyeye tamamen tekabül ede
ceği anlaşılmaktadır. 

Mersin - Adana demiryolu ile demiz arasında olan bu ikiyüz bin hektar araziden başka «Çukur
ova» denilen ve Ceyhan - Osmaniye demiryolunun Şimaline isabet eden sahada da yine ikiyüz bin 
hektar kadar sulanacak arazi mevcuttur. 

İşbu inşaata sarf edilecek meblâğ Harbi Umumiyeden evvel üebueuk milyan lira tahmin edil
miştir. 

Konya ovasında Beyşehir gölünün suları, masarifi umumiyei tesisiyesinin üçte birine baliğ olan 
(200) kilometre tulundeki bir sevk kanalı ile sulama sahasınla isal edilmesine ve bu sevk kanalı
nın etrafındaki arazinin istifadesi hiç mesabesinde olmasına rağmen Adana ovasında bağlantı 
(Bent) lerden itibaren olan arazi istifade edecsktir. Alelhuyas bu mmtaka (1) deniz ve limana 
maliktir. (2) Demiryolları mevcuttur. (3) düz ova olmasından dolayı 'nakliyatta suhulet vardır. 
(4)Osmanlılıktan evvelki Türk devresinde birçok arklar açılmıştır (5) ahalisi basit bir şekilde su
lama usulünü öteden beri tatbik etmektedir. (6) Ziraat makinalarınm istimali taammüm eylemiş
tir. (7) birçok fabrikalar mevcuttur. (8) başlıca mahyalü olan pamuk ve şekerkamışmm her za
man müşterisi mevcuttur. (9) bu gibi mahsulât yetiştiren memleketlere nazaran Avrupa pazarlarına 
daha yakındır. İşte bu esbap dolayısiyle bu sahada yapılacak iska ameliyatının akebi icrasında mü
him semereler vereceği katiyen memuldr. 

Mezkûr «200 000», hektar arazinin sulanmayı halinde üç yıllık devre usuliyle ziraat tatbik edi
lip arazinin üçte birine pamuk, üçte birime şeker kamışı, üçte birine de buğday ve saire ekildiği
ne göre buralarım mecmuundan vaktiyle altın hesabına göre «3 500 000» lira temettü olacağı bun
dan da sanayii ziraiyenin terakkiy atından ve şimendifer nakliyatının artmasından tahassul edecek 
varidattan mâada (430 000) altından, fazla aşar varidatı elde edileceği ve ayrıca şekerkamışından 
(450) bin ton şeker istihsaliyle milyonlar kazanılacağı tetkikat neticesinde anlaşılmıştır. 

3. Menderes Nehri : 
Yapılacak ameliyat : 
1. Men'i haşarat 
2. Bataklıklarım kurutulması 
3. Arazimin sulanması 
•Otuzdokuz parçada husule gelen yirmiiki bin hektarlık bataklık da kurutulacaktır. Sulanacak arazi 

yüz bin hektardır. Bütün bu ameliyat için harpten evvel iki milyon lira tahmin edilmekte idi. 
4. Susurluk, Manyaa, Kirmastı, Nilüfer çayları ameliyatı : 
Yapılacak ameliyat : 
1. Men'i haşarat 
2. İrva 
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3. BJüyük yolken gemileriyle su kesimleri vas.ıt derecede olan gemilerin ufak yelkenlerin de da
ha içerilere seyrüseferinin temini. 

Ameliyat ıneticeisnde otuz bin hektar araza kazanılacak ve altmış bin hektar arazi sulanacaktır. 
Kirmaatı ve Karacabey ovaları ameliyatı harpten evvel bir milyon lira Nilüfer çayı ile teva-

biindeki ameliyat üçyüz bin lira olarak keşfedilmiş, onbeş sene sonra Hükümetin fazlai mahsul
den alacağı aradı settıevl de üçyüz bin lira olarak tahmin edilmiş idi. 

5. Bafra Ovası : Yapılacak ameliyat : 
1. Bafra'dan denize kadar seyrüsefainin temini. 
2. Irmağın sağ yakasi'nm saların basmasından kurtarılması. 
3. Bataklıklarım kurutularak ziraata salih bir hale ifrağı 
4. Arazinin ıslah suretiyle kuvvei imbatiyesiniln tezyidd. 
Umum. Bafra ovası kırkiki bin 'hektaradır. Maisa'rif takriben beşyüz bin altın lira olarak keş

fedilmiş ildi. Bilâhara Hükümetin faızlai maüısuklen elde edeceği 'varidat kırkyedi bin lira tali
min edilmekte İdi. 

6. Samsun'da Gür ırfmak, Terme, Çarşamba 'bataklıklarının kurulması almteliyatı: 
Bu ameliyat harbi Umumiden evvel Ülörtbin lira keşfeldilmiş iidi. • 
7. Bunlardan başka keşfiyatı ikmal edilen Kumkale ve Konya Ereğlisi 'bataklıklarının ku

rutulması hususu ;da şayanı zikir >görüllmü§tüir. 
Bugün Gediz çayı almteliyatı takriben Iki'buçiik milyon liraya, Adana ovası ameliyatı (40) 

milyon liraya, Menderes nehri ameliyatı 22 milyon liraya icra edilebileceği talnmin olunmakta
dır. Vehleten ıska için icafbeden ımelbaliğ miktavı fazla görün'ünse de şurasını arız eidelim ki bu 
ameliyatın bteyeti ıınecmuasına birden (başlatmak da lâzımigellmez. Her hangi Ibir isabayı muhtelif! 
kısımlara tefrik etmek ve rejimleri en (muntazam olanlarımdan başlaimak suretiyle alettedriç gaye
ye vasıl olmak imkânı vardır. Ameliyatı takibe den senelerde ;nrüihi)m iktisadi ıseimereleri görüle
cek olan (bu ıska işlerinin faiz ve aimlartüsimanı teinin edilmek suretiyle istikrazlar akdiyle Dev
letçe icrası lâzımdır. Hali ihaizıırida başlıca yapılacak iş : Başlanmış'olan istikşaf at ve keşfiyatm 
intacı ve suların hiç olmazsa steidler inşasiyle hasarlarının ımen'ildir. Bunun için Hükümetçe tek
lif edilen iiqy'üz bin lirayı endümteininiz aynen ka^ul etimiştir. 

Şurasını isttıradıen arz edelim ki umuru nafıa meyanınıda su işlerine ve liman teşeblblülsatma 
lâyık oldukları mevkilerin maatteıesisiüf vterilmtelmeri 'bu bütçenin !baışlıca noksanı telâkki edilebilir. 

Madde : 2 ve 3 'Konya ovası irva ve ıiskaisı mrjsrafı ve maaışatı. 

Seme 

1335 
1320 
1327 
1328 
1329 
mo 
1331 
1332 
1333 
1334 
1337 
1338 

Masa lif at 

10 000 
10 000 
12 000 
6 500 

3.1! 005 
30 0K6 
30 000 
30 000 
30 000 
45 000 
31} 000 
30 000 

Maaş 

6 690 
6 690 

Memleketimizde ilk defa irva ve ıiska ameliyesi Konya ovasında yapılmıştır. Kuyudu atikai 
Halkaniyenin tetkikinden bu ısaJhada Karalmanoğlu İbralhilm Beye ait bir vakıf şeklinde Çumra 
Iska ş'ebekeisi m'evcud'olduğu teızâhür letmektteÜir. Bin tarihlerine ait !bir kayıtta bu ıska aımoliya-
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tınıdan vaktiyle edilen ımühiım istifadeler zikredilmekte «ve zaman ile elhil ve müstakim adamlar 
azaldığı ve mevcutlara da rağbet kalmadığı «beyaniyle bendlerin bozulduğu ve mamurelerin 
harabolduğu teessürle zikredilmektedir. 

Şu kadar ki o tarihlerde Seydişehir namı. diğer Karaviran gölünden istifade edildiği (halde 
'bug^ün Çumra sahası Beyşehir gölü sulariyle ıska edilmektedir. 

Bilâhara .onikinci asır (hicrîde Konya Valisi Çelîk Mehmet Paşa birçok fedakârlıklar ihti
yariyle bu bendleri tamire, arkları tathire çalışmıştır. Nihayet Anadolu Demiryolları Şirketi 
TDU almeliyatm ehemmiyetini takdir ederek 10 Teşrinisani 1323 harihinlde Hükümetle bir mukavele 
aktedmiş ve /oridıolkuzbuçıık milyon 'Frank sarfiyle 1913 tarihinde bu ımühiım ameliyatı hitalma er-
dirlmiştir. 

Mulkavelenaımenin 13 ncü maddesine nazaran şirket Ibu ameliyatı Hükümet 'hesabına 5/100 
faiz 1,1072 amortismanla 35 ısenlelclie itfa edilmek 'üzere maktuan «19 500 000» Franka deruhde 
'etmiştir. Bu 'hesaba nazaran senede verilecek tahsisat 50 Öl6 liraya baliğ 'olmaktadır. 'Maldldei 
mezkûre mucibince şirlkete berveçhi âti teminat ita edilmiştir. 

1. Yinmibeş bin lira taksiti muayyeni ısen!evisi -bu taksit Duyunu umumiye idaresince demir-
yollar ile (muhtelif istikrazlara tahsis edilmiş olan Aşar fazlalarından tediye 'olunacaktır - muka
velenin tarihi imızasmdan itibaren bu taksit tediye edilmeye başlanımiiştır. 

2. Sulanan arazinin, mukavelenin akdine talcalddlümelden Son Ibeş siene Aşarı vaisatisinlden 
fazla vuku bulacak hasılatı öşriyesi. 

'3. Hükümtetç'e sureti münasebede icra edilecek ulmuru ıskaiyeden ımlütehasisıl ücurattan işlet-
:me ve bakıım masrafı çıktıktan sonra kalan hasılatı safiye. 

4. Sulanan ve kurutulan arazîden İslâm kafiyeleri teşkil edilmek üzere satılacak olan ak
samının eisimanı. 

5. Bunlar da kifayet etmediği takdirde Hükümet diğer varidatından ikmal edecefetir. 
19İ2 tarihinde ameliyatın hitalmı ü'zierine Nafıa Nezaretince memur e'dilen bir komisyon tara

fımdan kabulü muvakkat muamelesi yapılmış ve bu koımiisıyoıı 1 Kânunusani 1913 tarihli raporu
nu takdim eylemiştir. 

Şirketin 1913 senesi bilançosuna nazaran kabulü muvakkat tarihine kadar yapılan masrafın 
'baliği «825 849» liradır. Mukavelename ve nazaran ulmulmi Ikalbul'ü muvakkat muamelesine (kadar 
ceste ceste tahakkuk edecek masarifi hakikiveyi mübeyyin istihkak raporlarında muharrer me-
baliğ için Ticaret ve Nafıa Nezaretine tarihi tevdilerine nazaran üç ay evvelki tarihten itibaren 
% 5 faiz yürütüleceği ve umumi kabulü muvakkat neticesinde bu suretle hâsıl olacak yekimden 
işbu tediye olunan mebaliğin yine % 5 faiz hesabiyle baliğ badettenzil mütebakisıi, Hükümetin 
umumi kabulü muvakkat tarihindeki deyni hakikisini teşkil edeceği kabul olunmuştur. (Muka
velenamenin 12, 13, 14 ncü maddeleri) 

665 kilometre murabbaı vüsatında bulunan Beyşehir gölü önünde yapılan onbeş gözlü bü
yük bir bağlantı vasıta^iyle alman suyun, mecmu tulu üç bin küsur kilometre olan arklarla ve 
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20 
40 
209 

000 
000 
108 

60 000 
109 
41 

185 
687 

100 000 

550 aded imalâtı sınaiye ile ovaya tevzii suretiyle fennin en son terakkiyatma muvafık olarak 
yapılmış olan bu tesisatla (580 00) dönüm arazinin sulanması imkânı temin olunmuştur. Şöyle ki : 

Dönüm 

Karaviran Gölü civarında kurutulan arazi 
Apayayla arazisi 
Çumra ve havalisi köyleri (1) numaralı ark 
Karaaslan arkı ve Konya civarı 
Demiryolunun sağ tarafındaki arazi (2) numaralı ark 
Demiryolunun sağ tarafındaki arazi (3) numaralı ark 
Ova köyleri arkı 
İşbu arazide üç yıllık devre usuliyle (500 00) dönüm buğday ve arpa (80 000) dönüm bostan, 
sebze ve saire ekildiğine göre : 
Buğday fazla iirat 93 750 
Sebze ve bostandan irat 85 000 lira (Altın) 

Demiryoluyla nakliyattan 
Arazii emiriyenin icarından mutahassıl irat 
Sulama ücretinden mütahassıs irat 

298 799 fazla irat yekûnu 
Bundan ondokuz milyon Frankın faiz ve amortismaniyle sulama ve 
bakım masarifi senevisi olan 87 620 lira tenzil 

edilmekte 

178 750 
55 
37 

549 
500 

27 000 

211 178 

211 000 lira fazlai iradolması- icabederdi. Ancak (580 00O) dönümün birden ekilmesi mümkün 
olmadığından yirmi senede kamilen ekilmesi kabul olunarak dört devreye tefrikiyle her sene 
zarfımda 25/100, onuncu seneye kadar 50/100, om beş seneye kadar 75/100 ve yirminci seneye 
kadar 100/100 raddesinde ziraat yapılabileceği kabul olunduğu takdirde ilk yirmi sene zarfında 
senevi vasati fazlai iradm 131 875 oltmıası ve 20 inciden 35 mci seneye kadar 211 bin lira, 35 mci 
seneden sonra sermaye itfa edilmiş bulunduğu cihetle bu 'iradını 261 000 liraya ibaliğ olması müm
kündü. 

Halbuki yalınız Harbi Umjuminin üçüncü ve dördüncü semeledmde 200 000 dönüm kadar zer'-
iyat yapılmış olup ondan sonraki senelerde muhtelif el ve Iko'lun azalmasından ve müessesenin 
bakımsız kalarak mâruzu harabi elmasımdan dolayı zer'dyat miktarı maatteessüf elli altmış, bin 
dönümü geçmemiştir. 

Zer'iyat bu miktarla mahdut kaldığı halde bermucibi mukavele Anadolu IDemiryollar şirke
tine her sene tediyesi ioabeden meblâğ şöyle dursun, işletime ve bakım masarifini bile konuyıamı-
yaeağı görülmektedir. 

Diğer cihetten ıska sahasında, ('Çumra havalisinde) mahdut bir kaç köy mevcuttur. «Bu hava
linin en ımeskûn ve en ımezru sahası şebeke hâricinde kalmaktadır. Nasılsa ilk defa proje yapı
lırken bu cihet nazarı dikkate alınmamıştır. Blyevm arklarla sulanan ve sulanması mümkün 
olan beşyüz seksen bin dönümün ancak onda biri ekilmesine rağmen bir iki saat ötesindeki köy
ler, yine senenin bir kısmımda 'Çarşamba çayının tuğyanıyle su altında kalmakta, Hazirandam 
itibaren ise sudan malhrum bulunmaktadır. Binaenaleyh bu gün Hükümetin teemmül eylediği ci
het, (müfredatı âtide gösterildiği veçhile bu sahada bâzı cetveller Iküşadı hususumdan ibarettir. 
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Bu son ameliyatın üç senede icrası, üçyüzbin liıaya mütevakkıf görülmekte ve 1340 bütçesine de 
yüabin lira tahsisat vaz'ı teklif olunmaktadır. Bundan başka işletme ve tamiratı mütemadiye 
için de yirmibeş bin lira ki cem'an yüz yirmibeş bin lira istenmektedir. 

Gerek ova köylerinin ihtiyacını tatmin maksadiyle mevcut çayları tanzim ile ark haline koy
mak, icabeden yerlerde yedek arkları açmak ve bağlantılar yapmak için, gerek işletme umuru
mun intizamı için, gerekse Çarşamba çayının tuğyan zamanlarında fazla suılarıını Hotamış gölüne 
akıtarak arazinin istilâdan muhafazası için berveçhi âti ameliyatın icrasına lüzum görülmekte
dir. 

150 000 lira : 1. — Çarşamba Çayı mecrasının tathiri ve Karahöyük'ten imşiabetmek üzere 
Hotamış gölüne 30 'kilometre tulünde bir tahliye kanalının inşası için. 

100 000 lira : 2. — 18 kilometre tulünde Balıklı ova kanalının ve Karaviram mecrasının tat
hiri ve teferruatımın inşası için 

50 000 lira : 3. — Beyşehir kanalının tathiri ve bent köprüsünün tamiri için. 

300 OO0 

Bu ameliyatın üç seneye tefrikiyle yapılması ciheti iltizamı edildiği gibi aynı zamanda esasen 
ıska mınntakası dahilindeki mecalinin ve imalâtı sımaiyenim tamiratı mütemadiyesi için de para 
tahsisıina lüzum vardır. 

İzahatı ânifeye mebni 1340 senesi Konya Ovası irva ve ıska ameliyatı masrafı için teklif edi
len 125 000 lira aynen kabul edilmiştir. Konya Ovası irva ve ıska idaresi memurin ve müstah
demin maaşatı için hükümetçe 1339 tahsisatından fazla olarak müdür maaşına on lira zam, bir 
de müceddeten 25 lira maaşla Ziraat Memuru teklif edilmiş ise de müdürün maaşıma beş lira 
zammı kâfi görmüş ve Ziraat Memuru yerine 50 lira ücreti şehriyeyle bir bahçıvan istihdamını 
muvafık bulmuş ve bu suretle ıska idare memurin ve müstahdeminim maaşatım 10 032 lira ola
rak kabul eylemiştir. 

Fıasıl : 264 Müessesat ve umuru miyahiye memurini maaşatı 
Vekâleti aideskrin yeniden teklif eylediği mühendis muavinliği kabul edilmiyerek bu fasıl 

1 440 lira olarak kabul olunmuştur. 

Fasıl : 265 Tahsisatı fevkalâdei şehriye 
Kanuna tevfikan ve 1339 bütçesine nazaran 47 409 lira noksaniyle 186 939 lira olarak ka

bul olunmuştur. 

Fasıl : 266 Mazulîın maaş ve tahsisatı fevkalâdesi 
Cetveli mucibince ve Hükümetin teklifi veçhile 11 000 lira olarak terkim okunmuştur. 

Hulâsa 
iBalâ'da arz olunan mütalâat ve esbaba mebni Nafıa Vekâletinin 1340 senesi tahsisatı Hükü

metin vuikubulan teklifinden 43 668 lira noksanı ve 1339 bütçesine nazaran 14 144 818 lira faz-
lasiyle 16 156 332 lira olarak kabul edilmiş olmakla Heyeti Umumiyeye ıarz olunur. 

9 Şubat 1340 
iMuvazemei Maliye 
Encümeni Namına 
Mazbata Muharriri 

Mersin Mebusu 
Niyaai 
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Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
-16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

Yolların İstikametleri 

Ankara 
Kırşehir 
Eskişehir 
Kastamonu 
Kângırı 
Adapazarı 
Bolu 
Zonguldak 
Afyon 
(Burdur 
İsparta 
Konya 
Antalya 
Kütahya 
izmir 
Aydm 
'Manisa 
Muğla 
I>enizli 
Balıkesir 
Çanakkale 
Bursa 
Bilecik 
Silifke 
Mersin 
Kozan 
Cebelibereket 
Adana 
Sivas 

Liva dâhilin-
defla tû'l umu

misi 

380+390 
000+78 

Turku uanumi 
000+T65 
796+76 
594+181 
<650+207 

Turiku umumi 
800+118 
700+78 
900+72 
000+35 
680+67 

Turku umumi 
090+100 
357+73 

Turku umumi 
553+107 

Hüsnü halde 

iyesi 

iyesi 

000+0 
000+20 
yoktur. 
910+12 
796+22 
000+15 
000+0 
yoktur. 
800+6 
000+22 

800+34 
iyesi yoktur. 

iyesi 

Turiku umuımiyesi 
000+99 

Turku umuımiyesi 
800+173 
500+65 
000+132 
000+117 
000+30 
200+108 
000+130 
070+475 

183+21 
; yoktur. 

yoktur. 
177+73 
yoktur. 
250+39 
000+1.1 

005+8 

000+5 
000+40 
000+95 

Turku Umumiye 

Tamiratı cüzi-
s jeye muhltaç 

380+227 
000+12 

400+64 
000+15 
000+57 

' 600+60 

300+13 

280+30 

170+26 

823+25 

550+75 
000+14 
000+15 
484+51 

000+23 
000+20 
000+20 

T-aaniratı eisa-
siyeye muhtaç 

000+94 
000+46 

441+41 
000+13 
594+109 
550+143 

000+112 
308+53 
600+42 

60O+2 

000+25 
360+12 

Tesviyeıi tu 
biye halin 

200+1 
000+0 

208+31 
000+20 
ooo+o 
500+3 

600+2 

090+40 
650+4 

300+63 700+5 

000+59 
500+40 

511+49 
000+30 
000+30 
000+30 
070+360 

000+72 

200+8 
000+10 
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Sıra 
No. 

30 
31 
'32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
'53 
54 
55 
'56 
'57 
58 
59 

Yolların istükaJmetleri 

Tokat 
(KaraMsari' ŞarM 
(Giresun 
Ordu 
Niğde 
Kayseri 
Aksaray 
Yozgad 
Çorum 
Amasya 
Samsun 
Sinop 
Erzincan 
Trabzon 
Oümüşane 
Edze 
Erzurum 
Bayazıt 
Diyarılbeikir 
Siverek 
Mardin 
Ergani 
(Bitlis 
Van 
Muş 
Oenç 
'Siird 
Hakkâri 
Elâziz 
Malatya 

Liva dahilin
deki tûl umu

misi Hüsnü halde 

000+102 
000+130 
000+90 

000+85 
000+140 
000+156 

Turku umumiyesi 
000+288 
000+94 

815+236 
000+63 
750+158 
360+154 
300+68 
000+100 
000+126 
620+718 

Turku umuaniyesi 
000+182 
000+105 

Turku umumiyesi 
000+83 
000+40 
000+40 
OO0+w230 

Turku uımuımiyesi 
Turku umutmiyesi' 
Turku umumiyesi 

425+232 
276+146 

000+10 

000+15 
000+140 
000+47 
yoktur. 

000+25 
682+41 
600+12 

935+41 
000+10 

000+90 
yoktur. 
'500+27 
000+20 
yoktur. 
000+10 

000+20 
yoktur. 
yoktur. 
yoktur. 
000+40 
632+'6 

Taımiraltı eüzi-
yeye ımıuhbaç 

000+40 

150+44 
000+30 
410+54 

000+125 
000+33 
393+107 
000+17 
000+41 
118+9 
0O0+T5 
000+100 
500+19 
000+84 

100+1 
000+35 

000+25 

000+29 

Tamiratı esıa- Tesviyed t 
siıyeye mdhltaç biye hali 

000+102 
000+80 
000+90 
500+22 350+3 

590+54 

000+129 
000+36 
740+87 
400 + 33 
750+56 
807+16 
300+43 

020+75 

000+3 

110+3 
900+5 

680+1 

400+153 
000+42 

000+48 
000+17 

000+50 

000+8 

000+2 

000+6 

000+62 
169+87 

425+5 
475+2 



Liva dâhilin-

O l 

Sıra 
No. 

60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 

Yolların istikametleri 

Dersim 
Gazianteib 
Urfa 
IMaraş 
Kars 
Ardahan 
Artvin 
tstanlbul 
Çatalca 
Edirne 
Kırkkilise 
Tefcfurdağı 
Greüalbolu 

Yekûn 

deki tûl umu
misi 

000+123 
300+90 
500+86 

Yoktur. 
000+47 
000+87 
000+131 
800+170 
500+135 
800+125 
597+153 
835+161 
788+100 

' 736+8268 

Hüsnü halde 

000+33 

000+20 
036+101 
590+30 
84+82 

051+50 
000+12 
000+16 

787+1299 

Tamiratı cüzi-
yeye muhtaç 

000+3 
000+20 
000+30 

320+9 
094+'61 
335+11 
788+58 

195+1762 

Tanndratı esa- Tesviyei t 
siyeye muhtaç biye hali 

000+1 
300+60 
300+24 

000+11 
000+37 
000+30 000+5 
000+6 764+6 
500+10 410+7 
920+31 720+1 
267+5 185+3 
700+10 800+6 
000+28 

497+2889 967+1 
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Sıra 
No. 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

j 40 
o 41 
S 42 
1 43 

44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 

Tollanıı istikametleri 

Adana 
Sivas 
Tokat 
Karahisarı Şarki 
Giresun 
Ordu 
Niğde 
Kayseri 
Aksaray 
Yozgad 
Çorum 
Amasya 
'Samsun 
Sinop 
Erzincan 
Trabzon 
Gümüşane 
Rize 
Erzurum 
Rayazıt 
Diyarıhekir 
Siverek 
Mardin 
Ergani 
Bitlis 
Van 
Muş 
Grene 
Siird 
Hakkâri 

Liva dahilin
deki tul umu

misi 

'607+179 
170+812 
000+483 
000+284 
000+189 
900+208 
633+263 
470+358 
000+245 
000+136 
500+502 
450+298 
000+169 
500+126 
400+207 
'295+358 
000+260 
000+145 
930+378 
000+200 
000+60 
000+270 

800+481 
400+34 

Hüsnü halde 

82+7 
000+25 
000+20 
•000+10 

345+27 
000+5 
760+4 

100+6 
525+44 
800+5 

500+19 
260+134 

000+20 

000+9 

000+16 

Turku hususiyesi yoiktur. 
000+483 

Yoktur. 
Yoktur. 

000+318 
000+40 

Tamiratı cüzi-
yeye muhtaç 

000+92 

000+4 

900+36 

900+12 

000+46 
000+15 

748+24 
500+0 
500+21 
500+5 

000+104 
000+40 
000+10 
000+20 

'200+24 

000+5 

Tamiratı esa-
siyeye muhtaç 

Tesviyei t 
(biye hali 

670+180 
000+218 
000+7 

000+22 
361+19 
470+161 
524+4 
000 + 57 
700+189 
'925+87 
524+63 
000+5 
480+2 
968+83 
000+95 
000+41 
200+41 
000+30 
000+31 

600+52 

000+70 

300+2 

500+3 
000+1 
000+1 
000+1 
000+3 
298+5 
240+6 
O0O+1 
000+3 
700+1 
000+5 
700+7 
500+3 
000+4 
112+1 
000+1 

100+1 
000+6 

300+0 
400+2 

000+9 

000+7 



Liva dâhilin-

g o 

Sıra 
No. 

58 
59 
60 
61 
•62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 

Yolların istikametleri 

Elâziz 
Malatya 
Dersim 
Gaziantelb 
Urfa 
Maraş 
Kars 
Ardahan 
Artvin 
îstanlbul 
Çatalca 
Edirne 
Kırkkilise 
Tekfurdağı 
GetLübolu 

Yekûn 

deki tûl unıu-
ınisi 

000+248 
000+337 
000+30 
809+211 
000+23 
000+863 
968+501 
000+338 

Hüsnühalde , 

802+6 
596+5 

301+29 

314+355 

Malûmat alınamamıştır. 
133+199 
265+263 
226+81 
713 + 156 
491+309 
000+225 

818+19717 

'675+73 
011+47 

172+53 
000+5 

330+2243 

Tamiratı cüzi-
yeye muhtaç 

000+45 

500+7 
000+23 
570+9 
150+37 
000+153 

000+8 

618+24 
812+49 
700+12 
000+54 

368+1957 

Tamiratı esa-
siyeye muhtaç 

340+50 
000+130 
000+5 

500+24 
052+86 
000+105 

860+14 
080+97 
598+19 
690+22 
991+83 
000+28 

'121+4161 

Tesviyed tu 
biye halin 

058+97 
206+43 
000+2 
400+8 

500+4 
452+2 

010+9 
600+7 
814+2 
039+3 
300+6 
000+4 

801+3 

(*) Malûmdur İM, tegteilâtı ih/azırai mülkiyemiz mucibince (bilûmuım livalar «vilâyet» haline ifrağ edil 
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F. M. Nevi muhassasat 

Nafıa Vekâleti 
Birinci kısım - Hidematı umumiye 
Birinci Bap : Idarei merkeziye 

247 Maaşat 
1 Vekil ve müsteşar 
2 Memurin vekâlet 
3 Demiryollar ve İmanlar müdüriyeti 

umumiyesi 
4 Turku ve meabir müdüriyeti umu

miyesi 
5 Müstahdemini müteferrika 

İkiyüzkırkbeşinci faslın yekûnu 

248 Heyeti teftişiye maaşatı 

249 Levazım 
1 Levazımı hendesiye ve kırtasiye 
2 Mefruşat 
3 'Tenvdr ve teshin 
4 Melbusat 

İkiyüzkırkdokuzuneu faslın yekûnu 

250 Masarifi mütenevvia 
1 Harcırah 
2 Müfettişlik ve komiserlik harcırahı 
3 Meremmet masarifi tabiye ve matbu

atı fenniye 
4 Fennî seyahat ve tatbikatı mıasrafiye 
5 Telefon masrafı 
6 Ketebi fenniye esmam ve mükâfatı 
7 Avrupa'ya gönderilen talebe masrafı 

tkiyüzellinci faslın yekûnu 

Muvazenei 
1339 senesi Maliye 
bütçesindeki Hükümetçe Encümenince 

1339 senesi 
bütçesi 

Lira 

2 225 
3 369 

10 108 

tadilâta 
göre 

senelik 
miktarı 

Lira 

1340 
senesi için 

teklif 
olunan 

Lira 

1340 
senesi için 

teklif 
olunan 

Lira 

2 400 
4 692 

14 604 

2 400 
4 992 

12 804 

3 600 
4 848 

12 204 

4. 727 
3 016 

23 445 

5 974 

1 000 
400 
625 
420 

2 445 

3 000 
5 550 

50 
400 

150 
300 
750* 

10 200 

6 708 
6 060 

34 464 

58 960 

1 000 
400 
625 
420 

2 445 

3 000 
5 550 

50 
400 

150 
300 
750 

10 200 

7 068 
5 220 

32 484 

6 240 

1 000 
1 000 
650 
350 

3 000 

1 500 
8 000 

50 
1 500 
10 000 

150 
300 

8 000 

32 200 

6 768 
4 860 

32 280 

3 480 

1 000 
500 
450 
325 

2 275 

1 500 
5 000 

50 
1 500 

150 
3 000 

8 000 

- 960 — 
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F. 

251 

M. 

1 
2 

Nevi muhassasat 

Masarifi müteferrika 
Otomobil bedeli 
Müteferrika 

İkiyüzellibirinci faslın yekûnu 

1339 senesi 
bütçesi 

Lira 

2 827 

2 827 

1339 senesi 
bütçesindeki 

tadilâta 
göre 

senelik 
miktarı 

Lira 

2 827 

2 827 

' Muvazenei 
Maliye 

Hükümetçe Encümenince 
1340 

senesi için 
teklif 
olunan 

Lira 

5 000 

5 000 

1340 
senesi için 

teklif 
olunan 

Lira 

4 000 
1 000 

5 000 

İkinci Bap : Vilâyat maaşatı 
252 Turku umumiye: Memurin ve müs

tahdemin maaşatı 

253 Masarifi mütenevvia 
1 Keştügüzar ve azimet harcırahı 
2 îcare 
3 Mefruşat 
4 Kırtasiye 
5 Tenvir ve teshin 
6 Müteferrika 

İkiyüzelliüçüncü faslın yekûnu 

Üçüncü Bap : Mekâtibi mühendis 
mektebii 
Memurini idare ve muallin ve müs
tahdemini maaşatı 
Mühendis mektebi 

255 1 Mühendis mektebi masrafı 
2 Mühendis ve kondoktör mektepleri 

inşaat ve tamirat masrafı 

İkiyüzbeşinci faslın yekûnu 

256 Kondoktör mektepleri: Memurini 
idare, muallimin ve müstahdemin 
maşatı 

257 Kondoktör mektepleri: Masrafı 

Birinci kısmın yekûnu 

45 876 60 240 52 416 52 416 

22 000 
1 950 

5 800 

29 750 

22 000 
1 950 

5 800 

29 750 

40 000 
3 000 

8 000 

51 000 

40 000 
3 000 
1 500 
2 000 
3 500 
1 000 

51 000 

15 004 

26 

26 

4 
8 

174 

500 

500 

280 
300 

601 

16 074 

26 

26 

7 
8 

216 

500 

500 

164 
300 

924 

22 500 

53 000 

53 

8 

000 

328 
19 000 

285 168 

17 310 

43 000 

10 000 

53 000 

6 960 
18 000 

260 921 

— 961 — 
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Nevi muhassasat 

Muvazenei 
1339 senesi Maliye 
bütçesindeki Hükümetçe Encümenince 

tadilâta 1340 1340 
göre senesi için senesi için 

1339 senesi senelik teklif teklif 
bütçesi miktarı olunan olunan 

Lira Lira Lira Lira 

İkinci kısım: İstikşaf at, inşaat, tami
rat, işletme 
Demiryolları ve limanlar 
ıtstikşafat ve linşaat 
Şark demiryolları tevsiatı 
Cemiyeti akvan komiserinin maaş ve 
masrafı 
Van Gölündeki vapurların işletme 
masrafı ve tamiratı 

İkiyüzellisekizinci faslın yekûnu 

Mubayaası kabul edilen Anadolu 
Demiryolları ve Haydarpaşa Limanı 
tesıisatı edevatının sabitesinin vilâ-
yat ve tamiratı lâzimesiyle icabeden 
alât ve edavatı muharrike ve müte
harrike ve malzeme bedeli iştirası 
Samsun - Sivas ve Ankara - Musaköy 
demiryollarının inşaat ve işletme 
maaş ve masrafı 
Havalii Şarkiye demiryollarının in
şaat ve tamirat ve iişletmesine mu
avenet 

207 025 

200 000 

Turku umumiye ve cesim köprüler 
Istikşafat 2 400 
Tamiratı inbatiye 41 500 
İnşaat, tamiratı müstacele, cesim 
köprüler 1 039 390 

200 000 

4 500 
10 000 

14 500 

4 500 
10 000 

14 500 

40 000 
15 000 

10 000 

40 000 

10 500 

40 000 
15 000 

10 000 

40 000 

10 500 

3 000 000 

300 818 13 200 000 9 800 000 

400 000 

Ikiyüzaltmışikinci faslın yekûnu 1 083 290 

2 400 
41 500 

1 039 390 

1 083 290 

10 000 
145 090 

1 800 000 

1 955 490 

10 000 
145 490 

1 800 000 

1 955 490 

— 9 » ^ -
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Nevi muhassasat 

Demiryollar ile turku muabirin gay
rı imalâtı nafıa 
İstiikşafat, inşaat, ika ve tebyiz ame
liyatı masrafı 
Konya Ovası erva ve ıska idaresi me
murin ve müstahdemin maaşatı 
Konya Ovası erva ve ıska ameliyatı 
ve idare masrafı 

İkiyüzaltmışüçüncü faslın yekûnu 

Müessesat ve umuru mubatiye me
muriyeti maaşatı 

İkinci faslın yekûnu 

Üçüncü kısım 
Tahsisatı fevkalâdei şehriye 

Mülga Nafıa Nezaretinde mevkuten 
istihdam olunan memurun 
Memurin maaşatı 

Mâzulin maaşatı 

Üçüncü kısmın yekûnu 

Muvazenei 
1339 senesi Maliye 
bütçesindeki Hükümetçe Encümenince 

tadilâta 1340 1340 
göre senesi için senesi için 

1339 senesi senelik teklif teklif 
bütçesi miktarı olunan olunan 

Lira Lira Lira Lira 

41 500 

7 913 

37 000 

86 413 

810 

1 592 038 

234 348 

41 500 

9 372 

37 000 

87 872 

1 440 

1 687 920 

235 775 

300 000 

9 792 

125 0OO 

434 792 

1 920 

15 697 202 

206 120 

300 000 

10 032 

125 000 

435 032 

1 440 

15 696 962 

187 449 

492 

10'085 10 085 11 000 11 000 

244 925 255 860 217 630 198 449 

Yekûnu umumi 2 011 564 2 160 704 16 200 000 16 156 332 
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Kaiblettadilât 1339 senesi maaşatı 

Unvanı memuriyeti 

İdarei Merkeziye 
Vekil 
Müsteşar 

Memurini Vekâlet 
Hukuk Müşaviri 
Kalemi Mahsusu Md. 
Kalemi Mahsusu Kâtibi 
Mütercim 
Sicil ve Memurini Md. 
Sicil Mümeyyizi 
Memurin Mümeyyizi 
Kâtip 
(Kâtip 
İstatistik Mümeyyizi 
Levazım Memuru 
Evrak Kalemi Mümeyyizi 
Varide Kâtibi 
Sadıra Kâtibi 
Dosya Memuru 
Mutemet 

Yekûn 

Aded 

1 
1 

2 

1 

Beheri 
Lira 

100 
75 

40 

Şehrisi 
Hıra 

100 
75 

175 

40 

Yekûn 
Demiryollar ve Limanlar Müdüriyeti 
Müdür 
Umuru Fenniye 
Müdür 
Mühendis 
Mühendis 
Alât ve edavatı fenniye ve evrak muhafazası 
Umuru Hesabiye 
Mümeyyiz 
Kâtip 
Umuru Tahririye 
Mümeyyiz 
Kâtip 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

9 

1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

35 
15 
15 
12 
10 

20 
12 
10 

60 

35 
30 
17 

25 
12 

20 
10 

35 
15 
15 
12 
10 

20 
12 
10 

169 

60 

35 
30 
17 

25 
12 

20 
10 

— 9te — 
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Muvazenei Maliye Encümenince 

Aded 

1 
1 

2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

17 

•1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

Beheri 
lira 

100 
100 

45 
40 
15 
30 
50 
20 
20 
15 
12 
30 
20 
25 
15 
12 
15 

75 

50 
40 
30 
20 

25 
15 

25 
15 

Şehrısi 
I/ura 

100 
100 

200 

45 
40 
15 
30 
50 
20 
20 
30 
24 
30 
20 
25 
15 
12 
15 

391 

75 

50 
40 
30 
20 

25 
15 

25 
15 

Hükümetçe I34Ö senesi için 

(Aded 

1 
1 

2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

• 2 

2 
1. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

18 

1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

Beheri 
Lira 

100 
100 

45 
40 
15 
40 
50 
20 
20 
15 
12 
30 
20 
25 
15 
12 
15 
15 

75 

50 
40 
30 
20 

25 
15 

25 
15 

Şehrisi 
Lira 

100 
100 

200 

45 
40 
15 
40 
50 
20 
20 
30 
24 
30 
20 
25 
15 
12 
15 
15 

- 416 

75 

50 
40 
30 
20 

25 
15 

25 
15 

1340 

Aded 

1 
1 

2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

17 

1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

senesi için teklif olunan 

Beheri 
Lira 

200 
100 

45 
40 
15 
40 
50 
20 
20 
15 
12 
30 
20 
25 
15 
12 
15 

75 

50 
40 
30 
20 

25 
15 

25 
15 

Şehrisi 
Lira 

200 
100 

300 

45 
40 
15 
40 
50 
20 
20 
45 
12 
30 
20 

. 25 
15 
12 
15 

404 

75 

50 
40 
30 
20 

25 
15 

25 
15 

Tahsisatı 
fevkalâde 

Lira 

102,50 

102,50 

61,25 
57,50 
35 

57,50 
65 
40 
40 
105 
32 
50 
40 
45 
35 
32 
35 

730,25 

83,75 

65 
57,50 
50 
40 

45 
35 

45 
35 

— 966 .— 
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Ka'blettadilât 1339 senesi maaşatı 

Unvanı memuriyeti 

Kâtip 
Dosya Memuru 
Demiryollar Komiserlikleri 
Haşkomiser 
Başkomiser 
Kıısıım Komiseri 
Kışımı Komiseri 
Kısım Komiseri 
İstanbul Tramvay ve Tünel ve Rıhtım Komiseri 
İzmir Su ve sair müessesat Nafıa Komiserliği 
Müfettiş 
Müfettiş 
Başkomiserlik ve Müfettişlik Kâtibi 
İstanbul Tramvay ve Tünel Komiserliği Kâtibi 
İzmir Su ve müessesat Naıfıa Komiserliği Kâtibi 
İstikşaf Mühendisi 
İstikşaf Mühendisi 

Yekûn 
Turku ve Muabir Müdüriyeti 
Müdür 
Muavin 
Umuru Fenniye 
Mühendis 
Mühendis 
Mühendis 
Mühendis 
Elektrik Mühendisi 
Umuru Mubahiye Mühendisi 
Ressam 
Umuru Tahribiye 
Mümeyyiz 
Mümeyyiz 
Başkâtip 
Kâtip 
Kâtip 
Dosya Memuru 

Aded 

1 
1 

3 
1 
4 

1 
1 

o 
1 
1 

25 

1 

Behed 
Lira 

12 
15 

50 
40 
30 

25 
40 

15 
10 
15 

50 

Şenrisi 
Lira 

12 
15 

150 
40 
120 

25 
40 

45 
10 
15 

681 

50 

1 
1 

1 
1 
1 

30 
15 

40 
40 
15 

30 
15 

40 
40 
15 

20 

12 
14 

20 

24 
14 
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Kaıblettadilât 1339 senesi maaşatı 

Unvanı memuriyeti Aded 

Umuru Hesabiye 
Mümeyyiz 
Kâtip 
İstanbul Müessesatı Nafıa Komiseri 
İstanbul Müessesatı Nafıa Kâtibi 

Müstahdemini müteferrika 
Mevzu 
Merkez odacıları 
Komiserlik odacıları 

Heyeti Teftiş iye 
Müdür 
Müfettiş 
Müfettiş 
Müdüriyet Kâtibi 

Vilâyat Turku Umumiye Memuriyeti 
Şube Ser Mühendisi 
Şube Ser Mühendisi 
Şube Ser Mühendisi 
Kısım Mühendisi 
Kısım Mühendisi 
Müheindis 
Mühendis 
Mühendis Muavini 
Mühendis Muavini 
Ser Kandoktör 
Kondoktör 
Kondoktör 
Kondoktör Namzedi 
Şube Kâtip ve Muhasebe Memuru 
Şube Kâtip ve Muhasebe Memuru 
Kısım Kâtip ve Ambar Memuru 
Şube Ambar Memuru 
Odacı 
Odacı 

Yekûn 

Yekûn 

Yekûn 

12 

Beheri Şehrisi» 
Lira Lira 

30 
10 

18 

30 
10 

288 

126 

169 

1 

1 

2 

9 
15 

12 
11 
6 

18 
10 
6 
19 
17 
7 

1 
14 
19 

60 

12 

40 
35 

30 
25 
20 

15 
12 
12 
10 
8 
6 

10 
7 
18 

60 

12 

72 

360 
525 

360 
275 
120 

270 
120 
72 
190 
136 
42 

10 
98 
342 

Yekûn 164 2 920 

— 968 — 
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Hükümetçe 1340 senesi için 
Muvazenei Maliye Encümenince 

1340 senesi için teklif olunan 

(Aded 

1 
1 
1 
1 

20 

1 
9 
8 

18 

1 
5 
5 
1 

12 

24 

14 
15 
10 
14 
14 

12 
50 

16 
20 
12 
12 
38 
24 
4 

*l/ J.OOC/ OOIK 

Beheri 
Ldra 

20 
15 
15 
40 

35 
30 
25 

1 000 
60 
50 
30 

40 

35 
30 
25 
20 
15 

15 
12 

20 
8 
15 
12 
12 
10 
25 

2»ı ıırcKCuyai/i 

Şehrisi 
Ldra 

20 
15 
15 
40 

559 

35 
270 
200 

505 

1 000 
300 
250 
30 

1 580 

960 

490 
450 
250 
280 
210 

180 
600 

320 
160 
180 
144 
456 
240 
100 

(Aded 

1 
1 
1 
1 

20 

1 
10 
4 

15 

4 
5 
1 

10 

5 
8 
11 
14 
15 
8 
12 
14 

10 
40 

15 
6 
6 
18 
18 
4 
16 

Beheri 
Lira 

25 
15 
40 
15 

35 
30 
25 

60 
50 
30 

50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

15 
12 

8 
15 
12 
12 
10 
25 
20 

Şehrisi 
lira 

25 
15 
40 
15 

589 

35 
300 
100 

435 

240 
250 
30 

520 

250 
360 
440 
490 
450 
200 
240 
210 

150 
480 

120 
90 
72 
216 
180 
100 
320 

Aded 

1 
1 
1 
1 

19 

1 
9 
4 

14 

1 
4 
1 

6 

5 
8 
11 
14 
15 
8 
12 
14 

10 
40 

15 
6 
6 
18 
18 
4 
16 

Beheri 
Lira 

20 
15 
40 
15 

35 
30 
25 

60 
50 
30 

50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

15 
12 

8 
15 
12 
12 
10 
25 
20 

Şehrisi 
Lira 

20 
15 
40 
15 

564 

35 
270 
100 

405 

60 
200 
30 

290 

250 
360 
440 
490 
450 
200 
240 
210 

150 
480 

120 
90 
72 
216 

. 180 
100 
320 

Tahsisatı 
fevkalâde 

Lira 

40 
35 

57,50 
35 

914 

72,50 
260 
50 

382,50 

325 
490 

632,50 
752,50 
750 
360 
480 
490 

350 
1 280 

405 
210 
192 
576 
540 

279 5 020 220 4 368 220 4 368 7 833 

— 969 — 
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Unvanı memuriyeti 

İstanbul Mühendis Mektebi İdare Heyeti 
Müdür 
Dâhiliye Müdürü 
Muhasebeci 
Ambar Memuru 
Levazım Mubayaa Memuru 
Tahrirat Kâtibi 
Alât ve Edavatı Fenniye Muhafaza Memuru 
Kütüphane Memuru 
Dahiliye memurları 
Heyeti talimiye mukavemeti eesam demir ve ahşap 
köprüler Muallimi 
Hesap tamamı ve tef azılı mihanik riyazi Muallimi 
DeVletin, tevzi m ey anı. tefeir ve kuvayı nihaniye kagir 
köprüler Muallimi 
Mimari, demir, inşaat kagir ve ahşap inşaat Muallimi 
Resim hattı, henresei tersimiye icar makinaları ve 
motorlar Muallimi 
Malzemei İnşaiye Muallimi 
Hesap, müsellesat, kozmoğraiya, hendesei tahliliye, 
mihanik Muallimi 
Hikmet, elektrik, gaz ve benzin motorları Muallimi 
Kimya Muallimi 
Cebir Muallimi 
Ussulü umumiye inşaat Muavini ve Müeyyit 
Topografya Muavini ve Muayyid 
Demiryollar ve Tüneller Muallimi 
Kagir ve Ahşap İnşaat Muavini 
Usulü Umumiyei inşaat Muiallimi 
Kati Ihear ve Menazır Muallimi 
Hendese Muallimi 
Hikmet Muallimi 
Turku Muallimi 
Betonarme Muallimi 
Islâhı Bnhar ve Tesis Muallimi 
Topografya Muallimi 
Resmi Haddi Muallimi 

— 970 — 
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t : 18 22 . 3 . 1340 O : 2 

Kablettadilât 1339 senesi maaşatı 

F . M. 

255 

Unvanı memuriyeti 

Limanlar Muallimi 
Tabakatularz Muallimi 
Karakalem ve Suluboya Resim Muallimi 
Kitabet Muallimi 
İktisat Muallimi 
Hukuku İdare Muallimi 
Felsef ei Âliye Muallimi 
Muallim Muavini 
Fransızca Muallimi 
Ser Hademe 
Hademe 
Doktor 
Perükar 
Aşçı 

lAided 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3 
1 

19 

Beıhıeııtf 
Lira 

10 
9 
8 
8 

12 
6 
6 

8 
5 

18 

Şeihrisi 
Ldlra 

10 
9 
8 
8 

12 
6 
6 

24 
5 

342 

Yekûn 
Komldoktör Mektepleri 
Müdür 
'Topografya 've Usulü MesaJtoa Muallimliği 
Mimari ve İnşaat Muallimliği 
İnşaata Mubahaya Muallimliği 
Malzeme Muallimliği 
Resmi Haddi Muallimliği 
Hendese ve Tersimiye Tatbikatı Muallimliği 
Usulü Umumiye İnşaat Turku Muallimliği 
Köprüler Hesap, Cebir Müsellesat Muallimliği 
Mihanik Muallimliği 
Kitabet Muallimliği 
Kâtip ve Mutemet 
Ambar Memuru 
Muibassır 
Hademe 
Aşçı 

Yekûn 
Konya Ovası Erva ve Iska İdaresi 
Müdür 
Tahrirat Kâtibi 
Dosya Mumuru 
Merkez Mühendisi 
Ressam 
Kondoktör 

30 

64 1 166,5 

1 40 40 

30 

1 
1 
1 
2 

9 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

12 
8 
9 

18 

60 
10 

7 
30 

125 
8 

12 
8 
9 

36 

185 

60 
10 

7 
30 

125 
8 

— 972 — 
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Kaiblettadilât 1339 senesi nıaaşatı 

Beheri Şehrisi 
F . M. Unvanı memuriyeti Aded Lira Lira 

Tabip 
'Telgraf ve Telefon Ser Memuru 
Muhasip Mesul 
Muhasip Mesul Muavini ve Veznedar 
Muhasebe Kâtibi 
Tahsildar •(*) 
Merkez Ambar Memuru 
Birinci Mmtaka Mühendisi 
İkinci Mmtaka Mühendisi 
İkinci Mmtaka Kâtip ve Ambar Memuru 
Üçüncü Mmtaka Mühendisi 
Üçnücü Mmtaka Kâtip ve Ambar Memuru 
Üçüncü Mmtaka Telgraf ve Telefon Memuru 
Küçük Fen Memuru (**) 
Küçük Fen Memuru (**) 
Küçük Fen Memuru (**) 
Küçük Fen Memuru ('**) 
Küçük Fen Memuru (**) 
Kanal memurları 
Savab memurları 
Telgraf çavuşları 
Odacı 
Mesaha Mühendisi 
Merkez Telgraf ve Telefon Muhabere Memuru 
Üçüncü Mmtaka Kondüktörü 
İkinci Mmtaka Mesaha Mühendisi 
Ziraat Memuru 

Yekûn 52 572,5 
263 Umuru Miyahiye 

Mühendis 1 30 30 
Mühendis Muavini 

Yekûn 1 30 

(*) Aidatla istihdam olunacak. 
(**) Ücreti şehriye 

—• 974 — 

25 25 

1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
13 
6 
2 
2 
1 

30 
0.2 
7 
5 
12 
25 
35 
5 
30 
6,5 
7 
11 
10 
9 
8 
7 

4,5 
4 
4 
T8 
25 

30 
12 
7 
11 
12 
25 
35 
5 
30 
6,5 
7 
11 
30 
9 
16 
7 

58,5 
24 
8 
36 
25 

15 15 
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Muvazenei Maliye Encümenince 

"Rîirl Af tarifi* 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 

it 1339 senesi nraaşatı 

Beheri 
Lira 

30 
15 
35 
20 
10 

15 
30 
30 
8 

30 
8 
8 

12 
10 

Şeh] 
Li] 

."İSİ 
?a, 

30 
•15 
35 
20 
10 

15 
30 
30 
8 

30 
8 
8 

36 
30 

Hükümetçe 1340 senesi için 
'teklif olunan 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 

Bebemi 
Lira 

30 
15 
35 
20 
10 

15 
30 
30 
8 

30 
8 
8 

12 
10 

Şehrdsi 
Lira 

30 
15 
35 
20 
10 

15 
30 
30 
8 

30 
8 
8 

36 
30 

1340 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
o 
o 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
o 
o 3 

senesi i 

Beheri 
Lira 

30 
15 
35 
20 
10 

15 
30 
30 
8 

30 
8 
8 

12 
10 

ç̂in teklif olunan 

Şehrisi 
Lira 

30 
15 
35 
20 
10 

15 
30 
30 
8 

30 
8 
8 

36 
30 

Tahsisatı 
fevkalâde 

Lira 

50 
35 

53,75 
40 
30 

35 
50 
50 
27 
50 
27 
27 
96 
90 

16 16 54 

13 
6 
6 
5 
2 
1 
1 

61 

3 

6 
5 
4 

25 
15 

8 
15 

40 

78 
30 
24 

125 
30 
8 

15 

781 

120 

13 
6 
6 
5 
2 
1 
1 

1 

62 

3 
2 

6 
5 
4 

25 
15 

8 
15 

25 

40 
20 

78 
30 
24 

125 
30 
'8 

15 

25 

816 

120 
40 

13 
6 
4 
5 
2 
1 
1. 

1 

62 

6 
5 
6 

25 
15 
8 

15 

50 

40 

78 
30 
24 

125 
30 
8 

15 

50 

836 

120 

234 
108 
72 

70 
27 
35 

1 552,75 

172,50 

120 160 120 172,50 

)>&<t 
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