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REİS — Celse açıldı. 

ZABTI SABIK HÜLÂSASI 

REİS — Zabtı sabık hülâsası okunacak : 

Altmışıncı İçtima 

24 Şubat 1926 Çarşamba 

Birinci Celse 

Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde bilinikat zabtı 
sabık hülâsası kıraat ve ayne kabul ve evrakı varide 
ait oklukları mahalere havale olundu. 

Diyarbekir Mebusluğuna intihap edilen İbrahim 
Tali Beyin tahlifi icra olundu. 

Ceza Kanunu Lâyihasının Pazartesi günü mevadı 
saireye tercihan müzakeresi karargir oldu. Saruhan 
Mebusu Merhum Reşat Beyin ailesine maaş tahsisine 
ve Hariciye Vekâleti Bütçesine tahsisatı fevkalâde ita
sına dair kanunlarla Kazanç Vergisi Lâyihasının he
nüz intaç edilmemi solan maddelri müzakere ve ka
bul ve üçü de tayini esami ile reye vaz edildi. 

Badehu Hâkimler Kanunu Lâyihasının müzakere
sine geçilerek encümende bulunan maddelerle son iki 
madde hariç olmak üzere diğer bütün mevadı kanu
niye aynen kabul olundu. İdareten tekaüde sevk edi
len mülâzımıevvel Şakır Efendi hakkındaki mazbata 
müzakere ve Müdafaa! Milliye ve Dahiliye Encümen
lerine havale olundu. 

Mülga Posta ve Telgraf müdüriyeti umumiyesi me
murlarından Ali Hayri Efendi hakkındaki mazbata 
ile İdareli Umumiyei Vilâyat Kanununun 15 nci mad
desini muaddil kanun lâyihası müzakere ve kabul 
olundu. Ve müteakiben tayin esami ile reye vazedilen 
üç kanundan birincisinin ekseriyetle kabul edildiği ve 
diğer ikisinde nisap olmadığı bittebliğ Perşembe günü 
toplanılmak üzere celse tatil olundu. 

REİS — Zabtı sabık hülâsası hakkında bir muta* 
Iâa var mı efendim? (Hayır sesleri). Zabtı sabık hü
lâsası aynen kabul edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
/. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu muci

bince, azil ve nasıpları vilâyata mevdu Maliye me
murlarından bazılarının doğrudan doğruya Vekâlet
çe tayinleri hakkında kanun lâyihası (1/867) 

REİS — Dahiliye Encümenine havale edilmiştir. 
2. — Türkiye sahillerinde nakliyatı bahriye ve 

limanlarla kara sulan dahilînde icrayi sanat ve ti
caret hakkında Başvekâletten gelen kanun lâyihası 
(1/866) 

316 



t : 61 25 . 2 , 1926 C : 1 

REÎS — Ticaret ve Adliye encümenlerine havale 
edilmiştir. 

3. — Demiryotlar inşaat ve İşletme Müdüriyeti 
Umumiyesinin üç aylık ihtiyacatı için tahsisatı mun
zamına itası hakkında Başvekâletten gelen kanun lâ
yihası (1/865) 

, REÎS — Muvazenei Malîye Encümenine havale 
edilmiştir. 

Mazbatalar 

1. — Ertuğrul Mebusu Doktor Fikret Beyin; Tür
kiye Büyük Millet Meclisi azasından olup Sakarya 
Harbinin en şiddetli sıralarında cepheye şevklerini 
batakrir istirham edenlerin de yeşil - kırmızı korde-
leli İstiklâl Madalyası ile taltifleri hakkında (4/285) 
numaralı takriri ve reddine dair Müdafaai Milliye 
Encümeni mazbatası 

REİS — Okunacaktır. 

Riyasete 

Türkiye Büyük Millet Meclisi âzasından olup da 
Sakarya Harbinin en şiddetli sıralarında cepheye 
şevklerini tahriren Riyasete verdikleri takrirle istir
ham eden fakat her hangi bir sebeple gitmelerine lü
zum kalmayan Mebus Beylerin İstiklâl Madalyaları
nın cepheye gitmiş gibi yeşil - kırmızıya tebdili bir 
takrirle teklif olunuyor. Meclis tarafından Encüme-

Maizbata Muharriri 
Rize 
Ekrem 

Malatya 
Mahmut Nedim 

nimize havale edilen bu takriri teKMk ve tahkik et
tik, Reddine karar verildi. 
Müdafaai Milliye Encümeni 

Reisi namına 
I 

Karahtsansahip 
Musa Kâzım 

Kâtip 
Kocaeli 
İbrahim 

Bitlis j 
Muhittin Naml , 

REÎS — Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası
nı reyi âlilerine arz ediyorum. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenelr el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Mükellefiyeti Askeriye Kanununun yüz 
otuzuncu maddesinin tadili hakkında (1/846) numa
ralı kanun lâyihası, ve Müdafaai \Milliye Encümeni 
mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz : 
Rey istihsali 

/ . — 1341 senesi Hariciye Vekâleti bütçesine tah
sisatı fevkalâde ilâvesi hakkındaki Kanunun ikinci 
defa reye vazı. 

2. — Kazanç Vergisi hakkındaki Kanunun ikin
ci defa reye vazı. . 

REÎS — Bu kanunla İkinci defa reyi âlilerine vaz
edilecektir. Kabul edenler beyaz, etmeyenler kırmızı 
rey varakası vereceklerdir. 

Müzakere edilecek mevada geçiyoruz. 

MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Arade - Diyarbekir - Ergani demiryolu in
şaatının tevkifi hakkında (1/806) numaralı kanun 
lâyihası ve Nafıa ve Muvazenei Maliye encümenleri 
mazbataları (1) 

REÎS — Efendim, lâyiha tabı ve tevzi edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesi hakkında bir mütalâa 
var mı? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar; iki 
sene evvel hem Ergani madenini işletmek ve hem de 
o havalinin iman ve Şarkı Cenubî vilâyetlerimizin de 
nimeti medeniyeden istifadesini temin için süratle ya
pılmasını teminen dar bir hattın inşaası kanununu 
yaptık. Bu, Arada - Diyarbekir - Ergani hattının in
şası bugün bazı esbap dolayısıyle teehhür ediyor. Bu 

(1) Zaptın sonuna merbuttur, 

yatı yapılmış bir hattın memlekete iyiliği olduğu mu
hakkak iken tehir edilmezdi, tehiri elbette gayet mu-
teehhürün esbabını tetkik edecek değilim. Elbette mü
him bir tesir olmasaydı başlanmış ve kısmen sarfi-
hik esbaba müstenit olmak lâzımgelir. 

Yalnız bu sene bendeniz o havaliyi görmek üzere 
gitmiştim. O havalinin zaten vesaiti mederiiyeye muh
taç olduğunu bildiğime rağmen b'iı sene gördüm, ki 
benim zannettiğimden kat kat feyizflak ve vesaiti nak
liyeye muhtaç yerlerdir. Bu meyanda Ergani madenî 
gibi dünyanın en mühim bakır madeni vesaitsizlik 
yüzünden şimdiye kadar işletilemetniştir. Bunun bu
günkü şirketin teşkilâtına nazaran % 77 temettüü 
hükümete aittir. Bu; maden kemaliyle işlemediği za
man böyledir. En iyi işlediği zamanlarda böyledir. 
En iyi işlediği zamanlarda hükümetin temettüü de 
senevi dört milyon liraya varacaktır. Bu mütehassıs-
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lamı en ince hesap ve tetkfkatla meydana koyduğu 
bir meseledir. Böyle iken şimdi bu maden de metruk 
olacaktır. Acaba 'Nafıa Vekili Beyefendi esbabı muci
zede gösterilen diğer tarikle yapılacak şimendifer için 
teşelbfaüsâfita bulundu mu? Meselâ encümende, Nafıa 
E tcümeninde işittiğime göre bu hattın yerine Ceyhan 
veya Kellerden başlamak, Malatya üzerinden gitmek 
üzere Ergani bir yeni demiryolu yapılması hüküme
tin teklifi üzerine encümenlerde tasvip olunmuştur. 

Lâkk mesele gayet mühimdir. Böyle en mahsul
dar vilâyetler vesaiti nakliyenin mefkudiyetinden do
layı ne mahsullerinden lüzumu derecesinde istifade 
edebiilyorîar, ne de mahsullerini tezyit edebiliyorlar, 
oiîun için bu yolun inşasını talik edecek her türlü es
bap lan tevakki etmeliyiz. Meselâ şimdi güzergâhın 
Ceyhan'dan, Mamure'den mi nereden başlaması me
selesi mutlaka Meclisin tasdikine ve Meclisten kanun 
çıkmasına bakmıyarak Nafia Vekili muhteremi şim-
d İden tetkikatını yaptırabilir. Ceyhan vadisi üzerinden 
gsçmesi mümkün müdür ve bu, masrafı ne kadar tez
yit edebilir ve bunun için ne kadar müddet lâzımdır.? 
Bu, bir haftalık om günlük bir şeydir. O havali şiddeti 
şiîadan müteessir olmayacak bir mevkidedir. Tam 
şimdi şubat ve mart aylarında bu tetkikatın kolay ya
pılacağı bir zamandayız. Şimdiden ve zaten bu ka
nun mucîbîmce ilgası istenilen şimendifer heyeti fen-
niyesine emir verilir. Onlar tefkifcatıüıı bitirip kanun 
çıktığı gün güzergâhta malum olur. Kellerden mi baş
layacak, CeyhaTidan mı başlayacak malum olur. 

İşittiğime göre Maliye Encümeni yapılacak hattın 
dar veya geniş olması meselesini de mevzubahis et-
mjgtir. Bu meselede mümkün mertebe süratle hallo-
huımahdır. 

Bir taraftan Trabzon - Erzurum hattı kamunu ya
pılır, üç sene aradan geçer lâkin faaliyete başlan
maz. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Ne faaliyeti canım, 
memlekette para olmazsa ne ile yapılır? 

MUHTAR BEY (Devamla) — Şarkı ceauibide ya
pılacak şimendiferlerin iki sene sonra bir suitalih ola
rak meydana çıkan esbabı mühimine dolayısıyle in
şası yüzüstü kalıyor. Onun için Nafia Vekilinden ri
ca ediyorum. Bu meseleye çok ehemmiyet versinler. 
Hakikaten Diyarlbekir, Elâziz, Ergani, Malatya hava
lisini insan gidip bizzat görmedikten solura bu mem
leketlerin vaziyeti ikiisadiyesini takdir etmek müşkül 
olur, lâkin oraya gidip gördükten sonra vasıtai «ak
liyeden başka bir şeye muhtaç olmadığını görecektir. 

Binaenaleyh bu memleketlerin her türlü fedakârlığı 
yaparak sürati mümküne ile bu vesaiti (nakliyesini te
min etmeye muhtacız ve bunu bütçenin darlığı geniş
liği meselesi ile hiç karıştırmayacak sürati mümküne 
ile bu yolun yapıhnasflnı arz ediyorum ve icrasını arz 
ediyorum ve icrasını istirham ediyorum. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Efendim, ma
lumu âlileri Arede - Ergani hattının inşası; Ergani 
madenlerinden bir an evvel istifade etmek gayesSse 
müpteni Mi. Heyeti Celilenize mükerreren ve muhte
lif vesilelerle arz ve izah edildiği üzere o maden dün
yasın en büyük, en zengin menabiinden biridir. Ma
denin yalnız aksamı mekşufesi için bir Alman mü
hendisi 150 milyon altun kıymet takdir etmiştir. Asrî 
ve feısiîî bir şekilde işletildiği halde senevi meınlekdle 
300 bin İngiliz lirası temin edeceğini bu işle uğraşan 
mütehassıslar bilhesap temin ediyorlar. Devletin her 
suretle gani ve zengini olması için çalıştığımız ve me-
nabii cedide taharrisiyle meşgul olduğumuz bir sıra
da tabiatın bize verdiği bu kadar feyyaz bir defineyi 
ihmal etmek tabii caiz olamaz. Nitekim şimendifer-
ciliği ve memleketin seri bir inkişafı iktisadiye maz
hariyetini umdei esasiye ittihaz etmiş olan hüküme
timiz de bunu nazarı dikkate almış ve bunu esbabı 
mucibe mazbatasında sarahaten göstermiştir. tşte 
hulasaten okuyorum: 

(Arade - Diyarlbekir - Ergani arasında bir hat in
şası kabul edilmiş ise de tahakkuk eden mehazirine 
mebni inşasına imkân görülememiştir. Ergani ma
denlerinin işletilmesinin haddi azamide tesrii için 
Anadolu Demiryolu hatlarının istikamet ve süratle
rinde tedabir aranılmakta olduğundan..) deniliyor. 
Şu halde hükümetçe kanunun ifası ile mevzubahis 
olan kanunun istihdaf ettiği gaye ve maksat kaybol
muyor. Yalnız tahakkuk eden bazı mehazire binaen 
onun yerine kendi ana vatanımızda sahai ümranı da
ha geniş bir hat ikame olunuyor. Onu bendeniz bir 
hissi şükranla kaydediyorum. 

Her hususta bizim arzumuz da budur. Hükümet 
bu hakkın yerine kaim olmak üzere ve güzergâhı 
Keller-Malatya-Ergani olmak üzere diğer bir hattın 
inşası için bir lâyihai kanuniye göndermiştir. Ve bu 
Iâyihai kanuniye zannime göre Muvazenei Maliye 
Encümenindedir. Maslahatın icabı tabiî şu idi ki o 
kanunlar bu kanunla beraber müzakere olunsun. Bi
naenaleyh o kanunun intacından evvel bu kanunun 
müzakeresi sebebi nedir? 

O Kanunlar; Keller-Ergani hattı hakkındaki ka
nun niçin Meclisi Aliye bu kanunlarla beraber ge-
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tirihnedi? Bunun izahım Muvazenei Maliye Encüme
ni Mazbata Muharririnden rica edeceğim. Sonra Er-
gani-Keller hattı hakkında da Heyeti Celilenizi ten
vir etmelerini Nafia Vekili muhtereminden istirham 
ediyorum. 

REİS — Başka söz istiyen var mı? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, Arada-Diyarbekir-Ergani dar hattının tah-
vilen başka bir istikamette yapılması için hükümet
çe tanzim edilen lâyihai kanuniye encümenlerce mu
vafık görülerek Heyeti Celilenize arz edilmiştir. Şu
nu arz edeyim ki Ergani'deki bakır madeninin ehem
miyeti ticariye ve iktisadiyesi tamamen rüfekayi 
muhteremenin izah ettiği gibidir. Hükümet de buna 
kanidir. Yalnız bu havalisini değil, memleketin ak
samı sairesini dahi bir an evvel şimendifer gibi ve
saiti medeniyei nakliye ile teçhiz etmek hususuna 
mümkün olan suratla hükümetiniz de azimdir. Bu 
tebdilin esbabı mucibesi mazbatada muharrer ol
duğu veçhile kısmı mühimi iktisadî, askerî hususat-
tan mütevellittir. Yerine ikamesi tasavvur edilen lâ
yihada ait olduğu encümenlerden çıkmıştır. Gerek 
Nafia gerek Muvazenei, Maliye Encümeninde tet-
kikatı ikmal edilerek çıkmıştır ve Heyeti Celilenin 
müzakeresine gelecektir. 

İHSAN HAMİT BEY (Ergani) — Muvazenei 
Maliyeden çıkmadı. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Çıktı ve çıkalı on beş gün oluyor. Belki orada da bu 
esbapla bazı mühim hususat mevzubahis olacaktır 
ve mühim hususat üzerine hükümet de ayrıca lâzım 
gelen tetkikatı yapmaktadır. Yani ne genişlikte ol
ması meselesi; ve bu mesele umum memlekette ya
pılacak olan hatlar için dahi mevzubahistir. Onun 
için bu mesele hakkında biraz daha tetkikat icra et
mek kati bir karar almak için biraz vakit geçmiştir. 
Yoksa bundan evvel gelmiş ve ait olduğu encümen
lerde müzakeresi icra edilmiştir. Mazbatada işaret 
edilen cihettir ki-kısmı mühimmi iktisadidir-Ergâni' 
deft Arade'yi takip etmek suretiyle hat Çoban Yeği
ne geldiği zaman katedeceği mesafenin uzunluğu ik
tisadî noktadan ve askerî ve siyasî kısımlarının, 
nakliyatın emniyeti ve sürat noktai nazarından ika 
edeceği tesirat itibariyle emniyet ve inkişafı nazarı 
itibare alınacak olursa bunun yerine yalnız Ergani ve 
havalisinin ihtiyacı için değil yeni hattın güzargâhı-
na tesadüf edecek diğer aksamın ihtiyacatının da bir
likte temin edilmesi suretiyle yapılan tedbirlerde bü
yük bir isabet olduğu tabiidir. 

Heyeti Celileden bunun suratla intacını istirham 
eylerim. 

İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Efendim, sualimin 
muhatabı Maliye Vekili Bey olmaktan ziyade hükü
met ve Meclisi Alidir. Mevzubahis şimendiferdir. 
Şimendifer veçhesini Büyük Millet Meclisinden alan 
hükümetin nazarı dikkatini celp etmektir. Hüküme
tin umdei amali ve programıdır. Ve buraya geliyor, 
burada encümende Aradâ-Diyarbekir hattı tevkif 
ediliyor. Encümenin esbabı mucibesinde gayet kısa 
bir iki kelime ile geçiyor. Evvelâ şimendifer Türki
ye'nin, bilhassa Cumhuriyetin terakki ve tekamülü 
yolunda ne kadar muhtaç olduğumuz bir şeydir. 
En yüksek adım atmak istiyen cumhuriyetin en çok 
muhtaç olduğu bir şeydir. Havalii şarkiyede şimen
difer denilince bu ihtiyaç ehemmiyeti tezahür eder 
ve bu tevkifin esbabı mucibesi burada mevzubahis 
olmalıdır ve Meclisi Alinin her ferdi buna muttali 
olmalıdır. Bu niçin tevkif ediliyor Ve niçin yapılmı
yor? Yapılan kısmın bedeli ve mukavele mucibince 
verilecek tazminat hakkında bir fikir almak kanaatin
deyim. Bunların bilinmesi de Meclisi Alinin en tabiî 
kontrol ve murakabe hakkıdır zannederim. Bu me
selenin halledilmesi bu kısımda söylenmesi mahzur
lu olan noktalar varsa onu da bir celsei hafiye ak
di ile ve esbabı mucibei katiyesinin Mecliste halle
dilmesi lâzımdır. Yoksa şimendifer yapılmış, bir 
müddet devam edilmiş, ondan sonra terk edilmiş, 
encümeninizden karar veriliyor. Meclisten de esbabı 
mucibe geçiyor. Bendenizce gayet mühim bir me
seledir. Bilhassa ihtiyacatı memleket ve terakki ve te
kamül vesaiti namına pek mühimdik*. Bu mesele bu
rada halledilmeli ve biz kani olmalıyız. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Efendim, 
llyas Sami Beyefendi arkadaşımız hükümete bir su
al tevcih etmekten ziyade esbabı mucibenin izahını 
istiyorlar. Esbabı mucibede gördükleri malumat 
kendilerini tatmin etmemiş midir? 

İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Etmiyor efendim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Bir kere Arada-Ergani-Diyarbekir hattı 75 santimet
relik gayet dar hat olacaktır. İnşaasknın "iltizam ettiği 
para bütçelere konan 2 800 000 lira1 değildir. Bu esas 
dahilinde bu hattı yapmak için lâakal 9-10 milyon 
liraya ihtiyaç vardır. Binaenaleyh bu hat üzerinde 
durulmak lâzım gelirse, ayni esas dairesinde bu hut-
tı ikmal için verilmiş olan tahsisatta üç misli daha 
tahsisat verilmesi lâzım gelecektir. 
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İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Evvelce karar ve- i 
rilmemiş mi? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Karar veren bendeniz değilim, Nafia Encümenidir. 
Şunu da arz edeyim ki, bu teklif, hükümetten gel
miş bir teklif değildir, doğrudan doğruya Meclisi Ali
den arkadaşlardan birinin teklifi ile bütçeye konmuş 
bir paradır. 

YUSUF BEY (Denizli) — Bir fark var mı? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Fark çoktur. Arada, bu 75 santimetrelik hattın Bağ
dat hattına irtibatı suretiyle işletme hususundaki iki
lik, birisinin tamamen memleketin hududunun ya
nından geçmesi, diğerinin sırf millî bir hat olarak 
bizim elimizde bulunması, aşağıda transit nakliyenin, 
sair muamelâtın maruz olacağı müşkülâtı siyasiye ve 
hususiye vesaire gibi cihetlerin büyük bir mahzur teş
kil ettiği tebeyyün etti ve sonra hat iktisadî olma
maktadır. Ergani'den Diyarbekir'i dolaşarak Arada' 
ya inmek, Arada'ya indikten sonra Çobanbeyliye 
çıkmak, Halep istikametinden zikzak yaptıktan ve 
yukarıya çıktıktan sonra umum nakliyatın taham
mül edeceği masrifi nakliye o kadar fahiş olur ki 
sırf, bu sebep başlı başına bir istikamet aratmaya sa- , 
îk olacak mahiyettedir. Halbuki memleketin işletil
mesi gibi memleketin her tarafına şamil olan esbabı 
iktisadiye bu Arada-Diyarbekir hattının temin edece
ği maksat ve gayeyi daha emniyetli daha iktisada 
muvafık daha seri bir surette temin etmekle beraber 
diğer aksamı vatanın dahi ihtiyacatım tatmin ede
cek bir istikamet alması için ve bu ihtiyacatı temin 
edecek bir hat olmak itibariyle evvelce bu ihtiyaç
lar nazarı dikkate ahnılmıyarak vaktiyle encümen-
lerce bu hattın güzergâhını tayin ederken sırf lokal 
bir hat telâkki edilmesi yüzünden bu amelî esbabın 
tatmin edilmiyen cihetleri ahiren daha uzun tetkikat 
yapılması suretiyle istikametin takdirinde menafii as
keriyemiz, iktisadiyemiz siyasiyemiz olduğu tebey
yün etmiş ve hükümet öteden beri takip etmekte ol
duğu şimendifer siyasetinin burada yeni bir sahai tat
bik olmak üzere istikameti ona göre yeni bir güzer
gâha tahvil ederek bununla ayni mahallerin ihtiya
catım daha emin bir surette yapmakla beraber aynı 
hatla daha birçok vilâyetlerin ihtiyacatım tatmin ede
cek ve memleketin müdafaası noktasından dahi pek 
ehemmiyet atıfedilen yeni güzargâha bu istikameti 
vermeyi faydalı görmüştür. Bununla beraber bun
dan mütevellit olan hukuku müktesibe vesairenin 
de yeni hat inşaatiyle meze ve terkibi sayesinde belki 

hiç bir maddede hasar ve zarar meydana gelmeksizin 
meselenin şekli halline varmıştır. Maruzatım bundan 
ibarettir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, ye
ni lâyiha, evvelki kanunu ilga ediyor. Gerek maz
batada gerek burada söylenilen sözler ise evvelki ka
nunu ilga etmiyor, ancak hükmünün icrasını tebdil 
ediyor. Binaenaleyh ilga yerine hükmün icrasını teb
dil demekte mahzur var mıdır? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Vardır, 
müsaade buyurunuz arz edeyim: Eski kanun hattın 
ne genişlikte olacağını, mebdeini, müntehasım, ne 
olacağını isim tasrih ederek ifade eden bir kanun
dur. Bu, haddizatında ilga değil, şimendiferden bek
lediğimiz menafii umumiyeyi daha iyi bir şekilde 
temin edecek olan başka bir hattı tesis etmektir. Fa
kat ilga ve tesis ikisi de ayni zamandadır. Burada 
yalnız ilgayi görüyoruz. Sebebi: Onunla beraber bu 
lâyihanın tevhit edilmediği içindir. Arzu buyurur
sanız iki lâyihayı raptedersiniz ve beraber müzake
re edersiniz. İlga kelimesi zaruridir, çünkü tadil edil
mek istenilen hatlardaki isimleri kanun tasrih etmiş
tir. Bundan dolayıdır. 

KEMAL BEY (Adana) — Efendim, İtibarı Mil
lî Bankasının bu uğurda sarf ettiği parayı hükümet 
tazmin edecek midir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Arz ettim efendim. İtibarı Millî Bankası bu işte bir 
inşaat şirketiyle mukavele yapmıştır. Bu mukaveleyi 
yapan şirketler konuşularak yeni hattın güzergâhı 
meselesinde de bir neticeye varılarak ayni netice is
tihsal edilecektir. 

İHSAN HAMİT BEY (Ergani) — Reis, Bey, 
hükümet namına kim cevap verecekse ondan bir şey 
sormak istiyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — İşin kısmı 
malisi vardır. Bendeniz cevap verdim. Hükümet mü
dafaa et diye beni memur etmiş değildir. Mamafih 
sualinizi dinleyelim. 

İHSAN HAMİT BEY (Ergani) — Zannederim ki 
cevap vermek müşkül olacaktır. Efendim, bu Lâyiha 
Heyeti Celileye 21 Kânunuevvel 1341 tarihinde gel
miş. Halbuki (inşaatın tevkifi için Ağustosta emredil
miştir. Aradan beş altı ay geçtikten sonra kanun tek
lif ediliyor, kanun, niçin vakit ve zamanında Meclise 
sevkedilmiyor, nasıl oluyor? Niçin kanunsuz muamele 
yapılmıştır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Kanunsuz 
muamele nerede efendim? 
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İHSAN HAMİT BEY (Ergani) — Efendim, ka
nun sevkedilmeden evvel Ağustosta inşaat tevkif edil
miştir. Buna cevap veriniz!. 

MALlYE VEKİLİ HASAN BEY — Tevkif mu-
anıelesi yoktur. Bir kere onu arz edeyim İnşaatın tev
kifini hangi hadise ile ispat edebilirsiniz? 

İHSAN HAMİT BEY (Ergani) — Bizzat oradaki 
müşahedatımla. 

MALlYE VEKİLİ HASAN BEY — Tevkif yok
tur. Evvelâ bunu ispat ediniz. 

İHSAN HAMlT BEY (Ergani) — ispat ederim. 
MALlYE VEKİLİ HASAN BEY — Evvelâ onu 

ispat etmeniz lâzım gelir. 
İHSAN HAMİT BEY (Ergani) — Nafıanın emri 

vardır. Onu gösterebilirim. 

MALlYE VEKİLİ HASAN BEY — Tevkif yok
tur. 

İHSAN HAMlT BEY (Ergani) — Ö halde suali
me Nafia Vekili Beyefendi cevap versin!. 

NAFIA VEKİLİ BEHİÇ BEY (İstanbul) — Efen
dim bu iki kanunun Meclisi Âtiye birden şevkini 
Muvazenei Maliye Encümeninde düşünmüşlerdi Ben
deniz bunun daha evvel şevkini rica ettim. Çünkü 
öbür kanunda dar hat meselesi mevzubahis olmuştu. 

Halbuki burada mühendisleri toplamıştık. Bazı 
kararlar itihaz edildi. Bunların neticesine intizaren 
bu kanunun müzakeresinin tehirin rica ettim. Yoksa 
ikisinin birden gelmesi daha doğru idi Bu hat için 
şimdiye kadar yapılan masraf dört yüz bin lira ka
dardır. Bunun iki yüz bin lirası malzeme masrafıdır 
ve o malzeme aynen mevcuttur. Başka yere nakledile
cektir. Bakiye kalan zarar iki yüz bin Ura kadar bir 
şeydir. Zaten şimdiye kadar elli kilometrelik tesviyei 
turabiye ve istikşafat yapılmıştır. Bunun tadil emri 
çıkar çıkmaz oradaki heyeti fennliyeyi derhal diğer hat
tın güzergâhının tayinine memur edeceğiz. O hattın 
mevkifini, güzergâhını, müntehasını, mebdeinf tetkik 
edeceklerdir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Maliye Vekili Beye
fendinin izahatı üzerine bazı noktaların tenevvürü için 
sizi tasdie mecbur oldum. Arada - Diyarbekir - Er
gani hattı hakikaten muvakkat bir hattır. Hatta bu 
hat arkadaşlardan birinin teklifi ile değil, hükümet
ten bir metre enlinde bir hat olmak üzere Meclise 
teklif olunmuştur. O vakit bendeniz Nafia Encüme
ninde izahat verdim, dedim ki: Arade - Diyarbekir 
hattı Sivas hatının Bağdat'a doğru müntehası idi ve 
geniş olarak yapılacaktır. Harbi Umumî zamanında 
bir milyon lira verilerek inşasına da başlanmak üzere 

idi. Keşfiyatı bitmiş idi ,lâkin vaziyeti cedide artık 
bu hattın böyle büyük hat olarak değil, belki Malatya 
üzerinden geçecek yeni bir hat olarak yapılmasını is
tilzam ediyor. Bunu yapmak mecburiyetindeyiz dedim. 
Binaenaleyh yapacağımız bu hattın bir metrelik ol
ması fazla idi. Zira muvakkat bir hat idi. Bu yapıla
cak hat oraya varıncaya kadar bu suretle yapılacak 
dar hat ihtiyacı temin ediyordu. Çünkü gerek maden 
nakliyatını ve gerek hububat nakliyatını hesap ettim. 

Senevi ancak azamî olarak 200 bin ton nakliyat 
yapabilir. Bu iki yüz bin tonu da (75) santimetrelik 
bir dar hat profili gayet iyi olmak şartiyle nakliyatta 
kâfi idi. Hükümetin teklif ettiği bir metrelik hat 
Nafia Encümenince (75) santimetreye tahvil oluna
rak o veçhile kabul olundu idi. Bu hattın inşasında 
iktisaden başka bir mahzur yoksa bugün dahi çok 
faydası vardır. Filhakika biliyoruz ki Kellerden Ma
latya üzerinden gidecek hat daha esaslıdır ve Ergani 
madenine nazaran 280 kilometre daha kısadır. Bina
enaleyh daha faydalı olacaktır. Lâkin o hat Heyeti 
Celilenize gelecek kanunda hükümetin teklifi muci
bince beş senede ikmal olunacaktır. Beş sene ile iki 
sene arasındaki fark barizdir. Bunun inşası ise iki 
senede bitmek lâzımdı, denecekti. Bu iki sene bey
nindeki farktan dolayı yalnız maden noktai nazarın
dan hükümetin zararı sekiz milyon liradır. Halbuki 
bu dar hattın mecmuu inşaatı masrafı, dört milyon 
liraya ma] olacaktır. Bilmem kendilerine bir rakam, 
bir hesap mı vermişlerdir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Bize verilen 
hesap dokuz buçuk milyon lira Mi. ^ 

MUHTAR BEY (Devamla) — Kim verdi ise bu 
hesap yanlıştır. Çünkü Çarşamba » Samsun hattı aynı 
veçhile 75 santimetrelik olarak yapılıyor. Ve beher 
kilometresi 18 bin liraya çıkıyor. Bu hat 36 kilomet
reden ibaret ve iki tarafında mühim istasyonlarla 
beraber tünel de mevcuttur. Bu hat ise 200 kilomet
reden ibarettir. Keşfi 18 bin uradır. Bu iki yüz kilo
metrelik yol seriülinşa bir yol olduğu için kilometre 
başına yirmi bin lira versek dört milyon lira eder. 
Bu karacümle meselesidir. Bu hat dokuz buçuk mil
yon liraya çıkacak olursa aşağı yakan beher kilo
metrenin elli bin Uyara mal olması lâzım gelir. Hal
buki 75 santimetrelik dar bir şimendiferin kilomet
resinin elli bin liraya mal olması kabil değildir. Çün
kü Ankara Sivas hattının beher kilometresinin keş
fiyatı 80 bin liradır. 

MALlYE VEKİLİ HASAN BEY — Bugün 120 
bin liraya çıkıyor. 
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DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY — Havaî hat 
kısmı ne oluyor? 

MUHTAR BEY (Devamla) — Havaî hat kısmı 
kalmıştır. Ergani madeninden 9 kilometre mesafede 
komait köyü vardır. Bu sonradan düşünülecektir. Bu
raya havaî hat mı yapılacaktır, yoksa şimendiferle 
mi gidilecektir diye haritalar üzerinde işaret olun
muştu. Bu ondan sonra düşünülecekti. Arz ettiğim 
veçhile eğer bu dört milyon lira sarf edilerek hatta 
esas hat oraya gitse bite bu hat gidinceye kadar di
ğer hat inşa edilseydi sırf madenden iki senede 8 
milyon lira Hükümetin istifadesi vardır. Sonra bu 
şimdi yapılacak hat oraya varıncaya kadar o mem
leketler bu hattan iktisaden azim istifade edecekler
di ve bu üç sene farkı müddet büyük bir fayda ola
caktı. Arz ettiğim fayda dört milyona mukabil yal
nız madenden sekiz milyon liradır. 

O havalinin göreceği faydaya daha mühimdir. Lâ
kin gösterilen esbap daha mücbir bir esbap ise o za
man akan sular durur. Yalnız hükümetten rica ede
ceğimiz cihet, yeni hattın sürati mümküne ile yapıl
masıdır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Dar hat kabul edilince o hat üç senede olacaktır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bu yapacağımız 
teşkilâta bağlıdır. İnşallah üç senede yaparsınız. Ge
tirdiğiniz kânun beş senede yapılmasını teklif ediyor. 
Halbuki bu iki senede yapılacak iken iki sene sonra 
hattın mebdeinde olduğumuz tahakkuk etmiştir. Öte
kini iki senede bitirecek iken daha başlamamışsınız-
dır. Şimdi beş senede teklif ettiğimiz üç senede ya
pacaksanız tebrik ederim ve memleket namına teşek
kür ederim. 

REİS — Efendim; başka söz isteyen yoktur. Tak
rirler var, okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Arada -• Diyarbekir ^ Ergani 
demiryolu inşaatının tevkifi hakkındaki Başvekâlet
ten gelen işbu kanun lâyihasının hükümetin yeni tek
lifi ile tevhid edilerek müzakeresi icap etmekte oldu
ğundan bu kanunun tehiri müzakeresini teklif ede
rim. 

Denizli 
Yusuf 

Riyaseti Celileye 
Müzakere olunan lâyihai kanuniyenin Keller-Er

gani hattı hakkında Muvazenei Maliyeden gelecek 
kanunla tevhiden müzakeresini teklif eylerim. (Kabul 
sesleri). 

Ergani 
Kâzım Vehbi 

REİS — Efendim, Muvazenei Maliye Encüme
nince tehir kelimesi kaldırılarak ilga kelimesi kon
muştur. Şimdi bu takrirlerden biri, bu kanunun yeni 
teklif edilecek olan lâyiha ile tevhiden müzakeresini 
teklif etmektedir. Tevhiden müzakeresini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Tevhiden müzakeresi kabul edilmiştir. 

Efendim, ikinci defa reye vazedilen Kazanç vergi
si lâyihası ile diğer kanuna rey vermeyen azayi kiram 
lütfen reylerini versinler. Efendim ruznamenin yedi 
numarasında : 

2. — Mübadeleye gayrı tabi eşhastan metruk olup 
muhacir ve mültecilere adiyen iskân ve teffiz suretiy
le verilen emvalin istirdat edilmemesi hakkındaki 
(1/785) numaralı kanun lâyihası ve İskân ve Muva
zenei Maliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Bunun müzakeresine geçiyoruz. 
Efendim; kanunun heyeti unıumiyesi hakkında 

mütalâa var mı? Kanun tab ve tevzi edilmiştir. 
ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Bugün tevzi edil

miştir. Yirmi dört saat geçmeden müzakere etmek 
doğru değildir. Maddelerde birtakım kanunlardan 
bahsedilmiş onları tetkik etmeden nasıl müzakere 
ederiz Binaenaleyh celsei atiyeye terk edelim. 

İBRAHİM BEY (Van) — Reis Bey müzakere 
edelim efendim. 

REİS — Efendim, lâyiha bugün tab ve tevzi 
edildiğinden müzakeresinin tehiri teklif edilmektedir. 
Binaenaleyh bunun müzakeresini celsei altiyeye talik 
ediyoruz efendim. 

3. — 1341 Senesi Muvazenei Umumiye Kanu
nunun 39 ncu maddesinin tefsiri hakkında Divanı 
Muhasebat Riyasetinin tezkeresi (3/552) ve Muvaze
nei Maliye Encümeni Mazbatası (1) 

REİS — Müzakeresine geçiyoruz. Mazbata oku
nacaktır. (Okundu) 

REİS — Söz istiyen var mı? 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 
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MUSTAFA FEVZİ BEY (Konya) — Efendim, ı 
Divanı Muhasebattan sorulan suale bu mazbata cevap 
verememiştir. Sorulan sual mütekait muallimler tek
rar muallimliğe tayin edilecek olurlarsa bunların 
tekaüt maaşlarının katedîlip edilmiyeceği ve bir de 
(1340) senesi zarfında ve daha evvel tekaüde sevk 
edilenler hakkındadır. Bu mazbata 39 ncu madde
nin sarahati mucibince o maddede 1340 senesi niha
yetine kadar kaydı olunca 1340 senesi ikmal olunduk
tan sonra 1341 de gerek mualliminden olsun ve ge
rek olmasın, böyle muallimliğe tayin edilecek olur
sa evvelki almakta oldukları tekaüt maaşları katedilir 
diyor. Fakat 1340 tarihinde veya daha evvel tekaüde 
sevkedilip elyevm tekaüt maaşı almakta olan mual
limler tekrar muallimliğe tayin ediinıişlerse veya edi
lecek olurlarsa bunlar hakkında ne gunâ muamele 
yapılacağı tasrih edilmemiştir. Bu cihetin kürsüden 
muvazzahan söylenmesini encümenden rica ediyo
rum. 

MUVAZENE! MAIİYE ENCÜMENİ NAMI
NA MAZBATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Ça
talca) — 1341 Senesi Muvazeneli Umumiye Kanunu
nun 29 ncu maddesinde her ne meslekten olursa ol
sun 1340 senesi nihayetine kadar tekaüde sevkedül-
miş olan muallim ve memurların tekrar muallimliğe 
veyahut kaza hükümet ve belediye tababetleri veya 
baytarlık gibi memuriyetlere tayinlerinde tekaüt ma
aşlarının katedilmiyeceği hükmünü havidir. Bu hü
küm kısmen daha evvelki ahkâma mutabık olmakla 
beraber kısmen de yeni bir hükmü ifade ediyor. 
Evvelce muallimlikten tekaüt olanlar, tekaütlerinden 
sonra tekrar muallimliğe tayin edilecek olurlarsa te
kaüt maaşları verilmiyordu diğer memuriyetlerden 
mütekait bulunanlar muallimliğe tayin ediirlerse 
kendilerinin meslekî olmamak itibariyle eski Şûrarı-
devîetin bir kararı tefsirisi mucibince tekaüt maaşla
rını alıyorlardı. Hem de muallimlikten olan maaş
larını almak hakkım haiz oluyorlardı. Umumi ih
tiyacı naızan itibare alarak geçen sene encümenimiz 
vaki olan teklif veçhile bu tevessüü yapmanın mü
nasip olacağına karar verdi ve Heyeti Celileye arz 
etti. Heyeti Celile de 39 ncu maddenin kabul edilen 
şekli ile bu vüsati tasvip buyurdu. Binaenaleyh me
busu muhteremin endişesine cevap olarak şunu ilâve 
edeyim ki 1340 senesi nihayetine kadar muallimlik
ten gerek diğer herhangi bir memuriyetten mütekait 
olup da veyahut maddenin metninde muharrer olan 
diğer memuriyetlere tayin edilecek olanlar hem tekaüt 
maaşlarını ve hem de yeni muallimlik maaşlarım ala-
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bilirler. Bu. endişe varit değddk^ Divanı Muhaseba
tın en ziyade nazarı ehemmiyete aldığı cihet, 1340 
senesi nihayetinden sonra yani 1341 senesinden iti
baren -ki Muvazenei Umumiye Kanununun cereya
na başladığı tarihten îtibarendlir - gerek muallim
lerden ve gerek diğer memurlardan tekaütlükleri icra 
kılınanların yeniden muallimliğe veya diğer tadat 
olunan memuriyetlere tayinleri vukuunda tekaüt ma
aşlarını muhafaza edip edemeyecekleri meselesi idi. 
Bu maddenin geçen sene encümenimizde müzakeresi 
sebkettiği zaman ve Heyeti Umumiyeye getirildiği 
vakit vaki olan müzakeresindeki izahata nazaran es
babı mucibesi şu idi: 1341 senesinden sonraya da 
yani vaktiyle temdit edihmyerek bu hüküm daimî şe
kilde kabul edimaş olsaydı, 25 sene müddeti memu
riyet veya muallimlik ifa ve ikmal etmiş olan bir
çok muallimler ve memurlar^ tekaütlüklerini talep ede
rek hem sülüsan maaşlarını atmak hem de ihtiyaçla
rına binaen başka bir» Vaaâfe almak şıkkını tercihe gi
derlerdi. Bunun İdaıei deflet nektai nazarından mah
zurlu olacağım düşündüğümüz için» bir müddetle 
tevkit etmeyi zarurî gördük. Maddenin esbabı mu
cibesi buna istinat etti. Divanımuhasebatın suali
nin, tarzı sabık esbabı mucibeye nazaran kendiliğin
den varit olmadığını söylüyor ve encümenimizin sa* 
rih gördüğü cihet budur. Ayrıca mucibi içtihat ve 
mucibi tefsir olacak hiç bir cihet görmediğimizi 
mazbatamızda sarahaten arz ediyoruz. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, 
39 ncu maddenin müzakeresi sırasında bendeniz de 
encümende idim. Hatırımda kaldığıma göre vazifele
rinden çekilmemek suretiyle hem tekaüt maaşım al
mak ve hem de diğerini ahmak gibi iki yerden maaş 
almak suretiyle bir maksat temin edecek olanlar an-
cafc muaflimler idi. Onun lıaııicinde bulunan me
murlar muallimlik kabul edecek ohırarsa tekaüt edil
dikleri zaman o tekaüt maaşının kesileceği meselesi 
mevzubahis olmamıştı. Hatırımda kalan bu şekilde
dir.. Hasan Beyefendi de o vakit.encümende mevcut 
idi ve bilhassa bu nokta üzerinde ısrar etti. Dediler 
ki: Birtakım nmaHimler şimdiden tekaüt olurlar, te
kaüt maaşını ahriar. Bunun haricinde de tekrar mu
allimliğe ihtiyaç olduğu için tayin olunurlar. Bir 
taraftan tekaüt maaşmı, diğer taraftan da tayin edil
dikleri memuriyetin maaşım ahriar. Yani böyle bir 
vaziyet karşısında kalınır. Binaenaleyh bu yalnız mu-
aiDmılerden alınmış bir misaldi. Onun haricinde bir 
memur tekaüt maaşım almakta devam edecekti. O 
zaman öyle anhyorduniî Böyle bir mâna çıkıyordu. 
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Halbuki şimdi bu vaziyete tamamen münafidir. Bu 
noktayı izah buyurmalarını rica ediyorum. 

MUVAZENEl MALÎYE ENCÜMENİ NAMINA 
SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim, Hakkı Tarık 
Beyefendi yalnız muallimlerle münhasır bir muamele 
cereyan ettiğini ifade buyuruyorlar. Halbuki Diva-
nımuhasebattan varit olan tezkerenin hulâsa edilen 
münderecatı mazbatamızda münderîçth*. Orada ma
hallî içtihat gördükleri hususatı hulâsa ediyoruz. Eğer 
Heyeti Ceîilenin vakitlerini fevtettirmiş olmasa idi bir 
kaç satırım okumak mümkün idi. Bütün arkadaşla» 
rııı elinde mazbata olduğu için bu izahatı zait ad
dediyorum. Yalnız şunu arz etmeyi münasip görü
yorum ki maddenin metni esasen sırf muallimlerden 
bahis değildir. Maddenin metninde her ne meslekten 
olursa olsun 1340 senesi nihayetine kadar muallim
likten ve diğer memuriyetlerden mütekait olup da ye
niden muallimliğe veyahut kaza hükümet ve beledi
ye tahabetleriyle eczacı ve baytarlıklarına tayin olu
nanların tekaüt maaşları katohmmaksızın memuri
yetlerinden maaş almaları caizdir, tarzındadır. Bu 
kelimelerde gösteriyor ki yalnız muallimlere münha
sır değildir. Tabipler, eczacılar ve baytarlar gilbî 
yine İhtiyacımız olan bazı nevi memıırîyetteri de ih
tiva etmektedir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, ka
bul ediyorum. 39 ncu madde tamemen Şakir Beyin 
ifadeleri veçhile yazılmıştır. Daha evvel bu maddeyi 
tedvin, taknin eden Muvazene! Maliye Encümeninin 
o esnadaki müzakeratına atfı nazır taraftarıyım. Ora
da Maliye Vekili hazır olduğu halde bir müzakere 
etti. Müzakerenin esası şudur: Bilhasas benim tarafım
dan yapılmış olan müdafaaya karşı söylenmiş bir söz
dür. 

Denildi ki: 25 Seneyi ikmal eden muallimler o za
man vazifelerini bırakırlar, tekaütlüklerini isterler, 
Mecburiyet müddetlerini bitirdikleri için tekaüt maaşı 
vermeye mecburuz. Böylece bir taraftan tekaüt maaşı 
alırlar, bir taraftan ise esasen hocalık ihtiyacı bulun
duğu içim bu mütekaitleri kullanmaya mecbur oluruz. 
Ve bir taraftan tekaüt maaşı diğer taraftan da vazi
fe maaşı Yeririz. Nazarı dikkate alınan yalnız mu
allimler maaşı idi. Diğer memurlar hatıra gelmemişti. 
Benim bulunduğum müzakerenin safhası işte bunu 
arz eder. Halbuki bu tefsir karan kabul edildiği tak
dirde mütekait muallim olsun memur müteakidi ol
sun hepsi de aynı suretle 1341 den itibaren artık te
kaüt maaşı almamaları lâzım gelecektir. Kabil değil 
midir ki, bunu iki şıkka ayıralım. Yani eski şurâyi 

devletin tefsiri dahilinde hareket edelim onlar müte
kait muallimleri yeniden vazifeye davet ettikleri va
kit mütekait maaşım vermiyorlarımş, diğeılerininkini 
veriyorlarmış.. Binaenaleyh bu karar dairesinde tef
sir etmeye imkân yok mudur? Muvazene! Maliye En-
cümenindeki o günkü müzakere hazırlanacak olursa 
belki bu tefsire imkân var zannediyorum. Yoksa 
39 ncu maddenin ibarei zahire veya sarihası nazarı 
dikkate alınacak olursa bu manayı çıkarmak zaruridir. 
Hasan Beyefendiden rica ediyorum, o günkü müza
kereyi hatırlarlarsa belki bir sınıf memurları muallim 
olarak kullanmak imkânı vermiş olurlar. Malumuâli-
nizdir ki mualilme ihtiyaç vardır ve muhtelif meslek
lerden tekaüde çıkmış olanlar belki muallimlik mesle
ğinin birer kısmında istifade bahş olabilirler. Halbuki 
şimdi bu istifadenin önüne set çekilmiş oluyor. Rica 
ettiğim nokta budur. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Efendim, bende
niz de Hakkı Tarık Bey arkadaşımızın fikirlerine iş
tirak edeceğim. Herhangi bir memuriyeten yani 2,3 bin 
kuruş maaşlı bir memuriyetten tekaüt olacak, farz 
edelim ki, 1 500 kuruş maaş alacak, 15 000 kuruşun 
tahsisatım biliyorsunuz ki, nısıf veriyorlar. Eline bel
ki üç bin kuruş gibi az bir para geçiyor. Bununla ta
ba geçinemeyecek ve esasen vekâleti aidesi onun ikti
darını, ehliyetini tastik ettiği için o muallimlik 1 0"00ı, 
1 500 kuruş maaşlı bir memuriyettir. Şimdi eğer bu 
kanunu tatbik edecek olursak yalnız tekaüt maaşı ala
cak ve bin kuruş ona sadece dört dört bin kuruş temin 
edecektir. Reva mıdır? Arkadaşlar, bu pek yanlıştır 
ve mütekaidine temin etmek işediğiniz refah mesele
si külliyen münselüp olacak, Hakkı Tarık Bey arka
daşımızın dediği gibi muallim olupta tekaüt olan
lar tekrar muallimliğe gelirlerse o zaman onlar için 
yalnız tekaüt maaşım kesmek ciheti Maliyece bir hak 
olarak gösterilebilir. Bendeniz ona da taraftar değilim. 
Çünkü herhangi bir muallimlikte ihtisası olduğu bir 
ders alabilir. İkisi bir yere gelir ve onun da bir de
receye kadar refahına hizmet eder. Fakat memurdan 
muallim olanlar için hiç varit değildir. Bugün mu
allim ihtiyacı bertaraf olmamıştır. Bu evvelden beri 
mevzubahis Olmuş ve hatta istatistikler gösterilmiştir. 
Şu sıra meseleyi ikiye ayırarak memurdan mütekait 
olup da tekrar muallimlik alanlara müsaade edilmek 
cihetine gidilmesi pek lazımdır. 

MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ ŞAKİR BEY (Çatalca) — Muva-
zenei Umumiye Kanununun 39 ncu maddesinin met
nini okuyorum efendim. «Her ne meslekten olursa 
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olsun 1340 senesi nihayetine kadar tekaütleri icra kı
lınmış olan bilumum mütekaidinden muallimliğe, mü
tekait tabip ve eczacı ve baytarlardan Hükümet, ida
re!, hususiye ve tababet ve eczacılık ve baytarlıkları
na tayin olunanların tekaüt maaşları katolunmaz. 

Ancak bu memuriyetlerden alacakları maaş ve 
tahsisatı fevkalâde mecmuu kendi tertiplerinden üc
ret olarak verilir. 

Gerek Hakkı Tarık Beyefendinin ve gerek Ab
dullah Beyefendinin mütalâaları maddenin esası hak
kında idi. 

Bendeniz zannediyorum ki, Meclisi Âliye gelen 
mazbatamız esasa ait değildir. Divanı Muhasebat bir 
noktayı muhtacı tefsir veya mahalli içtihat görmüştür 
ve bu yolda bir tezkere ile Meclisi Âliye müracaat 
etmiştir. Meclisi Âli bu tezkereyi encümenimize ha
vale buyurulmuştur. Arz ettiğimiz noktai nazar mad
denin muhtacı tefsir veya mahalli içtihat görmüştür 
ve bu yolda bir tezkere ile Meclisi Âliye müracaat 
etmiştir. Meclisi Âli bu tezkereyi encümenimize ha
vale buyurmuştur. Arz eiltiğim noktai nazar mad
denin muhtacı tefsir veya mahalli içtihat olup olma
dığı gibi bir suale müteveccihtir. Gerek Hakkı Ta
rık Beyefendi, »erek Abdullah Beyefendi her hangi 
bir noktai nazarda bulunuyorlarsa bunun tadili veya
hut büsbütün ilgası için bir teklif yapmak imkânına 
maliktirler. Böyle bir teklif yaparlar. Bunun esası ye
niden mevzuu münakaşa olur. Heyeti Celileye gelir. 
Kabul edilecek kısmı kabul olunur. Bugün medarı 
tatbik olan bir maddeye nazaran muhtacı tetkik ve 
mahalli içtihat bir cihet olmadığım arz ediyoruz. 
Mazbatamızın esası bundan ibarettir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, 
malumu âliniz tefsir için müracaat olunan cihet şu

dur : Metin okunmakla beraber o maddenin nasıl bir 
mana ifade ettiğini anlamak için gerek heyeti umu-
miyede ve gerek encümenlerde yapılan müzakereler 
nazarı dikkate alınmıştır. Binaenaleyh bu noktai na
zardan deminki maruzatım haizi ehemmiyet değil 
midir? 

MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Efen
dim, sarahat karşısında encümenimiz bu yola gitme
ye imkân görememiştir. 

Efendim, müzakere, 1340 senesi nihayetine ka
dar tekaüt edilmiş olanlara verilmiş olan bu müsaade
nin 1340 senesinden sonraya da teşmili şeklindedir. 
Muvazenei Maliye Encümeni 1340 senesine kadar 
olan müsaadenin maddenin sarahati veçhile ipkasına 
taraftardır. Eğer bu teklif 1340 senesinden sonraya da 
şamil olsun şeklinde olacaksa bir teklifi kanunî şek
linde olacaktır. Hakkı Tarık Bey, maddedeki müdde
tin yalnız muallimlere şümullü olduğunu teklif ede
rim diyor. Halbuki mevzuu müzakere olan madde 
şudur : 1340 senesine kadar olan müsaadenin 1340 
senesinden sonraya şamil olmadığı şeklindedir. Eğer 
teşmilini teklif ediyorlarsa ayrıca bir teklif yaparlar. 
Yoksa mazbatanın metni ve ifadesi arz ettiğim gibi
dir. Yani 1340 senesinden sonraya ait değildir, mana
sınadır. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Teklifimi ge
ri alırım efendim. 

REİS — Şu halde mazbatayı kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Mazba
ta kabul edilmiştir. 

Cumartesi günü saat (14) te içtima edilmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat: 16.00 
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Sıra Numarası : 82 

ARADE - DİYARBEKtR - ERGANİ DEMİRYOLU İNŞAATININ TEVKİFİ HAKKINDA BAŞVEKÂ
LETTEN GELEN (1/806) NUMARALI KANUN LÂYİHASI NAFİA VE MUVAZENE! MALİYE 

ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet 

6 
6262 21 Kânunuevvel 1341 
Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Tahakkuk eden mehazirine mebni, Arada - Di-
yarbekir -• Ergani arasındaki inşaatın tevkifi hakkın
da Nafia Vekâletince tanzim ve tevdi olunan ve İcra 
Vekilleri Heyetinin 20 Kânunuevvel 1341 tarihli iç-
timaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip edilen 
kanun lâyihası ile esbabı mucibe mazbatasının mu-
saddak sureti lef fen takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına mü
saade Duyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Arada - Diyarbekir - Ergani arasında yetmiş beş 

santimetre açıklığında dar bir hat inşası 22 Mart 1340 
tarihli kanunla kabul edilmiş ise de tahakkuk eden 
mehazirine mebni inşasına imkân görülememiştir. 
Ergani madenlerinin işletmesinin haddi azamide tesrii 
için Anadolu demiryolu hatlarının istikamet ve sürat
lerinden tedbir aranılmakta olduğundan, Arada hat
tı inşaatının tevkifi ve mezkûr demiryolu için ifa edi
len hidemattan mütevellit hukukun tasfiyesi zımnın
da kaleme alman lâyihai kanuniye leffen takdim 
kılınmıştır efendim. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 8 . 2 . 1 9 2 6 

Nafia Encümeni 
Karar 

13 
Nafia Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celleye 
Arade - Diyarbekir - Ergani demiryolu inşaatının 

tevkifi hakkında Başvekâletten mevrut ve Heyeti 
Umumiyeden muhavvel lâyihai kanuniye encümence 
ve tetkik ve müzakere olundu. 

Diyarbekir, Ergani Malatya'dan Bağdat hattına il
tisak etmek üzere inşası teklif olunan şimendifer hat
tı hakkındaki lâyihai kanuniye Nafia Encümenince 
tasvip edilmiş ve bu hattın inşası idarî, askerî ve ik
tisadî noktai nazardan daha mühim görülmüş oldu
ğundan ve Arada - Diyarbekir hattının askerî meha-
ziri okluğu da anlaşılmış bulunduğundan tevkifi ve 
bu baptaki lâyihai kanuniyenin aynen kabulü karar-
gir olmuştur. 

Nafia Encümeni 
Reisi namına Mazbata Muharriri 
Ahmet Hilmi Ahmet Hilmi 

Kâtip Âza 
Hüseyin Rıfkı 

Âza Âza 

Aza 

Âza 
Aydın 
Mithat 

Âza 
Mehmet Vasfi 

Âza 

Âza 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Esas numarası 

Muvazene! Maliye Encümeni 1/809 
Mazbata numarası 

132 

Muvazene! Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Arada • Diyarbekir - Ergani arasındaki demiryolu 
inşaatının tevkifi ile bu baptaki kanunun ilgası hak
kında Başvekâletten mevrut lâyihai kanuniye ile es
babı mucibesi Nafia Encümeninin mazbatasîyle bir
likte encümenimize de tevdii olunmakla Nafia Vekili 
Behiç Beyin huzuriyle tetkik ve müzakere olundu. 

Arada - Diyarbekir - Ergani hattının yetmiş beş 
santimetrelik dekovil halinde inşası 22 mart 1340 ta
rihli Kanunla kabul olunmuş ve inşaat için 2 738 000 
lira tahsis edilerek buna mahsuben 1340 bütçesine 
1 00Ö 000 ve 1341 bütçesine dahî 1 738 000 lira vaz-
olunmuş ise de 1341 senesi bütçesine vazolunan me-
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baliğden 1 238 000 lira «C» cetveli mucibince «mev
kuf tutulduğundan iki senede kabul olunan mecmuu 
tahsisat 1 500 000 liradan ibaret kalmıştır. 

Gerek Hükümetin esbabı mucibesinde gerek Nafia 
Encümeni mazbatasına izah edildiği veçhile Arade -
Diyarbekir - Ergani hattının inşası ahiren askerlikçe 
daii mahzur görülmüş ve Ergani mustahselâtı mede-
niyesinin ihraç iskelesine nakli için de Anadolu de
miryolları istikameti umumiyesine nazaran bazı teda-
bir teemmül edilerek bu meyanda Ergani'den bed ile 
Ceyhan civarında Bağdat hattına iltisak edecek ayrı 
bir hat inşası nazarı dikkate alınmış olduğundan 
Arada - Diyarbekir - Ergani hattı inşaatının tevkifi 
ve inşaattan mütevellit hukukun tasfiyesi zarureti ha
sıl olmuştur. Bu bapta Nafia Vekili Bey tarafından 
verilen izahat İ340 ve 1341 senelerinde inşaat dolayı-
sıyle vuku bulan taahhüdata nazaran tasfiye edilecek 
hukukun 500 000 liraya baliğ olacağını göstermekte
dir. 

Bu meblâğın bir kısmı alât ve edevat ve tesisat 
bedeli olduğundan yine nakide kabili tahvil olup tes-
viyei türabiye ameliyatı gibi masraflar bittabi gayri 
kabil telâfi olacaktır. 

Dermeyan kılman mehaziri askeriyesine nazaran 
encümenimiz böyle bir zararın iktihamını zarurî ad
dederek lâyiha i kanuniyeyi esas itibariyle tervici mu
vafık görmüş, maddelerde cüzi bazı tadilât icrasiyle 
lâyihanın Heyeti Celüeye takdimine karar vermiştir. 

18 Şubat 1926 

Reis Mazbata Muharriri 
Çankırı 

Mustafa Abdülhalik 
Kâtip 
Konya 
Fuat 
Âza 

İstanbul 
Ali Rıza 

Âza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 
Âza 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

• 

Âza 
Maraş 
Mithat 

Çatalca 
Şakir 
Âza 

İsparta 
Mükerrem 

Âza 
Diyarbekir 

Şeref 
Âza 

Kırşehir 
Yahya Galip 

Âza 
Giresun 
Tahir 

Hükümetin Teklifi 
Arada - Diyarbekir - Ergani Arasındaki Demûryöhı 

İnşaatının Tevkifi Hakkında Kanun Lâyihası 
Madde 1. — Arada -. Diyarbekir - Ergani ara

sında demiryolu inşası hakkındaki 22 Maft 1340 ta
rihli kanun ilga ve kanunu mezkûr ile kabul olunan 
tahsisata mahsuben üç yüz kırk ve Uç yüz kırk bir 
seneleri bütçelerine mevzu miktardan işbu kanunun 
tarihi neşrine kadar mezkûr demiryolu için ifa edi
len hidemattan mütevellit hukukun tasfiyesinden son
ra gaynez sarf bakiye kalan kısım imha edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Nafıa ve Ma
liye Vekilleri memurdur. 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Hasta 

DahiJiye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 
Nafıa Vekili 
AH Cenani 

Ticaret Vekili 

Ali Cenani 

20 Kânunuevvel 1341 
Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

İhsan 
Hariciye Vekili 
Mahmut Esat 
Maarif Vekili 

Bulunmadı 
Ziraat VekiM 

M. Cemil 
İçtimaiye Vekili 

Sıhhiye ve Muaveneti 
Doktor Refik 

Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili 
Arada - Diyarbekir - Ergani Arasında Demiryolu 
İnşasına Dair 22 Mart 1340 Tarihli ve 448 Numa

ralı Kanunun İlgası Hakkında Kanun Lâyihası 

Birindi Madde — Arada - Diyarbekir - Ergani 
arasında demiryolu inşası hakkındaki 22 Mart 1340 
tarihli kanun ilga ve kanunu mezkûr ile kabul Olunan 
tahsisata mahsuben 1340 ve 1341 seneleri bütçelerine 
mevzu miktardan işbu kanunun tarihli neşrine kadar 
mezkûr demiryolu için ifa edilen hidemattan ve vu-
kubulan taahhüdattan mütevellit hukukun tasfiyesin
den sonra gaynez sarf bakiye kalan kısım imha edil
miştir. 

İkinci Madde — İşbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

Üçüncü Madde — İşbu kanunun icrasına Maliye 
ve Nafia Vekilleri memurdur. 



_ 3 — 

Sıra No. : 85 

1341 SENESİ MUVAZENEİ UMUMİYE KANUNUNUN 39 NCU MADDESİNİN TEFSİRİ HAKKINDA 
DİVANI MUHASEBAT RİYASETİNİN 3/552 NUMARALI TEZKERESİ VE MUVAZENEİ MALİYE 

ENCÜMENİ MAZBATASI 

Divanı Muhasebat 
Adet 
678 
5 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Tekaüt Kanununda muallimliğin sınıfı mahsus 

olarak gösterilmesinden dolayı memuriyetle içtimaına 
cevaz verildiğinden muallimliğin gayrı bir memuriyet. 
ten naşi tekaüt veya mazuliyet maaşı almakta iken 
muallimliğe girenlerin tekaüt veya mazuliyet maaş
larının katolunmaması Şûrayı Devletin mukarreratı 
tef siriyesi icabından olduğuna nazaran (üç yüz kırk bir 
senesi Muvazene1! Umumiye Kanununun her ne mes
lekte olursa olsun üç yüz kırk senesi nihayetine kadar 
tekaüdü icra kılınmış olan bilumum mütekaidinin 
muallimliğe ve metni maddede tâdât edilen diğer me
muriyetlere tayinleri halinde tekaüt maaşlarının kato-
lunmayacağım mutazammın bulunan otuz dokuzuncu 
maddesinin salifülarz Şûrayı Devlet kararına göre tek
rar muallimliğe tayini takdirinde tekaüt maaşının ke
silmesi lâzım gelen muallim tekaütlerine muhtas ol
mak lâzım gelip ahkâmı sabıkanın tatbiki yani üç 
yüz kırk senesi nihayetinden sonra muallimlikten mü
tekait olanların tekrar muallimliğe tayinleri halinde 
maaşlarının katı vesair memuriinden tekaüt edilmiş 
ö'upta muallimlikte istihdam edilenlerin kemafissabık 
tekaüt maaşlarının verilmesi şeklinde tatbiki varit gö
rüldüğü gibi madde i kanuniyede her ne meslekte olur
sa olsun üç yüz kırk senesi nihayetine kadar tekaüt
leri icra kılınmış olan 'bilumum mütekaidinin mual
limliğe tayinleri halinde tekaüt maaşları katedilmeye-
ceğl mutlak olarak zikredilmiş olmasına göre, işbu 
müsaadenin üç yüz kırk senesi gayesine kadar teka
üdü icra edilmiş olan muallimin ve memurinden mu
allimliklere tayin olunanların umumuna hasrı iktiza 
edeceği yolunda mütalâa dahi varit ve bu itibarla 
hususu mezkûr muhilli içtihat görülmüş olması ile 
bervecbimaruz her iki noktai nazara göre maddei 
mezkûrenin sureti tatbikinin Meclisi Âlii Millice bir 
karara raptı ile neticesinin emir ve işarına müsaade 
buyurulmasını arz ve istirham eylerim efendim. 
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Her ne meslekten olursa olsun 1340 senesi nihaye
tine kadar tekaütleri icra kılınmış olan bilumum mü
tekaidinin muallimliğe ve metni maddede tâdât edi
len diğer memuriyetlere tayinleri halinde tekaüt ma
aşlarının katolunmaması 1341 senesi Muvazenei Umu
miye Kanununun 39 ncu maddesi icabından olmasına 
göre bu gibilere hem tekaüt hem de muallimlik ve me
muriyet maaşları verilecek ise de tarihi mezkûrden 
sonra tekaüt edilmiş olan memurin ve muallimin mü
tekaitlerinden muallimliğe tayin edileceklere ne yol
da maaş itası lâzımgeleceğinin tayini hakkında Di
vanı Muhasebat Riyasetinin Encümenimize havale 
buyurulan 21 Kânunusani 1926 tarihli tezkeresi mü
talâa ve tetkik olundu. 

Divan tezkeresinde mukaddema muallimlikten 
mütekait olanların tekrar muallimliğe tayinleri halinde 
tekaüt maaşlarının katı vesair memurinden tekaüt 
edilmiş olup da muallimlikte istihdam edilenlerin te
kaüt maaşlarının Verilmesi Şûrayıdevletin mukarreratı 
tefsiiriyesi icabından olmasına göre 1340 senesinden 
sonra tekaütlükleri icra kılınan muallimin ve memur 
tekrar muallimliğe tayin edildikleri surette haklarında 
Şûrayıdevlet kararı tefsirisi mucibince mi muamele 
ıifa yoksa otuz dokuzuncu maddede her ne meslekten 
olursa olsun 1340 senesi nihayetine kadar tekaütlük
leri yapılan bilumum muallimin ve memurinin mual
limliğe tayinleri halinde tekaüt maaşlarının katedilme-
yeceği mutlak olarak zikrolunduğundan maddenin 
mefhumu muhalifinden müstedil manaya göre 1341 
senesinden itibaren tekaütlükleri icra kılınan memu
rin ve muallimin için tekrar muallimliğe tayin sure
tinde tekaüt maaşlarının ademî itası mı iktiza ey
leyeceği mahalli içtihat görüldüğü izah olunmaktadır. 

Muvazenei Umumiye Kanununun 39 ncu mad
desinin sebebi vazı muallim, tabip, eczacı ve baytar 
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ihtiyacının temini için mütekaidinden istifade mak
sadına müstenit olup bu müsaadenin 1340 senesi ni
hayetine kadar tekaütlükleri icra kılınanlara hasrı da 
tekaütlüklerini talep hakkını ihraz etmiş olmakla be
raber elyevm muvazzaf kadrodan bulunan muallim ve 
memurların hem tekaüt hem muallimlik maaşından 
istifade için tekaütlüklerini talebe kalkışmaları gibi 
bir hale meydan vermemek endişesinden mütevellit idi. 

39 ncu madde bu baptaki ahkâmı sabıkayı ve o 
meyanda Şûrayıdevletin mebhus kararı tefsirisini de 
tadil ve ilga eylediğinden maddenin sarahati veçhile 
1340 senesi nihayetinden sonra gerek muallimlikten 
ve gerek sair memuriyetlerden tekaüt edilmiş ve edi
lecek kimselerden muallimliğe ve metni maddede tâdât 
olunan diğer memuriyetlere tayin kılınacaklara ait 
tekaüt maaşlarının katı lâzım geleceği eneümenimizce 

tezekkür ve keyfiyetin Heyeti Celilenin nazarı tas
vibine arzı takarrür etmiştir. 23 Şubat 1926 
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