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IV
ZIYA GÜREL
Anadolu-Ba~dat Demiryollar~~ Idaresinde ötedenberi bir yabanc~~ dil
kullan~lmas~~ ile, bu Idarede çal~~an kimselerin nitelikleri aras~ ndaki s~k~~
ili~kiyi görmü~~oldu~u anla~~lan Naifa Vekili Ömer Lütfi Bey'in; Demiryollar~ nda Türkçe kullan~laca~~~buyru~unu; müslim olmayan memurlar~~
görevden uzakla~t~ rd~ktan sonra vermi~~oldu~u görülmektedir.
Ancak, i~lemlerinde Frans~zca kullanman~n bu kurumun bir özelli~i
olmad~~~; yabanc~~ sermayeli ba~ka kurumlarda da Frans~zcan~n kullan~lmakta oldu~u, bunun Osmanl~~ toplulu~unun siyasal ve kültürel durumunun bir sonucu görümünde bulundu~u, bundan önceki yaz~m~zda belirtilme~e çal~~~lm~~t~.
Alman sermayeli olan Anadolu Demiryolu ortakl~~~ n~ n ba~~ na geçenlerin, Frans~zcan~ n bu yayg~nl~~~ na kar~~, kendi yararlar~ na do~rudan bir
de~i~iklik yapamayacaklar~n~~ görerek, daha ba~lang~çta, Almancay~~ da
geçerli bir dil olarak araya sokmaya çal~~t~klar~ mn örneklerine rastlamlm~~t~r.
"Anadolu ve Ba~dat Demiryollar~~Idaresinin ~ç Yüzü" ad~~ alt~ nda Dr.
Arhengelos Gavriel tarafindan 1327 (1911 ) tarihinde yay~ nlanm~~~olan bir
kitab~n ele~ tirmeleri aras~ nda "dil" konusu da önemli bir yer almaktad~ r.
Bu Idarede 17 y~l tabip olarak çal~~m~~~oldu~u anla~~lan Dr. Gavriel,
toplad~~~~yolsuzluk belgelerini bu kitab~nda sergilerken; ~ark Demiryollar~~
Müdürü iken yeni kurulan Anadolu Timur Yolu (Demiryolu) Idaresine ilk
Genel Müdür olarak atanm~~~olan Mösyö Külman'~n, 1888 tarihli ve ~~ say~l~~
olup devren sat~ n ald~klar~~ Haydarpa~a-Izmit hatt~ nda çal~~anlara,
kendisinin göreve ba~lad~~~ n~~ duyuran ve onlara bu yeni Idarede çal~~~ p
çal~~mama seçene~ini veren genelgesini ele almaktad~ r.
~u s~ rada, bir dostumuzun elde ederek bize erdi~i 254 sayfa olan bu kitab~ n sonunda
birlikte cildi olup, yaln~zca Ferman, imtiyaz Mukayelenameleri ve ~artnameleri ta~~yan ikinci
k~sm~~da 152 sayfad~r. ~kinci k~sm~n kapa~~~içinde, eser sahibinin "Anadolu Timur Yollar~n~n
Cihet-i Siyasiyyesi" adl~~ bir eserinin yak~nda yay~ nlanacak' bildirilmektedir. Dr. Gavrierin
böyle bir eserinin ç~ k~ p ç~ kmad~~~ n~~bilememekteyiz.
Belleten C. XLVIII, 32
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Izmit-Ankara hatt~n~n yapma ve i~letme imtiyaz~~ verilmi~~olan
"Anadolu Timur Yollar~" ortakl~~~ na, mukavelenamesinin 31. maddesi
uyar~ nca, "Haydarpa~a'dan Izmit'e kadar mevcut olan hat" 2 oldu~u gibi
devrolunmu~tur. Ilk Genel Müdür Külman'~n, bu hatta çal~~anlara
gönderdi~i genelgesini Frans~zca ve Almanca olarak iki dilde yazd~~~~halde,
bunlar~n aras~ na bir Türkçesini katmak gere~ini duymam~~~oldu~unu
kitab~ nda belirten Dr. Arhengelos Gavriel; genelgenin yaz~ld~~~~bu iki dilin
de bu hatta çal~~anlar için "ecnebi" ( = yabanc~) oldu~unu ileri sürmekte,
Türkçeye yer verilmemesini hiç do~ru bulmamaktad~ r.
Anadolu Demiryollar~~ Idaresinin ba~lang~c~ndaki bu durum, bize,
1888 tarihli olan imtiyaz mukavelenamesine, bu bak~mdan, bir göz atmak
gere~ini duyurdu. Imtiyaz Mukavelenamesinin 19. maddesinde, memur ve
müstahdemlerin k~l~klar~ n~n "hükumet-i seniyyece" belirlenece~i ve
bunlar~n hepsinin "fes giyecekleri" aç~kça bildirildi~i halde; ne bu maddede
ne de ba~ka bir yerde kurumda kullan~lacak "dil" den söz edilmedi~i
anla~~ld~.
"Dil" konusu, imtiyaz mukavelenamesi ko~ullar~~ aras~nda bulunmay~ nca, ilk genel müdürün, i~e ba~lamas~n~~içeren genelgesini Frans~zca ve
Almanca olarak yazmakla yetinmesine ve sonra, kurumun bütün iç yaz~~ma
ve haberle~melerinde Frans~zca kullan~lmas~na kar~~~"diyecek bir söz"
bulunmad~~~~anla~~lm~~t~r.
Nitekim; "diyecek bir söz" bulunmamas~~ yüzünden olacak, Osmanl~~
az~nl~klar~ndan olan Dr. Gavriel'in, ad~~ geçen kitab~nda Türkçeyi
savunmas~~ da bir çabalama görünümü alm~~~bulunmaktad~r. Dr. Gavriel,
kitab~n~n 157. sayfas~ nda "ferman, mukavele, ~artname ve sair evrak~n
Türkçe yaz~lmas~, imza edilmesi ve iylân olunmas~" n~, uslamlamas~na
dayanak yaparak bundan: "Hükümet hiçbir vesika ile ~imendifer idaresinde
bir ecnebi lisan kullan~lmas~na müsait" olmad~~~~yarg~s~n~~ ç~ karmakta;
2 Yap~m~na 1871 y~l~ nda Devletçe bir Ingiliz firmas~na ba~lat~lm~~~olan Haydarpa~aIzmit demiryolu hatt~n~ n 9 A~ustos 1873'te Devletçe i~letilmesine ba~lan~ld~~~; 188o y~l~nda
i~letme imtiyaz~ n~ n bir Ingiliz grubuna 20 y~ll~k bir süre ile verildi~i; bu mukavele feshedilerek
29 Eylül 1888 tarihli imtiyaz mukavelenamesinin 31. maddesinde belirtildi~i üzere Anadolu
Demiryolu ortakl~g~na "6" milyon frank kar~~l~~~~sat~ld~~~~anla~~lmaktad~r. (T.C. AnadoluBa~dat Demiryollar~n~n 1920-1925 Seneleri Zarfinda Geçirdi~i Safahat, 1927, S. 5-6)
Böylece, 7 y~ l Devletçe, 8 y~l da bir Ingiliz ortakl~g~ nca i~letilmi~~oldu~u anla~~lan bu hatta
çal~~an kimselerin niteli~i ile kullan~lan dil hakk~nda bir kayda rastlan~lamam~~t~ r. Dr.
Gavriel'in Frans~zca ve Almancaya da yabanc~~olarak gösterdi~i bu kimselerin Türkçe mi,
Ingilizce mi kulland~klar~~belli olmamaktad~r.
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bunlar~ n Türkçe olmas~ n~ n, bu kurumda Türkçe kullan~ lmas~~ gere~ini,
kapal~~ yol ile göstermekte oldu~u sonucuna dahi varmaya çal~~maktad~ r.
Dr. Gavriel: "Binaenaleyh, idarenin, lisan-~~ mahalliyi (yerli dili) bu
güne kadar yapt~~~~gibi kendisine ecnebi addetmemesi laz~ md~ r. Alelhusus,
nam~ na Osmanl~~ s~fat~~ da ilave olunmu~ tur. (S. 157)" dedi~i halde; biraz
sonra ufak bir dönü~~yaparak: "Haydi bir derece Frans~ z lisan~ n~~ ecnebi
sermayelerle memleketimizde te~ekkül eyleyen ~irketlerin lisan-~~ resmisi olarak kabul edelim. Ya Almancaya ne diyece~iz? Türkçenin ihmal olunmas~n~~ne ile tevil eyleyece~iz? (S. 158)" demekte oldu~u da görülmektedir.
Ve bu kitapta, aç~ k görevlere istekli olanlar aras~ nda Almanca bilenler öne
al~ nd~~~~halde, Türkçenin hiç bir bak~mdan ele al~nmad~~~~da belirtilmektedir. Bundan da Frans~zca bilmenin ola~an say~ld~~~; Almancan~ n, Alman
sermayeli olan bu kurulu~ta, ancak, bir ye~inleme olarak de~erlendirilebildi~i görülmektedir.
Haydarpa~a-izmit hatt~n~ n sat~~~ n~ n "6" milyon frank olarak gösterilmesi örne~inde oldu~u gibi, "taraf-~~ Devlet-i Aliyye"den "ihsan" buyrulmu~~
say~ lan imtiyaz mukavelenamelerinde ve ~artnamelerinde para birimi olarak "frank" kulan~lmas~ n~ n da, o zaman~n Osmanl~~ ya~am~ndaki Frans~z dili
etkinli~ini gösteren ve Dr. Gavriel'e, Frans~zcay~, yabanc~~ sermayeli
ortakl~klar~n "lisan-~~resmisi" olarak kabul ettiren etmelerden biri olarak
görünmektedir.
Bununla birlikte; Dr. Arhengelos Gavriel, kitab~ n~ n sonunda yapt~~~~
özetlemede: "~darede lisan-~~ azbülbeyan-~~ Osmaninin ( = tatl~~ söyleni~li
Osmanl~~ dilinin) kullan~lmas~ n~" zorunlu k~lmak ve "~dare memurlar~~ ile
müstahdeminin büyük ço~unlu~unun-yaln~z hamal, rençber ve d~varc~~ gibi
de~il, hattâ büyük mevki ihraz edenlerini bile-teba-i Osmaniyeden tayin
ettirmek Hükûmetin hukuku cümlesinden ve hattâ en mukaddes vazaifi
mertebesindendir" diyerek ele~tirilerini geni~letmektedir.
Anadolu Timur Yollar~~ ortakl~~~ n~ n imtiyaz~~ tarihinden on dört y~l
sonra, 1902 tarihini ta~~ yan (yine Anadolu Demiryollar~na verilmi~) Ba~dat
Demiryolu imtiyaz~~ mukavelenamesinin 34. maddesinde; yeni ortakl~ k,
ta~~d~~~~s~fat (Osmanl~ ) gere~ince, bütün Devlet daireleriyle "Saltanat-~~
seniyyenin lisan-~~ resmisi olan lisan-~~ türki ile muhabere eyleyecektir"
denilmi~~oldu~u görülmektedir. Daha önce, Anadolu Demiryollar~~ Imtiyaz
Mukavelenamesine konufmam~~~olan bu ko~ul, en az~ ndan, 14 y~ll~ k bir
denemenin ürünü olmal~d~ r. Bu madde, Anadolu Demiryollar~~ idaresinin
Devlet daireleriyle yapt~~~~yaz~~malarda dahi Türkçe kullanmak gere~ini
duymam~~~oldu~unu göstermektedir.
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1902 y~l~ nda, Ba~dat Demiryolu Ortakl~~~ n~ n imtiyaz mukavelenamesine konulabilmi~~olan ve ancak Devlet daireleriyle yaz~~malarla s~ n~ rl~~
kalm~~~"dil" üzerindeki bu ko~ ulu; öteki demiryollar~~idareleri ile yabanc~~
ortakl~ klara yayan ve bunlar~ n iç i~lemlerinin ve haberle~ melerinin de
Türkçele~ tirilmesini içeren bir biçime getirebilmek için (yine 14 y~ll~k bir ara
ile) 1332 (1916) y~l~n~~ beklemek gerekti~i görülmektedir. Bu tarihte
ç~kar~lm~~~olan bir kanunun 1. maddesinde: "Timur Yollarla müessesat-~~
nafia-i sairede ( = ba~ka bay~nd~ rl~ k kurumlar~ nda) i~letmeye ait kâffe-i
muamelat ve muhaberat Türkçe ile icra edilir" denilmekte oldu~u
görülmektedir.

Kanunun 2. maddesinde ise, sözü geçen kurumlar~ n, bu kanunun
buyru~unu Hükümetçe her biri için belirlenecek bir süre sonunda yerine
getirmi~~olacaklar~~ bildirilirken, demiryolu ortakl~ klar~ na bir ayr~cal~k
tan~nd~~~, "Yaln~z mevcut Timur yollar ~irketleri için bu müddet ~~o
Temmuz 1335 tarihine kadar" uzat~ labilece~inin saptanm~~~oldu~u
anla~~lmaktad~r.
Buna göre; Anadolu-Ba~dat Demiryollar~~ ~ daresinin bu kanunun
uygulamas~n~ , milli kuvvetlerin Anadoludaki hatlar~n i~ letmesine el koyduklar~~23 Mart 1336 (1920) tarihinden sekiz buçuk ay önce tamamlam~~,
~stasyonlar aras~~telgraf haberle~ melerini Türkçe ile yapmaya memurlann~~
al~~t~ rm~~~olmas~~ gerekmekte idi. Halbuki, Anadolu'daki demiryollar~na el
konuldu~u zaman, kanunun buyru~unu sa~lamaya yönelmi~~en küçük bir
giri~ imin izi dahi görülmemi~ti.
Kurtulu~~Sava~~~s~ ras~nda demiryollar~n~ n haberle~ me ve yaz~~malar~ n~~
Türkçele~ tirmek isteyenlerin hiçbiri böyle bir kanunu ileri sürmemi~lerdir.
Bu kanun, büyük zaferden sonra söz konusu olmu~tur 3 .
3 Nafia Vekilli~inden Demiryollar~~ Umum Müdürlü~üne gelen 24.XII.1922 tarihli bir
yaz~da; Idarede Türkçe kullan~lmas~~ konusunda gönderilen birçok buyruklara ek olarak, en son
15 Mart 1332 (1916) tarihli kanunun bildirilmesine ra~men; bir k~s~m biletlerle modellerin
Frans~zcas~mn kullan~lmakta oldu~u bildirilmekte ve ~irketlerle idare edilen hatlarda i~lemler

Türkçe ile yap~lmakta olmas~ ndan söz edilerek dikkat çekilmektedir.
Bu tarihten 17 gün sonra Genel Müdürlükten gönderilen 1°3.1923 tarihli bir yaz~~ ile;
Adana bölgesindeki hatlar~-Ankara Uyu~mas~~ gere~ince-i~leten "Kilikya ve Kuzey Suriye
Demiryollar~" Müdürlü~üne, bundan sonra 1332 tarihli kanun gere~ince Türkçe ile
haberle~ilece~i bildirilmi~tir.
Umum Müdürlü~ün 20.1.1339 (1923) tarihli genelgesi, Adana bölgesi hatlar~n~~ i~leten
Frans~z Idaresiyle ve Izmir-Kasaba hatt~~ile bundan sonraki haberle~melerin Türkçe ile olaca~~~
bildirilmektedir.
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Dr. Arhengelos Gavriel'in "Anadolu-Ba~dat Timur Yollar~~ idaresinin
~ç Yüzü" adl~~kitab~ ndan ö~rendiklerimize göre; Alman sermayeli olan bu
kurumun idarecileri, o s~rada yayg~n bir bat~~dili olan Frans~zcan~n yerine
geçirmek amac~yla Almancay~~araya sokmaya çal~~m~~lar, fakat bir ba~ar~~
elde edememi~lerdir.
Osmanl~~Devleti de ~~ 332 Mart~nda bir kanun ç~karm~~~ise de uygulama
olana~~n~~bulamam~~t~r.
Anadolu-Ba~dat Demiryollar~nda Frans~zca yerine bu ulusun dili olanTürkçenin kullan~lmas~~ ise; o s~ rada i~letme i~inde do~uraca~~~kötü
olas~l~klar dahi göze al~narak; Kurtulu~~Sava~~~içinde, Kurtulu~~Sava~~~
ruhiyle sa~lanm~~, ve böylece "dil" konusu demiryollar~nda, y~llar~ca süren,
çözüm bekleyen bir sorun olmaktan ç~km~~~bulunmaktad~r.
Mersin Yolunun Aç~lmas~:
Frans~zlarla, 20.10.1921 de imzalanan Ankara Anla~mas~~ üzerine,
Mersin yolu aç~lm~~~oldu~undan Anadolu'nun Istanbul ve Avrupa ile
ula~~m~~büyük ölçüde kolayla~m~~t~. Bu Anla~madan, Demiryollar~~idaresi
malzeme ve kömür getirtme i~inde büyük yararlar elde etmi~tir.
Ankara Anla~mas~n~n ~~ o. maddesi, Pozanti'den sonra demiryollar~n~ n
bir Frans~z grubu taraf~ndan i~letilmesini öngörmektedir. Frans~zlar, böyle
bir grup gelinceye kadar Pozanti-Yenice istasyonlar~~aras~n~n tarafim~zdan
i~letilmesini teklif etmi~lerdir. Yap~m~~ bitmemi~~oldu~undan, gerektirece~i
sürekli onar~m masraflarma katlanmay~~ göze alarak, bu teklif taraf~m~zdan
kabul edilmi~tir.
Bunun üzerine, Adana bölgesindeki öteki hatlar~~ i~letmekte olan
Frans~zlara ait Suriye-Kilikya ~imendiferleri Tall Komisyonu ile Idare
aras~nda; Yenice istasyonunda her iki Idarenin çal~~malar~na elveri~li odalar
Meclisten ~~o Mart 1332 (1916) tarihinde ç~ km~~~oldu~u anla~~lan bu kanunun Takvim-i
Vaayi ile yay~nlanmas~~ ve iyUn~ n~ n 18 Mart 1332 tarihinde oldu~u görülmektedir. (9. cilt
DÜSTUR 773 sayfa) Burada görüldü~üne göre, kanunun 7. maddesi, uygulaman~n bir
nizamname ( = tüzük) ile yap~laca~~n~~ bildirmektedir. Düstur'da böyle bir nizamnameye
rastlan~lmam~~t~ r.
Bundan önceki yaz~m~zda; demiryollar~ndaki haberle~melerin Türkçe olmas~n~~ ilk önce
ortaya atan~n kendisi oldu~unu ve I. Dünya Sava~~~ s~ras~nda Nafia Nezaretinde kurulan
komisyonda üye olarak bulundu~unu, fakat, Kurtulu~~Sava~~~içinde bunu gerçekle~tirmeye
çal~~man~ n zaman~~olmad~~~n~~ ileri süren Umum Müdür Behiç Bey'in bu sözlerini aktarm~~t~ k.
Söz konusu olan Nafia Nezaretindeki komisyonun, bu kanunun tasla~~n~~ haz~rlam~~~olmas~~
yak~n bir olas~l~k göstermektedir. Buna ra~men; Behiç Bey, iyi bilmesi gereken bu kanundan
sava~~s~ras~nda söz etmemi~~bulunmaktad~r.
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ayr~lmas~na, bizim Idareye 50 vagon kiralanmas~ na dair bir anla~ma,
12.12.1921 tarihinde imza edilmi~tir. Bundan ba~ka Frans~z Idaresi,
31.12.1921 tarihli yaz~s~ nda, Idaremiz ihtiyac~~ olan malzemelerin ta~~ma
ücretlerinden yüzde elli indirim yap~laca~~n~~ da bildirmi~tir.
Lokomotif, Vagon durumumuz:
Umum Müdür Behiç Bey'in 9.1.1922 tarihli raporundan: Idaremizde
i~lemekte olan 18, onar~mda 4, onar~lmas~~ için Avrupa'dan getirtilecek
malzemeyi bekleyen 5 lokomotif bulundu~u; Çay istasyonu ile Yenice
istasyonu aras~nda günde bir tren, Konya'dan Cepheye de haftada iki tren
yapmaya olanak veren bu makinelerden bir ikisi daha onar~m gerektirecek
bir duruma dü~erse, bu trenlerin de yap~lmayaca~~; Frans~zlardan kiralanan
50 vagon ile hatta bulunan 282 vagonun bu makinelere göre yeter oldu~u,
bununla birlikte, Frans~z Idaresinden, kapal~~ ve frenli 50 vagon daha
kiralanaca~~~bildirilmektedir.
Frans~z Demiryollar~~ Idaresinin Türk Demiryollar~~ Idaresine yapt~~~~
bu yard~ mlara, Ankara Anla~mas~'n~~sa~layan Mösyö Franklen Buyyon'un
arac~~ oldu~u anla~~lmaktad~ r.
Ellerinde gere~inden çok makine olu~u anla~~lan Frans~z Idaresinin
ileri gelenlerinin, Adana bölgesine gidip gelen memurlar~ m~za, Hükümet
merkezinden istenilmesi ko~ulu ile, bunlardan bir k~sm~n~~ Idaremize
verebileceklerini söylemi~~olmalar~na dayanan Umum Müdür Behiç Bey;
lokomotif al~ nmas~~ için gereken giri~imlerin Hükümetimizce yap~lmas~ n~~
Nafia Vekâletinden ~~7. ~~ . 922 tarihli yaz~s~~ile istemi~tir. Nafia Vekilli~i, bu
konuda giri~imde bulunmu~sa da, Frans~zlar~ n Adana ~imendifer
Komisyonu, yetkisizli~ini ileri sürerek, bu giri~imin Hariciye Vekilli~i yolu
ile yap~lmas~ n~~istemi~tir.
Behiç Bey'in belgeleri bulunduran defterlerinden 272 say~l~~olan~n~n 59.
sayfas~ ndaki notlardan anla~~ld~~~ na göre Frans~z Idaresi:
- Mersin ve Adana istasyonlar~n~n Anadolu-Ba~dat Idaresinin
telgraflar~n~~ alacaklar~n~,
2 -Verecekleri lokomotiflerin en iyi cinsten olmas~ n~~sa~layacaklar~n~,
3 - Makine ve vagon kiralar~ n~ n indirilmesi iste~imize, makinelerin
( oo Frank) 13 lira olan kiras~ n~~ de~il; vagon kiras~n~ n ~~ oo kuru~a
indirilece~ini bildirmi~lerdir.
Yüzde elli indirimli olan Idaremiz malzemesi ta~~ma ücretinin yüzde
yetmi~~be~e indirilmesi iste~imizin henüz kar~~l~~~n~~vermemi~lerdir. Yaln~z,
Yenice istasyonunda verdikleri oda say~s~ n~~ alt~ya ç~karm~~lar, ma~aza
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yap~lmaya elveri~li bir yer vereceklerini de söylemi~ler, her birinin günlük
kiras~~13 lira olan lokomotifleri geri istediklerinde, geri verilmesi 15 günü
geçince her gün için kiralar~ n~ n üç kat~n~ n ödenece~i ko~ullar~ n~~ da ileri
sürmü~lerdir.
Üç lokomotif ~ubat ay~~ ba~~nda al~ nm~~t~ r. Bunlar~ n Konya-Çay aras~~
personel de~i~tirmeden ve yaln~z kömür yakarak i~leyecekleri Cer ~~leri
Dairesinde ilgililere bildirilmi~tir. Sonrada al~ nacak iki lokomotifle bunlar~n
en iyi cinsten olduklar~~ ancak, borular~ n~ n dayan~ kl~~ olmad~~~, bu nedenle
iki ay sonra bir onar~ m gerektirebilecekleri anla~~lm~~ t~ r.
Frans~zlar~n Bir Pro~es~osu:
Bu çe~it kolayl~ klar gösteren Frans~z Demiryollar~~ idaresi, PozantiYenice k~sm~n~n i~letilmesini kendilerine veren Ankara Anla~mas~ na
dayanarak bu k~s~ m üzerindeki malzeme ve aletlerin kald~ r~l~ p götürülmekte
olmas~ ndan D~~i~leri Bakanl~~~~yolu ile ~ikayette bulunmu~lard~ r,
Nafia Vekilli~inin bu konu üzerindeki sorusuna verdi~i kar~~l~ kta,
Umum Müdür Behiç Bey, bu malzemenin Ba~dat Hatt~~ ile bir ilgisi
bulunmad~~~ n~; "Ba~dat Hatt~~ in~aat ~irketine ait" olan bu gibi malzeme
dolay~s~yla Frans~z idaresinin ~ikayete hakk~~ olmad~~~ n~~ bildirmi~ tir.
Öte yandan, Adana Valili~i de bu protesto yaz~s~ n~ n bir kopyas~ n~~
göndererek Umum Müdürlükten, kar~~l~ k vermeye yarayacak bilgi
istemi~tir. Bu kopyadan, Frans~zlar~ n Mustafa Kemal Pa~a'ya da bir ~ikayet
telgraf~~ göndermi~~olduklar~~ anla~~lmaktad~ r. Valili~e verdi~i kar~~l~ kta
Umum Müdür Behiç Bey, protestonamede sözü edilen dekovil hatlar~n~n
Ba~dat Hatt~~ In~aat ~irketinin mal~~oldu~unu bildirdikten sonra; "memleketimiz için gerekli görülen fen araçlar~n~~elde bulundurmak için Pozanti ile
Yenice aras~ndaki Ba~dat hatt~n~ n olmayan her ~eyi kald~ rmak niyetinde"
Oldu~unu da belirtmekten çekinmemi~tir.
Frans~z ~daresinin bu yöndeki ~ikayetlerinden vazgeçmi~~oldu~u, bu
konudaki yaz~~malar~ n kesilmi~~oldu~undan anla~~lmaktad~ r. Bundan
sonra, Toroslardaki bütün dekovil malzemesi, hattâ, denetim amac~yla tuneller içine dö~enmi~~dekovil raylar~~dahi, yerlerine geni~~hat dö~enerek,
(ilerde ayr~ca sözünü edece~imiz), Azar~ köy-Piribeyli menzil dekovil hatt~~
dö~enmesinde kullan~lmak üzere kald~ r~lm~~t~ r.
Frans~z Demiryollar~~ idaresinin Durumu:
Umum Müdür Behiç Bey, Frans~ z Idaresindeki hatlar üzerinde Erkan-~~
Harbiye-i Umumiyye Reisi (Genel Kurmay Ba~kan~ ) Fevzi Pa~a'n~ n istemi~~

504

ZIYA GÜREL

oldu~u ve kendisine sunulan (Bu makam o s~rada Vekiller Heyeti içindedir)
raporun bir kopyas~n~~ 15.2.1922 tarihinde Naf~ a Vekilli~ine de sunmu~tur.
Bu raporda; Ankara Anla~mas~ndan sonra Adana yöresini bo~altan
Frans~zlar~ n Pozanti'den sonraki Ba~dat hatt~ n~~ bir Frans~z grubuna
vermeleri gerekirken, ~imdiye kadar bu hatt~~ Frans~z Harbiye Nezareti'nin
i~letmekte olmas~n~ n ve hatta, gidip gelen memurlar~m~ za söylediklerine
göre bu hatt~~ "harp ganimeti" saymalar~n~n Ankara Anla~mas~ na uygun
olmad~~~; özellikle Hükümetimizin bu hatta bir mümessili ( = komiseri)
bulunmad~~~~halde, Frans~z Harbiye Nezaretinin hatt~n hesaplar~n~~
incelemekle görevli bir subay~n~n,bulunmas~n~ n garip oldu~u; hatt~n, bütün
Suriye hatlar~n~~ Idare eden ve Beyrut'ta bulunan askeri bir Idare merkezine
ba~l~~ olmas~ndan ta~~ma ücretlerinin Suriye paras~ yla al~nd~~~, bunun ise
bizim tarifenin bir misli oldu~u; bize kar~~~bir hukuki durumu olmayan bu
Idarenin kald~r~larak, Ankara Anla~mas~nda sözü edilen grup gelinceye
kadar bu hatta Hükümetimizin el koymas~~ gerekirse de, bunun Frans~zlarla
aram~zdaki dostlu~u bozaca~mdan, grup gelinceye kadar ~imdiki Idarenin,
mukavelenamede bulunan tarifeyi (B. Meclisinde alt~~ kat~ na ç~ kar~lm~~~
olarak) uygulamas~n~n istenebilece~i bildirilmektedir. Raporda, daha
sonra, bu hatt~ n, kanun niteli~inde olan ~artnamesinde ad~~ "Ba~dat Hatt~ "
oldu~u halde, vagonlar~n üzerine "Fransa St~riyesi" yaz~lmasm~ n
egemenli~imize ayk~r~~ dü~ tü~ünü de belirten U.Md. Behiç Bey, Anla~maya
göre gelecek grubun gelmesini sa~lamakla birlikte, bunun bir Türk
Ortakl~~~~olarak olu~ turulmas~ n~; i~e ba~lad~ ktan sonra da Anadolu hatt~ n~ n
olan malzemeyi ko~ulsuz Anadolu hatt~na geri vermesini; Ba~dat Hatt~~
malzemesinin de onlarda ve bizde kalacak kilometre oran~~ ile bölü~ülmesi
gere~ini ileri sürmü~~bulunmaktad~ r.
Frans~zlar~n Anla~maya uymayan Davran~~lar~ :

Frans~z Demiryollar~~ Idaresinin Adana Fabrika ve Deposundaki bütün
malzeme ve i~çileri Iskenderun'a ta~~makta oldu~u duyulunca, Nafia
Vekilli~i, bunlar~n Adana'da, yerlerinde b~rak~ lmalar~~ için giri~imlerde
bulunulmas~n~~ Hariciye Vekilli~inden istemi~tir. Bu ba~vurma i~inde
dayanak olarak Franklen Buyyon'un 22.12.192 ~~ tarihli olup: "Yusuf Kemal
Beyefendiye, dünkü telgraf~mla durumu yeniden bildirdi~im gibi, Fransa
Hükümeti Büyük Millet Meclisi Hükümetine cemilekâr bulunmak prensibi
ile demiryollar~n~n bütün malzemesini Iskenderun'a ta~~maktan çekinmi~tir" ~eklindeki telgraf~na dayan~lm~~ t~r. Buna ra~men; Hariciye Vekilli~inden gelen cevapta Frans Hükümetinin i~i inceleyece~i, Türkiye Hükümetinin iste~inin yerine getirilmesine çal~~~laca~~n~n bildirildi~i anla~~lm~~ t~r.
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Erkan-~~ Harbiyye-i Umumiyye Reisli~inin, siyasi anla~ mazl~ klar
ç~ kmamas~~ için i~in kurcalanmas~ n~~istemedi~i de anla~~lm~~ t~ r.
Bayrak Sorunu:
Frans~zlar~ n Adana ve yöresindeki istasyonlara Cuma günleri Türk
Bayra~~~ile birlikte Frans~z bayra~~~da çektikleri; Valinin uyarmas~~üzerine
on günden beri Frans~z bayra~~~çekmekten vazgeçmi~ler ise de, Türk
bayra~~n~~ da çekmedikleri Adana Istasyon Kumandan~ mn 23.2.1338 (1922)
tarihli ~ifresinden ö~renilmi~ tir.
Mali Durum
~ki Seçenekten Biri:
Gelir getiren, yaln~z, Adapazar~~ I~letmesidir. Ankara ve Konya
I~letmelerinde yolcu ve ticaret e~yas~~ geliri, sözü edilemeyecek derecededir.
Askeri ta~~ malardan olu~an Devletteki alacaklar~n ödenmesi için Maliye
Vekilli~inin Valilik Muhasebelerine verdi~i havaleler, ödenememektedir.
Nafia Vekilli~ine gönderdi~i ~~1.1.1338 tarihli ~ifresinde "Merkezden
uzakla~~ p bizzat takip edemedi~imiz için bir aydan beri Maliye Vekaleti
Idareye para vermedi" diyen U.Md., bu ay içinde onbini Ankara
I~letmesine olmak üzere ellibin lira, ve ard~ ndan genel sipari~ler için ellibin
lira daha istemi~ tir.
Ankara ~~letme Müfetti~li~i ise, 3.1.1338 tarihli yaz~s~ nda, Adapazar~~
I~letmesi gelirinin Ankara I~letmesine b~ rak~lm~~~olmas~ n~~ yeter gören
Maliye Vekilli~inin, bundan ba~ka bir para verilemeyece~ini kesin olarak
bildirdi~inden söz etmektedir. Borç, k~ rkbin liray~~ a~m~~~oldu~undan ve en
küçük bir ihtiyac~~ gidermek için daha kasada para bulunmad~~~ ndan ne
yap~laca~~~U. Müdürlükten sorulmaktad~ r.
U~ra~malar sonunda, bu borca kar~~ l~ k olmak üzere Maliyeden 5 bin
lira verilmi~, o s~rada Adapazar~~ I~letmesinden de 3 bin lira gelmi~ tir.
"Ordunun ta~~malar~~ ve idareden ald~~~~malzeme hep veresiyedir.
Halbuki, Idare her ~eyi para ile almak mecburiyetindedir" diyen U. Md.
Behiç Bey'in 2 I .13338 tarihli olup Idarenin istedi~i alacaklar~ n~ n vaktinde
ödenmesine arac~~ olunmas~n~~istedi~i Naifa Vekilli~ine gönderdi~i yaz~s~ ndan; Frans~z Idaresinden kiralanan makine ve vagon kiralar~n~n, ve o
hatta kömür ta~~ mas~~ ücretlerinin oldu~u gibi, Istanbul'dan getirtilen T~ p
malzemesi gümrü~ünün de pe~in al~ nd~~~, buna kar~~l~ k, yedi aydan beri
ayl~ k alamayan memurlara ancak bir ayl~ k verilebildi~i anla~~lmaktad~ r. U.
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Müdür bu yaz~s~nda "yak~ nda olaca~~~tahmin edilen askeri hareketlerden"
söz etmekte, bunlar~n gerektirdi~i ta~~malar ve Almanya'ya yap~lan sipari~ler için, Idarenin alacaklar~ndan gereken miktar paran~ n hemen verilmesini; veya ordunun hayati ihtiyaçlar~ n~~ sa~lamak için gerekli olan
~imendiferin yok say~lmas~~ ~~ klar~ ndan birinin seçilmesinin zorunlu oldu~unu bildirmektedir.
Müleahhide Verilemeyen Para:
Dü~man~ n çekilirken tahrip etti~i hatt~, Sar~ köy istasyonuna kadar bir
an önce onarmak gerekmektedir. Askeri arabalarla cebire ta~~ man~ n i~i
uzataca~~~anla~~ld~~~ ndan, bu cebirelerin bir müteahhide ta~~ tt~ r~lmas~~
Askeri Komiserlikçe, Ankara ~~letme Müfetti~li~inden istenilmi~tir.
Bir müteahhit bulunmu~, 5500 çift cebirenin ta~~ t~lmas~~ emri al~ nm~~,
fakat; Maliye gereken paray~~ vermedi~inden ta~~ ma i~inin, bu yol ile
yapt~ r~lamayaca~~~anla~~lm~~t~ r. Müteahhidin istedi~i, olmad~~~~için
verilemeyen para 2500 lirad~ r.
Ocak ay~~ sonuna kadar Adapazar~~ i~letmesinden iki bin ve ard~ ndan
bin lira gelmi~tir. Ankara ~~letme Müfetti~li~ine gönderdi~i, bu konu
üzerindeki yaz~s~ nda U.Müdür: "Halbuki benim buraya geli~imden beri bu
k~s~m için (Konya) Maliyeden henüz on para al~ namam~~t~ r" demekte ve
Nafia Vekilli~ine ba~~vurularak, para verilmedi~i takdirde, cebire ta~~ malar~n~ n ve vagon onar~ mlar~n~n yap~lamayaca~~n~n bildirilmesi sal~k verilmektedir.
Valilik Muhasebelerine Verilen Havaleler:
4.2.1338 (1922) de Nafia Vekilli~ine gönderdi~i ~ifrede "... Her ne
kadar Maliye Vekâleti, Silifke, Aksaray, Burdur, Mente~e ve Mu~la'ya
tutar~~ 55000 liral~ k havale vermi~se de bunlar~ n al~ nmas~~pek ~üphelidir".
diyen U. Müdür, ödemeleri hemen yapabilecek olan Mersin Gümrük
ideresine 50 bin liral~ k bir havale verilmesini istemektedir.
Bu ~ifrede; ~skenderun'dan yap~lmaya ba~lan~lan silah, giyecek ve çok
say~da hayvan ta~~ malar~~ dolay~s~yla ticari e~ya ta~~ malar~~ yap~lamad~~~,
böylece bir gelir elde edilemedi~inden Frans~z Idaresine kira bedellerinin
verilemeyece~i; bunun sonunda da, onlardan görülmekte olan kolayl~ klar~ n
zorlu~a dönü~ece~i aç~ klanmaktad~ r.
Maliye Vekilli~inden Valilik muhasebelerine verilmi~~havalelerden
ancak Silifke'den onbin lira gelmi~, fakat Konya defterdarl~~~~bu paray~~
tutmu~, Demiryollar~~ idaresine vermemi~tir.
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Bundan ba~ka; Frans~z i~gali üzerine ba~ka vilâyetlere s~~~ nm~~~olan
Adana ve yöresi halk~ n~ n yerlerine dönmelerini sa~lamakla görevli Valilik
makam~ na ve halka bir yard~ m olsun diye ta~~ma i~lerini veresiye yapm~~~
olan Demiryollar~~ Idaresi, 7600 lira tutan alaca~~n~~ Valilikten bir türlü
alamamaktad~ r.
Mati Durumu Yans~tan Rapor:
U. Md. Behiç Bey; Fevzi Pa~a'n~ n sözlü emirleri üzerine sundu~u
15.2.1338 tarihli raporunda mali durumu da aç~ klamaktad~ r: Ocak ay~~
geliri olan 30 bin lira ile "müsaade almaya lüzum görmeden" Istanbul'a bir
sat~ n alma heyeti göndererek, acele gere~i olan malzemeyi sat~n alma i~ine
giri~tiklerini, fakat,bunun için daha 70 bin lira gerekti~i, Frans~zlardan
kiralanan vagon ve makinelerin 7 bin lira tutan ayl~ k kiralanyla, onlar~ n
hatt~~ ile getirtilen malzeme ve kömürün ta~~ ma ücretlerinin Yenice
istasyonunda onlara, günü gününe ödenmesi zorunlu~u bulundu~u halde,
15.12. 1337 den beri bu k~s~ m için Maliyeden para al~ namad~~~ ndan
Idarenin ciddi bir bunal~m içinde kalm~~~oldu~u bildirilmekte bu nedenle
Idarenin "iki milyon liral~ k alaca~~ ndan hiç olmazsa yüzbin liras~ n~ n Mersin
Gümrü~üne havale edilmesinin sa~lanmas~" istenilmektedir.
Rapora eklenen bir cetvelden Yenice-Çay k~sm~ n~ n ayl~ k 85 bin,
Adapazar~~ k~sm~ n~ n 5 bin, Ankara k~sm~ n~ n 40 bin lira giderleri oldu~u;
buna kar~~l~ k, Yenice-Çay k~sm~ n~ n 49 bin, Adapazar~~ k~sm~ n~ n 24 bin,
Ankara k~sm~ n~ n ~~ o bin lira geliri oldu~u, bu nedenle Idarenin her ay 56 bin
liral~ k aç~~~~ç~ kt~~~, Aral~ k 1337 ay~~ ba~lar~ nda Maliyeden verilen 75 bin lira
ile Haziran ay~ ndan bu yana ayl~ k alamayan memurlara, 50 bin lira tutan
bir ayl~ klar~~ verilebildi~i, bu paran~ n geri kalan~~ ile odun ve kömür
(lokomotifler için) al~ nd~~~~anla~~lmaktad~ r.
Alaliyenin Davran~~~:
13.3.1338 tarihli ~ifresiyle U. Müdür: "Idarenin birçok alaca~~=
bulundu~unu ve ~imdi de askeri ta~~ malar yap~ ld~~~ n~~ Maliye ve Müdafai
Milliye Vekâletleri bildikleri halde, formaliteye uyarak para vermemenin
muharebenin arifesinde ~imendiferi durdurmak olaca~~ n~, bu nazik anlarda
Idarenin alaca~~~olmasa bile, para verilmesinin zaruri oldu~unu" Nafia
Vekilli~ine bildirmektedir.
Maliye Vekilli~inin Valiliklere gönderdi~i havalelerden Silifke'den gelen ~~o bin liran~ n Konya Defterdarl~~~ ndan ancak 3500 liras~~ al~ nabilmi~tir. Aksaray Valili~inden de bin lira gelmi~tir. Mersin Gümrü~ünden 35 bin
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lira al~ nm~~t~ r. Al~ nmas~~ olana~~~olmayan yerlere havale verilece~i yerde,
her ay Mersin Gümrü~üne 5o bin liral~ k ödeme emri verilmesini U. Md.
ye~lemektedir.
idareden Garp Cephesi Komutanl~~~ na yaz~ lan bir yaz~da, Maliye
Vekilinin 1336 (192o) y~l~~ borcunu kabul etmedi~i, ~~337 ( ~~ 921) y~l~~ borçlann~~
da "verile emri" formalitesinin bitmemi~~olmas~ n~~ neden göstererek
vermedi~i aç~ klanmaktad~ r.
Vagon kiras~~ olarak Frans~ z idaresine (bir ayl~ k borç olan) 6947 lira
verilememi~fir.
Durumu aç~klayarak yap~lan ba~ vurmalara kar~~~Nafi Vekilli~inden gelen bir yaz~da "~u s~ rada mali s~ k~ nt~~ olmakla beraber" denilerek, idarenin, alacaklar~~ ile alm~~~olduklar~ n~ n düzenli bir hesab~ mn
ç~ kar~lmam~~~olmas~~ ve tesviyelerin (askeri ta~~ malar dolay~s~ yla verilen
belgeler) zaman~ nda "verile" emrine ba~lanarak i~lemlerinin sürekli
izlenmemi~~olmas~ n~ n paralar~ n al~ nmas~ n~ n gecikmesine neden oldu~unun
ileri sürüldü~ü görülünce, buna verilen 3.4.1338 tarihli kar~~ l~ kta; en son
Konya'ya verilmi~~15 bin liral~ k havale ile Silifice'den gelen on bin liran~ n
6500 liras~ n~~ Konya Defterdarl~~~~vermemekte direnmekte oldu~una göre,
"verile" emrinin tamamlanmas~ n~ n da para verilmesini sa~layamad~~~ n~~
belirten U. Müdür; kömür ta~~ malan- ile birlikte iskenderun'dan Garp
Cephesi için yap~ lan ta~~ malar nedeniyle Frans~ z idaresinin ticaret e~yas~~
ta~~ mas~ n~~ durdurmu~~olmas~ ndan gelirin kesildi~ini, kömür vagonlann~ n
ta~~ nmas~~ ücretinin, geliri olmad~~~ ndan, Yenice istasyonunun sa~layamad~ ~~ n~, Osmanl~~ Bankas~ ndan al~ nan ödünç paran~ n on gün sonra geri
verilmesi gerekti~ini Naf~ a Vekilli~ine aç~ klam~~t~ r.
Maliye Vekilli~inin mart ay~ nda verdi~i 30 bin lira ile iki kömür
gemisinin Mersin Liman~ nda bo~alt~lmas~~ yap~labilmi~tir.
6.5.1338 tarihli yaz~da, Frans~z Demiryollar~~ idaresine olan 2398 liral~ k
~ dare borcu için "bizi ~~ k~~t~ rmaktad~ rlar" denilerek Naifa Vekilli~inden ne
yap~laca~~~sorulmaktad~ r.
Roma mümessilimiz Celâlettin Arif Bey'e ~smarlanan kazan borular~n~ n kar~~l~~~~olan 50 bin frank gönderilememi~tir.
Odun müteahhitlerine para verilemedi~i için yeterince odun al~ namamakta ve bu nedenle kömür yak~m~~ artmaktad~ r.
Mali durum elveri~li de~ilse, bu durumun Maliye Vekilli~ince
bildirilmesi ve bunun sonucu olarak, mukavelelerin feshedilerek odun,
kömür ve malzeme almaktan vazgeçilmesine müsaade edilmesi Vekillikten
istenilmi~tir.

KURTULU~~SAVA~INDA DEMIRYOLCULUK

509

Bu s~ rada Nafia Vekilli~inden gelen bir telgarfta; Mali yönü Maliye
Vekilli~i ile bir çözüme ba~lanaca~~~bildirilerek, tonu 20 liradan üç bin ton
Kardif kömürü önerildi~inden, ihtiyaç miktar~~ ile ba~kaca taahhüt olup
olmad~~~~sorulmakta ve mutalaa istenilmektedir. Idarece buna verilen
kar~~l~ kta; Maliye Vekilli~inin, be~~ay sonra gerekecek kömür için iki yüz bin
lira vermesi olana~~~varsa, be~~aya kadar hareketten kalacak olan
lokomotifierin yedek parçalar~~ için hemen yüz bin lira vermesinin daha
gerekli oldu~u bildirilmektedir.
Yine bu s~ ralarda Zonguldak'tan gelen kömür vapurunun, elde para olmad~~~ ndan, bo~alt~lmas~~ bir sorun olmu~ tur. Bir tesadüf sonucu, Mersin'de bulunan U. Müdürün, bo~ altmamn yar~s~ nda paras~ n~ n verilece~ini
söylemesi üzerine, bo~altma i~ine ba~lan~lm~~t~ r. Havalesi gönderilmedi~inden, söz üzerine ba~layan bu bo~altmamn duraca~~ , ve bunun sonunda,
yükünü bo~altmadan bekleyecek olan vapura bekleme tazminat~~ vermek
zorunda kal~ naca~~~Vekilli~e yaz~lm~~t~ r.
Vekiller Heyeti Karar~:
Nafia Vekilli~i, 20.5. ~~ 338 tarihli yaz~s~~ ile, Vekiller Heyetinin 8.3. ~~ 338
tarihli kararnamesini Demiryollar~~ Idaresine bildirmi~ tir. Bu kararnamede,
~imendifer ~daresinin askeri ta~~ malardan olu~mu~~alacaklar~ n~ n Maliyece
her ay düzenli bir ~ekilde; birikmi~~alacaklar~ n~ n ise taksitle ödemesini, Nafia
Vekilli~inin 2.3.1338 tarihli önerisi üzerine, kararla~ t~ r~ ld~~~~görülmektedir.
Bu karar~ n "Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaset-i Celilesinin tasvibine
iktiran" etti~i de ayr~ca belirtilmi~tir. (Bu kararnameyi Demiryollar~~
Idaresine ~imdiye kadar bildirmemesinin nedenini aç~ klamak Nafia
Vekilli~ine dü~mekte ise de, buna hiç uymamak da Maliye Vekilli~ine
dönük bir sorun olmaktad~ r.)
Bir zamanlar "verile" emri i~lemi tamamlanmam~~~olmas~ n~~ ileri
sürerek ~dare alacaklar~ n~~ vermeyen, ve gelen havale paralar~ na el koyan
Konya Defterdarl~~~ na gereken emri vermeyen Maliye Vekilli~i, Kararnameye uymamakla kalmayarak Demiryollar~~ Idaresini daha zor bir duruma sokmu~tur.
Mersin liman~ ndaki kömür vapurunun bo~alt~lmas~~ için Idare
alacaklar~ na mahsuben vermesi gereken 20 bin liray~~ ~dareye göndermeyerek, bu hizmetleri yapacak olan Frans~z Demiryollar~~ Idaresinin, ispat edici
belgeleri Mersin Valilik Muhasebesine vererek, oradan kar~~l~~~ n~~ almas~ n~~
istemi~ tir. Kömürün, Mersin'den Yenice istasyonuna kadar ta~~ nmas~~
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masraflar~~ için Mersin muhasebecili~ine ba~vurulmas~~ gerekti~ini Frans~z
Demiryollar~~ Idaresine bildirmek bizim Idareye üzüntü vermi~ tir. Bu para,
Idare alacaklar~ ndan bir k~s~ m olarak istenildi~inden Maliye Vekilli~inin bu
davran~~~~sözü geçen Vekiller Heyeti Karar~ na hiç uymam~~~bulunmaktad~ r.
Fevzi Pa~a'n~n iyi san~sf:
Erkan-~~ Harbiye-i Umumiye Reisi Fevzi Pa~a "Zâte mahsus" olarak
gönderdi~i 2 7 . 5. 1338 tarihli ~ifrede "Cephede bulunan Maliye Vekili Hasan
Fehmi Beyefendi'ye yazd~ m. Hatt~ n pek elim safhaya giren vaziyet-i
maliyesinin ~slah~~ için müessir ve kat'i muavenetini taleb ettim. Konya'ya
geli~inde müracaat ve takip ediniz" demektedir.
U.Md. Behiç Bey; yan~ ndakilerle birlikte föy dö mar~'a yazd~ rmak yolu
ile (biletsiz olarak) seyahatlerini kolayla~t~ rd~~~~Maliye Vekili ile görü~mü~,
her ay düzenli olarak 30 bin lira vermesi için kendisinden söz alm~~t~ r. Fakat;
19.6.1338 tarihinde dahi henüz bir ~ey al~ nmam~~t~ r.
Böylece; Maliyeden tam üç ayd~ r para al~ nmad~~~~ve her türlü sat~ n
alma i~inin durdu~u, Fevzi Pa~a'ya bildirilmi~tir.
Büyük Taarsuzdan Iki Ay Öncesi:
2.7.1338 tarihine kadar da Maliyeden yine bir ~ey al~ namam~~t~ r. Bu
nedenle, makinelerin ya~s~z, atölyelerin malzemesiz kald~~~; tonu 5 liradan
odun al~ namad~~~~için sava~~için istif edilmi~~kömürlerden yakmak zorunda
kal~ nd~~~, Osmanl~~ Bankas~~ ile birçok tüccara olan borçlar~ n verilemedi~i,
bu yüzden, borçlanma ve güven üzerine i~~yapmak olana~~~kalmad~~~,
yollar~ n ve vagonlar~ n malzemesizlikten onar~lamad~~~ ; mali durum elveri~li
de~ilse para istenilmeyece~i, ancak; para verilmedi~i takdirde do~acak
sonuçlardan, hele cephe ta~~ malar~ n~ n gecikmesinden Idarenin sorumlu
tutulamayaca~~ , U. Müdürlükçe, gereken yerlere bildirilmi~ tir.
Ayda yüz vagon ölçüsünde ticaret e~yas~~ ta~~ mas~ ndan biraz para elde
edilmekte iken, son defa Adana'dan cepheye günde to vagon bu~day
ta~~ mas~ n~ n ba~lamas~~ üzerine, ayda 300 hububat vagonunun ek olarak
Yenice-Uluk~~la sert rampas~ ndan ç~ kar~lmas~ n~ n, art~ k, hatt~~ ticaret
ta~~malar~ ndan yoksun b~ rakaca~~n~, bu zor durumu gören Garp Cephesinin ".. bu askeri zaruretin iyfas~ na, ait oldu~u Dairelerin bir çare
bulmas~" gerekti~ini bildirdi~ini; Frans~z Demiryollar~~ Idaresinden birkaç
lokometif al~ nmad~~~~takdirde, Idareyi ölmiyecek derecede ya~atan ticaret
ta~~ malar~ n~ n küçük gelirinden de yoksun kal~ naca~~n~~ belirten U. Müdür;
geçende Konya'da rastlad~~~~Maliye Vekilinin, Idarenin kendi kazanc~~ ile
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geçinmesi gerekti~ini, para veremeyece~ini kesin olarak söyledi~ini, askeri
ta~~ malar dolay~siyla olu~an s~ k~ nt~l~~ durum anlat~ld~~~ nda da, bunun ordu
ile çözümlenmesini söylemekle yetindi~ini bildirerek, Maliye dört aydan
beri para vermedi~ine göre, ne yap~laca~~ , 3.7.1338 tarihli yaz~~ ile Nafia
Vekilli~inden sormu~tur.
Umum Müdür, bunlar~~ 4.7.1338 tarihli ~ifre ile Erkân-~~ Harbiye-i
Umumiye Reisi Fevzi Pa~a'ya da bildirerek, Idarenin mali durumuna acele
bir çare bulmas~ n~~"Demiryollar~ n~n yegâne hâmisi olan zat-~~sâmilerinden
istirham ederim" demektedir.
Büyük taarruzdan 55 gün önce, Demiryollar~~ idaresi, kendisinden
istenilen i~~gittikçe artarken, gerekli yedek âlet ve malzeme getirtmek için
dahi, alacakl~s~~ oldu~u Maliyeden paras~ n~~ alamamaktad~ r.

