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1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

2. — EVRAKI VARİDE 

Sayfa 
348:349 

349,392 

Mazbatalar 349 
1. — As'kerî Ceza Kanununun 2C0ı ncü mad

desinin tadili hakkında (1/81) numaralı Kanun 
lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Adliye En
cümenleri mazbataları. 349 

Takrirler 349,392 
1. — Malatya Mebusu Doktor Hilmi Be

yin; Dumlupınar Abidei tarihiyesi ziyaretgâ-
hı ile demiryolu arasındaki sekiz - on kilometre
lik mesafeye 349 ray ferşine dair takriri (4/177) 

2. — Trabzon Mebusu Abdullah Beyin, 
Trabzon Lirrçanı ile Trabzon - Erzurum De
miryolunun ihsası için elli milyon lira sarfına 
mezuniyet verildiği hakkında Muvazenei Umu
miye Kanununa bir madde ilâvesine dair tak
riri. (4/177 mükerrer) 383:384 

3. — Erzfncan Mebusu Sabit Beyin; Nafıa 
Vekâleti bütçesinin 263 ncü faslının meni ha
şarat maddesinden otuzbin liranın Erzincan'da, 

Sayfa 
kâin Vaskirt çayı bendlerinin inşaasına 
ve tahsisi hakkında takriri (4/178) 

tefrik 
392 

4. — Trabzon Mebusu Muhtar Beyin, Na
fıa Vekâleti bütçesinin 263 ncü faslının birinci 
maddesinden kırkbin liranın Erzurum ovasın-
daki Karasu mecrasının tathirine tefrik ve 
tahsisi hakkında takriri. (4/18G) 392:393 

Tezkereler 349 

1. — Tütün idarei muvakkatesi ve sigara 
kâğıdı inhisarı hakkındaki 26 Şubat 1341 tarihli 
kanunun 16 ve 17 nci maddelerinin tefsiri hak
kında Başvekâlet tezkeresi (3/391) 349 

Evrakı Saire 349 
1. — İrtica harekâtının ret ve takbihi hak

kında Ünye, Bozkır, Sındırgı, Lâdik'den mevrut 
telgraflar. 349 

3. — SUALLER, CEVAPLAR 

1. — Erzurum Mebusu Rüştü Paşanın; Tev-
hidiefkâr, Sontelgraf, İstiklâl, Sayha gazeteleri 
ile dört mecmuanın bilâmüddet tatilleri esbabı-
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Sayfa 
na dair Dahiliye Vekâletinden suali ve Vekil 
Cemil Beyin şifahi cevabı. 349:350 

2. — Sivas Mebusu Rahmi Beyin; Tamirat 
maksadıyle Ankara Lisesinde yapılan tahribat 
ve saire hakkında Maarif Vekâletinden suali 
ve Vekil Hamdullah Suphi Beyin şifahi cevabı. 350: 

352 

REÎS — Zaptı Sabık Hulâsası okunacak : 

Yetmişdördüncü İçtima 

10 Mart 1341 Salı 

Birinci Celse 

Kâzım Paşanın Tahtı Riyasetlerinde bilinikat zap
tı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul edildi. 

Ziraat Vekili Sabri Beyin, teklifi üzerine 
Ziraat Bütçesinin çarşamba ruznamesine ithali kabul 
ve evrakı varide ait oldukları mahallere havale olun
du. 

Mezun bulunan İsparta Mebusu Hafız İbrahim 
Efendinin yerine diğer bir zatın intihabına dair Me
murin Muhakemat Heyeti Riyaseti tezkeresi kıraat 
ve yerine Amasya Mebusu Nafiz Beyin intihabı ka
bul olundu. 

Badehu münhal bulunan Divanı Muhasebat Reisi 
Saniliklerine münasiplerinin intihabı hakkında Diva
nı Muhasebat Riyaseti tezkeresi kıraat ve namzet irae-
si zımnında, Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye 
ve Divanı Muhasebat Encümenlerine tevdi olundu. 

Sayfa 
4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 352 

1. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nunu lâyihası ve muvazenei' Maliye Encümeni 
mazbatası (1/506) 352:392 

A) Nafıa Vekâleti Bütçesi 352:392 

Bursa Mebusluğuna intihap olunan Nurettin Pa
şa hakkında ikinci şube mazbatası kıraat ve kabul 
edildi, 

Beşinci kurtuluş bayramlarını tesit ettiklerine dair 
Artvin'den mevrut telgrafname ile irtica harekâtının 
ret ve takbihi hakkındaki telgrafnamelere lâzım ge
len cevapların verilmesi tensip olundu. İnhisar dolayı-
sıyle tüccar yedinde kalacak kibritler hakkında Gü
müşhane Mebusu Zeki Beyin sualine Maliye Vekili 
Hasan Bey tarafından verilen cevap istima edildi. 

Orman Nizamnamesinin tadili hakkındaki teklifi 
kanuninin Ziraat Encümeninden alınarak doğrudan 
doğruya ruznameye itehaline dair Bozok Mebusu Av-
ni Beyin takriri kıraat ve reddedildi. 

Badehu Sıhhiye Bütçesinin müzakeresine geçile
rek 203 ncü fasıl tadilen ve mütebaki fasıllar aynen 
kabul ve tenefüs için celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
İsmet Bey tarafından kuşat edilerek Bursa ve 

Aydın Mebusluklarına intihap ve kabul olunan Nu
rettin Paşa ile Mithat Beyin, tahlifleri icra edildik-
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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; 

Saat : 1,30 

REİS : Reis Vekili İsmet Bey 

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

REİS — Celseyi açıyorum efendim! 

1 — ZAPTI SABIK HULÂSASI 
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ten sonra Nafıa Vekâleti bütçesinin müzakeresine 
iptidar olundu ve bir müddet müzakereden sonra 
Çarşamba günü içtima edilmek üzere celseye hitam 
verildi. 

REİS — Zaptı Sabık Hulâsası hakkında bir mü
talâa var mı efendim? Zaptı Sabık Hulâsası aynen ka
bul edilmiştir. 

EVRAKI VARİDE 

Mazbatalar 
/ — Askerî Ceza Kanununun 200 ncü maddesi

nin tadili hakkında (1/81) numaralı kanun lâyihası 
ve Müdafaai Milliye ve Adliye Encümenleri mazba
taları; 

REÎS -i— Ruznameye alındı. 
Takrirler 

1 — Malatya Mebusu Doktor Hilmi Beyin; Dum-
lupınar abidei tarihiyesi ziyaretgâhı ite demiryolu ara
sındaki sekiz - on kilometrelik mesafeye ray fersine 
dahil takriri (41177) 

REİS i - Başvekâlete havale olundu. 

Tezkereler 

1 — Tütün idarei muvakkatesi ve sigara kâğıdı 
inhisarı hakkındaki 26 Şubat i 341 tarihli kanunun 16 
ve 17 nci maddelerinin, tefsiri hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (3/391) 

REÎS — Encümeni mahsusa verilmiştir. 

Evrakı Saire 
1 — İrtica harekâtının ret ve takbihi hakkında 

Ünye, Bozkır, Sındırgı, Lâdik'den mevrut telgraflar. 

REİS — Divanı Riyasetten münasip cevap verilir. 

SUALLER, CEVAPLAR 
1 — Erzurum Mebusu Rüştü Paşanın; Tevhidief-

kâr, Son Telgraf İstiklâl, Sayha gazeteleriyle dört 
mecmuanı^ bilâmüddet tatilleri esbabına dair sual 
takriri ve Dahiliye Vekili Cemil Beyin şifahî cevabı. 

REÎS — Okunacaktır: 

Meclis Riyasetine 
İki gün evvel Tevhidiefkâr - Sontelgraf - İstiklâl -

Sayha Gazeteleriyle dört mecmuanın niçin bilâ müd
det tatil edilmiş olduğuna şifahen Dahiliye Vekilinin 
cevap verrtıesini arz ve teklif eylerim. 

Erzurum 
Rüştü 

DAHİLİYE VEKlLt CEMÎL BEY (Tekfurdağı) 
— Muhtefem efendiler! Meclisi Âlice isdar olunan 
Takriri Sükûn Kanununun birinci maddesinde irae 
edilen esbap ve avamile mugayir olarak bir neşriyat 
mesleğini iakip ettiklerinden dolayı bu gazetelerle mec
mualar ta$l edilmiştir. Yani bu gazeteler mesleki neş
riyatları dolayısıyle tatil edilmişlerdir. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum') — Efendim! Hükümet 
bir kaç gün evvel memleketin muhtelif mahallerinde 
intişar edefn altı gazete ile bir kaç mecmuayı seddet-
miştir. Dahiliye Vekili muhteremi bunların Meclisi 
Âlice son {kabul buyrulan Takriri Sükûn Kanununun 
birinci maddesine tevfikan seddedildiğini söylüyorlar. 
Malûmu âliniz hiçbir vakit bir kanunun makabline 
şümulü olıımaz. (Devam sesleri) Binaenaleyh bu ka

nunun neşrinden sonra bu gazeteler, kanuna muga
yir neşriyatta bulundularsa seddedilmeleri . lâzımdır. 
Fakat bu kanunun neşrinden evvelki neşriyatlarından 
dolayı bu gazetelerin idareten sedlerini muvafık gö
müyorum. 

Arkadaşlar! Son kabul ettiğimiz kanunla hüküme
te vasi bir salâhiyet verdik. Bu salâhiyet hiçbir vakit 
hürriyeti matbuat, hürriyeti kelâm ve hürriyeti içtimai 
takyit etmemelidir ve halkta böyle bir zan dahi uyan
maması lâzımdır. Arkadaşlar! Memlekette çıkan ga
zetelerin hükümeti tenkit etmemesi, iyi veya fena her 
türlü harekâtı muvafık görmesi, memleketin muhtelif 
şuebatında şu veya bu, memur tarafından yapılan sui
istimali yazmaması doğru mudur? Arkadaşlar! Bu ga
zetelerin toptan kapanmasından şu anlaşılıyor: Hü
kümet, kendisine muhalif gördüğü, hoşuna gitmediği 
şu ve şu gazeteleri kapatıyor. 

RECEP ZÜHTÜ BEY (Sinop) — Muhalif ol
mayanlardan da kapananlar var. 

RÜŞTÜ PAŞA (Devamla) — Yani bu zan hasıl 
olmaması için kapatılan her gazetenin, niçin kapatıldı
ğını ve esbabı mucibesini hükümet bu kürsüden va-
zıhan izah etmelidir. Aksi takdirde hükümet verilen 
salâhiyetle memlekette, hürriyeti kelâmı, hürriyeti 
matbuatı, hürriyeti içtimai ihlâl etmiş olacaktır. Hü
kümet kendisine verilen salâhiyetle - Adliye Vekilinin 
söylediği gibi - memlekette adaleti temin etmelidir. 
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Herkesin rahatını ihlâl etmemlidir. Arkadaşlar! Fikir 
üzerine yapılan tazyik en büyük bir cezadır. Fakat son 
asırda memleketin tarihi gösterirki, fikir üzerine, ka
naat üzerine yapılacak tesirlerin hiçbir hükmü yok
tur. Binaenaleyh, hükümetten rica ederim, bu kanun
ları tatbik ederken sırf memleket duygusu ile, irticaa 
doğru, isyana doğru memleketin emniyeti dahiliye ve 
hariciyesini hakikaten ihlal etmiş olanlara şiddetle 
tatbik etsin, fakat hürriyeti kelâmdan dolayı, hürriye
ti matbuattan dolayı, matbuatı tedhiş ederek herkesi 
sükût ettirmesi doğru değildir. Maruzatım bu kadar
dır. Efendim. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekfurdağı) 
— Muhterem Efendiler! Rüştü Paşa Hazretleri, neş
riyatı tatil edilen gazetelerin, hükümetin icraatına kar
şı muhalif bir vaziyet aldıklarından dolayh hürriyeti 
efkârı tatil eder mahiyette bir tatil cezasına duçar 
edildiklerini iddia ediyorlar. Halbuki bu iddia tama
men doğru değildir. Bu tatil edilen gazetelerden baş
ka hükümete hücum eden, hükümeti tenkit eden bir 
çok gazeler bugün intişar etmektedir. Bu gazetelerin 
tatili neşriyatı, hükümeti tenkit ettiklerinden değildir. 
Takribi Sükûn Kanununun birinci maddesi ahkâmına 
tamamiyle mugayir, memleketteki sükûn ve intizamı, 
nizamı içtimaiyi ihlâl edecek vaziyette neşriyatı ken
dilerine şiar ittihaz ettikleri için, bu gazeteler ve mec
mualar seddedilmişlerdir. Bunun aksi varit değildir. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Kanunun makabli
ne şümulü var mıdır? Evvelce vaki olan bir şeyden, 
şimdi bu kanunu etatbik etmek doğru mudur? 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Devamla) 
— Efendim! Memlekette meselâ (Aydınlık, Orak -
çekiç) gibi nizamı içtimaiyi ihlâl eden, bizim şekli ida
remize muhalif bir surette propoganda yapan iki ga
zete vardı. Sonra pek iyi biliyorsunuz ki, diğerleri de 
dini, siyasete alet ittihaz etmemek hakkındaki kanu
na mugayir bir neşriyatta bulunmuşlardır ve gene pek 
âlâ biliyorsunuz ki yanlış havadislerle efkârı tağlit 
etmektedirler. Hükümetin yaptığı icraat, şu veya bu 
tarzda hususî ve şahsî zihniyetlerin asarı değildir. 
Memlekette sükûn ve intizamın teminine matuf ga
yet ciddî ve doğru bir tedbirdir. 

2 — Sivas Mebusu Rahmi Beyin; Tamirat mak-
sadıyle Ankara lisesinde yapılan tahribat vesaire 
hakkında Marif Vekâletinden suali ve Marif Vekili 
Hamdullah Suphi Beyin şifahî cevabı. 

REİS — Okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
9 . Mart 1341 

Maarif Vekili muhtereminden aşağıdaki sualleri 
soruyorum. Cevaplarının şifahen itasını rica eylerim. 

1 — Ankara Lisesinde tamirat bedeli olarak veril
miş olan sekizbin liranın sarfiyle yapılan tahribat han
gi hesaba müstenittir? 

2 — Ankara Lisesi aksamından olan ahşap kısım
ların Vekâlet dairesi olarak istimali, liseyi mektep ha
linden çıkardığı malum iken, el'an işgal ve istimali na
sıl tecviz buyuruluyor? 

3 — Ankara Lisesinde sene başından itibaren şu
bat evailine kadar muallim tayin edilmiyerek okutula-
mamış dersler var mıdır? Ve halen de altı muallimin 
noksan olduğu söyleniyor, bu doğru mudur? 

4 — Orta Tedrisat muallimlerinden ne kadar ma-
zul mualliminiz vardır? Bunlardan azilleri Orta Ted
risat Kanununa tevafuk etmeyen ve bu sebeple iadei 
memuriyetleri iktiza eyliyenler ne kadardır ve ne za
mana kadar telâfii mağduriyetleri kabildir? Ve keza-
lik teşkilâtın ilgası dolayısiyle açıkta kalmış muallim
lerden henüz tayin olunamıyan ne kadar mualliminiz 
kalmıştır? 

Sivas Mebusu 
Rahmi 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUHİ BEY 
(İstanbul) — Arkadaşlar! Ankara Lisesinde bazı ta
dilât yapılmış, bu tadilâtın hepsi faydalıdır. Nafidir, 
elzemdir, diye bir müdafaa serdetmiyeceğim. Ken
dim de yaptığım tetkikatta bazı lüzumsuz tadilâta te
sadüf ettim. Bunu samimiyetle arz ediyorum. Ezcüm
le bahsenin duvarını yıkarak ikinci bir kapı açılmış
tır. Bu bir hatadır. Mektep Müdürünün bir görüş ha
tasıdır. Bunu yapmağa lüzum yoktur. Yapılmıştır, 
tekrar ördürülüyor. İçerde, tahtadan yapılmış, binayı 
berbat bir vaziyete sokan, intizamı ihlâl eden ufak te
fek barakalara tesadüf ediliyor. Bunlar kaldırılıyor. 
Binanın önünde büyük bir merdiven vardır. Hakika
ten lüzumsuzdur. Binanın ebadiyle merdivenin eba
dı arasında bir ahenk ve tenasüp yoktur. Buhusus bi
na yapıldığı zaman, güneş noktai nazarından, ziyanın 
gelmesi noktasından doğru olmadığı için cephede bir 
kaç odanın İşık almasına mani oluyor. Bunun için 
merdiven kaldırılıyor, bir kısmı kaldırılmıştır. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Vekil Be
yefendi! Burası, bu gibi teferruatın yeri midir, bu gibi 
şeyler buraya gelir mi? Anlamıyorum. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Reis Bey! Sail ile 
mesul arasında ceryan eden bir müzakereye başkası 
karışmasın. 
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REİS — Ahmet Beyefendi! Sual, sail ile mesul ara- | 
sında ceryan ediyor. Rica ederim, kesmeyiniz. I 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Böyle sual 
olur mu? Sualin bir manâsı olmalıdır. I 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Maarif 
Bütçesinin müzakeresi daha dün bitmiştir. Bunlar I 
orada niçin söylenmedi? I 

KÂZIM VEHBÎ BEY (Ergani) — Reis Beyefendi! 
Sual; sail ile mesul arasında olur. I 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Anladık 
ama maarif bütçesi daha dün çıktı I 

REİS — Mazhar Müfit Beyefendi! Rica ederim, I 
sailin de hakkı vardır, mesulünde cevap vermeye I 
hakkı vardır. Vekil Beyefendi! Devam buyurunuz. I 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ BEY 
(Devamla) — Sözlerim kısadır efendim, ikişer, üçer I 
kelime ile, temas edilen noktalara ait mütalâatımı bi- I 
tireceğim. I 

Binanın esasında yapılan bazı tadilât lüzumsuzdur, I 
iade ediliyor efendim. Bazı tadilat ta elzemdir. Bazı I 
kısımlar binanın istikâmeti noktai nazarından sıhhî I 
şerait itibariyle içinde yaşıyanlara ziyan veriyor, ziya I 
almaya manidir. Efendiler! Merdiven bunun için kal- I 
dırılmağa bağlanmıştır. B ı tadilât kararını veren, I 
Hars Dairesi Fen Müdürü Mimar Sedat Beydir. Bir I 
mütehassıs, bir mütefennin zat lüzum göstermiştir. I 
Buna binaen bu tadilâta başlanmıştır. I 

Sonra Mebusu muhterem soruyor. Niçin vekâlet I 
hâlâ oradaki ahşap binanın içindedir? Hepiniz Anka- I 
ra'dasınız, bilirsiniz. Bir vekâletin başka yere çıkması I 
hususundaki müşkülâtı takdir buyurursunuz. çık- I 
maya hazırız. Fakat çadırın altına da çıkmaya imkân I 
yoktur. Bu sene zarfında vekâletlere bina yapılmak I 
için bir tahsisat kabul buyurdunuz. Vekâlet binası ya- I 
pılır yapılmaz, bu binayı derhal tahliye edeceğim. I 

Lisede bazı dersler açık kalmış mıdır? Di}/e so- I 
ruyorlar. Bugün yalnız iki ders açık kalmıştır. Fran- I 
sızca dersleri, birine muallim bulunmuştur. Vazifeye I 
başlamak üzeredir. Bir diğerine muallim aranıyor, I 
bulunur bulunmaz vazifeye başlıyacaktır. I 

Teşkilâtta bazı derslerin kaldırılması dolayısıy- I 
le açıkta kalmış arabî, farisi muallimlerimiz vardır. I 
Bunları imam ve hatip mekteplerine yerleştiriyoruz. I 
Bir kısmı yerleştirilmiştir, bir kısmı da yerleştirile- I 
çektir. Onlar da açıkta kalmıyacaktır efendim. (Kâfi I 
sesleri) I 

RAHMİ BEY (Sivas) — Efendim! Vekili muhte
rem birinci sualim hakkında güzel cevap verdiler. Ken- I 
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dileri de takdir buyurdularki, yapılan tadilâtta bir ta
kım lüzumsuzluklar vardır ve beyhude yere hazinei 
milletten bir çok para sarfedilmiştir. İkincisi, mektep 
binasının Maarif Vekâleti tarafından işgal edilmiye-
rek mektebe verilmesi meselesidir. Bu noktada veki
li muhteremin nazarı dikkatini celbedeceğim. Bende
niz 1320 senesinde Ankara idadisinde Müdür Muavi
ni iken, 150 talebe mevcut idi. 47 talebe kadar leylî 
vardı. Mektebin o zaman 25 odası vardı. Bu, 25 oda 
o zamanki ihtiyaca ancak tekabül ediyor ve ihtiyacı te
min ediyordu. Bugün, lise olmuştur. Talebesinin mev
cudu üçyüzü bulmuştur. Leylî adedi de çoğalmıştır. 
Bundan başka birinci sualde arz ettiğim gibi, yapı
lan inşaat dolayısiyle mektebin on odası tahrip edil
miştir. Yani on oda elden tamimiyle çıkarılmıştır. 
Bu suretle 25 oda bugün 1 5 - 1 6 odaya inmiştir. Mev
cut talebe de bu 16 - odaya sığdırılıyor. Halbuki bu
günkü ihtiyaç daha fazladır, daha vasidir. Bizim za
manımızda coğrafya darülmesaisi, resim odası vesai
re gibi bir takım odalara lüzum gösterilmezdi. Şimdi 
ise bu nevi odalara lüzum vardır. Bunlar zaruridir. 
Buna nazaran lisenin 40 - 45 odaya ihtiyacı var
dır. Binaenaleyh 40 - 45 odaya ihtiyacı olan bir liseyi 
16 - odaya sığdırmak nasıl mümkün olur? Heyeti Ce-
lilenizden rica ederim, gidiniz, geziniz. Sofralara te
neke musluklar asılmış ve altına ufak kaplar konul
muştur. Çocuklar ellerini orada yıkamaktadırlar. Bu
rada Hıfzıssıhha nasıl olur? Mektebin her tarafı, mek
tep denmeyecek bir haldedir. Maarif Vekâletine bir bi
na yapılıp, vekâlet buradan çıkıncaya kadar bu mek
tebin vücudundan hiç bir fayda yoktur. Diğer vekâlet
ler gibi Maarif Vekâleti de iyi kötü bir bina, bir daire 
bulsun, çıksınlar. Rica ediyorum, mektebi de kendi 
haline bırakalım. Merkezi hükümetimizde bir mektebi
miz olsun, üçüncü sualimde demiştimki; Orta Ted
risat Muallimlerinden ne kadar mazul muallim var
dır? Buna tamamiyle bir cevap alamadım. Bunlardan 
Orta Tedrisat Kanununa tavafuk etmeyen aziller ne 
kadardır ve bunlar yakında tayin edilecekler midir? 
Dedim. Bunun için Vekil Beyden bir vaat almak is
tedim. Açıkta kalan muallimler hakkında cevap ver
diler İnşallah yakında onların da mağduriyetleri telâ
fi edilir. Bu hususa teşekkür ederim. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ BEY 
(İstanbul) — Arkadaşlar, mektebin yeni dairelere ih 
tiyacı olduğundan bahsettiler. Zıddını idia etmiyorum, 
darlık içindedir. Tevsi etmek ihtiyacmdadırlar. Bu-
yuruyorlarki, Maarif Vekâleti bir yer bulsunlar, çık
sınlar. Bu gayri mümkündür, itimat buyurabilirlerki, 
vekâlet teşkilâtı da aynı darlık içindedir. Küçücük bir 
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odaya 7 - 8 memur oturtuyoruz. Bugünkü vaziyette 
bu teşkilâtı kaldırıp Ankara'nın içinde herhangi bir 
yere götürmenin imkânı yoktur. Biraz sabredecekler-
dir. Bina yapılacaktır. Tahsisat mevcuttur. Bunu yapa
cağız. 

Binanın içinde bazı intizamsızlıkdan kirden vesaire-
den şikâyet ettiler. Haklıdırlar. İdare gayri munta-
zamdır. Aynı şeyi kendilerine arz ediyorum. Yalnız 
kendilerinden çok rica ederim. Bir ay sonra gelsinler, 
mektebin içini gezsinler. Şimdi gördükleri şeyleri gö
rürlerse, tekrar gelip sizin karşınızda beni bir suale da
vet etsinler. Hatalar vardır, kusurlar vardır, gözümle 
gördüm. Kararımı aldım ve tamir ediyorum. 

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

A) Nafıa Vekâleti Bütçesi : 
REİS — Söz Mithat Beyindir. 
ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Efendim Ziraat bütçesi

nin müzakeresine karar verilmiştir. 
REtS — Efendim! Nafıa Vekâleti Bütçesine baş

ladık, ikmalinden sonra Ziraat Vekâleti bütçesini mü
zakere edeceğiz. 

MİTHAT BEY (Aydın) — Efendmi! Hayatımda 
ilk defa söz söylemeye başladığım için... 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Mithat Bey! Biraz daha 
hızlı söyler misiniz? İşitilmiyor. 

MİTHAT BEY (Devamla) — Ve bir de hayatım 
dağda taşta ameliyat içinde geçmiş olduğu için sözle
rimde, ufak tefek sert kelimelere, cümlelere rast gele
cek olur iseniz affınızı istirham ederim. (İşitemiyoruz 
sesleri.) Efendim! Sözü bu kadar yüksek söyleyebili
yorum, bundan fazla yüksek söyleyemeyeceğim için 
affınızı rica ederim. (Biraz gayret ediniz sesleri.) Evet 
gayret edeceğim. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Sesi yoktur. 
Biraz gayret olur mu? 

MİTHAT BEY (Devamla) — Efendim! Nafıa 
bütçesi hakkında, hiç de Nafıa Vekâleti lehinde olma
yan bir kaç söz söylemek istiyordum. Fakat Nafıa 
bütçesinin heyeti umumiyesi hakkında söz söyleyen 
rüfeka, bir çok noktalar hakkında söz söylediler ki, 
benim için bunlar hakkında beyanı mütalâa etmek 
zait olacaktır. Yalnız bendenize, bir iki nokta bırak
tılar ki, onun üzerinde biraz mütalâatta bulunmak is
tiyorum. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — O müdür ora
da kaldıkça bir şey olmaz. 

REİS — Efendim! Ruznamemizde Nafıa Vekâle
ti bütçesinin heyeti umumiyesi vardır. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Efendim! Eldeki zabıtlar
dan birinde, bendenize ait bir cümlenin yanlış zapte-
dildiğini gördüm. Tashihini rica edeceğim. 

REİS — Efendim! Zaptın tashihi hata sevap cet-
veliyle olur. Binaenaleyh zabıt müdürüne, zaptın ha
talı olduğunu ifade eder ve hata sevap cetvelinde tas
hih ettirirsiniz. Burada müzakere cereyanına mahal 
yoktur. 

Bendeniz, Nafıa Vekâletini hatırladığım zaman, 
Boğaziçinde rastgelinen ve saltanat paşalar devrini 
yaşamış bulunan bazı maili inhidam büyük konak
ları tahattur ederim. İdareten Nafıa Vekâleti de bu
gün o büyük konaklar gibi maili inhidamdır. Mühen
dis olmayan biri tarafından söylenmesi lâzım gelen 
bu sözlerin, benim gibi bu daireden nur almış olan ve 
aynı zamanda, bugün en samimi bir ferdi bulunan bi
risi tarafından söylenmesi çok elimdir. Fakat maat
teessüf arz ediyorum ki, bugün Nafıa Vekâletinin teş
kilâtı noksandır. Bir çok arkadaşlarımı dinledim. 
Hepsi de ihtisas sahası üzerinde mütemadiyen mem
leketin refah ve saadetinden bahsettiler. 

Arkadaşlar! Memleketin refah ve saadetinde ve te
râkki sahasında, en büyük rolü oynayacak olan, Na
fıa Vekâletidir. Halbuki Nafıa Vekâleti maatteessüf 
bu vazifeyi ifa edememektedir ve bugünkü şu bütçe
sini nazarı dikkate alacak olursanız görürsünüz ki, 
Nafıa Vekâleti memleketi tamamiyle imar için ça
lışan bir Vekâlet değil, tamiri için uğraşan bir tami
rat vekâletidir. Hakikaten bütçeyi tetkik ediniz gö
receksiniz, ben hututu esasiyeyi tevsi ederek söyleye
ceğim. Meselâ Çemişgezek'te iki metrelik bir köprü 
tamiri, Aydın'da Menderes kenarında iki kazık ça
kılması, Harput'ta ikiyüzelli metrelik bilmem ne ya
pılması, Samsun'da şu kadar metrelik yol yapılması 
için tahsisat konmuştur. Nafıa Vekâletinin yapacağı 
şeyler bunlardır. Halbuki Nafıa Vekâleti için bu ya
pılacak şeyler gayrı kâfidir. Daha ciddî, daha mükem
mel işler istiyoruz. Diyebilirim ki Nafıa Vekâletinin 
yaptığı işlerden Anadolu - Bağdat demiryollarındaki 
tamiratı mütemadiye düşük bir haldedir. Halbuki bir 
defa Türkiye hududunu düşününüz, bir de şu vaziye
ti... Bu hakikaten acınacak bir haldir. Gerçi bendeni-

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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ze cevap olkraktan bize Nafıa Vekili muhteremi, mü
hendis, park ve amele yoktur diyeceklerdir. 

Evvelemirde mühendis meselesini arz edeyim. Mü
hendis var (mıdır, yok mudur? Zannediyorum ki, şu 
memleketini imarı için lâzım olan mühendis mevcut
tur ve geçen gün Muhtar Beyefendi ikiyüz, üçyüz 
mühendis njıevcut olduğunu söylemişlerdir. Hakikaten 
mevcut bu [kadardır. Fakat Beyefendiler! Her şeyde 
olduğu gibi mühendislerin de siaî iktidar ve kudreti 
de vardır. İFarzediniz ki, bir mühendis 150 kilomet
re bir yol I yapabilir. Fakat bu mühendis alınıp da 
Harput'a gjönderilecek olur ve senede on kilometre 
yol yaptırılır ise, beher mühendis için 140 kilometre 
zayi vardır. Tabiî para için olduğu gibi sây itibariyle 
de bu bir zayiadır. Böyle bir çok teşkilât vardır ki, 
bunların hepsini bir araya toplayacak olursak, teksif 
ederek idafe • edecek olursak, ümit ederim ki, daha 

fazla, daha jeyizli bir iş görülebilir. 
| 

Sonra pjara meselesi vardır. Bu para meselesinde 
geçen gün (Muhtar Beyefendinin söyledikleri fikirle
re muhalifimi. Ben üç devri hükümette yani devri is
tibdat, devri meşrutiyet ve devri cumhuriyet de iş 
görmüş, yaşamış bir şahıs olarak, devri meşrutiyette 
sarfedilen para ile şimdiki sarfedilen para arasında 
bir fark yoktur fikrine muhalif bulunuyorum. Ben
deniz devq istibdatta tahsil ettim ve devri meşruti
yette mühe|ıdis oldum ve devri cumhuriyette de ar
kadaşınız bjulunuyorum. Binaenaleyh ben de az çok bu 
işle alâkadjar bulundum. Devri meşrutiyette verilen 
para katiyen bugünkü kadar samimiyetle verilmiş 
değildir. Djevri istibdatta yapılmış olan şimendiferler 
bana öyle (geliyor ki efendiler, Avrupanın demir sa
çan fabrikalarından sıçramış demir parçalarından baş
ka bir şey [değildir. Maatteessüf devri meşrutiyette de 
böyledir. Ffakat şimdi böyle değildir. Bütün milletin 
hükümetin,} bahusus Meclisi Âlinin bütün ruh ve sa
mimiyetle yermiş olduğu bir paradır. Tabiî bu para 
ile dünkü (para katiyen mukayese edilemez. Amele 
meselesine Igelince : Bu meselede aynı şekildedir, tyi 
idare edilirse zannederim ki, pek iyi işler meydana 
gelmiş oM v e birtakım nafi işler meydana getirebi
liriz. i 

Nafıa ^ekâletinin bir çok işleri var. Yalnız bu iş
lere prograjmsız olarak devam olunuyor. Vekâleti bi
raz sıkıştıracak olursanız eminim ki b zaid c nakıs 
d taksim 2ı zait cezri bilmem ne müsavidir k gibi bir 
düstur getirebilir. Ve bu düstur ile mevcut paramız 
veyahut arhelemiz ile yol yapmak gayrı mümkündür. 
Fennen bönledir. Düsturlar doğru olabilir. Fakat Na

fıa Vekâleti herhalde memlekette iş yapmayı isteme
lidir ve herhalde memlekette düsturla iş yapılamaya
cağını ispattan ziyade, yapmak için çare taharri et
melidir. 

Sonra biraz da Türk mühendislerinden bahset
mek isterim. Bugün Türk mühendisleri hakikaten Av-
rupadaki arkadaşları kadar kıymetlidir ve bununla^ 
Türkler iftihar edebilirler. Mühendislerimiz ilmen, ah
laken yüksektirler. Bugün mektepten yeni çıkmış efen
dilerden tutunuz da, resikârda bulunan beyefendiye 
kadar hepsi de hakikaten kıymettar zevattırlar. Fa
kat bu efendiler Nafıa Vekâletinin emrine geçtikleri 
zaman tuhaf, âdeta atıl bir hal alıyorlar. Bilâkis haya
tı hariciyeye atıldıktan sonra azimperver oluyorlar. 
Halbuki nafıada bu azimlerinden istifade olunmuyor. 
Bendeniz bütün bu şeyleri tetkik ettiğim zaman öyle 
zannediyorum ki, bütün bu şeylerin sebebi, idarî teş
kilâtın noksanlığında ve bir de Vekâletin mükemmeli 
bir heyeti fenniyesinin bulunmamasındadır. 

Bugünkü Nafıa Vekâletine gidecek olursanık, bir
takım devair görürsünüz. Meselâ şimendifer müdüri
yeti, Turku meabir müdüriyeti. Fakat maatteessüf 
bunların heyeti fenniyeleri son derece noksandır. Hal
buki bunlar Nafıa Vekili Bey buraya geldiği zaman 
bütün sözlerini bu heyeti fenniyeye istinaden söyleye
ceklerdir. 

Bugün olduğu gibi her daim Vekil Beyefendi gibi 
resikârımızda bir mühendis bulunmayabilir. Binaen
aleyh vekillerin istinatgahı heyeti fenniyesidir. Maat
teessüf heyeti fenniye pek noksandır. Bugün Avru-
na medeniyeti sınaiye ve iktisadiyesine mukabele ede
cek olan ve en çok iş görebilecek olanlardan birisi de 
Nafıa Vekâletidir. Ziraat ve diğer vekâletler mevcut 
ise de, fakat en mühim hisse Nafıa Vekâletine isabet 
eder. SQnra para meselesini arz etmiştim. Para mese
lesi herhangi bir Nafıa Vekili Bey size gelip de efen
diler! Memlekette şu kanalları yaptım, şu kadar yol
lar yaptım ve şunları meydana getirdim ve serveti mil-
liyemizi şu kadar yükselttim; gelecek sene de serveti 
milliyemizi yükseltmek için şu kadar para lâzımdır 
dediği zaman, zannederim ki Meclisi Âlinizden hiçbir 
kimse Nafıa Vekilinin bu sözlerini, fikirlerini, talep 
ettiği parasını reddetsinler. Ümit ederim ki baştan 
aşağıya kabul ederler. Halbuki doğrudan doğnuya 
bu heyeti fenniyeye istinat ederekten hiçbir vekil, 
maatteessüf Meclisi Âlinize gelmemiştir. Çünkü he
yeti fenniyeleri yoktur. Bendeniz şunu istirham edece
ğim ki, gelecek sene mühendislerin ağabeysi olan Sü
leyman Sırrı Beyefendi bize geldikleri zaman, haki-
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kî bir heyeti fenniyenin sözlerine istinat ederek bir 
proje ile gelsinler ve bize desinler ki, efendiler, şu şey
leri yapacağız, memleketimiz şu kadar servete nail 
olacak, şu kadar yükselecektir ve şimendiferler üze
rinde tetkikat yaptırdım; bugün memleketimizde şi
mendiferlerde ve bütün tarifeler üzerinde yaptığım tet-
kikatta bir çok noksanlar gördüm. Bunları tadil et
tirdim ve size getirdim. Bunun için şu şekilde gele
cek seneden itibaren faaliyete geçeceğiz. Binaenaleyh 
bana şu kadar para lâzımdır, desin. Böyle derse bu 
teklifleri memnuniyetle kabul edeceğinizi ümit ede
rim. Sözlerim de bundan ibarettir. 

Yalnız son istirhamım vardır. Herhangi bir şehre 
giderseniz gidiniz, memlekette geçen devirlerden baş
ka yeni bir ruh görülmektedir. Herhangi bir belediye 
reisine giderseniz gidiniz, derhal memlekette bir şey 
yapmak ve bulunduğu şehirde yeni bir iş meydana ge
tirmek memleketin tenvirini, suyunu ikmal etmek, 
hülâsa nafi bir iş yapmak için uğraşıyorlar. Bu ruh
la çalışır iken, memleketlerinden geçen iyi fena bir 
çok mühendisleri bahusus birtakım ecnebileri yaka
lıyorlar ve bütün paralarını ona teslim ediyorlar. Ga
riptir ki, başına şapka koyan bizde de mühendis olu
yor. Geçenlerde dolaştığım memleketlerden birisinden 
bir mektup aldım. Diyor ki; bu memleketi çok sevi
yorsunuz, binaenaleyh şu su projesi muvafık mıdır? 
Tetkikini rica ederim. Mukavelenamede şunu gördüm. 
Memleketinize demir borularla şu kadar su getirece
ğim ve bunun için şu kadar bin lira isterim, dört ta
ne çeşme yapacağım ve ilk mukaveleyi imza ettiği
niz zaman şu kadar para vereceksiniz, şehrinizin ke
narına demir borularla su geldiği zaman şu parayı ve
receksiniz diyor, dehşetli para alıyor. Netice itibariyle 
hiçbir iş yapılmıyor. Bunun gibi bir çok yerlerde 
elektrikle tenvirat yapılmıştır. Pekâlâ bilirsiniz ki, 
elektrikle yapılan tenviratlarda, ekseriyetle elektrik 
potalarının bir yerini görmek gayrı kabildir. Çünkü 
gayrı fennî projeler ile yapılmıştır. Onun için Vekil 
Beyefendiden rica ediyorum, belediyeler için nafî 
mukavelenameler meydana getirsin. Desin ki : Bir 
şehre su getirmek için şu şu projeler lâzımdır ve şu 
şekilde haritalar yapılmalıdır. Ve şu şu gibi şerait kon
malıdır ve sonra elektrik için aynı şeraiti ve diğer me-
vadı nafıa için aynı şeraiti yapmalıdır. Bunları da
ğıtmalıdır ve hiç olmazsa bu suretle memlekette doğ
muş olan bu ruhu öldürmemiş ve memleketimize hiz
met eylemiş olurlar. Maruzatım bundan ibarettir." 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Vekil Bey sonra söy
lesinler. Bizim sözümüz vardı. Olabilir ki bize de ce
vap vermek icabeder. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Muhterem arkadaşlar! Bir çok hatiplerin 
sözlerini dinledim. Esasta ihtilâfımız yok. Kemali 
iftiharla görüyorum ki nafıa hakkında cümlenizin bü
yük bir arzusu var. Bendeniz gibi hayatı en çok in
şaatta geçmiş, rubu asırdan fazla bu gibi işlerle uğ
raşmış bir arkadaşınızın bu mefkuresine hizmet ede
cek, ona muavenet edecek sizin gibi muhterem arka
daşları görmekten hakikaten çok bahtiyarım. Yalnız 
teferruata ait bazı mesail vardır. O mesaili arz ede
yim : 

Muhterem hatiplerden çok istifade ettim. Bilhassa 
Niyazi Beyin limanlar hakkındaki tetebbuatını zikre 
şâyân görürüm. Benim hakkımda göstermiş olduğu 
teveccühe de hassaten teşekkür ederim. Yalnız Muhtar 
Beyefendinin bir teklifi var, o da kanunlarımızı icra 
ettirebilmek için bir sopa ilâvesi; bilmem bundan 
maksatları acaba bendenizle pek sevdiği arkadaşı 
Feyzi Bey midir? Pek ümit etmem ki bendenize ve 
sevdikleri Feyzi Beye bunu muvafık görsünler. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — İkinizi de 
falakaya çekeceğiz. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul - Devamla) — Binaenaleyh bu husustaki mak
satlarım zannedersem izah ederler. (Hangisine? ses
leri.) 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Hangisi üzerine 
alırsa ona. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (De
vamla) — Nafıa icratmda çok noksan vardır. Fakat 
onu da itiraf etmeliyiz ki, memlekette işe başladığı
mız geçen sene, nafıa makinesi ancak 2 - 3 milyon 
üzerine kurulmuştu. Meclisi Âliniz bu makineye (18) 
milyonluk bütçede görülmeyen bir iş daha yükletmiş 
idi. İtiraf buyurulur ki bir makine kabiliyetine göre 
işler. Bu küçük makine ile birdenbire yüksek bir de
receye çıkmak hakikaten güç idi. Lâkin bir tek isti
natgahım vardı. O da Meclisi Âlinizin azim ve ima-
n:.dır. Bu Meclisten verilen karar mutlaka yapılır, 
mutlaka tatbik edilir. Bu yolda her hadiseye göğüs 
gerilir ve onlar devrilir ve yıkılır. Bu azim ve iman
dan bendeniz mülhem olaraktan işe başladım ve arz 
etmiş olduğum gibi bu iş az bir iş değildir. Deminden 
arz ettiğim veçhile tahammülünün 4 - 5 misli fevkinde 
idi. Fakat teşkilâtı yapıp ondan sonra işe başlayaca
ğımıza, evvelâ işe başlayalım, ondan sonra yavaş ya
vaş teşkilâtı yapalım dedik. Hamdolsun buna muvaf-
fiyet hâsıl oldu. Bu muvaffakiyet benden'ize ait de-
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ğildir. Sırf Meclisi Âlinizin gayret, himmet ve azim ve 
imanına aittir. Bunda bendenize ait şeref yalnız vasıta 
olmaktır. 

Bu işlerin en ağırı iki meselede tezahür ediyordu. 
Biri Ankara - Sivas hattı, ikincisi muhterem Mithat 
Beyin dedikleri gibi nafıa her yerde iş yapmaya mec
bur idi. Velev Çemişgezek'de, velev Mazgirt'de velev 
her hangi bir yerde, mutlaka yıkık bir köprüyü yap
mak mecburiyetinde idi. Ameliyatı bir yere teksif 
edipte bir tek iş yaptırmak olamazdı ve bunun im
kânı yoktur. 

Çünkü imarat, memleketin ihtiyacıyle yapılır. Yok
sa tasayvurat ve tahayyülât ile imarat yapılamaz. 
«Arabalar devrilsin ben köprüyü yaptırmayacağım» 
demek, hiçbir Nafıa Vekilinin yedi iktidarında de
ğildir. Sivas hattının ve diğerlerinin ehemmiyeti hak
kında şurada ufacık bir misal zikredeceğim, sonra 
da size bir kaç rakkam zikrederek onunla iktifa ede
ceğim ve bunu da rakkamların belâgatine tevdi ede
ceğim bir çok işler vardır ki, yapıldıktan sonra küçük 
görünür ve burada gözümüze en küçük görünecek de
miryolunun iki tane çubuğudur. Yer üzerinde iki ta
ne çubuk... Arkadaşlar! Vereceğim bir rakkam ile bu
nu takdir buyurursunuz. Yalnız Ankara - Sivas yolu
na (60) milyon kiloluk demir gelmiştir ve bu yere 
konmuştur. Altmış milyon kilo Avrupa fabrikaların
da yapılacak, vapurlarla bir buçuk aylık yoldan gele
cek, sonra bizim kırık dökük Derince limanından Hay
darpaşa Limanından, Samsun Limanından geçecek, 
tahliye edilecek, şimendifere tahmil olunacak ve bir 
de buraya gelecek burada da tahmil ve tahliye olu
nacaktır. Bu size bir fikir vefir. Sonra itiraf buyurur
sunuz ki bir lokomotif karaya kolaylıkla çıkarılamaz. 
Samsun Limanmı ekserimiz biliriz. Bu limanda alel
ade eşyayı tüccar kolaylıkla çıkaramaz. Bir lokomo
tif oraya nasıl çıktı? Oradaki tren düdüğü öttüğü za
man seviniriz. Fakat nasıl çıktı? Nasıl çıktığını an
cak Türk mühendisleri bilir. Bir Avrupalı mühendise 
gösterirseniz, bunu yapamam der. Fakat bu da; ge
ne arz ediyorum «Meclisi Âlinin verdiği karar mutla
ka mamulünbihtir, mutlaka yapılır, tatbik edilir» 
azim ve imanından mülhem olarak yapılmıştır. 

Şimdi müsaadenizle sıra ile ufak rakkamlarla isim
ler arz edeceğim. Eğer arkadaşların suallerine tama-
miyle cevap vermemiş olursam onları tekraren ihtar 
buyururlar, cevap veririm. Heyeti Celileriizin en ziya
de heves ettiği ve çok kere mefkuresinin içine aldığı 
Ankara - Sivas hattı hakkında kısaca malûmat arz 
edeyim. 

Malûmu âliniz bu hat vaktiyle kısmen yapılmıştı. 
Fakat yapıldığı miktarı da tespit etmeliyiz k'i, ileride 
evvelce yapılmış denir. Size bir tek rakkam arz edece
ğim. O da o hatların inşası için (68) milyon yüzbin 
lira tahmin edilmişti. Yapılan işi mühendislerimiz üç 
milyon yüzbin lira olarak tahmin etmişti. Şu halde 
(65) milyon liralık iş daha kalmıştır. Bizim bu Anka
ra - Sivas hattında yaptığımız hulasaten şudur : Nok
san olan toprak işini kamilen bitirdik. Yüz yirmibe-
şinci kilometreye kadar balast işi kamilen geniş hat
ta göre gitmiştir. Yol üzerinde olan Kızılırmak köprü
sü ve diğer ufak ufak köprüler kamilen kurulmuş, bit
miştir. Bizim önümüzde en ziyade mani olan tünel
lerdir. Beş tane tünel vardı. Bunların dördü yeniden 
yapılacaktı. Biri ise yapılmış, fakat dağ çöktüğü için 
yıkılmış idi. Bu tünel ikmal olunduğu gibi, diğer bi
risinin de içerisinde çamur çıktığından ilerlememize 
mani olmuştur. Eğer o tünelde işimize mani olma
mış olsa idi, bugün hattın, Anadolunun üzerinden akan 
Kızıhrmağa kadar değil, yüz yirmibeşinci kilomet
reye kadar gittiğini görecektik. Fakat ümit ederim ki, 
bu ramazan bu tünel delinmiş ve demiryolu Yahşi-
han'a kadar gitmiş bulunacaktır. Bu hat üzerinde 
önümüzdeki sene, Cenabı Hak müsaade ederse, Ha
ziranın sonlarında veyahut Temmuza doğru ikiyüzün-
cü kilometreye varacağız. Önümüze bir mani çıkmaz
sa, gelecek sene de gene ilkbaharın sonlarına doğru 
Kayseri'ye gireceğiz. Çünkü bu arz ettiğim yerden 
Kayseri ovasına girdikten sonra, bizim önümüze ma
ni olacak ne büyük köprü ve ne de bir tünel vardır. 

Samsun - Sivas hattındaki imalâtı maatteessüf tûl 
itibariyle ileriye götüremedik. Çünkü önümüzde Hav
zaya kadar yirmi tünel vardı, yirmisekiz köprü vardı. 
Tünel, köprü deyince bunlar daima işi durduran me-
vanidir. Bu tünel ve köprülerin ne dereceye kadar 
ehemmiyetli olduğu hakkında Heyeti Celilenize ufak 
bir kaç rakkam arz edeceğim. Tünellerin delinmesi 
için (12 000) kÜo barut ve (20 000) kilo da dinamit 
(95 000) metre fitil sarfedilmiştir. Önümüze çıkan 
yalçın kayalar sırf çakmak taşıdır, aletleri parçalar. 
Bazen insanların kolunu yıpratır, bu derece çetin me-
vanidir. Fakat bununla iftihar edebiliriz ki, kendi mü
hendislerimiz ve kendi amelemiz bunları delmiştir ve 
delmektedir. 

Arz ettiğim köprülerden bir çoğu kagir ve de
mir ile yapılmaktadır. Kagir olan aksamı kamilen bit
miştir. Yalnız bunların döşemelerinin bir çoğu gelmiş
tir. iki tanesi de yerine konulmuştur. Bundan sonra 
da gelecek köprüler peyderpey kurulacak ve ümit ede-
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rim ki gelecek sene Anadolunun orta yerinde en gü
zel zahire membaı olan yerler Havzadan itibaren, 
Samsun'a zahiresini nakledecektir. Havza'dan ilerisi
ne doğru ameliyatın bir kısmı münakaşaya konmuş
tur, ihale edilecektir. Ondan sonraki kısımlar için de 
güzergâh yere tatbik edilerek peyderpey Amasya'ya 
doğru gidecektir. Ondan sonra da sıkıntılı inşaat kal
mayacaktır. 

Malûmu âlileri bu iki hat için bütçeye konulan mas
raf dokuz milyon sekizyüzbin küsur lira idi. On ayda 
bunlar için sarfolunan meblâğı miktarı (8 980 000) li
radır. îki ay zarfında da mütebaki bütçe bitecektir. 

Bir de Arada - Diyarbekir hattı ki, malûmuâliniz 
buna da karar verilmişti. Fakat bu hat için muayyen 
mühendislerle istediğimiz kadar iş görmenin imkânı 
yoktur Kendileri de tecrübe buyurmuşlardır ki, bu 
k:ı ' ' . mühendisle bundan fazla iş görecek kimse yok-
tuı. Varsa ona perestiş ederim. Mühendis bulamıyo
ruz. Çünkü mühendislerin bir kısmı hususî işlerde ve 
bir takımı şirketlerde çalışıyorlar. Sonra Heyeti Ce-
lilenizin verdiği program mucibince memlekette bir 
çok da işler açılmıştır. Bu kadar işler için bu mem
lekette mühendis bulacağız demek biraz hesapsızdır. 
Bundan dolayı Arada - Diyarbekir hattı için bir ma
ni zuhur etmezse yakında işletmiş bulunacağız. 

Geçen sene Heyeti Cerilenizin yapmış olduğu ka
nun mucibince Anadolu hattının satın alınmasına ka
rar vermiştik. Bunun hüsnü hale ifrağı için gerek 
t'uğrudan doğruya ve gerekse Hükümetin muaveneti 
ile bütçeye üç milyon lira koymuştuk. Bunun için ya
pılan işlerin hülâsasını arz edeyim : Gelecek senede 
bunlar yapılarak Muhtar Beyin arzu buyurdukları gi
bi, zannedersem buraya ondört saatte trenleri soka
bileceğiz. Malûmuâliniz bu hatta mevcut bozukluk 
yalnız hat bozukluğu değildi. 

Bu hatların tahribatı yalnız bakımsızlıktan değil
dir. Hain düşman buradan çıkarken köprülerini yıktı, 
raylarını söktü, istasyonlarını yaktı. Binaenaleyh hat
tı iyi bir hale ifrağ etmek için bunları da tamir etmek 
lâzımdır. Köprülerin ekserisi ısmarlandı. Üç dört ta
nesi kuruldu ve mütebakisi de gelmek üzeredir. En 
büyük olan Başköy köprüsünün kagir olarak inşaatı
na başlandı. İnşallah gelecek senenin ilk veya sonba
harında bu da bitecektir. Hattın bir çok aksamının arz 
ettiğim gibi rayları koparılmıştır. 150 kilometrelik ray 
ısmarlanmıştır. 

40 kilometrelik gelmiştir, onlar değiştirilecek, yeni 
bir hat meydana gelecektir. Binaenaleyh Eskişehir ile 
Ankara arasındaki kısımda kopuk raylar kaldırılacak

tır. Hepinizin manzum olduğu veçhile istasyonlar bu
gün bitmiştir hangarların bir kısmı tamir edilmiştir; 
fakat hangarlar henüz noksandır, bu sene kamilen bi
tecektir. Hattın diğer kısnfı, yani sürati tezayüt ede
cek ve kazaya sebebiyet vermeyecek olan halast kısmı 
için ihzarat yapılmıştır ve peyderpey onlarda ikmal 
edilecektir. Sonra edevatı müteharrikesi malûmuâliniz 
pek noksan bir halde idi. Lokomotifleri viran, sürati 
yok, çok kömür sarfeder, az iş yapardı. Bu sene ge
tirilen 25 lokomotiften kömürün sarfiyatından ka
zandık ve sürati de tezayüt etti. Bugün hatlar daha 
emniyetle istimal ediliyor. Yataklı ve yolcu vagonlar 
getirdik, înşallah Konya tarafına da yataklı vagon 
işleteceğiz. Gelecek sene daha vasi yolcu vagonları 
getirerek, nakliyatı şimdi gördüğümüzden daha mun
tazam've daha mükemmel bir hale ifrağ edeceğiz. 

Burada en ziyade vaki cereyanlar vardır. O cere
yanlarda sırf şimdiki kullanılan memurların adedinin 
çokluğudur. Yapılan istatistiklere göre çok değil belki 
noksandır. Şirket zamanında 5 500 kadar amele, me
mur ve müstahdem vardı. Bugün de aynıdır. Yalnız 
bir fark vardır. Şimdi gece servisi vardır, o zaman 
yoktu. Gece servisi için fazla memur istihdamı icabe-
diyor. Halbuki bizim mevcut memurlarımızın fazla 
gayreti ile fazla memur kullanmıyoruz. Bunlar hak
kında fazla söz söylemek istemem. 

Hakikaten memleket yollarında onbeş seneden be
ri tamirat yapılmamıştır. Onbeş senedir tamirat ya-
pamayınca harap olmuştur. Harbi Umumiler, İstiklâl 
Harpleri kazma kürek sâdâsını durdurmuştur. Bu se
ne biz pek çok yollar yaptık dersek, yalan söylemiş 
oluruz. Yalnız bir şeyde doğru söyleyebiliriz. Meclisi 
Âlinin vermiş olduğu parayı sarfettik ve hatta tahsi
satı munzamma istedik dersek, Meclisi Âli de kabul 
buyurur ki, nafıa bu hususta vazifesini ifa etmiştir. 
Fakat hakikaten arzu edildiği gibi göze çarpacak 
uzun yol yaptık diyemem. Fakat sununla da iftihar 
edebilirim ki, bazı vilâyetler vardır ki - meselâ Muş 
vilâyeti gibi - hiçbir vakit de on ayda 43 bin lira sar-
fetmemiştir. Bugün Muş vilâyeti 43 bin lira sarfetmiş-
tir. Erzurum, 70 bin lira sarfetmiştir. Gümüşhane, es
kiden bir sancağımız idi, sarfiyatı ancak (2 000) lira 
idi, bu sene 50 bin liraya yaklaşmıştır. Ümit ederim 
ki bu sene daha fazla çalışacağız ve bu yolları daha 
mükemmel bir hale sokacağız ve oralarda otomobiller 
daha rahat gidecektir. Malûmuâliniz geçen sene ve
rilen tahsisat 1 900 000 lira idi. 550 bin lira tahsisatı 
munzamma aldık, mecmuu iki milyon dörtyüzellibin 
lira ediyor. Vilâyatın turuku hususiyesinden de buna 
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yakın bir para verilecek olursa takriben 4,5 milyon 
lira tutar. Şimdiye kadar yapılan imalâtı tetkik eder
sek, en yürçsek yapılan imalât 1326 senesinde idi. 
1326 senesiride Rumeli bizde idi, Suriye bizde idi, 
Irak bizde İdi, o zaman sarfedilen para yarım mil
yon lira idi, bugün beş milyon lirayı bulmuştur. Bi
naenaleyh bugün görülen icraat Meclisi Âlinizin ilk 
adımıdır. Ü|nit ederim ki bu, sinini atiyede çoğala
caktır. 

Niyazi Beyefendi arkadaşımız, bu işler hakkında 
büyük tenkidatta bulundular, tenkidatı hakikaten mü
himdir, bilhassa şahsıma bazı şeyler isnat ederek söy
lediler. Bu husustaki teveccühlerine teşekkür ederim. 
Ancak bu yazdıklarım nazariyat idi, yaptıklarım ic
raat idi. Yazdıklarımda çok hayalî görünebilirim. 
Mefkurem çünkü odur. Ona da teşekkür ederim ki, 
mefkureme {iştirak ettiler. Hakikaten su işleri hak
kında bu sene iş yapamadık. Fakat bütçesi de az idi 
ve az olmastnı da tenkit buyurdular. Maatteessüf bir 
kaç seneler daha az kalacaktır. Çünkü su işleri kendi
leri de takdlir buyururlar, ufak tetkikatla yapılacak 
işlerden değüdir. Yollarda yüzlerce mil hataları hesap 
ederiz. Demiiryollarımıza binde ile, sularda onbinde 
ile, yani su işinde onbinde bir hata olursa berikisinde 
hata daha azdır. Su işinde daha çoktur. Suyun kendi 
kanunlarına tebaiyete mecburuz, ötekilerinde taş 
toprak bizini kanunlarımıza tebaiyet eder. Onun için 
uzun tetkikaft ile iş yapabileceğiz. Maatteessüf bizde 
tetkikatı yapâlmış pek az ovalar vardır, o da Bursa ve 
Manyas ovalarıdır. İnşallah diğerlerine de başlarız. 
Kendi dairei intihabiyelerinden Adana'da işe başla
mış olan heyeti keşfiye, bu sene tezyit olunur ve keş
federler. Filhakika bendenize söyledikleri gibi bu işin 
menafii çokmr. Bendenizde diyebilirim ki masraftan 
korkmamalı, çünkü menafi de o nispette çoktur. Evet 
bunu da itiraz ederim. Bizim suyumuzun fena hali 
vardır. Onua için işi tedricen yapmak lâzımdır. Her
hangi iş yapılırsa ilk senelerde masarifinin yüzde otuz, 
kırk, ellisini çıkarabilir. Ve böyle neticebahş bir ima
lâtı tabiî bii yapmak hususunda çekinmeyeceğiz ve 
Meclisi Âli (jle bunda biraz müsaade buyursunlar, ted
rici yapacağız. İnşallah Adana ovasının irvasını ya
pacağımız gibi, Menderes, Gediz ve diğer ovaların da 
irvasını yapafcağız. 

Niyazi Ejeyin bu hususta en ziyade kastettikleri 
şey, kuvvet hususunda sulardan istifadedir. Bu husus
ta tetkikat yapılmıştır. Şimendiferleri bunlarla işlet
mek için mütalâaları vardır. Bu hususta kendilerinden 
ayrılırız. O da, demiryollarını böyle su kuvvetiyle iş

letebilmek için masraf herhalde fazladır. Fazla tesisa
ta karşı fazla nakliyat yapmalı ki, bu, koruyabilsin. 
Binenaleyh inşallah bu arzuları da bizdeki nakliyatın 
fazlalığı ile tesri olunabilir. 

Bilhassa Konya Ovası için nazarı dikkatimizi cel-
bettiler. Hakikaten şâyânı teşekkürdür. Dünyanın en 
güzel tesisatına sahne olan Konya ovası hakkındaki 
derin tetebbüleri ve bununla alâkadar olmaları şâyânı 
teşekkürdür. Fakat bu senede tahsis olunan 125 bin 
liranın 115 bin lirası sarfolunmuştur. Bu para en lâ-
zımlı yerlere sarfolunmuştur. Gelecek sene de arzu 
buyurdukları gibi inşallah ova köylerine doğru da 
yeni kanal açmak müyesser olacaktır. 

Van gölünde ne yapıldığı hakkında kısa bir malû
mat arz edeceğim. Malûmuâliniz orada buharlı saç 
tekneli garibot ve motorlar vardı. Bunların hemen kâf-
fesi de seferden çıkmıştır. Bir tanesi kalmıştır. Onun 
inşallah bu sene tamiratı biter ve oradaki gemiler iş
lemiş olur. 

Demiryollar hakkında en ziyade vaki olan itiraza-
tın esasları iki şeye müncer olabilir. Birisi, tarife me
selesi, diğeri de Muhtar Beyefendinin itilâfat mese
lesidir. Evvelâ tarife meselesi : Hakikatte ne için zam-
molunur, niçin dörtbuçuk mislidir? Evet onların da 
bize diyecekleri, niçin ekmeğin kıyyesi 18 kuruştur. 
Vaktiyle kırk para idi. Fakat altın, kâğıda tahvil 
olundu. Binaenaleyh o hususu da kâğıt üzerinden he
sap edelim. Fakat bir de işletme meselesi var, müte
madi masraf vardır. Bu hususta hatıra gelecek şey, 
Avrupa ile mukayesedir, Avrupa ile de mukayese yap
tırdık. Görüldü ki bizimkiler Avrupadan ucuzdur. 

Muhtar Beyefendinin buyurdukları tarife husu
sundaki itilâf meselesi, hepimizin arzu ettiği şeydir. 
Kendilerinin bizzat kabul buyurdukları itilâf muci
bince, şeraiti iktisadiye teessüs edinceye değin şu şu 
suretle altı ayda, üç ayda itilâfname yapılacak den
miştir ve bundan başka türlü yapmak da doğru de
ğildir-. Çünkü hiçbirimiz ne vakit şeraiti iktisadiye 
teessüs edecektir? Bilmiyoruz. Dün kendileri de iti
raf buyurdular ki : Şeraiti iktisadiye bugün daha tees
süs etmemiştir. Biz yapalım da şeraiti iktisadiye sonra 
teessüs etsin. Bendeniz öyle zannediyorum ki, şeraiti 
iktisadiye bundan sonra daima bizim lehimize gide
cektir, bundan sonra paramız yükseldikçe şeraiti ik-
tisadiyemiz o nispette yükselecektir ve her birimizin 
ümit ettiği bu husustur. Onun için kafi surette tarife 
hususunu biraz geriye bırakmak lâzım gelir. 

Biraz da şimendiferlerden bahis buyurdular. Ken
dileri de itiraf buyururlar ki, bu, 1912'den beri husule 
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gelmiş hesabattır. Kendileri de teşebbüs etmişlerdi. 
Fakat herhalde uzun hesabat vesaire vardır. Zaman 
gelir ki devam eden müzakeratımız inşallah iyi bir 
neticeye iktiran eder. En ziyade bu işde alâkadar 
olan bir kısım vardır. O da mühendis kısmı, fen kıs
mı. Bu işle alâkadar olan arkadaşları gıdıklayan bir 
meseledir. Evet bir kısım diyebiliriz ki, biz yalnız ken
di mühendislerimizle bunu yapacağız, işin başında 
yalnız Türk mühendisleri olacak. Bir kısım da diyebi
lir ki, ihtiyacımız vardır, hariçten de alacağız, bunlar 
yekdiğerine zıt iki fikirdir. Bendeniz biraz mutedilim. 
Tecrübe, insanı başına vura vura, onu daha makul 
bir yola sokar. Yalnız kendi mühendislerimizle iş ya
pacağız dersek, büyük hayale kapılmış oluruz. Çün
kü Niyazi Beyefendi zannederim rakkamda hata bu
yurdular, 18 bin dediler, bendeniz 1 800 kabul ediyo
rum. Bulgaristan'ın 1 800 mühendisi olursa, bizim ne 
kadar olması lâzım gelir? Bir misli mi, iki misli mi, 
on misli mi? 

MİTHAT BEY (Aydın) — Bunlar yüksek me-
kâtip mezunu mudurlar? 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Yalnız benim bildiğim bir Romanya'nın 
Harbi Umumiden evvel 1 200 mekâtibi âliyeden me
zun mühendis vardır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Mekâtibi âdiyeden 
mezun sermühendis olur mu? 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Bugün nafıa umurunda istihdam edilen 
yüksek sınıftan mühendislerimizin adedi 188'dir. Şun
ları böyle serpiştirsek her vilâyete, birer ikişer tane 
düşer. Herhalde bütün vilâyatın ihtiyacatı fenniyesi 
vardır. Bunların ihtiyacatı fenniyesini tatmin etmeye
ceğim demek doğru değildir. Mühendisleri filân iş 
için bir yere teksif edecek olursam, sonra hiçbiriniz, 
dairei intihabiyenize gittiğiniz vakit cevap veremezsi
niz. Aynı zamanda dairei intihabiyenizin menafiini 
de müdafaaya mecbursunuz. Diğer mühendisler nere
dedir? Hakikaten mektepten hayli mezun çıktı, bun
ların kimisi müteahhitlik ediyor, kimisi devairi sai-
rede, kimisi mekteplerdedir. 

Devairi sairedekileri nafıaya toplayalım, onlar da 
aynı bizim eczamızdandır. Onların da ihtiyaçları var
dır, Dahiliyenin ihtiyacı vardır, belediyelerin ihtiyaç
ları vardır. Sonra mühendislere hayır müteahhitlik 
yapmayacaksınız demek, şartnameye fen adamı koy
mayacaksınız demektir. O halde şartnameyi tatbik 
edecek kimlerdir? Tabiî cahil ellerdir. Onun için ora
ya da fen memuru ister. Tabiî hususî teşebbüsat için 

bunları serbest bırakmamakta doğru değildir. Onları 
icbar etsek nihayet 5 -10 tanesi gelir, gerisi gene kalır. 

MEHMET EMİN BEY (Karahisarışarkî) — Yüz 
İ seksen mühendise göre kimlerle iş yapacağız? 
I 
! NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (De-
' vamla) — Şimdi Kondüktör Mektebi hatıra gelir. İs

tanbul'da açtığımız bu mektep harp dolayısıyle tama-
miyle iyi netice vermedi. 79 kondüktör çıktı ki bun
lar fen adamıdır ve hakikaten kıymetli talebe yetiş
miştir. Fakat bu, 79 kişiden bizim nafıa umurunda 
istihdam edilen 23 kişidir. Ötekiler teşebbüsatı şah-
siyeye girmişlerdir ve bununla da iftihar ederiz ki, 
babı hükümeti çalıp ta bana bir memuriyet ver de
miyor, kıymetleri varmış da teşebbüsatı şahsiyeye gi
riyor. Tabiî bu hale karşı nafıa 188 mühendisle iş ya
pamazdı. Hepiniz bilirsiniz ki nafıa işlerine yalnız 
yüksek tahsil gören değil, ikinci üçüncü derecede tah-

; sil gören adamlarda lâzımdır. Onun için bir çok istih-
I kâm zabitlerini de aldık, bir çok erkânı harp zabitleri 
ı geleliler, sonra lise tahsili görmüş adamlara kondük-
j tör namzedi dedik, bunlar 1 - 2 sene zarfında amelî 
\ surette yetişiyorlar. Bunlarda dahil olmak üzere, is-
i tihdam edilen memurinin adedi 465'dir. Fakat itiraf 
| ederim ki, hepinizde bilirsiniz, dairei intihabiyelerini-
; zin ihtiyacatı, belediyelerden sarfınazar, yalnız vilâ-
i yetlerin ihtiyacı hakikisinden bu miktar çok aşağıdır. 

Buna karşı ne tedbir ittihaz ettiniz diyebilirsiniz. 
Tedbirim şu idi : Geçen sene Meclisi Âlinin kabul et
tiği veçhile evvelâ yüksek derecede mühendis yetiştir
mek için yalnız bir kapıya müracaat etmekten ise, her 
yerde olduğu gibi, ikinci derecede de bir mühendis 
sınıfı teşkil ettik ve Mühendis Mektebinden daha 
fazla talebe aldı. Bunlar iki sene beraber okuyacak
lardır, iki sene sonra bir imtihan neticesinde ayrıla
caklardır. Şu derecede kazananlar birinci derece mü
hendistir, şu derecede kazananlar ikinci derecede mü
hendistir. Sonra birinci derecedekiler iki sene daha 
okuyacak çıkacaklardır. Bunlardan ümit ederim ki 
şimdiki gibi 10-15 kişi değil, belki 50 kişi çıkacaktır. 

Sonra üçüncü derecede fen memuruna ihtiyaç var
dır. O da kondüktör sınıfıdır. Bunlar için de, istanbul' 
da olan mektebi leyliye tahvil ettik. Tabiî talebenin 
adedi çoğaldı. İkincisi de maalesef hepimizin bildiği 
bir şey vardır, veaiti olmayan yere kimse gitmez, bu
nun için de Şark vilâyetlerinin en vasatında olan Elâ-
ziz'de bir Kondüktör Mektebi açtık. Mektep derslere 
başladı, mahsul alacağız. Fakat maatteessüf gelen us-
sat mektepteki levazımı, kitapları vesaireyi yakmış
lar, yıkmışlar, çıkmışlardır. Validen aldığımız tel-
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grafta, beşbin lira gönderiniz bunu temin edeceğiz, ge- j 
ne tesis edeceğiz diyor. Tabiî ki hepiniz itiraf buyu- j 
rursunuz, Anadolunun ortasında bulunacak âlî bir 
mektep, yalnız fen memuru yetiştirecek feyyaz, nevvar 
bir nokta teşkil edecektir. j 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Binayı yakmışlar mr i 
efendim? j 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs- | 
tanbul) — Yakmışlar efendim! j 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Allah belâlarını ver
sin. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (De
vamla) — Tunalı Hilmi Beyefendinin burada kısa, fa
kat ruhlu bir kaç mütalâaları vardır. Bunlardan birisi, j 
kardif kömürü niçin kullanmıyorsunuz? Diyorlar. 
Kardif kömürü kullanmıyoruz, yalnız boylerlerde kul- ' 
lanıyoruz, çünkü diğer kömür bu derecede kalori ver- j 
memektedir. Sonra şuradaki dekovil hattındaki bazı i 
manevra makinelerinin kazanları küçüktür. Beriki kö- j 
mür aynı kaloriyi vermiyor, Onun için kullanıyoruz. 
Diğerlerinde hep yerli kömür kullanıyoruz. Kırma taş 
makinesi niçin kullanmıyorsunuz? Diyorlaç. Kırma 
taş makinesi bir yevmiye meselesidir. Bazı yerde ya- \ 
j-ar, İzmir gibi yevmiyesi yüksek olan yerlere yarar, i 
Bazı yerlerde yaramaz, daha pahalıya malolur, sonra 
bunun için kömür lâzımdır. Her yerde kömür yoktur, i 

Tamiratı mütemadiye niçin yapılmıyor? Buyurdu- j 
lar. Tamiratı mütemadiye yapılmaktadır. I 

Sonra en ziyade temas ettikleri mühim mesele de- J 
niz, hava, kara ve ırmak yollarıdır. Karayollarını arz i 
ettim, bugün memleketin bir çok ihtiyacatına karşı, 
arabalar geçecek yollr yaptık. Demiryolları için de şim- i 
diye kadar görülmeyen cevval bir şekli Meclisi Âliniz 
takip etmiştir, ona devam ediyoruz. Havaî kısım için, | 
yani tayyare ile yapacağımız nakliyat için müracaat 
vaki olmuştur. Tetkik ediyoruz. Biz kendimiz yapaca- j 
ğırmza bu şirkete havale ederiz. | 

Irmak, yani su yolu siyasetinde de bizim memle
ketimiz Avrupada olduğu gibi buna bağlanamaz. Es- i 
babı, memleketin vaziyeti topoğrafisidir. Hepimiz ve 
ekseriya Avrupaya gidenleriniz, orada o şebekeyi gö- I 
rüyoruz da, bizim memleketimizde de olur zannediyo- \ 
ruz. Halbuki bu, kendi vaziyeti topoğrafiyesine tabi- ! 
dir. Onların suları 800 kilometreye kadar gider, on- | 
dan sonra da orada meyli 50 - 60 santimetreye varır, j 
Biz de 20 - 30 kilometre içeriye girince meyli bir met- j 
redir. Halbuki bunda en ziyade tesir eden meyildir. 
Bizde meyiller az zamanda değişir, onun için bizde i 
ırmak siyaseti olamaz. Sonra ikisinin arasında kanal ! 

yapmak iktiza eder. Bizde ırmaklar yüksek dağlarla 
ayrılmıştır. Halbuki onların böyle yüksek dağları yok
tur. Onun için ırmak meselesi - zannederim yol mese
lesini farzettiler - bizde pek az kısımlarda olabilir. 
Bizde su için takip edeceğimiz siyasetten biri bu su
ların memleketimizde yaptığı haşaratı men etmektir. 
Bizim yağmurumuz bilhassa yayla kısmında çok az
dır. Ondan sonra çok temettü veren pamuk, pirinç 
ve buna mümasil mahsulât vardır ki, her yerde yetiş
mez, bunları sulamak için kullanacağız. Sonra da ka
bil olduğu kadar ufacık bir seyrisefain cihetini düşü
neceğiz. Binaenaleyh bizim takip edeceğimiz ırmaklar 
siyasetinin arz ettiğim gibi birincisi men'i haşarattır, 
ikincisi araziyi sulamaktır, ondan sonra da yolu temin 
etmektir. Bundan fazla suyun vereceği bir yol siya
seti bizde olamaz. 

Sonra en mühim suallerden birisi demiryollarını 
geniş mi yapmak, dar mı yapmak? Bu hakikaten bi
zim memleketimiz için en mühim bir meseledir. Ge
niş hat yapmak belki iyidir, menafii vardır. Dar hat 
yapmak ise ucuzdur ve çabuk yapılır. Bu hususu emi
nim ki Meclisi Âliniz de kabul buyurursunuz, dar hat 
yapalım, çabuk bitirelim. İhtimal ki ciheti askeriye 
ile de itilâf ederiz ve Sivas hatları bittikten sonra işin 
tesrii cihetini düşünerek, bilâhare genişe tahvil edil
mek üzere Şarka doğru dar hat yapabiliriz. 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — İki iş olur. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (De
vamla) — Fakat zannolunmamalıdır ki, dar hat iste
diğimiz ihtiyacı vermez. Ona da hemen aynı sürati 
verebiliriz, kabiliyeti nakliyesi hemen buna yakın bir 
hale gelebilir. Yalnız aktarmalar ciheti vardır. Bunu 
da Heyeti Celilenizden bir çoğumuz gezmiş görmüşüz
dür ki, bugün aktarmalar bazı vasaiti fenniye ile ga
yet ucuz, kolay ve ziyansız yapılabiliyor. İnsan aktar
maları da gene bu suretle herhalde kolay olabilir. Fa
kat gene ciheti askeriye ile görüşüp bu cihete imaleye 
çalışacağız ve zannedersem onlar da bunu kabul ede
ceklerdir. 

Karesi Mebusu Vehbi Beyefendinin suallerinin bir 
tanesine cevap veremeyeceğim. Çünkü madenden bah
settiler, maden nafıaya ait değildir. Hususî bir ocak
tır. Binaenaleyh dekovil nasıl olmuştur, bu hususta 
malumatım yoktur. Diğer suallerinden birisi Karınca 
deresinin men'i haşaratıdır. Hakikaten gözümle gör
düm, güzel, zengin bir ovadır. Zeytinlik ile tezeyyün 
eden bu ovayı bozduğu gibi, Burhaniye ovasını da bo
zan Karınca deresi vradır. Bunun için vaktiyle keşfi-
yat yapıldı, fakat araya harp girdi, kaldı. Ümit ede-
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rim ki yakın bir atide elimize vasaiti fenniye geçerse, 
bunu hallederiz. 

Diğer bir sualleri daha vardır. Demin arz ettiğim 
Bursa, Manyas ovalarıdır. Meclisi Âlinize de arz et
tim. Bu ovalar hakikaten bizim değil, dünyanın pek 
nadir yerlerinde bulunan zengin ovalarıdır, güzel ova
lardır, yeşil, zümrüt gibi ovalardır. Oraya sarfedilen 
para doğrudan doğruya % 40 temettü verir. Ahaliye 
bahşedeceği menfaat ayrı bir şeydir. Bu, bendeniz 
için bir mefkuredir. Binaenaleyh bu husus için ken
dilerini temin ederim, bunun için ne vakit olsa çalışa
cağım ve ikmaline muvaffak olursam Heyeti Celile-
nizin minnettarı olacağım. Bu hususta bir de kanun 
getireceğiz, isteyeceğimiz para zannederim 12 milyon 
kadar olacaktır. Bunun devamı için de Heyeti Celi-
leniz zannedersem bunu kabul buyuracaklardır. Niya
zi Beyefendinin en ziyade tenkit buyurdukları Mü
hendis Mektebidir. Kendileri Maarifçi olduklarından, 
tenkitleri gayet dakik ve incedir. Fakat kendileri de 
itiraf buyururlar ki henüz harpten çıktık. Mektep ile 
lâzımı veçhile uğraşmak zamanını bulamadık. Olduk
ça bir kütüphanesi vardır. Diğer bazı kitapların alın
ması için de tahsisat konmuştur. Müzesine de ehem
miyet verilmektedir. Bir tecrübehanesi vardır, fakat 
henüz ikmal edilemediği için âlât ve edevatı mudah-
har bir yere konmuştur. Mühendis mektebine göster
dikleri alâkayı, tabiîdir ki meslektaşlar daima zikrice-
mil ile yâdederler. tşte arkadaşlar! Arz edeceğim bun
lardır. Hulasaten arz ettiğim gibi geçen sene verilen 
bütçeler sarf edilmiştir. Vesaitimiz yok idi, kusurumuz 
olmuş ise kabul ederim. Kusur vardır ve her vekil bir 
çok seneler bu kusuru kabul etmeye mecburdur. Çün
kü vasait noksandır. Fakat Meclisi Âlinizin kabul bu
yurmuş oldukları program ve oradaki azim ve iman 
ile umuru, nafıanın mühim olduğunu arz ederim ve 
bu hususta da muvaffakiyet Nafıa Vekâletinin değil, 
heyeti celilenizindir. Sizin azim ve imanınızdır. Sizin 
vermiş olduğunuz huıut ve istikametindir. 

REİS — Efendim! Daha dört arkadaşın sözü var
dır. (Müzakere kâfi sesleri.) İki arkadaş da sual sor
mak istiyorlar. Fakat kifayeti müzakere takrirleri ta
addüt etti. Eğer arkadaşlar suallerini isterlerse fasıl
lara bıraksınlar. Evvelâ kifayeti müzakere takrirlerini 
reyinize arz edeceğim. 

Riyaseti Celileye 
Nafıa bütçesinin heyeti umumiyesi hakkındaki mü

zakere kâfidir. Fasıllara geçilmesini teklif ederim. 
Çorum 

ismail Kemal 
(Kabul sesleri.) 
REİS — Efendim! Heyeti umumiyesi hakkındaki 

müzakereyi kâfi görerek fasıllara geçilmesini kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Fasıllara geçilmesi kabul edilmiştir. 
Fası] Lira 
247 Idarei Merkeziye - Maaşat 103 104 

REİS — Fasıl hakkında mütalâa var mı efendim? 
ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Sabık kabineden mü-

devver memleketin yol siyaseti hakkında Erkânıhar-
biye ile düşünülmüş bir yol projesi vardı. Bu proje 
Nafıa Encümenine gelmiş ve Nafıa Encümeninde lâ
zım gelen tetkikat ifa edilerek Muvazenei Maliye En
cümenine gönderilmişti. Vekili hazırın yani hüküme
tin bu husustaki noktai nazarı nedir? 

Bu dört senede ikmal edilmek şartiyle verilen pro
je tatbik edilecek midir, edilmeyecek midir? Bunu 
anlamak istiyorum. 

NAFIA VEKİLÎ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Zeki Beyefendinin; buyurdukları böyle bir 
programın, bendenizden evvel tertip edilerek Nafıa 
Encümenince tasdik edilmiş, Muvazene Encümenine 
gitmiş olduğunu anlıyorum. Bu yalnız bir yol yapmak 
meselesi değildir, para meselesidir. Heyeti Celileniz 
buna hâkimdir. Muvazene Encümeninin tasdikiyle bu 
parayı kabul ederseniz, biz yaparız deriz. Yalnız arz 
etmek isterim ki, demin dediğim gibi herhangi bir yer
de işi teksif etmek, memleketin diğer yerine zarar 
verir. Herhangi bir yerde iş yaparsanız, diğer yerdeki 
iş kalıyor. Bütçemiz muayyen ve mahduttur. Eğer is
tenilen iş bunu sarsmayacak derecede olursa kabul 
edilir. İkincisi, farz edelim bugün Heyeti Celileniz Na
fıa Vekiline dese ki, elli milyon lira verelim bir iş yap
sın. Bir kere memlekette bir işin yapılması için, o işin 
bir haddigayesi vardır. Bu haddigayeyi geçince hiçbir 
iş yapılamaz. O işe çok ehemmiyet verirseniz, diğer 
işlere zarar verir. Müsaadenizle bir misal arz ede
yim. Bir kere Nafıa için çek para verildi. Çok para 
verince tabiîdir ki amele gündeliği yükselecektir. Ame
le gündeliğinin ziyadeleşmesi öyle bir hale gelir ki, 
çiftçiyi çift sürmekten men edebilir. Binaenaleyh çift
çinin zararınadır. Çünkü yolu çiftçiye yapıyoruz. 

Bu projenin nereler için olduğunu bilmiyorum, bu 
haddigayeyi geçmeyecek bir şey ise, bendeniz için bir 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini teklif 

ederim. 
Edirne 

Hüseyin Rıfkı 
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mahzur yoktur. Bunu tabiî kabul ederim. Bir Nafıa 
Vekili yol yapmayacağım diyemez. Arz ettiğim gibi 
haddigayeyi geçip geçmemek meselesidir. Haddigaye-
yi geçip geçmemek meselesini tabiî bendeniz bilirim. 
Yol açarız, biraz daha açarız, amelenin gündeliği zi-
yadeleştiği | vakit, o gayede duracağız deriz. 

ZEKÎ $EY (Gümüşhane) — Programı görmediniz 
demek? 

NAFIA VEKİLÎ SÜLEYMAN SIRRI BEY (is
tanbul) — Hayır efendim görmedim. Fikrimi arz et
tim. 

REÎS — Söz Feyzi Beyefendinindir. 
FEYZÎt BEY (Diyarbekir) — Muhterem arkadaş

larım! Halefi muhteremim zamanında yapılan bütçe
yi Muvazenei Maliye Encümeni ile birlikte müzakere 
ettiğim için, bazı cihetleri vardır ki, tavzih etmek 
lâzımdır. Heyeti Celilenin malumudur ki heyeti fen-
niyenin noksaniyetini bütün arkadaşlarım biliyorlar. 
Fen memurlarına ihtiyaç pek fazladır. Fevkalâde olan 
bu^lhtiyac&ı en ziyade tevlit ettiği esbap maaş mese
lesidir. Mühendis Mektebinin teşekkülünden beri (445) 
efendi çıkmıştır. Bundan yalnız (188) efendi Nafıa 
umurunda çalışıyor. (174) dü de hayatlarını dışardan 
kazanıyorlar. Çok şâyânı şükrandır ki, Mühendis 
Mektebi Âlisi diğer mekâtibi âliye mezunları gibi, 
Avrupada i yetişen mühendisler derecesinde çok mü-
tefenindirlşr. Nazariyatlarını arazi üzerinde tatbik 
ederek bü^ük hizmetlerde bulunuyorlar. Muvazenei 
Maliye Encümeninde Maliye Vekili hazır olduğu hal
de bu vekâletin gerek müsteşar ve gerek müdiranının 
maaşlarınni tezyidini düşündük. Küçük memurlara 
evvelce eliinizde olan bir karar mucibince bütçe dai
resinde zam yaptık. Fakat müsteşar ile müdiran da 
heyeti fenıjiyeden, mühendis arkadaşlarımızdan bulu
nuyorlar. Şunlara teadül esasiyle diğer vekâletlere nis
petle bu sejne bir zam yapalım denildi. Buna karşı di
ğer bir nojctai nazar kabul ettiler ve ikiyüzellinci fa
sılda olduğ ı̂ üzere gece mesaisi namiyle dörtbin lira 
koydular. |Junu Vekâlet müdiranma gece mesaisi na
miyle koymayalım, yüzer lira zam yapalım. Bu para 
kâfi midir, değil midir? Bunu itiraf etmek lâzımdır 
ki, kâfi değildir. Demiryollar Müdiri muhteremi var
dır ki, bu 2ata bugün hariçte (400 - 500) lira teklif va-
kidir ve bu gibi zevat, hakikaten davayı millinin bida
yetinden beri bu işte çalışmış, Vekâlette hüsnü hiz
met etmiş, reylerinden, fikirlerinden çok istifade edil
miştir. Müsteşar olan zatın da hizmeti otuz seneye ka-
riptir. 

MUHTJ\R BEY (Trabzon) — Tam otuz sene
dir. 

rkı 

FEYZİ BEY (Devamla) — Memleketin her tara
fında kıymettar reylerinden istifade edilmektedir. Son
ra biliyorsunuzki milyonlarca liralık münakaşa kaim
leri bu zatların reyleri ile yapılır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Yerlerine koya
cak kimsemiz yoktur. Çekilirlerse yandık. 

FEYZİ BEY (Devamla) — Bendenizin bir tekli-
fik varki, bunlara yüzer lira zam teklif ediyorum. 
Bunu Muvazene Encümeni de, Maliye Vekili de ka
bul etmiştir. Bunlara bu zam az olmakla beraber, şi
kâyet etmiyeceklerini hamiyetlerinden bekliyoruz. 
Gelecek sene, ilerde tezyit edilmek üzere Heyeti Ce
lilerinden bunun kabulünü bekleriz. (Kabul sesleri.) 

REÎS — Efendim; Feyzi Beyefendinin izah ettik
leri maksadı teklif eden (55) imzalı rüfekasiyle bera
ber takrirleri vardır; 

Riyaseti Celileye 
Tekâmülü içtimaimizi temin için ecnebi mütehas

sısları celbeylemekte olduğumuz bir zamanda, mem
leketin kendi evlâtlarından yetişmiş olan mütehas
sıslara, lâyik oldukları mevki ve refahı temin etmek 
lâzımer basiret ve adalettir kanaatindeyiz. Herhangi 
bir endişe ile olursa olsun, bu hakikatin nazarı ema-
na alınmasında yapılacak en ufak bir ihmal fimabat 
memleketimizde mütehassıs yetişmesini işkâl ve bin-
netice kendi ihtiyacımızı kendi anasırımızla temin 
edememek gibi gayri kabili tecviz bir vaziyet ihdas 
eder. Elyevm Nafia Vekâletinde mevcut Müsteşar
lık, Demiryolları Müdiriyeti Umumiyesi, Turuku 
Maâbir Müdüriyeti Umumiyesiyle teşkili teklif olu
nan Nafia Müdiriyeti Umumiyesi, memleketin en 
ziyade muhtaç bulunduğu nafia umurunun, yüksek 
derecede bir ihtisasa muhtaç bulunan vazaifi aliye-
sinin tedvir olunduğu makamlar olup, işbu makama-
tı işgal eden mühendislerden derecei ihtisas ve tec
rübeleri birkaç derece dun olanlar en yüksek ihtisas 
makamı olan Müsteşarlıktan daha fazla maaş almak
tadırlar. Bu bariz ve adalete münafi gayri tabiiliği 
alâkadrilimkân bertaraf etmek ye marrülarz makam
larda sahibi iktidar ve ihtisas zavatın mevcudiyetini 
temin eylemek üzere Müsteşarbk ile üç Müdiriyeti 
Umumiyeye ihtisas ücreti namiyle maktuan şehrî yü
zer liradan 4 800 liranın ilâveten kabulünü arz ve 
teklif ederiz. 

Diyarbekir - Aydın 
Feyzi Tahsin 
İzmir Canik 

Ahmet Münir Cavit 
Trabzon Çorum 

Ahmet Muhtar Mustafa 
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Edirne 
Hüseyin Rıfkı 

Biga 
Şükrü 

Muş 
îlyas Sami 

Çorum 
Münür 

Van 
Hakkı 

Urfa 
Ali Fuat 

Niğde 
Atâ 

Menteşe 
Şükrü Kaya 

Van 
İbrahim 

Kırklareli 
Şevket 

Rize 
Ali 

Konya 
Tevfik Fikret 

Ankara 
Hilmi 

Diyarbekir 
Mehmet Nuri 

Genç 
Muhittin 

Mersin 
Niyazi 

Bayezit 
Şefik 

Diyarbekir 
Cavit 

Adana 
ismail Sefa 

İstanbul 
Ahmet Hamdi 

Sivas 
Ziya 

Bursa 
Necati 

Ankara 
Ali Fuat 

Şarki Karahisar 
Mehmet Emin 

Biga 
Mehmet 

Ankara 
İhsan 

İzmir 
Kâmil 

Tekfurdağı 
Fayik 

Edirne 
Fayik 

Aydın 
Mithat 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Ergani 
thsan Hâmit 

Elâziz 
Hüseyin 

Erzurum 
Raif 

Konya 
Eyüp Sabri 

Konya 
Mustafa Feyzi 

Ergani 
Kâzım Vehbi 

Siirt 
Halil Hulki 

Elâziz 
Mustafa 

Burdur 
Hüseyin Baki 

Sivas 
Ömer Şevki 

Aksaray 
Neşet 

Ergani 
İhsan 

Mardin 
Necip 

Bursa 
Osman Nuri 

Aksaray 
Vehbi 
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Edirne Erzincan 
Cafer Tayyar Sabit 

Erzurum Muş 
Halet Osman Kadri 

REİS — Efendim! Sıhhiye ve Muaveneti İçti
maiye bütçesinin müzakeresi esnasında (Memurini 
Vekâlet maddesinden ihtisas ücreti olarak sarfiyat' 
yapılacağı hakkında) mutazıra dahilinde, Muvazenei 
Maliye Lâyihai Kanuniyesine bir fıkra ilâvesi şek
linde bir teklif nazarı itibara alındı. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bu da öyle olur. 

REİS — Bu, faslın tasarrufatından verilebilmesi-
ni tecviz şeklinden midir, yoksa bir fasıl ilâvesi şek
linde midir? (Madde şeklinde sesleri) Şu halde, (7) 
nci madde olarak... 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Fasıl da olabilir. 

NEŞET BEY (Aksaray) — Fasıl değil madde ola
bilir. 

REİS — Şu halde (247) nci faslın (6) ncı madde
sini müteakip (7) nci madde olarak (İhtisas ücreti 
maktuası) namiyle açılacak maddeye (4 800) lira tek
lif ediyorlar. 

Efendim! Açılacak yedinci maddeye (4 800) lirayı 
kabul buyuranlar el kaldırsın... Etmiyenler el kaldır
sın... İhtisas ücreti maktuası namiyle açılan yedinci 
madde (4 800) lira olarak kabul edilmiştir. 

ŞEFİK BEY (Trabzon) — Efendim! Vekillerden 
1 200 lira tenzil buyuruluyor idi, faslın yekûnunda 
onu nazarı itibare almak lâzımdır. 

REİS — İlk fasıllarda vekil maaşı olarak encü
men yüzer lira ilâve etmişti. Heyeti Celile bunu ka
bul etmediği için daima tashihat yapılmaktadır. Şu 
halde yekûnu olan (107 940) lirayı kabul edenler 

Fasıl Lira 

254 Mühendis Mektebi : Maaşat 32 292 

NİYAZİ BEY (Mersin) - - Efendim! Mühendis 
Mektebi muallimleri maaşatına kısmen zamaim 
yapılmıştır. Filhakika bu zamaim yapılırken yalnız 
saati tedrisiye düşünülmüş. Bu noktai nazardan mü
hendis mektebi bir mektebi âlidir. Darülfünun kuv
vetinde olması icabederken maatteessüf bu mek
tebin muallimleri, talî mektepler derecesinde bile 
maaş almamaktadırlar. Aynı zamanda bazı muai 
timlerin maaşatına hiç zam yapılmamıştır. Meselâ: 
Burda gördüğüm (Betonarme) mualliminin maaşına 
bir lira zammediliyor. 
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ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Yanlışlık olmasın! 
NİYAZİ BEY (Devamla) — Limanlar ve projesi 

muallimi (Onaltı) lira alıyor. Bilmemki her birisi sa
hibi ihtisas olan bu muallimlere verilen bu maaş kâ
fi midir? 

FERlT BEY (Kütahya) — Encümen ne diyor? 
Gelsin söylesin! 

NAFİA VEKİLİ SÜLEYMAN SİRRİ BEY (is
tanbul) — Niyazi Beyefendinin hakları yok dersem, 
hakikaten yalan söylemiş- ve hissiyatıma mugayir 
söz söylemiş olacağım. Yalnız bunlan ne gibi esas 
üzerine tertip ettiğimizi arz edeyim. 

Mektebimizde iki türlü muallim vardır. Birisi 
saatle olan muallimdir. Şu kadar saat okutur, şu 
kadar para alır, maaşı şu kadardır, diye hesap edil
miştir. Diğeri de doğrudan doğruya muallimdir. 
Ona herhangi derste inhilâl olursa bunu da kata
caksınız deriz. Binaenaleyh görülen bir lira zam, iki 
lira zam yahut böyle oniki lira gibi hakikaten göze 
çarpıcı rakamlar, arz ettiğim esbaptan dolayıdır. Saat 
üzerine bu türlü rakamlar çıkar. Fakat buyurduk
ları gibi hakikaten bu zevat mütehassıstırlar. Buna 
rağmen yine bu kadar az pa<"a veriliyor. Bunu ben
deniz de itiraf ediyorum. Bunlar mütehassıstırlar 
bunları vazifeye sevkeden nakit değil sırf mektebe 
olan mecburiyetleridir. Bendeniz de eski bir hoca ol
duğum için biliyorum; bedava denecek derecede bun
lar mektebe giderler. Bendenizden gayrisi mektep
te hakikaten dehrî denecek kadar kıymettardır. (Es
tağfurullah sesleri) Fakat Heyeti Ceîileniz kabul eder
se bunlara da zammedebiliriz. 

FERİT BEY (Kütahya) — Dersin saati kaç ku
ruştur? 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY İs
tanbul) — Bir liradır. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Bendeniz de Niyazi Be
yin sualini tekrar edecek idim. Hakikaten bazı mual
limlerin maaşı şayanı istisgar değildir. Fakat bazı 
dersler vardırki, gayet mühimdir. Bunun onaltı maaşı 
var, haydi saat itibariyle kabul edelim. Saati iki lira
ya, bir liraya gelir diyelim. Fakat mühendislikte 
hiç alâkası olmayan Felsefei İlmiye Muallimliği var
dır. Maaşı geçen sene altı lira imiş, bu sene Muva-
zenei Maliye Encümeni veyahut Nafıa Vekâleti lüt
fen sekize çıkarmış. Felsefei ilmiyenin mühendis
likle ne münasebeti vardır? Buna akıl erdiremedim. 
Hukuku idareye bir dereceye kadar ihtiyaç o!ı;r. 
Sonra sekiz lira ile beş sınıflı veyahut altı sınıflı 
bir Mühendis Mektebinde bu ders acaba haftada 
kaç saat okunacaktır?. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Şükrü Beyin bu suallerine hakikaten te
şekkür ederim. Mühendis denince sırf hendeseci te
lâkki ederiz. Fakat Avrupayı görmüş olanlar bi-
lirlerki mühendis mutlaka bir defa iktisatçıdır. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — İktisat değil, felsefei il
miyeyi arz ettim efendim. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (De
vamla) — İkincisi Hukuku İdare, hakikaten bunu da 
itiraf etmeliyizki, Hukuku İdareyi okutmak için ne
ye mühendis ararız? Çünkü imtiyazat verilir, imti
yaz nedir, memleketin imtiyaz siyaseti nedir, nafıa
nın usulü idaresi nedir. Usulü idareyi bilmeyen bir 
mühendis, mühendis değil amele başı olur ve mü
hendisleri amele başı telâkki etmeyiniz efendim. 
lütfen el kaldırsınlar... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsınlar... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

284 Heyeti Teftişiye 8 340 

REİS -— Mütalâa var mı efendim? (Kabul sesle
ri) (8 340) lirayı kabul edenler lütfen el kaldırsınlar... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsınlar kabul edil
miştir efendim. 
Fasıl Lira 

249 Levazım 4 000 

REİS — Mütalâa varmı? Dört bin lirayı kabul 
edenler lütfen el kaldırsınlar... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 
Fasıl Lira 

250 Masarifi mütenevvia 86 250 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Vekil Beyden bir sual 
soracağım! Efendim. Malûmu âlileri bir kısım şimen
diferler elyevm esbabı imtiyaz yedindedir. Gör
düklerimiz ve işittiklerimize nazaran bunlar tama
men gayri muntazam bir haldedir. Vekâlet bu bap
ta alâkadarlar nezdinde katî teşebbüsatta bulun
muş mudur? Bilhassa Cenup hattı, Nusaybin hattı 
pek fenadır. Mersin ve Adana'da hattın vaziyetini 
bizzat sabık vekil bey heyeti fenni yeleriyle bera
ber gördüler. Diğer cihetten bir noktayı öğrenmek 
istiyorum. Bu hatlar nakliyat ve sevkiyat itibariyle 
ehemmiyeti haizdir. Çoktan beri Hükümet teşebbü
satta bulunuyor. Bu Nusaybin hattının noksanları
nın ikmali ile Cerablus köprüsünün tamiri meselesi 
acaba intaç edildi mi? 
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NAFIA VEKlLl SÜLEYMAN SIRRI BEY (De
vamla) — Hattın kısmı âzami tamir edilmiştir. Yal
nız bazı büyük köprüler vardır, bunlar zaman ile ya
pılır. Yalnız muvakkat geçit vermek üzere bunlar
da yapılmıştır. Nusaybin kısmının hattı eskiden beri 
ikmal edilmemiş idi. Orada balast yoktur. Bir çok 
şeyler yoktur. Ondan dolayı o kısımda nakliyat ya
pılmıyor. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA ŞEFİK BEY (Trabzon) — Efendim! Buradaki 
(4 000) liranın tayyı icabediyor. 

REİS — Esbabım izah eder misiniz? 

ŞEFİK BEY (Trabzon) — Efendim! 4 800 lira
yı 247 nci fasla ilâve ettik. Diğer taraftan Meclisi 
Âlinin bir kararı vardırki, gece mesaisi tamamen 
tayyedilmişti. Onun için bunun hikmeti kalmamış
tır. 

REİS — Efendim! Encümen onuncu maddenin 
tayyını teklif ediyor. Kabul edenler lütfen el kaldır
sınlar... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsınlar... Ka
bul edilmiştir efendim. 

REİS — Bu faslın yekûnu (82 250) lira kaldı. Bu 
faslı kabul edenler lütfen el kaldırsınlar... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsınlar... Kabul edilmiştir efen
dim. 
Fasıl Lira 

251 Masarifi müteferrika 8 500 
REİS — Mütalâa var mı efendim? (8 500) lirayı 

kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 
Fasıl Lira 

252 Devlet yolları: Memurin ve müstahde
min maaşatı 74 952 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Kabul sesle
ri) 252 nci faslın yekûnu olan (74 952) lirayı kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 
Fasıl Lira 

253 Masarifi mütenevvia 13 000 

REİS — (13 000) lirayı kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir efendim. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Af buyurunuz idare baş
ka! 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (De
vamla) — «Ffolson» mühendistir .beyefendi! Bugün 
Fransa'nın en mükemmel iktisatçısıdır. Felsefei il
miye buyurdunuz. Felsefei ilmiye yalnız mülkiyeden 
çıkanlara mı mahsustur? 

REFİK BEY (Konya) — Herkes için lâzımdır. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (De
vamla) — Kerim Bey mühendistir. Almanya'da mü
hendislik, riyaziyat tahsil etmiştir. Fakat felsefe dok
torudur. Felsefe onun için de lâzımdır. Binaenaleyh 
bu dersi de lâzım olan şeyler diye telâkki buyurur
sunuz. Maaş meselesi de evvelce arz ettiğim veçhi
le hakikaten azdır. Muallimlerimizin mesleğe ve o 
mektebe muhabbetleri vardır. Burada birkaç mü
hendis arkadaş vardır. Mektebe kim hücum eder
se tırnaklariyle yırtmak isterler. Hepimizin oraya 
başka bir mecburiyetimiz vardır ve hocaların mer-
butiyeti sırf hissidir, maddî değildir. Yalnız zam 
teklifi şayanı teşekkürdür. Eğer zam buyurursanız 
bendeniz çok teşekkür ederim. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Bu dersler mühim ders
lerdir. Bu maaşla kimse okutmaz. (Kâfi sesleri) 

REİS — Efendim! Bu fasılda Hükümetin teklif 
ettiğini Encümen aynen teklif ediyor. Binaenaleyh 
kâfi imzalı tadilnamede yoktur. İkiyüzellidördüncü 
faslın yekûnu olan (32 292) lirayı kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

255 Mühendis mektebi masrafı 73 000 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (73) bin lirayı 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

256 İstanbul ve Elâziz Kondüktör mektep-
ri memurini idare muallimin ve müs
tahdemin maaşatı 12 420 

REİS — Mütalâa var mı efendim? 12, 420 lira
yı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 
Fasıl , Lira 

257 İstanbul ve Elâziz Kondüktör mek
tepleri masrafı ve mezkûr mekteplerin 
inşaat ve tamiratı 34 000 
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REİS -|- Mütalâa var mı efendim? (34) bin lira
yı kabul eoenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

258 Derruryollar 61 465 
REİS - j - Buyurun Musa Kâzım Efendi Hazret

leri! 

MUSA j KÂZIM EFENDİ (Konya) — Takririm 
vardır. Okunduktan sonra izahat vereceğim. 

RElS - j - Buyurunuz Ahmet Mahir Efendi Haz
retleri! 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Muh
terem efendiler! Yollar, şimendiferler cismi devletin 
vesaiti hajyatiyesi olan şiryanları kabilinden oldu
ğu için, ıfıuhterem arkadaşlarımızdan her biri, va
tanın selamet ve saadetinin istihsali maksadiyle 
burada birçok teklifatta ve birçok mütalâatta bulun
dular. Ben İde onlardan cesaret alarak, Süleyman Sır
rı Beyefendiden vatanıma ait olan bir ricada bulu
nacağım. O da, geçen sene İnebolu ile Kastamonu 
arasında bir şimendifer yapılması tahtı tezekküre 
alınmış idij Hatta Hükümet buna yardım edecek ve 
ahalide iştirak eyliyecek idi. Binaenaleyh ahali ta
rafından iftirak edilmek üzere telgraflarla müra
caat ve taahhüt edildi. Ahiren o yol tamamen unu
tuldu ve bıjıgün de bütçe içerisinde inebolu - Kasta
monu arasındaki yola ait bir malûmat görülemiyor. 
Halbuki İnebolu ile Kastamonu arasındaki yolun, 
İstiklâl Muharebesinde oynadığı rolü zannederim 
hiçbiriniz ı unutmadınız. Ankara'nın hini iktizada 
methal ve i mahreci olacak İnebolu'dur. İnebolu'dan 
başka Ankara'nın iskelesi yoktur. Muharebei zaile 
bu noktay^ tamamiyle gösterdi, tnebolu şimendiferi 
yapıldığı v^kit Bolu'dan gelecek olan hatla, keza-
lik Sinop Ve Havza'ya müntehi olan hatla birleşe
cek ve Kastamonu'dan itibaren de Ankara'ya kadar 
bir hat yapılacaktır. Şu halde memleketin iktisadî, 
içtimaî mejıafii tamamiyle temin olunacaktır ve olu
nacağını di bizim Nafıa Vekâleti Celilesi takdir 
eder. Binaenaleyh bu yolun ne suretle yapılması lâ
zım gelirse} bunu yapmalı. Hususiyle iktisadiyatımız 
tamamiyle I İnebolu'ya münhasırdır. Bu yolun etra
fında fevkalâde vasî ve zengin bakır madenleri var
dır, demir (madenleri vardır, arsenik madenleri var
dır. Hususiyle Kastamonu'nun ormanlarını unut
mayınız! Bolu ile Kastamonu ormanları bir araya 
gelirse Fransa ormanlarına muadildir. Bunlardan is

tifade tamamiyle bu yola münhasırdır. Menafii mem
leket ve menafii vatanı tamamiyle takdir edersiniz. 
Binaenaleyh bu yolun yapılmasına bir çare bulun
masını kendilerinden rica ediyorum. 

REİS — Efendim! Başka mütalâa yoktur. Kon
ya Mebusu Musa Kâzım Efendi Hazretleriyle (115) 
refikinin; takriri vardır. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — 
Efendim! Cevap versinler! 

REİS — Buyurun Vekil Beyefendi! 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Mahir Eefndi Hazretlerinin talep ve te
menni ettikleri demiryolu için hakikaten geçen se
ne teşebbüs ettik. Tabiî mesmuu âliniz olmuştur. Bu
raya (Ülen) şirketi namiyle bir Amerika şirketi gel
mişti. Bendeniz bu şirketin vâki olan teklifine kar
şı bu İnebolu - Kastamonu hattım göstermişimdir. 
İnsanlar ne suretle olursa olsun, bir kere bir yerde 
bulunduktan sora oraya merbut olurlar. Kastamo
nu'da bir müddet bulundum. Ondan dolayı bir mer-
butiyetim de vardı. Fakat maatteessüf bir neticei 
katiyeye iktiran ettiremedik ve tabidirki yine bu gi
bi teşebbüsat hemen anında olmaz. Bazen bir zaman 
geçer. Mukadder bir zamanı vardır. O zamanı hulul 
ettiğinde çalışırız. 

REİS — Konya Mebusu Musa Kâzım Efendinin 
takriri vardır, okunacaktır:. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celjlesine 
Meclisi Âlice malûm ve müsellem olduğu veçhile 

iktisadî millinin tevessü inkişafı ve istiklâli iktisadi
mizin temini istikbali; istihlâkâtı umumiyenin dahil
den tedarik ve istihsaline ve bu arada bilhassa muh
taç bulunduğumuz hububat ve mevadı iptidaiyenin 
tezyidi istihsali, teşvik ve teshili tevzi suretiyie ikmal 
ve İslahına mütevakkıftır. Edvarı salifede ekdeniz 
havzasının zahire ambarı şöhretine mazhar olan Ana
dolu'nun elyevm kendi iaşesini temin edemeyecek 
bir halde bulunması halkımızın gayretsizliğinden 
veya toprağın noksanü feyizinden ziyade nakliyat 
hususunda tesis ve ittihazı muktazi tedabirin sü
rat ve ciddiyetle mevkii fiile vazedilememesinden 
münbaistir. İşte bu esasa müsteniden ve bir taraf
tan vatanın en feyyaz bir mıntıkai ziraiyesine velev 
bir hayatı mesai temin etmekle beraber diğer ta
raftan umum memleketin istiklâl ve istikbali ikti
sadisine hizmet gaye ve ümniyesiyle sarayönü, Koç-
hisar, Aksaray arasında dar hatlı bir şimendifer tesi
sine Hükümeti milliyenin iştirakini ve bu teşebbüsü 
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teşvik suretiyle Meclisi Âlinin mukaddes vatana 
daima ifa eylediği hidematı mühimme ve mebrure-
den bir şey daha ifa eylemesini temenni ve istirham 
ediyoruz. 

Malûmuâü olduğu veçhile bugün asrî vesaiti nak
liyenin fıkdanından dolayı Anadolu ortasında bir 
vaha şeklinde yaşayan Aksaray Vilâyeti ve civarı, 
müstesna bir feyzi tabiata maliktir. Toprakların 
kudreti istihsaliyesini bihakkın inkişaf ettirmeye in
sanları saik bulunan vesaiti fenniyei ziraiye ve bil
hassa vasaiti nakliyenin fıkdanı katisine rağmen bu 
civarda araba, deve, merkep ile senevi yirmiikibin 
ton hububat nakil ve ihraç eylemekte ve nakliyat 
suubetinden dolayı zeriyyat tahdit edilmekle bera
ber, bazı seneler hububat ambarlarda çürümektedir. 
Bundan mâda Aksaray vilâyeti dünyanın en saf tu
zunu havi olan meşhur Koçhisar memlehai kebire-
sini havidir ki, buttun vasaiti hazırai kasıra ile vuku-
bulan ihracatı seneviyesi de elan yirmi bin beşyüz to
nu tecavüz etmektedir. Tuz fiyatı hususunda mil
letimizin duçar olduğu müşkülâtın esas tuzlara 
memlehalardaki fiyatı değil, belki nakliyesiyle bu 
fiyata inzimam eden nakliyat ücretinden mütevel
littir. Binaenaleyh bu sahada vasaiti nakliye asrî, 
sehil ve ehven bir şekle ifrağ ve her suretle menbaı 
feyzü bereket olan bu 'katayı Vatan vasaiti mephuse 
ile büyük istihlâkat mahreçlerine müntehi bir de
miryolu ile raptoiunduğu halde ihracatı mezkûrenin 
ilk seneyi müteakip tazauf ve müteakip senelerde 
mütevaliyen tezayüt edeceği bir emri bedihidir. 
işte bu hesabata müstenidendir ki, idarei sabıka za
manında Nafıa Nezareti ile Anadolu demiryolu ida
resi tarafından müştereken tetkikâtı muktaziyede 
bulunulmuş ve Koçhisar - Sarayönü arasında bir de
miryolu inşaası takarrür etmekle Harbi Umuminin 
devamı kararı mezkûrun sahayı tatbike vazma im
kân bırakmamıştır. Nöktai nazarımızın ihyasını 
müeyyet bulunan evrakı keşfiye ve haritalar elyevm 

Nafıa Vekâleti Celilesinde mevcut ve mahfuzdur. 
Memleketin iktisadiyatı için mahzı hayır olan bu 
güzel teşebbüsün bu suretle mühmel kalması vatan 
için bir zararı hakikî olduğu cihetle, bu emri nafi ik
tisadinin mevkii fiile vazı için mahallince vâki olan 
teşebbüsat neticesinde Sarayönü, Koçhisar, Aksa
ray arasında dar hatlı bir şimendifer tesis kılınmak 
üzere 250 bin liralık bir anonim şirket tesis olun
muş ve buna bazı müessesatı ticariye de iştirak ey
lediği gibi menafii iktisadiye ve milliye daima naza
rı dikkatte bulundurulmak şartiyle bazı sermayeda-
ranın iştiraki teminine çalışılmakta bulunmuştur. 
Şu kadarki tamamen inşa ikmal ve inkişafı için iki-
buçuk milyon liraya mütevakkıf bulunan işbu te
şebbüsü hayra muktazi sermayenin Hükümeti mil-
liyemizin iştiraki olmadan sürat ve suhuletle hızi fiile 
isali müteassir bulunduğundan bu hususta Hükü
meti milliyenin de uhdesine düşen vazaifi iştirakiye 
ve teşvikiyeyi ifa etmesi menafii milliye icabattn-
dan bulunmuştur. 

Umumiyet itibariyle ikibuçuk milyon liralık olan 
bu teşebüsün neticesi on beş senede yüzde sekiz faiz 
vermek şartiyle sermayeyi itfaya kabiliyeti bilhesap 
tahakkuk etmiş olmasına nazaran işbu hususa mevzu 
olacak sermayenin ne derece müsmir olacağı aşikâr 
bulunduğu gibi ihracatı umumiyenin tekâlifi devlete 
ilâve edeceği varidat itibariyle de bütçe varidatı 
urnumiyesinde ihraz edeceği mevkii mümtaz tafsil ve 
izahtan müstağnidir. ~ 

Esbabı salifei maruzaya binaen Sarayönünden 
bed ile Koçhisar'a ve oradan Aksaray'a müntehi ola
cak dar hatlı şimendiferin tesisine Hükümetin te
mini iştirak ve muaveneti zımnında Nafıa bütçesinin 
258 nci faslına (500) bin liranın zamimeten vaz'mı 
teklif ve istirham eyleriz. 
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Konya 
Musa Kâzım 

Aksaray 
Besim Atalay 

Konya 
Mustafa Feyzi 

Konya 
Refik 
îzmit 

ibrahim Süreyya 

Aksaray 
Velıbi 
Muş 

Ilyas Sami 
Konya 

Eyüp Sabri 
Konya 

Tevfik Fikret 
Kütahya 

Ferit 

Aksaray 
Neşet 

Konya 
Naim Hazım 

Konya 
Mustafa 

Zonguldak 
Halil 

Saruhan 
Mustafa Fevzi 
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Rize 
Rauf 

Karahisarışarki 
ismail 

Mardin 
Abdürrezzak 

Maraş 
Mithat 

Artvin 
Hilmi 

Kütahya 
Nuri 

Muş 
Osman Nuri 

istanbul 
Ahmet Hamdi 

Karesi 
Vehbi 

Erzincan 
- Sabit 

Canik 
Süleyman Necmi 

Gümüşhane 
Zeki 

Gaziantep 
Şahin 

Ordu 
ismail 

Kângırı 
Talât 

Kângırı 
Rifat 

Sivas 
Muammer 

Karahisarısahip 
Kâmil 

Gaziantep 
Kılıç Ali 

Kastamonu 
Mahir 
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Edirne 
Faik 

Tekfurdağı 
Fayık 

Zonguldak 
Yusuf Ziya 

Erzurum 
Raif 

Edirne 
Hüseyin Rıfkı 

Çoruh 
Mustafa 

istanbul 
Ali Rıza 

istanbul 
Hüseyin Rauf 

Karesi 
Hulusi 

Maraş 
Tahsin 

Tokat 
Mustafa 

Kocaeli 
Ahmet Şükrü 

izmir 
Mustafa Rahmi 

Kastamonu 
Fuat 

Ertuğrul 
Resim 

Trabzon 
Ahmet Muhtar 

Urfa 
Ali 

Trabzon 
Süleyman Sırrı 

Van 
Hakkı 

Kayseri 
Zeki 

Kocaeli 
Safvet 

Maraş 
Abdülkadir 

Konya 
Hacı Bekir 

Niğde 
Atâ 

Saruhan 
Ethem 

Eskişehir 
Abdullah Azmi 

Elâziz 
Hüseyin 

Mardin 
Necip 

Karesi 
Haydar Âdil 

Edirne 
Cafer Tayyar 

Ankara 
Ali Fuat 

Mersin 
Besim 

Canik 
Nafiz 

Kângırı 
Ziya 

Ardahan 
Talât 

Erzurum 
Halet 

Kastamonu 
Hasan Fehmi 

Bolu 
Cevat Abbas 

Saruhan 
Reşat 

Karahisarışarki 
Mehmet Emin 
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Maraş 
Hacı Mehmet 

İçel 
Mehmet Emin 

Sinop 
Yusuf Kemal 

İsparta 
Mükerrem 

Kırklareli 
Doktor Fuat 

İstanbul 
Hakkı Şinasi 

Aydın 
Mithat 

Diyar bek ir 
Feyzi" 

Antalya 
Ahmet Saki 

Saruhan 
Vasıf 

İzmir 
Ahmet Münür 

Eskişehir 
Arif 

Bursa 
Nurettin 

Mersin 
Niyazi 

Siverek 
Kadri 

Kozan 
Ali Saip 

Urfa 
Refet 

Ergani 
İhsan Hâmit 

Kars 
Ömer 

Antalya 
Rasih 

Menteşe 
Yunus Nadi 

İzmir 
Kâmil 

Bozok 
Ahmet Hamdi 

Adana 
İsmail Sefa 

Menteşe 
Şükrü Kaya 

Giresun 
Musa Kâzım 

Zonguldak 
Ragıp 

Kütahya 
Ragıp 

Bolu 
Falih Rıfkı 

Erzurum 
Rüştü 

Bozok 
Süleyman Sırrı 

Sinop 
Recep Zühtü 

Afyonkarahisar 
Sadık 

ŞÜKRÜ BEY 
efendim? 

(Bolu) — Maliye Vekili ne diyor 

REİS — Takrirdeki teklifin hülâsası : Sarayönü -
Aksaray - Koçhisar arasında dar hatlı demiryolu in
şası için teşekkül edecek şirkete iştirak için (500) bin 
liranın bu fasla ilavesidir. (Maliye Vekili ne diyor 
sesleri) Müsaade buyurunuz, sözümü ikmal etmedim. 
Teklif (115) aza tarafından verilmiştir. Aynı zaman
da Maliye Vekili noktai nazarlarını tabiî izah ede
ceklerdir. * 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, bir fasla (500) bin lira zammetmek mese
lesi olsaydı cveabı ret vermek kolaydı. Fakat şe
kil böyle değildir. Bu gösterilen dar hattı yapmak 
için teşekkül edecek olan her hangi bir şirketin her 
hangi bir talebin bu işe ehemmiyetle sarılmasını te
min için hükümetin de böyle bir teşebbüse iştiraki 
mevzubahistir. Aksaray'dan tâ Sarayönüne kadar 
ve Koçhisar gölünün önünden geçecek olan bir dar 
hattı deruhte edecek ve buna lâzım gelen sermayenin 
kısmı mütebakisini koyacak bir teşebbüs çıkarsa 
hükümetin de buria beşyükbin lira bir sermaye ile 

iştirakini esas itibariyle kabul ediyorum. (Bravo ses
leri) Fakat bunların hepsi arz ettiğim gibi bu işe bir 
talip çıkarak yekûn itibariyle işi deruhte etmesi lâ
zımdır. Yoksa bu para bu hattın yapılması için ko
nulan bir paradır. Mabadini hükümet yapacaktır. 
Bunda bu şekil mevzubahis değildir. (Hayır sesleri) 
Fakat herherhangi bir zaman bu hattı yapacak bir 
şirket çıkar ve talip olursa, böyle bir şirkete (500) bin 
lira ile iştiraki kabul ederim ve bunda fayda vardır. 
Bunu bu kayıt ile kabul ederim ve zannediyorumki 
bu sene Maliye Vekâletine düşecek hisse de (50) bin 
liradır. (Bravo sesleri) 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bendenizce Koç-
hisar'a ayrılacak şimendifer hattının Sarayönü civa
rından ayrılması ihtimali vardır. Keşfiyat Saray-
önünden değildir. Sarayönünden sonra bir noktadan 
ayrüıyor. Kanun bu şekilde çıkmasın. Sarayönü 
şhreinde takrirde bir yanlışlık görülüyor; onu tashih 
etmek lâzımdır. 

REİS — Efendim, Maliye Vekili Beyefendi işti
raklerine ait olan şeraiti izah ettiler. Hülâsai teklif 
Sarayönü ile Aksaray arasında yapılacak hatta Hü-
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kümetin beşyüzbin lira ile iştirakini teminden iba
rettir. Yalnız (258) nci fasla mutlak olarak ilâve 
teklif edilmektedir. 

MÜK^RREM BEY (İsparta) — Altıncı madde 
olarak. 

REİS -j— Unvan ne olacaktır efendim? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, |bu hissei iştirak için bütçelerde şimdiye ka
dar kabuj edilen şekli muayyendir. Geçen sene 
Ergani vef bazı yerler için kabul olunduğu gibi bir 
faslı mahpus olması doğrudur. Eğer bunu bir madde 
olarak fasla korsanız, yarın münakale ahkâmına tabi 
olur. Hajlbuki ben bu parayı maddeden maddeye 
yani başka bir yere münakale ettirmem. Onun için 
faslı mahsus olarak konması doğrudur. Sonra bu 
para Nafıa bütçesine mi, yoksa Ziraat bütçesine mi 
konsun, pnu Heyeti Celile takdir buyursun. Yalnız 
şirketlere (iştirak için, Ticaret bütçesinde fasıllar var
dır. Maıiafih benim için her hangisi olursa olsun 
müsavidir^ ister Nafıa, ister Ticaret bütçesine kon
sun; ancik bunun bir faslı mahsus olarak konması 
lâzımdır, i Öyl olursae başka yere münakale yaptır
mam. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — 258 nci «A» 
faslı olmak üzere. 

REİS I— Efendim! Muvazenei Maliye Encü
meninden (soruyorum. Faslın serlevhası ne olacaktır? 

ŞEFİKİ BEY (Trabzon) — Sarayönü - Koçhisar 
- Aksaray dar hattı teşebbüsatına iştirak denecek. 

MUHİ'AR BEY (Trabzon) — Efendim! Bu hat 
tam Sarayönünden geçmiyor. 

REİS i— Müsaade buyurunuz efendim! Maliye 
Vekili Beyefendi (500) bin liranın Nafıa bütçesine 
esas itibariyle konulmasını kabul etmiştir. Serlevha 
şudur: (Sarayönü - Koşhisar - Aksaray dar hattı 
demiryollajn şirketine iştirak) serlevhası ile (500) bin 
liranın Najfıa bütçesine (258 nci A faslı) olarak itha
lini kabul; edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmi-
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Şimdi efendim' 
Muhtar BJeyefenidimn bir noktai nazarı vardır. 

MUHtAR BEY (Trabzon) — Efendim! Bu hat
tın Harbi I Umumî zamanında kaşfiyatı ve plânı ya
pılmış, eviakı mevcut, dar bir hattır. Seksensekiz 
kilometresinin bütün evrakı keşfiyesi yapılmış 
ve doğrudan doğruya Sarayönü istasyonun
dan ayrılıhıyor. Sarayönü istasyonu ile diğer istas
yon ortasından ayrılıyor ve bunun için orada aynca 
bir istasyon yapılmak lâzımdır. Küçük bir hattır. 

Fakat vaziyeti fenniye bu şekildedir. Onun için şim
di kanunda Sarayönü denilirse sonra değiştirilemez. 
(Anadolu hattının münasip noktasından veyahut Sa
rayönü civarından) diyelim, mesele hallolunur. Ya
rın kanunun bir kelimesi icraatımıza mani olmasın! 

NEŞET BEY (Aksaray) — Münasip efendim, 
münasip. Sarayönü civarından denilsin. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendim! 
Sarayönü olması matlup ve mültezem değil, hemen 
biraz mesafesinden denilirse o da olabilir, matlup ve 
mültezem olan şey bunun kabulüdür. 

FERİT BEY (Kütahya) — (Sarayönü civarı) ci
varı kelimesini ilâve edelim. Reis Beyefendi! 

REİS — Efendim' Serlevhaya (civarı) kelimesini 
ilâve edeceğiz. Demin serlevha: (Sarayönü - Koç
hisar - Aksaray dar hattı) şeklinde idi. Şimdi, (Sa
rayönü civarı ve Koçhisar - Aksaray dar hattı) ola
rak kabul edilmesi teklif ediliyor. (Kabul sesleri) 
Serlevha bu suretle tashih edilmiştir. 

Şimdi Efendim, 258 nci fasıl hakkında başka mü
talâa yoktur. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY 
(İstanbul) — Reis Beyefendi, buraya ufacık bir ka
yıt koyduracağım. Malûmu âliniz mühendisler istik
şaf yaparken amele tutuyorlar. Tabiî tenvir teshin 
masrafı yapıyorlar. Bunun için burada kayıt yok
tur diyerek, taşrada murakıplar bunu tasdik etmi
yorlar. Binaenaleyh buraya öyle bir kayıt konulma
sını istirham edeceğim. Konulacak kayıt: (Keşfiyat 
ve inşaatta istihdam edilecek memurin harcırahla-
rıyle memurini muvakkatei fenniyenin ve amele
nin ücurat ve masrafiarıyle alınacak bilcümle alât ve 
edevat, çadır, kırtasiye, mahrukat tenvirat ve saire 
masrafları da işbu tertipten verilecektir. 

REİS — Efendim! Nafıa bütçesinin gelecek fa
sıllarında dahi muteriza dahilinde maddelerdeki 
tahsisatın sureti sarfım tavzih eder şerhler teklif 
edilmektedir. Bu şerh de bunun gibidir. Encümen 
bu şerhlere muvafakat ediyorsa şerhleri teklif veç
hile maddelerin önüne mutariza halinde ilâve eda
lım. Encümen muvafakat ediyor mu efendim? 

MUAVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ NAMİ
NA ŞEFİK BEY (Trabzon) — Ediyoruz efendim. 

REİS — Vekil Beyefendi! Bir daha okuyunuz 
zapta geçsin. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRI BEY (fc 
tanbul) — Keşfiyat ve inşaatta istihdam edilecek 
memurin harcırahlariyle memurini muvakkatei fenni 
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yenin ve amelenin iıcurat ve masrafları ile alınacak 
bilcümle alât ve edevat, çadır, kırtasiye, mahrukat., 
tenvirat vesair masrafları da işbu tertipten verilecek
tir. 

REİS — Bunlar bu fasılda mutariza içine yazıla
cak meşruhattır. Değil mi efendim? 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Evet efendim. 

REİS — Başka mütalâa yoktur. Faslın yekûnu 
olan (61 465) lirayı kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir efen
dim. 
Fasıl Lira 

259 Mubayaası kabul edilen Ana- 2 COO OCO 
dolu Demiryolları Haydarpaşa 
Limanı tesisatı sabitesinin alât 
ve edevatının tamiratı lâzımesi 

ile icap eden alât veedevatı mu
harrike ve malzeme bedeli işti
rası. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Efendim! Bendeniz 
Vekil Beyefendiden iki sual soracağım. Bu hususta 
bizi tenvir buyursunlar. Birincisi, Anadolu şimendi
ferlerinin varidat ve masarifatı bugün tekabül edi
yor mu? İkincisi, bu şimendiferin mubayaası için 
müzakere ceryan etti mi, şayet müzakere henüz baş
lamamış ise sebebi nedir? Lütfen bu bapta izahat 
ita buyursunlar. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Efendim! Sualin biri Demiryolunun mas
rafı varidatına tekabül ediyor mu? Beleganmabelağ 
ediyor ve hüsnü hale konulduktan sonra da arta
caktır. 

Müzakeratın intaç edilip edilmemesi meselesine 
gelince; bu, hakikaten değerli bir sualdir. Fakat Arif 
Beyefendi de itiraf buyururlarki, şirket hiç bir va
kitte bu hattı bize vermek istemez. Onun için müm-. 
kün mertebe müzakeratı temdit, talil, tavik ediyor. 
Fakat Heyeti Âliyeniz ve hükümetiniz kararını ver
miştir ve bu kararında sabit kademdir. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Meclisin 
kararı kat'idir. Kimse bozamaz. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (De
vamla) — Belki günün birinde her hangi bir sebep
ten dolayı bu şeyden vaz geçilir ve gene bu hattın 
üzerine ben geçer otururum, (ihtimali yok sesleri) 
zannedersem son zamanlarda bu fikir, kendilerinde 
hakim olmuştur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Biz onun 
karacümlesini iyi hesap ettik. 

MİTHAT BEY (Aydın) — Efendim! Anadolu 
Demiryolları İdaresi iki milyon lira sarfiyle Eskişe
hir İstasyonunu tevsi edecekmiş, bu doğru mudur? 
Bu doğru ise hakikaten buna ihtiyaç var mı, yokmu? 
Bunu anlamak istiyorum. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY 
(İstanbul) — Demin Anadolu hatlarının tekâmüle 
doğru gitmesi için arz ettiğim maruzatımda, hakika
ten bu mühim noktayı unutmuşum. Malumu âliniz 
Eskişehir'de bir atölyemiz vardır. Fakat bu atölye 
bizim ihtiyacıtımızı tamamiyle tatmin edemiyor. Mü
temadiyen kazanların gitmesi vesair bazı alât ve 
edevatın gitmesi ve gene bazı hususî parçaların git
mesi gibi bir çok müşkülâtı bais oluyor. Biz bundan 
sonra mümkün mertebe kendi yağımızla kavrulmak 
ve memleketimize sanayimizi tevsi etmek için hattın 
bu atölyesini tevsie, bir çok tetkikattan sonra karar 
verdik. Mütehassıs getirttik, mütehassısın vermiş ol
duğu projeyi tetkik ettik. Bu proje bizim ihtiyacımıza 
kâfi geliyor. Tabiî istikbali kimse bilemez. Fakat 
her halde biz 15, 20, 30' senelik ihtiyacımızı tatmin 
edecek Eskişehir'de böyle bir atölye yapmazsak, her 
hangi bir sebeple bir makine bozulur; haydi bakalım 
kör hatlara soka!im. Alât ve edevatı sökülür, gider 
gelir, vakit geçer, makine durur. Sonra da dünyanın 
her türlü hali vardır. Bunları nazarı itibare alarak 
orada bu atölyenin tevsiine karar verdik ve inşal
lah bunun icraatına da yakında başlıyacağız. 

MİTHAT BEY (Aydın) — Acaba hali hazırdaki 
lokomotif ve makine tamiratı eskisine nisbetle ne 
derecede dir? Bugün bir çok yeni makineler alın
mıştır. Eskişehir'den buraya kadar bir çok tehlikeler 
içinde geliyoruz. Acaba istasyonu tevsi etmekten bu 
yolu tamir temek daha evlâ değil mi? 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — İkinci sualinizi anlamadım efendim. 

MİTHAT BEY (Aydın) — Eskişehir ile Ankara 
arasındaki yol son derece bozuktur. Aşağı yukarı 
seksen santim seksiyon vardır. Bunların derhal iza
lesi icabederken, trenler tehlike içerisinde hareket 
ederken, Eskişehir istasyonunun tevsii ne dereceye 
kadar doğrudur? 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Mithat Beyefendi kendileri bilhassa bu 
seksiyonun baş mühendisi idiler, hattın vaziyetini bi
lirler. Demin arz ettim ki, kırk kilometrelik ray ge
tirttik. Fakat bu gelen hatlar Bağdat tipidir. Bu ray-
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lan Konya hattına doğru koyacağız. Onlardan kal
kan rayları da buraya getireceğiz ve bu kısa rayla
rı kaldıracağız. İkinci sualiniz, zannederim lokomo
tifler meselesidir. Atölye, biraz daha tevsi edilmiştir. 
Fakat gayrı kâfidir. Onun için daha tevsi etmek is
tiyoruz. 25 tane yeni lokomotif geldi. Diğerlerini de 
mütemadiyen tamir ediyoruz. Hatırımdan çıktı, fa
kat zannedersem ayda ikibuçuk lokomotif tamir ede
cek bir hale gelmiştir. 

MİTHAT BEY (Aydın) — Efendim! Bu projeyi 
bizim Nafia Vekâleti Heyeti Fenniyesi tetkik etmiş 
midir? 

NAFİA VEKİLÎ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Bu projenin esasını ilk evvel teklif ettik
leri zamanda tetkik edilsin demiştim. Fakat geldi 
mi, gelmedi mi bilmiyorum. Müsaade buyurursanız 
sorayım da öyle cevap vereyim. Gelmemiştir efen
dim. 

MİTHAT BEY (Aydın) — Efendim! Bütün pro
jeler Nafıadan geçmelidir. 

NAFİA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Proje gelmemiştir, fakat her halde bu pro
je Nafia Vekâletine gelecek ve Nafia Vekâleti He
yeti Fenniyesinden geçecektir. Bütün projeler geçsin, 
demek doğrudur. Fakat bazı projeler ve bazı nokta
lar vardır ki, bunları çok merkezî usule sokmak zan
nederim Meclisi Âlinin ruhuna muhaliftir ve işi tehir 
eder. Binaenaleyh yeni yapılacak büyük köprülerin 
projeleri ve buna mümasil projeler buradan geçer 
ve her vakitte geçmiştir. 

MİTHAT BEY (Aydın) — Çok teşekkür ede
rim. 

REİS — Başka mütalâa yoktur. 259 ncu faslın 
yekûnu olan iki milyon lirayı kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... İkisini reye koyuyorum. Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

260 Demiryolları inşaat ve işletme 
maaş ve tahsisat ve masarifatı 11 388 000 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar! Ben
deniz bu faslın maddeleri için bazı maruzatta bulu
nacağım. Evvelâ Ankara - Sivas ve Samsun - Sivas 
hattının ilerlediğini ve bir çok iş yapıldığını Vekil 
Bey beyanatında bildirdiler. Hakikaten memleketi
mizdeki bu faaliyete bendeniz de teşekkür ederim. 
Yalnız Vekil Bey (60) milyon kilo demir geldi ve ye
re kondu buyurdular. Zannederim yanlışlık olacak? 

NAFİA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Yere konmuş değil, (60) milyon kilo de
mir gelmiştir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Öyle ise başka. 
Ben hayret etmiştim. Çünkü yere konmuş olan de
mir küçük görünür. Bunlar, ton ile hesap edilir. 
(60) milyon kilo hat yere konursa dört yüz kilomet
re hat edecek. Halbuki daha dört yüz kilometre hat
tın yapılmış olmadığını görüyorum. 

Şimdi maksada geliyorum. Faslın birinci madde
sinde Samsun - Sivas ve Ankara - Kayseri - Sivas 
ve temdidi hattı için (8) milyon lira istiyorlar. Arka
daşlar! Sizin kabul ettiğiniz bir kanunla dört senede 
sarf olunmak üzere teklif olunan miktar idi. Beş se
nede sarf edilmek üzere (65) milyon lira kabul etti
niz ve geçen sene bu miktara mahsuben bütçeye on 
milyon lira koyduk. Vekil Beyin de beyanatı veçhile 
bu para hemen kamilen sarf olunmuştur. Daha ge
çen sene Ağustosta teşkilâtına başlamış olan inşaat 
idaresi, on milyon lirayı sarf edebildi ise, bu sene da
ha çok sarf etmesi lâzımgelir. Bu şimendiferi tevkif 
edip de yavaş yavaş ilerletmek meselesi pek yanlış 
bir siyasettir. 

Onun için hesabettim, alâkadar fen memurlarına, 
rüesaya sordum. Bu sekiz milyon lirayı nakâfi bulu
yorlar. Ve hakikaten (8) milyon lira ile bu senenin 
ihtiyacı temin olunamaz. Varidi hatır olur ki; Heyeti 
Celilenizin teşrinisani veya teşrinievvelde içtimama 
kadar sarf olunan miktar bu sekiz milyona baliğ 
olursa veyahut ona yakın sarf olunursa, mütebaki 
için tahsisatı munzamma istenir, O vakit iş yapıldı
ğını gören Heyeti Celileniz tekrar para verir diye ha
tıra gelir. Halbuki arkadaşlar! Bu sekiz milyondan 
ziyade bir paraya taahhüt yapılamaz, taahhüt yapıl
mak için miktarı bütçede mevzu olmalıdır. Eğer büt
çede mevzu olan miktarı yalnız sekiz milyon lira 
olursa, bunun yalnız ikibuçuk milyon lirasının Sam
sun - Sivas hattı için sarf edileceğini haber aldım. 
Mütebaki beş buçuk milyon lira kalıyor. Halbuki 
şimdi havalar henüz küşayiş bulmamıştır. Ameliyat 
nakıs olarak yapılıyor. Tahkimatıma nazaran bu kı
sımda mahiye sarfiyat beş yüz bin liradır. Binaena
leyh yalnız bu kısım (6) milyon lira sarfiyat yapabi
lir. Beş buçuk milyon lira sarfiyatla bu iş yapılamaz. 
Bendeniz bütçeyi kabartmaktan ise - bilmem Maliye 
Vekili sureti hallini kabul eder mi; zaten kanun mu
cibince (65) milyon lira kabul olunmuştur - hiç ol
mazsa bu (65) milyon lira dahilinde olmak üzere, 
bu sekiz milyon lira ile tahdit olunmasın da sekiz 
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milyonun haricinde taahhüdata Nafia Vekâleti me
zun olabilsin. Meselâ; bu sene de bitmeyecek. Lâ
kin bu sene mukavelâta dahil olacak bazı inşaat 
(8) milyonun haricindeki taahhüdata da girebilsin. 
Hiç olmazsa bu mezuniyeti verelim. 

FERİT BEY (Kütahya) — Muvazene Kanununa 
madde koydur! 

MUHTAR BEY (Devamla) — Bu esas kabul edi
lecek olursa burada zam talebinden vaz geçeceğim. 
Ve illâ bu şimendifer için bu sene verilen sekiz mil
yon lira katiyen gayrı kâfidir, tezyidi lâzımdır. Ara
da - Diyarbekir - Ergani hattının miktarı şimdilik 
derecei kifayede görülüyor. 

İlerde lâzım olursa onun için talep olunur. Yal
nız Kütahya - Tavşanlı ve temdidi hattı, hu duruyor. 
Bu hat için bazı maruzatta bulunacağım. Evvelce 
Kütahya'dan bir hattın Marmara sahiline inşaası ta
savvur olundu ve bu inşaat için de birçok talipler 
meyanında bir İtalyan grupu müracaat etmiş idi ve 
o grupla mukavele yapıp da inşaatını, daha doğrusu 
imtiyazını vermek üzere iken, ciheti askeriye Kütah
ya'dan ayrılacak olan hattın Soma - Bandırma hattı
nın mahdut ve muayyen bir mahalline iltisakını talep 
ve israr etti. Bendeniz bu İsrara muarızım. Yani ik-
tisaden doğrudan doğruya Kirmasti ve civarına doğ
ru gitmesini istiyordum. Halbuki ciheti askeriyenin 
talebi mühim idi. Tabiî onların talebini nazarı dik
kate almak lâzım gelirdi. Ciheti askeriyenin istediği 
istikamette acaba şimendifer yapılabilir mi, yapıla
maz mı, diye vekâlete hizmet arz ettim, gittim, ora
da tetkikat yaptım. Gördüm ki, hakikaten istedikleri 
istikamet çok mühim ve o istikamette şimendifer ya
pılırsa en münasip şekil oluyor. Bilhassa memleketin 
askerî ve siyasî vaziyetine nazaran bu istikamette 
doğrudan doğruya Kütahya'dan ayrılarak Tavşan
lı'dan geçmek üzere Dursunbey kaza merkezinin dört 
kilometre açığından geçerek Karesi Vilâyetinin Kes-
put Nahiyesinden geçmek üzere Balıkesir kasabasına 
müntehi olan hattır. Şimdi burada Kütahya, Balıke
sir ve temdidi diye bir masraf konuyor. Hakikaten 
bunun istikameti hâlâ meçhul müdür? Ben iddia et
mem ki, benim maruzatım kanun hükmündedir. Fa
kat aradan bir sene geçti. Şimdiye kadar tetkikat 
yaptık. Bu tetkikatım doğru olmadığı ve binaenaleyh 
şöyle tabir olunması lâzım geldiği meydana konul
malı idi veyahut o kabul olunmalı idi. Bunun bilhas
sa atide tespiti için de küçük bir mahzur vardır. Ma
lumu âliniz şimendifer kendi kendini inşa eder. Ve
saiti saire ile şimendifer inşa edilmez. Yani bir kilo

metrenin inşası için yalnız ray ve travers ve (200) to
na karip bir sıkleti haiz kireç vesaireyi ki, kilomet
re başına 300 ton raddesinde lâzım olan bir inşaat 
levazımı şimendiferle nakledilmelidir. Kütahya'dan 
yapılacak olursa 400 kilometreden işe başlamak lâ-
zımgelir. Halbuki Balıkesir'den başlanırsa yalnız 
Bandırmaya kadar yüz kilometredir. Binaenaleyh 
eğer hattın istikameti taayyün ederse belki Kütah
ya'dan başlamakla beraber Balıkesir'den de başla
malı. O suretle inşaatı daha ucuz yapabilmek ihti
mali vardır. Onun için vekili muhterem beyden rica 
ederim, bu istikameti çabuk tespit etsin ve inşaata 
da iki taraftan başlansın. Bu hat çok mühimdir. Ge
çeceği yerlerde bilhassa mühim olarak Dağardı krom 
madenleri vardır. Bu madenden develerle bile sene
vi beş bin ton nakliyat yapılmıştır. Eğer benim keş-
fiyatım kabul olunur da daha iyi bir istikamet bu
lunmazsa, bu yol Dağardı madeninden sekiz kilo
metre mesafeden geçiyor. Bunun işletilmesi ve ondan 
memleketin varidatına büyük bir yekûn zammolun-
ması ihtimali olduğu gibi, Dursunbey kazası ve Bur-
sa'nm Gökçedağ nahiyesinin ormanlarının içerisin
den geçiyor, kesif palamutluk ormanının içinden 
geçiyor, hâsılatı fevkalâde ziyadedir. Ve siyaset ci-
hetiyle de gayet mühim bir hattır. Bence bu hat va-
saitimizle yapılırken iki taraftan yapılsın. Onun için 
güzergâh tespit edilsin. Çünkü fen iki kere iki dört 
eder, der. Onun için zannediyorum ki, müntehası 
Balıkesir olacaktır. O da taayyün etsin. Ondan son
ra ona göre inşaata başlansın. Onu istirham ediyo
rum. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Seyahatiniz iktisa
dî noktai nazarınızın tebeddülüne yardım etmedi mi? 

MUHTAR BEY (Devamla) — Raporumda şu
nu arz ettim: Evvelâ bu hattın aleyhinde idim. Lâkin 
bu tetki katımdan sonra talep olunan hattın mühim 
bir hat olduğunu ve bu veçhile olması lâzım geldiği
ni vicdan borcu olarak derce mecburum diye bu ta
birle yazmışımdır. Bu, sizin için kâfidir zannederim. 

Sonra arkadaşlar, Trabzon - Erzurum hattı ve 
Trabzon limanı için faslın beşinci maddesine beş 
yüz bin lira konmuştur. 

Bunun için de maruzatta bulunacağım. Böyle iş
ler parça parça masrafla yapılamaz. Şimdi bu beş 
yüz bin lira Trabzon - Erzurum hattının ve Trabzon 
limanının inşası için konmuştur. Bununla, beş on 
amele toplanıp işe başlanılamaz. Bir müteahhite iha
le olunacaktır. Meselâ bir müteahhide beş yüz bin 
liralık bir blok yaptıracağız. Bunu ihale ettik. Müte-
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bakisini dej gelecek sene bütçeye geçireceğiz. Bu varit 
olmaz. Tatyiî noktai nazarınız bu değildir. Bu inşaat 
için lâzım | olan masrafı Heyeti Celileniz kabul edi
yor ve bu ı̂a mahsuben bu sene bütçesine bir miktar 
para koyuyoruz. Bu esastan başka bir şey kabul 
olunamaz idi. Onun için istirham ediyorum. Trab
zon - Erzurum hattı ve Trabzon limanı için bu sene 
bütçeye konulan parayı Meclisi Âliniz kabul edecek 
fakat bunun, bu iş için cem'an sarf olunacak para 
miktarındai Hükümetin taahhüdata girişmeye mezun 
olduğunu (kabul ediyor şeklinde olmasını istirham 
edeceğim, t 

Sonra bu maddelerin altında da keşfiyat ve in
şaat diye bir tabir konulmalıdır. Çünkü Samsun -
Sivas ve Ankara - Sivas ve terndidinin, aşağıda 
Uzunköprü - Keşan dekovilinin (mabadi yarın ses
leri) artık ifasılda bitti mi? Hülâsai maruzatım Sam
sun - Sivsjs ve Ankara - Sivas hattının tahsisatının 
âdemi kifaiyesi, Kütahya - Tavşanlı ve temdidi hattı
nın muayyjen istikametinin tespitiyle ona göre tashi
hi, sonra Trabzon hattının umum masrafının Heye
ti Celilenizce kabulüyle ona göre bu masrafın kon
masını talep ediyorum. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Heyeti Celile geçen sene Ankara - Sivas, 
Sivas - Sajmsun hattının muhammen bedeli inşası 
olmak üzej-e bir kanunu mahsus geçirdi. (65) milyon 
liralık tahsisat kabul etti. Ortada kanun varken her 
sene kabili sarf olmak üzere bütçeye muhammen 
bir para konmaktadır. Eğer Nafia Vekâleti bunun ye
kûnu üzerine taahhüdata girecek bir müessese, bir 
şirket veya başka bir şey bulursa, yekûnu üzerine 
bir taahhüde girmesi lâzımdır. 

Bunu k|abul ederim. Bu hatlar için böyle olduğu 
gibi, gene kanun iktizası olarak yapılması icabeden 
Trabzon -} Erzurum hattı ve Trabzon limanının ya
pılması içijı de aynı şekilde taahhüdata girişebilmek 
üzere vekaleti aidesine salâhiyet vermek lâzımdır. 
Bunlar her sene bütçeye konması iktiza eden yekû
nu değiştirmez. Yalnız yekûnu üzerine talipleriyle 
muamele yapabilmek iktidarını Hükümete ve Nafıa 
Vekâletine} bahşetmiş olursunuz ki, zannederim bu
nun için de yegâne şekil, Muvazenei Umumiye Ka
nununa icabeden maddeyi koymak lâzımdır. (Mu
vafık seslejri) O halde bunu Heyeti Celileniz kabul 
ederse, Muvazenei Umumiye Kanununa ne şekilde 
bir madde! konulması lâzımgelirse o madde tespit 
edilmek ü?ere encümene gönderelim. Muvazenei 
Maliye Enpümeni vekili aidi ile meseleyi hallederler. 

j Bendeniz, heyeti umumiye inşaat meselesinin Muva
zenei Umumiye Kanununa bir madde halinde kon
masını kabul ediyorum. Bundan başka da çare yok
tur. Bununla bütçeye her sene icrayı tesir edecek 
olan miktarı bittabi değişmez. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (is
tanbul) — Efendim! Muhtar Beyefendi Samsun -
Sivas ve Ankara - Sivas hatlarına niçin sekiz milyon 
lira kondu? Bundan fazla da yapılabilir buyurdular 
ve almış oldukları malumata göre ayda yarım mil
yondan fazla sarf edilebileceğini ifade ettiler. Haki
katen öyledir. Hatlar o vaziyete gelmiştir. Fakat 
bir para meselesi, bir de iş yapmak meselesi var. 
Bendeniz, Meclisin katiyen ruhuna eminim ki, altı 
ay sonra burayı teşrifinizde eğer parayı bitirirsek ve 
Hükümet de isterse para vereceksiniz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Niçin al
tı ay sonra gelelim, bir tarafa gittiğimiz yok ki... 

NAFIA VEKİLÎ SÜLEYMAN SIRRI BEY 
(Devamla) — Siz burada oturursunuz ama başkaları 
gidiyor. Onun için bu parayı koyduk. Kendilerinin 
en mühim olaraktan mütalâa buyurdukları Kütah
ya - Tavşanlı ve temdidi hattıdır. Hakikaten buyur
dukları gibi bu hattın bir İtalyan grupu ile müza
keresi vardı. Fakat bazı esbaptan dolayı bu intaç 
edilemedi. Bilâhara Hükümet, bunu askerî noktai 
nazarından ben yapacağım dedi. Askerî noktai naza
rından yapacağım deyince, hattın esas noktaları ta
bidir ki, Erkânı Harbiyeye aittir. Erkâm Harbiye 
bize iki nokta verdi ve Bandırma - îzmir hattı üze
rinde şu ve şu noktalar arasından bir noktaya hattı 
isal edersem maksadım hâsıl olur dedi. Yalnız ben 
sırf askerliği düşünür ve karar verirsem yanlış olur, 
güç olur. Onun için Erkânı Harbiyei Umumiye, bu 
hat üzerinde muayyen iki noktaya ilsak etmek üzere 
bize mezuniyet verdi. O vakit muhterem meslekta
şım Muhtar Beyefendiden rica ettim. Güzergâh hu
susunda kendilerinin hakikaten büyük ihtisas ve tec
rübeleri vardır. Ricamı kabul buyurdular ve gittiler, 
yolda rahatsızlandılar ancak bir güzergâhı görebil
diler. Diğer güzergâhı göremediler, 

Tespit edilen bir şekil var. Diyorlar ki, Kütah
ya'ya gidecek olan bu hat, iltisak için gidecek nok
ta ne olursa olsun, Tavşanlı'dan geçer. Binaenaleyh 
biz Tavşanlı'yı tespit ettik. Daha şimalde ümit et
tiğimiz bir nokta var ki, orada ahali daha kesif bir 
surette toplanmıştır, daha kesif madenleri ve or
manları vardır. Fakat bunun hakkında malumat 
alamadık. Onun için buraya biz Kütahya - Tavşan-
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İı temdidi diyerek koyduk, yoksa bununla şu nok
taya gitmeyeceğiz, biz şunu yapmayacağız değildir. 
Mademki hat bir kere askerîdir, askerî noktai nazar 
ne ise evvelâ onu nazarı dikkate alacağız. 

İkincisi, kâfi bir hat olabilmesi için - mehmaem-
ken - ikinci bir güzergâh aramak mecburiyetindeyiz. 
Buyurdukları bir nokta daha var, yani hatta iki nok
tadan başlamak. Hakikaten Bandırma'dan malzeme 
nakli başkadır, Haydarpaşa veya Derince'den Kü^ 
tahya'ya kadar gitmek başkadır. Ekseriya Haydar
paşa'dan gidilmiyor, Derince'den gidiliyor. Aradaki 
fark 400 değil, 200 kilometredir. Fakat onların biri
sinin eksiltilmesi bizim elimizdedir. İstediğimiz gibi 
nakliyat yaparız. 

Sonra bunun nikübedi bize ait olan bir mesele
dir. Onun için buyurdukları bu nakliyat meselesin
den dolayı bir güçlük yoktur. Kendileri de itiraf bu
yururlar ki, Bandırma limanından eşyanın çıkması 
başkadır, Haydarpaşa veyahut Derince limanından 
çıkması başkadır. Binaenaleyh bu malzeme nakliya
tında o kadar fark yoktur. Geçen sene Heyeti edile
niz burada bu gibi esas nıkat hakkında karar ver
memek icabettiğini kabul buyurdunuz. Ciheti aske
riyenin vermiş olduğu nıkat arasında muhtelif keş-
fiyat yapılacaktır. Onların maksadı ne ise onu temin 
etmek üzere ve hattın,- iktisada nafi olacağı ciheti
nin de takdirini Hükümete bırakılmasını istirham 
ederim. 

Trabzon hattına gelince, hakikaten Trabzon hat
tı için yarım milyon konulması azdır. Fakat kendile
rinden soracağım: Tra'bzon hattı geniş mi yapılacak 
dar mı yapılacak? (Alkışlar) (handeler) Kendi rapor
larında geniş hat teklif ediyorlar. Geniş hat, buyur
dukları gibi İran transitini yapamaz. Onun için biz 
tetkikatımızı yapacağız. Bu bir başlangıçtır. Hasan 
Beyin buyurdukları gibi başka bir şirketle taahhüde 
girebilmek için böyle bir para koymak lâzımdır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Vatanımızın şarkını, garbına raptedecek bu anahat-
tın biran evvel yapılmasını hepimiz arzu ederiz. Bu
günleri inşallah az zamanda görmekle bahtiyar olu
ruz. Bu hattın süratle yapılmasının ne kadar müstel-
zim olduğunu burada ifade buyurdukları halde ben
deniz, öyle zannediyorum ki, yolu biraz uzatmaya 
başladılar. Meselâ bu faslın önünde Samsun - Sivas 
ve Ankara - Musaköy demiryollarının inşaat ve iş
letme masarifi namiyle tahsis olunan diye bir fasıl 
serlevhası yazıldığı halde, karşısında bir rakam yok. 
Aynı numara ile aşağıya Samsun - Sivas ve Ankara -

Kayseri temdidinin inşaat masrafı 8 milyon lira kon
muştur. Bendeniz Samsun - Sivas ve Ankara - Mu
saköy hattının bir kanunla tespit edildiğini ve Mec
lisi Âlide 450 numaralı kanunla kabul edildiğini bil
diğim için, aşağıdaki Samsun - Sivas ve Ankara-
Kayseri tabiri de acaba ikinci bir kanunla mı kabul 
edildi, diye düşündüm. Hatları aramaya mecbur ol
dum. 450 numaralı kanunu da okuyorum. 

Samsun - Sivas ve Ankara - Musaköy demiryol
ları inşaat ve işletme idaresinin 1340 senesi mülhak 
bütçe kanunu - serlevhası budur. Hatırımda kaldığı
na göre malumu âliniz Musaköy, Ankara - Sivas 
hattı ile Samsun - Sivas hattının noktai iltisakı idi. 
Muhterem Muhtar Beyefendi Meclisi Âliye bir tak
rir verdiler ve dediler ki: Musaköy noktai iltisakı 
biraz daha şimale kaldırılsın, yani Zile veya Amasya 
noktai iltisak olsun. Ankara'dan gelen hat Sivas'a 
giden yol üzerinde Musaköyde, Samsun'dan gelen 
hatta mülâki olsun. Bu takrir 22 Nisan 1340 tarihin
de Nafia ve Müdafaai Milliye Encümenlerine müş
tereken havale edildi. Encümen tetkikatını yaptı. Ne-
ticei tetkikatında ne Musaköy hattım ve ne de Muh
tar Beyefendinin teklifleri veçhile Zile yahut Amas
ya'nın noktai iltisak olmasını kabul etti. Erkânı Har
biye ile Nafia Vekâleti tejkikat yapacaklardır. Yani 
takrirde maksut olan, Ankara hattının Samsun hat-
tiyle nerede birleşeceği noktası idi ve tetkikatta, bu 
noktaya münhasır kalmak lâzım gelirdi. Bu takrir 
ve müşterek Encümenin mazbataları Meclisi Âlide 
okundu. Onun üzerine uzun uzadıya münakaşa cere
yan etti. O zaman Müdafaai Milliye Encümeni Rei
si bulunan Muhterem Rüştü Paşa Hazretleri müda
faa ettiler. 

AHMET MUHTAR BEY (Trabzon) — Müşte
rek Encümen Reisi idi. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Devamla) — Evet! 
Müşterek Encümen Reisi mazbatayı müdafa ettiler. 
Zaptı aynen okumak uzun olacağı için, Paşa Hazret
lerinin son sözlerini okuyorum. «Tetkik edilmesine 
karar verdik bu karar mucibince Nafiadan bir he
yet, Erkânı Harbiyeden bir heyet toplanacak, harita 
üzerinde bunları mütalâa edecek ve bu baptaki ka
rarlarını Heyeti Celilenize arz edecektir. 

Meclisi Âliniz, o zaman lâzım gelen kararı vere
cektir.» Sonra efendim, tekrar Rüştü Paşa Hazretle
rinin ifadeleri. «Tetkikat yapsınlar ve tetkikatlarının 
neticesini Meclisi Âliye bildirsinler. Meclis bir ka
rar versin» sonra gene Paşa hazretlerinin ifadelerini 
aynen okuyorum. 
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«Bu heyet, Hükümetin Erkânı Harbiyeden tayin 
edeceği birkaç zatla Nafiadan mütehassıs olanlardan, 
mühendis olanlardan birkaç kişi toplanacak. îktisadî 
ve askerî cihetten esaslı olarak düşünülecek. Bu iş 
bittikten sonra Heyeti Celilenize bir rapor takdim 
edecek, kabul edilmediği surette eski kabul edilen 
hat, esas olarak kabul edilip yapılacaktır.» 

Kayseri Mebusu muhteremi Ahmet Hilmi Bey de 
«birmetice gene Meclis karar verecektir» diyor. Hü
lâsa, müzakere bu safhada cereyan etmiş iken, bu 
müşterek heyetin, mütehassıs heyetlerin vereceği ra
porlar Meclisi Âliye gelerek bir kanunla tespit etmek 
veya ilga etmek icap ederken, bendeniz böyle bir 
merasime tabi tutulmaksızın yalnız o müşterek heye
tin kararını kabul ve bir kanun addederek ve şu 
kanunu ihmal ederek buraya Samsun - Sivas ve An
kara - Kayseri tabirinin girmesini doğru bulmuyo
rum. Bendeniz, Kayseri'ye gitmesin demek istemiyo
rum. Tabiî gitsin. Fakat matlup olan sürat ve suhu
letle yapmak ise, her halde Ankara'dan Kayseri'yi 
dolaşarak gitmekten ise doğruca Yozgat civarından 
geçerek Sivas'a gitmesi daha kolay ve yakındır. Bi-
lâhara Kayseri ile Yozgat civarı arası evvelce Çester 
projesinde kabul edilmişti. Bu yapılacaktır. Şimdi 
maruzatım şu noktadadır. Bu Kayseri tabirinin ilâ
vesi bir kanunla teyit edilmek icap ederken böyle 
bir heyetin raporuna iptinaen bu tabiri koymak ne 
dereceye kadar bu kanuna muvafıktır? 

FEYZİ BEY (Diyarbekir) — Bütçe Kanununa 
muvafıktır, 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bu yeni 
geliyor efendim! Sonra malumu âliniz bu inşaat için 
şimendifer güzergâhında bazı yerlerin istimlâki icap 
ediyor. Gerçi bize de müracaat vaki oluyor. Arazi
nin şekli hazırı değişmeksizin keşfiyat yapılsın ve 
bedeli istimlâk verilsin. Nafıanın, istimlâk bedelini 
vereceğinden eminiz. Arazinin şekli tahakkuk et
tikten sonra her halde noksan kıymet takdir edilir 
ve sonra mağdur oluruz diye müracaatta bulunan
lar vardır. Muhterem arkadaşım Vekil Beyefendiye 
de arz ettim.1 Kendileri de kabul ettiler. Yalnız hal
kın şikâyeti devam ediyor. Bu şikâyetlerine nihayet 
verilmesini ve arzularının tervicini emretsinler. Ma
ruzatım bundan ibarettir. Zannedildi ki hattın Yoz
gat'a uğramadığından şikâyet edeceğim. Maalesef 
her üç vekil de - hazır oldukları halde söylüyorum -
ayrı ayrı heyet göndermeye muvafakat ettiler. He
yetler yolun yansında Yozgat'a varırken, Himalaya 
dağlan var zannettiler, daimî gelip geçen yola bak

tılar, keşfiyat yapmadılar. Eğer bu mühendisler, tet-
kikat yapsalardı ve bu hat eski güzergâhını takip et
se idi madeni çok, ormanı mebzul ve bilhassa Ana-
dolunun zahire anbarı olan bir mahalden geçecek 
ve gene Kayseri'ye tevcih edilecekti. Bu noktadan da 
ihmal ettiler. Vebali maneviyi kendilerine bırakıyo
rum. 

AHMET MUHTAR BEY (Trabzon) — Kitabı
nı al kürsüde bıraktın, kitapsız kalacaksın... 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Kitapsız
lara bırakıyorum. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim! Bilhassa 
Nafıa bütçesinin müzakeresi münasebetiyle bir çok 
arkadaşların tutulduğu hastalığa maateessüf bende
niz de tutuldum. Bendeniz de dairei intihabiyeme mü
teallik bir noktai nazardan bahsedeceğim. 

HALtS TURGUT BEY (Sivas) — Dairei intiha-
biyelerde vatanın birer cüz'üdür. 

RAGIP BEY (Devamla) — Evet efendim! Bu
rada Kütahya - Tavşanlı ve temdidi hattı için ev
velce hükümet Meclise iki milyon lira teklif etmiş 
Muvazenei Maliye Encümeni bu iki milyonun bir 
milyon lirasını kaldırarak bir milyon olarak kabul 
etmiş ve diğer bir milyonu da muhtelif maddelere 
saçmış ve bilhassa Diyarbekir'e yedi yüz otuz bin 
lira vermiş. 

İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Bâ kanun! 
Kanun mucibince. 

RAGIP BEY (Devamla) — Bendeniz, diğer mad
delere az verilmiştir, çok verilmiştir diye bahsetme
yeceğim. Yalnız Hükümet evvelce bir lüzum ve 
müspet bir hesap üzerine iki milyon lira teklif etmiş 
idi. Filhakika efendiler! Kütahya ile Tavşanlı ara
sında istikşafat tamamen yapılmış, esasat takarrür 
etmiş idi. Hat, Tavşanlı'dan sonra hangi noktadan 
giderse gitsin mutlaka Tavşanlı ile Kütahya hattı ya
pılacaktı. Hattın iktisaden ehemmiyeti olduğu gibi 
askerlik noktai nazarından dahi pek mühim olduğu, 
ciheti askeriyenin bu hattı şiddetle iltizam etmesi ve 
yapılmasının teşriini mükerreren talep etmesi ile sa
bittir. Bir milyon lira ile, Tavşanlı ile Kütahya ara
sında elli kilometrelik bir mesafe olduğuna göre, yal
nız Kütahya ile Tavşanlı arası lâakal beş senede ya
pılmak icabeder. Halbuki; hattın ehemmiyeti aske
riyesi itibariyle biran evvel yapılması lâzım geldiği 
gibi, memleketin menafii iktisadiyesi noktasından da 
biran evvel yapılması çok lâzımdır. Çünkü bu hattın 
güzergâhında en zengin madenler vardır. Bir milyon 
lira ile bu sene işe başlamak, pek az bir iş temin 
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edeceği gibi, hattın da böyle uzun müddet inşaat ile 
iştigal edilerek biran evvel ikmal edilmemesini müs-
telzim bulunacaktır. Diğer taraftan birçok para sa
çılmıştır. Böyle ufak ufak paraları Trabzon, Keşan, 
Diyarbekir ve filan yerlere saçmakla bütün bu yer
lerde işleyecek vesait var mıdır? Fen memurları var 
mıdır? Elemanlar var mıdır? Bendeniz buna da kani 
değilim. Bütün arkadaşlarımız, fen memurlarının 
noksanlığından bahsettiler ve şikâyet ettiler. Fen me
murlarını böyle her noktaya dağıtmak zannetmem 
ki, mümkün olsun. Bu noktai nazardan Nafia Vekâ
letini müşkül bir mevkide bırakacağız. Bendeniz rica 
ederim. Bu Tavşanlı - Kütahya hattımn biran evvel 
yapılması için icabeden vasaiti ihzar buyursunlar. 
Çünkü bir sene evvel işlerse, bir sene evvel kendi 
kendisini yapmak için varidatını bulmuş demektir. 
Bunun için Kütahya - Tavşanlı ve Arada - Diyar
bekir - Ergani hatları ile Hükümetin evvelce teklif 
etmiş olduğu meblâğın kabulünü rica ederim ve bir 
takrir takdim ediyorum. Eğer Hükümet de kabul 
ederse ol veçhile tatbik eder. 

MUHİTTİN NAM t BEY (Bitlis) — Efendim! 
Bendeniz çok mühim gördüğüm yalnız bir nokta 
hakkında Heyeti Celilenin nazarı dikkatini celbediyo-
rum. Malumu âlileridir ki, şimendifer iki cihetlidir 
ve memleketin yalmz iktisadiyatı ve ticareti ile alâ
kadar değildir. Aynı zamanda memleketin müdafaası 
ile gayet sıkı temastadır, irtibattadır. Memleketin 
vaziyeti noktai nazarından bazı hatlar olabilir ki, 
memleketin müdafaasını fevkalâde tevri ve teshil 
eder. Bazı hatlar da olur ki, memleketin müdafaası
nı izrar eder. Binaenaleyh bilhassa hudut civarların
da ve sahillerde şimendifer yapılmak istenildiği za
man, behemahal ciheti askeriyenin mütalâasını al
mak mecburiyeti vardır ve bu mecburiyet, bir vazi-
fei vataniyedir. İşte bu noktai nazardan bendeniz, 
Trabzon - Erzurum hattı üzerinde tevakkuf etmek 
istiyorum. Bakıyorum ki, bu hat Hükümetçe teklif 
edilmemiş, yalnız encümen bunu kendiliğinden büt
çeye ithal etmiştir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Geçen 
sene bunun hakkında kanun kabul edilmiştir. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Erkânı Harbiyede 
görmüştür, kabul etmiştir, muvafık görmüştür. 

MUHİTTİN NAMİ BEY (Devamla) — Arz ede
yim efendim. Esasen iki yüz elli kilometreden fazla 
olan bu hat için beş yüz bin lira ile bir şey yapıla
mayacağı şüphesizdir. Erkânı Harbiyei Umumiyenin 

kararının buna iltihak edip etmediğini bilmiyorum. 
Fakat bendeniz Erkânı Harbiyenin kararının alınma
sı taraftarıyım. 

Muhtar Beyefendi nasıl ki bidayette Kütahya -
Tavşanlı hattına muarız oldukları halde bilâhara 
mahallinde tetkikatta bulunduktan sonra ciheti as
keriyeye hak vermişlerse, kendilerinden çok rica 
ederim, bu Trabzon - Erzurum hattı için de Erkânı 
Harbiye Umumiye ile yakından temasa gelerek uzun 
münakaşa ve mütalâa ile mutabık kalsınlar. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Bu ka
nundur. Artık Erkânı Harbiye ile münasebeti yok
tur. 

MUHİTTİN NAMİ BEY (Devamla) — Zanne
diyorum ki, müdafaai memleketle Erkânı Harbiyei 
Umumiyenin pek çok alâkası vardır ve verdiğiniz 
karar dahilinde Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi, 
Riyaşeticumhura vekâleten Başkumandanlık mevki
inde bulunuyor. Binaenaleyh zannediyorum ki, heyet, 
müdafaai memleketi ihmal etmezler. Çünkü bu, arz 
ettiğim gibi doğrudan doğruya müdafaai memleket
le alâkadardır. Bendenizin, şarka mensup bir fert sı-
fatiyle bunları dermeyan etmekliğim, ihtimalki aley
himde olur. Fakat kanaatimi arz ediyorum ve mü
dafaai memlekete taallûk eden bir noktadaki endi
şemi arz ediyorum. Bendenizce, şu beş yüz bin lira 
ile hiç bir şey yapılması mümkün olmayan bu hat 
yerine, hazırlanmış olan Muş - Erzurum karayolu 
biran evvel ikmal edilirse, bu havalinin mühim bir 
ihtiyacı iktisadisi tatmin edilmiş olur. Maruzatım bu 
kadardır. 

ŞEFİK BEY (Trabzon) — Encümen namına ce
vap vermek için söz istiyorum. 

REİS — Buyurun! 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA ŞEFİK BEY (Trabzon) — Efendim! Kütahya 
Mebusu muhteremi Ragıp Beyefendi buyurdular ki: 
«Hükümet, Kütahya - Tavşanlı ve temdidi hattı için 
bütçeye iki milyon lira koyduğu halde encümen bu
nu bir milyon liraya tenzil etmiştir.» Zannederim ki, 
Muvazenei Maliye Encümeni, bu noktayı Heyeti Ce~ 
lilenize arz etmiştir. Malumu âlileridir ki, Hükümet, 
matbu bütçe ile teklifatını yaptıktan sonra Heyeti 
Vekilemiz tebeddül etti. İkinci Heyeti Vekile, bu 
bütçeyi geri almayarak bazı teklifat yapacağım He
yeti Celileye arz etmişti ve bu kabul edilmişti. En
cümence kabul olunan sütunda gördüğünüz rakam
lar, yeni Hükümetin teklifi üzerine Muvazenei Ma-
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liye Encümenince tespit olunan rakamlardır. Biz, 
Hükümetin mütalâası, teklifi ve reyi olmadan bu iki 
milyon liraya bir milyon liraya indirmedik. Hükü
metle görüştük ve bu tenzilde mutabık kaldık. Bina
enaleyh, sırfl Muvazenei Maliye Encümeninin tenzili 
ad buyurmanjıanızı rica ederim. 

Ragıp Bejyefendi buyurdular ki : «İki milyon li
rayı, bir milyon liraya tenzil ettiler ve bu bir milyon 
lirayı da birtakım hatlara zammettiler.» Arkadaşlar! 
Bunun da esbabı mucibesi vardır. Arada - Diyarbe-
kir hattına yedi yüz otuz küsur bin lira konmuş
tur. Çünkü: Geçen sene kabul edilen kanun mucibin
ce 2 738 000 liranın bir milyonu, 1340 bütçesine 
konmuştu. BJr milyonu da bu sene konması zaruri
dir. Bir kanı^n vardır ve kanun icabı Hükümetimiz 
diyor ki: Biz bu kanunu icra edeceğiz. Bunu bize 
karşı, mükerreren vâd eden Hükümete karşı, Meclis 
yaptığı kanunlara karşı, lâkayıt kalamaz. Bu kanun
ları biz yapıyoruz. Kanun icabı olarak bir tahsisat 
konmuştur. 

KAZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Bravo! 
ŞEFİK B^Y (Devamla) — Diğer taraftan Trab

zon - Erzuruin hattına beş yüz bin lira konulmuştur 
ve şayanı teşekkürdür ki, Hükümet teklif etmiştir, 
Encümen kabul etmiştir. Az olduğunu iddia eden rü-
feka vardır. Bendeniz de az olduğuna kaniim ve mu
halif kalmışımdır. Fakat Encümen Heyeti Umumiye-
si itibariyle Hükümetin teklifatını kabul etmiştir. 
Burada da gene bir kanun bulunduğunu Heyeti Ce-
';le tabiî tahattur buyururlar. Çünkü pek yakındır. 
Bu, 1340 senesi dahilinde istikşafatı yapılacak, inşa
ata mübaşeret olunacaktır. Bu hususta yalnız şimen
difer değil, liman da vardır. Bendeniz şahsen az bu
luyorum. Fakat bütçenin zaruretinden dolayı Encü
men bunu tasvip etmiştir. Binaenaleyh Ragıp Beye
fendi ouraya beş yüz bin liranın vâz'ına itiraz buyur-
masınlar; çünkü kanun icabıdır. 

Reis Beyefendi! Müsaade buyurursanız madde
lerde ufak teıjtip hatası vardır. Onu da arz edeyim. 
Arada - Diyaj-bekir dar hattı olacağı yerde dar hat
tının olmuş. Kezalik Samsun - Sivas ve Ankara -
Kayseri - Sivas ve temdidi olacak iken, temdidinin 
olmuş. Diğerleri de kezalik ayniyle Kütahya - Tav
şanlı ve temdidi, Uzunköprü - Keşan dekovili, Trab
zon - Erzurum hattı ve Trabzon limanı olacaktır. 
Bunların hepsj (nin) ilâvesiyle çıkmıştır. Bunu tashih 
buyurunuz. 

MAZHARJ MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim! 
Bu 260 ncı faiılda şimendiferler hakkında rüfeka kâ-

J fi derecede izahat verdiler. Ciheti taallûkunu bilmiyo-
I rum. Fakat 260 ncı faslın esbabı mucibesinde bir 

fıkra gördüm: Bazı zevatın seyrüseferleri esnasında 
I şimendifer idarelerince hususî tren ve vagon tahsis 
I ve ihzarında israf ve ibzal vukubulduğu, azadan Kâ-
I zım Hüsnü Bey tarafından beyan edilmiş ve keyfiyet 
I Encümence tezekkür edilerek talebi vaki muvafık 
I görülmüştür ve hangi zevata hususî vagon ve kom-
I partıman tahsis edileceği vekili aidinin huzuriyle tes-
I pit ve tahdidatı vakıanın temini icrasına Nafia Ve-
I kili tarafından muvafakat edilmiştir. Bunu bendeniz 
I anlayamadım. Demek ki, hususî vagon tahsisinde 
} ibzal vardır. Vekâlet de bunu tasdik ve nihayet kim

lere hususî vagon verileceğini tespit edecekmiş. 

I Efendiler! Dünyanın hiçbir noktasında sürat ka
tarlarına hususî vagon raptedilmez. Çünkü şarj me
selesidir. Eğer hususî vagonla gitmek isteniyorsa hu
susî tren çıkarılır. Fakat yolcu trenine bugün hususî 

I vagon ilâve edildiği zaman, ya bir yolcu vagonunu 
I çıkarır veyahut tüccar malını hamil bir vagonu terk 
j etmek mecburiyetinde kalır. Halbuki bugün hususî 

kompartımanın iki yatağını tutar gidebilir. Binaena-
I îeyh Nafia Vekâletinden soruyorum; hususî vagon

ları kimlere verecektir ve kimlere vermeyecektir? Pa
rasını verecektir denilebilir. Fakat olamaz efendiler! 
Bu parayı bir hususî vagon için vereceksiniz, güzel. 
Fakat bu şimendiferler menafii hususiye için değil, 
menafii umumiye içindir. Bir kişinin istirahatini te-

I min etmek için kompartıman parasını alarak, kırk 
yolcuyu geri bırakmakta mana yoktur. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Vekillere mahsus
tur. Vekillere verirler. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Binaena-
I leyh Nafıa Vekili Beyefendi bendenizi tenvir buyur

sunlar ve zannederim ki, arkadaşlar da'bu fikrime 
I iştirak ederler. (Tabiî sesleri) Ne imiş bu? Vekil hu

zuriyle tespit ve tahdidatı vakıanın temini icrasına 
Nafıa Vekili tarafından muvafakat edilmiştir. Ne 
demektir bu tahdidat. Sürat katarlarına hususî vagon 
takılmaz ve kimseye hususî vagon tahsis edilemez. 

I Böyle takılıp da birtakım yolcuları orada bırakmak, 
tüccar malını geri bırakmak ve bu suretle menafii 

I umumiyeyi ihmal etmek hakkı kimseye verilmemiş-
I tir. Nafıa Vekiline verilmemiştir. 

REİS — Efendim! Mazhar Müfit Beyefendi, he-
j yeti umumiyesi hakkındaki müzakerenin kifayetin

den haberdar değilmiş. Heyeti umumiyesinin müza-
I keresi kâfi görülmüştür. 
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MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — 260 ncı 
faslın esbabı mucibesidir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Encümen, fasıl 
numarasında hata yaptığı için Mazhar Müfit Bey 
yanıldılar. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — 260 ncı 
fasla ne münasebetle girdiğini arz ettim. Mazhar Mü
fit Bey hata etmemiştir Reis Bey! Müfit uyur görü
nür ama, uyumaz. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Bazı arkadaşların sualleri vardır. Onlara 
ayrıca cevap vereceğim. Şimdi Mazhar Müfit Beye 
cevap vermek istiyorum: Hususî vagonlar suiistimal 
edilmemiştir ve edilmez. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Mazbata Muharri
ri Bey, edilmiştir diyor. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (De
vamla) — Bilmiyorum. Fakat bunun kime verilece
ğine gelince : 

Heyeti Celilenizde bunu takdir buyurursunuz ki, 
hakkı teftiş ve murakabeyi haiz olan adamlara ekse
riyetle bu verilir ve her şirkette de böyledir. Başmü
hendislere de verilir, Nafia müsteşarı herhangi bir iş 
için gideceği zaman vagon vermeyeceğiz demek olur 
mu? Eğer hususî bir iş için giderse o başka. Fakat 
teftiş ve murakabe edecektir. Teftiş ve murakabeye 
giderken kendisine mahsus evrakı filân vardır, ayrı
ca bir yeri bulunur, ica'bederse memurları çağırır, 
tekdir eder. Binaenaleyh o memura yapılacak mua
mele ayrıdır. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Efendim! Dört ki
şilik bir kompartımanda gitsin. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Sual soracağım. 
REİS — Rica ederim, bu sualin söze hakkı ta

kaddümü yoktur, sözünüz mahfuzdur. 
ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Bu cevap kâfi de

ğildir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Üçüncü mad
dede Kütahya - Tavşanh ve temdidi hattı var, bu 
hattın tarihçesinden bir nebze bahsedeceğim. Şimdi
ki Vekil Beyefendi; henüz vekil olmadan, memleke
tin geçirdiği safahat itibariyle yalnız Karesi Vilâyeti 
halkı - esbabı mucibesini tafsil etmeyerek şu kadar 
söylüyorum ki, - Balıkesir - Çanakkale - Bursa - Ma
nisa ve bütün Türkiye için bir hattı müdafaa olmak 
için, icabederse teminat akçasını dahi kendileri ver
mek üzere, böyle bir hattın inşasını Hükümetten ri
ca ettik. O zaman Başvekil İsmet Paşa Hazretleri idi 
ve bu vadide maruzatta bulunmak üzere, Karesi me

busları da Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Paşa 
Hazretleriyle bir mülakatta bulundular. Esbabı mu
cibesini burada beyan etmekte faydadan ziyade za
rar tevlidedecek esbap serdetiiler. Bazı noktalar arz 
ettik, Erkânı Harbiye kabul etti. Garbî Anadolu'nun 
hattı müdafaası olmak üzere bu arz ettiğim manatı-
kın, Balıkesir merkezi ile Kütahya arasında en kı:a 
ve en doğru bir hat olmak için, bir hattı müstakin 
halinde bu şimendiferi kabul ettiler. 

Balıkesir merkezinin lehülhamt iktisadî bir hattı 
mevcuttur, İzmir, Bandırma gibi sahillere irtibatı 
vardır. Bu hat sırf vatan müdafaası itibariyle bir za
ruret kesbettiği içindir ki, bunun üzerinde İsrar et
mek mecburiyetinde bulunuyorduk. Buna en ziyade 
muarız olan, o zamanki Nafia Vekili Muhtar Beye
fendi idi. Kendisine her zaman müracaat etsek, der
hal harita'üzerinde tetkikatta bulunur, şu noktada 
büyük bir tünel, bu noktada da büyük bir dolaşma 
lâzım diye taraftar olmazdı böyle sırf askerî düşünce 
ile yol yapılamaz, biraz da iktisadî olmalıdır, böyle 
kuru hat olmaz buyurdular. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Nazarî! 
VEHBİ BEY (Devamla) — Evet, nazarî olarak 

harita üzerinde; biz mümkün ise memlekete, KarasP 
ye gelmesini ve o mıntıkada iktisadî. tetebbuat yap
masını kendisinden rica ettik. Gerçi her ne kadar 
Karesi İstanbul'a pek yakın ise de, Hükümetçe meç
hul bir mıntıka halinden çıkmamıştır ve hâlâ birçok 
menatıkı bizce meçhuldür. (Siz Karesi'liler için ses
leri) Biz Karesi'liler için değil. Ziraat bütçesi geldiği 
vakit arz edeceğim. 

Her nasılsa İsmet Paşa Hazretleri veyahut vekâ
let tarafından bilmiyoruz, belki kendi arzularıyledir. 
Muhtar Beyefendi orada tetkikat yaptı ve Türkiye 
şimendiferciliğinin piri olarak tanınan (Handeler) 
Muhtar Beyefendi, bu harita üzerindeki İsrarların
da, haritanın yanlışlığı dolayısıyle, haklı olmadığını 
bu kürsüden itiraf ettiler. Fakat bu sene bütçe gelir
ken çıka çıka Kütahya - Tavşanlı hattı çıktı. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Ve bir mil
yon lira! 

VEHBİ BEY (Devamla) — Evet ve bir milyon 
lira. Bendeniz yine tekrar ediyorum. İsterseniz bir 
buçuk saat burada bunun esbabı mucibesini rakam-
larıyle, levazımı ve vesaiki ile arz edeyim. Fakat fay
da yerine zarar hâsıl olacaktır. Bu hat, garbî Ana
dolu'nun yegâne muhafaza hattı olacaktır. 

Bize iktisadî hattın lüzumu yoktur. Limanlarımız, 
şimendiferlerimiz maaziyadeten mevcuttur. Fakat bü-
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tün memleketin ve bütün anavatanın müdafaası nok-
tai nazarından bu hat lâzımdır ve buradan oraya an
cak iki yüz kilometrelik bir hattır. Kulağını buradan 
gösterdiği halde, şimdi buraya konuldu ve imâ edil
diği veçhile) Kirmasti'den veya şuradan gidemez, bu
na imkân foktur, sonra fen ehli olmaya da lüzum 
yoktur. Lüziım vardır, fakat bu sene için yoktur. Ben-
denizce lüzum görülen nokta memleket müdafaasıdır. 
İktisadî düşünmüyoruz. Mahaza iktisadî cihetini de 
şimdi arz edeceğim. Hattın geçeceği yerde bugüne ka
dar Türkiye coğrafyalarında yer tutamamış bir Dur-
sunbey kazası vardır ve yeni bir kazadır. İstanbul Mec
lisinde 1333'te teşkil edilmiş, Ankara Millet Meclisi
nin teşekküjüne kadar o zavallı kaza halkının hakkı 
tanınmamıştır. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Kazasının ismi ne
dir? 

VEHBİ BEY (Devamla) — Dursunbey! O D.ırsun-
bey kazası dahilinde kırk bin hektar miktarında Ala
çam ormanı vardır ki, bunun bütçesi müzakere edi
lirken - deyairi Hükümetin buna dair malumatı nok
sandır - ar^ edeceğim. Bu ormanın içinden geçecek 
orada demij madeni, krom madeni var. Ve 8 - 10 saat 
mesafe ile die.-palamut ormanları içinden geçecek. Bina
enaleyh iktisaden dahi bütün memlekete enfa olacak 
bir hat olur. Nafia Vekili Beyefendiden rica ediyorum, 
biraz hassasiyetlerinden vaz geçsinler, geçen sene Mec
lisi Umuminin kendi hatlarının müdafaası sadedinde 
yazdıkları telgraftan münfail olmasın, bendeniz çok 
rica ediyorum, bu yapılacak şey memleketin müda
faası hattıdjr. Bunun üzerinde çok oynamasınlar, bi
ran evvel keşfiyatını yapsınlar. O halk ki, bir sene ev
vel her türlü fedakârlığı göze almış ve hatta Meclisi 
Umumî, Ticaret, Ziraat odaları, belediye meclisi, ica-
bederse bunun teminat akçalarını verelim diyorlar. 

FERİT İBEY (Kütahya) — Vehbi Beyefendi! Şa
hadet ederim; Sırrı Beyefendi o hatta çok taraftardır. 

VEHBİ | BEY (Devamla) — Yalnız bendenizin 
rica ettiğimi cihet Balıkesir merkezine karşı olan iğbi
rarlarını izale etsinler. Bilhassa bunu burada söyle
mek istiyorum. 

Buyurdular ki, hat bizim elimizdedir, nakliyatı 
bunun üzerinde yaparız. Hesabını da yaparız. Hat 
bizim olmamıştır bir; ikincisi: Hat bizimdir diye 
para vermepıekte miyiz? Meccanen mi işlemektedir? 
Bütçeden pjara vermemekte miyiz? Sonra bir adama 
kulağın nenede denirse, buradan mı gösterilir? Bu
radan nakletmek başka; 300 kilometreden nakletmek 
başka.. Şimdi istirham ettik - ki bütçeleri dolayısıy-
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le - nakliyatı ticariye dolayısıyle bunu yapamıyorsu
nuz sonra Ankara - Sivas hattını yapacağız. Ankara -
Kayseri hattının levazımı da buradan gidecektir. 
Levazımatı bu hattın üzerinden taşıyacağız. İstan
bul'dan Eskişehir'e kadar olan hattın üzerinde bütün 
bu nakliyat olacak, şimdi bütün ihtimalâtı bertaraf 
edelim. Bu nakliyat ticarî nakliyt, inşaî nakliyat hep 
bunun üzerinde yapılacaktır. İki taraftan başlanırsa 
nakliyat daha ziyade kolaylaşır. Yani hem Balıkesir, 
hem Kütahya'dan başlansın. Fakat gayet tabiîdir ki 
98 kilometre yerden kolaylıkla nakliyat yapılır ve 
kolaylıkla ilerler. Mümkün olduğu kadar öbür ta
raftan da yapılsın. 

Sonra efendim, Bandırma'da liman yoktur buyur
dular. Bandırma limanı, Bandırma Belediyesinin im
tiyazı tahtındadır ve bütün Heyeti Celilenizden Ban-
dırma'ya İstanbul'a seyahat eden, İzmir'e giden arka
daşlar görmüşlerdir, betonarme olmak üzere yapıl
mıştır ve bitmek üzeredir. Onun için orada boşaltma, 
Haydarpaşa kadar kolaydır ve nitekim Balıkesir mer
kezine isale edilecek su için hamiyetmendanın getirttiği 
25 bin liralık boru, Anvers'den doğru Bandırma li
manına gelmiştir, İzmir limanına dahi gitmemiştir. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Vehbi Beyefendi, hakikaten cidden Balı
kesir mebusu oluyorlar! 
. VEHBİ BEY (Karesi) — Tabiî! Bunda şüphen 

varsa tashih et! 
NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (De

vamla) — Vehbi Beyefendi, Erkânı Harbiyenin çiz
miş olduğu hudut yanlıştır, yanlış yapıyorsun diyor. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Onu demiyorum. 
NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (De

vamla) — Erkânı Harbiye - arz ettiğim gibi - Ban
dırma - İzmir hattı üzerinde iki nokta vermiştir. Di
yor ki, şu iki nokta arasında hattı nereye isal eder
seniz bence makbuldür. Nafıa Vekâletine kalan ci
het, yalnız o hattı ucuz yapmak, sonra iktisadî nok
talardan götürmektir. Vekâlet, Erkânı Harbiyenin şu 
vermiş olduğu karara karşı tabiîdir ki - müsade buyu
rursanız burada söylemek istemediğim bir çok esbap 
ve delâil ile - muhalefet ve itiraz edemez. Vekâletin 
yapacağı vazife, onları fennî ve iktisadî surette ten
virdir. Bu maksatla Muhtar Bey efendiye rica et
tim; kabul buyurdular. Fakat hastalandılar. Yalnız 
Balıkesir'e kadar gittiler, Balıkesir'in üst tarafına 
gidemediler. Kütahya'dan Balıkesir'e gittiler. Fakat 
diğer bir nokta daha vardır ki; haritalara bakılırsa, 
Balıkesir'de görülür. Binaenaleyh, o ciheti de tetkik 
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edeceğiz. Şayet iyi gelirse Balıkesir'e gidecek fakat I 
Vehbi Beyefendiye sorarım; Balıkesir Meclisi umu
misine küskündür diyorlar. (Balıkesir değil, Karesi 
sesleri) Karesi vilâyetinin Meclisi umumisidir o. Ve 
yine hat Karesi Vilâyetinin dahilinden geçecektir. 
Bende bir adilik olsa idi, bunu isnat ettiğiniz bir ar
kadaşınız adilik yapsaydı, o vakit bunu yapmam der
dim ve bir çok maniler bulurdum. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Beşerdir, melek değil
dir dedim. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (De
vamla) — Ve yapmam, bunu yapmak isteseydim ya
pardım. Benim gibi böyle rubu asırdan fazla hizmet 
etmiş bir adamı, memlekete hizmet etmiş olan bir 
adamı, memlekete iğbirar edecek bir adam mı zan
nediyorsunuz? Teessüf eder, teessüf ederim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Teessüfe hiç hacet yok. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (De
vamla) — İğbirar sözünüzü geri alınız, hiç bir vakit ! 
kabul edemem. Gene kendi vilâyetinize gidecektir ve 
kendi vilâyetiniz dahilindedir. Fakat bundan ihtimal 
ki iktisaden daha büyük faydalar vardır. Tetkik ede
lim. Demin de arz ettiğim gibi, buradan şuradan ge
çecek diye fennî, askerî şeyi üzerimize nasıl alabi
liriz? Erkânı Harbiye - resmen soyuyorum ve tek
rar ediyorum - iki nokta vermiştir; bu iki noktanın 
birinden gideceksin diyor. Kütahya'dan, Tavşanlı'ya 
kadar sabittir, değişmiyor. O hatta başlamak için uğ
raştım, çalıştım, kabul ederseniz ve hatta iki milyon 
koydum, üç milyon korsunuz, bunun ikmaline çalı
şırım. Fakat hat güzergâhı meselesi için Heyeti Ce-
lilenizden de rica ederim. Böyle nokta nokta tespit 
etmekle; her halde hakikate mugayir bir şeye doğru 
gitmiş oluruz. Diğer hatlarda yaptığımız gibi, fennî 
işi Hükümetin mesul ellerine bırakalım, onlar yan
lış yaparlarsa, icabında biz onları sigaya çekelim. 
Dedikleri gibi şu hattı şunun için yapmadı, bunun 
için yapmadı, bunun imkânı yoktur. Kendileri nasıl 
umum memleketin mebusu ise, yirmibeş seneden beri 
memleketin heyeti umumiyesine hizmet etmiş olan 
bir adam, filan memlekete şu olmuş, filan memle
kete şu demiş, buna metelik vermez. 

FERİT BEY (Kütahya) — Efendim! Zavallı Kü
tahya, eyalet halinden, vilâyet haline, vilâyet halin
den liva haline düşe düşe beklediği, tasavvur ettiği 
yalnız şu hattın inşasıdır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Allah ga
zadan esirgesin. j 
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FERİT BEY (Devamla) — Garip bir tecellisi 
var; bu mesele üzerinde garip bir münakaşa tevlit 
ediyor. Adeta hararetli bir münakaşa meydana çıktı. 
Tabiîdir ki; arkadaşlarımızın heyeti mecmuasının ar
zusu vatanın menafiine hizmetten ibarettir ve tabiîdir 
ki bu husus umumî meselenin halli esnasında mev
zubahis olamaz ve bir mahal işgal edemez. Bende
niz iki cihet hakkında kısaca maruzatta bulunmak is
tiyorum: Birincisi, bu hatta tahsis edilen meblâğ hak
kında ve diğeri de bu hattın inşaat mebdei noktai 
nazarındandır. Evvelâ: Bu hatta tahsis edilen meb
lâğ hakkındaki noktai nazarımı arz edeyim: 

Efendim! Rüfekayı muhterem enin izah etmiş ol
duğu veçhile, bu hat memleketimizin en esaslı mü
dafaasına ait olduğu cihetle, hattın süratle inşa edil
mesi de gene Erkânı Harbiyenin tavsiyesi üzerine 
Hükümt tarafından iltizam edilmiştir ve bu ilti
zama binaen hattın dört senede ikmal edilmesi için 
(8) milyon lira bir meblâğın tahsis edilmesi takarrür 
etmiştir ve buna binaendir ki, Nafıa Vekâleti bu se-
neki bütçede 2 milyon arzu etmiş ve gelecek senenin 
bütçesine de 4 milyon lira ilâveyi tasavvur etmiş, 
fakat Hükümetin tebeddülü neticesinde bu iki mil
yon lira tahsisattan bir milyon lirası tenzil edilmiştir. 
Efendiler! Bunun şuraya, Ergani veya Trabzon hat
tına tahsis edilmiş olduğunu arkadaşlar söylediler. 
Şüphesiz ki; arzumuz gerek Ergani hattının, gerek 
Trabzon hattının ve gerek diğer hatların mümkün oK 
duğu kadar süratle ikmal ve inşasıdır. Bu noktai na
zardan buraya tahsis edilmiştir diye şikâyet etmi-
yeceğim. Bilâkis beyanı teşekkürat edeceğim. Fakat, 
şunu da rica edeceğim ki; aynı zamanda inşaası zarurî 
ve muktazi bulunan bu hattın istilzam ettiği msarifi 
de % 50 miktarında tenkis etmek, şüphesizdirki, arzu 
edilen neticeyi istihsale mani olur. Binaenaleyh, ar
kadaşlarımdan bazılarının teklif etmiş olduğu veç
hile, kemafıssabık Hükümet tarafından ilk önce 
vaki olan teklif ki; iki milyon liralık bir kredinin, 
Nafıa Vekâleti emrine verilmesi hususunun kabulünü 
Heyeti Celilenizden istirham ediyorum. Esasen yeni 
Hükümetimizin Nafıa Vekili muhteremi de, bir kaç 
sene zarfında ikmali zarurî olan bu hat için bu iki 
milyon lirayı talep etmektedir. Maliye Vekili muhte
reminin hareket ettiğini görüyorum. Fakat kendile
rinden bilhassa memleketin menafii esasiyesi noktai 
nazarından rica edeceğim. Çünkü ismi geçmiştir, bu 
hattın müntehası Çanakkale olacaktır. Onun için tek
rarında mahzur görmüyorum. Bu noktai nazardan, 
bu hattın inşası için kabili icra sarfiyatın - kabilse -. 
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devletin ha^at ve istikbali noktai nazarından esirgen-
memesini ıfica ediyorum. Bu cihete kadar yani bu 
hattın inşası hususunda gerek hükümeti haziranın ve 
Heyeti Cel|leniz ile Balıkesir Mebusini muhtereme-
sinin bu husustaki temayülünden pek çok istifade 
edeceğim. Şsasta Balıkesir Mebusu muhteremi ile 
müttefik bulunuyoruz ve Balıkesir Mebusu muhtere-
miyle müttefik bulunmak büyük bir kuvvettir. (Han
deler) Fakat Balıkesir Mebusu muhteremi Vehbi 
Beyefendi ijte yalnız bir noktada ayrılıyoruz ve Muh
tar Beyefendi ile de aynı surette ayrılıyoruz. Muh
tar Beyefendinin ihtisasına ve Vehbi Beyefendinin 
gayretine şüphesiz ki hörmet ederim. Fakat zannede
rim ki, Mİıhtar Beyefendi de bir noktai nazardan, 
beyanatları) arasında tenakusa düşmektedirler. Fil
hakika ilmin netayicine ittiba etmek zarureti vardır, 
hesabın veıfdiği neticeye tamamiyle itaat etmek za
ruridir, katidir. Yüz kilometrelik bir yerden inşaata 
başlamak dururken, üçyüz kilometrelik bir mesafe
de inşaata başlamak belki gayri mantıkidir. Fakat 
beyefendiler! Meseleyi bidayetindeki kabul ettiğimiz 

esas noktai nazarından tetkik edecek olursak bunun 
da gayrimenkul olmadığını, gayri mantıki bulunma
dığını yani Kütahya'dan başlamak hususunun her 
halde mantıkî ve makul olduğunu kabul etmek icap 
eder. Çünkü ne dedik? Şüphesiz menafii iktisadiye-
mize son djerece hizmet edecektir. Fakat evvel beev-
vel her şeyden mukaddem nazarı dikkat ve mütalâa
ya alınacak bir şey vardır ki, o da bu hattın askerî 
bir hat oliıasıdır. Efendiler! Bunun askerî bir hat 
olması noktai nazarından muhtelif inşaatımızın muh
telif iktisadiyatımızın emretmiş olduğu şeraite mu
gayir bir takım hattı hareket ittihaz ediyoruz. Gene 
Muhtar Beiyefendi biraderimiz, pek güzel izah bu
yurdular. Kayseri'ye gidecek bir hattı Ankara'dan 
inşaa etmek doğru mudur? Ulukışladan yapmak ve
ya Mersin yoluyle raptetmek daha doğru olmak lâ
zım gelir ve hakeza Erkânı Harbiyemizin, buradaki 
arkadaşlardan birisinin tasavvur ettiği veçhile, Garp-
ten Şarka doğru gidecek hatlarımız inşa edilmeksi
zin, Şarkdatn veya Şimalden gelecek hatlarımızın in
şasını istilzam edecek surette tavsiyeleri mevcuttur 
ki, bütün memleketin şevkülceyşi noktai nazarından, 
müdafaası noktai nazarından bu mesele son derece 
haizi ehemfniyet mesaildendir. Hatta o derece haizi 
ehemmiyet mesaildendir ki, Samsun hattının, Ankara 
hattının infaatını tecavüz etmemesi nazarı dikkat 
ve mütalâaya alınmıştır, işte bu noktai nazardandır. 
ki, bu hatlın inşaatına - velevki biraz masraflı ve 
külfetli ols& dahi" - Kütahya cihetinden başlanması, 

her halde menafii milliyemiz noktai nazarından daha 
ziyade tecviz edilecek bir hattı harekettir. Balıkesir 
Mebusu muhteremi, bunun Balıkesir cihetinden baş
lanmasını dermeyan buyurdular. (Karesi Mebusu ses
leri) Evet, Karesi Mebusu. Eğer Balıkesir cihetinden 
başlanması mümkün olursa, o cihetten başlanılma
sında bir mahzur görmem. Fakat öyle zannediyorum 
ki, bu hattı muhakkak o cihetten başlanmak üzere 
tehir etmek, şüphesiz ki menfaati umumiyemize mu
gayirdir. Evet tehir edilecektir. Çünkü burada gerek 
vekili muhteremin ve gerekse diğer arkadaşların ver
dikleri izahattan anladık ki, Balıkesir cihetinde bu
lunan noktai iptidai henüz taayyün etmemiştir. Kü
tahya'dan iptidar ederek Tavşanlı'ya kadar keşfiyatı 
yapılmış, Tavşanlı'dan ileri bir güzergâhda tespit edil
miş veya aşağı - yukarı tahdit edilmiş. Fakat bunun, 
Bandırma hattının üzerinde hangi noktada telâki ede
ceği ve o noktadan sonra hangi güzergâhı takip ede
ceği henüz keşfedilmemiştir. Diyeceksiniz ki Bandır
ma hattı üzerinde Balıkesir de müntehi olsun. On
dan sonra ötesini keşfederiz. Hayır efendiler! Bu 
şüphesiz ki, mahzurlu bir şeydir. Çünkü bir hattın 
güzergâhı bir noktaya gittikten sonra, o noktadan 
itibaren mutlaka öbür tarafa gitmesi icap etmez. Ih-
timalki Bandırma hattını kestiği yerde itibaren, bit
tabi Balıkesir'in bir miktar Cenubundan veyahut bir 
miktar Şimalinden olursa daha seri, daha ehven bir 
güzergâh intihap edilmesi lâzımdır. Binaenaleyh Ba
lıkesir'den ileriye ait aksamı tespit edilmeksizin, 
bunun Bandırma hattının herhangi bir noktasında hi
tam bulacağını şimdiden kestirmek gayri kabildir. 
Fakat Karesi Mebusu Muhteremini Vekil Beyefendi 
pekâlâ tatmin buyurdular. Kirmasti'ye gitmesi ihti
mali yoktur. Bandırma hattının üzerinde Balıkesir'in 
Şimal veya Cenuba müteallik bulunan iki hattın ara
sına iltisak peyda edecektir. Bu noktai nazardan 
meseel halledilmiştir. 

ALÎ ŞUURÎ BEY (Karesi) — İtiraz etmiyoruz. 

FERlT BEY (Kütahya - Devamla) — Yalnız o 
cihetten başlanması hususunda İsrar edilecek olursa, 
bu hattı nafile yere tehir etmek demektir. Çünkü 
istikşafatı yapılmamıştır ve güzergâh taayyün etme
miştir. Binaenaleyh hattın tehirine müncer olmak za-
zuretinde karar kılacaktır. Şimdi Heyeti Celilenizden 
iki istirhamım var: Birisi, Müdafaai Milliyemize taal
lukuna binaen, bu hususta Hükümeti sabıka tarafın
dan tenzil edilmiş olan bir milyon liranın, gene He
yeti Celileniz tarafından lütfen kabul ve tasvibi ile, 
hiç olmazsa muayyen seneler zarfında emniyeti mil-
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üyemizin temini; ikincisi de, bu hususun biraz uzun 
olmamakla beraber, yalnız iltisak noktası taayyün 
edinceye kadar Kütahya'dan itibaren biran evvel 
inşaasına mübaderet edilmesini istirham ederim. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Bendeniz zannediyorum ki, meselenin en 
makul şekli halli evvelce vaki olan maruzatımdıt, Or
ta yerde mevzubahis olan dört hat vardır. Devlet; 
iktisadî, askerî esbap ve mülâahazata binaen her ne 
şekilde olursa olsun bu hatların inşaasına karar ver
miştir ve bunlar için kanun yapmıştır. Bu artık su
reti katiyede halledilmiştir. Bütçede ahzı mevki 
eden iki, beş milyon lira bu hatların inşası için mu-
hassas meblâğ, yekûn parayı teşkil etmiyor; muhas-
sas paranın sekizde birini, dörtte birini teşkil edi
yor ki, haizi ehemmiyet değildir. Bendeniz Heyeti 
Celileye demin arz ettim ki, bu inşaası mukarrer olan 
hatların muhammen bedeli inşasının yekûna üze
rine taahhüde girişmek salâhiyetini Hükümete ver
mek için, Muvazenei Umumiye Kanununa bir madde 
ilâve ediniz. Artık bundan sonra bunun bir taksiti, iki 
taksiti mevzubahis olamaz. Ondan sonrada her sene 
içerisinde devletin siai maliyesiyle, kudreti maliye
siyle ve bir senelik zaman içerisinde, alât ve edevatı 
fenniye vesairesi mevcut olan yerlerde ve bittabi 
ehemmini. mühimmine takdim ederek, yani hangileri 
üzerinde daha çok iş yapmak imkânı varsa, ki tah
sil edilecek olan netice budur. Esasen bendeniz ge
lecek sene için bu fasılları, yani bu umuru nafıa li
man ve şimendifer inşaatını bu adi bütçede bırak-
mıyacağım, bu hususatı bu adi bütçeden çıkaracağım. 
Zira bunların burada yeri yoktur. Bu kısım hidematı 
ihtiva etmek üzere inşallah 1342 de bendeniz tak
dim etmek vaziyetinde kalırsam, her halde ayrı ve 
fevkalâde bir bütçe halinde takdim edeceğim. Onun 
için istirhamım, konan paraların yekûnu üzerinde oy-
namıyalım. Muvazenei Umumiye Kanununda bu hat
ların yekûnu inşası hakknıda taahhüde girişmek için 
Hükümete verilecek olan salâhiyeti mutazammın ta
ahhüde girişmek için Hükümete verilecek olan sa
lâhiyeti mutazammın encümence bir madde tanzim 
ve Muvazenei Umumiye Kanununa ilâve edilsin. Ye
kûna icrayı tesir etmez. Şu halde bu sene bunun üze
rine bir milyon, iki milyon konunca ne-fayda hasıl 
olacaktır? Fiiliyatta ne yapmak lazımsa - ki bun
dan fazla yapmanın maddeten imkânı yotkur - ge
ne o yapılacaktır. Kâğıt üzerindeki tahsisat miktarını 
arttırmak madem ki haizi tesir değildir ve bu hat
ların da yapılması kabul edilmiştir, bunların yekûnu 

üzerine taahhüt alabilmesi salâhiyetini Hükümete ve
riniz ve bu tarzda Muvazenei Umumiye Kanununa 
bir madde koyunuz. Başka şekilde miktarı tahsisat 
üzerinde İsrarda mâna yoktur. Rica ederim biran ev
vel bu faslı intaç edelim. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA ŞEFİK BEY (Trabzon) — Efendim! Muvazenei 
Umumiye Kanunu için teklif olunan maddeyi En
cümen kabul eder. Eğer havale buyurulursa Muvaze
nei Umumiye Kanununa yetiştirmek üzere müstace-
len tetkik ve intaç ederek takdim ederiz. (Pekâlâ 
sesleri). 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Reis Bey! Bu
na dair bir takririmiz vardır. 

REİS — Müsaade buyurun, daha söz isteyen, 
sual sormak isteyen arkadaşların miktarı ondur. Söz 
sırası Mithat Beyindir. Fakat kendilerinin de kifayeti 
müzakere takriri vardır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Aleyhinde söz 
istiyorum; efendim! Fasıl hakkında bir çok söylendi, 
hatta inada bindi. Fakat el'an daha mesele hallo
lunamadı. Vekili muhterem bendenize, siz bir tarafını 
gördünüz diye soyuyor. Bu, hakikaten yanlış ve ha
kikaten izaha muhtaç bir vaziyettir. Nafıa Vekili 
muhteremi, Erkânı Harbiyenin gösterdiği iki noktayı 
bana sarahaten irae etmişlerdir. Bu iki nokta ara
sında geçmesi muhtemel olan güzergâh, benim tayin 
ettiğim güzergâhtır. Yapılması muhtemel olan güzer
gâhların hepsine baktım. Bakılmıyan yerler, bakıl
ması icap etmiyen yerlerdir. Rica ederim, bir taraf
tan diyorsunuz ki : Demiryolcuların piridir; vaz
geçtim bu pirlikten. Hiç olmazsa demiryolculardan 
biridir deyiniz. (Handeler) öyle kabul ediniz. Ben 
güzergâhı tayin ederken başka türlü tayin etmem, 
mutlaka tamam tayin ederim, birdir, ve odur, baş
ka türlü olmaz (Alkışlar). 

Sonra efendim! Kütahya'dan başlanması taraf
tarı idim. Madem ki, müdafaayı vatan bu hattın ya
pılmasını elzem görüyor, bunun için de çabuk yapıl
ması lâzım olan kısım Balıkesir kısmıdır. Müşkül 
olan kısım yine Balıkesir'e yakın olan kısmıdır. Bi
naenaleyh bitecek olan kısım orası olduğundan ora
dan .başlanmak lâzımdır ki, o hat matlup olduğu 
kadar süratle yapılabilsin. Bu maksada binaen ora
dan başlansın dedim, şeyetmedim. Çok istirham edi
yorum, yanlış anlaşılmasın. Sonra Nafıa Vekili Muh
teremine sual soracaktım, lâkırdıya hakkım, yar de
diler, oda kaldı. 
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Mazhaıj Beyefendinin söylediği meselede bakla
yı ağızdan, çıkarmak lâzım gelir. Mazhar Müfit Be
yin sordukları şeyler, vekiller bedava vagonlarla se
yahat edijiorlar, bu bir mecburiyet midir? Mazhar 
Müfit Beyj bunu sormak istiyor. Yoksa Müsteşarın 
seyyahati, [Müdürü Umuminin seyyahati, yahut De-
miryollar Müdürü Umumisinin seyahati, hatta Behiç 
Beyin seyyahati resmî ve fennidir. Mutlaka fen me
murları, müfettişler hattı gezerler ve dolaşırlar. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Kızım sa
na söylüyorum, gelinim sen anla demektir. (Hande
ler). 

MUHTJAR BEY (Devamla) — Seyyahat şu idi, 
bu idi ve ibunun için yolcunun vagonu kesilirde hu
susî vagon konabilir mi? Bu mesele Meclisi Âlice 
taayyün etsin. Mazhar Müfit Bey, bu vagon verilecek 
midir, verilmiyecek midir diye soruyordu. Bu bak
layı çıkaralım da mesele hallolsun. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — jSöz istiyorum. 

REİS 4- Efendim: Muhtar Beyefendi kifayet hak
kında söz Marak maksatlarını beyan ettiler. Vekil Bey 
de bittabi cevaplarını vereceklerdir. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Muhtar Beyefendi yazmış olduğu raporda, 
doğru söylüyorlarsa kendileri diğer güzergâh üzerinden 
gitmediler. Yalnız mütalâa kabilinden söylenen söz 
başkadır, jgidip onu tetkik ettim, ikisini mukayese 
ettim, denjek başkadır. Binaenaleyh bendeniz iddia 
ediyorum, (raporu hâlâ Nafıadadır. Söyledikleri yer 

.yalnız Balıkesir'dir, hatta Balıkesir'den daha üeri git
tiler, fakat bir yeni güzergâh üzerinden geçmediler. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Altı aydan beri 
neden ikinci keşif yatırmadınız? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Ben Kirmasti üze
rinde istikamet tayin etmedim. Kirmasti üzerinde is

tikamet tayin olunamaz. Çünkü Susurluk ile kir
masti» niri ortasında olmak üzere bir yere gidecek
tir ve dağların üzerindedir. Benim tayin ettiğim yer 
Atranos çayı, Emet çayı, Dölek dere, Değirmendere 
Teke deresi, Tombay deresi, Tekir deresidir ve bun
ların hepsinin istikametini tetkik ettim, raporumda 
vardır. Onların haricinde çıkarsa yüksek dağlara çı
kar ve o hattan ayrıldığı dakikada mutlaka Kirmas-
tı'dan geçmek üzere bir güzergâh tayin eder ki, bu 
aksamı tarik haricinde idi. Oradan geçmedim. Gös
terdikleri iç hariçti. Ben burada fennen söylüyorum, 
haşka türlü olamaz. 

REİS — Efendim! Kifayeti müzakere takriri 
okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Faslın reye vaz'ını teklif ede

rim. 
Aydın 

Mithat 
REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen elle

rini kaldırsın.. Kâfi görmiyenler lütfen ellerini kal
dırsın.. Kâfi görülmüştür. 

Efendim! İki takrir vardır. Takririn birisi Kütah
ya Mebusu Ragıp Beyindir. «260 ncı faslın ikinci 
ve üçüncü maddelerinin Hükümetin teklifi veçhile 
kabulünü teklif eylerim» diyor. Bir maddeden ten
kis, diğer maddeye zam teklifidir. Hükümet de, en
cümen de tekliflerinde İsrar ederlerse Hükümetle En
cümenin tekliflerini ayrı ayrı reye koymak lâzım
dır. Yok eğer Hükümetle encümen ittifak etmişlerse, 
tek imzalı takriri bittabi reye vaz edemem. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Encümenle ihtilâfımız yoktur. 

REİS — Şu halde bu takriri reye vaz edemem. 
Şimdi efendim, Maliye Vekili Beyin bir teklifi ile 
Trabzon Mebusu Abdullah Beyin bir takriri vardır: 

2. — EVRAKI VARİDE 

Takrirler 
2. — Trabzon Mebusu Abdullah Beyin, Trabzon 

limanı ile Trabzon - Erzurum Demiryolunun inşası 
için elli milyon liranın sarfına mezuniyet verildiği hak
kında Muyazenei Umumiye Kanununa bir madde ilâ
vesine dair\ takriri (4/177 mükerrer). 

Riyaseti Celileye 
Trabzojı Limanı ile Trabzon - Erzurum demiryo

lunun inşadı için azamî beş senede sarfedilmek ve her 
sene sarfı licap eden miktar bütçeye konulmak ve se
nesi içinde) bütçesinde sarf edilemiyen miktar mütea

kip senede sarfolunmak üzere elli milyon lira sarfına 
mezuniyet verilmiştir. Balâdaki maddenin- Muvazenei 
Umumiye Kanununa ilâve buyurulmasını teklif ve ri
ca eylerim efendim. 

Trabzon 
J - Abdullah 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Maliye Vekilinin 
teklifiyle teklifim birdir. 

REİS — Teklifte birleşiyoruz. Fakat Kütahya -
Tavşanlı ve temdidi hattı hakkında da Maliye Vekili 
ayrı teklifte bulunuyor. Şimdi Maliye Vekili Bey ge-
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rek Kütahya - Tavşanlı ve temdidi olsun, gerek Trab
zon - Erzurum hattı ve Trabzon limanı olsun bunla
rın inşaasına tahsis edilecek miktara esası kanunî olan 
maddenin Muvazenei Umumiye Kanunu lâyihasına 
dercini teklif ediyor. Abdullah Bey de elli milyon li
ralık bir madde ilâvesini teklif ediyorlar. Binaenaleyh 
gerek bu hatların ve gerek Trabzon limanının inşaatı
na muktazi tahsisatın Muvazenei Umumiye Kanu-

A) Nafıa Vekâleti Bütçesi : 
REİS — Fasıl hakkında başka mütalâa yoktur. 

Faslın yekûnu olan (11 388 000) lirayı kabul edenlej-
lütfen ellerini kaldırsın... indiriniz efendim. Kabul et-
miyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

261 Havalii Şarkiye demiryollarının in
şaat ve tamirat ve işletmesine mua
venet 500 000 

REİS — Vehbi Bey! 
(Mülhak bütçesi gelecek sesleri.) 

REİS — Celse açılmıştır. (Ekseriyet yok, var sesle-

ri.) 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Ekseriyet 

yoktur. Kaç kişi olduğu görülüyor. Meclis açılamaz, 
yoklama yapılması lâzımdır. 

REİS — Müsaade buyurunuz, celse açılmıştır. Fas
lın müzakeresine devam ediyoruz, rica ederim arka
daşlar! Ekseriyet vardır. Ekseriyet olmazsa celse nasıl 
açılabilir. 

REtS — Emin Bey buyurun! Nafia bütçesine de
vam ediyoruz. 

EMİN BEY (Karahisarı Şarki) — Efendiler! Ge
çen sene dairei intihabiyeme giderken Giresun - Şar-
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nunda bir madde ile tespitini esas itibariyle kabul 
edenler (reye konmaz, encümene gider sesleri.) lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... 
Esas itibariyle kabul edilmiştir. Yani nazarı mütalâ
aya alınmıştır, encümene veriyoruz. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Ayrıca müzake

reye hacet yoktur. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Mülhak bütçesi gelecek
tir, o vakit söylerim. 

RElS — Fasıl hakkında söz isteyen yoktur. Bu fas
lın yekûnu olan beşyüzbin lirayı kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

262 Devlet yollan ve büyük köprüler 3 000 000 
Efendim! Beş dakika teneffüs için celseyi tatil edi

yorum. 
Hitamı Celse; Saat: 5,35 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Bir celseyi 
yeni baştan açıyorsunuz, ekseriyet olmadan açılabilir 
mi? Dördüncü madde sarihtir. 

REİS — Nisabın takdiri Riyasete ait bir vazife
dir. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Azanın da 
hakkı beyanı vardır. 

ki Karahisar yolu üzerinde birçok köprülerin bozuk 
• yolların çökük olduğuna, yalnız bir dolambaçta on-

dokuz yerin yıkıldığına şahit olmuştum. Karahisar'a 
gittiğim zaman Nafia tahsisatının ne suretle sarf edil-

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

• > • • • < « 

İKİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat; Saat: 5,50 

REİS : Reisvekili İsmet Bey 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Talât Bey (Kângın) 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAT 
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diğini öğrenmek 
sının sarf 
açtığım zarhan 
rahisar urriuru 
kısmında 
para konulhıamıştır 

istedim. (19) bin liradan (200) lira-
olunduğuna vâkıf oldum. Bugün bütçeyi 

gördüm ki, Karahisar yolu namına, Ka-
nafıası namına tamir edilecek yollar 

kilometre yol gösterilmiş ve fakat hiçbir 

Efendiler! Karahisar'ın malumu âlinizdir ki, iki is
kelesi vardir. Biri Giresun diğeri Ordu iskelesi. Ordu 
yolu açılmadığından dolayı Koyulhisar, Mesudiye, Su
şehri kazaları mahsur bir haldedirler. Giresun - Kara
hisar yoluıjun arz ettiğim tarzda bulunmasından dola
yı, merkez kazası ile Alucra kazası yolsuz bir halde
dir. Malurnu âlinizdirki, yoldan iki gaye temin edil
mek lâzımdır. Birisi mahsulün dışarıya çıkarılabilme
si ve bu suretle içeriye para girmesi, ikincisi hariçten 
içeriye girecek olan emtia ve eşyanın ucuz surette gir
mesidir. Dahilden harice eşya çıkmıyor, hariçten giren 
eşya hortujıı gibi ahalinin elinde bulunan parayı sö-
mürüyor. fundan dolayıdırki Karahisar'ın ihtilâl, yan
gın, muhaieret, ölüm memleketi olan bu muhitin ev
lâtları odıjnculuk ediyorlar, Canik kıyılarına iniyor
lar, iş bularlarsa çalışıyorlar, iş bulamazlarsa dileni
yorlar. Bendenizin itikadımca bu tarzda bu yolları 
vücuda getirmek mümkündür. Yeni idarede yeni usul, 
yeni sistem lâzımdır. Bizim ne kadar köprülerimiz 
varsa, ne [kadar yollarımız mevcut ise ve açılacaksa 
öyle (180) (mühendisle değil, hariçten getireceğimiz ve 
kendi narr} ve hesabımıza işleteceğimiz mühendisler
le bunların) keşifleri icra edilmelidir, ehemmiyetle esas 
ittihaz edijmek üzere Nafia Vekâletinin bir yol, bir 
köprü projesi bulunmalıdır. Faraza yirmi senede vü
cuda getirilecek ise, her seneye ait aksam ifraz edile
rek, mesai i ve tahsisat ifraz olunarak Devletin malı ol
mak üzere; o köprüler olsun, yapılmalıdır. (Bravo ses
leri) Vakıa| itiraf ederimki, biz bedbaht varisleriz. 
Maziden Maneviyat namına, sefaletten başka hiçbir 
şey tevarüi etmediğimiz gibi maddiyat namına da yal
nız harabe/ye tevarüs etmişiz. Fakat Devletin adalet 
ve hukuku mütesaviyesi bilcümle aksamı memlekete 
teşmil edilinek lâzım gelir. Karahisarın bu adalet ve 
haktan istifade etmesi lâzım geldiği takdirde, Karahi
sar harabesinin bu adalet ve haktan hissesi yok mu
dur? (Vardır sesleri.) Dairei intihabiyeme gideceğim 
zaman, dertlerini sorduğum ve göz yaşlarını gördüğüm 
halk, efen ii, biz Devletin bütün vergilerini veriyor, 
bütün tekliflerini icra ediyoTuz, yol parası veriyoruz 
dedikleri halde hani bizim yollarımız dedikleri vakit, 
ben o halka karşı ne yüzle bakacağım, ne yüzle ce
vap vereceğim? Binaenaleyh bunun tamirini Nafıa 

Vekâletinden istiyorum ve umum proje hakkında na
zarı dikkati celbederek cevap da istiyorum. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Hatibi muh
terem Emin Beyefendi de buyurdular. Nafıa, bir 
program yaparak o program üzerine hareket etmesi 
lâzım gelir. Bu Emin Beyin istedikleri programı Hü
kümet yapmıştır. Son zamanda Hükümet Meclise 
beş sene zarfında mevcut turuku umumiye için de, 
ehemmi mühimme takdim ederek yapabileceği yolla
rın keşfiyatını ve beş sene zarfında sureti icrasını ve 
onlar için lâzım olan parayı talep ettik ve bu, Nafıa 
Encümeninden geçti, Muvazenei Maliye Encümenin-
dedir. Vekil Beyefendiden istirham ediyoruz. O prog
ramı tatbik edip etmiyeceklerini burada beyan bu
yursunlar. Beş sene içinde en mühim olarak inşası el
zem olanlar o program dahilinde yapılıyor. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Sarf edeceği parayı 
veriyorlar mı? Bu sene için sarf edeceği para üç mil
yon liradır. 

MUHTAR BEY (Devamla) — İstenilen para (3) 
milyon liradır. Bu üç milyon lira ile, bu sene tezgâ
hını kuracak, kısmen inşaata başlıyacak ve o yollarda 
programını tatbik ile ihzaratını icra eyliyecektir. Gele
cek sene bu miktardan daha bir parça ziyadedir. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Maliye Vekiline sor 
bakalım; parayı veriyor mu? 

EMİN BEY (Karahisarı Şarki) — Bir sual soraca
ğım. 

REİS — Efendim! Arkadaşınızdır, Azayı Kiramdan 
sual sorulamaz. 

EMİN BEY (Karahisarı Şarki)— Encümende bu
lundukları için. Söyliyorum. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Onun için Erkânı 
Harbiyei Umumiye Riyasetinden bir memuru mahsus 
ile, Nafıa Vekili sabıkı o vakit Vekil sıfatıyle gelip 
Encümende durudiraz müzakere olunarak tespit olu
nan bir prorgamdır. Hükümetten gelen şekli hemen 
hemen tadil olunmıyarak çıkarılmış bir programdır. 
istirham ederim, onu tatbik etsinler. Bu program şim
diye kadar yapılanların içinde, dairei aidesince en iyi 
tetkik olunmuş, hakikaten gayet vâkıfane, müdellel 
olarak nasıl yapılacağı, ne kadar amele kullanılacağı 
ve sureti şevkleri ve işin icabına göre icrasiyle tefer
ruatı saireye kadar beyanı mütalâa edilmiş, hakikaten 
kabili kabul, kabili icra bir programdır. Rica ediyo
rum, tatbik etsinler. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Bu sene çıkar mı? 
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MUHTAR BEY (Trabzon) — Bütçe ile beraber 
çıkarsınlar. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim! Haritaya 
göz gezdirecek olursak, Nafıa işlerinde en ziyade ih
mal edilmiş kısım Şark vilâyetleridir. Asayişin takar
rürü, maarifin ilerlemesi arzu ediliyorsa, şimendiferden 
vaz geçtik, hiç olmazsa Trabzon'dan çıkan bir yolcu 
Muş'a, Bitiis'e kadar gidebilmelidir, Erzurum'dan çı
kan bir yolcu Diyarbekir'e kadar gidebilmelidir, ana-
hatlar bu suretle teessüs etmelidir. Bu yollar için fazla 
bir paraya da ihtiyaç yoktur. Bu yolların bir kısmı 
harp zamanında Ruslar tarafından yapılmıştır. 

Yapılan yollar da maatteessüf görüyoruzki, harap 
olmaktadır. Hiçbir memur Van'a, Hakkâri'ye gitmi
yor. Hiçbir idare memuru, hiçbir muallim, hiçbir na
fıa memuru bu mmtakaya gitmek istemiyor. Haklıdır. 
Çünkü giderse çocuğunu okutamıyor, iaşesini temin 
edemiyor, hatta bir mektup alamıyor, bir gazete oku
yamıyor. İstanbul'dan hakkari'ye bir mektup iki ayda 
gidiyor, Hakkâri'ye gidenler de şöyle böyle açıkta kal
mış olan kısımlardır. Zarurî olarak gidiyor, gider git
mez de kaçmak sevdasına düşüyor, kaçmak çaresini 
arıyor. Binaenaleyh Nafıa Vekilinden çok rica ediyo
rum. Hiç olmazsa Erzurum'dan Van'a, Erzurum'dan 
Bitlis'e ve Muş'a kadar kamyon işliyecek kadar bir 
yol yapsın. Şimdi bu suretle Erzurum - Van - Hakkâri 
arasında, Erzurum - Muş - Bitlis arasında kamyon işli
yecek olursa ve burada beş on tane kamyon işlete
cek bir şirket bulunursa emin olunuz arkadaşlar, asa
yiş kendikendine hâsıl olur, maarif kendi kendine hâ
sıl olur, böyle Şeyh Sait gibi serseriler çıkıp da mem
leketin başına belâ açamaz. 

Vekil Beyden ikinci ricam, yapılan yollar kontrol 
edilmiyor. Parça parça müteahhide verilmiştir, müteah
hitler kendi bildikleri gibi yapıyor ve raporlarını kon
düktörlere veriyor. Erzurum on kazadan ibaret oldu
ğu halde bir sermühendis vardır. Ne muavini vardır, 
ne fen memuru vardır. Gidip yolları teftiş edemiyor. 
Karsa kadar gidiyor, bir aya kadar ancak dönüp ge
lebiliyor. Beride müteahhit yol yapıyor, kondüktörler 
rapor veriyor, kondüktörlerin verdiği rapor üzerine 
müteahhitler para alıyor. Yolların arzı 4,5 metre ya
pılmaktadır. Yani iki kamyon yan yana gelirse geçe-
miyecektir. İlerde bu yollarda boyuna öküz arabası 
işlemiyecek, ilerde bir şirket filân talip olup da kam
yon işlemeye başlarsa, tekrar yapılmak icap edecek
tir. Binaenaleyh Nafıa Vekâleti ne düşünmüştürki, 
yolların genişliği 4,5 metre olmuştur. Ruslar tarafın
dan yapılan yollar 1 0 - 1 2 metre kadardır. Hatta bu 

yolların ortasından ameliyat yapılıyor, kenarları bıra
kılıyor. 

Bu yapılan yollarda nazarı dikkatimi celbeden 
şey, dönük yerlerinde, bilhassa Zigana dağında filân 
korkuluk yapılmıyor. Kamyonlar vesaireler giderken 
yuvarlanıyorlar, hiç ay geçmezki, kamyon yuvarlan
masın, bir kaç kişi ölmesin. Bu gibi büyük vakayı 
oluyor. Bunu da nazarı dikketlerine arz ederim. Ta
ahhüde verirken bunların dönek yerlerine ve saire-
sine korkuluk yaptırılsın. Arkadaşlar! Bir çok yol
lar varki yapılmıştır, Nafıa Vekâletince bunun kaydı 
ve şekli yoktur. Meselâ Erzurum ile Kiği arasında 
belli başlı iki yol vardır. Bunun, Nafıa İdaresince ve 
Nafıa Müdiriyetince kaydı olmadığını gördüm. Bi-
nenaleyh memleketimizde mevcut yolların haritası 
olmadığını anladım. Vekil beyle diğer vekil arkadaş
lardan çok rica ederim. Memleketin hakiki ihtiyaç-

-larını anlamak için, teftişlerini yalnız İstanbul Erzu
rum arasında değil, memleketin içerisine kadar devam 
ettirsinler ve memleektin dertleri ne ise yakından 
görsünler. Haritada gördüğünüz o kalın çizgili yol
larda belki bir at bile geçemez. O eski yollar kalma
mıştır, yaya geçilmez yollar vardır. Harita da kalın 
kalın çizgi ile gösterilmiştir. Fakat ne at ve ne araba 
geçer birçok yollara tesadüf edersiniz. 

FEHİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Evvelemirde bir noktaya işaret etmek isterim. O da 
demin celse tatil edildiği halde celse yeniden açıl
mıştır. Nizamnamei dahilinin 44 ncü maddesinin, 
mürettep azanın nısfından bir fazlası hazır bulunma
dıkça müzakereye mübaderet olunamıyacağı fıkrası 
sarihtir. Makamı Riyaset, bu hususun hakkı takdiri 
Makam Riyasete ait olduğunu söylemişti, bu Meclisi 
Âli azasının en mühim hukukundan biridir ve Mec
lis azasının şimdiye kadar bütün meşhudat ve bütün 
teamülâtıdır. Azayı kiram, Mecliste ekseriyet bulun
madığı her zaman ihtar etmek hakkını haizdirler, bu 
noktaya işaret ediyorum. 

REİS — Efendim! Nisabın tahkiki Divanı Riya
sete aittir. Divanı Riyaset bu hususta ihtilâf etme
miştir. Azayı Kiramdan bazıları salonda bulunuyor
lar. Birçokları da geliyorlar, binaenaleyh karar alır
ken Divânı Riyaset bu dakikayı da nazarı dikkate 
alacaktır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Efendim! 
Bendeniz fikrimi arz ettim. Yalnız Riyaset Makamı
nın fikrine - bir noktaya işaret ederek - cevap ver
mek mecburiyetindeyim. Azanın miktarı haddi nisap-
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da değilse 
de yoktur. 

Reis yoklama yapar, yoksa hak kendisin

den tegafül 
REÎS -4- Feridun Fikri Bey! Diğer maddeler-

ediyorsunuz. Takdiri nisapda Divani Ri
yasetçe ihtUâf hâsıl olursa, yoklama yapılır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Efendim! 
Bendeniz niıünakaşa edecek değilim. Bendeniz bir 
metni sarih üzerine maruzatımı söyledim. Zapta geç
miştir. Şimdi efendim! Sadede geliyorum: 

Muhtar (Beyefendi işaret buyurdular; vilâyatı 
şarkiyeden bir kısmı mühimmi için hükümet tarafın
dan bir şose projesi getirilmiştir. Gene Muhtar Bey
efendinin iiah buyurdukları veçhile, etraflıca tetkik 
olunmuş ve kabul buyurulmuştu. Nafıa Vekili Bey
efendi hazretlerinin bu baptaki vaziyetlerinin en ol
duğunu anlamak lâzımdır. Çünkü bu sene zarfında 
bu şosalarıh yapılmasına başlanmak icap eder. Eğer 
Meclisi Âlijıiz huzurunda bu kâfi ve vafi bir suredde 
taayyün etcfıezse ve bu mesele kâfi derecede tenevvür 
etmezse, öyle zannediyorumki, en kıymetli bir sahaya 
tevcihi lâzımı gelmiş olan bir mesaî yapılmamak yü
zünden, o havalinin hem menafii iktisadiyesi muhtel 
olur, hem de beklediğimiz himmetler yapılmamış olur. 
Binaenaleyh bu hususta Nafıa Vekili Beyin bizi ten
vir etmesini) çok rica ederim. 

Kendilerinden bir sual sormak istiyorum. O da 
Şark vilâyetlerinin en mühim ve hayati yolu olan 
Samsun - Blâziz veyahut Samsun - Diyarbekir şosesi
nin vaziyeti hakkında ne yapılacaktır? Efendiler! 
Heyeti Celbenizin mâlumudurki, Samsun'dan Diyar-
bekir'e kadiar giden, 7 - 8 vilâyetimizin hayat yolu 
addolunabilecek bu şose cidden şayanı terahhum bir 
haledir. Meselâ Amasya ile Havza arasında birta
kım menatıjk vardırki, zannedersinizki Kasden tahrip 
edilmiştir, l^asden tahrip edildiğini iddia etmiyorum; 
sanki bir tahrip makinesi veya aleti oradan geçmiş, 
oraları bozmuştur. Zannederim, Nafıa Vekili Bey
efendi hazretleri bu sene Samsun'u teşrif ettikleri va
kit kısmen Ibir mıntıkasını gördüler. Fakat görmedik
leri saha hakikaten ticarete ve hayatın inkişafatına 
mâni olur. Vilâyatı şarkiyede fiyatların tereffüüne 
sebebiyet veriyor. O havalinin mahsulâtından hiç is
tifade ederriiyoruz. Bu şose gayet hayatî bir yoldur. 
Binaenaleyh geçen sene olduğu gibi bu sene de bu şo
se mühmeli kalacak olursa, herhalde doğru bir şey 
yapılmış ol|naz. Bu hususta vekâletin hizmmet bu
yurmalarını; hâssatan rica ederim ve ne yapılacağını 
beyan buyurmalarını öğrenmek isterim. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Efendim! Bendeniz 
gayet muhtasar bir istirhamda bulunacağım. Hilmi 
Beyefendi, Hopa, Atina, Tortum tarikiyle Erzurum'a 
kadar bir şimendifer yapılması gibi gayet masraflı 
mühim bir şeyden bahsettiler. Yanı başlarında 35 ki
lometrelik Hopa - Borçka yolu vardır. O, yapılamı-
yacağına kendileri de galiba kani oldularki, şimen
difer belki ondan evvel yapılacaktır. İki senedir He
yeti Celileyi belki birkaç deaf tasdî ettim. Bu yolun 
o havaliye karşı ne kadar ehemmiyet ve kıymetli 
olacağını izah etmek için, kâfi derecede kuvvei ik-
naiyeye malik olmadığımı anlıyorum. Evvelden mem-
leektin değil, bütün en müterakki memleketlerin en 
iyi yollarına malik olan bir muhit, bugün yolsuz kal
mıştır. Yani bendeniz Ardahan'dan ara sıra bahset
miştim. Benim dairei intihabiyem adeta bir kıtai 
meçhule halinde kalacaktır. (Handeler) Ama bunu 
mübalâğa olarak arz etmiyorum; oraya kimse gide
mez, ne tarik ile gitsin? Trabzon'dan Erzurum, Kars 
tariki ile, Sarıkamış tariki ile gitmek pek büyük mas
rafa mütevakkıf olduğu için herkes cesaret edemez. 
Hopa - Borçka tarikinden gelmek ise emin olunuz 
sırat köprüsünden daha tehlikelidir. Bendeniz bu lâ
fa gelirekn (300)'ü mütecaviz tüccar hayvanatının 
üzerindeki yüklerle Cakariski geçidinde yuvarlandığı
nı ̂ söylüyorlardı. 

Hilmi Beyefendi pekâlâ bilirler. İstediğimiz bu 
Hopa - Borçka yolu bendenizin dairei intihabiyeme 
ait değildir. Artvin'e aittir. Fakat o yoldan Arda
han'da istifade edecektir. Hatta yalnız Ardahan'da 
değildir, muhterem arkadaşlar! İran, Turan'da bu
radan istifade edecektir. En mühim bir transit cad
desi mecrası bu suretle açılacaktır. Çünkü Erzurum' 
dan Kars'a kadar şimendifer vardır. Ama ne tren? 
Onu söylemek istemiyorum, benden evvel söylediler. 
İstediğin yerde in kahvaltı yap muhakkak yetişirsi
niz. Hele Erzurum'dan Sarıkamış'a kadar böyledir. 
Ondan sonra yol biraz intizam kesbediyor. Memur
ları da onüç aydan beri aylık almadık diyorlardı. 
Şimdi tabiî tesviye etmişlerdir. Dairei intihabiyeme 
tesadüf eden bu yol için Vekil Beyefendiye ikinci 
defa rica ediyorum, dokuzuncu vekâletlerinde galiba 
gene rica edeceğim. On kilometrelik yalnız Çamba-
yır'ında bir tesviye yapılacaktır. Çünkü orayı hiç dü
şünen yoktur. Elde bir kanun var, Hopa - Borçka -
Kars caddesi deniyor. Tabiî Hopa - Borçka tarikiyle 
bu Çambayırı üzerinden geçmiyecektir. Buraya kim
se tesahup etmiyor, mahalline soruyorum, bize ait 
değildir, biz bunu yaptıramayız diyorlar. Nafıaya 
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soruyorum, burası turuku umumiyeden değildir diyor
lar. Allah rızası için şunu halledelim. Eğer o bayır 
yapılmıyacak, yani tesviye edilmiyecek olursa, Hopa 
Borçkadan da istifade etmiyeceğiz. 

Efendiler! Ardahan'ın diğer yollarını görecek 
olursanız, memleketin diğer yollarına bir numune 
olmasını temenni edersiniz. 10 - 12 metre arzında, 
kenarları ayrıca asfalt döşenmiş gibi kaldırım yapıl
mış ve şimdiye kadar ihtiyat kırılmış taşlar yanla
rında dururken, hiç biri sarf edilmemişken, asta bo
zulmamış ve sizi temin ederim ki, bazı yerleri ka
sıtla yıkılmamış olsa idi, çok seneler daha devam 
ederdi. Köprüleri, allah memleketimizin her tara
fında o gibi köprüleri görmek nasip etsin (Amin amin 
sesleri) Yani fennin bize birer enmuzecidir. Her bir 
mimar köprüleri yapmak hususunda bir hüner gös
termiştir. Hatta boyaları bozulmamak şartiyle, fa
kat pek çokları yanlarından bozulmaya başlamıştır. 
Bu nefis eserleri tamir etmiyerek bozarsak çok ya
zık etmiş oluruz. Çünkü o köprüler milyonlara ya
pılamaz. Şimdi hülâsatan istirhamım, Kars'dan, Ar
dahan'a kadar dünyanın en güzel bir şosesi vardır. 
Olti'ye ve diğer kazalara olan yollar da böyledir, 
Ahikelek caddesi, onlar en mühim caddelerdir. Yal
nız Erzurum'dan Kars'a kadar, iyi kötü şimendifer 
var. Kars'tan Ardahan'a kadar da gayet iyi şose var
dır. Ardahan ile Artvin arasında on kilometrelik 
(Yalnızçam) denilen bir yer vardır ki, gayet tehlike
lidir, orası çok fenadır. Orada can kurtaran çanları 
ve karakolları filân bulundurmak lâzım geliyor. Kı
şın geçilmiyecek bir haldedir. Orası tesviye edilmek 
lâzımdır, orası tevsiye edilecek olursa Artvin'e ka
dar gayet güzel yoldan gidilecektir. (Karanlık meşe) 
den (Ardanuş) dan Artvin'e kadar yol gayet iyidir. 
Çoruh nehrinden kış ve yaz istifade edilir, yüzler
ce kayık işliyebilir, iki saatte çoruh nehri üzerinden 
istedikleri gibi pazar kayıkları gibi kayıklarla tehli
kesizce Borçka'ya gidebilirsiniz. O (Muradinler) 
Muhtar Beyefendi iyi bilirler, gayet mahir kaptan
lardır. Yüzlerce senedir bir tehlike vaki olmamıştır. 
Artvin'de işittim, oranın ahalisi de acınacak haldedir. 
Mahsulâtlarını satamıyorlar, yevmiye dörtyüz büyük 
kayık Batum'a hububat, sebze gönderirken, şimdi hiç 
göndermiyorlar. Şimdi o tarik vasıtasiyle Borçka'ya 
iniliyor. Borçka'dan Hopa'ya 35 kilometre yedi saat
lik bir mesafedir. Burası arızalı bir yerdir. Bir de 
(Sakariski) geçidi vardır ki, oradan geçecek in
sanlar helâllaşmadıktan sonra gidemez. Evvelce 
de bunu söylemiştim ben Sakariskiden gidece

ğim, belki görüşemeyiz, hakkını helâl et der 
ve geçerler. (Handeler) doğrusunu söylüyo
rum. Bendeniz şimdi düşünüyorum, dairei intiha-
biyeme gideceğim ama, ne tarikle gideceğim. Yol bir 
mütehahhide verilmiştir. Bu, sekiz veya on ayda ya
pılacak idi. İşitiyorum ki, yapılmıyormuş, bir çok 
şeylerde istiyorum, inanmakta istemiyorum, çalışmı
yorlar, iyi teftiş görüp görmediğini bilmiyorum, bir 
de makûs cihetinden başlanmıştır. Eğer Hopa'dan 
başlanacak olursa istediği ameleyi daha suhuletle bu
lacaklardır. Zannederim, Borçka'dan başladıkları 
için istediklerini bulamıyorlarmış, bunun için Vekil 
Beyefendinin nazarı dikkati âlilerini celbederim. Su
reti mahsusada bunu tahkik buyursunlar. Önümüz
deki yazda olsun bu ufacık bir şey, otuzbeş kilomet
relik bir yol ile bilhassa İsrarla rica edeceğim bir şey 
var ki, orayı Nafıa Vekâleti de, mahalli tdarei Husu-
siyesi de üzerine mal etmiyor. (Yalnızçam) da bir tes
viye yapılacaktır, orası tesviye edilmek suretiyle beş 
kazadan mürekkep olan Ardahan'ı, malum bir mem
leket haline sokmuş olacaksınız. Aynı zamanda İran 
Ticaretinin de yolunu açmış bulunacaksınız. Bunun 
yapılması memleketin menfaati icabatındandır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bu istediğiniz yol
lar projede dahildir. 

TALÂT BEY (Ardahan - Devamla) — Muvaze-
nei Maliye Encümeni de yakında çıkarırlarda, biz de 
hiç bir vakit nefes sarfetmeyiz ve Ardahan'dan mı 
bahsedeceksiniz diye tarizlere uğramayız. 

REİS — Efendim! Üç kifayet takriri vardır. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Kifayet aley
hinde söyliyeceğim. Efendim! Bendeniz Heyeti Celi-
lenizi tasdi etmiyeceğim. Yalnız ufak bir noktaya 
temas edeceğim. Efendim, Çorum ile İskilip.. (Mü
zakerenin kifayeti aleyhinde söyle sesleri) Müzakere 
kâfi değildir efendim, esbabı mucibesini söyliyeceğim. 
Çorum ile İskilip arasında Kızılırmak köprüsü var. 
Geçen sene bu köprünün yapılacağını Vekâlet vaat 
buyurmuştu. Zabıtlar mütalâa buyrulursa orada da 
bu cihet görülür. El'an o köprünün keşfi bile gel
memiştir. Halbuki İskilip Kazası beşbin hanedir ve 
ikiyüz pare köyü olup, bu sene 200 bin lira aşar va
ridatı tutmuştur. Sonra sekiz milyon kilo tuz bu köp
rüden geçecektir. Bugün yarım milyon lira yalnız tuz 
varidatı veriyor demektir. Şöyle böyle sekizyüzbin 
lira varidat veren bu kazanın ufak bir arzusu is'af 
edilmez mi? 

Vekil Beyefendiden çok rica ediyorum. Vilâyetin 
muvasalatı bu köprüden olacaktır. Vilâyetin hinter-
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landı esasen bu köprüdür, çok rica ederim bu köprü 
yapılsın. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Reis Beyefendi! Yalnız 
bir şey hatırlatmak için bir sual sormaklığıma mü
saade buyurunuz. Buharlı silindirler için evvelce Ve
kâlete tahsisat verilmişti. Bu silindirler gelmiştir, her 
yere tahsis ; olunan silindirleri vaktiyle mahallerine 
göndermek :için Vekil Beyefendi inayet buyursunlar. 
Şosanın hayatı, sosa inşaatının en büyük esbabı bu
radadır. 

NAFIA VEKİLÎ SÜLEYMAN SIRRI BSY (İs
tanbul) — Muhterem hatip arkadaşlarımızın temenni-
yatını ben de son derece arzu ederim. Yalnız şunu 
takdir buyurursunuz ki, geçen sene verilen 1 900 000 
lirayı altı ay zarfında sarf ettik ve sonra tahsisatı 
munzamma aldık. Ne kadar fazla para- verirseniz 
o kadar f$zla yol yapacağız. Mesele, filan filan 
yollar meselesi değildir. Mesele tahsisat meselesidir. 
Para verilirce yapılır. 

İkinci bâr şeye nazarı dikkatinizi celbedeceğim. 
Rüştü Paşa! Hazretleri bir şey söylediler: Hakikaten 
mühimdir. Erzurum - Trabzon yolu kadar mühim bir 
yol yoktur. Erzurum'dan Muş'a giden yol, üç beş 
vilâyetten geçer. Bunun için de bu sene ikiyüzbin lira 
bir para verildi. Sonra şunu da arz edeyim ki, şim
diye kadar ve bu Hükümet kuruldu kurulalı hiç bir 
vakit hariç vilâyata beş para gitmemiştir. Bu sene 
Nafıa için yalnız Muş'a ellibin lira gönderilmiştir. 
Binaenaleyh) bu gibi şeyler nazarı dikkate alınabilir, 
fakat mesele asıl para meselesidir. Bu sene tahsisat 
(3) milyondur, geçen seneye nisbetle fazla konul
muştur. Daha fazla konursa onu da sarfederiz. Ba
husus tezgâh kurulmuştur, ahali işlemiye alışmıştır. 
Ne verilirse; sarfedilebilir. Bütçede yedi iktidarınızda-
djr, verirseniz bu-işlere de başlanır. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Vekil Beyefendi! Tahsi
satı alınan (silindirler ne vakit verilecektir? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Devamla) — Silindir
ler şimdiye: kadar ısmarlanmış ve bir kısmı gelmiştir 
ve sevkedilrnek üzeredir. Zatı âlinizin en ziyade arzu 
ettiğiniz yo|, günde 200 - 300 araba geçen bir yol
dur. Mütenjıadi tamirat ister, o yolun da bir işi ve 
bir kabiliyejti vardır. O kabiliyeti geçince demiryolu 
ister. | 

ŞÜKRÜ] BEY (Bolu) — İster ama, ondan ümi
dimizi kestik. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Devamla) — İnşallah 
olacaktır edendim! Sonra bir şeye daha nazarı dik
katinizi celpederim. Bazı tahsisat mahallerine gitme

miştir, denildi. Söylenilen (19 000) lirada gitmiştir. 
Martta nasıl başlandı ise mütemadiyen, muntazaman 
her tarafa gitmiştir. Hiç bir yere tahsisat gitmemiş 
değildir. Emin Beyefendinin buyurdukları 19 000 
lira gitmiştir. Gelen cetvelde fazla tahsisat istemiyo
ruz diyordu. 

MEHMET EMİN BEY (Karahisarışarki) — Hiç 
on par yoaktur efendim! 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (De
vamla) — Ondokuzbin lira gönderilmiştir. 

MEHMET EMİN BEY (Karahisarışarki) — Ge
çen sene gönderilmiştir. Fakat (200) lirası sarfedil-
miştir. Bu sene on para yoktur, mühendisleriniz yap
mamıştır. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Bazı yerleri yaptı, bazı yerleri yapmadı, 
efendim. Bu sene mühendisler para istemiyor. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Köprüyü 
lütfeedcek misiniz efendim? 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Buyurduğunuz köprü tabiî en mühim bir 
köprüdür efendim. 

REİS — Efendim! Kifayeti müzakere takrirlerini 
okuyacağız. 

Riyaseti Celileye 
Bu fasıl kâfi derecede münakaşa edildiğinden mü

zakeresinin kifayetini teklif ederiz. 11 Mart 1341 
Maraş Kozan 
Mithat Ali Saip 

Riyasete 
Fasıl üzerindeki müzakerenin kifayetini teklif 

eylerim. 
Gümüşhane 

Zeki 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Faslın reye konmasını teklif 

eyleriz. 11 Mart 1341 
Sivas Muş 

Rahmi Osman Kadri 

REİS — Efendim! Müzakereyi kâfi görenler lüt
fen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın.. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Reis Beyefendi! Burada yalnız bir şey 
istirham edeceğim. Murakıplar... 

REİS — Müsaade buyurursanız bendeniz söyli-
yeceğim efendim. Tamiratı mütemadiye maddesinde 
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de mutarıza dahilinde muhtas lehine ait şerhler var
dır. Müsaade buyurursanız bu şerhler geldikçe oku
yalım. 

(Tamirci barakalarının inşaatiyle, ücreti maktu-
aları sertamirci ve tamiratı mütemadiye amelesi ücu-
ratına ve silindirler tamiratiyle makinist ücuratına) 

REİS — Efendim! Bu şerh muterize dahilinde 
262 nci faslın ikinci tamiratı mütemadiye maddesi 
karşısına yazılacaktır. 

Efendim! Müzakere kâfi görülmüştür. Üç mil
yon lirayı kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın.. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsınlar... Kabul edilmiş
tir. 

Fasıl Lira 

263 Su işleri 447 344 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 

Efendim! Su işleri demiryollarının takip ettiği için 
hakikaten bu bütçede iyi tasnif olunmuş diyebiliriz. 
Zaten masarif bütçesi olmakla beraber tamamiyle 
masarifi müsmire sözüne mâ-sadak olabilecek bütçe
dir. Gerek su işleri, gerek diğer yollar tamamiyle 
mahalline masruf sözüne masadaktır. Su işlerinde İs
ka ve teybis, yani bir kısım yolları sulamak ve bir 
kısım bataklıkları kurutmak gibi Nafıa Vekâletinin 
bu husustaki işleri, meselâ on senelik işini tespit ve 
tasnif ederek her sene bütçesine yapılabilecek işin 
konması lâzım gelir. Yoksa her sene zuhurata tabi 
olursa, Nafıada iyi bir tarik takip edilmemiş olur. 
Ben görüyorum, bir dereceye kadar tasnif edilmiş 
gibidir. 7 - 8 tane irva ye İska ve teybis zikredilmiş
tir. Fakat herkesin gözünün önündeki ve herkesin 
arzu ettiği bir noktada hiç bir kayıt göremedim. Bu
gün tarihin en parlak sahifesini teşkil eden Sakar-
yanın Ankaraya yakın olan civarlarında öyle batak
lıklar teşekkül etmiştir ki, köylüler sıtmadan yaşaya
mıyor ve bir çok arazi bu suretle muattal kalmışlar
dır. Sakarya'nın, her noktasına abide dikilmesi lâzım 
gelen bir nehrin ne teybisine, ne tathirine dair büt
çede hiç bir şey görmüyorum. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Porsuk'mu, Sa
karya'mı? 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Devamla) — Sa
karya efendim. Sonra, merkezi Hükümete kadar gel
mek istiyen zevat Eskişehir'e kadar iyi bir his ile ge
lir, merkezi Hükümete gidiyorum diye yolları görür, 
fakat Eskişehir'den bu tarafa geçtikten sonra bir çöl 

L geçer ve inkisarı hayale uğrar. İşte bunları orta yer
den tarafeyne alarak sulamak suretiyle o halkın in
kisarını izale etmek, hususiyle burası merkez olduk-

I tan sonra daha ziyade kesbi ehemmiyet etmiştir. Öyle 
bir nehrin irva edeceği böyle bir araziyi - ki bugün 
Dobruça arazisine müsavi denebilir - Mühmel ve çöl 
halinde bırakmak ve Nafia bütçesinde de bunun bir 
yeri bulunmamak bilmem ne dereceye kadar doğru
dur. Zannediyorum ki, Vekil Beyefendinin kendi 
malumatları tahtında, bundan belki 12 - 15 sene ev
vel bu yolda projelerde yapılmıştır. Tasavvurat dev
resinden çıkmış, proje haline gelmiştir. 

Bu Porsuk nehrinin tarafeyninden alınarak o ovayı 
sulamak hususunda geçen sene yine bu fasılda beyanı 
mütalâada bulunmuştum, kendileri de buna vâkıf ol
duklarını ve gelecek sene bütçesinde nazarı dikkate 
alınacaklarını söylemişlerdi. Görüyorum, başlanmış 
olan işler içerisinde yine bu yoktur. Tabiî hepsi birden 
olmaz. Meselâ on senede yapılacak olan işler böyle 
tespit edilerek, tasnif edilerek, ehemmi mühimmine tak
dim edilmek suretiyle başlanır ve bütçenin tahammülü 
derecesinde bilâhara intaç edilir. Fakat böyle biri Sa
karya, diğeri Porsuk gibi iki mühim nehri ihmal et
mek, birisini teybisine diğerinin irva ve ıskasına başla
mamak, yani Nafıa bütçesini tasavvur ettiğiniz vakit 
masarifi müsmire demiştim, bunu nazarı dikkate al
mamak, masarifi müsmire sözünün kendisine masa-

I dak olmıyacağını âdeta göstermek demektir. Binaena
leyh Vekil Beyefendiden buna dair olan mütalâalarını 
dinlemek isterim. Söylenilen sözlerin aksi sedası gel
mek lâzımdır. Hükümetin gelecek sene bütçesinde 
bunlara başladığını görmekliğimiz icap eder. Her se
ne buraya çıkıp dua eder gibi söyliyerek amin demek 
kabilinden olmamalıdır. Binaenaleyh Vekil Beyin bu 
hususta mütalâalarını dinlemek isterim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar! Su iş
leri maddesine mevzu olan (270) bin lira ile yapıla
cak işler burada gayet mufassaldır. Asıl esbabı mu-

I cibe lâyihasında okudum. Onikinci maddede bu işler 
zikrolunmuştur. Bu işlerin bir kısmının muharebe
den evvel tetkikatı yapılmıştı. Cem'an yekûn 15 mil
yon altın liraya yapılacak işlerdi. Bu işlerin, (270) 
bin lira ile yapılacak işler meyanına dahil olduğunu 
görüyorum. Tabiî bunlar bu kadar bir para ile yapı
lamaz. Erzurum ovasındaki Karusu mecrasının tathiri 

I için keşfiyat mucibince bütün ovanın ıslahı için değil, 
I ovanın ıslahına esas olacak Agnadi köprüsünün ıslaht 

için kırkbin lira lâzımdır. Bu, (270) bin lira içinden 
I bunun tahsisen ayrılmasını rica ederim. Bunun için 
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bir takrir veriyorum. Bu hususta bizzat tetkikat yap
tım, bu da bu ova için hayat ve memat meselesidir. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim! Benim 
söyliyeceklerirni Muhtar Beyefendi söyledikleri için 
bir iki kelime arz edeceğim. Memleketin ahvali sıhhi
yesi bozuktur. Hazine de bundan zarar görüyor. Ge
çen sene Meclisi Âli bunun için yirmibin lira vermişti. 
Bunun ikibin lirası ancak sarfedilebildi. Keşif için 
Muhtar Bey heyeti gelmişti. Keşfi yaptı, Vekâlet iki
bin lira göndermişti, vakit geçtiği için yapılamadı. 
Onun için Nafıa Vekili Beyden çok rica ederim inşaat 
zamanı geçmeden tahsisat göndersin. 

ZEKt BEY (Gümüşhane) — Bendeniz bu fasıl 
münasebetiyle Nafıa Vekili Beyefendiden bir şey rica 
edeceğim. Bunu bu kürsüden kaç defa arz etmiştim. 
istanbul'da bu Rıhtım Şirketi vardır. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Bu faslın Rıhtım Şirketiyle alâkası yoktur. 

ZEKİ BEY (Devamla) — Efendim! Sulama, ku
rutma diye bir fasılıdr. (Bu fasıl ile münasebeti yok 
sesleri.) Sözlerimi söyîiyecek buradan başka münasip 
bir fasıl yoktur. Nafıa bütçesinin heyeti umumiyesi 
müzakeresinde bunun için söz almıştım. Müzakere 
uzamasın diye sözümü bu fasla terkettim. Şimdi rıh
tım doğrudajn doğruya Nafıanın idaresindedir. Malu
mu âliniz bu Rıhtım Şirketi ile Hükümet tarafından 
yapılan bir mukavele vardır. Bu mukavelename Hü
kümet vasıtasıyle yapıldığı için, halk ve Hükümet ta
rafından çıkarılacak her hangi bir eşyadan alınacak 
paralar tayin ve tespit edilmiştir. Halbuki istanbul 
hayatı iktisadiyesi üzerinde bu rıhtım kampanyası 
tüccarı ve hatta yolcuyu o kadar sıkı bir tazyik altına 
almıştırki, bir şahsın götürdüğü bir sandıktan hiçbir 
şey almamalı için mukavelenamesinde sarahat ve vu
zuh olduğu halde, biz bundan vaz geçtik, Palamar 
Resmi diye bir rıhtımdan diğer vapura, rıhtımına ya
naşmadığı halde para alır, bunu hangi kanuna ve han
gi salâhiyete ve hangi talimata binaen alıyor? Sonra 
rıhtım olmayan bir yerde bir mavnadan bir salapur
yadan rıhtıma yanaşmış gibi para alıyor. Bunu hangi 
kanun ve hangi salâhiyete binaen alıyor. Bendeniz 
Nafıa Vekilji Beyden rica ediyorum. Böyle şirketle
rin - ellerinde mukavelenameleri varken - menafii 
umumiyemizj ilân edecek bir surette halka vergi tarh 
eder gibi vergi almak doğru bir şey değildir. Bunun 
takip ve intacını Vekil Beyden istirham ederim. 

SABlT BEY (Erzincan) — Arkadaşlar! Erzincan' 
da Vaskirat çayı vardır. Bu çaydan ekseri zamanda 

seller gelir ve kasabayı tahrip eder. Üç - beş defa 
sel gelmiştir. Bir çok defalar yüzbinlerce lira tahri
bat yapmıştır. Bu faslın birinci men'i haşarat mad
desinden otuz bin liranın, bu çayın men'i haşaratı 
için oraya verilmesini rica ediyorum ve bu hususta 
bir de takrir veriyorum, lütfen kabulünü rica ede
rim. 

EYÜP SABRt EFENDİ (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar! Bu fasılda ikinci madde olarak Konya 
Ovası Sulama idaresi masrafları vardır. Bu rakam
ları burada gören rüfekayı muhtereme Konya'da ha
kikaten nafi bir müessese var zannederler. Halbu
ki arkadaşlar! Bu müessese nafi olacak diye yapıl
mış iken, maalesef memleketin başında bir belâ ola
rak duruyor. (Kaldıralım sesleri) Bize su lâzım değil, 
servetten evvel nüfus lâzım, hayat lâzımdır. Bugün 
iska sahasına dahil bulunan 1 5 - 2 0 karye, nüfusu
nun nısfından çok fazlasını zayi etmiştir. Bu araziye 
su getirmiyor, malarya mikrobu getiriyor. 

REFÎK BEY (Konya) — O sahada insan kalma
dı. 

EYÜP SABRI EFENDİ (Devamla) — 60 haneli 
bir köye gitmiştim. 16 erkek kalmış, bu çok elîm bir 
neticedir. Nafıa Vekâletine çok rica ediyorum. Ya 
bunu kapatsın, istemiyoruz veyahut buna ehemmi
yet verilerek bu bataklık izale edilsin! 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
ikinci şık üzerinde... 

EYÜP SABRt EFENDİ (Devamla) — Sonra 
Nafıa Vekili Beyefendiden bir cihet daha soracağım. 
Bu sulama heyeti nerede oturuyor, Konya'da mı 
oturuyor yoksa binlerce lira sarfiyle Çumra'da ya
pılan binalarda mı oturuyor? Konya'da oturuyorsa 
tabiî oturduğu yere bir icar verilmektedir. Burada 
bedeli icar olarak bir para görmedim. Bunu bütçe mi, 
yoksa Allah mı veriyor? Bunu öğrenelim. Eğer mer
kezde oturuyorsa bu memur vazifesiyle alâkadar 
olamaz. Vazifesini hüsnü ifa edemez. Merkezden İs
ka sahasına kadar 6 - 8 saattir. Bir vazife olduğu 
zaman oraya gidinceye kadar veyahut oradan gelin
ceye kadar 6 - 8 saat vakit kaybeder. Tabiî bu da 
vazifesinin iyice yapılamamasına sebep olur. Bu ci
het hakkında Nafıa Vekili muhtereminin tenvir bu
yurmasını rica ediyorum. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Suların ehemmiyeti ve bunların memle
kete vereceği menafii iktisadiye hakkında umumî su-



t : 75 11 . 3 . 1341 C : 2 

rette arzı malumat etmiştim ve arkadaşlarımın cüm
lesi de takdir buyururlar. Binaenaleyh aleyhte söy
lenen şey için müdafaa bana düşmez. Çünkü ilmin 
ve fennin vermiş olduğu kafi bir kanaattir, kafi bir 
hükümdür. Bunu tekrar etmek istemem. 

Burada arkadaşlar, filan falan yerlerde sulama 
hususundan bahsettiler veyahut ta bataklığın kuru
tulmasını istediler. Bunların bazıları hakkında esasen 
esbabı mucibe mazbatalarında zikredilmiştir. Onları 
bu sene yapmaya çalışacağız. 

Eskişehir Mebusu muhtereminin nazarı dikkati 
celbeden mütalâatı hakikaten varittir. Yalnız şura
sını arz etmek isterim ki, buradan oraya kadar olan 
ova, zannedildiği gibi büyük münbit bir ova değildir. 
Tetkikata nazaran arz edeceğim şey budur. Eskişe
hir'e civar olan mıntıkalar hariç olmak üzere, ova
nın mütebakisinde ancak çayırlık yetiştirebiliriz ve 
hayvan besleyebiliriz. Bu da hakikaten buğday ka
dar nafi bir şeydir. Vaktiyle bu işin başında bulun
duğum zaman Eskişehir'de tetkikat yaptırmıştım ve 
fırsat düşerse bunların keşfiyatım da yaptırırız. 

Zeki Bey bu meseleye taalluku olmayan rıhtım
lardan bahsettiler. Mamafih cevap vermeye mecbu
rum. Hiç bir vakit şirket herkesin gözü önünde sel-
lemehüsselâm mukavelesinden hariç olarak bir şey 
alamaz. İhtimal ki bir yolcudan almıştır. Fakat 'mu
kavelede para almayacağına dair sarahat vardır. Bel
ki onun tahmiliyesini kendi şeyine yükletir, filan 
eder bir hamalın şeyi varsa tabi onu tetkik ederim. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Hayır efendim! Bi
lâkis alıyor. İstanbul Ticaret Odasının burada şeyi 
mevcuttur. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Bir madde zikrederseniz tetkik ederim. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Vaki olan ve hükü
metin lehine söylenen bir şeyi, Vekil Bey almıyor di
yorlar. İstanbul Sanayi ve Ticaret Odalarının yaz
mış olduğu raporları Vekil Bey lütfen okusunlar. Pa-

Takrirler 
3. — Erzincan Mebusu Sabit Beyin; Nafıa Ve

kâleti bütçesinin 262 nci faslının Meni haşarat mad
desinden otuz bin liranın Erzincan a Vaskirt çayının 
bentlerinin inşaasına tefrik ve tahsisi hakkında takriri 
(4/178) 

4. — Trabzon Mebusu Muhtar Beyin, Nafıa Ve
kâleti bütçesinin 262 nci faslının birinci maddesinden 

lamar rüsumu namiyle rıhtım olmayan bir yerde ca
yır cayır bu suretle rıhtım parası aldıklarını tahkikat
la pek âlâ anlarlar. 

REİS — Zeki Beyefendi! Sadet değil, sualinizi he
yeti umumiye müzakeresinde yapabilirdiniz! 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Söz istedikti, fakat 
maddelerde arz ederiz diye sarfınazar ettik. 

EYÜP SABRİ EFENDİ (Konya) — Vekil Beye
fendiye bir iki mesele sormuştum. Sulama İdaresi 
memurini Konya'da mı oturuyor, yoksa Çumra'da 
oturuyor? Konya'daki mebaninin bedeli icarı nere
den geliyor? Bunu öğrenmek istiyorum buna cevap 
vermediler. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Zati âliniz ovayı gezmişseniz, Konya Su
lama İdaresinin Konya'da oturması lâzım geldiğini 
itiraf edersiniz. Konya, ovanın merkezidir. Çünkü 
Konya'da oturan Müdür Beyşehrine doksan kilo
metrededir. Doksan kilometre mesafeden gider. En 
büyük iş oradadır. Çumra'dan giderse 160 kilomet
redir. Binaenaleyh asıl başlangıca Çumra daha uzak
tır. Konya ova köylerine daha yakındır. Daha yakın 
yollardan gidilir. Binaenaleyh ova köylerine nezaret 
edebilmek için Konya'dan gidebilirler. Fakat filan 
yerde şu müessese yapılmış, niçin oturulmuyor ve ni
çin yapılmıştır? Fakat acaba merkezî idarenin orada 
oturması için mi yapılmış? Yoksa büyük bir şubedir, 
o şube idaresi için mi yapılmıştır? Sulama idaresine 
vaktiyle Konya'da bir yer bulunamadı, Çumra'da 
oturdu. Fakat hem idarî noktai nazardan, hem de arz 
ettiğim noktai nazardan Konya'da oturmasının fay
dası görüldü, onun için Konya'ya gelmiştir. Binaen
aleyh Konya merkezidir. İcara gelince, bazı şeylerde 
icar bedeli konmaz,, müteferrikadan filan verilir, bu 
gibi şeyler bütçelerde vardır. (Kâfi sesleri) 

REİS — Efendim! Söz isteyen kalmadı. İki tak
rir vardır, birisi Erzincan Mebusu Sabit Beyin, di
ğeri de Trabzon Mebusu Muhtar Beyindir. 

kırkbin liranın Erzurum ovasındaki Karasu mecrası
nın tathirine tefrik ve tahsisi hakkında takriri (4/180) 

REİS — Sabit Beyinki; Nafıa bütçesinin men'i 

haşarat faslındaki 270 bin liradan otuz bin lirasının 

Erzincan'ın Vaskirt çayı bentlerinin inşasıyle haşa

ratın men'i temennisine dairdir. 

2. — EVRAKI VARİDE 
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Muhtar ;Beyinki; 
Nafıa bütçesinin 263 ncü faslın birinci maddesin

de bulunan ikiyüzyetmiş bin liranın kırk bin lirası
nın Erzurum ovasındaki Karasu mecrasının tathirine 
tahsis olunmasını mutazammındır. 

Binaenaleyh bu takrirler reye vaz edilemez, Vekâ
leti aidesine havale ederiz, temenni mahiyetinde bir 
şeydir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Kırkbin liranın 
oraya tahsisini istirham ediyorum. 

REİS — Bu gibi şeyler Vekilin nazarı dikkate ala
cağı mesaildir. Yoksa reye vaz edilecek şey değildir. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Okunsun zapta geç
sin. 

REİS — Fakat ekseriyetimiz kalmamıştır. Yarın 
bermutat öğleden sonra içtima etmek üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 7,00 
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