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1. —ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

2. — SUALLER, CEVAPLAR 

Sayfa 
286:287 

287,289 

1. — Kastamonu Mebusu Halit Beyin; 
Harbi Umumî ve İstiklal Muharebatında hayat 
ve mematı meçhul kalan efrat ve zabitanın mik
tarı ve zevceleri hakkında Adliye ve Müdafaai 
Milliye Vekâletinden şifahî suali. 287 

2. — Kars Mebusu Ömer Beyin; Demiryol
larına ferşolunacak traverslerin ağaçtan imal 
edilmiyerek hariçten demir traversler celbedil-
mesi esbabına dair Nafıa Vekâletinden suali. 287 

3. — İzmit Mebusu Mustafa Beyin; italya 
tezgâhlarında, matlûbatımıza mukabil bir tahtel
bahir inşa ettirileceği hakkındaki neşriyata dair 
suali ve Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik 
Beyin şifahî cevabı 289:291 

4. — istanbul Mebusu Hamdullah Suphi 
Beyin; Ahırkapı misafirhanesinde iskân edilen 
mübadillerin vaziyeti elimesine dair Dahiliye 
Vekâletinden suali. 291 

5. — Kastamonu Mebusu Mehmet Fuat Be
yin; Ziraat Vekâleti Müdürlerinden bazılarının 
lüzumsuz seyahat icra ettiklerine ve saireye dair 

Sayfa 
suali ve Ziraat Vekili Hasan Fehmi Beyin şifahî 
cevabı, 291:294 

6. — Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin; 
Türk üserasınm celbi için Rusya.'ya gönderilen 
heyet hakkında Müdafaai Milliye Vekaletinden 
suali. 294 

3. — EVRAKI VARİDE - 287 

287 Mazbatalar 
1. — Hükümet namına vuku bulacak mü

zayede ve münakaşa ve ihalelerin suveri icrai-
yesi hakkında (1/556) numaralı kanun lâyihası 
ve Kavanini Maliye Encümeni mazbatası. 287:288 

2. — Efradı ailesinin bir kısmını bilâhare 
celbeden memurine, muahharen celbettikleri ef
radı aileleri için harcırah itası iktiza edip et
mediğinin tefsiri hakkında Divanı Muhasebat 
Riyasetinden mevrut (3/320) numaralı tezkere 
ve Kavanini Maliye Encümeni mazbatası. 288 

3. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; biradan 
maada bilcümle müskiratın alenen istimalinin 
memnuiyetine dair (2/426) numaralı teklifi 
kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair 
lâyiha Encümeni mazbatası. 288 
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Tezkereler 
Sayfa 

288 

1. — Teşkilâtı Milliye ve Müdafaai Hukuk 
Cemiyetleri mensubin ve efradından yetmişsekiz 
zatın, mahiyeti hizmetlerinin icapettireceği de-
recata göre taltifleri hakkında Başvekaletten 
mevrut tezkere (3/360). 288 

Takrirler 288 
1. — Gaziantep Mebusu Kılıç Ali Beyin; 

Takdirname ile taltif edilen zevata bir alâmeti 
mahsus tesbiti temenniyatına dair takriri (4/ 
135). 288 

2. — Ordu Mebusu Hamdi Bey ve ondokuz 
refikinin; Karadeniz iskelelerine her hafta 
sefer icrası ve uğrak postalarının azimet ve 
avdetinde Ünye, Fatsa, Görele, Of iskelelerine 
uğramalarının temini hakkında temenni takriri 
(4/134). 288 

Azayı Kiram Muamelâtı 288 
1. — Aydın Mebusluğuna intihap olunan 

Mühendis Mithat ve Doktor Reşit Galip Bey
ler hakkında birinci şube mazbatası. 288:289 

Sayfa 
2. — Kırklareli Mebusluğuna intihap olu

nan Şevket Bey hakkında dördüncü şube maz
batası. 289 

İkinci defa rey istihsali 289 
1. — Afyonkarahisar Vilâyeti hareketzede-

gânın tehvini ihtiyacı için elli bin lira tahsisi 
hakkındaki kanunun ikinci defa reye vaz'ı. 289, 

311:312 
4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 294,299 
1. — Ereğli - Karadere şimendifer hattının 

inşa ve işletilmesi için 1340 senesi bütçesine 
mevzu tahsisatın 1341 senesinde dahi sarfı hak
kında (1/541) numaralı kanun lâyihası ve Na
fıa ve Muvazenei Maliye Encümenleri maz
bataları. 294:299,299:300,315:316 

2. — Mekâtibi ziraiye şııabatı fenniyesin-
den olan, konservehane ve tamirhaneler ile 
mektebe merbut çiftliğin idamei faaliyeti için 
her müesseseye faslı mahsus, tahsisatından on-
bin liradan otuzbin liraya kadar sermaye vaz'ı 
hakkında (1/569) numaralı kanun lâyihası ve 
Ziraat ve Muvazenei Maliye Encümenleri maz
bataları. 300:310,313:314 

BİRİNCİ CELSE 

Beds müzakercî; Saat : 2,00 

REİS — Ali Sürari Bey 

KÂTİPLER : Avni Bey (Bozok), Şeref Bey (Diyanbekir) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

Otuz dokuzuncu içtima 

22 Kânunusâni 1340 Perşembe 

Birinci Celse 
Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde inikat ederek 

zabtı sabık hülâsası kıraat ve aynen kabul ve evrakı 
varide ait oldukları mahallere havale olundu. 

Ereğli - Karadere demiryolu hakkındaki kanun 
lâyihası ile, Mekâtibi ziraiye şuabatma sabit sermaye 
vazı hakkındaki kanım lâyihasının müstacelen müza
keresine dair îznvir Mebusu Mustafa Rahmi Beyin 
takriri kıraat ve kabul edildi. Sinop Mebusluğuna 
intihap olunan Recep Zühtü Bey hakkında üçüncü 
şube mazbatası kıraat ve kabul olundu. Müteaki
ben geçen içtimada tayini esami ile reye vazedilen 
Zahire ve un ihtiyacını teshil kanununa ait ârâda ni-
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sap hasıl olmadığı tebliğ ve kanun ikinci defa reye 
vazedildi. Badehu Ergani Bakır Madeni ile Tıp ve 
Hukuk Fakülteleri müdavimini arasında mütehaddes 
vaka hakkında Ergani Mebusu Kâzım Vehbi, ve ma-
lulini guzat ile mütekaidini askeriyeye bahçolunan 
beyiye hakkına dair İstanbul Mebusu Ali Rıza Bey
lerin suallerine Ticaret Vekili Ali Cenan i, Maarif 
Vekili Şükrü ve Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik 
Beyler tarafından verilen cevaplar istima edildi. 

Badehu Ruznamei müzakerata geçilerek rakının 
bira ve likör meyanına dahil olmadığı hakkındaki Ka-
vanini Maliye Encümeni Mazbatası verilen takrir 
mucibince tayini esami ile reye vaz ve yirmi' üç ret 
reyine karşı yüz otuz iki rey ile kabul olundu. 

Zahire ve un ihtiyacını teshil kanununun ise on 
yedi redde mukabil yüz yirmi altı rey ile kabul olun
duğu tebliğ ve berayı teneffüs celse tatil edildi. 

İkinci Celse 
Kâzım Paşa tarafından kuşat edilerek Divanı 

Muhasebat Reisi saniliklerini Vekâleten idare eden 
azadan iki zatın vekâlet maaşları hakkında Divanı 
Muhasebat Encümeni Mazbatası müzakere ve kabul 
olundu. 

Mektebi Bahriyeden neşet eden mülâzımlarla, 
Mülkiye Baytar Mektebinden -mezun Baytarlara yüz 
ellişer lira itası hakkındaki lâyihai kanuniye müzakere 
ve Maliye Vekilinin teklifi üzerine nazarı itibare alı
nan ve Müdafaai Milliye Encümenince kabul olunan 
tadil takrirleriyle birlikte Muvazeneyi Maliye Encü
menine tevdi ve iade edildi. 

Devlet ormanlarından köylülerin intifa hakkı Ka
nununun ikinci maddesine bir fıkra tezyili hakkın
daki teklifi kanunî müzakere ve tadilen kabul olun
du. 

Mektebi Tıbbiyei askeriyeden neşet edecek etib-
baya yüz ellişer lira verilmesi hakkındaki kanunun 
Askerî maaşat ve tahsisatı fevkalâde kanunu ile mül
ga olup olmadığını müfessir Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası kıraat ve kabul edildi. 

Afyon Karahisar hareketzedegânına elli bin lira 
tahsisi hakkındaki kanun lâyihası müzakere ve 
mevadı kanuniye aynen kabul olundu. 

Kanunun Heyeti Umumiyesi tayini esami ile reye 
vazedildikten sonra Ereğli - Karadere şimendifer 
hattının inşası için 1340 bütçesine mevzu tahsisat 
hakkındaki kanun lâyihasının müzakeresine geçilerek 
birinci madde aynen kabul edildi. Lâyihai kanuni-
yesinin bakiyei müzakeresinin vaki olan teklif üze
rine alâkadar Vekillerin huzuruna taliki karargir 
oldu. 

Badehu Afyon Karahisar hareketzedegâni hakkın
daki kanunun reye vazı muamelesinin tamam olma
dığı bittebliğ Cumartesi günü içtima edilmek üzere 
celseye hitam verildi. 

REİS — Zaptı Sabık hülâsası hakkında mütalâa 
var mı efendim? Zaptı sabık hulâsasını kabul eden
ler lütfen işaret buyursunlar.... Kabul etmeyenler 
lütfen işaret buyursunlar... Zaptı sabık hulâsası ay
nen kabul edildi. 

1. — Kastamonu Mebusu Halit Beyin; Harbi 
Umumi ve İstiklâl Muharebatında hayat ve mematı 
meçhul kalan efrat ve zcıbitanın miktarı ve zevceleri 
hakkında şifahi suali. 

RElS — Adliye ve Müdafaai Milliye Vekâlet
lerine havale ve 22 Kânunusânide tebliğ olunmuş
tur. 

2. — SUALLER, CEVAPLAR 
2. — Kars Mebusu Ömer Beyin; demiryollarına 

ferşohınan traverslerin ağaçtan imal edilmeyerek ha
riçten demir traversler celbedilmesi esbabına dair 
şifahî sual . 

REİS — Nafıa Vekâletine havale olunmuştur. 

3. — EVRAKI VARİDE 

Mazbatalar 
1. — Hükümet namına vuku bulacak müzayede 

ve münakaşa ve ihalelerin süvari icraiyesi hakkında 
(1/556) numaralı kanun lâyihası ve Kavanini Maliye 
Encümeni Mazbatası : 

REİS — Ruznameye alıyoruz. Encümen tarafın
dan müstacelen ve tercihan müzakeresi teklif olunu

yor. Reyi âlinize arz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın.... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın".... (Anlaşılmadı sesleri) Efendim! Evraki vari
denin birinci numarasındaki meselenin müstacelen 
müzakeresini Encümen teklif ediyor. Müstaceliye
tini kabul buyurunlar işaret buyursunlar.... Etme
yenler işaret buyursunlar.... Müstaceliyeti kabul 
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olunmuştur. Şimdi tercihan müzakeresini reyi âli
nize arz edeceğim. 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Gü
müşhane) — Reis Bey! Müsaade buyururmusunuz. 
Tercihan müzakeresi teklifi hakkında maruzatım var
dır. Bundan evvelki içtimaırnızda Ziraat Vekâletine 
ait iki kanun lâyihasının Cumartesi müzakeresinde 
tercihan müzakeresi İzmir Mebusu Rahmi Beyin tek
lifi üzerine Heyeti Celilece kabul olunmuştur. Şimdi 
bunun müzakeresini tercihan kabul edecek' olursak 
o günkü kararımıza muhalif olacakta1. Bendenize 
kalırsa rica ederim Cumartesi günü için müzakere 
edilecek kanunların müzakeresinden sonra bunun 
müzakeresine gecelim. 

REİS — Efendim! Hasan Fehmi Bey istical bu
yurdular. Müstaceliyet ruznamesine almak kâfi de
ğildir. Nizamnamemiz mucibince müstaceliyet de
mek iki müzakerenin bir müzakere tenzili demektir. 
Evvelce müstaceliyetle müzakeresine karar verilen 
maddelere tercihan müzakeresi değildir. Reyinize bu 
suretle arz ediyorum acele buyurdular. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahasansahip) — 
Reis Beyefendi! Heyeti Umumiye o gün H-;san 
Fehmi Beyefendinin söylediği veçhile Mustafa Rahmi 
Beyin teklifini kabul etmişti. 

REİS — Efendim! Reyinize şöyle arz ediyorum. 
Evvelce tercihan müzakeresine karar verilen mevat 
evvel ve evvel müzakere edilecektir. Onlardan sonra 
bunun tercihan müzakeresini reye koyacağım. (Ka
bul sesleri) Bu .suretle kabul edenler ellerini kaldır
sın... Etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul olunmuş
tur. 

2. — Efradı ailesinin bir kısmını bilâhare celbe
den memurine muahharen celbettikleri efradı aileleri 
için harcırah itası iktiza edip etmediğini tefsiri hak
kında Divanı Muhasebat Riyasetinden merbut (2/320) 
numaralı tezkere ve Kavanini Maliye Encümeni 
mazbatası: 

REİS — Encümen müstaceliyetle müzakeresini 
teklif ediyor. Fakat Makamı Riyaset Encümenin 
nazarı dikkatini celbeder. Müstaceliyet demek de
min de arz ettiğim veçhile iki defa müzakere olun-
mayıp bir defa müzakere olunmuş demektir. Hal
buki böyle tefsir mazbataları Nizamnamenin muci
bince bir defa müzakere edilir. Encümen bu teklif
ten ne kasdediyorsa lütfen kürsüde izah buyursun, 
var mı efendim Encümenden kimse; (Hangi Encü
menden sesleri) şu halde Nizamnameye mugayir 
olduğu için hiç reyinize arz etmeyeceğim. 

3. — Rize Mebusu Ekrem Deyin; biradan maada 
I bilcümle müskiratın alenen istimalinin memnuiyeti-

ne dair (2/426) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı 
{ müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazba

tası. 
REİS — Adliye Encümenine havale eediyoruz. 

DOKTOR FUAT BEY (Kırklareli) — Reis 
I Beyefendi! Müsaade buyurursanız bu kanunun Sıh

hiye ve Muaveneti içtimaiye Encümenine de taallu
ku vardır. Oraya- havale olunsun. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Tabiî 
Sıhhiye Encümeni kabul edecektir. 

REİS — Fuat Bey bu kanunun Sıhhiye Encüme
nine de havalesini teklif ediyorlar. (Muvafık sesleri) 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Etmeyenler el 
kaldırsın...; Kabul edilmiştir. Şu halde Adliye ve 
Sıhhiye Encümenlerine havale olunmuştur. 

Tezkereler 
1. — Teşkilâtı Milliye ve Müdafaai Hukuk Ce

miyetleri mensubini efradından yetmiş sekiz zatın, 
mahiyeti hizmetlerinin icap ettireceği derecata göre 
taltifleri hakkında Başvekâletten mevrut tezkere 
(3/360) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

Takrirler 
1. — Gaziantep Mebusu Kılıç Ali Beyin; tak

dirname ile taltif edilen zevata bir alâmeti mahsusa 
tespiti temenniyatına dair takriri (4/135) 

REİS — Başvekâlete havale edilmiştir. 

2. — Ordu Mebusu Hamdi Bey ve on dokuz re
fikinin Karadeniz iskelelerine her hafta sefer icrası 
ve uğrak postalarının azimet ve avdette Ünye, 

! Fatsa, Görele, Of iskelelerine . uğramalarının temini 
hakkında temenni takriri (4/134) 

REİS — Başvekâlete havale edilmiştir. 

Azaya Kiram muamelâtı 
/. — Aydın Mebusluğuna intihap olunan Mü-

j hendis Mithat ve Doktor Reşit Galip Beyler hak
kında Birinci Şube mazbataları 

REİS — Okunacaktır. 

Heyeti Umumiyeye 
Şubemize tevdi buyurulan Aydın Mebusluğuna 

i müntahap Mühendis Mithat ve Doktor Reşit Galip 
| Beyefendilere dair intihap mazbataları tetkik olun-
| du. İntihabı vakiin usulüne muvafık ve taliîden ari 
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olduğu görülmekle berayi tasdik Heyeti Umumiye-
ye arz olunur. 

Birinci Şube Reisi nâmına 
Antalya 
Rasih I 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır, ka 
bul sesleri) Şu halde şube mazbatasını reyi âlinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Etmeyenler lütfen el kaldırsın... Mühendis Mithat ve 
Doktor Reşit Galip Beyler azalığa kabul olunmuş
lardır. 

2. — Kırklareli Mebusluğuna intihap olunan Şev
ket Bey hakkında Dördüncü Şube mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 
Riyaseti Celileye 

Şevket Beyin Kırklareli Mebusluğuna intihabını j 
müşir mazbatayı intibahiyesini bittetkik intihabın 
usul ve kanun dairesince icra kılınmış olduğu anla
şılmış olmakla mazbatayı intihabiyenin kabulü He
yeti Umumiyeye arz olunur. 

Dördüncü Şube Reisi 
namına 
Giresun 
Kâzım 

3. — İzmit Mebusu Mustafa Beyin; İtalya tez
gâhlarında matlûbatımıza mukabil bir tahtelbahir 
inşa ettirileceği hakkındaki neşriyata dair Maliye Ve
kâletinden suali ve Maliye Vekili Mustafa Abdül-
halik Beyin cevabı. 

Riyaseti Celileye 
İtalya (Ansaldo) tezgâhına matlûbatımıza muka

bil farkı tediye edilerek bir tahtelbahir inşa ettiri
leceğini gazetede okudum hakikat midir? 

İngiliz, Fransız tezgâhlarında da matlubatımız 
olduğu söyleniyor. Doğru mudur? Ne kadardır ve 
tahsili temin edilmiştir? 

Harbi Umumiyeye ait Almanya ve Avusturya-
daki hesabat tasviye edilmiş midir? 

Maliye Vekili Beyin şifahen cevap vermesini ri
ca eylerim. 

İzmit 
Mustafa 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA A'BDÜLHALÎK 
BEY (Kângırı) — İtalya'daki Ansaldo tezgâhlarınde 
'bulunan paramız 1911 senesinde ısmarladığımız Dra-

(Kabul sesleri). 
REİS — Bir mütalâa olmadığı anlaşılıyor. Şu 

halde şube mazbatasını reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Efendim! Şevket Bey Mebusluğa kabul bu-
yurulmuştur. (Tahlifleri lâzım gelir sesleri). 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Nizamnamei 
Dahilî _ mucibince badettahlif vazifeye mübaşeretleri 
lâzım gelir. 

REİS — Tabiî tahlif edeceğiz. 

İkinci defa rey istihsali 

1. — Afyon Karahisar vilâyeti hareketzedegânı-
nın tehvini ihtiyacı için elli bin lira tahsisi, hakkın
daki kanunun ikinci defa reye vazı. 

REİS — Tayini esami ile reye vaz ediyorum. 
İzmir idarei intihabiyesinden başlıyoruz. Efendim! 
Reylerini istimal etmeyen arkadaşlar varsa lütfen 
istimal etsin. İstihsali ârâ hitam bulmuştur. 

Afyon Karahisar hareketzedegânı hakkındaki 
kanunun ikinci defa reye vazında 151 arkadaş reye 
iştirak etmiş ve cümlesi de kabul reyi vermiştir, 
kanun kabul edilmiştir. 

ma kruvazörünün parasıdır. Mecmuu 202 761 İngi^ 
liz lirasıdır. Bunu Hükümet o zaman mukassatan ve 
peşinen tevdi etmiştir. Bilâhare Tarablusgarp harbi 
zuhur etti. Tarablus harbinden sonra Oşi muhahede-
name'sinin akünden sonra Sefir Nabi Bey bu parayı 
Ansaldodan istedi. Ansaldo tezgahı pek yanaşmak is-
temeldi, nihayet 1915'te bir itilâf name akdettiler. Ve 
kırikbin lira tenzil ile 162 761 liraya sulh oldular. Har
bi Umumiden sonra Ansaldo tekrar parayı verme'k 
istemedi, mahkemeye gidildi ve mahkeme kararını 
verdi. Kararın bir maddesi itilâfnameye tallu'k etti
ği için evvelâ itilâfnamenin esasını arzedeyim : 

1. — Tarafeyn mütekabilen zarar ve ziyan ve taz
minat ile bunlardan mütevellit faiz talebine dâir olan 
davadan feragat eder. 

2. — Hükümeti mezkûr, 'kruvazörün teslimi tale
binden vazıgeçer. 

3. — Şirket, salifizzikir kırk bin liranın tenzilin
den sonra bakiye 162 761 İngiliz lirasının deyini ol
duğunu tasdik eder. 

4. — Hükümet Drama kruvazörü esmanından dun 
olmamak üzere bakiyei matlubuna mukabil Ansaldo 

2. — SUALLER, CEVAPLAR 
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şirketine bahrî sipariş ita edecek ve alacağını bilafaiz 
mahsup ettirecektir. 

İtilâfnamenin esası bundan ibaretdir, Bunun üze
rine mabJkemıe şu kararı veriyor. 

1. — Her hususda sahibi salâhiyet olan süferanın 
imza ettikleri mükavelât muteber olduğundan itilâf
namenin hükmü meridir, 

2. — Türk Hükümetinin matlubu olan (202) bin 
İngiliz lirasından kırk bin liranın tenzilinden sonra 
(162 761) İngiliz lirası Ansaldo'nun borcudur. 

3. — Türk Hükümeti alacağı olan bu paraya mu-
kaibil itilâfname mucibince bahrî siparişte bulunacak
tır, 

4. — Türk Hükümeti şirketin gerek fiyat husu
sunda gerek inşaat şeraitinde gayri kabili kabul ve 
icra teklifatta bulunduğunu müşahede ettiği takdirde, 
mukavelenamenin keenlemyekûn addini ve alacağının 
nakten tesviyesini dava hakkını muihafaza eder. 

İtalya Mahkemesinden sadır olan hükmün netice
sini arzettim. Hükümet kendi alacağını temin etmek 
için teşebbüsatta 'bulunmaktadır. 

Avrupa'da bulunan sair alacaklarımız, Berlin'de 
bulunan bir tasfiye komisyonumuz vasıtasiyle peyder
pey tasfiye edilmektedir. Şimdiye kadar bir çok me-
vat İzmir'e ve İstanbul'a gelmiştir. 

MUSTAFA BEY (İzmit) — Kruvazörünün parası
nın tahsil edileceğine dair Maliye Vekili Beyefendi
nin cevapları şayanı teşekkürdür. İnşallah alırlar ve 
bununla memlekete yarar bir teklifatda bulunurlar. 
Almanya'da bulunan hesabatımız için geçen sene se
ri an tasviye edilsin demiştik. Gidecek heyet hesaba-
tımızı tasfiye edecek denmişti. Hakikaten bir seneye 
yakın 'bir zamandan beri tasfiye komisyonları yeni
den teşkil edilerek vazifelerine devanı etmektedirler. 
Efendiler! Malumu âliniz Harbi Umumî senelerinde 
Devlet Almanya ve Avusturya'ya siparişatı harbiyede 
bulunuyordu ve bunlar mahallî sefarethaneler ve Ate-
şemiliterlerimiz vasıtasiyle idare ediliyordu. Fakat 
iş pek ziyade tevessü edince bir komisyon izamına 
lüzum görüldü. Giden komisyon 'Müdafaai Milliye 
Vekâletinin Harbiye dairesi şuabâtı muhtelif esinin si
parişlerini alıyor, bu siparişleri fabrikalarda imal et
tirip memlekete gönderiyordu. Bittabi mütareke olur 
olmaz bu heyet İstanbul'a avdet etti ve bu hesabat yüz 
üstü kalmıştı. Bir kısmı mühimminin parası verilmiş 
ve nakledilmek üzere idi. Bir kısmının kısmen parası 
verilmiş, sipariş edilmiş, fakat imalât hitam bulma
mış, bir kısmı ile de mukavele yapılmış fakat sipariş 
edilmemişti. Mütarekeden bu ana kadar giden ko

misyon dört, beş bin dosyayı mütemadi tetkikatla ve 
ikametlerinin temdidi ile meşgul oldu. Halbuki mev
cut olan dosyalardan tasfiyeye tabi olanlar mevcut 
olan dosyaların ancak yüzde beşidir. Şimdiye kadar 
mütemadiyen ikametlerinin temdidini temin etmekle 
meşguldürler. 

Bu gün mazbata neticesinde alınması lâzım gelen 
şeyler memlekete gelmiş davalı olan aksam ile uğra
şıyorlar. Malumu âliniz dava bir mahkemeye gittik
ten sonra dava vekili tutulur ve makemede davaya 
devam edilir, talik edilir. Fakat bu talik müddetince 
yine bu heyet ikamette devam ediyor. Bu taliklerin 
bu davaların bu komisyonu orada senelerce işgal et
mesi lâzım gelir. Onun için kalmış olan bu davaları
mızı orada bulunan Sefirimize, Ateşe militerimize 
terkcderek bu komisyonun ilgasi memleket için fay
dalı olduğu kanaatindeyim. Bunlar için senevi 40 - 50 
bin lira kadar masraf ediliyor. Bahusus giden heye
tin buradaki memuriyetleri münhal bırakılmıyor irti
batlar baki kalıyor. Hem buradaki vazifesini ifa ede
miyor, ihmal ediyor, hem de orada böyle dava pe
şinde yürümek suretiyle temdidi ikamet ediyor. Ben
denizin tetkikatıma nazaran vazifeleri bitmiştir. Yal
nız dava aksamı kalmıştır. Bu dava kısmını mahallî 
Sefaretimize terk ederek bu heyetin ilgasını rica ede
rim. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Maalesef Mustafa Beyefendinin fi
kirlerine iştirak edemiyeceğim. Çünkü; komisyon ora
dan bize bir çok kıymettar şeyler göndermiştir. Ko
misyonun masrafını çıkaramadığı maddesine gelince; 
komisyon yalnız bir maddeden dört beş senelik mas
rafını çıkarabilir. Meselâ otobüs ile bir işimiz var
dır. İki milyon mark istiyoruz. Kendileri altıyüzbin 
mark vermeye razı oluyorlar. Yanlız bunu kazansak 
bütün yaptığımız masrafı çıkaracağız. Şimdiye kadar 
birçok eşya sevketmişlerdlr. Arzu ederlerse mühim 
olanlarını sayabilirim, 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Hangi tarih
lerde? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Komisyonun teşekkül ettiği ge
çen 1339 senesinden beri mütemadiyen buraya eşya 
sevkediyorlar. Soma ve Ereğli'ye ait havaî hatlar yo
la çıkmıştır. Mühim eşyadan sonra kömür presleri ta
mamen gelmiştir, sıhhiyeye ait birçok malzeme tama
men İzmir'e sevkedilmiştir. İstanbul telefon şirketi ta
rafından, vaktiyle Hükümetin idaresinde iken, sipa
riş edilmiş mevat tamamiyle kurtarılmış ve sevkedil-
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mistir. Hanoverişe vagon kumpanyası vardır. Mü-
nakaseye iştirak etmek istedi. Alacağımızı almadıktan 
sonra münakaşaya kabul etmedik. Onu temin ettik. 
Heyeti Vekîlece bir 'karar ittihaz edildi. Kendi hesap
larını tesfiye etmedikçe katiyen peylerini kabul et
miyoruz. O suretle alacaklı ol'duğumuz fabrikalar 
'borçlarının dörtte üçünü mal ısmarlamak suretiyle, 
dörtte birini eski hesabattan mahsup etmektedirler. 
Eğer komisyon orada bulunmazsa bunu temin etmek 
imkânı yoktur. Beyefendinin buyurduğu gibi yapmak 
lâzım gelirse pek çok dosyalar vardır bunları sıra ile 
gözsden geçirmek lâzımdır. Eğer Sefarethane bunu ya
pabilirse maalmemnuniye kabul ediyorum. Sefaretha
neye bırakabiliriz. Hiç ümit etmiyorum ki Safaret-
hane bununla meşgul olabilsin. 

MUSTAFA BEY (İzmit) — Bir çok eşya geldi
ğini buyuruyorsunuz. Bittabi eşyaya birçok para ve
rilmiştir. Bu parayı Maliye Vekâleti bütçeye dahil 
ediyor mu? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kanğırı) Evet. 

MUSTAFA BEY (Devamla) — Bütçede hiç ye
rini görmedik efendim. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Efendim bunlar müteferrikadır. 
Esasen doğrudan doğruya geçmiş olan müteferrika 
varidatını görürseniz geçen seneden, bir buçuk mil
yon lira, iki milyon lira, üç milyon lira varidatımız 
oluyor. 

MUSTAFA BEY (İzmit) — Verdiğiniz yerler de 
öylemi efendim? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Evet efendim, verdiğimiz yerlere 
de bir varidat koyuyoruz. Nitekim geçen gün iki Ve
kâlete verdiğimiz otomobiller bize bin liraya mal ol
du. On bin liraya mahsup ettik. Bu süratle olur. 
Başka suretle vermiyoruz. 

4. — İstanbul Mebusu Hamdullah Suphi Beyin; 
Ahırkapı misafirhanesinde iskân edilen mübadillerin 
vaziyeti elimesine dair Dahiliye Vekâletinden bir suali 

REİS — Efendim! Hamdullah Suphi Bey bura
larda mı? (Yok sesleri) Şu halde içtimai atiye talik 
ediyoruz. 

5. — Kastamonu Mebusu Mehmet Fuat Beyin; 
Ziraat Vekâleti müdürlerinden bazılarının lüzumsuz 
seyahat icra ettiklerine vesaireye dair Ziraat Vekâle
tinden suali ve ziraat • vekili Hasan Fehmi Bey'in 
§ifahî cevabı. 

REİS — Okunacaktır. 

Kiyaseti Celileye 
Ziraat Vekili muhteremi Hasan Beyefendiden 

atideki suallerime şifahen izahat vermelerini rica ede
rim : 

1. — Bazı Vekalet müdiranı umurunun yerlerinde 
oturmayarak ötede beride Avrupalarda aylarca seya
hatle vakit geçirdikleri ve elan geçirmekte oldukları 
görülüyor. Ziraat Vekâletinin teşkili umuru ziraiyemi-
zin daha cezri bir suretle gitmesini temine matuftur. 
Ceryan eden halat gayenin aksi zuhur ettiğini ve umu
ru ziyaretimizde iktisat Vekâleti zamanındaki kadar 
olsun bir eseri hayat ve salâh gösterilemiyor esbabı. 
nedir? 

2. — Etlik Bağlarında tesisine çalışılan fenni mü
essese ne dereceye kadar ilerlemiştir. Bunun maksadı 
tesis ve faydası nedir, bütçede karşılığı varmıdır, sar
fiyat nereden yapılmıştır? 

3. — Vaki olan müşahedeme nazaran Ziraat Ve
kâleti Etlik Bağlarının kayalık bir yerinde dört beş 
aydan beri binlerce lira sarfıyle artezyen kuyusu aç
maya savaştı ve su çıkarılamıyarak ameliyat tatil 
edildi. Erbabı fen bu gibi teşkilatı arziyede artezyen 
kuyusu küşadına imkân olmadığını söylüyorlar. İm
kân dahi olsaydı Vekâlet buradan çıkacak külliyetli 
su ile orada hangi araziyi iska ve imar edecekti? Baş
ka yerlerde artezyen kuyusu küşadına müsait geniş 
yerler varken böyle kayalıklara binlerce lira sarfı ile 
hazineyi izrar edenler hakkında ne yapılmıştır? 

4. — Üç yüz kırk bütçesi ile Ziraat Vekâletine 
verilen iki buçuk milyon liralık Ziraatı takviye tahsi
satının istihsalâtı ziraiyeye hadim olacak en müsmir 
işlere hasırolunmadığı ve mavazılehinin gayriye sar-
fedildiğini ve bu sene doludan hasara uğrayan zür-
raın tohumluğu bile düşünülmiyerek Kastamonu'nun 
bütün bütün mahrum bırakıldığını, zürraın tohumları
nı göztaşı ile ilaçlamak için yapılan bisut teşkilât me
murlarına ücret olarak verilmek suretiyle maksattan 
uzaklaşıldığını gördüm. Binaenaleyh bu tahsisat nere
lere sarf edilmiştir? 

5. — Ziraat Bankası vaktiyle zürraa gaz, benzin 
vesaire gibi mahrukatı tedarik edip vermezse bu yüz
den zürraın ve dolayısiyle hazinei milletin uğrayacağı 
zarardan kim mesuldür? 

Kastamonu Mebusu 
Mehmet Fuat 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Kabu 
suali. 

Ziraat Vekili Hasan Fehmi Bey (Gümüşhane) —• 
Efendim ! Fuat Bey arkadaşımızın birinci suali, Zi-



î : 40 24 . 1 . 1341 C : 1 

raat Vekâleti müdiranmın Avrupada seyahatta bulun
masından şikâyet ediyor. Halen Avrupa'da Vekâlet 
Müsteşarı Süreyya Bey vardır. Bundan on gün ev
vel de kimyager Nurettin Beyin kendilerine refakat 
etmesi için heyeti vekile karariyle tebligatta bulun
duk. Süreyya Bey Lozan muhahedesi mucibince işti
rak mecburiyeti ahdîyesinde bulunduğumuz cemiyeti 
Akvam nezd indeki Afyon kongresine iştirak etmek 
üzere gönderilmiştir. Ahiren beynelmilel İspanya'da 
toplanacak olan zeytin hastalıklar tedavisi hakkındaki 
kongreye de buradan ayrıca bir memur göndermemek 
için Süreyya Beyi memur ettik. Fakat her iki taraf-
tada bulunmak imkânsızlığına karşı kimyager Nuret
tin Beyin de Süreyya Beyin refakatinde bulunması 
Heyeti Vekilce tensip edildi Afyon kongresi müs
tahsil memleketlerle müstehlik memleketlerin mücade
lesi manzarasını irae etmektedir. Başka memleketler 

bir iki zevatla değil belki müteaddit zevattan terakküp 
eden heyeti fenniyelerle iştirak etmişlerdir. Binaena
leyh Ziraat Vekâletinin haşere mütehassısı olan Müs
teşar Süreyya Bey ile, kimyager Nurettin Beyi gön
dermesi bir fazlalık değildir. Belki memurini fenniye-
miz çok olsaydı, bir Icaç arkadaş tefrik etmekliğimize 
değecek bir vazife idi. Biz de arzu ediyoruz ki kong
re biran evvel hitam bulsun ve Müsteşar vazifei as
liyesine avdet etsin. 

İkincisi, bundan evvel diğer bir suale cevap ol
mak üzere maruzatta bulunurken Cenup vilayetleri
mize çölden gelen çekirgelerin bıraktıkları tohumlar
dan ve mücadeleden bahsederken, atiyen de bunun 
tekerrürüne mani olmak için Hariciye Vekaletimiz 
vasıtasıyle Suriye ve Irak hükümetlerinin nazarı dik
katlerini celbettik. Muayyen bir yerde fen memurla
rımızla müşterek tedabir almak ve bu hususta bazı 
mesaili görüşmek üzere teklifatta bulunduk, muva
fakat ettiler. Emrazı nebatiye ve Mücadele şube mü
dürü Tevfik Beyi memuren Halebe gönderdik. Tevfik 
Bey oradaki vazifesini ikmal ederek bugün aldığım 
telgrafla Adanaya geldiğini ve oradaki müzakerele
rinin arzu ettiğimiz şekilde neticelendiğini bildirdi. 
Bir kaç gün Meclisi Âli tarafından kabul edilen 
pamuk hastalıklarına ait mücadele teşkilatının başında 
bulunmak üzere bir müddet daha Adana da bulunma
sını kendisine bugün tebliğ ettim. Bugün hariçte bun
lardan başka memurumuz yoktur. 

İkinci Sual Etlik Bağlarında tesisine çalışılan fen
ni müessese ne kadar ilerlemiştir ve maksadı tesisi 
nedir, bütçede karşılığı varmıdır sarfiyet nereden ne 
kadar yapılmıştır? 

Evet Etlik Bağlarında kimyahanemiz vardır. La-
baratuvarları orada tesis etmek fikrindeyiz, karşılığı 
da bütçede tamamen mevcuttur ve oradan, sarfedil-
mektedir. Evvelce serom darülistihzarınm da orada 
tesis edilmesi düşünülmüştü. Burada bina olmadığı 
için muvakkaten Pendiğe kaldırıldı. Fakat Pendik 
dahi Serom darülistihzarı için esaslı bir mahal değil
dir. Vekâlet bunun için Anadolunun merkezinde ve 
şimendifer üzerinde merası geniş, suhulete hayvanatı 
besleyecek bir mahalli mevcut olan büyük bir mües
sese vücude getirmeyi düşünmektedir. Bu müessesenin 
yanında kimyahane ile darülistihzar ve labaratuvar-
ları tevhit edemeyiz. Çünkü fen memurlarımız mik
ropların yekdiğerine sirayetine mani olmak için ayrı 
olması fikrinde müttefiktirler. Merkezde labaratuvar-
ları tesis etmek mecburiyetindeyiz. Binaenaleyh büt
çemiz de de tahsisat vardır. Sarfiyat da oradan ya
pılır. 

Üçüncü sual Etlik Bağlarında kayalık mahalde 
artezyen kuyusunun küşadı ve orada istifade edilecek 
arazi bulunmadığından dolayı niçin o mahallin inti
hap edildiğinden şikâyet ediyorlar. 

İkinci suale cevap olmak üzere arz ettiğim orada 
mevcut müessesenin su ihtiyacını teminen bir kuyu 
açılmaya teşebbüs edilmiş ve bunun için yedi yüz 
küsur lira amele ücreti, beş yüz küsur lira da müte
hassıs ücreti olmak üzere para sarf edilmiştir ve 
bunların tahsisatı da bütçemizde mevcuttur ve ora
dan istihsal edeceğimiz su ile mevcut müessesenin 
suyunu temin edeceğiz. Araziyi İska etmek matlup 
değildir. Fakat henüz ameliyat bitmemiştir. Mev
sim müsait olmadığından şimdilik tatil ettik. İlkba
harda tekrar inşaata başlayacağız su bulunmuştur 
fakat -tamamiyle zemine alınamamıştır. Bir miktar 
daha sarfiyat yapacağız. Bütçede artezyen kuyuları 
için malumu âlileri yedi bin lira kadar tahsisat var
dır. Bütçe tasdik edildikten sonra doğrudan doğruya 
ovada yani sahrada artezyen kuyularının tesisini şim
diden düşünmekteyiz. Fakat burada kuyuyu mah-
za o müessese için açıyoruz. Ameliyat bu hale gel
dikten sonra tabiî sarf edilen paraları ve bu kadar 
emekleri atmak lâzım gelmez. Mademki müesse
semiz vardır orada o müessese için kazdırılan kuyuyu, 
sarf edilen paraya bir miktar -daha zamederek ik
mal etmek zaruretindeyiz. 

Dördüncü sual : 1340 bütçesi ile Ziraat Vekâle
tine verilen iki buçuk milyon liralık ziraatı takviye 
tahsisatının istihsalâtı ziraiyeye hadim olacak en 
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müsmir işlere hasrolunmadığmı ve mavazıîehinin gay
riye sarfedildiğini vesaireden şikayet olunuyor. 

Efendim! 1340 bütçesiyle Karadere ormanlarının 
işletilmesi ve zürraın takviyesi için Ziraat Vekâletine 
(2,5) milyon liralık bir tahsisat ita buyurdu. Bunun 
500 bin lirasını Karadere ormanlarının işletilmesini 
temin için dekovil hattının inşasına tahsis ettik. Vekâ
let iki milyon liranın da zürraın takviyesi için He
yeti Vekilenin tanzim' ettiği bir talimatnameye tev
fikan sarfiyatını icra etti. Bu sarfiyat yani doğrudan 
doğruya takviyesi ziraat için muhassas olan 2,5 milyon 
liradan iki milyonu vilayetlerde teşekkül eden ma
hallî ihtiyaç komisyonlarının gösterdiği lüzuma mebni 
mahallelerinde tevzi olunmak üzere Vekâlet vilayet
lere taksim etmiştir. 180 küsur bin lirası çiflik hesabı
na mahallî ihtiyaç komisyonlarından gelen mazbatala
ra istinaden ve merkez ihtiyaç komisyonunun da tas
dikine iktiram ettikten sonra tavizen makineye veril
miş veya ikraz edilmiştir. Mütebaki meblağla çift hay
vanatı ve boğa mubayaa olunmuştur. Bir miktarı da 
tohumların kal'bur makinesinden geçirilmesini ve 
ilaçlanarak zeroîunmasını temin edecek hususata sarf 
edilmiştir. Bu hususda bendeniz muhterem arkadaşı
mın fikrine iştirak edemiyorum. Tohum için kalbu
ra şiddetli İhtiyacımız vardır. Kalburdan geçirdikten 
sonra ilaçlanarak tohumu zerettirmek ve ahaliyi buna 
alıştırmak ve bunun için şimdilik masarifini Hükü
met tarafından temin etmek faydalı bir usûldür. Kal
burdan geçen bizim tohum ile kalburdan geçmeyen 
bir tohumun vereceği hasılat hiç bir zaman bir ol
maz. Fakat bütün memleketin bu kabil ihtiyacatına 
yetişecek ne tahsisatımız ne teşkilâtımız mevcut de
ğildir. Fakat işe başlamak ve halka göstermek lâzım
dır. Başlanmıştır ve halka gösterilmektedir. Seneyi 
atiyede yine tohumları ilaçlamak ve ilaçlandıktan son
ra zeretmeyi halka göstermekte azamî fayda olduğu
na Vekâlet kanidir. Tohumun ıslahı başka suretle de 
olur. Fakat toprakta bir kaç devir yaptıktan sonra 
sureti hususiyede tohumu ıslah için çiftlikler vücude 
getirip tohumu toprakta ıslah etmek ve ondan son
rada halka tevzi etmek uzun senelere ait bir iştir. Bu
na dahi başlanmıştır. Çifteler çifliğinde tesisat vü
cude gelmektedir. Fakat, bu, uzun bir zaman mesele
sidir. Kalbur meselesi, ilâç meselesi hem basittir ve 
hem de seri suretle memlekette taammüm edebilir. 
Bunun için bu hususta sarf edilen paranın israf ol
duğuna bendeniz kani değilim, 

'Beşinci Sualleri : Ziraat Bankası vaktiyle zürraa, 
benzin gibi mahrukat tedarik edip vermezse bu yüz

den milletin, dolajısıyle hazinenin uğrayacağı zarar
dan kim mesuldür. Efendim! Malumu âlileri kanunu 
mahsusuna tavfikan makinelerde kullanılacak gaz ve 
benzinin gümrük ve istihlâk resminden muafiyetini 
temin için Ziraat Bankası mubayaa yapıp Ziraat Ve
kâleti 'bütçesinde mevzu tahsisattan mahsup edilmek 
suretiyle Maliye hesabı kapar. İstihlâk ve gümrük 
resmî mademki Ziraat Vekâleti tarafından tediye edil
miş oluyor, bu iki resmin haricindeki miktar üzerin
den Ziraat Bankası makine sahiplerine ziraat me
murları tarafından verilen vesikalara müsteniden tev
ziatta bulunur. Bunun için Ziraat Bankası Standart 
O yi şirketiyle bir mukavele akdetmiş, her memleket
te satılan gaz ve benzin fiyatı üzerinden ucuz fiyat-
le verecektir. Mukavelenin mahiyeti budur. Bir ko
misyon mevzuu bahistir. Her memlekette gaz benzin 
bulunuyor bulunmuyor, hakikaten bu mesele etrafın
da biraz da zürraımızm şikâyeti vardır. Fakat ben
deniz vaziyeti tetkik ediyorum. Belki icap ederse o 
mukaveleyi feshedeceğiz. O kanunda tadilât yapmak 
lâzım geliyorsa - henüz bu hususu katî surette tespit 
etmedim, çünkü tetkik at yapıyorum - Heyeti çelme
nize arzedilecektir. Bugünkü vaziyet bundan ibaret
tir. Binaenaleyh makine istimal eden zürraımız gaz 
ve benzini Standart Oyl şirketinden almaya ve kum
panya da vermeye mecburdur. Eğer tatbikatta yanlış 
varsa terkikatta bulunuyorum, icap ederse tadil için 
maruzatta bulunacağım. Şimdilik maruzatım bundan 
ibarettir. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Efen
diler! Ziraat Vekili muhteremi Hasan Beyefendinin 
suallerime lütfen vermiş oldukları bu cevaplan kâfi 
görmüyorum. Gayri kâfidir. Çünkü kendileri de 
tasdik ederler ki bu suallerimin her biri uzun, uzun 
cereyanlara tabidir. Hattâ beher sual Heyeti Celi-
lenin bir günün işgal eder. Mamafih bendeniz He
yeti Celilenin nazarı dikkatini celbetmek üzere şu 
suali sordum. İleride bütçeler vardır. Bütçe müza-
keratmda âriz ve âmik tenkidatuıı ifa edeceğim. 
Arkadaşlar! Rica ederim, bu memleketin hayatı zi-
raattir. Geçenlerde Vekâletlerden yapılan bir ta
kım sual ve istihzahların zabıtlarını okudum. Burada 
yoktum. Ziraat Vekâletine hiç nazar atfedilmem iş
tir. Bunda neden lakayt kalıyoruz. Çünkü vatanı
mızın hayatıdır. Şu sualleri uzatmak için istihzah 
takriri vereyim, kimi mesul tutacağız? Ziraat Ve
kili Hasan Beyefendinin zamanı Vekâletlerinde de
ğildir. Hattâ Şükrü Kaya Beyfendinin hengâmı Ve
kâletlerine de ait olmuyor. Bizde mesuliyetin (s) nine 
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dokunmak kabil değildir. Yalnız nazarı dikkati âli
nize şurasını arz edeyim ki, bu cihete atfı himmet 
edin. Her cihetten terakki ve tealiden mahrum olan 
zürranın telâkkisine ve memleketimizin bir gün ev
vel esaretten kurtulmasına himmet bulursunuz. (Mem
leket esir değil sesleri) Efendiler! Yalnız şunu söy
lemeden geçemiyeceğim ki artezyen kuyuları tahsi
satı bütçede vardır, buyurdular. Yoktur. Yalnız ar
tezyen takımlarının tahsisatı vardır. Kuyu kazmak 
için tahsisat yoktur. 1325 ten 1339 senesine kadar 
olan Muvazeneyi Umumiye Kanununun mazbatası 
mucibince ahkâmı carî olan 11 nci maddesi diyor 
ki : Bir kanunu mahsusla verilmedikçe herhangi bir 
daire masarifatından bir fasla ait tahsisatı diğer fas
la nakledemez ve bir maddeden diğer bir maddeye 
nakli muhassasat Maliye Nezaratinin muvafakatiyle 
kabildir. Efendiler! Ne söyleyeyim minebapilelmih-
rap usulsüzlük ile doludur. Bütçede içtihadat ve 
müdafaatımı yapacağım. 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Gü
müşhane) — Reis Bey müsaade buyurursanız bir şey 
arz edeceğim. Efendim! Hakikaten Fuat Bey ar
kadaşımızın temas ettiği noktalar bir sual mevzııun-
dan çok geniştir ve çok teşekkür ederim ki bütçe 
müzakeresi esnasında her noktaya vazıhan temas 
edeceğini şimdiden beyan buyurdular. Bendeniz de 
her nokta üzerinde geniş müzakereye en muvafık 
şekilde cevap vermeye hazır olduğumu şimdiden 
kendisine temin ederim. Artezyen kuyuları için büt
çede tahsisat vardır. Artezyen takımları deyince bu 
takımlar gelirde ambardamı çürür, yoksa yerinemi 
vazolunur? Çok rica ederim, bütçede mevzu olan 
bu para hangi vekilin zamanında sarf edilirse edil

sin Vekâletin şahsiyeti maneviyesine taalluk eder. 
Binaenaleyh buyurdukları gibi bütçede mevcut ol
mayan bir para sarf edilmiş şekil ve mahiyetinde 
telâkki edilmesi lâzım gelmez. Arz ettiğim gibi büt
çede mevzu bir paradır ve sarf edilmiştir. Fennî bir 
müessesenin ihtiyacı için orada bir kuyu açılmaya 
başlanmış fakat henüz ikmal edilmiş değildir. Bina
enaleyh bütçeye muhalif bir sarfiyat yoktur. 

6. — Bozok Mebusu Ahmet Hamdı Beyin; Türk 
üserasının celbi için Rusya'ya gönderilen heyet hak
kında Müdafaai Miliye Vekâletinden suali. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY ((İstanbul) — 
Reis Bey! Pazartesi günkü celsede cevap verece
ğim. 

REİS — Pazartesine talik ettik efendim. 
Ruznameyi müzakerata geçiyoruz : 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 

Bendeniz ruznameye geçmeden evvel Nizamnamei 
Dahiliye riayetkar olan Makamı Riyasetten Teşkilâ
tı Esasiye Kanununun on altıncı maddesine de riayet
kar olmasını çok rica ederim. Arkadaşlarımız, tahlif 
edilsin çünkü reylerine müracaat edilecektir. 

REİS — Efendim! Süleyman Sırrı Beyin teklifi 
vardır. Tahlifi yapacağız. 

3. — Doktor Resif Galip Bey (Aydın) Münir 
Bey (İzmir) ve Recep Zühtü Bey (Sinop) un tahlif
leri : 

(Doktor Reşit Galip Bey (Aydın) Münir Bey 
(İzmir) Kâmil Bey (İzmir) Recep Zühtü Bey (Si
nop) kürsüye gelerek tahlifleri icra edilmiştir) 

REİS — Efendim! Diğer arkadaşlardan bazıları 
bulunmadığı için onların tahlifi bizzarur içtimai atiye 
talik ediliyor. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/. — Ereğli - Karadere şimendifer hattının inşa 
ve işletilmesi için 1340 senesi bütçesine mevzu tahsi
satın 1341 senesinde dahi sarfı hakkında Başvekâlet
ten mevrut (1/541) numaralı kanun lâyihası ve Na-
fia ve Muvazeneyi Maliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Efendim! Ruzııamemizin birinci mad
desindeki kanunun evvelce müzakeresine başlanmış 
ve birinci maddesi kabul edilmişti. Şimdi ikinci mad
desini müzakere edeceğiz. 

Madde 2. — 1341 ve 1342 senelerinde sarf olun
mak üzere Ereğli - Karadere demiryolu inşaat ve 
işletmesi için Ziraat Vekâletinin faslı mahsusuna 
2 000 000 lira tahsisat vazolunmuştur. 

REİS 
dim? 

Madde hakkında mütalâa var mı efen-

TAHSİN BEY (Aydın) — Söz istiyorum efen
dim! Perşembe günü bu madde müzakere edilirken 
Nafia Vekâletine ait iki nokta nazarı dikkate alına
rak her iki Vekâletin ifadesi istima edilmek üzere 
müzakeresi bugüne talik edilmişti. 

Meclisi âliniz derhatır buyururlar ki; 1339 sene
sinde İzmir de kutu imaline mahsus kerestenin fık
danından dolayı üzüm ticareti büyük bir buhrana 
uğramış ve bu hususta vaki şikayetler üzerine Mec
lis günlerce meşgul olmuştu. İşte o sırada ve olva-
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kit İktisat Vekâleti Karadere Ormanlarından serian 
kereste ihracatına ve üzüm kutularını imal edecek 
keresteyi mümkün olduğu kadar süratle yetiştirmek 
için kendisine müsaade itasına talip olmuş ve yine 
o vakit yapılan müzakere esnasında, Zonguldaktan 
Karadereye kadar bir hattın inşası ile Ormanın işlet-
tirilmesi için lâzım gelen fabrikanın alât ve edevat ve-
sairesinin ikmali için bir buçuk milyon liraya lüzum 
gösterilmiş ve Meclisi âlide seneyi atiyenin baharına 
kadar imalâtı yetiştirmek üzere bu tahsisatı kabul et
mişti. O müddet zarfında işe başlanılmadığı meş
hut olmuştur. Fakat ondan sonra da herne esbaba 
mebni ise ki bu belki makuldür ve pek musaiptir. 
Bendeniz bunu sormayacağım. Zonguldak - Kara
dere hattı Ereğli - Karadere hattına kalbedilmiş ve 
bu hattın bugün anlaşıldığına göre tulü (150) kilo
metreye karip bir raddede bulunmuş olduğuna göre 
meselâ artık Orman işletmek için dar bir dokovil 
tertibatından çıkmış ve adete dar, ufak bir şimendi
fer hattı halini almıştır. Fakat mesele yanlız bundan 
ibaret değildir efendiler. Malumu âliniz Hükümet 
Ankarayı daha kestirme bir tarik ile denize raptet
mek için Ereğli - Ankara arasında (370) kilometre 
tulünde bir hat inşasına lüzum görmüştür ki bunun 
(30) kilometreye yakın olan miktarı - Sincan karyesi 
ile bura arasında olduğuna göre (350) kilometrelik 
bir hat inşaa edilecektir. Bu hattın (220) kilometresi 
Ereğliden itibaren, (120) kilometresi de Ziraat Vekâ
letinin orman için yapmakta olduğu hattın yakının
dan geçiyor ki şu halde behemehal hattın biri aşağı
dan diğeri de yukardan geçmesi lâzım geliyor. Böy
le tesisat ise bu gün Amerikada bile yapılmamıştır. 
Bahusus Hükümetin Ereğliden - Ankaraya inşaa et
mek istediği bu hat Ereği inin en feyyaz, en mebzul 
kömür ormanlarını Ankaraya raptetmektedir. Binae
naleyh bunun bir de kıymeti askeriyesi vardır ki bu 
mesele öyle orman idaresinin kendi başına hallede
ceği ve kendi başına tayin edeceği güzergâhlıktan 
çıkmıştır. Malumu âliniz 1340 senesinde bunun için 
tahsis ettiğimiz birbuçuk milyon liranın ancak beş 
yüz bin lirasını bu hatta tahsis ettiklerini şimdi bir 
sual münasebetiyle Vekil Beyefendi hazretleri beyan 
buyurmuşlardır. Bu kere de tekrar iki milyon lira 
istiyorlar. Halbuki bu yapılacak hattın esas güzer
gâhı Hükümetçe hatta Erkânı Harbiyeyi Umumiye-
ce ve hatta Nafıa Vekâletince tespit edilecektir. Bi
naenaleyh bu öyle yalnız Ziraat Vekilinin huzuru ile 
müzakere edilecek şey değildir. Nafia Vekili mesmu-
atıma göre bazı huzzârı kiramla Mersine teşrif et
mişlerdir. Avdetinden sonra ancak bunun müzakeresi 
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I olabilir. Çünkü bir defa birbuçuk milyon lira para 
verdik. Şimdi de iki milyon lira veriyoruz. Sonra 
yapılacak iş, yanınızdaki Hacı Bekir efendinin binası 
gibi olur. Milletin parası çeşme suyu gibi değildir. 
Bu kanun o kadar müstaceliyetle hallolunacak bir 
meselede değildir. Meclisi âliniz nazarı merhameti
ne arz ederim. 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Gü
müşhane) — Efendim! Muhterem arkadaşımın itira-
zatı lâyıhai kanuniyeden ziyade esasa, yani bu tesi-
sisattn Nafia Vekâletine mi, yoksa Ziraat Vekâletine 
mi ait olması cihetine matuf olduğunu görüyorum: 

Efendiler; Malumu âlileri Meclisi Âli, Karadere 
ormanlarının işletilmesi için Ziraat Vekâletine bir 
tahsisat verdi. Faslı mahsus olarak iki buçuk milyon 
liranın sarfına müsaade etti ve sarfın unvanına da, 
Karadere ormanlarının işletilmesi ve ziraatın takvi
yesi dedi ve yine Heyeti Celineniz Mavazeneyi Umu
miye Kanununda kabul buyurduğu bir madde ile de 
beyan buyurduğu veçhile bunun sureti sarfı icra Ve- ' 
killeri Heyetinin tanzim edeceği bir talimatname ile 
tespit edecek dedi ki, o talimatname de yapıldı. Kara
dere Ormanları Türkiyenin en zengin ormanıdır. Bu 
ormanda bugün altı milyon metre mikâbı kereste 
mevcuttur ve bu arzettiğim ve arzedeceğim rakam
lar asgarî hesaplardır. Sinnini ikmal etmiş, daha az 
bir müddet zarfında katedilmezse çürümeye mah
kum iki buçuk milyon metre mikâbi kerestelik ağaç 
mecvuttur. Diğer üçbuçuk milyon metre mikabına da 
daha bir kaç senede ancak sıra gelebilir. Fakat bu iki 
buçuk milyon metre mikâbı ağaç az bir zaman sonra 
çürüyecektir. Çünkü sinni tabiisini ikmal etmiştir. 
Yani efendiler! Bu orman usuli fennide işletildiği 
takdirde her sene onbirbin metre mikâbı kerestelik 
kütük alındıktan sonra - Maden ocaklarına verile
cek direkler, odun kısmı vesaire bunun haricindedir. 
Yalnız keresteliğe elverişli (111) bin metre mikâbi 

I ağaç her sene kesildiği takdirde yüz yirmi sene son-
I ra birinci seneki mahalle avdet edebiliyoruz. Bu ka

dar zengin hiç bir ormanında bu kadar tulde ağaç
lar yoktur. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Teşekkür ederim iti-
I rafına!. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Bu ormanı 
işletmek için denize vesaiti fenniye ile rapt olunması 
lâzım geliyor. Ormanın etekleri Ereğliden itibaren 

I başlar fakat bu hafiftir esaslı katiyat sahası değildir. 
I 80 inci kilometrede ormanın en zengin sahasına giri-
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lir. Hattın tulü Tahsin Beyin buyurdukları gibi 150 
değil 130 kilometre oluyor. 

Evet, mühim. tahsisattır. Fakat ormanın servetine, 
vereceği hâsılata göre (130) kilometrelik bir dekovil 
çok hafif kalır. 

Malumuâlileri nakliyeyi temin için üç şekil dü
şünülebilir. Birisi vekâletin tercihan yapmak istediği 
dekovil, ikincisi havaî tesisat, üçüncüsü de tahta 
oluk vasıtasiyle şunları toplayarak ağaçları sahile 
indirmektir. Bunların her üçü üzerinde de tetkikat 
yaptık vâsıl olduğumuz netice, ormanın çok zengin 
olması ve icabında gemi inşasına elverişli kerestenin 
bulunmasını nazarı dikkate aldık. Heyeti fenniye 
havaî tesisatın nakâfi olduğunu söyledi. Ağaç oluk 
meselesi de iptidaî bir şekil olarak tasavvur edildi 
ve birkaç sene sonra çürüyüp yeniden birçok mas
raflar ihtiyar edilmek lâzım geldiği kanaati hâsıl 
oldu. Nihayet ormandaki serveti umumiyeye naza
ran bir dekovil ile ormanı denize raptetmenin en 
muvafık çare olduğu neticesine varıldı. O vakit Na
fıa Vekâletiyle görüşülmüş ve Nafıa Vekâletinden 
heyeti fenniye alınmış, onlar vasıtasiyle keşfiyat ya
pılmış, yirmibeş kilometrelik yerin haritası, istikşa-
fatı, her şeyi bitmiş bundan sonra inşaata başlanmış
tır. Bugün on ikinci kilometre üzerindeyiz. On iki 
kilometrenin tesviyei türabiyesi bitmiştir ve bunu 
yapan Türk mühendislerinden mürekkep bir heyeti 
fenniyedir ve bu heyeti fenniyenin başında da bun
dan evvel mazbatai intihabiyesi kabul buyurulan Mü
hendis Mithat Bey arkadaşımız vardır. Onu, dairei 
intihabiyesi mebus intibap etmesinden dolayı bit
tabi işinin başından ayrılması lâzım geliyor. Bu hu
susta Nafıa Vekâletiyle görüşülerek yine bu iş için 
kıymettar bir mühendis vermelerini rica ettik ve bu 
husus aramızda takarrür etmiştir. Hülâsa efendiler! 
Aslolan ormanı işletmektir. Fakat ormanı işletirken 
Beyefendinin temas ettikleri Ereğli - Ankara de
miryolunun ileride ya tarafı Hükümetten yapılma
sı yahut herhangi bir şirkette imtiyazı verilmek su
retiyle inşası halinde bu inşaatın israf olunmamasını 
teminen yine Nafia Vekâleti ile Ziraat Vekâleti ora
da bulunan heyeti fenniyeye, lâzım gelen talimatı 
verir. Heyeti fenniyenin mufassal raporlarının he
yeti âliyenizi tasdi etmemek için okumayacağım. İc
mal en arz ediyorum. Bize verdikleri bu mufassal 
raporlarda; eğer Hükümet Ankara - Ereğli demir
yolunu da doğrudan doğruya veya bir şirket vasıta
siyle yaptırdığı takdirde, Ereğli - Karadere dekovil 
hattına sarfedilen para heder olacak değildir. Yani 
güzergâh itibariyle onda dokuzunu aynı güzergâh 

takip edecektir. Binaenaleyh israf edilmiş bir para 
değil ihzar olunmuş bir yol bulunacaktır ve o yol 
tevsi olunacaktır. Bittabi Nafia Vekâleti o yolu bu 
gün yahut yarın yapacak olsaydı bu ormanı işletmek 
için fennî tesisata lüzum ve bunun işletilmesine ait 
tahsisatı almak lüzumuna dair Heyeti Celilenize 
maruzatta bulunmazdık. Fakat bugün bu hattın ne 
imtiyazı verilmiş ve nede Devlet bütçesine bu hat
tın inşası için muayyen bir para konulmuştur. Bina
enaleyh bu demek değildir ki, başlanılan hatlar bit
tikten sonra Devlet herhangi bir talibine imtiyaz 
verecektir. Binaenaleyh bu hat yani dekovil yapıl
masın, hayır efendiler. Bu böyle değildir. Böyle 
olursa orman işlemez. Bunun neticesi budur. Fakat 
asıl olan; ormanı işletmek için bu hattı yapmaktaır. 
Ormanı işletmek için hattı yaparken, geniş hatta 
kaîb edildiği taktirde o da aynı güzergâhı takip ede
ceğinden derhal Nafia Vekâletine teslim etmekten 
ibarettir. Vaziyet budur efendiler. Geniş hat ile 
dat hattın güzergâhı % 3 veya beş nispetinde teha-
lüf edecek kadar yapılmıştır. İşte arz ettiğim gibi 
tehalüf bu nispettedir ve hattın güzergâhı ve suretle 
tayin edilmiştir. Fakat Ziraat Vekâletince gaye; or
manı işletmek olduğu için bir çok tüneller açmayı 
düşünmemiştir. Mümkün olduğu kadar hattı; or
mana kadar götürmek ve az masraf etmeyi düşün
müştür. Ve az masraf ile bu işi başarmayı nazarı 
dikkate almıştır. Bu (130) kilometrelik hat geniş 
hatta kalbedilirse - ki buna tahsis edilen 2,5 milyon li
ra da tesisatta dahildir - o vakit belki bunun 20 - 30 
misli para vermek icap edeceğine heyeti fenniye de 
kanidir. Ve bu şekil kabul edilirse' bu parayı vermek 
lâzımdır. Nafia Vekâleti ile Ziraat Vekâleti arasında 
hiç bir noktai nazar farkı yoktur. Ve hiç bir ihtilâf 
yoktur. Çünkü bizce gaye ormanı işletmektir ve mak
sadımız budur. Geniş hatta kalbedildiği taktirde 
emeklerin bedava olmamasını teminen, Nafia Ve
kâleti heyeti fenniyesinin tayin ettiği yolu takip et
mektir. Sonra görülüyor ki, bu iki milyon lira tah
sisat (İkinci madde ile) ormanın hâsılatı karşılık 
gösterilmek üzere bir istikraz ile temin edilecektir. 
Yani doğrudan doğruya lâyıhai kanuniyenin esası 
ormanı işletmek ve ormanı işletmek için bir dekovil 
hattı yapmak ve dekovil hattının masrafı olan 2,5 
milyon liranın (yarım milyonunu) Devlet bütçesin
den iki milyon lirasını da o ormana karşı gösteril
mek üzere istikraz suretiyle tedarikinden ibarettir. 
Şimdi diyelim ki bu hattı Nafia Vekâleti yapsın. 
Mesele, şu veya bu Vekâletin bütçesinde bulunması 
meselesi değildir. Hattın inşasını idare eden bir he-
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yeti fenniyedir. O neyeti fenniye Nafia Vekâleti em
rinde çalışıyor, Ziraat Vekâleti emrinde çalışıyor. 
Mesele çalışıp hattı meydana getirmektir. Binaen
aleyh unutmayalım ki ormanı işletmek tesisatında 
tamamen Ziraat Vekâletine ait ve raci olması lâzım 
gelir. Bundan başka Ziraat Vekâleti üzerinde bir çok 
tedahül etmiş vezaifede olduğunu Tahsin Beyefen
diye derhatır ettiririm ve yine Tahsin Bey arkadaşı
mızın biran için nazarı dikkatlerini bir noktaya 
celbederim. Sulama, iskâ meselesi Ziraat* Vekâleti-
nemi aittir. Nafia Vekâletine mi aittir? Çünkü aslo-
lan Ziraat Vekâletine aidiyetidir. Fakat bugünkü 
teşkilâtı fenniyenin bu vazaifi; esaslı surette ait ol
duğu dairelere arasında tevzi edilmiş değildir. Bu 
mesele orman işletme meselesidir. Bu ormanı işlet
mek için bu hat yapıldığı zaman bu yoldan Nafia 
azamî surette istifade edecektir. Bu husus Nafia 
Vekili Bey ilede esasen görüşülmüştür. Gerek ev
velki tahsisat kanununda ve gerekse inşası için yapı
lan talimatnamede tamemen kendileriyle mutabıkız 
ve hiç bir noktaî nazar ihtilâfımız yoktur. Mühendis 
lâzım olunca Nafiadan istiyoruz. 

O da bize veriyor. Ik üç mühendisten mürekkep 
bir heyeti fenniyenin esaslı bir şey icap ettiği tak
tirde o heyetin raporlarını ve raporlarının fennî kıs
mını berayı tetkik Nafıaya veriyoruz. Onîar fennî 
kısmına bakıyor ve yine bize iade ediyorlar. Biz de 
tatbik ediyoruz. Nihayet efendiler, şunu arz ede
yim ki: Bu kanunun teahhüre uğramaya tahammülü 
yoktur. Çünkü şimdiye kadar bu iş, taahhüde ala
mamak yüzünden teahhüre uğramıştır. Şimdi ise iş 
kemale gelmiştir. Bir taraftan istikraza girişeceğiz. 
Diğer taraftan bu işi yaptırmak için taahhüde gire
ceğiz. Şunu da Heyeti Celilenize arz edeyim ki; bu 
kanunu kabul buyurduğunuz takdirde müracaat 
edene şirketlerin aşağı yukarı şeraiti; bu hattın is-
tikşafatını tamamen dört ayda ikmal etmek ve on 
altı ay zarfında istasyonlariyle beraber bütün hattm 
inşasını ikmâl etmektir. Asıl 8 nci kilometreden iti
baren, ki ormanın en zengin sahasına giriyoruz, on
dan sonra o saha üzerinde katiyata başlanacak 
surette inşaatı ilerletmek tasavvururratımızın esasını 
teşkil ediyor. Şimdi bir taraftan para bulmak, diğer 
taraftan işleyecek olan ormanın hâsılatını kısa vade 
ile ona karşılık tutmak - ki kanun esası budur - ve 
aynı zamanda arz ettiğim gibi bir senede bu hattı 
sekseninci kilometreye götürüp, hatta sekseninci ki
lometreyi tecavüz ettirip on altı ay sonra itham ve 
ikmal etmek ancak bu kanunun bugünden kabulü 

ile olur. Eğer bu kanunu tehir edecek olursak arada 
geçen zaman daima bize zarar getirir ve zarar geti
recektir. 

Şimdi bekleyeceğiz: Devlet Ankara - Ereğli ge
niş hattını yapmaya karar verecek ondan sonra da 
bu iş husul bulacak. Bu olurmu efendiler? 

Hükümet; Samsun - Sivas mı Ankara - Sivas mı 
yapsın?' Başladığı hatlar ve bütçesine koyduğu tah
sisatlar mevcut dudurken, buraya geniş bir hat in
şası için Heyeti Celileniz doğrudan doğruya tahsisat 
vazederek bu hatta başlamak icap ediyorsa ve bu 
mutasavver ise oda ayrı bir meseledir. O kanunu yap
tığımız zaman bunu kaldırırız. Sunuda arz edeyim 
ki 130 kilometrelik geniş bir hattı yapmak için para 
dahi mevcut olsa senelerce çalışmak lâzımdır. Hal
buki bu bir dekovildir. Biz bir an evvel ormana gi
rip serveti milliyeyi ihraç etmek istiyor ve ağaçları 
çürümekten kurtarmak emelini besliyoruz. 

Sonra efendiler! Bir taraftan muharebelerde ya
nan memleketlerimiz bize kereste veriniz, gümrük 
resmini tenzil ediniz, affediniz diye teklif atta bulu-
nuyorken, diğer taraftan bu kadar zengin menabii 
ölüme mehkûm bir mevkide duruyorken bize ileride 
geniş bir hat yapacağız şimdilik dekovil yapmayalım 
demek doğru değildir. Çünkü bunun parasını Devlet 
bütçesi değil, ormanda çürümeye mahkûm olan 
ağaçlar verecektir. Devletinki bir şekilden ibarettir. 
Kanunun mahiyeti budur. Şunu da arz edeyim ki is
tikraza muallak şeraitle muallak şeraitle iş yapmak 
o kadar kolay bir şey değildir. Arkadaşlar bu ka
nunu kabul buyurduğunuz takdirde; yakınen biliyor 
ve kanaat ediyorum ki bu paranın tedariki mümkün 
olacak ve iş kolaylaşarakür. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Efendiler! Hasan Be
yefendi hazretlerinin beyanatı âlileri bendenizin 
müddamı cerhetmedi. Vakıa Karadere ormanları
nın istihsalâtı bizim için en müstacel, en mübrem 
bir ihtiyaçtır. Fakat evvelâ bu hattı mebdei Zon
guldak'tan başlamak mütesavver olduğu halde Ereğ
li'ye tahvil edildiği. 

HALÎL BEY (Zonguldak) — O başka mesele 
efendim. 

TAHSİN BEY (Devamla) — Müsaade buyuru
nuz efendim, buraya teşrif buyurur mütalâanızı der-
miyen edersiniz. 

REÎS — Mütalâanız varsa kürsiyi teşrif buyu
rursunuz efendim. 

TAHSİN BEY (Devamla) — Bugün Erkânı 
Harbiyece ve Hükümetçe mukarrerdir: Bu yol, Ereğ-
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li'den • Ankara'ya en seri bir şekilde yapılacaktır. 
Bunun için birtakım şirketler müracaat etmiş ve et
mektedirler. Halbuki bu hat dar hat olarak Ereğli' 
den güzergâhi takip ediyor bu yapıldığı halde bila
kis işi işkâl ediyor. 

RAGIP BEY (Zonguldak) — İşkâl etmez efen
dim belki ihzar ediyor. 

TAHSİN BEY (Devamla) — Böyledir, efen
dim. Şimdi biz 75 santimetre arzında bir hat yapa
cağız. Bu hattın bütün malzemesi demirleri 75 santi
metre arzındaki şimendifere göre yapılır. Halbuki 
Ereğli'den - Ankara'ya gelecek olan hattı geçirmek 
için diğer bir güzergâh yoktur aynı güzergâhtan ge
çektir. Şimdi behemehal birini bozup diğerini yap
mak lâzım gelecektir. Bunun bugün bozulmasına 
mani olacak bir tarz arz etmiyorum. Hükümet yine 
bunun inşasına devam etsin. Fakat evvelâ yapacağı 
hattın arzını, kuvvei nakliyesinin derecesini tayin 
ettikten sonra bunu Nafıa Vekâleti yapsın. Çünkü 
Nafıa Vekâleti bu işin mütehassısıdır. Nafıa Vekâ
letinin vesaiti müteaddittir her şubesinin, her kıs
mının birçok teşkilâtı vardır. Bu işi Ziraat Vekâle
tinin berecemeyeceğine sebep şudur ki, biz 1340 sene
sinde Nafıa Vekâletine on yedi küsur milyon lira 
verdik. 

RAGIP BEY (Zonguldak) — Ziraat müdürleri 
yapmıyor, yine mühendisler yapıyor. 

TAHSİN BEY (Devamla) — Kim yaparsa yap
sın efendim. Nafia Vekâleti bu sene zarfında bu 
(17) milyon lirayı müsmir ve muhik bir surette ma
halline sarf etti ve sene nihayetine kadar sarf ede
cektir. Bundan maada Anadolu hattının tamiri için 
üç milyon küsur lira verdik. Ziraat Vekâleti ise beş 
yüz bin lira sarf ettiği halde 25 kilometre yol yap
tıramadı. Binaenaleyh anlıyoruz ki bu işin ehli de
ğildir. Bu beş yüz bin lira ile Ziraat Vekâleti ne 
yaptı biliyormusunuz? On beş kilometrelik bir tes-
viyei türabiye yaptı. Çünkü onun işi değildir. Eğer 
Ziraat Vekâleti hakikaten ormanlardan istihsalâtı 
tezyit etmeyi, memleketin ihtiyacatını tatmin etme
yi arzu buyuruyorsa havaî yollar tesis etsin. Fabri
kalar yapsın, amenajman tesis etsin ve bunları yap
ması lâzım gelir. O zamana kadar şimendifer yol
ları da yapılır. Bu babda Erkânı Harbiyei Umumi
ye Riyasetinin fikrini dilemek lâzım gelir. Dinle
medikçe burada bir karar veremeyiz. Vaziyet budur 
efendiler. Orman idaresi bu parayla ne yaptı? Ka-
radere ormanlarında elli bin çam devirdi: Buna mu
kabil elli bin lira sarf etti. Çamları yerli ahali ya

kıyor. Onun evvelâ işletilmesi için icap eden vesaiti 
ihzar eder, ondan sonra bunlar yapılır. Orman ida
resi kendisine taalluk eden vazifeyi bihakkın ifa et
sin, biz ona yerden göğe kadar teşekkür ederiz. Yok
sa kendisine taallûk etmeyen, ihtisası dahilinde olma
yan bir işi taahhüt edipte memleketin parasını sarf 
etmekte sebat etmesinler. Aksi taktirde Hacı Bekir 
Efendinin yaptığı bina gibi bir şey olur. Aynı za
manda bu büyük hattın inşasını da tehir edecektir. 
Mesele budur. Bu mütehassısları ve Nafıa Vekâletini 
ariz ve amîk istima ettikten sonra karar verilecek bir 
meseledir. Mesele iki milyon lira meselesi değildir. 
Mesele, bu paranın mevzuu lehine bihakkın sarf edil-
ınesindedir. Heyeti Âliyenizin nazarı dikkatini cel
bedenim. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Anlaşıldı 
Orman İdaresi elli bin çam devirmiş!... 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Gü
müşhane) — Efendim! Tahsin Beyefendi «herhangi 
bir zaman Ereğliden - Ankara'ya geniş hat inşasına 
başlanıldığı zaman bu demirler ne olacaktır?» bu
yurdular. Geniş hat başladığı zaman dekovil demir
leri oradan kaldırılır. Diğer ormanlara ferşedilir. 
Yahut memleketin herhangi bir mahallinde dar hat 
yapılacağı zaman orada istimal edilir. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Trabzondaki demir
ler gibi! Milyonlarca liralık demirler orada çürüdü. 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (De
vamla) — Evvelce arz ettimki mesele, demiryolu yap
mak değil ormanı işletmek meselesidir. Fakat de
miryolu yapılırken sarf edilen paranın israf edilme
mesi için Nafıa Vekâleti heyeti fenniyesinin göster
diği güzargâh takip edilmiştir. Esasen geniş hat 
yapmak için evvelâ dar hat yapmak mecburiyeti yok-
mudur efendiler? Rica ederim, şimendiferlerin na
sıl yapıldığını hepimiz gördük. Nafıa Vekâleti bir 
senede çok iş yapmış. Şayanı şükrandır. İş görme
di davasını serdeden yoktur. Elbette yapmıştır. Çün
kü daha evvel dar hat yapılmıştı, binaenaleyh suhu
letle geniş hatta kalbetmiştir. Ve ilerisi için geniş 
hat yapmakta muvaffak olmuştur. 

Sonra yine buyurdular ki «Zonguldak niçin mer
kez olmaidıda Ereğli oldu?» Efendim, bu.hattın aynı 
zamanda kırk küsur kilometrelik bir şube ile Zon
guldak'ça da ikinci bir ayağı olaibilir. İlerde lüzum gö
rülüp te geniş hat yapılırsa Nafıa Vekâleti heyeti fen-
niyesi bunu nazarı dikkate alsın. Şimdiki halde ke
reste ihracatı için orman Ereğli'ye daha ' yakındır. 
Onun için heyeti fenniye; Ereğli'yi intihap etmiştir. 
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İKİNCİ CELSE 

Bedi Müzakerat Saat : 4,30 

REİS : Ali Süruri Bey 

KÂTİPLER : Şeref Bey (Diyarbekir) — Rağıp Bey (Zonguldak) 

mafi öhil olduklarını ispat ettiler. Binaenaleyh; Zi
raat Vekilinin imzası ile veya Nafıa Vekilinin imza-
sıyle paranın gitmesi, bu heyeti fenniyenin kudreti 
fenniyesi üzerine icrayı tesir edece'k ise : Şunu da 
evvelce arzettimki bu para mevcut para değildir. Em
vali umurniyeden verilmiyor. Ormanın hâsılatını kar
şılık göstererek para bulup bu işi yapacağız. Binae
naleyh, bu vaziyet karşısında «Bunu behemehal Nafıa 
yapacaktır. Bu iş dursun» demek zannederim ki hiç 
bir vakit kabili kabul olacak bir fikir ve mütalâa ola
maz. Binaenaleyh bu yüz otuz kilometre hat yapıla
bilir mi? Bunu zaman gösterecektir ve bendeniz di
yorum ki : Yapılabilir ve yapılacaktır. Ve istakraz 
suretiyle para tedarik edileceğine rağmen yapılacak
tır. Hacı Bekir Efendinin yaptığı bina, burada hiç 
mevzuu bahis değildir. Eğer misalleri, şahısların eser
lerinden almak iâzım velirse Tahsin Beyefendi başka 
misaller bulabilirlerdi. 

REİS — Buyurun Mazhar Müfit Bey. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Sarfı nazar 
ettim. 

REİS — On dakika teneffüs etmek üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

Hitamı Celse Saat : 3,44 

İ CELSE 

rat Saat : 4,30 

i Süruri Bey 

rbekir) — Rağıp Bey (Zonguldak) 

Ve o arazide tünele, yarmaya, büyük inşaata lüzum 
olma'dığından az para ile sahile iner ve ormanın kati-
yatını kolaylıkla temin eder diye orayı ayak ittihaz 
etmiştir. Binaenaleyh geniş hat için de esas Ereğli'dir 
Ve o halde hattın da hazır bir kısmı temin edilmiş 
oluyor. Tahsin Beyefendi tekrar derhatır buyursunlar 
ki bu lâyihai kanun'iye, yalnız Nafıa Vekili Beyin de
ğil, Nafıa Encümenininde tetlk-ikinden geçmiştir ve 
Nafıa Encümenide Ormanı işletmek için böyle tesisat 
yapmak zaruridir demiştir. 

Efendiler! Havada olursa orman tesisatının Ziraat 
Vekâleti yapabilir. Fakat karada olursa ancak Nafıa 
Vekâleti yapabilir. Buyurdular. Ben böyle bir man
tık görmedim ve böyle bir mantıktan anlamam. Ha
va hattı olursa Ziraat Vekâleti yapabilir. Karada olur
sa yapamaz ve ormanı işletemez. Niçin işletemez? Ha
va hattı bu memleket için zararlıdır. Ve bu ormanın 
servetini ihraç edemiyor. Karada niçin yapmasın? 
«Ziraat Vekâleti bu işin ehli değildir» buyurdular. 

Efendiler! Ehliyet meselesi nihayet bu memleke
tin heyeti fenniyesi meselesidir. Heyeti fenniye ise 
ehil olduğunu fiilen ispat etmiştir. Ziraat Vekâleti; 
oraya bir orman müfettişi değil, Nafia'dan alacağı 
mühendisleri göndermekle bu işi yapacaktır. Bu mü
hendisler; ya ehildirler ve yahut ehil değildirler. Ma-

REİS — Ekseriyetimiz vardır. Celseyi açıyorum. 
Yoklama ile geçen zamanlan nazarı dikkatinize 

arzederim. Ne kadar zaman geçti? 

/. —- Ereğli - Karadere şimendifer hattının inşa ve 
işletilmesi için 1340 senesi bütçesine mevzu tahsisatın 
1341 senesinde dahi sarfı hakkında (1/541) numaralı 
kanun lâyihası ve Nafıa ve Muvazene i Maliye Encü
menleri mazbataları : 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — Bulunmayan
lara söyleyin efendim. 

REkS — İkinci maddenin müzakeresine devam 
ediyoruz. İkinci madde hakkında başka söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri). Başka söz isteyen yoktur. 
Müzakerenin kifayetini reye koyacağim. Kâfi gören
ler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kâfi 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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görmeyenler lütfen el kaldırsın... Müzakere kâfi gö
rülmüştür efendim. Aydın Mebusu Talhsin Beyin bir 
takriri var. 

Riyaseti Celileyd 
İşibu müzakerenin Nafıa Vekilinin huzuru ile mü

talâasının istimama talikini teklif ederim. 
Aydın 
Tahsin 

REÎS — Efendim! Tahsin Beyin takririni reye ko
yuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmemiştir efendim. Başka tadil teklifi 
yoktur. Maddeyi aynen reye vazediyorum. Kalbul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. 
Kalbul etmeyenler lütfen el 'kaldırsın... Kabul edil
miştir. Üçüncü maddeye geçiyoruz : 

Madde 3. — İkinci maddedeki tahsisat için, faiz 
ve itfa bedeli Karadere ormanları ve hattı hasılatın
dan tesviye edilmek üzere 2 000 000 liralık avans ah-
zine veya kısa vadeli istikraz akdine Maliye ve Zi
raat Vekilleri mezundur. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Maddeler 
okunupta reye konmak lâzım. 

REİS — Okundu efendim, tadil teklifi yoktu. 
Okundu ve reye kondu. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Dalga geçiyordu. 
İşitemedi. 

REİS — Efendim! Bu madde hakkında mütalâa 
yoktur. Aynen reye koyuyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın.. Aksini reye koyuyorum. Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Dördüncü maddeye geçiyoruz. 
Madde 4. — Birinci maddede bahsedilen şimen

difer inşaat ve işletmesi için 23 Mart 1340 tarih ve 
450 numaralı Kanunun Ankara - Sivas ve Samsun -
Sivas şimendiferlerine bahşeylediği müsaadatı kanu
niye aynen tatbik olunur. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? 
HALİT BEY (Kastamonu) — Encümen ne de

mek, istiyor? Bu madde çok geniştir. Lütfen izah et
sinler : 

REİS — Encümen Mazbata muharriri burada m»? 
HALİT BEY (Kastamonu) — Yahut Vekili aidi 

izahat versin. 
ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Gü

müşhane) — Efendim! İnşaat için verilmiş olan mü-
saadattır. Tahsisatın yekûnu umumisine, miktarına 
göre taahhiklat alabilmek, hasabatını Usulü Muhase-

bei Umumiye Kanununun haricinde kablessarf vize 
muamelesinden istisna etmek ve bir muhasibi mesul 
tarafından muamelesi tedvir olunmak gibi muamelât
tır. Verilen müsaadatı kanuniye, inşaatı temin edecek 
birtakım teshilattır. İstenilen de budur. (Reye sesleri). 

HASAN BEY (Trabzon) — Efendim! Maliye Ve
kili olunca mütalâa başkadır. Olmayınca başkadır. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın.. Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiş
tir. Beşinci maddeyi okuyoruz: 

Madde 5. — İşbu kanunun icrasına Maliye ve Zi
raat Vekilleri memurdur. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır ses
leri) O halde maddeyi reye koyuyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın.. Aksini reye koyuyorum. Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 
Altıncı maddeyi okuyoruz : 

Madde 6. •— İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
mer'iyülicradır. 

REİS — Bu madde hakkında mütalâa var mı efen
dim? (Hayır sesleri) O halde kabul edenler lütfen el 
kaldırsın.. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efedim! Kanunun Heyeti Umumiyesi için tayini 
esamiye lüzum vardır. 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Gü
müşhane) — Reis Bey! Reylerimizi istimal ederken di
ğer müstacel olan kanunların müzakeresine geçersek 
daha iyi olur. Bir taraftan da kutular dolaştırılır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Nizamna
meye muhaliftir. 

MAZHAR MÜFİ TBEY (Denizli) — Nizamname
yi Dahiliye riayet isteriz. 

REİS — Efendim! Tayini esamiye muhtaç bir ka
nun daha var. Müsaade ederseiz onu da müzakere 
edelim biterse ikisini birden reye koruz. Eğer bitmez
se celsenin sonunu da reyinize koruz. Kutuların ara
da dolaşması Nizamnameye muhaliftir. Şimdi ruzna-
menin ikinci maddesini teşkil eden kanunun müza
keresine geçiyoruz. 

DOKTOR FİKRET BEY (Ertuğrul) — Tayini 
esami ne olacak? Bu usule muhaliftir. 

REİS — Heyeti Celile arzu buyurursa şimdi reye 
başlayalım. Fakat kutuların gezmesine Nizamname 
müsait değildir. Kanun lâyihasını okuyoruz : 

2. — Mekatibi. ziraiye şuabatı fenniyesinden olan, 
konservehane ve tamirhaneler ile mektebe merbut çift
liğin idamei faaliyeti için her müesseseye faslı mah-
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sus tahsisatından on bin liradan otuz bin liraya kadar 
sermaye vazı hakkında (1/569) numaralı Kanun Lâ
yihası ve Ziraat ve Muvazeneyi Maliye Encümenleri 
mazbataları. 

REİS — Mazbataları okuyoruz.. 

Türkiye Cumhuriyeti 20 . 12 . 1340 
Başvekalet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6 - 4489 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Mekatibi ziraiye şuabatı fenniyesinden olan kon-

servehane ve tamirhaneler ile mektebe merbut çiftli
ğin idamei faaliyeti için her müesseseye faslı mahsus 
tahsisatından on bin liradan otuz bin liraya kadar 
sermaye vazı hakkında Ziraat Vekâleti Celilesince 
tanzim olunup İcra Vekilleri Heyetinin 17.12.1340 
tarihli içtimaında ledettezekkür Meclisi Âliye arzı 
takarrür eden lâyihai kanuniye ile esbabı mucibe su
reti leffen takdim kılınmıştır. Muktezasmın ifasına 
müsaadei riyasetpenahilerini istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

Esbabı mucibe 
Mekâtip ve Müessesatı ziraiyenin ıslâhı ve aynı 

zamanda talebenin tatbikatı ameliyesine germi veri
lerek o mahallî ziraate fiilî ve ameli bir sahai tat
bik temini ve binnetice ziraatin neşir ve temimi 
gayesini istihdafen bu müessesatın çiftlik ve bahçe
lerinin hali faaliyete getirilebilmesi ve süthane, kon-
servehane, alâtı ziraaiye tamirhaneleri küşadı te
min olunması müktazi olup, mekteplerin masarifi 
umumiye tahsisatı ile tedbir edilen bu kabil bağ, 
bahçe, çiftlik ve imalâthanelerin mesaisinden el
de edilen para usulü mevzua veçhile derhal mal san
dıklarına teslim edidiği ve müessesatın da devvar 
sermayeleri bulunmadığı için istihsalâtm tezyidine 
imkân hâsıl olamamaktadır. Sarf edilen meblâğın te
min ettiği varidat Hazineyi celile namına irat kay
dı suretiyle elden çıkınca masarifi umumiyeye muh-
tas meblâğın azalması idarei umuru işkâl ve bin
netice tezyidi istihsalâtı mani olmaktadır. Mahsu
lü mesainin kolaylıka nakde tahvili için usulü Mu-
hasebei Umumiye Kanunu ile Divanı Muhasebat 
kuyudatından azade olarak tanzim ve temini umur 
edilmesi, idameleri zarurî görülen bu gibi nafi mü
essesatın selâmeti atisi noktai nazarından tahtı 
vücupta görülmekte olduğundan ve hali hazırda
ki şekli muhasebe ile tedvir edildikleri . takdirde 
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ne ufak muamelei kabz ve sarf evraki müsbiteleri-
nin vize edilmesi, irat kaydı ve buna mukabil yeni
den tahsisat ahzı gibi muamelât, vaktm mürürü-
ne saik olarak ikinci bir mahzur tevlit edeceği gi
bi vakti zamanında matlup mesainin teminini iş
kâl eyleyeceğinden, işbu müesseselerden matlup fe-
vaidi temine matuf olan ahkâmı muhtevi merbut 
lâyihai kanuniyenin tanzimine mecburiyet hâsıl 
olmuştur. 

Karar 
11 

28 . 12 . 1340 
Ziraat Encümeni Mazbatası 

Mekatibi ziraiyeye merbut çiftlik ve muhtelif 
imalâthanelerle hara ve diğer çiftliklerin emri ida
releri diğer devairi devlete makis olmayıp birçok 
icabatı fenniye ve ihtiyacatı idariye noktai naza
rından salâhiyeti vasia ve sermayeyi kâfiyeyi müs-

. telzim bulunmaktadır. 

Mezkûr müessesatın müsmir bir şekilde hüsnü 
idaresi ve mektepler talebesinin temini istifadesi 
usulü muhasebei haziranın takyidatı ile mümkün 
olamamakta bulunduğu bittecrübe sabit olduğun
dan bu maksadı mühimmeyi teminen Hükümet ta
rafından teklif olunan lâyihai kanuniye Encümeni-
mizce bittetkik görülmüş ve aynen kabulü ile He
yeti Umumiyeye arz olunmuştur. 

Ziraat Encümeni Reisi 
namına 

Sivas 
Ömer Şevki 

Kâtip 
Mardin 

Bulunamadı 
Âza 

M araş 
Abdülkâdir 

Mazbata Muharriri 
İzmir 

Mustafa Rahmi 
Âza 

Zonguldak 
Yusuf Ziya 

Âza 
Kozan 

Ali Sadi 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Mekatibi ziraiye şuabatı fenniyesinden olan kon-

servehane, tamirhaneler ile mektebe merbut hara 
ve çiftliklerin idamei faaliyeti için her müesseseye 
faslı mahsus tahsisatından on bin liradan otuz bin 
liraya kadar sermaye vazı hakkındaki lâyihai kanu
niye Maliye ve Ziraat Vekilleri beylerin huzurla-
riyle tetkik edilerek lâyihai kanuniye esas itibariy
le kabul edilmiş ve cüzi bazı ibare tadilâtından maa
da birinci madde de zikrolunan muhasipler maaşa-
tının müesseselerin hâsılatı umumiyesinden tesvi-
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yesiyle masraf kaydına dair ikinci madde de bir fık
ra "ilâvesi tezekkür kılınarak, lâyihanın berayı tas
dik Heyeti Celileye arzına karar verildi. 

Hükümetin teklifi 
Madde 1. — Ziraat Vekâletine merbut Ziraat 

mektepleri ile hara ve çiftlikerde konserve, tamirha
ne, süthane ve çiftlik ile varidat getiren muhte
lif şubelerinin masarifi ruzmeresine karşılık ol
mak ve senei maliye zarfında müessesenin müdü
rü ile muhasibi mesulün mesuliyetleri altında bir 
sene mütemadiyen devir ve teselsül kaidesiyle isti
mal olunmak üzere on bin liradan otuz bin liraya ka
dar her müesseseye Ziraat Vekâletinin faslı mahsu-

• sundan sermayei sabite vazına Ziraat Vekili mezun
dur. 

Madde 2. — Birinci maddede beyan olunan ser
mayei sabitenin sarf ve kabzında usulü Muhase-
bei Umumiye Kanunun kuyudundan ve Divanı Mu
hasebat vize ve murakabesinden müstesnadır. 

Madde 3. — Birinci ve ikin maddeler mucibince 
müessesatta tenmiy edilecek meblâğın bir senei ma
liyeye ait muamelâtı umumiyesi, senei maliyenin 
hitamında Maliye Ve Ziraat vekâletlerinden tayin 
olunacak iki muhasip tarafından tetkik ve Vekâ
letçe tasdik olunduktan sonra fazlai varidatın ikti
zasına göre sermayeye ilâve veyahut mal sandığı
na irat kaydını Maliye ve Ziraat Vekileri müşte
reken kararlaştırırlar. 

Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Ziraat ve Maliye Vekilleri memurdur. 

Başvekil ve Müdafaai 
MUliye Vekili 

Ali Fethi 
Dahiliye Vekili 

Recep 
Marif Vekili 

Saraçoğlu Şükrü 
Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Hariciye Vekili 
Şükrü Kaya 
Nafıa Vekili 

Feyzi 
Sihhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekili 
Mashar 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Ziraat Vekili 
Hasan Fehmi 

Muvazenei Maliye Encümeninin tadili 
Madde 1. — Ziraat Vekaletine merbut Ziraat 

Mektebleri ile hara ve çiftliklerde konserve, tamirha
ne, süthane ve çiftlik ile varidat getiren muhtelif şu

belerin masarif ruzmerresine karşılık olmak ve bir 
senei maliye zarfında müessesenin müdürü ile muha
sibi meshülünün mesuliyetleri altında mütemadiyen 
devir ve teselsül kaidesiyle istimal olunmak üzere 
on bin liradan otuz bin liraya kadar her müesseseye 
Ziraat Vekâletinin faslı mahsusundan sermayei sa
bite vazına Ziraat Vekili mezundur. 

Madde 2. — Birinci madde de beyan olunan 
müesseseler sermayei sabitenin sarf ve kabzında 
Usulü Muhasebei Umumiye Kanununun kuyudundan 
ve Divanı Muhasebatın vize ve murakabesinden 
müstesnadırlar. Her müessesede bulunacak muhasibi 
mesuller maaşatı o müessesenin hasılatı umumiye-
sinden tesviye olunarak masraf kaydolunur. 

Madde 3. — Bu müesseselerde tenmiye edilecek 
meblağın bir senei maliyeye ait muamelâtı umumi
yesi senei haliyenin hitamında Maliye ve Ziraat Ve
kâletlerinden tayin olunacak iki muhasip tarafından 
tetkik ve tasdik olunduktan sonra fazla varidatın ikti
zasına göre sermayeye ilâve veyahut Mal sandığına 
irat kaydını Maliye ve Ziraat Vekilleri müştereken 
kararlaştırırlar. 

Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren muteberdir. 

Madde 5. — İşbu Kanunun icrayı ahkâmına Zi
raat ve Maliye Vekilleri memurdur. 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Reisi 

Çorum 
Ferit 
Aza 

Bursa 
Osman Nuri 

Aza. 
Zonguldak 

Ragıp 
Aza 

Diyarbekir 
Zülfü 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 
Şakir 
Aza 
Sivas 

Hal;s Turgut 
Aza 

Trabzon 
Şefik 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

REİS — Efendim ! Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalâa var mı? (hayır sesleri) Şu halde maddelere 
geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Maddelere geçilmesi karargir 
olmuştur. 

Birinci Maddeyi okuyoruz: 
Ziraat müesseselerine sermaye vazma dair kanun. 
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Madde 1. — Ziraat Vekâletine merbut Ziraat j 
mektebleriyle hara ve çiftliklerde konserve, tamirha- I 
ne, süthane ve çiftlik ile varidat getiren muhtelif şu
belerin mesarifi ruzmerresine karşılık olmak ve bir 
senei maliye zarfında müessesenin müdürü ile mu- J 
hasibİ mesulinin mesuliyetleri altında mütemadiyen 
devir ve teselsüm kaidesiyle istimal olunmak üzere I 
on bin liradan otuz bin liraya kadar her müesseseye 
Ziraat Vekâletinin faslı mahsusundan sermayei sabi- I 
te vazma Ziraat Vekili mezundur. 

REİS — Birinci madde hakkında mütalâa var mı I 
efendim? 

HASAN BEY (Trabzon) — (Ruzmerre) tabiatı 
kanuniyemizden değildir, (masarifi ruzmerre) yeri- I 
ne (daimî masarifine) denilmesi daha muvafıktır. 

REÎS — Efendim! Elfaza ait bir teklif vardır. 
(masarifi ruzmerre yerine (daimî masarifine) den
mesi teklif ediliyor, (doğru sesleri) Bu sureti kabul I 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. I 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.... Kabul olun
muştur. Bir de Naim Hazım Efendinin teklifi var- I 
dır. Bu da, (Sermayeyi sabite) yerine (Sabit serma
ye) denilmesini teklif ediyor. Kabul edenler lütfen I 
el kaldırsın.... Aksini reye koyuyorum. Kabul et- I 
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. I 

REİS — Başka mütalaa yoktur. Maddeyi bu I 
tadilât ile deyi âlinize arz ediyorum. Kabul eden- I 
ler. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Söz istiyorum. 
REİS — Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... I 

Birinci madde kabul edilmiştir. Tahsin Beyefendi I 
reye konduktan sonra söz verilmez. I 

TAHSİN BEY (Aydın) — Vurdum efendim! 
Tahtaya vurdum. I 

REİS — İkinci maddeyi okuyoruz: 
Madde 2. — Birinci maddede beyan olunan mü- I 

esseseler sabit sermayenin sarf ve kabzında Usulü I 
Muhasebei Umumiye Kanununun kuyudundan ve 
Divanı Muhasebatın vize ve murakabesinden müstes
nadırlar. Her müessesede bulunacak muhasibi me- I 
suller maaşatı o müessesenin hasılatı umumiyesinden 
tesviye olunarak masraf kaydolunur. I 

REİS — Söz isteyen var mı? 
ZEKİ BEY (Gümüşnlıane) — Heyeti Celilenin 

bir noktaya nazarı dikkatini celbederim. Orta yer- I 
de bir Divanı Muhasebat vardır. Bunu Heyeti Celi- I 
leniz teşkil etmiştir. Divanı Muhasebatın teşkilinden 
maksat gerek kablessarf gerek badessarf, bütün sar- I 
fiyatı kontrol etmektir. Halbuki herhangi Vekâlet | 

| 3 - 4 aydan beri teklif etmiş oldukları lâyihai kanu-
I niyeleri daima Divanı Muhasebatın kablelsarf vize

sinden çekinerek, mukayyet bir madde ile Heyeti Çe
lmenizden geçiriyorlar. O halde Divanı Muhasebatın 

J yapacağı hiç bir mesele kalmamıştır. Bundan evvel 
geçen kavaninde alelhusus motor meselesinde bizim 

I kendimize tatbik ettiğimizi Vekâletler de tabiî ken
dilerine tatbik ederler. Efendiler! Biz bir motor 

I için kanunu alt üst ettik. Halbuki motor hala gelip 
yerine konmadı, Usulü Muhasebei Umumiye Kanu-

I nunun kuyudunda (Divanı Muhasebatın vizesinden 
müstesnadır) diyorlar. Halbuki burada çok lâzım-

I dır. Niçin lâzımdır? Ziraat için alacakları herhangi 
I bir emtia ve hububat için. Peki Divanı Muhasebat 
I bulunmadığı vakit ne vaziyet hasıl olacaktır. Onun 
I için bir vaziyet tayin edilmiştir. Muvazeneyi Umu-
I miye Kanununun 16 ncı maddesi var. Bu madde 
I Heyeti Celilenizin malumudur ki bin liradan dun olan 
I muamelâtın pazarlık suretiyle mübayaasıdır. Bu ser-
I mayei sabite olduğu için her Vekâlet bunu süratle 
I teklifi kanunilerine vazettikleri takdirde, Divanı 
I Muhasebat Kanunu her gün bazice olmaktansa He» 
I yeti Vekile ayrıca bir maddei mahsusat teklif etsin-
I ler. Biz de kabul edelim ve bu vaziyetten hem Mec-
I lisi Âlinizi ve hem de kendimizi kurtarmış oluruz. 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Gü-
I müşhane) — Efendim! Bendeniz arzı izahat edersem 

belki söz alan arkadaşlarım söz söylemekten sarfı 
I nazar ederler. 

I Efendiler! Bu kanunun vazına sebep ve saik bu 
I maddedir. Sermaye vazetmezsek o vakit manası kal-
I maz. Mekteplerin maaşı vardır . Kadroya müste-
I nittir. Talebenin iaşesi, ilbası, inşası, tamiri bunlar 
I da bütçeye aittir. Bütçede muayyen olan bu kısım 
I masarif burada mevzuu bahis değildir. Burada 
I mevzuu bahis olan yalnız sermayenin tedavülü 
I meselesidir ki bu istisnaiyet onun için isteniyor. Ziraat 

mektepleri ve Ziraat Vekâletine merbut olan müesse-
I sat, hâsılat ve irat getiren müesseselerdir. Bunların; 
I Bütçe Kanunu müzakere edilirken görülecektir ki, 
I yarım milyon liradan fazla varidatı vardır. Fakat ora-
I da varidat ikinci derecededir. Meselâ Ankara Ziraat 
I Mektebine bir tamirhane ilâve ettik. Bu tamirhanede 
I herhangi bir köylü bir sapan demiri tamir ettirmiştir. 
I Ona götür beş kuruşu mal sandığına teslim et, mak-
I buzuu al demek veyahut bir makineyi tamir edecektir. 

Çarşıdan herhangi bir aleti ve levazımı alacaktır. Ve-
I kâlete yazacaktır. Vekâlet havalesini yapacak, vize 
I muamelesinden geçecek, Divanı Muhasebattan geçe-
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cek beş kuruluştuk tohum veyahut kömür alınacakta 
tamirhane veya süthane veyahut konservehanede bu 
iş yapılmış olacaktır. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Yani yapıl
mayacak demektir. 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Gü
müşhane) — Evet yani yapılmayacak demektir. Eğer 
süthaneyi, konservehaneyi tamirhaneyi, serbestçe iş
letmek istersek buna derecesine göre birinci madde 
mucibince on bin liradan otuz bin liraya kadar ser
maye koyuyoruz ve bu müesseselere birer muhasibi 
meshul tayin ediyoruz, diyoruz ki on bin veya otuz 
bin "lira bu müessesenindir. Maaşatm yeri yoktur ve 
bu paranın daimî masrafında yeri yoktur. Onlar ta
mamen Muhasebei Umumiye Kanununun ve Divanı 
Muhasabatın vizesine müracaatla her türlü kaidesine 
tabidir. Fakat demir alacak, kömür alacak, tohum 
alacak, satacak, alacak bir sene nihayetine kadar devri 
daim edecek, bir sene bidayetinden nihayetine kadar 
bu sermayeyi devrecektir. Fakat Maliye Vekâleti ta
rafından gönderilecek bir muhasibi mesulle o mües
sesenin müdürü müşterek bir mesuliyetle bu hesabı 
tutacaklardır. Sene nihayetinde aşâğıki madde mu
cibince iki muhasip gönderilecek. Birisi Maliyeden 
diğeri Ziraat Vekâletinden olmak üzere bu muhasip
ler bu hesabı tetkik edip Vekâlete gönderecekler. Ve
kâlet hesabı tasdik edince meselâ on bin lira serma
ye vazettiğimiz bir müessese bu muamelede beş bin 
lira kâr etmiştir. Fakat bu kâr ikinci derecededir. 
Efendiler! O mektepte tahsilde bulunan efendiler tah
silde bulunan tamirhanenin işlemesini; süthanede ne 
suretle istihsal yapıldığını, konservehanede ne suret
le muamele yapıldığını onlara göstermek ve o müesse-
nin bulunduğu memleket ahalisine yakından bunu 
göstermek asıl bizce makbul olan da budur. Kâr me
selesi ikinci derecededir. Eğer kâr olursa sermayeye 
vazetmek veyahut mal sandığma ita eylemek husu
sunu sene nihayetinde iki Vekâlet kararlaştıracaktır. 
Binaenaleyh ve Divanı Muhasebatın murakabesinden 
kaçmış bir nokta vardır. Ve ne de Usülu Muhasebei 
Umumiye Kanunun bütçe noktai nazarından hariç 
bırakılmış birşeyi vardır. Her müessese masarifi dai-
mesi itibariyle maaşı itibariyle, iaşesi, ilba,sı inşaatı, 
tesisatı bütçe ile yapılacağına göre yine tamamen Ma-
haseebi Umumiye Kanununun dairei şümulünün ve 
Divanı Muhasebatın murakabe ve vizesi altındadır. 
Burada ondan hariç bırakılan bu arz ettiğim fennî 
müessesatın biîamel görebilmesi için konulacak bu 
on bin lira' sermayenin işletilmesine ait kısımdır. Efen
diler! Adanada ki mektebin, İzmirde ki mektebin ya

hut Erzürumdaki mektebin tâmirhanesindeki kömürü 
eksiktir. Ankaraya telgraf çekecek, biz buradan yir
mi lira kömür havalesi göndereceğiz. Kömür alacak
ta tamirhane işleyecek (Kâfi sesİeri). Rica ederim 
sonra en ufak bir tamirhane bedeli Maliyeye gidecek, 
sandığa yatacak bu arz ettiğim şeyden bir teshilât ol
mak ve bu müesseselerden azamî menafi temin için 
bu şekle gittik. Binaenaleyh esası tamamen yani büt
çede mevzu tahsisatı murakabeden istisna etmiş de
ğiliz. (Kâfi sesleri). 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Sual soracağım. 
REİS — Sizden evvel söz almış arkadaşlar var. 

Size söz verirsem diğer arkadaşların hakkına tecavüz 
edilmiş olursa sual söze tekaddüm etmez. 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (De
vamla) — Efendim! Bu madde Divanı muhasebatın 
vize ve murakabesinden bu senei kâmile esnasında 
hariç bırakmaktadır. Divanı Muhasebatın muraka
besinden bu on bin lira sermayenin sureti istimali 
hariç kalıyor ki yanlış bir fikir hasıl olmamak için 
aşağıki maddeye zamanı geldiği vakitte arzu buyurur
sanız bir fıkra koruz ve deriz ki: Sene nihayetinde 
iki Vekâletin tespit edeceği sene hesabının bir sureti 
lieclittetkik Divanı Muhasebata gönderilir. Aşağı 
maddeye bunu kaydedebiliriz. Çünkü sarfederken mu
hasip, hayır beş kuruşluk kömür alma demesi doğru 
değildir. Fakat hesap neticesinde mademki sene niha
yetinde iki Vekâlet hesabı müştereken tetkik edecek
ler ve o tetkik ettikleri hesabın bir suretini de liec-
littekik, Divanı Muhasebata verdik diye aşağıki mad
deye dercederiz. Bu suretle Meclisi Âlinin murakabe 
hususundaki arzulan da tamamen yerine gelmiş olur. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Efendiler! Bendeniz 
İ bu tahsisatın Divanı Muhasebat tarafından muraka

besinden hakikaten ne dereceye kadar müşkülât ha-
i sil olduğunu teslim edenlerdenim. Bu noktada tama-
i men Vekil Beyefendinin fikri âlilerine iştirak ederim. 
i Fakat bendeniz başka bir noktai nazardan Meclisi 
] Âlinin nazarı dikkatini celbetmek isterim. Bu kanu

nun bir maddesinde Mekâtibi ziraiye şuabatı fenni-
yesinde bulunan süthane ile konservehane ve tamir
hane. ilâ deniliyor. Maîumuâliniz biz 1340 senesi Büt
çesini kabul ederken Ziraat mektepleri talebesinin 
alâtı ziraiyenin tatbikatı hakkında kesbi malûmat ve 
mümarese etmeleri için birtakım tamirhanelerin açıl
masını kabul etmiş ve bunun için birtakım tahsisat da 
vaz etmiştik. Fakat bu tassisatm ne suretle istimal 
edildiğinden az çok malûmattar olduğum için bu hu
susta Meclisi Âliyi tenvir etmek isterim. 

804 — 
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AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Bu, maddeye 
ait değil. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Biz bu tahsisatı kabul 
edeceğiz. Fakat bunu hangi ellere tevdi edeceğiz. Ev-
ve be evvel şunu da arz edeyim ki bu arz ettiğim ve 
edeceğim safahat Vekili hazır Beyefendinin zamanı
na ait değildir. Fakat bendeniz Vekâleti istihdaf edi
yorum. Birtakım efendiler Macaristan'a gittiler. Ora
da ne yaptılar, yaptılar, uzun etmiyelim, buraya ora
dan makineler geldi. Bu gelen makineler her müessese 
için, Devlete dokuzar bin liraya maloldu. Halbuki 
bunlar eğer burada sipariş edilse ve münakaşaya ko
nulsaydı elli bin liraya mal olabilirdi. Halbuki bun
lar dokuz bin liraya Devlete mal ettiler. Onlarda ay
larca orada oturup yediler ve masarifi rahiyede al
dılar. Onlar da başka. Az çok bu "sınaî işlerle bir 
müddetten beri meşgul olmaya başladığım için, Hilâ-
liahmerin depolarını görmek lüzumunu hissettim. Ma-
lümuâliniz İngilizler giderken Hilâliahmere iki yüz 
elli bin lira mukabilinde bir çok âlât ve edevat bı
raktılar. Hilâliahmerin depolarında hakikaten şayanı 
hayret, çok güzel İngiliz mallan vardı. Bizim bu do
kuz müessese için lâzım olan makineler hem daha kavi 
ve İngiliz mamulâtı ve hem de büyük ve daha ucuz
dur. İki seneden beri Hilâliahmer bunları satamıyor. 
Sebebi efendiler, Hilâliahmer depolarını gidip gör
müyoruz. Bu depolarda Macaristandan alman maki
nelerden daha büyüğü, daha mükemmeli var. Niçin 
Hilâliahmer depolarına gidip bütün bu alet ve ede
vatı mubayaa etmediler de bir çok masraf edip Maca
ristan'a gidip ve aylarca oturdular. Hemde dokuz bin 
liraya aldılar. Eğer biz aldansaydık bile, bu dokuz bin 
lira Hilâli Ahmer kasasına giderdi ve yarın millet 
bundan istifade ederdi. Binaenaleyh evvelâ bunları 
temin edelim. Sonra bu parayı, bu tahsisatı kabul ede
lim. Çünkü efendiler, biz bu tahsisatı kabul ettikten 
sonra bunu pek bilinmeyecek bir surette sarfediyorîar 
ve hemen Avrupa'ya gitmek için vesile arıyorlar. Bi
naenaleyh Vekil Beyefendinin bu noktaya nazarı dik
katini celbederim. Hakikaten fahiş bir suretle aldan
mak vaki olup olmadığını anlamak için gelen maki
nelerle Hilâli Ahmer deposunda bulunan aynı cinsten 
olan makineleri görsünler ve fiyatlarını tespit etsin
ler. Bu hale nazaran hakikaten işler can sıkacak bir 
haldedir. Bunun için vekili aidinin bu cihet tahtı te
mine almasını rica ederim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Malûmuâli-
leri Ziraat Mektepleri diğer mekteplere makis, değil
dir. Vekil Beyefendi pek güzel teşrih buyurdular. 

Bendeniz bu maddenin tamamen kabulü taraftarıyım. 
Bundan sonra mektepler hakikaten bir Ziraat Mektebi 
haline gelecektir. Şimdiye kadar gösteremedikleri 
faaliyeti bundan böyle göstereceklerdir. Fakat Di
vanı murakabe kelimesi çok kuvvetlidir. Divanı Mu
hasebatın murakabesinden azade kalması çok ağırdır. 
Divanı Muhasebatın murakabesinden azade kalacak, 
yani zat ve zaman hesabını vermiyecek. Divanı Mu
hasebata gitmeyecek. Madde bütün bunları ihtiva 
ediyor ki, bu doğru değildir. İkinci maddeyi koymak
tan ise, bizim burada asıl çekindiğimiz vize mesele
sidir. Vize badessarf tetkik meselesi değildir. Bura
da murakabe kelimesi var, murakabe kelimesini kal
dırmak .lâzımdır. Kaldırılırsa Vekil Beyin, buyrukları 
kendiliğinden hasıl olur. Sonra usulü muhasebe! umu
miye kuyudundan deniyor. Ne gibi kayıtlardan azade 
kalacaklar. Onlarda ne ise Vekil Beyden anlayalım. 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Usulü müzakere hak
kında söyleyeceğim. 

REİS — Hasan Beyden sonra. 
HASAN BEY (Trabzon) — Benim.usul hakkın

da söylemiyeceğimi rie biliyorsun? 
ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Hasan Bey oraday

ken söyledim. Rica ederim bitaraflığınızı muhafaza 
buyurunuz Reis Bey. 

REİS — Oradan, yerinizden, buyurunuz diyorum. 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Demin Vekil Beye
fendi. Lakırdısını ikmal ettikten sonra bir sual sor
mak istedim. Zatıâliniz buyurdunuz ki sual söze te-
kaddüm etmez. Halbuki Nizamnamemizde böyle bir 
şey yoktur, ve şimdiye kadar bir teamül vardır. Ve
kil Bey efendiler sözlerini bitirdikten sonra herkes 
kendi sualini Vekillerden soruyorlardı. Biz her Reis 
tebeddül ettikçe Mecliste ayrıca bir usulü müzakere 
mi açacağız. Ben bunu anlamak isterim. 

REİS — Efendim! Makamı Riyasette kim bulu
nursa ancak o adam kendi efalinden mesul olur Be
yefendiler, Nizamnamede var mıdır ki, müzakere 
devam ederken sual irat etmek isteyen mebus sıraya 
tabi değildir. Nizamnamede böyle birşey olmadığını 
biliyorsunuz. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Efendim. 
REİS — Sözümü kesmeyiniz, dinleyiniz efendim. 

Söz söylemekle sual sormak arasında fark yoktur. Ni
zamnamede Vekiller sıraya tabi değildir; Fakat Ni
zamnamede var mıdır ki Vekil söz söylerken Vekile 
sual sormak isteyen mebus sıraya tabi olmayarak is
tediği vakit söyleyebilir? Böyle birşeyi hiç bir zaman 
yapamam (doğru sesleri) 
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ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Aksini zatıâliniz id
dia eder misiniz Beyefendi? 

REİS — Şimdiye kadar müsaade etmedim. Şimdi
den sonra da müsaade etmem. Nizamnamede olmayan 
teamüllerede riayete mecbur değilim, sukute davet 
ederim efendim. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Şimdiye kadar Ve
kil Bey lakırdısını bitirdikten sonra sual soruluyordu. 
(gürültüler) 

REİS — O başka benim zamanımda yoktur. Gö
rürseniz muaheze edersiniz (çok doğru sesleri) 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Bundan sonra Reise 
göre hareket ederiz. 

REİS — Bu da başka, ondan mesul değilim. 
Sorulacak sualler sıra ile sorulacaktır. 

HASAN BEY (Trabzon) — Lâyihanın ikinci 
maddesi., (söyleme, sual soralım sesleri) 

REİS — Hayır sorulacak, fakat sıra ile sorula
caktır. İşaret ettim. Hasan Beyden sonra kendilerine 
sıra geliyor. İstical ettiler. Evvelce söz almış arkada
şının hakkı kelâmını Nizamnamede yokken, Makamı 
Riyaset nasıl tehir eder? Bu, arkadaşların hukukuna, 
hakkı kelâmına tecavüz değilmidir? (doğru sesleri) 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Şimdiye kadar te-
ammül böyle değildir. 

HASAN BEY (Trabzon) - Lâyihanın bu ikinci mad
desi hiç şüphe yoktur ki ahkâmı istisnaiyeyi ihtiva edi
yor. Ziraat Vekâletine merbut mektepler, tamirhaneler, 
konservehaneler muamelâtının suhuletle, bir ticaret 
hane gibi yürütebilmek için usulü Muhasebei Umu
miye Kanununun teyit ettiği kuyuttan kurtarmak ve 
serbestii harekât vermek hususlarını ihtiva ediyor. 
Bu misal bize gösteriyor ki Muvazeneyi Umumiye-
den sermaye vermek suretiyle Devlet tarafından ida
re edilmekte olan bir çok müessesat vardır ki bun
ların arzu edilen intizam ve suhuletle muamelâtının 
ceryan edebilmesi Muhasebi Umumiye Kanunundan 
ve diğer kuyudu maliyeden azade bırakılmalarına 
tevakkuf ediyor. Binaenaleyh bendeniz Maliye Ve
kili Beyefendiden bilhassa istirham ederim. Zaten 
heyeti umumiyesi itibariyle muhtacı tadil bir halde 
Usulü Muhasebei Umumiye Kanununun kuyut ve 
tahtidatı maliyesinden hangi müessesatın azade ola
rak ait lâyıhai kanuniyeyi süratle Heyeti Celinenize 
sevk buyursunlar. Bunun en salim tariki budur. Her 
halde bu müessesatın arzu edilen süratte ve intizam 
ile yürüyebilmesi hiç şüphe yokki Usulü Muhasebei 
Umumiye Kanununun intizam ve teftiş ve murakabe 
maksadıyle vazetmiş bulunduğu birçok kuyudattan 

| vareste kalmalarına vabestedir. Bu itibarla bendeniz 
lâyihanın taraftarıyım. Adeta bu madde müesseseye 
bir şahsiyeti ticariye veriyor. Bu müesseselere muay
yen sermaye koyuyor. Muhasibi mesulle müdür belki 
- belki diyorum, çünkü madde de mesuliyeti müşte-

I rekelerine dair bir yakıt yok - müştereken bu mües
seseyi şerbetçe idare edecekler ve sene nihayetinde 

I hesabatını vereceklerdir. Güzel, şu halde bunlara bir 
J şahsiyeti hukukuyi izafe etmiş bulunuyoruz. Yalnız 
I Divanı Muhasabatın vize ve murakabesine gelince: 
I Bendeniz de lâyihanın bu kısmını müfrit buluyorum. 

Rahmi Beyefendinin fikrini teyiden arz edeceğim ki 
arzu olunan suhulet ve sürat kablelsarf vize kısmını 
hasretmek suretiyle, Divanı Muhasabatın bu kısım 

I müdahalesini bertaraf etmek suretiyle kendi kendine 
I hasıldır. Ondan sonra badessarf vaki olan murakabe-
I den yani bir mahkemei hesabiye sıfatıyle geçmiş za

mana ait bir hesabın evraki müsbitesini tetkik ederek 
I o zaman zarfında muhasibi mesulün zimmetine para 

geçmiş midir? Geçmemiş midir? Sarfiyatın evrakı 
I müsbitesi var mıdır yok mudur? Bunun Divanı Mu-
I hasabat tarafından tetkik edilip ilâm verilmesinden 
I azade tutmaya hiç ihtiyaç yoktur. 
[ Çünkü badessarf murakabe ve teftiş bir muame-
I lei idariye, bir teftişi idarî değil, bir mahkemei hesa-
I biye suretiyle Divanı Muhasebatın verdiği beraat 
I ilâmlarıdır. Bu kısmı hazfedemeyiz. Bu kayıt ile ben-
I deniz maddenin kabulü zaruri olduğu kanaatinde^ 
I yim. Kürsüden inerken yine bunu tekrar ediyorum. 
I Yalnız böyle bir iki müeessese değil, Heyeti umu-
I miyesiyle birçok müessesat, birçok muamelât aynı 
I ihtiyaç karşısındadır. Usulü Muhasabat Kanunu za-
I ten heyeti umumiyesiyle muhtacı tadildir. Bu husus-
I ta hangi müesseselerin hangi kuyudattan azade ola

cağına dair etrafını cami umumî bir lâyıhai kanu-
I niye getirmeleri ricasıyle sözüme hitam veriyorum. 
I (doğru sesleri) 

ZÎRAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Gü-
I müşhane) — Efendim! Tahsin Beyin, mubayaa edi-
I len tamirhaneler fahiş fiyatle alındı, Hilâli Ahmerden 
I daha ucuz fiyatle alınabilirdi dediler. Bendeniz bunu 
I ilk defa işitiyorum. Vekâlet bundan 6 - 8 ay evvel 
I usulüne tevfikan ve merasimi kanuniyesini yapmak 
J suretiyle dokuz tamirhane mubayaa etti. Biraz daha 
I ucuz olurmuydu, olmazmıydı., Ben şimdi olur da di-
I yemem, olmazda diyemem. Hilâli Ahmer'de tamir-
I hane mevcut ve satılık ise çok iyiki haberdar oldum. 
I 1341 senesi tahsisatı ile de onları alıp memleketin 

diğer muhtaç olan aksamına sevketmek'vazifemizdir. 
I Onu ifa ederiz. 
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Sonra efendim, Divanı Muhasabatın vize ve mu
rakabesinden hariç kalması kaydına gelince: Madde
yi yazarken bendeniz hiç bir zaman düşünmedimki 
hesabın neticesi Divanı Muhasabata gitmeyecek ve 
yine hiç bir zaman düşünmedim ki muhasibi mesul 
olarak bir zat istihdam ederiz ki, o zat, o zaman he-
sabatınm netayicini Divanı Muhasebata vermekle mü
kellef olmaz. Dünyada böyle birşey tesavvur etme
dim. Bendeniz iyi bilirim ki her adamda beraatı zim
met asıldır. Mevzuatı kanuniyemiz budur. Her adam 
beraati, vesika ile tevsik etmeye, ispat etmeye mec
burdur. Bu da zat ve zaman hesabını vermekle ka
bildir. Binaenalyh maddedeki şu ve bu kelime Divanı 
Muhasebata tasdik ettirmekten hiçbir zaman azade 
bırakmaz. Bendeniz daha evvel izahatımın netice
sinde arzetmiştim ki arzu buyurursanız üçünü mad
denin nihayetinde «Sene nihayetinde hesabını doğru
dan doğruya Divanı Muhasabata sevkeder». Fıkra
sını ilâve edelim. Vehbi Beyefendi murakabe keli
mesini kaldırırız dediler, bendenizce öylede olur, 
böylede ölür, murakabe kelimesinin kalkmasıyle de 
mesele hasıl olur, üçüncü maddenin nihayetinde arz 
ettiğim şekilde «Sene nihayetinde alınan hasabat Di
vanı Muhasabata aynen gösterilir» fıkrasının ilâvesi 
ile de olur. Bendeniz hiçbir zaman muhasibi mesul 
olan zati, zat ve zaman hesabından hariç bırakacak 
bir ahkâm ne düşündüm ve nede maddede bunu 
ima ettirecek birşey tesavvur ediyorum. Buradaki 
murakabeden maksat, vize esnasındaki murakabe
dir. Eğer bundan sarftan sonra murakabe manası çı
kıyorsa murakabe kelimesini bilâtereddüt tayederiz 
(çıkıyor sesleri). Çıkmaz. Bendenizin telakkim hiç 
öyle değildir, fakat öyle bir talâkki hâsıl olursa mu
rakabe kelimesini tayyetmekte hiç bir mahzur yoktur. 

Divanı Muhasabat vizesinden azadedir deriz. Ev
rakı sarfiye sene nihayetinde toplanır, Divanı Mu
hasabata gider. Neticei ameliyesi budur. Şunu da 
arzedeyim ki, bu mesele öyle diğer demiryollarında, 
askerî fabrikalarında, Ziraat Bankasında olduğu gibi 
milyonlara bağiiğ olan ve sarfiyatı umumiyenin Mu
hasabat Kanunundan hariç, Divanı Muhasabatın 
vize ve murakabesinden hariç bırakılmış muamelâtı 
gibi,bir muamele değildir. 

Malumu âlileri, mekteplerin bir masarifi daimesi 
vardır, maaşdır, masrafdır bu da birbuçuk milyon 
lira masrafa yaklaşan bir paradır ki bu tamamen 
bütçe kavaidine, Muhasebei Umumiye Kanunununa 
ve bir santimi bile Divanı Muhasabatın vizesine ve 
murakabesine tabidir. Bu birinci madde de tadat edi

lenler, ve artık resmî vazaiften hariç addedilebilecek 
masraflara tekabül edecek bir masraftır. On bin lira 
bir sermaye verdik. Her zaman sattığımızı iade eder
sek bu para bir ayda biter yeniden on bin lira daha 

« lâzım olur. O zaman bütçeye, lâzım gelir ki iki mil
yon lira da bunlar için tahsisat koyalım. Bu, külfet
tir. Buna lüzum yoktur, sene nihayetine kadar sarfet-
sin, alsın, versin. Sene nihayetinde hesabını ver
mekle mükelleftir. Binaenaleyh izam edilecek mahi-

! yetde bir muamele değildir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Buradaki ku-
yudun.... 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (De
vamla) — Onu da arzedeyim. Malumu âliniz, Mu
hasebei Umumiye Kanunu mucibince beş kuruşluk 
birşey satılsa mal sandığına bedeli verilmedikçe, mak
buz irae edilmedikçe, veyahut devletin resmî mües-
sesatmdan herhangi birinde masrafı tarafı devletden 
verilmek suretiyle, ufak bir tamirat yapılsa evvelâ 
onun bedelini Mal sandığına peşinen teslim edip 
makbuzu alınmadıkça o malı iade etmez. Ve yine 
malumu âlileri mubayaat için meselâ: Bu on bin li
ranın iki bin lirasıyle demir mubayaa edecekler. Ha
vale beklemiyecek bütçe beklemiyecek, elinde on bin 
lira sermaye vardır. Bununla yapacak. Muhasebe Ka
nununun kuyudundan hariç demekteki maksat ge
rek kabz ve gerek sarf hususunda Mal sandığına bu 
parayı teslim mecburiyetini kaldırmaktır. Orada bir 
kasa vardır. Bir muhasibi mesul vardır. Yani mu
hasip, Mal müdürü derecesinde mükeffel bir me
murdur. Bu parayı alır, verir; alır, verir. Tabiî mü
essese müdüriyetinin müşterek mesuliyeti ile. Hasan 
Beyefendi müşterek mesuliyet cümlesini görmedim. 
buyurdular. Fakat madde sarihdir. Müşterek mesuli
yet vardır. Her ikisinin müşterek mesuliyeti altında
dır. Mektebin bir müdürü vardır. Nasıl mektebin 
idaresinden mesul ise, bu sabit sermaye olan on bin 
liranın sureti devir ve idaresinde de muhasibi mesul 
ile beraber mesuldür. 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Müdürler 
mükellefmidir? 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (De
vamla) — Hayır efendim, müdürlerin mükellef ol
ması şart değildir. Para muhasibi mesullerdedir. Mü
dür paraya el sürmez, idarî işe bakar. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Devlet memuru denil
dikten sonra mükeffel ne demektir? 

REİS — İkinci madde hakkında, başka mütalaa 
var mı? (hayır sesleri) Şu halde kifayeti reye vaze-
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deceğim. Müzakereyi kâfi görenler lütfen ellerini 
kaldırsın.. Kâfi görmeyenler el kaldırsın.. Müzakere 
kâfi görülmüştür. Vehbi Beyin bir takriri vardır. 
Okunacak: 

Riyaseti Celileye 
(Murakabe) kelimesinin tayyını teklif eylerim. 

Karesi 
Ahmet Vehbi 

ZÎRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Gü
müşhane) — Olur reis Bey bendeniz de kabul ederim. 

REİS — Şu halde fıkra, Divanı Muhasabatın 
vizesinden müstesnadırlar şeklinde kalacak. Bu ta
dili kabul edenler lütfen işaret buyursunlar.. Kabul 
etmeyen işaret buyursun... Tadil kabul edilmiştir. 

Bu tadil ile maddeyi reye arz ediyorum. Bu tadil 
ile maddeyi kabul edenler ütfen el kadirsin... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul olunmuştur efendim. 

Madde 3. — Bu müesseselerde tenmiye edile
cek meblâğın bir sene'i maliyeye ait muamelâtı umu-
miyesi senei maliyenin hitamında Maliye ve Ziraat 
vekâletlerinden tayin olunacak iki muhasip tarafın
dan tetkik ve tasdik olunduktan sonra fazlai varidatın 
iktizasına göre sermayeye ilâve veyahut malsandığı-
na irat kaydını Maliye ve Ziraat vekilleri müşte
reken kararlaştırırlar. 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Gü
müşhane) — Efendim! Buraya bir fıkra ilâve edelim. 
Bu hesabatın neticesi Divanı Muhasebata gönderi
lir diyelim. 

REİS — Maddenin nihayetine değilmi efendim? 
ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (De

vamla) — Evet efendim nihayetine. 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Efendim! 
Maddenin teferruatı hakkında ufak birkaç söz söy
leyeceğim. Evvelâ maddenin üçüncü satırında Ma
liye ve Ziraat vekâletlerinden tayin olunacak iki mu
hasip deniyor. Vakıa bu muhasebe işidir. Fakat ne 
olur? Maliye Vekâletinin tayin ettiği muhasip olsa-
da Ziraat Vekâletinin tayin ettiğide alelitlâk me
mur olsa. Meselâ Maliye Vekâleti bir muhasip gön
derir ve Ziraat Vekâleti de mütehassıs bir ziraat me
muru tayin eder. Eğer madde bu şekilde kalırsa Zi
raat Vekâleti noktai nazarından kabili tatbik değil
dir. Çünkü bu Vekâlet her yerde muhasip bulamaz. 
Onun için muhasip kelimesinin daha şamil olmak 
üzere, memura tebdil edilmesini teklif ediyorum. 

İkinci bir nokta olarak da eğer bu kanun ka
bul edilirse şimdiye kadar müsmir bir şekilde olma
yan bu gibi müessesatı ziraiye nafi bir hale ifrağ 

edilmek için zemin ihzar edilmiş oluyor. Fakat ben-
denizce bu kâfi değildir. Mümkün olursa bu müesse
selerde bu teşkilât sayesinde çalışacak ve kâr te
min edecek heyeti talimiye ile talebeye münasip 
bir ikramiye vermek lâzımdır zannediyorum. Eğer 
bu esas kabul edilirse onların da şevk ve gayreti 
bittabi artar. Binaenaleyh burada ve bilhassa bu mad
de de istihdaf edilen fazlai varidat belki daha faz
la bir şekilde temin edilmiş olur. Bu iki noktai na
zardan maddenin bu suretle tadili münasip olur zan
nediyorum. Bunun için bir tadil takriri takdim edi
yorum. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Dermiyanı zait 
olan mütalâattan birisi de memleketin çiftçisine, 
terakkisi için lâzım olan ehemmiyeti vermektir. 
Bendenizce bu, ilk defa olarak çiftliğin terakkisi 
için atılan adımlardan birisidir. Mektepler umumî 
bir hale gelecek ve kendi kendini idare etmeye uğ
raşacak, çiftliği memlekette ameli ve nazarî olarak 
tatbik edecektir. Verdiğimiz ceman yekûn on bin li
radır. (10 bin ilâ 30 bin sesleri) On bin ilâ otuz bin 
lira hiç mesabesinde bir şeydir. Çiftlik idare eden 
arkadaşlarımız da bilirlerki bu 10 - 20 - 30 bin lira 
ile bir çiftliğin dönmesi ihtimali yoktur. Bu itibar
la 8 - 10 sene zarfında bizim müessesatımız resmî 
müessesat olduğu için rastgele varidat getirecek de
ğildir. Yeni teessüs ediyorlar. Bunlar bir iki sene baş-
başa, belkide zararına idare edeceklerdir. Kâr olma
yacaktır. İki sene sonra belki ufak bir kâr olur
sa maliyecilik zihniyeti ile ve belki Maliye de bu
günkü Maliye Vekilimiz gibi mekteplere karşı müsait 
davranacak bir zat bulunmayacak ve bütçe endişe
siyle başka noktaları düşünecek Maliye Vekili ge
lir. O vakit bu parayı geri almaya kalkışır. Onun 
için bendeniz maddenin sonundaki Maliye Vekili 
kelimesinin tayyını teklif edeceğim. Ziraat Vekili 
sermayesi fazla gelirse ve Maliyeye vermek lâzım ge
lirse verir. Ziraat mekteplerinin cümlesi biliyorsu
nuz ki hali iptidaiyededir. Böyle ne 20 bin, 30 bin ve 
nede 40 bin lira ile dönecek vaziyette değildir. Fa
kat oraya gidecek muhasip: Bu para fazla gelmiştir, 
şöyle olur, böyle olur, diyerek Hazineye girsin der. 
Ziraat Vekâleti memuru, muhasibi de hayır kalsın 
der. Buna hiç meydan kalmamak üzere Ziraat Veki
linin sözü söz olmalıdır. Ve İnşallah temenni eder 
riz ki 100 bin liraya çıkarsınlar, 150 liraya çıkarsın
lar. Sokağa atacak değillerdir, hesabını yine bize 
vereceklerdir. Onun için bendeniz Maliye Vekili ke
limesinin tayyını teklif ediyorum. 
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MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kâagın) — Efendim! Herhangi bir yerde bir 
masraf yapıldığında Maliye Vekâletinin orada alâ
kadar olmaması mümkün değildir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Şüphesiz. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Varidattan fazla para kalırsa 
Maliye Vekâleti o zaman alacaktır. Kalmazsa hiç 
bir şey almayacaktır. Sonra hükümetlerde vekâlet
lerin iştirakiyle iş görülür. Vekâletler bugün müt-
tefikan hareket ederler. İki Vekil eğer mutabık kal
mazsa esasen iş göremezler. Binaenaleyh Maliye 
Vekilinin orada kalması lâzım gelir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim. Bendeniz bir 
sual soracağım, hangi vekil cevap verecekse arz 
edeyim. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Buyurun efendim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Gerek Maliye 
Vekili Beyefendi gerek Ziraat Vekili Beyefendi bu 
on ilâ otuz bin liranın bugün herhangi bir müessesei 
ziraiyeyi idare edeceğine ve bunun hemen kârı olup 
Hazineye akacağına kanunidirler? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendim! Ziraat Vekili Beyefen
di de arz etmiştiki bunu zaten kâr için yapmıyoruz. 
Maksat ziraate hizmet etmektir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Kâr olma
ması ileride ilgaya sebep teşkil etmesin. 

REİS — Başka söz isteyen var mı efendim? (Ha.-
yır sesleri) Efendim kifayeti müzakereyi reye koya
cağım. Fakat ondan evvel Ziraat Vekili Beyin son 
fıkra olmak üzere teklifleri vardır, okuyalım: 

(Ve işbu sâl Muhasebesi Divanı Muhasebatın na
zarı tetkikine vaz olunur) 

REİS — Bu, malûm olduktan sonra madde hak
kındaki müzakereyi kâfi görenler işaret buyur
sunlar... Kâfi görmeyenler lütfen işaret buyursun
lar... Müzakere kâfi görülmüştür efendim. Takrir
leri okuyacağız efendim. 

Riyaseti Celileye 
Maddenin sonundaki Maliye ve Ziraat vekilleri

nin yerine (Ziraat Vekâletince kararlaştırılır) fıkra
sının kabulünü teklif eylerim. 

Karesi 
Mehmet Vehbi 

Riyaseti Celileye 
Maddede 
Evvelâ (Muhasip) yerine (Memur) denmesini, 
Saniyen : Fazlai varidatın yüzde onu alâkadar 

memurlara, diğer yüzde onu heyeti idarenin tensip 
edeceği talebeye tevzi olunduktan sonra müteba.-
kisi iktizasına göre, suretinde tadil olunmasını tek
lif ederim. 

Edirne 
Hüseyin Rıfkı 

REİS — Efendim! Vehbi Beyia teklifini reyini
ze arz ediyorum. Ziraat Vekâletince kararlaştırılır, 
yani Maliye Vekâleti kelimesinin tayyııu teklif 
ediyorlar. Bu teklifi kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldır
sın... Kabul olunmamıştır efendim. 

Hüseyin Rıfkı Beyin teklifleri ayrı ayrı iki me
seleyi ihtiva ediyor. Bunun için ayrı ayrı reye koy
maya mecburum. Evvelâ, muhasip yerine memur de
nilmesini teklif ediyorlar. Bu teklifi kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. 

FİKRET BEY (Ertuğrul) — Hükümet de kabul 
ediyor Reis Bey. 

REİS — Kabul ediyormusunuz efendim? 
ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Gü

müşhane) — Evet efendim kabul ediyoruz. Muhasip, 
memur hepsi birdir. 

REİS — Efendim! Hükümet bu teklifi kabul edi
yor. Fakat Hükümetin kabulü de kâfi değildir. Her
halde rey ile tezahür etmesi lâzımdır. Muhasip yerine 
memur denilmesini kabul edenler lütfen bir daha 
ellerini kadırsınlar. Kabul etmeyenler lütfen elleri
ni kaldırsınlar... Kabul olunmuştur efendim. 

Efendim! Hüseyin Rıfkı Beyin tekliflerinin ikin
ci fıkrasını reye koyacağım. Müsaade buyurursanız 
bir kere daha okuyalım: «Saniyen fazlai varidatın 
yüzde onu alâkadar memurlara diğer yüzde onu 
heyeti idarenin tensip edeceği talebeye tevzi olun
duktan sonra mütebakisi iktizasına göre, suretin
de tadil olunmasını teklif ederim.» 

REİS — Efendim! Bu şekli kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini 
kaldırsınlar... Kabul olunmamıştır Efendim. Efen
dim! Maddeyi kabul olunan tadil veçhile reyinize 
arz ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Üçüncü madde kabul olunmuştur efendim. 

Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyülicradır. 
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REÎS — Bir mütalâa var mı efendim? (Hayır ses
leri) Efendim! Dördüncü maddeyi aynen kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul buyurmayan-
lar ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Zi
raat ve Maliye vekilleri memurdur. 

REÎS — Bir mütalâa var mı efendim? (Hayır ses
leri) Beşinci maddeyi kabul edenler lütfen ellerini 
kaldrısınlar... Kabul buyurmayanlar lütfen ellerini 
kaldırsın efendim... Kabul olunmuştur efendim. 

Efendim her iki kanun hakkında tayini esami ile 
reyinize müracaat edeceğim. Yalnız burada bir şey 
vardır. Gerek demin kabul olunan lâyiha ve gerek 
şimdi müzakere olunan lâyiha her nasılsa Encümen
den unvansız olarak gelmiştir. Her kanunun bir ser-
namesi, unvanı olmak lâzımdır. Onun için bunun da 
tespitini Riyaset rica ediyor. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Zannediyorum ki bu son kanun için tayini esamiye 
lüzum yoktur. Çünkü bu kanun ile Vekâlet mezuni
yet talep ediyor. Ne vakit bütçeye tahsisat konur
sa o vakit tayini esamiye lüzum vardır. Tahsisat is
temiyor, şu miktardan şu miktara kadar mezuniyet 
verin diyor. Bütçesine koyacak, müzakereye arz ede
cek o zaman tayini esami lâzımdır. 

REÎS — Efendim! Scrname meselesini hallede
lim. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — «Ziraat müesseselerine 
sabit sermaye vazına dair kanun» olsun. 

REİS — Efendim! Vehbi Beyin bu teklifini ka- -
bul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul et
meyenler lütfen ellerini kaldırsınlar.... Kabul olun
muştur. 

(Ötekine de Vehbi Bey sesleri) 
ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMÎ BEY (Gü

müşhane) — «Ereğli - Karadere şimendiferleri in
şaat ve işletilmesi hakkındaki Kanun» diyelim. 

* • 
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REİS — «Ereğli - Karadere şimendiferleri inşaat 
ve işletilmesi hakkındaki Kanun» muvafıkmı efen
dim? (Muvafık sesleri) Efendim! Bu suretle olmasını 
kabul buyuranlar lütfen işaret buyursunlar... Kabul 
buyurmayanlar lütfen işaret buyursunlar... Kabui olun
du efendim. 

Efendim! Süleyman Sırrı Bey arkadaşımızın bir 
teklifi vardır. Tayini esamiye hacet yok diyorlar 
(Var sesleri) Fakat tayini esami zannederim daha 
ihtiyatlıdır. Tasvip buyurursanız tayini esami ile re
ye vazedelim (Muvafık sesleri). Şu halde tayini esa
mi ile reye vazını kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Tayini esami ile reye vazı kabul edilmiştir. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Reis Beyefen
di Nizamnameye ait ve sarih olan bir şeyi reye koy
dunuz. Ya reyler aksi zuhur etseydi?.. 

RE IS — Hayır efendim. Nizamnamede sarahat 
yoktur. Sarahat olmadığı için Heyeti Celilenizin ter
cihine terkettim. 

Efendim! Genç Dairei İntihabiyesinden başlıyo
ruz. Şimdi efendim, reylerinizi lütfen istimal buyu
runuz. Rey vermeyen varsa lütfen versin efendim. 

Efendim! İstihsali ârâ hitam bulmuştur. Netice
yi ârâyı arz ediyorum. Ereğli - Karadere şimendifer
leri inşaat işletmesi hakkındaki Kanuna 119 arka
daş iştirak etmiştir. 112 kabul, 7 ret reyi vardır. 
Muamele tamam değildir. Gelecek içtimada tekrar 
reye vaz olunacaktır. 

Ziraat müesseselerine sermaye vazına dair Ka
nununa 117 arkadaş iştirak etmiştir 116 rey kabul 
1 rey ret vardır. Muamele tamam değildir. Gelecek 
içtimada ikinci defa reye vaz olunacaktır. 

Efendim! Pazartesi günü bermutat içtima etmek 
üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat saat dakika : 5,55 

* • 
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Afyon Karahisar Vilâyeti musabininin tehvini ihtiyacı hakkındaki Kanunun ikinci defa tayini esami ile reye 
vazı neticesi. 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
İsmail Sefa B. 
Kemal B. 
Zamir B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 

. AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esad B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
M B . 
Ali Fuad Paşa 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 

ARDAHAN 
Halit Paşa 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşid Galib B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 
Samih Rifat B, 
Şükrü B. 

BOLU 
Cevad Abbas B. 
Faliıh Rıfkı B. 
Mehmed Vasfi Ef. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Avni B. 
Süleyman Sırn B, 

Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 

151 
151 
— 
'— 

Kabul edenler 

1 BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 
Refet B. 

CANİK 
Cavid Paşa 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfid B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DİYARIBEKÎR 
Cavid B. 
Mehmet B. 
Şeref B. 

, Zülfi B, 
EDİRNE 

Hüseyin Rıfkı B. 
ELAZİZ 

Hüseyin B. 
Muhiddin B. 
Mustafa B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B, 
Halil B. 
Rasim B; 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Halet B. 
Rüştü Paşa 
Ziyaeddin Ef. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 
Arif B, 1 

1 GAZİAYINTAP 
Hafız Şahin Ef. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

• GİRESUN 
Kâzım B. 
Şevket B. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRt 
Asâf B. 
Nazmi B. 

1 İSPARTA 
T Hüseyin Hüsnü Ef.: 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

! Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Ali Fethi B. 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
İsmail Canbülat B. 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mustafa Rahmi B. 

j Münir B, 
İZMİT 

İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B, 
Saffet B. 

KÂNGIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Ziya B. 

KARAHİSARI SAHİP 
AU B, 
İzzet Ulvi B. 

1 Kâmil Ef. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 
KARAHİSARI ŞARKİ 

Ali Sururi B. 
İsmail B, 

KARESİ 
Haydar Adil B. 
Mehmed Cavid B. 

: Mehmed Vehbi B. 
i Osman Niyazi B. 

KARS 
Ömer B. 

j KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Halid B. 
-Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 
Veled Çelebi 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 
Dr. Halid B. 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B, 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Ef. 
Mustafa Fevzi Ef. 
Naim Hazım Ef. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Rağıp B. 

MALATYA 
Hacı Bedir Ağa 
Dr. Hilmi B, 
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MARAŞ 
Abdülkadİr B. 
Hacı Mehmed Ef. 
Tahsin B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdürrezak B. 
Necip B. 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esad Ef. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
Osman Kadri B, 

MİöBE 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 

ORDU 
Faik B. 
Halil Sıtkı B. 
Hamdi B. , 

RİZE 
Esad B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. 

SJİRD 
Halil Hulki B, 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Muammer B. 
Ziyaeddin B. 

SİVEREK 
Halil Fehmi B. 
Kadri Ahmed B. 
Mahmud B. 

TEKFURDAĞ 
Cemil B.; 
Faik B, 

TQKAD 
Emin B. 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Abdullah B, 
Hasan B. 
Süleyman Sırrı Ef. 

URFA 
Ali B. 
Refet B. 

VAN 
Hakkı B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
Yusuf Ziya B. 
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Ziraat müesseselerine sermaye vazma dak Kamımın neticei ârâsı 

(Nisabı ekseriyet yoktur) 

ADANA 
Zamir B.

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Ali Rıza B, 
Esad B. 
Nafiz B.

ANKARA 
Ali Fuad Paşa 
Şakir B. 

A .Tk T^T"* A T X T k. 

ANTALYA 
Rasih Ef. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşid Galib B. 

BAYEZlD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B, 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Refet B. 

CANİK 
Cavid Paşa 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Ferid B. 

Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler 

Reddedenler 

Müstenkifler 

117 

116 

1 

— 

Kabul edenler 

DENİZLİ 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DÎYARÎBEKİR 
Cavid B. 
Mehmet B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Musafa B. 
Naci B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmid B. 

1 Kâzım Vehbi B. 
ERTUĞRUL 

Dr. Fikret B. 
Halil B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Sabi B, 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Rüştü Paşa 
Ziyaeddin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Arif Ef. 

GAZİAYINTAP 
Ali Cenani B. 
Hafız Şahin Ef. 

GİRESUN 
Kâzım B. 
Şevket Ef. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

— 3ir 

HAKKARİ 
Asâf B. 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Hamdullah Suphi B. 
İsmail Canbulat B. 
Kâzım Karâbekir Paşa 

i Refet Paşa 

İZMİR 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 

İZMİT 
i Ahmed Şükrü B. 

İbrahim B. 
Mustafa B. 

KÂNGIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 

KARAHİSARI SAHİP 
Ali B. 
Kâmil Ef. 
Musa Kâzım B. 
KARAHİSARI ŞARKİ 

Ali Sururi B. 
İsmail B. 

KARESİ 
Haydar Adil B. 
Mehmed Cavid B. 
Mehmed Vehbi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Halid B. 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 

i — 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halid B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Ef. 
Mustafa Fevzi Ef. 
Naim Hazım Ef. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Rağıp B. 

MALATYA 
Mahmud Nedim B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

MARDİN 
Abdürrezak B. 

MENTEŞE 

Hoca Esad Ef. 

MERSİN 
Besim B. 

ORDU 
Hamdi B. 
Recai B. 

RİZE 
Ekrem B. 

SARUHAN 
Mehmed Sabri B. 



i 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SÎVAS 
Ziyaeddin B. 

TOKAD 
Hacı Kâmil Ef. 
Mustafa Vasfi B. * 
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I TRABZON 

Abdullah B. 
I Rahmi B. 

URFA 
Ali B. 

I Refet B. 

Reddeden 

AYDIN 
Tahsin Bey 

..»—•i*&>e<m> •••• 

C : 2 

VAN 
Hakkı B. 
Münih B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
Yusuf Ziya B. 
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Ereğli - Karadere şimendiferleri ve işletmesi hakkındaki Kanunun neticesi ârâsu 

Nisabı ekseriyet yoktur.) 

ADANA 
Zamir B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esad B, 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali Fuad Paşa 
Şakir B. 

ANTALYA 
Rasih Ef. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşid Galib B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 
Şükrü B, 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 
Refet B. 

CANlK 

Cavid Paşa 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
İhsan B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

R.eye iştirak edenler : 

Kabul edenler : 

Reddedenler : 

Müstenkifler 

119 

112 

7 

— 

Kabul edenler 

ÇORUM ! 
Ferit B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 

DENİZLİ 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DİYARIBEKİR 
Cavid B. 
Mehmet B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Mustafa B. 
Naci B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmid B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUGRUL 
Dr. Fikret B. 

; Halil B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Rüştü Paşa 
Ziyaeddin Ef. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 

GAZİAYINTAP 
Ali Cenanı B. 
Hafız Şahin Ef. 

GİRESUN 
Kâzım B. 

Şükrü Ef. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B.' 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ah Fethi B. 
Ali Rıza B. 
Hamdullah Suphi B. 
Refet Paşa 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 

İZMİT 
İbrahim B. 

KÂNGIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 

KARAHİSARI SAHİP 
Ali B. 
Kâmil Ef. 
Musa Kâzım B. 

KARAHİSARI ŞARKİ 
Ali Sururi B. 
İsmail B. 
Haydar Adil B. 
Mehmed Cavid B. 
Mehmed Vehbi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Halid B. 
Hasan Fehmi B. 
Mehmed Fuad B. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 
Dr. Halid B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. . 

KONYA 
Bekir B, 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 

Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Ef. 
Mustafa Fevzi Ef. 
Naim Hazım Ef. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Rağıp B. 

MALATYA 
Mahmud Nedim B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mithad B. 
Tahsin B. 

MARDİN 
Âbdürrezak B. 

MENTEŞE 
Esad Ef. 

MERSİN 
Besim B. 

ORDU 
Hamdi B. 
Recai B. 
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RİZE 
Ekrem B. 

SARUHAN 
Mehmed Sabri B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Ziyaeddin B. 

İ : 40 24 , 1 . 1341 

TOKAD 
Hacı Kâmil •B.
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Rahmi B. 

URFA 
AÜ B.. 

Refet B, 
VAN 

Hakkı B. 
Münih B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
Yusuf Ziya B. 

AYDIN 
Tahsin B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

Reddedenler 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 

İSTANBUL 
İsmail Canıbolat B. 

Kâzım Karabekir Paşa 
İZMİT 

Ahmet Şükrü B. 
Mustafa B. 

)>&<* 
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