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(Celse açılmadan yoklama yapılmıştır) 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i müzakeırat; Saat : 14,15 

REİS : Hasam Bey 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Ragıp Bey (ZönguMfck) 

REİS — Efendim, celseyi kuşat ediyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REÎS ~ Zaptı Sabuk okunacaktır. 

On aütmcı içtima 

»8 Kanunuevvel 1926 Cumartesi 

Birinci Celse 
Hasan Bey rliyasetleriyle kuşat edilerek zaptı sa

bık hulâsası kıraat ve kalbul ve evrakı varüde ait ol
dukları mahallere havale olundu. 

Hakkında tayini muameleye mahal olmayan tek
lifi kanuniye müteallik Maarif Encümeni mazbatası 
okunarak kabul edildikten sonra pazartesi günü iç
tima edilmek üzere celse tatil olundu. 

2. — SUALLER 

1. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; 
ufak, tefek, hatta ırza namusa dokunan zabıta vakala
rına gerek sebep gerek kurban olanların adlarının gaze
telerde derç olunmaması hakkında ne gibi tedabir 
ittihaz olunduğuna dair şifahi sual takriri. 

REİS — Adiliye Vıdkâlıstıinie havale ddilmiışıtür. 
Zaptı sabık huöâsa'sı hakkımda mütalaa var mı 

efenıditm? (hayır sesClsrii). Zapta sabık hülâsası aıyiüem1 

kabul edillmıiışıt'iır. 

3 . — EVRAKI VARİDE 

Azr-yı Kiranı Muamelâtı 
/ . — Eskişehir Mebusluğuna intihap edilen Ali 

Ulvi ve Kocaeli Mebusluğuna intihap edilen Ragıp 
Beylerin mazbataları. 

REÎS — İkinci şubeye havaıle ediyoruz. 

Lâyi'Maır 
1. — Tahriri müsakkafat ve arazi komisyonları 

memurini hakkında kanun lâyihası. (1/1020) 

REÎS — Kaıvsnlkı ve Muvazeneli MaÜıiye Encü
menlerin© baıvalb esiliyoruz. 

2. — Karadeniz Boğazı tahlisiye İdaresinin 1927 
senesi bütçe kanunu lâyihası. (1/1021) 

REİS — Muvazenöi Maliliye Bncümienikıe havalıe 
©diyonuz. 

3. — Vekâlet müfettiş ve muavinlerinin yevmiye 
ve harcırahları hakkında kanun lâyihası (1/1022) 

REÎS — Kavanin ve Muvazene! Maliye Encü
menlerine havale edilmişt/ir. 

Tökîifler 
1. — Burdur Mebusu Hüseyin Baki Beyin, ilk-

mektep muallim ve muavinleri hakkındaki kanunun 
2 nci maddesine bir fıkra ilavesine dair teklifi kanu
nisi. (2/605) 

REÎS — Lâyiha Endümianlinıe havale ödüyoruz. 
Tezikemeler 

/. — Ziraat Odaları teşkiline ve bundan evvelki 
nizamnamenin feshine dair olan kanun lâyihasının 
iadesi hakkında Başvekâlet tezkeresi. (3/840) 

REÎS — Okunacak'tır. 
jBüyük Milât MecflM RJiıyasötii Cel toina 

14 
Ziraat Vekâletinden yazılan kanunuevvel 

52 
1926 tarih ve 

15 

numaralı tezkerede, Ziraat 
32515 

Odaları tenkili ve bundan evvelki nizamnamenin 
feshi hakkında 1 mart 1341 tarih ve (6/1195) numa-

— 93 — 
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ralı tezkere ile takdim edilmiş olan lâyihai kanuni-
yede bazı tadilât icrasına, lüzum görüldüğünden is
tirdadı MdMtoiştir. 

Muktezasımın ifasına ve neticesinin işarına mü
saade buyurullmaısını rica ©derimi efendim. 

Başvekil 
ismet 

REİS — Alelusul Başvekâlete iade ediyoruz 
efendim. 

2. — Darülfünunun 1926 senesi bütçesindeki 
serbest muallimler maaşatına ait tabirin tashihi hak
kında Başvekâlet tezkeresi. (3/841) 

REÎS — Muvazene! Maliye Encümenine veriyo
ruz. 

Mazbatalar 
/. — Avukatlık Kanununun dördüncü maddesine 

nazaran, belediye reislerinin avukatlık etmeleri caiz 
olup olmadığının tefsiri hakkında (3/761) numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni Mazbatası. 

,REÎS — Ruznıatmeye 'alıyoruz. 
2. — Üçüncü fırka efradından olup askerlikten 

firar maddesinden mahkûm Ali oğlu Pullu hakkında 
hatayı adli vaki olduğundan affı hususi istihsaline 
dair (3/821) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
Encümeni mazbatası. 

REİS — Utanacaktır. 
5 Kânunuevvel 192(6, 

!Rüyülk 'MiiÜdt Mıectoü Rülyaisiatii Oeffifasıiınfc 
Hatayı adiden rnıütavdİJt mağduıriıyeitıin izalıasi 

maksadiyle Müdafaai Milliye Vekâleti Oelilesünlin 
nnusaıddalk sureti merbut 24 teşrinisani 1926 tarih 
V3 malhakliim 2551 nuımaraiı tezkeresiyle tevdi edilen 
ve sekizinci kolorduya merbut üçüncü fırka selkı-
ziinci alay pineli bölük efradından Olitulu 1318 
tevellüttü Ali oğlu Pulluya a'it evrakı daıva aynen 
takdim olunmuştur. 

Mulktezasının ifasına ve neticesinin işarına mü-
saad'e ıbuyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başveklil 
ismet 

Başvekaleti Celileye 
Sekizinci kolorduya merbut üçüncü fırka, alay 

8, beşinci bölük efradından ve Oltu şuibesft halkın
dan 1318 tevellütlü Ali oğlu Pullu ismindeki neferin 
1 mayıs 1340 tarihinde bu kıtaya 'iltihakından mu
kaddem Tralbzon sevkiyatıından firar eylemesli hasa-
Ibiyfe Divanı Harpçe bilmuhakeme üç ay prangaibehıt 
ile kaydımn tecdidine ve aynı zamanda şubesince de 
mükellefiyeti askeriye kanununun 110 ncu maddesi 

mucibince tecziyesine karar verildiği dokuzuncu ko
lordu kumaindanhğının (işarından anlaşılimış ve mer
kum kıtaya iltihakından mukaddem firar etmiş ol
duğu cihetle mükellefiyeti askeriye Kanununa tevfi
kan Meclisi idarece ittihaz olunan karar muvafıkı 
kanun olup Divanı Harbe tevdii ile hakkında karar 
istihsalinde isabeti kanuniye görülememiş ve kesbi 
katiyet etmiş olan Divanı Harib kararının refi lâzım 
gelmiş ve ol'babdakİ evrak leffen takdim kılınmış ol
makla 'keyfiyetin Büyük Millet Meclisine arzına 
delalet buyurulmasını arz ve rice ederim efendim. 

21 . 11 . 1926 
Müdafaa! Milliye Vekili 

Recep 
Adliye Encümeni Mazbatası 

Üçüncü fırka efradından olup askerlikten firar 
maddesinden Divanı Harpçe üç ay prangabent ve ba
dehu tecdidi kayıt cezasına mahkûm Alioğlu Pullu 
hakkında bermünval muharrer mutu hükümde isabet 
olmadığına ve mezkûr hükmün refine mütedair 
5 Kânunuevvel 1926 tarih Ve (6/4659) numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve müstenidiileyhi Adliye Vekâleti 
tezkeresi Encümenimize havale buyurulmakla tetkik 
ve müzâkere olundu. 

Merkum Pullu Hasan kıtaya iltihaktan evvel firar 
eylediği cihetle şubesince Mükellefiyeti Askeriye Ka--
nununun 110 uncu "maddesi muci'biınce tecziyesine 
dair vuku bu'lan talep üzerine mahallî meclü'si ida-
resiince olveçMUe karar ittihaz ediıllmiş iken kendisinin 
'bilâhare Divanı Harbe tevdi ile tekrar muhakeme 
ed!;lmesinde İsabeti kanuniye olmadığımdan mezkûr 
Divanı Harp kararının refi hususunun Heyeti Umu-
rriîyeye arzına karar vermiştir. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Saruhan Konya 
Mustafa Fevzi Refik 

Kâtip Aza 
Yozgat Kastamonu 

Ahmet Hamdi Hasan Fehmi 

Aza Aza 

Aza Aza 
Konya Konya 

Tevfik Fikret Musa Kâzım 
REİS — Adliye Encümeninin mazbatası hakkın

da mütalaa var mı efendim? (Hayır sesleri). Adiliye 
Encümeni mazbatasını kalbul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka-
Ibul edilmiştir. 

— 94 
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3. — Mahkûmînin Mevkufiyet ve Mahkûmiyet 
müddetlerinin beynelmilel takvim mebdeinin kabulü 
hakkındaki Kanuna nazaran, arabl tarihe göre hesap 
edilmesi caiz olup olmadığının tefsiri hakkında (3/666) 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve tefsire mahal olma
dığına dair Adliye Ecümeni mazbatası. 

REİS —• Okunacaktır 

Riyaseti Oelileye 
Mahkûmların mevkufiyet ve mahkûmiyet müd

detlerinin beynelmilel takvim mdbdeinin kaibulü hak
kındaki 6 Kânunuevvel 1341 tarih ve 698 numaralı 
Kanuna nazaran evvelce de olduğu gibi Araibî tarihe 
göre hesap edilmesi caiz olup olmadığının tefsirine 
dalir Adliye Vekâletinden yazılan ve İcra Vekilleri He
yetinin 25 Nisan 1926 tarihli içtimaındıa tezekkür ve 
Meclisi Âliye arzı tasvip edilen tezkere suretinin gön
derildiğinden bahisle muktezasının ifası hakkımda 
Başvekâletten gelen ve Encümanirriize havale huyu-
rulan 1 Mayıs 1926 tarih ve (6/1849) numaralı tez
kere ve melfüfu tetkik ve müzakere edildi. 

Ceza Kanununun (muvakkat cezalar gün ve ay he
sabiyle taltbik olunur. Bir gün yirmi dört saat, bir ay 
otuz gündür. Senedi resmî takvime göre hesap edi
lir. İlaahiri) dliye muharrer olan maddesinden mah
kûmların mevkufiyet ve mahkûmiyet müddetlerinin 
resmî takvime göre hesap edileceği sarahaten müs-
taban olmakla 'beynelmilel takvim mebdeinJin kaibulü 
hakkındaki mezkûr kanunun tefsirinle mahal görüle
mediğinin Heyeti Umumiyeye arzına karar verilmiş
tir, 

Adliye Encümeni Reisi 
Saruhan 

Mustafa Fevzi 
Kâtip 
Bozok 

Ahmet Hamdi 
Aza 

Kastamonu 
Hasan Fehmi 

Mazbata Muharriri 
Konya 
Refik 
Aza 

Konya 
Musa Kâzım 

Aza 
Konya 

Tevfifc Fikret 

REİS — Adiliye Encümeni mazbatası hakkında 
bir mütalaa var mı efendim? (Hayır sesleri). Adliye 
Encümeni mazbatasını kaibul edenler lütfen el kaldır
sın... Kalbul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

4. — Avukatlıkla imamlığın içtima edip etmeye
ceği hakkında Ali Rıza imzalı istida ve Adliye En
cümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

. 5. — Avukat Kanununa bir madde tezyiU hakkın
da (1/1009) numaralı Kanun lâyihası ve Adliye En
cümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz, bunun hakkınıda 
bir takrir vardır : 

Riyaseti Oelileye 
Ruznamesnin evrakı varilde sırafcında ve 12 inci 

numarada bulunan Avukatlık Kanununa bir madlde 
tezyili hakkında Adiye Encümeni mazbatasının müs-
tacelen ve müzakere edilecek mıevaddmi 4 üncü, 6 ncı, 
7 nci numaralarımdan sonra bugün müzakere buyu-
rulmasını arz ve teklif eylerim. 20.12.1926 

Bozuk" 
Ahmet Hamdi 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Efendim; takrirde mevzubahis olan kanun 
çok mühimdir. Takrirde mezkûr olduğu üzere müstas 
çelen müzakeresini Heyeti Celileniizden rica ederim. 

REİS — Adliye Encümeni mazbatasının, bu suret
le müzakeresini kabul edenler lütfen el kaldırsın.,. 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir, 

6. — Emvali gayrı menkulenin şeraiti münakide 
ile hibe ve ferağı hakkında (1/605) numaralı kanun 
lâyihası ve tayini muameleye mahal olmadığına dair 
Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 

Riyaseti Oelileye 

Emvali gayrı menkulenin şeraiti imünakffide ile hibe 
ve ferağına dair Maliye Vdkâletinden verilip İcra Ve-
kiMeri Heyetinin 25J1J1341 tarihli İ t̂iimaırida Mec
lisi Âlîye arzı takarrür eden lâyahaii kanuniye ile 
esbabı mucibe mazbatası leffen gönderildliğinden ba
hisle muktezasının ifası hakkındaki Başvekâlet tezke
resi ve teferruatı Encümenimize havale edilmekle. 
tetkik ve mütalaa olundu. Mevzubahis olan hibe've 
ferağ ahiren neşredilmiş olan Kanunu Medeni ile 
teşkil ve halledilmiş olmakla mezkûr lâyihamın mü
zakeresine mahal olmadığına karar verilmiştir. Heye
ti Umumiyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi 
Saruhan 

Mustafa Fevzi 

Kâtip 
Bozdk 

Ahmet Hamdi 

Mazbata Muharriri 
Konya 
Refik 

Aza 
Kasttamonu 

Hasan Fehmi 
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Konya Koraya 
Tevfik Fikret Musa Kâzım 

REÎS — Adiliye Encümeni mazbatası hakkında 
muamele var mı efendim? (Hayır seslemi). Adliye En
cümeni mazbatasını kalbul edenler lütfen ©1 kaldırsın... 
Kalbul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
ti^ 

7. — Canik Mebusu Cavlt Posanın, tekaüt maa-
şiyle muallimlik, doktor, eczacı, baytar, mühendis ve 
kondöktörlük maaşlarının 'bir zat uhdesinde içtima 
edebileceğine mütedair olan Kanunun bininci madde
sinin tadili hakkında (2/602) numaralı teklifi kanunî
sinin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encü
meni mazbatası. 

REÎS — Nafıa ve Muvazeneli Maliye eneümenle-
ıfaö havale ediyoruz. 

8. — Kırklareli Mebusu Doktor Fuat Beyin, ço
cukların içki ve tütün kullanmaları memnuiyeti hak
kında (2/603) numaralı teklifi kanunisinin şayanı mü
zakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REİS — Dahiliye ve Adiliye eneümenlierine veri
yorum 

TALAT BEY (Çankırı — Sıhhiye Encümenine 
de gitmesi lâzımdır. 

REİS — Sıhhiye Encümenine de tevdiini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Sıhhiye Encümenine de 
veriyoruz, 

Takrirîer 
1. — Diyarbekir Mebusu Cavit Beyin, otobüsler

de sigara içilmesinin meni hakkındaki takriri. 
REÎS — Başvekâlete havale ediyoruz. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

REÎS — Efendim, müzakere edilecek mıevadm 
birinci maddesi Müdafaai Milliye Encümenindedıir. 
İkinci ve üçüncü maddeleri müzakere günü henüz 
gelmemiştir. Binaenaleyh ruznamenin dördüncü 
maddesinin müzakeresine geçiyoruz. 

1. — Ankara - Ereğli demiryolunun inşa ve işle
tilmesi hakkındaki kanunun ikinci maddesinin tadi
line dair (1/1015) numaralı kanun lâyihası ve Na
fıa ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları 

REİS — Okunacaktır. 
Sıra Numarası : 27 

Ankara - Ereğli Demiryolunun inşa ve İşletilmesi Hak
kındaki Kanunun İkinci Maddesinin Tadiline Dair 
(1/1015) Numaralı Kanun Lâyihası ve Nafıa ve Muva*-

zenei Maliye Encümenleri mazbataları 

Türkiye Cumhuriyeti' 
iBaşvekâlet 

Kalemi Malhsus Müdiriyeti 
Adat 

6 

4853 
13 Kânunuevvel 1926 

iBüyük (Millet Meclisi Riyaseti Gellesine 
Ankara - Ereğli demiryolunun inşa ve işletilmesi 

ve Ereğli Limanı hakkında Nafıa Vekâleti Gelilesin-
ce tanzim 'edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 12 Kânu
nuevvel 1926 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi 

Â'iiye arzı tasvip olunan kanun lâyihasiyle esbabı 
mucibe mazbatasının musaddak sureti leffen takdim 
Olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin lişarına müsaa
de buyurulırnasını rica eylerim 'efendim. 

Başvekil 
îsmet 

Esbabı Mucibe 
Ankara - Ereğli hattının inşa edilmek istenmesin

den maksat ereği! havza! fehmıiyesinden her zaman1 

emim surette memleket dahiline lüzumu miktar kö
mür alabilmek ve bundan başka ibu havalinin iktisa
diyatına büyük hizmet edebilmek idi. 

Bu üşün küçük bir mahzuru Ereğli havza! fehrni-
yesinin deniz kenarında bulunmasmdaın ibarettir ve 
harp zamanlarında oradan .istifadenin güç olacağı da 
nazarı lltibara alınmak lâzımdır. Son zamanlarda Sö-
ğütözü havalisinde cinsi, kemiyet ve keyfiyet! matlu
bun fevkinde Ibiir kömür havzası 'bulunduğu haber 
alındı, icra edilen tetkikat neticesinde bu havzanın 
işletilmesi halinde mıemleketimize lâzım olan demir 
fabrikaları ihtiyacının temin edilmiş olacağı, cinsi ga
yet iyi olan bu kömür ocakları müstaihsalatından her 
veçhile istifa edilebileceği anlaşıldı. Dahilde ve gayet 
emnliyetli bir mevki bulunan bu Söğültözü havzasının 
demiryolu ile merakizi müihimımei ikltisadiyeye rapto-
lunması her (ihtimale karşı emniyetli bir 'surette mem-
lekeifcin kömür 'ihtiyacını tehiye etmiş olacağı tahakkuk 
eylemiştir. Buna binaen Ankara Ereğli şimendifer hat
tı güzergâhında yeni vaziyete göre tadilât icrası zarurî 
görülmüştür. Şöyleki: Söğütözülnün vaziyetinden dola-
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yi Ereğli hattının behemahal Safranbolu yakınından 
geçmesi ve Söğütözüne ancak bu civardan bir şube 
hattı vasıtasiyle gidilebilmesi mümkün olduğu ve o 
havalideki teşkilâtı arzı ye dol ayış iyîe sureti aherde 
bir sekili hallin mevcut olmadığı tebeyyün etmiştir. 
Ereğli hattının Safranbolu civarından geçmesi lüzu
mu görüldükten ve müşkül zamanlarda Söğütöün-
den 'emniyetle kömür tedarik edilebileceği tebeyyün 
ettikten sonra artık Ereğli hattının Safranbolu'dan 
sonra Ereğli'ye gitmek için dahilden ve gayet arıza
lı yerlerden müşkilülinşa bir şekilde tesisi ve arızai 
mevkiiye dolayısiyic büyük meyilleri haiz ve bina
enaleyh kudreti nakliyesi mahdut bir hat yapılması 
muvafık görülmerniş: bu hailin Safranbolu civarın
dan doğru fiiyos çsy.r.ı taJ*p ederek sahile inmesi 
ve sahile muvazi olarak Ereğiır- jadar t*mdit olun
ması hem masarifi inşaiye noktai nazarından hem 
de kabiliyeti nakliye cihetinden çok faideli görülmüş
tür. Dahilden gidecek hat ile sahilden gidecek hat 
beyninde sahil cihetinin lehinde olarak ancak on 
beş ve nihayet yirmi kilometre kadar bir fark var
dır. Fakat halttın dahilden inşası halinde yapılacak 
olan Ereğli Limanından münasip surette kömür i'hra-
caatı yapılabilmek için Ereğli ile Fiiyos ağızı ara
sında bulunan bütün ocaklarin Ereğliye demiryoluy
la raptı ve binaenaleyh bu sahil kısmının inşa olun-
mıası mecburiyeti katiyesii vardır. Bu sahil demiryolu. 
olmadıkça Ereğli Limanınım sebebi vücudu olamaz. 
îşlte bu sebepden dolayı sahilden yapılması düşünülen 
halttın, dalhiidefcine ni'sibetle tul ciıhetiyle büyük fark 
ve inşaat masrafı cihetiyle de azim tefavüt olacağı 
'bu suretle meydana çıkar. Binaenaleyh Safranbolu 
civarındam geçecek halttın çay boyunca sahile inmesi 
ve sahile muvazi olarak Ereğliye muvasalat .etmesi 
bilâşek müreccahtır ve olvedhile inşaası muvafık bu
lunmuştur. Hattın şimal kısmı bu surette taayyün edin
ce ©n iktisadî ve fennî surette Ankara civariyle ilsakı 
maselesi yeniden tetkik olunmuştur. Evvelce tespit 
olunan isltilkametl'erde nazarı itibara alınarak gerek 
inşaatın ehveniyati gerek meyillerinin azlığı ve gerek 
kudreti nıa!kl!iyeslinin ziyade olacağı esbap ve fevaidine 
ve gerelk en mühim merakizi iktisadiyen geçeceğine 
binaen hattın Safranbolu - Mecidiye Pazarı - Bayın
dır - Çerkeş - Karacaviran - Çankırı - Kalecik tari
kiyle Ankara - Sivas hattının Kalecik istasyonuna 
raptı en muvafık şekil bulunmuştur. Bu sureti halin 
mühim faideden biri de havzai fehmiyeden sulh za
manlarında gelecek kömürün kısmı azaminin Anka-
ranın Şark kısmındaki şimendiferlere ve havaliye mün
hasır olması ve garp batlarımızın Eskişehir'de garp 

ve cenubunda olan hatların yine deniz tarilkiiyle derin-
ceden veya Haydarpaşa'dan kömür almaları iktisadî 
bir zaruret bulunduğu cihetle yeni hattın şark cihetin
den Ankara hattına raptı bu suretle de faideli öldu^ 
ğunu tespit etmektedir. Bu yenli güzergâhın en mübirn 
faidelerinden düğeri de yüksek dağ çıkmayıp nisbeten 
az irtifadan geçmesi ve binaenaleyh purofilinin gayet 
muvafık olmasıdır. Bunda* başka bilhassa şimale 
garip olan bu havalide kesretle nüzulü tabii olan 
kardan dolayı kış zamanında hattın kapanması ihti
malinin pek az olmasıdır. Hat yüksek noktada dur
mayıp dadial inmekte olduğundan müstesna olarak 
karın kapanması halinde bile tedabiri mahsusanın ga
yet kolaylıkla alınabileceği derkârdır. Diğer bir faide-
si de Ankara'nın bir kaç bin tondan ibaret olan mah
dut kömür ihtiyacını Irmak istasyonu vasıtasıiyle te
min etmek gayet sebildir. Dar hatla geniş hattın bir 
birinden aktarmasının Irmak istasyonu gibi büyük 
sükânı haiz olmayan bir mevkide yapılması yüz bin
lerce ton kömürün mübadelesinden basıl olacak ihlali 
hava meselesinin Ankara'dan uzaklaştırılmış olması 
gibi fevaidi haizdir ve bilhassa kömür depolarının 
Kızılırmak civarında en emin yerlerde bulunması te
min edilmiş olacaktır. Bir çok milli müessesenin o 
•havalide tesis olunmakta bulunması kömür deposu
nun 'da o civarda yapılmasını müsteMrndir. Maruzatı 
salife dolayısiyle Ankara - Ereğli hattının Irmak istas
yonu - Kalecik - Çankırı - Karacaviran - Çerkeş -
Mecidiye Pazarı - Safranbolu - Fıilyos ağızı - Çatal-
ağzı - Kilimli - Zonguldak - Kozlu - Çamıağzı - ve 
Ereğli şeklinde olması berveohi maruz esbabı iktisa
diye ve fenniye dolayısiyle tecviz edilmıekte bulunmuş 
olduğu arz olunur efendim. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 13 , 12 . 1926 

Nafıa Encümeni 
Adet 

4 Karar numarası 
1/1015 kayıt numarası 

Nafıa Encümeni Mazbatası 

Nafıa Vekâletince tanzim ve Başvekâleti Celile-
nin 13 Kânunuevvel 1926 tarih ve (6/4853) numaralı 
tezkeresiyle mevrut ve Encümenimi?» muhavvel An
kara - Ereğli demiryolunun inşa ve işletilmesi ve ay
rıca Ereğli'de tesisat ve tekemmülâtı lâzimeyi havi 
bir de liman inşaatı hakkındaki muaddil kanun lâyi
hası Nafıa Vekili Beyefendinin huzuruyle tetkik ve 
müzakere olundu. 
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Hükümetin serdeylediği esbabı mucibe varit ve 
musip görüldüğünden mezkûr kanun lâyihası aynen 
kabul edilmiş olmakla Heyeti Umum iyeye arz olu
nur, 

Nafıa Enoümenıi Reisi Mazbata Muharriri 
Çorum Kayseri 

Mühendis Ahmet Hilmi 
Ziyja Fevzi 

Kâtip Aza 
Ordu Edirne 
Recai Hüseyin Baki 
Aza Aza 

Kayseri Rize 
Ahmet Hilmi Esat 

Aza Aza 
Çankırı 
Rifat 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazene! Maliye Encümeni 
Adet 

26 numarası 
1/1015 kayıt numaraısı 

Mulvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Ankara - Ereğli demiryolunun inşa ve işletilmesi 
hakkındaki 12 Kânunuevvel 1341 tarihli kanunun 
ikinci maddesini muaddil 7 Nisan 1926 tarihli kanu
nun tadiline daııV olup 16 Kânunuevvel 1926 tarihli 
Heyeti Umumiye içtimaında Nafıa ve Muvazenei 
Maliye Encümenlerine havale buyurulan kanun lâyi
hası Nafıla Encümenince tetkik edildikten sonra En
cümenimize tevdi kılınmakla Nafıa ve Maliye Ve
killeri Beyler hazır oldukları halde tetkik ve müza
kere olundu. 

Geniş hat olarak Ankara ile Ereğli arasında inşa 
ve işletilmesi 12 Kânunuevveli 1341 tarihli kanun ile 
kabul olunian hat için 5 senede sarf edilmek üzere 
kırk milyon lira tahsis olunmuş ve bilâhare bu hat
tın dar olarak inşası mülahaza olunarak evvelce ka
bul olunan kırk milyon liralık tahsisatın 7 Nisan 
1926 tarihli kanun ile yirmi beş milyon liraya tenzil 
ediılmiş idi. 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında izah ve 
Nafıa Encümenıince kabul olunan askerî ve iktisadî 
esbap dolayıi'siyle Ereğli - Ankara şimendifer hattı 
güzergâhında tadilât icra ve Söğütözü şube hattiyle 
Ereğli limanının da ilâveten inşası hakkında Maliye 

ve Nafıa Vekilleri Beyler tarafından verilen izahat 
badelistima Encümenimizce de muvafık görülmüş ve 
evvelce üç yüz yetmiş kilometreden ibaret olan gü
zergâhın Söğütözü şulbesiyle 'birlikte beş yüz seksen 
kilometreye iblağ ve Ereğli limanı inşaatı için bu 
bapdaki tahsisatın .tezyidi zarurî addedilerek hükü
metten mevrut lâyiha! kanuniyenin şekle ve ibareye 
ait bazı tashihat ile kaıbuiiyile Heyeti Umumiyeye 
takdimine karlar verildi 

16 Kânunuevvel 1926 

Reis 
Çatalca 

Şakiir 
Kâtip 

Konya 
Fuat 
Aza 

İsparta 
Mükerrem 

Aza 
Çorum 

Mühendis 
Ziya Fevzi 

Aza 
Sivas 
Rasim 

Aza 
Gümüşhane 

Hasan Fehmi Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Aza 
Maraş 

M'azbata Muharriri 
Gaziantep 
AH Cenanı 

Aza 
îzmir 

Ahmet Münir 
Aza 

Bozok 
Süleyman Sırrı 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 
Aza 

Giresun 
Musa Kâzım 

Mithat Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Hükümetin Teklifli 
Ankara - Ereğli Demliryolunun İnşa ve İşletilmesi 

Hakkındaki Muaddil Kanun 
Madde 1. — Ankara - Ereğli demiryolunun inşa 

ve işletilmesi hakkındaki 7 Nisan 1926 tarih ve 804 
numaralı Kanunun ikinci maddesi berveçhi âti tadil 
edilmiştir : 

Bir metre genişliğinde inşa edilecek olan Anka
ra - Ereğli demiryolu, Ankara - Kayseri hattı üzerin
deki Irmak mevkiinden başlayıp Safranbolu edvarın
da iki kola ayrılarak 'bir kolu Söğütözü'ne ve diğer 
kolu Filyos civarından geçmek üzere Ereğli'ye mün
tehi alacak ve Ereğli'de tesisat ve tekemmülâtı lâzi-
meyi havi bir de liman inşa kılınacaktır, 
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Her sene sarfı icap eden meıbaliği, seneleri bütçe
lerine vaz edilmek ve beş senede ikmal olunmak üze
re bu halt ve limanın inşası için elli milyon lira tah
sisat ita 'kılınmıştır. İşbu tahsisat derecesini tecavüz 
etmemek şartiyle Nafıa Vekâleti taahhüdatta bulun
maya mezundur;» 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihlinden muteber
di^ 

Madde 1 — Bu kanunun icrayı ahkâmına Maiye 
ve Nafıa Vekilleri memurdur. 

12 Kânunuevvel 1926 
Başvekil Adliye Vekili 
îsmet Mahmut Esat 

Müdafaa'i Milliye Vekili Bahriye Vekili 
Recep İhsan Beyefendi bulunmadı 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
M. Cem'il Doktor Tevfik Rüştü 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
Mustafa Adülhalik Mustafa Necata 

Nafıa Vekili Ziraat Vekili 
Behiç Mehmet Safori 

Ticaret Vekili Sıhhiye ve Mua. İç. Vekili 
Mustafa Rahmi Doktor Refik 

Muvazenai Maliye Encümlenlinin Tadili 

Ankara - Ereğli demiryolunun inşa ve işletilmesi hak
kındaki 12 Kânunuevvel 1341 tarihli Kanunun ikinci 
maddesini muaddil 7 Nisan 1926 tarihli Kanunun 

birinci maddesini muaddil kanun lâyihası 

Birinci Madde — Ankara - Ereğli demiryolunun 
inşa ve işletilmesi hakkındaki 12 Kânunuevvel 1341 
tarihli Kanunun îkinci maddesini muaddil 7 Nisan 
1926 tarihli Kanunun birinci maddesi ıberveçhiâüi ta
dil edilmiştir: 

Bir matre genişliğinde inşa edilecek dan Irmak -
Safran'bolu - Ereğli ve Safranbolu - Söğütözü şimen-
diferiyle Ereğli limanı için beş senede sarf edilmek 
ve her sente sarfı icap eden möbaliğ seneleri bütçesi
ne vaz olunmak üzere elli milyon lira tahsisat veril
miştir, 

İşbu tahsisat derecesini tecavüz etmemek şartiyle 
Nafıa Vekâleti taahhüdıaltta bulunmaya mezundur. 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdi/, 

Üçüncü Madde — Bu kanunum ahkâmını icraya 
Maliye ve Nafıa vekilleri memurdur. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Arkadaş
lar; Türkiye Cumhuriyetinin bugün diyebilirim ki en 

büyük iktisat bayramıdır. Çünkü TürklyeMe Ereğli -
Ankara hattı kadar feyizli fok hat yoktur- Dilerim Al
lah'tan ki bu kadar feyizli bildiğim diğer hatlar da 
bundan daha feyizli olsunlar, (âmin, aferin sesleri). 
Bayramımız yeni değildir, bu 'bayramımızı geçen se--
ne de yaptık. Yalnız bu bayramın başka türlü kıyme
ti vardır. Tetkik edelim : İsmet Paşayı da, arkadaşla
rını da, arkadaşları arasında Maliye Vekili Abdülha-
lik Beyi de, Nafıa Vekili Behiç Beyi de kutlarım. Zi
ra hattın yapılması için konturatolar imzalanmış gi
bidir. Bumu söylemeye duygularınım coşmuş bulun
duğu bir anda katiyen aczim vardır. Yalnız Hükü
metten şunu dilerim: Irmak'tan 'başlanılacak, Şimale 
doğru gidilecek, Filyos'fcan başlanılacak, Cenulba doğ
ru inilecek. Arkadaşlar memleketimizde te define, 
bir Hazine vardır. O da Ereğli kömür havzasıdır. Fa
kat Ereğli kömür havzasının en büyük derdi ame^e 
meselesidir. Bu amele meselesi halledilmezse Ereğli 
havzası kömür meselesi halledilmemiş olur. Bu mese
lenin halli için bu âciz arkadaşuıız Ereğli Kaymakam
lığından beri bir çare bulmuşumdur. O da Ereğli -
Zonguldak, Kilimli - Amasra, Amasra - Zonguldak' 
arasında bir şimendifer yapılmasıdır. Şu halde Hükü
metten rica ediyorum. Nasıl Filyostan Cenuba doğ
ru Irmak'tan Şimale doğru gidilecekse Amasra'dao 
Zonguldak'a doğru Zonguldak'tan Ereğli'ye doğru beş 
on noktadan 'bu hatta başlansın ve hiran evvel Ibu hat 
meydana getirilsin. Bu hattın meydana gelmesiyle, 
arkadaşlar, Ereğli kömür havzasının amele meselesi 
halledilecektir. Bu amele meselesi ne demektir? Ame
lenin tam olması demektir. Daima söylemişimdir; 
Ereğli havzasındaki amele devekuşuna 'benzer: Kuş 
musun? Hayır deveyim. Bunun 'gibi «amele misin? 
Hayır» Eee niçin gidiyorsun? «Efendim, köyde çiftli
ğim var» 15 gün sonra çifti 'bırakıyor, haydi ocakla
ra.., 

— Nereye gidiyorsun? 
— Oca'klara. 
— Niçin? 
— Ameleyim.. 
İşte bu meselenin halledilmesi ve tam amelenin 

- sizin dilinizle söyliyeyim - salbüt amelenin, - benim 
dilimce söyliyeyim - amele oğlu amelenin ör amele
nin vücuda gelmesi lâzımdır, (handelier) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Amele 
Türkço midir? 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — «İşçi» ar
kadaşlar; Zonguldak sahilinden başlamak yahut Ereğ
li'de bitmek üzere yapılacak olan hat, emin olunuz 
Ankara - Ereğli arasında yapılacak halttan daha fe-



I : 17 20 . 12 . 1926 C : 1 

yizlidiir, daha ehemmiyetlidir. 1 8 - 2 0 kilometrelik 
olan bu hatta, çok acıyarak ve utanarak söylüyo
rum - yaptıramadık. Ta kömür havzasının aldığı ehem
miyet tarihinden bert yapılamamıştır. Fakat bu hat 
yaptırılacak olursa hat 'boyunca amele köyleri, işçi 
köyleri teessüs edecek, kurtulaoaktıır. Sabahleyin Ereğ
li'den yahut Kilimliden veyahut Amasra'dan, kalka
cak bir tren o hat boyunda kurulacak olan köylerde
ki. ameleleri alıp ocaklarına dağıtacak; akşamleyin 
ocaklardan alıp kendi ocaklarına götürecektir. Şu hal
de demek oluyor ki Ereğli - Zonguldak, Zongul
dak - Amasra halttı yapıldıktan sonra Zonguldak hav
zasındaki amele ve işçi meselesi halledilecek ve hav
za kurtiulacak, Türkiye kurtulacaktır. Geçen siene de
diğim g'M yine tekrar ediyoirum. Yaşasın bu bayram 
ve yaşasın benıi bu bayrama kavuşturan Türkiye Cum
huriyeti, onun halkçı Hükümeti!.. 

HASAN FEHMÎ BEY (Kastamonu) — ismet Pa
şa Hükümeti demek iş Hükümeti demektir. O itibar
la, tarih, bugünün ve yarının nesli bu Hükümeti ve 
ismet Paşa hazretlerini takdim edeceğine şüphem yok
tur. Ruznamemize giren bu meselenin aleyhinde söz 
söyleyecek, zannederim, hiç bir fert yoktur. Yalnız 
gerek Başvekil ismet Paşa hazretlerinden ve gerekse 
Nafıa Vekili ve diğer Vekil beylerden bir noktanın 
tavzihini rica edeceğim. Devletimizin temel taşları sı
rasında 'bulunan Kastamonu vilâyetMn bu güzergâh
tan, bu 'hattan istifade ettiri'lmeyişinin avamiiıi ne gi-
Ibi şeylerdir? Ne gi'hi fedakârlığı istilzam ediyor da 
Hükümet 'bunu üzerine alamadı? Bu cihet hakkında 
Nafıa Vekili Beyefendi hazretlerinden ve ismet Paşa 
Hazretlerinden bize fcanaatbahş izahat verilmesini ri
ca ediyorum. Kastamonu'dan bir heyet gelmiştir. Biz, 
'bu şereften, 'bu feyizden, neden mahrum ©diliyoruz? 
Ve ne gibi fedakârlığı istilzam ediyor da Kastamonu 
ibu fedakârlığı üzerine almayacak? Diyorlar. Bina
enaleyh bu noktada bize teselliyet verecek izahat bek-
liyorum^ 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar, geçen
lerde bu Ereğli kömür havzasına dolayısıyle Söğütözü 
kömür havzasına girecek hattın tetkikinde bazı ar
kadaşlarla beraber ben de 'bulundu idim. Şimdi Kas
tamonu Mebusu muhteremi Hasan Fehmi Beyefen
dinin Kastamonu'd'an neden geçmiyor sualine karşı 
tetkikatiimın neticesini arz etmek suretiyle cevap ver
mek istiyorum. 

ALI ŞUURÎ BEY (Karesi) — Hükümet namına 
mı$ 

MUHTAR BEY (Devamla) — Bendeniz mebus 
sıfatiyle söz söylüyorum. Bu meseleyi bendeniz tet

kik ettiğim için arz ediyorum. Ne Hükümet namına 
ve ne de kimse namına arz etmiyorum. Ankara ci
varından Söğütözü'ne gidecek hattın bittabi Kasta
monu merkezi gibi asırlarca mühim bir merkezden 
geçirilmesi en arzu edilen bir mesele idi. Âciz arka
daşınız da bunun temini için çok çalıştı. Lâkin ek
seriniz de bilirsiniz fci Ankara ile deniz arasında, de
nize muvazi yani Ankara ile Kastamonu'ya doğru 
giden hatta amut bir çok sinsiM ci'bal vardır. Bu sıil-
silei cibalin 'bir kısmı Çankırı havzasından geçer ve 
nispeten münhattır, aşılması mümkündür. Bundan 
sonra Devrez çayı silsilesi ile Kastamonu arasında 
İlgaz silsilei cibali vardır ki ta Tosya'dan Çerkeş'e 
kadar aşağı yukarı yüz kilometre tulünde olan bu 
silsilei cibalin aşılabilecek noktalarını tetkik ettik. 
Birincisi ve en münhatı Tosya'dan Kastamonu'ya gi
den şosenin geçtiği (1 650) metre irtifaındaki boyun 
noktasıdır Ve bu noktamın önündeki Devrez çayı sil
silesi (700) metre rakımında olduğu için o tepeyi çı
kıp da aşılması fennen kabil olmadığı gibi zaten o ka
dar yüksekte şimendifer yapmak kışın bir çok ayla
rında şimendiferi muattal bırakmak demek olacak
tır. Halttın tulünü kısaltmak değil uzatmayı da mucip 
olacağından onu terk ettik. Biz yine şosenin geçtiği 
asıl İlgaz 'boyuna geldik. Hepiniz bilirsiniz ki bunun 
yüksekliği (1 800)'dür. Oraya fcadlaır şimendifer çıka
rılmaz. Meşhur darbı meseldir. Şimendifer deveye 
benzer. Ne yokuşu, ne de inişi sever. Öyle yüksek 
dağlara çıkıp inmek şimendifer için mümkün değil
dir. Daha Garpta Mucıurva deresine girip bu yönü 
aşmak meselesi de mümkün görülmedi. Karacaviran' 
dan Bayramören tarafından Soğanlı çaya girmek ora
dan tekrar irtifaa çıkıp Araç havzasına geçmek mese
lesi belki kabili icradır diye tetkik olundu. Ve bunun 
da hatve hatve gezilmek suretiyle gayri kabili icra 
olduğu tahakkuk etmiştir. Zaten Karacaviran sırtın
dan 1 400 metreden 700 metreye inmek için 7 kilo
metre mesafe varken, 40 kilometreye iblağ edip in
mek ihtimali yoktur. Dağın yamaçları o kadar sarp, 
o kadar gayrı kabili.icradırki şimendifer yapmak nok-
tali nazarından bir mani teşkil ediyor. Öyle bir vaziyet 
ki artık bu İlgaz silsilesini hiç bir noktadan geçmek 
imkânı olmamıştır. Binaenaleyh her hangi mevkiden 
giderse gitsin Söğütözü'ne gidecek şimendiferin yani 
Anadolu'nun merkezinden Söğütözü'ne gidecek şi
mendiferin behemehal Safranbolu cihetinden Araç 
çayına girip oradan gitmesi lâzım gelir. Şimdi me
sele bu şekilde taayyün edince ve fennien başka türlü 
yüzde yarm bir ihtimal olmayınca Safranbolu cihetin
den gidecek şimendiferin Kastamonu'dan geçerek Sö-
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ğütözü'ne gitmesi meselesi varidi hatır olur. Bunu da 
tetkik ve tespit ettik. Filhakika Safranbolu cihetinden 
giderek Kastamonu'ya şimendiferle Söğütözü tarikiy
le gidilebilir. Yalnız Safranbolu cihetinden doğrudan 
doğruya İğdır nahiyesinin merkezine yakın bir nok
tadan gidilerek Söğütözü'ne kadar gidecek mesafe 
aşağı yukarı doksan beş kilometre kadar bir mesafe 
tutuyor. Halbuki aynı noktadan Kastamonu'ya gide
cek hat da 95 kilometredir. Şimdi kalıyor; Kastamo
nu'dan ta Söğütözü'ne gidecek mesafe ki o da bir o 
kadar mesafedir. Yani Söğütözü'ne gidecek şimendi
fer eğer Kastamonu üzeninden giderse 85 - 90 kilomet
re kadar tulü uzuyor. Bu veçhile Söğütözü kömürleri
ne yapılacak şubelerin iki misli tulde yapılarak Kas
tamonu'dan geçilmektense şu şimendiferler yapıldık
tan sonra Hükümet mühim bir yer olan Kastamonu' 
ya da bir hat temdit etsin. Şimal güzergâhı olması 
dolayısıyle Kastamonu'dan Taşköprü'ye, Boyabat'a 
doğru bir hat temdit etsin. Bu hat kolay olduğu gi
bi bütün Araç ovasını, Gökçay ovasını ve kısmen 
Devrez ovasını ihya, imar edecek çok faıideli bir hat 
olacaktır. Söğütözü'ne gidecek olan hatta dokunma-
malıdır. Çünkü şubelerin ayrı ayrı tullerinin mecmuu 
Kastamonu'dan geçecek 'bir tulün yekûnu kadar edi
yor. Kastamonu'dan geçmek için lâzım olan bu hat
lardan daha uzun bir halt yapmak lâzım geliyor. Bi
naenaleyh iki misli tulde hat yapacağımıza, Kastamo
nu Söğüt üzerinden ayrı yaparsak aynı masrafla 
'iki maksat birden hasıl olur ve en ziyade iktisada ria
yet etmiş oluruz. Bunu nazarı dikkatinize arz ederim. 
Hattı Kastamonu'dan dolaştırmak çok uzun bir me
şelerdir. Lüzumsuz olarak 85 - 90 kilometre gibi uzak 
bir mesafeden gayeye vasıl olmaktır. Öyle olmaktan
sa tulü beş yaparak Kastamonu şimendiferini ilâve 
ederiz. Bu maksatla hem Kastamonu daha mükem
mel surette maksadına nail ölür, hem de Söğütözü'nün 
mühim olan kömür nakliyatı da beyhude uzun bir 
mesafe nakliyat ücretine tabi tutulmaz. Maruzatım 
'bundan ibarettir. 

NAFIA VEKİLİ BEHİÇ BEY (İstanbul) — Ha
san Fehmi Beyefendinin buyurdukları gibi Kastamo
nu vilâyeti şimendiferin feyzinden müstefit oluyor. 
Çünkü vilâyetin mühim bir kısmından geçiyor. Fakat 
esas güzergâh Kastamonu'dan geçerse hat çok uza
yacaktır. Halbuki Anadolu'ya kömür getirmek lâ
zımdır. Bu mühim bir meseledir. Hat uzadıkça ma
lumu âliniz kömürün nakliyatı pahalı olur. Zaten 
tabiatı arazi hattı esasen uzatıyor. Bu uzaklığa bir 4e 
Kastamonu'dan geçmek ilâve olunursa kömür çok 

I pahalıya mal olacak. Ondan dolayı ilk hedef olan 
Söğüt üzerinden gidip Anadolu dahiline kömür ge
tirmeyi temin ettikten sonra hattın Karadenize doğ* 
ru, Kastamonu'ya da temdit edilmesi lâzımdır. Bu-

I nu icalbaitı tabiat be'hemaihal yaptıracaktır. Fakat şim
di zaten bir şebeke haline gelmesiyle eski güzergâh 
kesbi ehemmiyet etmiştir ve daha da öhei(nmiyet pey
da edecektir. Şimdi •teklif edilen şekilde kabulünü 
rica ederiz, 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Vekil Beye
fendi Hükümetçe bu hat bittikten sonra Safranbolu' 

I dan diğer bir şubenin İnebolu'ya inmesi ve bunun 
Kastamonu'dan geçirilmesi mutasavver mddiir, lütfen 
bu hususta tenvir buyurur musunuz? 

NAFIA VEKİLİ BEHİÇ BEY — Efendim, esa
sen Söğütözü İnebolu'ya yakındır. Zaten hat 140 ki
lometre yürüyor. İnebolu tahminen Kastamonu'ya 
80 kilometredir. İnebolu'ya hattın son noktası geli
yor. Gayet yakındır. 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Ahiren ayrıla
cak şimendiferin Kastamonu'dan İnebolu'ya geçmesi 
mi mutasavverdir? Yoksa... 

NAFIA VEKİLİ BEHİÇ BEY — Söğüt üzerinden 
İnebolu'ya bir şube gelebilir. Eğer arazi müsaütse. 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Yani Kasta* 
monii'dan, 

NAFIA VEKİLİ BEHİÇ BEY — Hayır Söğüt 
üzerinden Safranbolu - İnebolu hatıtiyle birleşecek
ti^ 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — inebolu'ya 
inecek bir battın Kastamonu'dan geçmesi imkânı var 
mıdırl 

NAFIA VEKİLİ BEHİÇ BEY — Hayır efen
dim, 

I ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Şu halde Kas* 
i tamonu'nun inkişafını temin etmiyecek. 

NAFIA VEKİLİ BEHİÇ BEY — Zatı âlinizin; 
buyurduğu gibi olursa çok müşkül olur.. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim, bu kanun 
yol için gelen kanunlar gibi değildir. İşe; başlanmak 
üzerle olduğu için insan sevinçle alâkadar oluyor. 
Safranbolu Ereğli, Söğütözü diye Kanunda bir ka
yıt var. 'Bu kanun üçüncü kanun... Evvelâ Sincan kö
yü dedik. İkinci Anlkara - Ereğli dedik. Üçüncü de 
yine bu noktadan başladı. 'Bendeniz diyorum ki hü-

' kümstıe salahiyet verelim. Yarın tetkik neticesinde 
olabilir M başka bir yere başka bir noktadan gitmek 
icap eder. Hükümete salahiyet verelim. O vakit tek-

} rar ya kanunsuzluk yapmaya veyahut kanun çıkıara-
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cağım diye o işi uzatmaya mecbur kakmasın, yeni
den kamun çıkaracağım diye o işi tehir etmeye mec
bur olmasın. Asıl yol hakında hatırı hacizaneme 
bir şey (geliyor. Memleketin her (tarafına şimendifer 
ağlari'yle merkezi hükümet birleştiriliyor. 

Merkezi hükümetimiz 'böyle konfor denilen yemii 
şekli bulmadıkça ne doktor bulabiliriz ne bir hoca 
bulabiliriz. Demiek şu merkezi hükülmıelt oturulabilecek 
yani iktisadi, ısıihhi her şekilde yükselecek bir şekle 
gellmeden arzu ettiğimiz şeyi vermiyeceğiz. Ankara' 
mın her moktai nazaridan terakkisi âdeta devletin ikti
sadî bir (meselesidir. ıBu da bir siyaset derecesindedir. 
Yalnız burada dosdoğru Ankara'ya raptedilmemesi 
sebebini bir türlü anilıyamadım. Taibiî bunda esbap 
vardır. Bu esbabın daha kuvvetli olduğuna kaniim. 
Belki ileride buraya da rucu etmek ihtimali olur. 
Onun için hükümete salahiyet verelim; her hangi bir 
makul yoldan istediği şekilde 'götürsün ve bir daha 
kanun gdtirmeye mecbur olmasın. Böndeniz !bunu tek
lif ediyorum. 

REİS — Efendim, başka söz isteyen varmı? 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim, 
bir acı kahvenin kırk yıl hatırı vardır. Halbuki bir 
çocuğum naturaları her Ihatıradan, değerlidir. Deneler, 
(çocuk mu idin sesleri). 1 3 - 1 4 yaşım Kastamonu'da 
geçmiştik. Kastamonu hemşehrilerimizin değil bütün 
Türlki'ye'nin vekili olduklarına biç şüpe olmayan ge
rek Hasan Beyefendi ve gerek Ali Nazmi Beyefendi 
•müteheyyiç bir hailde 'endişeli bir halde olduklarım 
söylediler. Meşrutiyetim (ilânını müteakip Samsun'da 
çifcan [(Anadolu sesleri) ıgazetesi İki Tailâıt Bey arkada-
şiimtzım karidesi çıkarıyordu. Diğer bir gazete daha 
vardı (bununla o gazete arasında münakaşa kapısı açıl
dı. Sivas halttı : Samsun'dan mı, Girfesundaın mı, Or-
du'dain mu, Trabzon' dan mı geçsin? Tatlı tatlı gülüm
seyerek dedim ki çocuklar; beyhude yere endişe etme
yiniz. Oğlum yapamazsa torunum yapar, torunum 
yapmazsa torunumun torunu yaptıracaktır. Fakat Tür
kün vakti dar olduğu içtim yıldırım suretiyle emredi
yor, ve yıilidırım süratiyle ilerletiyor. Kastamöoü'iu-
lar çalışınız, çırpınınız, bir an evvel yapılacaktır. Ni
tekim filan hat filan bat ile birleşecek, filan hat filan 
hat ile birleşecek. Bu Tunalının elindeki damarlardan 
dalha sık ve daha çok; Anadolu bütün demiiryollariiy-
le tamamiyle kuşatılmış olacaktır. 

•REİS — Bfemıdİm, maddelere geçilmesini ikalbul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Ankara - Ereğli demiryolunun inşa ve işletilmesi hak
kındaki 12 Kânunuevvel 1341 tarih ve 692 numaralı 
kanunun ikinci maddesini muadil 7 Nisan 1926 tarih 
ve 804 numaralı kanunun birinci maddesini muadil 

kanun lâyihası 

©irindi Madde — Ankara Ereğli demiryolunun 
inşa ve işletilmesi hakkındaki 12 Kânunuevvel 1341 
tarihli Kanunun ikinci maddesini muadil 7 Nisan 
1926 tarihli Kanunun Birinci Mıaiddeesi bervecbi âti 
tadil eidiiılimıiştir. 

Biir metre genişliğimde iimşa edilecek olan Irmak -
Safranbolu - Ereğli Ve Safranbolu - Söğütözü şirnen-
diferiyle Ereğli Limanı için beş senede sarf ©dilmek 
ve her sene sarfı icap ©den. mebaliğ seneleri bütçe
sine vaz olunmak üzere elli milyon lira tahsisat veril
miştir. 

İşbu tahsisat derecesini tecavüz etmemek şartiyle 
Nafıa Vekâleti ıtaahihüdâfita bulunmaya mezundur. 

REİS — Efendim, Birinci Madde hakkında söz 
isteyen var rnı? 

ZİYA 'BEY (Çorum) — Efendim, bidayette bu 
bat Sincan - Ereğli hattı olmak üzere tespit edilmiş
ti ve ıgeniş hat olarak tasavvur edilmişti. Orada bir 
istikşaf yapılmıştır. Gayet yüksek rakımlardan geçi
yordu. İnip çılkma meseleleri vardı. Heyeti Umumi-
yesüyle gayet çetin bir güzergâhdı. 

Bir kilometresi 120 bin liraya keşfedilmiştir. Bi
naenaleyh bu battın gayet çetin olarak yapılacağım 
hükümetin dar hat yapması lâzım geleceğimi raporu
muzun somunda rica etmiştik. Bilâhare Hükümetimiz 
Ankara'yı mebde ittihaz etmesini düşündü ve ip yolda 
istiikişaif yapılmıştır. O istikşaf neticesinde gayet fena 
bir purofil vermiştir. Yine böyle yüksek rakımlardan 
çıkıp inmek meselesi vardı. Dar hat olduğuna rağ-
men gayet güç bir purofil (idi. Bilâhare Muhtar Be-
yenfli Irmak istasyonunu mebde ittihaz ederek işe 
başlamıştır. Bumun purofili fevkalâde müsaittir. Bu 
meseleler Nafıa Encümeninde de uzum uzadayı mü
nakaşa edildi ve bu som kabul ©dilen güzergâhım mu
vafık olduğu, nakliyat üzerinden bu yolda büyük 
faideler temin edileceği anlaşılmıştır. Onun için Emim 
Beyefendiye Cevaben arz etmiş oluyorum. 

REİS — Efendim, başka söz isteyen yoktur. Bi
rinci Maddeyi reye koyuyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın.... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Efendim, Birinci Madde kabul edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 
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REİS — Efendim, İkinci Maddeyi 'kabul edenler 
lütfen el lkaldırsın.... Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın... İkinci Madde kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu 'kanunun aihkâmını 
ücraya Maliye ve Nafıa Vekilleri memurdur. 

REİS — Efendim, Üçüncü Maddeyi kabul eden
ler 'lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen d 
'kaldırsın... Üçüncü Madde kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile re
yi âlinizle arz ediyorum. Reylerinizi istimal etmenizi 
rica ederim efendim. 

Efendim, ruznamenin Beşinci Maddesinin Müza
keresine Ibaşlıyoruz. 

2. — Bolu Mebusu Mehmet Vasfi Beyin, orman
lardan çıkarılan kereste ve mahrukatın muamelei 
resmiyesinin ormanlarda ikmal edildikten sonra her 
yerde serbest nakil ve imrar edilmesi hakkında 
(2/524) numaralı teklifi kanunisi ve Kavanini Maliye 
ve Ziraat Encümeni mazbataları. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Mehmet 
Vasfıi Bey burada değildirler. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) 
— Nizamnamenin 83 üncü Maddesi mucibince vari
dat ve ınasarfifata taallûk eden bilcümle mevad muva
zeneli Maliye Encümenine gider. Halbuki bu gitme
miştir. Binaenaleyh Encümen bu lâyihayı ısrarla isti
yor. 

REİS — O hadde bu lâyihayı Muvazenei Maliye 
Encümenine tevdi ediyoruz efendim. 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Dördüncü Mad
de geçen sene ıtaıbı edilmiştir. Yanlışlık vardır. Bu 
sene kabul edilen Madde 'başkadır. Arz ederim. 

ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) — O halde En
cümende onu tetkik ederiz efendim. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümeni bunu tet
kik eder efendim. 

3. — Şimendifer ve Limanlar inşaatiyle su işle
rine sarf edilmek üzere iki yüz milyon liraya kadar 
bono ihracı halanda (1/1016) numaralı Kanun lâ
yihası ve Nafıa ve Muvazenei Maliye Encümenleri 
mazbataları. 

REİS — Okunacaktır. 

Sıra Numarası : 29 
Şimendifer ve Limanlar İnşaatiyle Su İşlerine Sarf 
Edilmek Üzere İki Yüz Milyon Liraya Kadar Bono 
İhracı Hakkında (1/1016) Numaralı Kanun Lâyihası 
ve Nafıa ve Muvazenei Maliye Encümenleri Mazbata

ları 

Türkiye Cumhuriyeti 
(Başvekâlet 

Kailbmi Mahsus Müdiriyeti 
Adet 

6 

4844 
13 Kânunuevvel 1926 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Oeliiesine 
Şimendifer ve limanlar inşaaltiyle su işlerine sarf 

edümlsk üzere iki yüz milyon liraya kadar 'bono ihra
cı hakkında Maliye Vekâleti Celileslinee tanzim edilen 
ve icra Vekilleri heyetinin 12 Kanunuevvel 1926 ta
rihli içitimamda tezekür ve Mieclisi Âliye arzı tasvip 
olunan kanun lâyilhasıyle esbabı mucibe mazbatasının 
musaddak sureti leffen takdim olunmuştur. 

Muktezaisının ifasına ve neticenin işarına müsaa
de 'buyur uim a sini rica eylerim ef endim. 

Başvekil 
İsmet, 

Eslbabı Mucibe 
Şimendifer ve lÜ'manlarımızın biran evvel inşa ve 

ikmal edilerek memleketin iktisadî hayatının inkişa
fı 'Hükümeti Cumhuriiyenlin takip ettiği umdelerden 
biri olmak (itibariyle bu gayenin husulü em(rinde vu
ku bul.an her hangi ıbir teklif ve teşebbüs 'hükümetçe 
nazarı dikkate alınarak ço^ ehemmiyetle tetkükle şa
yan bir mevzu telâkki edilmıiş ve bu üslere (münhasır 
olarak hükümete arz edilen teklifler meyanında nısfı 
müddeti inşaat esnasında ve nısfı diğerli inşaatın ik
malimden itibaren hitamı inşaat için muayyen müdde
te kadar ıbir zamanda mukassaltan 'tesviye olunmak 
üzerle ihraç olunacak [bonolarla tesviyesi ve 'bu bono
ların Ziraat IBanlkasından kabulü ©sasına göre derme-
yan edilen teklifler en müsait bulunmuş olduğundan 
bu maksadın temini 'emrinde münhasıran demiryol-
lariyle limanlar inşaatında ve su İşlerinde istimal edil
mek ve muayyen vadelerde ve on senede ödenmek ve 
karşılığı her sene 'Nafıa Vekâleti bütçesine vaz olu
nacak tahsisattan .mahsup olunmak şartiyle liki yüz 
milyon liraya kadar 'bono ihracı İçin Maliye Vekiline 
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mezuniyet itası mulkıtazi görülmüş ve mebnuısunüanh 
bonolar Ziraat iBankaısınoa kabul edıileceğin© göne 
mezkûr bankanın kefaleti içlinde 'bir kaydı kanunîye 
lüzum hasıl ölırnoşıtur. Zîraaıt Bankasının teminatına 
vaz olunan tornalardan dolayı bankamın maksat ve esas 
vazt olan hizmiötliarlin ifasına hafei ıtâri olmıaması da 
Hükümetçe nazarı dıilkkate alınmış <ve bu büyük 
dhemmliye'tli dşiin ıfcütün ve meşrubatı küuliye ve kiib-
füt inhisarlarımdan temliın edilecek hasılattı safiye (ile 
tanimi münasip ıgörülmülş olduğumdan mezkûr linmisar-
ılardan hükümete ailt Ihasılaitı safiye ve maktuanın doğ
rudan doğruya mezkûr bankaya yatırılması ve ban
kaya Itevd'i edÜlecek faasnlaltı ınjezkûreden muayyen olan 
Itaksiıtilerden fazlasıtıiin hazindi maHiyeye iadesi ıtaibiii 
Ibulummalkîa lâyibai maruza bu esasa göre tertip ve 
ühzar olunmuştur. 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 13 . 12 . 1926 , 

Nafıa Encümeni 
Adet 

5 Karar numarası 
1/1016 kayıt numarası 

Nafıa Encümeni Mazbatası 

Maliye Vekâletinin işarına atfen Başvekâleti Ce-
lilenin 13 Kânunuevvel 1926 tarih ve (6/4849) numa
ralı tezkeresiyle mevrut ve Encümenimize muhavvel 
münhasıran şimendifer ve limanlar inşaatiyle su iş
lerine sarf edilmek üzere iki yüz milyon liraya ka
dar bono ihracı hakkındaki kanun lâyihası Nafıa 
Vekili Beyefendinin huzuriyle tetkik ve müzakere 
olundu. 

Hükümetin serdeylediği esbabı mucibe Encüme-
nimizce de musip görüldüğünden dört maddeden iba
ret bulunan mezkûr kanun lâyihası aynen kabul edil
miştir. Keyfiyet Heyeti umumiyenin nazarı tasvibine 
arz olunur. 

Nafıa Encümeni Reisi 
Çorum 

Mühendis 
Ziya Feyzi 

Kâtip 
Ordu 
Recai 

Mazbata Muharriri 
namına 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 
Aza 

Edirne 
Hüseyin Rıfkı 

Aza Aza 
Kayseri Rize 

Ahmet Hilmi Esat 
Aza Aza 

Çankırı 
Rıfat 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Adet 

27 Karar numarası 
1/1016 Kayıt numarası 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

Riyaseti Celileye 
Şimendifer ve limanlar inşaatiyle su işlerine ait 

olmak üzere iki yüz milyon liraya kadar bono ihracı 
hakkındaki Başvekâletten varit olup 16 Kânunuev
vel 1926 tarihli Heyeti Umumiye içtimaında Nafıa 
ve Muvazenei Maliye Encümenlerine havale buyu-
rulan kanun lâyihası Nafıa Encümeni mazbatasiyle 
birlikte Encümenimize tevdi kılınmakla Maliye ve 
Nafıa Vekilleri Beyler hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında şimendifer 
ve limanlarımızın inşası zımnında hükümete arz edi
len teklifler meyanında nısfı müddeti inşaat esnasın
da ve nısfı diğeri inşaatın ikmalinden itibaren hitamı 
inşaat için muayyen müddete kadar bir zaman zar
fından mukassatan tediye edilmek ve tediye Ziraat Ban
kası tarafından kabul olunacak bonolarla ifa kılın
mak üzere bazı esasat mevcut olup bu dairede bazı 
itilafat akdi imkânını teminen münhasıran demiryol-
lariyle limanlar inşaatında ve su işlerinde istimal edil
mek ve muayyen vadelerde ve on senede ödenmek 
ve karşılığı her sene Nafıa Vekâleti bütçesine vazo-
lunacak tahsisattan mahsup olunmak şartiyle iki yüz 
milyon liraya kadar bono ihracı için Maliye Veki
line mezuniyet itası muktazi görüldüğü ve bu bono
ların Ziraat Bankasınca kabul edileceğine göre mez
kûr bankanın kefaleti için de bir kaydı kanunîye 
lüzum hasıl olduğu izah olunmaktadır. 

İşbu lâyihai kanuniyeyi tetkikten evvel şimendi
fer ve limanlar inşası hakkındaki kanunlara ait bazı 
malumat arzı muvafık görülmektedir: 
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Atideki cetvelin tetkikinden anlaşılacağı üzere el-
yevm mevkii meriyette bulunan kanunlarla demiryol-
lar ve limanlar inşaatı için tahsis olunan mebaliğ ye
kûnu : 

Lira 

Samsun - Sivas ve Ankara - Kay seri - Si
vas hattı için 
Mersin limanı için 
Kütahya - Tavşanlı ve temdidi hattı için 
Trabzon - Erzurum hattı ve Trabzon li
manı için 
Ankara - Ereğli hattı için 
Kayseri - Ulukışla hattı için 
Malatya - Ergani - Diyarbekir hattı için 

65 COO 000 
8 000 000 
16 000 000 

50 000 000 
25 0CÛ 000 
14 000 000 
45 000 000ı 

Lira ki ceman 223 000 000 lira miktarında ise de bu 
yekûn Heyeti Umumiyeye takdim kılınan iki kıta 
lâyihai kanuniye mucibince Ereğli - Ankara demir
yolu güzergâhının tebdili ile Söğütözü şube hattının 
ve Ereğli umanının inşası farkı muhassesatı olan 
25 000 000 lira ile Samsun limanının inşası için ye
niden tahsis edilecek olan 6 000 CIOO lira ki ceman 
31 OOQ 000 liranın dahi ilâvesiyle bu miktar 
254 0|0Q 000 liraya baliğ olacaktır. 

Bu miktara maksuben 1340 ve 1341 ve 1926 büt
çeleri ve muhtelif tahsisatı munzamma kanunlariyle 
37 520 050 liralık tahsisat ita olunmuş ve bu mik
tardan 2 938 OtüO lirası muhtelif kanunlarla mevkuf 
tutulmuş olduğundan filhal cetvelde münderiç işler 
için 34 582 050 liralık bir tahsisatın ita edildiği an
laşılmıştır. 

Binaenaleyh 1927 senei maliyesi ihtidasında bu iş
lere müteallik tahsisat yekûnu 219 417 950 liradan 
ibaret kalmaktadır. Lâyihai Kanuniyenin tetkikine 
gelince: 

Esasen 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanu
nunun otuz birinci maddesi mucibince kavanini mah
susa ile ifası kabul edilen hidematı nafıa için ka
vanini mezkûrede murakkam tahsisatın mecmuunu 
ve senevî tediye miktarı da bütçesine mevzu tahsisa
tın derecesini tecavüz etmemek ve icabında bilitilaf 
takarrür edecek veçhile uzun senelere tefrikan taksit
lerle ödenmek üzere Heyeti Vekile karariyle taahhü-
data girişmeye Nafıa Vekâletine mezuniyet verilmiş 
ve bu salâhiyete mebni muhtelif gruplarla cereyan 
eden müzakere neticesinde Irmak - Safranbolu - Ereğ
li hattiyle Safranbolu - Söğütözü şube hattı ve Kel
ler - Malatya - Ergani - Diyarbekir ve Kayseri - Si
vas ve Sivas - Turhal hatlariyle Samsun ve Ereğli 

limanları inşaatı için yukarıda arz olunan esasat da
hilinde bazı itilaf at husule geldiği ve bu itilaf ata ait 
mukavelâtın intacı için işbu lâyihai kanuniyenin tek
lif edildiği Maliye ve Nafıa Vekilleri beylerin izaha
tından anlaşılmıştır. 

Lâyihai kanuniye ile talep olunan salahiyet se
nedi ticarî mahiyetinde bonolar ihracına matuf olup 
bu tarzın kavanini mahsusa ile tahsisatı kabul bu-
yurulmuş olan demiryollariyle limanların kısa bir 
müddet zarfında inşası ve bedellerinin uzunca bir 
vade ile mukassatan tesviyesi suhuletini temin etmek 
maksadına hadim olduğu Encümenimizce de nazarı 
mütalaaya alınarak lâyihai kanuniye şayanı kabul 
görülmüş ve cüz'i bazı tashihat ile ihzar kılınan lâ
yihanın Heyeti Celileye takdimi karargir olmuştur. 

İ 9 Kânunuevvel 

Reis 
Çatalca 
Kâtip 

Konya 
Aza 

İsparta 
Mükerrem 

Aza 
Çorum 
Ziya 
Aza 

Sivas 
Rasim 
Aza 

Gümüşhane 
Hasan Fehmi 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 

Aza 
îzrnir 
Aza 

Bozok 
Süleyman Sırrı 

Hini imzada bulunmadı 

Hini imzada bulunmadı 
Aza 

M araş 
Mithat 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 

Hükümetin Teklifi 
îki Yüz Milyon Liralık Bono ihracı Hakkında Kanun 

Madde 1. — Umuru nafiadan münhasıran şimen
difer, liman ve su işlerine sarf olunmak ve her sene 
tayin edilecek miktarı o seneye ait Nafıa Vekâleti 
bütçesine konulmak ve tamamı on sette zarfında tes
viye edilmek üzere Ziraat Bankası kefaletiyle iki yüz 
milyon liraya kadar bono ihracına Maliye Vekili 
mezundur. 

Madde 2. — Maddei sabıka mucibince ihraç olu
nacak bonoların muayyen vadelerinde temini tediye
si için tütün, meşrubatı küuliye ve kibrit inhisarların-
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dan hükümete ait hasılatı safiye ve maktua Ziraat 
Bankasına yatırılır. Bu varidattan bonoların karşılı
ğı olan miktardan fazlası bankaca hazineye iade olu
nur. 

Madde 3. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 4. — işbu kanunun ahkâmını icraya Ma
liye Vekili memurdun 

12 Kânunuevvel 1926 
Başvekil Adliye Vekili 

ismet Mahmut Esat 
İmzada bulunmadı 

Müdafaai Milliye Vekili Bahriye Vekili 
Recep ihsan 

imzada bulunmadı 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

M. Cemil Doktor Tevfik Rüştü 
Maliye Vekili Maarif Vekili 

Mustafa Abdülhalik Mustafa Necati 
Nafia Vekili Ziraat Vekili 

Behiç Mehmet Sabri 
Sıhhiye ve Muvveteni 
Sıhhiye ve Muavenei 

Ticaret Vekili içtimaiye Vekili 
Mustafa Rahmi Doktor Refik 

Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili 
Demiryolları ile Limanlar ve Su işleri için İki Yüz 

Milyon Liralık Bono İhracı Hakkında Kanun 
Birinci Madde — Umuru nafiadan münhasıran 

şimendifer liman ve su işlerine ait olmak ve her sene 
tayin edilecek miktarı o seneye ait Nafıa Vekâleti 
bütçesine konulmak ve tamamı on sene zarfında tes
viye edilmek üzere Ziraat Bankası kefaletiyle iki yüz 
milyon liraya kadar bono ihracına Maliye Vekili me
zundur. 

İkinci Madde — Maddei sabıka mucibince icra 
olunacak bonoların muayyen vadelerinde temini te
diyesi için tütün, meşrubatı küuliye ve kibrit inhi
sarları hükümete ait hasılatı safiye ve maktua Ziraat 
Bankasına tevdi ve bu varidattan bonoların karşılığı 
olan miktardan fazlası bankaca hazineye iade olu
nur. 

Üçüncü Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Dördüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim. 
TUNALI HİLMt BEY (Zonguldak) — Arkadaş

lar; kanundan yahut sözden işe geçmiş bulunuyoruz. 

işe geçmemiz yalnız şimdi müzakere edeceğimiz ka
nundur. Kristof Kolomb'un yumurtası diye bir mesel 
vardır. Bazan çok basit olan bir şey çok sonra ak
la gelir. Gecikmiş olmakla beraber bu kanunu biran 
evvel bono usulünü göz önüne getirip de tamamiyle 
tetkik ettikten sonra getiren Maliye Vekilini ve ar
kadaşlarını kutlarım, 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Maddelere ge
çilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir efendim. 
Demiryollariyle Limanlar ve Su işleri İçin İki Yüz 

Milyon Liralık Bono Ihraci Hakkında Kanun 
Madde 1. — Umuru nafıadan müuhasıran şimen

difer, liman ve su işlerine ait olmak ve her sene ta
yin edilecek miktarı o seneye ait Nafıa Vekâleti büt
çesine konulmak ve tamamı on sene zarfında tesviye 
edilmek üzere Ziraat Bankası kefaletiyle iki yüz mil
yon liraya kadar bono ihracına Maliye Vekili me
zundur. 

REÎS — Efendim; birinci madde hakkında söz 
isteyen var mıdır? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
bu birinci madde «Ve su işlerine ait olmak» diye bil 
tabir vardır. Bu tabir mühimdir. Bendeniz bu tabi
rin burada zait olduğuna kaniim. Çünkü tasrih edil
miyor, hangi su işlerine? Bendeniz Encümende bu 
kelimeye muhalifdim, binaenaleyh su kelimesinin çı
karılmasını teklif ederim. 

REFİK BEY (Konya) — Hayatî bir meseleyi çı
karıyorsunuz. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim; Ziraat Ban
kası malumu âliniz bir anonim şirketidir. Ticaret 
Kanunumuz mucibince her türlü muamelei maliye 
yapmakta serbesttir. Binaenaleyh şirketlerin Meclisi 
idareleri bu gibi muameleleri yaparlar, kefalet ya
parlar. Nakli nükut muamelesi yaparlar. 

Böyle anonim şirket halinde bulunan bir banka 
Meclisi İdaresinin yapabileceği bir şey böyle bir ka
nuna konulmamış olsa bile Ziraat Bankası kefalet 
vermekte salahiyettardır. Bendeniz bunda bir mana 
görmüyorum. Yani Ziraat Bankası Meclisi idaresi 
muvafakat etmemiş midir ki hükümet böyle bir ka
nun ile bankanın salâhiyeti üzerine kanunî salâhiyet 
daha zammetmiş oluyor? 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Efendim, bu 
kanunda Ziraat Bankasının kefaleti meselesi Ziraat 
Bankasının muhalefeti veyahut bu teşebbüsü tesvip 
etmemesi meselesi değildir. 
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Ziraat Bankası meclisi idaresi bu teşebbüsün mad
deten ve manen bankanın menfaatma muvafık ve 
devletin de menafiine mutabık olduğuna karar ver
miş ve binaenaleyh bu ihraç edilecek bonalara kefa
leti kabul etmiştir. Ancak devlet bankasının bir ano
nim şirkete inkilâbındanberi Cumhuriyet Hükümeti 
bankaya maddeten ve manen muavenet ve müzaha-
retini her zaman yapmış olduğu gibi bu sefer de ban
ka meclisi idaresinin salâhiyeti mutlak olduğu halde 
bankayı tatmin ve daha ziyade teyit için bu kefalet 
mukabili bazı varidatını bankaya tevdi etmiştir. Ka
nun da yalnız bunu teyit etmektedir. Yoksa Ziraat 
Bankasının muhalefeti yahut esasını kabul ve ademi 
kabulü meselesi yoktur. Ziraat Bankası bu hususta 
muvafakat etmiş ve devletin bu teşebbüsünü tama-
miyle kabul etmiştir. Binaenaleyh banka müttefiktir 
ve mutabıktır, devletin menafiine muvafık olan bu 
teşebbüsü kemali hararetle kabul etmiştir. 

ALÎ CENANİ BEY (Gaziantep) — Efendim; Sü
leyman Sırrı Bey arkadaşımız, su işlerine itiraz etti
ler. Encümende bunun tetkik ettiğimiz zaman buna 
ehemmiyet verdik. Hükümet şimendifere verdiği 
ehemmiyet kadar memleketteki su işlerine de o dere
ce ehemmiyet veriyor. Biliyorsunuz ki efendiler, 
memlekette her vakit kuraklıktan bir şikâyet ve bir 
teessür duyuyoruz. Halbuki memleket içinde bulunan 
nehirler memlekete menfaat temin edecek yerde za
rarlar ika eder. Hükümet arzu ediyor ki mevcut su
lar zarar ika etmekten men edilsin ve memlekete na-
fi bir şekilde irva ve İskaya hizmet etsin, mazbata
mızda şimendiferler için sarf edilecek mebaliğin bir 
listesi vardır, bir hesabı vardır. Bu paranın belki 
hepsi şimendiferlere hizmet edecek. Fakat hükümet 
bu paradan ufak bir miktar ayırarak ufak projeler 
tanzim için tetkikat yaptırmak, projeler yaptırmak 
gibi bazı teşebbüsatta bulunabilir veya taahhüdata 
girebilir. Binaenaleyh hükümete böyle bir mezuniyet 
verilmesi memleket için nafidir. Binaenaleyh bunun 
tayyı doğru olamaz. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Bu su işle
rinde bazı şehirlere gelecek sular dahil midir? 

ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) — Hayır efen
dim, jlahil değildir, büyük nehirler, bataklıklar, irva 
ve ıska meselesidir. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim, elimizdeki 
lâyihai kanuniyenin esbabı jnucibesine bir merbut bir 
de hesap cetveli vardır. Bu listeye nazarandır ki (2C{0) 
milyon liranın bonosunu kabul ediyoruz. Bu listede 
bir de filan nehirin tanzimi, tathiri ve filan arazinin 

i İskası gibi bir madde yok. Eğer hakikaten memleket
te mevcut nehirlerin tathiri için teşebbüs zamanı gel
miş ise o ayrı meseledir. Şimendifer meselesiyle su 
meselesi ayrı bir meseledir. Binaenaleyh tekrar edi
yorum, şimendifer meselesi ile nehirlerin tathiri me
selesi başkadır. Bu henüz mübhem bir şeydir. Han
gi nehirin tathiri istikşafı yapılacak, buna dair or
tada kanaat bahş bir şey yoktur. Onun ijçin burada 
su işleri meselesi hakikaten zaittir. Esasen esbabı mu-
cibeye nazaran da zaittir. Listede müspet hesabat 
vardır ve bu iki yüz milyon, müspet bir hesaba müs-

I tenittir. Su meselesi bunun haricinde; meseleyi su
landırıyor efendim. 

REİS — Başka mütalaa var mı efendim? 

NAFIA VEKİLİ BEHİÇ BEY — Efendim, bazı 
büyük enharın evvelen kurutulması onun suyundan 
istifade ederek araziyi İska için bu madde konulmuş
tur. Bunu yapmak için ortada henüz bir şey yoktur. 
Fakat bize bir iki şirket müracaat etti. Tetkik etmiş
ler, uzun vadelerle ödenmek şartiyle böyle bir işe 
girişmek istiyordu. Uzun vadelerle olduktan sonra 
ne için vermiyelim? Bundan başka malumu âliniz 
su işleri gayet çabuk semeresini verir. Arzu ederseniz 
çıkaralım. Esası şimendiferlerdir. (Hayır,: hayır ses
leri). 

İSMET BEY (Çorum) — Su meselesi hakkında 
söz söylemek istemiyordum. Fakat Ragıp Beyefendi 
mühim bir noktaya temas ettiler. Lâyihanın esbabı 
mucibe mazbatasında 254 milyonluk şimendiferler 
inşası mezuniyetini havi tahsisat vardır. Şu halde bu 
tahsisat münhasıran muazzam bir şimendifer prog
ramının müstacelen ifa ve inşasını istihdaf etmekte
dir. Kanunen mezuniyet verilen 200 milyonluk şimen
difere mukabil bugünkü taahhüdat hemen nısfı ka
dardır. Demek daha o kadar taahhüdata ihtiyaç var
dır. Şu halde 200 milyonluk bonodan sonra geriye 
50|, 60 milyon kadar kalacaktır. Bu kısım; sulara tah
sis edilecek olursa bu 50) - 60 milyonluk; şimendifer 
programının nısfı kadarını ancak haile iktifan ettirmiş 
olacağız. Nısfı diğerini belki başka karşılık aramak 
suretiyle bırakmış olacağız. Anlaşılan şekil bundan 
ibarettir. Fakat hakiki müteşebbisler, şimendifer in
şaatı için mütehassıslar çıkarsa o vakit onlar için 
dahi başka bir lâyihai ile tahsisat bulmak, karşılık 
bulmak kabildir. Su meselesi de hakikaten umuru 
nafıa kadar mühimdir. Yalnız nazarı dikkati celbe
den şey mantık ve esbabı mucibenin maintığı behe-
mahal su meselesinin burada lüzumsuzluğunu ifade 
etmektedir. Mantıkî budur. Binaenaleyh tju ifadesine 
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göre su işleri de mühim bir iş olduğuna göre koy
mak da olur. Koymamak da olur. 

EMlN BEY (Eskişehir) — Su kaydının aleyhin
de bulunan arkadaşımız şimendifer kadar suyun da 
umuru nafıa kadar mühim olduğunu beyan buyur
dular. Bu memlekette üç ay yağmur yağmadı, Baş
vekilimizden tutunuz da hepimiz başımızı göğe dik
miş, aman yağmur yağsın diye bakıyorduk demek 
ki bunun için de bir iki milyon artırıp da Nafıa 
Vekili muhteremi böyle bir mukavele ile filan nehiri 
tathir ettim, mecrasım açtım, filan yeri suladım, di
ye gelecek olursa işte o vakit tam manasiyle bütün 
milletin ihtiyacı hakikîsini temin etmiş olacaktır. Ele 
bir kaç fırsat geçmiş Samsun limanını yaparken ora
da büyük nehirlerin büyük bir nehirin filan yerinin 
kurutulması için uyuşacak olursak niçin bu salâhi
yeti nez edelim? Velevki beş milyon liralık kadar bir 
şey artmıştır. Bu işten sonra memleketimizi kurtara
cak iş budur. Çok rica ederim, bu kayıt kalsın. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim, memlekette 
muayyen, müspet bir su teşebbüsü varmış da ben bu
na muhalefet ediyormuşum. Hayır böyle anlaşılma
sın, Emin Beyden çok rica ederim. Emin Bey kadar 
ben de bu memlekette su meselesinin esaslı surette 
halledilmesini kemali hararetle arzu ederim. Yalnız 
elimizdeki lâyitmi kanuniye müspet bir mesele üze
rinedir. Esbabı Mucibede Samsun - Kayseri - Si
vas - Ankara ilahe... Hattı için 65 milyon lira, filan 
hat için şu kadar milyon lira, fakat bunun bir tara
fından 5 milyon lira su meselesi içindir diye bir ka
yıt yoktur. Biliyoruz ki 200 milyon liralık bono fi
lan, filan yerler için verilecektir. Fakat su meselesi 
hangi bono ile verile*cektir? Memlekette Menderes, 
Seyhan, Ceyhan nehirlerinin tathiri için bizden tah
sisat istesinler; biz derhal bütün samimiyetimizle, 
kendilerini alkışlıyarak veririz. Fakat mesele bu de
ğildir. Yalnız elimizde bulunan lâyihada para mese
lesinin su meselesiyle alâkası olmadığından dolayı 
bendeniz itiraz ediyorum( Yoksa su meselesi yapıla
cakmış da bendeniz buna itiraz ediyormuşum^ mani 
oluyormuşum; böyle bir şey yoktur ve varit değildir. 

NAFIA VEKİLİ 3EHÎÇ BEY — Burada mev
zubahis olan su meseleleri için karşınıza bir şirket 
çıkarsa bunun için meclisten tahsisat almak mecbu
riyetindeyiz ve ismini de zikrederiz. Her halde bu 
yeniden yapılacak bir şeydir. Kanunun geldiği za
man Heyeti Umumiye, Heyeti Celile kabul ederse 
olur, kabul etmezse olmaz. Burada yalnız gayet nafi 

şeyler için bazı şirketler zuhur ederse onlara bunu 
yaptırabileceğimizi teyit için bunu ilâve ettik. 

REİS — Efendim, Süleyman Sırrı Beyin takriri
ni' okuyorum: 

Riyaseti Celileye 

Maddeden (ve su) kelimesinin tayyını teklif ey
lerim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

REİS — Takriri reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Takrir kabul olunmamıştır. 

O halde birinci maddeyi aynen reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 2. — Maddei sabıka mucibince ihraç olu
nacak bonoların muayyen vadelerinde temini tediye
si için tütün, meşrubatı küuliye ve kibrit inhisarla
rından hükümete ait hasılatı safiye ve maktua Ziraat 
Bankasına tevdi ve bu varidattan bonoların karşılığı 
olan miktardan fazlası bankaca hazineye iade olu
nur. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? Mütalaa yok
tur. Maddeyi reyinize arz edeceğim. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

REİS — Üçüncü madde hakkında mütalaa var 
mı? Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunun ahkâmını icraya Ma
liye Vekili memurdur. 

REİS — Dördüncü madeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. } 

Heyeti umumiyesini tayini esami ile reye vaz edi
yorum. 

4. — Samsun limanının inşası hakkında 
(1/1014) numaralı kanun lâyihası ve Nafıa ve Mu-
vazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Okunacaktır. 
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Samsun Limanının İnşası Hakkında (1/1014) Numaralı 
Kanun Lâyihası ve Nafıa ve Muvazenei Maliye Encü

menleri Mazbataları 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

13 Kânunuevvel 1926 
Kalemi Mahsus Müdiriyeti 

Adet 
6 

Başvekâlet 

4851 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Samsun limanının inşası hakkında Nafıa Vekâ
leti Celilesince tanzim edilen ve îcra Vekilleri Heye
tinin 12 Kânunuevvel 1926 tarihli içtimaında tezek
kür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan kanun lâyi-
hasiyle esbabı mucibe mazbatasının musaddak sure
ti lef fen, takdim olunmuştur. 

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

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 

Samsun - Sivas hattının inşası müsanasebetiyle 
işbu hattan istifade edilmesi ancak Samsun'da tesisat 
ve tekemmülâtı lâzimeyi haiz asrî bir liman vü
cuda getirilmesiyle kabil olabileceğinden bu bapda 
tanzim kılınan lâyihai kanuniye müsveddesi lef fen 
takdim olunmuştur. 

Türkiye; 
Büyük Millet Meclisi 13 . 12 . 1926 

Nafıa Encümeni 
3 Karar numarası 

1/1014 Kayıt numarası 

Nafıa Encümeni Mazbatası 

Nafıa Vekâletince tanzim ve Başvekâleti Celile-
nin 13 Kânunuevvel 1926 tarih ve (6/4851) numaralı 
tezkeresiyle mevrut ve Encümenimize muhavvel Sam
sun limanının inşası hakkındaki kanun lâyihası Nafıa 
Vekili Beyefendinin huzuriyle tetkik ve müzakere 
olundu. 

Hükümetin serdeylediği esbabı mucibe Encüme-
nimizce de varit ve pek musip görüldüğünden mezkûr 
kanun lâyihası aynen kabul edilmiş olmakla Heyet 
Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur. 
Nafıa Encümeni Reisi 

Çorum 
Mühendis 

Ziya Feyzi 
Kâtip 
Ordu 
Recai 
Aza 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 

Aza 
Çankırı 
Rıfat 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye Encümeni 
25 numarası 

1/1014 kayıt numarası 

Mazbata Muharriri 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 
Aza 

Edirne 
Hüseyin Rıfkı 

Aza 
Rize 
Esat 
Aza 

Muvazene? Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celiieye 

Samsun limanının inşası hakkında olup Heyeti 
Umumiyece Nafıa ve Muvazenei Maliye Encümen
lerine havale buyurulan Ikanun lâyihası Nafıa Encü
menince tetkik edilerek Encümenimize tevdi kılın
makla Maliye ve Nafıia Vekilleri Beyte" hazır olduk
ları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetin esibabı mucibe lâyihasında izah olun
duğu veçhile Samsun - Sivas hattından istifade edil
mesi için Samsun'da tesisat ve tekemmülâtı lâzime
yi haiz bîr liman vücuda getirilmeslinin zarurî bulun
duğu Encümenimizce de takdir edildiğinden bu bap
da teklif olunan lâyihai kanuniye şekil ve ibareye 
ait bazı itashiıhatla kabul olunarak Heyeti Umumi-
yeye takdim kılındı. 

15 KânunuevveJ 1926 
Reis Mazbata Muharriri 

Çatalca Gaziantep 
$akir Ali Cenani 
Kâtip Aza 

Konya İzmir 
Ahmet Münir 

Aza Aza 
Ispföurta Bozok 

Mükerrem Süleyman Sırrı 
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Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Aza 
Diyaribekir 

Şeref 

Aza 
Gümüşhane 

Aza 
Sivas 

Rahmi 
Aza 

Çorum 
Mühendis 

Ziya Feyzi 
Hükümetin Teklifi 

Samsun Limanının İnşası Hakkında Kanun 
Madde 1. — Üç senede ikmal edilmek ve her 

sene sarfı iciap eden mebaliğ, seneleri bütçelerine ko
nulmak üzere Samsun'da tesisat ve tekemmülâtı lâ-
zimeyi cami bir uman inşası içim altı milyon lira 
tahsis edilmiş ve bu meblağa mahsuben taalhhüdat 
icrası için Nafıa Vekâletine mezuniyet verilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

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

12 Kânunuevvel 1926 
Başvekil Adliye Vekili 

ismet Mahmut Esat 
Müdafaa! Milliye Vekili Bahriye Vekili 

Recep 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

M. Cemil Doktor Tevfik Rüştü 
Maliye Vekili Maarif Vekili 

Mustafa Abdülhalik Mustafa Necati 
Nafıa Vekili Ziraat Vekili 

Behiç Mehmet Sabri 
Ticaret Vekili Sıhhiye ve Muaveneti 

Mustafa Rahmi içtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Muvazeneli Maliliye Encümeninin Tadili 
Samsun Limanının inşası Hakkında Kanun 

Birincil Madde — Samsun'da inşa edilecek liman 
için üç senede slarf edilmek ve her sene sarfı icap 
eden mebaliğ seneleri bütçelerine konulmak üzere 
altı milyon lira tahsisat verilmiştir. 

ikinci Madde — işbu tahsisat derecesi tecavüz 
edilmemek şartiyle taahhüdat icrası için Nafıa Ve
kâletine mezuniyet verilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Dördüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını ic
raya Maliye ve Nafıa Vekilleri memurdur. 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
mütalaa var mı? (Hayır sesleri). Maddelere geçilme
sini kalbul edenler 'lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Samsun Limanının İnşası Hakkında Kanun 
Birinci Madde — Samsun'da inşa edilecek liman 

için üç senede saırf edıimıdk ve her sene sarfı icap 
eden mebaliğ seneleri bütçelerine konulmak üzere al
tı milyon lira tahsisat verilmiştir. 

REİS — Madde hakkında mütalaa var mı efen
dim? (Hayır sesleri). Birinci maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — işbu tahsisat derecesi tecavüz 
edilmemek şartiyle taahhüdat icrası için Nafıa Ve
kâletine mezuniyet verilmiştir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim, 
Nafıa Vekâletine denilmiştir. H&lfoakıi me&uniyet ve
kile verilir. Binaenaleyh Nafıa Vekiline demek lâ
zım gelir. (Gürültüler). 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Vekâlet şah
siyeti maneviyedir. Binaenaleyh madde doğrudur. 

REİS — Tahrirî bir tadilname yoktur. Maddeyi 
aynen reye koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Üçüncü maddeyi reyinize /arz ediyorum. 
Kahul edenler lütfen el kaldırsın-... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icra
ya Maliye ve Nafıa Vekilleri memurdurlar. 

REİS — Dördüncü maddeyi reyimize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaMürsırn... Kaibul etme
yenler lütfen el kaldır sın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiiyesini tayini esami ile re
yinize arz ediyorum. Lütfen reylerinizi istimal bu
yurunuz, 

5. — Avukat Kanunıana bir madde tezyili hak
kında (1/1009) numaralı kanun lâyihası ve Adliye 
Encümeni miazibatası. 

REİS — Okunacaktır. 
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Avukatlık Kanununa Bir Madde Tezyiti Hakkında 
(1/1009) Numaralı Kanun Lâyihası- ve Adliye Encü

meni Mazbatası 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 9 Kânunuevvel 1926 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet 

6 

4781 

Büyük Millet Meclisi Rıiyaseti Celüesime 
30 Nisan İ 340 tarihli ve 460 numaralı Avukatlık 

Kanununa zeylen Adliye Vekâletince tanzim edilen 
ve icra Vekilleri Heyetlinin 1 Kânunuevvel 1926 ta
rihli içtimainda tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tas
vip olunan 'kanun lâyüttasiyle esbabı mucibe mazba
tasının musaddak sureti leffen takdim olunmuştur. 

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

Başvekil 
îsmet 

Esbabı Mucibe 
Malum olduğu üzere avukatlık şiraitini haiz olan

lar Türkiye Cumhuriyetinin her tarafında avukatlık 
edebilir. Ancak elde bulunan vesaike nazaran bir kı
sım hakimlerin avukatlığa müsait gördükleri yerlerde 
mahza halka kendilerini tanıttırmak ve muhit hazır
lamak için riyaset, müddeiumumi ve hlaikıim ve aza-
lık gibi vazaifî mühimmeyi kabul ve deruhte eyle
dikleri ve bir müddet sonra istifa veyahut vekâletçe 
hasbelüzum mahalli ahare tahviil ve hatta terfileri 
icra kılındığı halde mahalli memuriyetlerine gitmeme
lerinden dolayı infisal ederek ifayı Vazife eyledikleri 
mahalde avukatlık veya dava vekâleti ettikleri anla
şılmıştır. 

Halbuki hassatan hükkâm gibi mukadderatı mil
lete hâkim bulunan vâsi salahiyetler erbabımın hub-
bu vazife ile insaf ve hüsnü menfaattan içtinabe de-
recei mecburiyetleri düşünülürse iböyle bir maksadı 
mahsus tahtındia vazife kabul eden hâkimlerin her
kesi memnun edebilmek için menafil şahsiye icaba-
tına ister istemez saik olacak olan vaziyetleri sıfatı 
asliyeleri icabatiyle ne «derece kabili telif olabileceği 
bihakkın şayanı teemmüldür. 

Babusus davaların her türlü haricî tesirat ve tef-
kiaattar% azade olarak hal ve faslı matlup ve mülte
zim otep hâkimlik ettiği mahalde avukatlık veya da
va vekâleti mesleğine suluk edenlerin evvelce arka

daşlık ettiği bazı zevatın dahil bulunduğu mahkeme
de bilvekâie ikame ve takibi dava j etmelerinin tevzii 
adalet noktasındlan daî olabileceği rnahzur dahi çayı 
nazar olmakla menfaati umumiy^yi sıyameten bu 
bapta bazı tahdidat derecei vücutta görülerek hâ
kimler icrayı vazife ettikleri mahİMerde - avukatlık 
etmekten muvakkaten men olunur İve fakat şu mern-
nujyetin uzun müddet devamı gayrı caiz ve nihayet 
iki sene geçtikten sonra mülahaza edilen mahzurun 
zail olacağı tabiî bulunmasına binaen kaydı mem-
nuiyetin istifa ve infisal tarihinden! itibaren iki sene 
devamı kâfi görülmüştür. 

Şu kadar ki memnu'iyeti vakıa taemuriyet mahal
line münhasır olup yoksa bu misuÜu hükkâmın sair 
maıhalerde avukaSik ve dava vekâleti edebilecekleri 
pek tabiî olmakla bu cihet dahi metni kanunda tas
rih edilmiştir. 

18 

Adliye Encümeni Mazbatası 
30 nisan 1340 tarih ve 440 numaralı Avukatlık Ka

nununa zeylen Adliye Vekâletince; tanzim edilen ve 
İcra Vekilleri Heyetinin 1 kânunuevvel 1926 tartühlii 
içtimainda Meclisi Aliye arzı tasv}p ve baş vekâletin 
9 kânunuevvel 1926 tarih ve (6/4789 numaralı tezke
resiyle takdim olunup Heyeti Umumiyeden Encüme
nimize havale buyurulan mevadtiı kanupliye Adtöye 
Vekili Beyefendinin huzuriyle mütalaa ve tetkik 
olundu. 

Mezkûr maddelerden istihdaf olunan gaye, avu
katlığa müsait yerlerde 'memuriyet kabul ve bir müd
det sonra istifa veyahut mahalli a'here tahvil ve hatta 
terfilerii licra kılındığı halde memuriyetlerine gitmek
ten 'imtina eden bazı hâkim ve bu sınıftan madut ad
liye memurlarının son vazifelerini ifa eyledikleri ma
hallerde istifalarıniin kabulü tarihinden itibaren Akli 
sene müddetle avukatlık etmemelejti esasına müteda
irdir. Adliye Vekâletince tanzim (edilen esbabı mu
cibe lâyihasında arz ve izah edifdiği üzere mahza 
halka kendilerini tanıttırmak ve j muhit hazırlamak 
için riyaset, müddeiumumilik hâkjim ve azalıfc gibi 
mühim vazifeleri kabul ve deruhdfe ederek o mahal-
lerd'e bir müddet kaldıktan sonra bir sebeple islüifa ve 
avukatlığa sülük edecek olan hâkimlerle bu sınıftan 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Ankara 

Adliye Encümenü 16.12.1926 
18 
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sayılan adliye memurlarının kendilerine tanıttırdıkları 
ve ihzar ettikleri muhitlerde bilâkaydü şart avukat
lık etmeleri ve bittabi evvelce arkadaşlık ettikleri ba
zı zevatın bulundukları mahkemelerde bilvekâle ika
me ve takibi dava eylemeleri dolayisiyle tevzii adalet 
noktasından zuhur edebilecek mahzurlar şayanı mü
lahaza olduğu gibi bu vaziyette bulunanların şahsi
yetlerinin ihka'kı hak ve ifayı kaza gibi mukaddes 
umurda tesiri olabileceği mülahazasının bile efkârı 
umumiyede yer tutması katiyen gayrı caiz bulunmuş 
ve binaenaleyh zeyllin hükmü tâbiatiyle makabline 
şamil olmamak üzere bunlar için zarurî ve muhak
kak bazı tahdidat vazı hakkında vekâletçe dermeyan 
edilen mültalaat kabul ve tasvip edilımliş ve vazifele
rinden istifa ederek ayrılan hâkÜmlerle bu sınıftan 
sayılan adliye memurlarının son vazifelerini ifa ey
ledikleri mahallerde istifalarının kabulü tarihinden 
itibaren iki sene gibi cüzî ve muvakkat bir müddet 
için avukatlık edememeleri hususu Encümenimizce 
muvafık görülmüş ve mezkûr zeyllin birinci maddesi 
bu gibi kuyut ve şurut tahtında olmak üzere tadil 
edilmiş olmakla Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Saru'han 

Mustafa Fevzi 
Kâtip 

Yozgat 
Ahmet Hamdi 

Aza 
Aza 

Aza 
Sinop 

Yusuf Kemal 

Antalya 
Ahmet Saki 

Aza 

Aza 
Aza 

Saruhan 
Kemal 

Hükümetin Teklifi 
3 Nisan 1340 tarih ve 460 numaralı Kanuna 

Müzeyyel Kanun 
Madde 1. — Vazifesinden istifa ederek ayrılan 

hâkimlerle bu sınıftan sayılan adliye memurları son 
vazife ifa eyledikleri mahallerde iki sene müddetle 
avukatlık yapamazlar. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihünden muteber
dir. 

Madtfe 3. — Bu kanunun ahkâmını icraya Adliye 
Vekili memurdur. ^ 

1 Kânunuevvel 1926 
Başvekil Adliye Vekili 

İsmet Mahmut Esat 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalîk 

Nafıa Vekili 
Behiç 

Ticaret Vekili 
Rahmi Beyefendi 

Bulunmadı 

Bahriye Vekili 
İhsan Beyefendi 

imzada bulunmadı 
Hariciye Vekili 

Doktor Tevfik Rüştü 
Maarif Vek'ili 

Mustafa Necati 
Ziraat Vekili 

Mehmet Sabri 
Sıhhiye ve Muaveneti 

îçtima'iye Vekili 
Doktor Refik 

Adliye Encümeninin Tadili 
3 Nisan 1340 tarih ve 460 numaralı Kanuna mü

zeyyel Kanun 

Madde 1. — Vazifelerinden istifa ederek ayrılan 
hâkimlerle bu sınıftan sayılan adliye memurları son 
vazifelerini ifa eyledikleri mahallerde istifalarının ka
bulü tarihinden itibaren iki sene müddetle avukatlık 
edemezler. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 3. — Bu kanunun ahkâmını icraya Adliye 
Vekili memurdur. 

REÎS — Lâyiha hakkında mütalaa var mı? (hayır 
sesleri). Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

3 Nisan 1340 Tarih ve 460 Numaralı Kanuna 
Müzeyyel Kanun 

Birinci Madde — Vazifelerinden istifa ederek ay
rılan hâkimlerle bu sınıftan sayılan adliye memurla
rı vazifelerini ifa eyledikleri mahallerde istifalarının 
kabulü tarihinden itibaren iki sene müddetle avukat
lık edemezler. 

REÎS — Madde hakkında mütalaa var mı? 
AHMET HAMDÎ BEY (Bozok) — Takrir var 

efendim. 
ŞEVKET BEY (Kırklareli) — Efendim, bendeniz 

bu maddenin aleyhinde değilim. Fakat maksadı te
min edeceğinden de emin değilim. «Son vazifeleri ifa 
eyledikleri mahallerde istifalarının kabulü tarihinden 
itibaren iki sene müddetle avukatlık edemezler» di
yor. İstanbul'dan istifa etti, veya istifa etmeden her 
hangi bir mahalle tahvil edildi. Orada üç gün vazife 
gördükten sonra istifa etti. Binaenaleyh o istifa etti
ği mahalde mi, avukatlık edemiyecek, yoksa başka 
mahalde mi? Onun için bunun tashih edilmesi lâ
zımdır. 
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REİS — Birinci maddenin tashihi hakkında bir 
tadilname vardır. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin berveçhi zîr kabulünü arz ve 

teklif eylerim. 
Madde 1. — Vazifelerinden istifa ederek ayrılan 

hâkimlerle bu sınıftan sayılan adliye memurları va
zifelerini ifa eyledikleri mahallerde istifalarının ka
bulü tarihinden itibaren iki sene müddetle avukatlık 
ve dava vekâleti edemezler. 

Çorum 
İsmail Kemal 

REİS — Bu tadilnameyi reyinize arz edeceğim. 
(Anlaşılmadı sesleri), (tekrar okunsun sesleri). 

(İsmail Kemal Beyin takriri tekrar okundu) 
REİS — Bir takrir daha var efendim, onu da 

okutacağım. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — O takrir 

bundan sonraki maddeye aittir. 
REİS — O halde bu madde hakkında başka ta

dilname yoktur. Birinci maddenin okunan takrir veç
hile tadilini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... (Anlaşılmadı sesleri). 

REİS — Tadilnameyi bir daha okutacağım, (tek
rar okundu). 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Reis Beye
fendi; Adliye Encümeni tadilnameyi kabul ediyor 
mu? 

REİS' — Adliye Encümeni buradadır. Mütalaası 
varsa arz eder. 

(Tadilname tekrar okundu) * 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Kırklareli Mebusu muhteremi beyefendinin 
noktai nazarında bir hakikat mündemiçtir. Yani 
İstanbul'dan Ankara'ya nakledip Ankara'da istifa et
tikten sonra İstanbul'a gidecek olursa?... Yani istifa 
ettikten sonra tekrar İstanbul'a gitmek ihtimali mev
cuttur. Binaenaleyh maddeden (son) kelimesi kalkar 
ve avukatlıktan başka bir de (dava vekâleti) kelime
si ilâve edilir ki, lâzımdır. Maksat hasıl olur. Bina
enaleyh (son) kelimesinin tayyı ile (dava vekâleti) ke
limesinin ilâvesini rica ederim efendim. 

REİS — Matbu lâyihaya mı ilâve edilecek, tadil-
nameye mi? 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Uzun tadilâta ihtiyaç yoktur. Kanundaki 
(son) kelimesinin tayyı reye vaz edilebilir. Ondan 
sonra (dava vekâleti) kaydının- ilâvesi reye konur. 
Kabul edilirse tadilât burada yapılır. 

i ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Bu kanunun 
makabline şümulü tatbikatta müşkülâtı mucip olmaz 
mı? 

SÜLEYMAN SİRRİ BEY (Bozok) — Onun hak
kında bir takrir var. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Muhterem efendiler, bu kanjunun makabli
ne şümulü olmak için hukuku mükteşebeyi ihlâl ey
lememesi için behemahal sarahat lâzımdır. Sarahat 
olmadığı takdirde kanunun makabline şümulü olmaz. 
Bu kanunun da makabline şümulü yoktur. Bu kaidei 
umumiyedir. 

REİS — O halde madde şöyle oluyor : 

«Madde 1. — Vazifelerinden istifa ederek ayrı
lan hâkimlerle bu sınıftan sayılan adliye memurları 
vazifelerini ifa eyledikleri mahallerde istifalarının 
kabulü tarihinden itibaren iki sene müddetle avukat
lık ve dava vekâleti edemezler.» 

«Son» kelimesini siliyoruz. Bir de <;dava vekâleti» 
kaydını ilâve ediyoruz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Madde
nin sebküraptı yoktur, yanlıştır. 

REİS — Maddeyi tekrar okutuyoıum. (madde
nin muaddil şekli tekrar okundu). 

NEŞET BEY (Aksaray) — Efendim, bu kanun 
I teşkilâtı Esasiye Kanununun 70 noi maddesine mu

haliftir diye bazı neşriyat vardır. Vekil Bey bu hu
sustaki mütalaalarını beyan etsinler. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Efendim; bu kanun, Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun 70 inci maddesine muhalif diye neşriyat var-

| dır diye buyuruyorlar. Bu neşriyatı bendeniz de gör
düm. Teşkilâtı Esasiye Kanununun 70 inci maddesi 

I hatırımda kaldığına göre, bilhassa bu mesele ile alâ
kadar olan k-smı (sâyü amelde serbestidir) Binaena
leyh sâyüamelde serbestîyete muhaliftir. Fakat efen
diler; takdir buyurursunuz ki, hürriyetler ve haklar 
mutlak değildir. Hürriyetlerin ve hakların hududu, 

I milletlerin ve devletlerin umumî menfaatlarıdır. Bun
lar, menafii âmme ile mahdut ve mukayyettirler. Ni-

I tekim o neşriyatta bulunan ve ismiai bilmediğim zat 
I yetmişinci maddeden bahsettiği halde onun üst tara

fındaki 68 nci madde de vardır. O maddeyi zannede-
I rim ya bilmiyor, ya kâfi derecede tetkik etmemiştir. 
I O madde diyor ki: Hürriyetler sâyüamel şu, bu ila-
I he... Kanunlarla tayin ve tahdit edilir. 
I Binaenaleyh muhterem arkadaşımızın nazarı dik

katini ayrıca 68 inci maddeye celp ejderim. Hürriyet-
J 1er mutlak değildir. Hududu vardır.: O da, menafii 
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âmmedir. Serbesti sâyüamel memleketin menafii ı 
umumiyesiyle mukayyettir. Ufacık bir misal arz ede- I 
yim. Devlet bir takım işleri inhiâar altına almakla 
serbestü sâyüamelde tahdidat yapmaktadır, kaçakçı
lar derse ki: Serbest tütün satamıyoruz. Serbestü sâ
yüamel var derse Teşkilâtı Esasiye Kanunu mucibin
ce buna karşı sükût mu edeceğiz? Veyahut bir bina 
tasavvur ediniz yeni inşa edilmektedir. Ustaları faal 
oldukları için ustalar sabaha kadar çivi çakmakta ve j 
bina yapmakla meşguldür ve bu suretle âlemin raha- j 
tını selb etmektedirler. Onlara ne yapıyorsunuz de
dikleri zamanda biz de serbestü sâyüamel vardır di- ı 
yebilirler mi? İstirahate umumiyeyi selbedenler hak
kında kanunu cezamız, bir ceza tayin etmiştir. Âle
min istirahatı ihlâl edilemez diye madde vardır. Bil
hassa mesele Teşkilâtı Esasiye Kanununun 68 nci j 
maddesinde (Bunlar kanunu mahsusla tayin ve tahdit j 
olunur) deniyor. Her hangi bir sahada olursa olsun j 
çok mübeccel ve mukaddes olan hürriyetler mutlak I 
bir vaziyette kalacak olurlarsa mutlaka memleket j 
için baisi felâket ve anarşi olur. Her şeyden evvel, ı 
şahsî hürriyetler endişesinden evvel memleketin ve j 
menafii ammenin hürriyeti ve salâhiyeti meselesi var- j 
dır. Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz da bu ciheti güzel 
görmüştür. 

REİS — Sırrı Bey, sualinizi sorunuz. 

SÜLEYMAN SİRRİ BEY (Bozok) — Bendeniz, 
mahza zapta geçsin diye sual soracaığm. Vekâlet em- I 
rine alınanlar da vekâlet yapamıyacaklar değil mi i 
efendim? I 

Yani vekâlet emrine almanlar da böyle dava ve
kâleti yapamayacaklar değil mi? Burada istifa kaydı 
vardır. Şimdi ise azil yoktur. Vekâlet emrine alınmak 
var. Bir hâkim vekâlet emrine alındı mı artık açık
tayım diye vekâlet kabul edecek mi, edemiyecek mi? I 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Efendim, zaten kanun sarihtir. Bilfiil işba
şında bulunanlarla bu sınıfta bulunan memurin de
niyor. 

Zannediyorum ki, bu kanun hali hazır ihtiyacını 
ifade etmeye kadirdir. Fazlasına lüzum görmüyorum. 

İHSAN BEY (Ankara) — Adliye müfettişleri 
hükkâm sınıfındandirlar. Beş ve altı vilâyette bir mü
fettiş ifayı vazife ediyor. İfa ettiği hidemat dolayı-
siyle müfettiş istifa ettiği zaman bu 5 - 6 vilâyetin hiç 
birisinde de vekâlet yapamayacak mı? I 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY — 
Efendim, onlar seyyardır. Yani bir muhitte kalıpta 
o muhitte daimî hali temasta değildir. { 

— U 

İHSAN BEY (Ankara) — Yani onlara şamil de
ğildir? 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY — 
Tabiî. 

REFİK BEY (Konya) — Merkezlerinin haricinde 
yapabilirler mi? 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY — 
Evet. 

ALİ ŞUURÎ BEY (Karesi) — Efendim, bir hâkim 
bir sene zarfında bazı seyrüseferlere taalluk eden za
manlara tesadüf ederse 3 - 4 vilâyette memuriyet 
verir, belki mazul olur, belki istifa etmiş olur. Dört 
vilâyette memuriyet yapmış diye dört vilâyetin dör
dünde de icrayı vekâletten mahrum kalacaktır? 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY — 
Tabiî efendim, (son) kaydı kalkınca tabiîdir ve doğ
rudur. Endişemiz şudur : Devlet memuriyeti unvanı
nı bilhassa hâkimlik gibi büyük unvanı takınarak 
şurada burada o unvandan istifade ederek o kimse
nin amali şahsiyesini o muhitte tatmin ettirmemek
tir. Binaenaleyh buyurduğunuz bu meselede de varit 
ise onun hakkında da tatbik edilecektir. Binaenaleyh 
iki sene yapamaz. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Vekil be
yefendi; iki sene ittihazındaki esbabı mucibe nedir? 
Bu müddet çok değil mi? 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY — 
İki senenin az veya çok olması mevzubahistir. Muh
terem Ahmet Beyefendiye göre bu müddet zannede
rim çoktur. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Çoktur. 

- ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY — 
Bendenizce çok değildir. Tasavvur buyurunuz ki, bir 
hâkim üç - beş sene bir yerde kalıyor, bu 3 - 5 sene 
zarfında orada temin edeceği münasebetin kuvveti
ni bir sene sarsamaz. Binaenaleyh hiç olmazsa iki 
sene olmalı ki o münasebetin kuvvetini ve izlerini si-
lebilsin. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Fransa'da 
altı aydır. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (De
vamla) — Sonra efendim, daha mühim bir mesele 
vardır. Yalnız hâkimin devlet memuriyeti unvanını 
suiistimal etmesi değil, diğer cihetten de meseleyi tet
kik edelim : 

Beraber bulunduğu arkadaşları vardır. Onların 
huzurunda yeniden dava takip edecektir. Kendisi için 
mucibi şeref olmayan bir1 mesele olduğu gibi arkadaş
larının da şeref ve haysiyeti için bir tehlike teşkil 
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eder. Üç kişi bir arada üç, beş sene çalışıyor, sonra I 
eski arkadaşlarından üç kişi arasında dava takip edi- j 
yor. Efkârı umumiyede bunun ne suretle telakki edi- I 
leceğini Heyeti Celileniz elbette takdir eder. Kendi- I 
lerine acımazlarsa arkadaşlarına acımalıdırlar ve I 
cumhuriyet hâkiminin şeref ve hayisyetine hürmet I 
etmelidirler. I 

ALI ŞUURÎ BEY (Karesi) — Böyle bir kanunun 
Büyük Millet Meclisinden suduruna lüzum vardır. I 
Esbabı mucibesi yerindedir. Fakat tadilât icra edi- I 
lirken maksat hakkiyle ifade edilememiştir. Arka- I 
daşlardan birisi (son) kelimesinin tayyını teklif ettiği I 
vakitte nasıl ki Adliye Vekili Bey; hürriyetler na- I 
mahdut olursa zulme müncer olur diyordu. Takyi- I 
dat da böyle nemahdut olursa o da zulme müncer I 
olur. (son) kelimesini kaldırdıktan sonra biz bütün I 
kapıları açık bıraktık. Demin de ayak üzerinde arz I 
ettiğim veçhile beş vilâyette iki sene zarfında ifayı I 
vazife eden bir hâkimi ifayı vekâletten men ederek I 
maişetten mahrum etmek zannederim, Adliye Vekili I 
beyin kendi arkadaşlarının da mağduriyetini mucip I 
olacağı gibi maksadına da muhalif bir hareket olur. I 
Yani kendi arkadaşlarının da istemiyerek mağduri- I 
yetine meydan verir. Mahmut Esat Beyefendinin asıl I 
korktukları cihet vardır ki: Yani son ifayı vazife et- I 
tiği yere maksur olması şarttır. Çok rica ederim. Bu I 
tadillerle beraber Adliye Encümenine gitsin, bir mü- I 
nasip şekil ile gelsin, yine kabul ederiz. t 

ADLÎYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Muhterem efendiler; asıl endişemizin bu hu- I 
susta ne olduğunu biraz evvel arz ettim. İki endişe- I 
miş vardır. Birisi, milletin resmî unvanlarını bilâhara I 
şahsî emellerinden bir vasıtai menfaat olarak kimse- I 
ye istimal ettirmemektir. Birinci endişemiz budur. I 
İkinci endişemiz, haysiyet ve şerefleri huzurunda çok I 
hassas olduğumuz Cumhuriyet Hâkimlerinin haysiyet I 
ve şerefini ihlâl edecek en küçük bir hadiseye mey- I 
dan vermemektir. En büyük endişemiz budur. Onun I 
için bu kanunu buraya sevk etmişizdir. Halbuki bu- I 
raya (son) kelimesini ilâve edersek şu gibi hadisata I 
müsadif olabilir: İstanbul'dan kalkar Ankara'ya gelir, I 
on beş gün sonra Ankara'dan istifa eder. (Son) Keli- I 
meşinden bilistifade ki şimdiye kadar bizde kanun- I 
ların kelimelerinden istifade mutattır. Vazu kanunun I 
maksadı hilâfına istimal edilir. Gider İstanbul'da bu I 
defa avukatlığa başlar. Lâkin on beş gün evvel çekil- I 
mistir. İşte şimdi endişemizi tatmin etmiyor, bu ka- I 
nunu niçin vaz ediyorduk? Hem oradaki haysiyet ve I 
şerefi muhafaza etmek ve hem de devletin ve mille- | 
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tin resmî unvanlarını amali şahsiyeye hadim kılma
mak içindi. Halbuki buraya (son) kelimesi girince 
bu emeller heder olur. Vakıa burada bir şahsın za
rarı mevzubahistir. Fakat efendiler, menafii amme 
için şahsın değil, eşhasın bile zararları göze alınabi
lir. İş bu iki noktayı mukayese etmekte ve ehvenini 
kabul etmektedir. Bu bir, ikincisi de şunu arz ede
yim ki: Bir hâkimin istifa ettiği mahal neresi ise 
avukatlık edememesi oraya maksurdur. Meselâ, An
kara'da istifa edince Ankara'nın kazalarında avukat
lık edememesi oraya maksurdur. Meselâ, Ankara'da 
istifa edince Ankara'nın kazalarında avukatlık ede
bilir. İstanbul'da istifa edince Çatalça'ya gider, ora
da avukatlık edebilir. Yalnız merkezde çalıştığı yer
de avukatlık edemez. Hâkimlik ettiği yerde avukatlık 
edemez. Oradan çıkar, yanı başında bulunan kazaya 
gider. Orada avukatlık edebilir efendiler. Böyle bü
yük endişe karşısında iki sene müddetle vilâyet mer
kezlinde avukatlık etmemesini neden kabul etmeye
lim? Bir şahsın menfaati, bütün cumhuriyet adliye
sinin şerefinden daha yüksek ve mukaddes midir? 
Rica ederim, kanun çok müstaceldir. Tasvip buyu
rursanız bu şekil kabul edilsin, Adliye Encümenine 
gidip gelmek, işi tavik edebilir. Arzu buyurulursa 
meselenin ehemmiyetine dair elimizde vesaik de var
dır. Bunları da Heyeti Celilenize arz edebiliriz. Bina
enaleyh Adliye Encümenine gitmeden biran evvel in
taç ve kabulürfP rica ederim. Meselenin tahammülü 
yoktur. 

REİS — Vekil Beyefendi, sualler vardır. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Efendim, 
mebuslar dava vekâletinde bulunabilecekler mi? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Onun hak
kında meclisin kararı vardır. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY — Bu 
mesele ile alâkadar değildir. Yeniden bir teklif buyu
rursunuz. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Ama onlaı 
da tesir yapar, aynı vaziyet onlar hakkında da var
dır. 

REİS — Meclisin eski kararı vardır ve hatta bu
na dair kanun vardır. (Kâfi sesleri) 

MUSTAFA. FEYZİ BEY (Konya) — Vekil be
yefendi beyanatlarında; bir mahalde hâkim bulunan 
bir zat hâkimlikten istifa ederse ve orada da dava 
vekâleti yapacak olursa kendisinin eski hâkimlik sı
fatından bilistifade bulunduğu mahalde gerek kendi
sinin gerek arkadaşlarının şeref ve haysiyetlerini ha
leldar etmek ihtimali mevcuttur, diyor. Dava vekâleti 
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şeref ve haysiyeti ihlâl edecek bir meslek midir? Bu 
ciheti izah buyurun (öyle bir şey söylenmedi sesleri). 
Yüklene yüklene bu cihete geldi, ben bunu anladım, 
başka anlamadım. 

ADLÎYE VEKÎLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Tabiri mazur görürseniz, beyefendinin mü-
talaatı, yağmur hikâyesi vardır, ona benzer. Birisi 
yağmur yağıyor demiş; öbürü de yağmur yağıyor 
demek; su olur, göl olur, ben de ördek olurum de
mek olur ki beni tahkir ediyorsun demiş. 

Beyefendinin mütalaası asla varit değildir, böyle 
bir şey hatır ve hayalimden geçmemiştir. Hakkainsaf 
vaziyeti düşünelim; üç beş sene beraber çalıştığı ar
kadaşların arasından ayrılıp da ertesi gün aynı arka
daşlar huzurunda dava takip eden bir zatın vaziyeti 
kendisi için - ondan sarfı nazar ediyorum - fakat ar
kadaşları için tehlikeli bir vaziyet değil midir? Arka
daşları hiç şüphesiz şerefli ve namuslu adamlardır, 
fakat hâkimin efkârı umumiyeye vereceği şey yok 
mudur? Efkârı umumiye nedir? Bunu da kendi tak
dirlerine terk ediyorum. Yoksa avukatlık şöyledir 
böyledir demedim. Doğru olmayan, ahlâkî olmayan 
vaziyeti korumak için teldabir alıyoruz. 

ALİ ŞUURÎ BEY (Karesi) — Haklısınız fakat 
madde fikrinizi ifade edemiyor. 

AVNİ PAŞA (Cebelibereket) — Efendim, gerek 
arkadaşların gerek Adliye Vekâletinin gyjktai naza
rını telif edecek bir şekil vardır. Bazı arkadaşlar iki 
seneyi çok gördüler, bazı arkadaşlar mücavir mena-
tıkta ifayı vekâlet edebileceklerini nazarı itibara al
madılar. Binaenaleyh gerek Adliye Encümeninin ge
rek vekâlet ve gerek arkadaşların noktai nazarlarını 
telif edecek bir şekil arz ediyorum ki o da; hâkim
lerin son bir sene zarfında icrayı hükmettikleri ma
hallerde ifayı vekâlet edemiyecekleri tarzında mad
de tadil edilirse hem vekâletin hem arkadaşların nok
tai nazarı tatmin edilmiş olur. Bunun için maddenin 
şu suretle tadilini teklif ediyorum: Maddenin, me
murları tabirinden sonra son bir sene zarfında İfayı 
vazife ettikleri mahallerde ilahe... Kaydiyle tadilini 
teklif ediyorum. Son bir sene zarfında nerelerde ifayı 
vazife etmiş ise oralarda ifayı vekâlet edemez bu su
retle noktai nazar telif edilmiş olur. 

Müzakerenin kifayetine dair takrir vardır : 
Riyasete 

Müzakere kâfidir. Şevket Beyin takririnin reye 
vazını teklif edeıim. 

Konya 
Refik 

REİS — Efendim, maddenin tadiline dair bir çok 
takrirler vardır. Şevket Beyin takriri de o takrirler
den birisi... 

REFİK BEY (Konya) — Müsaade buyurulur mu 
efendim? Adliye Vekili beyefendi, Şevket Beyin tak-
ririndeki bazı tadilâtın muvafık olduğuna dair bir 
iki söz söylediler. Encümen de iştirak ediyor. Yani 
(son) kelimesi kalkacak, bir de nihayetine (dava ve
kâleti) ilâve olunacaktır. Buna Encümen de iştirak 
ediyor. Bu suretle reye vazını teklif ediyorum. 

REİS — Adliye Vekili Beyefendinin teklifi gibi 
madde hazırlanmıştır. Ondan maada takrirler de var
dır. 

Riyaseti Celileye 
Lâyihai kanuniyenin tadilname ile beraber tekrar 

müzakere edilmek üzere Adliye Encümenine iadesini 
teklif eylerim. 

Karesi 
AH Şuurî 

(Lüzum yoktur sesleri) 
REİS — Reye koymaya mecburum efendim. 
ALİ ŞUURÎ BEY (Karesi) — Noktai nazarı tat

min edecek şekiller mevcuttur. Vaz geçiyorum. 
REİS — O halde maddenin son şekli şöyle olu

yor : 
Birinci Madde — Vazifelerinden istifa ederek ay: 

rılan hâkimlerle bu sınıftan sayılan adliye memurları 
vazifelerini ifa eyledikleri mahallerde istifalarının 
kabulü tarihinden itibaren iki sene müddetle avukat
lık ve dava vekâleti edemezler. 

REİS — Bu tadili reyinize arz ediyorum. Bir de 
Naim Hazım Beyin takriri vardır. 

Riyaseti Celileye 
Bu kanunun tarihi neşrinden evvel istifa edip de 

istifaları henüz kabul edilmiyenlere şümulü doğru 
değildir. Bu noktanın tashihini teklif ederim. 

Konya 
Naim Hazım 

REİS — Naim Hazım Beyin noktai nazari tadil 
mahiyetinde değildir. Binaenaleyh reye vâz etmiyo
rum. Birinci maddeyi reye vaz ediyorum, efendim; 
Birinci maddeyi şu son şekliyle kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — Bu maddenin tadiline dair bir takrir var
dır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Söz istiyo
rum efendim. İkinci madde, bu kanun neşri tarihin-
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den muteberdir. Diyor. Gerçi bir hakkı mükteseptir 
denilecek. Bendeniz şimdiki teklifimi Avukatlar Ka
nunu müzakere edilirken de arz etmiştim, reddedil
mişti. Bugün vaziyet göstermiştir ki lâzımdır. Belki 
şu dakikada istifaya kıyam edenler vardır. Malumu 
âliniz Teşkilâtı Mülkiye Kanuniyle bazı kazalar lağv 
edildi. Bazı hükkâm açıkta kaldı. Vekâletin verdiği 
vazifeyi belki kabul etmedi, arzusuna muvafık gör
medi ve bugün vekâlet yapıyor. Bu kanunu çıkar
maktan maksat kıymettar hâkimleri vekâletin elinde 
bulundurmak istediği yere tayin ettirerek milletin 
hukukunu aramaktır. Bendenizce bu kanunun Avu
katlık Kanununun neşrinden muteber olması lâzım
dır. Bunu teklif ediyorum-

ADLÎYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Efendim, Süleyman Sırrı Beyefendi bu ka
nunun Avukatlar Kanunu devrine kadar makabline 
de teşkilini arzu ediyorlar. Hukuku müktesebeyi ih
lâl için bir zarureti amme mevcut değildir. Binaena
leyh lüzumuna kani değildir. Makabline şümulü yok
tur. Neşri tarihinden muteber olacaktır ve bunun ma
kabline şamil olması için bir maddeye lüzum yok
tur. Çünkü bir kaidei hukukiyedir, hukukî bir kanun 
çıkarıyoruz, hukukta mütearifedir, esastır, kanunlar 
makabline şamil olmak için behemahal sarahat ister, 
yani buraya bir madde koymak, hukuk kavaidine 
muhalif bir madde koymak demektir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bendeniz 
bu takriri bazı mütalaattan mülhem olarak vermiş
tim. Mademki vekil beyefendi lüzum yoktur buyu
ruyorlar, vazgeçtim. 

NAİM HAZIM BEY (Konya) — Kanunun neşri 
tarihinden evvel istifa edip de istifaları kaibul edime-
yen zevata da şâmil değül midir? 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Efendim, istifaları kabul edilenler mevzuba
histir. Kanun mucibince kabul edimemiş ise onlar 
hakkında tabiî caridir. Kanun mucibince kabul edil
miş ise cari değildir. Yami işin bununla alâkası yok
tur, bu kanunun makabline şümulü olmayacaktır. 
Bir kanunun makabline şümulü olamamalk ne demek 
ise o olacaktır ve bu kanun tarihi neşrinden (itibaren 
merî olacaktır. (Reye sesleri). 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Malumu 
âliniz kanunun neşri demek, Büyük Millet Mecli

sinden çıktığı gün demek değildir. Birtakım merasim 
vardır, o güne kadar aradan bir çok zaman geçecek
tir. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESjAT BEY (İz
mir) — Tabiî efendim, bir zaman geçebilir. (Kâfi 
sesleri). 

REİS — Efendim, ikinci maddeyi tarihi neşrinden 
muteber olmak üzere reye vaz edeceğîim, Naim Ha
zım Beyin bir takriri gelmiştir : 

Riyaseti Celileye 
Aşağıdalki maddenin ikinci madde ; olarak ilâvesi

ni teklif ederim. 

2. — İşbu kanun tarihi neşrinden evvel istifa edip 
de istifaları kabul edilmiyenlere şâmöl değildir. 

Konya 
Naim Hazım 

REİS — Vekâlet ve Encümen bu fikre iştirak et
miyorlar efendim. Fakat takriri reye vaz edeceğim, 
bunu bir maıddei müstakile olarak kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler eil kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. O halde maddeyi reyinize arz ediyorum, 
kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler e! kal
dırsın... Madde Ikabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Adliye Vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler eil kaldırsın... Kaibul etmeyenler el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kanunun heyeti umumiyesi kaibul edin
miştir. 

Efendim; üç kanuna reylerini istimal etmeyen 
arkadaşlar lütfen reylerini istimal buyursunlar. 

İstihsali ârâ muamelesi hitam bulmuştur efen
dim. 

Ruznamenıin diğer maddesine geçiyoruz: 
6. — Mülkiye Harcırah Kararnamesinin on üçün

cü maddesinde tadat olunan efradı aileden beş yüz 
kuruşa kadar muhassas eytam ve eramil maaşı olan
lara harcırah itası hakkında (1/999) numaralı kanun 
lâyihası ve Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye 
Encümenleri mazbataları. 

REİS — Okunacaktır. 
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Sıra Numarası : 25 

Mülkiye Harcırah Kararnamesinin On Üçüncü Mad
desinde Tadat Olunan Efradı Aileden Beş YUz Kuru
şa Kadar Muhassas Eytam ve Eramil Maaşı Olanlara 
Harcırah İtası Hakkında (1/999) Numaralı Kanun Lâ
yihası ve Kavanini Maliye Ve Muvazenei Maliye En

cümenleri Mazbataları 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemli Mahsus Müdiriyeti 
Adet 

6/3290 
22 Ağustos 1926 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Mülkiye Harcırah Kararnamesinin on üçüncü 
maddesinde tadat olunan efradı aileden beş yüz ku
ruşa kadar muhassas eytam ve eramil maaşı olanla
ra harcırah itası hakkında Maliye Vekâletince tan
zim edien ve İcra Vekilleri Heyetinin 1 Ağustos 1926 
tarihli içtimatnda tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tas
vip olunan kanun lâyihasiyJe esbabı mucibe mazba
tasının musaddak sureti takdim olunmuştur. 

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

Başvekil 
fsmet 

Esbabı Mucibe 
15 Mayıs 1335 tarihli mülkiye harcırah kararna

mesinin 13 üncü maddesinde efradı aile zevce ile 
memur tarafından iaşe edilmekte olan, vadide, ced
de, hemşire, hafit ve hafide olarak tadat edilmekte 
ise de bunlardan eytam ve eramil maaşı gibi muhas
sas aylıkları olanlardan kaç kuruşa kadar maaşı olan
ların memurun infak ve iaşe ile mükellef bulunduğu 
hakkında bir sarahat İmlünrnamıış olduğu cihetle 
maddei mezkûfenin tefsiri ledelarz memurinin efra
dı ailesinden kimlere harcırah verileceği kararname
de mezkûr ve muayyen olmasına ve infak ve İaşesi 
memura mürettep olduğu halde eytam ve eramil 
maaşı 'bulunanların mezkûr madde hükmünden müs
tefit olabilmesi için maaş miktarının az veya çoklu
ğuna dair tefsire esas olabilecek fcir delâlet ve işaret 
mevcut olmamasına mebnıi maddei mezkûrenin tef
sirine imkân görülemediğinden bu hususta vazıh* bir 
maddei kanuniyenin lüzum ve tedvinine kanaat hâsıl 
olduğuna Meclisi Âlice karar verilmiştir. 

Hazinei devletten maaş alanların maişetleri hü
kümetçe temin edilmiş olmasına göre efradı aile me-
yanında bu suretle maaş alanların memurun infak 
ve iaşesiyle mükellefiyetinden hariç kalması lâzım 
gelmekte ise de bugünkü hayat pahalılığına nazaran 
bir fark yüz ve iki yüz kuruş gibi maaşla temini 
maişet kalbil olamamasından dolayı memur tarafın
dan infak ve iaşeleri zarurî bulunan efradı ailenin 
kemmiyeti maaşa bakılmaksızın mahza maaş sahi
besi olmak melabesesiiyle memurun mecburiyeti in-
fakiyesinden hariç burakmak muvafıkı madelet ola-
mıyacağından 'bu bapta bir had tayini zarurî görül
müş ve 'binaenaleyh maddei mezkûrede tadat olunan 
efradı aileden beş yüz kuruşa kadar maaşı aslîsi olan
lar memurun mecburiyeti infakiyesi meyanmda da
hil addedilerek harcırahtan istifade ettirilmeleri ha
zinece münasip görülerek ona göre merbut lâyihaj 
kanuniye tanzim kılınmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kavanini Maliye Encümeni 

7 Karar numarası 
1/999 kayıt numarası 

20 . 10 , 1926 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 

Mülkiye Harcırah Kararnamesinin on üçüncü 
maddesinde tadat olunan efradı aileden beş yüz ku
ruşa kadar muhassas eytam ve eramil maaşt olanla
ra harcırah itası hakkında Maliye Vekâletince tan
zim ve esbabı mucibe mazbatasiyle Beşyekâletin 
12 Ağustos 1926 tarih ve (6/3290ı) numaralı tezkere
siyle Meclisi Âliye takdim olunup Encümenimize 
havale buyurulan kanun lâyihası mütalaa ve tetkik 
olundu. 

Üç maddeden ibaret olan kanun lâyihası varit ve 
musip görülmüş olmakla Encümenimiizce mezkûr 
maddeler aynen kabul edilmekle bermucibi havale 
Muvazenei Maliye Encümenine tevdiine karar veril
di. 

Kavanini Maliye Encümeni 
Reisi 

Beyazıt 
$efıik 

Kâtip 
Diyarbekir 

Mazbata Muharriri 
Ankara 
İhsan 

Aza 
Bozok 

Süleyman Sırrı 
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Aza 
fc&ış 

İlyas Sami 

Aza 
Konya 

Mustafa 

Aza 
Kütahya 

M. Ragıp 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

24 Karar numarası 
1/999 Kayıt numarast 

15 . 12 . 1926 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Mülkiye Harcırah Kararnamesinin on üçüncü 
maddesinde tadat olunan efradı aileden beş yüz ku
ruşa kadar muhassas eytam ve eramiıl maaşı olanla
ra harcırah itası hakkında olup Heyeti Umumiyenin 
3 . 11 . 1926 tarihli içtimaında Kavanin ve Muva
zenei Malîye Encümenllerine havale buyurulan ka
nun lâyihası kavanini Maliye Encümeni mazbatasiy-
Ie birlikte Encümenimize tevdi kılınmakla Maliye 
Vekili Mustafa Abdülhalik Bey hazır olduğu hailde 
tetkıik olundu. 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında dahi iza
hat bulunduğu veçhile bu mesele mukaddema İcra 
Vekilleri Heyeti Riyasetinin 14 . 1 . 1339 tarihli tez
keresiyle Meclise arz olunarak tefsir tarikiyle halli 
teklif otunmuş lise de Kavanini Maliye Encümeninin 
bu bapta bir lâyihai kanuniyenıin lüzum ve tedviniy-
ie meselemin hali mümkün olacağı yolundaki müta-
laatının 20 Nisan 1926 tarihli Heyeti Umumiye içti
mamda kabul edilmiş olmasına mebni işbu lâyihai 
kanuniyenin tanzim kılındığı ayrıca icra kılınan tet-
kikattan anlaşılmıştır. 

Filhaikika 15 Mayıs 1335 tarihli mülkiye Harcı
rah Kararnamesinin on üçüncü maddesinde tadat 
olunan efradı aile meyanında hazinei devletten maaş 
alanların maişetleri hükümetçe temin edilmiş olma
sına göre bu gibilerin madde metnindeki «memur 
tarafından iaşe olunandı kaydı kanunîsi mucibince 
memurun mecburiyeti infafcîyesi dahilinde bulundu
rulması mümkün görülmemekte ise de bunlardan mü
him bir ıkisînı beş yüz kuruştan dun maaş almakta 
olan şüheda eytam ve eramıilinden ibaret bulunma
sına ve bugünkü hayat pahalılığına nazaran yüz ve 
iki yüz kuruş gibi maaşla temini maişet kabil olama
masına binaen teklif olunan kanun lâyihasının şek

le ait bazı tadilâtla kabulüne karar verilerek Heyeti 
Umumiyeye takdim kılındı. 

15 kânunuevvel 1926 
Reis Mazbata Muharriri 

Çatalca Gaziantep 
Şakir Alt Cenani 

Kâtip Aza 
Konya izmir 
Fuat Ahmet: Münir 
Aza Aza 

İsparta Bozok 
Mükerrem Süleyman Sırrı 

Aza Aza 
Çorum Konya 

Mühendis Kâzım Hüsnü 
Ziya Fevzi 

Aza Aza 
Kütahya Maraş 
Faik Bey Mithat Bey 

Hini imzada bulunmadı Hini imzada bulunmadı 

HÜKÜMETİN TEKkİFİ 

Aile Harcırahı Hakkında Kanun 
MADDE I. — 15 'Mayıs 1335 tarihli harcırah 

Kararnamesinin 13 üncü Maddesinde Memura izafe 
edlifen efradı aileden yalnız beş yüz ve daha noksan 
derecede maaşı alsllisü olanlara harci'rah verilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun neşri (tarihinden mute
berdir. 

MADDE 3. — Bu Kanunun ahkâmını icraya Ma
liye Vekili 'memurdur. 1 Ağustos 1926 

Başvekil 
ismet 

Müdalfaai Milliye Vekili 
Recep 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfiık Rüştü 

Bahriye Vekili 
ihsan Beyefendi 

İmzada ©ulunamadı 

Nafıa Vekili 
iBehiç 

Ticaret Vekili 
•Mustafa Rahmi 

Adliye Vekâleti Vekili 
' Recep 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Maarif Veklii 
Mustafa Necati 

Ziraait Vekâleti Vekil 
Mustafa Rahimdi 

Sıhhiye ve MuaVeneli 
İçtimaiye Vekâleti VeMi 

İhsan Beyefendi 
tımzada 'bulunmadı 
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Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili 

15 Mayıs 1335 tarihli Mülkiye Harcırah Kararnaıme-
sini'n 13 üncü Maddesine Bir Fıkra tenziline dair 

Kanun 

Bininci Madde — 15 Mayıs 1335 tarihli mül
kiye Harcırah kararnamesinlin On Üçüncü Maddesine 
âtideki fıkra tezyil ioluntmuştur: 

ı«Anoa!k işbu maddede gösterilen efradı aileden 
beş yüz kuruşa kadar maaşı asilisi olanlara alile harcı
rahı verillip ondan fazla maaşı olanlara aile harcırahı 
verilmez, 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun aihkâmlını icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Heyeti umumiye&i hakkında söz isteyeni 
var mı? Eefandim, maddelere geçilmesini 'kabul; eden
ler el (kaldırsın... Kabul etmeyenler el 'kaldırsın... Mad
delere ıgeçliılmesi kabul edilmiştir. 

15 Mayıs 1335 Tarihli Mıülkiye Harcırah Kararname-
sinin 31 inci Maddesine 'Bir Fıkra Tenziline Dair 

Kanun 
Birinci Madde — 15 Mayıs 1335 tarihli mülki

ye Harcırah Kararnamesinin on üçüncü maddesine 
âtideki fıkra tenzil lalunmuştur: 

«Ancak işbu maddede (gösterilen efradı aileden 
beş yüz (kuruşa Ikadar maaşı aslîsi olanlara aile har
cırahı verilip ondan fazla maaşı olanlara aile harcı
rahı verilimez. 

REİS — Mütalaa var mı efendlim? 

•••»>• mm>m 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Beş yüz ku
ruşa kadar maaşı aslî olanlara aile harcırahı verilir 
ve fazla olanlara verilmez diyor, 'beş yüz kuruş dahil 
midir efendim? 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA SAKİR BEY (Çatalca) — Kaidei umumiye de
ğil midir efendim? Gayet mugayyada dahildir (tabiî 
sesleri). 

REİS — Efendim, maddeyi kabul edenter el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldirsin... Madde kabul 
edilmiştir. 

İkinci. Madde — Bu 'kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Bu kanun içlin tayini esamiye mahal yoktur kanaa
ti mdeykn, çünkü tenkisi tahsisat mahiyetindedir. Onun 
için kanunun heyeti umuimiyesini reyinize vaz ediyo
rum!. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul Gitme
yenler lütfen el kaldırsın... Kanunun heyetli umumi-
yesi kabul edilmiştir. 

Ruznamemizii ikmal ettik. Cumartesi günü saat 
14 de içtima etmek üzere celseyi 'tadil ediyorum. 

Hitamı müzakerat : 16,00 
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