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rüfekasınm, Kütalhya Mebusu Haydar 
Beye hidematı vataniye tertilbınden maaş 
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2. — Kütalhya Mebusu Besim Atalay 
Beyin, Kütahya Mebusu Haydar Beye 
hidematı vataniye tertibinden maaş tah
sisine dair kanun teklifi (2/713) 435 

H. — Takrirler 435 
1. — Yozgad Mebusu Feyyaz Âli Be

yin, İstanbul'da işgal esnasında ecnebi 

Suyfs 
mahkemelerinde icrayı vekâlet edenlerin 
vekâletten men'i hakkında takriri 435 

2. — Yozgad Mebusu Feyyaz Âli Beyin 
Gazi Osman Paşa ailesine mulhassas maa
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3 — Yozgad Mebulsu Rıza Beyin, İstik
lâl mahakiminden sâdır olmuş, ceraim-
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rine dair lâyihanın müstacelen müzakere 
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danı Tevfik Bey ailesine maaş tahsisine 
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hası ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası 436 

3. — Tarik Badeli Nakdîsi Kanununun 
tadiline dair kanun lâyihası ve Muvazenei 
Maliye Encümeni ma-zbatası 436 

4. — Bilecik'te bir sultani mektebi kü-
şadı hakkındaki kanun teklifinin reddine 
dair Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 436 

5. — Kayseri Mebusu Ahmed Hilmi 
Beyle arkadaşının, Şehit Kumandan Nâ% 

zım Beyin validesine hidematı vataniye 
tertibinden maaş tahsisi hakkında kanun 
teklifi ve Muvazenei Maliye Encümeni 
ımazbatası (2/655) 436 

6. — Ziraatte müstamel, mevad hak-

REÎS — Efendim Celseyi açıyorum. Zaptı 
sabık hulâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci Celse 
îkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Haz

retlerinin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sa
bık hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. Te
cavüzü müddet hakkındaki Divan kararları ka
bul edildi. Hiyaneti vataniyeden mahkûm Boş
nak Hasan hakkındaki evrakı hükmiye ile Elce-
zire istiklâl Mahkemesi Müddeiumumiliğinden 
mevrut istiklâl Mahkemeleri Kanununun bir 
maddesinin tefsirine dair telgraf Adliye Encü
menine havale edildi. Ali Şükrü Beyin hâdisei 
şahadetinden dolayı Trabzon Belediyesinden 
mevrut taziye cevabı okundu. Konya Mebusu 
Hacı Bekir Efendi ile rüfekasımn, Akşehir ka
zasının livaya tahviline dair teklifi kanunisi Lâ-
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kındaki kanun Râyihasının üçüncü madde-
I sine dair Muvazenei Maliye Encümeni 

mazbatası 436 
6. — Tâyini esamiyle reye konulan 

madde 436 
1. —• Tedrisatı iptidaiye Kanununun 

15 nci maddesinin tadili hakkındaki kanun 
lâyihası 436,515,516:517 

7. — Müzakere edilen maddeler 436 
1. — Anadolu'da demiryolları ve li

manlar inşa edilmesi için Mr. Cenedy ve 
Chester'le akdedilen mukavelelerin tas
dikine dair kanun lâyihası ve Adliye, 
Muvazenei Maliye ve Nafıa ve iktisat 

l iencümenleri mazbataları 436:515 

» > • • ' • • • • 

I yiha ve Dahiliye encümenlerine, Erzurum Me
busu Salih Efendinin, Ali Şükrü Beyin ailesine 
maaş tahsisine, Menteşe Mebusu Tevfik Rüşdü 
Beyin, izmir Hastanesi Sertabibi Enver Beye 
hidematı vataniye tertibinden maaş itasına, 
Dersim Mebusu Hasan Hayri Beyin, Dersim'd e 

I yollar yapılmasına dair teklifi kanunileri Lâyiha 
Encümenine, Lâzistan Mebusu Necati Efendinin 
aile harcırahının Hemşin'den itibaren mahsubedil-
mesine dair takriri Kavanini Maliye Encümenine, 
Kadri imzalı arzuhal hakkındaki istida Encümeni 
mazbatası Muvazenei Maliye Encümenine hava
le edildi. Hiyaneti vataniyeden mahkûm Eskişe
hirli Kasap Selim ve mahdumu Yusuf hakkın-

I daki hükmün ref'i ile evrakın Adliye Vekâle-
I tine tevdiine dair Adliye Encümeni mazbatası 
I kıraat ve kabul olundu. Affı Umumiye ilânma 
I dair Kanunun Cherter Projesinden sonra müza-
I keresi karargir oldu. Tedrisatı iptidaiye Ver-
I gisi Kanunu nıüstacelen ve tercihan müzakere 

B Î R t N C Î CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 1,45 

REÎS — Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretleri 

KATİPLER : Hüsnü Bey (Bitlis), Hakkı Bey (Van) 
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edilerek 1, 2, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 nci 
maddeleri aynen ve 3, 5, 8, 9, 10„ 15 nci madde
leri tadilen kabul ve 4, 14 ncü maddeleri tayye
dildi. Tâyini esami ile reye vaz'edilmiş olan Da-
rüleytam ve Emniyet Sandığı için avans itası
na dair kanunlar (202) şer reyle ve Ziraat Ban
kası ve Seyrisefain İdareleri için avans itası
na dair kanunlar da (200) er reyle kafoul edil
di ve Pazar günü içtima olunmak üzere Celse
ye nihayet "verildi. 
İkinci Reis Kâtip Kâtip 
Musa Kâzım Bitlis Kayseri 

Hüsnü Atıf 

2. — SUALLER 

1. — Karesi Mebusu Haşatı Basri Beyle rû
fekasmın, mütekaidinin Yunan işgali esnasında
ki maaşatınm tediye edilmemesi esbabına dair 
sual takriri Maliye Vekâletine. 

2. — Karesi Mebusu Hasan Basri Beyle rû
fekasmın, mütaahhitlerin matlubatınm tediye 
olunmaması esbabına dair sual tahriri Dahiliye 
Vekâletine, 

3. — Karesi Mebusu Hasan Basri Beyle rû
fekasmın, Balıkesir memurini maaşatınm tediye 
edilmemesi esbabına dair sual takriri Maliye Ve
kâletine havale edilmiştir. 

REİS — Efendim zaptı sabık hakkında söz 
istiyen var mı? 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Efendim, 
dün müzakere ve intacedilen Tedrisatı iptidaiye 
Kanununun on beşinci maddesi tayyedilmişti. 
Zaptın bu suretle tashihi lâzımdır. 

REİS — Evet efendim; zaptı sabıkı bu şekil
de tadilen kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

3. — TEKLİFLER 

1. — Kütahya Mebusu Cemil Beyle rüfekası-
nm, Kütahya Mebusu Haydar Beye hidematı va
taniye tertibinden maaş tahsisine dair kanun tek
lifi (2/712) 

REİS — 1324 senesinden beri sıfatı mebusi-
yeti muhafaza eden ve elyevm meflûciyeti hase
biyle hiçbir vazife ifa edebilmek kabiliyetinde ol-
mıyan Şeyhülmebusin Haydar Beye hidematı va
taniye tertibinden maaş tahsisine dair Kütahya 

. 1339 O : 1 
Mebusu Cemil Beyle rûfekasmın teklifi kanuni
si var, Lâyiha Encümenine. 

2. — Kütahya Mebusu Besim Atalay Beyin, 
Kütahya Mebusu Haydar Beye hidemak vatani
ye tertibinden maaş tahsisine dair kanun teklif i 
(2/713) 

REİS — Kütahya Mdbusu Haydar Beye hi
dematı vataniye tertibinden maaş tahsisine dair 
Besim Atalay Beyin teklifi kanunisi var, Lâyiha 
Encümenine gönderiyoruz. 

4. — TAKRİRLER 

1. — Yozgad Mebusu Feyyaz Âli Beyin İs
tanbul'da işgal esnasında ecnebi mahkemelerinde 
icrayı vekâlet edenlerin vekâletten men'i hakkın 
da takriri 

REİS — İstanbul işgalinde, ecnebi mahkeme
lerinde icrayı vekâlet edenlerin vekâletten men
leri hakkında Yozgad Mebusu Feyyaz Âli Beyin 
temenni takririni Heyeti Vekile Riyasetine gön
deriyoruz. 

2. — Yozgad Mebusu Feyyaz Âli Beyin, Gazı 
Osman Paşa ailesine muhassas maaşın devamı ita
sı hakkında takriri 

REİS — Gazi Osman Paşa merhumun aile
sine muhassas maaşın devamı itası hakkında Yoz
gad Mebusu Feyyaz Âli Beyin temenni takriri 
var. Heyeti Vekileye gönderiyoruz. 

3. —• Yozgad Mebusu Rıza Beyin, İstiklâl ma-
hakiminden sâdır olmuş, cemimden mütevellit 
hukuku şahsiye hükümlerine dair lâyihanın müs-
tacelen müzakere edilmesine dair takriri 

REİS — İstiklâl mahakiminden ceraimden 
mütevellit hukuku şahsiye hükümlerine mıütaal-
lik lâyihanın bugün müstacelen müzakeresine 
dair Yoagad Mebusu Rıza Beyin takriri var. 
Efendim, malûmuâliniz hemen müzakeresi kabul 
edilmiş bir iki madde vardır.' Müsaade buyurur
sanız bunlardan sonra müzakere edilmek üzere 
reyi âlinize vaz'edec-eğim. Binaenaleyh daha ev
vel müzakeresi kalbul edilmiş mevaddan sonra 
bunun müzakeresini kaibul edenler lütfen el kal
dırsın. Kalbul edilmemiştir. 

4. — Lâzistan Mebusu Necati Efendinin Şer'~ 
iye Vekâleti bütçesine dâir takriri 
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REÎS — Şer'iye .Vekâletinin 1339 bütçesi

nin 218 nei faslının ikinci maddesine mevzu tah
sisatın avans olarak Muvazenei Maliye Encüme
nince vekâlet emrine itasına dair Lâzistan Me
busu Necati Efendi ile rüf-ekasınnn takriri var. 
Mufvazene<i Maliye Encümenine gönderiıyoruz. 

5. — Erzincan Mebusu Tevfik Beyin, Ümra
niye hâdisesi esnasında katledilen, Refahiye'nin 
Cebel Nahiyesi Müdürü Halit Efendi ailesine hi-
demah vataniye tertibinden maa§ tahsisine dair 
takriri 

REİS — Ümraniye hâdisesi• esnasında katle
dilen Refahiye''niıı Cebel Nahiyesi Müdürü Halit 
Efendi ailesine hidematı vataniye tertibinden 
nıaa-ş tahsisine dair Erzincan Mebusu Tevfik Be
yin takriri var. Heyeti Vekile Riyasetine havale 
ediyoruz. 

5. —MAZBATALAR 
1. — Yozrjad sabık Jandarma Kumandam 

Tevfik Bey ailesine maaş tahsisine dair lâyi
hanın reddi hakkında Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası 

REÎS —• Yozgad Jandarma Kumandanı 
sabıkı Tevfik Beyin ailesine maaş tahsisine 
dair lâyihanın mumaileyhin tahliyesi hasebiyle 

* reddine dair Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası var, ruznameye alıyoruz. 

2. — Askerî tekaüt ve istifa Kanununun 33 
nci maddesini muaddil kanunun 4 ncü mad
desinin tayyma dair kanun lâyihası ve Muva
zenei Maliye Encümeni mazbatası 

* 
REÎS — Askerî tekaüt ve istifa Kanununun 

bâzı mevaddmı muaddil kararnamenin dördün
cü maddesinin ilgasına dair lâyiha hakkımda 
Muvazenei 'Maliye Encümeni mazbatası var. Ruz
nameye alıyoruz. 

8. —• Tarik Bedeli nakdîsi Kanununun ta
diline dair kanun lâyihası vt Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası 

REÎS — Tarik Bedeli nakdîsi Kanununun 
birinci ve beşinci maddelerinin tadili hakkın
daki lâyihanın bu bapta tadilnamede diğer 
bir teklif mevcudolmadığmdan ayrıca tetkikine lü
zum olmadığına dair Muvazenei Maliye Encü

meni mazbatası var, ruznameye alıyoruz. 
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-i. — Bilecik'te bir Sultani Mektebi küşadı 

hakkında kanun teklifinin reddine dair Mu
vazenei Maliye Encümeni mazbatası 

REÎS — Bilecik'te bir-Sultani Mektebi kü
şadı hakkındaki teklifin reddine dair Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası var, ruznameye 

5. — Kayseri Mebusu Ahmed Hilmi Beyle 
arkadaşının şehit Kumandan Nâzım Beyin va
lidesine hidematı vataniye tertibinden maaş 
tahsisi hakkında kanun teklifi ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası (2/655) 

REÎS — Miralay Nâzım Bey merhumun 
ailesine maaş tahsisine dair teklif hakkında Mu
vazenei Maliye Encümeni mazbatası var, ruzna-
meyo alıyoruz. 

6\ — Ziraatte müstamel mevad hakkındaki 
kanım lâyihasının üçüncü maddesi hakkındaki 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

REÎS — Ziraatte müstamel ınakina yağı ve 
kayışlariyle bâzı mevaddı muhterikanm Güm
rük Resminden istisnasına dair lâyihanın mu
addel ÜCÜHCÜ maddesi hakkında Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası var. Efendim, bunun 
bir kısmını evvelce müzakere etmiştik. Müs
tacel ruznameye sıra numarasiyle ithalini reyi 
âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen .-el 
kaldırsın. Kabul edilmemiştir efendim. 

6. — TÂYİNİ ESAMİYLE REYE KONULAN 
MADDE 

1. Tedrisatı iptidaiye Kanununun 15 nci 
maddesinin tadili hakkındaki kanun lâyihası 

R E Î S — Efendim malûmuâliniz dün îdarei 
Vilâyat Kanuniyle Tedrisatı İptidaiye Kanunu
nun bâzı mevaddmm tadili hakkındaki Kanunun 
heyeti umumiyesi reye vaz'edilmemişti. Tâyini 
esamiyle şimdi reyinize vaz'ediyorum, reylerinizi 
istimal buyurun. 

7. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Anadolu'da demiryolları ve limanlar in
şası için Mr. Canedy ve Chester'le akdedilen mu
kavelenin tasdikine dair kanun lâyihası ve Adli
ye, Muvazenei Maliye, Nafıa ve iktisat encümen
leri mazbataları 
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B E İ S — Efendim ruznameye geçiyorum. Şark 

demiryollarına ait Heyeti Vekilenin lâyihai 
kaımniyesi vardır. Onu müzakere edeceğiz. Oku
yoruz efendim. 

Ankara, 30 .1 .1339 
T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine -

Anadolu'da demiryollar ve limanlar inşa ve 
işleMImesi fe demiryollaT güzergâhının her iki 
Mts&mâo, ve yirmişer kilometrelik sahadaki 
maadinin işletilmesi hakkında Nafıa Vekâleti ile 
müşterek Akleyton Canedy ve Artür Chester 
beyinlerinde takarrür eden mukavelenamei ipti
daiye ve mukavelenamei esasiye ve mukavelena
me! müzeyyele ve şartnamei fenniyenin kabulü 
hakkında tanzim ve îcra Vekilleri Heyetinin 
30 .1 .1339 tarihli içtimaında kabul edilen lâyi
hai kanuniye ile Nafıa Vekâletinin esbabı muci-
beyi havi 22 .1 .1339 tarih ve 241/829 numaralı 
tezkeresi ve mukavelenamei iptidaiye, mukavele
namei esasiye, mukavelenamei müzeyyele ve şart
namei siyasiye ve İktisat Vekâletinin bu husus
taki mütalâanamesi suretleri ve bir kıta harita 
leffen takdim kılınmıştır, ifayı iktizasiyle netice
sinin işarına müsaade buyurulmasmı istirham 
eylerim efendim. 

îcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

Şarkî Anadolu demiryollarına dair Mukavelena
mei iptidaiye, Mukavelenamei esasiye, Mukavele
namei müzeyyele ve şartname lâyihalariyle esbabı» 

mucibesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İcra Vekilleri 

Heyeti Riyaseti Celilesine 
1325 senesinde Sivas ile Erzurum arasında 

bir demiryol tesis ve hattın Bahrisiyah seva-
hiline şubeler temdideylemek üzere takriben üç 
bin kilometre tulünde bir şebekei hadidiye vü
cuda getirilmesi için New - York ve Londra'da 
idarethanelem bulunan Ç-Ci v<alt mim Demiryol 
İnşaat Şirketi hesabına hareket eden Amerikalı 
Dr. Glaskov tarafından bâzı şerait dermeyaniyle 
im'tiyaız talep ve istidasında bulunulmuş ve cere
yan eden müzakerat neticesinde bir metre beş 
santimetre arzında olarak inşası mevzuubahsolan 
hattı esasinin Sivas'tan bed'ile Harput, Diyar-
bekir, Bitlis'ten ve Van gölünün şimal veya ce
nubundan bilmürur Van'a müntehi olması ve 
hattı mezkûrun bir noktai münasibinden ay-
.rılarak Musul ve Kerkük'ten mürur ile Süley-

1339 C : İ 
maniye'ye ve kezalik yine bîr noktaî münase-
beden başlıyarak Ceyhan vadisini takiben Yu
murtalık körfezine birer şube tesis kılınması 
kararlaştırılmak ve inşaatın suveri icraiyesine 
dair dermeyan olunan şeraiti esasiye ise evve
lâ hattı esasî ve şuahatınm mihveri tulânisin-
den itibareı tarafeyninde yirfmişer kilometre 
dahilindeki mıntakai araziye ımüsadif ve Hü
kümete ait maaidinin keşif ve taharrisi salâhi
yetinin on alt1 mah (müddetle şirkete 'hasrolun
ması, saniyen gerek demiryol ve gerek maadi
nin teati olunacak beyanname tarihinden iti
baren nihayet on altı mah müddet zarfında 
masarifi şirkete aidolma'k üzere keşfiyatmm 
icrasiyle evrakı keşif iye ve fenniy esinin tanzim 
ve ikmal edilmesi, salisen (müddeti mezkûrenin 
hitamında şirket tarafından mezkûr demiryol 
ve. şuabatmı-ı bilâteminat inşa edilip e'dilmiye-
ceginin tahriren Hükümeti Osmaniyeye bildiril-
mesi, ralbian mezkûr demiryol ve şuabatınm in-

/Şa ed-ilemiyeceği bildirildiği takdirde şirket ta
rafından tanzim lolunan evrakı keşfiye ve 'fen
niye suretlerinin bilâlbedel Hükümeti Osmani
yeye teslim olunması, hamisen şirket salifüzzi-
kir demiryol ve şuaıbatını bilâteminat inşa et
meye muvafakat etdiği halde birinci madde
de beyan olunan mıntaka dahilindeki maaidi
nin on beş seneye kadar rüsumu nispivesini 
vermemek: ve ilk yiımi sene zarfında hukuku 
müktesebe müstesna olmajk üzere aharı tarafın
dan mıntakai mezkûre dâhilinde maden keşif 
ve taharrisiyle işletilememek şartiyle hitamı 
müddeti imtiyaziyeye değin bulunacak maadi
nin şir"ket tavafından işletilmesi, sadisen on beş 
senenin hitamından isonra deimiryol hasılatı 
gayrisâfiyesinin beher kilometreye isabet eden 
miktarı on iki bin beş yüz franga baliğ olur 
veya onu tecavüz ederse tezyidi rüsuımun şir
kete tesiri olmamak ve tenzili rüsumdan istifa
de etmek gayesiyle .şirketin halihazırda mevzu 
maden rüsumu nispiyei vasatiyesini ve demir
yolu hâsılatı sâfiyesinin yüzde ikisini Hükü
met:} ita eylemesi, saibian on beş seneyi mütaa-
kıp bâzı senelerde hasılatı gaıyrisâfiye on iki 
bin beş yüz frangtan dun olursa farkını maden 
rüsumu nispiyesi için ita edeceği meblâğdan 
bilrkmal üst tarafını Hükümete vermesi gibi 
husıısattan ibaretti. 

Berveçjhi bâlâ hulâsası anz ve beyan olunan 
esaslar dairesinde tanzim edilen beyanname 
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ve mukavelenamei iptidai lâyihası Meclisi malı- I 
sus Vükelâca bittet'kik Meclisi Mcbusana tak
dim kılınmış ve evrakı mütekaddime Nafıa 
Encümenince tanzim olunan esbabı mucibe lâ-
yilhasiyle beralber Heyeti Umumiyede müzakere I 
olunduğu esnada hattı mezfkûr ve şuabatını da-
hîa n?afi şeraitle ifaya taMıbolanlar bulunduğu I 
iffiövzuubabsol'muş ve cereyan eden müzakerat 
neticeısinde ittihaz olunan karar Meclisi Ayan
ca dahi fbiittasdifc îradei Seniyeye iktiranla kes- [ 
bi kânuniyet etımiş ve kanunu mezkûrun hük
mü ise bâlâda güzergâhı .gösterilen hattı esasi ve 
şuabatmm mihveri tulânisinden itibaren tarafey
ninde yirmişer kilometre mesafe dahilindeki mm
takai arazide bulunan ve Hükümete aidolan maa-
din işletilmek ve doksan dokuz sene müddetle im
tiyaz verilmek ve talibi imtiyaz olan şahıs veya 
şirketten yapılacak tetkikat ve keşfiyatı iptidai- ı 
ye masarifine kifayet eyliyecek veçhile teminat 
akçesi ahiz ve keşfiyatm hitamını mütaakıp ev- I 
rakı keşfiye bilâbedel Hükümete teslim olunmak 
ve Hükümetle sahibi imtiyaz arasında teati olu
nacak mukavelât, Meclisi Mebusan ve Ayana tas
dik ettirilmek kuyudu esasiyesiyle salifüzzikir 
hat ve şuabatım bilâteminat inşa edecek ve en zi
yade nâfi şerait dermeyan eyliyecek talibi tahar
risinden ibaretti. Hükümet salifülarz kanun ah
kâmı veçhile hattı mezkûr ve şuabatmm en nafi 
şeraitle inşasını teminen bâzı sermayedaranı teş
vik ettiği cihetle evvelce bu imtiyazı takibeden-
lerle beraber müracaat eylemiş olan taliplerin 
adedi yediye baliğ olmuş ve bunlar meyanmda J 
salifüzzikir hututu, şeraiti kanuniye dairesinde 
ve geniş olarak inşaya talibolan Otoman Ameri-
kanDÖvolopman Kumpani Şirketi namına hare
ket eden Amerikalı Mister Chester ve refiki Mis-
ter Kolt'un teklifi en muvafık ve nafi görülerek 
mumaileyh Mister Chester ve refiki ile müzakera-
ta girişilmiş ve Sivas'tan bed'ile Diyarbekir, Er
gani ve Bitlis'ten mürur ederek Van gölünün şi
mal veya cenup sahilini takiben Van'a müntehi ı 
olmak üzere bir hattı esasi ile bu hattın bir nok- | 
tasından ayrılarak Hükümetin intibaına talikan 
Yumurtalık veya Süveydiye'de Bahrisefid'e yine 
'hattı ımezikûrun Ibir noiktai münasiiıbesânden başlı-
yarak Musul ve Kerkük istikametiyle Süleyma-
niye'ye vâsıl olmak üzere şube hatları inşa ve 
işletilmesini deruhde eylemiş ve işbu hatların gü
zergâhları ve hattı esasi ile şube hatlarının ma
halli telâkileri Hükümet tarafından kabul ve i 
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tasdik olunacak ve hututu mezkûrenin kâffesi ge
niş olarak inşa edilecek ve Hükümeti Osmaniye, 
işbu hatlar için birgûna teminat ita etmiyeeek 
ise de şirket, hututu mezkûre mihverinin tara
feynine ve yirmişer kilometre dâhiline müsadif 
mmtakai arazide eşhası salisenin hakkı müktesebi 
olmıyan ımelkşûf ve gayrimekşûf bilcümle ımaaddni 
nizamnamei mahsusu ahkâmına tevfikan demir-
yol müddeti imtiyazı olan doksan dokuz senenin 
inkızasma kadar kendi hesabına olarak işletmek 
hakkını haiz olacak ve mukavelenamei katinin 
imza olunduğu tarihten itibaren yirmi sene zar
fında mmtakai mezkûre dâhilinde maden taharri 
ve keşif ve işletilmesi hakkı münhasıran şirkete 
aidolup .bu müddetin hululünü mütaakıp zikrolu-
nan hudut dâhilinde maden taharriri ve keşif ve 
işletilmesinde herkes serbest bulunacak ve şirketi 
mezkûre işleteceği maadinden dolayı elyevm 
mevkii tatbikte bulunan Maden Nizamnamesinde 
musarrah rüsumu nispiyeyi ita eyliyecek ve şu 
kadar ki şirket, bilâhara rüsumu mezkûrenin ten
zilinden istifade edecek ve tezyidi halinde fazla
sını verecektir. 

Şirket mukavelenamei iptidaiyenin tasdiki 
tarihinden itibaren on altı mah müddet zarfın
da lâzımgelen tetkikat ve keşfiyatı icra ile müd
deti mezkûrenin hululünde salifüzzikir hututu 
şeraiti mebhuse dairesinde inşa edip etmiyeceği-
ni resmen Hükümete ihbar eyliyecek ve şayet 
hututu mezkûreyi inşadan sarfınazar eyliyece-
ğini beyan ederse tanzim eylediği evrakı keşfi
ye ve harita ve teferruatını tamamiyle nezarete 
teslim eylemek şartiyle depozito etmiş olduğu 
yirmi bin Osmanlı altını teminat akçesi kendi
sine iade olunacak ve bilâkis hututu mebhuseyi 
inşaya tâlibolduğu takdirde işbu teminat akçesi 
elli bin liraya iblâğ kılınacak ve şirketin Sivas 
ile Bahrisefid arasındaki demiryolunu ve Si-. 
vas - Van hattiyle Yumurtalık veya Süveydiye' 
ye gidecek hattın noktai telâkisinden itibaren 
Bitlis'e doğru lâakal yüz elli kilometre tulünde 
tesviye! turabiye ameliyatını evkatı muayyene-
sinde tamamiyle inşa ve icra etmemesi halinde 
imtiyaz, keenlemyekün hükmünde tutularak te
minat akçesi tarafı Hükümetten zaptedileeek ve 
mevaddı esasiyeyi teşkil eden kuyudatı saireye. 
müteferri hususat dahi tanzim kılman mukavele 
ve şartname lâyihalarına beıtafsil derç ve tah
rir ve 25 Şubat 1325 tarihli Nafıa Nezareti tez
keresiyle Makamı Sadarete takdim kılınmıştı. 
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Makamı Sadaretçe mezkûr projede talibi im

tiyazın da muvafakatiyle hatların dar olması 
mebdein Sivas yerine Harput olması, hattın 
müntehası Van şehri olacak yerde Van gölü sa
hilinde bir nokta olması ve Van gölünde - inhi
sar mahiyetinde olmamak şartiyle - seyrisefain 
hakkı verilmesi, Süveydiye'nin mebde ittihaz 
olunabileceği kaydının ref£ ve keşfıyatm icrası 
için meşrut olan müddetin iki seneye iblâğı ve 
teminat akçesinin elli bin yerine otuz' bin liraya • 
tenzili, Osmanlı Anonim Şirketi teşkili için . 
mukarrer olan üç ayın altı aya iblâğı, çifte hat 
tesisi için haddi gaye olarak tâyin olunan hâsı- i 
'kutı gayrdşâfdyed vasıatiyenıin otuz bin frank ye- ı 
rine beş bin franga tenzili, hattın Hükümetçe 
iştirası halinde temin olunacak takasiti senevi-
yei asgariyenin sekiz bin frangtan yedi bin beş ı 
yüz franga tenzili, Yumurtalık V. inecek hattın 
beher kilometresine yüz altmış bin frang temi
nat akçesi verilmesinin kabulü ve bir numaralı 
hattın Gölcük mevkiinden yirmi beş sene müd
detle sahile veya sahile merbut bir hatta ilti
sak etmek üzere diğer bir hattın inşa olunamı-
yacağının kabulü, Yumurtalık civarındaki ara
zinin irva ve teybisi hususunda müsaade veril
mesi, maden taharri müddetinin yirmi seneden 
iki seneye tenzili, güzergâhın yirmi kilometre 

' haricinde, bulunan bâzı maadinin de firkete 
itası, güzergâhın yirmi kilometre sağında ve so
lundaki maadinden başka bütün Sivas ve Ma-
muretülâziz vilâyetleri dahilindeki maadini mek-
şufenin dahi verilmesi, Sivas ile Harput arasın
da hat inşa etmekten vareste olduğu halde yine 
işbu noktalar arasındaki güzergâhın tarafeynin
de yirmişer kilometre dahilindeki maadinin de 
verilmesi gibi tadilât icra edilerek Meclisi Me-
busana sevk olunmuş ve Meclisçe cereyan eden 
müzakerat esnasında bâzı mülâhazatı siyasiye 
ve hatların dar arza tahvil edilmiş olması ve 
saire gibi esbap tesiratiyle mezkûr proje Heyeti 
Umumiyece tehir olunmuştu. 

Ahiren yine aynı proje dairesinde mezkûr 
işin kendilerine verilmesini talebetmek üzere 
Ankara'ya gelen ve ibraz ettikleri «5 Mayıs 
1922 tarihli vekâletname ile salifüzzikir Oto
man Amerikan Developman Kumpani namına 
hareket ettikleri anlaşılan Mister Kıleyton 
Kenedi ve Mister Artur Cester ile İcra Vekilleri 
Riyaseti Celilesinden verilen mezuniyet üzerine 
vekâleti âcizice muteber görülen ve mukavele- | 
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name esasının olraptaki maddesi ahkâmına 
muvafık bir şekilde beyannamesi alınmış olan 
üanika Kommerçiyala İtalyana'miin Bersa/adet 
şubesine elli bin lira evrakı nakdiye depozito 
edildiğini mübeyyin mezkûr bankanın 4 Teşri
nisani 1922 tarih, ve bilâ numara mektubunu 
ibraz ve bu gibi umuru cesimeyi başarmak ikti
darında bulunduklarına gerek mezkûr bankanın 
4 Teşrinisani 1922 tarih ve bilâ numara mektubu 
mu ve ıgereikse Gananti türöst nıaım-Aiimerlifeaaı Ban
kasının 26 Ağustos 1338 tarih ve bilâ numara 
mektubu icra kılınan tahkikatı resmiye ve 
hususiye ile kanaat husul bulmuş olmakla hu-
tutu esasiyesi berveçhi bâlâ arz edilen ve Mec
lisi Ayan ve Mebusanca kabul olunup 29 Şaban 
1327 ve 1 Eylül 1325 tarihli Takvimi Vakayide 
neşredilen kararname mevaddı ahkâmına mu
vafık bulunan 1325 tarihli ilk proje esas ittihaz 
edilmek şartiyle mumaileyhim ile müzakerata 
iptidıar edilmiştir. 

Mezkûr projenin hututu esasiyesi ipka edil
mekle beraber bâzı şekle ve müddetlere ait ta
dilâtı cüriyeden başkaca olarak : 

1. — Tarihi tasdikten itibaren tetkikat ve 
keşfiyatm icrasiyle mukavelât mevad ve ah
kâmının kabul veya ademikabulünü Hükümete 
ihbar etmek üzere tâyin edilen on altı aylık 
müddet Meclisi Mebusanca reddedilen ikinci 
muaddel projede olduğu veçhile iki sene olarak 
kabul edilmiştir. 

2. — îlk depozito akçesi elli bin bilâhara 
berveçhi bâlâ tâyin edilen iki sene zarfında in
şaatı icrayı resmen taahhüdettiği takdirde mez
kûr depozitonun yetmiş bin liraya iblâğı kabul 
olunmuştur. 

3. — Birgûna inhisar ve imtiyazı tazammun 
etmemek şartiyle işletilecek maadini demiryo
luna rabıt için lüzum görülecek demiryol şube 
hatlarını inşa eylemtk hakkı verilmiştir. 

4. — Hattın Hükümetçe iştirası halinde ki
lometre fbaşına yedıi fain beş yüz lalim frangtan 
dûn olmamak ve demiryol ile müştemilâtına 
aidolarak henüz itfa edilmemiş tahvilât faiz ve 
itfa akçesinin tertibi senevisi daha fazla bir 
ımeblâğa tevakkuf ettiği takdirde ımöblâğı anıezlkûre 
müsavi olmak şartiyle tekasidi seneviyenin Hü
kümet tarafından muntazaman tediyesinin temin 
edilmesi kalbul edilmiştir. 
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5. — Deıniryol memurin ve müstahdemini ye

tiştirilmek üzere izabeden ınekâtilbin tesisi kaibul 
ettirilmiştir. 

6. — Ameliyatı mütenevvianm icrası husu
sunda ve işletme umurunda istihdamı edıilimeık üze
re hariçten bamufcavelename veya suverü saire 
ile Türk muhacirleri celbetmek salâhiyeti veril
miştir. 

7. — Mukavelenamede zikredilen maden lâf
zının alelıtlak maden tabakatma, maden sularına 
ve petrol sahalarına, taş ve kum ocaklarına şâmil 
olduğu kabul edilmiştir. 

8. — înşa ve işletilecek demiryollarla işletile
cek madenlerin hasılatı gayrisâfiyesinden işletme 
masarifi umumiyesi, tahvilât faiz ve itfa akçeleri 
tertibi senevisi ihtiyat akçesi ve hissedarane yüz
de on iki nispetinde temettü ayrıldıktan sonra 
kalacak bakıyei temettüatın yüzde otuzu Hükü
mete ve yüzde yetmişi şirkete aidolması kaibul et
tirilmek suretiyle madenlerin fevkalâde temet-
tüat getirebilmesi halinde Hükümetin iştiraki te
min edilmiştir. 

9. — Maadin tesisatına muktazi arazii emiri-
yei hâliyenıin şirkete meccanen terki ve ashabı 
uhdesinde bulunan arazi için şirketçe Maadin Ni-

# 
zamnamesiyle istimlâk Kanununa tevfiki mua
mele edilmesi kaibul olunmuştur. Ayrıca tanzim 
kılınan bir mukavelenamei müzeyyele ile : 

A) ıSamsun - Sivas, Anikara - Musaıköy, Çal-
tı - Erzurum ve işbu hattın bir noktasından ay
rılarak Karadeniz'de bir limana inecek hatlarla 
Samsun'da bir Liman inşası kaibul ettirilmiş ve 
bu veçhile ilk iki hattın inşası hakkında diğer 
hutut için mukavelei esasiyede tarihi tasdikten 
itibar edilmek üzere kabul edilen iki sene müddet 
hakkı hiyarm altı aya tenzil edilmek faidesi istih
sal edilmiştir. 

B) Erzurum - Bayezıd - İran hududu, Si
vas - Kayseri, Hacışafaatli - Kayseri, Kayseri -
Ulukışla, Hacılbayram - Çorum, Çorum - Çerikli 
hatlarının mukavelenamenin tarihi tasdikinden 
itibaren yedi sene zarfında inşalarını kaibul edip 
edemiyeeeğine dair haikkı hıyarı haiz olması kabul 
edilmiş olup, bu veçhile de mukavelei esasiyenin 
otuz birinci maddesinde şube hututu için kabul 
edilen yirmi sene müddet haikkı rüçhan, işbu hat
lar için yedi seneye kastedilmiştir. 

O) Mukavelenamei esasiyede Van gölü Şi
mal veya Cenubundan dolaşmak üzere Van'a 
müntehi hat yerine hattın göl sahilinde bir nok-
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taya müntehi olması ve mezkûr noktadan karşı 
cihetine - birgûna inhisar mahiyetini hadız olma
mak şartiyle - vapur işletilmesi daha muvafık gö
rülerek olveçhile tadili kaibul ettirilmiştir. 

D) Mukavelenamei esasiyede mezkûr (2) 
numaralı Meşeler - Yumurtalık hattının bâzı ak
samının fennî müşkülât ibraz etmesi malhuz ve 
Bağdad Demiryoluna nazaran bâzı aksamın da 
lüzumsuzluğu derpiş edilerek Bağdad Demiryo-
liyle muvafık kalındığı takdirde aksamı mezkû-
renin icabatı fenniye ve iktisadiyeye göre tadil 
veya hazfiyle kısmen Bağdad Demiryolundan 
istifade olunmasına dair kuyudat vaz'edilmiştir. 

Şartnamei esasiye mevaddında dahi tesisatı 
mutasavvaranın dhtiyac&tı hazıra ve müstaikbeleyi 
tatmin edebilecek ve daha fennî ve vâsi bir şe
kilde tesbit ve tâyin etmek gayesiyle tadilâtı 
mühimme icra edilmiş ve ezanı cümle en ağır 
lokomotiflere mütehammil ve büyük süratler ya
pılmasına müsaidolacak surette rayların siklet 
ve mukavemet anlarının tezyidi ve mücavir de-
miryollariyle bilâ inkıta aktarmasız yolcu ve eş
yayı ticariye nakliyatı temin edileceği ve Hükü
metçe lüzum görülecek mühim mevakide askerî 
ve ticari duraklarda top ve hayvan irkâp ve 
tenziline mahsus rıhtımlar vücuda @etirıilmesi 
kabul ettirilmiştir. 

Bilcümle mevaddı esasiye ve bunlara müte-
ferri hususatı muhtelife leffen takdim kılman 
mukavelenamei iptidaiye, esasiye, müzeyyele ve 
şartnamei esasiye lâyihalarına bertafsil dercedil-
miş ve vaziyet ve istikameti umumiyeleri ve tak
ribi tulleri merbut krokide görülen ve kamilen 
geniş olarak yapılması meşrut olan ve güzergâh
larının menaati ve müşkülâtı fenniyesi malûm 
bulunan hututu esasiyenin tesisatı sabite ve sey
yaresi ve tesis edilecek limanlar ve bunlara mü-
teferri inşaatı muhtelife ile inşalariyle işletmeye 
küşatları yuvarlak rakam olarak dört yüz mil» 
yon lirayı mütecaviz bir meblâğa mütevakkıf 
olup siai maliyemizin fevkalâde müsait bulun
duğu faraziyesine göre dahi meblâğı mezkûrun 
faiz ve itfa akçeleri tertibi senevisinin tutarı na
zarı dikkate alındığı takdirde demiryolu şebeke
lerimizin bundan daha nâfi şeraitle vücuda ge
tirilebilmesine imkân ve ihtimal görülememiş ve 
maadine mütaallik hususatta ise olbaptaki kava-
nin ve nizamata tevfikan rüsumu mukannene 
ita edileceği gibi umum hâsılatı gayrisâfiyeden 
masarif atı umumiye, tahvilât, faiz ve itfa akçe-
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leri tertibi senevisi; ihtiyat akçesi ve hisselere 
yüzde on iki temettü ayrıldıktan sonra bakıyei 
temettüün yüzde otuzunun Hükümet hissesi ola
rak ifraz olunması dûrüdiraz müzakerat netice
si olanak kalbul ettirilmiş ve 'bu 'veçhile ımad'enlerin 
zenginliği ve vef reti nispetinde Hazine.! Devletin 
nef'i temin edilmiş ve işbu husus, iktisat Vekâ
leti Celilesinin 11 Kânunsani 1339 tarih ve 601 
numaralı ve bir sureti melfuf tezkeresindeki ef
kâr ve mütalâatı tatmin edecek bir mahiyette 
bulunmuştur. Binaenaleyh memleketin pek zen
gin ve fakat gayrimüsmir bir halde bulunan 
serveti tabiiyesini inkişaf ettirerek seviyei iktisa-
diyesini yükseltmek için demiryolları, limanlar 
$ibü ımüessesatı (nafıaya olan 'iihtiiyacı müibrem 
vârestei dzaih ve bunlar dnşa edilmedikçe henüz 
hakkiyle istismar edilmemiş olan vâsi ve zengin 
topraklarımızda metfun bulunan hazaini tabiîye-
den istifade edilemiyeeeği ve memleket kemafis-

- sabık iktisaden ve her veçhile dun bir vaziyette 
kalacağı tabiîdir, Demiryolların fıkdanı yüzün
den mekşuf madenlerimizden haiz oldukları ser
veti tabiîyenin yüzde beşi nispetinde olsun, isti
fade edilememekte ve meselâ işbu hatların gü
zergâhında bulunan ve dünyanın en zengin bir 
bakır madeni olan Ergani madeninden bugüne 
kadar iptidai bir şekilde ve haiz olduğu serveti 
tabiîyeden asgari bir derecede olsun, istifade edi
lememekte ve ahalisi sefalet itibariyle en son de
rekede bulun makta «olması «mezkûr mıntafcayı bir 
limana, raptedecek demiryolunun ademimevcudi-
yetinden mütevellittir. 

Mekşuf ve gayrimekşuf diğer madenlerimiz
den bugüne kadar hiçbir fayda istihsal edileme
mesi hep aynı sebepten ileri gelmekte olduğu 
malûm bulunduğundan memleketi menafii mil-
liyeye muvafık bir tarzda bir an evvel demiryol-
lariyle teçhiz etmek ve serveti tabiîyeyi inkişaf 
ettirmek zarureti derkârdır. Her cihetle memle
ketimizin menfaatine muvafık olduğu kanaatiyle 
Heyeti Celilelerine takdim olunan mukavelena
meler dâhilinde salüfülarz ihtiyaç tatmin edildi
ği takdirde memleket az zaman zarfında her su
retle namzet bulunduğu devrei terakkiye itilâ 
edeceği gibi her hangi bir tecavüze karşı müda
faa eylemek noktai nazarından da emin ve müs
terih bir vaziyet iktisabeyliyecektir. Hututu 
umumiyesi hakkında Erkân; Harbiyei Umumiye 
Vekâleti Celilesinin de rey ve mütalâatı munzam-
molan ve ezher cihet menafii milliye ve vataniye-

.1330 €î : 1 
I ye mutabık görülen mukaveiei iptidaiye ve esa-
I siye ve müzeyyele ile şartnamei fennî mevad ve 

ahkâmı Heyeti Celilelerince de bittetkik muva-
I fık görüldüğü takdirde evrakı mezkûre merbut 

lâyilıai kanuniye ile birlikte Büyük Millet Mee-
I lisine arz edilmek üzere takdim kılınmıştır 

efendim. 22 Kânunusani 1339 
Nafıa Vekili 

Feyzi 

I Nafıa Vekâleti Celilesine 
İktisat Vekaletinin mütalâası 

601 
4 'Kânunusani 1339 tarihli ve 36-115 numaralı 

j tezkerei Devletlerine cevaptır : 
I Şarki - Anadolu'da demiryolları inşası için 

Çester tarafından muta proje ile Vekâleti Çeli
klerinin buna munzam ilâvatı tetkik ve mütalâa 
olundu, iktisadi inkişafımızın ancak ve ancak 
her şeyden evvel memleketimizde pek ziyade 
muhtaç bulunduğumuz asri vesaiti nakliyenin 
teminiyle kabil olabileceği keyfiyeti vâıestei arz 
ve izahtır. Bu itibarla Çester projesinin ve ve
kâleti celileleri tarafından vukubulan son ilâ va
tın bir aıı evvel fiiliyat sahasına isaliyle pek zen-

I gin olan memleketimizden halkımızın bihakkin 
istifadesinin temini millî iktisadiyatımız noktai 
nazarından âzami derecede şayanı arzu ve te
mennidir. Ancak projede .mevzuubahis demir
yollarının oanibeyninden yirmişer kilometre 
arz dâhilinde mevcut madenlerin garanti fcilo-
metrik yerine doksan dokuz sene müddetlik bir 
imtiyazla şirkete terki ve elyevm msr'i maden 
rüsumunun dahi fou 'müddet zarfında zammo-
lunam alması hususu şayanı tadildir. Şöyle ki : 
Mezkûr şirketin garanti kilometrik makamına 
kaim olmak üzere maden imtiyazları • hakkını 
tamım ak esas itibariyle kafeul edilebilirse de iş
bu madenlerin tezayüdü hasılat ve varidatından 
Hazinei Dsvletm de bir nispeti mütezayidede 
hisse salhiibi olmasının temini ecnebilere karşı 
takibetmeklinimiz lâzımgelen maden siyasetin
de esas ola/ak telâkki edilmesi icabeden bir ci
het olduğu arz olunur, efendim. 

11 Kânunusani 1339 
İktisat Vekili 

Mahmud Esad 

Eâyifed kanuniye sureti 

I MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Mec-
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lisi Nafıa Vekâleti ile Amerika Hükümeti müt-
tehidesinin Delâver Hükümeti 'kavaninine tev
fikan teşekkül etmiş, «Otoman - Amerikan De-
velopman Kcmpani» vekilleri Mr. K. A. Kıley-
ton Kenedi ve Artur Çester beyinlerinde de
miryolları ve limanlar inşa ve işletilmesi ve de
miryolları güzergâhının her iki tarafında ve 
yirmişer kilometrelik sahadaki maadinin işletil
mesine dair olan merbut mukavelenai iptidai
ye ve -mukavelenaımei esasiye ve imukavelenaımei 
müzeyyele ve şartnaımei fenniye kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — işbu kanunun tatbik ve icra
sına Nafıa Vekâleti mamurdur. 
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icra Vekilleri Heyeti Reisi Şer'iye Vekili 
Hüseyin Rauf Vehbi 

Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 
Kâzım Rifat 

Dahiliye Vekili Hariciye V. V. 
Ali F etili i Hüseyin Rauf 

Maliye Ve'kili Maarif Vekili 
Hasan Feihmi Isimail Safa 
Nafıa Ve'kili iktisat Vekili 

Feyzi Mahmııd Esad 
Sıfhhiye ve Muaveneti Erkânı Harbivei 
içtimaiye Vekâleti V. Umumiye Vekâleti Vekili 

Dr. 'Tevfik Rüşdü Kâzım 

Mukavelenamei iptidaiye 

Bir taraftan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti namına hareket eden umuru Nafıa 
Ve'kili Feyzi (Beyefendi Hazretleriyle diğer ta
raftan Amerika Hükümatı Müttehidesinin «De
lâver» Hükümeti kavaninine tevfikan teşekkül 
etmiş Otoman - Amerikan Dövolonman kom-
pani) Şirketi nam ve hesalbına 5 Mayıs 1922 ta
rihli vekâletname ile hareket eden Mr. A. Kene
di ve Mr. Artur Çester beyninde mevaddı 
âtiye kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — işbu mukavelenin bir kanun
la tasdikine talikan - Otoman - Amerikan De-
velopman Kumpani - Şirketi masarif ve zarar 
ve hasarı kendisine aidolmak üzere mevaddı 
âtiyeyi kabul ve taahhüdeder. 

istikameti umumiyeleri Nafıa Vekâleti tara
fından tâyin edilmek ve 

(1) — Sivas'tan bed'ile Harput, Ergani, Di-
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yarbekir ve Bitlis ten bilmürur Van gölünün 
şimal veya cenup cihetini takiben Van'a, 

(2) — Harput civarından ayrılarak Ceyhan 
vadisini takiben Yumurtalık'a, 

(3) — (1) numaralı hattın tâyin edilecek 
bir noktasından bed'ile Musul ve Kerküt'den 
bilmürur Süleymaniye'ye müntehi olmak üzere 
1 435 metre arzında demiryollar tesisine ait keş-
fiyat haritalarının tanzimi ve Nafıa Vekâletine 
tevdii. 

. MADDE 2. — Birinci maddede beyan olu
nan hatlardan her birine ait evrakı keşfiye, mel-
fufatı âtiyeyi ihtiva edecektir : 

Evvelâ : avarızı arziyeyi ve alelhusus sırt ve 
vadileri irae eder 1/200 000 mikyasında bir ha-
ritai umumiye tanzim edilecektir. 

Imrar olunacak güzergâh işbu harita üze
rinde kalınca kırmızı bir çizgi ile gösterilecek 
ve kilometrelerle durakların ve imalâtı mühim-
mei sınaiyenin mevakii dahi irae olunacaktır. 

Saniyen : Takeometre ile ahzolunmuş 
1/25 000 mikyasında bir haritai murakkame 
tersim kılınacaktır, işbu harita kifayet edecek 
arzda âvarızi zemini irae edecek veçhile miktarı 
kâfi nıkatm rakamlarını ve münasip fasılalarla 
çizilmiş tesviye münhanilerini havi olacaktır, 
mürur edecek demiryolu mihveri kalınca kırmı
zı ile çizilecek ve kilometre ve duraklar ve ima
lâtı mühimmei sınaiyenin mevakii ile hututu 
müstakime ve iltisak münhanilerinin nısıf ku
tur ve mümaslannm tulleri dahi gösterilecektir. 

Salisen : Tul itibariyle 1/5 000 ve irtifa iti
bariyle 1/500 mikyasında bir maktaı tulâni tan
zim edilecektir, işbu maktaı tulânide irtifalar 
denizin sathı mutavassıtına nispetle irae edile
cek ve hattı kıyasın alt tarafına dahi izahatı 
âtiyeyi mübeyyin hututu mütevaziyei ufkıyye 
resmolunaeaktır. 

(1) — Güzergâhın nıkatı muhtelif esinin ra
kımları, 

(2) — Zemini tabiînin nıkatı muhtelif esinin 
rakımları. 

(3) — Nıkatı muhtelifeye ait tertiplerin ma-
kablindeki hektometreye olan mesafeleri, 

(4) — Demiryolunun mebdeine nispetle kilo
metre mesafeleri, 

(5) — iniş ve yokuşların tulü ile meyilleri, 
(6) — Kıtaatı müstakimenin tul ve kıtaatı 

münhaniyenin tulü inkişafileriyle nısıf kutur-
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larının tulü irae kılınacaktır. Hafir rakımları 
güzergâhın tahtına ve imlâ rakımları güzergâ
hın fevkine vaz'edilecektir. 

Güzergâh ve zemini talbiî rakımları metre ve 
santimetre olarak tahrir olunacaktır. 

Maktaı -tulânide durakların ve garların ve 
imalâtı müıhimmei sınaiyenin vaziyet ve mevakii 
gösterilecektir. 

Râbian : Demiryolun maktaı arzanilerine ait 
tipler. 

Hâmisen : Masarifi inşaiyenin hulâsai müfre
datını mü'boyyin bir cetvel. 

Sâdisen : Teklif olunan güzergâhı müeyyit bir 
muhtıra. 

İşbu evrakı fenniye muşamba üzerine bitter-
sim bilâbedel Nafıa Vekâletine tevdi olunacaktır. 

MADDE 3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti, Otoman - Amerikan Developman 
Kumpani Şirketine birinci maddede muharrer 
keşfiyatın icrası için işbu mukavelenamenin bir 
kanunla tasdik edildiği tarihten itibaren iki sene 
mühlet ita eder. 

MADDE 4: — Otaman - Amerikan Develop
man Kompani Şirketi berveçjhi muharrer iki sene 
zarfında işbu mukavelenamenin birinci madde
sinde tadadolunan hututmı inşa ve işletilmesiyle 
hııtutu mezkûrenin her iki cihetine ve yirmişer 
kilometrelik mmtaka dâhiline müsadif maden ve 
maden ocaklarının işletilmesi için merbut muka
velename ve şartname ahkâmına terfiki muamele 
eylemek şartiyle imtiyazı sureti kat iyede kalbul 
edip edemiyeceğini bildirmek hakkı hıyarını haiz
dir. 

MADDE 5. — Otoman - Amerikan Develop
man Kompani Şirketi dördüncü maddede beyan 
olunan hakkı hıyarından istifade edeceğini bâlâ
da zikredilen .iki sene müddet zarfında Nafıa Ve
kâletine tahriren tebliğ etmediği halde işbu mu
kavelename tamamiyle münfesih olacak ve tara
feyn âkıdeynin yekdiğerine karşı zarar ve ziyan ve 
tazminat iddia ve talebine salâhiyeti olumyacak-
tır. £ u kadar ki, dokuzuncu maddede beyan olu
nan teminat akçesi ikinci madde mucibince tan
zim olunacak evrakı keşfiyenin vekâlete teslimi
ne mukabil şirketi mezkûreye iade kılınacaktır. 
Mamafih zikrolunan şirket, umum şebeke ve raa-
adine aidolan keşfiyat evrakını tamamiyle ita 
etmediği veya evrakı mezkûıre kavaidi fenne ve 
işbu mukavele ahkâmına muvafık olmadığı tak-
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I dirde kefalet akçesi birguna ihtara hacet kal

maksızın Hükümet tarafından zaptedilecektir. 

MADDE 6. — (Otoman - Amerikan Develop
man Kompani) Şirketi berveehi muharrer iki se
ne zarfında dördüncü maddede beyan olunan 
hakkı hiyardan istifade edecek olursa tevdi etmiş 
olduğu teminat*"akçesini meıibut» mukavelename
de gösterilen müddet zarfında yetmiş bin liraya 
iblâğ edecek ve bu suretle merbut mukavele ve 
şartname ahkâmı dairesinde sahibi imtiyaz ola
caktır. 

MADDE 7. — (Otoman - Amerikan Develop-
jı man Kompani) Şirketi hakkı hiyardan istifa

deye tâlibolduktan sonra merbut mukavelena-
I nıede muayyen olan müddet zarfında teminat 

akçesini yetmiş bin liraya iblâğ etmediği tak-
l dirde : birgûna ihtara hacet olmaksızın imti-
I yaz keenlemyekün hükmünde olacak ve evvelce 
i tevdi etmiş olduğu teminat akçesi Hükümet ta

rafından zaptedilecektir. 

MADDE 8. — Esbabı mücbireden münbais 
ahval müstesna olmak üzere Otoman - Amerikan 
Developman Kompani Şirketi taahhüdat vakıa
sını ifa edemediği takdirde birgûna ihtara ha
cet olmaksızın işbu mukavelename, keenlemye
kün hükmünde addolunacak ve teminat akçemi 
tarafı hükümetten zaptedilecektir. 

Tesiratı şitaiyeden mütevellit mevsnii muh
telife esbabı mücbireden addolunamaz. 

MADDE 9. — Otoman - Amerikan Develop
man Kompani Şirketi taahhüdat vakıasının icra
sını teminen Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü
kümetince kabul olunan Banka Kommerçiyala 
ttalyana'nın İstanbul Şubesine elli bin liralık 
evkrakı nakdiye tevdi etmiştir. 

MADDE 10. — Büyük Millet Meclisi" Hükü
meti, Otoman - Amerikan Developman Kom
pani - Şirketi memurinine masarifi kendine 
aidolmak üzere kendi memurini fenniyesini ter
fik edebilecek ve şu kadar ki, işbu memurini 
fenniye ameliyatı keşfiyenin suveri icraiyesine 
müdahale etmiyerek yalnız ameliyatı keşfiyeyi 
takip ve teftiş edeceklerdir. 

MADDE 11. — İşbu mukavelename ahkâ
mının tevil ve tefsirinden dolayı Büyük Millet 
Meclisi Hükümetiyle, Otoman - Amerikan De-

I velopman Kompani - Şirketi arasında tahaddüs 
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edebilecek her nevi ihtilâfa, Şûrayı Devlette ve
yahut makamına kaimolaeak dairei Devlette 
hallüfasolunacaktır. 

MADDE 12. — Hükümetçe işbu mukavele- l 

name ile mukavele! esasiye ve müzeyyele ve 
şartnamei' esasiye ahkâmının ademitasdiki ha- ' 
linde, Otoman * Amerikan Developman Kom
pani - Şirketinin birgûna tazminat talebine hak
kı olmıyacak ve fakat mezkûr mukavelename
nin tasdik edilmediği vekâletçe kendisine teb
liğ .olunduğu tarihten itibaren sekiz gün müd
det zarfında şirketi mezkûrenin tevdi etmiş 
olduğu kefalet akçesi kendisine iade kılınacak
tı/ . . 

MADDE 13. — Mukavelenamei esasiyenin 
maadin keşfiyatma mütaallik ahkâmı, işbu mu
kavelenamei iptidaiyede dahi aynen câri ve 
mer'idir. 

Şarki Anadolu Demiryollarına dair mukavele
namei esasiye j 
Birinci fasıl ] 

Demiryollarına mütaallik ahkâm beyaıım-
dadiî. 

B r taraftan Türkiye Büyük Millet Meclisin
ce bir kanunu mahsusla tasdik edilmek üzere 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti namı
na hareket eden umuru Nafıa Vekili Feyzi 
Beyefendi Hazretleriyle diğer taraftan Ameri
ka Hükümatı Müttehidesinin «Delâver» Hüküme
ti kavainine tevfikan teşekkül etmiş - Otoman -
Amerikan Developman Kompani - Şirketi nam ve 
hesabına 5 Mayıs 19i21 tarihli vekâletname ile ha
reket eden Mr. A. K. Kenedi ve Mr. Artur 
T. Çester beyninde mevaddı âtiye kararlaştı
rılmıştır. 

MADDE 1. — 1. Sivas'tan bed'ile Harput, 
Ergani, Diyarbekir ve Bitlis'ten mürur ederek 
Van gölünün Şimal veya Cenup sahilim takiben 
Van'a, 

2. Harput civarından ayrılarak Ceyhan va
disini takiben Yumurtalık'a, 

3. Mezkûr 1 numaralı hattın bir nokta
sından ayrılarak Musul ve Kerkük'ten bilmurur 
Süleymaniye'ye müntehi olmak ve hututu mez
kûrenin kâffesi Nafıa Vekâleti Celilesince tasdik 
olunacak güzergâhı takibeylemek ve raymantar-
larımn iç kenarlarından mesaha edilmek şartiyle 
1,435 metre arzında ve işbu mukavelename ve 
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merbutu şartname ahkâmı dairesinde mezkûr hat
ların inşa ve işletilmesi için Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Hükümeti canibinden salifüzzikir -
Otoman - Amerikan Developman Kompani - Şir
ketine imtiyaz ita edilmiş ve işbu imtiyaz olveç-
hiîe şirketi mezkûre tarafından kabul olunmuş
tur.. 

MADDE 2. — Müddeti imtiyaz, işbu muka
velenamenin kesbi katiyet ettiği tarihten itibaren 
doksan dokuz senedir. 

MADDE 3. — Otoman - Amerikan Develop
man kompani - Şirketi taahüdatı vakıasının icra
sını teminen taahhüdaü mezkûreyi sureti katiye-
de kabul ettiğini resmen Nafıa Vekâletine ihbar 
edildiği tarihten itibaren nihayet bir malı müd
det zarfında evvelce Banka Kommerçıyala îtal-
yana'nm istanbul Şubesine tevdi etmiş olduğu 
elli bin lira teminat akçesini nakden veya piyasa 
fiyatiyle esham* olarak yetmiş bin liraya iblâğ ede
cektir. Şu kadar ki, esham tevdi edildiği halde 
tedennii fiyattan dolayı terettübedecek noksanın 
ikmal olunacağı banka tarafından taahhüdedile-
cek ve mezkûr teminat akçesi ancak iki yüz kilo
metrelik bir kısmın kabulü katî muamelesi icra 
edildikten sonra, iade kılınacaktır. 

Şirket salifüzzikir teminat akçesini Nafıa Ve
kâletince kabul ve muteber ve Bankı Osmaninin 
gayrı diğer bir bankaya dahi tevdi edilebilecek
tir. Maahaza işbu Banka ecnebi bankası olduğu 
takdirde mevzuubahsıolan teminat akçesinden 
mütevellit ihtilâfatm hallüfaslmda Büyük Millet 
Meclisi Hükümeti mahakiminin hakkı kazası ol
duğunu musaddak mezkûr bankanın mensup bu
lunduğu Hükümet Sefaretinden bir beyanname 
ibraz olunacaktır. 

Zikrolunan bir mah müddetin inkizasma de
ğin - Otoman - Amerikan Developman Kompa
ni - Şirketi teminat akçesini haddi lâzımına ib
lâğ etmediği takdirde birgûna ihtara hacet kal
maksızın işbu imtiyaz, keenlemyekün hükmünde 
tutulacafe ve evvelce tevdi etmiş olduğu elli bin 
lira teminat akçesi dabi Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükümeti tarafından zaptedileeektir. 
Aynı veçhile - Otoman - Amerikan Developman 
Kompani - şirketi işbu mukavelenamede mu
harrer müddet zarfında ve şeraiti muayyene 
dairesinde nizamatı mevzua ahkâmına tevfikan 
bir Türk Anonim Şirketi teş'kil etmezse keza-
lik ihtara hacet kalmaksızın işbu imtiyaz, ke-
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enlemye'kûn hükmünde tutulacaik ve o halde 
yetmiş bin liraya iblâğ edilmiş olan teminat 
akçesi dahi zaptedilece'ktir. 

MADDE 4. — Otoman - Amerikan Dövelop-
man Kompani - şirketi iş'bu mukavelenamede
ki taaJh'hüdatmın mevkii fiile vaz'ı için muka
velenamenin kesbi katiyet ettiği tarihten iti
baren ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükü
metince kabul ve tasdik edilecek Nizamnamei 
Dahilî e'sasatına tevfikan Hükümeti müşarüni-
leynanm bilcümle 'kavanin ve nizamatı haliye 
ve müstakbelesine tâ'bi olmak üzere nihayet al
tı mah müddet zarfında bir Türk Anonim Şir
keti teşkiline mecburdur. - Otoman - Amerikan 
Dövel'opman Kompani- şirketi mevkii tedavü
le vaz'edeceği Türk Anonim şirketi hisse sene-
datından nısfını payita!ht gazeteleriyle vuku- • 
bulacak ilân tarihinden itibaren otuz bir gün 
müddet zarfında Türl^tebaasmdan zuhur ede
cek taliplerin emrine amade 'bulunduracağını 
tahhüd eyler. Bu müddetin mürurunda - Oto
man - Amerikan Developman Kompani - şirke
ti Türk tebaası tarafından rağbet gösterilmiyen 
hisse senedatmı zuhur edecek diğer taliplere 
füruhut edebilecektir. i 

I 
i 

MADDE 5. — Türk Anonim Şirketi, iş'bu ; 
mukavelenamede muharrer hutütun keşfiyatı j 
katiyesini badelicra mer'büt şartname ahkâmı- j 
na tevfikan sureti mükemmelede tanzim ede- j 
ceği proje ve plânların birisi muşamba üzerin- i 
de olmak üzere dörder nüshasını miheli âtiye ; 
zarfında .Nafıa Vekâletine tevdi ve ita edecek- i 
tir. I 

A) (2) numara ile mürakkam hattın her | 
ikişer yüz kilometrelik aksamına ait proje ve j 
plânları dörder ay fasıla ile tevdi olunacak ve 
hattı mezkûrun Yumurtalık'tan bed' edecek 
olan ilk iki yüz kilometrelik «kısmının proje ve 
plânları işhu mukavelenamenin kesbi katiyet 
ettiği tarihten itibaren nihayet on iki maıh müd
det zarfında takdim edilecektir. ! 

I 
B) Şdbekei mütebakiye proje ve plânla- i 

rina gelince: Bunların her ikişer yüz kilomet- i 
relik kısmına ait proje ve plânları (2) numara- i 
lı hafta ait proje ve plânların kâffesi teslim ı 
edildiği tarihten itibaren dokuz mah fasıla ile 
tevdi olunacaktır. Nafıa Vekâleti işbu proje ve 
plânlan tevdi olundukları tevarihten itibaren 
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nihayet üçer ay müddet zarfında bittetkik ya 
haliyle veya icabeden tadilât ve taslhihatm ic-
rasiyle tasdik eyliyecektir. Şu kadar ki : Ve
kâletçe yapılacak iş'bu tadilât ve tashihat, ka-
vaidi fenne muvafık ve mukavelenamei iptidai 
ahkâmına tevfikan icra edilecek keşfiyat mu
cibince takarrür edecek istikameti umumiyeyi 
tahrif eyliyemiyecek 'bir mahiyeti haiz olacaktır. 

Mezkûr üç aylık müddetin hitamında Na
fıa Vekâleti Celilesi ,ihzar olunan plânlar hak
kındaki noktai nazarını bildirmediği takdir
de şirket işbu plânlara tasdik edilmiş naza
riyle bakarak ameliyata başlıyacaktır. 

Nafıa Vekâleti Celilesince talebedilecek ta
dilât plânları ikmalini veya ameliyatın müd
deti muayyeninde icrasını tehir edecek ma
hiyette bulunduğu takdirde plânlar ve ameli
yat için tâyin olunan müddetler bu yüzden 
vukua gelecek teahhura müsavi .bir müddetle 
temdidedilecektir. Esbabı mücbire hayluletiyle 
anifülbeyan proje ve plânlar muayyen olan 
müddetler zarfında tevdi olunmazsa esbabı 
mezkûre resmen ve tahriren hemen Nafıa Ve
kâletine ve Hükümeti mahalliyeye ihbar edil
mek şartiyle mezkûr müddetler teahhuratı 
vakıa müddetince temdit kılınacaktır. 

MADDE 6. — Şirket, (2) numaralı hatta 
ait aksamın proje ve plânlarının tevdii için 
muayyen olan müddetlerin tarihi mkizalarmdan 
itibaren altışar malı müddet zarfında aksamı 
mezkûre ameliyatına mübaşeret eylemeyi ve 
plânların tevdii için muayyen olan müddet
lerin munkazi oldukları tarihlerden itibaren 
nihayet üçer sene müddet zarfında aksamı 
mezbureye ait ameliyatı ikmal eylemeyi taah-
hüdeyler. 

Şebekenin aksamı mütebakiyesi ameliyatı
na dahi aksamı mezbureye ait proje ve plân
ların tevdii için muayyen olan müddetlerin 
munkazi oldukları tevarihten itiberen nihayet 
ikişer sene müddet zarfında iptidar ve ameli
yatı mezkûre yine tevarihi mezbureden itiba
ren nihayet yedişer sene .müddet zarfında ik
mal kılınacaktır. Mamafih esbahı mücbireden 
münbais ahvelde esbabı mezkûre hemen res
men ve tahriren Nafıa Vekâleti Celilesine ve 
Hükümeti mahalliyeye ihbar olunmak şartiyle 
ikbali ameliyat için tâyin olunan müddetler 
tatil müddetince temdidedilecektir. 
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Ameliyat, kavaidi fenne muvafık ve şart

name ahkâmiyle kabul ve tasdik olunacak pro
jeler ve plânlar muhteviyatına mutabık olacak-
•*--. M, 
M • . 

MADDE 7 — Nafıa Vekâleti esnayı keşfi-
yat ve ameliyatta keşfiyat ve ameliyatın su-
v'eri ieraiyesini ve hitamında ve kabul olun
mazdan evvel imalâtı vakıayı ve müddeti im
tiyaz zarfında idare ve işletme muamelâtını 
ve ameliyatın hüsnühalde muhafaza olunup 
olunmadığını bir veya, birkaç komiser vasıta-
siyle muayene ve teftiş edecektir, tşbu teftiş 
ve mua3rene mesai ifine mukabil, şirket muka
velenamenin kesbi katiyet ettiği talihten iti
baren müddeti imtiyazın nihayetine kadar mah 
beraah tediye olunmak üzere Nafıa Vekâleti 
Celilesi emrine imtiyazı verilen hututun beher 
kilometresi başına senevi altın akçe olarak iki 
yüz yetmiş kuruş tesviye ve ita edecektir. 

MADDE 8 — İşbu ameliyat menafii umumi-
yeye mütaallik hususattan bulunduğundan 
demiryol ile müteferriatma ve inşa edildiği j 
takdirde Yumurtalık limanına muktazi arazi 
ve mebaniden efrad uhdesinde bulunanların 
mubayaası hususunda şirket ashabı ile uyuşama-
dığı halde istimlâk Kanununa tevfikan muame
le edilecek ive istimlâk muamelesinin istilzam 
edeceği masarif şirkete aidolacaktır. Hükümet 
demiryolun güzergâhı tasdik ve zemine tatbik 
olunduktan sonra demiryol müştemilâtının 
tesisi için muktazi arazi ve mebaniyi şirket he
sabına bilistimlâk teslim edecek işbu muame-
lei teslimiye, istimlâk haritalarının tevdi olun- I 
dukları tevarihten itibaren ikişer mah müddet I 
zarfında icra kılınacaktır. I 

Hini ameliyatta muvakkaten istimaline lüzum I 
görüleceği Nafıa Vekâleti Celilesinde tasdik I 
edilecek olan taş ve kum ocağı gibi mahaller, I 
şirket tarafından ashabına tazminat verilmek I 
şartiyle hükümeti mahalliye marifetiyle şirkete I 
teslim edilecektir, demiryol ve müştemilâtına I 
muktazi arazii emîriyei haliye, müddeti imtiya- I 
zm inkızasma değin şirkete meccanen terk edi- I 
leceği gibi ameliyat müddetince işgaline lüzum I 
görülecek bu nevi "arazi ile bu arazi derununa mu- I 
sadif kum ve taş ocakları dahi müddeti mezkûre I 
zarfında kezalik şirket tarafından meccanen is- I 
timal olunaca:ktır. I 
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f MADDE 9 — Demiryollar, tek hat olarak 

inşa olunacak ise de arazi çift hat tesisine mü-
saidolacak veçhile istimlâk ve mezkûr ikinci 
hat için dahi arazii emîriyei haliye şirkete mec
canen ita edilecektir. Zirde muharrer yirmi ikinci 
madde mucibince tâyin edilecek olan şirketin 
varidatı sâfiyesi mevkii tedavülde bulunacak olan 
tahvilâtının faiz ve resülmal itfa akçesiyle ikin
ci hattın inşası için ihracı icabedecek olan tah
vilâtın faiz ve resülmal itfa akçesini temin ede
cek miktara baliğ olunca Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Hükümetinin ikinci hattın inşasını 
talebe hakkı olacak ve şirket dahi işbu ikinci 
hattı masarifi kendisine aidolmak üzere inşaya 
mecbur bulunacaktır. 

MADDE 10 — Demiryolu ile - İnşa olun
duğu takrirde - Yumurtalık limanı inşaatı ve 
ınaadin imalâtı ve müştemilâtının tesisatı ipti-
daiyesi için Türkiye'den, mubayaa veya diyarı 
ecnebiyeden celbedilecek alât ve edevatı sabi
te ve müteharrike demir, ahşap ve maden kö-' 
mürü ile makinalar ve levazımatı saire, her ne
vi dahilî vergiden ve Gümrük Resminden muaf 
tutulacağı gibi işbu mukavelenamenin birinci 
maddesinde muharrer hututun işletilmesi için 
hariçten celbedilecek olan kömürden dahi im
tiyazın kesbi katiyet ettiği tarihten itibaren 
yirmi sene müddetle Gümrük Resmi alınacak 
ve imtiyaz müddetince demiryol ve limanın 
arazi ve sermayesiyle varidatı üzerine (birgûna 
vergi tarh olunmıyacaktır. 

MADDE 11 — Şirket, demiryolun inşaatına 
ve hüsnühalde muhafazasına muktazi kereste
leri nizamatı mahsusasına tâbi olmak ve rüsumu 
nizamiyesi tesviye ve ifa kılınmak şartiyle civar 
mirî ormanlarından kat'edilebilecektir. Şirket 
olbaptaki kavanin ve nizama tâbiiyet etmek şar
tiyle hat boyunca tuğla ve (kiremit ve hızar fab
rikaları inşa etmek ve onları işletmek salâhiye
tini haizdir. 

MADDE 12. — Ameliyatın ikmali şirket ta
rafından ihbar olundukta mümkün olabildiği 
kadar az bir müddet zarfında Nafıa Vekâleti 
Celilesinden tâyin olunacak bir fen komisyonu 
marifetiyle bilmuayene iktiza eylediği halde mu
vakkaten ahiz ve kabul olunacak ve kabulü mu
vakkat tarihlerinden itibaren bir sene sonra 
yine bir fen komisyonu marifetiyle ameliyatı 
vakıa tekrar bilmuayene kaidei fenne muvafık 
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ve şartname ahkâmına mutabık olduğu tahak
kuk eylediği halde işbu komisyonun tanzim ede
ceği rapor üzerine Nafıa Vekâleti Celilesi tara
fından katiyen kabul muamelesi icra olunacak
tır. îşbu fen komisyonları, âzami sekizer aza
dan mürekkebolacak ve masarif ve harcırahları 
merkezi hükümden itibaren şirket tarafından 
tesviye edilecektir. . 

Şirket, inşa edeceği hututun aksamı mütebo-
kıyesinden tulü lâakal' otuz kilometreye baliğ ve 
bir durağa vâsıl olan kısımları muamelei kabuli-
yeleri icra olunmak üzere küşatla işletmek hak
kını haizdir. 

MADDE 13. — Şirket demiryolla müteferri-
atını ve al ât ve edevatı sabite ve müteharrike-
sini ve inşa edildiği takdirde Yumurtalık limanı
nı müddeti imtiyaz zarfında masarifi kendisine 
aidomak üzere daima tamir ve hüsnühalde mu
hafazaya mecburdur. Aksi takdirde hakkında 
şartnamenin yirmi beşinci maddesi mucibine mu
amele olunacaktır. 

MADDE 14. —• Şirket demiryolunun ve işbu 
mukavelenamede maadin hakkında muharer ah
kâma tevfikan işleteceği maden ve maden ocakla
rının umuru zabıtasına ve hüsnü muhafazasına 
mütaallik olup elyevm mer'i bulunan ve âtiyen 
mevkii tatbi'ka vaz'edilecek olan bilcümle kava-
nin ve nizamatı hükümete tevfikan hareket etme
ye mecburdur. 

MADDE 15. — Şirketin kusurunda naşi de
miryolu ile limanın bir kısmı veya mecmuu üze
rinde nakliyat tatil olunduğu halde «Hükümet 
muvakkaten işletme umurunu teinin için şartna
menin yirmi beşinci maddesi mucibince tedabiri 
lâzime ittihaz edecektir. Şirket, tatili mütaakıp 
dokuz malı müddet zarfında işletme muamelâtı
na devam edecek bir halde olduğunu ispat ede- ; 
mediği ve maksada vusul için bu bapta fiilen te
dabiri lâzimeye tevessül eylemediği halde işbu 
mukavelenamenin yirmi yedinci maddesi ahkâ
mına tevfikan hakkı imtiyazdan ıskat edilebile
cektir. Şu kadar ki resmen tebeyyün edecek 
esbabı müobireden münbais ahval istisna edile
cek ve bu takdirce iskat muamelesi dahi ifa olun-
mıyacaktır. 

MADDE 16. — Şirketin demiryoluıı beher 
parçası muvakkaten kabul olunduğu tarihten 
itibaren müddeti imtiyazın hitamına kadar şart-
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namede muharrer tarifelere tevfikan ücuratı 
nakliye ve saire istifasına hakkı olacaktır. 

MADDE 17. — Gerek malihazarda ve gerek 
vakti seferde müctemian veya münferiden icrayı 
seyahat edecek asakiri berriye ve bahriye ile* 
edevat ve levazımatı harbiyenin ve mahpusîn ve 
mahkûmîn ile devlet memurlarının ve posta çan
talarının nakliyat ve sevkiyatı hakkında şartna
menin altıncı faslı ahkâmına tevfikı muamele 
olunacaktır. -* ĵ 

MADDE 18. — Birgûna inhisar ve imtiya
zı tazammun etmemek şartiyle şirket zarar ve 
hasarı kendisine aidolmak üzere işbu mukave
lenamede maadin hakkında muharrer ahkâma 
tevfikan işleteceği maadini demiryoluna rabıt 
için lüzum göreceği şuabatı inşa eylemek hakkı
nı haizdir. îşbu şube hatları müddeti imtiyazın 
hitamında madenlerle beraber bilâbedel Hükü
mete rücu edecektir. 

Şirket, fennen ve iktisaden icabedecek gü
zergâhı takibetmek üzere kendi petrol kuyula
rını borrlar ferşile Türkiye arazisi dâhilinde 
icabeden nıkata raptetmek salâhiyetini haizdir. 
Mesağı kanuni dairesinde olmak şartiyle mez
kûr boruların hakkı imrarı demiryolunun mü
rur edeceği arazinin husulü istimlâki ve arazi; 
emîriyei hâliyenin sureti terki hakkında işbu 
mukavelenamede muharrer ahkâm dairesinde 
şirkete temin edilecektir. 

MADDE 19. — Birgûna imtiyaz ve inhisa
rı tazammun etmemek ve nizamatı haiiye ve 
müstakbelei Hükümete tâbi olmak şartiyle şir
ket, hakkı istifadesi lıiç kimseye aidolmıyan 
kuvvei miyahiyei tabiîveden gerek demiryolu 
şuabatmm ve gerek ınaadin ile ocakların iş
letilmesine muktedir kuvvei elektrikiyeyi is
tihsal etmek ve meccanen istifade eylemek sa
lâhiyetini haizdir. 

Şirket, olbaptaki kavanin ve nizamata te-
baiyet etmek şartiyle İşbu kudreti elektrikiyeyi 
âhara füruht edebilecektir. Bâlâdaki hususat 
için vücuda getirilecek bilcümle müessesatı 
elektrikiyenin projelen inşaata başlamazdan ev
vel Nafıa Vekâleti Cdilesinin tasdikine iktiran 
edecektir. 

Müddeti imtiyazı.ı hitamında müessesatı 
elektrikiye hükümete meceanen terk edilecek
tir, Hükümet demiryolunu iştira ettiği takdir-
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de mezkûr müessesatı elektrikiye için biri Hü
kümet diğeri şirket tarafından tâyin olunacak 
iki ehlihibrenin müttefikan takdir edecekleri 
kıymet Hükümet tarafından şirkete tevdi olu
nacaktır. Mezkûr iki ehlihibre takdiri kıymet
te ittifak edemedikleri takdirde bilittifak tâyin 
edecekleri hakemin hükmü muteber olacaktır. 
Tâyin edilecek hakemin şahsı hakkında tarafeyn 
ittifak edemiyecek olursa işbu hakem, Türkiye 
Büyük Millet ~ Meclisi Hükümeti Mehkemei 
Temyiz Reisi evveli tarafından tâyin olunacak
tır. Mahaza demiryolunun mubayaası halinde 
müessesatı elektrikiyei mezkûreden betahsis 
maadin ile maden ocaklarına veyahut maden 
ocakları şuabatma hadim müessesat işbu mu
kavelenamenin ikinci maddesinde tâyin olunan 
müddetin hitamına kadar şirketin malı kala-

I çaktır. 

MADDE 20. — Şirket, masarifi kendine ai-
dolmak üzere rıhtımlarına sefaini bahriye ya
naşmasına ve yolcuların rükûb ve nüzulüne ye 
eşyayı ticariyenin doğrudandoğruya tahmil ve 
tahliyesine ve mağazalarda hıfzolunabilmesine 
müsait kâffei tertibatı havi Yumurtalık mevki
inde bir liman tesis etmek hakkı ihtiyarını ha-
izdiç. îşbu mukavelenamenin .kesbi katiyet et
tiği tarihten itibaren nihayet beş sene müddet 
zarfında mezkûr limanın projeleri berayı tetkik 
Nafıa Vekâleti Celilesine tevdi edilecek ve-
yine tarihi mezkûreden itibaren yedi sene müd
det zarfında mezkûr limanın inşaatı ikmal edil
miş olacaktır. 

Mezkûr ptrojeye liman muamelâtına tatbik 
olunacak ve Hükümetin tasvibine iktiran ede
cek olan tarifeler dahi raptedilecektir 

Liman, demiryolun aksamı mütemmimesin-
den bulunduğu cihetle hasılatı gayrîsafiyesi de
miryolunun hasılatı gayrîsafiyesi meyanma it
hal edilecek ve müddeti imtiyazın hitamında li
manla müştemilâtı bilâbedel Hükümete terk olu
nacaktır. 

Müddeti muayyeneleri zarfında liman pro
jesi tevdi edilmez veyahut liman inşa olunmaz
sa Hükümet mezkûr liman imtiyazını âb ar bir 
şahıs veya şirkeite ihale edebilecektir. Maaha-
za demiryolunun inşası imüddetince şirket Yu
murtalık'ta demiryol inşaıtma muktazi levazı
mın tahliyesine mahsus tesisatı muvakkate 
vücuda getirebilecektir. Eğer şirket müddeti 
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muayyeneleri zarfında limanı inşa etmez ve Hü
kümet tarafından dahi bu liman imtiyazı ahar 
bir şahıs veya bir şirkete ihale olunursa Hükü
metin tebligatı vakıası üzerine şirket masarifi 
kendisine aidolmak özere yapmış olduğu bil
cümle .müessesatı bahriyeyi kaldırmaya mec
burdur. 

MADDE 21. — Şirket kâffei «masarif ve 
zarar ve hasarı kendisine aidolmak ve Hükü
metten ıbirgûna teminat ve muaveneti nakdiye 
telebetmömek üzere işbu mukavelenamenin bi
rinci maddesinde muharrer demiryollarını inşa 
ve işletecektir. Buna mukabil demiryol ve 
şuabatının kâffei hasılatı - İmtiyazın iştirası 
hali müstesna olmak üzere - ımüddeti imtiyazın 
hitamına kadar şirkete aidolacaktır. 

MADDE 22. — Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Hükümeti işbu mukavelenamenin kesbi ka
tiyet ettiği tarihten otuz senenin inkızasından 
>sonr». istediği zaman »maadin ve maden ocakları 
şuabatı müstesna olmak üzere demiryol ve mü-
teferriatiyle, inşa edildiği takdirde Yumartalık 
Umanını, mubayaanın icra olunacağı seneden 
beş sene evvelki sene zarfında vukubulan hası
latı kâfiyenin miktarı mutavassıtına müsavi 
biir_ meblâğı, müddeti iımtiyaziyemn 'hitamına 
kadar her sene nihayetinde sahibi imtiyaza ifa 
etmek şartiyle ımubaaya eylemek 'salâhiyetini 
haizidir Beher seneye ait hasılatı safiye - Ma
den ocakları şuaibatı müstesna olmak üzere -
demiryol ile Yuımurtalık limanının o seneye 
ait hasılatı gayrisâfiyesinden demiryol ve ede
vatın ve - inşa edilmişse - Yumurtalık limanının 
işletilmesi ve hüsnühalde muhafazası masarifi 
tenzil olunarak hesabedilecektir. 

Tesisatı iptidaiye için sarf olunan meblâ
ğın faiz ve amortismanı bittabi bu masarif 
meyanma dâhil değildir. Hükümet her halde 
maadin ve şuaabatı dahil olmadığı hajde kilo
metre başına yedi bin beş yüz altın frangdan 
dun olmamak ve demiryolu ile müştemilâtı ve 
inşa edilmişlerse limanlara aidolarak henüz it
fa edilmemiş bulunacak olan tahvilâtın faiz ve 
ifta akçesinin tertibi senevisinin tutarı daha 
fazla bir meblâğa tevafuk ettiği takdirde meb
lâğı mezkûre müsavi bulunmak şartiyle taka-
sidi seneviyenin muntazaman tediyesini temin 

; eyliyecektir. Hükümet arzu ettiği takdirde işbu 
I takaisidi seneviyeyi balâda zikrolunan tahvilâ-
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t ın faiz ımiktariyle iserımayeye bittahvil defatan 
ve nakden te'diye eylemek hakkını muhafaza 
eyler. Demiryolu ile .mukavelenamenin on do
kuzuncu maddesinde muiharrer müessesatı elek-
trikiyenin ve, Yumurtalık limanının hüsnühal
de ve her türlü düyun ve taahhüdattan vares
te olarak Devlete teslimi ve alât ve edevat ve 
levazımatı 'mevcudenin »mubayaası şartnamenin 
otuzuncu maddesinde münderiç ahkâma tâbi 
olacaktır. 

MADDE 23. <— İmtiyaz müddeti münkazi ol
dukta Türkiye Büyük Millet Meclisi Hüküme
ti şirketin, demiryol ve inşa edildiği halde Yu
murtalık Mmaniyle bunların müteferriatı 
ve madenler ve maden ocakları ve şuabatı ve su
kutu miyah ve bilcümle müessesat ve her gûna 
alât ve edevat üzerinde bulunan kâffei hukukunu 
haiz olacak ve bunların hasılatından istifade ede
cektir. Demiryol ve liman müteferriatınm ve ma
denlerle maden ocaklarının ve ilâh. Hüsnühalde 
ve her türlü düyun ve taahhüdattan vareste ola
rak Hükümete teslim ve alât ve edevat ve leva-
zımatın sureti mubayaası hakkında şartnamenin 
yirmi sekizinci maddesi ahkâmına tevfikı muame
le edilecektir. 

MADDE 24. — Şirket, memur ve müstahdemin 
ve amelesini Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükü
meti tebaasından intihabedecek ve demiryol me
mur ve müstahdemini yetiştirilmek üzere icabe-
den mekâtibi tesis edecektir^ Şu kadar ki şirket 
işletme rüesayı memurini meyanmda ecnebi dahi 
istihdam edebilecek ve bunların esamisi Nafıa Ve
kâleti Celilesine bildirilecektir. Bunun gibi fen 
memurlariyle amelebaşlarmdan ve mütehassıs 
ameleden bâzılarını ecnebiden intihabedebile-
cektir. Şirketin bilfiil işletme umuru ile muvaz
zaf memurin ve müstahdemini Hükümetin tâyin 
ve kabul edeceği kıyafette bulunacaktır. 

Şirket işbu mukavelenamede musarrah bulu
nan bilcümle ameliyatın icrası hususunda ve 
işletme umurunda istihdam etmek üzere hariç
ten bamukavelename veya suveri saire ile Türk 
muhacirleri celbetmeye salâhiyettardır. 

MADDE 25 — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti kendi hesabına olarak demiryolun hu-
tutu asliyesiyle şuabatmın ve Yumurtalık li
manının lüzum göreceği mahallerinde istihkâmat 
inşa edilebilecektir. 
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MADDE 26 — Ameliyat esnasında zuhur ede

bilecek asarı masnua ve atika Hükümetçe mevzu 
nizamat ahkâmına tâbi olacaktır. 

MADDE 27 — Esbabı mücbireden madut bir 
mâniin zuhuru tahakkuk etmeksizin şirket umu
ru nakliyeyi tatil eylediği veyahut işbu muka
velename ile şartnameden münbais taahhüdatı 
sairesini ifa eylemediği halde demiryolu ve Yu
murtalık limanı imtiyazına ve maden ocaklariyle 
hususatı saireye ait hukukundan sakıt olaeak ve 
bu halde hakkında şartnamenin yirmi sekizin
ci maddesi ahkâmı tatbik olunacaktır. Aynı 
veçhile esbabı mücbireden madut bir mâniin zu
huru tahakkuk etmeksizin şirket altıncı 
madde mucibince müddeti muayyeneleri zar
fında keşfiyata veyahut Yumurtalık - Harput 
hattı aksamından birinin inşaatına başlamadığı 
ve başlayıp da ikmal edemediği veyahut Yumur
talık 'tan Harput 'a kadar olan demiryolunu ik
mal edip de Sivas'tan Van'a doğru birinci yüz 
elli kilometrelik kısmın tesviyei turabiyesini it
mam eylemediği takdirde imtiyaza ve hususatı 
saireye ait hukukundan sakıt olacak ve bu hal
de dahi şartnamenin yirmi sekizinci maddesi 
ahkâmına tevfikı muamele olunacaktır. 

Şu kadar ki, şirketçe icrası mecburi olduğu 
halde yapılmıyan taahhüdatm ifası için Türki
ye Büyük Millet Meclisi Hükümeti tarafından 
resmen irsal olunacak ihtarnamenin tarihi teb
liğinden altı mah müddet zarfında şirket ifayı 
taahhüdeylemezse o zaman imtiyazın feshi ci
hetine gidilecektir. 

Şayet Yumurtalık - Harput hattiyle Sivas'
tan Van'a doğru ilk yüz elli kilometrelik kısmın 
tesviyei turabiyesi altıncı maddede muharrer 
müddetler zarfında ikmal edilip de aksamı saire 
müddeti muayyeneleri zarfında itmam edilmez
se şirket bu itmam olunmıyan kısımlara ait kâf
fei hukukunu zayi edecek ve bu kısımlara mü
sadif bilcümle inşaatla maden ocakları bilâbe-
del Hükümete rücu edecektir. 

MADDE 23. — Şirket, duraklar derunun-
da Hükümetçe irae olunacak mevakide icrayı 
teftiş için tarafı Hükümetten tâyin buyurula-
cak memurinle, memurini askeriye gümrük ve 
posta ve zabıta memurlarının ve jandarmaların 
ikametine 'mahsus mahaller tesis edecektir. 

MADDE 29. — Şirket demiryol muhaberatı-
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ıvı muktazi muhaberat ve işraatın teatisine 
mahsus olmak üzere hat boyunca telgraf ve tele
fon edevat ve hatları tesis edecek ve fakat bun
ları demiryolun işletilmesine tealluku olmıyan 
muhaberatı hususiyede istimal edemiyecektir. | 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti j 
Posta ve Telgraf İdaresi tarafından mansup 
müfettişler marifetiyle her zaman demiryola ait 
hututla icra edilen muhaberatı telgraf iyeyi tef- ] 
tiş etmek hakkını haizdir. ı 

Hükümet şirketin telgraf direklerine bir hat 
raptedebilecektir. İşbu telgraf direkleri şirketin : 
hututu telgraf iyesinden başka berveçhi muhar
rer Hükümet tarafından ilâveten raptolunacak < 
telgraf hattına dahi mukavemet edecek surette | 
tesis edilecektir. I 

Hükümet lüzumu takdirinde masarifi ken- I 
dişine aidolmak üzere hat boyunca başkaca di
rekler rekzedebilecek ve Devlet telgraflarında 
bozukluk olduğu müddetçe duraklarda telgraf
hane memurları bulundurarak demiryolu mu
amelâtını sektedar etmemek üzere mühim ve j 
müstacel olan muhaberatı resmiyeyi bu demir- i 
yola ait telgraf huttıtu ile icra ettirebilecektir, j 

MADDE 30. — Şirket betahsis demiryol ve 
maden ocakları muamelâtına mütaallik mek- j 
tup ve çantaları usulü mevzuata tevfikan pos
ta memurlarının tahtı teftişinde olmak üzere 
Posta Müdüriyetine birgûna Resim vermeksizin j 
kendi vesaitiyle nakledebilecektir. Mekâtibi hu- i 
susiye posta ücretine tâbi tutulacaktır. Şirket i 
kendi memurin ve müstahdemînine ait mektupla
rı Türkiye'de mer'i olan Posta Nizamatına tev
fikan nakledebilecektir. 

Şirket (Madenler ile maden ocakları dâhil 
olmadığı halde) gerek işbu Mukavelename ile 
imtiyazı verilen, demiryol ile müteferriatmın 
ve bilâhara imtiyazı şirkete verilecek olan tem
dit ve şube hatlarının inşasına ve hüsnühalde 
muhafazasına ve işletilmesine muktazi memurin 
ve alât ve levazımat ve edevatı müteharrike, yağ 
ve kömür ve saireyi bilâüeret nakletmek salâhı- i 
yetini haizdir. j 

Madenler ile maden ocaklarının tesis ve iş
letilmesine muktazi bilcümle alât ve edevat ve 
levazımdan ve şirket tarafından işletilen maden 
ocakları mahsulâtından ve madenlere ait demir-
yollardan mevzu tarifelere tevfikan ücreti nak
liye istifa olunacaktır, 
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MADDE 31. — Şirket balâda birinci mad

dede zikrolunan hatlardan temdidi muvafık 
veya muktazi görülebilecek ve elyevm ita edil
miş imtiyazat haricinde bulunacak olan hutut 
ve şube hatlarını, Nafıa Vekâleti Celilesiyle 
bilitilâf tâyin ve işbu mukavelename ile mer
butu şartnamede hututu esasiye hakkında mu
ayyen olan ahkâm ve şeraite tevfikan inşa ve 
işletmeye salâhiyettardır. 

Hükümet birinci maddede gösterilen şebeke
den ayrılmak üzere şube hatları inşası için âha
ra imtiyaz ita eylemek istediği halde şirketin 
mezkûr şubeler için işbu mukavelenamenin kesbi 
katiyet ettiği tarihten itibaren ilk yirmi sene 
müddet zarfında şeraiti mütesaviye ile hakkı 
rüçhanı olacak ve bu bapta tarafı Hükümetten 
vukubulacak tebligat tarihinden itibaren şirket 
nihayet altı mah zarfında jbu hakkı rüçhandan 
istifade edeceğini tahriren bildirecektir. Bun
dan başka şirket işbu mukavelenamenin birinci 
maddesinde musarrah şebekei hadidiyeyi veya 
bunun yerine kaim olmak üzere kabul edilecek 
diğer hututu tamamen inşa ve ikmal etmezse 
mevzuubahis hakkı rüçhanından istifade ede
miyecektir. 

MADDE 32. — Hükümet işbu mukavelena
mede mevzuubahsolan şebekei hadidiyeyi kat'-
etmek üzere her nevi turku âdiye demiryol ve 
kanal tesis ve inşa eyler veyahut tesis ve inşa
sına müsaade ederse şirketçe birgûna masarif 
ihtiyarını mucibolmamak ve hattın inşa ve iş
letilmesine bir mania teşkil etmemek şartiyle 
şirket bunların inşa ve tesisine mümanaat ede
miyecektir. 

MADDE 33. — Hükümet, aharın hukuku 
müktesebesi ve âtide muharrer kırkıncı madde 
ahkâmı mahfuz kalmak üzere işbu mukavelena
me mucibince inşa edilecek hututun iki cihetin
den ve yirmişer kilometre mıntaka dâhilinde 
gerek sahibi imtiyaz veya makamına kaim ola
cak şirket canibinden ve gerek işbu mukavele
namenin teatisinden sonra eşhası salise tarafın
dan keşfedilecek olan ve Hükümetçe işletilmek
te bulunan veya alelıtlak terk olunan ınekşuf 
ve gayrimekşuf bilcümle maden ve maden ocak
larının nizamnamei mahsusu ahkâmına tevfi
kan imal ve işletilmesi imtiyazını dahi mezkûr 
Türk Anonim Şirketine ihale ve ita eder. İşbu 
mukavelenamede zikredilen maden lâfzı alelıt-
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lak maden tabakatma, maden sularına ve pet
rol sahalarına, taş ve kum ocaklarına şâmildir. 
Şu kadar ki, vekâlet katî plân ve projelerin 
muamelei tasdikıyesi esnasında şirketçe intihab-
olunan güzergâhı tadil ve tahvil edecek olursa 
şirket bu güzergâha ait proje ve plânların tas
diki tarihinden itibaren bir sene müddet zar
fında tasdik edilmiş olan güzergâha mütaallik 
maadin mıntakası yerine kendi intihabettiği gü
zergâha ait maadin mmtakasını ikame eylemek 
salâhiyetini haizdir. Mahaza vekâletçe yapıla
cak tadilât şirketin Hükümetçe takarrür etmiş 
olan istikameti umumiyeyi takibeylememesin-
den mümbais ise o halde şirket, işbu fıkra ile 
bahşolunan salâhiyetten müstefidolamıyaeaktır. 

MADDE 34. — Şirket, otuz üçüncü madde
de beyan olunan maadin ve ocakları bu bapta 
mer'i olan bilcümle kavanin ve nizamat ahkâ
mı dairesinde işletecek ve mezkûr maden ve 
ocakların müddeti imtiyazı demiryol imtiya-
ziyle birlikte hitam bulacaktır. Şirket kavanin 
ve nizamatı mevzua ile muayyen rüsumu nispiye 
ve tekâlifi saireyi bitamamiha ifa edecek ve işbu 
rüsum bilâhara tezyidedilse dahi işbu mukavele
namenin tarihi teatisinde muayyen olan miktar
dan fazla bir Resim vermiyecektir. Bilâkis rüsu
mu mezkûre tezyidedilirse şirket işbu tenzilâttan 
ktifade edecektir. Fakat tenzilât icrasını mütaa-
kıp, tekrar rüsumu mezkûrenin tezyidi cihetine 
gidilirse şirket berveçhi muharrer işbu mukave
lenamenin hini teatisinde muayyen olan miktarı 
tecavüz etmemek şartiyle işbu miktarı tezayüdü 
dahi tesviye ve ita eyliyecektir. Şirket maden im
tiyazlarına ait nizamatta mezkûr ve muayyen 
olan her türlü teshilât ve muafiyetten de istifa
de edecektir. 

MADDE 35. — Şirket imtiyazı ita olunan mı-
nataka dâhilinde maadin taharrisi için ruhsat 
tezkeresi talebetmek mecburiyetinden varestedir. 
Mamafih şirket bir maden veya maden ocağının 
işletilmeye başlanılması anında İktisat Vekâle
tine itayı malûmat etmeye ve mezkûr maden ve
ya maden ocağının 1/500 mikyasında haritaları
nı tanzim ve ikişer nüsha olarak vekâleti müşa-
rünileyhaya tevdi eylemeye mecburdur. 

MADDE 36. — (2) numaralı hattın güzer
gâhı katisi tasdik edilmesini mütaakıp birgûna 
müsaadei mahsusa istihsaline hacet olmaksızın 
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şirket güzergâhı zemine tatbik edilmiş olan ak
sama mütaallik mıntaka dâhiline müsadif bil
cümle maden ve maden ocaklarının işletilmesine 
ait imalâta mübaşeret eylemek salâhiyetini haiz
dir. 

Ancak şirket, bir ocağın müsadif olduğu mın-
takaya ait demiryolunu inşa ve işletmezden ev
vel oradaki külçe veya çıkaracağı maadini nakil 
veya onlardan istifade edemiyecektir. Bilhassa 
şurası mukarrerdir ki, bir ocağın veya bir ma
denin işletilmesi mecburiyeti ancak o ocak veya 
madenin bulunduğu mmtakaya ait demiryolu
nun inşa ve işletilmesiyle meşruttur. 

MADDE 37. — Şirket imtiyazı ita edilen 
mıntaka dâhilinde keşfedilecek veya Hükümet 
tarafından kendisine terk olunacak maadin ve 
ocakları kavaidi fenne tevfikan işletmeye mec
burdur. Esbabı mücbireden mümbais halat müs
tesna olmak üzere şirket işletilmesi iki seneden 
fazla bir müddet tatile duçar olan bilcümle 
maadin ve ocaklara ait hukuku imtiyaziyeden sa
kıt olacaktır. 

MADDE 38. — Birgûna imtiyaz ve inhisarı 
tazammun etmemek şartiyle şirket, gerek ken
disi ve gerek şahsı ahar tarafından ihracedilen 
maadini imal veya tasfiye için fabrikalar tesis 
eylemeye salâhiyettardır. 

MADDE 39. — Şirket, işleteceği maadinle 
ocakların muamelâtını ııatık olmak üzere 
tanzim edeceği raporları her altı ayda bir kere 
Nafıa Vekâletiyle İktisat Vekâletine tevdi ede
cektir. 

MADDE 40. — İşbu mukavelenamenin kesbi 
katiyet ettiği tarihten muteber olmak üzere yir
mi birinci seneden itibaren efrat ve eşhası sâlise 
tarafından imtiyazı ifa olunan mıntaka dâhilin
de keşfolunacak maadin ile ocaklara mukavelena
menin otuz üçüncü maddesi ahkâmına istinaden 
şirketin birgûna müdahaleye ve hakkı tasarruf 
iddiasına salâhiyeti olmıyacaktır. 

MADDE 41. — Şurası mukarrerdir ki eğer 
Hükümet tarafından gerek petrol ve gerek di
ğer maadin cevherlerinin memleket dahilindeki 
istihlâkâtı bir resme tâbi tutulursa şirket işbu 
resmi tediye etmekle mükelleftir. 

MADDE 42. — Gerek demiryollar ve ge
rekse madenlerin hâsılatı gayrisâfiyesinden ev-
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velâ işletme masarifi umumiyesi, saniyen tah
vilât faiz ve itfa akçeleri tertibi senevisi, sâ
lisen ihtiyat akçesi, râbian hissedarana yüz
de on iki nispetinde temettü ayrılkdıktan son
ra temettüatm bakiyesinden yüzde .otuzu Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Hükümetine ve 
mütebaki yüzde yetmişi şirkete aidolacaktır. 

MADDE 43. —• Maadin tesisatına muktazi 
arazii emîreyei hâliye şirkete meccanen terk 
edilecek ve ashabı uhdesinde bulunan arazi 
için şirket Maadin Nizanmamesiyle İstimlâk 
Kanununa tevfikı muamele eyliyecektir. 

MADDE 44. — İşbu •mukavelenamenin me-
vaddı muhtelif esinde istimal edilen «kesbi ka
tiyet eylediği tarih» talibi imtiyazın tarihi 
tasdiktan itibaren muhayyer bırakıldığı iki 
sene zarfında imtiyazı sureti kafiyede kabul 
ettiğini Nafıa Vekâletine tahrirAı tebliğ eyle
diği tarihtir : 

MADDE 45. — İşbu mukavelenamenin dör
düncü maddesi mucibince teşekkül edecek 
Türk Anonim şirketi, işbu mukavelename ve 
mukavelenamei müzeyyelfc mucibince ihraz et
miş olduğu hukuk ve emval ve malzeme ve 
taahhüdatını, kısmen veya tamamen ayrıca 
teşkil edeceği Türk Anonim şirketlerine Hükü
metin muvafakatiyle devredebilecektir. Şu ka
dar ki işbu mukavelename ve mukavelenamei 
müzeyyelede münderiç kâffei taahhüdatından 
dolayı Hükümete karşı dördüncü madde mu
cibince teşekkül edecek Türk Anonim şirketi 
mesul olacaktır. 

MADDE 46. — İşbu mukavelename ile mer
but şartnamenin icrayı ahkâmından ve tevil 
ve tefsirinden dolayı Hükümet ile (Oto
man - Amerikan Developman Kompani) şir
keti veya onun yerine kaim olacak olan Türk 
Anonim şirketi beyninde tahaddüs edebilecek 
her nevi ihtilâfat Şûrayı Devlette veya maka
mına kaim olacak dairei Devlette ve şirketle 
efradı ahali meyanesinde tahaddüs edebile
cek her nevi deavi, işin aidolduğu Büyük Mil
let Meclisi Hükümeti mahkemelerinde rüyet 
ve fasledilecektir. Şirket, sıfatı tâbiiyeti ica-
bınca bilcümle devairi Devletle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükümetinin lisanı resmîsi olan 
Türkçe ile muhabere eyliyeceği gibi işletmeye 
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I ait bilcümle muamelât da münhasıran Türkçe 

olacaktır. 

Şarki - Anadolu demiryollarına dair Mukave
lenamei müzeyyelerfir 

Bir taraftan Türkiye Büyük Millet Mecli
since bir kanunu mahsusla tasdik edilmek 
üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti 
namına hareket eden umuru Nafıa Vekili Feyzi 
Beyefendi Hazretleri, diğer taraftan Ameri
ka Hükümeti Müttehidesinin «Delâver» Hükü
meti kavaninine tevfikan teşekkül etmiş (Oto
man - Amerikan Developman Kompani) şir
keti namu hesabına 5 Mayıs 1922 tarihli ve 
kâletname ile hareket eden Mr. A. K. Ken-
medi ile Mr. Artur T. Çester beyinlerinde me-
vaddı âtiye karargir olmuştur. 

Şöyleki : 
MADDE 1. — A) Samsun'dan bed'ile Hav

za, Amasya ve Zile'den biilmürur Sivas'a, 
©)• «A» harfli hattın üzerinde Musaköy ci

varından ayrılarak Ankara'ya, 
C) ıMukavelenamei «esasiyede mezkûr (1) 

numaralı hattın üzerinde Sivas ve Harput ara
sında Çaltı mevkii civarından ayrılarak Erzu
rum'a, 

D) Çaltı - Erzurum hattının bir noktasın
dan ayrılarak Karadenizde bir limana, • 

Müntehi olmak ve hututu mezkûrenin kâffesi 
Nafıa Vekâleti Celilesince tâyin ve tasdik ohma-

I cak güzergâihı tabibeylemek üzere mezkûr hatla
rın ray mantarlarının iç kenarlarından mesaha 
edilmek şartiyle 1 435 unetre arzında ve işfbu 
mukavelei müzeyyele ve mukavelei esasiyeye mer
but şartname ile mezkûr mukavelei esasiye ahlkâ-

j mı dairesinde inşa ve işletilmesi için Büyük Mil-
I let Meclisi Hükümeti Canibinden salüıfüzzikir 

(Otoman - Amerikan Developman Kompani) Şir
ketine imtiyaz ita edilmiş ve işjbu imtiyaz, olveç-
ıhile şirketi mezkûre tarafından daJhi kaıbul edil
miştir. * 

MADDE 2. — Mukavelenamei esasiyede mu-
sarralı olduğu veçhile müddeti imtiyaz, mukave
lenamei esaiye ile işjbu mukavelenamei müzeyye-
lenin keslbi katiyet eylediği tarihten bilitiıbar dok
san dokuz senedir. 

I MADDE 3: — Türkiye Hükümeti, Samsun -
i Sivas hattına, Samsun limanına, Ankara - Sivas 
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hattına aidolarak evvelce ihzar edilen bilcümle 
evrakı fenniyıeyi ve inşa edilen tesviyei turalbiye 
ve imalâtı sınaiye ve bilûmum mekanı ve alâit ve 
edevatı sabite ve -muharrike ve müteharrikeyi 
(Otoman-Amerikan Developman Kompani) Şir
ketine bedeli mukabilinde devir ve teslim edecek
tir. 

MADDE 4. — İşbu mukavelenamenin Türki
ye Büyük Millet Meclisinin tasdikine iktiranı ta
rihinden itibaren altı ay zarfında şirket, Sam
sun - Sivas hattı ile Samsun limanını ve Anka
ra - Musaköy hatlarını sureti katiyede kabul edip 
etmediğini Nafıa Vekâletine tebliğ edecek ve ka
bul eylediği takdirde tarihi mezkûrdan itibaren 
bir ay zarfında Samsun - Sivas ve altı ay zarfın
da Ankara - Musaköy hatlarında işe mübaşeret 
eyliyecektir. 

Çaltı - Erzurum hattını mukavelei iptidaiye-
deki (1, 2, 3) numaralı hatlar için tâyin edilen 
iki sen zarfında kabul edip etmediğini bildire
cektir. (E) harfiyle irae edilen Çaltı - Erzurum 
(hattı üzerinde bir noktadan bedlle Karadenizde 
bir limana müntehi olacak olan hattı işbu muka
velenamenin tarihi tasdikinden itibaren üç. sene 
zarfında kalbul edip edeıriiyeoeğind bildirecek ve 
kabul ettiği takdirde kabul tarihinden itibaren 
iki sene zarfında işe mübaşeret ve tarihi mübaşe
retten itibaren üç sene zarfında ikmal ve işlet
meye küşadedecektir. 

MADDE 5. —• (Otoman - Amerikan Develop
man Kompani) Şirketi üçüncü madde mucibince 
kendisine devir ve teslim edilecek olan malzeme 
ve evrakı fenniye ve inşaat ve edevatı sairenin 
bedelini Türkiye Hükümetine tesviye edecektir. 

MADDE 6. — işbu müzeyyel mukavelename 
mucibince vâki olan taahhüdat (Otoman - Ame
rikan Developman Kompani) Şirketi tarafından 
veya mukavelenamei esasiyenin dördüncü madde
si mucibince makamına kaim olacak olan Türk 
Anonim Şirketi tarafından ifa edilecektir. 

MADDE 7. — (Otoman - Amerikan Develop
man Kompani) veya makamına kaim olacak olan 
Türk Anonim Şirketi, işbu mukavelenamei mü-
zeyyelenin balâda mezkûr dördüncü maddesi mu
cibince kesbi katiyet eylediği tarihten itibaren 
bir ay zarfında Samsun - Sivas ve altı ay zarfın
da Ankara - Musaköy hatlariyle Samsun limanı 
inşaatına mübaşeret eyliyeceğinden bu hatlardan 
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ı Samsun - Sivas hattını tarihi' mübaşeretinden 

itibaren üç sene ve Ankara - Musaköy hattını ta
rihi mübaşeretinden itibaren dört senede ikmal 
ve işletmeye küşadeyliyecektir. Mezkûr şirket mu
kavelenamei esasiyede musarrah olan (1) numa
ralı hattın Sivas - Çaltı kfsmını ikmal ettikten bir 
sene sonra Çaltı - Erzurum hattı inşaatına mü« 
başeret ve bu hattı tarihi mübaşeretinden itibaren 
dört sene zarfında ikmal eyliyecektir. 

MADDE 8. — Şirket, masarif ve zarar ve ha
sarı kendisine aidolmak üzere elyevm hazır bu
lunan iptidai proje veya şayanı kabul tadilât ve 
tetkikatı fenniye dairesinde Samsun'da, rıhtım
larına sefain yanaşmasına, yolcuların rüküp ve 
nüzullerine ve eşyayı tieariyenin doğrudan doğ
ruya tahmil ve tahliyesine müsait ve kâfi tertiba
tı ve alât ve edevatı sabite, muharrike ve müte-
harrikeyi havi bir liman inşa edecektir. 

MADDE 9. — Mezkûr limanın müddeti inşai-
yesi, işbu mukavelei müzeyyelenin kesbi katiyet 
eylediği tarihten itibaren dört senedir. 

MADDE 10. — İşbu limana ait mukavele ve 
şartname, ayrıca tanzim ve teati olunacaktır. 

MADDE 11. ^ - Şirket, (1) numaralı hattın 
noktai müntehası Van'dan, Van gölünde - bir in
hisar mahiyetini haiz olmamak şartiyle - seyrise-
fain tertibetmek hakkını haiz olmak üzere Van 
gölü sahilinde bir noktaya tebdil edilebilecektir. 

MADDE 12. — Nafıa Vekâleti Celilesince ka
bul ve tasdik edilmek şartiyle şirket mukavelena
mei esasiyede musarrah olan (1) numaralı hattın 
münasip bir noktasından ayrılacak olan. (2) nu
maralı hattı, Bağdad Demiryolunun münasip bir 
noktasına iltisak ettirmek ve Bağdad Demiryolu* 
nu diğer münasip bir noktada terk etmek üzere 
mezkûr (2) numaralı hattı tadil edebilecektir. Bu 
veçhile tadil edilmesi kabul edildiği takdirde ge
rek işbu (2) numaralı hattın ve gerekse mukave
lenamei esasiye mucibince hakkı rüçhanı ve işbu 
mukavelei müzeyyele mucibince hakkı hiyarı ve-

1 rilen şube hatlarının - inşa edildiği takdirde - ka
tarlarını Bağdad Demiryolu aksamında âmed ve 
şüd ettirmek üzere Türkiye Hükümeti icabeden 
müzaheret ve teshilâtı ibraz edecektir» 

MADDE 13. — Sahibi imtiyaz, işbu mukave-
I lei müzeyyelerin tarihi tasdikinden itibaren yedi 
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sene müddet zarfında mukavelenamei esasiye ve 
şartname şerait ve ahkâmı umumiyesine tevfikan 
berveçhi zir tadadolunan ve güzergâhları Nafıa 
Vekâleti Celilesince tâyin edilecek olan hututun 
inşası hakkında hakkı hiyarı haiz olacaktır : 

H) Erzurum'dan Bayezid'e ve Iran hududu
na, (Mezkûr hatta mevcut edevatı muharrike ve 
müteharrike ve yol aksamı ve teferruatı bedeli 
mukabilinde devir ve teslim olunacaktır.) 

V) Sivas'tan Kayseri'ye, 
.H) Ankara - Musaköy hattının Hacışefaatli 

civarında bir noktasından' ayrılarak Kayseri'ye, 
T) Kayserimden Ulukışla'ya, 
S) Samsun - Sivas hattının Hacıbayram ci

varında bir noktasından ayrılarak Çorum ve Sun
gurlu'dan bilmurur Ankara - Musaköy hattının 
Çerikli civarında bir noktasına ilsak edecek 
hat, 

MADDE 14. — Bâlâ'da mezkûr hututun umu
ru inşaiye ve işletilmesi mukavelenamei esasiye 
ve şartname ahkâmının kâffesine tâbi tutulacak
tır. 

MADDE 15. — îşbu müzeyyel mukavelename 
Sivas'tan Van'a ve bu hattın bir noktasından 
•bed'ile Musul, Kerkük, Süleymaniye ve diğer bir 
noktasından Yumurtalık'a gidecek hatlar için tan
zim kılman mukavelename ve şartnamei esasiye-
ye zeylolarak tanzim ve teati edilmiştir. 

Şarkî Anadolu demiryodlarm dair şartnamei 
esasiye 

Birinci Fasıl 

Şartnamenin1 mevzuu 

MADDE 1. —• işbu şartnamenin mevzuu, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Nafıa Ve
kâleti tarafından tâyin edilecek güzergâhı taki-
'beylemek üzere 

1. Sivas'tan bed'ile Harput, Ergani, Diyar-
ibekir, Bitlis ve Van gölünün Şimal veya Cenup 
sahilinden bilmurur Van'a, 

2. Kezalik Harput civarından ayrılarak Cey
han vadisini takiben Yumurtalık'a, 

3. 1 numaralı hattın bir noktasından bed'ile 
Musul ve Kerkük'ten bilmurur Süleymaniye'ye 
müntehi olmak üzere ray mantarlarının iç kenar
larından mesaha edilmek şartiyle 1,435 metre 
arzında bir demiryolu inşa ve işletilmesinden 
ibarettir. 
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I ikinci fasıl 

Güzergâh ve inşaat 

i MADDE 2. — Nafıa Vekâletinden istihsali 
müsaade etmedikçe demiryol ile müştemilâtının 
tesisi için, birgûna ameliyat icra olunmıyacak 
ve bu sebeple her nevi ameliyatı mübeyyin olan 
projelerin biri muşamba üzerinde olmak üzere 

I dörder nüshası vekâleti müşarünileyhaya tevdi 
edilecektir. 

Proje evrakı, otuz 'bir santimetre tulünde ve 
yirmi bir santimetre arzında olmak üzere katla-

I nacak ve her birinin üzerine bir sıra numarası 
vaz'ı ve neye aidölduğu bittaJhrir tarih keşide ve 
şirket vekili tarafından imza edilecektir. 

| Şirket, gerek inşaattan evvel ve, gerek es
nayı inşaatta musaddak projelerde muvafık gö
receği tadilâtı teklife salâhiyettar olup şu ka
dar ki, bu tadilât vekâletçe kabul ve tasdik 

! edilmedikçe yapılamıyacaktır. 

MADDE 3. — Demiryolunun güzergâh ve 
profili beher kısma ait berveçhi âti tadadolu
nan haritalar ianesiyle tâyin olunacaktır. Şöy-

i le ki : 
Evvelâ : Arazinin teşkilât ve avarızını ve 

bilhassa yamaçlarla içtimai miyah hatlarını irae 
eden 1/100.000 li bir haritai umumiye. 

işbu haritada güzergâh kalın kırmızı hatla 
gösterileceği gibi kilometrelerin mevkii ile du
rakların ve mühim imalâtı sınaiyenin mahalle
ri dahi irae olunacaktır. 

Saniyen : Tul itibariyle yüz binde bir ve 
irtifa itibariyle iki binde bir mikyasında bir 
maktaı tulâni. 

Salisen : Beş binde bir mikyasında bir ha
ritai murakkamei umumiye. 

Bu haritai murakkame ya düz kâğıt veyalıu. 
muşamba üzerine tersim edilecek ve kırpıntı ih
das edilmiyecektir. 

Şayet güzergâh istikametinin tebeddülünden 
dolayı büküntü ihdasına lüzum görülürse arzu 
•edildiği vakit kâğıdın katlanmasiy'le ahvali ma-
halliyenin vaziyeti hakikiyesini irae edebilecek 
açıklıkta bir zaviye teşkil olunacaktır. Mezkûr ha
rita, nıkatı murakkama ve münasip açıklıkta tesvi
ye münhanileri marif etiyle zeminin avarızını gös-

I terebilecek surette olacağı gibi derecei kâfiyede 
I vüsati dahi haiz bulunacaktır, işbu haritada 
J demiryolunun mihveri kalın kırmızı boya ile 
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çizilerek ve hektometre ve kilometreler ve hu-
tutu mütekatıanın teşkil eylediği zaviyeler vo 
münhanilerin nısıf kuturları ve hattı mümasla-
rın tülleri ve durak mevkileri ve imalâtı smai-
yenin açıklıkları irae edileceği gibi yol, miya-
hı cariye, taş ocakları, çiftlik, köy, kasaba 
bina ve saire gibi haritanın mmtakası dâhilin
de mevcut bilcümle tafsilâtı mühimme dahi 
dercolunacaktır. 

Eâbian : Tul itibariyle beş binde bir ve ir
tifa itibariyle beş yüzde bir mikyasında bir mak
taı tulâni. 

îşbu maktaı tülânînin rakımları deniz sat
hı mutavassıtına göre tâyin edilecek ve sathı 
kıyas müstevisinin altına tersim edilecek bir 
sıra muvazi hututu ufkıyeye berveçhi âti tafsi
lât dercelilecektir. 

A) Projenin rakımları, 
B) Zemini tabiînin rakımları, 
C) Tertiplerle bundan evvelki hektometre 

arasında bulunan mesafat farkı, 
D) Hektometreler, 
H) Mebdeden itibaren demiryolunun kilo

metre mesafeleri, 
V) îniş ve yokuşların tulü ile meyilleri, 
Z) Kıtaatı müstakımenin tulü ve hututu 

münhaniyenin tulü inkişaf isi ve mezkûr münhani
lerin her birinin nısıf kutrunun tulü. Hafir ra
kımları güzergâhın üstüne tahrir olunacaktır. 

Proje ile zemini tabiînin rakımları, metre 
ve santimetre olarak gösterilecek ve başlıca ima
lâtı smaiyenin mevkilerinde en yüksek su tesvi
yesi dahi irae edilecektir. 

Kezaiik durakların maktalariyle cereyanı 
miyah istikametleri ve demiryolun kat'eylediği 
turku âdiye istikametleri tahtani ve fevkani ve 
hemzemin geçitler dahi maktaı tulânide gösteri
lecektir. 

Hâmisen: Demiryolunun maktaı arzani nu
muneleri. 

Sâdisen: Binde bir mikyasında olmak üzere 
durakların heyeti umumiyesini müş'ir numune 
plânları ile yüzde 'bir mikyasında durak ebni-
yesi numune ve plânları. 

Sâbian: Açıklıkları otuz metreden dun olan 
veya bu miktara baliğ olan imalâtı sınaiyenin 
ellide bir mikyasında numune ve musaddah 
ve maktalariyle madenî köprülerin mukavemet 
hesabatı. 
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Sâmisen: Ray ve travers ve saire gibi hattın 

malzeme projeleri. 
Tâsian: Projenin tertibatına dair mufassal 

'bir lâyiha, 
Açıklıkları otuz metreden fazla olan imalâ

tı smaiyeye gelince: Şirket 'bunların projeleri
ni sonra gönderebilecek ve fa'kat projeler her 
halde inşaattan evvel vekâlete takdim oluna
caktır. 

İşbu projelerin tetkik ve tasdiki muamelesi 
sair proje evrakı hakkında yapılacak muame
lenin aynı olacaktır. 

I 
MADDE 4. — Demiryol imalâtı, tek hat ol

mak üzere inşa kılınacak ve fakat arazisi iki 
hat inşasına kâfi derecede istimlâk olunacaktır. 

MADDE 5. — Demiryolunun ray mantarla
rı iç taraflarındaki arzi aksamı müstakimede 
bir metre dört yüz otuz beş milimetre olup 
bundan üç milimetre daha az veyahut on mili
metre daha fazla olması tecviz 'olunabilir. Nı
sıf kuturları heş yüz metreden dun olan kıtaa
tı münhaniyede balâda zikrolunan arz tezyid-
edilecek ye fakat bu tezayüt hic/bir vakit otuz 
milimetreyi tecavüz etmiyecektir. 

Çifte ihat olan mahallerde iki hattın mih
verleri beynindeki mesafe, duraklarda lâakal 
dört 'buçuk metre ve durakların haricinde üç 
buçuk metre olacaktır. 

Afutmanlarm arzı yani demir çubukların 
dış tarafiyle balastın dıl'ı mücessemi fevkanisi 
'beynindeki mahallerin arzı doksan santimetre 
olacaktır. 

Balastın sihani, traverstlerin veçhi tahtani-
sinin altından ölçülmek üzere yirmi santimet
reden aşağı ol'mıyacaktır. Tek hatlı mahaller
de sathı ferş için beş metre on santimetre çif
te hatlı mahallerde de sekiz metre altmış san
timetre olacaktır. 

Balast, kargir inşaat veyahut kayalık arazi 
üzerine müesses duvarlarla muhafaza edildiği 
halde iş'bu arzlar tek: hat için dört buçuk ve 
çift hat için sekiz metreye tenzil olunabilecek
tir. 

MADDE 6. — Raylar hattın iç tarafına 
doğru yirmide bir meyil teşkil edecek surete 
ferş edilecektir. Harici rayların tereffüünden 

! dolayı hâsıl olan yokuşlar müstesna olmak üze-
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re Ihututu müstakimede hattâ amut foir nıaktaı 
arzanide her iki sıra rayın sathı fevkanileri 
aynı tesviyede bulunacaktır. Durakların hari
cinde bulunan kıtaatı mürahaniyede harici ray
lar, mün'hanilerdn nısıf kuturlarına ve katar
ların süratine göre bilhesap terfi edilecek ve 
bu miktarı tereffü, daire münhanisiyle âtide ye
dinci maddede beyan olunacak iltisak ka t i ' 
mükâfisinin noktai temasları arasında tam anı 
miktarı haiz olacaktır. Miktarı tereffü, katı ' 
mükâfi ve indelicap kısmen hattı müstakim 
üzerinde bulunmak şartiyle mezkûr miktar lâ-
akal üç yüz misli bir tûl üzerinde imha edile
cektir. 

MADDE 7. — Kıtaatı münhaniyenin nısıf 
kuturları gerek duraklar dâhJinde ve gerek 
hat boyunca hiçbir veçhile yüz seksen metreden 
dun olmıyacaktır. Şu kadar ki hat boyunca 
nısıf kuturları üç yüz metreden dun olan mün-
hanilerin esbabı mücbirei fenniyeden dolayı ka
bulü Nafıa Vekâletinin müsaadei mahsusasma 
mütevakkıftır. 

Duraklar haricindeki münhaniler hututu 
müstakimeye üçüncü dereceden kat'ı mükâfi 
münhamleriyle raptedilecektir. Birbirine mu
halif cihette bulunan kıtaatı münhaniye ara
sında miktarı tereffülerin müntehalarmdan öl
çülmek üzere lâakal on metre tulünde bir hattı 
müstakim bırakılacaktır. 

MADDE 8. — iniş ve yokuş meyillerinin 
derecei mukannenei âzamiyesi metre başına 
yirmi milimetre olacaktır. Yekdiğerine muhalif 
cihetlerde bulunan iki yokuş beyninde lâakal 
yüz metre tulünde bir kısım ufki bırakıla
caktır. Yokuşlar, yekdiğerine nısıf kutru lâa
kal iki bin metre olan amudi inhinalarla bir
birine raptedilecektir. Nısıf kuturları dun olan 
aksamda meyiller mümkün mertebe tahfif ve 
tenzil olunacaktır. Şirketin işbu madde ile 
maddei sabıkanın ahkamı hakkında icrasını 
faydalı addedeceği tadilâtı, yani kıtaatı mün
haniye nısıf kutrunun iki yüz metreye tenzil, 
ve iniş, yokuş meyillerinin metrede yirmi beş 
milimetreye tezyidi hususunu ancak esbabı 
mücbirei fenniye vukuunda arz ve teklif etmeye 
salâhiyeti olup fakat işbu tadilâtın icrası Hü
kümetin kabulüne ve müddeti tevakkuf dahi 
dâhil olduğu halde katarların hattın iki mün-
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j tehası arasında saatte kırk beş kilometre sür

atle seyir ve hareketlerine mâni olmasına mü
tevakkıftır. 

MADDE 9. — Hattın merbut (G) harfli re
simde kalın çizgi ile gösterilen çap dâhiline 
hiçbir veçhile tecavüz edilmiyecek ve münha-
nilerde miktarı tereffü ile hat arzının miktarı 
tezayüdü dahi nazarı itibara alınacaktır. 

Tünellerde balâda zikrolunan çapla, tünel 
sathı dâhilisi arasında lâakal kırk santimetre 
sihaninde bir boşluk bırakılacaktır. 

MADDE 10. — Su hazinelerinin tesisi için 
intihabedilecek nıkat ve yekdiğerine olan me-
safat, katarların suhulet ve emniyet dairesinde 
işletilmelenni temin edecek surette tâyin olu
nacaktır. Kıstilmalar tağdiye cihazlarının 
sarfiyatı dakikada lâakal bir metremİKâb ola
caktır. Bu cihazların ağızları ray mantarın
dan itibaren lâakal iki metre sakiz yüz elli mi
limetre irtifamda bulunacak ve istimal olun
madığı vakit çapı tecavüz etmiyecek bir vazi
yette bulunabilecektir. 

MADDE 11. — Şirket, imalâtın hüsnühalde 
muhafazası ve tesviyei turabiyeye lâzım olan 
toprağın ihracından hâsıl olan çukurların tey-
bisi ve suların cereyanı için iktiza eden hendek 
ve su yollariyle yan satıhlarını inşa edecektir. 

MADDE 12. — İhtiraz ve tevakkuf ve tah
mil ve tahliye hatları, kâfi miktarda lâzımgele-
cek ve bunlar şirketin teklifi üzerine Canibi 
Hükümetten tâyin olunacaktır. Fakat şurası 
şimdiden mukarrerdir ki, duraklar beynindeki 
mesafe yirmi kilometreyi tecavüz etmiyecektir. 

MADDE 13. — Şirket Hükümetçe lâzım gö
rülecek mühim mevakide askerî ve ticari durak
lar, top ve hayvan irkâp ve tenzili için sabit rıh
tımlar inşa eyliyecektir. Bundan maada eşyayı 
ticariye için yapılan rıhtımlar gayrikâfi görüldü
ğü takdirde şirket masarifi kendisine aidolmak 
-üzere Hükümetçe teklif olunan mahallerde rıh
tımlar vücuda getirecektir. Hutuıtu ihtiraziyenin 
tulü dahi makasların noktai bidayetinden itiba
ren hesabedilmek şartiyle dört yüz metreden nok
san olmıyacaktır. 

Maktaı tulânide ilerde yeniden duraklar inşa
sı melhuz olan mahallerde münasip tulde ufka mu
vazi satıhlar gösterilecektir. 
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MADDE 14. — Demiryolu hattı güzergâhı ta

dil olunmıyan âdi yolları keserek geçecek olursa 
demiryolu hattı, ahvali mevkiiyeye göre turku 
mezkûrenin ya altından veya üstünden geçecek
tir. Fevkalâde bir zaruret olmadıkça turku mez-
kûreyle hemzemin geçitler yapmaktan içtinab-
olunacaktır. Demiryolun bir tarik üzerinden köp
rü ile geçirilmesi lâzımgeldiği halde inşa oluna
cak köprü gözünün açıklığı, ahvali mevkiiyeye 
göre şirketin teklifi üzerine Nafıa Vekâletince 
tâyin olunacak ve yolların ehemmiyetine göre üç 
metreden on metreye kadar olabilecektir. Kemer
li köprülerin yolun sathından itibaren kemerin or
tasına kadar irtifaı lâakal beş metre demirden 
yapılması, köprülerin kirişlerin altından itibaren 
irtifaı lâakal dört metre otuz santimetre ve on 
metre tulüne kadar olan köprülerin korkulukla
rının arasındaki arzı tek hat için lâakal dört bu
çuk ve çift hat için sekiz metre ve on metreden 
fazla olanlarda arzı mezkûr tek hat için dört ve 
çift hat için yedi buçuk metre olacaktır. Demir
yolunun bir yol altından geçmesi iktiza ettiği 
halde o tarikin altına yapılacak köprünün korku
lukları arasındaki arzı, Hükümet Canibinden ah
vali mevkiiyeye göre tâyin olunacak ve tarikin 
ehemmiyetine nazaran da üç metreden on metre
ye kadar olabilecektir. Köprülerin ayaklarının 
arası yani gözü, tek hat için lâakal dört buçuk 
ve çift hat için sekiz metre genişliğinde olacak ve 
katarların geçmesi için bırakılacak irtifa, demir 
çubukların sathından itibaren köprünün tavanı
na kadar ekalli dört metre seksen santimetre ola
caktır. Demiryol turku âdiye ile aynı tesviyede 
geçecek olursa demir çubuklar, âdi arabaların 
mürur ve uburuna hiçbir veçhile mâni olmamak 
üzere çıkıntı ve çukur peyda etmiyenek surette dö
şenecektir. 

Turku âdiye üzerine yapılacak geçidin etrafı
na mürur «ve uburun kesreti nazarı itibara alına
rak Hükümetçe lüzum görüldükçe parmaklık ya
pılacaktır. 

Mevcudolan yolların mevkileriyle maktalarını 
tahvil veyahut tadil etmek lâzımgelirse tebdil ve 
tahvil olunacak kısımların iniş ve yokuşları, behe
mehal turku mevcudenin iniş ve yokuşlarının mik
tarı âzamini tecavüz etmiyecektir. 

Hemzemin geçitleri, suların hattâ doğru cere
yan ettiği cihetlerinde demiryolu ile âdi tarik 
lâakal on metre tulünde metre başına nihayet iki 
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I santimetreyi tecavüz etmemek üzere inişlerie il

tisak edecektir. 

MADDE 15. — Şirket demiryolu ameliyatı 
i ile cereyanına halel gelmiş veyahut mecrası teb

dil olunmuş olan suların cereyanını kendi ma
sarifine olarak temine mecbur olacak ve yolun 
tesadüf edeceği nehir ve çaylar ve cetvellere 
yapılacak köprülerin kavaidi fenniyeye taıtbi-
kan medahil ve maharici şirketin teklifi üzerine 
Nafıa, Vekâleti tarafından tâyin olunacaktır. 

MADDE 16' — Şirket, icra olunacak ame-
I liyatta alâ cinsden edevat ve levazımat isti

mal edecek ve inşaat ve edevatın gayet metin 
ve muhkem olması için bilcümle kavaidi fenniye-
ye tatbiki hareket eyliyecektir. 

MADDE 17. — Umuma malhsus yollarla hu
susi tarikler ve nehirler üzerine inşa olunacak 
küçük ve büyük köprüler ve menfezler, kârgir 
veya (betonarme 'olarak veya demirden tesis edi
lecek ve kereste yalnız temeller ile köprü döşe
melerinde kullanılacaktır. 

I Betonarmelerden yapılacak inşaatla madenî 
köprüler, Nafıa Vekâletince tâyin ve tanzim 

L olunacak mukavemet ve sair şeraite tevafuk ede
cektir. Madenî köprüler, projelerinin vekâlet
çe hiyni tasdikine vaz'olunacak pragratma tev
fikan tmuameîei kaıbuliyenin icaresmdan evvel 
muayene edilecektir. Raylarla edevat ve leva-
zi'matı sairei inşaiye iyi cinsten ve dayanıklı ve 
kullanılacak işlere elverecek surette metin ola
caktır. Raylar çelikten .mamul olacak ve meyli 
yirmi milimetreyi tecavüz etmiyen mahallerde 
rayların ıbeher 'metre tülünün sikleti lâakal kırk 
bir kilogram ve mukavemet anı lâakal yüz 
doksan santimetre mikâbı olmak üzere vin-
yol şeklinde bulunacak ve sikleti elli sekiz 
kilogramdan dun oi'mıyan madenî traverstlere 

I doğrudan doğruya veya besleme levhaları vası-
I tasiyle raptedilecektir. 

I On iki metre tûlündeki raylar, lâakai on 
I altı aded traverse raptolunacalktır. Nafıa Ve-
I kâletinin müsaadei malhsusa'sı alınmak şartiyle 
I ahşap traverstler dahi kullanılabilecektir. 

I MADDE 18. — Durak binaları, taştan veya 
I tuğladan veyahut betonanmeden olacak ve üzer-
I leri dahi kiremit veya taştan mamul bir dam 
I ile örtülecektir. Hafir ve imlâ ve ariyte şivleri 
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hini inşaatında iktkai 'mevkie göre şirketin tek
lifi üzerine Nafıa Vekâleti veya memurları ma
rifetiyle tâyin kılınacaktır. 

MADDE 19. — Demiryolun kura ve kasa-
bata tesadüf eden aksamında ve Hükümetçe 
tertip ve tensilbedilece'k her mevkide hattın iki 
cihetine duvarlar ve parmaklıklar inşasiyle eb-
niye ve arazii mücavercden tefrik olunacak
tır. 

MADDE 20. — Demiryol kabulü katisi icra 
edilmezden evvel şirket, demiryolunun telgraf 
hatl?riyle durak ve kilometre ve hektometre 
işartlerini vaz'etmiş bulunacaktır. 

MADDE 21. — Demiryolun güzergâhı tas
dik ve zemin üzerinde tatbik kılındıktan sonra 
mukavelenamenin sekizinci maddesinde gös
terildiği veçhile yolun ve mütefamatınm tesi
sine lâzımı olan arazinin mubayaası ve teslimi 
muamelâtına tarafı Hüküimetten mübaşeret edi
lecektir. İşlbu arazinin haritaları i'ki binde bir 
ımikya'sında tanzim kılınacaktır. Aneak işbu 
mikyasta kâfi görülmiyen aksamın haritalarını 
şirket binde bir mikyasında olarak tanzim ede
cektir. 

MADDE 22. — Demiryolları inşaatı kami
len hitampezir olduktan sonra, şirket masarifi 
vakıası kendisine aidolmak üzere demiryol aksa
mının ve müştemilâtının arazisi Hükümet me
murları hazır oldukları halde tahdit ve kadastro 
usulüne tevfikan maddei sabıkada gösterilen 
mikyasta olmak üzere haritasını tersim ve vaz'ı 
alâim edecek ve bundan başka yapılmış köprü 
ve imalâtı -smaiyei sairenin mufassal ve meşruh 
defter ve haritasını kezalik Hükümet memurla
rının muvacehesiyle bittanzim bunların ve hini 
tahditte tutulacak mazbataların birer sureti mu-
saddakasını Nafıa Vekâletine takdim eyliyecek-
tir. îşbu tahdidi araziden sonra demiryolun in
şaatı mütemmimesi için mubayaasına lüzum gö
rülen arazi iştira olundukça ol veçhile tahdidedi-
lerek yapılacak imalâtı smaye dahi Nafıa Vekâ-
letindeki deftere kayıt ve ilâve edilecektir. 

Üçüncü fasıl 

Hattın hüsnühalde muhafazasiyle işletilmesi 
beyanmdadır 

MADDE 23. — Lokomotifler ve yolcu ve em
tia vagonları velhâsıl edevatı müteharrikenin 
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I cümlesi şirket tarafından verilecek resimleriyle 

tertibatı, Nafıa Vekâletince tetkik ve ledelieap 
tadil olunacak ve edevatı mezzkûre sipariş edil
dikleri memleketlerdeki heyeti fenniyei resmiye 
tarafından muayene edilecektir. 

Şu kadar ki: Bunların kabulü Nafıa Vekâle
tinin tasdikine mütevakkıftır. 

MADDE 24. — Şirket, vakti seferde hattın 
her iki başından askerî katarlarının çerinde 
müstamel olan kuvvetli lokomotiflerle binde yir
mi meylinde cerri kabil olan âzami tonilâtodan 
dun olmamak üzere yevmiye dokuz tren teşkil 
ve tahrik etmeyi taahhüdeyler. 

MADDE 25. — Şirket demiryolu ile mütefer-
riatını ve alât ve edevatı sabite ve müteharrike-
sini daima hüsnühalde ve her tarafça emniyet 
bahşolacak bir surette bulundurmaya ve kaza 
vukuunu icabettirir bilcümle esbaptan muhafaza 
etmeye itina edecektir. Şirket tarafından işbu ta-
ahhüdatın ifasında teahhür ve müsamaha vukua 
getirildiği veya seyrüseferler tatil edildiği tak
dirde keyfiyet usul ve nizamı veçhile ihtar oluna
cak ve tarihi ihtardan bir mah mürur edip de 
icabını icra etmediği surette masarifi şirkete 
aidolmak üzere yolun hüsnühale vaz'ı ve işletme 
muamelâtının temin ve tanzimi için Canibi Hü
kümetten tamiratı lâzime icra ve seyrüsefer te
min ve tanzim edilerek bu uğurda vukubulacak 
masarif, hattın hasılatından istifa olunacak' ve 
kifayet etmezse şirkete ikmal ettirilecektir. 

MADDE 26. — Şirket her gün birinci madde -
de beyan olunan beher hattın her iki başından 
bir yolcu katarı işletmeye mecbur olacaktır. Bu 

I katarların sürati tevakkuf müddeti dâhili hesab-
olduğu halde saatte kırk beş-kilometreden dun ol-

I mıyacaktır. katarların vaktü hareketi, şirketin 
inzimamı muvafakatiyle Nafıa Vekâleti tarafın
dan tâyin olunacaktır. 

MADDE 27. — Şirket, demiryolun her nevi 
hasılâtiyle masarifini mübeyyin altı ayda bir 
kıta defter tanzim ve Nafıa Vekâletine takdim 
edecektir. îşbu defteri hasılatla masarifi vekâlet
çe talebolunacak malûmatı istatistikıyeyi natık 
olacak ve Vekâletçe tâyin olunacak numuneye 

! göre tanzim olunacaktır. 
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Dördüncü Fasıl 

İmtiyazın istirdadı ye feshi halinde veya inki-
zayı müddeti imtiyaziyede olunacak muameleye 

dairdir 

MADDE 28. — Şirket mukavelenamenin yir
mi yedinci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları 
ihkâmma tevfikan hukuku imtiyaziyesinden 
sakıt olduğu halde teminat akçesi henüz iade 
olunmamışsa tarafı Hükümetten zaptolunacak 
ve olvakte kadar icra edilen imalât ve buna.mü-
taallik edevatı sabite ve müteharrike ile bil
cümle şube hatları ve müessesatı elektrikiyeye 
ve maden ve maden ocakları ve müteferriatma 
ve mubayaa olunan araziye bedel tâyin oluna
rak müzayedeye konulacak ve zuhur edecek ta
liplerden kimin üzerinde takarrür ederse onun 
marifetiyle hukukundan sakıt olan şirketin ta-
ahhüdatı vakıası ifa edilecektir. Bilmüzayede 
takarrür edecek bedelden müzayede masarifi 
tenzil kılındıktan sonra üst tarafı, hukuku sa
kıt olan şirkete ita kılınacaktır. Birinci müza
yede takdir olunan kıymete baliğ olmazsa altı 
ay müddet sonra ikinci defa bir müzayede daha 
icra edilerek işbu müzayedede en fazla kıymet 
verene ihale olunacaktır. Talip zuhur etmediği 
takdirde şirket, işbu imtizaya aidolan hukukun
dan katiyen sakıt olacak ve müzayedeye mevzu 
şeyler, şirkete hiçbir bedel tediye olunmaksızın 
Hükümetin malı olacaktır. 

MADDE 29. — Hükümet mukavelenamenin 
yirmi ikinei maddesi mucibince demiryolunu 
mubayaa eylediği halde hattın olvakit mevcut 
bulunan ve işletilmesi için iktiza eden lokomo
tif ve vagon ve saire arabaları ve mahrukat 've 
sair eşyayı menkulesinin ve edevatı müteharri-
kesinin kâffesini muhamminlerin takdir ede
cekleri bedel mukabilinde iştira edecektir. 

MADDE 30. — İmtiyaz müddeti munkazi 
oldukta şirket, demiryol ve demiryol durakları 
ve tahmil ve tenzili eşyaya mahsus hatları ve 
müfettişleri için yapılan kulübe ve haneleri ve 
tahsildar odaları gibi işletme umuruna mahsus 
ebniyeyi ve sabit makinaları ve alelûmum bir 
sureti mahsusada umuru nakliyeye mahsus ol-
mıyan sair eşyayı gayrimenkuleyi hüsnühalde 
olarak bilâbedel ve her gûna düyun ve taahhü-
dattan vareste olmak şartiyle Hükümete devir 
ve teslim edecektir ve lokomotif ve vagon ve 
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şiar arabaları ve alâtı inşaiye ve tamiriye ve 
mahrukat ve hattın işletilmesi için lâzımgelen 
kâffei eşyayı menkuleye gelince Hükümet bun
ları muhamminlerin takdir edecekleri bedel mu
kabilinde mubayaa edecektir. Şu kadar ki, Hü
kümetin mubayaa edeceği levazımat on iki ay 
müddet zarfında işletme umuruna muktazi olan 
miktarı tecavüz etmiyecektir. 

Müddeti imtiyaziyenin hitamından beş sene 
evvel, demiryolunun hüsnühalde olmadığı in-
detteftiş Hükümetçe anlaşılırsa şirkete ihtarı 
keyfiyet edilecek ve hattı hüsnühale vaz'etmesi 
için bir müddet tâyin olunacak ve bu ihtarın 
semeresi görülmezse Hükümet derhal demiryol 
ve müteferriatmı yed'i idaresine alarak şirket 
hesabına tamiratı lâzimeyi icra ile yolu hüsnü
hale vaz'edecek ve tamirat masarifi hattın hâ
sılatından ifraz olunacak ve hâsılatı mezkûre-
nin ademikifayeti halinde noksanı şirkete ik
mal ettirilecektir. 

Beşinci fasıl 

Yolcu ve emtianın nakline dair tarife ve şeraiti 
müteferriası heyanındadır. 

MADDE 31. — Mukavelenamenin on altıncı 
maddesi mucibince şirketin istifa etmeye mezun 
bulunduğu üouratı nakliye, zirdeiki tarifelerde 
tâyin ve talhdiıt kılınmıştır. ÂtiıyüzKİkir tarifeler 
nihayet derece olup bunlar tarafı Hükümetten 
ruhsatı mahsusa istihsal olunmadıkça tezyidedile-
miyecektir. Fakat tarifeler tezyidedıildikten sonra 
Hükümetin müsaadesiyle haddi âzamiyesine ka
dar tezyidolunaeaktır. Şu kadar ki, tezyidedilen 
tarifelerin mevkii tatlbika vaz'nidan bir maih mu-
kadem ilânı lâzımgelir. 

Kezalik şirket tarafından tarifeler tenzil edi
lirse bu da üç gün evvel ilân olunacaktır. İşbu 
maddede tesibit edilen tarifeler, kilometre vahidi 
kıyasi itibariyledir. 

Altın akçe ile evrakı nakdiye arasında elyevm 
mevcudolan farkı- fiyat ve eşya ve malzeme ve ha
yat pahalılığı devam ettiği takdirde tarafeynce 
Ibilmüzakere işletme masarifatmı ^oruyacal^veç-
hile işbu madde ile tesibit olunan|haddi âzam ta
rifeleri ilânın müddeti devamınea münasip bir 
nispette tezyidolunabilecektir. 
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Birinci tarife 

Yolculara dairdir 

Adam başına ve kilometre hesabı üzerine 
nakliyatın fiyatı 

(Yolcu ve mahlut katarlar) 

Birinci ımevki İkinci mevki Üçüncü .mevki 
Para Para Para 

27 20 13 

Birinci, ikinci ve üçüncü mevki arabalarından 
mürekkep ve sürati müddeti tevakkuf dâhili he-
sabedildiği halde saatte elli kilometreden fazla 
olan katarlarla nakledilecek yolculardan bâlâda 
muharrer tarifeden yüzde yirmi ve yine müddeti 
tevakkuf dâhili hesabedildiği halde sürati saatte 
altmış beş kilometreden fazla olan seyriseri ka
tarlarla nakledilecek yolculardan yüzde otuz faz
la ücret alınabilecektir. Üç yaşma kadar olan ço
cuklar refakatindeki adamın kucağında oturmak 
şart iyi e meecanen nakledilecektir. Üç yaşından 
on yaşına kadar olan çocuklar için nısıf ücret alı
nır ve beherine bir kişilik mahal tahsis olunur. 
Şu kadar ki, aynı aileye men'subolup, iki çocuk 
bir bölmede bulunduğu halde ikisi bir yolcuya 
mahsus olan mevkiden ziyade yer tutmıyacaktır. 
Ücreti nakliyenin ekalli derecesi sekiz kilometre 
üzerine bilhesap abiz ve istifa kılınır. 

İkinci tarife 

Yolcuların eşyayı zatiyelerine dairdir. 
Her yolcunun bilet başına meecanen otuz ki

logram yük nakletmeye hakkı olacağı gibi nısıf 
ücrtet verecek çocuklar yalnız yirmi kilogram yük 
için ücret itasından muaf olacaklardır. Fazla eş
ya zuhur ettiği surette işbu fazla eşya için dör
düncü tarifede muayyen olan ücurat alınacaktır. 
Çok yer tutan eşya yani otuz desimetre mikâp 
haemında olduğu halde vezni yedi kilogramdan 
aşağı olan eşya için dördüncü tarifede tasrih 
edildiği veçhile iki misli ücret alımı*. 

Masarifi müteferria 

Tarife ücretinden maada ayrıca bervefçhi 
âti ücurat ahizve istifa kılınacaktır şöyle ki : 

Evvelâ : Eşyayı zatiyenin sikleti bâlâda mu
harrer olan kilogramdan fazla olsun olmasın 
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I her puslada muayyen olarak yirmi para kaydiye 

resmi; 
Saniyen : Katarın vürudundan sonra kal-

dırılmıyan eşyanın beher dengi için yevmî 
beşer para Mağaza Resmi tediye olunacak ve 
mürsel veya mürselünileyhin talebi üzerine 
tekrar veznedilecek eşyadan şirket iddiasında 
haklı çıktığı halde kesri gayrimünkasem ol
mak üzere beher yüz kilogram için yirmi pa
ra mizan resmi alınacaktır. 

j üçüncü tarife 

! Köpeklere dairdir 

Gerek yolcu .katarları gerek muhtelit ka
tarlarla gönderilen köpeklerin beherinden ki
lometre başına dört para ücret alınacaktır. Bu 
ücretin akalli derecesi sekiz kilometre başına 
bilhesap istifa kılınacaktır. 

Masarifi mütenevvia 
Tarife ücretinden maada evvelâ her köpek

ten muayyen Kaydiye Resmi olarak yirmi pa-
I ra, saniyen : Vusulünde sahibi tarafından 
| aranılmayıp da şirket marifetiyle hıfzedilirse 
j yevmî beş kuruş ahzolunur. 

| Dördüncü tarife 

i Seyriseri ile gönderilecek eşyaya dairdir. 
[ Kesri gayrimünkasem olmak üzere on kilo

gramın kilometre başına ücreti maktuası bir 
paradır. Otuz desimetreküb hacmmda bulun
duğu halde vezni yedi kilogramdan aşağı olan 
eşya için mevzu tarifedeki ücretin iki misli 
ücret alınır. 

Masarifi mütenevvia 
Tarife ücretinden maada evvelâ, irsalâtın 

her defası için muayyen Kaydiye Resmi ola
rak yirmi para, saniyen kesri gayrimüııkasem 
olmak üzere beher on kilogram için Tahmiliye 
ve İhraciye Resmi olarak dört para, salisen; 
Gönderilen eşya her ne esbaba rnebni olursa 
olsun mürselünileyhe ihbarı keyfiyet zımmmda 
irsal olunan mektubun irsalinden itibaren 
mürselünileyhe eşyanın vürudu olan mahalde 
sâkinse yirmi dört saat, değilse otuz altı saat 
zarfında kaldırılmadığı takdirde kesri gayri
münkasem olmak üzere beher elli kilogram 
için Mağaza Resmi olarak yevmî on para, Râ-
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bian : Mürsel veya mürselürıileyhin talebi 
üzerine eşya bittekrar tartıldığı ve bu suretle 
tahakkuk edecek vezni şirketin ifadesine teva
fuk ettiği halde kesri gayrimüııkasem olmak 
üzere beher yüz kilogram için yirmi para üc
ret alınacaktır. 

Beşinci tarife 

Seyriseri ile gönderilecek paket ve denk
lere ve münferiden vezni yirmi beş kilogram
dan aşağı olan ufak - tefek eşyaya dairdir. 

Bir denkten Kaydiye ve Tahmiliye ve îhra
ciye Resmi dâhil olduğu halde otuz kilomet
reye kadar olan mesafe için üç kuruş ve ondan 
ziyade, mesafenin beher on beş kilometresi için 
yirmi beş para ücret alınır. 

Masarifi müteferria 

işbu ücretten maada evvelâ : İhbarı keyfiyet 
zımnında mürselünileyhe gönderilen mektubun 
irsalinden itibaren mürselünileyhe, ' mevrut eşya 
olan mahalde ise yirmi dört, değilse otuz altı 
saat zarfında her ne esbaba mebni olursa olsun 
kaldınlmıyan denklerden Mağaza Resmi olarak 
yevmî on para, saniyen : Mürsel veya nıürselün
ileyhin talebi üzerine bittekrar tartılacak bir 
dengin vezni şirketin ifadesine tevafuk ettiği 
takdirde Mizan Resmi olarak yirmi para ücret 
alınacaktır. 

Altıncı tarife 

Esham ve nukut ve zikıyınet eşyaya dairdir. 

Külce olarak veya meşkûk veya mamul ola
rak gönderilecek altın ve gümüşle cıva ve be
yaz altın ve mücevherat ve elmas gibi ahcâri nâ
dire ve sair zikıymet eşyadan kilometre başına 
kesri gayrimüııkasem olmak üzere beher on li
ralık kıymet üzerine iki para ücret istifa kılı
nacaktır. Tahmiliye ve îhraciye Resmi ile si
gorta ücreti tarife fiyatına dâhildir. Tarife 
ücretinden maada irsalâtm her defası için Kay
diye Resmi olarak yirmi para alınacaktır. 
Ekalli ücret kesri gayrimüııkasem olarak beher 
on lira kıymetinde olanlar için balâda zikrolu-
nan masarifi mütenevvia dahi dâhil olduğu halde 
beş kuruştur. 

Yedinci tarife 

Araba ve edevatı müteharrikeye dairdir. 
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Kilometre basma ücuratı nakliye • 

Seyriâdi Seyriseri 
Para Para 

47 94 İki veya dört tekerlekli ve 
dâhili bir pejdıeli araba
lardan 

67 134 Dört tekerlekli ve dâhili 
iki peykeli arabalardan ve 
tramvay arabalarından 

Ücreti Nakliyenin ekalli derecesi sekiz kilo-
metre üzerinden bilhcsap ahiz ve istifa kılınır. 

Masarifi müteferria 

Tarife ücretinden maada irsalâtm her defa
sı için evvelâ Kaydiye Resmi olarak yirmi para. 
saniyen : Beher arabadan Tahmiliye ve Îhraciye 
Resmi olarak on kuruş ve sâlisen : Her araba 
için mağaza ücreti olarak yevmî beş kuruş üc
ret alınır. Mağaza ücreti yalnız katarların vü-
rudundan kırk sekiz saat sonra ashabı tarafın
dan aranılmıyan arabalardan istifa kılınır. 
Bundan başka arabanın derununda bulunan eş
yanın sıkleti elli kilogramı tecavüz eylediği hal
de elli kilogramın fazlasından seyriâdi ile nak
lolunan ikinci smıf eşya tarifesi mucibince 
kesri gayrimünkasem olarak beher elli kilogram 
hesabiyle ücret alınacaktır. 

Sekizinci tarife 

Hayvanata dair 
Kilometre başına beher reis için alınacak 

ücreti maktua 

Seyri- Seyri
âdi seri 

Para Para 

27 54 öküz ve inek ve boğa ve manda 
ve deve ve beygir ve koşum 
hayvanatından 

9 18 Dana ve merkep ve domuzdan 
4 8 Erkek ve dişi koyun ve keçi 

hayvanatından 

İşbu ücreti nakliyenin ekalli derecesi sekiz 
kilometre üzerine bilhesap ahiz ve istifa kılınır. 

Masarifi müteferria 
Tarife ücretinden mâada irsalâtm her defası 

için evvelâ Kaydiye Resmi olan yirmi para, sa-
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niyen katarların vusulünden itibaren yirmi 
dört saate kadar almmıyan hayvanın zarar ve 
hasarı ashabına aidolnıak ve yem masrafı baş
kaca aranılmak üzere bir mahalli mahsusta 
hıfzolunmak ücretine mukabil beherinden Ma
ğaza Resmi olarak yevmî beş kuruş alınır. • 

Dokuzuncu tarife 

Seyriâdi ile gönderilecek eşyaya dairdir 
Bir kilometre mesafede tonilâto başına alınacak 

ücret beyanmdadır 

Birinci sınıf 

Para 

35 

Esliha, doğrama, boya ağacı ve sair zikıy-
met ağaç, mum, müskirat, bakır, pamuk, kah
ve, balık tukah, araba edevatı, sahtiyan, edviye 
ve şeker ve çukulata ve emsali, kuştüyü, ak-
mişe, baharat, mamul demir, çini, meyva, ma
mul dökme cîemir, mamul ve gayrimamul made-
nîyatı saire, enkidi, ayna, çeliğe mütaallik eş
ya, rugan zeyt ve envai otlar, mûzika aleti, mef
ruşat, hafaflığa mütaallik şeyler, mamul kur
şun ve demir kalem, porselen, nebatat, envai • 
kürk, içyağı, ipek mamulâtı, her nevi cam; 
şeffaf ispermeçet, sirke, yün mamulâtı, kütüb, 
çay ve dühan. 

İkinci fasıl 

Para 

27 

Kara taş, kereste, zift, kok kömürü, odun 
kömürü, kenevir, ham tahtalar, dökme demir, 
levha ve çulbuk demir, keten, mıaden toprağı, ka
las tahtası, gayrimamul mermer, yontma taşı, 
tuzlu balık, külçe kurşun, tuzlu et, kuru sebze. 

Üçüncü sınıf 

Para 

22 

Kil toprağı, tuğla, kiremit, saman, kepek, 
hatap ve çakıl taşı, kireç, maden kömürü, kül, 
dakik, gübre, duvar taşı, lüleci toprağı, alçı, 
kireç taşı ve kaldırım ve saire ve tuz ve kırem 
ve taze sebze. 
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Dördüncü sınıf 

Para 

U 

Ze'hair, buğday, arpa, yulaf, mısır buğdayı, 
pirinç. 

Beşinci sınıf 

Para 

' 52 

Beher metremikâbmm sıkleti iki yüz elli 
gramdan aşağı olup çok yer tutan eşya. 

Ahiz ve istifa olunacak ücreti nakliye kesri 
gayrimünkasem olmak üzere tam elli "kilogram 
hesabiyle ahzolunur. 

Ücreti nakliyenin ekalli derecesi sekiz ki
lometre üzerine billhesap istifa 'kılınacaktır. 

Masarifi mütenevvia 

Tarife ücretinden maada irsalâtm her de
fası için evvelâ, muayyen Kaydiye Resmi ola
rak yirmi para, saniyen tahmil ve ihraç şirket 
tarafından icra edilirse tonilâto ;başına dokuz 
kuruş, yani kesri gayrimünkasem olmak üzere 
'beher elli kilogram için on sekiz para alına
caktır. Salisen «mürselünileyihe ihbarı keyfiyet 
zımnında gönderilen mektubun irs-alinden 'kırk 
sekiz saat zarfında kaldırılmıyaıı eşyadan Ma
ğaza Resmi olarak kesri gayrimünkasem olmak 
üzere beher elli kilogramı için yemvî on para, 
râbian mürsel ve mürselünileyhin talefoi üzeri
ne betekrar tartılan ve miktarı evveli doğru 
çıkan eşyadan Mizan Resmi olarak kesri gay
rimünkasem olmak üzere beher yüz kilogram 
için yirmi para ücret alınacaktır. 

Mülâhazat 

îş'bu tarifede beyan olunan ücura't üç 'bin 
kilogramdan ziyade ağırlığı olan yekpare ec-
sam hakkında cari değildir. Üç 'binden beş bin 
kilograma kadar olan yekpare ecsama ücreti 
mükarrerenin bir nısfı daha ilâve olunur. Beş 
bin kilogramdan ziyade olup veyahut alât ve 
edevatı mahsusa istimalini ieabeden yekpare 
ecsaımm nakline şirket idbar olunmıyacaktır. 
Kumpanya bu mekule eşyanın naklini ve mür-
silin ikametgâhından alıp mürselünileyin ika
metgâhına teslim etmeyi deruhde eylediği tak-
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dirde masarif, fiyat ve şeraiti nakliyesi ve ika
metgâhtan teslim ve tesellüm ücreti rızayı 
tarafeynde tâyin olunacaktır. 

Onuncu tarife 

Sigorta ücretine dairdir 

Sigorta ücreti: Sigortaya vaz'olunan eşya
dan fazla olarak sigorta masarifi namiyle ücu-
ratı âtiye istifa kılınır. 

Kuruş Para 

1 20 Beş yüz kuruş kıymetinde olup 
seyr'iâdi ile nakledilen emtiadan 

4 00 Beş yüz kuruş 'kıymetinde olup 
seyriseri ile nakledilen emtiadan 

2 00 Bin kuruş kıymetinde yolcu eş-
ya'siyle araba ve hayvanatı saire-

• den 

Mürsil tarafından talep vukuunda eşyanın 
sigorta edilmesine şirket mecburdur. 

On (birinci tarife 

Mahsus katarlara dairdir 

Kilometre başına alınacak ücurat 

Kuruş Para 

13 00 Lokomotifle emniyet vagonundan 
8 00 Salon arabalarının beherinden 
4- 00 Yolcu arabalarının beherinden 
2 00 Âdi arabaların beherinden 
2 00 Vagonda ikiden ziyade dingil oldu

ğu halde beher fazla dingil için 
400 00 Katar cetveli mahsusunda muay

yen olan müddetten ziyade bekler-
ise her yarım saat için 

30 00 Bir katarı mahsus için kilometre 
başına ücretin ekalli derecesi 

600 00 Bir katarı mahsus için ücretin 
'ekalli derecesi 

Eğer mahsus katarlarla nakledilen yolcu ve 
hayvanat ve yolcu eşyasından alınacak ücurat, 
âdi katarlar tarifesinde gösterilen ücuratm mik
tarından dûn olursa şirket, âdi katarlara mahsus 
olan tarife mucibince istifayı ücret edebilir. 

MADDE 32. — Balâdaki tarife ile bundan 
böyle tanzim olunacak ücuratı nakliye tarif ele-
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rinde gösterilen ücuratm hini istifasında para 
kuruşun kırkta bir eüzvü ve kuruş dahi Türk lira
sının yüzde bir cüzHi itibar olunacaktır. Ancak 
şirket, Türkiye'de tedavül eden sair meskukâtı 
Hükümetçe tâyin olunan fiyatla ahiz ve istifa et
meye mecbur bulunacaktır. 

MADDE 33. — Balâdaki maddelerde zikir ve 
ibeyan oiunmıyan hububat ve emtia ve eşya ve 
hayvanattan her biri tarifede mündericolan en
vai eşya ve hayvanatın hangisine en şebih ise 
onun gibi ücret alınacaktır ve bunların teşbih ve 
temsili için müşkülât veya şüphe vukuunda ihti
lâfın katiyen fasıl ve halli Hükümete aittir. 

MADDE 34. — Tarifeler gerek umumi ve ge
rek hususi olsum ve gerek nispet kaidesine tevfi
kan tanzim edilmiş olsun ve gerek mümkünü ta-
gayyür bulunsun mezkûr tarifelerde münderiç 
şerait, bilâfark ve istisna bilûmum yolcu ve nuür-
siller hakkında cari olacaktır. Bundan başka tari
feler mevkii icraya konmazdan evvel Hükümetin 
nazarı tasvibine arz ve takdim olunacaktır. 

MADDE 35. — Bir veya birkaç mürsilin tas
dik olunan tarifedeki ücurattan dûn ücretle em
tia nakledebilmesi için şirketin onlarla sureti 
mahsusada akdi mukavele etmesi katiyen mem
nudur. Ancak bu memnuiyet Hükümetle akdolu-
nacak nrakavelât hakkında ve bir de fukara ve 
•acezenin nakli için icra olunacak tenzilât hakkın
da cari ölmıyacafctır. 

MADDE 36. — Şirket, yolcuları ve hayva
natı ve zehairi ve eşyayı - ticariyeyi velhasıl ken
disine tevdi edilen bilcümle eşyayı kemali dik
kat ve ihtimam ve süratle sureti daimiede nak-
leylemeye mecburdur. Denk ve hayvanat ve sair 
eşya peyderpey vürudettikçe gerek müvrit ve 
gerek mürsel duraklarmdaki defatiri mahsusaya 
kaydolunacağı gibi mürsel durağın defterinde 
bunların nakli için abzedilmiş olan ücret miktarı 
dahi dercolunacaktır. Aynı mahalle gönderilecek 
eşyanın sureti sevkı hareket durağında muamelei 
kaydiye sırasına tâbi olacaktır ve mürsil taleb-
eylediği halde eşyasını tasrih ve tâyin edecek 
nüshateyn bir hamule senedi tanzim edilecek 
ve bunlardan birisi kendisinin ve diğeri şirketin 
nezdinde kalacaktır. Böyle hamule senedi ta-
lebetmediği takdirde şirket kendisine irsalâtm 
cinsi ve. sıklet ve ücreti nakliye ile münakalâ-
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tın ne müddet zarfında icra edileceğine dair bir 
senet vermeye mecburdur. 

MADDE 37. — Hayvanat ve zehair ve eş
yayı ticariye ve bilcümle eşyayı saire, berveçi 
âti şeraite göre tâyin olunan müddet zarfında 
duraktan durağa sevk ,ve teslim edilecektir, Ev
velâ ilk '.muhtelit veya üç sınıf .arabaları havi 
bulur an ilk yoku katariyle sevk: edilecek ve fa
kat bu katarın 'hareketinden lâa'kal üç saat ev
vel bunların ırauamelei kaydiyelerinin ifası 
için durağa getirilmesi icabedecektir. Bu eşya 
katarın mevrit durağa »muvasalatından itibaren 
nihayet İki saat zarfııMaanürselünileyhin emrine 
müheyya bulundurulacaktır. Saniyen, hayva
nat ve zehair ve eşyayı ticariye ve bilcümle eş
yayı saire seyrihafif tarifesine. tevfikan nak
ledildiği halde bunlar teslim, edildiği günün er
tesi gününde nakledilecek ve maahaza Nafıa 
Vekâleti bu müddeti iki güne iblâğ edebilecek 
ve müddeti sevkiyatın âzamisi şirketin teklifi 
üzerine vekâletçe tâyin edilecek ve her halde 
bu âzami müddet kesri gayrimün'kasem olmak 
üzere yüz yirmi beş. kilometre için yirmi dört 
saati tecavüz etmiyecek ve eşya katarının mev
rit durağına -muvasalatından bir gün sonra mür-
selünileyihe teslim edilecek ise de şirketin mec
buriyeti bâlâda zikrohman müddetlerin (mec
muunu tecavüz etmemekten ibarettir. Nafıa 
Vekâletince tasdik edilmek üzere tenzilli tari
feler tertibiyle seyrihafif münakalâtı için ber-
veçlhi bâlâ tâyin olunan müddetlerden daha âza
mi müddetler tâyin olunabilecektir. Eşyayı ti-
cariyeriin naklinde talebi üzerine seyriseri ve 
seyrihafif müddetlerinin vasati kabul olunabi
lecek ve bunun için tâyin olunacak ücreti nak
liye seyriseri ve seyrihafif tarifelerinin mikta
rı mutavassıtı olacaktır. 

Altınlcı fasıl 

Hususatı mütenevvia ve muhtelifeye dairdir. 

MADDE 38 — Hükümet esnayı muharebe
de ve vakti hazarda demiryolu ile asakiri berri
ye ve bahriye ve muavine, jandarma ve polis 
ve zabıta ile zatlarına mahsus alıma! ve eşkalleri
ni ve hayvanlarını ve her nev'i 'mühimmat ve 
edevatı harbiye ve erzak sevk ve irsal etmek 
istediği 'halde şirket ümerayı askeriye tarafın
dan tahriren vukubulacak talep üzerine vagon 
ve lâbüt ve muktezi olan sair kâffei edevat ve 
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vesaiti nakliyesini Hükümetin emrine müheyya 
tutacak ve ledelhace Hükümet, demiryolunu, kâf-

! fei vesaiti nakliye ve edevatı sairesi ile beraber 
i yedi idaresine almak salâhiyetini haiz olacak

tır. Hali hazar ve seferde gerek' şirket ınarif'e-
\ tiyle vükubulan ve gerek deıniryolun yedi 
\ idaresinde bulunduğu esnada icra edilen kâffei 
; sevkiyat ve .nakliyatı askeriye için tarifede-
! muayyen olan ücretin sülüsü verilecektir. Şu-
| rası mukarrerdir ki nakliyatı askeriyede as-
; kerlerin beraberlerinde götürecekleri eşyadan 
| maada nefer basma meccanen otuz kilogram 
! sıkletinde eşya nakline hakku salâhiyetleri ola-
] çaktır. Eşyayı mezkûre berveebi âti mevad-

dan ibarettir şöyle ki: Tüfek çanta, palaska, 
ekmek torbası, matara, melbusat, ayakkabı 
mutfak takımı, seyyar /hastane edevatı, silâh
çı ve nalbant edevatı, edevatı baytariye ve 
âlâtr cerrahiye ve edviye, çadır,'kürek, kazına, 

ı balta, musiki alâtı ve demiryolu ile esnayı se
ferlerinde askerlere muktazi erzak. 

Hükümetin muhtelit ve âdi yolcu katarları 
ile göndereceği asakir ve edevat ve eşyaya gelince : 
Bunlar tarifedeki ücretin rubu ile naklolu-
nacaktT. Şu kadar ki, şirket rubu tarife ile 
icra edilecek münakalâtı katarlarda bulunacak 
boş yerlere göre icra edecektir. 

MADDE 39. — Mahpusîn ve mahkûmin ile 
muhafazasına memur olanlar tarifelerdeki üc
retin nısfı ille naklolunacaktır. Bunun için vu-
kubuüacak talebe göre âdi katarlarda ikinci ve 
üçüncü sınıf vagonlardan icabeden miktar böl
meler şirket tarafından inae ve tahsis edilecek
tir. 

MADDE 40. — Tarafı Hükümetten demiryo
lu inşası ile işletilmesi umurunun muayene ve 
teftişi için tâyin olunacak memurlarla demiryol 
üzerinde Gümrük Resmi ve tekâlifi sairenin 
emri tahsilinin vikayesi için teftişe memur olan
lar ve telgraf idaresi memurları bir mahalle 
azimetlerinde demiryol arabalariyle meccanen 
nakledileceklerdir. 

MADDE 41. — Hükümetin kurşunla ka
panmış posta çantailarını ve bunlar: götürüp ge
tirecek memurini, âdi yolcu katariyle, muh
telit katarlarda meccanen nakletmeye ve bu bap
ta tarafı Hükümetten vukubulacak talep üze
rine yolcu veya muhtelit katarların ikinci şı-
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nıf arabalarından bir vagonu tecavüz etmemek 
üzere bir veya müteaddit bölmeler tahsis eyle
meye şirket mecbur olacaktır. 

MADDE 42. — Şirket Hükümetin müsaade
sini istihsal etmedikçe katarların vaktü hareket
lerini tadil edemiyecektir. Ancak mahsus ka
tarlar teşkil veya âdi katarların vaktü hareket
lerinin tebdili Hükümetçe talebolunduğu tak
dirde keyfiyet lâakal kırk sekiz saat evvel tah
riren şirkete ihbar olunacaktır. 

MADDE 43, .— Şirket, demiryollarının ilti
sak edeceği mücavir ve diğer şirketlere ait de
miryollarında bilâinkıta ve aktarmasız yolcu ve 
eşyayı ticariye nakliyatını, alâkadar şirketlerle 
mütekabilen taayin edilecek teshilât dairesinde 
temin edecektir. 

Heyeti Umumiyeye 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile 
Amerika Hükümeti Cumhuriyesinin Delâver Hü
kümeti kavaninine tevfikan teşekkül etmiş 
olan «Otoman - Amerikan Developman Kompa-
nd» nam ve hesabına hareket eden «K. A. K'ioptan 
Kenedi ve Artür Cester» le münakit Şarki 
- Anadolu Demiryolları umuru nafıası hakkın
daki mukavelenamenin teferrü eylediği mevaddı 
esasiye ciheti hukukıyesinin tezekkürü zımnında 
Heyeti Umumiye karariyle encümenimize muhav-
vel mukavelename Nafıa Vekili Feyzi Bey hu-
zuriyie mütalâa ve icabı müzakere olundu. 

Mukavelenameye merbut haritaya tevfikan 
inşaası taahhüdedilen hattı mezkûre dair akde
dilen mukavelename ile teessüs eden şirketin va
siyeti maliyesi mevsuk ve ita olunan teminat 
akçesinin mutemedine kefaleti kaviyeye merbu-
tiyetinin anlaşılmasına ve mukavelei esasiyede 
şahsiyeti mülkiye, üe şahsiyeti mâneviye nok
tasından hukuku âliyei milliyeyi ihlâl eder bir 
cihet görülemediğine ve hassaten Hükümet ile 
şirket beyninde mütehaddis ihtilâftan dolayı 
alelıtlak hakkı kazamızın bitamamiha ve her 
hal ve zamanda cereyan edeceğinden velhâsıl 
metni mukavelede hukuki akit noktasından Ka-
v anini Esasiye ve nizamatı mevzua ile intizam 
ve inzibatı dahilîmizi ihlâl edebilecek şerait 
görülmemesine binaen mezkûr mukavelename 
ile teferruatının tasviben Heyeti Umumiyeye 
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I arzına ekseriyetle karar verildi. 

Adliye Encümeni Reisi namına 
I Mazbata Muharriri 

Biga 
Hamid 

Kâtip Âza 
İsparta Saruhan 

Tahir Refik Şevket 
I Âza Âza 

Bursa Yozgad 
Muhalifim Rıza 

Bütün maddeleri mütalâa etmek
sizin itayı reyi muvafık 

görmedim 
Osman Nuri 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Şarki - Anadolu Demiryollarının inşası hak

kında Nafıa Vekâletiyle The Amerikan Oto
man - Developman Şirketi arasında akdi muta
savver olup icra Vekilleri Heyetinden mersul 
lâyihai kanuniyeye merbut üç kıta mukavele

name; ve Nafıa, iktisat, Adliye encümenleri 
mazbataları mütalâa ve tetkik edildi. Demir
yolu, liman inşaatı ve maadinin işletilmesi hu-
susatmda alâkadar encümenler ariz ve amik 
tetkikat yaparak mütalâatını beyan etmiş ve 
Adliye Encümeni de mukavelemi hukuki cihe
tinden bir noksanı bulunmadığını dermeyan 
eylemiş olduğundan encümenimize ancak muka-
velâtın malî cihetinin tetkiki kalmıştır. Bina
enaleyh encümenimiz de mukavelâtı bu noktai 
nazardan tetkik eylemiştir. Mukavelâtı mez-
kûrede nazarı dikkatimize çarpan ve şayanı 
ıslah görülen hususatı berveçhi zir arz eyleriz: 

Mukavelenamei esasiyenin 33 ncü maddesin
de şirketin işletebileceği maadin arasında Hü
kümetçe işletilmekte bulunanların da devri, 
mevzuubahsolmakta ise de Hükümetin işletmek
te olduğu madenlerde birtakım nıebani ve nıü-
essesat da mevcudolup bunların bedelâtının 
takdiri ile şirket tarafından tesviyesi lüzumuna 
dair mukavelenamede bir kayıt görülemediğin
den bu cihetin mukavelenameye derci iktiza 
ede?. 

I Yine mukavelenamei esasiyenin kırk ikinci 
{ maddesinde işletilecek maadinin hasılatı gay-
I risâfiyesinden evvelâ işletme masarifi umumi-
j yesi, saniyen tahvilât faiz ve itfa akçeleri, sâ-
i lisen ihtiyat akçesi, râbian hissedarana yüzde 
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on iki nispetinde temettü tefrik edildikten 
sonra bakıya kalacak hâsılatı sâfiyenin yüzde 
otuzu Hükümete, yüzde yetmişi şirkete aido-
lacağı tezekkür kılınmakta ise de şirketin ser
maye cem'i için ihracedeceği tahvilât faizleri
nin miktarı ve tefrik eyliyeceği ihtiyat akçesi
nin nispeti malûm olmadığı surette Hükümetin 
maadin iradı sâfiyesinden hisse almasına imkân 
kalmıyacaktır. Binaenaleyh tahvilât faizleri
nin mezkûr tahvilâtın ihracedildiği ay zarfında 
New - York'da aynı suretle piyasaya çıkarı
lan tahvilât faizlerinin vasatisini tecavüz etme
mesi ve ihtiyat akçesinin de hâsılatı sâfiyesiiim 
yüzde on ikisini geçmemesi ve ihtiyat akçesi 
aynı maden için vaz'edilen sermayei asliyenin 
yüzde ellisi miktarına baliğ olduğu halde ih
tiyat .akçesi tefrikinden sarfınazar edilmesi 
ve hitamı müddeti imtiyazda maadin Hükü
mete devrölunduğu zaman ihtiyat akçesinin 
de yüzde otuzu Hükümete ve yüzde yetmişi 
şirkete aidolması kuyudunun derci muvafık
tım 

Mukavelenamei iptidaiye, esasiye ve müzey-
yele ahkâmının temini infazı için kuvvei müey
yide olarak şirketin elli bin lira teminat ak
çesi tevdi etmesi şart edilmiş olup bu kadar 
muazzam bir teşebbüs için miktarı mezkûr pek 
hasis ve zayıf görülmekte ise de mukavelena
mei müzeyyelede şirketin, mükavelâtın tarihi 
teatisinden altı mah sonra Samsun - Sivas ve 
Ankara - Musaköy demiryollariyle Samsun li
manının inşa ive işletıihnesind faabul edip etani-
yeceğini beyan edeceği ve kabulden bir ay son
ra da amaliyata başlıyacağı mezkûr olmasına 
göre mezkûr teminat akçesi ancak yedi aylık 
bir müddet için o miktarda kalıp şirket ame
liyata başlıyarak mebaliği cesime sarfına mec
bur olacağından bu malî fedakârlık teşebbüsü 
vâkım ciddiyetine kavi bir delil olabilir. Ancak 
ınukavelanemei müzeyyele ahkâmiımı infazını 
temin için hiçbir kayda tesadüf edilememek
te olduğundan mezkûr altı ay zarfında şirkete 
Saımsun - Sivas ve Ankara - Musaköy denıir-
yollaryile Samsun limanının ademikabülü ha
linde hiçbir mesuliyet terettübetmiyeceği ci
hetle mukavelei müzeyyeleye şayet mezkûr 
müddet zarfında mezkûr yol ve liman inşaa
tını kabul etmezse teminat akçesi .olan elli 
bin liranın zaptedilmesi A^eyahut teminat ak-
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çesinin haddi kifayeye iblâğı lüzumunu müş'ir 
bir maddenin ilâvesi lâzımgelir. 

Binaenaleyh tadilâtı mezıkûrenin şirkete ka
bul ettirilmesi lüzumunu arz eyleriz. 

Reis Mazbata Muharriri 
Gazianteb Hakkâri 
Ali Cenani Mazhar Müfid 

Kâtip Âza 
Yozgad Sivas 

Rasim 
Âza Âza 

El aziz 
Hüseyin 

Âza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 
Âza 

M araş 
Mehmed Hasib 

Âza 

Âza 

Âza Âza 
Kozan 

Mustafa Lûtfi 

Şarki - Anadolu demiryolları projesi hakkında 
Nafıa Encümeni mazbatası 

Türkiye'de ilk demiryollarının - ki bun
ların birincisi Rusçuk - Varna, ikincisi İz
mir - Aydın, hattıdır - inşasından beri üç. ru-
bu, asır geçtiği halde henüz memleketimizin 
demiryollara olan esaslı ihtiyacı, hattâ rubu, 
derecesinde bile temin edilememiştir. Bırnun 
sebebi, yeni Türkiye'nin Misakı Millî hudut
ları haricinde kalan ve eski Osmanlı İmpara
torluğunun aksamından olan memleketlerde 
birkaç bin kilometrelik hat zayi etmiş olmaklı-
ğımız değildir. Esasen vatanın gövdesi Ana
dolu'da demiryolu inşaatına lüzumu derece 
ehemmiyet verilmemiş veya verilememiş ve 
bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükü
metinin idaresi altında bulunan takriben 
800 - 850 bin kilometre murabbaı arazide topu 
4 400 kilometre demiryolu bulunabiimiştir. Bu 
miktar demiryolu arazi mesahaları bizimki
nin yarısı derecesinden az fazla olan Fransa, 
Almanya ve bizim nısfımızdan az mesahaya 
malik İngiltere ve İtalya gibi Avrupa memle
ketlerinde mevcut hatların uzunluğuna nispetle 
onda bir kadar tutar tutmaz. Bizde demiryol
larının bu büyük eksikliği nazarı dikkati yeni 
celbeden bir şey değildir ve bunun sayılmaz 
derecede fena neticelerinin en veni ve korkunç 
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tecellileri Balkan Harbiyle Hafbi Umuminin 
acıklı vakayiiyle gözlerimiz önüne dikilmiştir. 
Demek isteriz ki, Türkiye'de belki yarım asır 
evvel lâkaydi ile telâkki edilen demiryollarının 
ehemmiyet ve kıymeti bilhassa 25 - 30 senedir 
iyice takdir edilmiştir. Lâkin bu takdir memle
ketimize kâfi değil, ancak pek az semere vere-
bilmişse sebepleri dahilî, haricî bir hayli nokta
larda aramak icabeder. Bir kere alelıtlak umu
ru iktisadiye ve fenniyedeki, büyük teşebbüs-
lerdeki vukufsuzluğumuz, sonra yerli sermaye
mizin yetişemediği 'büyük işlere ecnebi sermaye
sinin kapitülâsyonlar yolundan girmeye çalış- . 
masından mütevellit haklı itirazımız, müsta'mir 
ve işletici ruhta Avrupalıların aralarındaki ha-
risane rekabetlerin doğurduğu entrikalar (Bağdad 
hattı etrafında dönen azîm fırıldaklar, Rusya'
nın Şimal ve Şark demiryollarımızın inşasına 
mâni olması gibi misaller çoktur.) bütçemizin 
bozukluğu, teminat akçeleri itasına mâni ol
ması, idarei Hamidiye'nin memleketin imarına 
ait işlere ruhan yabancı, bikayt ve hattâ hasım 
bulunması gibi sebepler... ibret gözü ile görü- ' 
lecek bir şeydir ki, bizim birer vilâyetimizi teş- j 
kil eden memleketler ayrılıp istiklâl kazandık
tan sonra demiryollar inşasında kilometre mu-
rabbaı nispeti dairesinde bizi kat kat geçmiş- ! 
lerdir. 

İlânı Meşrutiyetten sonra idaremize yeni bir 
ruh girmesi nafıa umurunda da kendini gös
terdi ve bâzı yeni imtiyazlar verildiği gibi Hü
kümetçe doğrudan doğruya teşebbüsat ve in
şaata girişildi. İşte şimdi tekrar sahnei bahse 
çıkan Şarki - Anadolu demiryolları projesi 
ikinci senei meşrutiyetimizin teşebbüslerinden-
dir. O zaman Meclisi Mebusan ve Ayanca kabul 
edilmiş bir kanuna mutabık olan (Hükümetin 
teklifinde sayfa 4 ün ilk satırlarına müracaat) 
bu mukavelenin Meclisi Mebusanca tasdik edil
meyip tehir olunması Şarki - Anadolu'nun hu
susiyetinden mütevellit ve malûm esbabı siya
siye tesiriyle olmuştur. Aradan on iki sene geç
tikten sonra tekrar Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Hükümetine vâki olan müracaat üzerine ge
rek Nafıa Vekâletince ve gerek İcra Vekilleri 
Heyetince - demiryollarına ihtiyacatımız ve j 
mâni zail olunca memnuun avdeti aşikâr oldu- j 
ğu için - taliplere hüsnükâbul gösterilerek me- | 
sele ahîren Meclisi Âliye sevk edilmiştir. j 
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(Nafıa Vekâletinin esbabı mucibesini müta

lâa,...) 

Memleketimizde teminat akçesi vermeksizin 
demiryolu inşa ettirmek, nüfusumuzun azlığı, 
sanayiimizin yokluğu, zirai istihsalâtımızm da 
cüziliği cihetleriyle - istisnai birkaç kısımdan 
maada yerlerimizde - gayrikabil olduğu uzun 
tecrübelerden anlaşılmıştır. Teminat akçesiyle 
inşa ettirilmiş ekser hatlarımızm ise ancak bâzı 
parçaları muayyen miktar hâsılatı vasati 
yirmi sene gibi uzun bir müddette doldurulabi-
lerek Hazineye bâr olmaktan kurtulmuşlardır. 
(Anadolu'nun göbeğini ve en kesif nüfuslu kı
sımlarını en büyük merkez olan İstanbul'a bağ^ 
lıyan Anadolu hattı gibi) 

Şu hakayıka nazaran memleketimizin mer
kezden uzak ve muvasaladan mahrum kısımla
rında büyük bir şebekei hadidiye inşa etmek ve 
buna mukalbil Hazineden para talebi yerine top
rak altında uyuyan madenlerimizi işletmek im
tiyazını talebeden (Kenedi - Çester) projesi 
- esas itibariyle - memleketimiz için kabili ka
bul telâkki edilmiş olması tabiîdir. Umumi 
Harbden evvel bu proje hatlarının beher kilo
metresi vasati 12 bin altına mal olacağı ve 
şimdi ise - fiyatların her yerde tezayüdüne na
zaran - 20 bin altına çıkabileceği mütehassıs-
larca ifade edilmektedir ki şu takdirde projede 
mecburi ve ihtiyari inşası mutasavver (4 385) 
kilometre hattm bedeli inşası takriben (90) mil
yon altın liyraya baliğ olur. Böyle cesîm bir 
meblâğın bugün nüfusu pek az ve imara susa
mış olan Şark vilâyetlerimize dökülmesini te
menni etmiyecefk bir vatanperver tasavvur olu
namaz. Ayrıca Nafıa Vekâletince taliplerle bil-
müzakere (325) projesine nispetle yeni ve naf'i 
birtakım tadilât istihsal edilmesi ( 6 - 7 say
falara bak) imtiyazı daha iyi bir şekle sokmuş
tur.' Vakıa mutasevver hututun keşfiyle imti
yazın şirketçe kabul edilip edilmiyeeeğinin tâ
yini için mevzu müddet ilk projede on altı ay 
olduğu halde şimdi iki seneye iblâğ edilmişse de 
1910 projesindeki hututun mecmuu 1 970 kilo
metreden ibaret bulunduğu halde bu defa muka-
velei müzeyyele ile daha bir mislinden ziyadesine 
çıkarıldığı nazarı dikkate alınırsa müddetin bir 
sülüs nispetinde tezyidi çok görülemez. Demir
yollar ve madenlerin safi hasılatından yüzde 
otuzunun Hükümete terki hakkında yine bu de-
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fa şirkete kabul ettirilen şarta gelince: Hükü- I 
metimizin zarara iştirak etmeksizin muhtemel 
kâra iştiraki şayanı memnuniyettir. Vakıa Hü
kümet hissesinin, şirket hissedarları yüzde on 
iki temettü aldıktan sonra bakiye temettülattan 
ifraz edilmesi, şirket hissedarları ikinci hissel 
temettü aldıktları zaman Hükümetin birinci 
hissel temettü alması demek olacağı varidi ha
tır olursa da Hükümetin şinketin kâr ve zararı
nı düşünımiyerek evvel beevvel maadinin rüsu
mu nispiye ve mukarreresini aldığı nazarı itibar
da tutulmak iktiza eder. Dokuzuncu tarifede 
hububat ve zehaire ait ücretin diğer hatlarda 
22 para olduğu halde 11 paraya indirilmesi de 
ziraatimize naf 'i bir cihet olduğu derkârdır. 

Maahaza encümenimiz Hükümetçe kabul 
eclilmiş mukavele ve şartnameyi olhapta İktisat 
Encümeninden mevrut mazbata ile birlikte mu-
şikefâne ve bir bir ariz ve amik iki hafta müd
det tetkik ve müzâkere ederek berveçhi zir esa
sa taalûk etmiyen birtakım tadilâtı şayanı kabul 
görmüş. Bu tadilâtın icrası Nafıa Vekâleti Ce-
lilesince imtiyaz taliplerinden istihsal edildiği 
surette projenin memlekete menfaati bir kat 
daha artacağına kanaat getirmiştir. 

1. — (Otoman - Amerikan Developman Kom-
pani) şirketinin kudreti maliyesine dair Nafıa 
Vekâleti Oeiilesine tabiplerce mevdu evrak kâfi 
görülmüşse de kendileri tarafından depozito 
akçesi olarak (Banka Kommerciyale İtalyana) 
mn Dersaadet Şubesine yatırılan 50 bin lira 
hakkınca mezkûr Banka Müdiriyetinin mektu
bu tercümesi bu paranın Nafıa Vekâleti emrine1 

amade olduğuna dair sarahati kâfiyeyi haiz 
görülmediğinden bankadan telgrafla veya mek
tupla sarih ifade alınmasına lüzum «vardır. 

2. — Mukavelei esasiyenin dördüncü madde 
sinde teşekkül edeceği musarrah Türk Anonim 
Şirketi hisse senedatmm Türkiye halkının iştira
sına altı ay müddetle arz edileceğine dair imtiyaz 
taliplerinden bir mektup alınacağını Nafıa Veki
li Beyefendi encümenimize beyan ettiklerinden 
bu cihetin temini lâzımdır. (İktisat Encümeni ay
nı talepte bulunmuştur.) İşbu Türk Anonim Şir
ketinin Meclisi İdare azasının rub'u miktarının 
hisse senedatma mütaallik olmıyarak Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hükümetince tâyini ve Türki
ye tebaasından Müslüman olmalarım encümeni
miz elzem telâkki etmiştir. j 
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3. — Mukavelei esasiyenin altıncı maddesindeki 

müddetlere nazaran hattın Sivas'a vürudundan 
itibaren bir sene zarfında inşaatına başlanacağı 
anlaşılan (Sivas - Oaltı) kısmının inşaat mebdei 
ile müntehasınm altı ay beriye alınması lâzım gö
rülmüştür. 

4. — Sekizinci maddenin ikinci satırındaki 
(gibi) kelimesinin tayyı ve bu suretle halkın za
rarına tevsiata meydan verilmemesi kabul edil
miştir. Fıkra; (Taş ve kum ocakları şirket tara
fından... ilâh.) şeklinde olacaktır. Bu maddenin 
son satırında İktisat Encümeninin tadili veçhile 

. (müddeti mezkûre) (ameliyat müddeti) tarzın
da tashih edilmiştir. 

5. — 10 ncu maddedeki - İktisat Encümeninin 
de talebi veçhile - maden kömürlerinden Resim 
alınmamak muafiyetinin ref'iyle şirketin, müma
silleri memleketimizde mevcut hariçten celbedece-
ği eşya ve levazımdan Gümrük ahzi takarrür et
miştir. Bu suretle kömürlerimiz ve eşyamız hi
maye edilmiş olacaktır. 

6. —• Şirketin 11 nci maddeki tuğla ve ki
remit ve hızar fabrikalarını «kendi müesisesatı 
fhtiyacatına mahsus olmak» kaydiyle vücuda 
getirebilmesi ve mahsulatını piyasaya satacak 
'bu nevi fabrikalar yapmak isterse eşhası saire 
gibi hareket etmesi kabul edilmiştir. 

7. — 15 nci maddenin dördüncü satırında
ki «ispat edemediği» fıkrasındaki «•edemediği» 
kelimesinin tayyı ve bu suretle fı'kradan şirke
tin dofkuz mah zarfında fiilî ispat göstermesi 
mânasının sarih an çıkması teemmül ediknişjtir. 

8. — 18 nci maddede şirketin kendi petrol
lerini akıtması için döşemesine nıesağ verilen 
petrol borularından diğer eşhasa ve şirketlere 
ait petrolleri de ücret muka'bilin'de akıtması 
için bir kayıt konulması münasip görülmüş
tür. 

9. — 19 ncu maddenin ikinci satırının (hiç 
kimseye aidolmıyan) fıkrasından sonra ve 
(hattın tarafeyninde kırk 'kilometre mesafede 
bulunan, kaydı konularak bu suretle âtiyen 
ehemmiyeti mahsusa alacak su kuvvötleri me
nafimin battan uzaik mahallerde halkın istifa
desine bırakılması ve yine bu onadde mucibin
ce şirketin âhara füruiht edebileceği fazla kud
reti elektrikıyenrn Nafıa Vekâletince nııısad-
dak bir tarife dairesinde füruhtu takarrür et
miştir. 
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10. — 21 ned maddenin dördüncü satırın

daki (müstesna olmak) fıkrasından sonra (ve 
42 nci madde hükmünce Hükümete ait hissei 
temettü tefrik edilmek) fıkrasının ilâvesi lü
zumlu görülmüştür. 

11. — 22 nci maddenin 9 ncu satırındaki 
(muhafazası masarifi). fıkrasından sonra (ve 

42 nci madde hükmünce Hü'kümete ait hissei 
temettü) fıkrasının ilâvesi temsibedilmiştir. 

12. — 24 ncü maddede gösterilen Türki
ye fcoflraasmm (Müslüman) mânasında olduğu
na dair taliplerden Nafıa Vekâletince bir mek
tup alınması takarrür etmiş ve ayrıca şirket 
hidematmiTi yerli halka hasrı için şu fıkrala
rın ilâvesi kabul edilmiştir. Bu maddenin ikin
ci satırında (yetiştirilmek) 'kelimesinden sonra 
(Ve masarifi kendisine aidolmak) fıkrası ve 
üçüncü satırında (meyanmda) kelimesinden 
sonra (âzami yüzde otuz) fıkrası ve dördüneü 
satırında (bildirilecektir) kelimesinden sonra 
(ve tasdik ettirilecektir) kelimesi ve beşinci 
satırında (ameleden) kelime'sBiden sonra (âza
mi yüzde on miktarı) fıkrası ve aynı satırda 
(edebilecektir) kelimesinden sonra (Şu şart
la ki mütebaki iktiza eden mütehassısları mem
lekette tedarik edebilsin. Müdürü Umumi ve 
muhasebeci müstesna olmak üzere her hatta 
baikıyei mülsta'h'demîn ikmali inşadan on sene 
mürurunda kamilen Türkiye tebaasından ola
caktır) cümleleri ilâve kılınmıştır. 

13. — 27 nci maddede 9 ncu satırda (tes-
viyei türabiye) fıkrasından sonra (ve imalâ
t ı sınaiye) fıkrasının ve kezalik aynı madde
nin .66 ncı sâhifenin başındaki birinci satırında 
(tesviyei türabiye) den sonra (imalâtı sınaiye) 
fıkrasının ilâvesi elzem görülmüştür. 

14. — 29 ncu maddenin Posta ve Telgraf 
İdaresinin talebi veçhile şirket telgraf direklerine 
Hükümetçe iki tel raptedilebileceği ve şirketin 
telgraf direkleri buna mütehammil olmadığı tak
dirde ayrıca Hükümet telleri için direkler rek-
zine medbur olacağı suretinde tadili muvafık gö
rülmüştür. 

15. — 30 ncu maddenin ikinci satırındaki 
(memurlarıının taht) fıkrasından sonra (muaye-

jıe ve) fıkrasının ilâvesi kabul edilmiştir. 
16. — 31 nci maddenin birinci fıkrasındaki 

şirketin hatları temdit ve imtiyazat haricinde 
»hatlar ve şubeler inşası salâhiyeti 99 sene için bir 
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inhisar mahiyetinde ve fazla şümullü görüldü
ğünden bunun ancak yirmi senelik bir hakkı rüç-
hanla tahdidi ve ondan sonra Türkiye Hüküme
tinin diğerlerine imtiyaz vermekte serbest kal
ması düşünülmügtür. Binaenaleyh maddemin bi
rinci satırındaki (şirket) tâbiri yerine (Hükü- • 
met) tâbiri ikame edilecek ve 27 nci sayfamın pi
rinci satırındaki (inatlarını) kelimesi (hatiariyie) 
şeklinde tasihi'h ve ondan sonra dördüncü satırda
ki (Hükümet) kelimesi sonuna kadar tay ve (bi
rinci) kelimesinden itibaren ipka olunacaktır. 

17. — 33 ncü maddede 8 nci satırdaki İktisat 
Encümeninin (taş ve kum ocaklarına) fıkrasının 
tayyı teklifi muvafık görülmüştür. 

18. — 34 ncü maddenin dördüncü satırındaki 
(rüsumu nisbiye) den sonra (ve mukarrere) ke
limesinin ilâvesi iktisat Encümeninin talebi veç
hile lâzımdır. 

19. — 35 nci maddenin dördüncü satırında 
İktisat Encümeninin kararı veçhile (ikişer) keli
mesi yerine (dörder) konacaktır. 

20. — 36 ncı maddenin sonuna (ve ancak hu
dudunu İktisat Vekâletine bildirmekle mükellef
tir. Hududun bildirilmesi madenin teslim ve te
sellümü makamına kaimdir) fıkrası İktisat En
cümeninin kararı veçhile ilâve olunmuştur. 

21. — 39 ncu maddenin birinci ısatırın^aki 
(muamelâtım) kelimesinden sonra (ve hesalbatı-
nı) kelimesi ilâve ve iktisat Encümeninin talebi 
veçhile üçüncü satırdaki (altı ay) yerine (üıç a»y) 
fıkrası vaz 'edilmiştir. 

22. — 46 ncı maddenin yedinci satırında (gi
bi) kelimesinden sonra (demiryollar ve madenle
rin ve bilûmum müessesatm işletmelerine) fık
rası ve 8 nci satırındaki (muamelât kelimeşm-
dan sonra ve hesabat ve mufcalberat ve dafatir) 
fıkrası ilâve kılınmıiştır. 

23. — Mukavelei müzeyyelenin birinci 'mad
desinin (a) fıkrasının sonuna kavis içinde (iBLa-
cıbayr&m - Merzifon Şubesi dâhil) fıkrasının deve
sine lüzum görülmüştür. Hattın pek yakından 
mürur ettiği Merzifon kazasının bütün Çorum ve 
hattâ bir derece diğer sancaklara şâmil ,gayejt 
mümbit ve mahsulâtı mütenevvia çikaran Jtür 
«Hinterlând» ı muhtevi olması ve hattı esaminin 
de buranın yirmi kilometre mesafesinden mürur 
etmesi gilbi bir kuıribiyet ve suhuleti inşaiyenin .vü
cudu encümeni bu talepte bulunmaya sevk etmiş
tir. 
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24. — Mukavele! müzeyyelenin ikinci madde

sinde zikredilen müddeti imtiyazın mukavele! esa-
isiyonin ayrı bir mebde' olmaması encümence, dü
şünülerek her iki mukavelenin kealbi katiyet et
mesi Büyük Millet Meclisinin tasdiki ile olaca
ğı mealinde bir fıkra ilâvesi veyahut taliplice 
bu cihet kabul edilmezse mukavelei müzeyyelenin 
ayrıca 99 seneye tâbi olduğunun .tasrihi ve ( m u -
kavaîei esasiye) fıkrasının tayyı ilzam edilmiş
tir. ) 

25. — Encümenimizce mukavelei müzeyyel-
edeki Çaltı - Erzurum ve Erzurum Karadeniz 
hatlarını inşa edip etmemekte şirketin uzun müd
det serbest kalması mahzurlu görüldüğünden ge
rek bu hatlarmve gerek âtide 13 ncü maddede en
cümenimizin mecburi hatlar meyamna ithal et
tiği (Bayezid - Erzurum) hattının mukavelei esa-
siyedeki diğer hatlarla bir kül teşkil ettiği hu
susunun tasrihi ve bunların inşalarını kabul 
edip etmiyeceğini şirketin mukavelei esasiye 
hatlariyle birlikte iki sene zarfında Hükümete 
bildirmesi mecburiyetinin ilâvesi muvafık görül
müştür. Bu hatların ehemmiyeti Nafıa Vekâleti 
Celilesinin talepleri encümenin noktai nazarına 
imale etmesine şaiktir. Ayrıca Erzurum - Kara
deniz hattının inşasiyle kabul tarihinden itiba
ren iki senede değil bir senede başlanması ten-
sibedilmiştir. Yalnız Samsun - Sivas ve Ankara 
- Musaköy hatlarının şirketçe kabul ve inşaatla
rına mübaşeret müddetleri kısa ve münasip gö
rülmüştür. bir de encümenimiz bu dördüncü 
maddeye, şirket bu son iki hattan maada hat
ların inşasını kabul etmezse Hükümetin bu iki 
hattı bedellerini taksitle ödemek üzere şirketten 
satmalmak ihtiyarına dair bir fıkra ilâvesi fik
rindedir. 

26. — Encümen (7) nci maddedeki (Çaltı -
Erzurum) hattı inşaatına Sivas - Çaltı kısmının 
ikmalinden bir sene sonra değil altı ay sonra 
başlanması ve mukavelenin tasdiki tarihinden 
itibaren onuncu sene nihayetinde bitirilmesi lâ-
zımgeleceği mütalâasmdadır. 

27. — 8 nci maddeye (Erzurum - Karadeniz) 
demiryolunun müntehi olacağı sahilde Samsun 
limanı şeraiti ve müddeti dairesinde bir liman 
inşası mecburiyesinin vaz'mı encümenimiz lü
zumlu telâkki etmjştir. 

28. — 11 nci maddenin üçüncü satırındaki (bir 
noktaya) kelimesi (Tatvan'a) kelimesiyle teb
dil edilmek münasip görülmüştür. 
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29. — 13 ncü maddedeki Erzurum - Bayezid 

hattının ihtiyari kısımdan çıkarılarak mecbu
ri kısımlar meyamna ithal, elyevm Kafkasya'
dan gitmekte olan İran tıransitini memleketimi
ze acilen celb için encümenimizce kabul edilmiş 
ve ayrıca askerî, ticari ehemmiyeti aşikâr ve 
inşası binnispe sehlolan (Kayseri - Hacışefaatli) 
kısmında mecburi kısma ithaline çalışılması kuv
vetle şayanı temenni görülmüştür. 

(İktisat Encümeninin de ihtiyari hatların 
mecburi hatlar meyamna ithali ve müddetle
rin taksiri hakkındaki teklifi vardır.) 

Bu maddenin (S) fıkrasının birinci satırı 
mukavelei müzeyyelenin birinci maddesinde ya
pılan balâda muharrer tadilât hesabiyle şöyle 
tashih edilmek ieabedeeektir: (Samsun, Sivas 
hattının Merzifon şubesinin müntehasmdan tem-
diden Çorum... ilâh) 

30. — İktisat Encümenince havale edilen 
Muş Mebusu Osman Kadri Beyin hattın Muş ova
sından müruru hakkındaki teklifi Nafıa Vekâle
ti memurlariyle <Je bilmüzakere ileride güzer
gâhın tâyininde Hükümetçe nazarı dikkate alın
mak sureti münasip görülmüştür. 

31. — Şartnamenin 14 ncü maddesinin 21 nci 
satırındaki (Hükümetçe lüzum görüldükçe) fık
rası iphama mahal bırakmamak için (Hükü
met lüzum gördükçe) şeklinde tashih olunacak
tır. 

32. — 17 nci maddenin 8 nci satırından (ma
mul olacak) fıkrasından sonra (rayların) keli
mesi sonuna kadar tay ve yerine bir (ve) ilâve
siyle (ve beher metre) diye devam etmesi müna
sip görülmüştür. 

33. — 24 ncü maddenin birinci satırındaki 
(seferde) kelimesinden sonra (he*1) kelimesinin 
ilâvesi kabul edilmiştir. 

34. — 29 ve 30 nen maddelerdeki (muham
minler) kelimelerinden evvel (tarafeynce tâyin 
edilecek) fıkralarının ilâvesi lüzumlu görül
müştür. 

35. — Birinci tarifenin 45 nci sahifedeki ikin
ci ve üçüncü satırında (yolculardan sürate gö
re iki derece üzerine fazla ücret alınması) fıkra
sı yolcular menfaatine bir dereceye tenzil edil
mesi muvafık görülmüştür. Binaenaleyh ikinci 
satırın (saatte) kelimesinden sonra dördüncü 
satırın (saatte) kelimesi sonuna kadar tay ve 
dördüncü satırdaki (altmış beş) fıkrasının (beş) 
kelimesi keza tayyedilmiştir. 
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36. — İktisat Encümeninin tarifelerde teea-

nüs ve eşyada mürasele ve zahairin tadadına 
dair teklifleri Nafıa Vekâleti Aliyesince teem
mül edilmek muvafıktır. Sekizinci tarifedeki 
hayvan ücuratmm nısfına tenzili hakkındaki 
Erzurum Mebusu Âsim Beyin teklifi (bir vagon 
hamulesinin nısfından dun olmıyan sevkıyat 
için) musip ve lâzım gömülmüştür. 

37. — Memleketimizin birçok yerleri orman
sız ve halk mahrukatsız olduğundan badema iş
letilecek (Linyit) madenlerinin ihracatını her 
tarafa ucuzca nakli için 9 ncu tarifenin 4 ncü 
sınıfı mevaddı m ey anma (Linyit) kelimesinin 
ilâvesi kabul edilmiştir. 

38. — 50 nci sahifedeki (mülâhazat) kısmın
da mevzuubahis beş bin kilo sıklet memlekete gi
recek bâzı makinalar ve meselâ Van gölüne va
pur aksamı, makinalar ve kazan nakliyatı için ; 
gayrikâfi gelmesi ihtimaline binaen şirketin bu | 
gibi ağır eşyayı nakle mecbur tutulması kaydiyle ; 
taliplerin rızası şayanı temenni görülmüştür, i 
Maahaza encümen bu noktada musir değildir. ı 

39. — Onuncu tarifedeki sigorta ücretleri 
vesilesiyle mevzuubhsolduğu veçhile Nafıa Ve
kâletince elyevm mevcut ve ahkâmı gayrikâfi 
işletme Nizamnamesinin derdesti tadil ve ikmal 
olduğu söylenilen mevaddı mey anında demir
yollarında kaybolan eşya ye emtianın şirketlerce 
tazminine ve halkın hukukunun sıyanetine ait 
daha müemmen mevad vaz'ı vadedildiğini burada | 
zikre lâyık görürüz. 

40. — 38 nci maddenin üçüncü satırı sonun
daki (ümerayı askeriye) tâbiri pek dar mânayı 
ifade etmesine binaen hem kâfi mânayı ifade 
etmek ve hem de fuzuli müdahalelerle suiistima-
lât vukuuna meydan bırakmamak üzere bu çi
zilerek yerine (hat üzerine memur âmiri askerî) 
tarzında tashihi muvafık mütalâa olunmuştur. 

Kezalik bu maddenin 53 ncü sayfadaki birin
ci satırı sonuna (ve yem) kelimesinin ilâvesi ka
bul edilmiştir. 

41. — Postaların nakliyatını temin etmek üze
re şirketin hususi vagonlar ihzar etmesi hakkın
da Posta İdaresince vâki talep, Posta ve Telgraf 
İdaresinin esasen ücret mukabilinde iş görür ve 
temettü istihsal eder bir müessese olmasına ve I 
diğer memleketlerde nakliyatını ücretle icra ettir- I 
meşine mebni tamamen kabul edilmemiş, ileride I 
idarenin şirketle ayrıca mukavele akit ve meselâ | 
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kendisine mahsus vagonlar yaptırarak hatlar üze
rinde posta nakliyatını halimükemmeliyete ifrağ 
edebilmesi gibi şayanı arzu tekâmülâtın temini 
hususu her zaman açık ve serbest olmak üzere 
şimdilik kumpanyayı da ziyade tekâlif altında 
tevhiş etmemek için şu tadilât münasip ve şim
dilik maksadı kâf il görülmüştür : 

41 nci maddenin birinci satırında (memur) 
kelimesi çizilip (memurlarını seri' ve) şeklinde 
tashih edilecek ve dördüncü satırın başındaki (et
memek) kelimesinden sonra (ve mahfuziyeti lâ-
zimeyi haiz olmak) fıkrası ilâve kılınacaktır. 

28 Şubat 1339 
Nafıa Encümeni Reisi Nafıa Encümeni M. M. 

Amasya Burdur 
Bâzı mülâhazatı askeriye Soysallıoğlu 1. Subhi 
hakkında ifadatımı şifa

hen arz edeceğim 
Ömer Lûtfi 

Nafıa Encümeni 
Kâtibi Âza Âza 

Ertuğrul Batum Tokad 
Necib Feyzi İzzet 

Âza Âza 
Bolu İzmit 
Nuri Halil İbrahim 

Âza 
Hattın güzergâhı ile sair mevad 
üzerindeki mülâhazatımı şifahen 

arz edeceğim * 
Hakkı • 
Van 

'İktisat Encümeni mazbatası 
Anadolu demiryolları inşa ve işletilmesi hak

kında Nafıa Vekâletiyle müşterek «A» Kılepton 
Kenedi ve Artur Çester beyinlerinde takarrür 
eden mukavelenamei iptidai ve mukavelenamei 
esasi ve mukavelenamei müzeyyel ve şartnamei 
fennî evrakı encümenimize bilhavale Nafıa Veki
li Feyzi Beyefendi ile Demiryolları ve Meadin Mü
dürü Umumilerinin huzuriyle müzakere kılındı. 
Tarifelerle tasnif edilen eşya ve emtianın müma
silleri ile imtizacına lüzumu kadar itina edilme
diği ve bu cihetin bir kerre daha tetkik ve kum
panya vekilleriyle görüşülerek telifine çalışıl
ması hakkında Canik Mebusu Şükrü Beyefendi
nin teklifi kabul edildi. Tarifenin mmtakalara 
taksimi ile ona göre kabul edilmesi sadedinde 
Ardahan Mebusu Server Beyin takriri tasvib-
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olunmakla olveçhile Nafıa Encümeninde nazan 
dikkate alınması karargir oldu. Mukavelenamei 
esasinin dördüncü maddesi mucibince kumpan
yanın teşkil etmeyi deruhde eylediği Türk Ano
nim Şirketinin ahalimize tahsis edilecek yüz el
li hisse senedatınm ilân ve kayıt müddeti otuz 
bir gün olarak kabul edilmiştir. Hâlbuki memle
ketimizin şeraiti muhabere ve zihniyeti içtimai-
yesiyle bu müddet kabili telif değildir, müddeti 
mezkûrehin temdidiyle tâyin olunacak beher 
hisse bedelinin sunufu halkımızın kolaylıkla 
işt;rak: edebileceği bir derecede bulunması lüzu
mu Canik Mebusu Şükrü Beyefendi tarafından 
batakrir teklif edilmekle bu takririn gerek 
encümenimiz ve gerek Nafıa Vekili Beyefendi 
canibinden kabul olunduğu; 

Kayseri Mebusu Âlim, Çorum Mebusu Sıd-
dık, Erzurum Mebusu Âsim, Karahisarı Şar
ki Mebusu Meımduh, Kayseri Mebusu Ahmed, 
Hilmi ve $abit, Niğde Mebusu Mustafa Hilmi, 
Erzurum Mebusu Salih, Çoru'm Mebusu Hâşim, 
Lâziztan Mebusu Esad, Elâziz Mebusu Muhid-
din, Sivas Mebusu Ziya, Mersin Mebusu Muh
tar, Yozıgad Mebusu Bahrî ve Feyyaz Âli, 
Muş Mebusu Osman, Van Mebusu Haydar, 
Kayseri Mebusu Osman, Erzurum Mebusu 
Mustafa Durak, Muş Mebusu Ali Rıza, Mar
din Mebusu İbrahim, Kastamonu Mebusu Sab
rı, Mardin Mebusu Esad, Bıolu Mebusu Şükrü, 
bey efendiler tarafından muta berveçjhi zîr tak
rir ekseriyetle kabul edildi. 

«Projede ihtiyari kısma ithal edilen aksam, 
birçok seneler bu kısmın şimendiferden mah
rum kalmasını istıızam edecektir. Çünkü kum
panya evvelâ mecbur olduğu aksamı inşa ede
cek âzami faaliyeti ibraz etaıiş olsa daîhi on 
beş, yirmi seneden evvel mecburi aksamın in
şa ve ikmaline muktedir olaımıyacaktır. ihtiyari 
aksam için yedi sene müddet vaz'edilmilş bulu
nuyor. Bu doğru değildir. Olabilir ki birkaç 
ay sonra çok müsaadeli şerait ile bu kısımlara da 
talip zuhur edebilir. Mukavelename ile bağlı 
'olduğumuzdan yedi «ene müddet zarfında bu
nu reddetmek zaruretinde kalacağız. Halbuki 
ihtiyari kısımlarda bulunan eczayı memleket, 
iktisat ve istiıhsalât itibariyle en zengin havzai 
memleketi teşkil ediyor. Binaenaleyh işbu mu
kavelenin Nafıa Vekâletine iadesiyle ihtiyari 
kısımların da mecburi kışıma ithalini teklif ey
leriz.» 
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Keza'lik mukavelenamei müzeyyeledeki dör

düncü maddenin (Çaltı - Erzurum) ile Kara
deniz limanına müntehi hattın tadilini tâlibolan 
Erzurum Mebusu Asım Beyefendinin berveçhi 
âti teklifi de kabule iktiran etti. 

«îşbu mukavelenamenin Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin tasdikine iktiranı tarihinden 
itibaren altı ay zarfında Şirket, (Samsun - Si
vas) hattı ile Samsun limanı (Ankara - Musa-
köy - Çaltı - Erzurum) hatlarını sureti katiye-
de kabul edip etmediğini Nafıa Vekâletine teb
liğ edecek, kabul edildiği takdirde tarihi mez-
kûrden itibaren bir ay zarfında (Samsun - Si
vas) ve altı ay ?arfında (Ankara - Musaköy 
- Çaltı - ErzurumN- hatlarında da işe mübaşeret 
eyliyecek'tir. Erzurum hattı üzerinde bir nok
tadan bed'i ile Karadeniz'de bir limana münte
hi olacak olan hattı işbu mukavelenamenin ta
rihi tasdikinden itibaren nihayet bir sene zarfın
da kabul edip edemiyeceğini bildirecek ve ka
bul tarihinden itibaren bir sene zarfında işe mü
başeret ve tarihi mübaşeretten itibaren üç sene 
zarfrnda ikmal v-3 işletmeyi küşadedece'ktır.» 

Muş Mebusu Osman Kadri Beyin hattın Muş 
ovasından imrarı hakkındaki takriri Çorum Me
busu Sıddık Beyin takriri üzerine f ennen taallû
ku itibariyle Nafıa Encümenince tetkiki kabul 
edildi. 

Mezkûr tarir berveçjhi âtidir: 
1. — Sivas'tan bed' ile Harput, Diyarbekir' 

den Kulp ve Muş ovasından mürur ederek Van 
t gölünün şimal veya cenup sahilini takiben 
Van 'a. 

2. — Sivas'tan bed'' ile Harput, Çabakcur 
üzerinden ve Muş ovasından mürur ederek Van 
gölünün şimal veya cenup sahilini takiben Van 'a 
ve Harput ' tan bir kol ayrılarak Ergani, Diyar
bekir'e 

3. — Sivas'tan bed' ile Harput, Ergani, 
Diyarbekir, Bitlis'ten mürur ederek Van gölü
nün şimal veya cenubunu takiben Van'a ve 
Bitlis'ten ayrılacak bir kol Muş ovasından Var
to üzerinden Erzurum'a. 

Erzurum Mebusu Âsim Beyefendinin şart
name! esasinin sekizinci tarifesinin hayva
nata mütaallik kısmındaki ücreti nakliye
nin fazla olduğu ve bunların nısıf dere-

| cesine tenzil edilmesi muvafık bulunduğu 
ve öküz, inek ve saireden seyriseri, katarlar-
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da yirmi para, ve danadan sekiz para, koyundan 
da üç para ve zahairin tonilatosundan beş para 
tenzili hakkındaki teklif ile zaıhair sınıfına ait 
mevaddm berveçhi zır tasrihan tadadı ve yem 
kısmının da ilâvesi hakkındaki Kozan Mefbusu 
Mustafa Beyin takriri ile bittevhit kabul olun
du. Mezkûr takrirde tadadı talebedilen şunlar
dır : «Buğday, arpa, yulaf, mısır buğdayı, pirinç, 
mercimek, fasulye, nohut, piatates, ot, saman, 
kepek. Mahrukat kısmından bilhassa petrol, 
makina yağları, maden kömürü, odun kömürü, 
odundan ibarettir.» 

Şirketim dâhilde işletme ihtiyacını tatmin 
edecek kömür ve memleketimizde mümasili bu
lunan mevaddı hariçten ibilânesdm oelbedilmemesi-
nin ve kumpanyanın teşkil edeceği Anonim Şir
keti namına hiss'edarana arz edilecek hisse sene-
datı fiatınm âzami bir ingiliz lirasını tecavüz 
etmemesinin vekâletçe nazarı dikkate alınması. 

Türk Anonim Şirketi namına piyasaya vaz'-
edilecek hisse senedatma tâliSbolanların Ziraat 
Bankası bulunan her mahalde kaydedilebilmesi 
hakkındaki Çorum Mebusu Sıddık Beyefendi
nin takriri ekseriyetle kabul edildi. 

Hükümete aidolup bedeli kumpanya tarafın
dan verilecek olan imalâtı sınaiye bedelinin 
Ziraat Bankasına devri ve bu suretle Devletin de 
şirketle alâkadar olmasına dair Çorum Mebusu 
Sıddık Beyefendinin Samsun-Sivas, Ankara-Sivas 
ve Bayezid kısmındaki hatlara ait tesviyei tü-
raibiye ve imalâtı sınaiye, bedeli mukabilinde 
şirket tarafından iştira edileceğine göre mez
kûr bedelâtı im aliye ve smaiyenin baliğ olduğu 
miktar mukabilinde Ziraat Bankası ve iktisat, 
Nafıa Vekâletleri hesabına hisse senedatı iştira 
edilerek Hükümetin alâkadar olması ve Heyeti 
Vekilece nazarı dikkate alınması mealinde olan 
bir takriri de, kabul ve tasvibedildi. 

işbu takrire merbut Kozan Mebusu Mustafa 
Beyefendinin Samsun - Sivas - Erzurum - Er
zincan istikametlerinde yapılmış olan tesviyei 
türabiye ve inşaatı saire bedelinin mukavelena-
mei esasinin kesbi katiyet ettiği anda şirket 
tarafından tediye edilmesi esbabının istikmaline 
dair olan temenni takriri de kabul ounduktan 
sonra Meadin Müdürü Umumisinin Çester Pro
jesinin yirminci sahif esinde mukavelenamei 
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esasiyenin altıncı maddesinin son satırında 
«muhteviyatına mütaallik olacaktır» cümlesi 
(muhteviyatına mutabık olacaktır.) Yirmi bi
rinci sayfanın sekizinci satırında (müddeti mez-
kûre zarfında) cümlesi (ameliyatı müddeti zar
fında) ve yirmi yedinci sayfada otuz üçüncü 
maddenin keza sekizinci satırında (mâden lâfzı 
alelıtlak mâden tabakatma, sularına ve petrol 

|* sahalarına, taş ve kum ocaklarına şâmildir.) 
cümlesi (mâden lâfzı alelıtlak mâden tabaka
tma, mâden sularına ve petrol sahalarına şâmil
dir) ve kezalik yirmi yedinci sayfada otuz dör
düncü maddenin dördüncü satırında (şirket 
kavanin ve nizamatı mevzua ile muayyen Rüsu
mu nisbiye ve tekâlifi saireyi) cümlesi (şirket 
kavanin ve nizamatı mevzua ile muayyen Rü
sumu nisbiye ve mukarrere ve tekâlifi saireyi) 
ve yirmi sekizinci sayfada otuz beşinci madde
nin dördüncü satırında (1/500) mikyas da hari
talarını tanzim ve ikişer nüsha olarak) cümlesi 
(11/500 mikyasında haritaları tanzim ve dörder 
nüsha olarak) ve otuz altıncı maddenin dör
düncü satırında (eylemek salâhiyetini haizdir) 
cümlesi (eylemek salâhiyetini haiz ve ancak 
hududunu iktisat Vekâletine bildirmekle mü
kelleftir. Hududun bildirilmesi madenin teslim 
ve tesellümü mafcamuıa (kaimidir) ve otuz doku
zuncu maddenin ikinci satırında (raporları 
her altı ayda bir kerre) cümlesi, yerine de (her 
üç ayda bir kerre) cümlesi yazılmak suretiyle 
salifüzzikir mukavelenamenin tashihi bilkabul 
işbu mazbata tanzim kılmndı. 

iktisat Encümeni Reisi 
namına 

Mazbata Muharriri 
Celâl Nuri 

Âza 
Eskişehir 

Eyüb Sabri 
Âza 

Karahisarı Sahib 
Nebil 

24 Şubat 1339 

Kâtip 
Çorum Mebusu 

Sıddık 

Âza 
Erzurum 

Âsim Va-sfi 
Âza 

Menteşe 
Ahmed Sadeddin 

Âza 
Ergani 

Mehmed Emin 
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Muvazenei Maliye ve Nafıa ve İktisat encümen

lerince vukubulan teklifat Talibi imtiyazlarla bilmüzakere tesbit edilen 

1. — (Otoman Amerikan Developman Koım-
pani) Şirketinin kudreti maliyesine dair Nafıa 
Vekâleti 'Celilesine tâliplerince mevdu evrak kâ
fi görülmüşse de kendileri tarafından depozito 
akçesi olarak (Banka Kommerçiyalâ Italyana) 
nın Dersaadet Şubesine yatırılan 50 bin lira hak
kında mezkûr Banka Müdiriyetindıı mektubu ter
cümesi, bu paranın Nafıa Vekâleti emrine amade 
olduğuna dair sarahati kâfiyeyi haiz görülmedi
ğinden bankadan telgrafla veya mektupla sarih 
ifade alınmasına lüzum vardır. 

2. — Mukavele! esasiyenin dördüncü madde
sinde teşkil lödi'leoeği imusarrah Türk Anonim Şir
keti hisse senedatmın Türkiye halkının iştirasına 
altı ay müddetle arz edileceğine dair imtiyaz ta
liplerinden bir mektup alınacağını Nafıa Vekâ
leti Vekili Beyefendi encümenimize beyan ettik
lerinden bu cihetin temini lâzımdır, işbu Türk 
Anonim Şirketinin Meclisi idare âzasından rub'u 
ımikt-armın hisse senedatına muallâk oknıyarak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetince tâyi
nim ve Türkiye tebaasından Müslüman olmalarını 
encümenimiz elzem telâkki etmiştir. 

3. — Mukavelei esasiyenin altıncı maddesin
deki müddetlere nazaran hattın Sivas'a ve Van'
dan itibaren bir sene zarfında inşaatına başlana
cağı anlaşılan (Sivas - Çaltı) kısmının inşaat 
mebdeii ile müntehasmın altı ay beriye alınması 
lâzım görülmüştür. 

4. — Sekizinci maddenin onuncu satırındaki 
(gibi) kelimesinin tayyı ve fbu suretle halkın za
rarına tevsiata meydan verilmemeli kabul edil
miştir. Fıkra (Taş ve kum ocakları şirket tarafın
dan... ilâh) şeklinde olacaktır. Bu maddenin son 
satırında İktisat Encümeninin tadili veçhile 
(müddeti mezkûre), (amaliyat müddeti) tarzında 
tashih edilmiştir. 

5. — Onuncu maddedeki İktisat Encümeninin 
de talebi veçhile maden kömürlerinden Resim alın
mamak muafiyetinin ref'iyle şirketin mümasille
ri memleketimizde mevcut hariçten celbedeceği 

iSarahati Kâfiyeyi havi 
alınmıştır. 

ayrıca bir mektup 

Hisse senedatmın altı ay müddetle Türk ser
mayesine arzı kabul edildiğine dair ayrıca bir 
mektup alınmıştır. Meclisi İdare azasının sülü
sünün Türklerden intihabolunması kabul edilmiş
tir. 

Mukavelei müzeyyeledeki Çaltı - Erzurum 
hattı müddeti inşaiyesi nazarı dikkate alınarak 
Sivas'tan Erzurum'a kadar olan hattın Samsun -' 
Sivas hattı inşaat müddetinin irikızasmdan itiba
ren altıbuçuk senede ikmal 'edileceği kabul edil
mişti. 

Yirmi birinci sayfanın üçüncü satırının baş 
tarafındaki (hini ameliyatta) kelimesinin tayyı 
ile onun yerine (demiryollarının gerek inşaatında 
ve gerekse hüsnühalde muhafazasında) cümlesi 
konmuştur, (gibi mahaller) tayyedilerek (ocak
ları) şeklinde tesbit edümiştir. Maddenin nihaye
tine (olunacaktır), (olunacak) suretine kal'bol-
duktan sonra (ve işletme zamanında hattın tami
rat ve hüsnühalde muhafazası için usul ve niza-
mata tevfikan arazii mezkûredeki taş ve kum 
ocaklarından istifade edilecektir.) ibaresi ilâve 
edilmiştir. 

Üçüncü satırdaki (ahlşap ve maden kömürü 
ile) ibaresi çıkarılmıştır. Dördüncü satırda (mu
af tutulacağı gibi) ibaresinden sonra (şirket, 
miktar ve fiyat itibariyle memleket dâhilinde ih-

474 



1 : 20 8 .4 . 
Muvazenei Maliye ve Nafıa ve tktisat encümen

lerince vukubulan teklifat 

eşya ve levazımdan Gümrük a'hzi takarrür etmiş
tir. Bu suretle kömürlerimiz ve eşyamız himaye 
edilmiş olacaktır. 

6. — Şirketin on birinci maddedeki tuğla ve 
kiremit ve hızar fabrikalarını «kendi müessesatı 
ihtiyacatma mahsus olmak» kaydiyle vücuda ge
tirebilmesi ve mahsulâtını piyasaya satacak bu 
nevi fabrikalar yapmak isterse, eşhası saire gibi 
hareket etmesi kabul edilmiştir. 

7. — On «beşinci maddenin dördüncü satırın
daki «ispat edemediği» fıkrasındaki «edemediği» 
kelimesinin tayyı ve bu suretle fıkradan şirketin 
dokuz man zarfında fiilî ispat göstermesi mâna
sının sarihan çıkması teemül edilmiştir. 

8. — On sekizinci maddede şirketin kendi pet
rollerini akıtması için döşemesine mesağ verilen 
petrol borularından diğer eşhas da ve şirketlere 
ait petrolleri de ücret mukabilinde akıtması için 
bir kayıt konulmasını münasip görmüştür. 

9. — On dokuzuncu maddenin ikinci satırının 
('hiç kimseye aidolmıyan) fıkrasından sonra ve 
(Ihaıttın tarafeyninden torik kilometre mesafede bu
lunan) kaydı konularak bu suretle âtiyen ehem
miyeti mahsusa alacak su kuvvetleri menafimin 
hattan uzak mahallerde halkın istifadesine bıra
kılması ve yine bu madde mucibince şirketin âha
ra fürüht edebileceği fazla kudreti elektiri'kiyenin 
Nafıa Vekâletince musaddak bir tarife dairesin
de fürühtu takarrür etmiştir. 

10. — Yirmi birinci maddenin dördüncü satı
rındaki (müstesna olmak) fıkrasından sonra (ve 
42 nci madde hükmünce Hükümete ait hissei te
mettü tefrik edilmek) fıkrasının ilâvesi lüzumlu 
görülmüştür. 

11. — Yirmi ikinci maddenin dokuzuncu sa
tırındaki (muhafazası masarifi) fıkrasından son
ra (ve 42 nci madde hükmünce Hükümete ait his
sei temettü) fıkrasının ilâvesi tesbit edilmiştir. 

12. — Yirmi dördüncü maddede gösterilen 
Türkiye tebaasından (Müslüman) mânasında ol
duğuna dair taliplerden Nafıa Vekâletince Ibir 
mektup alınması takarrür etmiş ve ayrıca şirket 
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Talibi imtiyazlarla bilmüzakere tesbit edilen 

tiyacatma kâfi ve elverişli kömür (bulamadığı 
takdirde imtiyazına dâhil bulunan) ibaresi ilâve 
edilerek (işbu mukavelenamenin birinci madde
sinde muharrer) fıkrası tay ve altıncı satırında
ki (yirmi) (on) olarak kabul edilmiştir. 

Aynen kabul ettirilmiştir. 

Aynen kabul ettirilmiştir. 

On sekizinci maddenin yedinci satırında (ha
izdir) kelimesinden sonra (şirket kendi petrolle
rinin isalesini ihlâl ve cinsi itibariyle borulara ve 
diğer petrollere zarar iras etmemek şartiyle eşha
sı salisenin dahi petrollerini ücret mukabilinde 
borularından akıtacaktır.) cümlesinin ilâvesiyle 
kabul edilmiştir. 

On dokuzuncu maddenin ikinci satırında (hiç 
kimseye aidolmıyan) ibaresinden sonra (ve hattın 
tarafeyninden yirmişer kilometre mesafe dâhilinde 
bulunan) cümlesinin ilâvesi ve beşinci satırın (te-
Ibaiyet etmek) ibaresinden sonra ve (bilhassa ta
rifeleri Hükümete tasdik ettirmek) cümlesinin 
ilâvesi kabul ettirilmiştir. 

Aynen kabul edilmiştir. 

Aynen kabul edilmiştir. 

Yirmi dördüncü maddenin Ibirinci satırında 
(Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti tebaa
sından) cümlesinin hazfiyle yerine (Türklerden) 
kelimesinin ilâvesi ve ikinci satırında (yetişti-
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hidematının yerli halka hasrı için şu fıkraların 
ilâvesi kabul edilmiştir. 

Bu maddenin ikinci satırında (yetiştirilmek) 
kelimesinden sonra (ve masarifi kendisine aidol-
mak) fıkrası ve üçüncü satırında (meyanmda) 
kelimesinden sonra (âzami yüzde) fıkrası ve dör
düncü satırında (bildirilecektir) kelimesinden 
sonra (ve tasdik ettirilecektir) kelimesi ve beşin
ci satırında (ameleden) kelimesinden sonra (âza
mi yüzde on miktarı) fıkrası ve aynı satırda (ede
bilecektir) kelimesinden sonra (şu şartla ki, mü
tebaki iktiza eden mütehassısları memlekette te
darik edebilsin. Müdürü Umumi ve muhasebeci 
müstesna olmak üzere her hatta bakıyei müstah
demin ikmali inşadan on sene mürurunda kami
len Türkiye tebaasından olacaktır.) cümleleri 
ilâve kılınmıştır. 

13. — Yirmi yedinci maddede dokuzuncu sa
tırda (tesviyei türabiye) fıkrasından sonra ve 
(imalâtı sınaiye) fıkrasının ve kezalik ayni mad
denin yirmi altıncı sayfanın başındaki birinci 
satırında (tesviyei türabiye) den sonra (imalâ
tı sınaiye) fıkrasının ilâvesi elzem görülmüştür. 

14. — Yirmi dokuzuncu maddenin Posta ve 
Telgraf idaresinin talebi veçhile şirket telgraf 
direklerine iki tel raptedilebileeeği ve şirketin 
telgraf direkleri buna mütehammil olmadığı tak
dirde ayrıca Hükümet telleri için direkler rekzi-
ne mecbur olacağı suretinde tadili muvafık gö
rülmüştür. 

15. — Otuzuncu maddenin ikinci satırında
ki (memurlarının taht) fıkrasından sonra (mua
yene ve ) fıkrasının ilâvesi kabul edilmiştir. 

16. — Otuz birinci maddenin birinci fıkrasın
daki şirketin hatları temdit ve imtiyazat haricin
de hatlar ve şubeler inşası salâhiyeti doksan do
kuz sene için bir inhisar mahiyetinde ve fazla şü
mullü görüldüğünden bunun ancak yirmi senelik 
bir hakkı rüçhanla tahdidi ve ondan sonra Tür
kiye Hükümetinin diğerlerine imtiyaz vermekte 
serbest kalması düşünülmüştür. Binaenaleyh mad
denin birinci satırındaki (şirket) tâbiri yerine 
(Hükümet) tâbiri ikame edilecek ve yirmi yedin
ci sayfanın birinci satırındaki'- (hatlarını) kelime
si (hatlariyle) şeklinde tashih ve ondan sonra 
dördüncü satırdaki Hükümet kelimesi sonuna 

rilmıek) kelimesinden sonra (masarifi kendisine 
aiddanak) cümlesinin ilâvesi kabulü© üktifa ve 
encümenin diğer teklifatının dercinden sarfına
zar edilmiştir. 

(Ve kârgir imalâtı sınaiye) fıkrasının ilâve
si kabul edildi. 

Encümenin teklifi kabul edilmeyip mukavele
deki madde aynen ipka edilmiştir. 

Encümenin teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Mukaveledeki metin aynen ipka edilmiştir. 
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kadar tay ve (birinci) kelimesinden itibaren ip
ka olunacaktır. 

17. — Otuz üçüncü maddede sekizinci satırda
ki iktisat Encümeninin (taş ve kum ocaklarına) 
fıkrasının tayyı teklifi muvafık görülmüştür. 

18. — Otuz dördüncü maddenin dördüncü sa
tırındaki (Rüsumu nispîye) den sonra (ve mu
karrere) kelimesinin ilâvesi İktisat Encümeninin 
talebi veçhile lâzımdır. 

19. — Otuz beşinci maddenin dördüncü satı
rındaki İktisat Encümeninin kararı veçhile (iki
şer) kelimesi yerine (dörder) konacaktır. 

20. — Otuz altıncı maddenin sonuna (ve an
cak hududunu iktisat Vekâletine bildirmekle 
mükelleftir. Hududun bildirilmesi madenin tes
lim ve tesellümü makamına kaim'dir) fıkrası İk
tisat Encümeninin karan veçhile ilâve olunmuş
tur. 

21. — Otuz dokuzuncu maddenin birinci satı
rındaki (muamelâtını) kelimesinden sonra (ve he-
saibatını) kelimesi ilâve ve İktisat Encümeninin 
talebi veçhile üçüncü satırdaki altı ay yerine (üç 
ay) fıkrası vaz'olunmuştur. 

22. — Kırk altıncı maddenin yedinci satırın
da (Gibi) kelimesinden sonra (Demiryollar ve 
madenlerin ve bilûmum müessesatm işletmele
rine) fıkrası ve sekizinci satırındaki (Muame
lât) kelimesinden sonra (Ve hesabat ve muha
berat ve def at in) fıkrası ilâve kılınmıştır. 

23. — Mukavelei müzeyyelenin birinci mad
desinin (A) fıkrasının sonuna kavis içinde (Ha-
eıbayram - Merzifon şubesi dâhil) fıkrasının 
ilâvesine lüzum görülmüştür. Hattın pek yakı
nından mürur ettiği Merzifon kazasının bütün 
Çorum ve hattâ bir derece diğer sancaklara şâ
mil gayet mümbit ve mahsulâtı mütenevviayı 
çıkaran bir (Hinterlând) ı muhtevi olması ve 
hattı esasinin de buranın yirmi kilometre mesa
fesinden mürur etmesi gibi bir kurbiyet ve sü-
'huletıi linşaiiyenin vücudu, encümeni bu talep-
de bulunmaya sevk etmiştir. 

24. — Mukavelei müzeyyelenin ikinci mad
desinde zikredilen müddeti imtiyazın mukavelei 
esasiyede ayrı bir mebde olmaması encümence 
düşünülerek her iki mukavelenin kesbi katiyet 
etmesi Büyük Millet Meclisince tasdikiyle ola-

Eneümenin teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Encümenin teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Encümenin teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Encümenin teklifi aynen kabul edilmiştir. 

(Muamelâtını) kelimesinden sonra (ve hesa-
batı) kelimesinin ilâvesi kabul edilmiştir. (Altı 
ay) yerine (üç ay) ikamesi kabul edilmeyip asıl 
madedeki şekil ipka edilmiştir. 

Encümenin teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Encümenin teklifi kabul edilememiştir. 

Encümenin teklifinin son fıkrası veçhile 
madde ikideki (Mukavelenamei. esasiyede mu-
sarrah olduğu veçhile), (ve mukavelenamei esa
siye ile) fıkraları tayyedilmiştir. 
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cağı mealinde bir fıkra ilâvesi veyahut tâlip-
lerce bu cihet kabul edilmezse mukavelei mü-
zeyyelenin ayrıca doksan dokuz seneye tâbi ol
duğunun tasrihi ve (Mukavelei esasiye) fıkra
sının tayyı iltizam edilmiştir. 

25. — Encümenimizce mukavelei müzeyye-
ledeki Çaltı - Erzurum ve Erzurum - Karadeniz 
hatlarını inşa edip etmemekte şirketin uzun 
müddet serbest kalması mahzurlu görüldüğün
den gerek bu hatların ve gerek âtide on üçüncü 
madde de encümenimizin mecburi hatlar meya-
nma ithal ettiği Bayezid - Erzurum hattının 
mukavelei esasiyedeki diğer hatlarla bir kül teş
kil ettiği hususunun tasrihi ve bunların inşala
rını kabul edip etmiyeeeğinin şirketin muka
velei esasiye hatlariyle birlikte iki sene zarfın
da Hükümete bildirmesi mecburiyetinin ilâvesi 
muvafık görülmüştür. 

Bu hatların ehemmiyeti, Nafıa Vekâleti Ce-
lilesinin talipleri encümenin noktai nazarına 
imale etmesine saiktir. Ayrıca Erzurum - Kara
deniz hattının inşasına kabul tarihinden itiba
ren iki senede değil, bir senede başlanması ten-
sibedilmiştir. Yalnız Samsun - Sivas ve Anka
ra - Musaköy hatlarının şirketçe kabul ve inşa
atlarına mübaşeret müddetleri kısa ve münasip 
görülmüştür. 

Bir de encümenimiz bu dördüncü maddeye 
şirket bu son iki hattan mâada hatların inşa
sını kabul etmezse Hükümetin bu iki hattı be
dellerini tekasıtla ödemek üzere şirketten satın-
almak ihtiyarına dair bir fıkra ilâvesi fikrinde
dir. 

26. — Encümen (7) nci maddedeki (Çaltı -
Erzurum) hattı inşaatına Sivas - Çaltı kısmının 
ikmalinden bir sene sonra değil, altı ay sonra 
başlanması ve mukavelenin tasdiki tarihinden 
itibaren onuncu sene nihayetinde bitirilmesi 
lâzımgeleceği mütalâasmdadır. 

27. — Sekizinci maddeye (Erzurum - Kara
deniz) demiryolunun müntehi olacağı sahilde 
Samsun Limanı şeraiti ve müddeti dairesinde 
bir liman inşası mecburiyetinin vaz'ını encüme
nimiz lüzumlu telâkki etmiştir. 

28. — On birinci maddenin üçüncü satırm-

Birinei maddenin beşinci satırından sonra 
altıncı satır olarak. 

(H) Ankara - Musaköy hattının Hacışefa-
ath civarında bir noktasından ayrılarak Kay
serime 

(T) Kayseri'den Ulukışla'ya, 
(Y) Erzurum'dan Bayezid ve İran hududu

na) ibarelerinin ilâvesi kabul edilmiştir. 
Üçüncü maddenin birinci satırında (Sam

sun) kelimesinden sonra (ve Trabzon), (ve li
manına) yerine (limanlarına), (ve Ankara - Si
vas) tan sonra (Ulukışla - Kayseri) ve Çaltı -
Erzurum ve Pekriç (veya Aşkale - Karadeniz 
hatlarına) ibarelerinin ilâvesi kabul edilmiş
tir. 

Dördüncü maddenin beşinci satırının yerine 
(ancak mezkûr hatları ve limanı kabul edip 
de işbu müddetler zarfında işe başlamadığı tak
dirde mukavelenamei esasiye ve gerekse işbu 
mukevelenamei müzeyyele ile temin edilen bil
cümle hukuku imtiyaziyesinden sakıt olacak ve 
hakkında mukavelenamei esasiyenin maddei 
mahsusası tatbik edilecektir) ve altıncı satırı
nın Çaltı - Erzurum kelimelerinden sonra [ve 
Hacışefaatli - Kayseri, Kayseri - Ulukışla - Pek
riç (veya Aşkale) Karadeniz, Erzurum - Baye
zid - îran hududu hatlarını] cümlelerinin ilâve
si ve (hattını) kelimesinin tayyı ve yedinci sa
tırında (bildirecektir) dan sonraki cümlelerin 
maddenin nihayetine kadar tayyı ile mukavelei 
esasiyede mezkûr (1) numaralı hattın Sivas -
Çaltı kısmının tesviyei turabiyesine Samsun -
Sivas hattı ray i'erşiyatı Sivas'a yüz kilometre 
mesafeye vâsıl olunca başlanacak ve Sivas - Çal
tı - Erzurum hattı inşaatını Samsun - Sivas hat
tını itmam için tâyin edilen müddetin inkızasm-
daıı itibaren altı buçuk sene zarfında ikmal ede
cektir. 

Pekriç (veya Aşkale) - Karadeniz hattının 
işbu mukavelenamenin kesbi katiyet ettiği ta-
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daki (Bir noktaya) kelimesi (Tatvana) ke
limesiyle tebdil edilmek münasip görülmüştür. 

29. — On üçüncü maddedeki Erzurum - Ba-
yezid hattının ihtiyarî kısımdan çıkarılarak 
mecburi kısımlar meyanma ithali elyevm Kaf
kasya'dan gitmekte olan îran transitini memle
ketimize acilen celp için encümenimizce kabul 
edilmiş ve ayrıca askerî ticari ehemmiyeti aşi
kâr ve inşası binnisbe sehlolan (Kayseri - Ha-
cışefaatlı) kısmının da mecburi kısma ithaline 
çalışılması kuvvetle şayanı temenni görülmüş
tür. (İktisat Encümeninin de ihtiyari hatların 
mecburi hatlar meyanma ithali ve müddetlerin 
taksiri hakkında teklifi vardır.) 

Bu maddenin (>S) fıkrasının birinci satırı 
mukavelei müzeyyelenin birinci maddesinde ya
pılan balâda muharrer tadilât hasebiyle şöyle 
tashih edilmek icabedecektir : (Samsun - Sivas 
hattının Merzifon şubesinin münteha noktasın
dan temdiden Çorum., ilâh..) 

rihten itibaren iki sene zarfında evrakı fenni-
yesi ihzar ve inşaatına mübaşeretle keza kesbi 
katiyet tarihinden itibaren beş sene zarfında 
inşaatı hitam bulacaktır. 

Hacışefaath - Kayseri hattı işbu mukavele-
namei müzeyyelenin kesbi katiyet ettiği tarih
ten itibaren üç sene sonra inşaatına mübaşeretle 
keza tarihi mezkûrdan itibaren beş sene sonra 
hitam bulacaktır. Kayseri - Ulukışla hattı işbu 
mukavelenamei müzeyyelenin kesbi katiyet et
tiği tarihten itibaren dört sene sonra inşaatına 
mübaşeretle tarihi mübaşeretten itibaren iki 
sene zarfında inşa edilecektir. Erzurum - Bay-
ezid - îran hududu hattının inşaatına hattın 
Erzurum'a vusulünden itibaren iki sene sonra 
mübaşeretle tarihi mübaşeretten itibaren dört 
sene zarfında işletmeye küşadedilecektir. İbare
lerinin ikamesi kabul edilmiştir. 

Yedinci maddenin altıncı satırı nihayetin-
deki (Mezkûr şirket) kelimesinden itibaren ni
hayete kadar tayyedilmiştir. 

Sekizinci maddenin ikinci satırında (Sam
sun'da) kelimesinden sonra (ve Pekriç), (veya 
Aşkale), (Karadeniz hattının sahile müntehi 
noktasında) ibareleri ilâve ve dördüncü satırı 
müntehasmdaki (Bir liman), (Birer liman) ola
rak tadil edilmiştir. 

Dokuzuncu maddedeki (limanın), (limanla
rın) yapılmıştır. 

Onuncu maddedeki (limana), (limanlara) 
yapılmıştır. 

Otuz dördüncü sayfanın beşinci satırında 
(hakkı hiyarı) kelimesi tayyedilmiştir. On 
üçüncü maddenin ikinci satırında (berveçhi zir 
tadadolunan) ibaresi tayyedilmiş, üçüncü satı
rında (güzergâhları) kelimesi (güzergâhı) ola
rak tadil edilmiştir. İşbu maddenin üçüncü 
satırında (Nafıa Vekâletince tâyin edilecek 
olan) ibaresinden sonraki ibareler onuncu satır
daki (S) harfi dâhil olmak üzere tayyedilmiş
tir. On birinci satırdaki (iltisak edecek) ibare
sinden sonra (hattın inşası hakkında hakkı ih
tiyarı haiz olacaktır) cümlesi vaz'edilmiştir. 

Mukavelenamei müzeyyelenin on birinci 
maddesinin aynen ipkası takarrür etmiştir. 
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lerince vukubulan teklifat 

30. — iktisat Encümenince havale edilen 
Muş Mebusu Kadri Beyin hattın Muş ovasın
dan müruru hakkındaki teklifi, Nafıa Vekâleti 
memurlariyle de bilmüzakere ilerde güzergâhın 
tâyininde Hükümetçe nazarı dikkate almak su
reti münasip görülmüştür. 

31. — Şartnamenin on dördüncü maddesinin 
yirmi birinci satırındaki (Hükümetçe lüzum gö
rüldükçe) fıkrası iphama mahal bırakmamak 
için (Hükümet lüzum gördükçe) şeklinde tas
hih olunacaktır. 

32. — On yedinci maddenin sekizinci satı
rında mamul olacak fıkrasından sonra (Rayla
rın) kelimesi sonuna kadar tay' ve yerine bir 
(Ve) ilâvesiyle (Ve beher metre) diye devam 
etmesi münasip görülmüştür. 

33. — Yirmi dördüncü maddenin birinci sa
tırındaki (Seferde) kelimesinden sonra (Her) 
kelimesinin ilâvesi kabul edilmiştir. 

34. — Yirmi dokuz ve otuzuncu maddeler
deki (Muhamminler) kelimelerinden evvel 
(Tarafeynce tâyin edilecek) fıkralarının ilâvesi 
lüzumlu görülmüştür. 

35. — Birinci tarifenin 45 nci sayfadaki 
ikinci ve üçüncü satırında (Yolculardan surata 
göre iki derece üzerine fazla ücret alınması) 
fıkrasının yolcular menfaatine bir dereceye tenzil 
edilmesi muvafık görülmüştür. Binaenaleyh, 
ikinci satırının (Saatte) kelimesinden sonra 
dördüncü satırın (Saatte) kelimesi sonuna ka
dar tay' ve dördüncü satırdaki (Altmış beş) fık
rasının (Beş) kelimesi keza tayyedilmiştir. 

36. — İktisat Encümeninin tarifelerde teca-
nüs ve eşyada mümaselete ve zehairin tadadına 
dair teklifleri Nafıa Vekâleti Âliyesince teem
mül edilmek muvafıktır. Sekizinci tarifedeki 
hayvan ücuratmm nısfına tenzili hakkındaki 
Erzurum Mebusu Asım Beyin teklifi (Bir va
gon hamulesinin nısfından dûn olmıyan sevkı
yat için) musip ve lâzım görülmüştür. 
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Talibi imtiyazlarla bilmüzakere tesbit edilen 

Güzergâhların esnayı tâyininde nazarı dik
kate alınacaktır. 

Encümenin teklifi veçhile kabul edilmiştir. 

Encümenin teklifi veçhile kabul edilmiştir. 

Encümenin teklifi veçhile kabul edilmiştir. 
Ayrıca yirmi dördüncü maddenin üçüncü satı
rının (teşkil ve tahrik etmeyi) ibaresinden son
ra (ve işbu adette de trenlere muktazi ede
vatı muharrike ve müteharrikeyi - beher tren 
asgari yetmiş dingilden mürekkebolmak şar-
tiyle - mevcut bulundurmayı) ibarelerinin ilâ
vesi kabul edilmiştir. 

Encümenin teklifi veçhile kabul edilmiştir. 

Encümenin teklifi veçMle kabul edilmiştir. 

48 nci sayfanın on ikinci satırının nihaye
tine (ahiz ve istifa kılınır) ibaresinden sonra 
(bir vagon hamulesinin nısfından dûn olmıyan 
bilûmum hayvanat nakliyatı için işbu tarifenin 
nısfı tatbik edilecektir) fıkrası ilâve edilmiştir, 
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lerince vukubulan teklifat 

37. — Memleketimizin birçok yerleri orman
sız ve halk mahrukatsız olduğundan badema 
işletilecek (Linyit) madenlerinin ihracatını her 
tarafa ucuzca nakil için dokuzuncu tarifenin 
dördüncü sınıfı mevaddı meyanma (Linyit) ke
limesinin ilâvesi kabul edilmiştir. 

38. — Ellinci sayfadaki (Mülâhazat) kısmın
da mevzuubahis beş bin kilo siklet memlekete 
girecek, bâzı makinalar ve meselâ Van Gölüne 
vapur aksamı makinalar ve kazan nakliyatı için 
gayrikâfi gelmesi ihtimaline binaen şirketin bu 
gibi ağır eşyayı nakle mecbur tutulması kay
dına taliplerin irzası şayanı temenni görülmüş
tür. Mâahaza encümen bu noktada musir değil
dir. 

39. — Onuncu tarifedeki sigorta ücretleri 
vesilesiyle mevzuubahsolduğu veçhile Nafıa Ve
kâletince elyevm mevcut ve ahkâmı gayrikâfi 
İşletme Nizamnamesinin derdesti tadil ve ikmal 
olduğu söylenilen mevaddı meyanmda demir
yollarında kaybolan eşya ve emtianın şirketler
ce tazminine ve halkın hukukunun siyanetine ait 
ve daha müemmen mevadı vaz'ı vadedildiğini 
burada zikre lâyık görürüz. 

40. — Otuz sekizinci maddenin üçüncü satırı 
sonundaki (Ümerayı askeriye) tâbiri pek dar 
mânayı ifade etmesine binaen hem kâfi mânayı 
ifade etmek ve hem de fuzuli müdahalelerle sui-
istimalât vukuuna meydan bırakmamak üzere 
bu, çizilerek yerine (Hat üzerine memur âmiri 
askerî) tarzında tashihi muvafık, mütalâa olun
muştur. Kezalik bu maddenin elli üçüncü say
fadaki birinci satırı sonuna (Ve yem) kelimesi
nin ilâvesi kabul edilmiştir. 

41. — Postaların nakliyatını temin etmek 
üzere şirketin hususi vagonlar ihzar etmesi hak
kında posta idaresince vâki talep, Posta ve Tel
graf İdaresinin esasen ücret mukabilinde iş gö
rür ve temettü istihsal eder bir müessese olma
sına ve diğer memleketlerde nakliyatını ücret
le icra ettirmesine mebni tamamen kabul edile
memiş, ilerde idarenin şirketle ayrıca mukavele 
akit ve meselâ kendisine mahsus vagonlar yap
tırarak hatlar üzerinde posta nakliyatını hali 
mükemmeliyete ifrağ edebilmesi gibi şayanı 
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Talibi imtiyazlarla bilmüzakere tesbit edilen 

Encümenin teklifi kabul edilemedi. 

Encümenin teklifi kabul edilemedi. 

Vekâletçe esasen nazarı itibara alınmıştır. 

Encümenin teklifi kabul edilmiştir. 

Encümenin mütalâası muvafık görülmüş ve 
teklif edilen tadilât kabul edilmiştir. 
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Muvazenei Maliye ve Nafıa ve İktisat encümen

lerince vukubulan teklifat • Talibi imtiyazlarla bilmüzakere tesbit edilen 

arzu tekâmülâtın temini hususu her zaman açık 
ve serbest olmak üzere şimdilik kumpanyayı da 
ziyade tekâlif altında tevhiş etmemek için şu ta
dilât münasip ve şimdilik maksadı kâfil görül
müştür. 

Kırk birinci maddenin birinci satırında (Me
mur) kelimesi çizilip (Memurlarını seri ve) fık
rası konacak ve sonra (Kataıiariyle) (Katarla
rın ve) şeklinde tashih edilecek ve dördüncü 
satırın başındaki (Etmemek) kelimesinden sonra 
(Ve mahfuziyeti lâzimeyi haiz olmak) fıkrası 
ilâve kılınmıştır. 

42. — Şirket, Hükümet tarafından devredi
lecek maadini mekşufede mevcut bulunan men
kul ve gayrimenkul tesisatı, tarafeynce tâyin 
olunacak ehlihibrenin tesbit edecekleri fiyatla 
mubayaa edecektir. 

43. — Mukavelei esasiyenin kırk ikinci mad
desindeki -faiz, itfa akçeleri ve ihtiyat akçesi 
miktarlarının tâyini. 

Encümenin teklifi aynen kabul ve otuz dör
düncü maddenin nihayetine ilâve edilmiştir. 

Şirketin nizamnamei dahilîsinde tâyin ve tes
bit edilmek üzere tehiri kabul edilmiştir. 

NAFIA VEKÎLİ FEYZİ B. (Diyarbekir) 
—• Muhterem efendiler! Memleketin büyük bir 
kıtasını ihtiva eden Anadolu! Şarki demiryolları 
kırk iki vilâyet ve elviyei müstakilleden geçer. 
Bunu kabul etmekle bu memleket halkının öteden 
beri olan arzularını is'af etmiş ve en mühim 
derdi içtimaisini tedavi etmiş olacağız. Bu asır
da şimendifersiz terakki ve tekâmülü iktisadi ola-
mıyaeağı müsellem bir hakikattir. Anadolu'da 
memuriyet veren ve dolaşan arkadaşlarım pek
âlâ bilirler ki, buralar arzumuz derecesinde de
rece! tekemmüle gelmemiştir. Bunların esbabı 
uzun mesafede olduğundan ve yirmi beş gün at 
üzerimde seyrüsefer bu asırda gayrimümkün ol
duğundan her suretle müşkülât görmekte ve mah
rumiyet içinde yaşamaktadırlar. Meclisi Âli, 
şimdiye kadar görmüş olduğu işlerle bu memle
kete büyük- hizmetlerde bulunmuştur. Fikri âci-
zaneme göre Meclisi Âli, her işde büyük bir faali
yet gösterdiği gibi Anadolu'yu Şarkinin ihtiya
cım temin edecek olan bu lâyihayı da Heyeti Ce-
•İtilenin bilâtereddüt kabul edeceğine eminim. Şi
mendiferler nasıl yapılmalıdır? 

Efendiler! Şimendifer yapan devletler, en 

nafi bir istikraz yaparak şimendiferlerini yapma
ları en muvafık bir usuldür. Ve Amerika'da bü
tün hükümetler devlet namına istikraz yaparak 
şimendiferlerini .yapmışlardır. Maalesef, bizim 
ricali sabıkamız ve padişahlarımız zamanında is
tikraz yapıldığı halde hiçbir şey olmamıştır. Ve 
bugün Düyunu Umumiyenin bârısakîfi altında 
eziliyoruz. Abdülaziz zamanında yapıları istikraz
larla Erzurum ve Bağdad şimendiferleri yapılma
sı tasavvur edildiği halde bu paralar mahalline 
sarf edilmiyerek yalnız saraylar ve köşkler ya
pılmış ve Paris seyahatüariyle israf edilerek heba 
edilmiştir ve ondan sonraki devirlerde biliyorsu
nuz ki, Rusya Çarlığı, Şarkı tutmuş ve bizim eli
mizi, ayağımızı bağlamıştır. O zaman şimendifer 
yapmak imkânsızdı. Hususiyle Sultan Hıâmid za
manında bir irade ile burada bir talip zuhur etse 
bile yapmak ihtimali yoktu. Ancak Rusya'nın 
muvafakati şartı ve hakkı rüçhanı v^ardı. Ondan 
dolayı Hükümet, buralarda mütereddit bir halde 
hiçbir şey yapamamıştır. 10 Temmuz 1324 inkı
lâbını mütaakıp memlekette büyük hürriyeti ef
kâr olduğu gibi hürriyeti matlbuat olduğu gibi bu 
ihtiyaç her taraftan birkaç defalar talebedildi. Fa-
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kat o zaman da yine bugünkü gibi bütçeden para 
ayırarak bu hatların inşasına imkânı mâli görüle
medi ve bugünkü vaziyetten dalha fena bir vazi
yetteydi. 

işte 1325 senesinde gerek Avrupa, gerek Ame
rika sermayedarları bir hücum gösterdiler. O va
kit malî gruplar, Nafıa Nazırına müracaat etti
ler. Tekliflerde bulundular. O vakit Nafıa Nâzın 
olan Noradonkiyan bu malî gruplardan (Dok
tor Glasko) namında birisi ile mukavele icra ede
cekti. inşa edilecek hat, haritada görüldüğü veçhi
le Yumurtalık'tan bed'dle Sivas - Harput - Malat
ya - Bitlis - Van - Süleymaniyeye kadar dar hat 
olacaktı. Ve tarafeyninde yirmişer kilometre bu
günkü şerait dâhilinde verilecekti. Başka bir şey 
vermemek üzere bu talepte bulunuldu. O zaman 
ibendeniz o Mecliste bulunuyor d ııımr Bu talebe 
mukabil, şimdiki grup namına gelen (Mr. Çes-
ter) ve onun namıma hareket eden izmirli (Emin 
Çester) denilen Emin Bey nammdaki zat tek
lifte bulundu ve onların teklifi Nafıa Encüme
nince muvafık görülerek Heyeti Umumiyeye 
sevk edildi. Gerek Mebusan ve gerek Ayan 
Heyeti Umumiyesinde Hükümete; Şarki - Ana
dolu'da yapılacak (hatların sağ, sol cenahların
dan 20 kilometre dâhilinde şimendifer inşa et
mek ve müzakere etmek salâhiyeti verilmiş ve 
o zamandariberi bu kamun şeklinde Nafıa Ne
zaretinde 'bulunuyordu. 1327 senesinde dar hat 
olarak inşası için tekrar Meclise geldi. Meclis
te uzun müzakereden «sonra dar hat olarak in
şası kabul edilmedi. Malûmuâliniz, Anadolu 
arazisi arızalı olduğu ve meyiller yüksek oldu
ğu için dar hatlardan memlekete matlûp faide 
temin edilemiyordu. Bumdan dolayı o vakit 
Nafıa Nâzın olan zat, bunu tekrar tehir etti. 
Bu talibim çekilmesi üzerine on iki senedir 
maska talip zum ur 'etmemiştir. Büyük zaferimi
zi mütaakıp bu eski talip yine Anadolu''muza 
geldi ve o zaman eski talebini tekrar etti. Fa
kat biz tafbiî o zamanki şekli kabul etmedik. 
Evvelce Meclisle müzakere edilen geniş hattı 
teldif ettik evvelki red esbabını zikredilerek 
geniş hattı kabul ederse müzakereye girişece
ğimizi bildirdik. 

Zaten esasında ihtilâfı efkâr geniş hat ol-
masındaydı, bu defa geniş hat inşasını kabul 
etmiş olduğumdan ihtilâfı efkâr da 'kalmamış
tır. Haritata görüldüğü veçhile Samsun - Sivas, 
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Sivas - Ankara, Sivas - Erzurum, Erzurum'
dan - Karadeniz'e 'bir kol ki 1320 kilometrelik 
müzeyyel bir hat dalha ilâve ettik. Aynı şera
iti ilhtiva etmek üzere kendi grupu ile müza
kereden sonra (Çester projesi) namını alan Ana
dolu - Şarki şimendiferleri Mukavelesinde Hü
kümet 'hattın tarafeyninde yirmi kilometre 
mesafe dahilindeki mâdenleri terk etti. Bu şe
rait dâhilinde muvafakati efkâr hâsıl 'oldu
ğundan Heyeti Vekileye gönderdik ve orada 
uzun müzakereden sonra muvafık görjilerek 
Meclisi Âlimize takdim ettiğim gibi 'bütün mıat-
'buata ve bütün mıütehassız zevata gönderdik. 
Gelen cevaplarda katiyen ihtilâf yoktur. Malû
muâliniz ki bu bir küldür. Dört (bin kilomet
relik 'bir hattır ve malûmuâliniz ki takribi bir 
hesapla 400 milyon liralık bir iştir. Bunun için
de talbiî kumpanyanın menfaatine ait madde
lerde vardır. Fakat onlar, Şark memleketlerimizin 
bütün yolsuzluk, bütün ımaihrumiyet yüzünden 
çektiği ıstırap nazarı itibara alınırsa ehemmi
yetsiz şeylerdir. Ve bugün maden denildiği za
man buna mukabil biz Çester Grupuna ne ve
riyoruz? Dört bin kilometre hat ve 400 milyon 
liraya mukabil ahaliye yeni bir vergi tarh et
miyoruz. Bu havalide 'bu 'hatlar inşa edildiği 
halde Devletin 'bütçesi gerek aşar, gerek sair 
hususüsatta 40, 50 belki yüz milyon tezayüd-
edecektir. Bu şüphesizdir ve bilfiil sabittir ki 
şimendifer yapılan mahallerde daima mire üç, 
beş, on misli varidat tezayudetmiş'tir. Biz bu
na mukaJbil Çester'e ne veriyoruz1? Bu (hattın 
iki tarafında yirmi kilometrelik saha dâhilin
de, yerde metfun bulduğun şey senin olsun 
diyoruz. Bugün bu 'batların geçtiği yarlerde 
mevcut, işliyen (bir maden var mıdır1? Yoktur 
tabiî yoktur. Yalnız bir madem vardır. Ergani 
Bakır Madeni. Bu maden vakıa memleketin em 
zengin madenidir. Byı maden asırlardan beri 
işliyor. Fakat-Devlete âzami 30-40 bin lira ka
dar bir para veriyor ve bugün on beş.seneden 
beri, bendeniz giderken de gördüm, mu kasaba 
evvelce üç bin haneli olduğu halde ıbugün üç 
yüz haneye tenezzül etmiştir. Ahalisi fakrü se
falet içerisindedir. 

Bugün bakır, biliyorsunuz ki altın, derece
sinde kıymetlidir. Fakat maalesef vesait ol
madığından ne mevcut bakır satılabiliyor, ne 
işletilmesine imkân vardır. Halbuki madenin 
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her tarafından elli altmış metre mesafede bü
tün ormanlar tarla halini .almış, bütün ahali 
de sefalet içerisindedir. Kim işletmişse, bendeniz 
de naçizane tecrübede bulundum, mektepten, ida
diden ilk çıktığım zaman o madende biraz çalış
mıştım. Hepimiz servetlerimizi batırmışızdır. Di-
yarbekir'de zengin olabilirim diye bu maden 
yüzünden gerek Ermenilerden, gerek İslamlar
dan hepsi sermayesini batırmıştır. Fazla çık
tığı zaman sarfiyatı yok. Metfun olarak ser
vet olduğu hissediliyor. Fakat bu servetten 
istifade edilemiyor. Mukavele mucibince Çes-
ter grupu her Türkün Hükümete vereceği 
ne ise o da resmî nispî ve mukarreri tamamen 
Devlete verecek ve Devletin bütün kavanini 
hazıra ve istikbaliyesine tâbi olacak, aradaki 
ihtilâfat doğrudan doğruya bizim mahkeme
lerimizde halledilecek, müstahdemini Türk ola
cak ve Türk müstahdemini yetiştirmek için 
Hükümetin göstereceği yerde dört mektep kü-
şadedecek ve bütün müstahdemini orada ye
tiştirecektir. Bendeniz heyeti umumiyesini ga
yet muvafık buldum ve bunun gerek ikdarı 
maliyesine gerekse getirdiği vesait ve Hükü
metçe yapılan tetkikaf neticesine nazaran bu 
işin husul bulacağına kaani oldum. G-erek İk
tisat ve gerek Muvazene encümenlerince tale-
bolunan tadillerin de onda altısı kabul edil
di. Onu da evvelki gün Meclisi Âlinize tak
dim ettim. Onun için bendeniz bunun kabu
lünü teklif ediyorum, ciheti fenniyesi hakkın
da da memleketimizin bu hususta en müta-
hassıs zatı olan Muhtar Beyi getirdim o da 
ciheti fenniyesi hakkında Heyeti Celilenize iza
hat verecektir. Kabul buyurursanız... (Hay, 
hay sesleri) 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — • 
Sivas - Erzurum hattının (Zara, Suşehri, Re
fahiye) kazalarından geçirilmek suretiyle in
şası daha nafi olduğu anlaşılıyor. Halbuki ve
kâleti celile yaptığı şu mukavelede hattı (Çalti) 
mevkiinden götürüyor. Bundaki esbap ve me
nafi nedir î Tenevvür etmek istiyorum. Çünkü 
Sivas'ın Erzurum'a olan tariki meşhuru arz 
ettiğim mahalden geçer ve oradan geçmesi 
lâzımdır. Hilafı neden iltizam edilmiştir? 

NAFIA VEKİLİ FEYZİ B. (Diyarbekir) 
— Efendim, istikşafatı ve esasi harita yapıl
dıktan sonra vekâletin tetkik ve tebdile hak-
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! ki vardır. Bir haritadır, fakat fennen icabe-

derse tebdil edebiliriz. Lüzuma göre değişti-
riliıv 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Çaltı mevkiinden gitmeyip diğer yerden git
mesi de olabilir. 

NAFIA VEKİLİ FEYZİ B. — Evet, Ve
kâletin hakkı vardır, tebdil edilebilir. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Karadeniz'deki Limanın tebdili imkânı var mı 

dır! 
NAFIA VEKİLİ FEYZİ B. — Hayır, Ka

radeniz için Samsun Limanı sabittir ve Erzu
rum'dan Karadeniz'e bir hat yapılacaktır. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Malû-
muâliniz, evvelki projede hattın ihtiyari kıs
mı vardı. Bir de mecburi kısmı vardı. Şimdi 
ihtiyari kısımların bir kısmı mecburi kısma 

| ithal edilmiş ve bir müddet tâyin edilmiş. 
t Fakat tarh olunan müddet kâfi değildir. En 

esaslı hat olan Ulukışla - Kayseri hattı için dört 
senelik bir müddet hakkı hiyar tâyin ediliyor. 
Dört sene müddet zarfında yapacak. Binaen
aleyh altı sene sonra o kısım şimendifere malik 
olacak, halbuki bunun için kayserililerin mühim 
bir teşebbüsü vardı. Diyorlardı ki; «Hükümet 
bize delâlet etsin, yolları Hükümet yaptıramı-
yor. Biz bu hattı servetimizi sarf ederek yapa
rız.» Altı sene sonra bu hat inşa edilmektense 
şimdiden bunu halka vermekle yapılması müm
kün olmasına nazaran, halka vermek suretiyle 
yaptırmak muvafık olmaz mıydı! Yahut Ces-
ter'e verilirken bu şekil de vardır dense olmaz 
mı! Bu mühim bir hattır. Bir sene, iki sene 
sonra şirket bunu yapmaya mecbur edilsin. Bu 
şekilde görüşülmüş müdür? 

NAFIA VEKİLİ FEYZİ B. — Beyim, bu 
zaten mecburi kısma ilâve edildi. İleride halk 
tabiî talebederse yapabilirler. Malûmuâliniz in
şaat üç yerden başlıyacak, dördüncü yerden de 
halk yapmaya teşebbüs ederse tabiî kumpanya 
için menfaatlidir. Bu kumpanyanın menfaati 
iktizasındandır. Kemali memnuniyetle kabul 
eder. Bu hattı mecburi,kısma ithal ettik. Ulu-
kışla - Kayseri hattını nazarı ehemmiyete aldık 
ve onlar da ehemmiyetle nazarı dikkate aldıkları 
gibi buyurduklarınız da nazarı itibara alına
caktır. tfadei aliyyelerinden bu cihetin halli 
mümkün olduğı anlaşılıyor. Fakat bu kumpan-

1 yanın muvafakati ile olur. Biz burada şey ede-
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meyiz. İleride Kumpanyaya müzaheret gösteri
lirse bunu yapmak Kumpanyanın menfaati ikti
zasındandır. 

ÖMER LÜTPÎ B. (Amasya) — Bâzı icabatı 
askeriye noktai nazarından bir iki ufak sualim 
var. Eğer onlar da hallolunmuşsa bir şey yok. 
Zaten encümen mazbatasında imzam var. Bun
ları söyliyeeeğim. Hallolunmuşsa söz almıyaca-
ğım. Bağdad hattının bâzı aksamından istifa
de edebilir kaydı mukavelede vardır. Bu hattı 
Yumurtalık Limanına yaklaştırmış oluyor. Müm
kün olduğu kadar içeriden geçen bir hat inti-
habedilmeliydi. Acaba bu hususta Erkânı Har
biye Dairesi şekle razı olmuş mudur? Olmuşsa 
benim itirazım yoktur. Birincisi bu. 

DEMÎRYOLLAR MÜDÜRÜ UMUMÎSİ MÜ
HENDİS ZİYA B. — Erkânı Harbiye Dairesi 
buna razı olmamıştır, Hükümet muhtardır. Kum
panyaya suhulet için bu maddeyi koymuştur. 
Yoksa bir mecburiyet yoktur ve Erkânı Harbi-
yenin rızası yok. 

ÖMER LÜTFİ B. (Amasya) — İkinci sual; 
seferberlikte hattın her iki tarafından 40 ilâ 50 
vagonlu on iki tren hareket ettirilmesi arzu edi
liyordu. Zannederim mukavele 35 vagonluk ol
mak üzere yapılmıştır ve yine dokuz tren olmak j 
üzere tren adedi sabit kalmıştır. Erkânı Har
biye buna razı olmuş mudur? 

MÜHENDİS ZİYA B. — Erkânı Harbiyenin 
notu aynen geçmiştir. 

ÖMER LÜTFİ B. (Amasya) — Evet efen
dim. Erkânı Harbiye istiyordu ki; on ikişer 
tren olsun. Halbuki mukavelede henüz dokuz 
trendir. Erkânı Harbiye dokuz trene razı olmuş 
mudur? 

MÜHENDİS ZİYA B. — Erkânı Harbiye i 
dokuz trene razı olmuştur. I 

ÖMER LÜTFİ B. — Her trenin otuz beş 
vagon olmasına Erkânı Harbiye razı olmuş 
mudur? 

MÜHENDİS ZİYA B. — Esasen asgari kay
dı vardır. 

ÖMER LÜTFİ B. (Amasya) — Peki efen
dim. Sonra istasyonlar da âtiyen lâzım olacak 
askerî makasların adedini ve rampaların tülünü 
hakiki olarak tâyin ettikten sonra, yani güzergâ
hın tâyininden sonra bildiririm diyor. Bu nokta 
hakkında tetkikat yapıldı mı? 

MÜHENDİS ZIYA B. — Rampaların Hüfeü-
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motin lüzum gördüğü miktarda yapılacağına dair 
ıbaşjka bir madde! malhsusası vardır. Yalnız ma
kaslar hakkında kayıt koymadık ve ona Lüzum 
görmedik. Malûmuâlmiz projeler tanzim edildik
ten sonra tasdiki Nafıa' Vekâletine aittir. Mama
fih kâfi miktarda makas tullerini yapabileceğiz. 

ÖMER LÜTFİ B. (Amasya) — Seferlberlikte 
askerin iskân ve iaşesi için bâzı istasyonlarda ba
rakalar ve sair şeyler yani çadırlar ve barakalar 
yapılabilir. Bunlar için bir kayıt vaız'olundu mu? 
Bir kayıt koydunuz mu? Çünkiü sonra ücret ister. 

MÜHENDİS ZIYA B. — O zaittir zannedi
yorum. Bir kumpanyaya böyle bir kayıt konmaz, 
böyle bir medburiyet olamaz. 

ÖMER LÜTFİ B. (Amasya) — Faraza vak-
ıtîyle Haydarpaşa'da kumpanyaya bu barakalar 
yaptırılamamıştır. 

MÜHENDİS ZIYA B. — Hükümet bir şey 
yapar. Anlaşma olur. Aralarında yapılabilir. 

ÖMER LÜTFİ B. (Amasya) — iş de vaktiy
le o anlaşma olamamıştı, vekâletin bu cifhetle de 
nazarı dikkatini eelıbederim. Seferberlikte tren
lerden askeri altı ve nihayet on iki saatte bir defa 
•indirmek, hayvanata yem, insanlara yiyecek ve 
su ihzar etmek ve hela tertibatı yaptırmak icaib-
eder. Bunu şirket mi yapacak, yoksa Hükümet 
mi yapacak? 

MÜHENDİS ZIYA B. — Onu Hükümet ya
pacak, -Erkânı Harbiye Dairesi istemişti. Bu ka
dar geni§ kıtalarda hela tertibatı, su tesisatı yap
tırmak mühim bir tahmildir. Malûm efendim; 
kumpanya demiryolu kumpanyasıdır. Tekrar edi
yorum, ayrıca bir şey tahmil edemedik. 

ÖMER LÜTFİ B. (Amasya) — Seferberlikte 
kaç trenlik vagonu bir sihhiye treni haline koy-
durabileceğiz? 

MÜHENDİS ZIYA B. — Onu da koydura
madık. Bunu koyduracak olursak seferberlik ha
linde binlerce vagonu sıhhiye hizmetinde kullan
mak için iştiraya medbur kalacak ki, bu d& iyi 
bir şey değildir. 

ÖMER LÜTFl B. (Devamla) — O halde su
allerimi toptan tevcioh ediyorum. Zatıâlinizin 
söylediği şekle Erkânı Harlbiye Dairesi razı oldu 
mu? 

MÜHENDİS-ZİYA B. — Erkânı Haıibiyenin 
noktai nazarına muvafık olmıyan yalnız su tesi
satı kalmıştır. 

ÖMER LÜTFİ B. (Devamla) — SıiMıiye va
gonları ve saire? 
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MÜHENDİS ZİYA B. — Evet bunlar tama- I 

miyle halledilmiştir. Yalnız bu hususta da fev
kalâde musir değildir. 

ÂLÎM Ef. (Kayseri) — Beyefendi! Hattın 
yem'inü yesarından yirmi kilometre dahilin
deki ibağlar, "bahçeler var. Bunlar ne olacak?... 

MÜHENDİS ZİYA B. — Onlara bir şey 
yok edenfim; yalnız maden zuhur ederse onu 
işletecektir. • 

SALİH Ef. (Erzurum) — Reis Paşa Haz
retleri, Hoca Âlim Efendinin suali cevapsız 
kaldı. 

REİS — Hayır efendi; cevapsız kalmadı, 
eğer maden çıkmıyacak olursa dokunulmıya-
cakmış. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Müsaade buyu
runuz. Hoca Efendi diyor ki ; halkın imutasar- J 
rıf olduğu bağ, bahçe ve sairesinden ihtimal 
iki gayet servetli bir ımaden zuhur etti, bu ma
deni hangi suretle istimal edecek? (Bedelini 
verecek sesleri) Binaenaleyh Pozantı'da ne 
yapılmıştır? Halkın arazisine yeditecavüz 
uzatılmıştır. 

MÜHENDİS MUHTAR B.. — Efendim. 
madenler {hakkındaki Nizamname sarihtir. 
Memleketimizde herkes maden taharri edebilir 
ve tmaden taharri ederken kimin arazisinde 
olursa ıolsun madenini istiyehilir. Maden Ni
zamnamesinde ne şekilde tasarruf mümkün i®e 
bu şimendiferlerin talibi imtiyazı olan ÇeSt'er 
de aynı muameleye tâbi olacaktır. Hususi 'bir 
hakkı tasarruf 'verilmiyor. Yani maden Nizam
namesi aynen 'baki kalacaktır. 

Şimdi efendim, bendeniz bir parça bu şi
mendiferlerin vaziyetini arz edeceğim. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim arka
daşlar söylesin, ondan sonra siz cümlesini top
layıp hepsine birden cevap meriniz. 
• MÜHENDİS MUHTAR B. — öyle olursa 

bendeniz tercih ederim. 
REİS — Peki efendim. 
İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) — Reis Bey, 

evvelâ encümen söylesin efendim. 
... . VEHBİ B. (Karesi) — Efendim evvelemir
de mütehassıs zevatın mütalâatını dinliyelim. 
Ondan sonra arkadaşlar söylesin. 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim. Ben
deniz bu hususu daha iyi tertibedeceğim. | 

. İ339 Ö : 1 
I MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 

— Paşa Hazretleri, sual sormaya müsaade yok 
mu? 

İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) — Efendim 
evvelâ Encümen söylese birçok itirazata mahal 
kalmaz. Hem de mesele halledilmiş olur. 

EMİN B. (Erzincan) — Efendim bendeniz 
iki noktai nazardan söz aldım. Birisi Nafıa 
Encümeni namına bir teklif yapacağım, bu ka
bul edilmediği taktirde heyeti umumiyesi na
mına lâzımgelen sözü söylemektir. İlk sözüm 
usulü müzakereye dairdir. 

Bu 'defa teşekkül eden Nafıa Encümeninden 
dokuz, on arkadaş projenin hiç olmazs-a yirmi 
dört saat çalışmak şartiyle bir defa daha tet
kikini talebediyor. Bunu Encümen Mazbata 
Muharriri sıfatiyle arz ve teklif ediyorum. Ka-

I bul buyurulursa pekâlâ; 'kabul edilmediği tak
tirde söz söyliyeceğim. 

İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) — Eski en
cümenin bu 'bapta mazbatası vardır. 

EMİN B. (Erzincan) — Ne olursa olsun yeni 
encümen de görmek istiyor. 

NAFIA VEKİLİ FEVZİ B. (Diyarbekir) — 
Müsaade buyurursanız cevap vereyim. 

REİS — Muhavere etmeyiniz efendim, söyle
nen sözü dinleyiniz! Tahriren talebedersiniz. 

EMİN B. (Erzincan) — O halde heyeti umu
miyesi hakkında söyliyeceğim. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim usul 
hakkındaki teklifi reye koymak lâzımgelir. 

REİS — Efendim bir defa da vekilin müta
lâası alınmak lâzımgelir, ondan sonra reye koya
rız. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Teklif na
zarı itibara alınmazsa söz söyliyeceğim. 

REİS — Efendim, yeni encümenin mazbata 
muharriri yirmi dört saat için projeyi istiyorsa 
da Vekil Beyi dinliyelim. 

NAFIA VEKİLİ FEYZİ B. — Heyeti Celi
lenin malûmudur ki 15 gün mukaddem bu proje 
Nafıa Encümeninden geçmiş, Heyeti Celilenin 
malı olmuştur. Nafıa Encümeninin sene değiş
mekle yeniden alıp mütalâa yürütmesine lüzum 
yoktur. Zaten ikibuçuk ay evvel bütün arkadaş
lara proje tevzi edilmiştir. Binaenaleyh yeniden 
tetkik edilecek bir şey yoktur. Aynı encümen 
burada duruyor. O vakitki mazbata muharriri 

I mevcuttur. Müdafaasını yapacaktır. Bu, hiçbir 
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zaman gayrivârittir, Mecliste şimdiye kadar böy- I 
le bir teklif vâki olmamıştır. Ve yeni encümenin I 
bu talebi kanuni değildir. I 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, malûmuâliniz bu lâyiha, Nafıa, iktisat ve 
Muvazenei Maliye, Adliye encümenlerini dolaş
mış. Bilâhara tabedilmiş. Azayı kirama tevzi 
olunmuştur. Muaddel kısmı da elimizdedir. Yeni 
Nafıa Encümeninde bulunan arkadaşlarımız tet-
kikatlarını yaparlar, ferden ferda mütalâaları
nı burada söylerler. Değilse, kabul edilmiş, bu
gün ruznameye alınmış olan bir teklif tekrar 
Nafıa Encümenine iade edilemez, iade edilecek 
kısım tadil teklifi olur da kabul edilirse o vakit 
encümen onu talebedebilir. Yoksa esas encümen
den çıktıktan sonra bir daha encümene gönde-
rilmez, 

RElS — Bendeniz size bu meseleyi hallede
yim. 

Esasen bu proje geçen seneki encümenler ta- | 
rafından mütalâa edilmiş, mazbataları yapılmış 
ve saire olmuş (buraya gelmiş. Bu sene yeni Na
fıa Encümeni Mazbata Muharriri Bey bunu yir
mi dört saat için tekrar eneümene istiyor. (Ret 
sesleri) 

Efendim Nafıa Encümeninde tekrar * tetkik | 
edilmek üzere yeni Mazbata Muharriri Bey en
eümene istiyor. (Ret sesleri) Binaenaleyh reye 
koyacağım. 

İSMAİL SUBHI B. (Burdur) — Müsaade 
buyurunuz, usule dair söyliyeeeğim. Efendim 
geçen gün müzakere ettiğimiz intihap Kanunu 
geçen seneki Kanuni Esasi Encümeninin muhas-
salâi tetkiki idi. Onu tekrar encümen tetkik et
meden Mazbata Muharriri Ali Sururi Efendi 
arkadaşımız geldi, müdafaa etti. Mesele hallo-
lundu. 

RElS — Efendim mazbata muharriri ar
kadaşımız bunu bir kere dalha encümene isti
yor. Binaenaleyh reyi âlinize vaz'ediyo
rum. Nafıa Encümenine (24) saat için gitme- J 
sini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul ı 
edilmemiştii'. 

EMlN B. (Erzincan) — Efendim bu lâ
yihayı encümene istemekten maksat, doğru- I 
dan doğruya projenin heyeti umumiyesi aley- j 
hinde bulunduğumuz tarzında beyanat vâki I 
oldu. öyle değildir. | 
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Efendiler biz Çester Projesine olanca kuv

vetimizle taraftarız. Fakat şeraiti hazırasiyle 
değil.. Vilâyatı Şarkıyede - Feyzi Bey de bah
settiler - oralarda at üzerinde gezilir. Hattâ 
çok yerlerde at bile bulunmaz. Nehirlerde ke
leklerle seyrüsefer olur. Vilâyatı Şarkıyede öyle
dir de acaba buradan Sivas'a kadar gitmek ica-
betse tayyareler mi var, şimendiferler mi var? 
Anadolu 'da pek çok yerlerde yol yoktur. Fa
kat az - çok bir yol yapıp ikinci bir yolsuz
luğa meydan vermemek için ufak bir tetkik
ten ibarettir. Yoksa memleketimizde şimendi
fere olan ihtiyacı katiyi hattâ şimendifere de
ğil, turku âdiyeye olan ihtiyacatı katiyeyi 
takdir etmemekliğimiz; zannetmem ki hiçbiri
miz böyle bir şey düşünmüş olalım. Fakat 
projeyi baştan aşağı okuduğumuz zaıman, es
babı mucibeyi tetkik edecek olursak hakikati 
tamamiyle izhar edebilecek hakayikı havi de
ğildir. 

Evvelâ bir kere; maziyi hikâyeden ibaret
tir. Maziyi hikâye ettikten sonra aksamı fen-
niyeye geçmiş, esbabı mucisbenin ikinci ve ye
dinci maddelerini birlikte okuyalım. 

Onda bir kere; depozito akçesinden bah
setmiştir. Efendiler! Esbabı mucibe - Nâfıa 
Vekâletinin de kendi ifadesi veçhile - 500 mil
yon lirayı mütecaviz bir inşaat yapılıyor. 400 
milyon liralık inşaat ikinci maddede sarih 
olarak göreceksiniz ki depozito olarak ver
miş oldukları para ancak seksen binde birdir. 
Zannetmem ki dünyada teminat istiyen her 
hangi bir müessesenin istemiş olduğu teminat 
seksen binde bir derecesinde olsun, buna bir 
cevap vâki olabilir. Derler k i ; dünyanın hiç
bir tarafında yapılan" şimendifer teminat ile 
yapılmaz. 

Efendiler böyle mi? Yani harici mi misal 
gösteriyorsunuz1? Ben de size haricî bir misal 
göstererek aynı projede daha ağır şerait zikre
deceğim. 

Bugün müddeti imtiyazı tekmil Avrupa'da 
tetkik edelim. Efendiler oralarda verilen müd
deti imtiyaz daima 3 3 - 4 4 seneyi tecavüz et
mez. Âzami 44 senedir. Halbuki burada (99) 
sene müddetle imtiyaz veriyoruz. 

Efendiler eğer buna kredi diyecek olur
sak bu bizim için pek de nâfi' ve muvafık şe
rait değildir. Memleketin her yerinde veyahut 
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muayyen yerlerinde mevcudolan aneadin ta-
bakatı arzda namütenahi tonlara baliğ olmaz. 
Elbette bunu erhabı fen takdir etmiştir. Bun
ların içinde misal olarak ele alacağımız bir 
maden - ki mevcut ve işlemekte bulunan Er
gani madeni - efendiler Ergani madeninde vu-
kubulan tetkikatı arnika neticesinde bugün 
birbuçuk milyon ton maden bulunduğu tah
min ediliyor. Vasaiti hazırai fenniye ile değil, 
halihazır mevcudiyle bugün o madenin mev
cudunu ihraeedecek olursanız erbabı fennin 
yapmış olduğu bir hesaba göre bunun âzami 
otuz sene zarfında imha edileceği muhakkaktır. 
Binaenaleyh 9 sene değil de (99) sene sonra bu 
madenin böyle alelade ihracedildiği nazarı iti
bara alınarak, ikracedilecek olursa elimizde ka
lacak taş ve topraktır. Binaenaleyh şu mâruzâ
tımı hulâsa etmek için ya teminat akçesi var
dır, ya müddeti imtiyaz uzundur, eğer temi
nat akçesi kendi memleketimize kıyas edilerek 
alınmak lâzımgelirse 1/80000 nispetinde olan bir 
şey kabul edilir mi, edilmez mi? Bunu bir ker-
re hatırınızda tutunuz. 

İkincisi; müddeti imtiyaz meselesi. Yani ha
riçte teminatı yok ta itibarı malî ve kredi mese
lesi olarak kabul ediliyor ve buna hariç misal 
gösteriliyorsa müddeti imtiyaz o suretle takyide-
dilmek lâzımgelir. Binaenaleyh müddeti imtiya
zın 44 seneden fazla olması memlekete en muzır 
bir darbedir. 

işte efendiler; iki esas ve mühim nokta bu
dur. Aksamı fenniyesi hakkında da söyiiyece-
ğim sözler vardır. Fakat bu hususta fen memur
ları izahatı lâzime verdikten sonra mevzuubahse-
deceğim. Bu iki nokta hakkında Meclisi Nafıa 
Vekâletinin tenvir etmesi zannederim ki, çok 
ehem ve elzemdir. 

İCRA VEKILLERI HEYETI REISI RA-
ÜF B. (Sivas) — Efendiler; Şarki - Anadolu 
Şimendifer Projesi namiyle Heyeti Âliyenize Hü
kümetin arz ve takdim ettiği lâyihanın ksa bir 
tarihçesini bilmeyi, her halde müzakere ve ka
rarın isabetini teminen lâzım addediyorum. 

Nafıa Vekili Muhteremi Feyzi Beyefendinin 
Heyeti Âliyenize arz ettiği gibi; bidayette Çester 
projesi namiyle malûm olan ve bugün de tara
feyni âkıdeyinden birinin öl'an yine o nam ile mu
ameleye dâhil ettiği bu proje, bundan evvel Mec
lisi mebusanlarımızda da mevzuubahsedilmiş ve 
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münakaşayı mucibolmuş, bir karara iktiran 
edemeden sukut etmiştir ve bu sukutun netayi-
cinin sırasiyle Heyeti Âliyenize en elim ve feci 
safahatını arz edeceğim. Bu memleketin başı
na felâketler gelmiştir. Sevaiki kasdolmayabi-
lir. Bir heyet bir şeyi ikmal edemez, intace-
demez. Bu, kanaati vicdaniyedir, içtihat ha
tasıdır diye ifade edilebilir. Bunların hepsi 
varittir. Fakat bunlar fiilen görüldükten, el 
ile tutulacak bir hale geldikten sonra o işi mu
hakeme etmek, tetkik etmek, leh ve aleyhte ve fa
kat behemahal intacetmek zarureti mühimmei 
vicdaniyesi ve milliyesi vardır. 

Efendim; bu proje halikında Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hükümetine teklif vâki ol
du. Bugün Heyeti i Âliyenize arz edilinceye 
kadar bunun leh ve aleyhinde birçok sözler söy
lenmiştir. Nimresmî, gayriresmî şayiat kabi
linden az - çok herkesi müteessir edecek, dik
katini artıracak ifadeler neşredilmiştir ve ben
deniz de buna ait kanaatimi arz edersem zan
nederim, Heyeti Umumiyenizin kanaati olduğu
na zatı âlileri de iştirak buyuracaksınız. Bu 
memlekette, en yüksek ve en ziyade herkesin 
gözü önünde ve en bariz söz söyliyecek bir mev
ki varsa o da Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
kürsü hitabetidir. 

Efendiler, bilirsiniz ki, mikrop denilen kurt 
güneş ziyası altında yaşıyamaz. Türkiye'de şa-
şaapaş olan güneşin en hâr tecelligâhı bu kür
südür. Kim ne bilirse, ne varsa leh ve aleyh
te, bu kürsü millete bugün ifade etmek, onun 
vazifei vicdaniyesi, vazifei milliyesidir. (Bra
vo sesleri) Ancak ve ancak bu suretle müspet 
veya menfi bir netice alınabilir ve bu millet de 
mukadderatının ne istikamete gittiğini görür ve 
anlar ve illâ şurada, burada hariçte gayrimesul 
birtakım kimselerin leh ve aleyhte söylemesi me
seleyi hiçohnazsa uzatabilir ve bu meselenin 
bir neticei katiyeye iktiran etmeyip uzaıması 

l bu memleket için muzırdır. Bu itibarla evvelâ 
I aziz arkadaşımız Emin Beyin dokunduğu nok-
J talar hakkındaki Hükümetinizin umumi noktai 

nazarını arz edeyim. Ondan sonra Hükümetin 
; ve Şark vilâyetlerinin şimendifer şebekesiyle tec-
i hizde düşündüğü ve lüzumlu gördüğü noktaları 

ve memleketin bundan ne kadar müteessir oldu
ğunu kudretim yettiği kadar Heyeti Âliyenize 
izaha çalışacağım. 
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Emin Bey arkadaşıimız buyuruyorlar k i : 400 

milyon sermaye ile işliyecek bir şirket teminat 
akçesi olarak 50 bin lira vermiştir. Evet.. Fa
kat biz şirketlerle karşıkarşıya gelip de; yük
sek teminat akçesini vereceksin, yapamazsan 
Hazinemizin bütçe farkını tanzim için tertibimiz 
var, yoksa memleketimizin hayatı ile çok mut
lak olarak alâkadar lolan şebekei hadîdiyenin 
tefrişini düşünüyoruz, ^"üz bin lira, iki milyon 
lira almışız, kaybetmişiz. Bendenizee bu, mu
azzamı karar karşısında ımövzuubahsedilmelidir. 
Fakat meseleyi tehir ve tavik etmemelidir. Bu
yurdular ki : İkinci nokta; imtiyaz kırk dört 
sene olmalı, doksan senede tehlike vardır. Bu 
behemalhal kırk dört sene olmalıdır. Bir misal 
arz etmek istiyorum efendim. Belki, vaziyeti 
tasvip için güçtür, fakat hakiki bir misal teşkil 
eder. 

Meşrutiyetimizin bidayetinde Büyükada Be
lediyesi adayı elektrikle tevire karar verdi. O 
zaımanki Nafıa Nezaretine müracaat etti, Nafıa 

8* Nezareti yetmiş senede mahzur gördü. Altmış 
beş sene olsun dedi. Belediye Dairesi teklif et
ti. Şirket kabul etmedi. Nafıa Nezareti kabul 
etmedi, Belediye du imtiyazı veremedi. Büyük-
ada'da bugün el'an gaz yanıyor. Zannederim, 
aradan on dört sene geçmiştir. Biz de kırk i 
dört sene, doksan -sene derken doksan sene 
konuşabiliriz, kı*k dört sene daha konuşabili
riz belki.. Fakat şu noktayı kürsü milleten arz 
etmek istiyorum ki : Biz bu hatları kendi serma
yemizle kendimiz yapamayız. Bu hakikati I 
bilmeye ve itiraf etmeye ımeöburuz. İnşahlah bu | 
şebeke üzerinde çalışan evlâdı vatan, yetişe- i 
cek mühendisler, bilhassa yetişecek müteşeb
bisler bundan sonraki hututu inşa edebilecek
lerdir. Çünkü milletimizin her millet kadar kud
ret ve isdidadı vardır, kabiliyeti vardır. Fakat 
tabiî istidat ve kabiliyet kâfi değildir. Görmek, 
öğrenmek ve yaparak bilmek lâzımdır. 

İkinci noktada Eemin Beyefendi madenler 
hakkında Heyeti Âliyenizi tenvir buyurdular 
ki Ergani madenini misal olarak zikrettiler. 
Buyurdular ki : Sshihan birbuçuk milyon kilo 
(Ton sesleri) evât ton. Bendeniz Emin Beye
fendiye diyorum ki • Farz etsinler ki üç milyon 
toı. vardır. Efendiler, ben o fırsata nail olama
dım. Ergani madenini göremedim. Fakat mes
lekim itbariyle ve ıraerakum icabatiyle Ergani 
madeni hakkında şimdiye kadar yapılan teteb- | 
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buatı biraz okuyarak, dinliyerek öğrenmeye ça
lıştım. Oradan geçen mebus arkadaşlarımla mü-

I davelei efkârda bulundum, Ergani madeninde 
300 milyon ton bakır olabilir. Fakat bakır istih-

I şali usulü de 300 seneliktir. El'an Şimal rüzgârı 
i essin diye kerpiçten yapılmış fırınlarda fırın sa

hibi bekler. Esmezse bakır sahipleri bekler. Ba 
kır istihsal edilemez, yani bakır madeni tahtelarz 
var, gaz madeni tahtelarz vardır ve çok zengin, 
çok zengindir. Fakat hepimizin hatırifndadır. 
Harbi Umumide gazın tenekesini siz arkadaşlar 
memleketimizde kaç liraya aldınız? (Kırk liraya 
sesleri) Aynı zamanda o gaz yerlerini muhafaza 

! etmek için, o toprakları müdafaa etmek için kaç 
yüz bin şehit verdik? Yani vardır ama, biliyoruz 
ama, çıkarabiliyor muyuz, kullanabiliyor muyuz? 
Hayır, vardır, kimseye vermiyeeeğiz, biz de kul-
lanmıyacağuz dersek bu ne dereceye kadaır şayanı 
muhakeme bir ifade olur? 

EMİN B. (Erzincan) — Bunu söylemek için 
mecnun olmalı. 

RAUF B. (Devamla) — İşte arkadaşlar! 
Memleketimiz çok zengindir. Memleketimiz, nü
fusumuzun, dört beş mislini iaşe ve iskâna ve 
müreffeh yaşatmaya müsait ve mütehammildir, 
fakat esbab ve icabatına tevessül etmek lâzımdır. 
Ve buna tevessül ameliyesi dakika tehir edilmi-
yeoek kadar hayati ve naziktir. Mübalâğa etmi
yorum arkadaşlar ve noktai nazarımı maddeler 
üzerinde kısaca telhisa çalışacağım. 

Efendiler, vilâyatı Şarkiye'ye şebekei badidi-
ye inşasındaki iktisadi ehemmiyeti ifade etmek 
lâzımgelirse siz arkadaşlarımın, vilâyatı Şarkiye 
mebusları muhterem refiklerimiın görecekleri gi
bi iki nokitaya temas edeceğim ve bu âciz arkada
şınız da bugün Sivas'ın Mebusu olmakla müite-
hirim, ve Sivas'ı biraz tanır bir adamım. Vilâ
yatı Şarkdyeden Erzurum ve Van Mebusu arka
daşlarıma soruyorum : O havalide (Pasinler ova
sı) denilen bir ova vardır. Dünyanın en mahsul
dar bir «vasidir. 

ATIF B. (Bayezid) — Aleşkirt ovası... 
RAUF B. (Devamla) — Ben bir tanesini arz 

ediyorum. Pasinler ovasının, her yerin hulbuba-
tiyle rekabet edecek olan buğdayları, hububatı 
Rusya tarikiyle çıkar ye (Odesa unu) namiyle 
memlekete girer. Sivas vilâyetinde çeltik değir
menlerinden geçen (un) ile rekabet eder. Bunun 
sebebi nedir? Efendiler; Sivas ile Çeliktik Boğazı 
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arasındaki mesafeyi ölçerseniz. Pasinlerle Odesa 
arasındaki mesafeyi ölçerseniz, nispet farkını gö
rürsünüz ve bu zamanı, bu farkı temin eden ale
tin ne olduğunu anlarsınız'. (Şimendifer sesleri) 
Efendiler; mebusluğu ile mulbahi olduğum Sivas 
vilâyeti bugün beş yüz bin nüfusu iaşeye kâfi ve 
suhuletle kabili ziraat araziye maliktir. Fakat 
yolsuzluktan, idari ve toprak üzerindeki yolsuz
luktan, nüfusu azalmış, ziraa'ti, sanayii inkişaf 
edememiş, fakır içinde puyandır. 

Efendiler! Arkadaşlar! Zanneder misiniz ki, 
fakir ve sefaletle inliyen bir muhitte Halk Hükü
meti teşkil edebiliriz? Bunu bekliyemezsiniz. Halk 
Hükümeti demek, halkın refahı için çalışır Hü
kümet demektir. Halkın refahı için çalıdan Hü
kümet, halkın refahlını temin edemezse iflâs eder. 
ismen Halk Hükümeti, yok bilmem şöyle yapaca
ğım, böyle yapacağım demek kâfi değildir. Mil
letimizin gözü açılmıştır. Millet tetkik ediyor, ta-
kibediyor. 

Dediğimizi yapmak mecburiyetindeyiz ve de
diğimizi yapmak için ilk iş halkı refahla ra
hat yaşayabilecek bir servet sahibi yapmak, 
âhara - tâbir caiz ise - nâmerde muhtacolmıya-
eak bir hale getirmektir. 

(Hiçbir ferde sesleri) 

RAUF B. (Devamla) — Onun için müessir 
bir çare vardır; ektiğini vaktinde istihsal et
mek, istihsal ettiğini zarara uğratmadan ken
di malı olduğunu bilmek, idari ıslahat yapmak 
çaresidir ve inşallah muvaffak olacağız, (inşal
lah sesleri) 

Halk istihsalâtımn fazlasını, en sehil vesa
itle, en yüksek bir fiyatla satabileceği bir paza
ra yetiştirmelidir. Bu pazara yetiştirmek Hü
kümetimizin vazaifidir. Hükümet ki Meclistir; 
Meclisi Âlinizin akdemi vazaifidir. Soruyor
um arkadaşlarımdan: Sivas pazarından alman 
bir araba yükü buğday, Samsun'a kaç liraya 
mal oluyor? Hepimizin bildiğiniz gibi Ameri
ka'dan gelen un, îtanbul'da bizim unlarla re
kabet ediyor. 4 500 milden gelen un, istan
bul'a sahile üçyüz kilometre mesafesi olan bir 
mahalden gelen una rekabet ediyor. Efendiler 
istiklâlimiz, Teşkilâtı Esasiyemiz, HaîK" Hüküme
timiz, hepisinin istinadettiği kuvvettir. Kuv
vet olmazsa bunlar sözde kalır. Kuvveti de 
yapacak efradı millettir. Sıhhaten kuvvetli ol
malıdır, aklen kuvvetli olmalıdır, bedenen kuv-
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I vetli olmalıdır. Buların hepsini yapacak hal

kın serveti zatiyesidir ve halkın refahıdır. 
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) — 

ilmen... 
RAUF B. (Devamla) — ilim onu arar bu

lur. Bu ihtiyaçlarını temin edin ilk arıyaca-
gı nimet, ilim ve irfandır. Fakat bunlar yok 
iken malûl bir adama ilim telkinine çalışmak, 
aç bir adama karşıdan^ tatmadığı, duymadığı 
bir şeyi teklif etmek faide vermez. Demek ki ar
kadaşlar, her şeyden evvel memleketin iktisadi
yatını, ıslah ve tezyidetmeye mecburuz. Bunun 
(elifbası) şimendiferdir. Bu noktai nazardan 
şimendiferlerimizi behemehal yapmak lâzımdır. 
Biz yapabilecek bir hal ve vaziyette isek her 
türlü fedakârlığı yapalım. Yapalım, fakat ka
naati şahsiyem, bugün için bizim kabiliyetimiz 
yoktur. Malûmat noktai nazarından kifayetimiz 
yoktur. Şimendiferlerin insani fevaidi azî-
mesi vardır. Çünkü; arkadaşlar bir yerde bir 
hastalık çıksa derhal yetişmek, bastırmak en 
seri vasıtaya muhtaçtır, en seri vasıta ile kabil-
dir. Memleketimizin bir kısmı, kaht ve galaya 
mâruz kalsa muavenet edebiliyor muyuz arka
daşlar! Kağnı arabaları ile sevkiyat yapıyor
uz, kabil midir arkadaşlar? Bu noktai nazar
dan da.... 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Vilâyatı Şarkıye-
de o da yoktur. 

RAUF B. (Devamla) — Şu halde hayatı ci
vanmertlikle geçen Türk unsurunun, Türk ır
kının insani noktai nazardan bu noksanlığını 
da ikmal etmek Meclisi Âlinin vazifesidir. 

Biraz da askerî noktai nazara temas etmeye 
müsade buyurun: Kısa söyliyeeeğim. Fakat acı
ları hepimizin kalbinde el'an yaşıyan yakın bir 
tarihi zikredeceğim. Hepimizin bilhassa Şark 
vilâyatı mebusları arkadaşlarımın teellümatım ta
zelemek itibariyle çok müteessirim; beni af
federler. Fakat hakayikı misal ile söylemek iç
in - elîm olmakla beraber - en beliğ misal Harbi 
Umumidir. Çar orduları, vilâyatı Şarkiyemizi kı
lıçtan geçirirken, taş taş üzerinde bırakmaz-

I ken kahraman askerlerimiz, adanı boyu kar 
I içerisinde boğuşurken, açlıktan öldüler. 

EMÎN B. (Erzincan) — O, suiidare idi. 
RAUF B. (Devamla) — Suiidare değildi 

vesaitsizlik idi. (Doğru sesleri) (Suiidare seS-
I leri, vesaitsiz sesleri), (Gürültüler) 
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Efen'diler, Emin Beyefendinin buyurdukla

rında suitefefhüm olduğunu.. 
HÜSEYİN B. (Elâziz) — Hüsnüidare var 

idi. 
SALİH Ef. (Erzurum) — Efendi! Ben. Mü

dafaa! Hukukun Ambar Memuru idim. Kim 
diyormuş hüsnüidare vardı diye*? Sen ne bi
limin1? 

REÎS — Efendim nedir bu muhavere ? 
RAUF B. (Devamla) — O açlıktan ö\en 

kahraman kardeşlerimiz, bu milletin yurtları--
nı müdafaa için kanını akıtan, fakat kanını 
akıtmadan evvel açlıktan ölen* kardeşlerimize, 
mübarek: kızkardeşlerimiz sırtlarında ekmek ta
şıdılar ve yine yetiştiremediler. Ne hacet efen
diler! Sakarya. Harbi zamanında burada idi
niz. Gözünüzle ve gözümüzle gördük, aynı hâ
diseye mâruz 'kaldık. Kocası, kardeşi harbde 
düşmanla pençeleşirken, o mübarek hemşirele
rimiz, o aziz analarımız da kağnı peşinde on
lara cephane ve silâh götürmeye mecbur oldu
lar. Kaç tanesi şehidoldu biliyor musunuz? 
Bunlar, 50 bin lira teminat akçesiyle .300 mil
yon ton bakırla mukayese edilebilir ini? Arka
daşlar! Bu millet bu işin ihmali yüzünden 'bir 
daha bu gibi cefalara tahammül eder mi? Ve 
siz buna razı olur musunuz? 

ALÎ RIZA B. (istanbul) — Şimendifersin 
memleket müdafaa edilemez. 

REÎS — Muhavere etmeyiniz efendim. 
HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Kendi 

kendine söylüyor o. 
RAUF B. (Devamla) — Efendiler! Miisaa-

dei âlinizle bir misal daha arz edeceğim. Sa
karya Muharebesi tarihi millîmizde bu toprak
ları irsen ve ebediyen muhafaza ile mükellef 
olan bu milletin en yüksek kabiliyeti medeni
ye ve ırkıyesini göstermiştir. Karşımızda bin
lerle tadadedilen otomobil kolları ile iaşe edi
len bir orduya karşı 'kağnı arabası ile, anaları
mızın sırtı ile, hemşirelerimizin kueaklariyle 
ordumuza cephane getirerek bu memleket mü
dafaa edilmiştir. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Onlar Meclisin 
önünden geçmiştir, uzaktan değil. 

RAUF B. (Devamla) — Şurada Ankara -
Sivaıs dekovili diye bir demiryolu parçası var
dır. Efendiler! Vaktiyle bu yol yapılırken bir
çok kıylükallere sebeboldu ve 'belki de bâzı se-
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hepler vardır. Fakat gördüğü hizmetle söyle
nen sözler arasındaki farkı, çok hassas olan 
idrakinize arz ediyorum. Sakarya Muharebesi 
- Allah muhafaza etsin - kazanılmıyaydı bugün 
millet ve memleket, ne hale gelirdi? O yüzden 
israf vâki olmuş ise bunda benim hakkım yok
tur. Fakat şahsıma helâl olsun. 

Efendiler! Askerî noktai nazardan vaziyeti 
tetkik ederken, eğer Cenabı Hak bu hututun 
inşasına rey itasını Meclisi Âlinize mukadder 
kıldıysa, aynı zamanda inhilâl etmiş bir Devle
ti yeniden tesis eden, kaybedilmiş büyük bir 
Cihan Harbini yeniden kazanan milletimizin 
arzularını en kısa zamanda, en hakiki olarak 
düşünüp kanunî şekilde işe başlıyan Heyeti 
Aliyenize mukadder olmasını Allahımdan niyaz 
eylerim ve ancak diyebilirim ki ; o zaman yap
tıklarınızın son temel taşını koymuş olarak bu 
Meclisten anlınız açık, vicdanınız sakin olarak 
gidebilirsiniz ve o zaman diyebilirsiniz ki; bizi 
intihabeden millet! Bizi gönderdiniz, hayatımı
zı istihkar ettik, aramıza nifak sokmadık, en 
kara günlerde bile bir olarak yaşadık, birlik 
yarattık, harbleri kazandık, sulh yapıyoruz, 
Türk milletinin şerefi ile mütenasip bir sulh ya
pıyoruz. Sulhtan sonra bu milleti yaşatmak, nü
fusunu arttırmak ve bu kazandığımız şerefe toz 
kondurmamak için memleketi müdafaa etmek, 
servetini artırmak, sanayiini inkişaf ettir
mek ve her milletin, pazarı ile rekabet 
ettirebilmek üzere ortaya bir de esas koy
duk. Bu esasatı ikmal ederseniz millet ebedi
yen kurtulmuştur. Etmezseniz vebali boynunuza; 
millet tehlikededir (Ederiz sesleri) Hitabım He
yeti Aliyenize değil, milletedir. Sizi intihabeden 
millete bunu serbest bir vicdan, acık bir alınla 
söyliyebilirsink. 

Efendiler! Bu şimendiferler arızasız veümi-
dedilen vakitte ikmal edilirse, Türkiye'nin yüz 
bin kişilik bir ordusu varsa, ikmal edildiği anda 
dört yüz bin kişi olacaktır. Türkiye'nin 
bin hayvanı varsa, her zaman dört bin 
addedebilirsiniz. Türkiye'nin bin kantar buğda
yı varsa, dört bin kantar addedebilirsiniz. Bil
mem ki ehemmiyetini telhisan arz edebildim mi? 

Siyasi tesirine gelince; Siyasi, haricî ve da
hilî menafiini ifadeye aczim mânidir. Tam mâna-
siyle izah edemem. Nafıa Vekili Muhteremi ar
kadaşımın - ki bu işte müteşebbis olmakla her 
zaman iftihar edebilir, nesli de bihakkın iftahar 
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edebilir, - izah buyurdukları gibi Şark vilâyetl'e-
rimizin bu hali iptidaiyede kalması, yani zıraat-
te, münakalâtta, muhaberatta bu hali iptidaiye
de kalması, siyaseten düşünülmüş, tertibedilmiş 
cereyanların mahsulüdür. Türk milletinin, Türk 
kabiliyetinin noksanlığından ileri gelmiş değil
dir. Evvelce bir Rus Çarlığı vardı. Türkiye'yi 
Şark vilâyetlerinde zayıf bulundurmak kendi 
menafii iktizasından idi. Milletten ayrılmış 
olan hükümetlerin üzerinde daima kolaylıkla 
tesirini yapardı ve bu tesir ile bizi yolsuz, şi
mendifersin bırakarak her zaman kılıç altında 
bulundurmuş ve muvaffak da olmuştu. 

Efendiler; bugün hemcivarımız olan bîr Rus 
Şûralar Cumhuriyeti ve muhtar idarelere mâlik 
olan Kafkas hükümetleri vardır. Bunlar, Türk 
milleti ile dostturlar ve dostluğu devam ettir
mek istiyorlar, biz de istiyoruz. Bunun için be
raber olarak siyasi istiklâlini, istiklâli iktisadi
sini teminen yapacağı her şey kemali ferah ve 
sükûnetle takibedilir ve cihanı beşeriyet, ciha
nı medeniyet de bundan müstefidolur. Çünkü 
efendiler! Şimendiferlerin inşaatı biterse Avru
pa ile Asya, en kısa, en seri yola malik olur. 
Bu hat üzerinden geçecek yolcular bu memle
kete büyük menafi temin edeceklerdir. Hem 
Şark, hem Garp bu ümran aletiyle büyük isti
fadeler edecektir. Hiç kimsenin memnuniye
tinden başka izhar edecek bir şeye hakkı yok
tur. 

Dahilî siyaset meselesine gelince: Arkadaş
lar! Müsaadei aliyenizle bir misal arz edece
ğim. Hiç kimse beni, şuna veya buna ta'nediyor 
diye telâkki buyurmasın. Memleketimizin, milleti
mizin başına gelen felâketlerin ruhunu bende
niz bir noktada bittecrüJbe görmüşümdür. Mâ
ruzâtım, Hükümeti Milliyenizin teşekkülüne 
kadar bu vatanı, bu milleti idare eden Heyeti 
Vükelâlarda - mübalâğasız arz 'ediyorum - 'bel
ki üç zat Anadolu'nun izmit'ten 'bu tarafını 
gezmiş, görmüş zeVat bulunabilirdi. Ekserisi 
'bilmezlerdi. Onun gayrisi Anadolu halkını 
«Ayvaz» olarak tanımış veyahut nefer diye sa-
ffıharbde görmüş, arslan, kahraman olabilir di
ye tanımıştı. Coğrafya üzerinde Mardin'i bi
lirdi. Fakat haritayı tersine çevirirseniz efen
diler, ekserisi şaşırırdı. Belki Mardin diye Trab
zon'a parmağını basardı. Müsaadenizle bunu 
aşağı - yukarı söylüyorum. ilk evvelâ kendi 
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nefsime söylüyorum, ondan sonra benlki hüs-
nütelâkki buyurursunuz. Bizim de görerek mem
leketimizi tetkik etmekliğimiz lâzımdır, ilmin 
esası budur. Görmek, muhakeme etmek, muha-
'kemeden sonra öğrenmek ve yaparak 'hilmök 
lâzımdır, işte istanbul'da oturan bir Hükümet, 
on beş sene evvel Sivas'ta valilik etmiş, Hey-
yeti Vükelâya memur olan bir zat, Heyyeti 
Vükelâya memur olmasından dolayı Anadolu 
vaziyetini te'tkika mecbur olursa, milletin mu
kadderatını, memleketin âkı'betini idare ederse 
memleketin hali, son vaziyetteki hale gelir. 
Başka hiçbir netice vermez. Çünkü efendiler 
o Hükümetler, hu milletin nasıl yaşadığını ve 
ne yapmak istediğini ve ne yapabileceğini ame
lî bir kitaptan 'bile okuyaralk !bilmiyorlardır. 
Bu böyle olduğu gibi Süleymaniye'de oturan 
'bir vatandaş, bir dindaşımız, Beyazıt'ta oturan 
Şevket Bey; istanbul'u küçüklüğünde muha
keme ederken; Padişahı dört ayna gözlü, yel
ken kulaklı, vükelâsı 'bilmem ne 'saltanatlı bir 
sayha edince bilmem yetmiş bin kişinin canını 
alır tarzında muhakemeye başlarlardı, işte ar
kadaşlar; milletle Hükümet arasındaki hoşluk, 
aralık bu kadar uzamıştı, bu boşluğun arasına 
kim elini uzattı ve sokabildiyse milleti, 
hükümetinden ayrılmış ve inhilâle sevk etmiştir. 
işte efendiler; bu boşluğu doldurmak için Van 
ile istanbul arasındaki mesafeyi iki günlük, üç 
günlük zamana indirmek, Süleymaniye ile Sam
sun arasındaki mesafeyi iki, üç günlük zaman 
zarfında kat'ederek o memleket halkını birbi
rini öğrenebilecek bir hale getirmekten başka 
çare yoktur. Bunu da şimendiferler temin ede
cektir. 

Bu kadar zamanınızı işgal ettikten sonra 
diyebilirim ki bu prpjenin şu veya bu noktasına 
itiraz edilebilir ve bunda Heyyet Aliyenizin en 
yüksek, en nezih hakkı vardır. Herkes Büyük 
Millet Meclisinin kürsü muallâsını teşrif et
sin. Açık kalb, açık yürekle sözlerini söylesin 
ve tashih edilsin, fakat çok rica ediyorum, ta
vik edilmesin. Ya imha edilsin, atılsın veyahut 
derhal ikmal edilsin. Ancak bu suretle istiklâ
li Millîmiz, tamamiyeti mülkiyemiz, Hâkimiye
ti Millİyemiz emîn olabilir ve müsterih olabi
liriz. Aksi takdirde; Hazinei Devleti, şeref 
için, kuvvet için, yaşamak için yegâne menba 
gördükçe, okumuş - yazmışlar hep oraya hü-
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cum eder ve bu suretle kopacaık ekimek kav-
gasiyle millet idare edilmez efendim. 

Milletin okumuş - yazmışları Hükümetin 
Hazinesinden başka yerlerde şeref görmelidir, 
saadet görmelidir, başka yerlerde yüksök ha
yat imkânını görebilmelidir ve 'bu da ancak şi
mendiferlerin işlemesi, madenlerin işlemesi, tica
retin inkişafı, ziıaatin terakkisiyle kabildir. Ve 
illâ mektep şahadetnamesi alan Hükümete gözü
nü dikecek, bunlar çoğaldıkça kavga çoğalacak, 
Hakimiyeti Milliye kalmıyacaktır. Bu noktayı 
Heyeti Aliyenize açık olarak arz ediyorum. Bu 
itibarla fikrî terakkiyatla beraber maddi terak
kiydi muvazi olarak yürütmek mecburiyetindeyiz. 

Arkadaşlar! Su denilen ve büzülüp genişle
mek hassası olmıyan mayi ki, bir yere dayanırsa 
ya kırar veyahut ezer. Terakkıyatı asriyeyi böyle 
muhakeme etmek lâzımdır. Yunan ordularını, 
şaheser kahramanlık göstererek, kadını, erkeği 
fedakârlık göstererek bir med dalgasını refettik, 
attık. Cezir oldu, tekrar meddolmamasmı isterse
niz o dalganın bir daha bu mukaddes toprakları, 
yalamasını istemezseniz, bir an evvel milletin ef
radını kuvvetleştiriniz ve zenginleştiriniz! Benim 
kanaatim, imanım budur. (Alkışlar) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim; ibu şimendiferlerin fevait ve menafii hak
kında lâzımgelen sözler söylendi. Fakat bende
niz, şu kadar söyliye'bilirim ki, eğer bu Meclisi 
Âli bu projeyi kabul eder de bir an evvel mevkii 
tatbika vaz'ettirirse, memleketin istiklâline yap
mış olduğu hizmet kadar hizmet etmiş olur. Yal
nız şunu arz edeyim ki; projede Ankara'dan Si
vas'a kadar olan güzergâh üzerinde köy olarak 
Yahşihan'dan başka bir köy görebiliyor musunuz! 
Yanıbaşında Yozgad - ki bugün dört, beş bin ha
neli bir kasabadır - Yozgad ahalisi gerek Vekâle
te ve gerek Meclisi Âliye ve iktisat Vekâletine 
şu istirhamnameyi gönderiyorlar ve diyorlar ki: 
Burada hat, şehrin içerisine uğratılmıyor. Altı 
saat Cenupta kâin Hacışefaatli'den geçiyor. Bu 
köy, dere içinde havası vahîm bir yerdir. Eğer 
•bu hat Yozgad içinden geçmezse az vakit sonra 
şehrin harabîsini mucibolur. Binaenaleyh esna
yı keşifte Yozgad'dan geçmesiyle Hacışefaatli'ye 
uğrayıp geçmesi arasında fennî bir fark görül
müş ise, asgari yirmi bin amele veraıek suretiyle 
bize vâki olacak bu farkı külfete tahammül edi
yoruz. Binaenaleyh bu mukavelenin akdinden 
sonra güzergâh yeniden keşfedilsin ve imkânı fen-
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j nî ve maddi görüldüğü takdirde hat buradan geç

sin. Olamadığı takdirde hat bir şube ile ana hat
ta raptedilsin diye istirham ediyorlar. Bendeniz 
Nafıa Vekili Beye meseleyi arz ettim, vait buyur
dular, bilhassa teşekkür ettim. Yani mukavele
nin akdinden sonra, Ibiz de beralber olduğumuz: 
halde yeniden keşfettirip tetkik ettirecekler ve 
'buna imkân arıyacaklar. Bendeniz bu vaitleri şıs 
kürsü âlide bir daha tekrar etmelerini istirham 
ediyorum. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Arkadaşlar; şimdi
ye kadar Çester Projesi hakkında ciddî bir iti-
razat vâki olmadığı için heyeti umumiyesi lehin
de bulunduğumdan dolayı kısa söz söyliyeceğiıa 
ve söyliyeceğim sözler gayet 'basit olacaktır. 
(Maddfelere geçelim sesleri) Maddelere geçilemez, 
bu usulü müzakereye tâbi değildir, 

Yalnız bir şeyi Heyeti Celilenize ara etmek is
terim ki, dar hat, geniş hat meselesi... Çünkü Çes
ter Projesi hakkında gerek gazetelerde, gerek ta
bedilmiş risale şeklinde bile leh ve aleyhte bâzı 
tenkidat yapılmıştır. Bu tenkidat meyanında hat
tın dar olarak yapılması Türkiye'nin menafii ikti-
sadiyesine muvafık olduğu yolunda, mütalâat yü
rütülmüştür ve bu mesele bâzı rüfekanın ve 
bâzı kimselerin fikrini işgal edegelmekte olan 
bir meseledir. 

Filhakika dar hattı ve geniş hattı ilmî nok-
tai nazardan tetkik edebilmek için memleketin 
içerisinde ve şimendiferlerin geçtiği sahalarda 
tetkikatı fenniye ve iktisadiyede bulunmak ve 
bu husustaki istatistik de malûm olmak lâzım
dır. Bu ilmî bir mesele olduğu için bu hususta 
Heyeti Celilenize arzı malûmatı lüzumsuz adde
diyorum. Ancak katî .olarak bir neticeden bah
sedeceğim ve bunu da herkes anlıyabilir ve 
bundan sonra bu noktai nazar üzerinde yürü
mek mecburiyetinde olduğumuz kanaati hâsıl 
olur. 

i Şöyleki : Bugün Anadolu'da Misakı Millî 
' ile temin eylediğimiz umum hududumuzun dâ-
I hilinde hututu hadidiye olmak üzere mevcudo- « 
I lan şebekenin tulü dört bin küsur kilometreye 
[ baliğ olmaktadır. Çester Projesi de aşağı - yu-
\ karı bu miktarda tule malik bir projedir. Sonra 
' Çester Projesi içinde öyle aksam vardır k i : 

meselâ Samsun - Sivas hattı, demincek Heyeti 
Vekile Reisi Muhteremi Rauf 'Beyefendi pek 
güzel izah buyurdular ki, beş yüz bin nüfusu 
idareye kâfi olacak derecede bulunan Sivas, 
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ovası, yolun fikdanından lüzumlu zer'iyatı yapa
mıyor ve şüphesiz ki ihracedecek derecede mah
sule malik değildir ve ihracat yapamıyor. Bina
enaleyh bu yapılırsa, bu kadar bir kıtai arazi 
ekilmiş bulunacak ve bundan hâsıl olan mahsu
lât harice ihracedilecek. Bugün bu sahaya; 
Amasya ve o mmtakaya merbut olan Havza ve 
sair kısımları, hattâ Çorum'da ona az - çok 
raptederek bütün bu sahayı tetkik ederseniz, 
bu hattın dar olarak inşa edilmesine imkânı ik
tisadi yoktur. Hattâ belki bir müddet sonra 
iki hat olmak üzere inşası ehemmiyetle telâkki 
edilebilir. Şimdi onu da bu hututu hadidiyeye 
zammedersek dört bin küsur kilometre hututu 
Ladidiye vardır. Onu da dört bin beş yüz kilo
metre olarak kabul ediniz. Aşağı - yukarı beş 
bin kilometreye yakın olarak hututu hadidiye-
miz vardır. Bunun mukabilinde Çester Proje
sinde inşası mutasavver olan güzergâhın, ka
bataslak çizilen hatların tulü Samsun -
Sivas hattını da çıkardıktan sonra üç bin küsur 
kilometredir. Artık bu neticei mantıkiyeye vâ
sıl olduktan sonra Türkiye'de inşa edilecek olan 
hututu hadidiyenin dar hat mı olacak, geniş 
hat mı olacak? Şekli kendiliğinden taayyün 
eder. Binaenaleyh kütleyi âzamiye tebaiyet 
mecburiyetindeyiz. Türkiye 'nin bundan böyle 
şimendiferleri hakkında siyaseti iktisadiyesi 
çizilmiş demektir ve bu miktar da 7435 le gi
decektir. Bunun aksini tasavvur etmek, doğru 
ve mantıki değildir. Bir defa bu herkesin aıılı-
yabileceği bir meseledir. Binaenaleyh şu ne
tice zannedersem, kâfi derecede bir malûmat 
vermiş olur. Bu noktai nazardan dar hat, geniş 
hat hakkında vâridolan itirazatı zannediyorum 
ki halletmiş oluyoruz. 

Madenler meselesine gelince: Bu hususta mü
tehassıs değilim. Fakat efendiler, şöyle bilir, 
işitiriz, Türkiye'de, fennin icabatma tevfi
kan bii" madenin işletildiğini bilmiyorum ve 
güzergâhın tarafeyninde yirmişer kilometre bir 

I sahada Maden Nizamnamesine tevfikan işlete
ceği madenleri ne biz biliyoruz, ne de işletecek 
adam. Yalnız şirketin gözünün önünde bir pet
rol sahası vardır. Oraya doğru koşmak istiyo
ruz. Mütebaki ne Hükümetçe mekşuf maden 
vardır, ne bir şey vardır. Yani az - çok malû
mat elde edilmiş bir tabakası varsa da sondaj 
yapılıp bir keşif yapılmadığı için bunların kıy
metleri ne olduğuna dair zannederim kimse bir 
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fikir beyan edemez. Onun için böyle madenler 
hakkındaki mesail, - noktai nazar gayet mühim 
olmakla beraber, yani bir hayal arkasından koş
mak ihtimalini de teııkid edenler için de varidi 
hatırdır. Onun için teminatsız olarak inşa edile
cek olan bu hututu hadidiye üzerindeki bu ma
denler hakkında fazla tevakkuf etmeyi bende
niz pek lüzumlu addetmiyorum. Çünkü işliye-
cek olan ve işletilecek olan madenlerde çalışa
caklar ve onları istihsal edip sahile sevk ede
cek olanlar Türklerdir. Binaenaleyh; bundan do
layı korkacak bir 'vaziyette olmadığımızı arz et
mek isterim. 

Çester Projesi hakkında demin arz ettim, 
dar hat, geniş hat olmak üzere itirazlar vâki 
olmakla beraber gerek ceride, gerek risale şek
linde bâzı tenkidat da yapılmıştır. Ezcümle bir 
vatandaşımızın - ismi hatırımda kalmadı - (Ye
şil Kitap sahibi sesleri) bütün Azayı Muhtere-
meyo bir risale şeklinde irsal lûtfunda bulun
dukları bir kitabı neşrettiler. Bendeniz bunu 
merakla mütalâa ettim. Baştan zannedersem 
aşağı - yukarı ellinci sahifesine gelinceye ka
dar, sahibi risalenin bir endişesi var. O endi
şeyi de bir hayali mühlik şekline koyarak eski
den bu projeler 1325 senesinde hangi esbabı 
siyasiye yüzünden akamete uğramış ise yine on
ları varit gibi görerek bundan dolayı birtakım 
evham re hayalete kapılarak korkmuştur, ondan 
aşağısına gelince bâzı tenkidatı vardır ki cidden 
üç encümen tarafından az - çok bu kısmı nazarı 
itibara alınmıştır ve tadilât yapılmıştır. Bina
enaleyh ümidederim ki o- tenkidat sahibi tenki
datı nd an feragat eder. 

Sonra, burada bir şeye dokunmak istiyorum. 
Heyeti Vekile Reisi Muhteremi Rauf Beyefendi 
pek güzel izahat verdiler. Projeyi pek vâkıfane 
müdafaa ettiler. Fakat bendeniz Meclisi Âlini
zin âciz bir mühendisi olduğum için söylemiş 
oldukları ifadeyi tavzih etmek isterim. Diyor
lar ki ; biz bu şebekei lıadidiyeleri kudreti ma
liyemizle, ilmimizle yapmak iktidarına malik 
değiliz. Kudreti maliye cihetinde müttefikiz, 
ilme gelince; onu tavzih etmek mecburiyetinde
yim. ilme gelince şebekei hadidiyeyi tema-
miyle ecnebilerin yaptığı şekilde yapmak ikti
darına malikiz. Belki bu kadar cesîm hututu 
hadidiyenin başlangıcında buna .yetişecek mü
hendis bulamayız, ameliyatta umum hatta yer
leştirebilecek derecede* kâfi miktarda mühendisi-
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miz yoktur. Bunu kabul edelim. Fakat mevcut 
mühendislerimiz kudreti ilmiyeye maliktirler. 
Burayı tasrih etmek isterim ve bunun asarı me-
yanmda Hicaz Hattının inşasında büyük maha
ret gösteren arkadaşımız Muhtar Bey de yanımız
da bulunuyor. Samsun - Sivas hattı inşaatında 
tamamiyle Türk mühendisleri çalışmışlardır. 
Fakat efendiler! Bu mühendislerin ne kabahati 
var? Mühendisi inşaata göndeririz. Arkasından 
Maliyeden havale bekler. Maliyeden para ala
cak. Bir kırtasiye muamelesidir gider. Mühen
dis beri tarafta para alamaz, ameleye para ve
remez, mütaahhit bulursa üç,'dört ay sonra onu 
protesto eder. Hulâsa bu vaziyet karşısında ka
lınca ne yapabilirler? İktidarını gösteremez. 
Maalesef Hükümetin gösterdiği sakîm bir usul 
yüzünden bizim memlekette halk arasında mü
hendisler de şöyle böyle lâyık olduğu derecede 
takdire mazhar olamamışlardır. 

REFİK ŞEVKET B. (Sanman) — Bütün er
babı fen böyle maalesef. 

OSMAN B. (Devamla) — Bu noktayı bu su
retle tavzih ettikten sonra bu Cester Projesi hak
kında, geçen sene bendeniz Nafıa Encümeninde 
âza bulunuyordum ve bu sene teşekkül eden en
cümende de âcizleri reis bulunuyorum, bunu 
baştan aşağı tetkik ettim. Ciheti ilmiyesi, ciheti 
fenniyesi hakkında şüphesiz Muhtar Beyefendi 
daha vâkıfane izahat verirler. Heyeti umumiye-
si itibariyle bu projenin kabulü, bu memleketin 
menafii iktisadiye ve âliyesi icabatmdandır. Ben 
bütün rüfekama şurasını açık kalble arz edeyim 
ki : Benim bir endişem vardır ve inşallah bu en
dişem varit değildir. Benim bu endişem şudur • 
Sahibi imtiyaz olan şirket bu işi başarabilecek 
mi, ba§aramıyaeak mıdır? Eğer başarabilirse ben
den bol bol takdir. 

EMİN B. (Erzincan) — Teminat meselesin
de bana yardım ettiniz. Allah razı olsun. 

OSMAN B. (Devamla) — Arz ettiğim mese
le size yardım mânasını tazammun etmez. Temi
nat meselesi öyle mühim bir mesele ^eğildir. 
o hususta ısrar etmiyeceğim. Onun için benim 
endişem, cidden bu işi başarıp başaramıyacak-
ları meselesidir. Bu adamlar bu projeyi saha! 
tatbikata ve faaliyete çıkarırlarsa memlekette 
iktisaden servet noktai nazarından hattâ siya-
seten kuvvet itibariyle ümidettiğim terakkiye 
vâsıl olur ve Büyük Millet Meclisinin tarihi şan 
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ve şerefine ilâve etmiş olduğu muvaffakıyatma 
iktisat sahasında da bir zamime teşkil eder. He
yeti Celileye bunun kabulünü teklif ediyoruı». 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Paşa! Mü
zakere kâfidir. 

OSMAN KADRİ B. (Muş) — Bendeniz sö
züme hadisle başlıyorum. Ruhaniyeti Cenabı Pey-
gamberiden istiane ediyorum, (îyzâa'ta edheşe,ve 
izâ ahaze ebtaşe yani Cenabı Hak verdiği za
man pek dehşetli verir. Aldığı zaman kökünden 
süpürür. Memleketimiz, bilhassa Şark kısmı, ne 
talihsiz ve bedbahtır ki, şimendifer gibi (din) 
den sonra mühim, olan bu müesseseyi yaptırma
maya bile temayül gösterdim ve hattâ vekili 
aidiyle küsmeye kadar vâsıl oldum. Şüphesiz her
kesin bir derdi vardır. Değirmecinin de su... Pro
jede gördüm ki, hat Muş'tan geçmiyor. Yalnız 
orayı güzergâhın tâyinine ve. hem de ihtiyari bı
rakıyor. Haritalar yapılırken Muş'tan geçirilme
si nazarı dikkate alınacak, imiş. Beni bu mesele 
çok tetkikata mecbur etti, aleyhinde bir hayli 
evrak ve delâil topladım. Fakat ne vakit ki Zil
hicce 1320 de akdedilen bir muahedenameyi gör
düm, kanaatimi tadile mecbur oldum. Bu hattın 
tamamen yapılmasına ve projenin kabulüne ta
raftar oldum. Ve şimdi teklifin kabulünün mu
vafık, hattâ lâzım olduğuna tamamiyle kaani 
oluyorum. Hattın Muş'tan geçirilmesi için verdi : 

ğim takrir İktisat ve Nafıa encümenlerince ka
bul edilmiş, vekâlete verilmiş. Vekâlet diyor ki, 
alâkadarlariyle görüştüm. Güzergâhın esnayı 
tâyininde nazarı dikkate alınacak, bu münase-* 
betle bendeniz bir daha Heyeti Celilenizden, Ve
kili aidinden temenni ediyorum. Ve diyorum ki ; 
Muş livası kabili ziraat üç milyon dönüm ara
ziyi ihtiva ediyor. Harbi Umumide orduya erzak 
hususunda fevkalâde hizmet etti. Ambarhk va
zifesini gördü. Ordu kumandanlarının mütevali 
takdirlerine mazhar oldu. Muş ovasında bir köy
de altın mâdeni, kömür, petrol, taş kömürü ve 
şehrin arkasında demir mâdeni vardır. 

HACI TAHÎR Ef. (İsparta) — Aman ha
berdar olmasın. 

OSMAN KADRİ B. (Devamla) — Erkânı 
Haı'biyei Umumiye Reisi Muhteremi Fevzi Pa
şa. Hazretleri, Muş'un şirketlerle ve sair mua-
venat ile imarı ve hattan bir kolunun Muş'a 
ve oradan Erzurum'a iysali kanaatinde bulunu
yorlar ve bunu pek zaruri olarak kabul bu-
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yürüyorlar. Benim bu hususta diyeceğim ve 
safiyetle ısrar edeceğim bir şey varsa o da; 
her ne suretle olursa olsun her halde hattın 
Muş'tan geçmesidir. Bu arzusunu Vekili aidi 
de kürsü milletten izhar buyursunlar. 

ALİ RIZA B. (Kars) — Arkadaşlar; bu 
hiç zannedilecek, fikre gelecek hir şey değil
dir ki şimdiye kadar yolsuz, vesaiti medeni-
yesiz sürünmekte olan vilâyatı Şarkıyemizde 
veyahut Anadolu'da demiryolu inşası için bir 
arkadaşımız itiraz etsin. Yalnız bir iş var ki, 
bunun ehemmiyetini vekili aidi beyefendi pek 
güzel izah ettiği gibi Heyyeti Vekile Reisi 
Muhteremi Bey de gayet güzel izah ettiler. 
Ancak Cenabı Hakka dua ederim ki 'buyur
dukları gibi çıksın. Yalnız bendenizce buyur
duklarının tamaımen doğru olmasına duacı ol
duktan sonra bunun aksinin de vâridolması ih
timalini 'bir parça düşünmekten vazgeçemiyo
rum. Ve yine buyurdular ki Meclisi Âlinin şan
lı tarihine 'bir de bu kaydolunacak. Hakikaten 
dua ederim ki böyle olsun. Fakat bunun da ak
si olması ihtimali olduğu için bu şerefin gele
cek Meclise kaU'masım da bir parça hatıra ge
tiririm. Bütün bütün bu şerefleri biz buradan 
taplayıp götürürsek onlara bir şey kalmaz. Ha
kikaten teşekkür ederim, en çok bendeniz şi
mendifere bindiğim için, yani ımemlteketimde 
'belki köylerden başka şimendifersiz bir yöre 
gitmediğim için şimendiferlerin 'bize ne kadar 
yardımı olacağını ve memkeletimize ne kadar 

-nâfi' olacağını ve iktisaden bize yardım ede
ceğini takdir edenlerdenim. Yalnız yine tekrar 
ederim; yapacağımız şahsi bir iş değildir. Ya
ni bir Çester Kumpanyası ile yapacağımın 
bir iş değildir. Bütün bir Amerika- Hüküımetiy-
le yapacağımız bir iştir. Bunun için çok dü
şünmelidir ve şüphesiz ki Heyeti Vekile dü
şünmüştür. Heyeti Vekile Reisi Bey söz söy
lerken sual etmedim ki Heyeti Vekile namına ne 
söz söylüyor, yoksa sırf şahsı namına mı? Eğer 
Heyeti Vekile namına söylüyorsa 'bendeniz bu
nu kabul edemiyorum. En çok arzu ederim ki 
bu mevzuun üzerinde madde madde konuşa
lım. Fakat bu suretle bitmenin imkânı yoktur. 
Yalnız tarihe kaydolunmak için bu mesele ile"" 
en çok alâkası olan Erkânı Harbiyei Umumi
ye Reisini bu kürsüden dinlememiz lâzımdır. 
İkincisi; alâkası ziyade olan iktisat Vekili 
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Muhteremini bu proje hakkında, bu madenler 
hakkında yine dinlememiz lâzımdır. Çünkü bu 
kumpanyanın memleketimizi demiryollarla on 
veya on beş, yirmi seneye kadar âbâd edeceği
ni tasavvur edelim ve inşallah 'böyle olsun, ar
zu ederim. Ancak yarım asır sonra veyahut on 
Sene sonra veyahut yirmi beş sene sonra mem
leketin yine aksi olarak - ki Allah etmesin -
daha bir teblikei iktisadiyeye sürüklenmeyece
ğini kim temin edecek? Onun için teklif ede
rim ki Heyyeti Celilenize burada teminat Ver
mek için Heyyeti Vekile Reisi Bey gibi Erkâ
nı Harbiyei Umumiye Reisi ve tstisat Vekili 
de iktisadı askerî noktasından buradan izahat 
versinler ve tarihe geçsin. Çünkü benim işitti
ğime göre, işittiğim değil, bana sureti gelmiş 
olan altı yedi sahifelik bir yazı vardır. Bunun 
'bir suretinin Erkânı Harbiyei Umumiyeye gel
diği orada ifade ediliyor ki ben orada askerî 
noktai nazarından bir şeyler görüyorum. Bu 
izahatı bu kürsüden verirlerse artık benim 'bir 
diyeceğim yoktur. Yine itiraf ederim ki, 'bu bi
ze vâridolan şüplheler inşallalh vâridolmasın, 
memleketimiz vesaiti medeniyeye malik olsun. 
Bunu arzu edenlerdenim. Yalnız izahat verme
lerini teklif ediyorum. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RA
UF B. (Sivas) — Efendim; Şarki - Anadolu vi
lâyetleri şebekei hadidiyesinin lüzumuna, vücu-
buna dair, ehemmiyeti askeriye ve siyasiyesine 
dair vâki olan mâruzâtımda Heyyeti Vekile ar
kadaşlarım müttefiktirler. Bâzı nıkatı malû
matı âcizaneme istinaden arz ettim. Ali Rıza 
Beyin 'buyurdukları doğrudur ve hakkıdır 
Meclisin. Fakat umumi 'olarak arz edebilirim 
ki; Erkânı Harbiyei Umumiyenin muvafakati 
vardır. İktisat Vekili Beyefendinin de muva
fakati vardır. Malûmatı vardır ve bunlar hak
kında malûmat alınmış ve projeye raptedil-
miştir.. Mamafih buyurdukları gibi İktisat Ve
kili Beyefendi ve meadin hakkında en vâsi' 
malûmatı vermek mevkiinde bulunan Meadin 
Müdürü Umumisi Meclisi Alinizde hazırdır ve 
tafsilât vermeye müheyyadır. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bir sualim var. Zon
guldak'm bu umumi hattâ ithali için Erkânı 
Harbiyei Umumiye tarafından talep vâki oldu 
mu? 
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İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REÎSl RAUF 

B. — Müsaade buyurursanız şebe'kei hadlliyeyi 
vesaiti nakliyesiyle en sıkı 'bir şekle koymak ip
tidaî ve ehemmiyetli meseledir ve elzem bir 
tedbirdir, ilk nazarda akla geleeek şimendifer 
ya kömür veya gazla yörür. Şimendiferi o me-
nabia raptetmek, bu, ilk nazarda hatıra gele
cek bir şeydir. Konuşulmuştur, düşünülmüştür, 
âzami tedbirler alınmıştır. Fakat tafsilâtını Na
fıa Vekili Beyefendi ile alâkadar olan zevat arz 
edeceklerdir. 

REFlK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efen
dim bu meselelerin ciheti fenniyesi hakkında 
ve en ehemmiyetli olan maden hususunda mü
tehassısı olan zevat izahat versin, nitekim ar
kadaşlar da istiyorlar. 

DURAK B. (Erzurum) — Bendeniz aksin' 
teklif ediyorum. Arkadaşlarımız sözlerini soy-
ı^-inlor. Badehu mütehassıs ""v^ p*^™ -n-
binler. Hepsi birden çıksın. Yoksa on eninde 
Kk^az. Rica ederim, mühim bir meseledir. 
tik defa arkadaşlarımız söylesinler. 

RElS — Efendim, reyi âlin'ize vaz'edeceğım 
iki fikir var. Birisi mütehassısları evvelâ din
lemek, diğeri sonra dinlemek. Evvelâ müte 
hamsisi arı dinlemek istiyen zevat lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul 'edilmemiştir. 

TUNALI HlLMl B. (Bolu) — Efendim 
mütehassıs, gayrimütehasıs her kim olursa ol
sun. Bu kadar azîm proje zannımca bu dünya
da en büyük ve en ağır bir meseledir. Bu iti
barla mütehassıs olmıyan bir arkadaş bile karşı
sında bulunan vazifeyi ifa edebilmek için ne 
kadar derin düşünse yeridir. Binaenaleyh ar
kadaşlar, projeyi hem bir cahil ve hem de müm
kün olduğu kadar dimağına güvenebilir bir va
zifeşinas olmak itibariyle okudum ve tetkik et
tim. Hakikaten söylenecek çok sözler var. Bi
nincisi bana elli bin kâğııt noktası dokunuyor. 
İkinci meselenin yekûnunu çizen, 99 sene im
tiyaz verilmek meselesidir. Elli bin kâğıttan 
vaz'geçiyorum. Arkadaşlar! Elli bin kâğıt 
bugün hiçbir şeydir. Halbuki benim teklifin 
esbabı siyasiyesi vardır. O esbabı siyasiyeyi 
buradan izah .etmekten vazgeçiyorum. Doksan 
dokuz sene müddetle bu imtiyazı verecek olur
sak bir mütehassıs arkadaştan bu âcizane fikir
lerimin ve kanaatlerimin... (Estağfurullah sa-
daları) Tasdik edildiğini işijttiğim veçhile 
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acaba fennin, bilhassa yarım asırdan beri ve 
bilhassa yirmi beş günden beri ve belki de beş 
dakikadan beri daima mütezayit bir süratle te
rakkisini göz önüne getirirsek biz nasıl olur 
ela doksan dokuz sene müddetle bu imtiyazı 
verebiliriz? Düşününüz arkadaşlar! Bundan 
bir asır evvel öyle bir lokomotif vücuda getiril
di ki yalnız istanbul'u görmüş olan bir zavallı 
köylünüz; onu görünce belki kahkahalarla gü
ler. O kadar bayağı olan o lokomotif bugün 
tek tekerlekli lokomotif ve trenler haline inkı-
Rbetmiştir. Bir gün arkadaşlar, hemen bir se-
n-> zaman var: Ihtiyacatımızdan bahsedilmekte 
"kon ben müetbessim bir halde ve hemen ken
emle istihza edercesine bu memleketin dağla-
-ırıı yarmak zamanlara, vakitlere mütevakkıf
tır. Fakat acaba birtakım tayyareler gözler'imi-
vıı ucunda uçuyor, Bu tayyareler terakki et-
nerniş midir ki sahai nakliyatta da kullanıl-
-ıış olsun demiştim. Ben bununla istihza eder-
\*.n benim bu hayalî sözüm, gariptir, badehu 
4ddî gelmeye Daşladı. Tahkik edeyim dedim 
ve "îümkün değil tahkik edemedim. Fakat dört 
iv pvvel tahkik ettim. Meselâ Roma ile Viyana 
arasında vesaiti nakliyei havaiye başlamıştır. 

ABDÜLHAK TEVFlK B. (Derslin) — 
Edebiyattan mı bahsediyorsun? 

TUNALI HlLMl B. (Devamla) — E v e t 
arkadaş edebiyattan bahsediyorum, Malûm ol
sun ki edebiyatın da ilmîsi, fennîsi, sınaîsi, mez-
hebiyesi ve her şeyi vardır. Eğer zatı âlinize 
ders vermek cüretinde bulunacak olursam da
ha nesi vardır? Fakat cahil bir adamım, ben
den ders almayın. 

Arkadaşlar; bu projenin hitabei edîbane-
sinde bulunacak olursa meydana bir cilt ede
biyat husule gelir. Lâkin ben yalnız bu imtiyaz 
meselesini nazarı dikkate alıyorum. Onun için 
istirham ederim, sözümü kesmeyiniz. 

Arkadaşlar; tasavvur buyurun bugün bir
çok yerlerde çift hatlar artık itibardan düşü
yor. Ziraonun yerine tek tekerlekli trenler, lo
komotifler başlıyor. Onun yerine bilhassa ve
saiti nakliyei havaiye, terakkiyat itibariyle-
ileri gitmiş bulunuyor. Acaba on sene sonra, 
acaba yirmi sene sonra Şimendiferler tamamiy-
le suya düşmiyecek mi? (O, o! sadaları) Ma
demki benim bu kadar yüksek uçmama taham
mül edemiyorsunuz, öyle ise siz yerde sürü
nünüz : 
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Efendim hepsinden vazgeçiyorum. Zon

guldak'ima, karaelmasıma, nurtopuma avdet 
ediyorum. Bu memleket birçok zengin maden
lerle yüklü olduktan maada bilhassa nurlutop, 
"karaelmas dediğim o madenlerle doludur. Ve
kâleti Celile.. 

REVİK ŞEVKET B. (Samban) — Celile 
tâbiri memnudur. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Evet; 
celile tâbirini istimal, meslekimin haricinde
dir. Fakat size karşı riayeten sureti zahirede 
istimal ediyorum. 

Vekâleti Celile; mukaveleyi esasiyenin - eğer 
onun da Türkçesini istiyorsanız aslı ana mu
kaveledir- onuncu maddesinde bâzı tadilât 
icra etmiştir. Teşekkür ederim. Yalnız Mecli
si Âlinin İktisat Encümeni, Nafıa Encümeni, 
Muvazenei Maliye Encümeni gibi üç encümeni 
âlisi; on beşer azadan kırk beş âzası; eğer bir 
maddenin aleyhinde bulunursa arkadaşlar bil
mem Vekâletin tadilâti kabul edilebilir mi? 

Evvelemirde maddeye gelelim, maddede en 
ruhlu olarak deniyor ki ; şirket imtiyazın fees-
bi katiyet ettiği tarihten itibaren yirmi sene 
müddetle hariçten kömür celbedebilecek... 

Arkadaşlar; üç encümenin itirazı üzerine 
Nafıa Vekâleti elbette lâzım gelen mücadelede 
bulunuyor Ve ancak yirmi seneyi on seneye in-
direbiliyor. Lâkin bir şart da var : Deniliyor 
ki şirket miktar ve fiya't itibariyle memlefket 
dâhillind'e ihtiyaca'ta kâfi derecede kömür bu
lamadığı takdirde imtiyazına dâhil bulunan 
hututu işleütoıe'k için on sene müddetle hariç
ten bilâresim, gümrük vermeksizin kömür ge
tirtebilir... 

Arkadaşlar! Bilhassa üç asırdan beri bu 
memleketin başına gelen belâlar, muahedeler, 
mukavelenameler itibariyle; nereden doğmuştur, 
biliyor musunuz? Hututu esasiyeden değil, me
vaddı esasiyeden değil, mevaddı sarihadan de
ğil ve fakat mevaddı sariha dediğimiz o mad
deler içerisinde göze görünmiyen öyle noktalar, 
öyle 'kelimeler vardır ki, memleketin başına bil
hassa üç asırdan beri pek ağır belâlar, o keli
melerden çıkmıştır. Buradaki belânın da meb-
deini araştıralım. Şu maddeyi okursanız baş
tanbaşa güzel bulursunuz. Fakat dikkatle oku-
yuveriniz. Üç asırlık tecrübenin üç asırdan be-
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I ri y|*a yara üzerine almış bir kafa ile okuyuve-

relim. «Şirket; miktar ve fiyat itibariyle memle
ket dâhilinde ihtiyacatma kâfi ve elverişli kömür 
bulamadığı taKdirde...» İşte görüyorsunuz ki, bu 
kelime ne kadar münasebetsiz düşmüştür. Burada 
kader de dâhil, miktar da dâhil, gayrimiktar da 
dâhil, hepsi dâhil! 

Arkadaşlar! Şirket bir rapor gösteriyor. Efen
dim Zonguldak'ta miktarı kâfi kömür yoktur, 
falan ocakta miktarı kâfi kömür yoktur. Lâkin 
bu; görülen bir şey olduğu için şirket mümkün 
değil, bize yutturamıyor. Fakat arkadaşlar; di
ğer bir rapor gösteriyor. Zonguldak kömürü ve
ya falan ocağın kömürleri, katiyen bu lokomotif-

j lerde veyahut şu işlerde kullanılamaz diyor ve 
hariçten getirmek istiyeceği kömürleri bu suret-

I le celbe muvaffak oluyor. 
Halbuki arkadaşlar, benim o kömürlerim mü

kemmel surette işe yarar ve o kömürler mükem
mel surette falan veya filân işe yarar. Nafıa Ve
kili Beyefendi Hazretleri bendenizi tasdik buyu
rurlar ki, şu beş altı ay zarfında kendileriyle has
bıhallerimizde geçen bir iki misal, buna en bü
yük şahittir. 

Arkadaşlar! İstirham ederim, en az bildiğimiz 
şey fen adamlarının raporlarıdır. Ondan sonra 
gelir doktorların raporları; ondan sonra gelir 
ulemamızın fetvaları... (Handeler) İstirham ede
rim, fetvalar bile; o ulu diyanet, şeriat bile ma
alesef 'suiistimale uğrarsa; acaba acaba milyon
ların oynadığı bu işte neler suiistimale uğramaz? 
Binaenaleyh o maddedeki o kaydın katiyen ref'i-
ni teklif ediyorum. 

Bilâkaydüşart memleket dâhilinde mevcut kö
mürleri, ocakları, kumpanya ne yapacak yapacak 
jşletecek, istihsalâtına mukabil istihlâkâtmı da 

j oradan yapacaktır. Sözüm bu kadardır. 

Arkadaşlar! Müsaadenizle yalnız; benim bir 
mefkurem vardır. Ondan dolayı da bir iki söz 
söylersem beni mazur görünüz. Mukavelename
nin baştarafını açacak olursanız; mukavelename
nin değil elimizdeki ciltte bulunan - ayrıca veril
miş olan kâğıda lütfen bakabilirsiniz - lâyihai ka
nuniye sureti matbuasına baktım: Yarım saat ka
dar yoruldum, acaba dedim ben mi Türkçe anla
mıyorum? Yoksa mürettip hatası mıdır? Nihayet 
elimdeki cildi açtım... 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Maarif 
' Nezaretine müracaat et. 
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TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — İkisini 

birbiriyle mukayese ettim. Anladım ki, mürettip 
hatası olsa idi, birbirine mutabaık gelmezdi. Be
nim güzel lisanıma dikkat edilmemiş, bunu anlı
yorum. Lütfen dikkat buyurulsun, beyhude yere 
takrir vermiyelim, tashih edilecekse edilsin. Zira 
Iben, her şeyden evvel dilime ehemmiyet vren bir 
Türküm. Arkadaşlar birinci maddenin ikinci sa
tırından sonra (Demiryolları ve limanları ve in
şa edilmesi..,) deniyor. înşa edilmesi ve (işletil
mesi) demek lâzım ise de bundan sarfınazar edi
yorum. İşletilmesi ve demiryollar güzergâhının 
her iki tarafında...) Bir defa burada (h) de faz
ladır. (Yirmişer kilometre sahadaki meadinin iş-
lettirilmesine dair...) Biri mefulünbih, diğeri me-
i'ulünileyh, bunun her ikisinin de tashihi lâzım
dır. Sonra arkadaşlar; üç seneden beri bağırıyo-
rum. Levayihi kanuniyenin nihayetinde alelûsul 
iki madde vardır. 

RAGIB B. (Kütahya) — Levayihi kanuniye 
olmaz. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Ne vakit 
sizin uydurma lisanınızın bulunduğu bu muhit
ten beni kurtarırsanız çok memnun kalırım. Yir
mi beş sene evvel kurtulmak suretiyle ben de hür 
olurum. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Reis Bey 
lisan dersi mi okutuyor? Maarif Nezaretine git. 

TUNALI HİLMİ B. — Bunları tesvidettim. 
O metin üzerine gidilir... (Gürültüler) 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Burası Da-
rülmuallimîn değil, ders okumuyoruz. 

TUNALI HİLMİ B. — Levayihi kanuniye
nin sonunda bir kayıt vardır. (İşbu kanun tari
hi neşrinden muteberdir.) Sonra (İşbu kanunun 
tatbiki icrasına) bundan da bir şey anlıyamıyo-
rum. 

Üçüncüsü arkadaşlar; (İcra Vekilleri memur
dur.) Hayır arkadaşlar! Şimdiye kadar Vekiller 
memur edilmişlerdir. 

HACI T AHİR Ef. (İsparta) — Maddelere 
geçmedik Reis Bey!... 

nrrT 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) _ Arkadaşlar! 
Şu noktai nazardan, yani lisan noktai nazarından 
maalesef Nafıa Vekâleti şimdiye kadar hiçbir Ve • 
kâletin yapmadığı hataları yapmıştır. Birincisi 
arkadaşlar, açınız, görünüz. (Mukavelenamei esa
siye...) Name Fârisidir. Böyle bir terkibolamaz. 
(Gürültüler), (Sarf, nahiv okumuyoruz sesleri) 
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i Arkadaşlar, Nafıa Vekilinden istirham ederim, 

ana diline hürmet etsin. 
HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Sen mek

tebe git! 
TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Ben yalnız bu 

hatadan bahsediyorum. Zira bu hata, burada üç 
yüz kere değil, belki yedi yüz kere tekrar edil
miştir. Nameyi kaldırınca (Mukavele) yoluna 

I girmiş olur. Arkadaşlar diğer meseleden, yanlış
lardan bahsetmiyorum. Lütfen dairelerinde bir 
münşi buludnursunlar da tahsis etsinler. (O, o, o! 
Sesler) Yalnız Nafıa Vekili Beyden bir noktayı 
soruyorum. Arkadaşlar Çester'deki bu kudret 
nedir? Benim Asyayıvusta'daki kuvvet, Türk
lerin Ceyhunlarım, Seyhunlarmı kaldırmış da 

' getirmiş, benim Adana'mın o gürül gürül akan 
Seyhan'ının, Ceyhan'ının yerine koyuvermiştir. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 
B. — Hilmi Bey arkadaşımızın beyanatını sabır 
ve sükûn ile dinledikçe aralarında bâzı mühim 
noktalar bulunduğunu zatıâlileri de takdir bu
yurursunuz. Edebiyata aşkı itibariyle bâzı şey
ler mevzuubahsederse de bilhassa mukavelena
medeki kömür rüsumuna aidolan meseleyi Heye
ti Aliyenizin nazarı dikkatine vaz'etmeyi Hükü
metçe de bu noktanın tavazzuhu itibariyle müfit 
gördüm. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Edebi
yata kömür tozu saçtı. 

RAUF B. (Devamla) — Bunlar münakaşa 
edilir, muvafık olan her şartın ifa ve icrasına 
çalışmak Hükümetin bir vazifesidir. Mukaveleyi 
ifaya memur olan şirketin celbedeceği kömürle
rin rüsumdan muafiyeti meselesi düşünülürken, 
aklî ve amelî olarak hakikatin de daima nazarı 
dikatte tutulması lâzımdır. Bu arkadaşınız, 
menşe' itibariyle, deniz üzerinde gezen ve buhar 
ile müteharrik vesiiti nakliye ile alâkadar bir ar
kadaşınızım. Şimdi zaman ile işe yağ karışmış ise 
de evvelce munhasıren kömür idi. Meslek itiba
riyle kömür işleriyle çok ziyade iştigal etmek 
mecburiyetinde idim. Ereğli Havzai Fahmiyesin-
deki kömürler, hakikaten en yüksek buhar hassası
nı haiz olmamakla beraber çok kıymetli damar
lar ve madenler vardır. Fakat bilaistisna lokomo
tif kazanlarında yüksek süratle müteharrik ma-
kinalarda kullanılır denilirse hata olur. Onun için 
muayyen ve mütebellir damarlar vardır ki onlar 
bıı maksada hizmet edebilirler. Ondan sonra me-
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sele iktisadi düşünülmek lâzımdır. Bir kere şi
mendifer şebekesinin inşasını mcvzuubahediyoruz. 
"Ve bunu taahhüdeden bir şirket ile meseleyi hal
letmek istiyoruz. 

Memleketimiz hepimizin bildiği gibi menaati 
tabiiyesiyle meşhurdur. Arazimiz çok arızalıdır. 
Bazan bir kilometre kare için, şimendifer inşa
atında kabul olunan inşaat masraf yekûnunu çok 
fazla tecavüz etmiştir. Bu nıkatı nazarı dikkate 
alındıktan sonra geçirdiğimiz muharebatm - ke
mali teessürle arz edeceğim - tesiratı ve nüfusun 
mevzileri ve hututun güzergâhı da nazarı dik
kate alınırsa şirketin bihakkin menfaatini kılı 
kırk yararak hesabetmesi zaruretinde olduğunu 
göreceksiniz. Bu hatlar bidayetteki keşif name
de dar olarak gösterilmişti. Bu seferkinde geniş 
hat olarak kabul edilmiştir. Masraf çok yüksel
miştir. O zamanki nüfus ile bu zamanki nüfus 
arasında aleyhe bir tebeddül vâki olmuştur, şu 
halde efendiler, bu meseleyi halledecek şey reka
beti ticariye meselesidir. Faraza bu şirket Ame
rika'dan kömür celbedecektir. Amerika ile seva-
hilimiz arasındaki mesafe dört bin mili müte
cavizdir. Bir şirket, bunun ücreti nakliyesini ta-
ahhüdedecek, sonra Amerika'da amele ücreti pa
halıdır. Bunların heyeti umumiyesini hesabet-
tikten sonra bizim sevahilimize kömürün tonasını 
faraza dört liraya nakleden bir şirkete, biz bu
rada dört lira beş kuruş teklif edersek almamak 
mecburiyetindedir. Denebilir ki rüsum vaz'ede
lim, bu tefavütü biz, rüsum vaz'ı ile artıralım. 
Kömürümüzü de aynı zamanda satalım. Müza
kere ve münakaşaya değer bir noktai nazardır, 
münakaşa edilir, kabul edilir. Fakat şahsi kana
atim; biz bir taraftan ocaklarımızı işletmek ve 
ocaklarımızın mahsulâtını tezyid ve ihracetmek 
ve ocaklarımızdan bilhakkin istifade eylemek 
mecburiyetindeyiz. Aynı zamanda bu hututu ta
ahhüdeden şirketle muhibbolmak ve şirkete gerek 
teshilât göstermek ve gerek bunların her ikisini 
telif edersek zannederim ki tarafeynin fikrini 
tatmin edecek bir şekil olabilir. Fakat münhası
ran bizimkini alsın ve münhasıran bizimkini al
mak için fazla rüsum gösterelim dersek biraz ben
deniz işi teshil etmek noktai nazarından güç görü
rüm. 

DURAK B. (Erzurum) — Memleketimizi 
baştanbaşa demiryollariyle yekdiğerine raptede
cek olan bugünkü şu müzakereyi bendeniz tebcil 
ederim ve Meçlisi Âlinizin karariyle çıkacak olan 
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bu proje hakikaten Meclisi Âlinin tarihimizde 
emsali görülmemiş hâtıralarına bir hâtıra daha 
ilâve edecektir. Millete Büyük Millet Meclisi 
büyük bir yadigâr bırakacaktır. Bununla be
raber efendiler mukavelenin bir iki noktasına 
ilişmek istiyorum. Efendiler! Proje, ilk tabı 

1 ve tevzi edildiği zaman - ki encümenlere gide
cekti - bendeniz de bu projeyi mütalâa ve tet
kik ettim. Fenne aidolan kısımlarından sarfına
zar ediyorum. Çünkü fennen mütehassıs deği
lim. Fakat idari, siyasi, iktisadi meselede söz 
söylemek salâhiyetini kendimde görüyorum. 

j Onun için bu noktalardan bendeniz de tetkik 
ettim. Tetkikatımm neticesinde birkaç noksan 
gördüm. Meselâ (birtakım ihtiyari terk edilmiş 
hatların birbirinden ayrılması ve saire ve saire-

- si gibi birçok noksan gördüm ve bunlar Nafıa 
I Encümeninde müzakere edilirken tabiî takibet-

tim, devam ettim, söyledim. Arkadaşlarımız bu
nun bir kısmını nazarı itibara alarak tashih et-

I tiler. Proje bugün iyi bir surette buraya gelmiş-
I tir. Bunlara dair bir itirazım yoktur. Yalnız bun-
ı ların içersinde itiraz edeceğim iki nokta vardır 

ve zannediyorum, Heyeti alizeniz de buna itiraz 
edecektir. Bu hususta daha evvelce İktisat Ve-

I kilinin nazarı dikkatini celbederim ve kendisin
den de bu hususa dair izahat isterim. 

Bendenizin dokunacağım nokta şudur: Tari-
I fe meselesi. Bu tarife meselesi gayet mühimdir. 

îcra Vekilleri Reisi Muhteremi Rauf Beyefendi 
I Vilâyatı Şarkiye mebuslarından burada sual sor

muştu. Bendeniz de suallerine şimdi cevap veri
yorum. Buyurdular ki orada bir (Pasinler ova-

' sı) vardır. Münbittir. Şöyle mahsuldardır, şu ka-
| dar zahire çıkarıyor. Rusya vasıtasiyl'e şuraya 
i buraya sevk ediliyor. Evet öyledir. Fakat yalnız 
I (Pasinler ovası) değil, o havalide, yani Anado-
; lui - Şarki'de böyle mahsuldar ovalarımız pek 
, çoktur. Anadolui - Şarki hayvan yetiştirir. Bi-
ı zim zaten harice ihracatımız zahire ve hayvan

dan ibarettir. 
1 Efendiler! Tarifede bendeniz şunu görüyo

rum. Tarifede her hangi bir eşya için kilometre 
başına birkaç kuruş, birkaç para konmuştur. 
Meselâ diyelim ki, buğday gidiyor. Buğdayın 

| tonundan kilometre basma yirmi para alınıyor. 
Yani adedi sahih olarak söylemiyorum. Tahmi
nî olarak söylüyorum. Halbuki bundan iktisat 
noktai nazarından memleketimizin uzak yerleri 
çok mutazarrır olacaktır. Çünkü bir ton buğ-
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daya yüz kuruş masraf zammedilirse her hal
de Ankara'dan iki yüz kuruş zammedile-
cektir. Şüphesiz Kayseri'den dört yüz, Sivas'
tan sekiz yüz, Bitlis'ten bin altı yüz kuruş zam-
medilecektir. Çünkü kilometre arttıkça mas
raf da artıyor. O halde Eskişehir sevk edecek, 
fakat zavallı Sivas sevk edemiyecek. Dünyanın 
hiçbir tarafında böyle tarife usulü yoktur. 
Bendenizin işittiğim, tetkikatım böyledir. Eğer 
varsa fen memurları burada beyan etsin, kabul 
edelim. Efendiler! Bugün Rusya şimendiferle
ri bile Moskova'dan bir ton eşya aldığı zaman 
harice elli kuruşa getirirse - ki oranın kaç ki
lometre olluğunu bilmiyorum - Sibirya dört bin 
kilometre olduğu halde ancak on iki, on üç ku
ruş oluyor. Eğer. tarife bu usulde olacak ol
sa idi Sibirya'dan hiçbir şey getirmiyecekti. 
Bu gayet mühimdir. İktisadiyatı bütün bütün 
öldürecektir. Meselâ bir kilo yün veya yapağı 
veya tirtiiik buradan İstanbul'a kaç ıkurnşa mal 
olacaktır1? Demek ki Bitlis'ten kimse bir fay
da göremiyecektir. Oranın emtiası bütün bü
tün orada kalacak. O halde bugünkü vaziyet 
ile yarınki vaziyet arasında, tarife böyle ol
duktan sonra ne gibi fark vardır? Çünkü ar
kadaşlarımız bu cihete temas etmediler. Ben
deniz zaten bunu mühim görüyorum. Encü
mende de bunu hayli söylemiştim .Fakat unu
tuldu mu? Bilmem ne oldu? Bunu temin et
mezsek şimendiferi yapmakta bir faide temin 
etmiş olmayız. Bütün memleketimizin uzak 
yerlerindeki ihracatımız çürümeye, bitlenmeye 
mahkûmdur. Efendiler gerçi o maddede bir 
şeyi nazarı dikkate almışlar, bendeniz de gör
düm, tarifede de var. Yalnız hayvanatın, her 
hangi taraftan olursa olsun, mevcut projedeki 
tarife üzerine ücretini nısfa tenzil etmişler. 
Bunu gördüm. 

İSMAİL SUBHÎ B. (Burdur) — Erzu
rum için iyi bir şeydir. 

DURAK B. (Devamla) — Yine hissiyatla 
söylüyorsun. Erzurum Karadeniz'e raptediliyor. 
Erzurum mevzuubahis değildir. Ben memleket 
için söylüyorum. Fransa için söylemiyorum. 
Durak'm gönlü daima memleket için çarpar, 
Erzurum için değil. 

İSMAİL SUBHİ B. (Burduk — Erzurum 
Fransa değil Durak Bey! 

DURAK B. (Devamla) -— Rica ederim, ye
tişir artık. Ben söyliyeceğim sözleri memleke
tin her tarafını düşünerek söylerim. Onu da 
düşünürüm. Şüphe yok! Onu da söyliyeceğim. 

Efendiler; bu tarife meselesini arz ettiğim 
veçhile eğer tashih etmezseniz ve edilmeden 
bu proje yapılırsa, memleketimiz iktisadiya
tında salâh hâsıl olmasına imkân yoktur. 
Ve illâ böyle yürüyeceğiz. Bendeniz bu husus 
hakkında bir takrir vereceğim. Her halde bu
nu ıslah etmek lâzımdır ve elzemdir. Bu hu
susta İktisat Vekili Beyefendinin de mütalâa
larını dinlemek istiyorum. 

Sonra ikinci bir meseleye daha temas ede
ceğim. Ona burada ikinci bir arkadaşımız da 
temas etmişti. İmtiyazın 99 sene olması. Ben
deniz bunu da çok görüyorum. Bu 99 sene 
vesaiti fenniyei seriai cedide - biraz uzatalım 
şöyle icadedilmezden evvel 99 sene uzun de
ğildi. Çünkü o vakit kazma ile, kürek ile ça
lışılacaktı. Ve vesaiti nakliye de kağnı, hayvan, 
deve idi. Evet o zaman 99 sene uzun değil
di, kısa bir müddet idi. Fakat vesaiti nak-
liyei fenniyei cedidenin böyle süratle seyrettik
leri bir zamanda, göklerde tayyareler ile sevkı
yat yanıldığı bir zamanda her halde böyle 
99 senelik bir imtiyazın doğru ol-mıyacagı ka
naatindeyim. Fa:kat ihtimal aldanıyorum. Çok 
ısrar etmiyorum. Fakat her halde hatırıma 
erelpn bir şeydir. Söylüyorum. Bu imtiyazın 
müddeti biraz kısaltılacak olsa daha iyi olur. 
Bunu mütahassıslariyle de evvelce görüştüm. 
Dedim ki ; vakıa biz bunu 99 senelik bir im
tiyazla veriyoruz. Fakat bütün madenlerimiz 
ve saire 99 sene değil, kırk elli sene zarfında 
bütün altüstolacak. Biz ahlâfımıza boş ve ku
ru bir memleket bırakacağız. Bendeniz bunu mü
tehassıs Ibeylerle görüştüm. Onlar buna şu su
retle itiraz ettiler: Dediler ki; evet, vakıa bu im
tiyaz biraz uzundur, evet dediğiniz doğrudur. 
Fakat veresiyeyi peşin ediyoruz. Yani altmış se
ne, seksen sene sonra alacağımızı yirmi sene ev
vel, otuz sene evvel alıyoruz. . Yani vesaiti seriai 
fenniye bunları daha evvel topraktan çıkarıyor 
ve para ediyor. Yani bundan bize düşecek ne 
hisse varsa gerek amelemize ve gerek rüsum ve 
saire bunları bize daha evvel veriyor. Gerçi bu 
veknazarda iyi görülecek bir şeydir. Böyle boş 
samanlarımızda, parasız zamanlarımızda veresiye
yi peşine tahvil etsek güzel olur. Fakat bilmi-
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yorum, âtide bize ahfadımız bu hususta ne der? 
Bilmem ki bize rahmet mi okur? Zahmet mi okur? 
Onu da rahmete tebdil ettirmek için ne müm
künse onu yaptıralım. Diğer cihetlerini müte
hassıslarına bırakıyorum. 

MÜHENDİS MUHTAR B. — Efendim me
bus beylerin suallerine cevap vereceğim. 

RElS — Heyeti umumiyesi hakkında altı, ye
di kişi söyliyecektir. Onun için Muhtar Beyi din
liydim. 

MUHTAR B. — Efendim mebus beylerin su
allerine cevap vereceğim. En evvelâ Durak Beye
fendinin tarife meselesine cevap vermek istiyo
rum. Çünkü o, gayetle büyük ehemmiyet veriyor 
ve hakkı da vardır. Çünkü nakliyat ücreti ço
ğalıyor ve ekseriya gayrikabili tahammül bir ha
le geliyor. Fakat tarifelerin tadilâtı şu veçhile 
oluyor ki: Evvelden beri, meselâ Eskişehir'e ka
dar bir vagon ücreti on beş lira iken, Ankara'dan 
da on beş liraya gidiyor. Konya'nın da yirmi li
ra iken, Kayseri?den gelen buğday Ereğli'den bi
le yirmi liraya giderdi. Yani mesafeler çoğaldık
ça şirketler, tarifeyi tezyide mecburdur ve nizam
nameyi tetkik ederseniz tarifeler mutlaka Nafıa 
Vekâletinin tasdikine vabeste olarak mevkii tatbi-
ka konulabilir. Biz şimdi tarifeleri, kilometreler 
için uzunuzadıya tadilâta koyulursak, yani bulun
duğumuz zaman için tarifeyi tadile kalkarsak, 
esasen bulunduğumuz zaman; bir tarifeyi tesbit 
için müsaidolmıyan bir zamandır. Biz tarifele
rin âzami miktarını koyduk. Ciheti tatbikıyesine 
gelince : Her mahalle şimendifer inşa olundukça, 
o mahallin ihracatını düşünerek ona göre tarifele
ri tesbit edeceğiz ve o tarifeler, Nafıa Vekâletin
ce tasdik edildikten sonra tatbik olunacaktır. Şir
ket, kendisi tarifeleri yapıp da tatbika salâhiyet-
tar olmadığından uzak mesafelere ait tarifeleri 
yapıp da ona göre tatbik etmek Nafıa Vekâleti
nin salâhiyeti dahilindedir. Nitekim şimdiye ka
dar öyle yapılmıştır ve öyle tatbik olunmuştur. 
Yine Durak Beyin mütalâası üzerine şimdiye ka
dar, harbden evvel bile; hiçbir şimendiferin tari
fesinde olmıyan bir hali tadil ettik ki; mevaşinin 
nakliyatı için yapılan bir nakliyede eğer tek bir 
hayvan için de bir vagon istenirse, şirket temin 
edecektir. Vagon hamulesinin nısfından ziyade 
(bir hamuleyi teşkil edecek bir mevaşi nakliyatı 
olabilirse, bütün şirketlerin tarifelerine nazaran 
nısıf dereceye tenzil ettik. Bundan ziyade - ga
layı es'ar bu halde olduğuna göre - indirilemez. 
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Bu tarifelerden bendeniz korkmuyorum. Çünkü 
harbden evvelki tarifelerin aynıdır. Ahval böyle 
gayrisabit kaldıkça Nafıa Vekâletiyle bittetkik 
tanzim olunan tarifeler tatbik olunacaktır. Her 
altı ayda bir kere tarifeler tebdil olunacaktır. 
Onun için her cihetten memleketin menafii daima 
gözetilir ve ona göre tarifeler tesbit edilir. 

Emin Beyefendinin depozito akçesi hakkında
ki sözlerine gelince: Depozito akçesi, yani bu im
tiyaza depozito akçesi ne veçhile tesir edebilir? 
Diğer şimendiferlerin depozito akçelerine naza
ran bunun çok az olduğunu buyuruyorlar. Ha
kikaten nispet edilirse azdır, fakat bu imtiyaz 
gibi hiçbir imtiyaz vermediniz beyefendJer.. 
Yani bu imtiyaz Meclisten çıkıp imzalandıktan 
sonra sahibi imtiyaz muhayyerdir. Bir müddeti 
muayyenede elli bin lira veyahut üç. yüz bin 
lira da depozit akçesi koysa ve müddeti muay-
yenesi zarfında bunu yapmıyacağım derse, bü
tün parayı iade etmek mecburiyetindeyiz. Eli
mizde elli bin lira olsun, yüz bin lira olsun tesiri 
nedir? Hiçbir tesiri yoktur. 

Sonra müddeti imtiyaz, en âzami kırk dört 
sene olmalıdır deniyor. Şimdiye kadar biz elli 
kilometrelik bir şimendifere bile imtiyaz ve
rirsek doksan dokuz senelik imtiyaz verirdik 
ve dünyada şimendifer imtiyazı olarak kırk 
dört senelik imtiyaz yoktur. Esasen bu dok
san dokuz senelik imtiyazı biz Avrupa'dan al
dık. İngiltere'de yüz sene imtiyaz verilecek. 
olursa o hukuku müktesebe olur. O zaman Hü
kümet ona müdahale edemez. Onun için orada 
doksna dokuz sene verilmiş ve bu usul ittihaz 
edilmiştir. Bu her tarafta âdet olduğundan biz 
o usulü de kabul ettik. Hattâ elli altmış kilo
metrelik bir şimendifer imtiyazı verdiğimiz 
halde bile doksan dokuz sene olarak müddeti 
imtiyaz verdik ve hattâ imtiyaz müddeti az 
olarak verdiğimiz bir tünel imtiyazı vardır ki, 
miktarı kâfi gelmedi. Bilâhara kırk sene daha 
temdidedildi. Onun için böyle zaten inşaatı bile 
on veya belki daha fazla müddet süren bir şir
ketin imtiyazı ki... 

OSMAN B. (Lâzistan) — Belki de yirmi 
sene... 

MUHTAR B. (Devamla) — Ben mübalâğa 
etmek istemiyorum. İnşaallah on senede bitire
ceğiz: Böyle bir şimendiferin inşası için 99 
sene müddet vermek, şimdiye kadar vâki olan 
emsaline nazaran çok değildir, muvafıktır. 
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Yalnız Emin Beyefendi buyurdular ki, ma

denlerimiz miktarca az olur ve otuz senede bi
terse ,ondan sonra ne yapacağız? Bendeniz arzu 
ediyorum ki, şirket o madenleri serian işletsin, 
kömürü ve sair tabiî servetlerimizi otuz seııed. 
meydana çıkarsın, memleketi zengin etsin de 
ondan sonra memleket terakkiyatı sayasind. 
madensiz işlesin, yani maden kalmazsa maden-
siz olarak şimendiferleri işletmiş olacaktır. Ni
çin korkuyoruz? Ne kadar çabuk işlenirse ser
vetimizi o kadar çabuk topraktan dışarı çıkar
mış oluruz. 

Süleyman Sırrı Beyefendi buyurdular ki : 
Yozgad'tan güzergâh geçmiyecek. Filhakika 
Yozgad gibi mühim bir mevkiden şimendiferlerin 
geçmesi çok arzu olunurdu ve bunu üç yüz yir
mi beş senesinden beri tetkik ettik. Fakat biliyor
sunuz, şimendifer, teşbihte hata ollmaz, deve gibi
dir, ne inişi sever, ne yokuşu.. Yozgad, civarına 
nispeten gayet anürtefi bir yerdir. Biz güzergâh 
çizerken Yozgad'm hizasında bir köy veyahut 
Hacışefaatlı mevkiinde bulunurken denizden ye
di yüz seksen metre irtifainda bulunuyoruz. 
Oradan Yozgad'a kadar çıkmak için 1 300 met
re kadar daha lâzımdır. Ve Yozgad mün-
hat olduğu için tekrar inmeye mecbur olu
yor. Bu şimendifer yalnız Yozgad için yapıl
mış olsaydı Yozgad için o fedarkâlık yapılır 
ve çıkılırdı, fakat memleketin askerî ve iktisa
di büyük bir şebekesidir. Yani İstanbul'dan 
Erzurum'a, Bayezid'e kadar giden bir hattın 
ortasında büyük bir arıza teşkil edip de kabili
yeti nakliyesini tağyir etmek, o hattın ehemmi
yeti iktisadiyesini ref'etmek demektir. Bunu 
da yapacağız. Eğer fennen kabilikabul feda
kârlıkla Yozgad'a daha ziyade yaklaştırabilir-
sek oradan da geçireceğiz. Yozgad gibi mühim bir 
yerin muhakkak olan metali'bini temin edebil
mek için çalışacağız. Lâkin şimdiden arz ediyo
rum ki hattın şeklinin tağyir edilmesine sebeb-
olacak bir şekli hadis olmayıp da ehven ola
rak bir şekil hadis olacak olursa Yozgad'a Yer
köy mevkinden kırk kilometrelikbir dekovil 
hattı ve yine aynı noktadan Kırşehir'e yetmiş 
kilometrelik bir hat yapacağız ve ikisinin ima
lâthanesini Yerköy gibi şimendifer güzergâlhin-
da bir yerde yaparak her ikisini de dekovil 
vasıtaısiyle mahalli matlubuna götüreceğiz ve 
raptedeceğiz. 
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Efendim dar hat ve geniş hat meselesi lâyi* 

halarda uzunuzadıya zikrolunuyor. Hattâ zan* 
nediyorum Ali Rıza Beyefendinin buyurduk^ 
lan lâyiha da o dar hattan bahis idi. Bendeniz 
eğer Nafıa Vekâleti namına buraya bir proje 
getirip de bu geniş hattı Hükümet yapacak 
demiş olsaydım, o zaman söyliyebilirlerdi ki; 
bu geniş hat çok masraflıdır. Dar hat yapılsın 
derdiniz. O vakit hep beraber bunu uzunuza
dıya müzakere ederdik ve geniş hattın fayda
lı olup olmadığını izah ederdim. Lâkin şimdi 
bir şirket geliyor, bu şirket diyor ki; ben Şi
mendiferlerinizi yapacağım ve geniş hat ola
rak yapacağım ve istediğinizden âlâ yapacağım 
ve bu geniş hat için sizden bir şey istemiyeceğim 
derse, o zaman dar hat istiyoruz demek kadar,tu
haf bir şey tasavvur edemiyorum. Esasen mem
leketimizde üç yüz yirmi dört senesinden beri bu 
şimendiferin programı Erkânı Harbiye Daire
siyle müttefikan yapılmıştır ve orada bu hatla
rın geniş olmaktan başka hiçbir suretle kabili
kabul olmadığını ciheti askeriye tebliğ etmiş bu 
program o suretle tesbit olunmuştur. Şimdi bu
nun dar hat olması daha iyidir denilirse ve bunu 
her kim söylerse söylesin, mademki alâkadar olan 
ciheti askeriye bunun geniş hat olmasını elzem 
görüyor ve hattâ en son olarak beher hatlta bir 
eüzitam naklolunabilmek içjn lâafcal yetmiş din
gili haiz bir tren sevk etmek istiyor ki, bir de 
memleketin arızası malûmdur bu dar hatla ka
bili temin midir? En çok yüz, yüz elli ton nak
ledebilecek trenleri yapabileceğiz. Halbuki dar 
hatlarla bu memleketin nakliyatını temin etmek 
imkânı yoktur. Bu adam bize geniş hat için hiç
bir fedakârlık tahmil etmiyor. Bunun dar hat 
olmasını istemek artık garip bir şey olur... 

Aklıma gelmişken bu dar hat, geniş hat me
selesi için size bir vaka arz edeyim. Zannedersem 
1327 senesindeydi. Fransızlar bize dar hat yap-
ımayı teklif ettiler. Bendeniz hayret ettim. Çün
kü teklif eden zevat, cidden mütehassıs zevattan 
olduğu giibi, Samsun - Sivas'ın vaziyet ve ehem
miyeti iktisadiyesini de bilenlerdendir. Bana bu 
teklifi yapan zevat, Samsun - Sivas hattının tek 
hat olarak ancak bir müddeti kalîle kalacağını ve 
sonra geniş hatta tebdil edileceğini söyledi. Ben
deniz hayret etitim. Dedim ki, bu teklifi niçin ya
pıyorsunuz? Şirket böyle istiyor dediler. Lâkin 
bir zaman sonra hususi olarak dedim ki : «Siz bu 
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dar hattı niçin istiyorsunuz, bunu bana anlata
maz mısınız?» En nihayet verdiği cevap şudur : 
«Vallahi bunu ben de bilmiyorum. Çariküf'da bil
miyor, Rus Erkânı Harbi de bilmiyor.» Demekki 
vilâyatı Şarkiye'de dar hat olması, yani bu dar 
hatla vesaiti nakliyeyi temin etmek bu şirketlerin 
aldığı talimat iktizası idi ve o talimatı veren Is-
tanibultâa Sefir olan Çarikof tu. Halbuki bunun 
eabaıbmı o da bilmiyordu. Daha uzaktan gelen ta
limat üzerine bu hattın dar olmasını istiyordu. 
Memleketimizde dar hattın kabiliyeti nakliyesi
nin nakıs olacağını ispat etmek için bu talep kâ
fidir zannederim. Eğer bu dar hattı kaıbul etmiş 
olsaydık o vakit kabiliyetsizliğimizi göstermiş 
olurduk. 

Muş Mebusu Osman Kadri Beyefendi hattın 
Muş'tan geçmesini talebediyorlar. Evet; biz de 
hattın Muş'tan geçmesi için tetkikatı fenniyede 
bulunduk, evvelden Anadolu'da şimendiferlerin 
nerelerden geçeceği hususunda tetkikatı fenniye 
yaptırdık. Harput'tan Muradiye istikametinden 
Muş ovasına ve Muş ovasından (Rahova) yay
lasına, oradan bir şube Bitlis'e olmak üzere en 
münasip güzergâh olarak bunu buldok. İhtimal-
ki âtide tatbik edeceğimiz güzergâh bu olacaktır. 
Fakat bu güzergâh müşkül olduğu gibi Diyarbe-
kir'den Bitlis istikametinde tetk ;kat yaptırdık. 
Orasını daha müşkül bulduk. Muş tarikm ;n gü
zergâh olmaya daha ziyade kabiliyeti olduğuna 
vâkıf olduk. Ve o kısmı kısmen tesbit ettik. Gay-
rikabili tağyirdir denecek kadar da malûmat sa
hibi değiliz. Yeniden tetkik edeceğiz. İhtimal 
ki hattı Muş'tan Hınıs'a ve Hasankale'ye rapte
dip doğrudan doğruya daha kolay, daha kısa 
bir güzergâh aramak ihtimali de vardır. Onun 
için Muş ovasının ehemmiyeti Nafıa Vekâletinin 
nazarı dikkatinden dûr tutulmuyor ve arazinin 
kabiliyeti daima göz önündedir. 

Zonguldak havzasının bu şebekeye raptı mese
lesine gelince efendiler; Bizim Anadolu'nun Şi
mal kısmında bilhassa bu Garp cihetinde mühim 
bir hattımız vardır. O da, Adapazarı'ndan baş-
lıyarak Düzce, Bolu, Gerede, Bayındır, Çerkeş, 
Karacaviran, Koçhisar, Tosya, Hacıhamza, Os
mancık, Gümüşhacıköy, Merzifor'dan gelerek 
bu hatla birleşecek bir hattır. Lâkin bu vilâyatı 
Şarkiye şimendiferleri projesine o kadar çok şey 
tahmil ettik ki mecmuu dört bin kilometre bir tü
le vardı. Bu hat fevkalâde mühimdir. Harita
ya bakarsanız Eskişehir'den Ankara'ya gelen 
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ve oradan Sivas'a doğru temdidedilen hatla de
niz arasını tansif eder bir hattır. En kolay bir 
hat olduğu gibi en mühim merakimden geçiyor. 
Bu merekizin kısmı âzamini saydım. Bu hattın 
yapılması bizim için matlup ise de bunu Çester 
projesi gibi yükünü almış bir projeye ithal etme
dik. Bunu ayrı tuttuk. Hattâ Ömer Lütfü Beyin 
ısrarı üzerine Merzifon şubesini mecburi klsma 
liâve etmişken bilâhara hattâ o şubenin bir parça
sı yapılıp da Çester'in ilerde (Bu bana aittir) de
memesi için o müstakil hattı ayrı tuttuk, onu ay
rıca yapacağız. Eğer bu şirket işinde çok ilerler 
ve bu işi de yapacağına bir kanaat getirirsek bu 
işi de o zaman ona veririz. Lâkin Anadolu hattı
nın imtiyazı mademki Gerede'ye kadar vardır ve 
bu imtiyaz bugün mevcuttur, harb dolayısiyle, 
esbabı mücbireden dolayı tavakkuf etmiştir, sulh 
olduğu zaman Anadolu hattını işletecek olan her 
hangi bir şirket Gerede'ye kadar, yani hattın 
müşkül olan aksamını projesi mucibince ve şe
raiti malûmesi ile bitirmeye mecburdur. Gerede'
den sonrası, oraları bilenlerce malûmdur, bilhas
sa ben oraları geçen sene tetkik ettim, güzergâh 
gayet iyi ve inşaatı ve kabiliyeti nakliyesi gayet 
kolaydır. İnşallah hat bitmeden onu bitirmiş 
olacağız. 

Hilmi Beyin sorduğu rüsum meselesini Heye
ti Vekile Reisi Beyefendi izah ettiler. Esasen o 
madde kuyut ve şurut tahtına girdikten sonra, 
şirkete verdiğimiz hakkı on seneye indirdik. 

Şirket mutlaka şeraiti cinsiye cihetiyle kö
mürlerin Avrupa kömürüne muadil olmasını şart 
tutuyor. Yani Avrupa'dan geleceğe muadil ol
sun diye bir kayıt koyduk. Bu şeraiti niçin koy
duk? Malûmuâlinizdir ki, Anadolu'da maden kö
mürü olarak yalnız Zonguldak var. Halbuki Ana
dolu'nun içerisinde her yerde (Linyit) vardır. 
Erzurum'a kadar nereden bir delik açarsanız lin
yit çıkarabilirsiniz, hepinizin memleketlerinde 
vardır. Fakat bu linyitlerin iyisi ve kötüsü var
dır. İşte kömür, mutlaka bunu işleteceksin, de-
mekliğimiz ihtimali vardır. Nasıl ki, biz şirketi 
birtakım kuyut ile takyidetmek istiyorsak, o da 
bize karşı bâzı kuyut ile" tedafüi vaziyet alacak
tır. O da bizden «Kabiliyeti istimaliyesi olan ve 
şeraiti de müsait bulunan kömürlerin» kaydını is
tedi. 

Heyeti umumiyesi bu kadar iyi olan bir pro
jede ufaktefek kusurlar tabiî olacaktır. Her ta
rafı da bizim için iyi olacak değil ya! Bu bir 
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mukaveledir. Birisi fedakârlık yapacak, diğeri 
fedakârlık yapacak ki, aralarında itilâf hâsıl 
olsun ve mukavele yapılsın. 

Hatların inşa müddetine gelince : Görüyorsu
nuz ki, bir mukavelei iptidaiye ve esasiye yap
tık. Sonra bir de mukavelei müzeyyele yaptık. 
Bunların hepsi ayrı ayrı şekilde yapıldığı için 
beyinlerinde bir insicam yoktu. Son zamanda ye
niden tetkikat yapıyoruz. Hatta Samsun'dan 
başlıyoruz, 3 sene yedi ayda Sivas'a kadar geti
receğiz. Hattâ evvelden Sivas'tan başlayıp Er
zurum'a doğru çabuk ilerlesin, diyorduk. Geniş 
hattın Sivas'a muvasalatından evvel diğer hat
tın Sivas'a muvasalatını temin ettik. Sonra iki 
ihtiyari hattı, vilâyatı Şarkiye'nin bihakkin tale
bi üzerine - ki, zaten i'ktisaden de, zaruri idi - Er
zurum, Bayezid hatlarını mecburi hutut içerisine 
dâhil ettik. Biri de Akdenizi, Karadenize birleşe
cek bir şube idi ki, o da Ulukışla'dan Şefaatli'ye 
kadar olan hattır. Trabzon hattının hakkıhıya
rını 3 seneden iki seneye indirdik. Sonra Sam
sun - Sivas; Ankara - Sivas hatları müstesna ol
mak üzere diğer hatları şirketin kabul edip etmi-
yeceğine dair hakkıihiyarını kamilen iki seneye 
indirdik. Yani iki sene zarfında umum hatları 
ya kabul eder, ya reddeder. Projeyi o hale getir
dik. Sonra Trabzon hattını bir seneye indirdik. 
îlâve kâğıdında bir parça yanlışlık oldu, yani 
iki sene sonra mübaşeret edeceği yazılıdır. Hal
buki onda da şirket bir seneye muvafakat etmiş
tir. Bu tadilât kâğıdında, Trabzon için yazılan 
kâğıtta iki sene, bir senedir. Mukavele, kesbi ka
tiyet ettiği tarihten bir sene zarfında ihzar edip 
Nafıa Vekâletine verecektir ve ondan sonra in
şası müddetini de dört sene yaptık. Malûm Trab
zon hattı müşkül bir hat olduğu içini ondan daha 
az müddette yaptıramazdık ve diğer hatların 
müddeti inşasını da fennen kalbil olan müddete 
tenzil ettik. 

Yani efendiler, zannederim ki, memleketin me
nafimi mümkün mertebe temin ettik. Şirkete el
bette bâzı menafi temin etmezsek esasen dört bin 
kilometrelik hattı başka türlü yapmak mümkün 
değildir. 

Efendim, madenler meselesine gelince : Ben
deniz filhakika maden sahibi olan îktisat Vekili 
Beyefendi burada iken söz söylemeye teeddüb-
ederim. Verdiğimiz şey nedir madenden? Yani 
eşhası saliseye verdiğimiz şeylerden daha men-
fatli bir surette, meselâ birisi gelir de bu maden-
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I lerden her hangi birisini ister ve imtiyazını taleb-

ederse biz bu madeni ona vereceğiz ve ondan 
rüsum istiyeceğiz. Başka bir şey istemiyeceğiz, o 
adam ne kadar temettü kazanırsa kendisine kala-* 
çaktır. Halbuki talibi imtiyaz Çester cenapları, 
madenden eğer çok temettü yaparsa yüzde otu
zunu da bize veriyor. Yani diğer eşihası saliseden 
istediğimiz şeyi bundan istiyoruz. Yalnız Çes
ter'in bir kusuru varsa zengindir. Parası var
dır. Binaenaleyh işletecektir ve memleketimiz
de yüz binlerce adam çalıştıracak, madenleri 
meydana çıkaracak. Ben hayret ediyorum, 
yani bu madenleri başka türlü iyi şeraitle ve
remezdik. Eşhası saliseye vereceğimiz bir şera
itle verdik. Mukabilinde de dört bin kilomet
re hat inşasını deruhde ettirdik. 

Biz Trabzon - Erzurum hattını Fransızla
ra keşfettirdiğimiz vakit, dar hat olarak 31 bin 
altına yaparız dediler. Sivas'tan Erzurum'a ve 
Çaltı'dan Harput'a kadar olan hattın işte ev
rakı resmiyesi buradadır. Kıymeti 17 bin altın
dır. Fransızlarla yaptığımız ve kesbi katiyet 
etmiyen proje de, mukavelemizde 17 bin lira
dır. öteki 31 bin liradır ve dar hattır. Bu hat
ları yapacak olan bir adam madenleri eşhası 
saliseye vereceğimiz şeraitten daha iyi şeraitle 
işletecek, fazla olarak bu müşkül olan hatları 
da yapacaktır. Ciheti askeriyenin istediği şe
raitle ve bütün kudureti haiz olarak şimendi
fer yapacaktır. Yani bendenizin mâruzâtım; 
bunun bir kusuru varsa projenin çok iyi olma
sıdır. Hilmi Beyefendi diyor ki : Çok milyonlar 
oynadı. Maatteessüf. şimdiye kadar oynamadı. 
Fakat bundan sonra inşallah oynıyacaktır. 
Esesen (bu işi milyonları oynatmak için yapı
yoruz. Daha oynatamadık. İnşallah bundan 
sonra oynıyacak. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Oynarken 
biz de dibinde oynamıyalım. 

MÜHENDÎS MUHTAE B. — Yok yok! > 
SIRRI B. (îzmit) — Muhtar Bey! Hatırım

da kaldığına göre zatıâlileri şimendiferler Mü
dürü Umumisi iken bu Çester projesine mua
rızdınız ve eski Meclisi Mebusanda reddedilme
sinin en mühim âmillerinden idiniz... 

MÜHENDÎS MUHTAR B. — Evet doğru
dur. 

SIRRI B. (îzmit) — Müsaade buyurunuz 
I sözümü bitirmedim. O vakit itirazınıza sebep 
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neydi? ve itirazınız haügî noktalara idi ve o nok
talar nasıl tebeddül etti ki zatıâlileri tebdili 
akîde ettiniz? 
t MÜHENDİS MUHTAR B. — Efendim; ha
kikaten bendeniz 1325 Teşrinisanisinde Demir-
yollar Müdürü Umumisi oldum. O zaman Lasko 
Projesiydi. O vakit, bu müzakereyi bendeniz yap
tım ve gece gündüz Çester Projesinin yapılması 
için çalıştım. Şimdiki projeye hemen hemen ya
kın, yalnız Anadolui - Şimalî kısmı harieolmak 
üzere, yani Sivas'tan, Harput'tan, Diyarbe-
kir'den geçmek üzere Musul'a, Kerkük'e kadar 
esaslı, yani mukavelenamei esasi kısmına dâhil 
olan aksamın mukavelenamesini, şartnamesini 
yaptık. Fakat o sene, Meclisi Mebusana yetiş-
tiremedik, Meclis dağıld:, senei âtiyeye kaldı. 
O vakit de Samsun - Sivas hattında ' bilfiil işe 
başlamıştık. O sırada bendeniz de bir tahki
kata gitmiştim. Çester müracaat etti, bu hat
tı bu şeraitle yapamam dedi, hattın dar olma
sını istiyordu ve hattın Sivas'tan Harput 'a ka
dar olan kısmını hazfetti. Hattın Yumurtalık'
tan Maraş'a kadar Ceyhun vadisinden geçecek 
olan kısmı gayet müşküldür. Binaenaleyh bu 
hattın mesarifi inşaiyesi 160 bin liradan fazla 
olursa bunu Hükümet versin dedi ve elhâsıl 
projem, yani o vakitki raporum basılmş ola
rak mevcuttur. Yani itirazım da resmî olarak 
Meclisi Mebusana kadar gitmiştir, on dört mad
delik tadilât yaptılar. Bu tadilâtı bendenizle 
müzakere ederken reddettim. Dedim ki, senin
le mükemmel, geniş hat olarak bir proje yaptık 
ve mükemmel bir şey vücuda getirdik, iki ta
rafın nef'ini dört, beş ay düşündük. Hattâ 
Meclisin bir içtimaını kaybettik. Şimdi yeni
den bu tadilâtı istiyorsun. Bu tadilâtı mem
leket namına kabul edemem. Kabul etmeden Sam
sun'a gittim. Hakkı Paşa merhumun hem sadareti 
hem Nıaf ;a Nezareti zamanında idi. Her nasılsa bu 
tadilâtın mühim bir kısmını kabul ettirmiş, 
Meclise bir esbab mucibe mazbatasiyle gönder
diler. Geldiğim vakitte bir emrivaki karşısında 
kaldım. Namuslu bir memurun yapacağı bir 
iş, Nazırıma bir rapor yazdım, dedim ki, yap
tığınız iş şundan, şundan dolayı kusurludur, 
ben vazifem itibariyle yazıyorum diye Nazırı
ma bir rapor yazdım, o raporu da o vakit Na
zırım olan Hakkı Paşa, Meclisi Mebusan Rei
sine verdi. îşte yine de muterizim dar hatta. 
Bugün yine dar hat olarak ve arz ettiğim gibi 
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j 14 tadilâttır ve on dördü de memleketin zararı-

nad r. Geniş hatlı projenin tadili idi. Onların 
hepsini birer birer sayarak resmen yazdım. 
Hattâ Hükümetin memuru olarak Meclisi Mebu
sana gittiğimde Hükümetin gönderdiği rapor 
aleyhinde söz söylemeye salâhiyettar olmadı
ğım halde garip bir şey olarak orada da söyle
dim. Çünkü raporumu müdafaaya mecburdum. 
Çünkü bu geniş hattı yapmak istiyenler dar hat
ta çevirdiler, birçok şeyler yaptılar. Elbette 
mümanaat ederim. Sıfat sahibi adam mem
leketin menafiini nerede görürse elbette mü
dafaa eder ve işe müdahale eder. Yine (çimdi 
kıyameti koparırım ve müdafaa ederim. 

SIRRI B. (İzmit) — O zaman şayanı itiraz 
bulduğunuz on dört madde bugünkü şartname
de tebdil edildi mi? 

MÜHENDİS MUHTAR B. — Hayır efen
dim. Dar hattın hiçbirisi bugün yoktur. 

SIRRI B. (Devamla) — Yani o günkü mah
zur bugün var mıdır? 

MÜHENDİS MUHTAR B. — Bugün yok
tur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Muh
tar Beyefendi! Yozgad'm arzan mürtefi bir 
mevkide bulunduğundan ve bundan dolayı gü
zergâhın Cenubunda Hacişefaatli'den geçmek 
mecburiyetinde bulunduğundan, bu hat Yoz
gad'a kadar gidebilseydi behemehal Yozgad'a 
girebileceğinden bahsettiniz. Bunlar defaatle 
keşfedilmiş ve hattâ şehrin mevkii bile tâyin 
edilmişti. Binaenaleyh Muhtar Beyefendi Nafıa 
Vekili Beyefendi namına bu mukavelename
nin imzasından sonra tekrar keşfedileceğini 
vo imkânı fennî aranılacağını ve mümkün ol
duğu takdirde Yozgad'in içerisine, olmadığı 
takdirde bir şube ile Hacişefaatli'den geçen 
hatta raptedileceğini vadt buyurdular. Bende
niz buna alenen teşekkür ederim.. Zapta geç
mesi için ben bunu izah ettim. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Hattın Şarka 
doğru olan güzergâhı Elâziz, Ergani, Diyar-
bekir, Bitlis, Van'dır. Beyanatı âlinizde hat
tın Muş'a da uğrıyacağı anlaşılıyor. Güzer
gâh üzerinde bu mühim tebeddülü nerede ve 
nasıl yapacaksınız? Ve bu işe nereden gidecek
siniz ? 

MÜHENDİS MUHTAR B. — Bendeniz arz 
I ettim efendim. Vilâyetlerimizin Şark kısmm-
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da sahih derecede tetkikatımız henüz ilerle
memiştir. Şark kısmının güzergâhının tetkiki 
henüz nihayet bulmamıştır dedim. Yani tet
kikatımız Murad'ı takiben ya Muş'a kadar 
gider veyahut Bitlis'e kadar. Zaten on iki 
kilometredir. Yedi kilometre de Tatvan'a ka
dardır. 

\ USUF ZİYA B. (Bitlis) — Yanlış anla
şıldı. Muş'a nereden Gidiyor? Elâziz'den Van 
üzerine ayrılıyor. Şu halde Ergani, Diyarbe-
kir ne oluyor? 

MÜHENDİS MUHTAR B .— Efendim 
bu bir şubedir. Harput ' tan, Palu'dan Fırat 
nehrine gider. Muş ovasına çıkar, Muş ova
sını bitirdikten sonra Rahve sırtına, Rahve 
sırtından da bir kol Bitlis'e bir kol Muş'a bir 
kol Tatvan'a, bir kol da Garp kısmından ge
çer, Ergani madeninden sonra yine diğer hat, 
Harput'tan itibaren Gölcük'ün Garp kısmın
dan geçer, Ergani madeninden, Diyarbekir'den 
doğrudan doğruya (Arada'ya) gider. Bun
ların her ikisi de ayrı ayrı hatlardır. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Şube hangi
sidir? 

MÜHENDİS MUHTAR B. — Beyefendi 
ikisi de geniş, ikisi de aynı kabiliyettedir. Siz 
hangisini isterseniz ona şube diyelim. Diğe
rine hattı aslî diyelim. Zannedersem hattı aslî 
Van'a kadar giden hattı aslidir. Van'dan ay
rılan hat şubedir... 

YUSUF ZÎYA B. (Bitlis) — Projenin ih
tiva ettiği şeye göre Bitlis, Harput, Elâziz, 
Ergani, Van gölü... Harita böyle gösteriyor. 

MÜHENDİS MUHTAR B. — Evet efen
dim; projede diyor ki bu güzergâhlar Na
fıa Vekâletinin arzusiyle ileride tadil ve tas
hih olunabilecektir, yani bugün daha nokta 
nokta tesbit edemedik. Yalnız Samsun - Sivas 
hattı nereden geçecek, onu biliriz, kazıklarını 
da çakabiliriz, netekim bir kısmını da... 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Bu tebeddül 
hususu, yirmi kilometre üzerinde olabilir, böy
le yüz elli kilometre üzerinde olabilir mi? 
Güzergâhın her ikisi de bu saydığımız yerler
den ödemek üzere ne veçhile tebeddülata uğ-
nyacak? 

MÜHENDİS MUHTAR B. — Şube hattı 
ile esas hat arasında noktai iltisaktan ayrıl
maktan başka bir fark yoktur. Yani Diyar-
bekir'e geldikten sonra Van'a ve Bitlis'e mi 
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gidecek, yoksa, Harput civarından iki hat mı 
ayrılacak? Bunu yapmaya elbette salâhiyatta-
rız ve vazifemizdir. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Efendim, bü
tün hatların bir kül addedildiğini ve bunun 
hakkı hıyarının da iki seneye indirildiğini ve 
bunun iki senede olacağını söylediler. Beyefen
di ! Şube unutulmuş galiba meselâ.. Adapazar'ı 
Merzifon hattı buna dâhil değildir. 

MÜHENDİS MUHTAR B. — Efendim arz 
ettim. İki şubeyi, iki ihtiyari hattı mihveri hat
ta tahvil ettik. Onlardan bahsettim. Ve mecmu 
hatların bir kül addedildiğini söyledim. Yoksa o 
hat, ihtiyari olarak kaldığı gibi şubelerde... 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Ondan başka 
kalmadı mı? 

MÜHENDİS MUHTAR B. — Bir tane kal
dı. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Demin sözüm 
gürültüye gitti. Anadolu'da Seyhun, Ceyhun ne
hirleri var mıdır? 

RE IS — Müsaade buyurunuz sualinizi ben
denize tevcih ediniz? 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Buyurdunuz 
ki, Zonguldak ve Ereğli havzası kömürleri için 
bir kayıt altına girmek zaruridir ve bu zaruret 
altına girmek katiyen doğru değildir. Her güzel
de bir kusur bulunur. Bunu söylüyorum, çünkü 
projenin güzelliği olduğunu söylediniz. Fakat şu
rasını sorarım ki, hiç olmazsa neden «Bilâresim 
hariçten ithali» tâbirini koyuyorsunuz? Niçin 
Resimden affediyorsunuz? 

MÜHENDİS MUHTAR B. — Efendim şim
diye kadar teminatla yaptırdığımız hatların her 
birisinde kömürün on beş yirmi sene bilâresim 
girmesini kabul ettik. Onların girmesine de mü
saade ettik. Halbuki bu adam bizim bütün işleri
mizi görüyor ve bize daha büyük iş yapıyor, son
ra size bedava yaptığım için mi böyle yapıyor
sunuz? Ben bu mukavelenameyi kabul etmem der
se, bu mukaveleden vazgeçelim mi? Bütün bu 
şerait aylarca her gün sabahtan akşama kadar 
çekişe çekişe, yani Hilmi Beyefendinin buyurdu
ğu gibi imlâmızı unutturacak kadar bizi uğraş
tırdı da ondan sonra kabul etti. Bizden de feda
kârlık olacak. O, dört yüz milyon lira masraf 
edecek, hat yapacak, madenimizi işletecek. Biz de 
buna mukabil yeni yapacağı hatlar için, getire-
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ceği kömür için - eğer aynı şeraitle bizim memle
ketimizde bulamazsa - Rüsumdan muaftır dedik. 
Zannederim bu büyük bir fedakârlık değildir. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Muhtar Beyefen
di, sualim asla zatıâlinize teveccüh etmezse de 
fakat gizli bir nokta kalmamak için ve bu meselei 
muazzamamn tarihçesinin inceden inceye tetkiki 
itibariyle soruyorum : Bence malûm olan, bence 
değil bütün cihanca malûm olan Pastırmacıyan 
Krakin, Çester Cenaplarına neden delâlet edi
yorsunuz? 

MÜHENDİS MUHTAR B. — Müsaade edi
niz. Pastırmacıyan'in getirdiği Glaskov dur. Ya
ni Çester'in hiç Ermenilerle münasebeti yoktur. 
Hattâ bu hususta geçenlerde Ermenilerle müna
sebeti olduğunu işittiği vakit hiddetinden çıldı
racaktı. Bendeniz bunun üzerine Nezarete gel
dikten sonra - arz ettim - Çester ondan sonra mü
racaat etti ve bunun delilleri Emin Bey vardır. 
Bir de Kenan Bey vardır, İzmirli ki delâlet 
ederdi. Sonra hukuk müşaviri olarak Seyid Bey 
vardı. O zaman ayan idi velhasıl Çester'e ilti
hak eden ve bu işe delâlet edenlerin kâf'fesi Müs
lümanlardan idi. Ermenilerden bir şey yok. Hat
tâ Pastırmacıyan aleyhinde bulunmuştur. Pas
tırmacıyan buna bir mektup yazmıştır. Beni şe
ye iştirak ettirirseniz ben sizin şeyinizi yaparım. 
diye yazdığı mektubunu doğrudan doğruya bize 
getirdi. Nafıa Nezaretindedir. Pastırmacıyan'-
in bu teklifle alâkası yoktur. 

ZEKÂl B. (Adana) — Burada esbabı müc-
ribeden bahsediliyor. Yani müddet için esbabı 
mücbire olmadığım beyan buyurdunuz. Bugün 
içinde bulunduğumuz hal, yani Amerika Hükü
metiyle münnsebatı siyasiyenin avdet etmemiş 
olması esbabı mücbireden değil. 

MÜHENDİS MUHTAR B. — Tabiî efendim^ 
bu hal dâhilinde yapılan mukavelede bir esbabı 
mücbire olamaz. Esbabı mücbireyi bir defa o bi
ze tahriren bildirecek. Yani beyan buyurduğu
nuz hal, o zaman içinde yapılan mukavele için 
esbabı mücbire olamaz. 

ZEKÂl B. (Adana) — Tasdikinden itibaren 
diyor, bu mukavelenin tasdikinden itibaren de
dikten sonra elbette esbabı mücbireden değildir. 
Zapta geçsin diye söylüyorum. Mukavelei esa-
siyenin üçüncü maddesinde şeraiti muayyene ah
kâmına, nizamatı mevzuaya tevfikan diyor. Bu 
şeraiti muayyeneden maksat, dördüncü madde
de mezkûr olan Türk Anonim Şirketinin sureti 
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teşekkülüne dair olan şeraittir. Başka şerait yok
tur. Bendeniz böyle anlıyorum. Zannediyorum 
ki Hükümet de öyle anlamıştır. Yoksa şeraiti 
muayyene dairesinde ahkâmı mevzua ne demek? 
Yani nizamatı mevzua demek, tabiî takarrür et
miş şerait dâhilinde demek değidir. Şeraiti muay
yene dâhilinde demek, dördüncü maddede takar
rür eden Türk Şirketinin şekli dairesinde ve 
nizamatı mevzua ahkâmına tebaan değil mi
dir. 

MUHTAR B. —,Evet! 
KADRİ B* (Diyarbekir) — Mukavelei esa-

siyede ana hat Diyarbekir'den Bitlis'e gidiyor. 
Bitlis deresinden Süleymaniye 'ye bir hat ayrı
lıyor. Muş'a uğradığı zaman.. 

MUHTAR B. —Efendim demin arz ettim. 
Yarısı Diyarbekir'den yahut Nusaybin üzerin
den Bağdad hattiyle birleşerek Musul'a doğru 
o gidiyor. Süleymaniye'ye ve Muş'a giden hat, var 
Bitlis hattıdır. Süleymaniye'ye gidecek hat, Di
yarbekir'den geçerek Nusaybin'e gidecek, ora
dan Musul'a doğru varacak hattın temdidir. 
Süleymaniye'ye giden, Van'dan giden hat de
ğildir. 

FAYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Onu evvelce 
izah ettiler. 

KADRİ B. (Diyarbekir) — Efendim o halde 
Siird civarından geçmiyecek. 

MÜHENDİS MUHTAR B. — Tasavvurumuz 
var. Ayrıca bir şube yapacağız. Hattı asli geçe
cek değil, güzergâhta en muvafık bir noktadan 
ayrıca bir şube yapacağız. Onun da ayrıca tet-
kikatmı yaptırıyoruz. Siird'e doğru bir hat 
yaptıracağız. 

BİR MEBUS B. — Yani gösterdiğiniz hari
tada bunu değiştirmiyeceksiniz ? 

MÜHENDİS MUHTAR B. — Hayır efen
dim. Bunun henüz tetkikatı fenniyesi bitmemiş
tir. Emin olunuz, memlekete en nafi güzergâh
lar intihabolunacak. Bu husuta hâkimi mutlak 
Türk Heyeti Feniyesidir. Türk Heyeti Fenniye-
sinin meğer ki fende hata ettiğini Amerikan is-
bat ede. Binaenaleyh fennen doğru olduğu halde 
güzergâhın hâkimi Türk Heyeti Fenniyesidir. 

KADRİ B. (Siird) — Efendim sual eden her 
halde orayı düşünür. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Hükümet 
güzergâhı her vakit tebdil edebilir. Bu mukavele
nin bir maddesinde vardır. Yalnız bir şey var-
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dır ki, Hükümet güzergâhı tebdil ettiğinde Çes-
ter Şirketine evvelki güzergâhın etrafında bulu
nan madenleri işletmek için hakkıhiyar verili
yor. Buna sebebiyet veren nedir? Bunun izahını 
teklif ediyorum. 

MÜHENDIS MUHTAR B. — îyi tetkik bu-
yurmamışsımz. Hükümet evvelâ şirkete güzer
gâhları gösterecektir. Şu istikametlerde güzer
gâh yapınız diyecek, ondan sonra şirket, Hü
kümetin gösterdiği istikametler dâhilinde ha
ritayı hazırladıktan sonra Hükümet fikrini de
ğiştirecek olursa ve başka bir istikamete 
getirirse o vakit şirket, evvelce gösterilen is
tikametteki madenleri sağda solda yirmi kilo
metre dahilindeki madenleri işletebilir. Arz et
tiğim gibi, Hükümetin gösterdiği istikameti 
umumiye dâhilinde yaptırdığı keşfiyattan Hü
kümet, nükû'l edip de sonra istikâmetini değiş
tirecek olursa; orada yaptığı tetkikattan dola
yı şirket o madenleri işletecektir. Yoksa vehle
ten istediği gibi değiştiremez. 

NEBÎL Ef. — bir sene hakkıhiyardan maksat 
nedir? 

MÜHENDİS MUHTAR B. — Evvelki gü
zergâh değil. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Hakkı
hiyar ibir sene. 

MÜHENDİS MUHTAR B. — Efendim çün
kü bir tarafta madenlere başlarken ve çalışı-
yorken bu işimize gelmedi. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Şimen
difer inşallah başladıktan sonra madenleri iş
letmeye başlıyacaktır. 

MÜHENDİS MUHTAR B. — Hayır! ma
denleri işletmeye başlıyacak. Fakat biz memle
ketimizin bu proje dolayisiyle bu projeye 
merbut olan kısmını elbette bilmeliyiz ki mü
tebakisinde de çalışacağız. Ve bunlara da cerri 
menfaat edeceğiz. Onun için ona bir sene müd
det veriyoruz, ya onu, ya onu kabul edecek ki 
serbest kalan kısmı için erbabı teşebbüs arıya-
lım. Fa'kat bu bir sene, tetkikatını yapmak 
üzere onun için lâzımdı, fakat fazla müddet 
de veremezdik. Memleketimizi 'Çester'in key
fine bırakamayız. Serbest kalan kısimmın da 
başka sermayedarlar vasıtasiyle imarına ça
lışacağız. 

NECİB B. (Mardin) — DedMz ki hat Di-
yarbekir'e ve oradan da falan güzergâh üz<eri-
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ne gidiyor. Halbuki daha muhtasar yol varken 
neden oradan geçiyor? 

MÜHENDİS MUHTAR B. — Efendim bu 
meseleyi ne kadar uzatırsanız 'bunun içinden 
çıkamayız. Bu mukavelenin bir maddesini gör
dünüz. Belki Bağdad hattı kumpanyasiyle bir 
mukavele yaparak bu Çester projesinin bir kıs
mını kısaltabileceğiz. Yani Yumurtalık'tan ta 
Maraş'a kadar gidecek hat vardır. "Bu hattın 
gayet müşkül olarak, ihtimalki Ceyhan vadi
sinden geçmesi lâzımgelir. Yani kayaların için
den geçmesi lâzımgelecektır. Halbuki oralarda-
bir kasalba ve köy yoktur. Bunun faidesi ne ola
cak? Maihaza Maraş vadisine çıkabilmek içindir 
Şeğ'û mi? Uyuşursak ve bu Çester'in yapacağı 
şimendiferi Anti Toros dağından yani İslâhiye 
ile Bahçe arasında bir noktadan Bağdad hattiyle 
tünel vasıtasiyle birleştirerek oradan çıkaralım 
dersek o vakit hem teminatlı olan bir hattın Çes
ter'in parasiyle oradan geçmesi temin olunur; 
hem de lüzumsuz yere teminatlı hattımıza muka
bil yeni bir hat yapmamış oluruz. İhtimal ki Bağ
dad hattının diğer kısmını da Çester ile uyuşa
rak onu da Çester'in münakalâtına küşade kıla
rız. Binaenaleyh, ilerde de doğrudan doğruya Mu
sul'a, Kerkük'e, Süleymaniye'ye şimendifer yapa
rız. Diyarbekirlde mevcut hat yetişmeyip de mev
cut hattâ muvazi olarak daha bir parça Şimal'den 
Nusaybin'den oraya varacağımıza, belki Çester 
hattını doğrudan doğruya Bağdad hattına rapte
delim. Oradan doğrudan doğruya tekrar Bağ-
iad hattının bir noktasından alırız. Her ihtimale 
karşı dalha ne yapacağımız muayyen değildir. 
"^minolıınuz ki, bu meseleyi memlekete en nâfi 
->lacak surette hal ve tatbik edeceğiz. 

REİS — Buyurun, Mahmud Esad Bey! 
İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD ESAD B. 

(İzmir) — Efendim Nafıa Vekâleti Çester proje
sini İktisat Vekâletinin sıkı alâkası münasebe
tiyle Heyeti Vekileye şevkten evvel bize gönder
mişti. Vekâlette tetkik edildi. Heyeti umumiyesi 
'itibariyle memleketimizin nef'iyle, menafi! âliye-
siyle sıkı sıkı alâkadar olduğu görüldü. Vilâyatı 
Şarkiy%emizi bir an evvel levazımı medeniye ile teç
hiz etmez ve lâzımgelen yerlerde bir an evvel şi
mendiferler tesis etmezsek, o zengin kıtamızdan 
istifade etmek ihtimali yoktur. Binaenaleyh vilâ
yatı Şarkiye'deki istihsalâtm şimendiferler yapıl
madıkça ne bir kıymeti olabilir ve ne de fazla is-
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tibsalâta imkân vardır. Bu itibarla bunun bir an 
evvel vücuda gelmesi lâzımdır. Ancak İktisat Ve
kâleti projeyi tetkik edenken bilhassa maden me
selelerine ilişti. Malûmuâliniz, eski projede ma
denler yalnız şirkete veriliyordu. Fakat bu mu
kavelede kanun ve nizamlarımız veçhile resimle
rini vermek şartiyle bir tadilât teklif ettik. Nafıa 
Vekili Beyefendi Hazretleri tavassut ettiler. Onu 
kabul eteler. Yani madenlerin hâsılatı gayrisâ-
fiyesinin yüzde otuzu Devlete addoluyor ve bu 
suretle madenler yalnız şirkete verilmiyor Dev
let de hisse sahibi oluyor. Bunu büyük bir kâr 
telâkki edelbiliriz. Esasen şimendiferler vücuda 
gelmedikçe oradaki mefruz madenlerden istifa
de etmek imkânı yoktur. Şimendiferler cücuda 
gelmekle beraber bu madenlerden yalnız şir
ket istifade etmiyece'ktir. aynı zamanda yüzde 
otuz nispetinde bir hisseye Devlet de, Hükümet 
de iştirak etmiş bulunacaktır. Diğer hususatta 
da tamalmiyle Devletin kanunlarına tâbi olacak
tır. Ve madenlerin resimlerini verecektir. İk
tisat Vekâletinin kavanini mevzuamız münase
betiyle tetkik edeceği, isalâlhiyettar olacağı ci
het bu idi. Fakat heyeti umuımiyesiyle tekrar 
arz ediyorum, bu proje memleketin iktisadiyatı 
unmmiyeslnde yeni bir 'hareket, yeni 'bir faali
yet vücuda getirecek ehemmiyeti haizdir. Bil
hassa vilâyatı şarkiyemizin terakkisi için ben-
denizce bu; harsen de, iç'tittıaen de, siyaseten 
de bilhassa iktisaden de elzemdi. Bunlar vü
cut bulmadıkça vilâyatı Şarkıyemizi günden gü
ne hattâ harsen, ieti'maen, siyaseten, iktisaden 
tehlike karşısında bulundurabiliriz. Bu yolla
rın temini iledir ki, Türkiye'de bir millî vah
det vücut bulabilir. 

İktisat cihetine gelince; bunlar mütearefe 
kabilinden şeylerdir. Uzun uzadıya zikrine lü
zum yoktur. Yalnız ilâveten tekrar ediyorum. 
Bu yollar yapılmadıkça vilâyatı Şarkiyedeki 
istihsalâtm bir kıymeti yoktur. Ve istiıhsalâtm 
kıymeti olmıyan memleketlerde hayatı iktisa
diye yoktur, fakrü zaruret vardır. Oraların 
fakrü zaruretten bir an evvel kurtulması için 
bunu elzem görürüm. 

Durak Beyefendi lütfen bendenizin de fik
rimi sordular. Malâmuâliniz, kanun mucibince 
bu mesele doğrudan doğruya Nafıa Vekâletini 
alâkadar eder hususatltandır. Yalnız bir fikri 
iktisadi dermeyan edilme'k lâzımgelirse denebi
lir ki, bu büyük bir mahzuru daî değildir. Bil-
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hassa §u cihete nazarı dikkatlerini ceibederim. 
Gerek Aydın Demiryolları, gerek, Anadolu -
Bağdad Demiryolları, bundan ehven değildir ve 
onlara nispetle iyisi budur. 

DURAK B. (Erzurum) — Mesafe itibariyle 
tarife meselesini .soruyorum. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD ESAD B. 
(Devamla) — Durak Beyefendinin dediği nok
ta temin edilirse fena olmaz. Ancak projede 
bir madde vardır. Ve orada diyor ki : «Tezyi
dinde Nafıa' Vekâletinin fikri alınacaktır. Re
yi inzimam edecektir». Binaenaleyh Nafıa Vekâ
leti, bu maddenin, bu projenin maddei mahsu-
sası «mucibince Durak Beyefendinin rıo'ktai na
zarlarını tatmin edebilir kanaatindeyim. Ma
denler 'hususunda daha fazla malûmat arzu bu-
yurulursa Maden Müdürü Umumisi Beyefendi 
buradadır. O izaihat verebilir. Fakat ; maden 
meselesinde Devletin nef'inin kurtarıldığına 
bendeniz kaaniim. 

.SIRRI B. (İzmit) — Beyefendi! Madenleri 
işletmek hakkı şimendiferlerin ücret ve imtiya-
ziyle mütenasiibolarak... Deniliyor. Halbuki ma
denlerin nazariyatı ahîre mucibince, devletleş
tirme nazariyesi mucibince, otuz senede imti
yaz verildiği mesibuk değildir. Sonra devletler 
her halide bir hak alırlar. Erbabı imtiyazdan 
yüzde bir şey almak bu asrı aihîrde eyyamı ahî-
rede 'katiyeti riyaziye ile kararlaştırılmış bir 
meseledir. Onun için madenlerimizi böyle 99 
sene şirkete vermekteki ımaksat nedir? Ve böy
le vermekliği muhtacı tefsir görüyorum. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD ESAD B. 
— Efendim proje, biraz evvel arz ettiğim veç
hile heyeti umumiyesi itibariyle memleketin me
nafi] âliyesine, meııafii âliyei iktisadiyesine ta
mamen muvafıktır. Ancak bunun içinde birta
kım ufaktefek mahzurlara tesadüf edebilirsiniz. 
O da şirketin nef'ine aidolan kısımlardır. Tak
dir 'buyurursunuz k i : Bu büyük işi memlekette 
deruhde edecek olan bir şirket, kendine bir 
menfaat temin etmedikçe bu işe girişemez. Biz
ce m atlu'bolan şey, memleketin menfaatinin; şir
ketin menfaatine galilbolması :di. Binaenaleyh 
meseleyi zannediyorum böyle teferruatla birer 
birer tetkik ederek halledenleyiz. Heyeti uımu-
miyesini birden nazarı itibara alacağız. Ve mem
leketin bundan da derecei istifadesini düşüne
ceğiz. Binaenaleyh iki nef'i düşüneceğiz. Ben-
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Halde bugünkü projede madenler şirket tarafın
dan işletilecek ve yüzde otuzu Devlete terk edi
lecektir. Binaenaleyh, bendeniz büyük bir fark 
görüyorum. 

Müddet meselesine gelince : Madenlerin iş
letme müddeti imtiyazatm müddetiyle mütena
siptir. Tasavvur buyurunuz, dört bin kilometre
lik bir hat inşası için beş yüz milyon lira kadar 
bir para sarf edilecektir. Buna mukabil elbette 
şirket bir şey ister. Garanti kilometre bir şey 
de almıyor. Şirket elbette kendini yaşatmak ve 
yolları bir an evvel işletmek için kendine bir 
istinatgah arar. 

SIRRI B. (İzmit) — Erbabı ihtisas diyor ki: 
«Burada iki mesele vardır. Birisi, şimendifer, 
birisi maden. Madenin ihtiva ettiği kıymet, şi
mendiferin ihtiva ettiği kıymetten daha ehemmi
yetlidir. Binaenaleyh, şimendiferi esas ve made
ni şimendifere fer' olarak göstemnektense, ma
denleri esas tutup şimendiferleri ter' göstermek 
lâzımdı ve bu suretle yapılacak olmuş olsaydı Hü
kümet bundan daha çok istifade ederdi.» Bu 
baptaki mütalâanız nedir? 
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deniz diyorum ki : Proje heyeti uımumiyesi iti
bariyle şirkete temin ettiği menfaatten ziyade, 
memleketin menafii âliyesini, menafii iktisadi-
yesini temin etmektedir. 

Gelelim devletleştirme 'meselesine... Beyefen
dinin Şu hususta hakkı vardır. Fakat efendiler, 
devletleştirmeyi Sırrı Beyefendi de takdir bu
yururlar; ibir memlekette ve ona fföre teşkilât 
vücuda getirilmedikçe kolay kolay tatbiki ko
lay olan şeylerden değildir. Madenlerin devlet-
leştirilerek iş] ettirilmesi nazariyatça memleket
lere ve aynı zamanda ımilleitlere çok büyük 
faideler temin eder. Kitaplarda da yazılıdır. 
Fakat tatbik edilecek memleketin teşkilâtı ida-
riyesini, vaziyeti idariyesini, teşkilâtı iktisadi-
yesini nazarı itibara almak lâzımdır. Bir mem
leketteyiz ki, devletleştirmek usulü ki, yani ko
münizmden bir adım geride olan usulü henüz 
kabul etmemişizdir ve memleket, teşkilâtını 
ona göre yapmamıştır. Binaenaleyh, böyle bir 
memleektte devletleştirme usulü bittabi olamaz. 
Yalnız zabıta devleti mânasını ifade eden bir 
memlekette madenleri devletleştirme usuliyle 
idare etmek, onları hiçbir gün kullanmamak 
mânasını ifade eder. önümüzde birkaç misal 
var. (Soma) madenlerini Hükümet kendi işlet
tirmek istemiştir ve bugün yeniden müzayede
ye koymaya mecbur olmuşuzdur. Sonra Kükürt 
madenlerini de işletmek istemiş ve mümkün ola
mamıştır. Bugün işletmek için şirket arıyoruz. 

Hulâsa bendenizin şahsi kanaatime göre; bu 
madenleri devletleştirme usuliyle idare etmek 
imkân ve ihtimali, bizim memleketimizin bu
günkü teşkilâtiyle, Teşkilâtı Esasiyesiyle, müm
kün değildir. Devlet işletecek, Devlet satacak. 
Bu mümkün değildir. 

Saniyen : Vilâyatı Şarkiyemizde, fennin ve 
ilmin ifadesine göre pek çok madenlerimiz var
dır ve zannedildiği kadar hiç mahiyetinde şey
ler değildir. Bununla beraber bunların mekşuf 
olanları, imtiyazları verilmiş olanları bakidir ve 
hak sahipleri onları işletebilirler. Onların hak
ları nezedilmiş değildir : Keşfedilmemiş olan, 
keşfi; ilmen, fennen muhtemel bulunan maden
ler şirkete aidolacaktır. Fakat bilhassa nazarı 
dikkatinizi celbederim. Biz burada kısmen dev
letleştirme usulüne doğru gitmişizdir. Fakat o 
da memleketin iktisadiyatı, teşkilâtı idariyesi 
müsaidolduğu derecedir. O da şöyledir : Eski 
projede madenler tamamen şirkete aidolduğu 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMIiD ESAD B. 
(İzmir) — Efendim erbabı ihtisasın bendenize 
bu yolda söyliyeni olmadı. Fakat bir faraziye, 
bir mantık faraziyesi yapılarak belki böyle dene
bilir. Çünkü oradaki madenler malûm değildir. 
Yalnız malûm olanları petrol madenleridir ve tah
mine müstenittir ve bundan ibarettir. Binaena
leyh tahmine müstenit bir şeye ibtinayı hükmede
rek söylemek doğru değildir. Ortada bir hak var
dır. Şimendifer yapılacak ve bu tahmine müste
nit madenler çıktığı takdirde yüzde otuz rüsum
dan maada, yani Devlete nizamen ve kanunen 
vermeye mecbur olduğu rüsumdan maada o mef-
ruz madenler çıktığı vakit hasılatının yüzde otu
zunu Hükümete terk edecektir. Şirketi niçin 
bir ihtimal üzerine terk edelim ve bir hakikat var
ken bir hayal ile yürüyelim? Ve hakikat üzerin
de yürümiyelim? 

SIRRI B. (izmit) — Bu hayal değildir o ha
yal içindir ki cihan harb ediyor. 

İKTİSAT .VEKİLİ MAHMUD ESAD B. 
f izmir) — Cihan hayal için harb etmiyor. Ha
kikat için harb ediyor. 

SIRRI B. (İzmit) — Petrol meselesi için 
harb ediyor. 
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İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REÎSÎ RAUF 

B. (Sivas) — Efendim! Sırrı Beyefendi birkaç 
prensip üzerinde İktisat Vekili Beyefendiye sual 
sordular. Mesuliyette müşterek olan ve onun 
kadar alâkadar olarak, bu projeyi tasvibeden İc
ra Vekilleri Reisi sıfatiyle benim de cevap ver
mem lâzımdır. İktisadiyatı âliye kısmına Mah-
mud Esad Beyefendi cevap verdiler. Fakat Sır
rı Beyefendinin prensip diye, devletleştirmek 
diye irat buyurdukları o parlak sualler bizi 
ikaz ediyor. Tetebbua sevk ediyor ve ilmimize 
yardım ediyor. Teşekkür ederim ve cevabını ve
receğim. Efendim! Devletleştirilmek tatlı bir ifa
dedir. Fakat tatbikatta binnetice darülacezeye 
inkılâbediyor. Bu arkadaşınız, Devletleştirilmiş 
bir teşkilâtta gençliğini geçirmiş bir arkadaşınız-
dır. Efendiler! İdarei Mahsusa namı altında bu 
Devletin bir seyrisefam şirketi vardı. Ve Devlet 
şirketi idi. Binnetice Darülaceze teşkilâtı oldu 
ve o mahzur görüldüğü için Osman Beyefendi 
şimdi ondan başka şekle gidiliyor ve onu değiş
tirmek için başka bir şekil veriliyor. İkinci nok
ta : Buyurdular ki : «Niçin madenlerin imtiyazı 
da şimendiferlerle mütenasip ve aynı müddetle 
veriliyor? Her Devlette nazariyatı ahîrei asriyyei 
medeniye diye tasvir buyurdukları nazariye mu
cibince imtiyaz 30 seneden fazlaya çıkmaz.» bu
yurdular. Efendiler Van gölünün yanındaki gaz 
madeni sırtta getirilmez. Şimendiferle getirilir. 
Keşke yüz sene şimendifer işlesin ve yüz sene ora
daki madenler de işlesin ve kavanini mevzua dâhi
linde Devlet yüz sene bu madenlerin rüsumundan 
müstefidolsun, fazla olarak ticaretinden yüzde 
otuz istifade etsin, hisse sahibi olsun. Bunun için 
veriyoruz. Diğer bir nokta da buyurdular ki... Ne 
idi o efendim? (Kâfi sadaları) Kâfi görüyor mu
sunuz Sırrı Beyefendi? 

SIRRI B. (İzmit) — Kâfi değil, zaten büsbü
tün muhalif söylüyorsunuz. 

RAUF B. (Devamla)^— Şu halde efendiler! 
Yapılan proje memleket için âzami menfaati ve 
inşaat kabiliyetini temin eder yolunda düşünül
müştür. Bendenizce müzakere kâfidir. Lütfen 
kifayeti kabul buyurun, maddelere geçelim. 

REİS — Lâyihai kanuniyenin heyeti umumi-
yesinin müzakeresinin kifayeti hakkında birçok 
takrirler vardır. Müzakerenin kifayetini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. Müsaade ederseniz takrirleri okuyalım. 
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Riyasete 

Muvazenei Maliye ve Nafıa ve İktisat encü
menlerince reddedilmiş olmasına rağmen mukave-
lei esasiyenin 10 ncu maddesinde şirketin, hat
tâ tevil götürücü ıbir şartla hariçten 10 sene 
zarfında ve hattâ Gümrük Resmi alınmaksızın 
maden kömürü celbedilebileceği kaydı vardır. Bu 
kaydın tayymı teklif ederim. 

Bolu 
Hilmi 

Riyaseti Celileye 
Esbabı mucibesini arz ettiğim veçhile tarife 

usulünün derecelere tefrikiyle maddei mczkûre-
nin ona göre tadilini teklif eylerim. 

Erzurum 
Mustafa Durak 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

REİS — Müsaade buyurunuz. Usul hakkında 
ben söyliyeceğim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozvad) — Usul 
hakkında bir söz söyliyeceğim. 

REİS — Efendim müsaade buyurunuz. Tak
rirleri okuyoruz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. — Mevzuu müzakere 
olan zannederim şu bir maddelik lâyihai kanuni
yedir. 

Riyaseti Celileye 
Şarki - Anadolu'da inşası mukarrer olup bu

gün Meclisi Âlide müzakere edilen demiryollar 
projesi şartname ve mukavelâtı iptidaiye ve esa
siye ve müzeyyelesi münderecatım tetkik ettik. 
Aksamı memlekette madenleri ve vâsi arazisi ile 
ehemmiyeti iktisadiye ve aksamı vatanı yekdiğe
rine takribetmek gibi faidei siyasiyesi gayri-
kabili inkâr olan bu cesîm hattın işletilmesi için 
sarfına mecbur olduğu kömürü yine dâhildeki 
havzai madeniyemizden temin ve tedarik etmek 
lüzumu gayrikabili ret ve inkârdır. Bu hakikat 
meydanda durur ve yine siyaseti âtiyemiz itiba
riyle orman ve kömür gibi mühim iki mahsulü 
mebzulen mevcudolan Zonduldak havzai fehmiye-
sini ve cesîm ormanları ihtiva eden Kastamonu -
Bolu gibi memleketin istihsalâtınm istihlâkât ve 
sarfiyatını temin için havalii şimaliyenin dahi 
bu hatta raptı iktisaden ve siyaseten lâzım bulu
nurken ve bu nıkatı mühimme Erkânı Harbiyei 
Umumiyenin dahi noktai nazarına muvafık bulun-
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muşken havalii mezkûrenin bu hatta raptı esası 
mühimmi ihmal edilmiş olduğundan hattâ mecbu
ri hutut meyanında olmak üzere işbu havalinin da
hi projede kabul ettirilmesini memleketin istikbal
deki menafii âliyesi noktai nazarından talep ve 
teklif eyleriz. 8 Nisan 1339 

Bolu Katamonu 
Şükrü Besim 

Kastamonu Bolu 
Hulusi Abdullah 

Erzurum Sinob 
Mehmed Salih Abdullah 

Sinob Sinob 
Rıza Vamık Mehmed Şevket 
Kastamonu Kângırı 

Sabri Yusuf Ziya 
Sinob Tokad 

Hakkı Hami Rifat 
Erzincan Amasya 

Mehmed Emin Ali Rıza 

Riyaseti Celiliye 
Mukavelenamede mevzuubehsolan Sivas -

Erzurum hattının Çaltı mevkiinden geçirilmesi 
doğru değildir. Mezkûr hattın Sivas - Zara, Su
şehri - Refahiye, Erzican tarikiyle inşası m'n 
küllünvueuh menafii memleket icabıdır. Zara 
ve Suşehri kazaları zahire menbaı olmak ve 

güzergâh kurbinde mütaaddit ve mütenevvi 
maadini haiz bulunmak itibariyle hattın Çaltı'-
dan geçirilmesi bu iki kazanın hayatı iktisadi
ye ve ziraiyesine mühim darbe ve sekte mahi
yetinde tecelli edecektir. Hattâ Şarki - Ana
dolu'nun Karadeniz'e müntehi olan en kısa ve 
en muvafık tariki muvasalası, Giresun iskelesi 
olmak dolayısiyle mezkûr hat arz ettiğim ma
hallerden mürur ettirilirse Suşehri 'nden ayrı
larak bir şubenin Giresun'a temdit ve isal i 
mümkün olacak ve bu suret memleket ve mil
let hakkında lâyuat fevaidi ve sevkulceyş nok
tasından çok mühim kasır ve suhuleti istilzam 
edecektir ki, bu da ayrıca esbabı mühimmei 
tercihten olduğu şüphesizdir. Bu tarik üzerin
de Zara ile Suşehri arasındaki «Karabayır» 
nam mahalden başka Sa'bulmürur ve külli
yetli masarife muhtaç mevani ve avariz dahi 
yoktur. Karabayır ise ancak bir saatlik mesa
fededir. Bu kadarcık mesafedeki müşkilâtı in-
şaiye, hattın Çaltı'dan geçirilmesini tercih etti
recek âvamilden olamaz ı çünkü cüzi müşkü-

1339 G : X 
lâtma mukabil azîm ve adid muhassenatı vardır. 
Binaenaleyh; Sivas - Erzurum hattının berveçhi 
mâruz Zara - Suşehri, Refahiye - Erzincan üze
rinden imrarırm temini ve menafii hakikıyei 
memleketin muhafazası zımmında işbu takri
rimin Nafıa Vekâletine tevdi buyurulmasım 
teklif ederim. 8 Nisan 1339 

Karahisari Şarki Mebusu 
Ali Sururi 

Riyaseti Celiliye 
Halı tabiî halı sulhtur. Bu cümlenin esbabı 

mucibesi Heyeti Aliyenin vicdan ve dirayetle
rine muhavveldir. Onun için arza mecburum ki, 
sulh olmadıkça bu gibi hayati ve mühim muka-
velât akdine teşebbüs eylemek iktisaden pek 
tehlikelidir. 

Şüphesiz ki, sulhun akdini mütaakıp daha 
nafi şeraitle bu hututu hadidiyenin inşasına 
mütaaddit talipler zuhur edecektir. Bu bariz 
mahzurlara binaen Çester Projesinin sulhun 
akdine kadar talikini teklif eylerim. 

Büyük Millet Meclisi Erzurum Âzasından 
Mehmed Salih 

Riyaseti Celileye 
Nafıa Encümeninde esbabı mucibesiyle bera

ber arz etmiş olduğum veçhile Van gölü sahi
lindeki ilk limana vâsıl olacak hattın göl şima
lini takiben Van'a gitmesi pek çok f evaidi mu-
cibolacağından vekâletçe bu cihetin nazarı dik
kate alınmasını rica ederim. 

8 Nisan 1339 
Van 
Hakkı 

REÎS — Efendim; takrirlerin bir kısmı mü
zakerenin kifayeti ve lâyihai kanuniyenin kabu
lü hakkındadır. Sırası geldiği zaman okuyaca
ğız. Şimdi okunan takrirlerden Van Mebusu 
Hakkı Beyle Karahisari Şarki Mebusu Ali Suru
ri Efendinin takriri temenni mahiyetindedir. 
Müsaade buyurursanız bunu doğrudan doğruya 
Nafıa Vekâletine havale edelim. Nizamnamei 
Dahilîmiz mucibince bu projenin müzakeresi es
nasında mebuslardan bâzıları maddelerden bâ
zılarının tayyı veyahut tadili hakkında teklifte 
bulunurlarsa bu ancak lâyihai kanuniyenin en
cümene iadesi suretiyle tatbik edilir. Binaen
aleyh bendeniz tekmil bu okunan takrirleri... 

SALİH Ef. (Erzurum) — Redde aidolursa? 
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REÎS — Müsaade buyurun efendim. Bu tak

rirlerin mahiyeti projenin bâzı maddelerinin ta
dili, tayyı ve sairesi hakkındadır. Binaenaleyh 
bu lâyihai kanuniyenin encümene iade edilme
si suretiyle tatbiki muamele olunur. Bu lâyihai 
kanuniyenin maddelerine geçmezden evvel en
cümene havalesini kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmemiştir. Binaenaleyh madde
lere geçiyoruz. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Müsaade buyurun. 
Benim hakkım vardır Ben reddini teklif ediyo
rum. Reye koyacaksınız. 

REİS — Efendim; bu takrirleri Nizamnamei 
Dahilî mucibince lâyihanın encümene havalesi 
mahiyetinde görüyorum. Onun için o suretle 
muamele yaptık. 

SALÎH Ef. (Erzrum) — Müsaade buyurun 
efendim. Bendenizin vermiş olduğum takrir ta
dil takriridir. Evvelce reye konması lâzımdır. 

REÎS — Efendim bu proje, bir muka
veledir. Kavanini saire gibi müzakere edil
mesi hakkında Nizamnamei Dâhilide tamamiyle 
sarahat vardır. Eğer her hangi bir arkadaşımı
zın, falan maddenin tayyı, falan maddeye iti
raz gibi olan tekliflerinin, Heyeti Umumiye, 
encümene havalesini kabul ederse o vakit tak
rirler nazarı itibara alınır, encümene havale 
edilir. Heyeti Umumiye kabul etmemiştir. Bina
enaleyh, bu takririniz reye konamaz. Maddelere 
geçiyoruz : 

Şarki - Anadolu demiryollarına dair Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Nafıa Vekâletiyle Amerika Hükümeti müt-
iehidesinin Delâver Hükümeti kavaninine tev
fikan teşekkül etmiş «Otoman Amerikan Deve-
lopman Kumpani» vekilleri Mister K. Akleyton 
Kenedi ve Artur Çester beyinlerinde demiryol
ları ve limanlar inşa ve işletilmesi ve demiryol-
lar güzergâhının her iki tarafında ve yirmişer 
kilometrelik sahadaki maadinin işletilmesine 
dair olan merbut mukavelenamei iptidaiye ve 
mukavelenamei esasiye ve mukavelen amıei mü-
zeyyele ve şartnamei fenniye melfufu tadilna-
me dairesinde kabul edilmiştir. 

DURAK B. (Erzurum) — Takririm temen
ni mahiyetinde olarak okunsun ve gönderilsin. 

JŞEİŞ — Okundu efendim. 
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DURAK B. (Erzurum) — Hayır, bendenizin 

takririm unutuldu. 
REÎS — Eğer takririnizin temenni mahiye

tinde Nafıa Vekâletine gönderilmesini arzu 
ederseniz havale ederiz, efendim. 

DURAK B. (Erzurum) — Havale buyurun. 
REÎS — Peki gönderiyoruz. 
SOYSALLI ÎSMAÎL SUBHÎ B. (Burdur) 

— Efendim, bir söz söyliyeceğim. Vaktinizi izaa 
etmemek için söz almadım. Müzakere kâfi gö
rüldü. Şimdi bir noktai nazar arz edeceğim. 
Efendim, encümence yapılan tadilâtın Hükü
metle talipler arasında bilmüzakere yüzde sek
seni kabul edilmiştir. Binaenaleyh, lâyihai ka-
nuniyeye - ki evvelce tevzi edilmişti - bir fıkra 
konulmuştur. Melfufu tadilname dairesinde den
miştir. Bu suretle kabul edilecektir. 

NAFIA VEKÎLÎ FEYZÎ B. (Diyarfeekir) — 
Hükümet de kabul ediyor. 

REÎS — Zaten madde o suretle oikunmuştur. 
(SIRRI B. (İzmit) — Sözüm lâyihai kanuni

yenin encümene iadesine dairdi. Mademki ekse
riyet kabul etmemiştir. Gideceğimiz yol gözük
müştür. Sözümden nükûl ediyorum. 

REÎS — Efendim lâyihai kanuniye iki mad
deden ibarettir. Birisi heyeti umumiyesinin ka
bulü hakkında, birisi de tatbikinin aidölduğu 
vekâlete tevdii hakkındadır. 

ÖMER LÛTFİ B. (Amasya) — Efendim ar
kadaşlarımı sıkmazsam projenin heyeti um^umiye-
si hakkında - ki madde de ona dairdir - söz söy
liyeceğim. Esasen projenin kalbulüne taraftarım. 
Yalni'z bir iki fıkrası hakkında itirazım vardır, 
ekseri nıkatta lehindeyim. Mâruzâtımı kısa kısa 
arz ederim. 

REİS — Efendim şunu arz edeyim ki, heye
ti umumiyesi ka'bul edilmiştir. Lâyihai kanuniye
nin şekli hakkında sözünüz yoktur. Yalnız mad-
dei kanuniyenin şekli tahriri hakkında söz söyle
yiniz. 

ÖMER LÜTFÎ B. (Amasya) — Heyeti umu
miyeti hakkında. (Müzakere kâfi görüldü sesle
ri) Müsaade buyurunuz. Maddei kanuniye hak
kında söz söylemek demek yine heyeti umumiye
si hakkında söz söylemek demektir., Binaenaleyh 
bendenizin anladığım yine projedir. Çünkü mad
dei kanuniyenin elfaz ve kelimeleri üzerin'de söz 
söylenecek değildir. Maddei kanuniyede deni
yor ki, şu kitap falanla Hükümet arasında teati 
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edilmiş; tabiî bunun hakkında söz söylenilir. Ben
denizin aldığı söz işte bu proje hakkındadır, is
temezseniz söylemem. 

REÎS — Efendim 'heyeti umumiyesi hakkında 
müzakereyi kâfi gördünüz. 

ÖMER LÛTFÎ B. (Devamla) — Paşa! Ne bi
liyorsunuz! Belki lehinde söyliyeceğim. ve nite
kim öyleyim. Arkadaşlara evvelce onu arz ettim. 
Dinlemek istemiyorlarsa inerim. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Reis Bey; usul hak
kında söz söyliyeceğim. Efendim zannedersem 
Ömer Lûtfi Bey arkadaşımız biraz aldanıyorlar. 
Heyeti umumiyesi hakkında müzakere cereyan et
miştir, Tenkidat yapılmıştır. Binaenaleyh bu bi
rinci madde heyeti umumiyesini ihtiva eder. Bel
ki benim bu iki ifadem bu maddenin muihtevi ol
duğu kelimat, yani mânayı hukukisi ile, tam mâ-
nasiyle şâmil değilse, onu ihtiva etmiyorsa o hu
susta tenkidat yapsınlar. 

ÖMER LÛTFÎ B. (Amasya) — Adliye En
cümeni Reisi değilim. 

OSMAN B. (Devamla) — Arkadaşlar proje 
hakkında bâzı tadilât yapılamaz zannederim. 

REÎS — Bu lâyihai kanuniyeyi tekrar müza
kere edemeyiz. 

ÖMER LÛTFÎ B. (Amasya) — Arkadaşlar 
proje hakkında belki rüfekanın içinde ilinti kal
mış olabilir. Belki'benim ifadatım bu ilintileri 
izale edecektir. Belki bir iki noktada az - çok ten
vire yardım edecektir. 

REÎS — Efendim heyeti umumiyesi hakkın
da söz kâfi görülmüştür. 

ÖMER LÛTFÎ B. (Amasya) — Niçin söyle
meden menediyorsunuz? Hulasaten arz ediyorum. 
Devam edeyim mi, etmiyeyim mi? 

REÎS — Efendim birinci madde hakkında 
söz istiyen var mı? Birinci maddeyi aynen reyi 
âlinize vaz'ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Feyzi 
Beyden bir sual soruyorum. Güzergâhın her bir 
tarafından yirmişer kilometre işletilmesine dair 
diyor. Bunda mekşuf olan, evvelce imtiyazı veril
miş olan maden dâhil mi, değil mi? 

NAFIA VEKÎLÎ FEYZÎ B. — Hayır efen
dim, evvelce hakkı imtiyazı verilmiş olanlar dâ
hil değildir. 

ALÎ RIZA B. (Kars) — Hükümetle dâvâlı 
olanlar, yani eşhasa aidolanlar. 
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NAFIA VEKÎLÎ FEYZÎ B. — Ona hakkı 

! yoktur, esasen kanunen onun hakkıdır. 
i REİS —^Birinci maddeyi aynen reyi âlinize 
, vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kal-
İ dırsın... Birinci madde aynen kabul edildi. 
i îkinci maddeye geçiyoruz. 
j MADDE 2. — îşbu kanunun tatbik ve icrası

na Nafıa Vekâleti memurdur. 
i OSMAN B. (Lâzistan) —. Efendim bu gibi 
<• mukavelât tasdik edildikten sonra aynen zapta 

geçmesi lâzımdır. Çünkü bu Nizamname! Dahilî 
iktizasındandır. Kürsüde okunur ve bu suretle 
aynen zapta geçmesi lâzımdır. Vaktin dar olması 
münasebetiyle burada okunmasının imkânı yok
tur. Bunun aynen muaddel şekliyle beraber zapta 
geçmesi ihmal edilmesin; bunu Heyeti Celileniz-
den istirham ediyorum. 

REÎS — îkinci madde hakkında başka söz 
istiyen var mı? 

İSMAÎL SUBHÎ B. (Burdur) — Paşa Haz
retleri, yalnız Hükümetin teklifi değil, encü
menlerin tadilâtı da tabiî zapta geçmiştir. 

REÎS — Hepsi geçmiştir. Madde hakkında 
söz istiyen var mı? Aynen kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Aynen kabul edilmiştir. 

Efendim! Hükümetin tekmil lâyihai kanu-
niyesini reyi âlinize vaz'edeceğim. Reylerinizi 
istimal buyurunuz. Şimendifer lâyihai kanuni-
yesini kabul edenler beyaz, reddedenler kırmızı 
rey verirler. 

i îdarei Vilâyat Kanuniyle Tedrisatı İptida
iye karanamesimin tadiline dair Kanunun neticei 
arasında 164 zat reye iştirak etmiştir. Muamele 
tamamdır. 153 reyle kabul edilmiştir. (Allah 
muvaffakiyet versin sesleri, alkışlar) 

Efendim Şark Demiryollarına dair kanun lâ
yihasının reye yaz'ında 158 arkadaş iştirak et
miştir. 141 kabul vardır. Fakat nısabolmadığın-
daıı malûmuâliniz ikinci defa reyi âlinize vaz'ede
ceğiz. Yarınki ruznamemizin birinci maddesi af
fı umumi hakkında liâyihadır. îkinci maddesi 
ise düyunu sabıkanın mahsubu hakkıdaki âyiha-
dır. 

HÜSEYÎN B. (Erzurum) — Bu kanun hâlâ 
I Adliye Encümeninden gelmedi. Tebliğ buyu-
; runuz, göndersinler. 
\ REÎS — Yarın saat bir buçukta içtima etmek 
I üzere Celseyi tatil ediyorum. 

! Hitamı müzakerat; saat : 5,50 
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tdarei Vilâyat Kanuniyle Tedrisatı İptidaiye Kararnamesinin tadiline dair Kanana verilen reylerin 

neticesi 

(Kabul edenler) 

Hakkı Hami B. (Sinob), Mehmed Vehbi 
Ef. (Konya), Hamdi B. (Canik), İsmail B. 
(Erzurum), Nuri B. (Bolu), Osman B. (Lâ-
zistan), Tunalı Hilmi B. (Bolu), Fevzi B. 
(Diyarbekir), Hacı Veli Ef. (Eskişehir), Ha
cı Mustafa Ef. (Ankara), Mehmed Vasfi B. 
(Karahisarı Şarki), Kâzım Hüsnü B. (Kon
ya), Akif B. (Batum), Emin B. (Erzincan), 
Safa B. (Mersin), Mehmed Sami B. (İçel), 
Ahmed Fevzi Ef. (Erzincan), Şevket B. (Ba
yezid), Vehbi B. (Bitlis), Arslan B. (Maraş), 
Süleyman Sırrı B. (Yozgad), Mehmet Âta 
B. (Niğde), Hacı Bedir Ağa (Malatya), Cev
det B. (Kırşehir), Hacı Şükrü B. (Diyar
bekir), Ali Fııad P§. (Ankara), Kıza Vamık 
B, (Sinob), Faik B. (Edime), Sıdikı B. (Ma
latya), Ali Rıza Ef. (Amasya), Necati Ef. 
(Lâzistan), İsmail Subhi B. (Burdur), Ab-
dülgani B. (Siverek), Cavid B. (Kars), Re
sul B. (Bitlis). Mahmud Esad B. (İzmir), 
Mustafa B. (Karahisarı Şarki), Tahsin B. 
(Antalya), Yusuf B. (Denizli), Haydar B. 
(Van), Cevdet B. (Kütahya), Memduh Nec
det B. (Karahisarı Şarki), İbrahim B. (Ka
resi), Hamdi B. (Biga), Abdülhalim Çelebi 
Ef. (Konya), Hasan Ef. (Denizli), Mehmed 
Şükrü B. (Karahisarı Sahib), Mazlum Baba 
Ef. (Denizli), Mustafa Hilmi E t (Niğde), 
Halil İbrahim Ef. (İzmit), Mustafa B. (An-
taya), Ömer Lûtfi B. (Amasya), Celâl Nu
ri B. (Gelibolu), Numan Usta (İstanbul), 
Hafız Abdullah Ef. (İzmit) , Sırrı B. (Erga
ni), Şeyh Fikri Ef. (Gene), Ahmed Fevzi 
Ef. (Batum), Reşid Ağa (Malatya), Zekâi 
B. (Adana), Mustafa Lûtfi B. (Siverek), 
Yasin B . (Oltu), Hacı Ahmed Hamdi Ef. 
(Muş), Halil B. (Ertuğrul,) Ziya B. (Kân-
gırı), Abdullah Ef. (Bolu), Mazhar B. (Ay
dın), Hüsnü Ef. (İsparta), Ali Vefa B. 
(Antalya), Edhem Fehmi B. (Menteşe), Mus
tafa Hulusi Ef. (Karahisarı Sahib), Emin 
B. (Ergani), Durak B. (Erzurum), Sadık 

B. (Kırşehir), Abdülhak Tevfik B. (Dersim), 
Hacı Süleyman Ef. (İzmir), Rasiın B. (Si
vas), Dr. Mustafa B. (Kozan), Ali Süruri Ef. 
(Karahisarı Şarki), Rauf B. (Sivas), Hüse
yin B. (Elâziz), Refik Şevket B. (Saruhan), 
Mehmed Niyazi B. (Eskişehir), Mustafa 
Ağa (Dersim), Ahmed Hilmi B. (Kayseri), 
Rasiın- B. (Elâziz), Ruşen B. (Gümüşane), 
Hüseyin Avni B. (Kozan), Mehmed B. (Gü
müşane), Ragıb B.' (Kütahya), Sabit B. (Kay
seri), Osmanzade Hamdi B. (Ertuğrul), 
Osman Kadri B. (Muş), Kadri B. (Diyarbe
kir), Hamdi B. (Grene), Rıza B. (Yozgad),Nec-
meddin B. (Siird), Kadri B. (Siird), Şakir B(. 
(Ankara), Dr. Tevfik Rüşdü B. (Menteşe), Ali 
Conani B. (Gazianteb), Şevket B. (Bayezid), Hacı 
Bekir Ef. (Konya), Fikri Faik B. (Gene), Hacı 
Feyzi B. (Elâziz), Bahrî B. (Yozgad), Rasim B. 
Cebelibereket, Yusuf Ziya B. (Bitlis), Muhtar 
Fikri B. (Mersin), Mehmed Hamdi Ef. (Adana), 
İsmail Remizi B. (İsparta), Süleyman B. (Ca
nik), MulhkMin Baha B. (ıBursa), Arif B. (Bit
lis), Ömer Lûtfi B. (Karahisarı Sahüb), Meh
med Nâdir B. (İsparta), Musa Kâzım Ef. (Kon
ya), Halil İbrahim Ef. (Eskişehir), Emin Ef. 
(Aydın), Enver B. (İzmir), Mubiddin B. (Elâ
ziz), Hakkı B. (Van), Hakkı B. (Ergani), Yah
ya Galiıb B. (Kırşelhir), Derviş B. (Bitlis), Ah
med B. (Yozgad), Kâzım KaraJbekir Pş. (Edir
ne), Ziyaeddin B. (Sivas), Mehîmed Akif B. 
(Burdur), Naci B. (Elâziz), Veli B. (Burdur), 
Mehmed B. (Biga), Vehlbi B. (Niğde), Ömer 
Mümtaz B. (Ankara), Esad B. (Lâzistan), Salih 
B. (Siird), Hıâmid B. (Biga), Atıf B. (Biga), 
Ali Vâsıf B. (Genç), Sadettin B. (Menteşe), Ha
lil Hulki Ef. (Siird), Mustafa Fehmi Ef. (Bur
sa), Abdullah Ef. (Sinob), Tufan B. (Hakkâri), 
Zamir B. (Adana), Rifat B. (Tokad), Rüstem 
B. (Oltu), Hüsnü B. (ıBi'tlis), Celâleddin B. 
(Trabzon), Ali Rıza B. (Kars), Vehbi B. (Ka
resi), Tahir Ef. (Kângırı). 
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(Reddedenler) 

Eifat E l (Konya), Behçet B. (Kâmgin), 
Hüseyin B. (Enzincan), Sali& E l (Erzurum), 
Yusuf Ziya B. (Mersin), Âlim Ef. (Kayseri). 

(Müstenkifler) 

Abdüigaiur Fit". (Karesi), Hasan Basri B. 
(Karesi), Hasan Hayri B. (Dersim), Ali B. 
(Amasya), Ragıib B. (Amasya). 

İçtimai âti msnamesi 

1 — Zaptı sabık hulâsası 
2 — Evrakı varide 
Lâzistan Mebusu Necati Efendi ile rüfeka-

smın Ali Şükrü Bey ailesinin terfihine dair tek
lifi kanunileri 

Mezuniyet hakkında Divanı Riyaset kararı 
ihtiyat zabitlerinin terfihi hakkındaki Kanu

nun müstacelen intacına dair Mersin Mebusu 
Yusuf Ziya Beyle Aydın Mebusu Esad Efendi
nin takrirleri 

Mebusanaada tekaütlüğün t̂eşmiline dair Ka
nunun her şeye tercihan müzakeresine dair Mar
din Mebusu Necip Beyle rüfekasının takriri 

Seyrisefain Tarife- Kanununun on dördüncü 
maddesinin ve yeni inşa edilecek ımesakinden 
beş sene Müsakkafat Vergisi alınmamasına dair 
olan kanunların müstacelen müzakerelerine dair 
Muvazenei Maliye Encümeni tezkeresi 

(Çester Projesi ikinci defa reye konacaktır.) 
Mazbatalar 

Bir hatayı adlî neticesinde mahkûm edilen 
Düzce 'nin Cedit mahallesinde Boşnak Salihoğlu 
Ali hakkındaki hükmün ref'i ve iptaline dair 
Adliye Encümeni mazbatası 

Konya'nın Meleköy Posta Müdürü Sabıkı Re-
ceb Efendinin bakıyei müddeti eezaiyesinin af
fına dair Adliye Encümeni mazbatası 

Denizlili Osmanoğlu İbrahim hakkındaki 
hükmün ref'ine dair Adliye Encümeni mazbatası 

Kütahya'nın Altıntaş karyesinden Alioğlu 
Mahmut'un bakıyei müddeti eezaiyesinin affına 
dair Adliye Encümeni mazbatası 

Müskirat imali maddesinden mahkûm Gere
de'nin Demirciler mahallesinden Fahri zevcesi 
Dilber ve Mehmed zevcesi Hasibe haklarındaki 
hükmün ref'i ve iptaline dair Adliye Encümeni 
mazbatası 

Başçavuş Muavini Çerkeşli Receboğlu Musta
fa hakkındaki hükmün ref'ine dair Adliye En
cümeni mazbatası 

Düşman karşısından firar cürmünden mah
kûm on ikinci kolordu Hastanesi Hesap Memu
ru Ahmed Muttıtar Efendinin affı istidasının 
reddine dair Adliye Encümeni mazbatası 

Avşar nahiyesinin Yaka karyesi Heyeti th-
tiyariyesinden Hacı Hasan ve rüfekası hakkın
daki evrakın Adliye Vekâletinden öellbine dair 
Adliye Encümeni mazbatası 

Altın kaçakçılığından hapse mahkûm Er
zurum'lu Haşini ve Mustafa Eşref hakkların-
daki evrakın Adliye Vekâletinden celbine dair 
Adliye Encümeni mazbatası 

'Elcezire İstiklâl Mahkemesi Müddeiiumu'mi-
lijğinden mevrut telgrafta tefsiri talebedilen 
maddeye dair Adliye Encümeni mazbatası 

Yeni yapılacak bilûmum mesakin ile harab-
olan şehirlerdeki akaaratın beş sene müddetle 
vergiden affı hakkındaki lâyi'hai kanuniyeye da
ir Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Konya Belediye Reisinin intihabına dair Da
hiliye Encümeninin tefsir mazbatası 
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Müzakere edilecek mevad 

m *„*.. 

Affı umumi ilânı (üç kıta A4üye Encümeni 
mazbatası vardır.) * 

Düyunu saibıkanın takas mua'melesine dair 
lâyihai kanuniye 

0 : 1 
Hariçten ithal edideeek benzin hakkındaki 

lâyihai kanuniye ile ziraatte istilhdam edilecek 
hayvanata dair lâyihai kanuniye 

Meni Müskirat Kanununun üçüncü medde-
sinin tadiline dair lâyihai kanuniyenin bakı-
yei müzakeratı. 

T. B. M. M. Matbaam 


