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Sayfa 
ve gayrımenkulesinin müsaderesi hakkında 
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1. — ZAPTI S A 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacaktır : 

Yirmi ikinci içtima 

10 Kanunuevvel 1341 Perşembe 
Birinci Celse 

Refet Beyin -tahtı riyasetlerinde 'biiinıikat zaptı 
sabık hulâsası kıraat ve evrakı varide ait pldukları 
ınajhalere havale olundu. 

Bazı eşhas hakkında verirmiş olan hükıümlere mü
teallik mazbatalarla Beyoğlu ve Üsküdar Vıilâyetleni • 
nin kaza haline ifrağları hakkındaki lâyiha ve tek
lifi hükümete iadesine mütedair mazbata okundu ve 
kabuJ edildi. 

Bursa'da gayri mukayyet efrat ve müessesat hak-. 
Ikıntıdaki kanun lâyihasının (iadesine dair Başvekâlet 

Sayfa 
3. — Gümüşane Mebusu Hasan Fehmi Be

yin; Henüz ticaret muahedesi akdedilmemiş 
olan memleketlerin muvarredatından alınacak 
rüsumu ile icabında mukabele bilmisil icrasına 
dair (2/475) mükerrer numaralı teklifi kanunisi 
ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 99: 

101,117:118 
4. — Ereğli - Karadere şimendifer hattının 

inşası ve işletilmesi hakkındaki 16 Kânunusani 
1341 tarihli kanunun ilgası ve mezkûr hattın ge
niş hatta tahvili ve Nafıa Vekâletince Ereğli ile 
Ankara arasında inşa ve işletilmesine dair 
(1/719) numaralı kanun lâyihası ve Nafıa ve 
Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları. ,101: 

108,119:120 

ma HULÂSASI 

| tezkeresi kıraat edildi. Çarşamba günlerinin Nizam-
nameıi dahilinin ırtüzalküresine tahsisi karargıir oldu. 

I Badehu kanun lâyihasının müzakeresine geçdlerek, 
Sıhhiye Encümeninin evvelce sökliz fıkrası kaJbul edil
miş olan 19 ncu madde İle müteaküp iki maddeyi 
tsevhiden itarazim ettiği maddenin usule mUıgayeretü 
noktasından reddi ve ısabık maddemin 9*neu fıkra
sından itibaren müzakereye devam olunması ıtakarrür 
etti. Muahharen Mecliste ekseriyet olmadığı anlaşıl
makla Cumartesi günü liçima edilmek üzere celse 
tatil edidi. 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var mı 
efendim? (Hayır sesleri) Zaptı sabık aynen kabul 
edilmiştir. 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i müzaker; t; Saat : 2,30 

REİS : REFET BEY 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Talat Bey (Çankın) 

• 

REİS — Celseyi açıyorum efendim! 

— 96 — 
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2. — EVRAKI VARİDE 

Teklifler 
/. — Konya Mebusu Mustafa Feyzi Beyin; res

men teşekkül etmiş mahalle ve karyelerin eşhası hük-
miyeden addiyle emvali gayrimenkuleye tasarruf ede
bilmeleri hakkında teklifi kanunisi (1/507) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 

2. — Malatya Mebusu Reşit Beyin; 3 Nisan 1340 
tarih ve 459 numaralı Mahsubu Umumi Kanununun 
dokuzuncu maddesinin tadiline dair teklifi kanunisi 
(2/508) 

REİS — Lâyiha Encümenıhııe havale edii'Imliştir. 

Mazbatalar 
1. — İzmir Mebusu Münir Beyin; Mahsulâtı arzi-

ye Vergisi Kanununun üçüncü maddesine bir fıkra 
ilâvesine dair (2/498) numaralı teklifi kanunisi ve şa
yanı müzakere olduğu hakkında Lâyiha Encümeni 
mazbatası. 

REİS — Kaıvaninıi Malye ve Muvazenei Maliye 
Encümenlerine havale edilimiiştir. 

2. — İzmir Mebusu Münir Beyin; İdarei Umu-
miyei Vilâyat Kanunu muvakatinin 73 ncü maddesi
nin tadili hakkında (2/499) numaralı teklifi kanunisi 
ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası. 

REİS — Dahiliye Encümenime havale edlilmiştıir. 

3. — Giresun Mebusu Kâzım Bey ve rüfekasının 
Fındık ihracında kullanılan yeni çuvalların, halı 
nesiç ve imalinde müstamel çözgü ve kaskam iplikle-
riyle üzüm ve incir kutuları ve kutuluk keresteler 
misillu, teminata rapten kabulü muvakkat usulüne 
tabi tutulması hakkında teklifi kanunisi ve şayanı 
müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/500) 

REİS — Kavarain ve Muvazenei Maliye Encü
menlerime havale edilmiştir. 

4.: — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; 13 
Mart 1341 tarih ve 441 numaralı Kanunun birinci 
muaddel maddesinin tadili hakkında teklifi kanunisi 
ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası. (2/501) 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye encümen
lerine havale edilmiştir. 

5. — Canik Mebusu Cavit Paşanın, 347 numa
ralı Kanunun birinci maddesinin tefsiri hakkında. 

(4/297) numaralı takriri ve tefsire mahafr olmadığına 
dair Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Bursa'daki heyeti mahsusa tarafından nisbeti as

keriyesi kat ve tekaüt maaşı kesilen mütjekait Ferit 
Osman Rifat Paşanın yetmişe varan sinnüpe ve 40 se
nelik hayat ve hizmetin askeriyesine meıfhameten te
kaüt maaşının iadesi için Canik Mebusu) Cavit Paşa 
25 Eylül 1339 tarihli kanunun tefsirini tföklif etmek
tedir. 

Mücadelei Milliyeye iştirak etmeyen; ve hududu 
millî haricinde kalan mensubini askeriye hakkındaki 
25 Eylül 1339 tarihli kanunun birinci maddesinde 
«Mensubini askeriyeden herhangi bir suretle hare
kâtı milliye aleyhindeki teşkilâta dahil pldükları ve
ya münferiden çalıştıkları sabit olanların bir daha 
hizmeti devlette istihdam edilmemek üzere nisbeti 
askeriyeleri katolunur» deniyor. 

I 
j 

Osman Rifat Paşa Ferit Paşa kabinesinde EVkaf 
Nazırı idi. Kuvayi Milliye aleyhinde tjanzim edilen 
Kuvayi İnzibatiye teşkilât kararnamesini imzaladı
ğından dolayı heyeti mahsusa tarafındajn nisbeti as
keriyesi kesilmiştir. Osman Rifat Paşanın yaşlı bir 
asker olması, hakkındaki hükmün refi î e emsali ha
ricinde bir muamelei istisnaiyeye tabii tutulmasını 
mümkün kılamaz. Mezkûr maddei kanıjıniyede muh
tacı tefsir görülmemiştir. | 

Muharriri 
Rjize 

Bkfem 

Müdafaai Milliye Encümen 
Reis Vekili Mazbata 

Afyoııkarahisarı 
Musa Kâzım 

Kâtip Aza 
Kocaeli Bolu 
İbrahim Cevat Abbas 

Aza 
Malatya 

Mahmut Nedim ' 

REİS — Efendim; encümenin mazbatasını reye 
arz ediyorum. Kaıbul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmeyenleıf el kaldırsın... 
Encümen mazbatası kabul edilmiştir. 
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3. — SUALLER, CEVAPLAR 

/ . — M araş Mebusu Abdülkadir Beyin; Başvekâ
letten ahvali dahiliye ve hariciyeye dair suali ve Baş
vekil İsmet Paşanın şifahî cevabı. 

Riyaseti Celileye 
Başvekil Paşanın mümkün ise bugün dahilî ve 

haricî hadiseler hakkında malumat vermesini rica 
ederim. M araş 

Abdülkadir 

/. — Kırşehir Mebusu Yahya Galip Beyin; Donan
ma Cemiyetinin ilga ve emvali menkule ve gayrimenku-
lesinin müsaderesi hakkında olup elyevm mevkii me
riyette bulunan 6 Nisan 1335 tarihli kararnamenin 
Meclis ruznamesine ithali ile bir karar ittihaz olun
masına dair, (4/253) numaralı takriri ve Dahiliye En
cümeni mazbatası. (1) 

REİS — İkinci müzakeresini yapıyoruz. (Heyeti 
Um um iyesi okundu) 

Heyeti Umumiyesi hakkında söz isteyen var mı? 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

Efendim; bu kanunun bugün ikinci müzakeresine 
^başlıyoruz. İlk müzakeresinde birinci madde hakkın
da beyanı mütalâa buyuruldu. 

(Birinci madde okunsun sesleri) 
REİS — Efendim; heyeti umumiyesi hakkında 

söz isteyen yoktur. Vekil Beyefendi birinci madde 
hakkında beyanı mütalâa edeceklerdir. Maddelere ge
çilmesini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Ka
bul etmeyenler ellerini kaldırsın... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir., 

Donanma Cemiyetinin ilgası hakkındaki kararname
nin tadili ile haiz olduğu hukukun Türk Tayyare Ce

miyetine devri hakkında Kanun. 
Madde 1. — Donanma Cemiyetinin ilgası hakkın

da 6 Mart 1335 tarihli kararname ahkâmı lağv ve 
Donanma Cemiyetinin mevcut olan emval ve emlâ-
kiyle haiz olduğu hukuk Türk Tayyare Cemiyetine 
devrolunur. 

REİS — Birinci madde hakkında söz isteyen var 
mı efendim? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; birinci maddenin metninde bulunan «mev-

(/) Birinci müzakeresi 19 ncu içtima zaptında-
dır, 

REİS — Efendim Başvekil Paşa Hazretleri bura
da değillerdir. Haber göndeririz yetişirlerse izahat ve
rirler. 

Efendim; müzakere edilecek mevada geçiyoruz : 

cut olan emval ve emlâkiyle haiz olduğu hukuk) de
niliyor. «Haiz olduğu hukuk» kelimesi gayet umumî 
ve şümullüdür. Birinci müzakeresinde arz ettiğim 
veçhile nukut meselesi mevzubahis değildir. O zaman
dan beri hazinece irat kaydedilmiş ve masraf edil
miştir. Şimdi yeniden bütçeye tahsisat vazederek Tay
yare Cemiyetine bir şey verilecek değildir. Yani bu 
husus mevzuubahis değildir. Bunun için «haiz oldu
ğu hukuk» kelimesinin yanına «nukut» kelimesinin 
girmemesi lâzımdır. Yani (nukuttan maada haiz ol
duğu hukuk) demek lâzımgelir. Bunu teklif ediyorum. 
Bu hususu Tayyare Cemiyeti Reisi ile de görüştük. 
Mutabık kaldık. (Kabul sesleri). 

REİS — Encümen kabul ediyor mu efendim? 

SAFVET BEY (İzmit) — Muvafık efendim. 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

Efendim; (nukuttan mada haiz olduğu hukuk) şek
linde tashih edilecektir. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Reis Beyefendi (Ha
zinece irat kaydolunan nukuttan mada) demek lâ
zımdır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hayır efendim, (Hazineye intikal eden nukuttan ma
da) demek daha muvafık olur. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Doğru ya. 
Başka yerde alacağı olabilir. 

REİS — Efendim; teklif edilen bu şekil muvafık 
mıdır : (Hayhay sesleri). 

O halde maddeyi tadil edilen şekliyle tekrar oku
yalım : 

Donanma Cemiyetinin ilgası hakkındaki kararname
nin lâğvfyle haiz olduğu hukukun Türk Tayyare Ce

miyetine devri hakkında Kanun 
Madde 1. — Donanma Cemiyetinin ilgası hak

kında 6 Mart 1335 tarihli kararname ahkâmı lağiv 
ve Donanma Cemiyetinin mevcut olan emval ve em-

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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lâkiyle hazineye intikal eden nukuttan maada haiz 
olduğu hukuk Türk Tayyare Cemiyetine devrolu-
nur. 

REİS — Efendim; maddeyi muaddel şekliyle re
ye arz ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsınlar... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyen-
ler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

TUNALl HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim; 
Meclis arapça kaide ile değil Türkçe kaide ile olma
sını kabul etmiştir, (tarihi neşrinden) değil (neşri ta
rihinden) olacaktır. 

REİS — Türkçe kaide ile olmasının kabul etmiş
tir. (Tarihin esrinden) değil, (neşri tarihinden) ola
caktır. 

REİS — Buna encümen muvafakat ediyor mu? 
Okunduğu gibi maddeyi reye arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Aksini reye ko
yuyorum. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın
lar... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına icra Vekil
leri heyeti mezundur. 

REİS — 3 ncü maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Aksini re
ye koyuyorum. Kabul etmiyenler ellerini kaldırsın
lar... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Aksini re
ye koyuyorum. Kabul etmiyenler ellerini kaldırsın
lar... Kanunun heyeti umumiyesi kabul edilmiştir 
efendim. 

Efendim; müzakere edilecek mevadın ikinci nu
marasına geçiyoruz : 

2. — Gümrüklerce icra edilecek muayenei sıhhi
yeye dair 21 Mayıs 1321 tarihli nizamnamenin cm al
tıncı ve on yedinci maddeleri ahkâmına tevfikan it
hali menedilmis olan tababet ve sanayide müstamel 
bazı ecza ve mevadı tıbbiyenin serbestli ithali hak
kında (1/717) numaralı kanun lâyihası ve Sıhhiye ve 
Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları. (1) 

REİS — Vardır, bunun da ikinci müzakeresini 
yapacağız efendim. 

Heyeti Umumiyesi hakkında söz istiyen var mı? 

(1) Birinci müzakeresi On dokuzuncu İç t i mada-
*dıu 

. 1341 C : 1 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Reis Beyefendi... Müsaade buyrulur mu 
efendim? Efendim... Kanunda (kannabis) kelimesi 
(kantabilis) yazılmıştır. Tashihini rica ederim. 

REİS — Kabul buyruluyor mu efendim? (Hay
hay sesleri). O şekilde tashih edilmiştir efendim. 
Efendim maddelere geçilmesini reye arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul et
miyenler el kaldırsın... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir efendim. 

Tababet ve sanayide müstamel bazı ecza ve mevachn 
ithallerinin serbest bulunduğuna dair Kanun 
Madde 1. —• Tababet ve sanayide istimal olunan 

saf klorat dö potas ve klorat dö süd ve nitrat do po
tas ve nitrat dö sudun, nitro gliserinin yüzde bir 
mahlûlü küulisinin ve kannabis endika hulâsasının 
ve nevi tüberkülinin ithali serbesttir. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmiyenler ellerini kaldırsınlar... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neslinden mute
berdir. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul etmiyen
ler ellerini kaldırsınlar... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Mal i ye ve 
Sıhhiye Vekilleri memurdurlar. 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmiyenler ellerini kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesin'i reye koyu
yorum. Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul et
miyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim; ruznamenin 3 ncü maddesine geçiyo
ruz. 

3. — Gümüşane Mebusu Hasan Fehmi Beyin; 
Henüz ticaret muahedesi akdedilmemiş olan memle
ketlerin muvaredatından alınacak rüsum ile icabın
da mukabele bilınisil icrasına dair (2/475) mükerrer 
numaralı teklifi kanunisi ve Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası. (1) 

REİS — Efendim; heyeti umumiyesi hakkında 
söz istiyen var mı? 

(/) 21 nci içtimain nihayetine merbuttur. 
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MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, eğer lüzum görülürse izahat vereyim. Tek
lif, rüfekayi muhteremeden Gümüşhane Mebusu 
Hasan Fehmi Beyindir. Bu teklifi yapmazdan evvel 
bendenizle istişare etmişlerdir. 

Efendim; teklif edilen lâyihai kanuniye hususun
da kendileriyle tamamen mutabıkız. Gerek Lâyiha 
Encümeninde ve gerek Kavanini Maliye Encümenin
de bu meselenin müzakeresinde beraber bulunduk. 
Muvazene Encümeninde bendenizde bulundum. Böy
le bir lâyihai kanuniyeye ihtiyaç vardır. Malumu 
âlileridir ki; bizim elyevm ahdî tarife ve azamî ta
rife, umumî tarife denilen tarifemiz yoktur. Vaktiy
le Harbi Umumide altım üzerine yapılan bir tarife
miz vardır. 1336 da yapılan bir kanunla, bu tarifeyi 
memleketimizin ithalât hususundaki ihtiyacını nazarı 
itibare alarak muhtelif emsale tabi ahkâma ayırım
sızdır. En zarurî gördüğümüz mevadın dahil olduğu 
tabloyu beş emsal ile darp etmişiz, hatta memnu i yet 
faslı bile o zaman mevcuttu. Lozan Muahedesine ta
kaddüm eden seneler zarfında haddi azamî emsale 
tabi olan gümrükler on ikiye indirilmiş ve bu suretle 
gümrük tarifesine ithal edilen eşyanın bir kısmı beş 
tablosunda diğer bir kısmı da on iki misli tablosun
da dahil idi. Lozan muahedesine merbut mukavelei 
ticariyede üçüncü bir tablo hasıl oldu ki; (Entermed-
yer) bir tarifedir. Bunların haricinde mevkii tatbike 
ledelhace konulacak umumî tarife kanunu henüz 
mevcut değildir. Şu halde kendileriyle beynimizde 
mukavelei ticariye akdedilmiş devletlere ne tatbik edi
yorsak aramızda da mukavelei ticariye akdedilmemiş 
memleketlere de - eğer bu memleketten gelen eşya 
bizim tablomuza dahil eşya ise - onu tatbik etmek 
mecburiyetindeyiz. 

Ona azamî bir tarife tatbik edebilmek için elimiz
de mevcut bir kanun yoktur. Halbuki elimizde böy
le azamî bir tarife mevcut olmadıkça henüz kendile
riyle mukavelei ticariye akdettiğimiz devletlerle bu 
mukaveleyi akdetmeğe saik yoktur. Bir taraf ki; elin
deki ahdî tarifeyi tatbikten başka diğer bir tarifeyi 
tatbik etmek salâhiyetine malik değildir, artık onun
la mukavelei ticariye akdine kimse rağbet göstermez. 
Halbuki; mukavelei ticariye akdettiğimiz hükümetler 
mukabele bilmisil yapmaktadırlar, memnuiyet vazet
mektedirler. Bilhassa bizim ihracat eşyamıza çok 
müşkülât ihdas etmektedirler. Bunlara mukabele ede
bilmek için itidali elden kaçırmamak suretiyle yine 
bunu tablo ile yani sekiz misline iblağ etmek ve on 
iki tablosuna dahil olanları da aynen ipka etmek 

üzere bu kanun hükümete salâhiyet veriyor. Bundan 
maada bir madde daha vardır ki; bu madde ikinci 
maddedir. Mukabele bilmisilden ibarettir. Memnui-
yete memnuiyet veyahut fiilî derecede memnuiyeti 
ihdas eden ağır resme mukabil de aynı resimle mu
kabelede bulunabilmek içindir. Bu madde gerek muh
telif memleketlerle yapılmakta olan müzakerat ve 
mukavelâtı ticariyemizin suratla hüsnü neticeye var-
dırtlması için ve gerek mukabele bilmisil esasatına 
göre müsavatı temin etmek için hükümetin muhtaç 
olduğu bir salâhiyeti kanuniyedir. Bu lâyihai kanuni-
yenin kabulünü rica ederim. 

REİS — Maddelere geçilmesini kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen elleri
ni kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Ticaret muahedesi akdedilımyen memleketler muva-
redatıııdan alınacak rüsum ile icabında mukabele 

bilmisil icrasına dair Kanun 
Madde 1. — 28 Temmuz 1336 tarihli kanun mu

cibince beş misil olarak istiyfa edilen gümrük resmi 
sekiz misline iblağ edilmiştir. Ancak ticaret muahe
deleri münakit bulunan memleketlerin muvaredatı 
mukaveleleri ahkâmına tabidir. Muvakkat itilâfna-
meleri ahkâmı azamî altı ayı tecavüz etmemek ve iki 
defadan ziyade tecdit olunmamak • şartiyle İcra Ve
killeri Heyeti karariyle muteber olabilir. Dokuz ve 
on iki misil üzerinden ahzedilmekte olan gümrük res
mi kemâkân kanunu mahsus ve mukaveleleri ahkâ
mına tabidir. 

REİS — Birinci madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Türkiye'den vaki olacak ihracatın 
tamamına veya bir kısmına karşı memnuiyet vaze
den veya duhule fiilen mani olacak derecede ağır 
gümrük ve istihlâk rüsumu alan memleketlerin mu-
varidatına karşı da memnuiyet vazına veya aynı de
recede resim tahmiline İcra Vekilleri Heyeti mezun
dur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Maliye Vekilinden 
bir sual soracağım. Bu memnuiyet aynı eşya hakkın
da değil ya. O eşyaya muadil onların diğer eşyaları
na ait midir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Memnuiyet hakkında ayniyeti eşya daima mevzuba
his değildir. Muadelet esası nazarı dikkate alınırsa 
bizim ihracatımızdan hangi eşyayi menediyorsa onun 
da bize aynı ehemmiyete gelen eşyasını menetmek
tir. Yoksa aynı cins eşyaya ait değildir. 
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REİS — Efendim; ikinci maddeyi reye arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmi-
yenler lütfen el kaldırsın... İkinci madde kabul edil
miştir. 

Madde ,3. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler ellerini 
kaldırsın... Kabul etmiyenler ellerini kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Efendim; Kanun tezyidi varidata müteallik oldu
ğu için tayini esami ile reye vazedeceğiz. Fakat şim
dilik sona talik edeceğim. Bir iki kanun daha var, 
onları da çıkarıverelim de ondan sonra tayini esami 
ile reye vazederiz «muvafık sesleri». Ruznamenin 
dördüncü maddesine geçiyoruz. 

4. — Ereğli - Karadere şimendifer hattının inşası 
ve işletilmesi hakkındaki 16 Kânunusani 1341 tarih
li kanunun ilgası ile mezkûr hattın geniş hatta tah
vili ve Nafıa Vekâletince Ereğli ile Ankara arasında 
inşa ve işletilmesine dair (1/719) numaralı kanun lâ
yihası ve Nafıa ve Muvazenei Maliye Encümenleri 
mazbataları. (1) 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar bu 
mesele için bendeniz çok hazırlanmamışım, böyle bir 
kanun mevcut olduğundan da haberdar değildim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Özrü ka
bahatinden büyük (handeler). 

MUHTAR BEY (Devamla) — Ereğli'den Kara-
dere'ye evvelce yapılacak dar hattın yerine geniş bir 
hat yapılacağı ve bu hattın Ankara'ya kadar temdit 
edileceği anlaşılıyor. Bu hat memleketin iktisadi nok-
tai nazarından fevaidi cami midir? Bendeniz doğru
dan doğruya Ereğli'den Ankara'ya yapılacak bir hat
tan büyük bir fayda istihsal olunacağına kani deği
lim. Ne şekilde tetkikatı yapılmıştır? 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — AAA... 
Tünkiye'nlin en feyizli hata odur. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Ereğli havzasının 
dahile 'raptı töçln yapılacak bir hatan ehemmiyeti 
müsltıağniii beyandır. Şu kadar ki ehemmiyetli yahut 
şu kadar ehemmiyetiz demek; mesaiyi uzatmak de
mektir. EreğHi havzası tabiî dahile raptolunmahdır. 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

görmemek de-
Itevziatımızın en 
rdir, Adapazarı-

Fakat Bileğiden doğrudan doğruya j Ankaraya mı 
raptottunımah, yoksa mevcut hatların! heyeti uımurni-
yesine nazarı dikkate alarak onların! en münasip 
noktasına raptederek o havzanın dahile irtibatı mı te
min olunmalıdır? Bu mesele artiz ve tşmâk tetkik edil
meden ceffelkalem Ereğli - Ankara hattını halletmek 
memleketlin liktüsadi umumiıyesini iyij 
inektir zanediıyorum. Çünkü kömür 
mühim merkezi Ankara değil Eskişehj 
dır ve Amasya cihetinde Samsun - Sivks hatanın (Hacı 
Bayram) İstasyonudur. Ankara'ya kapar dört yüz şu 
kadar kilometrelik yerden kömür geldikten sonra An
kara'dan ne tarafa tevzii edeceğiz? Yk Konya'ya, ya
hut Eskişehir cihetine doğru 'tevzi edeceğiz. Halbuki 
Ereğli halttı Adapaızarma kadar bağlanırsa, zaten bu
gün mevcut olan haltlarla bütün garip vdılâyatımızın 
tevziatı temin'edimıiış olur. Şarık vilayetindeki tevzi
atta; temel haDtı denilen, Adiapazarın4an, Bolu'dan ve 
Gerede'den geçip Amasya'da mevcut | hatlara raptolu-
nacak hat vasıtasiyle tevzii olunmak l^zım gelir. Mah-
za Ankara'ya doğru muttasıl bir halt yapmakla bü
yük iktisadî menafi temin edemeyiz. Onun için istir
ham ederim. Encümen, bunu bu nokfai nazardan, ha
kikaten İEreğli hattatım raptolunacaği istikamet doğ
rudan doğruya Ankara istikameti ımfidir, yoksa mev
cut İstikametlerden daha ziyade süırajıt temin edecek 
'başka bir nokta var mıdır? j 

Sorma hattın güzergâhı ıtespiit olunmamış, dar hat 
için yaıpıiknış yerlerden geniş hat geçemez. Genıiış hat
tın yenliden keşfiyaltı yapılacak bu üç karlı ayda ge
niş hatan tetkikatı ne vakit yapdacajktır? Bunun için 
itah.stis.ait konuyor. 

Sonra işletmesi için de para konuyor. Maddelerde 
arz edeceğim. 'Hatta bugün karar versek de bu halttın 
işine başlasak hile üç değil 'beş altı ı ay zarfında gü
zergâh zemine ta'tibik edldikıten sonfa işe 'başlanırsa 

sene sonra belki 
için bugünden 

da ondan sonra bir sene, bir buçuk 
bir kilometresi işletilebilir. İşletmek 
bütçeye para koymak muvafık değildir. 

Memleketin iktisadi umumisi içjjn bu istikamet 
matlup olan istikamet değildir. iBurjon için bir kaç 
gün daha müsaade etsinler de bir kare tetkilkat yapa
lım ve onun neticesinde bu hattı tespit edelim (doğ
ru 'Sesleri). j 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldik) — Hayır eğni. 
MUHTAR BEY (Devamla) —| Bundan sonra 

maddelerde maruzatta bulunacağım. 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY| (Tabzon) — Fa

kat Efendim Eyihıa şüphe yok Nafıaya ailttür, Tek-
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niık hususiatı hakkında Nafıa Velkâletinin arzu malû
mat ötmesi daha iyi olur zann indeyim. Fakat bende
niz muhterem Muhtar Beyefendimin temas ettiği no'k-
ta hakkındaki malumatımı arz edeceğfim. 

Ereğli havzai fâıhmiyesinin dahilî hatlara raptı 
bir zarureti hayatiye olarak ikertdisince de kabul edil-
d'Jkten sonra, Ereğîıi havzai f ahım iyesini Ankara -
Ereğli 'denilen halttım - ki Sincan köyüne müntehi 
olur - İstikametini oraya mı raptetımeik daha muvafık 
olur, yoksa daha aşağı mı raptatnıdk muvafık olur? 
İşi sırf iktisadî noktai nazardan -tetkik edence deniz
den değilde bu hat vasıtasiiyle 'havzai fahmiyeden celp 
edilecek kömür Konya istıiıkamöSirıe mi veyahut An
kara'ya mı, daha iyi bir istikamet veyahut ekonomik 
rıoikıta olan Sincan köyüne mi sevikolunimalıdır. Bu 
husuta beliki başika blir nolkta bulunabilir. 

Palkaıt 'bendemiz zanmedlyoruim ki böyle ehemmi
yetli malum olan bir hatıtım islükalrmetl tayin edilirken, 
havzai fahmiye, dahilî hatlara hangi istikametin han
gi istasyonuna bağlanırsa daha az bir mesafe ıkaıt eder 
ve kömür Vereceğimiz depolar için en idareli yol olur. 
Zannedersem istikamet bu meseleler için tayin edil
mez ve edilmemiştir, Bendenizin bildiğim bir nokta 
varsa askerî jnütâhazadi'r. Erkânı Harbiye bildiğime 
göre bu havzaıi fahımliyeyi daihıile raptedecek olan hat
tın imıümlkün mertebe daîhilden geçmesini arzu etmiş
tir. Meselâ sırf iktisadî mülâhaza ile havzai fahmi-
yeyi Bölu'dan Adapazarına raptetmek ve o vasıta 
ile Anadolu'nun diğer hatlarını vasi etmek unülâhaza-
sınün itasarrulfikârane olduğu kabul edilse bile bunu 
(katıiyyen Erkânı Harbiyei Umumiye kabul etmemek
tedir. Halttın daha ziyade dahilî irtibat 'noktasından, 
daha derinden, daha iç memleketten olmasını iste
tmektedir. Sırf bu mülâhaza, hattın inşası noktai na
zarından biraz fedâkârlığı dahi icap ettirse de tercih 
etmek ıstırarında bizi bırakır zannediyorum. 

Sonra bu ıhattıfı iltisak noktai nazarından da di
ğer bir noktadan da aşağı olduğuna dair Muhtar Be
yefendi bir mütalâada bulunmadılar. Henüz tespit 
edilmemiışitıir, buyurdular, hükümet askerî ve iktisadî 
mesaili m'ezcedeırek en emlin ve en esaslı olarak bunu 
tespit ekmiştir. Maruzatım bundan ibarettir. 

Sonra hattın İşletilmesi mevzubahis dteğildir. Bu 
hususta konulan 300 Ibin liradır. Ziraat Vekâletine ait 
olduğu zaimaoda yapılan idar hattın yirmi beş kilo
metresi istikameti umumlyeye tesadüf etmektedir. 
Orası değişecek değildir. 

Ondan sonrası; ana hattı istikameti; bir dar hat 
istikameti takip edemeyeceği için değiştirilir. Ve or-

, 1341 C : 1 

man Garpta kalıyor. İleride orman için ayrıca de
kovil yapılarak, ana hattına raptedilecek ve her hal
de dar bir istikamette yapılacak olan bu 25 kilomet
reden de istifade edilecektir ve şimdiden tetkikatı 
yapmak üzere mahalline gönderilecek memurların 
masarifine karşılık olmak üzere bu sene bütçesine 300 
bin lira kadar bir para konmuştur. Bu konan tahsi
sattan bu miktarını buraya devredip Ziraat Vekâleti 
bütçesinden diğerini imha ediyoruz, bu veçhile mua
mele yapmayı tensip etmiştik. Muvazenei Maliye En
cümeninin noktai nazarı da budur: Arzu buyurursa
nız kanun teahhür-eder ve Nafıa Vekilinin huzuru 
ile müzakere edilebilir. Mülâhazatı umumiye bundan 
ibarettir. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Muhterem arkadaşlar 
memlekette vatanı müdafaa, maarifi tamim, ziraati-
mizi teksir , servet ve refahımızı, iktisadî kudret ve 
inkişafımızı, dahilî asayişimizi temin edecek yegâne 
yol olan şimendiferlerimizi ne kadar fedakârlık mu-
kibilinde olursa olsun bir an evvel memleketin her 
tarafında vücuda getirmek olduğunu benim gibi aciz 
bir arkadaşınızın uzun uzadıya teşrih ve izah etme
sine asla ihtiyaç yoktur. Bu mühim ve her noktai 
nazardan hayatî mahiyet arz eden mesele için bu 
muallâ kürsüden bir kaç söç söyleme'kliğjme; orman
ları, madenleri vesair bir çok mehabii tabiiyeyi sine
sinde saklayan ve inkişafı âli Cumhuriyet Hükümeti
mize mukadder olduğuna iman ettiğim hazinei ser
veti İstihsal etmeyi istihdaf eden bu kanunun dairei 
intihabiyemİ alâkadar etmesinden cesaret aldım. He
yeti Celilenizİn müsaadesini istirham ederim. 

Bu kanun; memleketin hakikî menafiini tebeyyün 
ve menafii keşif ve takdir etmekte gösterdiği nüfuzu 
ve nazara ve iktidar ehliyete canlı bir misal teşkil et
tiğinden dolayı hükümeti azim şükranlarla yâd ede
rim 4 

Arkadaşlar; Ereğli'den Karadere ormanlarına 
müntehi olmak üzere inşa edilmesi mukaddema He
yeti Ceİilelerince bir kanunla kabul edilen dar hattın 
geniş hatta tahvili ve Ereğli, Ankara arasında inşa ve 
işletilmesi hakkında Heyeti Vekilece tanzim ve Nafıa 
Encümenince kabul olunan lâyihai kanuniye Muva
zenei Maliye Encümenince dahi esas itibariyle kabul 
edilmiş ise de en lâzım ve hayatî olan bir noktası 
tay ve ilga edilmiştir. Hükümetin esbabı mucibe lâyi
hasını bir an için gözönünde bulundurmanızı rica 
ederim. Bu esbabı mucibede işbu hattın Ereğli - An
kara arasında inşasına saik olan esbabı bilhassa mem
leketin müdafaasını ve iktisadî inkişafını ve herhangi 
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bir suretle denizden nakliyatın inkıtaı halinde dahil- J 
deki demiryollarımızın daimî faaliyetini temin ve 
mahsulâtın naklini daimî işkâl ve ecnebi mahsulâtına 
rekabeti ihlâl eden yüksek tarifeleri tenzile hadim 
olabileceğini, binaenaleyh işbu hattan inşiap etmek 
Üzere yapılacak Bolu - Düzce - Adapazarı hattının 
pek zengin olan güzergâhındaki menabiden isti
fade edilmeye başlanarak memleket istihsalâtının vasi 
mikyasta artacağını takdir ederek dördüncü madde J 
ile bu şube hattının inşasını dahi kabul ettiği halde 
Muvazene Encümeni bu maddeyi, ancak ileride zu
hur edecek bir şirkete devir için bir müsaadei ka
nuniye istihsalinden ibaret olarak teklif edildiğinden 
bahisle tayyetmiştir. Adapazarı - Bolu hattının haki
katen şayanı hayret bir talihsizliğe maruz kaldığına 
nazarı dikkati âlilerini celp edeceğim. Bu hattın 1327 
tarihinde münkariz Osmanlı İmparatorluğu Meclisi 
Mebusanından çıkan bir kanunla inşa ve işletilmesi 
Anadolu Demiryolları kumpanyasına verilmişti. 
Kumpanya hattın istikşafını yapmış ve işe başlayaca
ğı zaman yanı 1327 senesinde Trablusgarp ve birbi
rini takiben Balkan Harbi ve Harbi Umumî zuhur 
ederek inşası sekteye uğramış ve mütareke senesinden 
sonra da memleketi istilâya, milleti ve İstiklâlini im
haya kasdeden düşmanlarını mukaddes vatandan tart 
ve defetmeye çalıştığı için bu gibi umuru nafiasını I 
bittabi zamana bırakmıştı. Zaferiyle hakimiyet ve is
tiklâli tamını kazanan ve âli bir Cumhuriyet Hükü
meti kuran millet derhal memleketin müdafaasını ve 
her cihetten inkişaf ve tealisini bittabi en mukaddes 
ve müstacel vazaifi sırasına 'koyarak evvelemirde mah
rum bulunduğu yollarını yapmayı ve vatanı bir ucun
dan diğer bir ucuna paretrneyi bihakkın gaye edinmiş 
ve bu esastan işe başlamıştır. Bunun netaciyi meşkû-
resinden olmak üzere evvelâ hükümet memleketin bel 
kemiği mesabesinde olan Anadolu hattının mubayaa
sına karar vermiş ve bu karar Adapazarı - Bolu hat
tının inşası imtiyazını ortadan kaldırmış ve bu sebep
le de hat geri kalmıştır. Vasi ormanları ile, madenle-
riyle ve her türlü mahsulâtiyle tabiî bir servet menbaı 
olan bu havali hattının uğradığı talihsizliğe bütün 
memleket halkı mütehayyir ve hükümetimizin teşeb
büsüne ve faaliyetine muntazır iken dördüncü defada 
Muvazenei Maliye Encümeni muhtereminin bir dar
besine maruz kalmıştır. 

Muhterem arkadaşlar Ankara'dan Ereğli'ye yapı
lacak olan bu hattın vatanı müdafaaya ve pek muh
taç olduğu birçok levazımını tedarike ve memleket 
dahilini imara ve iktisadiyatını tanzime müteallik ola- J 
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rak temin edeceği azim fevaidi burada izah etmek 
iktidarında değilim. Hattın hedefi ve gayesi hüküme
tin esbabı rnucibesinde dahi işaret olunduğu veçhile 
bilhassa kömür havzasını merkeze rapetmek ve bir 
harp hudusu ve deniz münakalâtının inkıtaı halinde 
dahildeki şimendiferlerimizin ve fabrikalarla sair mü-
essesatımızın faaliyetini tahtı emniyette bulundurmak 
ve fazla hububat ve mevaşi Ankara, Sivas, vesair 
ziraat muhitlerinin mahsulâtını buna fevkalâde ihti
yacı olan sahil memleketlerimize sevk ve bilmukabe
le aynı ihtiyaç karşısında mustarip ve medenî ve iç
timaî hayatını tedarik ve tanzimde müşkülât çeken 
dahil memleketler sekenesine ucuz kömür, kereste ve 
mahrukat getirerek memleketi maruz 'kaldığı müte
kabil ihtiyaçlarından kurtarmak matlup ise bu mena-
biin hakkiyle ve tamamiyle husulüne hadim olacak 
nokta, iddia ediyorum ki Bolu - Düzce - Adapazarı 
şube hattının dahi birlikte inşasını zaruri kılar. Çün
kü Ereğli - Ankara hattı mücerret olarak yapılacak 
ve bu şube ara yerde bırakılacak olursa ormanların, 
madenlerin ve hatta gayet zengin kömür tabakaları
nın ve yüzde altmış derecesinde demir madenlerinin 

en mühim menatıkı Garpta bırakılmış ve intizar olu
nan inkişafa halel gelmiş olur. Bununla beraber bu 
hattı geniş olarak yapmaya saik olan asıl mesele, had 
dizatında bir hazinei servet olan Karadere ormanla
rını Ereğli limanına raptederek işletmek ve çürüyüp 
mahvolmakta bulunan bu menbadan istifade etmek 
idi. Halbuki bu hat Karadere ormanlarının en kesif 
ve vasi kısmını ve birçok kömür ve gayet zengin 
kömürle birlikte mevcut demir maden sahalarını Gar
bında yani Bolu, Düzce kısmında bırakmış jve Karadere 
ormanlarının Şarkındaki bir kısmına temas etmiş olur 
ki hattı bu yüzden aradığımız menefiiniden ve ma-
kasıdından uzaklaştırılmış oluruz. Heyeti Celile Ereğ
li - Ankara hattını memleket dahilinde şiddetle muh
taç olduğumuz mahsulâtı madeniye ve haşebiyeyi 
nakle hadim bir mevcudiyet telâkki ediyorsa bunun 
lâzımı gayrı müfari'ki, Bolu - Düzce Adapazarı şube 
hattıdır. Bu hat geri bırakılırsa maksat hemen nısıf 
derecesinde fetvolur. 

iEğerki Muvazene Encümeni ha'kıitoaten Bıolu -
Adapazarı hattının inşasına ait .olan dördüncü mad
denin bu kanuna sebebi vazını atiıyen: biır şirkete 
(devir için müsaadei kanuniye i&tihsaiEnden ibaret 
olduğunu Hükümetiten anlamış ise daha i evvel böyle 
bir tekiıfıte bulunmasına Hükümet ihtiyaç ve lüzum 
görmezidir Encümenin beyan ettiği gibji hakikaten 
bir müsaade istihsali mahiyetinde dahi <>lsa bu mü-
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saadayi Çimdikten ve kanunla vermekten biç fak şey 
kaybedilmiş olmazdı ve hıiç bir zaman bu kanunla 
alâkasız denilemezdL 

Binaenaleyh Hükümelt bu şube hattını velev bir 
şirkete devretmek suretiyle olsun ilâveten inşa ede
ceğini zikretmekte ve (bu !hıalt!tnn vücudüne arz etti
ğim esbap ve menafi dolayısiyle ihtiyaç ve zaruret 
de mevcut bulunmaktadır. 

Kanun heyeti umumiyesi itibariyle memlekete 
azıkn mıenfaat ve dahil ve sahil memleketlerimizin 
mütekabil ihtiyaçlarını temin edeceği için takdir ve 
alkışlarla kabule lâyiktir^ Kabulünü rica ve mad
delerin müzakeresiinde takdim edeceğim tadil tak-
ıririmiiın dahi kaibulünü istirham eylerimi. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Muhterem arka-
daışlaır; bu kanunun dhemhTiiyati hakkında nazarı 
dikkatinizi oelp etmek için blir an 1337 senesindeki 
umumi vaziyeti söylemek isterim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Ankara'da 
söğüt kaymadınız. 

;HALİT BEY (Devaimla) — Maliye Vekilli de 
işaret atttifler. Bu bapta kürsüden fazla izahat ver
mek münaslip değildir., Bilhassa memleketin dahilin-
ide yegâne ıhavzai fahmiyemliz Ereğli mııntıtoasıdır, 
YuniaınMar Anavatanın birçok yerlerini işgal ettiği 
vakit Anadolu ormanlarının, mahrukat ihtiyacı 
yüzünden ne derece tahrip edlildiğii cümlenizce ma
lumdu^ 'Banideniz Eskişehir'de (bulunurken hatıran
da kaldığına göre aiylda, yalınız lokomotifleri işletmek 
içtin odun parası olarak 60 - 70 bin lira para verilli-
yordu< Bilhassa Ibunıdan sonra 'bir şjimendifer siya
seti takip ediliyor, Hatlar her tarafa temdit lölun-
mafldtadıır* Kömür ihtiyacı ibiır. fcalt daha fazladır. 
ıBinaenailieyh gerek iifctlisadî, gerek askerî mülâ-
hazaitltaın doliayı kömürlerin biran evvel dahile rap
tı gayet hayatî mübrem bir ihtiyaçtır. Onun 
için bilhassa bu halttın inşasında iktisadî mü
lâhazadan zlilyade askerî mülâhazanın dikkatte lahn-
masınıı rica ediyorum, Adapazarı hiç olamaz. Hat-
Ifca berideniz diyorum ki Ankara değil Ankara'nın 
mümkün ise daha şaırkıma ilsak etmelidir. İstika
meti umumiye ıbendenizce muvafıktır.; Yalnız te
nevvür üçliın 'bir iki noktayı soracağını. Ya Nafıa Ve
kili yahut 'Encümen Mazbata Muharriri lütfen ten
vir huiyursunliaır. Ereğli İmam yapılacak mıdır, hu 
masraf da daihli mildir? Bu izah edilsıkı. 

(MALİYE VEKİLİ «ASAN BEY (Trabzon) — 
Dahilidir. Yapılacak. 

HAIİT BEY (Devamla) — İkincisi Ereğli - An
kara hattının güzergâh keşfi (tamamen (tespit edildi 
mi? Edildi ise güzergâh nerelerden geçecektir, şu 
istikameti umumiye nereleridir? Sonra hunun tulu 
kaç kilometredir? Malumuâlıiniz bugün para ister
ken <40) millyon isteniliyor. Bu parayı Nafıa En
cümeni tetkik etmiş mildir? Kilometresi kaç liraya 
mail olacağına göre hu para isteniyor? Bu hapta bi
zi tenvir buyursunlar, Üçüncüsü: İlga edilen 26 
Kânunuevvel 1341 tarihi şu kanun mucibince ya
pılmış Olan dar hatla şimendifer için ne kadar para 
sarf edildi? Yani Ereğli - Karaidere şimendiferi için 
ne gibi para sarf edildi ve ne işler yapıldı? Şimdi 
geniş olan 'hattı Ankara'ya rapt ve tahvil edeceğiz 
•ve isitikametinİ Ankara'ya tebdil edeceğiz. Binaen
aleyh tahvil esnasında bir zarar var mıdır ve za
rar »varsa ne derecededir? Dördüncüsü: Nafıa Vekâ
leti, bu teklifi kanuninin esbabı mucibe mazba
tasında yedinci madde olarak diyor iki: «İşbu hatta 
ıkışiap etmek üzere yapılacak Bolu - Düzce - Ada
pazarı hattının pek zengin olan güzergâhındalM 
menafaii ıtalbiyeden istifade edilmeye başlanarak 
memleketin istihsali büyük mikyasta artacaktır. 
Şirridi Şükrü Bay biraderimiz de bu noktaya temas 
buyurdular, Bu vesile ile Vekâıldtten şu noktayı rica 
etmek isterim: Gerçi Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatasında diyor ki (Bolu - Düzce - Adapazarı 
hattının inşiasıına dair olup ancak ileride zuhur ede
cek Ibir ışkkeıte devir için Ibir müsaadei kanuniye istih
salinden ibaret 'olarak teklif edildiği anlaşılan dör
düncü maddenin bu kanunla bir alâkası görüleme
mekle tâıyyedömiştlir). Muvafıktır. Hakikaten bilû
mum hatları Hazineden yapmak imkânı yokur. Bi
naenaleyh «bu hattı bir şirkete devretmek müsaade
sini lalknıaJk için (bu madde vazedilmiş. 

ŞÜKRÜ BEY ı(Bolu) — Öyle ıbir beyanat yok, 
Hükümelt gelsin söylesin. 

HALİT BEY (Kasıtamonu) — Anadolu kumpan
yası bunun (60) kilometre şıarkıınia kadar almıştı ve 
hattın mubayaasına Meclis karar vardi. Binaenaleyh 
o kısılm da simidi ftamaniiyle Hükümete intikal etti, 
yaparsa Hükümet yapacak yahut başka Ibir şirkete 
verecektik, Bu vesile ile laınlaimak istediğim şudur: 
Malumuâlniz bu hat Garptan Şark istikametine 
giden, Karadenize muvazi ıbir hatftı̂  Adapazarı -
Düzce - 'Bolu istikıametinden geçecek. Hatta Nafıa 
Vekâletince bir tasaivvur varide Samsun ve Sivas 
hattına, Kastamonu üzerinden geçerek havza ve 
divanında birleşecekti ve iBolu - Adapazarı hattı 
Ibir sirkate 'verildiği takdirde yekpare lolarak hav*» 
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zaya kadar ıbir kumpanyaya, verilmesli memleketin 
menafiine daha muıvaffık ıdlur zannedenim. Onun 
içim 'bu ikisini tevhit etmek (benldendzce çok muva
fıktır., Vekâlet Şarka doğru geçen halttan hiç bah-
setmdyor,< Bolu - Adapazarı kısmımdan bahsediyor 
•da Şark kısmından bahsetmiyor, Bu Kastamonu 
üzeninden (temdit edilecek güzergâh sureti hususiye-
Ide keşjiif edilmiş imidir ve bu (haltta şimdiye kadar bir 
'şirket ıtalip 'olmuş mudur? Hükümetin bu bapta 
fiikri nedir? Bu dıa lütfen îtenivık edüsûn. 

ZİYA BEY (Çorum) — Efendim, Ereğli hattının 
iıstikışalfaltını bendeniz yaptım.: Muihtar Beıyefendlkıin 
zannederlilm ki bu Ihıususlta ıbenldeniiıze emniyeti var
ıdır. Yirmi Ibeş gün at üzeninde uğraşmışızdır. Mü
saade ederseniz izalhaltfta bulunayım, Ereğli'den 
çıktıktan sonra Kulu suyunu İtakiben Sakallı boyu
nu denilen bir yokuş gelir- O boyunu aşır, Dev-
ııeğin onlbeş kilometre uzağından yani solundan ge
çer, »ondan sonra Yenlipazana, yani Saüııpazarınıa ve 
ondan sionra Reşadiye tarafınla geiliır. Orada Çanı 
gölü denilen güzel ibir göl vardır. Orada Çanı gölü
nün solumda Bolu - Adapazarı hattının ayrıldığı 
noktayı tespit ettmiışizîdliır̂  Onldan sionra dıa Pilyos 
neihiırliiDİin (birleştiği yerdie Safranbolu, Kastamonu 
(tarafına 'güdecek (haltlarla güzergâhını tâspit etmişiz
dir 'ki bunu harita üzerinde tarnarnıiyle tespit ettik. 
'Bumdan sonra Sapanca gölünün solunda Adapazarı 
ih'alttiyle ıbirleşir ve oradan Gerede 'ovasına geçeniz. 
Gerede ovası gayet ımünbit ve mahsuüdar Ibir ovaldir, 
orada UJiuçayı geçmezden evvel Çerkeş (tarafına ve 
Osmancık tarafına geçecek ihalttın güzergâhı tespit 
edilmiştir., Onldan sonra ıBoylü yaylasına çıkar ve 
oradan Sakarya nehinine kansan Sulderesinden geçe
rek oradan Müntet (ovasına çıkar, Güzergâh arizi 
amlik tetkik edümdştir^ ıBunun en muvaıfıfc hat ola
rak Sincan köyüne Ütisakı tasvip edilmiştir, BiJihas-
sa Erkânı Haırfaiyerfen de mütalâalarını sıorduk ve 
tattım nerelerden geçmesini işitiyorsunuz dedik, ıbiize 
Ibir mıntıka vermişlerdir. Meselâ Sakarya nehirin-
tien Çubuk çayına Çorba üzerinden ibirleşelbilir rnıi 
bidleışemez mi? Oraları tetkik edilmiş ve muvafık 
görülmemdstirj Gayet arızalı bulunmuştur. Yirmi 
ibeş igünlük «eyahatömfizde en iyi olanak Sincan köyü
ne iMısakımı münasip göndük ve o kabul edilmiştir. 

ŞÜKRÜ 'BEL (ÖBolu) — Çok kolaydır. 
ZİYA BEY (Devamla) — Hayır kolay değildir. 

Halt fevkalâde güçtür. iBazı yerlerde ıbir kiometre-
Dik masraf aşağı yukarı yüz yirmi bin İradır. Üç 
yüz bin lira güdecek yerleri vardır, 50„ 60ı 'bin lira 
gidecek yerleri de vardır. Bu vaisatüdir. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Arzı ne kadardır? 
ZtYA BEY (Çorum) — 1,44. Ncmmial hatlar ya

pılacaktır, diğer haltlarımızda olduğu gibi. Bunun 
arzının geniş olmasına ben muarız (id im. Fakat mem
leketin Erkânı Harbiye! Umumiyest böyle istiyor. 
Binaenaleyh şahsî fikrim budur diyjerek uzun uza-
dıya müdafaaya lüzum yok. Sincan köyü fevka
lâde iyi bir güzergâh olmuştur. Malıumıuâlinüzldir ki 
Müdafaa! Milliye noktai nazarında4 yapılacak bir
çok fabrikalar ve müessesat vardır. | Bunlar Anka
ra'nın Şarkında olarak tasvip edilmiştir. Sonra Ereğ
li limanı buraya dahil midir, değij. midir buyuru
yorlar. Dahil değildir. Ayrı bir kanunla buraya gel
mesi lâzımdır. Güzergâh hakkında; malûmat ver
dim. Fazlasına lüzum yoktur zannederim. İlga 
edilen kanunla Ereğli'den başlandk, yapıldı fakat 
bttabi o; nazarı dikkate aknmıyacak|tır. Pek az bir 
kısmından istifade edilebilecektir. j Diğerleri zarar
dır. Sonra şirket talip olmuş muicjiur değil midir? 
Artık orasını Hükümet namına Beyefendi söylesin!. 

REİS — Kifayeti müzakere hajkkında 'bir tak
rir vardır. 

Riyaseti Gelileye • 
Müzakere kâfidir, maddelere geçilmesini arz ve 

ItefcEf ederim, 
Sinop 

Rebep Zühitü 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Aley
hinde 'söyliyeceğim. Arkaıdaşlar. îyluhtar Beyin bu 
kanunun iıalde teklifime dloğru dedlijriz 'ben de eğri 
diye mukabele ettim; Buralda bu Şadlar mühim bir 
mesele için söylenecek sözler söyl'jnm'elidir. 

Arkadaşlar; bağırdım Idediimı iki Türkiye'nin fe
yizli yolu ibu olacaktır,) 'Binaenaleyh bu kanun hak
kında lehte ve aleyhte ne söylene sekse söylensin. 
Ben gönlümü açıyorum. Diyorum ki aleyhte söy-
'liiyecek olanlar çıksınlar söylesinler. 

REİS — Efendim; kifayeti ırjnüzakeneyı kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabu<l etmiyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir! Maldıdelıere ge
çilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kıııbul edilmiştir. 

Ereğli - Karadere şimendifer hattının 
tilmesi hakkındaki 26 Kânunusani 
numaran Kanunun ügasiyle işbu 
tahvili suretiyle Ankara ile Ereğli 

işletilmesine dair Kanun 
(Madde 1. — Ereğli - Karadere 

inşaat ve işletilmesi 'hakkındaki 26 

inşa ve işle-
1341 tarih ve 548 

sattın geniş hatta 
arasında inşa ve 

şimendiferleri 
Kânunusani 1341 
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tarihli ve 548 numaralı (Kanun i g a Ve kanunu mez-
Ikûruın ibiriimci ve ikinci maddeleriyle kabul olunan 
tahsisattan işbu (kanunun tarihi neşrine kadar mez-
Ikûr şimendiferler için 'ifa edilen hide>mattan hüku-
Ikun tasfiyesünden sonra gayrıezısırf bakiye kalan kı
sım imha edilmiştiır.: 

HALİT BEY {Kastamonu) — Muvazene! Ma
liye Encümeninden bir sual soracağıım. 26 Kânu
nusani tarihli kanun (mucibince Ereğli - Karadere 
hattının yapılması için ne kadar para. sarf edilmiş
tir, ne Iklaılmıştur? 

MAZBATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatal
ca) — Efendim; ihesabatın henüz tasfiyesi icra edil
mediği için kaltü bir rakam söylemek mümkün değil
dir; Maimafih suretli umum iyede takriben 89 bin 
lira ralddie$idd;eldik\ 

REİS — Başka söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler lütfen el kalidıırsın... Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilimliştir. 

Madde 2. — İşbu hattın geniş hatta tahvili sure
tiyle Ankara ile Ereğli arasında inşa ve işletilmesi 
ve havalii mezkûrede ihtiyaca göre dar hatlar yapıl
ması için azamî beş senede sarfedilmelk ve her sene 
sarfı icap eden miktarı bütçeye konulmak üzere 
(40 000 000) liranın sarfına mezuniyet verilmiştir. 

Madde hakkında söz isteyen var mı? (Hayır ses
leri) Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul eitmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Memurin ve müstahdemin maaşat 
ve ücuratı da dahil olmak üzere 1341 senesi zarfın
da yapılacak inşaat masarifi için kırk milyon liraya 
mahsuben senei mezkûre Nafia Vekâleti bütçesinin 
260 ncı faslında (Ereğli - Ankara (hattı) namiyle mü-
ceddeden kuşat olunacak akıncı maddeye (300 000) 
lira ile buna mukabil olarak Demiryollar inşaat ve 
işletme müdüriyeti umimiyesinin 1341 senesi masarif 
bütçesinde aynı nam altında müceddeden kuşat olu
nacak altıncı fasla birinci madde olarak -memurin ücu
ratı mukabili (22 913), ikinci madıde olarak masarifi 
idare mukabili (1887), üçüncü madde olarak inşaat ve 
işletme masarifi umuımiyesi mukabili olmak üzere 
(275 200) lira ki, ceman (300 000) lira vazolunmuş-
tur. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı 
(Hayır sesleri) maddeyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — İşbu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim; demin esbabı 
mıucibesini arz etmiştim. Muvazenei Maliye Encüme
ni Adapazarı - Bolu hattının ilâveten inşaasını hükü
met kabul eylediği halde bunun bir şirkete devri için 
ımüsaadei kanuniyesi ile bu kanunun alâkası görülme
diğinden tayyedilmiş* i<r diyor. Bendeniz Muvazenei 
Maliye Encümeninden soruyorum. Haddizatinde en
cümene gelen bu madde hakkında hükümet encümen
de bu yolda beyanatta bulunmuş mudur? Eğer vak
tiyle bunun bir şirkete devri maksut ise Adapazarı -
Bolu - Düzce hattının bu hattan inşiap etmek üzerd 
yapılacağını hükümet zikretmezdi ve o maddeyi ora
ya koymazdı. Binaenaleyh bu ciheti gerek encümen
den ve gerek hükümetten soruyorum. Dördüncü mad
de olarak Heyeti Celilenizden hükümetin teklifinin 
kabulünü rica ediyorum. Bütün yapılacak battın, hü
kümet esbabı mucibesinde zikrettiği gibi, menafi gar
binde kalır. Hat nisbeten çıplak bir vadiden geçmiş 
olur. Eğer o hat yapılmazsa bu hattan aranılan fayda 
ve feyiz hasıl oîmıyacaktur. Heyeti Celileden istirhaım 
ediyorum. Hükümetin bu maddeyi oraya koymaktan 
ımaksadı bir şirkete devir için midir? Böyle bir sara
hat yok. Muvazenei Maliye Encümeni böyle deyip işin 
içinden sıyrılıp çıkıyor. Takririmin kabulünü rica 
ediyorum. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Arkadaş
lar, şükran ve minnet hisseleriyle daima merbut ol
duğum Bolum'a ıderim ki; eğer ben senin Mebusun 
olarak burada bulunsaydım da arkadaşım Zongul
dak Mebusu olarak bulunsaydı. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Unutma sanatini yanlış 
anlıyorsun., 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Arka
daşlar; bu Adapazarı - Ereğli hattı yapılacak. Ereğli -
Ankara; Bolu - Adapazarı - Safranbolu - Kastamo

nu; filan filan hatları hep yapılacak, fakat en müsta
celi, en feyizlisi budur. Evvelâ işe buradan başlaya
lım. Binaenaley arkadaşım emin olmalıdır ki güzel şi
rin Bolumuza katiyyen şimendifer yapılacak. Lâkin 
tekrar ediyorum, en müstaceli, en feyizlisi neresi ise 
evvelâ onu yapalım. Evvelâ kuvvetimizi oraya vere
lim. Meselâ Hasan Bey Muhtar Beye cevap verdiler. 
Yalnız bir nıoktayi unuttular. Arkadaşlar geçenlerde 
bir vesile ile de söylemiştim. İstanbul limanı Ana
dolu'nun ihracatına, ithalatına tahammül edemiye-
cöktir. İnşallah süratle o kadar terakki edeceğiz. Bina
enaleyh İstanbul'dan sonra ikinci bir liman aranacak: 
İzmir, üçüncü bir liman aranacak. Ereğli Karadeniz 
tarafına. Binaenaleyh Şarkî Anadolunun ihracat ve 
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ithalatı için evvelemirde Ereğliyi de düşünelim. Muh
tar Bey şu ve şu noktai nazardan mütalâa dermeyan 
ettiler. Dediler ki hükümet bunu ceffelkalem yapmış
tır. Hayır Muhtar Bey sensin.. Ceffellisan lisan kul
lanan. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim bilmiyo-
rumki Zonguldak Mebusu Benimle ne için mütema
diyen uğraşıp duruyor. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Çünkü 
havzanın aleyhinde bulundun. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Hilmi Bey hiç 
farkıma varmamıştır ki ben Ereğimin hiç aleyhinde 
bulunmadım. Bilâkis lehinde bulundum. Lâkin me
sele şimdi kanun şeklinde geçti. Benim teklifim tek
rar kanunla buraya gelecektir. Hiç şüphe yoktur. Ben 
mutlaka Ankara'nın şarkında garbinde demedim. Me
sele Şükrü Beyin teklif etetiği maddedir. Bu madde 
üzerine söyliyeceğim. Hilmi Bey istediği kadar lakır
dı söylesin, o zaten kendisine ait şeyler söyler. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Fakat se
nin gibi ceffellisan söylemez. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Hakikaten Bolu -
Düzce - Adapazarı 'hattı bu memleketin en feyizdar. 
ve derhal inşa olunduğu senede işletme hâsılatı inşaat 
masrafının tamamını temin edecek yegâne hattır. Hiç 
bunun kadar feyizli bir hat yoktur. Binaenaleyh hat
tın inşası için madem ki hükümet teklif atta bulunmuş
tur. Şükrü Bey de bir takrirle bunu, yani dördüncü 
maddenin ihyasını teklif ediyorlar. Heyeti muıhtereme-
nizden istirham ederim. Bu meseleyi mühimsemeden 
geçmeyiniz. Arkadaşlar; Bolu - Düzce - Adapazarı 
halttı bu memlekette senevi milyonlar verecek bir hat
tır. 

HASAN BEY (Elâziz) — Bu kadar mühim oldu
ğunu söylediğiniz bu hat için Nafıa Vekili iken ne
den teşebbüs etmediniz? 

MUHTAR BEY (Devamla) — Bu hattın, şarkın
dan geçtiği Kastamonu ormanları vüsat itibariyle 
memleketimizde büyük ormanlardır. Lâkin Bolu Or
manları gibi kesif ve müçtemi değildir. Bolu ormanı 
gidipte görülürse memleketin servetinin böyle muattal 
kaldığına ve ne için işletilmediğine çok müteessir 
olursunuz. Hüseyin Bey diyorki niçin Nafıa Vekâle
tinde bulunduğun zaman teşebbüs etmedin? Bolu'ya 
kadar şimendifer yapılmaz denildiği zamanlarda Nafıa 
Nezaretinde memur iken bizzat kendim bunu keşfet
tim ve Alman heyeti fenniyesinin yapamaz demesine 
rağmen gayet kolay olarak keşfiyatını tespit ettim. 
Diğer şirketin heyeti fenniyesine tebliğ ettim. Mad-

dei kanuniye çıkarılmış ve bu suretje keşfiyatı ya
pılmış ve fakat inşaatı Şükrü Beyin; de söyledikleri 
veçhile evvelâ Trablusgarp Muharebesi sonra Bal
kan ve daha sonra Harbi Umumî zuıjıur eitmiş ve bu 
suretle teahhür etmiştir. Teşehhüt mijktarı 75 günlük 
Vekâlet zamanında bu hattın inşaatıni temin için bu
raya kanun da getirdim. Çünkü bu [hat memlekette 
en birinci ve derhal para getirecek bir hattır. Tulü 
de kısalıyor. Madem ki Ereğli - Ankara hattını ka
bul ettiniz. Bu hat de ona bağlanacaktır ve bu suret
le kısmen masarifine karşı gelecek olan bu hattın 
beraber inşa edilmesini ve bunun bir imadde ile ilâve 
edilmesini istirham ediyorum. Hakikaten bir şey yap
mış olursunuz. 

DOKTOR FUAT BEY (Kırklareli) — Şükrü 
Bey arkadaşımızın teklif ettiği maddei kanuniyenln 
ehemmiyeti hakkında arkadaş beyler kâfi miktarda 
söz söylediler. Yalnız vaktiyle bendeniz Bolu'da bu
lunduğum cihetle ve salnamede gördüğüm bir ra
kamı sizlere arz etmekle bu hattın nle kadar mühim 
olduğunu arz etmiş olacağım. Efendim, yalnız Bo
lu ormanlarında senede tezayüdü haşebî bir milyon 
yediyüz küsur metre mikabıdır. Yahi her sene im
kân miüsaade etse bir milyon yediyiz küsur metre 
mikabı tahta yapsak Bolu ormanlarınım bir yaprağı
na bile halel gelmiyor. Bu kadar vasi, bu kadar zen
gin bir orman merkezidir. Onun için Şükrü Bey ar-
kadaşumrzın teklifini Heyeti muhtereme kabul eder
se Ereğliden Ankaraya gelecek hattı; pek büyük bir 
damarla takviye ve onun gıdasını temin etmiş olur
sunuz. j 

REŞİT BEY (Malatya) — Usul hakkında söyli
yeceğim. Efendim; Encümen bir maddeyi tayyet-
miştir. Müzakere dördüncü maddenin ihyası hak
kındadır. Zannederim ki bu kadar uzun uzadiye mü
zakere olunamaz. Bunun ihyası reye; konur, nazarı 
dikkate alınırsa encümene gider, encilmen o madde
yi ihya eder veya tekrar reddeder, buraya gönderir. 
Şimdi uzun uzadıya müzakere edersek zannederim 
Nizamnamei Dahiliye mugayirdir. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Lâyihfai kanuniyeden 
encümenimizin tayyini muvafık gördüğü dördüncü 
madde hakkında söz söyleyen muhterem hatipler bu 
hattın ehemmiyeti üzerinde bihakkın jsrar ettiler. En
cümenimizde bu hattın ehemmiyetihi inkâr etmiş 
değildir. Ancak hükümetten aldığımıı?; izahata naza
ran burada dördüncü madde olarak zikredilmesinden 
yegâne maksat bu hattın inşası için zuhuru muhtemel 
bir müracaata karşı hükümetin elinqe şimdiden bir 

- 1 0 7 -



t : 23 12 J 12 . 1341 C : 2 

müsaadenin bulunması Mi. Yoksa ikanunun bültün 
mevzuunda (kabul buyurulmuş olan kırk milyon li
ra içerisinden bir lirayi dahi bu hattın inşaasına sar-
fetmek mevzubahis değildir. Böyle olduktan sonra 
pek mühim olduğu muhterem hatiplerin dahi müda
faa buyurdukları bir hattı burada böyle bir alelade 
müsaade ile öldürmdktense bir kanun getirmek, ayrı 
ıbir tahsisat kabul etmek ve o suretle o hattın inşası
nı! temin etmek daha muvafık olacağına encümeni
miz kani oldu ve hükümetin de muvafakati altımda 
bu maddenin tayyini iltizam ettik. Heyeti Celileye 
arz ettiğimiz tay noktai nazarı bu esbabı mucibeye 
müstenittir efendim. 

ZIYA BEY (Çorum) — Efendim; Ereğli - An-
'kara hattına başlamak demek, Ereğli - Bolu hattı
na başlamak demektir. Pek âlâ malumdur ki Salıpa-
zarına kadar olan kısım 100 kilometreden fazladır. 
Esasen Cani Gölüne gelmedikten sonra Bolu (tarafı
na gidemez. Salıpazarma gidecektir ki Bolu hattına 
başlanabilsin. Binaenaleyh şimdiden Bolu hattına 
başlanıyor demektir. Bundan müsterih olmanızı ri
ca ederim. Bolu hattının dıernmiyeti vekâletçe ve 
herkesçe de tanınmıştır. Tamamiyl© ormanlık, ma-
denlik bir yerdir. Yani bendeniz demek istiyorum ki 
bu hatta başlamak demek Bolu hattına başlamak de
mektir (doğru sesleri) 

REİS — Efendim; Bolu Mebusu Şükrü Beyin 
takririni okuyup reyinize arz edeceğim. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Takririmi geri alıyo
rum efendim. 

REİS — Celseyi açıyorum efendim; bundan ev
velki celsede reye konulan iki kanun hakkındaki ne-
tioei ârâyı arz ediyorum. Ticaret muahedesi akdedil-
miyen memleketler muvaredatından alınacak rüsum
la icabında mukabele bilmisil İcrasına dair kanuna 
rey veren azanın adedi 160 tır. Muamele tamamdır. 
Ret ve müstenkif yoktur. 

REİS — Efendim; Şükrü Bey takririni geri al
mıştır. Binaenaleyh mesele kalmadı. Dördüncü mad
deyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Ka-
•bul edilmiştir. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrasına Nafıa ve Ma
liye Vekilleri memurdur. 

REİS — Beşinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın.. Kabul etmiyenler el kaldırsın.. Kabul edil
miştir. 

Efendim — Kanunun Heyeti Umumiyesini de
min mevadı kabul edilen kanunun heyeti uımumiye-
siyle beraber tayini esami ile reye koyuyorum. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Gürültü
ler - Efendim; çok derin duygularla (duygulanmış bu
lunuyorum. Yıllardan beri beslediğim mefkureme 
kavuştum. Bn küçük mefkurenizden Allah sizi cüda 
etmesin. Cumhuriyet öyle bir karar vermiştir ki şim
diye kadar Selçukiler ve Osmanlılar zamanındaki en 
iyi işlere faiktır. Yaşasın Cumhuriyet; yaşasın Bü
yük Millet Meclisi; (Alkışlar) 

REİS — Efendim; reylerini istimal buyurmayan 
zevat lütfen reylerini ita buyursunlar. 

İstihsali ârâ muamelesi hitam buldu. 

Efendim; on dakika sonra Başvekil Paşa Haz
retleri gelecekler ve izahat vereceklerdir. 

Beş dakika teneffüs etmek üzere celseyi tatil 
ediyorum. 

Hitamı Celse; Saat : 3,57 

Binaenaleyh kanun 160 rey ile kabul edilmiştir. 
Ereğli - Ankara şimendifer hattının inşa ve işle

tilmesi hakkındaki kanuna (162) zat iştirak etmiş 1 
ret ve 1 müstenkife karşı kanun 160 rey ile kabul 
edilmiştir. 

t t • « • • » • t • 

İKİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 4,10 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Kâzım Bey (Giresun), 
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3. — SUALL 

1. — Maraş Mebusu Abdülkadir Beyin; Başve
kâletten ahvali dahiliye ve hariciye hakkında suali 
ve Başvekil İsmet Paşanın şifahi cevabı. 

Efendim — Başvekil Paşa Hazretleri bugün ve
rilmiş olan bir sual takririne cevap vereceklerdir. 
Buyurunuz Paşa Hazretleri; sahibi sual olan Maraş 
Mebusu Abdülkadir Beyin takriri okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
Başvekil Paşa'nın mümkün ise bugün dahilî ve 

haricî hadiseler hakkı>nda malumat vermesini rica 
ederim, 

Maraş 
'Abdürkadir 

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Muh
terem efendiler; dahilî hadiseler alarak son günlerde 
tezahür eden münferit irtica vakaları hakkında arzı 
malumat edeyim: 

ıMalumuâliniızdir ki Sivasta bir hadiseden bahset
miştim. 14 Teşrinisanide Sivasta bir beyanname yapış
tırmışlardır. Bu beyannamede Mebusların bu sefer 
Meclise çok dolgun bir halde gittiklerinden ve Mec
lis açılır açılmaz hükümete muhalif mebuslarım 170 
kişiye baliğ olduğundan bahsıolunuıyor ve şapkadan 
dahi bahsederek tabrikamiz bir takım beyanat yapı
lıyor. 14 Teşrinisanide Sivasta vulkubulan. hadise bun
dan ibarettir. Bunun üzerine hükümet takibat yap
tı, bir müddet sonra beyannameyi yapıştıranlar, be
raber hazırladıkları, alâkadar ve hemfikir oldukları 
adamlarla beraber mahkemeye verildi. 

22 Teşrinisanide istiklâl Mahkemesi Kayseri'de 
bulunurken Ahmet Hamdi Efendi isminde birisi bu
lunuyor. Mökkeli olduğunu iddia eden bu efendi, 
bir "müddet evvel uzun bir seyyahat güzergâhı ta
kip ederek Kayseri'ye gelmiş, bunun bir propaganda
sı keşfedilerek mahkemeye verilmiştir. Henüz netice
si anlaşılmadı. Bu adam, propagandası meyanmda 
Şeyh Said'in halifesi olmak üzere bir diğeri tayin 
olunmuştur, kendisi Nâkşibendidir, bu ve emsali 
tarzda tahrikamiz bir nüve yapmağa çalışıyordu. Kay
seri'de hiç bir hadiseye mahal verilmedi. 

24 Teşrinisanide Erzurum'da olan hadiseyi za
manında Heyeti Celilenize arz etmiştim. Hadise, 
Gavur İmam isminde bir hoca ile, Hoca Osman is
minde birinin ön ayaîk olarak, diğer bir takım hem-
palarıyla beraber makamı vilâyeti tehdit ve gürül
tüler etmeleri gibi tahrikat ile başlamıştır. Fakat ha-

ER, CEVAPLAR 

disenin başlaması tle beraber ileri gelenler tevkif 
edildi ve mahkemeye verildi. Mahkeme, birçok hü
kümler isdar etmektedir. Erzurum'da olan 'hadise, 
24 Teşrinisanide demiştim. 25 Teşrinisanide Rizede 
bir hadise oldu. Bir iki hocanın delaletiyle, orada 
dinsizliğe doğru gidiyoruz. Hükümeti dinsizlikten 
menetmelidir, iddiası altında bir hareket yapılmak 
istenildi. Bu vakada derhal bastırıldı, ileri gelenler 
derdest olundu, mahkemededirler, İstiklâl Mahke
mesi bugün Rizede bulunuyor .neticesini göreceğiz. 
26 Teşrinisanide M arasta İbrahim Hoca isminde bi
risi camide bir kısım halkı topladıktan sonra hükü
met merkezine karşı bir nümayiş yapmak teşebbüsün
de bulundu. O gün hadisenin ileri gelenleri tevkif 
olundu ve peyderpey tevkif olunmaktadırlar. Bunlar 
kısmen mahallî mahkemededirler ve bht kısmı da 
'Ankara İstiklâl Mahkemesine ısevikolu'nuyor. 

4 Kânunuevvelde de Giresun'da Şeyh Muharrem 
isminde bir hocanın delaletiyle bunlar gibi hareket 
yapmak istiyorlardı. Şeyh Muharrem tevkif olundu. 
ileri gelenler takip edilmektedir. Bu irticaî teşebbüs
ler ve hareketler içinde her yerde müşterek olan bir 
takım propagandalar vardır ki, bunları da arz ede
yim: Meselâ; dul kadınlar toplanıp Rusya'ya- sevk» 
olunuyor gibi.. Hadisatı mahsus tarihleriyle ve hu-
lâsatan arz ettim. Hepsi, bir kaç 'gün içipde, memle
ketin muhtelif yerlerinde tezahür eden vukuattır. 

İZZET ULVÎ BEY (Afyonkarahisar) — Terti
bat vardır. 

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Devamla) — Dul 
kadınlar sevk olunuyor diyorlar, İsmet Paşa ölmüş
tür deniliyordu, [ 

DOKTOR FİKRET BEY (Ertuğrul) — Çok ya
şayacaksın inşallah.. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Çok ya
şayacağımıza delâlet eder. 

İSMET PAŞA (Devamla) — Öldürülmüştür, fi
lan tarzındadır. Propagandanın böyle caiip olan nok
talarının her tarafta böyle aynı suretle ifade olunma
sı vukuatın takriben yekdiğerine yakın I günlerde te
zahür etmesi, sonra bu hadisatın hepsinde, hadiseler 
vuku bulmazdan evvel hariçten gelen adamların ön 
ayak bulunması nazarı dikkati celp etmiştir. Filvaki 
tahakkuk etti ki 24 Teşrinisanide Erzurum'da vuku 
bulan hareketten 10-15 gün evvel Hacı Osman hariç
ten gelmiştir, Kayseri'de işe teşebbüs eden Ahmet 
Hamdi'nin uzun bir seyyahatten sonra Ktayseriye gel-
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diğini arz 'etmiştim. Giresun'da vukuat çıkaran Şeyh 
Muharrem, sıcağı sıcağına hariçten gelmiştir. Mah
kemeler temas ederken bu vesile ile İstanbul'da da 
bazı adamları tahtı nezarete aldılar, yahut tevkif 
ettiler. Muhtelim mahallerde yapılan takibatta alâka
dar olanlar şu umumî nazrayi gösteriyor: Sivas'ta 
bulunanlar öteden beri siyasî hayatla, politika ile işti
gal edenler ve bu iştigalle riyle maruf olanlardır, yani 
Sivasta irticaî hadiseye iştirak edenler daha ziyade, 
politikacılıkla tebarüz etmiş olanlardır. Erzurum'da 
bulunanlar içinde politikacılar bulunduğu gibi mün
hasıran cahilane bir taassuba pişva olmak için, ha
riçten gelenler de vardır. Maraş'ta, Giresun'da, Ri
ze'de münhasıran hoca namı altında bulunan bir 
kaç kişi pişva görülmektedir; bu hadisata iştirak 
edenler içinde günü gününe iğfal olunarak cahilane 

bir gayretle harekete gelenler vardır. Fakat propa
gandaların mütehit noktalariı, hariçle olan teması, 
zamanla olan vahdet; heyeti umumiyesinin bir mer
kezden idare edilmekte oldukları kanaatini mahke
melere telkin etmiştir. Mahkemelerin peyderpey ve
recekleri hükümler neticesinde bütün safahatını bile
ceğiz. 

Cenevre'de Musul meselesinin müzakeresine başlan
dığı bir sırada sahai isyanda yeniden bir isyan parlat
mak teşebbüsü mahiyetinde telâkki olunabilir. Bir 
noktayı daha Meclisi Âlimin nazarı dikkatine arz et
mek isterim. Geçen seneki isyanı tepelemek için ne
relerde seferberlik yapılarak kıtaat sevk olunmuştur?! 
Sivas'tan, Adana'dan, Erzurum'dan, Giresun'dan ve 
Rize'den seferberlik yaparak kıtaat isevk etmiştik. 
Eğer bütün bu hadisatı tarihleriyle ve tezahüratı ile 
bir araya cemedersek şu neticeye varmak makuldür: 
Şarkta yeni bir hareket tertip ederken böyle bir ha
reketi geçen seneki gibi derhal tedip etmek üzere 
kıtaat sevk edeceğimiz mıntıkaları-da irtica ile zehir
lemek istem işlerdi. 

KEMAL BEY (Adana) — Adana hariç kalmış
tır Paşam. 

İSMET PAŞA (Devamla) — İrticaî hareketlere 
karşı halk umumiyetle her yerde amik bir nefret ve 
hiddet gösterdi, (Alkışlar). Tevkif edilenler hakkın
da aldığıım son malumata göre bazı rakamlar söyli-
yeyim. Sivas'ta 12 mahkûm 2 nefiy vardır. Erzurum' 
da 32 mahkûm vardır. 10 kişi Ankara'da muhake
me edilmek üzere mevkuftur. Rize'de 33 mevkuf var
dır. istanbul bir kişi tevkif edilmiştir. Bazı adamlar 
daha tahtı nezarete alınmıştır. Maraş'ta 39 kişi der
dest olunmuştur. Rize'de ve Maraş'ta derdest sure
tiyle görülen fazlalar henüz muhakeme intaç olun
madığı için tedabiri iptidaiye cüm'lesindendir. Yalnız 
mahkûmlar nazarı dikkate alınacak olursa takibat, 
asgarî can yakılarak müsebbiplere, muharriklere ve 
mücrim olanlara hasredilmek manzarasını göster
mektedir. Arkadaşlarım; bir irticaî harekete iştirak 
edenler içinde iğfal edilmişler bulunsa bile bunların 
başında bulunanların bilerek veya bilmiyerek ve her
halde bilen bir merkezde toplanarak mutlaka vatan 
aleyhine haricî bir teşebbüs ile haizi irtibattırlar. 
Onun için biz daima iddia ediyoruz ki ve bir sene
dir gördüğümüz vaziyetle de teyit etmiş oluyoruz ki 
milletin yürümek istediği herhangi ıslâhat, teceddüt 
vadisindeki hareketlere karşı şurada burada vaki 
olan hareket ve progpagandalar ve tezahürler harici 
âmil ile haki irtibat olan bir takım muharrikler 

merbuttur. Binaenaleyh karşısında bulunduğumuz me-
sele-umumî bir çerçeve içerisinde arz edersem-mü-
rettep irticaî bir makanizmanın zayıf ve yeni bir te
zahüründen başka bir şey değildir. (Kahrolsunlar ses
leri) Olduğu gibi Meclisi Âliye arz ettiğim hadlsat-
tan çıkan netice Türkiye'nin vaziyeti dahiliyesinde-
ki kuvvetin ifadesi telâkki olunmak icap eder. Çün-

Dahilî diğer bir hadise olarak geçen seneki sa
hai isyan'da olan bir vakıadan bahsedeceğim. Haz-
ro'da - Garza'nın şimalinde - 7 Kânunevveîde bir 
askerî kıtamıza cephane götüren kafileye eşkiya taar
ruz ettiler. Ondan sonra Hazro kasabasında bulunan 
bölüğümüze taarruz ettiler. Hareket 7 Kânunuevvel
de başladı ve Garzan ile Hazro etrafında bulunan 
mıntıkada hassasiyet ve müsellah harekât baş göster
mek istedi. Mahiyeti ve isyanın derecei kuvveti ilk 
anda tahmine edilemiyordu. Fakat bugüne kadar 
olan vaziyet ve tedbir ile gerek Hazro civarında bu
lunan asilerin ve gerek bunların etrafında bulunanla
rın oldukları! yerlerde, sureti kafiyede, hâkimiyet te
min edilmiştir. Bu hadise nedir? Bu hadise - bizim 
uzun zamandan beri vuku bulan istilââtrmıza göre-
bilhassa haricin tahrikat ve telkinatiyle şarkta yeni 
bir hareket yapmak için tertip edilmiş görülüyor. Bu 

tedbir üzerine toplanmakta olan asiler silâh patlatmış 
bulundular. Yedi Kânunuevvelden on iki Kânunuev
vele kadar geçen müddet zarfında bu hareket - şim
di aldığım ison rapora göre de - akamete mahkûm 
edilmiştir. Flazro'da bulunan bir bölüğümüzün mu
hasara etmişlerdi. O civara gelmekte olan bir jandar
ma alayı yolda idi. Asiler bunu karşılamak istedi
ler, fakat asiler dağıldı, Hazro merkezine girildi, bö
lük kurtarıldı. Bu hareket; 7 Kânunuevvelde, yani 
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kü bu kadar esaslı İslâhat yapılan ve bu kadar su
ratla hedefine doğru ilerliyen bir memleketi harekete 
getirmek için eğer muharrikler İsmet Paşa'nın öldü
rülmesinden başka bir vasıtai hareket bulamıyorlar-
sa ve benim berhayat olduğuma kani oldukları gün 
bu propaganda kuvvetini kaybedeceikse, eğer dul ka
dınların harice sevk olunmadığına kanaat getirecek 
kadar insanın kafasında idrak varsa propagandaların 
esası batıl olduğu kadar zayıf ve çürüktür. Böyle ha
diselerden hiç bir yerde istifade olunmaz. Memle
ketin vaziyeti dahdliyesindeki kuvvetini muayene et
mek için nazarı dikkate alınacak noktai nazar şudur: 

Hadisenin kuvvet mahiyeti nedir? Herhangi bir 
hadiseye karşı cemiyetin ve milletin gösterdiği huri 
aksülamel ve mesuliyet mevkiinde olan hükümet ile 
Meclisi Âli vesaitinin hadisatı önlemek için göster
diği kudret; bunlar hadisaitla beraber mütalâa olun
mak lâzımdır. 

Herhangi bir teşebbüs o gün bastırılıyor ve her
hangi bir teşebbüs mahkemeye veriliyor ve her yerde 
idarei devlet bütün münferit vukuata hâkim ve ka
hir bir vaziyet temin ediyorsa o memlekette vaziye
ti dahiliye emniyet ve kuvvete müstenit demektir. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

Haricî son hadise olarak, Cenevre'den bahset
mek lâzım gelirdi. Kânunuevvelde Cenevre'de heyeti 
murahhasamızla müzakere açıldı. Heyeti muhahasa-
mız esas hattı hareket olarak, Lozan Muahedesiyle) 
tayin edilen hattı hareketi takip etmektedir. Biz; sıdk 
ve itina ile Meclisin tastik ettiği muahedenenin hu-
tutu üzerimde bulunuyoruz. Müzakerenin tarzı cere
yanı hakkında tafsilât vermek mevkiinde değilim. 
Bir defa böyle konferanslarda vaziyet ve safahat o 
kadar sık tekakup eder ki anı anına malumattar ol
maya imkân yoktur. İkincisi; Heyeti murahhasa gö
rüşürken bu müzakerenin seyri veya neticesi hak
kında daha evvel bir tahminde bulunmak Heyeti Ce-
lilenizce de münasip görülmez. Yalnız bir noktaya 
nazarı dikkatinizi celp etmek isterim: 

Tabiî bizim elimizde olmayan alâkadar mehafil-
den müzakerenin tarzı ceryanı hakkında öyle bir neş
riyat usulü takip olunuyor ki, buna göre muallak 
olan meseleyi halletmek için Cemiyeti Akvam Teş
kilâtı tarafından ciddî bir telifi beyin tavassutu yapıl
maktadır kanaati verilmek. 

İkincisi; bütün teşebbüslere karşı Türkiye ihti-
lâfgeriz olduğu için bir neticeye varılamıyor manası 
telkin edilmek isteniliyor. Eğer telgraf böyle bir se
yirde takip olunuyorsa, hadisattan haberdar olmı-

yanların yanlış bir istidlale kapılmaları ihtimali var
dır. Bu iki noktayı tavzih etmek üsterim.' Birincisi; 
telifi beyni temin edecek, mümkün gösterecek cid
dî bir tavassut teşebbüsü karşısında bulunmadık. He
yeti murahhasamız - son aldığı malumata kadar -
şayani mütalâa ve şayanı itibar olacak ciddî bir itilâf 
teşebbüsüne bir taraftan muhatap tplmamışıtır. 

Zannediyorum ki sual soran Mjebusu muhtereme 
son dahilî ve haricî hadiseler halkçında arzı malu
mat etmiş bulunuyorum (alkışlar). | 

ASAF BEY (Hakkâri) — Efendim; Başvekil Pa
şa Hazretlerinden bir sualim var. | 

REİS — Sahibi sual sorabilir, başka türlü olmaz 
(ayrı sualdir sesleri). Olmaz efendşm, usul bozulur. 
Sahibi sual kâfi görüyor mu efendim^ 

ABDÜLKADİR BEY (Maraş) |— Kâfi görüyo
rum efendim, - j ' 

REİS — Paşam; sual sahibinin i^ah edilmedik da
ha bir şeyi vardır. j 

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Gene
ral Laydener'in raporunun mahiyeti | nedir? Suali kar
şısında bulunuyorum. General Laydjener geçen seneki 
ve bundan evvelki Cemiyeti Akvam 'içtimaında Cemi
yeti Akvam Meclisi tarafından Musul'a gönderilen bir 
heyetin reisidir. Geçen içtimain sonjlarıında İngiltere 
murahhası, Hıristiyanların tehcir edjildiği zemininde 
münakaşa ve şikâyet açmıştı. Bunu flahkik etmek için 
Cemiyeti Akvam, bir heyet göndermeyi derpiş etti. Bu
günlerde Cemiyeti Akvamda bizim iştirakimiz olmak
sızın General Laydener'in raporu mştalââ olunduğuna 
dair haberler vardır. Benim ajanslardan aldığım haber
lere göre General diyor ki: İcra ettiğim ariz ve amik 
tetkikaf neticesinde bilhassa bugünlerde; Hıristiyan
ların tehcir olduğuna dair İngilterejıin geçen içtima-
da mevzubahis ettiği meselenin buj General Layde-
ner Heyeti tarafından da tastik ve teyit edildiği işaa 
ediliyor. Heyeti Celilenıizden bu raporun derecei kıy
meti hakkında mufassalca beyanı 
için müsaade isterim. 

mütalâa etmek 

Derhatır buyurursunuz ki bu 
Akvam Meclisine iştirak ettiğimiz 
beşyüz kişi kadar mıiirettep ve 
bir kuvvetin taaruzuna maruz 
günlerde İngilterenin Bahrisefit 
nümayişkârane harekâtta bulunuyordu 
simiz bundan evvelki Cemiyeti 
içtimaında Musul meselesinin mü 
den evvel Irak'ta karakollarımıza 
zu ve şahitlerimizde yapılan nümayişi 

(evvelki Cemiyeti 
günlerde hudutta 

hairekâtt muntazam 
kalınmıştı ve aynı 
fildısu sahillerimizde 

Murahhas-
Akv ı̂m Meclisinin ilk 

:eresine girmez-
vjunu bulan taaru-

muhitli emni-

lüzak 
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yet telâkki ederek bir mıeselei mıütekaddime olmak 
üzere evvelâ bunun halledilmesi mevzubahis etmişti. 
Geçen Musul müzakeresi bu suretle başladı. Bu müd-
•deiyati'mıza mukabele olmak üzere teminatı lafziye-
den sonra meselenin ceryanına geçildi. Ve aynı içti
main nihayetimde bilakis o civarda bizim tahtı işga
limizde bulunan menatılkta Musul Vilâyetine doğru 
Hıristiyanların tehcir edilmekte olduğuna dair İn
giltere'nin ithamatı ortaya atidı. Bir heyetin Musu-
la gidip tahkikat yapması tıngitere tarafından teklif 
olunduğu zaman teklifte Brüksel hattının cenubuna 
ve şimaline, gitmesi ve tarafeyn murahhaslarımın iş
tiraki ile tahkikat yapması talep olunuyordu. 

Biz bu 'heyetin bu suretle tavzif ©diterek gönde
rilmesine 'iltihak etmedik. Sebebi münhasıran şu
dur: Çünkü heyetin Brüksel hattının şimaline geçe
rek yapacağı bir tahkikat yoktur. Büyük Milleta 
Meclisi derhatır buyurur ki Musul müzakeratı esma-
-sımda - hallolacak mesele nedir - bunun tayini hak
kında başlı başıma bir mesele olarak muhtelif dev
relerde müzakerat geçmiştir. 

İngiltere daha İstanbul Konferansı başlarken, 
Irak'ın şimal hududunu tayin etmekten ibaret ad-
detiği meseleye çarei hal olmak üzere Hakkâri Vi
lâyetinden arazi talep etmişti. Bizim nokitai nazaı> 
mız ise; muallak olan mesele Musul Vilâyetinin mu
kadderatı meselesidir, binaenaleyh tetkikatı, tahki
katı ve asıl mesele üzerindeki tarzı halli bu vilâyet 
üzerinde aramak lâzımdır. 

Uzun müzakerelerden sonra Cemiyet/i Akvam 
Meclisi Musul meselesinde asıl münazaunfih olan 
Musul Vilâyeti- meselesi olduğu :esiasını (kabul eümıiş-
lîfr. Haitıta bundan fazlası 'vardır: Cemiyetli Akvam 
Meclisinin geçen sene bizim iştirâkıiimizle gönldendi-
ği tetiklik -heyetti de muallak olan 'münazaunfih mese
lenin Musul meselesi olduğunu ve daha şitmallinde 
diğer Ibıir meselenin ortaya getirilmesine hukükan ve 
siyaseten ümkân olmadığımı dermeyan etti ve bu şe
rait dahilinde musul meselesi müzakere olunurken her
hangi bir vesile üle yeni bir heyetlin münazaumfih 
olmayan bir afaziye çıkmasını nasıl kabul edebilıir-
dik. Uzun bir mücadeleden sonra kabul edilen bir 
«tez», aleyhime yani bugünkü Brüksel hattının şı.'ma-
ıllinde de ayrıca balMunaıcak bir mesele varmış, Mu
sul meselesıi mıüızalkeresii ile ımıeş'gull olan herhangi bir 
heyet burasını da derpiş edermiş gıiibi 'bir mevzua 
gireımezldlc. Bu mecburiiyetledir ki esas ve prensip 
nokta! nazarından şimale dıe ıgitimesli arzu edilen 
böyle bir tahkik heyetine iştirak etmedik, Fakat ha

kikaten Hıristiyanların tehciri meselesi talikle olun
mak istetıiliyorsa bu tahkike iştirak ederiz. Bu heyet; 
Brüksel hattının cenubuma gider. Musul civarına 
gider. Tahkikat yapar ve biz ide buna muraihhas'lari-
mızı iştirak ettiririz. Ancak; senelerden beri bizim 
orada şikâyet ettiğimliz birçok ımevald Vardır. Birindi 
tahkik heyetinden, asıl tahkik heyetinden arta kalan 
mesaili de bu heyetin beraber olarak tetiktik etmesi 
lâzımdır dedik ve bu talebi bilmukabele dermeyan 
ebtfk. 

Bilmukabele t'ahk'iklinıi talep dfctıiğimıiz meseleler -
bir kaçı hatırımda kaldığına göre vahleten söyleye
bilirim - şunlardır-: Meselâ, Cemiyeti Akvamın tah
kik heyeti; Musul vilâyetinde tahkikat yaparken aha
li; atilerine ve istiikbaılterliine taalluk eden bu mese
lede kemali serbesti İle reyi derumjilerinıi ve kararlarım 
izhar etsinler; Irak'ı mı istiyorlar, Türkiye'yi mıi 
istiyorlar? Bunu izhaır etsinler diye gizili celselerde * 
teminat ıgöstertenek ahaliyi itayi reye davet eittfiar. Aha
li; birçok yerlerde korktular - TaîbÜî heyetin raporunu 
mütalâa buyurmuşsunııızdur. Bütün dünyaya neşro
lunmuştur - Ahali bu esmada sarahaten söylediler ki: 
Eğer bugün kanatı viedaniyelerıinl serbest olarak ifa
de eder ve reylerini izhar ederlerse bir müddet son
ra gerek İngiliz işgal memurlarının ve gerekse Irak 
memurlarının tazyiki altında her türlü huzur ve em
niyetleri muhite! olacaktır. Heyet bunları resmî rapo
runda muhtelif yerlerde vazıh an ifade ekmektedir. Ce
miyeti Akvam Heyeti tarafından İngiliz memurları 
mezdlinde müteaddit defalar müracaatta, ciddî teşeb-
büsatta bulunulmuştur. Bütün bunlara karşı halka te
minat Veriİmiİtişjir tok İzhar ettikleri reylerden dola
yı hiç br.r vakit kendilerine dokunulmayacağından Ce
mıiyeti Akvam MeolisDnin heyetlime ve onun teımiimatı-
na itlimalt ederek iıtuimaıd rey «iden masumlar, türlü tür
lü tazibata mamız kaldılar, İsimleriyle, tarihleriyle 
bunları; muhtelif vesilelerle Cemiyetli Akvama iblâğ 
ettik. İşte: Böyle bir tahkik heyeti Musul'a ©tein de
nildiği zaman, tahkikini istemediğimiiz (meselelerden 
'birisi de bu idi; ne ıgiıbi taızyıifcat yapılmıştır? Bu 
tahkik olunsun.. Yalnız tahkik olunsun değil, mahal-
lıimde mıemolunsun. 

Ondan sonra, biraz evvel Büyük Meclise arz et
tim. Cemiyeti Akvam Meclislinin içtimai başladığı 
anlarda, muntazam kafileler halinde Brüksel hattının 
şimaline taarruzlar vuku bulmuştu. Bu taarruzlar vaki 
oldu mu olmadı mı bunları tahkik ©islimler; demiştik. 

Ondan sonra Nasturiilerin nasıl vatanları ve hü
kümetleri aleyhine iğtişaşa kıyam ederek tedip olun
duklarını derhaitır buyurursunuz. 
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Bu hareketlere; Irakla aramızda 'bulunan hududu 
muvakkatin bir usşül herake gıühi kullanıldığını ve 
bu adamların, ItesMh edildiğini ve blilâhara Irak'ta 
imcice bulduklarını ve bütün bu havali, oradaki iğ-
Itüşaş harekâtını idame etmek işin ırıunltazam bir plân 
takip ediılljp edttaedıiğini tahkik etsinler; dam'iştik. 

Muhterem efendiler.. Bundan başka bu taarruz
larda. alınmış ve cenuba gönderilmiş zabit aileleri 
kadınlar varıdır. Bu kadınların hail ve hayatları hak
kında tahkikat yapılsın; demiştik. 

Bu muhik tahkikat talebimiz karşısında ingiliz 
murahhas derakap - daima geçen Meclisi Akvam iç
timaını arz ediyorum - dediki: - mealen arz ediyo
rum - «Bu ahvali tahkik etmek bulgun liçiin amelî bir 
ehemmiyeti haiz değildir. Bugün için haizi ehemlmi-
yet c$an nokta; hudutta sükûnetin ve sulhun muha
fazası olduğundan böyle bir heyet Musul'a giderek 
hudut hadiısaltımı menadecek bir vaziyette butunsun 
bu maksatla gönderillmeshıi itiyoruz. Dediler. Mak
sat bu (ise vaziiyet daha basit olur, münhasıran hudu
da tecavüzü menedecelk olan bir heyetin şlimalde işi 
yoktur, cenup'te bu maksatla tahkikat yapabilir. Bu 
heyetin hem hududun cenubuna hem şimaline geçme-
ısıirae lüzum yoıkltur. Cenupta kalması kâfidir. Cenupta 
Itaihkibat yaparsa iştirak ederiz dedik. Bütün bu mü
nakaşadan ısomra bizim iştirakimiz olmadığı halde bir 
heyeti Cemiyeti Akvam Meclisi Musul Vilâyetine gön
derdi. Bir müddet sonra Cemiyeti Akvam Kâtibi Umu
misinden aldığımız diğer bir davetnamede hudut ha-
Idisotını ırnuralkalbe etmek için heyet gönderiliyor, ce
nupta memurine teshilât gösterilecektir. Eğer şimal
de de bulunmasını biz kabul edersek iştirak etmemiz 
fCekflilf ölünüyordu. Bunu arz etmekten maksadım iki 
noiktayİ tenvirdir. tiki noktadan birisi Hri'Stiyanların 
fcdhoİırini tahkik etmek talebine mukabil bizim de feth-
ikllk olunacak italöplerimıiz mevcut olduğunu ifade eit-
mdk, ikincisi en nihayette gönderilecek heyetin hudut 
hadiselerimi murakabe etmek imaksadiyle gönderildi
ğinin hem İngiltere murahhası tarafından; Hem Ce
miyeti Akvamı Kâtibi Umumiiliiği tarafından gönde
rildiğini ısarabalten beyan edildiğini nakletmektir. Şim
di raporlarda ne söyleniyor? General Laydener rapo
runda (Brüksel hattının diğer tarafındalki köylere aşi
ret reislerimin üllh.. 

Görüyorsunuz ki, rapor hudut hadisatının mevcut 
dlmadığını, huduttan tecavüz olmadığını tespit edi
yor. Encümen bundan başka muhtelif mesail hakkın
da mıaiülmalt veriyor. Hudut hadıisaıMnın mevcut ol-
mladığrnı 'söyledikten sonra diğer me'saile temas et

mesine sebep ve mahal yoıkltur. Biraz evvel huzuru
nuzda izah ©Mim ki münakaşa devam ede ede niiha-
yet bu heyetin hudut hadisaıtını ıteitlkiıkı etmek, muraka
be etmek için gönderildiğini tespit e#yordu. Bunun 
haricinde olarak raporun mevzubahis enliliği ncUcta-
lardan 'birisi, tora'feynûn yekdiğerine j tecavüz estiğine 
dair ıolan ithamat olduğu söyleniyojr. Arz eıttim ki, 
hududumuzda tecavüz olduğuna daıJrf ş'itkâyetleıilrnöz 
vardır. Rapor bu şıikâydtleri mevzubahis etmiiş olacak
tır. Ancak Ibu taarruzlarda hududun açık veya kapalı 
olması mevzubahis değildir. Bizim şikâyetimiz mun-
Itazam bir kıtali askeriyemize, muntazam kıtaat hallin
de hareket eden kalabalığın tearuz ettiği zeırnininde-
dir, hudut istediği kadar muntazam) ve kalbi!! setir 
olsun veya olmasın. Doğrudan doğruya bir kııtai as
keriyeye taarruz edeceklerin harekelji hududun şek
liyle alâkadar değildir. Bir hudut bölüğüne tevcih edi
len taarruz aşiret reislerinin ihtilâfı) nıutadiyle alâ
kası olmayan ancak bir teribip ve tasman neticesi olan 
bir hareket ve teşebbüstür. Diğer fııkrayı okuyayım!: 
(İngiltere protestonomesine göre Nevzur.. ve ilh. Hu
dudun cenubunda bulunan ıköylere tecavüz ©ttiğim'iz-
den bahsolunuyor.) 

Bu mesele şudur. Hudutta bir tOkım köylere hi-
ziitm tecavüz ettiğimizi ingiltere iddii etmiş, General 
tetiklik dtmiş, bu köylerin hiç birisini İşgal etaıiyorimu-
şuz. Falkot bu köyler Brüksel hattının cenubunda bu
lunuyor ve buraya ara sıra keşif kolları gönderiyor-
muşuz. Bu kökler için haritanın doğru olmadığını ifa
de ediyor. Bu köylerden meselâ 'hatıranda kaldığına 
göre Nevzur köyü hattı hududu gösteren hattın şima
linde yazılmıştır. Yani Brüksel hattının şimalindedir. 
Bizdedir. General mahallinde tahkikajt yapmış bu kö
yün hakikati halde cenupta olmamaiı lâzım geldiğini 
ifade ediyor. Harita ingiliz haritasıdir. ingiliz harita
sındaki hududu tespit eden biz değüizj Brükseldelki Ce
miyeti Akvam heyetidir. Köy mü yanlış yazılımış, doğ
ru olmayan harita araziye mi muvafık değilmiş ne su
rette ö tarafta ve bu tarafta olduğuma dair katî hü
küm vermiş, fennen ve aklen, anlıarrjak mümkün de
ğildir. ! 

ingiliz tayyarelerimin Brüksel hatılı üzerinden ta-. 
yaranına gelince; ıkaitî bir fikir dermeyan edemem. 
Tünkleılin ikinci maddede zikredilen köylerini Brüksel 
hattı şimalinde telâklki etmeleri mümıkiündür deniliyor. 
Biz ingiliz tayyarelerinin tecavüzünden, hududu geç-
ıtiklertinden bahsettiğimiz zaman fcarijı ve mahal gös
teririz. Meselâ 19 Eylülde şikâyet etjjnıişiz: ingilizlerin 
Mirgeye tayyarelerle geldiklerini söylemişiz. Türkler 
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bütün Kürtleri huduttan çıkarıyorsa da müteessir ol-
m'ayuniiz. Hukuklarımı müdafaa etmek bize aittir diye 
beyannameler atmışlar. Bizüm bahsetiğim'iz Mıirge 
Köyüdür. Nevzur köyü filan değildik. Halbuki ra
porda İngiliz protestosunda bahsoluman köylerin üze
rinden geçen Tayyareleri kasitettiğiimıiz tahmin edili
yor. Tahmin, esastan anidir. 

Asıl meseleye geliyorum; - Hıristiyanların tehciri 
meselesine - mümlkün olduğu kadar mübalağa vardır. 
Zaho mıınıtıik'asınıda üç bin Hıristiyan vardır. Hergün 
hicret devalm etmektedir ilh. Diyorlar. 

Hıristiyan tehciri meselesin© geçmezden evvel bir 
nokta daha ısorayıim. IBİzlkn Cemiyeti Akvamı nezdlin-
de işükâlyet ettiğimiz meseleler General Laydener niçin 
temas ediyor? Biz 'bu 'heyete iştirak etmedik. Generale 
Ibİr talep denmeyan etmedik denebilir ki; Cemiyeti Ak
vama verdiğimiz mukabil şikâyetlerimizi kendisine 
tevdi ettiler, o da o şikâyetnameleri .tetlkik etti. Güzel 
ama biz Cemiyeti Akvama; yalnız hududumuz üze
ninden ıtayareler geçti demedik daha birçok meseleler 
söyledik. Bidayette arz ettim ki; serbestçe rey ve-
ıren vatandaşlarımız eza ve cefa içindedir. Tahkik 
etmek lâzımıdır, dedik M, hudut bölüğümüzle munta
zaman tecavüz ediıkrıiiştir, dedik 'ki oradan ıbirçok ka
dınlar alınarak aşağıya götürülmüştür. Dedik ,toi (sta
tüko lihlâl edilmiştir. Süleymaniye'de, şurada burada 
ıbirçok harekât ve taaddiiyait yapılmaktadır. Bunları 
tahkik etmek lâzımdır Ün. ve i'lh. General Lay
dener - Gerek kendisi tarafından görülsün ve gerekse 
kendisine tebliğ edilsin - şikâyetlenimlizin bir kısmını 
nazarı mütalâaya alıp diğer bir kısmını nazarı müta
lâaya almamak salahiyetini kendiliğinden nasıl de
ruhte ediyor? Yalnız İngiliz metalibinin tetkikimi an
larım. Çünkü yalnız onlair iştirak etmişlerdir. Ve çün
kü onların talebi mevzubahistir. ıBiziiim şilkâyetlerirniize 
hiç temas etmemeyi anlarım fakalt temas edince hep
sine temas etmek lâzımıdır. Temas edilen meseleler 
üzerinde hakikate ve mevzu»- mtesaile bariz bir ademi 
mutabakat meıvcutitur. Simidi Hniiıstıiıyanların tehciri 
meselesi.. Üç bin Hıristiyan vardır: Geliyorlar, türlü 
türlü mezalim görmüşleridir. İlh. 

Mühıîerem arkadaşlarım! Bizliim aleyhimizdeki 
Hırıistiyanların tehciri propaganda ananesini derhatır 
buyurunuz. Bu, Türkliye aleyhinde ne valkıit diplo
matlar (siyasî ve fena bir karar vermek isterlerse da
ha evvel Hırıiisltiyanlar hakkımda propaganda yaparlar 
(çok doğru sesleri). Bu, artık moda olmuştur. Hatırlar 
mısınız; Sevr muahedesinden evvel Maraş katliamı 
çıkarılmıştı. O zaman Maraş'ta Fransızlarla Türkler 
arasında müsademe olmuştu. Fransızlar meseleyi bir 

I müsademe mahiyetinde gördüler fakat Sevri hatırla -
I yanlar Hıristiyan katliamı propagandasında ısrar et-
I tiler çünkü Sevre müsait bir muhit hazırlamak lâ-
I zım idi. Diğer bir safha 1338 de İzmir'e girdiğimiz za-
I man Hıristiyanlar taıkltil olunuyor diye İngiliz rüesayi 

Hükümetli prapagandaya başlamışlardı. Herkesi bu 
tesirle dalvet ettiler. Fakat izmir istirdadında kimse 
katliam propagandalarıma inanmadı hakikati halde 

I İzmir'e girdiğilmiz zalman kendi şemrîerâmizlin yan-
I gınlar içinden, kendi demzedelerimiz içinden ge

çen bizdik. îzmlir'e vardığımız zalman birçok yangın-
I lan birçok harabeleri kamilen müsnıi tutarak aksine 

bık cereyanı efkâr husule getirmeye teşebbüs edecek 
kadar cesur olan ısıiyasî zihniyet aynı sureitle Ce
nevre'de meselenin mütalâası esnasında bir tesiri si
yasî ıvücuıde getirmeye çalışmaktadır. Fakat erbabı 
lidrak hu haksız ve yanlış propagandaları ümit olunur 
ki idrak edecek vaziyettedirler. Şimdi bendeniz Hıris
tiyanlar mesdesini Cemiyeti Akvam ağzından Heyeti 
Celileye ifade edeyim. 

İZZET ULVİ BEY (Afyonkarahisar) — Cemi-
lyetıi Akvam var mı acaba? 

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Devamla) — «Hükü
met» (yani İngiltere hükümeti) iMuısul vilâyetti hudu
dunun şimalinldeki meskenlerine avdet dtmliş olan 
Asuni kabaiine bin dokuz yüzü mütecaviz tüfek ve 
bir hayli cephane ıtevzi eti..» Bu lifadem Cemiyeti Ak
vam Meclisinim raporundadır. 

I HALİL BEY (Zonguldak) — Silâhları, müslü-
manları bal ve kaymakla beslemek için tevzi ediyor
lar. 

I BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Devamla) — Aynı 
rapordan okuyorum: «Bedlihidir ki bu kavim, ecanıi-

' bin teşvikiyle ve Osmanlı memurini Hükümetli tara
fından herhangi bir harekete sebebiyet venilmeksü-

I sin Hükümeti meşruasına karşı mü&elibhan kıyam 
etti. Diğer taraftan Asuni kavminin Osmanlı Devleti 
çerçeveli dahiiündeıki şeraiti hayatiyeti sair Hıristıi-
yanlarinkine nispeten her halde daha iyi idi. 

Bu şerait dahilinde mahza matbuuna karşı kas-
I ten istimali sdlâlı etmiş olan bir kavmin iskân edi

lebilmesi için gayri kabili tarz bir surette malik ol-
I duğu bir ülkeyi Türkiye'den nezeylemek makrunu 
I adalet olamaz.» 
| KADRİ AHMET BEY (Siverek) — Öyle ise İn

gilizlerden rapor almamışlar. 
BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Devamla) — Komis-

| yon şu neticeye vasıl olmuştur. Yine rapordan oku-
I yorum: «En muvafık sureti tesviye, İstanbul Kon-
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feransında Türk murahhası tarafından vukubulan 
eski meskenlerine avdetlerine müsaade olunmaları 
tekJiifiniiın Asurilerce kabulüdür.» 

Muhterem efendiler; derhatır buyurursunuz ki 
müsellâh Nasturiler 1340 senesinde Hakkâri Valisi
ne taarruz edecek kadar taşkınlık göstermişlerdi. 
Bunun üzerine harekât yapılmıştı. İngiltere tara
fından teslih olunan bu adamlar aileleriyle bera
ber -bütün çoluk ve çocuklariyle Cenuba doğru ha
reket etmişlerdi. Bu vakayi meçhul değildir. Bunu 
Cemiyeti Akvamın ilk komisyonu raporunda tes
pit eylemiştir. Bunların avdetinden sonra hattın 
Şimalinde başka Hıristiyan kaldı mı? Kaldı. Eğeı 
bizde Hıristiyan aleyhtarlığı olsaydı; 1340'daki bu 
kadar bariz vukuat ve tecavüzattan sonra yalnız 
mücrimleri tebit etmekle kalmazdı. Hepsini de 
memleketten çıkarırdık. Bilâkis bir kısmı orada kal
mıştır. Fakat kalanlar ne yapmışlardır? Kalanlar
dan bir kısmı içinde yeniden casus teşkilâtını ve hat
ta ahzı asker teşkilâtını mütemadiyen yakalamak
tayız. 

HALİL BEY (Zonguldak) — Koynumuzda yılan 
besliyoruz. 

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Devamla) — Ecne
biye casus teşkilâtı olarak yuva yapan mıntıkalar ta
kibata uğradıkça kısmen ecnebi. tahrikinden kurtul
mak mümkün değildir diye terki vatan ederek Şi
male çekiliyorlar. Kısmen tatbikatı kanuni yeden 
korkarak Cenuba kaçıyorlar. Bizce diğer daha bazı 
mıntıkalar malûmdur ki buradaki ahali Hıristiyani-
yenin bir kısmı İngiliz kıtalarında askerlik etmekte
dirler. İşte elimde resmî rapor okuyorum: 

«Hududun öbür tarafında bir müddet hazmet et
tikten sonra tekrar köylerine avdet etmekte ve be
raberlerinde silâhlarını da getirmektedirler. Türk 
tabiiyetini haiz olan bu halkın ekseri gençleri sıra
sı geldikçe İngiliz ordusuna hizmet etmektedir..» 
Okuduğum raporda en ziyade Cenuba giden Azıh 
köyü halkıdır. Bundan başka bir de, Besaibrpena, 
Dirilimar, Aynvarde köyleri vasıtasiyle casus şebe
kesi içeri gelmektedir. Zirh karyesinde icra edilen 
taharriyat neticesinde karye papazında bir İngiliz 
kaputu ve silâhı bulundu. Papaz ifadesinde; on iki 
gün evvel Medh'de bulunurken Manostan satın al
dığını ve Manosa dahi Musul'da asker bulunan oğ
lu tarafından gönderildiğini söylemiştir. Merku
mun elan asker bulunduğu ve ekseriya oradaki hal
kın Musul'a gidip geldiklerini ve orada askerlik
le iştigal ederek 70 - 80 İngiliz Lirası ve yüz fişek 

ile avdet ettiklerini ve ezlcümle Mehd karyesinden 
Sabo ile Silbanam şahıslar oğullarmır Musul'da 
iken ahiren avdet ettiklerini söylemişleridir. Görü
yorsunuz ki: 

İslim, ziaman ve mahal zikredüyoruz. 

YUSUF. BEY (Denizli) — Paşam, bunları der
hal tabit etmeli! 

İSMET PAŞA (Devamla) — İşte biz bu 'arzda 
mütemadi tahrikâta mâruz bulunmaktayiz. Biz bu 
tahrikatı mütemadiyen önlüyoruz. Fakat] Hıristiyan 
vatandaşlarımızdan bir kısmı kendilerini tahrike 
müstait göstermek yüzünden en nihayet [âlâma mâ
ruz kalmaktadırlar. Hıristiyanların tehcjiri mesele
sini hulâsa edersem şundan ibaretti: tnjgiltere ta
rafından teslih edildiği Cemiyeti Akvaıjn raporun
da söylenen ve matbualarına vatanlarına! karşı gay
ri dürüst harekâtta bulunan Nasturiler j 1924 taki
batı esnasında kısım kısım Cenuba g&tmişlfıerdıir. Bun
dan başka olarak bazı mıntıkaların casus teşkilâtı
na ve hatta Cenuba giderek ahzı asker j teşkilâtına 
dahil olduklarına dair elimizde vesaik vardır. Bu va
ziyete düşen herkes mutlaka takibatı kanuniyeye 
mâruzdur. Takibatı kanuniyeden kurtjulmak iste
yenler kaçıyorlar. Rica ederim efendileri ne istersi
niz vatanına hiyanet edipte, kaçan ve biırjçûfc cürüm
ler lirUikâp eden. adlaımliaırıa gidip fcendienjiıne ne isti
yorsunuz diye sordukları ve bunların cevabından 
başka medarı kanaat bulunmadığı zaman kendileri
ni mücrim mi göstersinler (Handeler). Söyledikleri 
azdır bile. Daha fazlasını söylemeleri ıftuntazardır. 
Hakikati hal şundan ibarettir ki diyanet, insaniyet 
gibi aziz mefkureler politikacıların ellerinde maka-
sidi siyasiyeyi terviç etmek için vasıta olarak kul
lanıldıkça bu iğfale kapılan vatandaşları felâketten 
kurtarmak mümkün olmayacaktır. Generjal Leydener 
tarafından Hıristiyan tehciri suretinde meydana getiri
len raporda bilhassa siyasî bir nokta istihdaf edil
diğini arz etmiştim. Bu da son müzaker^t esnasın
da bir tesir icrasına teşebbüs etmekteki ibarettir. 
Mâruzâtım hakikatin ne şekilde bulunduğunu ta-
mamiyle izah ediyor. General Leydenej"'in raporu 
hakkında bu izahatı verdikten sonra! General'in 
nasıl olupta bu neticeye vardığını tahjmin etmeye 
geliyorum. Evvelâ bir noktaya daha nazarı dikkati
nizi celp etmek isterim. Madem bizim | iştirakimiz 
olmaksızın ve hududun Şimaline geçmeyi imkân bu
lunmaksızın Hıristiyanların tehcirini tespit etmeye 
imkân varmış. Daha iyi değil mi ki bizim iştiraki -
miz de temin edilerek yani hududun 'jurnaline ge-
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çilmekten sarfınazar edilerek ihzar edilen vesika bi
ze de imza ettirile idi. Hıristiyanların tahcirı hadise
si raporun silsilei efkârına göre bizim iştirakimizi 
menetmemeli idi. Hayır... Biz iştirak etmemek üze
re böyle bir vesikanın temin ve ihzarı icap ediyor
du. General Laydener'in tahkikat esnasında ne va
ziyete düştüğünü bilemem. Evvelki Cemiyeti Ak
vam Komisyonu raporun muhtelif yerlerinde İngi
liz ve Irak memurlarından gördüğü müdahale ve 
tesirleri acı bir lisanla ifade ve beyan etmiştir. Res
mî raporun bazı yerlerinde İngiliz makamatı as
keriyesine müracaat ettikleri ve hatta İngiliz komi
seri kendi memurlarının fartı gayret gösterdiğin
den bahsetmiştir. Bu maruzatım Cemiyeti Akvam 
Komisyonunun raporundadır. Hulâsa; birçok müş
külât içinde hakikati meydana çıkarabilmek için 
evvelki Cemiyeti Akvam Komisyonu çok uğraştı. 
O raporun bizim bütün haklarımızı meydana çıkar
dığını iddia etmek mümkün değildir. Ancak bizim 
haklarımıza temas eden birçok noktalar da bir-

C : 2 

çok hakayiki meydana çıkardığı aşikârdır. Bu haki
katleri eksik bir surette vücuda getirilen yeni bir 
komisyon ile bizim iştirakimiz olmaksızın bizim me-
talibimiz ve noktai nazarımız derpiş edilmeksizin ya
pılacak yeni bir tahkikat teşebbüsü ile iptal etmek 
istihdaf edilmiştir. General'in raporunda tahkika
tına zemin olan şeraitin nasıl cereyan ettiğini; İngi
liz ve Irak memurlarından suhulet mi müşkülât mı 
gördüğünü evvelki komisyonun mânız bulunduğu 
tesiratın kendi zamanında nasıl tezahür ettiğini 
hulâsa: Bu raporu kendisine yazdıran avamilin ne
den ibaret olduğunu tahmin etmek bizce hem müş
kül hem de nazik bir noktadır (alkışlar). 

ASAF BEY (Hakkâri) — Sahibi sual olmak sı-
fatiyle Başvekil Paşa Hazretlerinin vermiş oldukla
rı izahata arzı teşekkür ederiz. 

. REİS — Pazartesi günü öğleden sorara saat itki 
de içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı ımizakerat; Saat : 5,05 

.1341 
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EREĞLİ - KARADERE ŞİMENDİFER HATTININ İNŞASI VE İŞLETİLMESİ HAKKINDAKİ 26 KÂ-
NUNUSANt 1341 TARİHLİ KANUNUN İLÇ ASİYLE MEZKÛR HATTIN GENlŞ H A T T İ TAHVİLİ 
VE NAFIA VEKÂLETİNCE EREĞLİ İLE ANKAR A ARASINDA İNŞA VE İŞLETİLMESİNE DAİR 
BAŞVEKÂLETTEN MEVRUT 1/719 NUMARALI K ANUN LÂYİHASI VE NAFIA VE MUVAZENEİ 

MALİYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet 

6 

26 Eylül 1341 

4662 

Büyük M«flet Meclisi Riyaseti Ceftlesine 

Ereğli - Karadere şimendifer hattının inşası ve iş
letilmesi hakkında 26 Kânunusani 1341 tarih ve 541 
numaralı Kanunun ilgasiyTe mezkûr hattın Ereğli -
Ankara olmak üzere geniş hatta tahviline ve Nafia 
Vekâleti Celilesine inşasına ve işletilmesine dair Ve
kâleti müşarilleyha tarafından tanzim olunan ve 
îcna Vekilleri Heyetinân 9 Eylül 1341 tarihli İçti-
mıaında ledettezekkür Meclisli Âliye arzı takarrür 
eden lâyihai kaınuniiye ile esbabı mucibe mazbata
sının mu şadda k sureti lef fen takdim olunmuştur. 
Muktezasmın ifasına müsaade buyurulmasmı is
tirham eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Muciibe 

26 Kânunusani 1341 tarihli ve 541 numaralı Ka
nunla Ziraat Vekâleti marifetiyle inşa ve iştetilmesıi 
kabul buyurulan (0,75) santim açıklığındaki Ereğli 
Kamaderie hattının berveçhizir esbap ve avamil do-
flaytsiyle Ereğli'den Ankara'ya kadar diğer demir-
yollarımız misillû (1,44) metre açıklığında geniş hat 
olacak inşası gerek memleketin müdafaası ve gerek
se »iktisadî zaruretleri rnoktai nazarından elzem gö
rülmüştür. 

1. Ahvali tabi yede Ereğli havzasındaki maden 
kömürünün Anadolu içerisine kolaylıkla sevka mem
lekette menaböin inkişaf ve terakkisine hadlim ola
cağı gibi ormanlardan mahrum bulunan vüstah Ana
dolu'ya kereste ve odun şevki temin edilecektir. 

2. Harp zamanında Karadenizde herhangi bir 
suretle nakliyatın inkıtaı halinde dahildeki demir-

yolların hali faaliyette bulundurulmadı temin olu
nacaktır. 

3. Memleketin en zengin aksamıridaki istihsa-
lâtın gerek dahile ve gerek harice nakli 
yolu tarifeleri ucuzlattırılabilecektir. 

4. İşbu hattan inşıap etmek üzersj 
Bolu.. Düzce, Adapazarı hattının pek 
güzergâhındaki menabii tabüyeden isjtifade edil
meye başlanarak memleketin istihsali 
yasta artacaktır. 

için demir-

yapılacak 
zengin olan 

büyük mik-

5. Bilhassa Ankara hinterlandını kendine çeke
cek olan işbu hattın dahile doğru kömiir. kereste ve 
ithalât emtiası ve deniz mahrecine dsbğru umumi
yetle mahsulâtı arziye nakledeceği cihetle iki baş
lı bir nakliyat olacaktır ki bunun (0,İ75)'lik hattın 
kabiliyeti nakliyesiyle başarılması imjkânı mevcut 
değildir. Binaenaleyh diğer demiryollaf şebeKeleri-
mizle edevatı muharrike ve müteharrike ' mübade
lesi noktai nazarından da geniş hat olajrak inşa ve 
işletilmesi menafii azimeyi mucip olacakı derkâr olan 
mezkûr hattın geniş hatta tahvili ve Fpfia Vekâle
tince inşa ve işletilmesi hakkında mıiktazi lâyihai 
kanuniye tanzim kılınmıştır efendim. 

6 Şylül 1341 

Nafıa Vek 
Süleyman 

ili 
hiırrı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Nafıa Encümeni 

19 

Nafıa Encümeni Mazbatasi 

Riyaseti Celileye 

Ereğli - Karadere şimendifer hattınjn inşa ve iş
letilmesi hakkında 26 Kânunusani 1341 tarih ve 54? 
numaralı Kanunun ilgasıyle mezkûr | hattın Ereğli 
- Ankara olmak üzere ve geniş hatta tahvil edilmek 
üzere inşasına dair Başvekâletten mevrut ve Heyeti 
Umumiyeden muhavvel 19 Eylül 1341 tarih ve 2479 
numaralı lâyihai kanuniye ve esbabı I mucibe maz
batası tetkik ve mütalâa olundu. 

11 . 1341 



~ 2 -
Serdolunan esbap ve mutalâat varit ve muvafık 

görülmüş ve bu lâyihai kanuniye aynen kabul edil
miş olmakla Riyaseti Celileye arz ve takdim kılın
dı. 

REİS Mazbata Muharriri 
Namına Kayseri 

Ahmet Hilmi Ahmet Hilmi 
Kâtip Aıa 
Ordu Canik 
Recaıi Talât 
Aza Aza 

İzmir Aydın 
Osman Zade Ham d i 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 26 Teşrinisani 1341 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Adet 

65 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Ereğli - Karadere şimendifer hattının inşa ve 
işletilmesi hakkındaki Kanunun ilgası ve mezkûr hat
tın geniş hatta tahvili ile Nafıa Vekâletince Ereğli 
ile Ankara arasında inşa ve işletilmesine dair olan 
lâyihai kanuniye Nafia Vekili namına ^elen demir-
yollar inşaat ve işletme Müdüri Umumisi Cevdet 
Beyin huzuru ile tetkik ve müzakere edildi. 

Karadere ormanlarından istifade edilmek üze
re Ziraat Vekâleti tarafından inşasına başlatılan 
Ereğli - Karadere şimendifer hattının hükümetin 
esbabı mucibe lâyihasında izah olunan sebeplerden 
dolayı geniş hatta tahvili suretiyle Ankara ile Ereğ
li arasında inşası ve işletilmesi Encümenimizce dahi 
muvafık görülerek bu baptaki lâyihai kanuniye 
esas itibariyle kabul edilmiştir. 

Salifüzzikir dar hattın inşası ve işletilmesi için 
Ziraat Vekâleti bütçesinde mevzu tahsisattan sarfe-
dilemeyen kısmının imhası muktazi bulunduğundan 
lâyihai kanuniyenin birinci maddesi bu suretle tadil 
edilmiştir. 

Ankara ile Ereğli arasında inşa olunacak şimen
difer hattının azamî beş sene zarfında ikmal oluna
bileceği anlaşıldığından lâyihanın ikinci ve üçün
cü maddeleri bittevhit bu esas dairesinde yeniden 
tanzim olunmuştur. Bolu - Düzce - Adapazarı hat
tının inşasına dair olup ancak ileride zuhur edecek 
bir şirkete devir için bir müsaadei kanuniye istih
salinden ibaret olarak teklif edildiği anlaşılan dör

düncü madde ise bu kanunla bir alakası görüle
memekle tayyedilmiştir. 

1341 senesi için istenilen tahsisatın aynı zaman
da memurin ve müstahdemin maaşat ve ücuratına 
dahi sarfedileceği ve bu hususun demiryollar in
şaat ve işletme idaresince ifa kılınacağı anlaşıla
rak aynı tahsisatın mezkûr idare bütçesine dahi ilâ
vesi zarurî görüldüğünden beşinci madde bu yolda 
tadil edilmiştir. 

Kavanini mahsusa il ifası kabul edilen hidematı 
nafıa için 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanu
nunun 31 noi maddesi ve Demiryollar inşaat ve işlet
me bütçesıine dahil mebaliğin sureti sarfı dahi mez
kûr bütçe mevaddı kanuniyesi ahkâmı dairesinde 
cereyan edeceğinden altıncı maddenin tedvinine lü
zum görülmemiştir. 

Berveçhibalâ izah olunan esbap dolayısıyle yeni
den tanzim kılınan lâyihai kanuniye berayi müzake-ı 
re Heyeti Uimumıiyeye takdim kılındı. 

Hükümetin Teklifi 
Ereğli, Karadere şimendifer hattının inşa ve iş

letilmesi hakkındaki 26 Kânunusani 13(4*1 tarih ve 
541 numaralı Kanunun ilgasiyle mezkûr hattın Na
fıa Vekâletince inşa ve işletilmesine dair kanun lâyi
hası. 

1. — Ereğli - Karadere şimendifer hattının inşa 
ve işletilmesi hakkındaki 26 Kânunusani 1341 tarihli 
ve 548 numaralı Kanun mülgadır. 

2. — İşbu hat Ereğli - Ankara olmak üzere ge
niş hatta tahvil edilmek suretiyle inşa ve işletilmesi 
için ve her sene bütçesine sarfı icap eden m'iktar 
konulmak üzere (40 CıCÖ Oûû) liranın sarfına ve bu 
bapta taahhüdat icrasına mezuniyet verilmiştir. 

3. — Orman ve madenlerin nakliyatı için mez
kûr havalide ihtiyaca göre dar hatlar yapılmasına 
mezuniyet verilmiştir. 

4. — işbu hattan inşiap etmek üzere Bolu - Düz
ce - Adapazarı hattı ilâveten inşa edilecektir. 

5. — Bu sene zarfında yapılacak inşaata sarfe-
dihnek üzere kırk milyon liraya mahsuben (3Cl0ı GCÛ) 
liranın 1341 senesi bütçesinin 260 ncı faslına ilâve 
olunan altıncı (Ereğli - Ankara hattı maddesine vaz-
olunmuştur) 

6. — Mezkûr haltların inşa ve işletilmesi 1341 
senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 31 nci mad
desi ahkâmına tabi olacağı gibi mevzu tahsisatın 
sureti sarf ve usulü idaresi Ankara - Sivas ve Sam
sun - Sivas demiryolları hakkındaki 23 Mart 1340ı ta
rihli ve 450 numaralı Kanunun ahkâmına tabidir. 
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7. — İşbu Kanunun icrasına Maliye ve Nafıa 
Vekilleri mezundur, 

8. — İşbu Kanun tarihi neşrinden itibaren meni-
yül icradır. 

9 Eylül 1341 
Adliye Vekili 

Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

İhsan 
Hariciye Vekâleti Vekili 

Mahmut Esat 
Maarif Vekili 

Hamdullah Suphi 
Ziraat Vekâleti Vekili 

Ali Cenanı 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Başvekil 
ismet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Maliye' Vekili 
Hasan 

Nafıa Vekili 
Hini imzada bulunamadı 

'Ticaret Vekili 
AHt Cenani 

Muvazenei Maliye EncümeninıİTi Tadili 
Ereğli - Karadere şimendifer hattının inşa ve iş

letilmesi hakkındaki 26 Kânunusani 1341 tarihli ve 
548 numarailı Kanunun ilgası ile işbu hattın geniş 
hatta tahvili suretiyle Ankara ile Ereğli arasında in
şa ve işletilmesine dair Kanun^ 

iBirinci Madde —̂ Ereğli - Karadere şimendiferle
ri inşaat ve işletilmesi hakkımdaki 26 Kânunusani 
1341 tarihli ve 548 numaralı 'Kanun ilga ve kanunu 
mezkûrun birinci ve ikinci maddeleriyle kabul olu
nan tahsisattan işbu kanunun taırihi neşrine kadar 
mezkûr şimendiferler için ifa edilen hidemattan mü
tevellit hukukun tasfiyesinden sonra gayrıez sarf ba
kiye kalan kısım imha edilmiştir^ 

İkinci Madde — İşbu hattın geniş hatta tahvili 
suretiyle Ankara ve Ereğli arasında inşa ve işletil
mesi ve havaliıi mezkûrede ihtiyaca göre dar hatlar 
yapılması için azamî beş senede sarfedilmek ve her 
sene sarfı icap eden miktarı bütçeye konulmak üze
re (40 00Q 000) liranın sarfına mezuniyet verilmiştir. 

Üçüncü Madde —^Memurin ve müstahdemin 
maa'şat ve ücuratı da dahil olmak üzere 1341 senesi 

zarfında yapılacak inşaat masarifi için kırk milyon 
liraya mahsuben senei mezkûre Nafıa Vekâleti büt
çesini; n 260 ncı faslında (Ereğli - Ankara hattı) na-
miyle müceddeden kuşat olunacak altıncı maddeye 
300 CCG lira ile buna mukabil olarak; demiryollar in
şaat ve işletme Müdiriyeti Umumi yes inin 1341 sene
si masarif bütçesinde aynı nam atında müceddeden 
kuşat olunacak altıncı fasla birinci madde olarak 
memurin ücuratı mukabili 22 913', ikinci madde ola
rak masarifi idare mukabili 1887, üçüncü madde ola
rak inşaat ve işletme masarifi umumiyesi mukabili 
olmak üzere 275 200 lira ki cem'an 300 000 lira vaz-
olunmuştur. 

Dördüncü Madde — îşbu Kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Beşinci Madde — İşbu Kanunun icrasına Nafıa 
ve Maliye Vekilleri memurdur. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 

Aza 
Hakkâri 
Asaf 

Aza 
Zonguldak 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Aza 
Kütahya 

Mehmet Nuri Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Aza 
Maraş 
Mithat 

'Mazbata Muharriri 
İsparta 

Mükerrem 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 

Aza 
Sivas 

Rasim 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Aza 
Giresun 

Kâzım 

Aza 
Niğde 




