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BİRİNCİ CELSE 
Kuşat Saati : 11.35 

REİS : Halil Beyefendi 
KÂTİPLER : Ahmet Müfit Bey (İzmit), Hasan Ferhat Bey, (Karesi) 

REİS — Ekseriyet var, Meclis açıldı. 
Zabıtname hulâsasını okutuyorum. 

I. — ZAPTI SALIK HULÂSASI 

KIRKBİRÎNCİ İÇTİMA 

14 Temmuz 1328 Cumartesi 

BİRİNCİ CELSE 

Reis Halil Beyefendinin tahtı riyasetinde içtima 
saat 1,5ta vuku buldu. 

Zabıt hulâsası, Kâtip Ferhat Bey tarafından oku
narak tashihen kabul edildi. 

Heyeti Celile-i Vükelânın bitteşkil ifayı vazifeye 
mübaşeret eylemiş olduğunu mutazammın tezkere-i 
samiye kıraat olundu. 

Taşra defterdar ve muhasebecilerinin hesabatını 
tetkik için müteşekkil komisyonlar azasına masarif-i 
gayri melhuza tertibinden verilmekte olan ücûratın 
Divanı Muhasebat bütçesinin ikinci masarif faslına 
ithali muvafık görüldüğüne ve 

Mülkî ve Askerî tekaüt kanunlarının bâzı mevad-
dında heyeti sâbıkai mebusanca vuku bulan tadilât 
hakkında Heyeti Ayanın kararına intizaren müzake
resi tehir olunan mütekaidin ve mâzulin bütçesi hak
kında Âyan'ca acilen bir karar ittihazından ise, hükü
metçe ihzar edilip Meclisi Umumiye derdest-i takdim 
olduğu anlaşılan lâyiha-i kanuniyyeye intizar edilmesi 
muvafık görüldüğüne dair Meclisi Ayan Riyaseti ve
kâletinin tezkereleri okundu. 

Yekûn-u umumîsinde noksan görülen Düyûn-u 
Umumiye bütçesinin li-ecl-it-tashih iade olunduğuna 
dair Meclisi Ayan Riyaseti tezkeresi üzerine tashihat-ı 
lâzımanın icrasını mutazammın Muvazene Encümeni 
Mazbatası kabul olundu. 

Badehu, Sadaret bütçesinin müzakeresine geçile
rek üç fasıldan ibaret olan mezkûr bütçe, aynen ka
bul olundu. 

Harp Vergisi Lâyiha-i Kanuniyyesinde Âyan'ca 
icra edilen tadilâtın aynen kabulünü mutazammın 
Muvazene Encümeni mazbatası kahnl edildi. 

Müteakiben, Adliye bütçesinin bakiyye-i müzake-
ratına devam olunarak üçüncü ve dördüncü fasılları 
aynen kabul edildi. Beşinci fasıl, 44.800 kuruşun altın
cı fasla nakledilmek üzere tenzili suretiyle kabul 
edildi. Altıncı fasıl, beşinci fasıldan tenzil edilen mik
tarın ilâvesiyle ve yedinci fasıl aynen ve sekizinci fa
sıl 122.272 kuruş zammı suretiyle ve dokuzuncu ve 
onuncu fasıllar aynen ve onbirinci fasıl 15.000 kuruş 
zammı suretiyle kabul olundu. 

Saat 4.5'a 5 kala Birinci Celseye nihayet verildi. 

İKİNCİ CELSE 

Saat 5'i çeyrek geçe ikinci celse müzakeratına ipti-
dar olundu. 

Nafıa Nezareti bütçesinin heyeti umumiyesi hak
kında müzakere cereyan ederek, Kütahya Mebusu 
Cemal Beyin takriri veçhile müzakerenin kifayeti ka-
rargir oldu. 

Taraf-ı riyasetten pazartesi ruznamesinde Nafıa, 
Posta, ve Telgraf, Şûrayı Devlet, Hariciye, Jandarma 
ve İlmiyye bütçeleri dahil bulunduğu bittefhim saat 
6'ya 5 kala içtimaa nihayet verildi. 

Reis 
Halil 

Kâtip Kâtip 
Ahmet Müfit Ferhat 

REİS — Zaptı sabık hakkında söz isteyen var mı? 
Zaptı sabık kabul edildi. 
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H. — AZAYI Kİ U M MUAMELÂTI 

İzinler 
1. — Elbasan Mebusu Şevket Beyin, mazeretine 

binaen, bir ay izin talebi. 
REİS — İzin talebini okutuyorum. 

Meclisi Mebusan Riyaseti Celilesine 
Mazereti meşruama mebni bir ay mezuniyet ita

sını Heyeti Celileden temenni eylerim. 
Elbasan Mebusu 

Şevket 
(«Kabul» sedaları, gürültü) 
AHMET MÜFİT BEY (İzmit) — Elbasan Mebu

su Şevket Bey, bir ay mezuniyet istiyor. Encümeni
miz de mezuniyetin münasip olduğunu söylüyor. 

(«Kabul» sesleri) 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller 

kalkar) Kabul olundu efendim. 
2. — tzmir Mebusu Musa Kâzım Efendinin, has

talığına binaen, bir ay izin talebi. 
REİS — İzmir Mebusu Musa Kâzım Efendi ro

matizmadan muztarip olduğundan, doktorların tavsi
yesi üzerine bir ay mezuniyet istiyor. (Kabul sesleri) 

Kabul olundu. 
3. — Trabzon Mebusu Hacı Ali Osman Efendinin, 

onbeş gün izin talebi. 
REİS — Trabzon Mebusu Nemlizâde Elhaç Os

man imzalı takrirde de onbeş gün kadar mezuniyet 
isteniyor. (Kabul sesleri) 

Bu mezuniyetin itasını kabul edenler ellerini kal
dırsın. (Eller kalkar) Kabul olundu. 

Ruznameye geçiyoruz. 

Evrakı İntihabiyye 
1. — Müntefek Mebusu Hamza Beye ait İntihap 

Encümeni mazbatası. 
REİS — Müntefek Mebusu Hamza Beyin mazba

ta-! intihabiyyesini okutuyorum. 
(Encümen mazbatası okundu) (1) 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller 

kalkar) Hamza Bey, Müntefek Mebusluğuna kabul 
olundu efendim. 

(/) Encümen mazbatası bulunamadı. 

III. EVRAKI VARİDE 

Telgraflar 
/. — Hukuk-u Mukaddese-i Hilafet Penahiye te

cavüz hakkında Dedeağaç, Konya, Edirne, Bursa, An-. 
talya, Trabzon ve Bayramiç ahalisi namına keşide olu
nan telgraflar. 

REİS — Efendiler, Meclise bâzı telgraflar gönde
rilmiştir. Şimdi onlar okunacak. 

Dedeağaç'tan : 
Dersaadet-te Meclîs-i Mebusan-ı Osmanî Riyaset-i 

Celilesi Cânib-i Âlisine 
Hukuku mukaddesei Hazreti Hilâfetpenâhîye te

cavüz ve Kanunu Esasi ahkâmı münîfesine münafî 
matalib-i küstâhânede bulunulduğunu haber aldık. 
Mütecasirlerini bütün mevcudiyetimizle tel'in ve em
saline bir ibret-i müessire olmak üzere, cezayı sezaları
nın hemen tâyin ve icrasını selâmet-i vatan namına 
olarak talep ve istirham eyleriz. 

10 Temmuz, sene 1328 

Müftî-i Belde 
Hüseyin Hüsnü 

Eşraftan 
Hacı Rasim 

Eşraftan 
Hacı İsmail 

Eşraftan 
Ali Rıza 

Belediye Âzasından 
Kaptan Ali 

(Alkışlar) 
Konya'dan : 

Eşraftan 
Safffet 

Meclisi Mebusan Riyasetine 
Baş Vekâleti işgal edecek zâtın nasb ve tâyini mün

hasıran hukük-u Pâdişâhî cümlesinden bulunduğu Ka
nunu Esasî ile müeyyed iken, bâzı zevatın Sadarete 
getirilmesi ve Meclisi Mebusanın feshi gibi usûl-ü 
Meşrutiyyete münâfî matâlib-i gayri meşruayı imza
sız varakparelerle zât-ı Hazret-i Pâdişâhîden talep et
mek ve bu suretle hukuk-u Hilâfeti çiğnemek gibi ha
rekâta içtisarı muhterem Ordumuzu lekelemeye kı
yam eden bir sirzime-i ekall-i kalîlden ibaret olan 
birkaç zabitle bunların harekâtını teşvik eden bâzı 
menfaatperestlerin bu harekâtını biz Konyalılar, Ka
nunu Esasiye bir darbe addederek bütün mevcudiye
timizle bunları tel'in eder ve şiddetle tecziyelerini 
Hükümet-i Meşrutamızdan talep ederiz. 

Müderris 
Mevlüt 

Mccdiye MüİTris: 
Mehmet 

Müderris 
Salim 

Ulemâdan 
Ömer Lutfi 
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Belediye Reisi 
Ali Rıza 

Eşraftan Hacı 
Mahmut Zâde Hüseyin 

Tüccardan 
Hacı Yakup 

Tüccardan 
Ahmet 

(Alkışlar) 
Edirne'den 

Tüccardan 
Gaaleci Zâde Mustafa 

Meşâyihten 
Hasep Dede Zâde Nuri 

Tüccardan 
Işık Müftü Zâde 

Ahmet Şükrü 
Tüccardan 

Mestçi Zâde Kolpe 
Tüccardan 

Tahranı Zâde Ali Rıza 

Meclisi Mebusan Riyasetine 
Henüz mevsûkıyyetinden şüphe etmekle beraber 

biz, Edirneliler, haber aldık ki, birkaç kişinin imzasız 
mektupla bütün Osmanlıların mukaddes Padişahına 
gayet küstahâne bir tarzda ismen irâe ettikleri ada
ma, Rabine Riyasetini teklif suretiyle Kanunu Esa
si ile müeyyed hukuk-u Pâdişâhîye taarruza cür'et 
etmişlerdir. Bundan başka, milletin vekâlet-i meşrua-
sım haiz olan Meclisi Mebusanına icrayı tesire teşeb
büsü akıllarına getirmişlerdir. Millet harb ederken, 
vatan ittihada muhtaç iken, Trablus'taki yüzbinlerce 
mücahidinin hayatını, maazallah tehlikeye bırakma
mak için hepimizin şanlı bir surette ölmesi mukaddes 
bir vazife iken, alenen Padişahımıza taarruz etmek ve 
Meşrutiyeti yıkmak gibi teşebbüsat-ı leîmâneye cür'et 
edenleri ezmek için bugün bütün Edirneliler, kemâl-i 
metanetle neticeye intizar ediyoruz. Eğer bu ahvalin 
ufak bir tezahür-ü fiilîsini görecek olursak, bu cina
yeti irtikâp edenler, hattâ babamız, evlâdımız olsa, 
seîâmef-i memleket namına feda etmekten geri dur
mayacağız. Memleket büyük bir heyecan ve teessür 
içerisindedir. İşbu işââtm doğru olup olmadığını sabır
sızlıkla telgraf başında bekleriz. 

Müftî-i Belde 
Nuri 

Cemiyyeti İlmiye Reisi 
namına 

Hacı İsmail 
Rufai Şeyhi 

Ahmet 
Eşraftan 

Sadi 
Eşraftan 
Hamdi 

Tüccarândan 
Davit tlyazar 

Belediye Reisi 
Fuat 

Cemiyyeti İslâmiyye 
Reisi ve Mevlevi Şeyhi 

Selâhattin 
Eşraftan 

Nuri 
Eşraftan 
İbrahim 

Tüccarâdan 
iBohor Gran 
Tüccarândan 

Mehmet 

Tüccarândan 
Kasım 

Dikici esnafı namına 
Abdurrahim 

Tüccarândan 
Mehmet İzzet 

Haffaf esnafı namına 
Mustafa 

Mutaf esnafı namına 
Mehmet Şükrü 

Bezzâziye esnafı namına 
Mehmet Sabri 

Ahaliden 
Mehmet Şakirî 

Ahatirlen 

Saraç esnafı namına 
Hüseyin Hüsnü 

Celep Esnafı namına 

Hafız Mehmet 
Nalbant esnafı namına 

Mehmet 
Arabacı esnafı namına 

Hâbil 
Bedesten esnafı namına 
Ahmet Debbağ Mehmet 

Bhl-i Zürra namına 
Mehmet 
Ahaliden 

Etem Abdülvahit 
TVr7İ psnafı n a m ı n a 

Şevket 
Ahaliden 

Hüseyin Hüsnü 
Mistik oğlu 

Mustafa 

Mehmet 
Saatçi esnafı namına 

Mehmet İzzet 
Kâmil oğlu 

Salih 
Ahaliden 

Hasan Hüsnü 

(Alkışlar) 

Bursa'dan : 

Meclisi Mebusan Riyasetine 
Milletin dahilî ve haricî iştigalât-ı mühimmesi ve 

hal-i harpte bulunduğu şu nazik zamanda hukuk-u 
mukaddese-i Hilâfete ve Mech's-i Mebusanın feshi ta
lebiyle muhafaza-i ahkâmına Allaha kasem ile taah
hüt eylediğimiz Kanun-u Esasimize imzasız varaka
ları ile tarruz edenleri, kim olursa olsun alenen tak
bih ve tel'in ve bu uğurda pâytaht-ı kadîm olan Bursa 
ahalisi her türlü mücahedeye hazır ve amade olduğu
muzu arz ve ilâna mücâseret eyleriz. 

Tüccardan 
Kastamonulu Hacı Mehmet 

Ziraat Müfettişi 
Ahmet Hamdi 

Hacı Hüsmenzâde Mustafa 
Eşraftan 

Şehbenderzâde Halim 
Mûteberândan 

Yaymacı Abdullah 
Köprübaşı Çiftliği 

Mutasarrıfı 
Süreyya 

Eşraftan 
Nasuhizâde Sadık 
Belediye Reisvekili 

Sadrettin 
Mütfı-i Vilâyet 

Ömer Kâmil 
Hancılar Kethüdası 

Nuri 
Tohum Tüccarı 

Merioan Andonyan 

Tohum Tüccarından 
Aleksan Sogasyan 
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Tüccardan 
Mustafa Saffet 

Sigortacı 
Maiksut Çadırcıyan 

Manifatura Tüccarından 
Baronak Losararyan 

Tüccardan 
Aktar Hacı Sabit 

Tüccardan 
Pekmezyan 
Tüccardan 

Hacı Hasan 
Sipahiden 
Hafız Ali 
Tüccardan 

Ahmet Bîcan 
Kurtoğlu Ramiz 

Sipahiden 
Hakkı 

Dâvâvekili 
Osman Nuri 

Bursa'da tnegöllüzâde 
Mehmet Efendi 

Aktar 
Mehmet Sait 

Dikici 
Emin 

Tüccardan 
Emin 

Kahveci 
Memiş 

Tüccardan 
Cafer 

Yakup 
Havlucu 

Şükrü 

Manastırlı 
Halit 

Yaymacı 
Hüseyin 
Havlucu 
Ahmet 

Mustafa Fevzi 
Bakkal 
Rasim 

Lastikçi 
Abdurrahman 

Mikail Yavruyan 
İpek Tüccarı 

Karnik Gümüşyan 
Eşreftan 
Murtaza 

Eşraftan Sami 
Eşraftan 

Koca Arap Hafidi Eteni 
Kâğıtçıbaşı 

İsmail Hakkı 
Ketebeden 

Faik 
Boyacı 

Sadettin 
Karnik Sitiyan 

Eşreftan 
Falıri 

Mehmet Zeki 
Havlucu 
Hakkı 

İrakiyyeci 
Emin Haffaf Mustafa 

Reji Muhakernat Müdürü 
Ahmet 

Ahmet Haffaf Etem 
Kahveci 
Mustafa 

Debbağ Ahmet 
Şumnu'lu 

İsmail 
Dikici 
Osman 

Çubukçu 
İsmail 
Fırıncı 
Yahya 

Fuat Kasım 
Yorgancı 
Mustafa 
Şekerci 
Ahmet 
Berber 

İbrahim 

Hasan 

Mehmet 

İzzet 
Necip 
Paçacı 

Ali 

Mustafa 
Kunduracı 

İsmail 
Arnavut 
Hamit 
Bıçıkçı 
Kadir 
Simitçi 

Ali 
Debbağ 
Osman 

irakiyyeci 
Ahmet 

Ahmet Mustafa 

ibrahim 
Mehmet Tevfik 

Faik 
Hacı Hasan 

Uhmet Usta Hüseyin 
Çavuş Mustafa 

Hasan 
Aşçı 

Mehmet 
Sahhaf 

Hafız Mustafa 
Bezzaz 

Hafız Emin 
Fuat 

Hafız Ali 
Bakkal 
Musa 

Ömer Lütfi 

Halil 
irakiyyeci 

Ahmet 

Havlucu 
Fehim 

Ahmet 
Berber 
Bilâl 

Abdullah 
Babadağlı 

Ömer 
Bakkal 

Isa 

Ali Hüseyin 
Berber 

Abdullah 
Narh 

Mustafa 
Debbağ 
Ahmet 

Ali Hüseyin 
Kaldırımcı 

Hüseyin 
Kunduracı 

Hüseyin 
Haffaf 
Ahmet 
Tevfik 

Batpazarlı Hüseyin 
Raşit 

Hamdi 
Mustafa 

Hacı Necip 
Elmalıktan 

Mehmet 
Perukâr 
İbrahim 
Ahmet 

Arabacı 
Halil 

Çakır Ali 
Havlucu 
Hakkı 
Bakkal 

Hacı Arif 
Dersiamdan 

Mehmet Hayalî 
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Hakkı Numan 
Muhariç 

Cehdi 
Tüccar 

Abdullah 
Sâdık 

Ali Sırrı 
İplikçi 
Rıza 

Hoca Rasim 
İsmail Hakkı 

Nalbant 
Şerif 

Hamamcı 
Aziz 

Şükrü 
Attar 
Salih 
Asım 

Mustafa 
Kutucu 
Rahmi 

Ekmekçi 
Abdüsettar 

Terzi 
Gürcü Mehmet 

Kalenti Şevki 
Tüccardan 

Mehmet 

İsmail 
Semerci 

Halil 
Abdüddîn 

Suat 
Araba Ustası 

Osman 
Şekerci 
Mehmet 
Yağlıkçı 

Âbid 

Cevdet 
Hüseyin 

Ertuğrul Gazetesi Müdürü 
Sabit 

Mehmet Fahri 
Kunduracı 
Ali Rıza 

Hilmi 
Tüccardan 
Hacı Selim 

Terzi 
Mehmet Çavuş 

Osman 
Halil 

Tüccardan 
Hacı Emin 

Tüccar 
Hacı Mustafa 

Nalbantlar Kethüdası 
Halil 

Emin 
Sâdık 

Kâzım Hüsnü 
Araba Ustası 
Hacı Mehmet 

Terzi 
Mehmet Sami 

Bezzaz tüccarından 
İsmail 

Yaymacı 
Mustafa 
Dikici 
Rıza 

Dikici 
İsmail 
Çarkçı 

Mehmet 
Mehmet Çavuş 

Attar 
Mehmet 

Hulusi 
Nalbant 

Câ'p 

Mehmet Rıza 
Tenekeci 
Ahmet 

Mehmet Niyazi 

Esnaftan 
Dursun 

Hamdi 
Kahveci 
Mehmet 
Hasırcı 
İbrahim 
Boyacı 
Hüsnü 
Ahmet 

Hafız Hamdi 
Mehmet 

Halil Hayri 
Ahaliden 

Celâl 
Hoca Sâdık 

îrfan 
Bakkal 
Ahmet 

Aliş 

Avni 
Eşraftan 

Halil 
Abdülkadir 

Boyacı 
Nazmi 

Debbağ Tevfik 
Tahir Mustafa 

Helvacı 
Raşit 

Doğramacı 
Mehmet 
Hilmi 
Tevfik 

Şahin 
Mustafa 
Mültezim 
Mustafa 

Keşşafzâde 
Ahmet 

Üftade 
Hilmi 

Marangoz 
Mehmet 

Kirmastili 
Ekrem 

Tuhafiyeci 
Ahmet 

Tüccardan 
Süleyman 

Doğramacı 
Atıf 

Tüccardan 
İsmail 

Emin 
Perükâr Veli 

Gümülcineli Mahmut 
Şemsi 

Tahmis Ahmet 
Muallim 

Ömer 
Salih 

Kâzım 
Saatçi 

Mehmet 
Rıza 

Kalıpçı 
Mehmet 

Hafız Mustafa 
Hüseyin 

Tüccardan 
Ahmet Necip 
Vakıftı Sâdık 
Bezzaz Ahmet 

Kahveci 
Mehmet 

Mukayyit 
Salih 

Mustafa 
Hüseyin 
Sandıkçı 

Aziz 
Yusuf Ziyaettin 

Semerci 
Ali 

Kunduracı 
Mehmet 
Arabacı 
Mustafa 

Hafız Mehmet 
Emirsultan'dan 

ALİ 
Kaykulu Şeyhi 

Mehmet Ali 
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Dişçi 
Amber 
Dikici 
Safei! 

Sahhaf 
Mustafa 

Nedim 
Yenişehirli 

Hafız Ahmet 
Demirci 

Celâl 
Yenişehirli 

Hafız Abdullah 

Bademlizâde Tahir 
Semerci 
Kâmil 

Gümülcineli 
Mahmut 
Mihaliçli 
Osman 

İbrahim 

Orhan 
Kalaycı 
Ham d i 

Adil 

(Alkışlar) 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Rengin) — Tak
vim-i Vakayi'e aynen imzalarıyla geçmesi münasip
tir. 

İSMAİL CANBOLAT BEY (İzmit) — Reis Beye
fendi! Meclisin geçen günkü tezahüratının kendilerine 
tebliği münasiptir zannederim. 

RFİS - Tabiî cevap yazılacak efendim. 
Antalya'dan : 

Meclisi Mebusan Riyasetine Takdim 
Hükümetin meşru bir harpte meşgul ve haricî 

düşmanların enzâr-ı ihtirası bizlere matuf bulunduğu 
zamanda Meclisi Mebusanın feshini talep etmek su
retiyle gavâil-i dahiliyye ihdasına ve daha doğrusu 
düşmanın amaline hizmet edenlerin teşebbüsat ve te-
canizat-ı vakıaları hukuk-u mukaddese-i Hilâfet ve 
usul-ü Meşrutiyyete münafî olduğundan, harekât-ı 
vakıalarını red ve takbih ve şiddetle protesto ederiz. 

15 Temmuz, sene 1328 

Belediye Reisi 
Rıza 

'Müftü Bddâî 
Mehmet Cemal 

Belediye Âzasından 
Şükrü 

Antalya Müftüsü 
Mehmet Rasih 

Eşraftan 
İzzet 

Belediye Âzasından 
Hakkı 

(Alkışlar) 
Trabzon'dan : 

Meclisi Mebusan Riyasetine 
Hiçbir kuvvetin taht-ı tesirinde olmayarak vicda

nımızın telkinatına tebean intihap ettiğimiz Mebus
lara tehditname gönderilmekte olduğunu haber alıyo
ruz. 

Herbirimiz beşyüz Osmanlının vekâletini haiz bu
lunduğumuzdan, Meşrutiyete, Kanunu Esasiye darbe 

olan bu tecavüzatı şiddetle reddeder, vatanı tehlikeye 
ve anarşiye sevkeden bu harekâta nihayet verdirilerek 
heyecan-ı umumînin teskin edilmesini, selâmet-i Va
tan namına şimdilik beyan ile iktifa eyleriz. 

Bugün Hazır Bulunan Müntehib-i Sânîler 
Hafız Salih 

Hayrettin Remzi 
Emin 
Tahir 

İbrahim 
Ahmet 
İsmail 

Hacı Emin 
Rifat 

Osman 

Ömer 
Abdülvahit 
Mehmet Ali 

Aziz 
Şerif 

Süleyman 
Hasan 
Hakkı 
Etem 

Remzi 
(Alkışlar) 

Meclisi Mebusan Riyasetine 
Mahiyyet-i meşrûayı haiz olmayan tehdidat-ı va

kıaya karşı milletin ümit ve itimadına lâyık olarak 
ibraz olunan sebat ve metanet elhak şâyân-ı takdir
dir. Bu babda Meclise büyük mevcudiyetimizle müza-
haret ve muavenet edeceğimizi ve herhangi hafî bir 
comiyetin tehdidiyle Meclis dağılır ise, Anadolu mu
hitinin böyle gayr-ı meşru harekete sükût edemeyece
ğini beyan ve eğer bu cemiyet, ismi gibi halaskar ise 
tehlikede bulunan Trablus'la hudutlarda mevcudiyyet 
göstermelerini talep eyleriz. 

Trabzon İttihat ve Terakki 
Heyeti Merkezi yy esi Namına 

Rıza 

(Alkışlar) 

Bayramiçken : 
İstanbul'da teşekkülünü istihbar ettiğimiz Halâs-

kârân Cemiyyeti, Meclisi Mebusanın feshini talep et
tiği anlaşıldığından, Kanunu Esasî ahkâmına mugayir 
ve Meşrutiyet-i Mübecceleye muhalif olan bu teklifi, 
Bayramiç umum ahalisi şiddetle protesto eder ve Va-
tan-ı muazzezimizin şu buhranlı zamanında bu gibi 
ahvale cür'et edenlere teessüfler ederek bir fert kalın
caya kadar bu hâle mümanaat edeceklerini arz eyle
riz. 

14 Temmuz 1328 
Umum Ahali Namına 

Belediye Reisi 
İsmail 

(Alkışlar) 

2. <—• İyd-i Milliyi tebrik sadedinde Bingazi Or-
dugâhındaki (İmadet Kabilesi mücahidini namına ke
şide olunan telgraf. 
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REİS ;— Telgrafı okutuyorum. 
Der Saadet Meciis-i Mebusan Riyâset-i Celîlesine 

Pür şevk-i cihâd İyd-i Millîmizin bütün Osmanlı
lar hakkında müteyemmen olması temenniyatını ih-
sasat-ı kalbiyye-i hürmetkârânemize terdîfen arz ey
leriz. 

10 Temmuz, sene 1328 

Bingazi Ordugâhında İ'mâdet Kabilesi Mücahiîni 
Namına 

Şeyh Musa Şeyh Mahmut 
Basîs Şeyhi Ahâli-i Şeyh Cîrîn 

Mehmet Ehlîl 
Şeyh Mehmet 

(Alkışlar) 
CEMAL BEY (Kütahya.) 

(«Cevap yazılsın» sedaları) 

3. — İyd-i {Milliyi tebrik sadedinde Hemedan'da 
mukim Osmanlı Teb'ası nâmına keşide olunan tel
graf. 

REİS — Telgrafı okutuyorum. 
Dersaadet Meclis-i Mebusan Riyasetine 

Umum Osmanlı tebaası, beşbih tebea-i İraniyye 
ve ecnebiyye huzuriyle Şehbenderhânede biliçtima 
İyd-i Millî sene-i devriyyesini kemâl-i ihtişam ile 
tebcil eylediğini ve muazzez Vatanın saadet-İ hâli için 
temenniyyât-ı hâlisânede bulunduğunu ve Şehbender • 
hâne küşâd ile pek az bir zaman zarfında nâm-ı 
Osmânîyi îlâya muvaffak olan Sait Beyi Şehbender 
tâyin eylediğinden dolayı Hükümet-i Osmaniyyeye 
teşekkürât-ı azîme arz ettiğini beyan eyler. Yaşasın 
DeVlet-i Meşrûta-i Osmaniyye. 

Reıüedâi l da Mukîm Osmanlı Tebeası Nâiııınâ 
Latif, Mesrik, Tabiban ve rüfekası. ("Alkışlar) 

IV. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/. — 1328 Senesi Nafıa Nezâreti bütçesi. 

REİS — Efendim, Nafıa Bütçesinin fasılları
nın müzakeresine geçiyoruz. Birinci faslı okutuyo
rum. 

BİRİNCİ FASIL 

Birinci Kısım - Hidemât-ı Umûmiyye 
Birinci Bab - İdare-i Merkeziyye 

Maâşât : 

Nazır ve Müsteşar 
Memûrîn-i Nezaret 
Demiryollar Müdîriyyet-i 

Umûmiyyesi 

Turuk-u Meâbir Müdîriyyet-i 
Umûmiyyesi 
Nafıa Müdîriyyet-i Umûmiyyesi 

Ticaret Müdîriyyet-i Umûmiyyesi 
Sanayi Müdîriyet-i 
İstatistik Müdîriyyeti 
6. Hademe 

Birinci Faslın Yekûnu 

270.000 
1.156.200 

1.805.600 

815.400 
846.000 
000.000 
000.000 
000.000 
123.600 

5.016.800 

REİS — Söz isteyen var mı?.. («Kabul» sadala-
rı) Nafıa Bütçesinin birinci faslını kabul edenler el
lerini kaldırsın... (Eller kalkar) Kabul edildi efendim. 

İKİNCİ FASIL 
Levazım : 

1. Levâzım-ı Hendesiyye ve kırtasiyye 

2. Mefruşat, Mahrukat, Tenvirat, Melbûsat 
90.000 

(85.000 

İkinci Faslın Yekûnu 175.000 
REİS —• Söz isteyen var mı?.. İkinci faslı kabul 

edenler lütfen ellerini kaldırsın... (Eller kalkar) Ka
bul edildi. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 
Masârif-i Mütenevvia : 
L Harcırah 785.000 
2. Teşvîkat 000.000 
3. Meremmet 5.000 
4. Masârif-i Tab'iyye ve Matbuat-ı 

Fenniyye 80.000 
5. Müteferrika ve Promes Kontrol 

Masarifi 85.000 
6. Avrupa'ya gönderilen ve gönderilecek 

olan Talebe Masarifi 960.180 

Üçüncü Faslın Yekûnu 1.315.1'80 
RBİ3S — Söz isteyen var mı?.. Üçüncü faslı ka

bul edenler ellerini kaldırsın... (Eller kalkar) Kabul 
edildi efendim. 
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DÖRDÜNCÜ FASIL 
'İkinci Bab - Viilâyât 

Maâşât : 
6. Turuk-u Vilâyât Memûrîn-i Fenniyye 

ve Müstahdemin Maâsâtı 6.855.000 

Dördüncü Faslın Yekûnu 6.855.000 

REİS — Söz isteyen var mı?... 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Kengirı) — Vila-
yatın her tarafında mühendislerimiz noksandır, Ken-
kırı'da da hiçbir Mühendis yoktur. Kastamonu Vi
layeti Mühendislerinin noksanından Kengırı'da pro
jeleri yapmak için altı aydan beri mühendis bekle
niyor. Mühendis olmadığından yapılamıyor. Rica ede
rim, Nafıa Nezareti onu nazar-ı dikkate alsın, Mü
hendis göndersin. 

REİS — Peki efendim. 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Bayazıt) — Da
ire-i intihabiyyemde geçen sene vuku bulan müra
caatım üzerine Nafıa Nezaretinden bir Mühendis 
tayin edilmişti. Şimdiye kadar gelmedi. Lütfen bu 
Mühendis gönderilsin. 

REİS — Dördüncü faslı kabul edenler ellerini kal
dırsın... (Filer kalkar) Kabul olundu. 

Hükümet elbette matalibi nazar-ı dikkate alır. 

BEŞİNCİ FASIL 
Levazım-ı Hendesiyye: 
1. Turuk-u Vilavat ve Levazım-ı Hen 

>ı V v w I V JU ıc 260.000 

Beşinci Faslın Yekûnu. 260.000 
REİS — Söz isteyen var mı?... Beşinci faslı ka

bul edenler ellerini kaldırsın... (Eller kalkar) Kabul 
edildi. 

ALTINCI FASIL 
Masarif-i Mütenevvia: 
1. Turuk-u Vilayat Memurin-i Fen-

niyyesinin Yevmiye, Geçtügüzar ve 
Azimet Harcırahı. 
Müteferrika ve-karat . 

Altıncı Faslın Yekûnu. 

2.856.000 
431.000 

3.287.000 

REİS — Söz isteyen var mı?... Altıncı faslı ka
bul edenler ellerini kaldırsın... (Eller kalkar) Ka
bul olundu. 

YEDİNCİ FASIL 
Mühendis Mektebi: 
1. Maaşat. 
2. Masarif. 
3. Masarif-i Tesisiyye. 
4. Masarif-i Tamiriyye. 

1.054.000 
536.280 

1.851.000 
100.000 

Yedinci Faslın Yekûnu. 3.542.200 
REİS — Bir sehiv varmış, Mazbata Muharriri 

tashih edecek. 
ALİ CENANI BEY (Halep) — Mühendis Mek

tebinin masarif-i tesisiyyesinden, binayı inşa eden 
Kumpanyaya Mukavelename mucibince bu sene ita 
edilecek para, evvelce Encümene teklif olunandan 
fazla zuhur etmiş. Muahharen Makam-ı Sadaretin 
23 Haziran 1328 tarihli tezkeresi ile buraya bildiril
miştir. 1.427.000 kuruş masarif-i tesisiyye ilâve edi
lecek. 

REİS — Bir milyon küsur kuruş zam var. Rica 
ederim dinleyiniz. 

ALİ CENANİ BEY (Devamla) — İnşa edilen 
Mühendis Mektebi için Mukavelename ile onu inşa 
etmekte olan Kumpanya, taahhüt mucibince bu se
ne zarfında üç milyon kuruş sarf edecek. Halbuki biz 
1.600.000 kuruş koymuşuz. 1.527.000 kuruş noksan
dır. Mukavelename mucibince bunu Nezaret verme
ye mecburdur. Binaenaleyh, bu tahsisatın ilâvesi, ta
biî bir haldir. 

REİS — Masarif-i tesisiyye noksan konulmuş 
Tesviyesi iktiza eden üç milyon kuruştan buraya 
noksan konulduğundan dolayı mütebakisinin zam
medilmesin! teklif ediyorlar. 

ALİ CENANİ BEY (Devamla) — 1.427.000 ku
ruştur. 

REİS — 1.427.000 kuruş fazla zam teklif edi
liyor. Kabul edenler ellerini kaldırsın... (Eller kal
kar) Kabul edildi. O halde faslın yekûnu ne edi
yor?. 

AHMET MÜFİT BEY (İzmit) — 4.969.200 ku
ruş ediyor. 

REİS — Binaenaleyh, zam ile beraber yedinci 
faslı re'ye koyuyorum. Kabul edenler ellerini kaldır
sın... (Eller kalkar) Kabul olundu. 

SEKİZİNCİ FASİL 
Kondüktör Mektebi : 
1. Maaşat. 267.600 
2. Masarif. 97.000 
3. Masarif-i Tesisiyye. 31.000 

Sekizinci Faslın Yekûnu. 395.600 
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Dersaadet Sanayi Mektebi: 
Maaşat. 
Masarif. 
Masarif-i Tesisiyye. 

000.000 
000.000 
000.000 

Yekûn. 000.000 
Taşra Sanayi Mektepleri ve Tica
ret-! Bahriyye Mektebi Birinci 
Kısmın Yekûnu. 20.846.780 

REİS — Söz isteyen var mı?... Kabul edenler 
ellerini kaldırsın... (Eller kalkar) Kabul edildi. 

DOKUZUNCU FASIL 
İkinci Kısım. - Keşfiyat ve İnşaat ve Tamirat 
Demiryolları : 
1. İstikşafat. 1.000.000 
?. Şark Demiryolları Tevziatı. 4.000.000 
3. Askerî Rampoları ve Makasları 1.500.000 

Sirkeci Ayastaponus Çiftehat İs
timlâk Masarifi. 000.000 

Dokuzuncu Faslın Yekûnu. 6.500.000 

ŞEVKET BEY (Elbasan) — Nezaretten sorarım, 
Arnavutluk'ta inşa edilecek demiryolîar nerelerde 
olacaktır? 

HACI SAFFET DESTAN EFENDİ (Prizren) — 
Efendiler, geçenlerde arz ettim, bu Arnavutluk'un 
fenalığının çekilmesi için Priştine'den Firzovik'e 
kadar 200 kilometrelik bir şimendifer yapılmalı. 
Bunların fenalıkları bu yolsuzluktan geliyor. Bir 
ağaç, var, bunu kesiyor, 30 kuruş için beş gün hap
sediyor. 

Debre'de 15 kuruş yevmiye alıyorsa, bir Arnavut 
evinde işlerse, emin olunuz ki, bir ağacı beş - on lira
ya satabilir. Emin olunuz ki, fenalık kalkacak, her
kes silahını elinden bırakacak. Bu 1326 senesinde 
sevkiyat-ı askeriyyeye sarfedilen para Arnavutluk'a 
sarfedilseydi bir şimendifer yapılırdı. Maatteessüf, 
nasıl ise, bu iş olamadı. Birtakım vergiler tevzi olun
du. İstanbul'da, Selanik'te tatbik olunan oktruvalar, 
bid'atlar, fenalıklar çıktı. 

Bunu Meclis'ten rica ederim. Firozovik'ten Jş-
kodra'ya kadar bir şimendifer yapmalı. Gerek as
kerin şevki için, gerek ticaret için pek faydalıdır. 
Geçen sene Prizren'den İşkodra'ya gitmek üzere 
bir okka erzak için iki kuruş kira verdiler. Askerin 
sevkiyatı için de beş para yerine beş kuruş verildi. 
Deniz kapandı. Maazallah, sümme maazallah, Ka
radağ ile bir harp açılsa, iki beygir yanyana geçemez 
yollarda vesait-i nakliyye icrasına mecbur oluyoruz. 

Çünkü eğer bir beygir gelse bile yularından, kuy
ruğundan tutmak lâzım. Bunun için Hükümet çalış
sın, çaresini düşünsün. Sevkiyyat-ı Askeriyye için 
sarfolunan para ile yol yapaydılar, şimendifer ya
paydılar, alimallah hiçbir fenalık olmazdı. Bir renç-
ber Yunan'a gidiyor, beş kuruşa çalışıyor, iki lira
sını yolda safediyor. Ayda beş lira alırsa fenalık ya
par mı? Yiyeceği yok, taşlık, kayalık kıyıya kat
ran çıkarmak için beşyüz ağaç kesiyor. («Bu fasla 
taalluku yok» sadaları) 

Pekâlâ. Şimdi şimendiferi rica ederim. Bir yolu
na koyun. Bir daha var beyefendi hazretleri, geçen
de takrir verdim. Asker için yol yapıyorlar. Altmış 
para yevmiye ile askerin işlemesi lâyık mıdır? Emin 
olun Arnuavutlara şimendifer yapın, hiç fenalık kal
maz. Bunu bir yoluna koyunuz. Pirzovik'ten İşkod
ra'ya kadar bile dal da Debre'ye verilsin. Emin olu
nuz Arnavutlar kıyam etmez, alimallah böyledir. 

ESAT PAŞA (Draç) — Arnavutlar hiçbir vakit 
fenalık yapmazlar. 

FIACI SAFFET DESTAN EFENDİ (Devamla) — 
Evet, yapmazlar, yoksuzluktan yapıyorlar. Bu para
sızlıktan geliyor, para olsa, fenalık olur mu? 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — O doğ
rudur. 

HACI SAFFET DESTAN EFENDİ (Devamla) — 
Bu hattın Karadağ'a asker şevki için de faydası var
dır. 

MEHMET TALAT BEY (Ankara) — Bütün bu 
Arnavutluk'taki şeylerin bununla zail olacağına söz 
versin, bu sözünü hakikaten makul görürüz. Çünkü, 
bizim Ankara şimendiferleri de Arnavutluk'a asker 
naklinden kurtulur da, zahire nakleder. 

ESAT PAŞA (Draç) — Maksadını ifade edeme
di. Sevkiyat-ı askeriyyedeki yolsuzlukları söylemek 
istiyordu. (Gürültü) 

HAKKI BAHA BEY (Ertuğrul) — Bursa - Mu
danya Hattının Bozüyük'e kadar temdidi için son 
zamanlarda Nafıa Nezaretiyle kumpanya arasında 
birçok müzakerat ve muhaberat cereyan etti. Buna 
dair Serfiçen Efendi Hazretlerinden malûmat talep 
ederim. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Malatya) — 
Efendiler, malûm-u âliniz ki, şimendifer tesisinden 
maksat, hem memleketleri istifade ettirmek ve hem 
de Devleti bundan büstefid kılmaktır; fakat bu isti
fade evvelemirde nereden olur, orasını düşünmek lâ
zım gelir. Meselâ, bir memleketin varidatı ne ka
dar çok ise, tabiî vergisi de o nisbette olacak ve mah-
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sulatı ne kadar zait ise, civarında bulunan memalik 
de o kadar istifade edecek. Nafıa Nezaretine lâzım 
olan evvelemirde burasını piş-i nazara almak lâzım 
idiyse de, lâkin kendi bildiklerinden geri durmadık
ları, şimdiye kadar ettiğimiz müracaattan ve şimdi
ye kadar çalıştığımızdan bir semere göremediğimizle 
sabit oldu. 

Efendiler, Malatya'yı evvelce de arz etmiştim, 
dünyanın Dar-ı Cinânı demiştim. Hakikaten bu âlem
de iki tane cennet vardır. Birisi Malatya'dır, birisi 
de Şam'dır. (Handeler) 

MEHMET CAVİT BEY (Selanik) — Bağdat'ı 
da unuttunuz.; 

İSMAİL HAKKI BEY (Bağdat) — Bağdat'ı Be-
histabadı unuttunuz. 

MEHMET T E V F İ K EFENDİ (Devamla) — 
Onun, tefeyyüzü ile müsemma olduğunu biz tah
kik ettik. Şimdi Şam ile Malatya'nın beyninde bir 
fark varsa o da, Şam'ın daha büyük olması, Ma
latya'nın da daha malsuldar bulunmasıdır. 

Efendiler, Malatya'dan hâsıl olan esmarm ade
dini bizim kendi ahalimiz de bilemiyor; yani enva-
ını bilemiyoruz. Şimdi Malatya'nın esmarını ben si
ze azıcık ar/ edeyim. («Lüzumu yok» sadaları) Ca
nım, envaını söylemeyeceğim. Şimdi bir taraftan Ha
lep, Antep, Sivas, Diyarbekir, Musul, hâsıl-ı kelâm, 
ta Basra'ya kadar bizim kaysılarımızın gittiği sabit
tir. Şimdi Malatya bu kadar yerlere bu kadar es-
mar sevkettiği halde, vesaitin fıkdanından naşi ha
kikaten nısfı kadarı zannederim memlekette çürüyor. 

Ihınun böyle memlekette çürümesinden, hem 
ahali mutazarrır oluyor, hem de Devlet mutazarrır 
oluyor. Hazine-i Maliyye zarar görüyor. Hazine-i 
Celile zarardide oluyor. Biz, şimdiye kadar Maarif 
Nezaretine bu cihetleri... («Nafıa Nezaretine» sada
ları) Nafıa Nezaretine ariz ve amik tavsiye ettiği
miz halde, yine haber alıyoruz ki, Sivas'tan bed'ede-
cek şimendifer Malatya'ya uğramayarak, Mamu-
retülaziz'e, oradan Diyarbekir ve ilanihaye gidecek. 

Halbuki, Malatya ile Mamuretülaziz'in arasında 
Malatya bir memlekettir. Malatya, Sivas ile Mamu
retülaziz'in arasındadır ve hâlâ da yollar da oradan 
gider. Yalnız şöyle bir parça çıkıntılıdır, bir çıkın
tı yapar. O kadar bir farkı vardır. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — in
hina. 

ı M B H M E T T E V F İ K EFENDİ (Devamla) — Şim
di, Hekimhan, Malatya'ya iki konak sayılıyor. Eğer, 
insan süratle gelirse bir konakta da alınabilir, ora
dan buraya Mamuretülaziz'e geçirecekler. Halbuki, 

Mamuretülaziz'e geçmek için arada birçok dağlar 
var. Hekimhan'ın biraz ilerisi avuç ortası gibi ova 
olduğunu oradan geçenler bilir. 

Hatta Malatya'dan Mamuretülaziz'e kadar tamam 
düz ova olduğunu yine geçenler biliyorlar. Şimdi, 
Nafıa Nezareti Nazır-ı sabıkı Cevat Beyefendiye... 
(«Cevat Bey değil, Cavit Bey» sadaları)... bu sual tevec
cüh ederse ona, eğer sual teveccüh etmezse o makam
dan vekil gelen zevata soracağım ki, bu şimendiferin 
Malatya'ya uğramayıp da, birkaç saat mesafede 
Elekimhan'mdan Mamuretülaziz'e geçmesinde ne se
bep, ne fayda vardır? Buralarını kendilerine soru
yorum veyahut şimdi buradan Malatya'ya uğrayaca
ğına, ondan sonra Mamuretülaziz'e geçeceğine söz 
vermelidirler veyahut sualime cevap vermelidirler. 

ARTİN BOŞGEZENYAN EFENDİ (Halep) — 
Cennete şimendiferin ne lüzumu vardır? 

TEVFİ KEFENDİ (Devamla) — Senin gibi gü
nahı olanları götürmek için, (Handeler) 

REİS — Meclisin ciddiyetine dikkat edin. La
tife edilecek mahal değil. 

FEYZİ BEY (Diyarbekir) Efendiler, tlan-ı 
Meşrutiyyetten beri gelen Kabinelerin beyanname
lerinde ve matbuat sütunlarında Anadoli-i Şarkiye 
şimendifer yapılacağını hepiniz okudunuz ve gelen 
Kabinelerin umum programında vardı. 

Yalnız Cester Projesi hakkında Mecliste cereyan 
eden müzakeratta Müdir-i mütehassısı Muhtar Be
yefendi bu babda bir mütalaatta bulunmuşlardır. Hal
buki, o da bugüne kadar Encümende yattı ve bugüne 
kadar Hükümet bunu ne istiyor ve ne de başkasını 
gönderiyor; fakat bunu göndermemekle başka bir 
suretle bunu telâfi edecek, yine bir mütehassısın mü-
talaatı veçhile bendeniz o Hattın yapılması zımnın
da bir mütalaa ve bu vesile ile de Hükümetten te-
menniyatta bulunacağım. Bir de, Bağdat Hatt-ı Ke
birinin inşaatına başlanmış, inşaat iki seneye ka
dar ikmal edileceği. Kumpanyanın teşebbüsat-ı fi'liy-
yesi ile her tarafta görülmektedir. Ben, aynı mu
kavelenamenin otuzyedinci maddesinde El-Halif ci
varından Diyarbekir ve Mamuretülaziz'e kadar Hü
kümet teklif ettiği halde, Kumpanya, bu Şube Hat
tının inşasına mecbur tutuluyor kaydı musarrahtır. 

Fakat bu madde-i kanuniyyeyi şimdiye kadar FIü-
kümet nazar-ı dikkate almadı ve zannedersem ki, Di
yarbekir havalisi iktisat cihetinden bu Hatta kifayet 
edecek eşya çıkaracak ve mamulat vesair her şey 
için Anadolu'nun büyük bir merkez-i ticaretgâhı 
olacaktır. 

— 495 — 

TBMM KUTUPHANESI



Meclisi Mebusan t : 42 16 Temmuz 1328 (1912) C : 1 

Bendeniz, yapılmakta olan bu Şube Hattının inşa 
edilmesi için Şimendiferler Müdürü, şimdiye kadar 
Kumpanya ile görüşmüş mü ve Kumpanya Müdü
rüne bu yolda bir sual ve teklif vaki olsa yapacak 
mı, yapmayacak mı? Hülâsa, bunu gelecek devreye 
kadar her halde bir madde-i kanuniyye ile Şube Hat
tının inşaasına teşebbüs edilmesini rica ederim ve 
bu babda Vilayet Mebusları namına bir teklif yaz
dım. Bu da kabul edilirse, bu babda Şimendiferler 
Müdüründan izahat talep edeceğim. 

MÜFİT BEY (Ergiri) — Müsteşar Beyefendi. 
Yanya Şimendiferi hakkında izahat verecekler mi? 

HÜSEYİN KADRİ BEY (Karesi) — Cester 
Projesi, evvelce de, müteaddit defalar gazetelerde 
mevzuubahs olunduğu için cümlenin malumudur. 
Bendeniz bu Hattın geniş ve seriüseyr olabilmek 
şartiyle vâsıl olabileceği intiha itibariyle ehemmiy-
yetini Devlet için bir donanma, bir ordu ne kadar 
lâzım ise, bunu da o kadar lâzım addederim. 

Hattın bu ehemmiyyeti Sivas'tan bed' ile ve Sü-
leymaniye'de nihayet bulan hakkında değildir, sırf 
Van'a müntehi olan kısım, arz ettiğim ehemmiyeti 
büyük mikyasta haizdir. Bu Hattın inşa edilememesi, 
yahut bunnu etrafında dönen muamelat hakkında 
gazetelerde pek çok şeyler yazıldı. Hatta Pastır-
macıyan Efendi de buna dair bir eser-i mahsus tab' 
ve tevzi etti. Orada, gerek Nafıa Nezaretinden ve 
gerek hususat-ı saireden birçok şikâyet mevcuttur. 

Lütfen Nafıa Nezareti bu babda izahat vererek 
bizi tenvir etsin. Neden dolayı bu Hat inşa edile
medi? 

HAKKI BAHA BEY (Ertuğru!) — Bendeniz bir 
takrir verdim, okunmasını rica ederim. 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — 
Efendim, bendeniz, gerek Rumeli ve gerek Anadolu 
ve gerek Hicaz ve Yemen'de yapılacak şimendifer
ler hakkında Muhtar Beyefendinin izahat-ı mufasa-
la vermesini talep ediyorum. Bu şimendiferler mese
lesinde Hükümetin nokta-i nazarı nedir, programı 
nedir, izahat vermesini istiyorum. 

REİS — Efendim, vuku bulan suallere Nezaret 
tarafından kim cevap verecekse buyursun. 

MUHTAR BEY (Demiryolları Müdürü) — He-
yet-i Muhteremeye Memalik-i Osmaniyyede yapıla
cak şimendiferler hakkında bazı malûmat arz ede
yim. Malûmdur ki, memleketimiz bu kadar vasi ol
duğu halde, daha altı bin dörtyüz kilometre kadar 
Hatlımız mevcuttur. Bu mevcut hutut, Mülke nis-
betle pek azdır. Onun için Nezaret, memlekette en 

lâzım olan hatları yapmak için bir program tertip 
etti. 

Tabiî bu hususta en ziyade alâkadar, Harbiye Ne
zaretinin mütalaası soruldu, her iki nezaretin erkânı 
birleştiler, gerek iktisaden ve gerek siyaseten mem
leketimizde yapılacak hatların, gerek şekil ve ge
rek vaz'iyyeti taayyün etti. Evvela Rumeli'de yapı
lacak hatlardan bahsedeyim. 

Rumeli'de iki Vilayet vardır ki, büsbütün mün
ferit bir şekildedir. İşkodra ve Yanya Vilayetleri
dir. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Erzurum) 
Anadolu gibi bağlanmamışlar. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Efendim, Ana
dolu'ya da arz edeceğim. Yapacağımız Hatları müm
kün mertebe az tül ile çok istifade temin etmek için 
ne vasıta ile yapmak lâzım gelir? Harbiye Nezare-
tiyle birleşildi. Rumeli'de evvelâ Manastır'ın Yan
ya havalisine raptı, saniyen, Üsküp havalisinin İş-
kodra'ya raptı ve bu Hatların da birbirine raptı ta
savvur olundu. Bu veçhile Manastır'dan bed' ile 
Resne, Uhri, Görice'den geçmek üzere Yanya'ya 
kadar bir Hat yapılması takarrür etti ve bunun da 
denize bir mahreci olmak üzere Reşadiye'ye mün
tehi olması ilâve edildi. 

Sonra Şimalden, Priştine'den Prizren tarikiyle 
Debre, Mat Vadisi tarikiyle Şinkine ve oradan İş-
kodra'ya, diğer bir Hat inşaası tasavvur olundu. 
Bu Hattın Sırbiye hududunda Modora mevkiinde 
Sırp hududuyla birleştirilmesi takarrür etti. 

Sonra şimalî Hatlar cenubi Hattı birleştirecek 
ve Uhri ile Debre arasında da bir Şube Hattı ta
savvur olunduğu gibi, Manastır'la bugün mevcut 
olan Şark Şimendiferlerinin Selanik - Üsküp Hattı 
üzerinde bir Şube ve Grasko'dan Koçana'ya kadar 
bir Hat tasavvur olundu. Bunları icra etmezden ev
vel, keşfiyat yapmak lâzım idi. Bunun keşifatını 
Reji Jeneral namında bir Fransız şirketine havale 
ettik. 

Keşfiyatını icra ediyorlar. Bu Hatların keşfiya-
tı bugünlerde bitmek üzeredir. Yalnız Priştine ile 
İşkodra'nın ova kısmının keşfiyatı yapılıyor. Ova 
kısmından Dirin Nehrine kadar vâsıl olduktan sonra, 
Priştine'ye kadar olan kısmın keşfiyatı yapılamadı, 
duruyor. 

Mütebakisinin keşfiyatı bitmek üzeredir. İki aya 
kadar masarif-i inşaiyyesine dair müzakerata giri
şeceğiz. Maarif-i inşaiyyede muvafakat hâsıl olmaz
sa o vakit yalnız keşfiyat parası verilerek diğer bir 
taliple müzakereye Hükümet serbesttir, onun üzerine 
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müzakereye başlayacağız. Ondan başka, bir de Bul
garistan Hatlariyle bir iltisak Hattı tasavvur ettik. 
O da derdesti müzakeredir. 

Bir de, cenubunda Karaferye'den Yunan hudu
duna kadar olan Hattın keşfiyatını Hükümet bizzat 
yaptırdı. Onun üzerine talip zuhur etti, onunla mü
zakerede teminat akçesinin miktarından dolayı itti
fak hâsıl olamadı. Bu hattın inşasından Selanik - Ma
nastır Hattı daha ziyade alâkadar olduğu için onun
la müzakereye giriştik. Hattın inşaatı derdest-i mü
zakeredir. 

Anadolu'ya gelince: Anadolu'da bizim en mühim 
Hattımız Ankara Hattının, Erzurum ve Van havale
sine kadar temdididir Hükümet bu Hattın Ankara'dan 
Sulusaray'a kadar olan kısmının keşfiyatını yaptı. 

Sonra oradan ilerisi Samsun'dan Sivas'a kadar 
kısmen inşaata devam ettiği gibi, diğerleri de ik
mal olunmuştur. Sivas'tan ilerisine Fransız Şirke
tine keşfiyatını yaptırdık. Bu Hat, Sivas'tan Div-
rik - Çalta tarikiyle Erzincan'dan Erzurum'a kadar 
müntehi oluyor ve bir Şube de Trabzon'dan, Me
me Hattı da bu Hatta birleşiyor. Sonra Çalta mev
kiinden Harput'a kadar da bir Şube inşa olunuyor. 
Bunların keşfiyatı bitti. 

Nezarete, şirket takdim etti, Nezaret onları tet
kik etti. Zaten evvelce heyet-i keşfiyyeye Nezaret 
Mühendisleri de terfik etmişti, keşfiyat müştereken 
yapıldı. Tclkikatını bitirdik, şimdi masarif-i inşaiy-
ye ve muamelât-1 maliyyesiyle meşgul oluyoruz. Me
mul ederim ki, yakında bitecektir. 

Diğer Ankara Hattının temdidine gelince: Onda 
Anadolu Hattının zaten hakk-ı rüçhanı vardır. Onu 
da Anadolu Hattiyîe müzakere ediyoruz, müzakere 
bitmek üzeredir. İnşallah gelecek Mecliste yetiştire
biliriz ümidindeyiz. Ankara Hattını da Yozgat ci
varından Kayseri - Niğde tarikiyle Bağdat Hattının 
Ulukışla Hattına birleştirmek istiyoruz. Anadolu'da 
yapacağımız Hatlar bundan ibarettir. 

Harput'tan Diyarbekir tarikiyle Bitlis ve Van'a 
kadar olan Hat, derdest-i tasavvurdur, daha onun 
keşfiyatını yapmadık. Malûm ya, şimendifer, kendi
sini yapar. Şimdi Harput'tan Hatta başlayıp da Van'a 
kadar inşa etmek mümkün değildir. Evvelâ Diyarbe-
kir'e kadar olan Hat gitmeli, sonra onun ilerisini 
yapmalı. Onun keşfiyatını ancak, gelecek sene ya
pacağız. 

MUHARREM MİSBAH EFENDİ (Beyrut) -
Beynelharemeyn olan şimendifer ne olacak? 

MEHMET CAVİT BEY (Selanik) — O Hicaz 
Demiryolu bütçesinde. («Çester projesi ne oldu» şa
da lan) 

MUHTAR BEY (Devamla) — Onu bendenizin 
size sormak lığım lâzım gelir. Çester Projesini ne 
yaptınız? 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Malatya) — Muh
tar Bey, Malatya'yı unuttunuz, ona hiç cevap ver
mediniz. 

MEHMET CAVİT BEY (Selanik) — Geçer, Ma
latya'dan da geçer. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Malatya'nın ehem
miyetini Hükümet takdir ediyor. Arz etmiştim ki, 
biz mümkün mertebe fazla şimendifer yapmak isti
yoruz. Malatya'dan doğrudan doğruya şimendifer 
geçirmek suretiyle Sivas'tan Harput'a kadar üçyüz-
elii kilometre Hat oluyor. Halbuki biz, Sivas'tan Çal-
ta'ya kadar Erzurum Hattını takip ederek, Çalta'dan 
Harput'a kadar yüzelli kilometre ile maksadı temin 
ediyoruz. 

Lâkin bu hususta Malatya'yı unutmuyoruz. Üç-
yüz küsur kilometreyi münferiden yapıp da, temin-i 
maksat edeceğimize, yalnız yüzaltmış kilometre Çal
ta ile Malatya'ya bir Şube yapıyoruz ki, hem Ma
latya temin edilmiş oluyor, hem az hatla çok maksat 
temin ediliyor. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Malatya) — Ma
latya herhalde şube olacak. 

MEHMET CAVİT BEY (Selanik) — Bunu se
net ittihaz et Tevfik Efendi. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Malatya) — Ma
latya'dan şimendifer geçerse, zannederim, masrafını 
fazlasiyle alacaksınız. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Feyzi Beyin bu
yurduğu Bağdat Hattından bir madde vardır ki, on
da Bağdat Hattı, kendi şeraiti ile Hattın Resül'ayn... 
Bir noktadan Diyarbekir tarikiyle Harput'a kadar 
olan kısmını inşaya mecburiyeti vardır. Lâkin, di
ğer taraftan Çester Projesine ait madde bunun in
şasına manidir. Çester Projesi hallolunmadıkça şir
ketle müzakereey girişemiyoruz. Hiçbir şirketle de 
bu hususta resmen müzakere edemeyiz. 

Çünkü, Hükümetin bir programı mevcut, o da, 
Meclis-i Millidir. Meclis-i Millî onun leyh veya 
aleyhinde bir karar vermeden, diğer tarafın teşeb-
büsatını tabiî yapamayız. 

Hicaz Hattının beynelharemeyn temdidi müza-
keresindeyiz. Yakında bazı esbab hallolursa inşaata 
başlayacağız. 
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A H M E T M A H İ R E F E N D İ (Kastamonu) — Hi
caz Hat t ı , Cebel-i Düruz ' a kadar olan Hat la birleşecek 
demek. 

M U H T A R BEY (Devamla) — Evet, Kudüs ' le 
birleşecek. 

Bugün inşaatta bulunan inşaatların mecmuu iki 
bin ikiyüzelli ki lometre kadar bir şeydir ki, hiçbir 
vakit bu kadar inşaatta bulunduğumuz vaki olma
mıştır. Bu sene beşyüz kilometre kadar H a t küşad 
edeceğiz ki, Hicaz Hat t ın ın bir senesi müstesna ol
mak üzeer memleekt imizde en azamî olarak ikiyüz 
kilometre kadar bir şimendifer meydana getirebildik. 
Bu sene müstesna olarak beşyüz ki lometre Hat t ı 
işletmeye başlıyoruz. Zaman ın nezaketine rağmen, bu 
da epeyce bir iştir zannederim. 

İ S M A İ L M A H İ R E F E N D İ (Kastamonu) — İn
şallah Bolu Hat t ın ı da temdit edeceksiniz. 

M U H T A R BEY (Devamla) — İnşallah efendim, 
p r o g r a m d a dahildir. 

M Ü F İ T BEY (Ergiri) — Efendim, asarı maddiyei 
medeniyeden m a h r u m olan vilayetlerimizden birisi de 
Yanya Vilayetidir. M u h t a r Beyefendi, Yanya Vilaye
tine de şimendiferin temdit olunacağını tebşir ettiler. 
Buna karşı cümle vilayet mebusları teşekkür ederiz. 

Yalnız bunun güzergâhına bendeniz itiraz edece
ğim. Buyurdular ki, bu hat vilayet dahiline girdikten 
sonra Leskovi 'den, Yanya 'dan geçip Reşadiye 'ye 
müntehi olacaktır. Malumual iniz olduğu üzere, Yan
ya Vilayetinin en m ü h i m münbi t kısmı Berat Sanca
ğıdır. 

Binaenaleyh, bu hat, yalnız askerî ve siyasî bir 
noktai nazardan tetkik olunursa ona bir diyeceğim 
yoktur; fakat vilayetin iktisadiyatı da nazarı dikkate 
alınacak ise, bu hat ta bir iki şube ilavesi lazımdır. 

Mesela, bu şubelerden birisi Sarandapor 'dan ayrı
lıp, Avionya Limanına müntehi olmalıdır. Diğeri de 
kezaîik, Sarandapor 'dan ayrılıp, Tepedelen'e müntehi 
olan hat, Ayasarandoz 'a müntehi olmalıdır. 

Çünkü eğer bu iki şubeler yapılmayacak olursa, 
hükümet birçok seneler bu kumpanyaya pek çok te
minat akçesi vermeye mecbur olacaktır. 

Halbuki , şubeler ilave olunacaksa, bendeniz zanne
diyorum ki, beş - on sene zarfında hükümet bu bü
yük yükün alt ından çıkabilecektir. Bugünkü günde 
yalnız Berat Sancağının Mozke Ovası, Yanya ve İş-
kodra vilayetlerini besleyecek bir iktidarı haiz iken, 
bugün mısırı hariçten alıyoruz. Bendeniz, evvelemir
de Memaliki Osmaniyenin iktisat noktai nazar ından 
terakkisini temenni ederim. 

M E H M E T C A V İ T BEY (Selanik) — Zaten onun 
bütçesi ayrı gelecek. 

İ S M A İ L M A H İ R E F E N D İ (Kastamonu) — Muh
tar Beyefendi! Şimdi yapılan şimendiferler var mı? 

M U H T A R B E Y (Devamla) — Bugün So
m a - Bandı rma Hatt ını , zanneder im T e ş r i n i Sani 
iptidasında işletmeye küşad edebileceğiz. Ağustos ni
hayetine kada r Balıkesir'e geleceğini memul ediyo
ruz. Teşrin-i Sani iptidasında da Soma - Bandırma 
Ha t t ı kamilen bitmiş ve işlemeye küşad bulun
muş olacaktır . 

Bağdat Hat t ın ın bu sene yüzkırk kilometresinin 
resm-i küşadını icra ettik, daha ikiyüz kilometre ka
darının Teşrin-i Saniye doğru resm-i küşadını icra 
edeceğiz. Bağdat Hat t ı , maatteessüf Toros Dağlarının 
bir kısmını kat 'edecektir . Adana ' ya muvasalat için 
yalnız otuzaltı kilometrelik bir fasılamız kalacaktır . 

Haîep 'e muvasala t için de Bahçe civarında yüz 
ki lometre kadar bir fasılamız kalacaktır . Mütebaki
si; yani İstanbul ile Halep arasında yüzotuzaltı ki
lometre kadar iki noktada fasıla kalacaktır . K a t m a 
denilen yer, Kilis Kazasının bir mevkiidir ve ellidört 
kilometredir. O n u n resm-i küşadını icra ettiğimiz 
gibi, zanneder im Fı ra t Nehrine kadar da resm-i kü
şadını icra edeceğiz. 

Şimdi, Bağdat ' tan inşaata başladık, bir taraf
tan da ileri gidiyor. Üç , üçbuçuk sene sonra İstan
bul ile Bağdat birbirine şimendiferle ittisal kesbede-
cektir. 

Ondan sonra, İskenderun Şubesinin inşaatına baş
ladık. O da inşallah gelecek sene ikmal olunacaktır . 
Bolu Hat t ın ın inşaatına da bugünlerde başlayaca
ğız. 

Samsun - Sivas Hat t ında beşyüzelli bin metre 
ımurabbaı tesviye-i turabiyye ve otuz - kırk metre 
mikâbı da kargir inşaatı yapılmıştır. D a h a edevat-ı 
mütehar r ike ray ve malzemelerini sipariş edemedik. 
Onlar da gelirse süratle inşa edilmiş olur. 

Rumeli 'de geçenlerde Kırkkiiise Hatt ını ikmal 
ettik ve işletmeye küşad ettiğimiz gibi, Gostvar 
Hat t ına da bu H a t t a başlamayı memul ediyoruz. 
Bütün evrakı hazırdır . Burada mukavelenin tasdi
kini bekliyorduk, o da tasdik olundu, onun da inşa
sına başlayacağız. Hicaz Hat t ında Cebel-i Düruza 
kadar o tuzdör t kilometrelik bir şubenin inşası ikmal 
edilmektedir. Sonra , Akka 'y ı Hayfa 'ya rapte tmek 
için onyedi ki lometre de bitmek üzeredir. Kudüs ' a 
doğru başka bir H a t inşaasma başladık, onun da 
onyedi kilometresinin inşasına mübaşeret ettik. 
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Onun için, Müsteşar Beyefendiye ve Müdür Bey
efendiye rica ederim. Bu şubelere dair bize bir vaad-
de bulunabilirler mi? Bendeniz, Reşadiye hattına esa
sen itiraz etmiyorum; yalnız bu şubeleri bir temenni 
kabilinden olarak arz ediyorum. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Rengin) — Efen
diler, şu kürsüye çıkan, umuru nafıa hakkında mem
leket için hep mahrumiyetten bahsediyorlar; fakat 
mahrumiyet, nisbî ve izafidir. Bugün Nafıa Nazırı ta
rafından ifadede bulunan zat, Rumeli'de on tane pro
jeden, on tane inşaattan bahsettiği halde, Anadolu'da 
iki inşaattan bahsolundu, Rumeli ile Anadolu kıyas 
olunacak olursa, Anadolu, Rumeli'nin on misli var, 
belki daha ziyade var. Ben, pek mesahai sathiyesini 
bilmiyorum, ölçmedim. 

Evet, mahrumiyetten Rumeli'liler de bahsediyor, 
Anadolu'lular da bahsediyor. Rumeli'de mahrumiyet 
var, lakin Anadolu'ya nisbetle Rumeli, bugün Paris 
gibidir. Bunu itiraf etmeliyiz. Anadolu'da şose yollar
dan dan mahrum olan ahali, şimendiferi katiyyen 
beklemiyor; fakat bazı şimendiferler var ki, az bir 
masrafla büyük hatlara iltisak peyda edecektir. Bun
ları Nafıa Nezareti nazarı itibara almaktan çekinme
melidir. Mesela, Bolu hattı, Çerkeş - Kengırı tarikiy
le Ankara'ya iltisak peyda edecek olursa, işte, Sivas 
hattıyla aksarı tarikle iltisak peyda edecek. Anadolu' 
nun en hücra bir köşesi... 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Bun
dan istifade olunmaz mı? 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Devamla) — Evet, 
istifade olunmaz Hoca Efendi. Çünkü Kastamonu'ya 
gitmez, Havza'dan geçer. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — 
Anadolu hattıyla Sivas hattı iltisak edecek. Ben hak 
ve hakikat noktasından söyledim, siz de hak ve haki
kat noktasından söyleyiniz. Şimdiye kadar hiç şahsı
ma ait şey söylemedim. Ben Kastamonu'ya gidip git
mediğini söylüyor muyum? 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Devamla) — Ho
ca Efendi, biz, vilayet mebusuyuz. Ben vilayetim na
mına söz söylüyorum. Kengırı ile iltisak ederse, Er
zurum hattına aksarı tarikla iltisak etmiş olur. Şimdi 
bu hat, yapılmamıştır. Ve hükümet bu hattı yapma
yacaktır. Bunu biliyorum. 

Lakin temenni ediyorum ki, üç seneden beri tu-
ruku umumiye meyanına ithal ettiği Ankara ve İne
bolu hattının Ankara - Çankırı kısmı iktisadiyat nok
tasından da, siyasiyat noktasından da gayet mühim
dir. Nazareti celileîeri de geçen sene Kengırı'yi teşrif 

buyurmuşlardı. Bilirler. Yaptırmak için de mühendis
ler Ankara'ya geldiği halde geriye alındı. Hiç olmaz
sa, şimendifer yerine bu şosemizi temin buyururlarsa, 
kendilerine büyük teşekkür ederiz. 

REİS — Efendim, yollara ait fasıl geldikte yolla
ra ait söyleyiniz. Şimdi bu şimendifer faslıdır. 

BURHANETTİN BEY (Turuku Maabir Müdürü) 
— Bunlar gelecek sene programına konulur efendim. 

REİS — Efendim, onuncu fasıl. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Erzurum) — 
Muhtar' Bey, bazı hatlar yapılacak dediniz. Bu proje
leri ben çok görmüştüm. Aslen ben, bu projelerin 
hangisinden menfaat hâsıl olacak, hangisinden olma
yacak bunu düşünmeli. Onun için görmek istemem. 
Ben diyorum ki, nasıl yaparlarsa yapsınlar, nerede ya
parlarsa yapsınlar. 

Çünkü hangi tarafta yapsalar, millet müsterih ola
cak; fakat bendeniz diyeceğim ki, Muhtar Beyin de
diği, olsun. Dört senedir proje halinde kalmasın. Dört 
senedir projeden başka bir şey görmedik ve bu sene 
ikibin bilmem şu kadar kilometre yol yapılacak de
diler. 

Acaba bu keşfedilmemiş yollar mıdır, yoksa bu iki 
bin kilometre keşfolunmuş da lazım gelen mukavela-
tı ikmal edilerek kumpanyalara başlattırılmış mıdır, 
bunu anlamak, sormak istiyorum. Kendisinden ikibin 
bu kadar kilometre ikmal olunmuş rwu, yoksa oluna
cak mı, bunu anlamak istiyorum. 

ŞEVKET BEY (Elbasan) — İzahat vermek istiyo
rum. Bir hat Manastır'dan Resne'ye, Resne'den Gö-
rice'ye, Görice'den Yanya'ya mümted olacaktır. Ben
deniz temenni ediyorum ki, Uhriden Elbasan'a uğra
mak suretiyle temdid edilsin. Şimdi yapılmazsa ne va
kit yapılacak? Elbasan'ın yolu da yoktur. Ne ile gi
deceğiz? 

MUHTAR BEY (Demiryollar Müdürü) — Efen
dim, Müfit Beyefendi, Ergiri ve Berat ve bilhassa Moz-
ke Ovasının ehemmiyetinden ve orada şimendiferin 
teessüsünden bahsettiler. Bendeniz arz ettiydim ki, 
memleketimiz çok vasi ve her tarafta şimendifer la
zımdır. Fakat biz kendi iktidarı malimiz, vesaitimiz 
derecesinde lazım olan hatları yapacağız. 

Filhakika Müfit Beyefendinin buyurdukları hatla
rı da tetkik ettik ve tctkikatımızı da oldukça ileri 
götürdük, fakat hepsini yapmaya teşebbüs etmek, hiç
birisini yapmamak demektir. Bendeniz size altmışbin 
kilometre yol yaptıracağız dersem, ne siz inanırsınız 
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pılması lazımdır ve yapılacaktır. Lakin bir defa hattı 
esasileri tesis edelim. Ondan sonra onların şuabatını 
yapmaya teşebbüs edeceğiz. 

Rumeli'de on proje tatbik edildiği halde Anadolu' 
da yalnız iki projenin mevkii ameliyata konulduğunu 
söyleyerek itiraz olundu. Rumeli'de arz ettiğim hat 
ların en büyüğü üçyüz kilometre tulündedir. Halbuki 
Anadolu'da arz ettiğim hatların tulü binbeşyüz kilo
metredir. Bu arada Sivas, Harput, Diyarbekir, Van 
hattını, bendeniz zikrettim ki, Rumeli'de tadat ettiğim 
on tane projeye muadil bir tuldedir. 

Varteks Efendi, ikibin küsur kilometre hat, tasav
vur olunmakta mıdır, yoksa inşa olunmakta mıdır 
dediler. Bendeniz, bunların kısmı azaminin imtiyazı 
evvelce verilmiş, bugün bilfiil inşaatta devam edil
mekte bulunmuş olan hatlar olduğunu söylemiştim. 

Bunun binbeşyüz kilometresi Bağdat hattıdır. Alt-
mışüç kilometresi İskenderun hattıdır. Yüzsekseniki 
kilometresi Bandırma hattıdır ki, ikmal olunmakta
dır. Doksanbeş kilometresi Eğirdir hattıdır ki, o da 
bitmek üzeredir. Bir sene sonra ikmal edeceğiz. 

Sonra mübaşeret edeceğimiz Bolu hattını bile he
saba dahil etmemiştim. Yani bugün bilfiil inşa olun
makta olan hatlardan bahsettim, tasavvur ettiğimiz 
hatlar ikibin küsur kilometre ediyor; fakat bunların 
fiiliyatı henüz kâğıt üzerinde olduğu için ikibin kü
sur kilometre hattı dahil etmedim. Bilfiil yaptığımız 
hatlardan bahsettim. 

HACI MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Sulusa-
ray buyurduğunuz, hangi vilayet dahilindedir? 

MUHTAR BEY (Devamla) — Bu, efendim, Zile' 
ye yakın bir noktadır. Hatların vaziyetine nazaran 
Samsun - Sivas hattıyla Ankara - Sivas hattının bir
leşeceği noktanın yedi, sekiz kilometre yakınında bir 
ne de hükümet bu hatları yapmakta iktidar gösterir. 
Elbette Ergiri ve Berat cihetlerinde de şimendifer ya-

mahal olduğu için, orası bir nahiye olduğu halde mev
ki itibariyle ehemmiyeti vardır. 

Efendim, bu Çamlıbel'den Zile'ye doğru bir nok
tadır. Trabzon - Erzurum hattının masarifi gayet bü
yüktür. Onun için bir parça düşündük. Erzurum -
Trabzon hattı, başka suretle yapılması düşünülmekte
dir. Hatların öyle fevkalade masarifi nakliyeye ve 
bilhassa sevkiyatı cesimei askeriyeye mütehammil 
hat olması şart değildir. 

Bugün Beyrut'tan Şam'a kadar olan hat, dar ve 
dişli bir hattır. Lakin batlarımızın içinde en yüksek 
hâsılatı olan bir hattır ve Şam'la Beyrut beynindeki 
münakalatı temin ediyor. Yani biz şimdi Trabzon' 
dan Erzurum'a kadar olan hattı, o büyük dağları de
leceğimize ve daha sert meyiller üzerinde dişli bir hat 
yaparsak, daha ucuza çıkartabiliriz. Böyle mülahaza 
ediyoruz. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Erzurum) — 
Acaba bu yol hakikaten yapılacak mı, yoksa bu söz
ler, biz sorduğumuz vakitte nazarî bir halde verilen 
cevaplar mıdır? 

MUHTAR BEY (Devamla) — Bugün esbabım 
tehiyye ediyoruz. Tabiî yapılacak. Biz, mukavelesini 
hazırlıyoruz. 

ŞABAN EFENDİ (Erzurum) — 1326 senesinde 
Erzurum'a hat yapılıyor diye bütün ahali resmî ola
rak duaya çıkmıştı. Ben de bağteten tahkik memuru 
gitmiştim. Erzurum'a yol yapılıyor diye ahali hep dua 
etti. Siz hâlâ diyorsunuz ki çivili hat olacak, bilmem 
ne olacak. 

REİS — Faslı teneffüsten sonra reye koyarız efen
dim. Bir saat teneffüs. Saat 1,5'ta ikinci celseye baş
layacağız. 

Hitamı Celse 
Saat : 12.33 
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REİS — İkinci celseyi küşad ediyorum. 
Nafıa Nezareti bütçesinin dokuzuncu faslı hak

kında söz isteyenler bitmiştir. Şimdi takrirler var, 
okunacak. 

Meclisi Mebusan Riyaseti Celilesine 
Mahsulatının ve ihracatının kesretinden hem Ha

zine, hem de civar memalik müstefid olmak ve Ma
latya ahalisi de o nisbette servetü samana nail bu
lunmak gibi muhassesatı mucip olacağından, Sivas' 
tan bed edecek şimendiferin Malatya'ya uğratılmasını 
teklif eylerim. 

Malatya Mebusu 
Tevfik 

(«Nezarete havale» sadaları) 
REİS — Nazarı mütalaaya alanlar ellerini kaldır

sın. («Anlaşılmadı» sadaları) 

AHMET MÜFİT BEY (İzmit) — Sivas'tan An
kara'ya yapılacak hattın Malatya'ya uğratılmasını ta
lep ediyor. 

REİS - Efendiler, Meclisi Mebusana arz olunan 
takrirler, evvela nazarı dikkate alınmak için reye ko
nur. Binaenaleyh, reye vaz ediyorum. Nazarı dikkate 
alanlar ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Ekseriyet yok 
efendim. 

Riyaseti Celileye 
Bağdat Mukavelenamesinin 37 nci maddesi muci

bince, Halif veya civarı bir noktadan Mamuretilüziz'e 
kadar şube hattı inşasına mecbur olacağı musarrahan 
beyan edilmiş olduğundan, gelecek devreye kadar 
hükümet, iltisak hattının inşa edilmesi için kumpanya 
ile görüşerek maddei kanuniyeyi göndermesini teklif 
ederiz. 

Diyarbekir Mebusu Siverek Mebusu 
Feyzi Hakkı 

Diyarbakır Mebusu 
Zülfi 

REİS — Efendiler, bu takriri nazarı mütalaaya 
alanlar ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Nazarı dikka
te alınmadı efendim. 

Riyaseti Celileye 
i 

Uç seneden beri birçok müzakerat, neşriyat ve 
münakaşatı badi olan ve haddizatında haiz olduğu 
ehemmiyeti fevkaladesine rağmen, duçar olduğu teeh-
hurdan dolayı bütün enzarı hayret ve isticali kendi
sine celbetmekte bulunan Şarki Anadolu Hututu Ha-
didiyesinin şimdiye kadar geçirdiği safahatı müzake
rat ve vaziyeti hazırasını bilmek ve bu hususta de
veran etmekte bulunan birçok dedikoduların mahiye
tine ıttıla hâsıl etmek, bendenizce ehemmi vezaiften 
addedildiğinden, bu hususta Meclisi Alii tenvir et
mek üzere keyfiyetin Nafıa Nazırı Muhteremi Cavit 
Beyefendiden sual olunmasını rica ederim. 

5 Haziran, sene 1328 
Ertuğrul Mebusu 

Hakkı Baha 
Bugün Cavit Bey, Nafıa Nazırı mevkiinde bulun

madığı cihetle, tabiatıyla elyevm Nafıa Nazırı bulu
nan zata veya vekiline raci olacağından, mercinin o 
suretle tebdili istirhamiyle Riyaseti Celileye tekrar tak
dim eylerim. 

15 Temmuz, sene 1328 
Ertuğrul Mebusu 

Hakkı Baha 
REİS — Ertuğrul Mebusu Muhteremi Hakkı Ba-

I ha Bey tarafından verilen takrir, bir suali muhtevi
dir. Meclisi Muhtereminizin bu babdaki içtihadı muh
teliftir. Bazı ahvalde suallerinin reye konulması ifa
de olunmuş, bazı ahvalde ise, suallerin kabulü için 
reye müracaatın lazım olmadığı beyan olunmuştur. 

En son içtihada göre, sualin icrasında Meclisin 
iştiraki şart olmaması merkezindedir. Binaenaleyh, 
buna muhalif rey dermeyan eden olmazsa, vaki olan 
takriri hükümete tebliğ edeceğiz. Hükümet de müna
sip gördüğü zamanda izahatını verir. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Aca
ba hükümet namına burada hazır bulunan zat, bu 
suale cevap vermeye salahiyettar ve amade değil mi
dir? 

REİS — Şimdi cevap verilmesini Meclis kabul 
ederse, izahat verirler. 
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MUHTAR BEY (Demiryolları Müdiri) — Mezu
niyetim yoktur efendim. 

REİS — O halde, bu takrir müfadını hükümete 
bildireceğiz. Hükümet, bir gün tayin edip izahatını ve
rir. Bu sureti kabul ediyor musunuz? («Evet» sadala-
rı) O halde, bu suret takarrür etti. 

ALİ CENANİ BEY (Halep) — Hükümet, doku
zuncu fasla iki madde daha ilavesini teklif ediyor. 
Birisi, Sirkeci - Ayastafanos çifte hattının inşası için 
hükümetle şirket arasında aktedilen 1326 tarihli mu
kavelename mucibince, edilecek masrafın dört humu
su tarafı hükümetten ve bir kısmı da kumpanya ta
rafından sarf olunmak ve masarifi inşaiyesi on taksit 
ile ve on sene müddetle tesviye edilmek üzere inşaatı
na başlattırılmıştı. 

Şimdi, bu inşaattan sonra masarifin d Kanunusani 
1912'den itibaren iki taksitinin Nafıa bütçesinin do
kuzuncu faslına dördüncü madde olmak üzere konul
masını teklif ediyor. Sadaretin ve Maliye Nezaretinin 
tezkeresi var, 1 906 800 kuruş olacak. 

Bir de, Haydarpaşa - Ankara ve Eskişehir - Kon
ya hatlarında seyri seri katarlarının tesisi için otuz 
sene müddetle verilecek olan senevi 350 000 frank, 
1327 senesinde Meclisi Mebusan fesholunduğu için 
tahtı karara alınamadı. 1327 ile 1328 seneleri taksit
leri olarak yine dokuzuncu faslın altıncı maddesi ol
mak üzere 3 160 080 kuruşun ilavesi yine Sadaret tez
keresinde işar olunuyor. 

CEMAL BEY (Kütahya) — Bu seyri seri katar
ları nedir? 

ALİ CENANİ BEY (Devamla) — Sürat katarla
rı işlemek için vaktiyle Bağdat kumpanyası ile akdi 
mukavele edilmişti. Ancak, Haydarpaşa - Ankara, 
Eskişehir - Konya hatları üzerinde seyri seri katarla
rı işlemek üzere mukavele icabı olarak senevi 350 000 
frank, 1327 senesinden itibaren verilecekti. Bununla 
hattı takviye edecekler ve seyri seri katarları işlete
ceklerdir. Onun için bu miktarın fasla ilavesi iktiza 
ediyor. 

SALİM EFENDİ (Karahisarısahip) — Seyri seri 
yok, o halde bu parayı ne için verelim? 

MUHTAR BEY (Demiryoilar Müdiri) — Malu-
mualiniz Bağdat hattı mukavelesinde, hat, Halep'e mu
vasalattan beş sene sonra Bağdat hattı tevakkuf za
manları dahil olmak üzere saatte 60 kilometre kat et
mek üzere süratli posta katarları tertip edecektir. 

Lakin, yalnız Bağdat hattına mahsus 60 kilomet
re süratle sürat katarları tertip etmek için Haydarpa
şa'dan da Konya'ya kadar yani Anadolu hattında 

da temin etmelidir ki, matlup olan fevait hâsıl olsun. 
Bunun için Bağdat hattı mukavelesine bir bend ko
nuldu ki, Anadolu hattının Haydarpaşa'dan Konya'ya 
kadar tahkimatı yapılmalı ve o da 60 kilometre sü
rate tahammül edecek bir şekli konulmalıdır. Bu
nun için şirkete 8 milyon frank kadar bir masraf tah
mil olundu. 

Bu masraf ile hattın köprülerini ve diğer aksamı
nı tahkim etmek ve Bağdat hattı ikmal olunduğu za
man bu tahkimat da ikmal edilmiş olacak ve matlup 
olan sürat de bütün hatlarda temin olunacaktır. Bu 
8 milyon frankın otuz senede faiz ve resülmal imhası 
olmak üzere senevi 350 000 frank tediye olunacaktı. 
Bu tahkimata mübaşeret ve tahkimat için yapılacak 
projelerin Nafıa Nezaretinden tasdikinden itibaren 
bu otuz senede verilecek taksitin imhasına başlanıla
caktır. 

Geçen sene tahkimata başladı ve projeyi Na
fıa Nezaretine takdim etti. Yapılan tahkimat da 
12 000 000 franktır. 8 000 000 frank yerine şirket, 
hattın istikbalinin daha emin olması için 12 000 000 
franklık bir masrafla tahkimat yapıyor ve bitmek üze
redir. Ekseri yerde görüyorsunuz, yeniden tünel ya
pıyoruz. Bütün köprüleri bozup yeniden tahkim edi
yoruz. Bağdat hattı mukavelenamesinde mevcut bir 
maddedir. 

Mucibince, geçen sene projeler tasdik olunduğu 
cihetle, mukavelede musarrah olan senevi 350 000 
frank masrafın tediyesi lazım gelir. Geçen sene Mec
liste tasdik olunamadı; onun için geçen seneki taksi
ti kaldı. Bu sene bir taksit daha vardır. Bu iki taksi
t i n ı r o V ı ı n n n l o n 7 0 0 OOA f ı - o n l r t n t o c r ü H n ! r>A^,r. 

i m y c K u n u oıan /uu uuu ıranKiıı idsuaisunı cuıyo-
ruz. 

Ayastafanos hattına gelince : Onun parası, muka
vele mucibince Şark Demiryolunun fazlai hâsılatın
dan veriliyor. Şirket onu, doğrudan doğruya tevkif 
edip, bize hesap veriyor. Yalnız, masraf ile varidat 
ayrı ayrı bir kısım olduğundan, kanunî olmak için 
onun da tasdikini istiyoruz. O tevkif meselesi, kanu
nî olmak için tasdikini istirham ediyoruz. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Kengırı) — Bey
efendi, bu para, bu hattı tahkim ettikten sonra mı, 
yoksa tahkime başladığından itibaren mi verilecek? 

MUHTAR BEY (Devamla) — Arz ettim; hattın 
tahkimi için yapılacak projeler, Nezaretçe tasdik olun
duğundan itibarendir ve tahkimatın kısmı azamı da 
bitmek üzeredir. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Kengırı) — Hat
tın tahkimi için lazım olan projeler tasdik olunur ve 
inşaata başlanır da sonra teehhür edecek olursa? 
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MUHTAR BEY (Devamla) — Efendim, inşaat 
teehhür ederse, mukavelenamede muharrer diğer me-
vad mucibince muamele ve tecziye ederiz. Biz şim
di o mukavelenin mucip olduğu şeraiti ifaya mecbu
ruz. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Kengırı) — Bana 
kalırsa, en eşlem tarik, sürat katarları işletmeye başla
dığı tarihten itibaren vermeliyiz. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Bu, mukavelenin 
bir maddesidir ki, bunu şimdi tağyir edemeyiz. («Kâ
fi» sadaları) 

Riyaseti Celileye 
Ankara - Sivas hattının Yozgat Sancağından ge

çirileceği Nafıa Nezareti Müsteşarı Beyin beyanatın
dan anlaşılmış ise de, Yozgat Sancağı ziraatça, tica
retçe terakki ve inkişafa muhtaç ve hele kabiliyeti 
ziraiyesiyle emsaline faik bir mahal olduğundan, hat
tı mezkûrun merkezi liva olan Yozgat kasabasından 
geçirilmesi hususu ehemmiyetle nazarı dikkate alın
mak üzere Nezarete tebligat ifasını teklif ederim. 

12 Temmuz, sene 1328 
Yozgat Mebusu 

Ahmet Münir 

REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar elleri
ni kaldırsın. (Eller kalkar) Nazarı dikkate alınmadı 
efendim. 

Efendiler, gerek hükümet ve gerek Encümen tara
lından ita olunan izahata göre, dokuzuncu faslın ye
kûnuna bir meblağ ilavesi lazım geliyor. Şimdiki ye
kûn 11 566 880 kuruş oluyor. Bu yekûnu cedidi ka
bul edenler ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Kabul 
olundu efendim. 

HAKKI BAHA BEY (Ertuğrul) — Mudanya -
Bursa hattı hakkında bir sual sormuştum, cevap ver
mediler, meskût kaldı. 

REİS — Fasıl kabul olundu efendim. 

ONUNCU FASIL 
Turuku Vilayat : 
1. İstikşafat 336 000 
2. Tamiratı mütemadiye 700 000 
3. İnşaatı cedide ve tamiratı esasiye 46 290 975 
4 Trablusgarp için Yemen için inşaat 

ve memuriyeti muhassasatı, Havran için 
Zabı Kebir Köprüsü inşaat ve memurini 
fenniye muhassasatı, Zor'da Fırat köprü
sü için inşaat ve memurini fenniye muhas
sasatı 10 675 910 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Ar
kadaşlar söylemeden evvel gerek turuku umumiye 
hakkında ve gerek turuku vilayat hakkında bir izahat 
verilmesini Müdür Beyefendiden talep ederim. 

Yollar hakkında evvelce bir izahat vermesini tek
lif ediyorum. 

REİS — Hükümet memurları bu hususta muhtar
dır; arzu ederlerse bu izahatı verirler. 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Ya
ni bu izahatı müzakere de kolaylaşır. 

REİS — Bu, heyeti umumiyesine ait bir şeydir. 
Maamafih, bu teklifinizi reye koyuyorum : Evvelce 
izahat talebini kabul ediyor musunuz? («Hayır, hayır» 
sadaları, «Herkes soracağını sorar da ona göre cevap 
verirler» sadaları) Kabul olunmadı efendim. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Muhterem 
refiklerim, yolların fevaidinden bahsetmek, malumu-
ilam kabilinden olacağından, sözü uzatmamak istiyo
rum. Yalnız mehazirinden bahsedeceğim ve misal 
olarak da, bizim livayı ileri süreceğim. 

Çamlık livası, dört büyük kazadan müteşekkildir. 
Fakat, bizim ahaliye Devletin Nafıa Nezareti namıy-
la bir Nezaret olduğunu inandırmak hakikaten müş-
kil olacaktır. Yani, bu hususa dair istediğiniz kadar 
delil getirseniz inandıramayacaksınız. Çünkü, bir 
müessirin vücudunun anlaşılması, asarının sübut bul
masına tevakkuf eder. Halbuki, Çamlık denilen bu 
livada bir karış yol yoktur. Nafi bir eser mevcut de
ğildir. 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Beyazıt) — Bizde 
var mı? Katiyyen yoldan mahrumuz. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Devamla) — Hiçbir yer
de yoksa, daha fena ya Fakat ben sizin sükûtunuzu 
gördükçe, memleketinizi mamur zannediyorum, siz 
de söyleyiniz. Hülasa, bu livada bir karış yol yoktur. 
Bunun ne gibi mahaziri vardır, evvela Arnavutluk'ta 
maatteessüf her yerden daha ziyade ika edilen ce-
raimin avamilinden birisi de budur. Umumî bir yol 
olmadığı için herkes istediği yerden gidiyor. 

Dağlardan, tepelerden tabiî bir hat takip ediyor. 
Ahâli dağılıyor ve müsellâh olduğu ve umûmî bir 
yerden gelip geçmediği için orda hasmı bekleyip öl
dürüyor. Türlü türlü fenalıklar irtikâp olunuyor. 
Halbuki Kazalardan Kazalara yol olsaydı, bittabi, 
herkes oradan geçecekti. Hiçbir kimse ne kadar câ-
nî ve şakî olsa, aılâmeleinnâs cürüm işleyemez; işle
se bile nâdirdir. Nâdire itibar yoktur. Birinci mahzu
ru bu. Hattâ fena bir âdet daha var; bir adam öldü
rüldü mü, onun mezarını öldüğü yere yapıp gömü-
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yorlar. Binâberîn yollar âdeta, korkunç; geçerken in
san tevahhuş eder. 

İkinci mahzuru, ticarî ve iktisadîdir ve umrânî-
dir. Bizde cesîm ovalar var; fakat bu ovalar, bu me-
nâbi-i tabî-iyye-i servet bizde mevcut iken, maattees
süf Trabzon'dan, hattâ Amerika'dan mısır geliyor. 
Dâhil köyler, sekiz saattlik yerden getiremiyor da, 
Amerika'dan celbediyor. Çünkü ücret-i nakliyye 
Amerika'dan gelenden daha fazla. Yol yok ki, gel
sin. Bunlardan, tabiî, ahali de mutazarrır, Hükümet 
de. Size mir misalini söyleyeyim: Bizim tarafta ev
velce zeyitin Âşârı üç dört bin Lirayı geçmezdi, 
muahharen bir iki limana vapurlar muntazaman iş
lemeye başladı, tedricî bir surette zeytin Âşârı da 
on bin Liraya çıktı. Düşününüz, yollar olsa, ne kadar 
istifade edecek. Gayet kıymettar arazimiz var, mah
sulâtımız çok; fakat bir yere sevkedemiyoruz ki. 
Karşımızda, bir saat uzakta Yunanistan var, orada 
köyler, bir şebeke-i turük ile birbirine merbut. Aha
li bunu görünce bittabi müteessir ve dilhûn oluyor, 
istedikleri kadar ahali yol istemiyor desinler. Her-
gün yol istiyorlar. Ve gelen heyet-i Islabiyye de is
tidalar verdiler; fakat her nedense nazar-ı itibara 
alınmadı. 

Daha elîm bir misâl arz edeyim: 
ŞEFİK BEY (Hums) — Siz, yol isteyen yerlerle 

istemeyen yerleri tefrik ediniz. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Devamla) — Her ta
raf yol ister, yol istemeyen yok. Kazadaki debboy
lara esliha ve cephane naklolunacaktı. Hükümet, bin 
beş yüz iki bin beygir gücü esliha ve cephaneyi nak
letmek için nelere uğradı, ne müşkilâta tesadüf etti. 
Bir kısım cephane, esliha yollara döküldü, ötekinin 
berikinin muavenetiyle atlar tedarik ederek bir gün
de, iki günde nakledilebilecek eslih'a ve cephane, 
ancak bir, iki ayda naklolunabildi. Yollarda yağmur 
altında kaldı; artık icabında asker, top, esliha nakline 
imkân olup olmadığını siz takdir buyurunuz. Bu
nun üçüncü mahzuru, ne ise o mahzuru şimdilik 
söylemekten sarf-ı nazar ediyorum, zamanında zik
ir eder im. 

Bir zaman, nasılsa, Parga ile Margılıç arasında 
bir yol yapmak istenildi, bir iki kilometreye başlanıl
dı, keşifler yapıldı; sonra berveçh-i mutâd kaldı. Şim
di o yol, mârrîn ve âbirîn için iki muhatara arz edi
yor. Ya yolcular bataklıkta boğulacak yahut Parga'-
mn sırlarından geçerken yuvarlanacak; hattâ Hums 
Mebus-u Muhteremi Margılıçh'dır, kendisine akra
bası tarafından gönderilen yağlar, pirinçler beygirle 

beraber yuvarlandı, mahvoldu, gitti işte şahittir. Şim
di Hükümetten bir ricam vardır, bu yol on üç, on 
dört kilometrelik bir yoldur, bütün Çamlık Livasına 
hemen yollar yapılsın demiyorum, tabiî iki, üç ayda 
olmaz, ahalinin verdiği' Tarîk Bedelât-ı Nakdiyyesi-
ni Hükümet inşallah hayırlı yerlere sarfetmiştir ve 
ediyor. 

Bize bu paralardan on para verilmedi. Bîçare 
ahali bunu görünce nasıl yanmaz. Fakat bâri mu-
kaddime-i icrâât olmak üzere şimdilik bu yol yapıl
sın. En mahsuldar ve münbit olan Fener Ovasiyie 
Margılıç, Aydonat, Reşadiye'nin en mühim nokta
larını Pariga'ya îsâl eden bir tarîk açılmış olur ve 
1.3-14 kilometre için bir büyük masraf icap etmez 
zannediyorum. Bu kadar yüzlerce senelerden beri 
mühmel kalan bir yere yol yapmayı zannetmem ki, 
Heyet-i Celileleri diriğ etsin. İşte ricam bundan iba
rettir. Yanya-Reşadiye tarîk ve şimendiferi hakkında 
Nezaretin beyanâtına teşekkür eder, inşallah vaitleri 
mucibince bir ân evvel haber-i nâfıa îsâlihe intizar 
eylerim. 

SALİM EFENDİ (Dersim) — Daire-i intiha-
biyyem olan Dersim hakkında birkaç söz söyleye
ceğim. 

Dersi'm'in nezaket ve hususiyyet-i mevkii'yyesine 
mebnî ehemmiyyet-i fevkalâdeyi hâizdir. Binaena
leyh, bu Dersim ahalisinin hâl-i vahşette bulunma
ları hasebiyle bunların bu vahşetten kurtarılması için 
lâzım gelen tarîk ve vesâit-i nakliyyenin ihzar edil
mesi ehem ve elzemdir. Dersim'in iki tarafı nehir ile 
muhat olduğundan ahali birtakım fena kayıklarla 
mürur etmekte ve bu birkaç sene içinde birçok adam • 
lar telef olmaktadır. Bunun için bu iki nehrin üze
rinde köprü yapılması ehem ve elzemdir. Bu babda 
Meclis-i Âlînin nazar-ı dikkatini celbederim. 

'Bununla beraber bizim memleketimizde kat'iyyen 
yol denilen şey, oraları yaratıldığı günden beri yapıl
mamıştır. Bu yolların pek de masrafı yoktur. Yani 
yeri pek o kadar uzun olmadığından o kadar mas
raf gitmez. Mamuretülaziz'den Dersim merkezi olan 
Hozat'a kadar 12 saat mesafedir. Oradan da Erzin
can'a kadar olan mesafe de 24 saattir. Bu yollar 
ufak masrafla olabilir. Bu masrafın dirğ buyurulma-
masını rica ederim. Bunların behemehal yapılması 
ehem ve elzemdir. 

ıMEHMET TEVFİK EFENDİ (Kengırı) — Ben
deniz, Mebûs-u Muhterem Şahin Bey ve Salim Efen
di gibi, memleketimin ehemmiyyet-i mevkiiyyesin-
den ve ahalisinin şakavetinden bahsetmeyeceğim. 
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Memleketimin ahalisi gayet medenî, gayet faal, gayet 
mutî ve işgüzar adamlardır. Arazi de gayet münbit-
tir. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Müsaade 
buyurunuz. Bizim ahali gayr-i medenî midir? Bunu 
kat'iyyen kabul etmem. Ahali hakiki medenî oldu
ğunu ispat ettiler ve ederler. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Devamla) — Siz 
söylediniz, kıtal olur dediniz. Dağlarımızda hubu-
bât-ı arziyye mevcut olduğu gibi, pek çok da maâdin 
mevcuttur. Hattâ Küfre-i Arzda tuz maddesi mev
cut olmasa, bizdeki memlaha Küre-i Arzı idare 
edecek kadar servet-i tâbîiyyeye mâliktir. 

Efendiler, bizim dağlarımızda mazı, kitre cehri 
olduğu gibi, ovalarımızda da her türlü hatır ve hayâ
le getiremediğimiz her türlü hububat mevcuttur. Fa
kat ahali zerre kadar istifade edemiyor. Tabiî olan 
hububat mahvolup kalıyor. Zira vesâit-i nakliyye ol
madığı için toplanmasına ahali tenezzül etmiyor. 
Meyveler ise senelerle kuyularda çürüyorlar. Nakil 
için vasıta yok. Geçen sene turük-u umumiyye me
yan m da dahil olan Ankara - Kengırı tarikini keşif 
için Mühendisler irsal edilmişti. Her ne esbaba meb-
nî ise, sonra geriye çağrıldılar. Biz geçen sene bu tu
ruk-u umumiyyeyi müzakere ederken şimendifere 
muvazi olan tariklere amûdi tarikler tercihân yapıl
sın demiştik. Kengırı - Kastamonu tarîki da amûdî 
bir tarîktir ve menâfi-i iktisadiyyesinden ziyade as
kerî birtakım lüzum vardır. Bundan beş - altı sene 
evvel umum Anadolu askerleri bâzı esbâb-ı siyasiy-
yeden dolayı Trabzon'dan Kengırı tarikiyle sevk 
olunuyordu. Her halde asker için de lâzım bir tarîktir. 
Rica ederim, hiçolmazsa bu sene bu tarîkin keşfi için 
bir heyet-i fenniyye gönderilmesini Heyet-i Aliyye-
nizden rica ederim. Çünkü pek mühim bir yoldur, 
hem de siyaseten lazımdır. Onun için bir de takrir 
veriyorum, lütfen kabul buyurunuz. 

İLYAS SAMİ EFENDİ (Muş) — Meclisi Âlîni
ze bir şey arz edeceğim. Yollar hakkında söz söyle
mek faydasızdır; çünkü bunu tecrübe ettim. Burada 
söz söyleyen Mebusun arkasında mutlak alâyiş ve 
nümayiş ile milletinin de bulunması behemehal lâzım 
olduğu anlaşılıyor. Bunu tekrar ediyorum. Şahin Bey 
de burada söyledi, şâir Mebûsîn-i Muhtereme de 
söyledi, ben de söylüyorum, Arnavutluk'tan gelen 
'Mebûsân-ı Kiram da söylüyorlar. 

Lâkin alâyiş ve nümayişle Mebusunu tehdit eden 
mıntıkaların yolları yapılıyor, nafıası, maarifi, jan
darması velhasıl her şeyi teessüs ediyor. Nitekim Da

hiliye Nâzır-ı Sabıkı Muhterem Hacı Âdil Beyefendi 
Meclise, Arnavutluk'taki üç ay seyehatı esnasında, 
arkadaşlar, nazar-ı dikkatinizi celbederim, kaç bin 
lira sarfetmiştir? Dört senedir Anadolunun ve bil
hassa gayet acınacak olan Kürdistan denilen Vilâyât-ı 
Şarkiyyenin sefil, yoldan, Maariften, Nâfıadan mah
rum olan ahalisi, emin olunuz ki, arabayı rüyada bi
le görmüyorlar. Üç senedir bütçeyi tetkik ediyor
s u n u z , Arnavutluk'a üç ayda 600 bin lira sarfedil-
miş, bu sene de umum Anadoluya 60 bin lira tah
sis edilmiş. Dikkat buyrulsun efendim, üç ayda Ar
navutluk'a 600 bin lira veriliyor, sonra umûm Ana
doluya bütçeye 60 bin lira veriliyor. Bunlar beynin
de fark ve nisbet nedir? Bunda adalet var mıdır? 
Para ise, heyet-i umumiyye-i milletin parasıdır. 

Heyet-i umumiyye-i milletin parası sarf edil irken 
adalet ve müsavat gözetilmelidir. Sarfiyatı zaruret 
nisbetinde olması lâzım gelen Beytülmâlin parasın
dan bir taraf mümâyiş ve tehdidiyle 600 bin lira alı
yor. Bu cihet nazar-ı dikkate alınsın. Fevkalâde bir 
hale geldik. Ruhumuz Meclis-i Âlî dahilinde bile is
yan edecek bir hale geliyor. (Alkış) Bizim memleke
timizde şu sırada isyan değil, rabıtası esasen metîn 
olan ahalimiz rabıtasını zerre kadar haleldar etmek 
fikrinde değildir. Kat'iyyen ve ebedi}'yen olamaz. 

Çünkü memleketin hâlini düşünüyoruz. Hükü
metin, her tarafın hâlini birden düşünmesi lâzımdır. 
Rabıtası metindir diye bir tarafı ezmesi, sefalete 
sevketmesi doğru değildir. Nafıadan gelen memurla
rın nazar-ı dikkatini celbediyorum, Heyet-i Hükü
mete söylüyorum. Meclisin mâlûm-u âiîsidir, bâzı 
Mebuslar Dersim için bir takrir veriyor, üç bin lira 
istiyor. Bu, jandarma vesaire teşkilâtı için idi. Maat
teessüf redde uğradı. Meclis-i Âlî, Dersim midir, bi
liyor musunuz?. Memleketin başına öteden beri püs
küllü belâdır. Neden ona ehemmiyet verilmiyor? 
Çünkü ahalisi dağa müsellehan çıkıp da isyan etmi
yorlar. 

Bu müsellehan isyan modelini bu memleketten 
çıkarmalıdır. Bu cihet, Hükümetin ve Kabinenin en 
mühim vazifesidir. İsyan ile istirdâd-ı hak fikrini 
bu milletin dimağından çıkarmak münhasıran Ka
binenin ehem vazifesidir. Milletler istihsâl-i hukuk 
ve en ehem hukuklarını muhafaza için kat'iyyen is
yan edemezler. Nafıa Bütçesi namına gelen zâtlardan 
rica ederim, bu ahali rüyada bile arabayı görmemiş
tir. 

Çünkü şose yoktur. Turük-u umumiyye için bil
hassa Burhanettin Bey cevap versinler. Anadolu'da 
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turuk-u umumiyyeye ithal edilmiş yollar var. Bundan 
evvelki mukavele, 1328 senesi Şubatı nihayetinde 
hitam bulacaktı. Ahaliyi o zaman ikna ettik. Fakat 
şimdi hakikaten itiraz ediyorlar. Biz, yapılacak dedik, 
dinlemiyorlar. Mukavele bir karar tahtına alınmış, 
Şimdi o feshedilmiş. O mukaveleyi Hükümet namına 
yaptırıyorlar. Hükümet namına yapılan bu yollar, yi
ne temin ediyorum ki, ebedî olarak mahrumiyete gi
decektir. Çünkü yapılmıyor. 

Biz geldi, müşahedemiz vardır; Trabzon'da mü-
şahademizle sabit olan bir şey var. Az bir şey yap
mışlardır. Zaten o havalide mevsim-i şitâ üç - dört 
aydır. Üç - dört ayda da az bir şey yapıyorlar. Bu 
ne zamana kadar bitecek? Bunu izah etsinler. O ha
vali ne suretle istifade edecek? Yoksa, bizim havali 
ebediyen istifade etmeyecekse, bâri ahali de öyle 
bilsin. Çünkü netice-i me'yûsiyyet, tereddütten iyidir. 
Bir millet netice-i meyûseyi bilirse, o hâl-i tezebzüb-
den kurtulmuş olur. Bunu izah etsinler. Ne vakit ora
larda şose göreceğiz? Flayat-ı umumiyye olan şimen
diferlerden vazgeçtik, hiç olmazsa yol yapılsın. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Malatya) — Ev
velemirde muhterem arkadaşlarıma bir şey rica ede
ceğim. Efendiler, biz hepimiz İttihattanız diyoruz. 
Fakat kalblerimizde ittihat olmadığını ben anlıyo
rum. Çünkü menâfi-i memleket namına verdiğimiz 
takrirlerin hiçbiri kabul olunmadı. Çünkü ibtidaen 
bir takrir okunuyor, kabul olunuyor. O takrir sahibi 
öteki takrire el kaldırıyor; öteki de öyle, beriki de 
böyle yapılıyor. Şu Meclisin efradından verilen tak
rirlerin ekseriyetle kabul edilmediği maalesef görü
lüyor. Rica ederim, kalblerimizde de ittihat olsun. 

Çünkü menanâfi-i millet ve memleket ancak ittihat 
ve ittifak ile olur. Sözde ittifak, işde ihtilâf ve nifak 
olursa, zarardan başka bir şey hasıl olmaz. Rica 
ederim, memleketimizin menâfiine muvafık olan 
sözleri, takrirleri reddetmeyelim. Bunu sizden hassa
ten rica ediyorum. Mamafih yine Meclis-i Âlî bilir, 
Demincek şimendiferden bahsetmiştim, şimdi şose 
tarîkinden bahsolunuyor. Oradan bahsedeceğim, rica 
ederim dinleyiniz. Bizim Malatya, Erzurum ile Ara
bistan arasında bir memlekettir. Arabistan'dan Er
zurum'a sevk olunacak asker için tarîk, orasıdır. 
Çünkü vasatta bulunmuştur. Malatya ile Halep'in 
ve Antep'in arasında bir yol çoktan başlanmış, nok
san kalmış, ikmâl edilmemiştir. Rica ediyorum ki, 
bu tarîk hakkında hiçbir ciheti nazar-ı ehemmiyete 

almazsanız, hiçolnıazsa askerî cihetinden nazar-ı dik
kate alınız ve şu tarîki ikmâle bir karar ittihaz bu
yurunuz. 

Efendiler, ticaret nokta-i nazarından da - ki, de
minden hatırımdan çıktı, söyîeyemedim - Malatya 
mühimdir. Çünkü bizim Malatya'nın bâ-defter 30 
bin bahçesi vardır. (Gürültü) İnanmazsanız Re-
fik-i Muhteremim Müftü Efendiden sorunuz. Bâ-
defter dedim. Bir kere memlekete gittiğim vakit bu
nu bana ahali söyledi. Şimdi bu kadar bahçeden çı
kan meyveler, demin arz ettiğim gibi, başka tarafla
ra gidiyor, o taraflardan da bizim Malatya'ya bâzı 
şeyler geliyor. Rica ederim, memleketin servetine 
mâni olmayınız. Orası da sizin kendi vatanınızın bir 
cüz'üdür, cüz'-ü lâyenfekkidir. Kendi hususî memle
ketine nasıl gayret ediyorsanız, böyle memleketlere 
de gayret buyurulmalıdır. İşte ahali sızlanıyor. Şimdi, 
Nafıa Nezâretine gelince : 

Ahalî, «Nafıa Nezâreti amele-i mükellefeyi men' 
etti. Bu tarîk bize lâzımdır, biz yapacağız; Nezâret 
ise ben yaptıracağım diyor, bize mani oluyor. Onun 
için tarîk geri kalıyor» diyorlar. Turuk-u umumiyye, 
turuk-u hususlyye meselesi var. Geçen sene hususî 
dediler, men ettiler; bu sene umûmi diyorlar, yahut 
olacak diyorlar. Turuk-u umumiyye meyanına ithal 
ile şu tarîkin bir ân evvel ikmâl edilmesini umûmu
nuzdan rica ediyorum. 

Bir takririm var, takdim ediyorum. 

REİS — Efendiler! müzakerenin kifayetini teklif 
ediyorlar. 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — 
Efendim, ben az söyleyeceğim. («Kafi, her fasılda 
söyleme» sadaları) Ben sözümden geçmem. 

REİS — Efendiler! müzakerenin kifayetini teklif 
edenler vardır; evvelâ müzakerenin kifayetini reye 
koyacağım; bâdehû takrirler okunacak. 

Müzakerenin kifayetini kabul edenler ellerini kal
dırsın. (Eller kalkar) Ekseriyetle kabul edildi. 

Meclis-i Mebusân Riyâset-i Celîlesine 
Van Vilâyetinin ticaret ve sevkiyat-ı askeriyesini 

işgal eden ve Erzurum'un Tutak karşısında cereyan 
eden Murat Nehri ile Van Gölüne munsab Bend-i 
Mâhî üzerindeki köprülerin inşası için Nafıa Ne
zâreti tarafından bidefaat keşfi icra edilmiş ise de, 
henüz yapılmamıştır. Mezkûr Köprülerin ticaret ve 
hususiyle nakliyât ve sevkiyat-ı askeriyyeyi subûbet 
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ve işgalden muhafaza zımnında Nafıa Nezâretinin 
bir ân evvel inşasını nazar-ı dikkate almasını teklif 
eyleriz. 

15 Temmuz, sene 1328 
Van Mebusu Beyazıt Mebusu 
Doktor Mithat Süleyman Sudi 
Van Mebusu Erzurum Mebusu 
Vramyan Varteks 

REİS — Nazar-ı itibara alanlar ellerini kaldırsın. 
(Eller kalkar) Nazar-ı mütâlaaya alındı. 

Meclis-i Mebusan Riyaset-i Celilesine 
İktisat ve sevkulceyş noktasından ehemmiyyet-i 

fevkalâdeyi haiz bulunan Beyazıt'tan Erzurum'a ka
dar olan tarîk-ı kebîrin inşası, Nafıa Nâzır-ı sabıkı 
Cavit Beyin zaman-ı memuriyetinde kararlaştırılmıştı. 
Mezkûr tarîkin bir ân evvel inşası zımnında Nezâret-i 
müşârünileyhâya tebligat icrasına teklif eylerim. 

16 Temmuz, sene 1328 
Beyazıt Mebusu 
Süleyman Sudi 

REİS Nazar-ı itibara alanlar ellerini kaldırsın. 
(Eller kalkar) Kabul olundu. 

Meclis-i Mebusan Riyâset-i Celîlesine 
Dördüncü, Beşinci, Altıncı Ordularımızı yekdîge-

re rapteden ve Diyarbekir, Bitlis tarîkinin ehemmiy
yet-i siyasiyye ve iktisadiyyesine binaen turuk-u umû
miyye meyânına ithaliyle lüzumu inşaası Nafıa En
cümenince karargîr olmuş, karar-ı mezkûrun Mec
lis-i Âlîde sür'at-ı tasdikiyle beraber bu seneden iti
baren ve mübaşeret olunması hususunda Hükümete 
tebligat icrasını teklif ve temenni eylerim. 

16 Temmuz, sene 1328 
İBitlis Mebusu 

Sadullah: 

REİS — Nazar-ı Mütâlaaya alanlar ellerini kal
dırsın. (Eller kalkar) Kabul olundu. 

Meclis-i Mebusan Riyaset-i Celîlesine 
Trablusşam - Hîne yolu iki sene evvel başlanmış 

ve oldukça bir para sarf edilmiş ise de, şimdiye ka
dar itmam edilmemiş olduğu gibi, Trablus Sancağına 
mülhak Akkâr, Sâfîta, Hısnul'Ekrâd Kazalarında 
hiçbir şose yolu olmadığı maatteessüf müşahede edil
mekte olduğundan, lütfen bir ân evvel natamam 
olan Trablus - Hîne yolunun itmamı ve Kaza mer
kezlerine birer şose yolunun temdidini Hükümetten 
temenni ederim. 

16 Temmuz sene 1328 
Trablusşam Mebusu 

Mehmet Cesri 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın, (Eller 
kalkar) Nazar-ı itibara alındı efendim. 

Riyaset-i Celileye 
Turuk-u umûmiyyede dahil olup bu sene keşif ve 

inşası için Ankara'ya kadar Mühendisler sevk edil
miş ise de, her ne esbaba mebnidir bilemem, geri 
alınmıştır. Birçok menâfi-i iktisadiyye ve askeriyyesi 
mevcut olan Ankara ve Kengırı tarikinin bu sene ke
şif ve inşasının nazar-ı dikkate alınması için Nafıa 
Nezâretine havalesini istirham ederim. 

16 Temmuz, sene 1328 
Kengırı Mebusu 
Mehmet Tevfik 

(Reis Beyefendi Hazretleri: 
dırsın. (Eller kalkar) Kabul olundu. 

Meclis-i Mebusan Riyâset-i Aliyyesine 
REİS — Beyefendi Hazretleri; 
Yanya'dan Mecve ve Alasonya'ya giden yola mü

sadi f olan Baltoma Nehri üzerinde bir köprü yapıl
ması elzem olduğundan, mezkûr köprünün inşası için 
iki bin lira tahsis olunmasını teklif ederim. 

Yanya Mebusu Ergiri Mebusu 
Dimitraki Kingos Müfit 

Berat Mebusu Çamlık Mebusu 
Süreyya Şahin 

Prizren Mebusu 
Tevfik Nazif 

REİS — Nazar-ı mütaâlaaya alanlar ellerini kal
dırsın. (Eller kalkar) Kabul olundu. 

Meclis-i Mebusan Riyâset-i Celîlesine 
Malatya ile Halep ve Antep arasındaki tarikin 

gerek askerî ve gerek ticarî nokta-i nazarından pek 
ziyade lüzumu olduğu ve hayli zamandan beri te
şebbüs olunduğu halde, hâlâ ikmal edilmemiş bulun
duğu cihetle, şu ikmali lâbüt olan tarîkin itmanma 
müsaade buyurulmasını Meclis-i Muhteremden rica 
eylerim. 

Malatya Mebusu 
Tevfik 

m 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller 
kalkar) Nazar-ı mütâlaaya alındı. 

ALİ RIZA BEY (Kırşehir) — Ferhat Bey, bizim 
bir takririmiz var. 

REİS — Cebelibereket Mebusu Sezai Beyin tak
riri okunacaktır. 

Meclis-i Mebusan Riyâset-i Celîlesine 
Cebelibereket dahilinde ve turuk-u umûmiyye 

meyânında bulunan Ocaklı ve Ornaz köprülerini Hü-
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kümet yapmak üzere iki sene evvel yıkmıştı. Ocaklı 
köprüsünün masarifi dokuzbin küsur kuruş idi. Bu 
köprünün derdest-i inşa olduğu ve Ornaz köprüsünün 
keşif defterinin Nezarete derdest-i irsal olduğu ma-
sarif-i muhammenesi olan elli döribin kuruşun iste
nildiği tahkik kılındı. Bunun itası bir de turuk-u hu-
susiyye meyanında bulunan kezalik masarif-i keş-
fiyyesi yetmiş beşbin kuruştan ibaret olan Karasu 
ahşap köprüsü üç seneden beri ikmal edilemedi. Bun
ların ikmali hususunun Nafıa Nezaretine tevdiini 
ve esbab-ı teehhürün tetkikinin ilâveten ihtarını tek
lif ederim. 

Cebelibereket Mebusu 
Sezai 

REİS — Nazar-ı itibare alanlar ellerini kaldır
sın... (Eiler kalkar) Kabul olundu. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Sinop) — Mema-
lik-i vesia-yı Osmaniyyenin her tarafında yollara 
olan ihtiyacı bütün Mecliste kabul etmeyecek bir 
kimse yoktur. Fakat böytle nazar-ı dikkate alındı, 
alınmadı demek, mühim bir meseledir. Şimdi Hükü
met, tercihan, takdîmen ehemm'iyyet-i askeriyye ve 
siyasîyye ve iktisâdiyyesi vâki olan yolları elbette 
onu Hükümet halledecektir. Burada beş dakika zar
fında yazılmış ve Meclise verimiş bir takrir hakkın
da karar vermeyi, velev ki, karar-ı îdâdî olsun, ben
deniz pek doğru görmüyorum. 

REİS — Elbette efendiler; Hükümet kendi vazi
fesini bilir ve memleket için nâfî olan yolları intihap 
etmektedir; fakat aynı zamanda rüfeka-yr muhtere-
memiz, elbette memleketlerinin ihtîyâcâtına vâkıf
tırlar. Hükümeti bazı hususâtta tenvir etmeleri pek 
doğrudur. Binaenaleyh, esasen Meclis-i Muhtereme-
niz, bu takrirleri nazar-ı itibara aldıktan sonra, Hü
kümet, ahvâl-i maliyye dairesinde ehemmi mühimme 
tadîm kaidesine tevfikan, ihtiyar-1 karar eyler. 

Riyaset-i Celi leye 
Manastır- Yanya tarîkinin ticaretçe ve vesait-i 

nakliyye-i askeriyyece derece-i ehemmiyyetİ müs-
tağnî-i tezkâr bulunduğundan, bu seneden itibaren 
turük-u umumiyye meyânına ithalini teklif ederim. 

Görice Mebusu 
Süleyman 

REİS — Bu takriri nazar-ı itibara alanlar, elle
rini kaldırsın. (Eller kalkar) Alınmadı efendim. 

FEYZİ BEY (Diyarbekir) — Kabul olunsa da 
bu, turuk-u umumiyye meyânına dahildir. 

Meclis-İ Mebusan Riyâset-i Ceiilesine 
Otuz sene evvel başlanılarak müzmin bir dert 

gibi uzayıp ve iki sene evvel en münasip güzergâhta 
inşaata mübaşeret olunan İstroga-Kökes-Erbistan 
Şosesi, yine sabıkı veçhile terk edilmesinden, Elba
san Sancağı Vilâyet merkezi ile gayr-i merbut kalmış 
ve bu yüzden ahalî müthiş uçurumlardan mürur ile 
feci kazalara dûçâr olmakta bulunmuştur. Elbasan 
Vilâyet merkezi olan Manastır'ın diğer cihetten is
kelesi olan Draç'm arasında kâin olmakla, her iki 
cihetten şosenin fıkdanından mahreç bulamamakta
dır. Bu yüzden olarak meşâkk-ı sefere tahammül 
edemeyen vâlî ve Mutasarrıflar için devren ifâ-yı 
vazifeye imkân kalmamıştır. 

Askerî ve iktisadî pek mühim olan bu yolların, 
maatteessüf inşaat şirketi tarafından deruhte olunan 
turuk-u umumiyye meyanında bulunur ise de, bu se
ne dahi yapılmayıp sene-i âtiyyeye terkolunduğu an
laşılmıştır. Halbuki, ahvâl-i haziranın ve ticaret-i 
umûrniyyenin gösterdiği lüzûm-u âcile binaen Elba-
san'ı Vilâyet merkezi ile iskelesi olan Draç'a rapte
decek olan bu yolların bir an evvel inşası ile hayat-ı 
iktisadîsi sönmüş olan bu memleket halkının temâ-
dî-i sefaletlerine meydan verilmemesi minkülllivücûh 
lâzimeden olmakla, bu sene yapılacak turuk-u umu
miyye meyanında bunun dahi ithalini ve hemen in
şaata mübaşeret edilmesi hususunun taht-ı karâra 
alınmasını teklif ederim. 

Elbasan Mebusu 
Şevket 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsınlar. (El
ler kalkar) Kabul olunmadı. 

HACI ŞEFİK BEY (İstanbul) — Reis Bey, bun
ların hepsini Nezârete verelim, hepsine elimizi kaldı
rıyoruz. 

R'EÜS — Riyasetin vazifesi, bu takrirleri reye 
koymaktır. 

Riyâset-i Celîleye 
Turük-u umumiyyeye dahil olan Erzurum-Bitiis 

tarîkinin inşaatı teahhur edeceğinden, bu paradan bir 
şey ifraz ile, Hükümet hesabına yapılmasını arz ve 
teklif eylerim. 

Muş Mebusu Muş Mebusu 
'İlyas Sami Keygam 

REİS —• Nazar-ı itibara alanlar ellerini kaldırsın. 
(Eller kalkar) Nazar-ı itibara alınmadı. 

İLYAS SAMİ EFENDİ (Muş) — Biz diyoruz ki, 
i Nezârete havale edilsin.; 
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HACI ŞEFİK BEY (İstanbul) — Hepsi Nezâre- | 
te havail'e edilsin. (Gürültü) 

REİS — Takririniz reddedilmedi; Hükümete ha
vale edilip, Hükümet de bu bapta lâzım olan tedâ-
bîri ittihaz edecektir. 

MAHMUT MAHİR EFENDİ (Kırşehir) — 
Bir şey okunmadan, hiç havale olunur mu? Kanuna 
muhaliftir. 

Riyâset-i Celîieye 
Marmara ve Paşalimanı Adaları ahalisi, diğer 

ahali gibi yol parası vermekte olduğu halde, mezkûr 
adalara bir metre bile yol yapılmayarak, ahali kış 
vaktinde sandallar vasıtasıyla merkez-i Nahiyyeye 
gitmeye mecbur oluyorlar ve bazen fırtınaya tesa
düf ettikleri vakit insan telefiyatına meydan veriliyor. 
Ru adalara yol yapılması ise ancak, yüz, yüz elli bin 
kuruşluk bir masrafa muhtaç olduğundan, Hükü
metin nazar-ı dikkatini celbediyorum. 

Karesi Mebusu 
Savapulos 

REİS — Nazar-ı mütâlaaya alanlar ellerini kal
dırsın. (Eller kalkar) Nazar-ı itibara alınmadı efen
dim. 

Riyâset-i Celîieye 
Kırşehir Sancağı razisi, gayetle münbit ve mah

suldar ve ahalisi kamilen zürrâdır. Sancağın, Anka
ra'ya veya Ereğli istasyonlarına olan bu'd-ü mesafesi, 
â/.âmî oluz saattir. Bu iskelelerden birine bir şose 
ile ilsak edilecek olursa, teşekkül edecek otobüs şir
ketinin nakliyeleri vesâtaliyle vâridât-ı mahal!iyye 
•tezayüt ve servet inkişaf ve zürra da mesaîsinden is
tifade edeceğinden, Kırşehir'den Ankara'ya veyahut 
Ereğli'ye kadar mesafe beyninde imrârı mutasavver 
tarîkin turük-u ıımûmi'yye hesabından inşası husu
sunda Meclis-i muhteremenin nazar-ı takdirine arz 
eylerim. 

Kırşehir Mebusu Kırşehir Mebusu 
Ali Rıza Mahmut Mahir 

REİS — Nazar-ı itibare alanlar ellerini kaldırsın. 
(Eller kalkar) Nazar-ı itibara alınmadı. 

MEHMET EMİN EFENDİ (Konya) — Mütead
dit takrirlerden bazıları kabul edildi, Nezarete tevdi 
olunacak, diğerleri de... 

REİS — Emin Efendi, rica ederim; yalnız sa-
hib-i takrir söz söyleyebilir. 

KOSTANTİN SAVAPULOS EFENDİ (Karesi) 
— Oranın ahalisi de sair ahali gibi daima yol pa
rası veriyorlar, bu neden kabul olunmadı? 

REİS — Kabul olunmadı değil, nazar-ı itibara 
alınmadı. 

Riyaset-i Celileye 
Tekfurdağı'nm ehemmiyyet-i iktisadî ve siyasiy-

yesi muhtac-ı izah değildir. Halbuki, merkez-i Liva 
olan Tekfurdağı, Hayrabolu ve Çorlu gibi Kaza
larla turuk-u muvasalası yoktur. Hayrabolu, Tek
furdağı'nm zahire ambarı mesabesindedir. Bu iki 
tarikin, yani Çorlu ve Hayrabolu Tekfurdağı tari
kinin turuk-u umumiyye meyanına ithalini teklif ey
lerim. 

Tekfurdağı Mebusu 
Bedrettin 

REİS — Nazar-ı mütalaaya alanlar ellerini kal
dırsın. (Eller kalkar) Alınmadı efendim. 

MEHMET EMİN EFENDİ (Konya) — Usul-ü 
müzakere hakkında bir şey arz edeceğim. Müteaddit 
takrirlerden bazıları kabul edilerek Daire-i aidesine 
tevdi olunuyor. Bir kısmı, bilahare heyette hâsıl 
olan ahvali ruh iyye icabından olarak el kaldırıl
mıyor. Ondan dolayı keenlemyekün addediliyor. Esa
sa nazar ettiğimiz gibi, ehemmiyetçe yekdiğerinden 
hiçbir farkı yoktur. Daire-i aidesine havale edilen 
takrirler, nasıl ehemmiyeti haiz iseler, ahiren kabul 
edilmedi denilen takdirler de o derece haiz-i ehem
miyettirler. 

MEHMET TALAT BEY (Ankara) — Belki da
ha ehemmiyetlileri bile vardır. 

MEHMET EMİN EFENDİ (Devamla) - - Neza
ret, ehemmini mühimine tercih ederek tetkik edip 
maksat hâsıl olmalı. 

KOSTANTİN SAVAPULOS EFENDİ (Karesi) 
—• Bilmeyerek kabul, bilmeyerek adem-i kabul; böy
le şey olmaz. 

REİS — Meclisin kararına itiraz etmek doğru 
değildir. 

Makam-ı Âli-i RJyasete 
Turuk-u muvasalanın fıkdanından dolayı, şimen

difer Hattından civar Kazalarca bile istifade edile
mediğinden, icap eden yolların bir an evvel inşasını 
talep eylerim. 

Ankara Mebusu 
Talat 

REİS — Nazar-ı dikkate alanlar elini kaldırsın. 
(Eller kalkar) Nazar-ı itibara alınmadı. 

MEHMET EMİN EFENDİ (Konya) — Rica 
ederim, Reis Bey, takririme daha bir iki söz ilâve 
edeceğim. 

REİS — Nizamname böyledir efendim. 
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MEHMET TALAT BEY (Ankara) — Ne oldu 
bizim takrir Reis Bey? 

REİS — Reddedildi. 
MEHMET TALAT BEY (Devamla) — Bende

niz anlatacağım. 
Ankara'da bir şimendifer Hattı... 
REİS — Efendim, Meclis karar verdi. 
MEHMET TALAT BEY (Devamla) - - Meclis 

neye karar verdi? 
REİS — Rica ederim, Meclis, takririnizin red

dine karar verdi. Karar aleyhine itiraz etmek ol
maz. 

MEHMET TALAT BEY (Devamla) - - Hayır, 
re'ye koymadınız ki, 

REİS — Re'ye kondu, Meclis karar verdi; karar 
aleyhine itiraz buyurmayınız. 

MEHMET TALAT BEY (Devamla) — Karara 
itiraz eden yok. Müsaade buyurun da anlatayım. 

REİS — Mesele tekarrür etti. 

MEHMET TALAT BEY (Devamla) - - Öyle ise 
söz istiyorum; takririme dair söz istiyorum. (Gü
rültü) 

Bu Mecliste şimendifer güzergâhına civar olan 
Kazalara yol yapılmasın diyecek âza bulunamaz. 
Belki, anlamadılar. 

REİS — Sözünüz yoktur, rica ederim susunuz. 
Riyaset-i Ceîiieye 

Niğde Sancağı dahilinde Nevşehir Kazasının ci
het-i şimaliyyesınden geçen Kızılırmak'ın Sulusaray 
Karyesinin Katrancı Mahallindeki kısmı üzerine 
inşa edilmek üzere malzemesi ihzar edilmiş olan 
köprünün bir an evvel inşa ve ikmali hususunun 
ehemmiyetle nazara alınması için, keyfiyetin Nafıa 
Nezaret-i Ceiilesine havalesini teklif ederim. 

Niğde Mebusu 
Ananyadis 

ANAYADİS EFENDİ (Niğde) — Efendim, iza
hat vereceğim. 

Efendim, bu Niğde Sancağı dahilinden geçen bir 
ırmaktır. Irmağın iki tarafında bulunan karyeler yek
diğerine ihtilat edemiyorlar. Bunu, memleket ahali
si, düşünmüş, ianeten birtakım malzeme ihzar etmiş
ler. Senelerce bu malzeme kalmış, köprü yapılacak 
yerde beklenmiş ve malzeme çürütülmüş, bunu Na
fıa Nezareti müteahhidine vermiyor. 

Efendim, Muhittin Efendi de bundan bahsetti; 
ne için ahali bu kadar fedakârlık ediyor, malzeme 
tedarik ediyor; Nafıa Nezareti bunu müteahhidi
ne vermiyor? O kura ahalisine yazık değil mi? Mah-

Temmuz 1328 (1912) C : 2 

sulatını merkez-i kazaya geiremiyorlar. Hazır mal
zeme dururken köprüyü inşa ettirmiyorlar. Bunun 
için, nazar-ı dikkate alınmak üzeer takririm bunun 
için Nafıa Nezaretine havale edilsin. 

REİS — Ananyadis Efendinin takririni re'ye ko
yuyorum: Kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller kal
kar) Nazar-ı mütalaaya alındı efendim. 

Meclis-i Mebusan Riyaset-i Muhteremesine 
Sekiz sene evvel inşaatına başlanmış olan Oh-

ri - Debre tarikinin tesviyesi bitmitşir. 
Fakat, Dirin Nehri üzerinde henüz bir köprü in

şa edildiği için, istifade edilemiyor. Geçenlerde, He
yet-i İslahiyye Debre'de geldiğinde, bir aya kadar 
köprü inşaatına iptidar olunacağı vaat edilmiş idi; 
üç ay geçti yine başlanmadı. Ehemmiyyet-i azime-
sine binaen tesviye-i inşaatını rica ederim. 

Debre Mebusu 
Şevket 

Meclis-i Mebusan Riyaset-i Ceiilesine 
Çorum ve İskilip havalisi gayet mahsuldar ve 

mebzul mahsulat elde edilmekte olup, mahreç ve 
mahall-i füruht bulamadığından zürra, sa'yelerinden 
intifa edememekte ve binnetice ziraat inkişaf eyleye-
memektedir. Ötede Kastamonu, kendisini geçindire
cek mahsulat ve araziye malik olmadığından, açlık
tan telef olmakta ve tevsi-i arazi ile temin-i ha
yat için daima ormanlarını ihrak ve tahrip eylemek
tedir. Şu esbaba, binaen, Kastamonu - Çorum tari
kinin turuk-u umumiyye hesabından veya mukarrer 
işbu tahsisattan yapılması zımnında keyfiyeti Mec
lis-i Muhteremin enzar-ı takdirine arz ediyoruz. 

i r T1 1 OTO 
.ıo ıcıuuıu/. , sene IDLO 

Çorum Mebusu Çorum Mebusu 
Ali Osman Mehmet Münir 

CEMAL BEY (Kütahya) — Oltıyüz bin liranın 
içinden yaptırılsın. 

ŞEVKET BEY (Debre) — Efendim, Ohri ve Deb
re arasında sekiz sene evvel bir yol başlandı. Bu se
ne tesviyesi bitti, daha tefriş olunmadı, araba yüzü 
görmeye başlayacağız ümidinde idik. Dirin Nehri 
üzerinde bir köprü yapılacaktı; Heyet-i islahiyye Deb-
re'ye geldiğinden, ahaliye tebşir etti, bir aya kadar 
inşaata başlanacağı söylendi, üç ay geçti daha baş
lamadı. Bu köprü yapıldığı takdirde, sekiz seneden 
beri verilen emekler boşa gitmeyecektir. Köprü ya
pılmayacak olursa, bu sekiz senelik emekler, mas
raflar gidecektir. Onun için bu köprüye ait olan tek
lifimin, nazar-ı dikkat alınmasını teklif ederim. 
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BURHANETTİN BEY (Turuk-u Maabir Mü
dürü) — Bu yol esasen turuk-u urnumiyyedendir, şim
diki fasıl turuk-u hususiyyeye aittir. Maahaza bu 
köprü münakaşaya konmuştur, derdest-i münakaşa
dır. Münakaşasının ihalesine başlanacaktır. 

ŞEVKET BEY (Debre) — Maksat hâsıl olmuş 
o halde takriri geri alıyorum. 

REİS — Takririnizi geri mi alıyorsunuz? 
ŞEVKET BEY (Debre) - - Evet, geriye alıyo

rum. 
Riyaset-i Celileye 

Karaman ve Ermenek meyanmdaki yol kat'iy-
yen kaabil-i mürur olmadığından bu tarikin da in
şası için tedabir-i muktaziyyenin ittihaz ve icrasının 
Nafıa Nezaretine tebliğini teklif eylerim. 

16 Temmuz, sene 1328 
Konya Mebusu 
Mehmet Emin 

MEHMET EMİN EFENDİ (Konya) — Bu tak
ririmde Karaman - Ermenek arasında bir yolun ya
pılması hakkında Keyet-i Hükümetin ve Heyet-i 
Aliyyenizin mürüvvetine müracaat ediyorum. Bu 
tarik, turuk-u hususiyyedendir. Bu, turuk-u hususiy-
yeden olmakla beraber, («Ret» sadaları) Bizim de 
Hükümetten talep ettiğimiz cihet var, dinleyiniz efen
dim. Bu, Vilayat Meclis-i Umumisine havale olun
muş, oraca icabına bakılmak lâzım gelir. Fakat Vi
layetin mecmu varidatı 27 bin liradan ibarettir. 27 
bin lira, o vasi Vilayetin hiçbir cihetindeki yolların 
inşasına kifayet etmiyor. Bu ahval, her yerde cari
dir. 

Şimdi Heyet-i Hükümetten rica ettiğimiz bir ci
het varsa, o da bu yolların keşfini icra ettirmek ci
hetidir. Çünkü öteden beri tecrübe ediyoruz, mese
la vilayet bir cihetinde bir yolun yapılması için bir 
evrak-ı keşfiyye Vilayet Mühendisliği tarafından tan
zim ediliyor: Nafıa Nezaretine gönderiliyor, orada 
aylarca kalıyor, esasen Mühendisler de derece-i ki-
fayede değildirler. 

Ondan dolayı birçok yapılacak umur-u Nafıa 
teehhür ediyor. Şimdi, talep ettiğimiz cihet, bunun 
keşfinin icra ettirilmesi ve gelecek sene inşaata baş
lanabilmek için lâzım gelen tedabirin Nezaretçe itti
hazından ibarettir. Nazar-ı dikkate alınmak üzere 
şu takririmin lütfen Nafıa Nezaretine havale edil
mesini lütfunuzdan bekliyorum. 

REİS — Efendim, bu takriri nazar-ı mmütait.-
ya, nazır-ı itibara alanlar ellerini kaldırsın. (Eller 
kalkar) Alınmadı efendim. 

MEHMET EMİM EFENDİ (Devamla) — Alı
nır mı ya, zaten böyle iyi işler bu Mecliste nazar-ı 
dikkate alınmaz, çünkü yol yapılacak. 

REİS — Efendiler şimdi faslı re'ye koyuyorum, 
bunu kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) 
Kabul olundu efendim. 

ONBİRİNCİ FASIL 
Demiryollar, Turuk-u Maabirin gayr-i imaîat-ı 

Nafıa: 

1. Umur-u Nafıa . İstikşafat ve in
şaat masarifi. 11.000.000 

2. Konya Ovası irva ve İska masa
rifi ve istimlâk olunacak arazi 
bedeli. 650.000 

3. Elcezire irva ve teybis ameliyatı 
masarif atı ve memurin-i fenniye 
muhassasatı. 5.516.689 

4. Umur-u Mühimme ve müstacele-i 
Nafıa inşaatı masarifi. 0 

Onbirinci faslı yekûnu. 17.166.689 

HULUSİ BEY (Siroz) — Efendiler, herkes mem
leketi hakkında birtakım mutalebatta bulundu. Ben
deniz de mübrem bir istirhamda bulunacağım. Si-
roz'un ovasından, İstroma - Karası nehri cereyan 
ediyor. Bu nehir iki büyük göl teşkil etmiştir. Bu 
göller birkaç yüz dönüm araziyi taht-ı istilasında 
bulunduruyor. Senelerden beri her Nafıa Nezaretini 
ihraz eden zat-ı âliye istirhamlarda bulundum, kat'iy-
yen semeredar olmadı. 

Hallaçyan Efendi hazretleri Nafıa Nezaretini ih
raz ettiklerinde Rumeli'ye teşrif etmişlerdi, o za

man ahali müçtemian kendisine müracaat etti. Bu 
müracaat müşarünileyhin nezdinde mazhar-ı kabul oldu. 
Nazar-ı ehemmiyyete alındı. Bir heyet-i keşfiyye-i 
mahalline sevk etti, orada keşfe başlandı; birkaç ay
lar devam olundu, birkaç bin lira sarfoiundu, halefi 
Nezarete gelir gelmez vaki olan teşebbüsü akim bı
rakacak bir surette bütün bu keşifleri hükümsüz, 
ehemmiyetsiz bıraktı. Gerçi Hallaçyan Efendinin za-
man-ı Nezaretinde Nafıa Nezaretinin Heyet-i Fen-
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niyyesi, o vakit bu lüzumu görüp, bu ehemmiyeti 
anlayıp da bu keşfe karar verdiği ve bu uğurda 
birçok paralar sarfolunduğu halde, sonra halefi ne
den bunu hükümsüz bıraktı? Bu birkaç bin lira ne
den böyle semeresiz kaldı? Bu milletin parasına ya
zık değil mi? 

MUHİTTİN BEY (Niğde) — Hep öyledir. Ben
deniz akşama kadar söylesem hep öyle olduğunu is
pat ederim. 

HULUSİ BEY (Devamla) — Zaten kaide-i mer'iy-
yemiz, selefin işini halefin bozmasıdır. Bu, şayan-ı 
teessüftür. 

Efendiler, memleketi terakki ettirmek için mut
tarit kaidelere, metin esaslı kanunlara muhtacız. 
Dertlerimiz ötedenberi teessüflerimiz hep bu gibi ahval-i 
medeniyyeye ve ahval-i meşkûke içindir. Teessüfleri
mizi bu kürsüde tekrar ediyorum, bu memleket ile
ri gitmek için muttarit kaidelere muhtaçtır. Biz mem
leketi terakki ettirmek için metin esaslı kanunlar ya
palım, Hükümet muttarit, kanunlar, projeler dairesin
de hareket etsin. Yoksa, halef selefin, selef halefin 
işini bozarsa, işte bütün bu müzebbiyyet içinde ka
lırız. 

Tekrar ederim, istirham ederim, bu nehir bu 
memleketi harebediyor. Gerçi bu nehrin yapmış ol
duğu zararları defedecek tedabir ve icraat olursa, 
vuku bulacak masraflar birkaç senede telâfi olunur. 
Yalmz bu değil, daha pek çok nehirler var, bir
çok memleketlerin bu İhtiyacı var. Fakat, bu, haki
katen mühim bir ihtiyaçtır. 

Bendeniz bu seneki bütçede bunun için bir şey 
teklife cesaret edemiyorum. Çünkü ihtiyacat-ı h&zı-
ramız, bu gibi tekâlife müsait değildir. Fakat hiç ol
mazsa gelecek bütçemize bu gibi keşifler için müna
sip bir meblağ tahsis edilmesini Nafıa Nezaretine 
teklif ederim. Ve bunu hakikaten nazar-ı dikkate 
almalarını da rica ederim. 

ALİ İLMİ BEY (Kozan) — Bendeniz de Hulusi 
Bey biraderimiz gibi aynı dertle müteellim bulunu
yorum. Adana Vilayetinde malûm-u âliniz iki ne
hir, Seyhan - Ceyhan Nehirleri vardır. Şu, madde-i 
hayat-ı kâinat olduğu halde, bazen bir memleketin, 
bir kıt'anın, bir iklimin badi-i felâketi de oluyor. 
Her sene Şubat ve Mart aylarında bütün Vilayet 
ahalisi endişe-i felâketle titremeye başlarlar. Bu iki 
nehrin bir tuğyanı 100 - 150 bin lira kadar bir za
rarla memleketi tahrip eder. Tuğyan zamanında köy
ler umumiyyetle sular aitmad kalır,' ahali sabahlara 

kadar ağaçlar üzerinde titrer. 1313 senesinden şim
diye kadar yani 15 sene zarfında bu iki nehrin iras 
ettiği haşarat 800 bin liraya baliğ oluyor. Bundan 
Hazine her sene 100 bin lira raddesinde zarar gö
rüyor, hatta mütemadiyen vaki olan müracaat üze
rine Nafıa Nezareti geçen sene Anadolu Şimendifer 
Kumpanyası ile bir muameleye girişmişti ki, bu Hal-
laçyan Efendinin zaman-ı Nezaretlerine tesadüf edi
yordu. 

Mühendisler geldiler, keşfiyat icra ettiler. Ondan 
sonra bu keşfiyayat-ı iptidaiyye semeresiz kaldı ve 
hiçbir neticeye iktiran etmedi. Bendeniz, Meclis-i 
Âliden Nafıa Nezaretine tebligat icrasını temenni 
edeceğim. Çünkü ondan hâsıl olacak istifade, yalnız 
memleket için değildir. Bir kere nehrin vücuda ge
tirdiği bataklıklar sıhhat-ı umumiyyeyi ihlal ediyor. 

Nehrin tuğyan zamanında her sene on, onbeş ta
ne kurban götürüyor. Bataklıklar zehirli sıtma na
mı ile bir hastalık tevlit ediyor ki âdeta kolera gibi 
üç gün içinde insanı öldürüyor. Yalnız geçen sene 
ondört haneli bir köyden, bu dertten 28 nüfus git
miştir. Bir taraftan sıhhat-ı umûmiyye, diğer taraf
tan servet-i memleket, öbür taraftan menafi-i Hazi
ne şu üç rnühlik zararın önü alınması, Nafıa Neza
retinin ufak bir hikmetine tevakkuf ediyor. Bu hu
susta tebligat ifasını Heyet-i Umumiyyeden temenni 
ediyorum. 

LÜTFÜLLAH EFENDİ (Erzurum) — Daire-i 
intihabiyyem olan Erzurum'u şereflüzum serhat ol
duğu gibi, Anadolu'nun belki umum Bilâd-ı Mah-
ruse-i Osmaniyyenin kilididir. Belde-i mezbure şi
mendifer ve turuk-u muntazama gibi vesait-i nak
li yyeden ve her türlü esbab-ı servetten külliyyen mah
rumdur. Sahilden pek çok baid ve şitası şedit ve me-
did olduğu için ahalisinin kısm-ı azamı fukara ve 
nafaka-i ruz-u neresini tedarikten acizlerdir. Sath-ı 
bahrden 1 800 metre mürtefi olmakla, sene-i kâ-
milenin dokuz mahı berf-ü-baran ile güzeran edip 
ancak üç ay kadar yazı vardır. Böyle belde-i baide-
de yaşayan ve her türlü şedaide sine tutan vatandaşı
nıza hasbel' uhuvve merhamet ve muavenet buyura
caklarını kaviyyen ümit ederim. 

İşte hali arz olunan Erzurum ahalisinin medarı 
taayyüşü yalnız ziraate münhasır iken, bu ziraat dahi 
beldenin tarihinde bulunan arazinin cümlesine teş
mil edemiyorlar. Çünkü birçok arazi-i haliye vardır 
ki, susuzluktan arz-ı mevat hükmünde kalmıştır. Bu
raya kadar söylediğim sözler bastı mukaddemedir. 
Maksudum şurasım arz etmektir ki, Erzurum'un 
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cenubî dağlan arasında bu araziyi ihyaya kâfi 
bir nehr-i cari vardır ki abes yere akıyor. Derelerde 
ve taşlar arasında zayi oluyor. Eğer bu su himmeti 
ricale mazhar olup, Erzurum'a doğru akarsa arazi-i 
mezbureyi gereği gibi ihya ve irva edip Devlet ve 
Millete büyük faydalar bahşeder. Bu da ancak beş 
bin lira ile husulpezir olabilir. 

Binaenalazalik nehr-i mezburun memlekete icra
sı için Nafıa bütçesinden beş bin lira tahsis buyurul-
masını talep ve teklif eylerim. Nafıa Nezareti Celi-
lesi, meblağ-ı mezburun itasında tereddüt buyur
mazlar zannederim. Zira, nehr-i mezbur biavnihi 
taala arazi-i mezkûre üzerine cereyan ettiği günü 
Hazine, on bin lira kazanacaktır. Badehu, tasarruf 
ve ziraatle ahali pek büyük menfaatler göreceği 
gibi, Aşar dahi o nisbette tezayüt edecektir. 

HASAN SEZAİ BEY (Cebelibereket) — Memle
ketimizin esası, servet ve saadetini teşkil eden şey 
ziraattır. Ve memleketimizin her tarafı da aynı kuv-
ve-i inbatiyyede ve ziraata müsait bir halde değil
dir. Memalik-i Osmaniyyenin her tarafı nazar-ı iti
bara alınırsa Adana Vilayeti birinciliği kazanır. Yal
nız bazı vesaitin fikdanı, o memleketten lüzumu ka
dar istifadeye mani oluyor. 

Bilhassa Adana Vilayetinde, arkadaşımızın söyle
diği gibi iki büyük nehir var ki, kışın ekinler zer'edil-
dikten sonra tııyan ederek afet oluyor. Kuraklık 
vaktinde suyundan zerre kadar istifade edilemediği 
cihetle, ekinler harab oluyor. Adana Vilayetinin ez-
mine-i atikadaki ahvali nazar-ı dikkate alınırsa, gö
rülür ki orada büyük bir medeniyyet yaşamış ve bu
gün o medeniyetin asarı tamamiyle mevcuttur. Köp
rüler, su yolları, tiyatrolar, mebani-i aliye enkazı ta
mamiyle mevcuttur. 

Binaenaleyh ezmine-i atikada üç - dört milyon 
nüfus besleyen Vilayette bugün istatiki ile sabit ol
duğu üzere 3 - 4 yüz bin nüfus vardır. Bu Vilayetin 
sudan müslefid olduğu aksamında her türlü mahsu
lat ve meyve mebzuldür, ufacık bir Kaza, her sene 
kırk milyon portakal ihraç ediyor. 

Vilayatın diğer ciheti aynı iklimde olduğu hal
de, oralarda su bulunamadığından dolayı memleket 
için azim bir servet teşkil eden bu mahsulattan mem
leket müstefid olamıyor. 

Ceyhan ve Seyhan nehirlerinin Adana Ovasına 
isalesi, orada nüfusun teksirine, ziraatın tezayüdüne 
ve binnetice ahalinin ve Hazinenin refahına ve sula
rın araziye isalesinden dolayı bugün biraz hâsıl olan 
vahamet-i havayı izale ederek bağlar, bahçeler hu-

suliyle azim hizmet edecektir. Binaenaleyh, Seyhan 
ve Ceyhan nehirlerinin Adana arazisine isalesi, zan
nederim ki, memleket için büyük bir menfaati mu
cip olacaktır ve bu yüzden memleketin çok istifadesi 
hâsıl olacaktır. Bu nehirlerin isalesi için 20 - 30 se
neden beri Vilayetle Hükümet arasında mütemadi
yen muhabere cereyan ediyor ve bir neticeye iktiran 
edemiyor. 

Binaenaleyh, bendeniz de, arkadaşımızın tavsiyesi 
veçhile bu mesele Hazineye bar olmadan, bir şirket 
vasıtasiyle yapılacak bir iştir. 

Herhalde, bunun Nafıa Nezaretince nazar-ı dik-
kade alınarak herhalde kuvve-yi inbatiyyesiyle ma
ruf ve meşhur olan ve her türlü mahsulât yetiştir
meye müstait bulunan Adana arazisine isalesi ile 
memleketin refahça ve nüfusça ahval-i mesudiyyeti-
ne hizmet edilmesini teklif ederim. 

İSMAİL HAKKI BEY (Bağdat) — Efendim, 
bendeniz de Hindiye süddesinden bahsedeceğim. Bu 
mesele, her sene olur ve hiçbir sene maatteessüf bir 
neticeye iktiran etmiyor. Bu, âdeta batından batı
na devrediliyor, teselsül ediyor. Çünkü Hindiye Şed
di meselesi, dünkü, bugünkü mesele değildir, 30 - 40 
seneden beri işitilen bir şeydir. Maatteessüf elan bir 
çare bulunamadı ve devr-i Meşrutiyyetin bidayetin
den beri Llükümet pek çok fedakârlık ettiği halde 
yine bir netice hâsıl olmadı. Bir netice hâsıl olma
dıktan başka, tamamiyle makûs ve muzır bir akibete 
maruz olmak üzere bulunuyor. 

Rüfeka-yı kiram, cümlesi, belki Hindiye Süddesi-
nin mahiyeti neden ibaret olduğunu bilmezler ve 
ehemmiyetini de o derece tefrik etmezler. Fırat Neh
rinden vaktiyle açılmış bir kanal var ki, Necef'e su 
getirmek için yapılmış. Bu suretle hem Fırat Nehri 
cereyan eder, asıl mecra, yani Hilleden geçer, hem 
de Necef'e o kanal vasıtasiyle su yetiştirilirmiş. 

Fakat mürur-u su zaman ile suyun tarz-ı cere
yanı arazinin, toprağın suret-i terekkübü asıl mec
ranın metruk kalmasını ve kanalın kendince sadde-
dilerek asıl suların bütün Hindiye kanalından geç
mesini intaç etti, yani bütün sular Necef'e doğru ak
tı. Asıl nehir, senenin pek uzun bir müddet zarfın
da susuz kaldı. Hükümet-i sabıka buna çare bulmak 
istedi ve bir set yaptı. Yani açılmış olan kanalın 
ağzında suları kabartmak ve şişirtmek ve asıl mec
raya suyu sevkedebilmek için bir südde yapmış. An
cak o sed de Fen Dairesinde icra olunmadığı için 
her ne zaman yapılmış ise bozulmuştur. 

Devr-i Meşrutiyyette denildi ki, madem böyle 
mütemadiyen para sarfolunuyor ve sarfolunan para-
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lar böyle bir tuğyan, ufak bir cereyan üzerine heba 
oluyor, yine eski tas, eski hamam oluyor. 

Binaenaleyh, yapılacak ameliyatı Fen Dairesinde 
yapalım ve bu işin suret-i fenniyye ve müntazama-
da icrası, en meşhur mütefenninierden, en meşhur 
mühendislerden Mösyö Vilkoks'a havale edildi. Bi
lirsiniz ki, Mösyö Viikoks'un tasavvuratı gayet va
dini de en nihayet bir neticeye raptedecekti. Mös-
kanallar, su mahzenleri yapacak ve bu Hindiye Şed
dini de en nihayet bir neticeey raptedecekti. Mös
yö Vilkoks, bir taraftan bu projelerini yapa dursun, 
diğer taraftan pek âcil olan bu Hindiye Süddesinin 
inşası hususunu deruhte etti. 

Diyorum ki, bu Hindiye Süddesini yapmak pek 
âcil bir iştir. Çünkü asıl Hüle'den geçen mera, mec-
ray-yı hakikî kuruduğu vakitte mamur yerler kuru
yor ve bu mamur yerlerin kurumasından dolayı Ha-
zine-i Millet senevi yüz bin lira kadar mutazarrır 
oluyor. Bu kıt'a iki - üçyüz kilometreden ziyade bir 
mesaha-i tavileyi işgal ediyor. 

Yüz bin lira caridat veren bir kıt'a kamilen ku
ruyor. Hesap ederseniz, her sene yüz bin lira vari
dat verilirse, her sene hâsıl olan ziyan bir milyon 
lira oluyor. Binaenaleyh, bunun bir an evvel önü
nü almak, yalnız Hazine-i Devletin menfaati iktizası 
değil, ahalinin de menfaati iktizası olduğu için Hü
kümet buna bir çare aramaya teşebbüs etti ve Mösyö 
Vilkoks'a, haydi sen bu süddeyi yap dedi. Mösyö 
Vilkoks daha fennî olmak için ameliyata mübaderet 
etti. 

Ancak bilahare kontratosu bitti. Temdid-i mu
kavele etmek istemeyip gitti. Hükümet-i mahalliyye 
Cakson isminde bir zat ile bir mukavele tanzim etti. 
Mösyö Viikoks'un başlamış olduğu işe bu yeni mü
teahhidin Hükümet namına devam etmesini iltizam 
eden mukavelenameyi tetkik ettim. Hakikaten mu
zır. Fakat düşünülmüş ki, bu mukavelename muvak
kat olacak. Asıl Irak'ın irva ve İskası ve teybis 
ameliyatı vesair hususatın umumu bir müteahhide 
havale olunacak. Bu cümleden olmak üzere Hindi
ye Süddesi ona havale olunacak. Bu havale olun
caya kadar muvakkat bir zaman için Mösyö Cak-
son'a bu işi yaptırmak lâzımdır denmiş. Mösyö Cak
son bu ameliyatı Hükümet namına yapıyor, mas
rafını ihtiyar ediyor. 

Ancak Hükümetin bütün ameliyatı, münakaşa 
neticesinde kat'î bir müteahhide havale etmesi za
manı bir türlü hulul etmiyor. Mukavelename muci
bince müteahhit Cakson, inşaatında devam eyliyor 

ve inşaat bitmiyor. Mukvelename öyle şekilde yapıl
mıştır ki, bütün taahhüdat müteahhide değil, Hükü
mete tahmil edilmiştir. Binaenaleyh, mukavelena
me âdeta Hükümete tahmil-i taahhüdat eyleyen bir 
defterdir. 

Hükümete gelince: Hükümet tek bu mukavele
namenin ahkâm-ı muzırrasmdan mehrnaemken kur
tulmak için bir münakaşa yapmak istiyor. Ancak 
mukavelenameye iştirak eden müteahhitler de bir 
türlü şerait-i matlubeyi temin edemiyorlar. Nafıa Ne
zareti erkânı buradadırlar, zannederim ifademi tas
dik ederler. 

Yani mukavelenamenin müddetinin müntehi ol
ması bir müteahhid-i kat'îye havale-i imalatla ola
caktır; o hâsıl olamıyor. Halbuki bizim bu sene Mec
lis-i Aliye takdim olunan bütçedeki erkam, bu mü
teahhide imalat havale olunmasına göre tanzim olun
muş. Yani her sene bir mikdar-ı muayyen masarifin 
ihtiyarı lâzım geliyor. Ya bu Hindiye Süddesi için 
o masarifi bütçeye konmamış, denmiş ki, o masarifi 
buraya koymaya lüzum yoktur, onu müteahhit ya-
pacak. 

Binaenaleyh, bu bütçede bu sene için para koy
mak için istikraz muamelesi de yapılacak, bir mua-
mele-i maliyye yapılacak. Binaenaleyh, bunun için 
bütçeye bu inşaat için bu sene para koymaya lü
zum yok. 

Çünkü bu inşaata konacak parayı müteahhit ya
pacak. Halbuki müteahhit bulunamıyor. Binaena
leyh, bütçe, müteallik olduğu şart hâsıl olmadan bize 
geliyor. O şart şimdi hâsıl değil. O şart hâsıl olma
yınca bütçe natamam oluyor. İşte nazar-ı dikkati
nize vaz'olunan bütçede şimdi böyle bir noksan 
var. 

Hindiye Süddesi için şimdiye kadar sarfolunan 
para, iyi bilmiyorum; fakat zannederim 380.000 lira 
olacak. Bu 380.000 liradan henüz bir netice hâsıl 
olmadı. Bu 380.000 liranın bir neticeye vasıl olma
sı .için daha 300.000 lira masraf yapılması lâzım gel
diği tahmin olunuyor. Şimdi bütçeyi olduğu gibi tas
dik edersek, yani müteahhide havale olunması şartı
na talikan kabul edercek olursak, bu sene müteah
hide bir para verilmeyecek. Bu sene inşaat için hiç
bir para verilmeyecek. 

Çünkü müteahhide hiçbir iş havale olunmadı. 
Binaenaleyh, asıl muvakkat müteahhit olan Cakson 
ile iş bitecek, fakat imalat münkati olacak demek
tir. İmalat munkatî olacak demek, oralarını idama 
mahkûm etmek değildir. Şu halde mademki şart zail 
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oldu, yani müteahhide suret-i kat'iyyede bilmünaka-
sa bir iş havale olunamadı, binaenaleyh, hahi mu-
tad avdet etmek icap edecek ve bütçeye her sene 
mütad olduğu üzere ve o sene zarfında ne kadar pa
ra tahsis edilmek lâzım gelirse o kadar para koymak 
iktiza eder. 

Şimdi diyorum ki, bu Hindiye Süddesinin ikmal-i 
inşaatı yine Mühendislerin ifadesine göre bendeniz 
ne kadar müddet lâzım olduğunu tahmin edemem, 
iki seneye mütevakkıftır. İki sene zarfında sarfolu-
nacak para 300.000 lira kadar tutuyor. Bu 300.000 
liranın 120.000 kadarını Meclis-i Âli tahsis buyu-
rursa, evvelce sarf olunan 380.000 lirayı kurtar
dıktan mada memleketi de günden güne kuraklığa 
duçar olan, bünden güne vübuset içinde yuvarlanan 
memleketi de kurtaracaktır. 

Yani bu sene 120.000 lira ve gelecek seen meb-
ağ-ı mütebaki bütçeye tahsis olunur ve bu Hindiye 
Süddesi meselesi bertaraf olursa, hem şimdiye kadar 
sarfolunmuş olan mebaliğ heba olmamış olacak, 
hem de senevi laakal 100.000 lira varidat Hazineye 
girecek. Eğer Meclis-i Âli şimdiye kadar sarfolu-
nan 300.000 lirayı heba olsun der-e, bu sene hiçbir şey 
tahsis etmesin. Fakat zannetmem ki, Meclis-i Âli 
120.000 lira tasarruf edeyim diye 380.000 lira israf 
etmiş olsun ve bir memleketi de mahkûm-u helak 
etmiş olsun. Bunu Meclis-i Âlinin vicdanı kabul et
mez ve arz ettiğim gibi, bu bütçenin bugün bu tah
sisattan mahrum olarak gelmesi bu inşaatın başka 
suretle yapılacaktı; fakat yapılamadı. Bu Irak ame
liyatı münakaşa ile bir müteahhide verilecekti, o su
retle yapılacaktı; fakat o münakaşa olmadı ve o 
müteahhide bir şey havale olunmadı. 

Binaenaleyh, ne olacak? Yalnız Hindiye Südde-
sini nazar-ı itibara almak lâzım gelecek ve alelade 
bütçe tarikiyle bunu icra etmek icap edecek. İşte 
bendenizin teklif ettiğim şey budur. Geçen sene ol
duğu veçhile bu Hindiye Süddesinin ikmal-i inşaatına 
devam edilsin. İşte bunu arz ediyorum. Hükümet de 
bu fikrime iştirak ediyor. 

Mazbata Muharriri de fikrime iştirak eder. Ne
zaretçe de tetkik olunmuştur. Bendeniz tetkikatı 
alei'amya yapmadım. . Bu, kaabil-i icra olan bir şey 
dir ve icra edilmediği takdirde felâketi mucip bir 
şeydir. Meclis-i Âlinin fikr-i acizaneme iştirak ede
ceğini ümit edebilirim. 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — İs
mail Hakkı Beyefendi! Bir şey sorabilir miyim? 
380.000 lira sarfolunmuş buyuruyorsunuz. Şimdi 

Hindiye Süddesi için daha 120.000 lira mı istiyor
sunuz? Onunla ne yapılacaktır ve nereye yapılabi
lecektir? 

İSMAİL HAKKI BEY (Devamla) — Şimdi efen
dim, bir ev farzediniz ki, iki bin liraya ikmal olu
nabilir. Buna daha bin lira lâzım gelecek. Biz size 
diyoruz ki, 500 lirasını bu sene verin, mütebakisini 
gelecek sene verin. Binaenaleyh, bu suretle inşaatı 
mal etmek için bu tahsisata lüzum vardır. 

ALİ CENANİ BEY (Halep) — Efendim, bütçe
nin hey'et-i umûmiyyesi sırasında arz etmiştim ki, 
Nafıa Müdiriyyetine her sene Umur-u Nafıa için ve
rilen kıTk, elli milyon kuruş. 

İSMAİL HAKKI BEY (Bağdat) — Kırkelli bin 
lira değil mi? 

ALİ CENANİ BEY (Devamla) — Kırkelli mil
yon kuruş efendim. Bendeniz bütçeyi tetkik ederken 
Nafıa Nezaretinden hesapları getirttim. İstikşafa! ma
sarifi diye senevi konulmakta olan altmış bin lira, 
mesela, Edirne Vilâyetindeki Meriç Nehri, demin Hu
lusi Beyin dediği gibi, Selanik'te Vardar Nehri üze
rinde Karasu Nehri ve daha sair limanlar üzerinde 
inşa edilecek ameliyatın keşfiyatı için sarfedilmiş. Son
ra, umur-u mühimme-i müstacele ve Nafıa için ve
rilen senevi yüz bin lira herbirisi onbin-onbeşbin ol
mak üzere bir Vilâyete verilmiş, ekserisinden ümit 
edildiği kadar bir muhassenat çıkmamış, Bazısı nata
mam bırakılmış; fakat bunların hepsi de bu gibi yol
suz yahut mahalsiz sarfiyat olduğu gibi, Elcezire İs
ka ve irva ameliyatı için vukubulan sarfiyat hakikaten 
dehşet veriyor. 

Demin de İsmail Hakkı Efendinin izah ettikleri 
veçhile, Mösyö Vilkoks, Elcezire'de yapılacak ameli-
yat-ı irvaiyye ve teybisiyyenin keşiflerini yapmak için 
iki sene orada uğraştı. Tahminen ikiyüzelli bin lira 
kadar bir para sarfedildi. Burada keşfiyat yapıldı, ha
ritalarını getirdi ve projelerini ve müteferriatını Na
fıa Nezaretine verdi. Nafıa Nezareti bunu münaka
şaya koydu. Bugün münakaşada isbat-ı vücud eden 
müteahhitler Mösyö Vilkoks'un yapmış olduğu keş-
fiyata ehemmiyet vermiyorlar; yani bunu doğru ad
detmiyorlar; yani bu keşfiyat üzerine biz münakaşaya 
girişenleyiz diyorlar. Demek ki, bu Vilkoks'un yap
mış olduğu keşfiyatta netice çıkmadı. Sonra Vilkoks'u 
Cakson takip etti. 

Mösyö Canson ile yapılan mukavelename, bir mu
kavelename diye hakikaten ele alınacak bir varakpare 
değildir. Bunu okuyan erbab-ı fen veyahut erbab-ı 
hukuk değil, hatta fikr-i ihatadan aciz zevat bile bu 
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mukaveleye gülmekten başka bir şey yapamaz. Bir 
adam getiriyorsunuz, buna cesim bir ameliyat-ı inşaiy-
ye tevdi ediyorsunuz, kendisine diyorsunuz ki, sen şu 
ameliyatı yapacaksın; fakat ben senden hesap sora
cağım, ne teftişe tabisin, ne de yaptığın işten bana 
karşı mesulsün, ne para sarfedersem sarfettiğim pa
radan yüzde yirmisini sana vereceğim. Bunu Bağdat 
Vilâyeti yapmış Mösyö Cakson, şimdiye kadar üste 
için 19.260.000 kuruş ücret almış. 

Bugün yapılan ameliyata gelince : 388.500 lira ka
dar kendisi, tahminen ücret almış. Bugün o Vilâye
tin Mebusları buradadır. Bu yapılan ameliyat, bunun 
ondabiri değil, eğer bunun hakikaten şu ikiyüz bin 
lira sarfiyat için Nafıa Nezareti bir müteahhit bulup 
da o ameliyatı, o müteahhide tevdi etmezse, su ku
ruyacak, o Vilâyet ahalisi susuzluktan boğulacak. O 
havali tamimiyle perişan olacak. Eğer bu Cakson'a 
yaptırılacak olursa, Cakson bunu on sene sürdüre
cektir. Belki ikiyüz bin lira masrafı iki milyon liraya 
çıkacaktır. 

Sonra başka bir müteahhide verilmediği halde, 
Cakson'un elinden kurtarmak için imkân yok. Çün
kü, mukavelenin bir maddesinin müteahhide verilmek 
üzere şart edilmiş, müteahhide verilmezse Cakson ile 
muamele kat edilecek, mukaveel yapılmazsa bunun 
için. 

SÜREYYA BEY (Berat) — Bir sual sormaya mü
saade eder misiniz? Bu Cakson ile yapılan mukavele
yi kim yapmış efendim 

ALİ CENANİ BEY (Devamla) — Bağdat Vilâye
ti yapmış efendim. 

SÜREYYA BEY (Berat) — Doğrudan doğruya 
merkezin malumatı olmadan mı yapmış? 

ALİ CENANİ BEY (Devamla) — Bağdat Vilâ
yetinden merkeze sorulmuş, demiş ki, Hindiye süddesi 
bu sene inşaata devam etmezse fena bir şekil alacak, 
bunu muvakkat bir müddet için yapmak üzere bura-
ra bir kumpanya bulduk, bunu bu kumpanyaya ve
receğiz. Merkez de demiş ki, mademki bu derece is
tical gösteriyorsunuz, bir müddet-i muvakkatçe için 
bunu verüı, mahallince bir mukavele aktedin demiş. 

SÜREYYA BEY (Berat) — Demek ki, bu, Mer
kezin mesuliyeti tahtında akdolunmuş bir mukavele
namedir. 

ALİ CENANİ BEY (Devamla) — Merkez, bu 
şekilde, muvakkat olmak üzere bir mezuniyet vermiş. 

İSMAİL HAKKI BEY (Divaniye) — Merkez, ic
mali bir mezuniyet vermiş. 

SÜREYYA BEY (Berat) — Her halde Merkezin 
mesuliyeti tahtında. 

ALİ CENANİ BEY (Devamla) — Mesele, şim
diki şeklindedir. Evvelce kim yapmışsa yapmış, bu
gün Cakson'un elinden kurtarmak için, ya bir şirke
te vermeli yahut ilânihâye bu Cakson'a senevi otuz-
kırk bin Lirayı vermeli. Bunun başka imkânı yok. 
Bugün bunun için kestirme tarîk, kâr, zarar her ne 
ise vermektir. Bugün bir müteahhitten yüzde iki, üç 
tenzil edilecek diye Cakson'a yüzde yirmi verecek
siniz ve Cakson da size bu işi bitirip, yapmayacak. 
Çünkü onun menfaati, devam etmesindedir. 

MUSTAFA ZİYA EFENDİ (Sivas) — Hangi 
Vali zamanında imiş? 

ALİ CENANİ BEY (Devamla) — Canım efen
dim, hangi Vali yapmışsa yapmış. 

MAHMUT MBMDUH BEY (Trabzon) — Yani 
bundan kimseye mesuliyet terettüp etmeyecek mi? 

İSMAİL HAKKI BEY (Divaniye) — Efendim, 
•isterseniz bu meseleyi ayrıca tahkik buyurursunuz. 
Bir tahkikat heyeti yaparsınız, mesul olanlar kim ise 
taayyün eder. 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — 
Nafıa Encümeni' tetkik etsin. 

İSMAİL HAKKI BEY (Divaniye) — Etsin; fa
kat bu başka mesele. 

ALİ CENANİ BEY (Devamla) — Şimdi bütçe
de Elcezîre ameliyatı için 5.516.680 kuruş isteniyor. 
Çünkü, Cakson'un yapacağı ameliyat üç aylık itibar 
olunmuştu, Haziran, Mayıs nihayetine kadar yahut 
Haziran iptidalarında bir müteahhide verilir. Ame
liyat tati l olunur zannolunduğundan, bu paranın, 
Mart, Nisan aylarında 1.474.946 kuruşu sarfolun-
rnuş, iki ayın hesabı çıkarılmamış, ihtimal ki, bu iki 
ay da buna mümasil bir şey sarfolunur. 

MEHMET CAVİT BEY (Selanik) — Hepsi sar-
folunmuştur. 

ALİ CENANİ BEY (Devamla) — Eğer dedikleri 
gibf, bunun hepsi sarfolunmuşsa, ameliyat tâtîl edi
lecektir. Şimdi mademki bu Hindiye süddesinin ame
liyatını yapmak üzere bir şirkte devrolunamadı, Cak
son bu eski muamelesinde devam etmeye mecburdur. 
Yalnız, o süddeye Elcezîre'nin diğer tarafına ikiyüz-
elli bin Lira para sarfedilen bu süddenin ameliyatını 
bugün tatil etmek, o ikiyüzelli bin Lirayı bütün bü
tüne suya vermektir. Binaenaleyh, bunun için yine 
ameliyata devam etmek icabeder. Bu sene zarfında 
yüzyirmi bin Lira kadar bir para konması hakikaten 
muktazîdi'r. 

SERVÎÇBN EFENDİ (Nafıa Müsteşarı) — Elce
zîre'nin yapılması için Hükümet-i Osmâniyye meş-
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hur Mühendis Mösyö Vükoks'u celbetti. Vilkoks, 
yapılacak imalâtın projelerini ihzar etti ve gayet ce
sîm projeler takdim etti. Ameliyatın masrafı onbeş 
milyon Liraya baliğ oluyordu. Bittabi o ameliyatı 
tamamen yapmayacaktı. Dedik ki, bunun şimdilik 
yalnız bir kısmını yapalım. Vilkoks, evvelemirde iha-
le-i ameliyyatı-n bir kısmını yapacaktı ve münâkaşa 
yapılacaktı; fakat Avrupa'lılara altı, yedi, sekiz, do
kuz ay bir mühlet verilecekti' ki,, müteahhitler oraya 
gidip, memleketin ahvalini ücretlerini, her şeyini 
anlasınlar ve ona göre bize bir fiyat verebilsinler. 

Vilkoks buna muvafakat ettikten sonra Bağdat'a 
avdet eder ve birkaç hafta sonra bir telgraf çeker ki, 
ameliyata derhâl başlamalı ve bu ameliyatı icra için 
Pirsin isminde bir müteahhit buldum, ona ihale ede
lim. Nezâret buna razı olmadı. Dedi ki, böyle cesîm 
imâlat, Bağdat'ta yapılacak bir münâkaşa ile ihale 
edilemez. İhale Dersaadet'te olacaktır. Binaenaleyh, 
ihale oluncaya kadar siz ameliyata devam edin. Vil
koks da cevaben dedi ki, emaneten bu işi yapamam. 
Onun üzerine Nezâret, münâkaşa oluncaya kadar 
mesuliyet size ait olmak ve münâkaşa oluncaya ka
dar Valinin muvafakatini istihsal etmek şartıyle ve 
muvakkat müteahhidin hiçbir hakk-ı rüçhânı olma
mak şartıyle bir mukavele teâtî edelim dedi. 

Öyle bir mukavele de teâtî olundu. O mukavele 
arz elliğim gibi, iki, üç, dört, nihayet beş ay mevki-i 
tatbikte bulunacaktı. Halbuki, açılan münâkaşa vak-
lü zamâniyle icra edilemedi. Avrupa'dan gelen ta
lipler dedi ki, bize verilen mühlet kâfi değildir, tem
dit edin. Temdit ettik, iki kişi zuhur etti'; fakat on
ların dermeyân ettikleri şerait şâyân-ı kabul görül
medi. Onlar ile müzakere ettik, yeniden bir münâka
şa yaptık, o da neticesiz kaldı. Bittabi şu esbaptan 
dolayı muvakkat olmak üzere yapılan mukavele de- J 
vam etti'. 

Son münâkaşa Nisanda vuku bulacaktı, Marttan 
Nisana kadar düşündük ki, 55.000 Lira kadar bir pa
ra sarf edilecek. Sonra gördük ki, yine dermeyân edi
len, teklif edilen şerait şâyân-ı kabul değildir. Bina
enaleyh, mukavelenameyi feshetmeye mecbur olduk; j 
fakat şimdiye kadar Hindiye süddesi yapıldı. Orada 
yapılan ameliyat oldukça ilerledi. Hattâ birkaç fo
toğraf getirdim, Reis Beye de verdim. Ondan da an
laşılıyor ki, yapılan îmâlât cesîmdir. Ona devam ] 
edilmezse muattal olacak, oraya sarfettiğimiz para 
mahvu heba olacak. 

Şimdi, Hindiye şeddinin ikmâli için tahmin edi- i 
yoruz ki, 300.000 Lira kadar bir para sarfedlecek | 

ve zannederim yirmidört ayda bitecek. Senenin ni
hayetine kadar yüzyirmi bin Lira kadar sarfedebili-
rîz. 1329 senesinde yüzelli bin Lira ve bakıyyesi olan 
30.000 Lira da 1330 senesinde sarf edilecektir. Bina
enaleyh, bu parayı Meclis-i Celîlenizden talep edi
yoruz. Bu sene için 120.000 Lira, gelecek sene için 
150.000 Lira, 1330 senesi için 30.000 Lira ki',-cem'an 
yekûn 300.000 Lira lâzımdır. 

MEHMET MUHARREM MİSBAH EFENDİ 
(Beyrut) — Müteahhit mevcut mu? 

SERVİÇEN EFENDİ (Devamla) — Var efen
dim, devam ediyor. Müteahhied-i muvakkat var. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Bir şey sual ede
ceğim. Bu ameliyatın yapılmasiyle istifade edilecek 
arazi Bağdat Şimendiferi güzergâhına mı tesadüf 
ediyor? 

İSMAİL HAKKI BEY (Bağdat) — Efendim, 
Bağdat Şimendiferinin tamamiyle güzergâhına tesa
düf etmez; fakat Bağdat'tan Kerbelâ'ya şimendifer 
girecek, şimendifer bu kısım üzerinden de geçecek. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Ker
belâ'ya şube olarak mı gidecek? 

İSMAİL HAKKI BEY (Bağdat) Şube olarak 
değil, ana Hattı olarak gidecek. 

iSERVİÇEN EFENDİ (Devamla) — Bağdat'tan 
Kerbelâ'ya kadar olan şimendifer oradan geçecek, 
Kerbelâ Necef tankından gidecek. 

İSMAİL HAKKI BEY (Bağdat) — Bir noktada 
Meclis-i Âlînin fikrini tenvir etmek isterim. Şimdiye 
kadar bu imalâtın bir müteahhid-i kat'îye ihale olun
masından teehhür vukua gelmesi, yalnız Hindiye süd-
desinin müteahhide havale edilmesinden ileri geliyor. 
Çünkü, şimdiye kadar müteahhit-i kat'îye ihale edil
diği zaman bu Hindiye Süddesinden mâdâ, daha iki-
buçuk milyon liralık îmâlât deruhte ettirilmek isteni
liyordu; yani bir noktada faydalı bir teklif derme
yân edebilen diğer bir- noktada muzur bir teklif der
meyân edebilir. Şimdi eğer Hindiye süddesi diğer 
mesâilden tefrik edilirse, bir müteahhit kolaylıkla 
bulunabilir ve o müteahhide bu iş havale olunabilir 
ve bu iş gördüler. Ve bu suretle muvakkat bir hâl
den kat'î bir hâle duhûl mümkün olabilir. İşte biz de 
Hükümet bu şerait dairesinde kat'î bir müteahhide 
havâle-i keyfiyyet ederek tahsisat verelim; fakat tah
sisat vermemezlik etmeyelim. 

Diğer işler için artık düşünsünler. Bu müstacel
dir. Eğer bu durursa, bir memleket harap olacaktır. 
Ondan dolayı bunu tefrik ederek bir müteahhide ha
vale edersek, bir müteahhit için bu iş kolay olur ve 
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'bir müteahhit bulunduğu andan itibaren, elyevm za
rarlı bir mukavele ile kendisine merbut olmuş oldu
ğu muvakkat müteahhit ortadan kalkmış olur ki, en 
ziyade arzu ettiğimiz budur; yani kendisiyle gayet 
muzır bir mukavelename akdetmiş olduğumuz Mös
yö Cakson bertaraf olmuş olacak ve binaenaleyh, 
matlup da bu suretle hâsıl olacak; yani Hükümet, 
yalnız Hindiye süddesini deruhte edecek bir müte
ahhide havale etmek suretiyle bu tahsisatı alsın. Bi
zim arzu ettiğimiz nokta budur. 

HULİSt BEY (Siroz) — Bunu Hükümet kabul 
ve tasdik ediyor mu? 

SERVİÇEN EFENDİ (Nafıa Müsteşarı) — Efen
dim, mevcut mukavelenamenin bazı aksamını tâdil 
etmek istiyoruz; fakat eğer mevcut müteahhit o şerai
tin tâdîlini kabul ederse, onunla devamında bir beis 
görmüyoruz. 

SÜREYYA BEY (Berat) — Her hâlde müteah-
hid-i cedîd mes'uliyeti deruhte etmek şartiyle bu 
masarifin tahmili lâzım gelir. 

SERVİÇEN EFENDİ (Devamla) — Esasen me
sele ondan ibarettir. Bağdat'ta umûmi ameliyat için 
gelen müteahhitlerin ekserisi mesuliyeti deruhte et
mek istemiyorlar. Bunlar diyorlar ki, bu usul bizim 
memleketimizde câri değildir. Biz de diyoruz ki, me
selâ Fransa'da, Almanya'da bir müteahhit inşa ettiği 
îmâlât-ı sınâiyyeden dolayı on sene mes'uldür. O 
mesuliyeti üzerlerine yükletmek istiyoruz. Ondan 
korkuyorlar. Nihayet onu vakıa kabul ediyorlar ama, 
ona muâdil fiyatı çok artırıyorlar, mesele oradadır. 

'SÜREYYA BEY (Berat) — Her hâlde mesuliy-
yet deruhte edilmeden, bir paranın sarfedilmemesi 
fikrindeyim. 

SERVİÇEN EFENDİ (Devamla) --Zaten Hü
kümet o fikirdedir. 

İSMAİL HAKKI BEY (Bağdat) — Efendim, 
mesuliyetin deruhte edilmesinden bahsolunuyor, bu 
kadar bin liranın heba olup gitmesi mesuliyetini 
Meclis kabul ediyor mu? Meclis, mesûliyyet-i mâne-
viyyeye, bu azîm günahın altına girebilir mi? Bunu 
düşünmelisiniz. Bu para elbette kontrol altında sar-
folunacak. Bir Divân-ı Muhasebat var ve Meclisi 
Mebusan daima sûret-i sarfını murakabe etmeye se-
lâhiyyettardır. Binaenaleyh, paralarda sûistimal vâki 
olursa, onun cezasını çektirmek yine elimizdedir. Bu 
suretle mezuniyeti şimdiden vermekte hiçbir beis yok
tur. Ama, bu mukavelenamede vuku bulmuş, mesul
leri aransın. Bunun için bir takrir verin, ben de size 
iştirak ederim. Müsebbipleri kim ise onlar hakkın

da tahkikat icra olunur; o ayrı bir mesele; fakat 
şimdi müstacel bir zaruret ve ihtiyaç karşısındayız. O 
müstacel zaruret ve ihtiyacı defetmek için bu parayı 
veriniz. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Ne 
için Hükümet bize teklif etmiyor? 

İSMAİL ¡HAKKÌ BEY (Devamla) — Hükümet 
söylüyor. Kendisi mütefennin bir zâttır. Fen namı
na söylüyor ki, bu lâzımdır. 

MEHMET CAVİT BEY (Selanik) — Elcezîre 
ameliyatı meselesi Serviçen Efendi Hazretlerinin de 
size beyan buyurduğu veçhile, tâ Meşrutiyetin ipti
dasından beri Hükümetçe takip edilmiş bir mesele
dir. İptida Mösyö Vilyam Vilkoks oraya gönderil
miş ve lâzım gelen keşfiyatı yapmış, projeleri ihzar 
etmiş. 

Hükümet de, o keşfiyat ve projeler üzerine - ki, 
eğer yanılmıyorsam, 1 4 - 1 5 milyon liraya baliğ olu
yordu - ameliyatı müteahhitlere ihale etmeye te
şebbüs eylemişti; fakat mebâliğ-i lâzimenin kultiyeti 
bu teşebbüsün bir kısmından sarfı nazar etmeye mec
bur etti. Onun üzerine teşebbüs daha kısa bir mik
yasta tutularak, icra edilen münâkaşadan da bir hüs
nü netice hâsıl olamadı. Bendeniz, Nafıa Nezâreti
ne geldiğim zaman bu meseleyi mevzubahis olmuş 
gördüm. Mahdut bir münâkaşa icra ettim. Münâ
kaşaya biri Çaksın, biri Pirsin olmak üzere iki İngi
liz dahil oldu. 

Bunların her ikisinin teklifâtı uzun uzadıya tetkik 
edildi. Neticede görüldü ki, biri 2 730 000 lira, di
ğeri de zannederim 2 605 000 lira teklif ediyorsa da, 
münâkasanamenin şerâit-i esâsiyyesinden biri Hükü
metin neşretmiş olduğu bu mukavelenamede hiçbir 
tâdil icra edilmemek olduğu hâlde ikisi de, gerek 
yüksek fiyat veren, gerek dûn fiyat veren mukavele
namenin şeraitini, hatta esâsî bazı şeraitini bile tâdil 
eylemişlerdi; yani Hükümetin mukavelenamesi üzeri
ne fiyat teklif etmiyorlar, kendilerinin yaptığı muad
del mukavelename üzerine fiyat teklif ediyorlardı. 

Esas itibariyle Hükümetin yapmış olduğu muka
velenameyi aynen kabul etseler dahi, fiyat - bizim 
erbab-ı fen ve ihtisasımızın raporlarda nazaran iki-
buçuk milyon lirayı tecavüz etmemesi lâzım geldiğin
den - fazla idi. Binaenaleyh, bu talipleri mukavelâtta 
icra ettikleri tadilâttan sarfınazar, teklif ettikleri fiyat 
da şâyân-ı kabul görülmemişti. Onun üzerine ken
dilerine tekrar müracaat edildi. Hükümet tarafından 
denildi ki, sizin teklif ettiğiniz fiyat bize muvafık 
gelmiyor. Biz de fiyat azamî ikibuçuk milyon lira-
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dan ibarettir. Saniyen, mukavelenamemizde bazı 
şerait tâdil ediyorsunuz. Şerâit-i muadelede bize 
katiyyen şâyân-ı kabul değildir, ya mukavelenameyi 
aynen kabul edeceksiniz veyahut reddedeceksiniz. Bir 
hafta müddet vererek yeniden münâkaşa yapıldı. 
Bu münakaşa neticesinde yine bu iki talip müracaat 
ettiler, ikisi de Hükümetin verdiği fiyatı; yani iki-
buçuk milyon lira fiyatı kabul etmeyince ve eski 
şerâit-i muadelede ısrar edince, Hükümet de bizzaru-
re münâkaşayı feshetti. Meselenin münâkaşa iti
bariyle mahiyeti bundan ibarettir. 

Her ne kadar münâkaşa yapılmamış ve ameli
yat bir müteahhide ihale edilmemiş ise de, bununla 
mesele halledilmiş olmadı. Çünkü, diğer tarafta 
maatteessüf Hakkı Beyin de söylediği gibi, fena bir 
mukavelename mevcut idi. O mukavelename muci
bince ameliyata devam etmek Hükümeti, gerek veri
lecek komisyon noktâ-i nazarından ve gerek daha 
birçok noktadan ızrar etmek olacaktır; fakat ben ko
misyon cihetine o kadar ehemmiyyet vermiyorum. 
Çünkü, Bağdat'ta yapılacak ameliyat için bundan 
pek dûn bir komisyonla muamele yapacak müteahhit 
bulmak, o kadar kolay bir şey değildir. 

Evvelâ, müteahhidin yapılacak imalâtı smâiyyeve 
inşâatı saireden dolayı hiçbir mesuliyeti olmaması, sa
niyen Hükümetin teftiş ve murakabesi olmaması eldeki 
mukavelenamenin en çürük esaslarını teşkil ediyor. 
Bu ahvâl dahilinde tabiî idi ki, o mukavelename da
hilinde muameleye devam etmek hiçbir Nazırca ka
bul edilemez bir şeydi. Halbuki, mukavelenamenin 
bir maddesinde Elcezîre ameliyyât-ı inşaiyyesi yeni 
bir müteahhidi ihale edilinceye kadar işbu mukave
lename mer'i ve muteber olacaktır deniliyor. Bina
enaleyh, Hükümetçe müteahhid-i cedîd bulununcaya 
kadar eski müteahhidin ameliyata devam etmesi ve 
mukavelenin dahi mer'i olması zarurîdir. 

İSMAİL HAKKI BEY (Bağdat) — Maamafih bu 
hüküm o kadar kat'i değildir. Şu kadar müddete ka
dar veyahut bir müteahhitle bir mukavele akdolu-
mıncaya kadar veya müteahhid-i haliyle kontrato 
kat'iyyen tecdit olununcaya kadar üç tane terdit var
dır. Binaenaleyh, müddet bitmiş, mukavele bitmiş farz 
olunabilir. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Yok, müd
det bitmiş yoktur. 

İSMAİL HAKKI BEY (Bağdat) — Ama üç aya 
kadar diyor. 

'MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Üç aya 
kadar ama, o vakitten beri birbuçuk - iki sene geç

miştir ve vakitten biri de müteahhit ameliyata de
vam ettiğinden dolayı hiç itiraz serd edilmemiştir. 
Evet, bu «ene bütçede yalnız elli bin yahut kırkse'kiz 
bin lira konmuş. Biz, filhakika müteahhide karşı 
beyanatta bulunduk, hattâ dedik ki, Meclis-i Mebu-
sanın da fazla bir tahsisat verip vermeyeceğini bilmi
yoruz. Tahsisat-, cedide vermediği takdirde sizinle 
olan mukavelenamemiz tahsisatın mevcudiyetiyle 
kaim olduğundan, mukavelede Meclis-i Mebusan be
hemehal tahsisat verecektir diye bir kayıt ve şart 
bulunmadığından, bittabi hükümsüz kalacaktır; fakat 
müteahhit bizim bu beyanatımızı hüsnü telâkki et
medi ve itiraz etti. Bugüne kadar Nezâretçe cere
yan eden muamelenin mahiyeti budur. Bugün bu işin 
içinden çıkmak lâzımdır. Bu işin içinden çıkmak için 
de ameliyyât-ı inşâiyyeyi heyet-i umûmiyyesiyle bir 
müteahhide vermek cihetinden, bendenizin fikrimce 
zarfınazar edilmek icabediyor. Ameliyatın en mühim 
kısmı, Bağdat Mebuslarının izah ettikleri veçhile 
Hindiye şeddidir. Bunun inşaatı için lâzım gelen me-
bâliği bütçeye koymak bizce de zarurîdir. Bütçeye 
konulacak olan meblağ Serviçen Efendinin buyurdu
ğu gibi, üç yüz lira raddesinde bir paradan ibarettir 
ki, şimdiye kadar yapılan keşfiyatın neticesinde taay
yün etmiş bir rakamdır. Bu üç yüz biıî liranın da bir 
kısmı bu sene, bir kısmı da 1329'da, bir kısmı da 
1330 senesinde sarf olunacaktır. Fakat kısm-ı âzami 
1328 ve 1329 senelerinde sarf edilecektir. Bu parayı 
bütçeye koymak için bir madde-i kanuniyyeye ihti
yaç vardır. Çünkü üçyüz bin liralık ameliyattır ve 
muhtelif senelere inkısam ediyor. Eğer o madde-i ka-
nuniyyeyi bütçe kanununa ithâl eylemek kabul edi
lecek ise, şimdiden tahsisatı da bu fazla ithal etmek 
lâzımdır. Ameliyatın kimin tarafından icra edileceği
ne gelince, bendenizce o da o kadar hâiz-i ehemmiy
yet bir mesele değildir. Şu arz ettiğim şerâit-i esâsiy-
yeyi kabul edecek her hangi müteahhit olursa, onun
la muameleye girişilir. Nazaretçe yapılacak iş, iptida 
eski müteahhidi çağırıp, kendisine teklîfafta bulun
maktır. Biz şu şerâit-i esâsiyyenin ithalini istiyo
ruz. Birincisi, yapacağınız ameliyat ve inşaatın kâf-
fesinde mesul olacaksınız. Ameliyat ve inşaatta nok
sandan ve kusurdan tevellüt edecek her türlü zayi
atı siz temine mecbursunuz. İkincisi, Hükümetin 
kontrolünü temin edeceksiniz. Zaten, ahiren Bağ
dat'a epeyce bir maaşla mühim bir memur gönderil
miştir. Mısırdan celb edilen bu zâtın umur-u niyahiy-
yede fevkalade ihtisası vardır. Lâzım gelen rnurake-
be ve teftiş keyfiyeti icra ettirilebilir. Elverir ki, mü-
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teahhit, o murakabe ve teftişi kabul etsin. Sâlisen de 
Hükümete sûret-i muntazamda. sarfiyat ve icraatın 
hesabatmı vereceksiniz. Bu üç şartı müteahhid-i 
sabık kabul ettiği halde, ameliyatın bir mesele çı
karmağa mahal olmaksızın yine onun uhdesinde ipka 
olunması mümkün olabilir. Çünkü, bu takdirde vuku 
bulacak sarfiyat üzerinden Kumpanyaya verilecek 
menfaat malûm Devletçe zarar-ı nakdîyi istilzam et
mez. Müteahhid-i sabık, bunları kabul etmemekte, ıs
rar ettiği takdirde, o vakit Hükümet, müteahhid-i sa
bıka karşı hiçbir taahhüdü olmadığından Hindiye 
şeddinin ameliyatını münâkaşaya vaz eder. Benim 
fikrimce ameliyatı hâl-î hâzırında tatil etmek ve 
Elcezîr'de irvâ ve İska ameliyatının şu kısm-ı zarurî
sini olsun ikmâlden sarf-ı nazar eylemek, ora ahalisi 
üzerinde icra edeceği sû-i tesfîrden mâda memleketin 
ihtiyacâtı itibariyle muvafık bir hareket olmaz. 

Yalnız, bütçemize koyacağımız paranın yüz, yüz 
yirmi bin lira raddesinde bir meblağ olacağını ve 
bütçemizin bu meblağı tediyeye müsait olup olma
dığını takdir etmek Hükümetin vazifesidir. Burada 
her ne kadar Nafıa Nezaretinin memurları varsa da, 
Maliye Nezareti tarafından kimse yoktur. Zannederim 
ki, Meclis, böyle bir taahhüdü kendiıkendine alamaz. 
Her halde, mademki, bütçe kanununa bir madde ilâ
ve edilecektir, bir taraftan, mevcut oaln evrak-ı keş-
fiyyeye nazaran lâzım gelen meblağın neden ibaret 
olacağının tayini, diğer taraftan, bu maddenin tan
zimini encümene havale edersiniz. Encümen, Maliye 
Nazırını da buraya celb eder. Bunun bütün Meclis-i 
Mebusanca arzu edilen bir mesele olduğu ve hakika
ten Hükümetin şerefi itibariyle ve oranın ahvâli hu-
sûsiyyesi itibariyle yapılması lâbüd ve zarurî bir me
sele olduğunu beyan eder. Maliye Nazırı da ümit 
ederim ki, teşkilât-ı Maliyye ne olursa olsun, böyle 
mühim bir talebi isaftan içtinap etmez. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — İşin için
den çıkmak için buyuruyorsunuz. İşin içine nasıl 
girilmiş, ve ne için girilmiş ve kimler girmiş, bunu 
anlamak kabil mi? Mukavelenameyi akt eden hangi 
Hükümet ise, onun hakkında da bir mesuliyet lâzım
dır. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Onu 
evvelce Cenani Bey burada izah ettiler. Hükûmet-i 
mahalliyye, ahali tarafından vuku bulan şikâyât 
üzerine bu ameliyata teşebbüs etmek zaruretini his-
seylemiş, Hükûmet-i merkeziyyeden de muvakkat 
bir müddet için ve cüz'î bir ameliyat için mukavele 

yapmak ruhsatını almıştır. Halbuki yapılan muka
vele, ne kısa bir müddet için oldu, ne de cüz'î bir 
ameliyat için. Bağdat'ta Devletin en büyük bir me
muru tarafından imza edilen bir mukavelenameyi ve 
tasdik etmemek de kabil olamazdı. O mukaveleden 
terettüp eden mesuliyetin kime ait olduğunun müza
kere edilecek zamanı değildir sanırım. 

\MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Mukave
lename ahkâmına Hükûmet-i Merkeziyye biliyor 
muydu, bilmiyor muydu? 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Yapıl
mazdan evvel bilmiyordu. Yapıldıktan sonra haber
dar oldu. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Farz ede
lim ki, Vali aktetmiş, Vali, vâsi bir salâhiyeti haiz 
midir, değil midir? 

MEHMET TALAT BEY (Ankara) — Nazım 
Paşa, selahiyyet-i fevkaladeyi hâiz bir Vali değil 
miydi? 

ALİ CENANİ BEY (Halep) — Müsaade buyu
run. Meselenin ehemmiyeti zannederim tamamiyle 
taayyün etti. Muvazene Encümeninin bu meseleyi 
tetkik etmesini bendeniz münasip görüyorum. He
yet-i Umûmiyyenin tensip ederse, Nafıa Encümeni 
ile birleşerek hu meseleyi takdir etsinler. Bütçe Ka
nununa bir madde olarak ilâve etsinler. Bunu encü
men namına teklif ediyorum. 

MUHARREM MÎSBAH EFENDİ (Beyrut) — 
Başka bir müteahhit bulunmazsa, ameliyata yine 
Mösyö Cakson devam edecek mi? 

MEHMET CAVİT BEY (Selanik) — Mâni yok. 
Devam edebilir. Fakat bu şeraiti kabul etmek şar
tıyla. 

ALİ CENANİ BEY (Halep) — Bu maddenin te
hirini encümen talep ediyor. 

REİS — O halde on birinci fasıl tehir olunacak. 
Encümen bu hususta lâzım gelen tetkikatı icra ede
cek. Şu halde on birinci faslın tetkikat-ı lâzîmenin 
icrası zımnında Nafıa ve Muvazene Encümenlerine 
havalesini kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller kal
kar) Kabul olundu. 

ONİKİNCİ FASIL 
Turuk-u Umumiyye-i Vilâyât : 
1. Maâşât 5 608 773 
2. Harcırah 2 085 879 
3. Müteferrika 145 777 

On İkinci Faslın Yekûnu 7 840 429 
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MEHMET TALÂT BEY (Ankara) — Turuk-u 
Umûmiyye-i Vilâyât Maâşât ve Harcırah ve Müte
ferrikası için yetmiş, seksen bin Lira kadar bir para 
veriyoruz. Eğer bunları turuk-u husûsiyye ile bera
ber mezcedecek olursak, memleketin yolları için ya
rım milyon Liradan fazla bir para veriyoruz. Yani. 
milletin kesesinden bu kadar bir para çıkıyor. Fakat 
bu para, kısmen sarf olunmuştur. Nafıa Nezaretine 
verilen tahsisat masârif-i müsmİreden olmasına na
zaran, bu para mukabilinde yapılan şeyler nedir? 
Biz, elbette bunun bir bilançosunu (görmeliyiz. Çün
kü cdlb olunan birtakım mühendisler var ve her se
ne Tarîk Bedelâtı namıyla veriden birçok paralar var. 

Turuk-u umûmiyye ve turük-u hususiyyenim iki
sini birden arz etmeye mecbur oluyorum. Çünkü ev
velki fasılda söz söylemeye imkân bulamamıştım. 
Binaenaleyh gerek turük-u umûmiyyeden ve gerek 
turük-u husûsiyyeden benim dâire-i intihabiyyemde 
bir şey yapılmamıştır dersem, kimse itiraz edemez 
zannederim. («Her yerde böyle» sedaları) Şimdi ben
deniz soruyorum, bu verilen paralardan ne kadarı 
sarf olunmuştur? Ve buna mukabil ne yapılmıştır? 

Hükümet, Tarîk Bedelât-i Nakdiyyesini nakden 
alacak yerde ahaliyi amele-i mükellefe tarzında be
denen çalıştırsaydı millet buna razıydı. Hiç olmazsa 
bu suretle şimendifer güzergâhlarında bulunan köy
lerin hat boyuna olsun yollarını yapmış olacaklardı. 
Halkın en ziyade şikâyatını m u c i p olan esbaptan bi
risi de bu yolsuzluktur. Hu sene zarfında olsun, şu 
verilecek para ile ne yapılacaktır? Bize bunu izah et
sinler. Bize bu teminat verilmedikten sonra bu pa
rayı vermeyeceğiz. 

BURHANETTİN BEY (Turuk-u Maâbir Mü
dürü) — Memâlik-i Osmaniyyede turuk-u husûsiyye 
üzerine yapılan işler, yekûn-u umûmî olarak 623 ki
lometre 568 metre tâlimdedir. 

MEHMET TALÂT BEY (Ankara) — Bundan 
Ankara'nın da hissesi gözükebilir mi? 

BURHANETTİN BEY (Devamla) — Hay hay, 
göstereyim. Sonra yumuşak kaya olarak 44 kilometre 
794 metre ve sert kaya olarak 606 kilometre 56 met
re tülünde tesviye-i turâbiyye icra edilmiştir. Hen
dek tathâratı olarak 775 kilometre 860 metre ve ban
ket olarak 818 kilometre 27 metre tanzim ve tesviye 
ameliyatı yapılmıştır. 

Şoselere gelince1 Silindiri ikmâl edilmiş şose, 539 
kilometre 537 metre. Kırma taş konmuş, silindiri ya
pılmamış şose, 144 kilometre 913 metre. Kırma taşı 
müstahzar şose, 234 kilometre 815 metre. Ham taşı 

müstahzar şose, üç yüz otuz dokuz kilometre 466 
metredir. 

İkmâl olunmuş ameTiyyat-ı sınaiyye: Mücedde-
den inşa olunan 454 köprü, 645 menfez, tâmîren ya
pılan 714 köprü, 196 menfez, müncelllâ olarak 10.449 
metre tülünde, 22.310 metre mikâbında istinat du
varı, kuru olarak 8.077 metre tülünde, 22.743 metre 
mikâbında pere harçlı olarak 3.578 metre tülünde, 
6.817 metre mikâbında, kuru olarak 8.826 metre tü
lünde, 17.476 metre mikâbında tâmîrât-ı mütemâ
diye için sarfiyat 2.583.107 kuruş inşâât-ı cedide ve 
tâmîrat-ı esâsiyye içi'n sarfiyat 42.026.282 kuruş, ya
ni bu sene içinde mecmu sarfiyatımız 44.609.389 ku
ruştur. Bunlardan mâdâ, Havran yolları ve Musul Vi
lâyetinde Tür âb-ı Kebîr için daha birtakım sarfiya
tımız vardır ki, onlarla sarfiyatımızın yekûnu 
45.050.i623 kuruş ediyor. 

Vilâyâtta yapılan işlerde masrafın mikdâr-ı sarfı 
berveçhiâtîdir: Yüzde yüz sarfiyat icra eden İstan
bul, Edirne, Hüdâvendigâr, Diyarbekir, Musul Vila
yetleriyle Urfa, Samsun, Kudüs Sancaklarıdır. 

Yüzde doksan ile yüzdeyüz sarfiyat icra edenler 
Ay'dın, Bitlis, Basra, Kastamonu Vilayetleriyle Ku
düs, İzmit, Bolu, Kala'-i Sultaniyye Çatalca Sancak
larıdır. 

Yüzde seksen ile yüzde doksan sarfiyat İcra eden
ler Erzurum, îşkodra, Adana, Cezair-i Bahr-i Sefiri, 
Kosova, Mamuretülazîz, Selanik Vilâyetleridir. 

Yüzde altmış ile yetmiş sarfiyat icra edenler An
kara, Konya, Yanya Vilâyetleridir. 

Yüzde elli' ile altmış sarfiyat icra edenler Halep, 
Sivas, Trabzon Vilâyetleridir. 

Yüzde kırk ile dili sarfiyat icra edenler Beyrut, 
Suriye, Manastır, Van Vilâyetleridir. 

Bağdat, sene nihayetinde turuk-u maâbir-i umû-
miyyesi İçin yüzde 23,70 ve Zor Sancağı da yüzde 
5,64 nisbetinde sarfiyat icra etmişlerdir. («Bağdat'ta 
ne yapıldı?» sedaları) Birçok köprülerin inşasına baş
landı. 

MEHMET SADIK EFENDİ (Denizli) — Müsaa
de ediniz, bir şey sual edeceğim. Aydından bahsetti
niz, halbuki Karaağaç - Çal hatlarında katiyyen ne 
köprü, ne yol yapılmamıştır. Bu resmen beyan ettiği
niz şeyler bize kanaat-i kâmile hâsıl etmiyor. 

BURHANETTİN BEY (Devamla) — Aydın Vi
lâyetinde İzmir - Urla tarikından müfrez Yenikale 
tarikinda 986 metre mikap kırma taş istihsal edil
miştir, İzmir - Urla - Çeşme'de 895 metre tülünde si
lindir ikmal edilmiştir. 
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MEHMET SADIK EFENDİ (Denizli) — Denizli" 
den bahis yok. (Gürültü) 

FEYZİ BEY (Diyarbekir) — Herkes böyle kendi 
daire-i intihabiyyesini sorarsa müzakere cereyan ede
mez. («Doğru» sadaları.) 

BURHANETTİN BEY (Devamla) — Zaten bun
larda Denizli'den bahis olup olmamasında Nezaretin 
kusuru yoktur, bunlar vilâyetin gönderdiği cetvel üze
rinedir. Bu Nafıa Nezaretine ait bir şey değildir. Mec
lis-i Umumî-i Vilâyete aittir. 

YUSUF ZİYA EFENDİ (Lazistan) — Öyle her 
Vilâyetin taşını toprağını saydırmak suretiyle cevap 
istersek bu müzakere bir hafta da, bir ay da devam 
eder. Nezaret tarafından resmen gelen memurun söy
ledikleri sözlere bizim kanaat etmemiz lazımdır. Şa
yet kanaat etmezsek hilaf-ı hakikat bir şey görürsek, 
bizim birçok turuk-u kanuniyyemiz var, Nazır-ı me
sulden derhal istizah ederiz. Böyle turuk-u kanuniy-
yenin gayrı bir surette bu kürsüde bulunan zata siz 
doğru söylemiyorsunuz, vesikanızı çıkarın demek ben-
denizce münasip değildir. 

MEHMET SADİK EFENDİ (Denizli) — Hayır, 
öyle demedik. Denizli yollarına hiçbir şey sarfolun-
madı diyoruz. 

BURHANETTİN BEY (Turuk-u- Maabir Müdü
rü) — Hangi yollar yapılacağını Meclis-i Umumiler 
tayin edip, Nafıa Nezaretine büdiriyorlar. 

AHMET MÜFİT BEY (İzmit) — İnşa olunacak 
yolların turuk-u umumiyye ve hususiyye namı ile 
taksimi, taksim-i âmâl kaidesine de muvafıktır. Fa
kat bu turuk-u umumiyyenin ne zaman ve nerelerden 
başlanacağı zannederim henüz takarrür etmediğinden 
ve turuk-u umumiyyenin üzerinde bulunan köprüler
den bazılarının yıkılmış olması hasebiyle buralarda 
mürur-u ubûr katiyyen munkati bulunduğundan ve 
tamirata nerelerden başlanacağı hakkında Nafıa Ne
zaretinin projesi var ise de, ehemini mühimmine tak-
dimen pek müstacel olan yerlerin evvelemirde na
zar-ı itibara alınarak hiç olmazsa tamir suretiyle ol
sun oraların kabil-i mürur bir hale ifrağını temenni 
edeceğim, Malum-u âlileri Sakarya Nehri, ta Anka
ra'dan çıkarak Hüdavendigâr Vilâyetinden geçerek, 
İzmit Sancağından geçerek nihayet Karadeniz'e dö
külür. Bu memalik-i Osmaniyyenin Bahr-i Siyah'a 
dökülen nehirlerinin büyüklerindendir. Bu nehir üç-
beş senede bir tuğyan ederek geçtiği yerlerde pek bü
yük hasarlar ika eder. Ezcümle, Adapazarı havalisi 
daima bu nehrin taht-ı tehdidinde bulunur, hatta şi
mendiferi de taht-ı tehdidinde bulundurur. Avrupa'da 

bu gibi nehirlerden fevkalâde istifade edildiği halde, 
biz maatteessüf daima zarar görüyoruz. Geçen se
ne bizim ufacık bir Almanya seyahatimiz var, orada 
Elbe ve Ren nehirlerinden Almanya'nın ne kadar is
tifade ettiğini reyül'ayn müşahede ettik. Şüphe yok, 
hepimiz isteriz ki memlekettimizde de aynı surete 
o gibi vesait-i tabiyyeden istifade edilsin, bunu irva 
ve iska ameliyatına ait faslın müzakeresi esnasında 
yine arz edeceğim. O Sakarya Nehrinin üzerinde 
Geyve Kazasına pek yakın olan bundan bir hayli 
sene evvel yapılmış ve hakikatan asar-ı atikadan ma-
dut bir köprü vardır. O köprünün baş ve orta ta
raflarından Sakarya'nın tuğyanı münasebetiyle bir
kaç mühim ayağı yıkılmış, dere içine akmış. Bunun 
için kaç defa müracaat olundu ise de tamiri cihetine 
gidilemedi. Çünkü turuk-u umumiyyede dahildir, ne 
zaman oralarda turuk-u umumiyye inşasına başlanır
sa, bu köprü de o vakit yapılır cevap verilerek te
hir edildi. Ahali, her sene, kendi ceplerinden ufak 
tefek iane ile hatıllar, odunlar koyarak köprüyü mu
vakkaten kendilerinin geçebilecekleri bir hale koyu
yorlar fakat bu da bittabi muvakkat oluyor. Bina
enaleyh hem o ikâr-ı kadim köprünün kıymet-i fen-
niyye-i tarihiyyesini muhafaza ve hem de mürur-u 
uburu lâyikiyle temin etmek için tamiratın icrası ile 
icap eden paranın itasını temenni ederim. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Burada pa
ra veremeyiz. 

AHMET MÜFİT BEY (Devamla) — Tahsisatı, 
Dairesinden fazla istemiyoruz. 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Bu 
bütçenin heyeti umûmiyyesinde de arz ettim. Rica 
ederim, Nafıa Nezaretini, keşke Vükela sınıfından 
ayırıp da ikinci sınıftan bir Nezarete tahvil etseydik, 
tabiî, o vakit Nazırları da böyle ikide birde değiş
meyeceğinden esaslı bir program tanzim ve biz de 
kabu] etmiş olsaydık çok iyi olurdu. 

Şimdi bir Nazır geliyor, bir program çiziyor, o 
gidip diğer bir Nazır geldiğinde ayrı bir program 
takip ediyor. Böylelikle hiçbir iş meydana gelmiyor. 
Turuku umumiyye ve hususiyyenin bir an evvel ya
pılması ve esaslı bir program tahtında hareket edil
mesi için bu babda Nezaretten bir temennide bulu
nalım da Teşrini Saniye kadar Hükümet bir tedbir 
yapsın ve ne yapmak lâzım gelirse bunu kanun şek
line ifrağ etsinler de iş bozulmayarak devam etsin. 

Şimdi ne diyeyim, bendeniz meselâ Rengin - İne
bolu yolu turuku umûmiyyeye dairdir. Benim daire-i 
intihabiyyemde turuku umûmiyyeye dahil olun yol 
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budur. Bunun için iki üç senedenberi feryat ediyo
ruz. Trüku umûmiyyedendir diye (bir taş yapılmı
yor. Bunun sahil kısmı mahvoldu, zaten burada za
hire azdır. Bazan kıtlık vuku bulur, ahali son derece 
sıkıntı çekiyor. 

Kengırı - İskilip cihetinde bütün mahsulât kuyu
ların içerisine gömülüyor; çünkü mahsulâtı satamı
yorlar bunun için şimdi ne desek beyhudedir. Kel
lim kellim îâyenfa oluyor. 

Rica ederim, Hükümet bilhassa bunu nazarı dik
kate alsın, bir ân evel yollar yapılsın. Bu usul ile bu 
yollar yapılmaz, yapılır ama, hu para ile yapılmaz. 
Nafıa Nezareti bütçesindeki para ile yollar bitmez 
Halbuki bu memleketin yüz sene yola intizar etme
ye tahammülü yoktur. 

KEYGAM ERENDİ (Muş) — Teessüf ederim 
ki, Anadolu tarafında yolların yapılması için katiy-
yen icraat yoktur. Fukarayı ahaliden daha fazla pa
ra alıyorlar fakat hiç yol yoktur. Erzurum'dan Bit
lis'e ve Van'a, Diyarbekir'e kadar katiyyen yol yok
tur. 

Dağlarda ahali kendi ihtiyaoatını arka ile sevke-
diyor. Erzurum, Bitlis - Van tarikleri turuku umû-
miyyeye dahilken, hiç inşaat yapılmadı, ahali her ta
rafta intizar ediyor, yol yapılmayacak ise ahaliden 
neden para alıyorlar. Rica ederim bu yollar yapıl
sın, bütün Anadolu'ya 60 bin lira tahsis olunuyor. 
Halbuki bir Vilayet için 50 bin lira tahsisat veril
miş. Bu 60 bin lira yirmi Vilayete nasıl taksim olu
nacak. Rica ederim yalnız kararla iktifa etmeyelim 
icraat yapalım. 

REİS — Onikindi faslı reye koyuyorum, kabul 
edenler ellerini kaldırsın. (Eller kalkar). Kabul olun
du efendim. 

ONÜÇÜNCÜ FASIL 
Turuku Umûmiyye Tamiratı: 
1. Tamiratı mütamadiye 1.000.000 
2. Tamiratı müstacele 2.500.000 

Onüçüncü Faslın Yekûnu 3.500.000 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller 

kalkar). Kabul olundu efendim. 

ONDÖRDÜNCÜ FASIL 
Kontratlı Mühendislere Verilecek 

Tazminat 243.777 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller 

kalkar). Kabul olundu efendim. 

ONBEŞİNCİ FASIL 
Anadolu Yollan İnşaat ve Tamiratı 6.000.000 
HACI EVLİYA EFENDİ (Maraş) — Anlaşıl

madan kabul olunuyor. Kontratlı Mühendislere ve
rilen tahsisat nedir? 

ALİ CENANİ BEY (Halep) — Kontratları fes-
holunup yol verilen Mühendislere verilen tazminat
tır. 

RA1.F EFENDİ (Erzurum) — Rüfekayı kiram 
artık dertl eşeceği kadar dertleşti, söylenecek sözler 
de söylendi. Anadolu ahvali esef - istimaline ait da
ha bazı şeyler söylendi, onların içinde en ziyade şa
yanı esef, Erzurum ahvali olduğuna dair birçok 
sözler söylendi, rüfekayı kiramın cümlesi bunu bili
yorlar. Binaenaleyh o cihete dair de izahat verme
yeceğim. 

Müsaadenizle yalnız bir iki lakırdı söyleyeceğim, 
ondan sonra kırk - elli imzayı havi bir takririm var 
onu takdim edeceğim. İnşallah nazarı dikkate alınır 
ve o suretle kabul buyurulur. Erzurum ahalisinin bu 
memlekete ne suretle fedakârlık etmiş, ne suretle va
tan uğrunda göğsünü gererek feda-yı can etmiş ol
duklarını hepiniz biliyorsunuz. Şu zamanda bu aha
li öyle bir halde bulunuyorlar ki memleketlerinden 
bıkmak, usanmak raddesine gelmişler. 

Vaktiyle 93 Muharebesinde birçok felâkete uğ
radılar, ondan sonra da yol yok, uraur-u Nafıadan 
hiçbir şey yapılmamış. Şimdi hiçbir şey olmazsa 
kendi memleketlerinde vatanlarını, yani evlerini, va-
tan-ı hususilerini tamir edecek odun bulamıyorlar. 

Büyük bir meşe ormanı vardı, o da 93 Muhare
besinde Rusya hududunda kaldı bir ufak meşe or
manı vardı o da gitmiş. Şimdi Erzurum'da bir ev 
yapmak için - bunu kat'î söylüyorum inanınız iki 
tane ev yıkıyorlar - Rusya hududundan odun geli
yor, okka ile satılıyor. 

Şimdi bizim Erzurum'a yirmi saat mesafede bir
takım ormanımız var lâkin değil oralara araba, hay
van bile giremiyor. Eğer oraya bir yol yaptılacak 
olursa hem Karadeniz tarik-i muvasalası kasredilmiş 
olacak hem bu suretle o meşeleri Orman Nezareti 
hüsn-ü muhafaza edecek olursa Erzurum ahalisi 
istifade edecek. Zaten oralarda sekiz dokuz ay kış, 
üç ay yaz görüyorlar. Bu ahali meskenlerini teda
rik edip, içlerinde oturup, icabı halinde yine size 
karakolluk vazifesini ifa edecekler. 

Eğer bu yapılmayacak olursa, emin olunuz ki 
Erzurum ahalisinden çokları artık bıkıyorlar. Evini 
ne ile yapacak? Odun yoktur, ondan sonra da hu-
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duda doğru bir yolumuz var, vaktiyle şose suretiyle 
yapılmamış; bir miktar araba gidip geliyordu, lâkin 
derelerden tepelerden geçenlerde bir sel gelmiş, bir
çok mühimmat gönderilirken - arkadaşlardan bir ta
nesi söyledi - gitmiş köyün birinde kalmış üç gün
lük yolu otuz günde gelebilmişti. Bu suretle dertleri 
daha ziyade deşecek olursak, ihtimal ki hepiniz daha 
ziyade acıyacaksınız. 

Şimdi bütçeye Anadolu Vilayetleri için 60 bin li
ra bir para konulmuş. Erzurum'da şimdilik bu sene
lik bir şey yapılamaz; emir verilip ameliyat tatil olu
nacaktır. Zaten bir madde-i kanuniyye de teklif ede
cekler. Bu gibi umur-u Nafıa için verilecek tahsisa
tın o sene olmazsa gelecek sene sarfı için mezuniyyet 
vereceğiz. 

Geçen senelerde de böyle bir şey yapılmıştır zan
nederim, başka senelere de şümulü olmak üzere bu 
gibi yollara verilecek tahsisat yalnız bir sene için 
değil, sarfedilemeyen para, ertesi senede sarfedil-
mek üzere bir madde-i kanuniyyede konulacaktır. 

Onun için 60 bin liradan Erzurum - İspir tarikına 
Nafıa Nezareti her kaç kuruş sarfedebilirse etsinler. 
Zaten ameliyat zamanı geçiyor. Mühendislerimiz de 
pek noksandır. İşitiyorum ki, Mamuretülaziz'de Yol 
Mühendislerimiz boş kalmış. Onlardan da bir - iki 
tane Erzurum'a alıp çalıştırırsanız bir miktar bir şey
ler yaptırabilirsiniz. Bunu bilhassa rica ediyorum ve 
takriri de takdim ediyorum. 

ALİ OSMAN EFENDİ (Çorum) — Demin Niğ
de Mebusu, filan köprü yapılsın diye şikâyet ediyor
du. Benim de size söyleyeceğim yine bunun aynı 
bir şeydir. 

MUSTAFA ZİYA EFENDİ (Sivas) — Bu naka
ratı hepimiz tekrar ediyoruz. 

ALİ OSMAN EFENDİ (Çorum) — Kastamo
nu'nun iskelesi olan İnebolu'dan girildiği vakit, or
man olarak Tosya'ya kadar devam eder gider. On
dan sonra İskilip'e, Sivas'a kadar ova, Ankara'ya 
kadar ova. Hiç dikili bir ağaç yok, toprak gayet 

münbittir. Çorum, İskilip bereketli mahsul alır; fa
kat satacak yer yok. 

Kendisine denilse ki, filan tarlayı ne için ekmi
yorsun? Efendi, ambar dolu, müşteri yok cevabını 
alırsınız. Bu böyle olduğu halde beride Kastamo
nu'nun mahall-i zer'i noksan olmasından dolayı aç
lıktan telef oluyorlar ve Kastamonulular bilirler ki, 
Kastamonu kendi mezruatıyla geçinmiyor, daimî su
rette dışarıdan getirirler. Ne kadar zor olsa, ne ka
dar pahalı olsa yine dışarıdan alınacaktır. Ben 1325 

senesinde bir milyon liralık buğday alındığı vakit 
Hükümette oturuyordum. 

Kastamonu Valisi, Kaymakamı telgraf başına 
çağırıyor, diyor ki, bize buğday verebilir misiniz? 
Fiyatlarına baktılar, ecnebiden, yani Romanya'dan 
alınacak buğday ile oradan verilecek buğdayın fiyat
larını mukayee ediniz; mahallî mahsulü gayet ucuz 
idi. Fakat uçurmak mümkün değil. 

Eğer yol olmuş olsaydı biz o zaman kendi mah
sulümüzü mübadele edecek, paramızı beynimizde 
bir elden alıp, bir ele verecektik ve bu para harice 
gitmeyecekti. Sonra bir de bu ova kısmında ağaç 
olmamasından dolayı köylerin haline baksanız, uzak
tan bakıldığı vakitte, kapısı, açık olan bir siyah de
likten ibaret görünür. Bunlara köy denmez, toprak 
yığıntısı denilir. Neden? 

Çünkü 80 - 90 kuruşa bir ağacı köylü alamaz. 
Eğer yanı başında, yani hemen 15 saat ileride olan 
Kastamonu cihetine yol açılacak olursa, oraların 
ormanlarının ağaçları beri tarafa gelecek ve bun
larla kendilerine mesken tedarik ve inşa edecekler. 
Âdeta medenileşecekler ve kendileri de mahsullerini 
satmış olacaklar yahut mübadele edecekler. 

Biz, memleketimiz, ziraat ziraat memleketi diye 
bağırıyoruz, ziraat terakki etmiyor diyoruz. Ahali 
cahildir. Avrupa usulü sapan, pulluk, orak makinesi 
almıyor diyoruz. Ahali her şeyden evvel menfaatini 
iyi takdir eder. Ahalinin mahsulatını mahrece isal 
etmek için Hükümet yol yapmamıştır ki, ahali cahil 
de menfaatim takdir etmiyor denilsin. 

Ben ümit ederim ki, şu şimendifer havalisinde 
olan yerlerde hiçbir kimse yoktur ki, menfaatini 
takdir etmesin. Kendisi onun kolayını bulur. Fakat 
bin kere üzerine nasihatçı göndersek, mahrece isali 
olmayan yerlerde ziraatın terakkisi mümkün değil
dir. Şu halde hem bu ova ahalisi keresteden istifade 
etmek için kerestelik ağaçların o tarafa gelebilmesi, 
hem de Kastamonu semtinde ahalinin ormanlarını 
yakıp mezraa haline tahvil edememesi için yolun in
şası elzemdir. 

Ahali bir orman görüyor. O orman kendisini 
beslemiyor. Ondan satıp da istifade edemiyor. Ne ya
pacak? Tarla haline kalbedecek ki, geçinebilsin. Ona 
deseniz ki, sen bunu yakma. O, bana ne faydası var, 
ben keserim, yakarım, yerini tarla yaparım ve isti
fade ederim der ve ormanı o adam bilüzüm adde
der. O ormandan hâsıl olacak menfaati usul-ü in-
tifaı yollar sayesinde halk anlayacak olursa orman 
yetiştirir. 
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Bunu satayım da, yerine zahire mubayaa ede
yim der. Benim şimdiki arzum, şu Kastamonu ile 
Çorum arasında olan dağlıktan bir yol geçirilmesi 
ve bütün ova semtinin buranın kerestesinden istifade 
ettirilmesi ve ova semtinin zahirelerinden de, zahire-
sizlikten bunalan Kastamonu ahalisinin kıtlıktan kur
tarılması için yolun inşası lâzımdır. Bu ya turuk-u 
umumiyye meyamna ithaliyle olur veyahut... 

ALİ CENANİ BEY (Halep) — Pek geniş vakit
te imiş gibi uzunuzadıya söz söylüyoruz. 

ALİ OSMAN EFENDİ (Devamla) — Benim söy
lediğimi çok görüyorsunuz. Fakat siz beyhude birkaç 
saat kürsüyü işgal ettiğiniz vakit biz ağzımızı açmı
yorduk, efendi! Şimdi söylemeye hakkınız yok. Şim
di bu yolun inşası, ya turuk-u umumiyye meyamna 
ithal olunur veyahut işbu tahsisattan ifraz edilecek 
tahsisat itasiyle olur. Vereceğim takrir hakkında 
münasip muamele yaparsınız. 

ZİHNİ EFENDİ (Karahisar-ı Şarki) — Turuk-u 
umumiyye meyamna dahil olup da, bu sene Gire
sun'da 47 kilometrelik yol yapılacağını haber almış
tım. Programa dahil olmuş, bilahare de istikşafa me
mur gönderiliyor diye haber aldık. Şimdi yapıldığı
na dair bir malûmat alamıyoruz. Buna dair tafsilat is
tiyorum. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Erzurum) — 
Efendiler, şimdi bi/im arkadaşların hepsinin söyle
diklerinden anlıyorum ki, her tarafta yola ihtiyaç 
var. Hatta şimdi verilen 60 bin lira değil, 600 bin 
lira da olsa, bu yolların yapılmasına kâif gelmez. 
Onun için elzemi, lâzıma tercih etmek lâzımdır. Bi
zim yollar iktisadî ve askerî olmak üzere iki nevidir, 
ve bunlar memleektin her tarafında elzemdir. Fakat 
hem iktisada, hem askere hizmet eden yollar .hep
sinden daha elzem olduğunu hepiniz takdir edersi
niz. Anadolunun Erzurum ve Van Vilayetleri hudut 
boyundadır. Bizim askerin erzakını götürecek yol
lardır. Bu kış Bayburt Fırkası Erzurum'a naklolun
duğu vakitte Bayburt Fırkasının bataryası Kop Da
ğının üzerinde iki hafta karlar içinde kaldı. Etraf
taki köylerden iki - üçyüz- kişi toplanıp, ancak iki 
hafta zarfında Kop Dağından aşağı indirdiler. Maa
zallah, eğer bir muharebe vaktinde olsaydı ve Bay
burt Fırkası Erzurum'un imdadına gidecek olsaydı 
bu bataryalar bu yollardan geçerek nasıl imdada ye
tişecekti? Orada asker erzakım ne kadar kaabilse 
sahile, hudut başına götürmek lüzumunu kim inkâr 
eder? Maatteessüf bizim Hükümet, Nafıa Nezareti 

olsun, Harbiye Nezareti olsun, Erzurum'daki yolla
ra hiçbir vakit ehemmiyet vermemiştir. Güya hudu
dun öbür tarafındaki Hükümet, samimî bir dostu
muzdur. Bizim üzerimize hücum etmeyecek fikri hâ
sıl olmuş idi. Oralarda yol yapmaya hiç teşebbüs 
etmezler. Öyle zannediyorum ki, bu yazın öyle bir 
şayia çıktı; ileride muharebe olacak. Erzurum'da 
hepiniz işittiniz, gazetelerde gördünüz. İkrah etmesin, 
oralarda böyle bir şey vuku bulsaydı Harbiye Neza
reti, Nafıa Nezareti kendi vicdanlarmdaki bari nasıl 
atacaklardı? 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Bayazıt) — Mu
harebe esnasında yol yaparlardı. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Devamla) — 
Onun için bendeniz umum Vilayetlerin yollarının ya
pılmasını temenni ettiğim halde, umum vilayetlerden 
de rica ve temenni edeceğim, fedakârlık etsinler. 
Hudut başında olan yolları yapmayı tercih etsinler 
ve hep elbirliğiyle o yolların yapılmasını Hükümet

ten rica değil, talep etsinler. Benim de ricam budur. 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Bayazıt) — Raif 
Efendi Hazretleriyle Varteks Efendi arkadaşımız be
yanatta bulundular. Bendeniz de onlara iştirak edi
yorum. Yalnız diyebilirim ki, Anadolu her bir fe
lâkete katlandığı halde asker vermekte, varidat tes
viye eylemekte, gidip, ölmekle hazır olduğu halde, 
Rumeli cihetlerine binlerle milyonlarla lira verildiği 
halde neden oluyor ki, Anadolu'ya 60 bin lira veri
liyor? Neden Anadoluya 60 bin lira ile iktifa edi
liyor? Neden Anadolu bakir görülüyor, nazarı iti
bara alınmıyor? Halbuki hayatımız bu Vilayetlere 
merbuttur. Lütfen bu verilen 60 bin liranın hiç ol
mazsa 200 bin liraya iblağiyle Vilayetlerimizin yol
larının inşasını teklif ederiz. 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Az 
söyleyeceğim, merak etmeyiniz. («Kâfi» sadaları) Bu 
60 bin lira Anadoluya saçıldığı vakitte enfiye gibi 
gelecektir. Şimdi tabiî bu paraları Vilayetlere tak
sim edecekler. Bu para ile mükemmel şoseler yapa
lım, filan edelim, mahal kalmıyor. Şimdi Rumeli'ye 
250 bin lira verildi. 

Rumelinin de hepsine değil, bazı yerlerinedir. 
Bendeniz teklif ediyorum ki, bu bütçeye Anadolu için 
de 300 bin Lira konulsun. Millet bütün yol istiyor 
efendim. Daire-i intihâbiyyenizi bütün gezdiniz, bi
liyorsunuz, oradan geliyorsunuz. Bütün köylerin is
tediği şey yoldur. Başkasından vazgeçtik diyorlar ve 
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yolu da nasıl istiyorlar? Biz de biliyoruz ki, şu mü
zayaka-i mâliyye zamanımızda şu süslü şosenizi da
ha birçok zaman yapamayacağız diyorlar ve sizden 
rica ederiz ki, arabamız geçecek kadar bir yol yapı
nız. Hakikaten bazı yerlerde bunu yaptılar. 

Hem çabucak bitiyor ve hem de ahali memnun 
oluyor. Dûçâr olduğu felâketi de telâfi ediyor. Ben
deniz diyorum ki, şu 60 bin Lirayı 300 bin Liraya 
•iblağ edelim. («Takrir veriniz» sadaları) Aynı zaman -
da bu eğer o muntazam yolları yapmaya başlarsak, 
bu, para, bir Vilâyette zannederim ki, bir-iki kaza
nın yolunu ya yapar veyahut yapmaz. Bütün ahali
yi memnun etmek, bütün memleketi felâketten kur
tarmak için böyle süslü yola bizim lüzumumuz yok
tur. 

Ahalinin arzusu veçhile mühim yollar, araba işle
yecek bir hale konsun. İşte o, hem çabuk olur, hern 
matlup hasıl olur. Bazı yerlere araba gidiyor; fakat 
bazı yerde taş var, bataklık var. Bu bataklık olan 
yenlere biraz taş dolduruyorlar. Taş olan yerden taş
lan kaldırırsın, oradan pek âlâ araba geçer. 

FEVZİ BEY (Diyarbekir) — Fen memurlarına 
ait bir şey. 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Devamla) — Fen 
memurları da tasdik ediyorlar. Bazı Vilâyetlerde bu
nu yapıyorlar. Hakikaten matlup hasıü oluyor. Bunu 
kabul edelim, rica ederim. Bir ân evvel bu yollar ya
pılsın. Bu sene sarfedilmeyen para da 1329 senesinde 
sarf edilsin, («Kâfi» sadaları) 

REİS — Efendiler, müzakerenin kifayetini reye 
koyacağım. («Kâfi» sadaları) Sonra takrirleri oku
yacağım. Müzakerenin kifayetini arzu edenler elle
rini, kaldırsın... (Eller kalkar) Kifayetine karar veril
di. 

Takrirler var, okutuyorum. 

Mecüs-i Mebusan Riyâset-ı Celîlesine 
Vatan-ı muazzezimizin şark kapısı ve mihküllil-

vücûh bir nokta-i mühimmesi olan Erzurum Vilâye
tinin umûr-u Nafıa noktasından ne kadar acınacak 
bir hailde bulunduğu malûm olduğundan, Nafıa Büt
çesinin on beşinci faslında muharrer altı milyon ku
ruştan Erzurum'un hududuna doğru olan Erzurum-
Beyazıt tarikiyle Karadeniz'e tarîk-i muvasalası ola
cak ve kereste fıkdanından günbegün haraba yüz tu
tan Erzurum'un yirmi saat mesefesindeki ormanlar
dan istifadesini temin edecek olan Erzurum-Tspir ta
rîki için müddet-i kanunîyyede sarf edilebilecek 

bir meblâğın tefrik ve tahsisi hususunun taht-ı ka
râra alınarak Hükümete tebliğini teklif eyleriz. 

16 Temmuz, sene 1328 
Erzurum Mebusu Erzurum; Mebusu 

Lütfullah Mehmet Şaban 
Erzurum Mebusu Tokat Mebusu 

Raif Şakir 
Erzurum Mebusu Halep Mdbusu 

Hüseyin Tosun Sadık 
Kastamonu Mebusu Mamuretülaziz Mebusu 

Ahmet Mahir Mustafa 
Erzurum Mebusu Karahisar-ı Şarkî Mebusu 

Varteks Zihni 
Sivas Mebusu Mamuretülaziz Mebusu 

Paşayan Osman 
Halep Mebusu Lazistan Mebusu 

Artin Ziya 
Halep Mebusu Erzurum Mebusu 

Cenâni Pastırmacıyan 

Ahmet Mehmet Kâmil 
Bursa Mebusu Van Mebusu 

Ahmet Vramyan 
İzmit Mebusu Amasya Mebusu 

İsmail Caribolat Arif Fâzıl 
Bursa Mebusu İstanbul Mebusu 

Sabri Şefik 
Van Mebusu Kütahya Mebusu 

Doktor Mithat Nail 
Siroz Mebusu Draç Mebusu 

İstoyan Haciyef Esat 
Çamlık Mebusu Beyazıt Mebusu 

Şahin Süleyman Sudi. 
Karahisar-ı Şarkî Mebusu Sivas Mebusu 

Vasfi Emin Edip 
Tekfurdağı Mebusu Edirne Mebusu 

Bedrettin Emin 
Erzincan Mebusu Cebelibereket Mebusu 

Hal i t Sezai 
Muş Mebusu Mamuretülaziz Mebusu 

ilyas Sami Mehmet Nuri 
Karesi Mebusu Bursa Mebusu 

(Okunamadı) Rıza 
SÜLEYMAN SUDİ (Beyazıt) — Karar altına 

alınmalıdır. 
ALİ CENANİ BEY (Halep) — Şimdi efendim, 

şu bütçede altmış bin Lira var. Umûm Anadolu Vi
lâyetlerinin hepsi birer takrir verir de, biz de bu tak
rirleri kabul edersek, Nafıa Nezâreti bu paranın 
hiçbirisini sarf edemez. 
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RAİF EFENDİ (Erzurum) — Erzurum için üç 
ay, altı ay için sarf olunabilecek cüz'ı bir para. Er
zurum bunu sarfedemez. 

ALÎ CENANİ. BEY (Devamla) — Heyet-i Umû-
miyemiz eğer münasip görürseniz bunu yine Nafıa 
Nezâretinin takdirine bırakın. Yalnız Erzurum vesa-

-ir yollar için söylemiyorum; Heyet-i Umûmîyeniz 
münasip görürseniz, bunu Nafıa Nezâretine bırakın, 
sarf edebilecek yerlerde, iş görebilecek yerlerde sarf 
etsin, Nezâretin takdirine bırakın. Eğer herbirimiz 
burada takrir verir ve tahsisatı bu suretle alırsak, 
fcatiyyen onlar sarf olunamaz, bundan katiyyen emin 
olunuz. 

SADIK EFENDİ (Denizli) — Her yeri harap 
bırakmış; takdir edemiyor. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Bütün bütün öbür-
leriyle müsavi tutmayalım. 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Beyazıt) — Er
zurumlu tercih ediyorlar. Bugün Erzurum, her taraf
tan ehemmiyetlidir; şimdiye kadar canlarıyla, malla
rıyla vatanımızın muhafızlığını, karakolluğunu yap
mış olanları nazar-ı dikkate almazsanız nasıl olur? 

REİS — Efendiler, makam-ı Riyasete tevdi olu
nan takrirleri okutmak mecburiyetindeyiz. Binaena
leyh, Raif Efendi ve kırk rüfekası tararfından veri
len bu takrirde, altmış bin Liradan bir mikdâr-ı 
gayr-i muayyenin Erzurum Vilâyetine tahsisi, buna 
dair bir karar verilmesi talep olunuyorsa da. Nizam
namenin sarahati mucibince, Mebusan-ı muhtereme 
tarafından verilen takrirler, evvelemirde nazar-ı iti
bara alınmak icap eder. Hatta o takrirler hakkında 
aynı günde karar verilmemek lüzumu da tasrih edil
miştir. Binaenaleyh, evvelemirde, Mecüs-i muhtere-
minizce nazar-ı dikkate alınıp alınmadığını reye ko
yacağım, eğer nazar-ı dikkate alındığını görürsem, o 
vakit ait olduğu encümene göndereceğiz. 

MEHMET BAHAEDDİN BEY (Halep) — Ev 
velemirde kabil iyyet-i tat'bî'kıyyesini Hükümet beyan 
etsin. 

REİS — Evvelemirde bu takririn nazar-ı mütâ
laaya alınıp alınmayacağ(na karar verirsiniz. Bu ka
rardan sonra, bu takriri ait olduğu encümene gönde
receğiz. Binaenaleyh, takrir kabul olunduğu zaman, 
bu fasıl hakkındaki karar teehhür eder. Evvelemirde 
efendiler, bu takriri nazar-ı dikkate alanlar, elini kal
dırsın. (Eller kalkar) Kabul olundu. 

Binaenaleyh, bu takrir, arz ettiğim veçhile, En
cümene, Muvazene Encümenine gidecektir. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Di
ğer takrirler? 

REİS — Şu halde, on beşinci fasıl tehir olunuyor 

Riyâset-i Celîleye 
Nafıa Bütçesinin onüçüncü faslında, umûm Ana

dolu yolları için yalnız altmış bin Lira vaz'edildiği 
görülüyor. Halbuki, A'sâr-'ı medîden beri yolsuzluk
tan mustarip olan vâsi ve birçok Vilâyeti muhtevi bir 
kıt'aya altmış bin Lira hiç mesabesinde idüğünden, 
maahâzâ mevsim-i inşaat da mürur etmekte bulun
duğundan, hiçolmazsa her vilâyete işe yarayacak 
miktar isabet edebilmek üzere bu senelik kırk bin 
Lira daha zammiyle yüzbin Liraya iblâğını rica ede
riz. 

Muş Mebusu 
ilyas Sami 

Mamuretülaziz Mebusu 
Mehmet Nuri 

Gümüşhane Mebusu 
Hasan Fehmi 

Mamuretülaziz Mebusu 
Maraş Mebusu 

Fehmi 
Ergani Mebusu 

Ziya 
Dedeağaç Mebusu 

Süleyman 
Kengin Mebusu 
Mehmet Tevfik 

Bolu Mebusu 
Yusuf Zi'yaettin 

Mehmet Reşit 
Şam Mebusu 

Abdül Muhsin 
İçel Mebusu 

Mehmet Emin 
Karesi 

Ali 
Diyarbekir Mebusu 

Zülfi 
Erzurum Mebusu 

Raif 
Kerkük Mebusu 

Mehmet Ali 
Bağdat Mebusu 

Muhittin 

Fı 16 Temmuz, sene 1328 

Karesi Mebusu 
Mehmet Vehbi 

Gümüşhane Mebusu 
Hayri 

Konya Mebusu 
Mehmet Emin 

Mustafa 
Mardin Mebusu 

Hasan Lâmi 
Flalep Mebusu 

Mustafa 
Ertuğrul Mebusu 

Mehmet Sadık 
Kastamonu Mebusu 

Hüsnü 
Hums Mebusu 

Şefik 
Erzurum Mebusu 

Lütfuillah 
Şam Mebusu 

Emin 
İzmit Mebusu 
Ahmet Müfit 

Mebusu 
Galip 

Beyazıt Mebusu 
Süleyman Sudi . 

Diyarbekir Mebusu 
Feyzi 

Niğde Mebusu 
Ananyas 

Havran Mebusu 
Reşit 
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Bingazi Mebusu 
Yusuf Şetvan 

Erzurum Mebusu 
Hüseyin Tosun 
Niğde Mebusu 

Muhittin 
Debre Mebusu 

Şevket 

Trablusşam Mebusu 
Sadullah 

İsparta Mebusu 
Mustafa Hakkı 

Van Mebusu 
Mithat 

San'a Mebusu 
Seyyit Ahmet Cenani 

Hudeyde Mebusu 
Hıfzı 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) —Hü
kümet tarafından teklif olunmadıkça bu olmaz. 
(«•Encümene gitsin» sedaları) 

ZÜLFİ BEY (Diyarbekır) — Bağdat Vilâyeti için 
kabul olundu. 

RUHİ EL-HALİDİ BEY (Kudüs-ü Şerif) — 
Yalnız Anadolu için değil efendim, tekmil Asya 'yı 
Osmânî içindir. 

REİS — Tabiî efendim. 
Şimdi, bu takriri nazar-ı dikkate alanlar elini kal

dırsın. (Eller kalkar) Nazar-ı İtibara alındı, 

SERVİÇEN EFENDİ (Nafıa Müsteşarı) — Bu
nu Maliye Memuru olmadıkça müzakere edemeyiz. 

REİS — Meclisin bu takriri nazar-ı dikkate ala
cağına dair vermiş olduğu karar, bugüne kadar ver
miş olduğu kararlarına muhalif değildir. Meclis bu 
takriri nazar-ı itibara almıştır; ama bunun icrasına 
gelince, ondan evvel verilmiş olan karar veçhile, 
Maliye Nezâretinin muvafakati şarttır. Şimdi, başka 
takrirler var efendim. 

(Çorum Mebuslarının takriri okundu, (i) 

REİS — Bu takriri' nazar-ı itibara alanlar elini 
kaldırsın. (Eller kalkar) Alınmadı efendim. 

Riyâıet-i Celîieye 
Anadolu yoları inşaat ve tamiratına sarf edilmek 

üzere vaz'edilen altı milyon kuruştan en ziyade ih
tiyaç ve zarureti tahakkuk eden Viilâyâta seyyanen 
taksim ile tevzi edilmesini ve bu meyanda şimendi
fere ve sahilden bu mesafede olan Vilâyetlerin ter
cih edilmesini teklif eylerim. 

16 Temmuz» sene 1328 
Diyarbekir Mebusu 

Feyzi 

REİS — Nazar-ı dikkate alanlar elini kaldırsın. 
(Eller kalkar) Nazar-ı itibare alınmadı. 

'Meclis-i Mebusan Riyâset-i Çelmesine 
İşbu fasıldaki altmış bin Liranın üçyüz bin Lira

ya iblâğını ve bu sene sarf olunamayan kısmının ge
lecek sene sarf olunmasını teklif eyleriz. 

Kastamonu Mebusu Kırşehir Mebusu 
Mahmut Mahir İsmail Mahir 

Karahisar Mebusu 
Mehmet Kâmil 

REİS — Nazar-ı itibara alanlar, elini kaldırsın. 
(Eller kalkar) Alınmadı efendim.; 

Riyâset-i Celîieye 
Maraş-Halep tarîki, Suriye ile Anadoiunun ilti-

sâkmı temin eden yegâne tarîk olduğundan, Anadolu 
yolları meyanmda mezkûr tarikin dahi nazar-ı dik
kate alınmasını teklif eylerim. 

Halep Mebusu 
Ali Cenanı 

REİS — Bu takriri nazar-ı itibare alanlar elini 
kaldırsın. (Eiler kalkar) Nazar-ı itibara alınmadı. 

Binaenaleyh, nazar-ı dikkate alman takrirlerden 
Raif Efendinin takriri Muvazene Encümenine hava
le olundu. Muvazene Encümeni mazbatası tanzim 
ve Heyet-İ Umûmiyyeye takdim olununcaya kadar 
bu fasıl tehir edilmiştir. 

Şimdi on altıncı fasla geçelim. 

ONALTINCJ FASIL 
Bağdat Valisinin Fermanı Mucibince 

Bağdat Turuk ve Umuru Nafıasına verilen 

(/) / akrir bulunamadı. 

tahsisat 4.000.000 
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ALİ OSMAN EFENDİ (Çorum) — Neden o ka
dar iska kanalı yapılsın? Sonra bir de kırk bin lira 
verelim? (Gürültü). 

ALİ CENANİ BEY (Halep) — Bağdat Valisi 
Cemal Beyin kendisine bir Ferman verilmiş, ondan 
evvel Nâzım Paşanın tayininde bir Ferman verilmiş, 
o Fermanda, Bağdat için kırk bin lira tahsisat veril
miş. Cemal Beyin yedindeki Fermamı Hümayuna da 
ithal edilmiş ve o Fermanı Hümayun mucibince, 
Bağdat Vilayetinin umuru Nâfıası için kırk bin li
ranın verilmesi icap ediyor. Onun icrası için Hükü
met buraya 240.000 liranın konulmasını teklif etmiş. 
Bu Fermanı Hümayunun infazı için konulmuş bir 
tahsisattır. 

MEHMET CESR1 EFENDİ (Trabiusşam) — 
Geçen sene infaz olunmuş mu? 
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ALİ CENANİ BEY '(Halep) — Nâzım Paşa git
tiği zaman da o para verildi. 

'MEHMET BAHAEDDİN BEY (Halep) — Fa
kat Hükümetçe teklif olunması lâzım gelen haneye 
konulmamış da, encümen hanesine konulmuş. 

ALİ CENANİ BEY (Halep) — Hükümet, gerek 
Nafıa ve gerek Maliye Nezareti namına teklif ettiği 
cihetle, o suretle kabul olundu. 

ALİ OSMAN EFENDİ (Çorum) — Bakınız efen
dim, şimdi Harbiye Nâzın bulunan Nâzım Paşa Haz
retleri, Bağdat'a tayin olunduğu zaman, vasi bir se-
lâhiyetle gitmişti. Oraya gitmek için kendisini epeyce 
bir şeyle ikna edebildiler. Kendisine birçok salâhiyet 
verdiler; hatta Hidiv mertebesindedir dediler. Mü
şarünileyh de salâhiyyeti vasia ile gitmek sözünü işi
tince kaani oldu ve gitti. Tabiî kendisinin oraya gön
derilmesi için Fermanına bazı şeyler derce'dilecek, o 
meyanda bu para da dercedildi. Çünkü, şayet ben 
oraya gittikten sonra yazarsam, vermezseniz gibi şü-
behat gelirse, işte canım Fermanınızda dercedildi de
nilir ve Ferman senet olarak gösteriliyordu. 

MEHMET CESRİ EFENDİ (Trablusşam) — Ya
ni aldatmak mı? 

ALİ OSMAN EFENDİ (Devamla) — Aldatmak 
değil, dinle de anla. Yani, Ikablel izam teminat ver
mek demektir. Şimdi bugüne kadar görüyorsunuz ki, 
Bağdat Vilayetine Meşratiyetin ilk senesinden beri 
üçyüz bin lira kadar bir masraf yapılmış. 

NURİ BEY (Kerbclâ) — Neden efendim? Bağ
dat'a sarf olunacak bir para üçyüz bin değil, dört 
milyon sarf edilse senesinde alınır. 

ALİ OSMAN EFENDİ (Devamla) — Dur baka
lım, otur, otur; sonra gel buraya, o efendi böyle söy
ledi, ben de böyle söylüyorum deyin. Senin yapaca
ğın bu kadardır. Şimdi, Bağdat süddesine bu kadar 
yüz bin lira verelim, bilmem neresine şu kadar vere
lim. 

NURİ BEY (Rerbela) — Yalnız südde değil, lâ
kin bu yüzden bir liva gidiyor. 

ALİ OSMAN EFENDİ (Devamla) — Sonra, Hü
kümet tarafından yazılan Fermanda yazılı diye bu se
fer yine 40.000 lira daha verelim. Demin geçti, yüz-
elli bin lira da Encümende derdesti tezekkürdür. Ana-
d'olunun muti, münlkad, her vakit, her yerde kan dök
müş, kanını isiale etmiş bir halkına bugüne kadar ne 
yaptık ki, böl bol Bağdat'a veriyorsunuz? 

MEHMET CESRİ EFENDİ (Trablusşam) — 
Orası muti değil mi, orası da mutidir. 

ALİ OSMAN EFENDİ (Devamla) — Bakınız 
efendim, Devletin vazifesi, gördüğü hidemata muka

bildir. Anadolunun Ankara'sı, Kastamonu'su, Kon
ya'sı. 

MEHMET BAHAEDDİN BEY (Halep) — Ha
leb'i. 

MEHMET SADİK BEY (Denizli) — İzmir'i de 
söyle. 

ALİ OSMAN EFENDİ (Devamla) — Hepsini ta-
dad edelim; bunların hepsi silah altına gelir, Devletin 
irae ettiği vakit de topluca gider. Görüyorsunuz ya 
Yemen'i mezarlık haline çevirdik. 

MEHMET CESRİ EFENDİ 'rTrâblusşam) — Su
riye'den gitmedi mi? Rica ederim, bu sözünü, geri al. 

ALİ OSMAN EFENDİ (Devamla) — Ben bili
yorum efendim. Suriye'den gitmedi, gittiyse bir defa 
gitmiştir. (Gürültü). 

MEHMET CESRİ EFENDİ (Trablusşam) — Sö
zünü geri al. Suriyeliler Osmanlılığı daima muhafaza 
ederler. (Gürültü) Reis Bey, sözünü geri alsın. 

İSMAİL HAKKI BEY (Sinop) — Canım, mem
lekette böyle tefrik olur mu? 

ALİ OSMAN EFENDİ (Devamla) — Hülâsa-i 
kelam, ben bu son fasıldaki kırk bin lira tahsisatın 
tayyolunmasını teklif ederim. 

NURİ BEY (Kerbela) — Efendiler, umûmunu
zun malûmudur ki, Bağdat, medeniyetin merkezidir. 
Bağdat'ın müterakki bulunduğu Zamanlar, bütün Dün
ya ondan müstefid olurdu. Bugün Bağdat, vasi ikli
mi ile beraber, aç ve sefil bir halde bulunuyor. Ta
biî bu onun umuru Nâfıasına, umum ziraiyyesine 
bakmadığımızdan ileri geliyor. Şimdi biz ona kırk-
bin lira tahsis istiyoruz. Kırkbin lira oraya hasreder
sek, oradaki umuru Nâfıa, bir dereceye kadar terak
ki edecek ve bunun on misli oradan fevait istihsal 
olunacak. 

Bağdat, fedakârlığa muhtaçtır ve bu kırkbin lira
yı oraya hasretmekle Meclisi Umûmî, hiçbir feda
kârlık yapmamış olacaktır. Ali Osman Beyefendi, 
ayrıca Hindiye Süddesinden bahsettiler. Hindiye Süd-
desi, Divaniye Livasına aittir. Hindiye Süddesinden 
dolayı bu Liva, susuz bir halde bulunuyor. Oranın 
bir milyon lira mesabesinde varidatı Var. O Südde 
vapılmadığı halde, bütün bu varidat temin edilmeye
cek. Binaenaleyh, bunu umuru Nâfıaya ait kırkbin 
lira ile karıştırmak insafa, hakka muvafık değildir. 

Bir de bu, emrivakidir, kabul edilmiş, İrade-i Se-
niyyesi çıkmıştır. 

MEHMET BAHAEDDİN BEY (Halep) — İra
de, muallaktır. 

NURİ BEY (Devamla) — Muallak İrade olur 
mu? 
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Efendiler, ruznamede, Şûrayı Devlet bütçesi var
dır, ona başhyalım. 

REİS — Şûrayı Devlet bütçesinin müzakeresine 
başlıyoruz. 

Heyeti umûmiyesi hakkında söz isteyen var mı? 
(«Hayır» sedaları). 

CELÂL BEY (Şûrayı Devlet Reisi Namına) — 
Bütçemiz, geçen sene bütçesinin aynıdır, bir tadilat 
yoktur. Bunun kabulü ile beraber, yalnız ikinci faslın 
birinci, ikinci maddelerine pek az bir şey ilavesini 
teklif edeceğim, pek az bir şeydir. Çünkü, kırtasiye 
bitmiştir; iş görmek kabil değil. 

ALİ OSMAN EFENDİ (Çorum) — Efendim, re
fiki muhteremimiz heyeti umûmiye hakkında gayet 
uzun söyleyeceğim diyor. Halbuki, zamanımız da 
müsait değil, arzu buyurulursa bunu yarına bıraka
lım. («Yarına» sedaları). 

REİS — O halde, yarınki ruznameyi arz ediyo
rum : 

1. — EVkaf Nezareti İnşaatının Muhasebe-i U m u 
miyye Kanunu Muaddelinin 13 üncü Maddesi Ahka
mından İstisnasına Dair Kavanini Maliyye. ve Mu
vazene Encümenleri Mazbataları. 

2. — Posta ve Telgraf, Şûrayı Devlet, Jandarma, 
Hariciye, İlmiyye Bütçeleri. 

Meclise nihayet veriyorum. 

Hitam-i İçtima 
Saat : 5.30 

ALİ OSMAN EFENDİ (Çorum) — Bu, Nâzım 
Paşayla mahsus idi, 

NURİ BEY (Devamla) — Nazım Paşaya değil, 
Nazım Paşayı müteakip Valiye de verilmiş, Ferman
da da bu vardır. Zannederim, İrade-i Seriiyyeye taal
luk etmiş bir şeyi Meclisi Millî de reddetmez ve red
detmesi de münasip değildir. 

ALİ CENANİ BEY (Halep) — Efendim, mü
saade buyurunuz; mademki Nafıa bütçesinin ilki fas
lı Encümene iade edildi; eğer münasip görürseniz bu
nu da iade ediniz. Dahiliye Nezaretinin de bir müta
lâasını soralım. Çünkü, bu, Fermanı Hümâyûn ile 
konulmuş bir tahsisattır. Encümen, bir daha tetkik 
ederek netice-i mütalâasını arz etsin. Bunda tereddü
de mahal yok. Neticesini yine siz tetkik edeceksiniz. 
Encümen, Maliye Nâzın ile Dahiliye Nazırının m ü 
talâasını alsın. 

FEYZİ BEY (Diyarbekir) — Efendim, Mazbata 
Muharriri, böyle bir maddenin encümene iadesi ta
biîdir diyor. Şimdi Mazbata Muharriri talep ediyor
lar, zaten diğer fasıllar da gitmiştir, bu da gitsin, ka
nunîdir. 

REİS — Feyzi Beyin mütalâatı doğrudur. Maz
bata Muharriri, mazbatanın aksamından birisini istir
dat etmek istediği zaman, Meclis de Encümene gön
dermeye mecburdur. Binaenaleyh, bu fasıl da teeh
hür etmiştir. 
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