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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Birinci celse 
Istanbul mebusluguna secilen Sukrii Ali Ogel in 

intihab mazbatasi tasdik edildikten sonra, 
1937 yili muvazenei umumiye kanun layihasinm 

miizakeresine devamla Maliye, Diiyunu umumiye, 
Tapu ve kadastro, Giimriik ve inhisarlar, Dahiliye, 
Matbuat, Emniyet i§leri, Jandarma ve Hariciye bttt-
geleri kabul edilerek teneffiis i§in celse tatil olundu. 

Layihalar 
1 — Denizbank kanunu layihasi (1/847) (Iktisad, 

Maliye ve Biit?e enciimenlerine) 
Mazbatalar 

2 — Cenevrede milletlerarasi is. tegkilati konfe-
ransmm 19 ncu inikadmda kabul edilen yeralti isjeri 
mukavelenamesinin tasdikma dair kanun layihasi ve 
Hariciye ve Iktisad enciimenleri mazbatalari (1/670) 
(Ruznameye) 

3 — Hudud ve sahiller sihhat umum miidiirliigii 
1937 mali yili butqe kanunu layihasi ve Biit<je encii
meni mazbatasi (1/705) (Ruznameye) 

4 — Milli Miidafaa vekaleti 1936 mali yili hava 
kismi biitgesinde 121 713 liralik munakale yapilmasma 
dair kanun layihasi ve Biitge enciimeni mazbatasi 
(1/846) (Ruznameye) 

1 — 1937 yth muvazenei umumiye kanunu 
layihasi ve Butqe enciimeni mazbatasi (1/702) 

A —• Maarif vekaleti butgesi 

BASKAN — Maarif vekaleti biitgesinin mii
zakeresine ba§liyoruz. Heyeti umumiyesi hak
kinda sbz istiyen var mi? 

NAStD ULU& (Kutahya) — Arkadaglar, 
kurulu§ yillarimizda binbir halk dilegi ve §ika-
yeti dinledik, uzun asirlarm ihmalinden miras 
kalan bu ge§itli dileklerin ba§licalari bugiin, 
koy agzinda nihayet iki kelimede toplandi: Okul 
ve yol... 

Ikimci celse 
Sihhat ve i?timai muavenet ve Adliye yekaletleri 

biit^eleri kabul edildikten sonra gar§amba giinii top-
lamlmak iizere inikada hi tarn verildi. 

Baskan vekili Katib Katib 
Kutahya Coruh 

T. Fikret Silay Nasjd Ulug Ali Zirh 

5 — Ordu ikramiyesi kanunu mucibince meslegine 
aid faideli telif ve tercUmede bulunanlara verilen 
ikramiyelerden kazanc,, buhran, muvazene ve hava 
vergilerinin kesilib kesilmeyeceginin tefsiri hakkinda 
Ba§vekalet tezkeresi ve Milli Miidafaa ve Blithe en
ciimenleri mazbatalari (3/365) (Ruznameye) 

6 — Posta, telgraf ve telefon umum miidiirliigii 
1937 mali yili biitge kanunu layihasi ve Biitge encii
meni mazbatasi (1/707) (Ruznameye) 

7 — Tahlisiye umum miidiirlugu 1937 mali yili 
biitge kanunu layihasi ve Biitge enciimeni mazbatasi 
(1/708) (Ruznameye) 

8 — Ziraat vekaleti vazife ve tesjkilati hakkinda 
kanun layihasi ve Ziraat ve BUt^e enciimenleri maz
batalari (1/678) (Ruznameye) 

40 000 kdyiimuzun ancak 5051 inde okul ol-
dugunu biliyorsunuz; bu, kbylerimizin sekizde 
birinde okul var demektir. Geriye 35 000 koy 
kaliyor. Bu okullarm cogu biiyiik ve toplu koy-
lerdedir. I§i bu bakimdan incelersek bugiinkii 
niifusumuza nazaran, koyde oturan yurdda§la-
rimizdan tahsil cagmda olanlarrn dortte birinin 
okula gittigi ve geri kalan dortte iiciiniin okul-
dan, egitimden mahrum olduklan goriilur. 

Arkada§lar; §imdiye kadar tutulan tempo 
ile, malum mevzuatla muallim mekteblerinden 
bgretmen yeti§tirmek, hususi idarelerin, bugiin
kii muallim ve mekteb kadrolarmi bile giigliik;-

2 — HAVALE EDlLEN EVRAK 

B l R t N C t CELSE 
Acilma saati: 14 

BASKAN — Refet Canrtez 

KATtBLER: Ali Muzaffer Goker (Konya); Ali Zirh (Qoruh) 

. « • » 

BASKAN — Celse agilmigtir. 

3 — MttZAKERE EDlLEN MADDELER 
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t : 66 66-5-
le besliyen biitgelerinden yeniden mektebler, I 
muallim evleri yaptirabilmek suretile bu biiyiik 
agigi kapamak yolu, yillar ve yiUar ve hatta 
asir ister. 

Buna tedbir aranan giinlerde, bir giin saym 
Arikamn agzmdan dig goriiniigiine ilk bakigta 
basit bir bulu§ f akat hakikatte gok ozlii ve isa-

.. betli bir tedbir olarak (koy egitmeni) tipinin 
kiiltiir hizmetimize verilecegini duymugtuk. Mil-
letin en biiyiik halk terbiye miiesseselerinden 
birisi olan ordusunda aylarca galigma ile ay-
dmlanmig, hususi kabiliyetli, geng ve zinde koy 
unsurunu, koy yetigtirme emrinde kullanmak ve 
bu suretle yurdun bu geni§ ihtiyacma be§, on 
yil iginde kogmak... 

Ijfimdiye kadar klasik kaliplara inanig yii-
ztinden, igi mantiga dbkiip vurdugumuz zaman 
elbette bir muallim mektebini bitirmig, iyi ve 
genig vasitalar iginde tatbikat gegirmig bir mu-
allimin koye ikamesi i§i insana cazip geliyor, bu 
igin bundan bagka da garesi olmadigi kanaati 
kafalara saplanmig bulunuyordu; bu sebeble de 

, 35 bin koy mukadderini yillarca iztirab ve dai-
mi bir gikayet halinde beklemege mahkum bu
lunuyordu. Bir yandan da Turk koyiinu oku-
tup aydmlatmak i§i igin tedbirler ve yol ariyan-
larrmiz diinyanm obiir ucunda, ba§ka gartlarm, 
bagka hayat telakkilerinin ummanmda yiizen 
kiitleler arasmda sekiller ve kaliplar aramakla 
ugragriryordu. 

Arkadaglarim, bizim hususi ve her defasm-
da isabeti tahakkuk ve teyid etmi§ bir inanimiz 
vardi; o da kendi milli iglerimize aid tedbirleri 
gene kendimiz arayip bulmak. Bu inanladir ki, 
Kiiltiir bakanimizm, bugiinkii bulugunu, milli 
ihtiyaca, milli dilege ve biiyiik ideale, realiteye 
ve maddi imkanlarimiza biiyiik bir uyarlik gos-
termek yoniinden yiice katmiza biiyiik bir giik-
ranla anarim. (Koy egitmeni) tipini milli terbi
ye elemanlarrmizm arasma konmasmi tipki 
Kristof Kolombun yumurtasma benzetmek ka-
bildir. Bugiin, bu tip yaratildiktan sonra goze 
ne kadar kolay bir bulug gibi geliyor. Fakat bu 
bulu§ inanm ki arkadaglarim, milli iglerimizin 
en muvaffak tedbirlerindendir, onlarm belli 
baglilarmdandrr. Koy egitmenleri yetigtirilme 
hayatmm yarismi gegirdikten sonra gegen yilm 
bir kismi ile bu yilm bagmdan beri Ankaranm 
80 koyiinde galigtilar. §imdiye kadar mekteb j 
yiizii nedir, gormemig olan bu koylerdeki galig-
mayi gerek bu koylerle yakmdan alakali olma-
miz ve koy negriyati ile meggul bulunmamiz 
dolayisiyle yakmdan takib ettim. Gegen yazm 
sonundanberi devam eden bu galigmalar esna-
smda gordiikleri elle tutulur ve gozle goriiliir 
faydalardan dolayi, koylii giikran igindedir. Bu 
tegekkiir sesleri bize her giin birgok mektublar-
la gehnigtir. Ankara koylerinin bazilarmda yap-
tigim gezilerde egitmenin zaten ig dileklerini iyi 
tamdigi koye yeni bir ruh gibi girdigini, yalniz 
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okuma yazma ginde degil istihsal iginde ve yeni 
kanaatleri yayma yolunda bir megale gibi koyii 
etrafma topladigmi gordiim. Oehaletin verdigi 
bir ciiretle ilk zamanlarda bir iki yerde egitme
nin ugratildigi giigliiklerin de bizzat koyliiden 
gelen samimi ve uyanik bir aksiilamelle kargi-
landigmi biiyiik bir seving ile ogrendim. 

Arkadaglar; begeriyete ilk medeniyet igigmi 
milletimiz verdi. Bu yiice milletin evladlari son-
ralan kotii idareler yuziinden karanliklara diig-
tii. Asirlar ve asirlarca siiren bir karanliktan 
kurtuldugumuz vakit bu milletin iginde arab 
yazisi ile okuyanlarm sayisi degil koylerde, ka-
sabalarda bile parmakla gosterilebilir bir rad-
dede idi. Kemalist rejim, Tiirk haflerini mil-
lete vermekle, koye vermekle, derin bir karan-
lik iginde yasryan §arkta halk yigmlari ara
smda ummilikle ilk miicadeleyi agan kiiltiir 
hareketi oldu. Bejimimiz bununla da miimtazdrr. 
Fakat arkadaslar, gavus egitmeni koye yalniz 
ummilikle miicadele unsuru olarak gitmiyor, 
koyiin ihtiyaglarmm bir haylisine cevab ve-
rebilecek ameli bilgilerle miicehhez olarak gi-
riyor. Egitmenin eline 7 yas ile 12 yas arasm-
daki heniiz dimagi form olmaktan uzak yav-
rucuklar verilmiyor. Bu yagtaki koy gocuklan-
na ogretilen geyin buz iizerine yazryazmak ka-
bilinden oldugu goriildii. Egitmene verilen 
cocuklar 9 -13 arasmdadrr. Bunlar artik tar-
lanm datam unsurlandir. Kiiltiir bakanigi Tiirk 
koyiiniin biiyiik kalkmmasmm temelini atmak 
igin Ziraat ibakanligi ile el ele vermistir. Koy 
igin laznn olan ozlii kitab ve hesab ve yurt 
bilgilerinden sonra galigmanm biiyiik kismi ta-
biatla miicadele tarafma gegmektedir. Heniiz 
sogan ekimi bilmeyen, veya sogan elanemig olan 
kbyler var ki oralara bunu bu egitmenler goturii-
yor. Koye ziraat alatlari, tohum, yem iizerine 
bilgiler, hayvancilik, baggrvanlik, siitgiiliik, 
agaggilik, ancilik tavukculuk ve sair ziraat sa-
natlan gibi temel igerde gerekli seyler ogretiyor. 

Matbuat umum miidiirugiiniin halk terbi-
yesine hizmet edecek, halkm kendi tarihi ve 
analarmdan bu giiniin ihtiyacma adapte 
edilmis eserlerle bu galismalari tamamlama ha
reketi de bu biitge yilrmizm koy cebhesinden 
en faydali islerinden bir baslicasmi tegkil 
etmektedir. 

En sessiz bir muhitte milli hayatnnizm elinde 
biiyiik hareketinin temelini atan, tecriibe dev-
resini gegirmig olub muvaffak ve faydali odugu 
gozle goriilub elle tutulmus olan egitmen kadro-
larmm biiyiik bir hizla onu bekliyen 35 000 koye 
yayilacagi giinii milletin biiyiik bir istekle 
ibekledigini tebariiz ettirmek istiyorum. Bizi bu 
bakimdan tenvir etmesini Saym Arikandan 
beklerim. 

tSTAMAT OZDAMAR (EsMsehis) — Muh-
terem arkadaglar, irticalen soz soylemek kudre-
tini kendimde gormedigim icjn miisaadenizlQ 
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biitge iizerinde samimi kaynaklardan fi^krran 
ve yazili olan sozlerimi dinlemenizi gok rica ede
rim. 

Gegen sene biitgenin miizakeresinde ve kiiltiir 
faslmda, bu yiiksek kursiiden sevgili Ismet 
Inonu Hiikumeti halkm refah ve saadeti, inki-
§afi, yukselmesi ugrunda iktisadi, idari, sinai, ve 
zirai hulasa biitiin sahalar da miimkiin olan 
viisat ve siirat dahilinde her bir tedbiri, feda-
karligi esirgemedigi gibi kiiltiir i§leri etrafmda 
dahi biiyiik bir hiz ve ehemmiyetle ibzali mesai 
etmekte oldugundan derin siikranlarimi ve bu 
miihim kiiltiir isiniu ba§mda buluuan gayyur, 
yilmaz, yorulmaz aks.amdan nice tetkikatm 
mahsulu gizdigi program!, sabah cezri ve kati 
tatbik sahasma gegiren gok degerli saym Kiiltiir 
bakani Saffet Arikan arkadasmiiza da sonsuz 
te§ekkurlerimi millet namma sunmustum. 

Bu §iikran ve te^ekkurlerimin pek yerinde 
oldugu, ve hatta gbriilen i§lerin yiiksek ve pek 
parlak eserleri kar§ismda soniik kaldigmi bu 
sene arkadaglarimla birlikte dairei intihabiye-
mizde yaptigimiz tetkikatla yakmdan anladmi. 

Arkada§lar, bu giinku koylii, koy gocugu yir-
mi sene evvel kohne, batil, dini taassup telki-
nati iginde korlenen kara cahil kalan koylii de-
gildir. 0 acmacak duruma artik ebedi bir son 
verilmistir. Ulu onderimiz, biiyiik giine§imiz 
Atatiirkiin tarihi inkilablarmdan dogan yeni 
harflerin sbnmez is.iklan altmda kiiltiiriimiiz 
geni§ bir alanda gbzleri kamastiracak bir hizla 
gok ve hem de pek gok ilerlemekte, yiiksel-
mektedir. Biiyiik §ehirlerin merkezlerinden ba§-
lryarak igeriye dogru en kiigiik kasabalara, en 
iicra koylere varmcaya kadar bir gok okullar 
meydana getirilmis, ve hakikaten bir modrn 
Devlete yakisrr medeni nesil yeti^tirilmekte ve 
yepyeni asri bir hayat bir varlik temin olunmak-
tadrr. Eskiden oldugu gibi bu giinkti koylii, 
koy gocugu iilkii ulus ve yurd duygulan igin 
lakayid kalmryor. Bilakis her alanda bir bilgi, 
bir duygu ile teghiz edilmis, bulunuyor. Ah, ka-
bil olsaydi da simdiki kiiltiir faslmda biitgeden 
bir misli fazlasile bir para ayirsak elbet de gok 
hayirli ve eyi olurdu. Bunu candan hepimiz di-
leriz. Ne gareki gimdilik liizumu veghile gok 
para veremiyoruz. Ve bunun igindirki, istedi-
gimiz kiiltiir i^lerinin hepsi birden basanlami-
yor. Lakin saym Saffet Arikanm goze garpan 
bunce meziyet vasrflarmdan birisi de az para ile 
gok is, gormektir ve ele gegen parayi biiyiik 
imsakle hiisnii idare etmektedir. Bundan dolayi 
kendilerine aynca ne kadar te§ekkiir olunsa ye-
ri vardrr. 

Koylerde yapilan mektebler arasmda goze 
garpan ve koylii hayatmda, koy aleminde rol 
oynayan ve fakat yardimsiz kalmasmdan maal-
esef kapanmis olan yati okullarmi §urada i§aret 
etmek isterim. Bimlar gok verimli i^ler gorii-
vordu; bunlan yeniden ihya edersek gok isa-

betli bir is olur. Netekim Eskisehrin Kayi kb-
yiinde muhasebei hususiye yardrm edemedigin-
den bir yati okulu kapanmi§ duruyor. Halbuki, 
bu okulda buraya yakm civar 20 koyiin gocuk-
lan okuyub yatryorlar ve eyiden eyiye istifade 
ediyorlardi. Esasen 200 yatak ve diger malze-
mesi boylece mevcuddur. Binaenaleyh bu oku-
lun agilmasi gok eyi olur kanaatindeyim. Buna 

ehemmiyet, himmet verilmesini muhterem Ve-
kilden, koyliiniin arzularma ve ihtiyaglarma, 
terciiman olarak, onlarin namma rica ediyorum. 
Yine her tarafmi biiyiik bir zevk ve alaka ile 
gezdigimiz tetkikat yaptignniz, koy ogretmeni 
yetistirmek iizere kurulmus, kurslar da gok ve-
rimlidir. Nasilki Eskisehrin Mahmudiye nahi-
yesinde bbyle bir kurs vardir. Burada koylii 
goeuklarma, memleket ve Devletin tarihi var-
ligmi, topragmi, iklimini, irkiyetini, topografi 
ve etnografisini, gifgiligi ogretecek ogretmen-
ler yeti§iyor. Istikbalde koyliiniin hayata ati-
lrrken memlekete faydali bir unsur olmasma 
gali§iliyor. 

§iipbesiz biitge miisait oldukga bu okullar da 
gogalacaktir. Bu hususta muhterem bakanimi-
zm bir kat daha fazla himmetlerini rica ederim. 

Bazi mintakaiarda ogretmenlerin az olmasi 
yiiziinden orta tedrisat yoktur. Nasil ki etraf-
tan bir gok koylerin bulundugu Eskisehire bag-
li Sivrihisar kazasmm merkezinde bir orta mek-
tebe son derecede ihtiyag vardir. Haber aldigima 
gore Saffet Arikan arkadasimiz bu noksani kav-
rayarak, bu sene burada bbyle bir orta mekteb 
agtiracgmi vadetmis, hatta miimkiin oldugu ka
dar bu hususta yardim etmegi ve hatta bina-
nm ihzarmi deruhde ediyorlarmis. Sayin ba-
kandan temenni olunur ki bu bosluklar doldurul-
sun, halk kiiltiir isiklarmdan nurlansin ve bu 
sahada da korunsun, mahzun ve mahrum kal-
masm. 

§imdi bir nokta var muhterem arkadaslar, 
bakryorum ki, gocuklarimiza ecnebi lisani ogret-
mek igin bir gok ecnebi mekteblerine gbndermek 
hevesi var. Bu bir ihtiyag mi, bir moda mi, bil-
miyorum, bunun takdirini de kime birakacagi-
mi bilmiyorum. Hepimiz de bunu millet namma 
kiskanryoruz. Eger bu ihtiyag varsa Kiiltiir ba-
knmdan gok rica ederim, memleketimizde bu 
lisani ogretmek igin teskilat yapsmlar ve yahud 
miitehassis celbetsinler. Bu suretle gocuklari
miza bu ecnebi lisanini kendi ocagimizda vere-
lim. (Bravo sesleri). 

§imdi asil noktaya geliyorum: 
Arkadaslar, her seyden daha gok incelenmesi 

liizumu olan bir memleket i^ini da soyleyece-
gim: Miisaadenizle sesimi yiikseltiyorum ve 
hepinizin nazari dikkatini davet etmek istiyo-
rum. Bakmiz Tiirk vatandaslan diyorum ve 
azlik, ekalliyet gibi kulagimiza sakil diisen ke-
limeleri agzima almak istemiyorum. Qiinkii ve 
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gunku, bu ekalliyet, azlik sozleri, milli taassu-
bumuza, vatani diisiince ve duygularimiza fena 
dokunuyor. (Bravo sesleri). Qok sinirleniyorum. 
Bu ne demek, Turk bayragma sigman, Turk 
kulturunii kavrayan, ruhu, kalbi, Turk yurdun-
dan ilham, hayat alan, her Turk vatandas, mez-
hebi ne olursa olsun, Devletin biinyesi iginde 
kiil halinde, ayrilmaz bir Tiirk uzvudur (Bravo 
sesleri). Ekalliyet ve bunun etrafmdaki ekalli
yet hukukiinun, ve siyasi uhudun, manasi, yeri, 
asla ve asla olamaz. Boyle, diisuk ruhlulara 
vergi, bu gibi memleketin icabatma uymayan 
ve gafletten baska bir sey ifade etmeyen, dii
siince ve iddialarm ancak ve ancak Tiirk olma-
yan ve bihakkm azlik mefhumlarmi tasryan ec-
nebilere miinhasir kalmasi pek tabiidir. 

Ben ta evveldenberi; bu okullarda Tiirkgeyi 
okutan ogretmenlerin iktidan, karakteri, oku-
yan gocuklarm faydalandiklan nedir? sualleri-
nin kar§ismda 50k duruyorum. Qiinkii mesele 
memleket i§idir. Gegen sene dahi bu hususi okul-
lardan ortodoks olanlarm imtihanlarmi biiyiik 
alaka ile takib ettim. Gogsiim kabararak haki-
ki ve samimi bir ifade ile size derim ki: evvelki 
seneye nisbetle gegen sene bu okullarda Tiirk-
ge dersleri, segilen degerli ogretmenlerin tiirk-
ge dilimize verdikleri ehemmiyet ve himmet sa-
yesinde qok iyi randiman vermi§tir. Tiirk milli-
ciligi, Tiirk duygulan, gocuklarm kalbinde, di-
magmda yerle§mistir. Buna en canli delil §u-
dur: Her sene gegen seneden daha fazla yurd-
da§lann Devletin kendilerine kapilarmi a§ik 
bulundurdugu, onlari §efkatle kucaklayan, sev-
gi ile kar§ilayan, Devletin resmi okullarma gel-
meleri barinmalandir. Arzu ve samimiyetten, 
igten gelen bu akin boyle gittikce bir gun hem 
de yakinda muhakkak ve muhakkak gorecegime 
sarsilmaz inanim vardir ki: dinleri ne olursa ol-
sun biitiin yurdun evladi Memed, Dimitri, Kas-
bar, Mison hep beraber resmi mekteblerde bir-
le§ecek, kayna§acak, Tiirk bayragmm, Tiirk bg-
retmeninin ilhami, terbiyesi altmda memlekete 
simsiki bagh faydali bir Tiirk unsuru olarak 
yeti§ecek, ekmek yedigi, dogdugu, ya§adigi top-
raklarm, hakiki mail, candan vatanda§i olarak 
agik aim ile hayata atilacktir. Qok iimid ediyo-
rum ki hakikati goren bu vatandaslar vakit gees-
meden agiktan bu arzuyu filiyata koyarak Hii-
kumetten okullarin birle§tirilmesini dileyecek-
lerdir. Saym bakanimdan 0 vakit miicehhez ve 
bu hayirli memleket i§ine zahir yardrmci olma-
smi candan dilerim. 

Arkada§lar; gegen sene oldugu gibi §imdi de 
gok agik bir hakikati tekrarliyorum. 

Dilin duygu iizerine biiyiik tesiri, rolii var
dir ve bunun igindir ki her millet ve Devlet ken-
di ana dili iizerinde biiyuk kiskanglik, asabilik 
gosteriyor, hig bir ihmal, fedakarlik yapmiyor. 
Tabii ve pek yerindedir ki biz Tiirkler de bu 
yurdda§lanmizin gocukla^inm toplu Tiirk okul-

larmda okumalan Tiirk dilile konu^malannl 
isteriz ve bunu ileri slirerken, milli bir hakki-
mizm yerini bulmasi demek oldugundan, asla 
gekinmeyiz ve bundan vaz gegemeyiz, zevk du-
yariz. Ayni zamanda Tiirk dilini gocuklara sev-
direcek ogretmenlerin fazla iktidan, temiz ka
rakteri iizerinde de tevakkuf etmeliyiz. Bu mii-
him meseleyi de kavrayan Sayin bakanimiz bu 
hususi okullara devam edecek Tiirk tedrisati 
bgretmenlerinin tayin salahiyetlerini mahalli 
maarif miidiirliiklerinden alarak kendi makam-
larina hasretmekle gok isabet etmi§ oluyor. Bu 
ogretmenler iizerinde incelemeler yapilmak la-
zimdir. Qiinkii bu ogretmenlerdir ki gocugun 
dimagmdan giiriik, artik manasi kalmiyan koh-
ne azlik dii§iincelerini, kalbinden bozuk, diisuk 
dugulan sokiip atacak, memlekete sevgi bagla-
rile simisiki bagliyacak, hakiki bir Tiirk unsu
ru olarak hazirliyacaktrr. 

t§te 0 vakit bu yurdda§lar, boyle vatani ve 
milli yiiksek temiz duygularla hayata atildikla-
rmda, biiyiik Yiice dnderimiz Atatiirk'iin gayet 
belig ve veciz, ba§liba§ma bir §iir, biitiin memle
ket ve milliyet mana ve mefhumlarmm miinde-
mig oldugu, pek latif bir soziinii, bihakkin yii-
reklerinde, dimaglarmda, gogiisleri kabararak, 
iftiharla tasimi§ olacaklardir. Evet bu ideal ve-
cize; hepimizin evimizde altm yaldizli bir lev-
ha halinde bulundurmamiz elzem olan ve ak§am 
istirahat ederken minnet ve §iikranla okuyaca-
gimiz, sabah uyanir hayata atilirken, iimid ile 
tekrarliyacagimiz, a§ki millinin kudsal bir sem-
bolii, yurd bagliliginin ideal karakteri: 

Tiirkiim ne mutlu bana. (Bravo sesleri, al-
ki§lar). 

BERg TtJRKER (Afyon Karahisar) — Ben-
denizden evvel soz sbyleyen arkadaslarimm 
sozleri 0 kadar parlakti ki, bendenizinkiler size 
gayet yavan gelecektir. Miisaadenizle bir kag 
soz sbyliyecegim. Gayet kisa olacak, kisaca 
okuyacagim. (Guliismeler) 

Muhterem Mlaarif vekili memleketimizde ilim 
ve irfan seviyesini yiikseltmek igin gok gayret 
ediyorlar. Tiirk dilinin, Tiirk tarihinin ehem-
miyetini gocuklarnniza bgretmek igin, bilhassa 
Ankarada gok giizel teskilat yapilmistir. 

Ancak memleket dahilinde mektebler ve 
muallimler azidir, ve mektebe ihtiyaci olan 
gocuklarm adedi goktur. Binaenaleyh, bir kisnn 
gocuklar mektebsiz kalryorlar. Bu bir aci ha-
kikattir. Gegen sene de bundan bahsedildi ve 
tedricen bu vaziyetin diizelmesine dogru gidil-
digini, muhterem vekil sbylemislerdi. Acaba bir 
sene zarfmda, yeni olarak kag mekteb agabildik. 
Ben teferriiata girmek istemem. Fakat candan 
temenni ederim ki, mekteblerimizin adedi go-
galdikga, kiz gocuklanmiz kendilerine mahsus 
mekteblerde okutulsun. Yani simdi fildugu gibi 
ecole mixte usulii kalksm. Yalniz tJniversiteler-

- 2 1 9 — 



1 : 65 26-5 1937 ti : 1 
de kiz ve erkek bir arada etiitlerine devam et-
melidirler. 

Qocuklarimizm bir kismi ana terbiyesi gor-
diikten sonra mektebe gidiyor. Halbuki bir bti-
yiik kismi da, bu terbiyeyi gormeden mektebe 
devam ediyor ve orada her siniftan gegiyor, 
her tiirlii dersleri okuyor ve mektebten gikryor, 
bu goouk da science ve instruction tamam, Fa
kat (savoir vivre) ve Education sociale nok-
sandir. Yani, igtimai terbiye na tamamdir. 

Muhterem vekilden soruyorum, acaba ilk 
niekteblerde miiderrislerden baska miirebbiler 
ve miirebbiyeler de var midir? §ayet yoksa, bir 
miirebbi yani (Educateur) kadrosunun ihdasi 
faideli olmaz mi? 

Bundan mada, tngllterede genglik terbiyesi 
igin yeni metodlar ihdas edilmistir. Mekteblerin, 
genglige, miistakbel hayat miicadelesinde 
lazim olabilecek bir bilgi vermek igin yeni fi-
kirler ortaya atilmi§tir. Bu giinkii genglik nesli, 
yann bu memleketi idare etmek mecburiyeti 
kar§ismda bulunacaktir. Binaenaleyh, Bu agir 
ve nazik vazifeyi ifa edebilmeleri igin biz, 
genglerimizi, etrafli ve esasli surette «forme» 
etmeliyiz, yetigtirmeliyiz. Bu meseleyi lutfen 
tetkik buyurmalarmi, muhterem vekilden rica 
ederim. 

Bir de, muhterem vekilden anlamak istiyo-
rum; Turk lisanmin ana lisani olarak yurdu-
muzda her ferd tarafmdan konu§ulmasi igin 
ne gibi tedbir du§iinuliiyor? Ekalliyetlere men-
sub olan mekteb gocuklarma, Tiirk dilinin ana 
lisani oldugunu anlatanlar mevcud mudur? 

Bu gun, bilhassa Istanbula gelen bir ecnebi 
bir Tiirk §ehrine mi, yoksa eski Babil sehrine 
benzer bir yere mi geldigini bir tiirlii anliyami-
yor. Zira, buraya ayak basar basmaz sirf gii-
zel Tiirk dilini i§itecegini zannederken, her ka-
fadan birer lisan ciktigini goriiyor ve §a§inyor. 
Tiirk yurdda§i bu hali goriiyor, igerliyor ve 
miiteessir oluyor. Ancak, bu hal yalniz Istan-
bulda mevcud degildir. Memleketimizin muh-
telif yerlerinde tiirkgeden gayri ba§ka lisanlar-
ile konu§an bir gok yurdda§lara da tesadiif 
ediliyor. Yani demek istiyorum ki, Tiirk yurd-
da§i olup, Tiirk dilini bildikleri halde konus-
mamak saygisizligmda bulunanlar yalniz ekal
liyetlere mensub olanlar degildirler. Ge§en-
lerde, 40 seneden beri Istanbulda ya§ami§ olan 
ve gazetecilik eden, fakat tiirkge bilmeyen bir 
Fransiz gazetecisine sebebini sormuslar: «Hay-
ret etmeyiniz demi§. Tiirkge ogrenmeye ihti-
yag duymadim da onun igin ogrenmedim. Tiir-
kiyede bulundugum 40 sene iginde kendi di-
limle konugamiyacagim bir kimseye rast gelme-
dim. Hatta ilk zamanlarda, tiirkge kelimeler 
kullanmaga galigtim, fakat muhatablarim da-
ima bana fransizca cevab verdiler, binaena
leyh tiirkge ogrenmeye ihtiyag duymadim» de-
mis,. 

i§te, memleketimizde tiirkge ogrenmek ihti-
yacini yaratmalryiz ve bunu da muhterem Ma-
arif vekilinden bekleriz. Tiirk vatanmi, dii-
s.iince, dil, kiiltiir, iilkii itibarile benimseyenler 
kendilerini gbstermelidirler. Hiisnii niyetle 
yurdu benimseyen ve yurddaj>lik sifatmi tarn 
manasmda anlayan ve kabul eden yurdda§lar, 
gbsterecekleri hiisniiniyetin sevgi ve hassasiyet-
le karsilanacagina emin olabilirler. Bu mesele 
bir milli arzu ve oz saygi meselesidir. 

ISMAtL MEMED U&UR (Kastamonu) — 
Ben koy mektebleri hakkinda soyliyecegim. Koy 
mektebleri tig smiftir. Bundan gocuklar istifade 
edemiyor. Firka programmda zaten bes smrf 
olmasma dair kayid vardn*. Asirlardanberi ga-
rib yasayan, biz Tiirk kbylusiinii, nasil Atatiirk 
bagrma basarak bu gariblikten kurtarmissa, 
Tiirk koyliisiinu maarifsizlikten kurtarmayi 
Tiirk koyliisii namma bu yuksek kiirsiiden ge-
rek Maarif vekilinden ve gerek muhterem heye-
tinizden defaten rica ediyorum 

Dr. 0. §EVKt ULUDA6 (Konya) — Ben ma-
arifin heyeti umumiyesi hakkmda degil maari-
fe temas eden. tek iki meseleyi ele alarak bun-
lan miinakasa edecegim. Esasen bunlar mesele 
halinden cikmis ve goktan dava haline gelmis-
tir. Fakat heniiz Ciimhuriyete ufak bir semere 
vermemislerdir. 

Meselelerden birincisi musiki meselesidir. 
Bu, simdiye kadar bir gok miinewerler tarafm
dan uzun uzadrya miinakasa olunmus memle-
kette dava haline girmis fakat her miinakasa 
olundukga daima gigrrmdan gikmis ve maksad 
bu miinakasalar arasmda kaybolmustur. §imdi-
ye kadar Ataturkun kafasinda dolasan diisiin-
celeri dahi kesfedib yapmak siarimrz oldugu 
halde Atatiirkiin muhtelif irsadlarma karsi mu
siki sahasinda Ciimhuriyete layik bir verim elde 
edilememistir. Musiki sahasmda Atatiirkiin bize 
ilk irsadlari Saray burnunda sark ve garb mu-
sikilerini mukayese etmek suretile vaki olmus-
tur. Ufak bir mikyasta hatrrlatacagim. Saha 
sark musikisine dairdi ve herkes orada derin 
bir siikun igerisinde sark musikisini din-
liyordu ve sakin ve sakit bir surette ruhlari-
ni dinlendiriyordu. Uzakta garb musikisine 
aid havalar galmryordu ve ote tarafta hareket 
ve hayatiyet vardi. Bir tarafta musiki karsismda 
siikun ve Atatiirk burada isaret buyurdular Mil-
letin uzun senelerden beri muhtag oldugu ha-
yati ne^e ve sataretini vermek igin boyle bir 
musikiye ihtiyag oldugunu isaret buyurdular. 
sonra baska bir isaret olarak Tiirk musikisinin 
artik yiiz kizartici bir vaziyete gelmis oldugunu 
soylediler. 

Filhakika Tiirk musikisi senelerden beri Tiirk 
kiiltiiriinun tamamile hazmetmemis, bazi kimse-
ler tarafmdan adeta bir ticaret metai haline 
gelmiftir. Ciimhuriyete layik bir musikinin vii-
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cud bulamamasma sebeb budur. Tiirk kiilturii-
niin yabancilan elinde bu vaziyet iyilesmek ka-
biliyetinden mahrum kalmistir. 0 halde ki bu 
Tiirk kultiirii ile tamamile iinsiyet edemeyen 
tiiccarlar kendilerine Tiirk musiMsine aid bir 
parga getirdikleri zaman bunu piyasa tutmaz 
diye almiyorlardi. Binaenaleyh bu vaziyetin 
neticesi olarak piyasa ciiruf ile dolduruldu. Bu 
ciiruf ile doldurulustan sonra da haMkaten 
Tiirk musikisi yiiz kizartici bir hale girdi. 

Bizde uzun zamandan beri musiMyi iki kisma 
ayirmislardir. Birisi, saray musikisi, digeri halk 
musikisi. Saray musiMsine Masik musiki denil-
seydi mesele halledilmis olurdu ve bu klasik mu
siki basit, fakat milli nagmelerinin islenmisi 
idi. Bunu bir tarafa birakarak halk musiMsine 
ehemmiyet verdik. Halk musiMsi ancak kendi 
gergevesi dahilinde krymetli olabilirdi. Bununla 
beraber halk sarkisi dedigimiz seyler, Masik 
musiM iistadlarmm miisvedde kabilinden yap-
tridari eserler idi ve aralarinda yalmz halkm 
mali olanlar 50k azdi. Iste bu ayiris tarzi ve sa
ray musikisi diyerek islenmis ve yiikselmis olan 
MasiMerin bir taraf a atilmasi bize bir 50k zarar-
lar verdi, bunlardan en miihimmi gegmis olan 
sayili giinleri musiM ile ifade edememis olma-
mizdir. Umumi harbi gegirdik, istiMal harbi 
gegirdik ve bunlar hakkmda ufacik bir sarki 
bile yapamadik. Harbi umumi hakkmda teg bir 
§arkmiiz yoMur. IstiMal muharebesi hakkmda 
bile §arknniz yoktur. 313 Tesalya harbinin. 
Egil daglar egil iistiinden asam diye bilinen 
harb sarMsmi klasikgi iistadlardan Zekai dede 
yapmistir. Biz boyle Masik musiMyi bir tarafa 
atib, biitiin kuwetunizi halk musiMsine verin-
ce, bunu alib Avrupa tarzmda armoni ve poli-
fonilerile siisleyerek yeni bir musHdyi ortaya 
gikarabilecegimize kanaat ettik. 

HalbuM iistadlarm Ciimhuriyet musiMsini 
yalniz halk musikisinden gikaramayacaMan 
muhakkaktrr. Esasen bu noksan bir yol oldugu 
gibi biraz da yanlis yoldur. Avrupayi elbette 
taMid edecegiz. Fakat onu bila kaydii sart ola
rak degil, trpki harf inMlabmda oldugu gibi, 
kendimize uydurarak almamiz lazmidir. Bir 

Tiirk yazismi Mm olursa olsun eline almca, medeni 
bir milletin yazisi oldugunu derhal anlar. Fa-
kt bu yazi teg bir Avrupa milletinin yazisma 
benzemez. Tiirk musikisi de, ayni davaya gore 
ele almirsa, medeni bir musiM olabilir. Bunun 
igin garbden blgii, enstriiman, teknik olabiliriz, 
fakat milli kareMeri ve milli nagmeyi kaydet-
memek sartile. Qiinkii bu halkm, yani bir mille
tin fizyolojik tesekkiilati ve bu milletin bulun-
dugu, yasadigi iklimin icabati ve hangeresinin 
buna gore tesekkiilatidir. Avrupadan nagmeler 
almaga kalMigimiz zaman milli varligi ve milli 
icablari bir tarafa birakmis olacagiz ve milli mu-
siM diyerek ortaya gikarilan bu seye beyhude 

haksiz yere ve zorla krymet vermis bulunaca-
giz. 

Arkada^lar, mus^d sahasmda yenilesirken 
pek ala eskilerden de istifade edebiliriz. Ufak 
bir misal gosterecegim. Olgii bahsinde esM musi-
Mde (ika) diye bir §ey vardi. Bu esM s,iirin 
aruzuna mii^abih ve musiMye mahsus olan olgii-
diir. Fakat bu ikam yeni zamanda anla$ila-
mamasi yiiziinden ortaya ufak bir mars bile 
gtkarilamamistir. Edebiyatta Tiirk vezni daima 
miisavi hecelerden te§ekkiil etmis,tir. Tiirk aru-
zunda hig bir gayri miisavi hece yoktur. Fakat 
her hangi bu* musiM pargasmi aldigimiz zaman 
iginde bir gok gayri miisavi heceler kulagi 
tirmalayan, iyi gelmeyen kakafoniler buluruz. 
Yeni musiki inkilabm musiMsi olacaMir. Bunun 
iizeri)nde muhakkak Masik musiMsinin tesiri 
olmak lazmidir. 

Onun igin bestekarlikta bilhassa musiM 0-
kullarmm bestekar smifma gelmis, olanlarm 
mutlaka lise derecesinde edebiyat imtihanmi 
vermis olmalari ve komposizyon dersi verecek-
lerin de iiniversite derecesinde edebiyattan 
imtihan vermis olmalari lazimdir. Boyle olmazsa 
milli bir musiki vucude getirmenin imkani hasd 
olmayacaMir. Ve musiM diye kulaManmizi ber-
bad ve Tiirk siirini tahrib eden eserler sunula-
caktir. Birincisi budur. iMncisine gelince: Be-
den terbiyesine aittir. Beden terbiyesine aid 
maruzatim kisa siireceMir. Ewelce bu hususta 
bir kere daha konusmustum. 0 zaman bana 
verilen cevap ta gocuklarmuzm cigerlerini bol 
ve temiz hava ile yikiyoruz demisjterdi. Fakat 
<jocuklarmiizm cigerlerini bol ve temiz hava 
ile yikamak igin teneffiis yollarmm mihaniki 
surette arizasiz olmasi lazmi geldigini maalesef 
bilmiyorlardi. Bizim memlekette sihhi istatis-
tiMer yapilmistir. Bu istatistMer Avrupada 
yapilan istatistiMere tamamile miivazidir. Li-
yonda bir komite tarafmdan yapilmis istatistik-
ler gordiim. Orada ilk mekteb talebelerinin % 
42 sinin beden terbiyesine ehliyetli olmadigi 
anlasilmistir. Bizim istatistiMerin de verdigi 
malumat asagi yukari boyledir. Diin Sihhiye 
veMli koy gocuklarmm haMkaten iyi tegaddi 
edildigini soylediler. Benim maruzatim buna 
hig tezad tesMl etmez. Mekteb hastaliklan, ni-
hayet teneffiis yollarma ve burunlarmda hafif 
bir devizasyon veya bogazmda bir vejetasyon 
var. Bunlar tamamile ve tehlikesiz olarak ka-
bili izaledir. ve bunlari izale etmeden cihazi 
teneffiisiyeye ve cigerlere ufak bir parga ha
va sokmaga ugrasmak beyhudedir ve imkansiz-
dn*. Hatta muzurdur. Onun icin, Avrupada 
oldugu gibi, bizim memlekette de, hig olmazsa 
simdilik biiyiik merkezlerde bu isler ile ugrasan 
merkezler agmalryiz. Bana sjoylenecek M, Maa-
rif vekaletinde sihhiye miifettisleri vardrr, fa
kat bunlarm vazifeleri srrf ijyeniMir. . meMeb-
lerde hifzissihhayi tesisten ibarettir. Eger ha-
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kikaten brnek olarak muayyen yerlerde arzet-
tigim merkezler tesis edilecek olur ve bunlar 
beden terbiyesi noktasmdan tetkikat yaparlar-
sa gok verimli netioeler almacaktrr. 

BALKAN — Buyurun Bayan Meliha Ula§! 
MELtHA ULA§ (Samsun) — Saym arka

daslar, kiiltiir sahamizm mekanizmasi durumu 
yollarmda sbz sbyliyecek degilim. Saym veki-
limizin buyiik galismasi ve himmetlerile bunun 
her sene daha ileri yiiriidugiinu goriiyoruz. Te-
mas edecegim nokta senelerden beri tecrtibele-
rimle biiyiik noksanligmi hissedip gordugum 
«tgtimai terbiye» kiiltiirle beraber verilecek ig-
timai bilgilerdir. 

Bu gun gocuklarimiz, genglerimiz bir 50k 
bilgilerle yetisiyor. Fakat ona destek olan ve 
hayatm her durumunda rastlryacagi bir gok 
muaseret bilgileri noksan kaliyor. Ta yemek 
masasmdan tiyatro, sinema salonlarma kadar 
giiniin her saatmda ve her yerinde bu boslu-
gun menfi izlerini goriiyoruz. Arkadaslar te-
essiifle sunu sbyliyorum ve sizlerde her zaman 
sahid oluyor, gbriiyorsunuz ki bu muaseret ig-
timai bilgileri gocuklarimiza bgretmedigimizden 
onlar biiyiikleri saymasmi, sokakta yuriimesini 
otobiis, tramvayda durmasmi Halk evleri, kon-
ser tiyatro, sinemalar ve miisamereler gibi umu-
mi yerlerde oturmasmi, konusmasmi, gulmesini 
bilmiyorlar. Biiyiik Ciimhuriyetimizin geng ve 
miidrik nesline, hergiin biraz daha yukselen 
gengligine artik bu miihim bilgilerin verilmesi 
zamani goktan gelmistir. Bu bilgi ve yeti&tirme 
hig subhesiz aile kucagmdan baslarsada ve 
ailenin burada miihim rolii varsada, gerek ter-
biye gerek yurd sevgisi ve gerek igtimai bilgiler 
kaynagi olan okullarrmizda bunun isletilmesi, 
tekamiilii, devami sarttrr. Okullarimizda ogret-
menlerimiz, bu noksanlar uzerinde ancak firsa-
tm verebildigi pekaz bir zaman iginde mesgul 
oluyorlar. Fakat bunun kafi gelmedigini bugiin 
goriiyoruz. Saym Kiiltiir bakanimizdan yasama 
igin ve yasamaninn tamamlayicisi olan bu igti
mai muaseret bilgisinin ders seklinde programa 
konulmasmi dilerim. 

Arkadaslar Hayatta almacak intibalar ilk 
gaglardadrr. Onun igin yine tekrar ediyorum. 
Saym veMlimizden temennimi derece derece ilk 
okullardan baslayarak biitiin devrelerde prog
rama konulmasmi bekler ve dilerim. (Alkislar). 

KAZIM NAMI DURU — (Manisa) — Arka
daslar, Maarif vekaletinden bekledigimiz, C. H. 
P. programmin egitim ve ogretim uzerinde sayi-
lan, konan esaslan yapip yapmadigini anlamak-
tir. Koy kalkmmasi meselesi de bu program da-
hilindedir, Maarif vekaleti vazifesini, bence, 
ba§armi§tir. Demin Na§it Ulug'un burada soy-
ledigi sbzlerin % ^9 u dogrudur. (Biri yalan mi 
sesleri, gulii§meler). Miisaade {>uyurun, % 99 u 
dogru diyorum; biri yalan degil, eksiktir. Ya
lan bagka, eksik bagka... 

Ben de edinilmi§ fikirlere esaretin zararmi 
g6rmii§iim. Bir takim fikirlere aykiri ve muhalif 
yeni bir sey giktigi vakit derhal isyan ederiz. 
Qavu§lardan, erba§lardan egitim olacagmi ko-
lay kolay aklimiz almaz. Fakat, ben kendi vasi-
talnmla bunlarm kurs gbrdiikleri yere gittim, 
kendilerile gorii§tiim, koylere kadar gittim, ne 
yaptiklarmi anladim. Hakikaten koy egitmen-
ligi meselesi Avrupada mevzuu bahsolacak bir 
mesele degildir. Bizim memleketimiz igin yeni 
bulunmus, bir tarzdir ve muvaffakiyetli netice-
ler de vermi§tir. 

Bundan dolayi Saffet Arikana tesekkiir et-
mek gayet tabiidir. 

Ikinci bir mesele var; bu da bir temennidir. 
Arkada§lar; bir kanunla ilk mekteblerde, ya-
hud soyle soyliyeyim, yabanci mekteblerin ilk 
kisimlarmi ilga ettik. Yani Tiirk gocugu dogru-
dan dogruya ekalliyete mensub ise kendi mek-
teblerinde, degilse biitiin Tiirkler resmi ve hu-
susi mekteblerde okurlar. Ecnebi mekteblere 
gitmezler. Nigin? Yedi ya§mdan 12 ya§ma ka
dar olan gocuk ilk terbiyeyi aldigi vakit kendi 
milletinden olan hocalardan alsin, milli terbiye
yi ogrensin. Ecnebi fikirlerile yeti§mesin.. Bu-
nu yaparken dii§iinmedik ki asil gocugun insan-
ligi, erkekligi ve yahud olgunlugun ba§langici 
orta mekteblerde oluyor. Biilug sinni, en kan§ik 
bir sindir. Bu yassta alinan itiyadlar, gocukluk 
itiyadlarmdan daha kuvvetli olmak iizere haya-
tmm sonuna kadar gider. Binaenaleyh biilug 
ya§ma tesadiif eden orta tahsilin de ecnebi mek
teblerde yaptinlmamasi lazimdir. Lisede olursa 
olsun, giinkii liseye gocuk 16, 17 ya§mda girer 
ve milli terbiyesi tamamlanmis, olarak girer. Fa
kat ilk mektebi btiren bir gocuk, heniiz daha 
biilug gagina girmemi§ veya girmek iizeredir. 
Boyle bir zamanda ecnebi mekteblerin, ecnebi 
tahsilini - ecnebi lisani demiyorum - ecnebi kiil-
tiiriinii gocuklarimiza a§ilamasi, gok fena neti-
celer vermistir ve verecektir. Hig olmazsa ecne
bi orta okullarmi da kaldiracak bir kanunla 
Maarif vekili bize gelsin, biilug denilen buhra-
li zamanda gocuklarimizm milli terbiye ile ye-
ti§mesi igin, milli mekteblerimizde okumasi la
zimdir. Ikincisi bu. ttgiincusii: Berg Tiirker ar-
kada§imm buradaki bir soziine §iddetle itiraz 
ederim. Miks mekteblerin kaldirilmasmi sbyli-
yorlar. Nigin Kemalist Turkiyede kiz, erkek be
raber okumasm? Biitiin Tiirkler erkek, kadm 
hepsi birdir. Kiz, erkek filan yoktur. (Giilii§me-
ler) Onun igin bu cihete, bu kiirsiiden kodifikas-
yon §iddetle protesto ederim. 

HAKKI KILICO&LU (Mu§) — Arkada§lar, 
gok sevdigim Kiiltiir bakani Saffet Arikana ka-
side okumiyacagim. Fakat birbirini taniyan 
iki ruh ve iki dost gibi konu§acagrm. Boyle 
konu§manm tesiri, samimiyeti daha a§ikardir. 
§imdiye kadar sbz almis ve sbylemi§ olan kiy-
metli arkada§lanmizm miitalealarmi ve bilhas-
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sa bunlarm iginden Meliha Ulasm igtimaiyata 
taalluk eden bahislerini takdirle kar§iladim ve 
ona ben de tamamile i§tirak ediyorum. Ders-
lerden ewel miihim olan bir meseledir. Soy-
lenen sozleri tekrar edecek degilim. Ancak 
kendi gbrgtilerim, tecriibelerim ve bilhassa 8 
evladimm iizerinde yaptigim denemelerden al-
digim bazi intibalan kisaca arzedecegim. Ev-
vela morale temas etmek isterim. Fakat mora-
lin fizik kismi, ne Kiiltiir bakanligma ve ne de 
okullara taalluk eden bir i§ degildir. Bunlar 
aile i§i, bilhassa ana, baba i§idir. Kizlarmm 
temizligini muhafaza etmek, okuldan ewel ana 
ve babalarm i§idir. Fakat erkek gocuklara te
mas edince vaziyet biraz degi§ir. Bilhassa lise-
lerde, bu moral ciheti pek zayiftir. Bunu te§-
rih etmek istemem, yalmz Saffet Arikanm dik-
katini §u noktaya celb ve yapilmasmi rica 
ederim: Bilhassa buyuk vakanslardan sonra 
okullarma dbnen delikanhlari, yani lise talebe-
sini hie olmazsa birer defa sihhi bir muayene-
ye tabi tutarsa onlarm ha§anliklarma kar§i 
bir barikad viicude getirilmi§ olur ve bunlar 
ati igin o cocuklar iizerinde iyi tesirler bira-
kir ve tehlikeli §eylerden kagmmalarma sebeb 
olur. Okullar ve ogretmenler : Eger 50k, gok 
para olsaydi, butceleri kabarik bulunsaydi bun
lari neye yapmadm diye sorulabilirdi. Amma 
neye yarar ki ellerindeki vesaitle ancak bu ka-
dar yapilabilir. Yalniz okullarm noksanligi 
ve talebenin hucumu kar§ismda, ogretmenler 
kisa bir zamanda bunlarla ugra§amiyorlar, 
onlarm bilip bilmediklerini anliyamiyorlar ve 
sonra imtihanlarda verdikleri notlarda yanili-
yorlar. Kanaat imtihanlarmda verdikleri no-
tun, hepsi demeyeyim amma, nazan dikkate 
alinacak bir kismi, isabetsizdir. Cok degil iki 
misal, i§te bir resim hocasi. Bir talebeye ilk 
imtihanda (bir) numara veriyor. tJg ay sonra-
ki imtihanda (yedi) numara veriyor. Bir tale-
be bu iic ay igerisinde (bir) den (yedi) ye gi-
kamaz. Cocukta ya evvelce de bir istidad var-
di, yahud yoktu. Varsa nigin evvelce dikkat 
edilmedi? Ben bu resimlerin ikisini de gordiim, 
ben ressam degilim amma resimden anlarim, 
ikisi arasmda hie bir fark yoktu. Bu, miihim 
bir noktadir. Misal olarak soyledim, bu yal
mz degildir. 

Bir muallim edebiyat dersinde bir gocuga 
tarn not vermiyor. Fakat tarn not almak hak-
kidir. Soruyorum nicin bu cocuga tarn not 
vermiyorsunuz diye. Bu, mebus (jocugudur, 
ona tarn numara verseydim; iltimas etti deni-
lirdi, diyor. Halbuki bu zihniyet pek yersiz-
dir. tsterse bir iscinin, isterse bir vekilin, bir 
mebusun cocugu olsun, yani kimin olursa ol-
sun, hakki i°3 bunu vermek lazimgelir, de-
gilse bittabi vermemek lazimgelir. Ogretmen-
lere takdir hakki verilirken, nasil davranma-
lan lazimgelecegini, kendilerine ogretmeleri 

iqin, saym bakandan rica ederim. 
Biraz da inzibat ve hurriyet meselesine te

mas edecegim. Belki biz, vaktile siki bir inzi
bat altmda yasadigimiz icin olacak, onu ho§ 
goruyoruz. Ancak hakikatta hiirriyetin fazla-
sma taraftar degilim. Hiirriyeti 50k severim. 
Fakat bu oyle bir silahtir ki, anlamiyanm 
eline fazlasile verildigi zaman kendisine zarari 
dokunabilir. Onun igin gocuklarm hig olmazsa 
liseyi bitirinceye kadar okuyacaklan eserleri, 
oturacaklari ve gezecekleri yerleri, eglence ma-
hallerini kontrol altmda bulundurmalidir. Bu-
nun icin de polisin, jandarmanm ve bilciimle 
alakadar Devlet memurlarmm basiretleri oniin-
de bulundurulmalidirlar. Yakalannda okulla
rm adi ve kendilerinin numaralan bulunmali. 
Bu §ekilde inzibat tamamile yerine getirilebi-
lir. Bu giin maalesef bu cihetler takib edilemi-
yor. Mekteb ise zaten kalabalik, talebe cok-
tur, hocalan azdir. En kudsi bir emei tahak-
kuk etmiyor. 

Bu giin inzibat iginde yetismeyen gocuk, ya-
rm bunu zor bulabilir. Hayat, bence, intizam 
ve inzibattir. Fikirde hurriyet, ayri seycUr. 

Hususi mekteblere, yani hususi kimseler ta-
rafmdan agilan liselere temas edecegim. Bu 
nokta §ok muhimdir. Duydugum sudur: Bu li-
seler miistahak olmadigi halde, krymetsiz tale
beye sehadetname veriyor. Bunu elimle tutma-
dmi ve bizzat ta mii^ahede etmis degilim, fakat 
gok dinledim. belki sahih degildir, lakin ma-
damki soylenilmektedir, bunun iginde bir par-
ga hakikat olmak ihtimali vardir. Kiiltiir ba-
kanligi hususi mekteblerden verilen sehadetna-
melere fazla krymet vermiyecektir, amma nigin 
olsun? Bu bahsi fazla uzatmak istemiyo'rum. 

Bir noktaya daha temas edecegim. 0 da yati 
mekteblerindeki gida meselesidir. Dinledigime 
gore gidalar gayri kafi geliyor ve talebeyi do-
yurmuyormus. Verilen para belki kafidir de 
mekteblerde iyi idare edilmiyor. Herhalde Saf-
fet Arikanm buna ehemmiyet vermesini rica 
ederim. 

Ecnebi diller meselesine gelince; Bu giin he-
piniz, benim kadar, kanisiniz ki hig degilse bir 
garb dili bilmege muhtaciz. Yeni nesil bunlari 
ogrenmedikge hayatlarmda daima bir bosjluk 
kalacaktir. Gergi bu giin mekteblerimizde Ingi-
lizce, Almanca okunuyor amma, bu giinkii ted-
risat sekli, bunlari tarn olarak ogretemiyor. Li-
san derslerini taibii Kiiltiir bakanligi bir siis 
olarak mekteblere kabul etmemis,tir. Amma ders 
saatleri azdir, talebenin bunlari layikile ogren-
mesine lmkan yoktur. Bunun igin bir tedbir 
almmasi lazimdrr. 

Arkadaslar; son bir noktaya daha temas ede
cegim : Meliha Ulas arkadasmnzm noksan birak-
tigi bir ciheti de ben tamamlryacagim. Madem 
M medeni bir insan olmak iizere ortaya atildik. 
Bu giin dans da medeni bir ihtiyagtir. Bilhassa-
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kiz mekteblerimizde dans dersi yoktur. Bunun 
yapilmasi o kadar zor bir sey degildir. Kizlari-
miz bunu salonlarda ogreniyor. Halbuki kendi 
bgretmenleri ontinde ve kugiik yasta ogrenme-
leri daha iyi olmaz mi? Bundan kaybetmezler 
belki kazanrrlar. 

BERg TtJRKER (Afyonkarahisar) — Arka-
daglar, gimdi Bay Kazim Nami gibi muhterem 
bir arkada§imiz bendenizi mutaassip ve cahil bir 
adam gibi telakki buyurdular. Benim mektebler 
igin soyledigim fikri gayet §iddetle tenkid etti-
ler. Bendeniz cok liberal fikirli bir adamim. 
Soylediklerimi miisaadenizle izah etmek istiyo-
rum; ktieuk yagtaki gocuklarm dimaglan daha 
korpe iken erkek ve kiz farki yoktur buyurdu
lar, bendeniz erkek ve kiz farki oldugunu bili-
yorum. (Gulu§meler). 

Qocuklann dimaglan daha korpe iken bize 
kumaiyla eden bir tabiat vardir, bir natiir var-
dir. Buna kapilirlar, tabi olurlar. Bendeniz 10, 
12, 13 ya§lanndaki mekteb gocuklarmm korte 
gibi bir §eyler yaptiklanni biliyorum. (Gulii§-
meler). Bendeniz diyorum ki, bu gagdaki go-
cuklar ayri okusunlar, akilii balig olduklan va-
kit birlefsinler, o zaman bir mahzur yoktur, 
giinku kendi kendilerine kumanda edebilirler. 
Fakat dimaglan korpe iken birlegtirilirlerse o 
vakit erkek ve kiz farki oldugu meydana gikar. 
(Giiliismeler). 

EMlN SAZAK (Yozgad) — Simdiye kadar 
soz alan arkada§lanmiz bendenizin soyliyecek-
lerimin bir kisimini soylemis, bulundular. Yalniz 
noksan kalan bir cihet hakkinda Muhterem ve-
kilimizin nazan dikkatini celbetmegi bir vazi-
fe addederim. Istanbuldaki tlniversitenin imti-
hanlarmi mevzuubahs etmek istiyorum. Bilhas-
sa Hukuk fakiiltesinin. tstanbulda §imdi imti-
hanlar §tt gekilde cereyan etmektedir: Talebe 
senede be§ kompozisyon gegiriyor. Ikincisi li-
san imtihanmi vermesi lazimdir ve bunda mu
vaffak olacaktir, eyi not alacaktir. tlgunciisu 
askerlik imtihanini verecek ondan da not ala
caktir. Borduncusii bir yoklama imtihani mi 
diyeyim, yoksa baskm imtihani mi diyeyim, bir 
imtihan verecektir. Bu imtihan da §oyle oluyor: 
Iki dersten ve mesela Medeniyet ve Usulii hu-
kukiyeden iki gun sonra imtihan olacaksiniz 
denir ve bu iki imtihana ihbann ikinci gunti he-
men baglftndigi igin talebe bir kere olsun bu 
dersleri tekrar gbzden gegirmeye imkan bul-
maksizm imtihan olmaktadir. 

Bu, baskim imtihani talebenin daimi surette 
galismasi igin bu bakimdan belki gayet giizel 
bir esydir. Fakat hepsi birden olunca zannede-
rim fazla bir siddet olur. Maamafih bununla da 
kalmiyor; Bu bes genebrden gegen talebe, eger 
bu baskm imtihanlarmda muvaffak olursa ar-
tik imtihana kabul edilebilir; edilir, fakat sayet 
bir dersten muvaffak olamazsa veyahud ders-

lerden birisini geriye birakmaga mecbur olur
sa, ikmal imtihanmda yalniz bu dersten degil, 
derslerin hepsinden imtihan verecektir. Ve mu
vaffak olmus sayilmak igin de derslerin her 
birinden 7 numaradan asagi, almamasi sarttir. 

Bu boyle... Bu, iyi talebe yetistirmek igin, 
siiphesiz ki, dogrudur ve iyi talebe yetistirmek 
igin talebeyi iyi galistirmak lazimdir. Fakat 
bu talebenin pek gogu memleketin §urasmdan, 
burasmdan tstanbula giden ve envai muskiilat 
iginde galisan genglerdir. Bunlari yalniz lisan-
dan muvaffak olmadi diye imtihana almiyoruz. 
Baskm imtihani dedigimiz imtihanda muvaffak 
olamadi diye imtihani kabul etmiyoruz. Ben
deniz bu usulun Istanbul meclisi muallimini ta-
rafmdan verilmis karara miistenid oldugnnu 
biliyorum. Fakat gok zannederim ki, bu, kadari 
fazladir zira bu gun burada da Ankarada da bir 
Hukuk mektebi vardir ve mezunlari ayni hu-
kuku ve salahiyeti haizdir. Birinden cjkan ne 
gibi vazifelere tayin ediliyorsa oteki de ayni 
haklara maliktir. Boyle oldugu halde bu saydik-
lanrnm hig biri Ankarada, burada tatbik edil-
miyor. Burada mesela lisan imtihani yoktur. 
Sonra baskm imtihani dedigimiz, birden bire 
talebeyi imtihana davet etmek yoktur. Burada 
bir talebe isterse 8 dersin dordiinden imtihana 
girer, dordunu de ikmale birakabilir. Halbuki, 
orada bu hak verilmedigi gibi, talebe yeniden 
aa$gi numara aldigi takdirde butiin derslerden 
ikmal imtihani vermek mecburiyetindedir. 

Onlar da, bunlar da evladlanmizdir. On-
lar da, bunlar da muskilat iginde galiagn ve mu
vaffak olmak isteyen ve yarin memleketin bek-
ledigi giizideleri yetistirecek Mmselerdir. Eger 
Istanbuldaki usul dogru ise bunu Ankarada 
nigin tatbik etmiyoruz . Ankaradaki kafi ise 
Istanbuldakileri nigin bu kadar tazyik ediyo-
ruz?. Bendeniz bu iki hali telif edemedim. Ara-
daki yegane fark orasmm bir iiniversite olusu, 
bir heyeti mualliminin, heyeti miiderrisinin giz-
digi bir usule tabi olusudur. Fakat esasen onun 
bir muhtariyet ve sairesi yoktur. 

Bu dogrudan dogruya bu giin Maarif veka-
letine merbut bir muessesedir. Ankaradaki im
tihan usuliine kabul ediyoruz ve iM taraftan 
mezun genglere ayni vazifeyi veriyoruz, o halde 
Ankara mektebinin imtman hususunda taMb 
ettigi usul kafi demektir. IstanbuldaMlar igin 
bunun fevkinde bir talebde bulunmak bunlari, 
bu miiskilat iginde, smif gegemeyerek, mesela; 
4 senede bitirmek yerine 5 senede, 6 senede bitir-
mek gibi elim bir netice tevlid edebilir ve mem-
lekette biran evvel hizmete atilmak isteyen geng-
ler, bu suretle hizmette geg kalmis olurlar. Ben
deniz muhterem vekilden bu nokta iizerinde te-
vakkuf buyurmasmi ve bu mesele iizerinde tet-
kikat yapmalarmi, ve Ankarada gosterilmis olan 
te&hilatm, tstanbulda da yapilmasmm muk-

— IM — 



t : 6& 26-5-1937 ti : 1 
kiin olub olmadigmi, ve oldugu takdirde bunu 
temin etmelerini rica ederiin. 

BEK1R KALELt (Gazi Anteb) — Arkadas-
lar, ufak bir noktanm tavzihi igin kiirsiiye 
giktrm. Takdir buyurursunuz ki bu kiirsiiden 
soylenen her soziin mana, siimulii ve rolii bii-
yuktiir. Ben bu sorguyu yapmak isterken her 
hangi bir arkadasm bir siii niyetine hamletti-
gimi arzetmek istemiyorum. 

Bu hisden uzagrni. Deminden Kazim Nami 
arkadasrm, protesto ederim sonucile, Tiirker 
arkadasmiizrn bir beyani iizerinde tevakkuf et-
tigi zaman zannettim ki benim dinledigim bir 
noktayi da duymuslardir, onu da tashih edecek-
lerdir. 0 nokta hallolundu. Miisaade buyurur-
saniz benim Tiirker arkadasrmin sozlerinden 
duydugum sozlerin - ki zapta gegmi$tir, - bir 
kismmi arzedeyim. Bunun mana ve ^umulunii 
izah etsinler. Zannederim ki daha isabetli bir 
hareket olur. Tiirker arkadsfim, kiz ve erkek 
talebenin bir arada okumalarmm mahzuru veya 
$usu ibnsu iizerinde tevakkuf ederken ve yahud 
bu mevzua girerken (Kelime kelime hatirmida 
ve esasen zapta da gegmistir) §oyle bir beyanda 
bulundular: Buyurdular ki; mektebe baslryan 
talebenin bir kremmm ana terbiyesi var, fakat 
biiyuk bir kismmm ana terbiyesi yoktur. Bu 
fiMr kelime kelime hatirimda. Bunda hig §iip-
hem yok, makus bir maksudu yoktur. Kendi-
lerini tenzih ederim. Fakat kendi beyanlarile 
de, bununla istihdaf ettikleri maksadi veya ne 
dusunduklerini izah ederlerse, ve yahud bunun 
hig de boyle bir mana gikacak sekilde soyleme-
digini ifade ederlerse, kiirsiiden yapdan bu ikin-
ci beyanat zannederim ki yerinde olur. 

DAMAR ARIKOGLU (Seyhan) — Bir mebus 
bir mebustan siial soramaz. 

BALKAN — Siial sormuyor. 
BERQ TURKER (Afyon Karahisar) — Ma-

ruzatrmda yine bir siii tefehhiim oldu. Ana 
terbiyesi vardir veya yoktur meselesi; ben fik-
rimi izah edeyim. Bazi analar vardir ki, mes-
guldiir. Bazdan ekmek parasmj gikarmak igin 
sabahtan gikrp giderler, gocuklarmi bir kadma 
birakirlar. Onlar kendi istedikleri gibi cocuk-
larma terbiye veremezler. Ben ana terbiyesi 
demekle, biitiin memleketin analarmi kast et-
medim. Bendeniz, gayri kafi terbiye alanlarm 
ilk mekteblerde terbiyelerine dikkat edilmesini, 
muhterem arkada^imiz Ulas,m buyurduklari 
gibi, tramvaya nasil binilecek, yolda nasil yii-
riinecek va saireyi ogrenmelerini rica ettim, 
Bunun igin mekteblerde miirebbi ve miirebbiye 
ler olsun dedim. Maksadim pek basittir. Kati-
yen milli namusa dokunacak bir soziim yoktur. 
Bundan muhterem arkada^nn emin olabilirler 

BEKlR KALELt (Gazi Anteb) — Aakadas-
lar; dinlediklerimi yanlis. anlamadignni anli-
yorum. Onun igin kiirsiiye geldim. Elimde yazil-
mis, ifadem yok, irticalen iyi soylerim de 

demiyorum. Sbzlerim alelfevirdir, noksan ifade-
lerim olursa oziir dilerim. 

Demin de arzetmiftim ki, arkadaslar bu kiir-
sii biitiin, kelimelere tasarrufu isteyen bir kiir-
siirdiir. Her kelimenin §iimuliine, manasma ve 
hatta yayilabilecek akislerine dikkat etmelidir. 
(Giirultuler). 

SIRRI lQ6Z (Yozgad) — 0 kiirsii hakikat 
kiirsiisiidur. 

BEKtR KALELt (Devamla) — Demek is-
tedigimi izah edeyim: Nicin bunu soyledi demi
yorum. Burada soyliyemez de demiyorum. Tek-
rar ediyorum, herkes bu kursiiniin serbest bir 
kiirsii oldugunu bilir, ben de boyle bilen bir in-
sanim. Soylenen soz memleketin cok titizlikle ii
zerinde duracagi bir noktaya temas etmektedir. 
Bu memleket jyeniden dirilmege baglarken, da-
yanilan, tek istinad noktasi; ferdlerinin, evlad-
larmin yiiksek terbiyesi ve vatan a§kmi da igi-
ne alan, bizi ve bizden evvelkileri yeti§tiren ve 
bugiin mektebe giden talebeyi de yeti§tiren ana-
lann verdigi terbiyedir. Evladlanmiz iyi terbi
ye edilmiyor, soziinii duydugum zaman burada 
benim igimden kopup gelen isyandir. (Guriiltii-
ler). 

Arkada§lar, soziime son verirken kiirsii 
hiirriyetine hiirmet eden bir insan oldugumu 
tekrar ederim. Bu noktada 50k israrim; yine 
tekrar ediyorum, boyle bilhassa ciimhuriyet nes-
line, ciimhuriyeti yarin ellerine teslim edecegi-
miz genclige, buradan bu §ekilde hitab etmek, 
benim oldugu kadar sizin de tahammiil edemi-
yeceginiz bir §eydir. 

HAKKI KILigoSLU (Mu§) — Boyle bir §ey 
yoktur. 

MAZHAR MtJFlD KANSU (Denizli) — Ar-
kada§lar; te§kilatr esasiye kanunu mucibince, 
bu kursude tahdidat yoktur. Her mebus istedi-
gini soyliyebilir. (Siddetli alki§lar). Ve yine ar
kadaslar hig birimizin diger bir arkadasimizi 
vatanseverlik noktasmdan tenkide hakku sala-
hiyeti yoktur. Hepimiz vatanperveriz, hepimiz 
bu vatanm kolesiyiz, hepimiz koyliiyii, halki se-
veriz, hepimiz halki, koyliiyii korumak isteriz. 

BEKtR KALELt — Aksini kirn soyledi. 
M. MtJFtD KANSU (devamla) — Binaenaleyh, 

senin manayi maksudun t}\i idi, sozlerinin tahtrn-
da mtistetir hiive vardi.. Boyle tahdidat yoktur. 
Hig birimizin diger birimiz hakkmda ufak bir 
§uphe giitmege de hakkimiz yoktur. Bu, boyle.. 

Bendeniz Muhterem vekilden bir sual sora-
cagnn. I§itiliyor, ders seneleri artryormu§. Ders 
senelerini artirmaktansa, acaba bir sene icinde 
kag giin tatil vardir ve talebe kag giin ders 

okuyor? Lutfen bunun hakkmda izahat versin-
ler (Giiliigmeler). 

MAARtF V. S. ARIKAN (Erzincan) — 
Arkadaslar; bir gok saym hatiblerin kiiltiir is-

leri hakkmda gbsterdikleri alakadan ciiret alarak 
ve musamabaniza da dayanarak gerek tahsisatnu 
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gegen sene kabul buyurmus oldugunuz btitgede-
ki i§ler; gerek bu sene kabul buyurmak lutfun-
da bulunacag-iniz isler hakkmda kisaca maru-
zatta bulunmak isterim. Bununla hem arkadas-
larani tenvir etmis. hem de hatiblerin bir 50k 
suallerine kismen cevab vermis olacagrm. 

Arkadaslar; bir noktayi tebariiz ettirmek 
isterim. Bu sene Kiiltiir bakanhgi biitgesi 
2 300 000 lira bir fazlalikla huzurunuza tak-
dim edilmi^tir. Bu parayi temin buyuran saym 
Basvekilimize ve Fuad Agrali arkadaszma ve 
bunu kabul buyuracak olau siz arkadaslarima 
te§ekkiir ederim. Yalniz su noktayi da tebariiz 
ettirmek isterim ki Kiiltiir bakanligmin biitgesi 
otomatik bir surette her sene artacaktrr. Buna 
sebeb; siikranla goruyoruz ki ilk tahsil gagmda 
bulunan goeuklarmiiz gittikge artmaktadir. Ge
gen sene 680 000 raddesinde olan talebe mevcu-
du bu sene 730 000 i bulmustur. Bu fazlalik ta-
biatile orta mektebleri ve orta mektebler lise-
leri. liseler de yuksek mektebleri zorluyor. 

Talebe gogalmca muallim ihtiyaci artiyor, 
memur ihtiyaci artiyor, bina ihtiyaci artiyor, 
bir 50k levazimi tedrisiye ihtiyaci artiyor. Bu 
fazla tahsisatm 830 bin lirasx bu sene kadroya 
girecek olan muallimler maasi oldugunu 380 
yahud 400 bin lirasmm memur ve muallim ders 
iicretleri oldugunu 600 ktisur bin lirasmm da 
im-iaat parasi oldugunu soylersem 2 300 000 li-
ranm nasil eridigini goriirsiinuz. Geriye kalan 
paralar da - Esasen Meclisi alinin siarfdir - bas-
lanmis. olanislerin inkisafma, takviyesine has-
redilmi^tir. 

Maruzatima yuksek tedrisattan basliyaca-
gim. 

ttniversitedeki ilk tesisinde mevcud 3000 di. 
Bu sene 5000 ne yaklasmistir. tjniversitede ya-
pilan islahattan birisi Hukuk fakiiltesinin gbrti-
len luzum iizerine dbrt seneye iblagi, ve Hukuk 
fakiiltesinin yanmda bir iktisad fakiiltesinin 
agilmasi; Yuksek muallim mektebinin yanmda 
da bir Pedegoji enstitiisunun acilmasidir. gdrii-
len liizum iizerine dedim; giinki arkadaslar, 
yuksek mekteblerin bu gibi programlarmm se-
nelere taksimini tedris heyeti yapar. Vaziyeti 
tetkik ve tesbit eder, Bakanlik bunu inceler, 
eger makul gbriirse kabul edilir. Saym profe-
sorler, hatta igimizde bulunan profesorler de 
dahil oldugu halde toplanarak vardiklan ne-
tice : Bu giinkii okunan malzemeye gore behe-
mehal Hukuk fakiiltesinin 4 seneye cikanlmasi 
zaruretidir. Bundan maada (Miilkiye mekte-
bi), Siyasal bilgiler okulu da ayni suretle 4 
seneye gikarilmi§tir. Gegen sene tahsis buyur-
dugunuz mebaligle Badyoloji enstitiisii kan 
tahlili enstitiisii, hayvanat ve nebatat enstitii-
leri ikmal edilmi§ bulunuyor. Arkada§lar;\ bi-
zim fen ve edebiyat fakiiltelerinin yatili kis-
mmi ihtiva eden bir mekteb vardir. Yuksek 
muallim mektebi. Bu mekteb bize liseler igin 

muallim yeti§tiriyor. Maarifin en biiyiik derdi 
muallim ve bilhassa Darulfunun mezunu olan 
muallim ihtiyacidir. Bu az yeti§mektedir. Bu
nu gogaltmak igin vasitalanmizdan biri de ya
tili adedini cogaltmaktir. Bu sene, Evkafm 
Vefada ba§layip ta bitiremedigi bir binayi sa
tin aliyoruz ve bunu bir pansiyon haline getire-
rek 200 genci orada okutacagiz. Istanbuldaki 
Giizel sanatlar akademisini gegen sene de arzet-
tigim gibi takviye etmek mevkiindeyiz. Bu 
sene Avrupadan mimari, heykeltra§i ve resim 
igin iig tane beynelmilel gohretli uzuv getirt-
tik. Bu profesorler i§e bagladilar. Bunun te-
siri iledir ki, hem talebe adedi artti, hem ders-
ler daha muntazam bir hale girdi. 

Giizel sanatlar akademisi yanmda Turk tez-
yini sanatlar §ubesi agildi. Bizim muhterem 
uzmanlanmizdan yedi ki§i de burada gah§mak-
tadir. 

Rasadhanenin bazi noksanlan vardi, ge
gen sene lutfedilen para ile ikmal edildi, ma-
rograf ve saire yapildi. Bu sene de memleke-
timizde beynelmilel noksan kalmi§ olan man-
yatik hassasmi tesbit edici bir miiessese viicu-
de getirecegiz. 

Ciimhur Ba§kanligmin buradaki Flarmonik 
orkestrasi inkigafina devam etmektedir. 

Agilan konservatuvar iki kisma aynlmi§tir. 
Birisi tiyatro, digeri muzik kismidir. Tiyatro 
kismma, iki sene olmak iizere 9 u kiz, 16 si 
erkek olarak 25 talebe almmi§tir. Muzik kis-
mmda daha ziyadedir. 

Ankaradaki Dil - tarih fakiiltesi, dil ve 
tarih kurumlan, me§kur olan mesailerine de
vam etmektedirler. Gegen sene yapilan ve Ata-
tiirkiin bizzat huzurlan ile te§rif buyurdukla-
n kongrenin giizel hatirasi hepimizde mahfuz-
dur. Oniimiizdeki bu eylulde bir tarih kongre-
si yapilacaktir, arkada§lanmiz bunun igin ha-
zirlanmaktadirlar. 

Siyasal bilgiler okulu, malumu aliniz oldu
gu iizere, bu sene Ankaraya nakletmis. ve me-
saisine devama ba§lami§tir. 

Arkadaslar; §imdi meslek mekteblerine ge-
giyorum. Iki sene once vekalete gegen bu mek
tebler hakkmda eger izin verirseniz biraz et-
rafli malumat vereyim. (Hay, hay dinleriz ses-
leri). 

Bakanliga merbut mektebler; erkek sanat 
okullan, ak§am erkek sanat okullan, kiz 
enstitiileri, ak§am kiz sanat okullan kiz er-
tik ogretmen okulu, orta ticaret okullan, bi-
rinci ve ikinci devreli ticaret liseleri, akgam 
ticaret okullan, yapi ustasi okulu, terzilik ve 
kiirkgiiliik okulu. Ceman yekun on katagoridir. 

Bunlardan erkek sanat okullarmm Vekale
te gegtikten beri inkigafi gayani memnuniyet-
tir. Ragbet biiyiiktur ve talebe tehaciimii zi
yadedir. Hatta §unu bir taraftan memnuniyet-
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le, diger taraftan esefle kaydetmek isterim; 
gegen sene bu mekteblere 2127 talebe miiracaat 
ettigi halde bunun ancak dortte birini alabil-
dik. Bu kadar ragbet vardi, bu kadar az ala-
bilmi§izdir. Ancak bunlar yatili talebe olmak-
la beraber, bu mekteblerin bazilarma giinduz
lii talebe aliyoruz. Buralarda giinduzlu talebe 
yatili talebeden daha ziyade olmaga ba§lami§-
tir. Bu suretle yatili mektebi giinduzlii §ekle 
sokarak talebe adedini ayni biitge ile gogalt-
maga galisacagiz. Maahaza §unu da arzedeyim 
ki, gegen sene alinan 435 talebe, bu mekteb
lerin idarei hususiyelere aid oldugu zamanda-
ki miktardan % 25 fazladir. Her bran§ta oldu
gu gibi bu meslek mekteblerinde de en acil ve 
miibrem ihtiyag ogretmen meselesidir. Bunla
rm bir goklari Avrupada yeti§tirdigimiz geng-
lerden olmakla beraber Avrupali muallimler 
de vardir. Bunlar bize pahaliya gelmektedir. 
Onun igin bu sene Ankarada sanat mektebleri 
igin muallim yeti§tirmek iizere bir mekteb agi-
yoruz. 1935 - 1936 yilmda bu sanat mekteb
lerinde 1865 talebe, 189 ogretmen varken bu 
yil talebe miktari 2126 ya ve ogretmen mikta-
n da 200 e cikmi§tir ve bunlar bu sene zarfm-
da 248 mezun vermi§tir. 

Ak§am erkek sanat okullan : 1§ sahasinda 
gali§an fakat sistematik bir surette yeti§me-
mi§ olan i§cileri ak§am sanat okullarmda oku-
tarak bunlarm bilgilerini ve kabiliyetlerini art-
tirmak yolundayiz. Bu gun bir iki yerde tec-
riibe ettigimiz bu okullarda 160 kadar i§gi ga-
lismaktadir. 

Kiz enstitiileri : Evvelce Ankara, Istan
bul, tJskiidar, Izmir ve Bursada olmak iizere 
be§ tane olan bu enstituler bu sene Kadikoy 
ve Adanada da birer tane agilmak suretile ye-
diye iblag edilmi§tir. Bu, kiz enstitiilerinin yap-
tigi hizmet hepinizce malum oldugu igin fazla 
tasdi etmek istemem. Gegen ders yilmda bun
larm talebe miktari 1266 iken bu sene 1460 a 
gikmi§tn\ 

Ak§am kiz sanat okullan: yurdun her tarafm-
dan boyle mekteblerin agilmasi igin vuku bulan 
miiracaatlar; bu mekteblere olan ihtiyacm ne 
kadar bariz ve acil oldugunu gosterir. Evvelce 
Ankara, Istanbul, Izmir ve Bursada olmak iizere 
yedi yerde miiessesti. Bu sene, gegen sene ka-
bul buyurulmus, olan tahsisatla, Adana, Afyon, 
Diyarbekir, Edirne, Erzurum, Konya ve Trab-
zonda olmak iizere yedi tane kiz aksam okulu 
agtik. Bunlarm faydalan pek asikardrr. 

Bu mekteblere devam edenlerin miktari ge
gen yil 3655 iken bu sene 6980 e gikmistrr. Yani 
bir misli artmi§trr. 

Kiz meslek ogretmen okullan: Bu Ankarada 
vardir. Gegen sene 37 mezun vermistir. Bu sene 
ihtiisas §ubesi de agilmi§trr. Buradan gikacak-
lar enstitiilere dogrudan dogruya muallim ola-
caktir. 

-i93t e •. l 
I Ticaret liseleri: Izmirde ve Ankarada var

dir. Ug tane orta ticaret okulu da Adana, Samsun 
ve Trabzondadrr. Bunlarm talebesi 810 iKen 
bu yil 935 e gikmisjtir. Ankarada bir yapi usta 
okulu vardir; bu gunkii mevcudu 180 dir. Bun
larm tatil zamanlarmda buradaki ins>atta her 
biri 200 - 250 kurus, kadar bir yevmiye aima-
lan kendilerinin ne kadar iyi yetistigini ve ne 
kadr arandigini gostermege Kaii bir delildir. 

Arkada§lar, meslek mektebleri hakkmda bu 
malumati arzetmekten maksadim §udur; mem-
lekette bu mekteblerin adedini sanayiimizin 
lnM^alma uyarak rasyonei bir sekilde yapmak 
istiyoruz ve adedi giinden giine artmak-
taair. Tabii bu, memnuniyete aeger bir nadi-
sedir. 

Orta mekteb vaziyeti: orta mekteblerimizin, 
ihtiyaci 3 esasa istinad eder ve onlara ihtiyac, 
gosterir. Muallim bina, program ve kitablarri 
tanzimi. (Para da sesleri) 

Esasen baslarken siikranla kaydettim ki, 
okuyan tlebenin sayisi giinden giine artmakta-
dir. Gegen yil orta mekteblerde 75 229 vatan 
evladi varken bu sene 90 000 i asacagmi kuvvet-
le tahmin ediyoruz. Evvelce de arzetmis.tim ki 
muallim olmaymca, mekteb agmakta iayaa yok-
tur. Gegen sene kadromuza giren muallimierle 
agilan lazla dersanelerin (ki adedi 209 a balig 
oiuyordu.) Bunlarm ihtiyacmi temin ettikten 
maada ayrica Bafra, Bakirkby, Bandirma, Bey-
koz, Qorlu, Jj'atih, mebolu, xstanbul JSuleyma-

. niyesi, Kasnnpasa, Uskudar, Karakose ile iviusta 
birer orta mekteb agmaga muvaffak oiabiidiK. 

Gegen yil tasvibinize mazhar olan bir usul 
bu sene memnuniyet verici bir netice verdi. 
O da bilhassa orta mektebler igin Gazi terbiye 
enstitusiinde muallim yeti§tirilmesidir. Yapilan 
imtihan sonunda muvaffak olan 172 ki§i diger 
arkada§lar gibi, imtihan vererek bu sene orta 
okullara muallim olacaklardir. Bunu bir suretle 
tebariiz ettirmekte fay da gdriiyorum; Bazi arka-
da§lar, bunlarm yalniz bir kurs goriip mekteblere 
gidecekleri zannmda bulunnauslardir. Arkada§-
lar; bu, boyle degildir. Tipki Gazi terbiye 
enstitiisunden gikan bir zat nelerden imtihan 
oluyor, ne gibi §artlara tabi tutuluyor ve ken-
disinden neler isteniyorsa bunlar da ayni 
imtihani gegirmek mecburiyetindedirler. Yoksa 
ba§ka tiirlii orta mekteb muallimi olamazlar. 

Gegen yil gorumda ve Antalyada basladigi-
miz binalar bu yil bitecektir. Istanbulda ba§la-
digimiz sanatoryom -ki, yiiz yataklidir - gok 

tahmin ediyoruz ki, bu yil eylul veyahud tesrini-
ewelde bitecektir. Veremli muallim ve tale-
benin en biiyuk bir ihtiyacmi temin edecek olan 
bu sanatoryom; Heyeti Celilenizin ve Oiimhu-
riyetin en giizel bir eseri olacaktrr. (Alki§lar). 

Arkada§lar; musbet ilimlerin anzari olarak 
| okutmasi gibi mahzurlu bir sulden kagmmak 
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igin bu sene lutuf buyurulan 300 000 lira ile 
fizik ve kimya laboratuarlari yapilacaktrr. 
Bunlar 30 liseye ve 160 orta mektebe kifayet 
edecek derecededir. Yapi ve bina i§leri igin 
600 000 bin lira konmus. oldugunu arzetmis. ve 
bu paranm simdiye kadar baslanmis olan insa-
atm ikmaline tahsis edilecegini de ilave etmis-
tim. Bu sene Adapazarmda da bir orta mekteb 
yapilmasma baslanacaktir. Elimizdeki tahsisatla 
Ankarada gazhane oniindeki arsamizda 30 dersa-
neli biiyuk bir lise ve asfalt cadde iizerinde de, 
Qankm kapismda bir orta mekteb yapmaga 
ugrasryoruz. Bu bina isini soylerken bilhassa 
sunu siikranla kaydetmek isterim ki, halkmnz 
mekteb yaptirmaktan asla gekinmiyorlar. Hatta, 
son bir tetkik ve teftis seyahtine giden saym 
arkadasjcm Ridvan Nafiz gittigi yerlerden yiiz 
binlerce liralik insaat vadi alarak donmii§lerdir. 
Bunu huzuru alinizde §iikranla kaydetmeyi 
zevkli bir vazife bilirim. 

Nesriyat isleri hakkmda maruzatta buluna-
cagim: 

Arkadaslar, ilk is olarak universitemizdeki 
talebeye ve miinevverlere istedikleri gibi kendi 
dillerinde etiid yapacak kitaplar hazirlamak ve 
nesretmek istiyoruz. Miitehssislarma, Istanbul 
tJniversitesinde tetkik ettirdik, 400 den fazla 
kitabi muhtevi bir liste oldu. Bunlardan 60 ta-
nesi bu sene igin tercume edildi, basildi veya 
basilmak iizeredir. Bu miinasebetle Puad arka-
dasima bir sey soyliyeyim, Ftizuli hakkmda 
bir kitabdan bahis buyurdular. Arkadaslar, Ve-
kalet bununla 3 - 4 sene once alakadar olmustur. 
Hatta Cemal Hiisnii arkada§imin zamaninda 
Kopriilii Puad arkada§imiz tavassut etmi§ ve 
bunu tetkik etmi§lerdi. Bu kitab be§ cild imi§, 
iki cildi basilmi§ uq cildi el yazisi imi§. Bu kitab 
ba§ka bir lisanla yazilmi§ oldugu igin tetkiki 
gug oluyor, yalniz ba§ tarafmi tetkik etmekle 
eyi bir fikir almmi§ olamaz. Ben gok iimid edi-
yorum ki bu kitab da Edebiyat fakultemizin 
tetkikinden gecerek Fakiiltenin serisi sirasma 
girmi§ bulunsun. Yani makinemiz o kadar yag-
siz degildir. 

Arkada§lar, Atatiirk'iin bizzat kendi nurlu 
elile ba§ladigi ve bizzat me§gul oldugu istilahla-
rimiz pek yakmda bitmek iizeredir. Riyaziye ve 
tabiiye terimleri bitmi§tir. Bu i§ de bitince tek 
kitab ustrliine gitmekte bir mahzur kalmiyor. 
tJmid ediyoruz ki bnumiizdeki yil bunu tahak-
kuk ettirecegiz. Demin programdan bahsetmi§-
tim. Otedenberi liselerin 11, 12 veya 13 sene 
olmasi hakkmda bir nazariye vardir. Arkada§-
lar, bakanligimiz bu i§i 11 sene olarak tesbit 
etmigtir. Pakat bu tesbiti bir tetkike dayanmak-
tadir. Bundan 1,5 sene evvel Istanbul iiniversi-
tesindeki yerli ve yabanci profesorlere biz §u 
suali sorduk, Fransiz, tngiliz, Alman, her ne 
ise. Yani boyle Avrupada iiniversite mezunu olan 
bir geng bu musbet ilimlerden ne ogrenmek ih-

tiyacmdadir, bunu bize tesbit ediniz, bunun iini-
versiteye aid olan kismmi cikaracaksiniz, miite-
baki kismmi bize miifredatile gondereceksiniz. 
Bu zatlar aylarca gali§tilar ve bunu tesbit etti-
ler. Bu tesbit olunduktan sonra bizim miitehas-
sis taninmis kiymetli muallimlerimizden 30 - 40 
kadanni buraya gagirdik ve bir komisyon yap-
tik. Bunlar vaziyeti tetkik ettiler, neticede bu 
malzemenin 11 senede kolaylikla gocuklar ta-
rafmdan hazmedilecegi, kavranacagi hususuna 
kanaat getirdiler. Bu suretle liseler 11 sene ol
du. 

Demin kitablarimizm tek kitab olarak yapi-
lacagini arzettim . Kitaplar hep bu program-
lara istinad edecektir ve etmektedir. 

Arkadaslar; anitlarimizi korumaktaki has-
sasiyetinizi bildigim igin miisaadenizle bunlar 
hakkmda kisaea malumat arzedeyim: Gegen 
sene Topkapi saraymm mutfaklari tiirk ve is
lam eserleri muzesine bitisik Saraghane, Nigde-
de Akmedrese, Antalyada yivli minare yoresin-
de bazi mimari kisimlari; DiyarbeMrde Siuca-
riye, Erzurumda gifte minareler tamir edilmi§-
tir. 

Bu sene kabul buyuracagmiz tahsisatla da 
Sultan Ahmed medresesi; Konyada ince minare 
Alaettin camii tiirbesi; Karatay Amasya bimar-
haneleri; Istanbul turbeleri, Erzurumda iig 
kiinbetler Bursada yesil tiirbe ginileri Ankarada 
Ahi §erafettin ve Cenabi Ahmed pasa turbeleri 
nin tamirine baslayacagiz. 

Sultan Fatih devrinin §ah eserlerinden biri 
olan bedesten bu sene tamire ba^lanacak ve ora-
si bir miize haline konacaktrr. (Bravo sesleri). 

Arkadaslar; ilk tedris isine gegmezden ev
vel kisaea sunu kaydetmek istiyorum ki hususi 
mekteblerin bilhassa (demin arkadasim kabul 
buyurmadilar) azlik mekteblerile ecnebi mek
teblerin kontrolii bu sene daha sikilastrrilmrstir. 
Kendilerinin buyurduklari gibi muallimlerin ta-
yini, tedris salahiyeti dogrudan dogruya veka-
lete almmistir. Aynca ttbki bizim mektebleri-
mizde oldugu gibi muamelati tiirkge yapmak, 
kayidlan tiirkge tutmak uzere birer miidiir mu-
avini atamalan emrolunmu§tur. (Bravo sesleri) 
Simdi ilk tedris i§ine gegiyoruz. Bu ilk tedris 
i§inde arkada§lar, o kadar lutufkar davrandi ve 
o kadar gok soz soylediler ki, bendenizin ma
ruzatta bulunmama liizum bile kalmadi. Esasen 
Maarif vekaletinin gikarip sizlere takdim etti-
gi dergide bunlarm bir gok tafsilati vardir. 

Arkada§lar, esas i§, koyii okutmak i§idir. He-
pinize takdim olunan §u puslada goriiliir ki nii-
fusumuzun 3 799 000 ni kasaba ve gehirlerimiz-
dedir. Niifuslan 800 den fazla olan koylerde 
2 388 000, niifuslan 400 - 800 arasmda bulunan 
koylerde 3 173 000 vatandas. oturdugu halde, 
niifuslan 400 den a§agi olan 32 bin koyde 
6 836 000 vatandasimiz bulunmaktadir. Bizim 
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nufusu 800 den fazla olan koylerde be§ smifli 
mekteb yapmak gayemizdir. Nufusu 400 - 800 
arasmda bulunan koylerde her iki veya iig koye 
isabet etmek uzere be§ smifli mekteb yapmak 
imkanmi ara§tiracagiz. Nufusu 400 den a§agi o-
lanlara gelince memleketin her tarafma yayil-
mis bulunan bu koyleri tabiat ve arazi itibarile 
toplamaga bilhassa yakin senelerde imkan yok-
tur. Buralarda Egitmen usulimiin tatbiki gok 
faydalidir. Bazi arkada§lar egitmenleri kursta 
bazi arkadaslar da koylerde gordiiler. Sunu ar-
zedeyim ki bunlar yarim kurs gordiikleri halde 
§ehir mekteblerile boy 61gii§ebildiler. Hatta ba
zi §ehir mekteblerinden daha ewel olarak iig 
ayda, koylii gocuklan, alfabeyi ogrenmi§ler ve 
okuma kitablarma gegmi§lerdir. (Bravo, alki§-
lar). Gegen sene yaptigimiz deneme kurslan ve 
yapacagrmiz kurslan hazirlamakta butiin ba-
kanliklarm Kiiltiir bakanligma 50k degerli yar-
dimlari oldugunu arzetmeyi vazife bilirim. Bil
hassa Ziraat vekaletinin alakali ziraat memur-
larmm ve Ziraat vekaletinin yiiksek mikyasta 
koyliiye olan yardimile bu i§ 50k kolayla§tiril-
mi§tir. Vekaletlerin ve bilhassa Ziraat vekale-
tinde bu iste cali§an arkada§larm bu yardim-
larmi ve hizmetlerini anmak benim igin buyiik 
bir zevktir. 

Arkadaglar, Ziraat vekaletile yaptigimiz bir 
programda bu sene fill olarak ba§liyan kurslara 
ancak 650 ki§i alabildik. Bunlar Eskisehirde, 
Trakyada, Kocaelide Erzincan ve Karstadir. 
Geleoek sene bu kursa istirak edeceklerin mik-
tarmi e,lde mevcud muallim ve vasitaya gore 
ancak 1 600 e gikarabilecegiz. Bir sene sonra da 
2 500 ki^iye Qikaracagiz. Daha ileriki seneler 
belki 3 000 - 3 500 olarak artabilir. Bunun ne-
ticesinde tahmin ediyoruz ki, bu koylere biz se-
kiz on sene zarfmda egitmen yeti§tirmek firsa-
tmi elde edebilecegiz. Bu tabii mesud bir hadi-
sedir arkada§lar. Fakat bunu sbylemek hepimiz 
igin bir zevk, hepimiz igin bir §ereftir arkadas
lar. Bu mesud hadiseyi, Ataturkun bu millete 
ihda ettigi buyiik eserlerden biri olan harf in-
kilabma ve AtatUrk'un bu milleti taniyarak, ka-
biliyetini bilerek ve bularak bize tanitmasina 
ve diinyaya isbat etmesine medyunuz (Bravo 
sesleri, alki§lar). 

Simdi arkadaslarimm suallerine gegiyorum. 
Na§id Ulug arkadasimm sualine zannederim 

kafi cevab vermis, oluyorum. Ozdamar arkada-
§im yati mekteblerinin faydalarmdan bahsetti-
ler ve kendileri de ilave buyurdular ki bu mek-
tebler idarei hususiyelere aiddir. Ben idarei hu-
susiyeleri bu hususta te§vik ederim. Qiinkii ha-
kikaetn faydasma kaniim. Yalniz Sivrihisarda 
bir orta mekteb yapmak hususuna gelince, sunu 
arzedeyim ki, mensub oldugumuz yiiksek par-
timizin kongreleri vasitasile gelen malumattan 
anladigimiza gore bir gok kazalar en asagi 98 
mekteb istiyorlar, Halbuki arkadaslar benim 

yalniz bu sene, bu giinkii vaziyette orta mekteb 
muallimi ihtiyacnn 900 kiisiirdur. Bu sene ilave 
edilecek olan 250 dersanelik muallim ihtiyacimi 
tasawur buyurunuz, 0 zaman benim kag mekteb 
agabilecegimi kolayca tahmin edersiniz. 

Ecnebi mekteblerden de bahis buyuruldu.Ar-
kadaslar, ecnebi mekteblerde, kiiltiir derslerine 
gok ehemmmiyet veriyoruz. Kiiltiir dersleri, 
Turkge okunuyor. Azlik mekteblerinde 11 -12 

saatlik Tiirkge oldugu gibi tarih, cografya ve yurd 
bilgisi de turkge okunuyor. Geriye kan miisbet 
ilimler, kendi dillerile okunmaktadrr. Bence asil 
olan, kiiltiirdiir, kiiltiirii takviye edecek olan 
da buulann dilimizle okunmasi keyfiyetidir. 

Tiirker arkadasim, mektebsiz gocuklann 
adedinin fazla oldugunu soylediler. Ben de 
sn"f vaziyet malum olsun diye bu birosiirii takdim 
ettim. Kiiltiir bakanligi elinden gelen gayretle 
gerek muallim ve gerek okuyucu adedini art-
tirmaga galismaktadir. Nihayet, her firsatta tek-
rar ettigim gibi, muallim olmaymca da mekteb 
acmanm hig bir faydasi yoktur. 

Ilk mekteblerde bir miirebbiye veya mureb-
biden bahsettiler. Eger bundan hayat bilgisi 
denilen seyi kastediyorlarsa bunu vermekteyiz. 
Bu, ilk mekteblerin programlarmda vardrr. 
Eger tetkik buyururlarsa buna bilhassa ehem-
miyet vermekte oldugumuzu goriirler. 

Tiirk dilinin anadil olmasi igin Kiiltiir ba
kanligi ne dusiiniiyor ve ne yapryor? Arkadas
lar; mekteb bir vasrtadir. Tabii dil millet igin 
en muhim anahtar, en biiyiik bir amildir. Fakat 
en muhim mesele insanm kendisini Turk duy-
masidir (Ne mutlu, Tiirkiim) diye bilmesidir. 
(Bravo sesleri, siddetli alkislar). 

Saym Ismail arkadasnn kby mekteblerinin 
bes seneye gikanlmasmi soylemislerdi. Demin-
ki maruzatimla hangi koylerde bunun mumkiin 
oldugunu arzettim. 

Dr. §evki arkadasim musikiden bahsetti. 
Bendeniz musiki dinlemesini severim. Fakat 
musikiden anlamam. Enderun musikisi nedir, 
saheserleri nedir? Bunlan bilmiyorum. Benim 
bildigim musiki hepinizin bildigi gibi, insanm 
bedii hssini ve fikrini nagme ile ifade etmektir. 
Yalniz kendisinden bilhassa rica edecegim. Bu-
rada bizim konservatuvarimiz vardrr. Oradaki 
arkadaslarla temasa gelir ve bu krymetli ma-
lumati verirlerse gok minnettar ve miitesekkir 
kalnrim. 

Beden terbiyesinde bilhassa sihhi bakimm 
sart oldugunu soylediler. Bu gayet tabiidir. 
Mekteblerimizi mumkiin oldugu kadar doktorla 
teghiz ediyoruz. Bu doktorlann talebelerimizi 
beden terbiyesi bakimindan nasil muayene ede-
cekleri hakkmda da bizi tenvir ederlerse gok 
tesekkiir ederim. 

Saym bayan Meliha Ulas bir adabi muase-
retten bahsettiler. Kendilerine 50k hak veririm. 
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Yamiz §unu arzedeyim M bu gun orta mekteb-
lerin ve liselerin programlari o kadar doludur 
ki boyle bir derse nasil yer verilecegini bilemi-
yorum. Fakat arzulanni yerine getirmege gali-
sacagrm. 

Talebenin yuriiyusime dokundular. Onu da 
(miisaadelerile kendilerinden rica edecegim). 
Bu talebenin delikanliligma bagislasmlar. (Gu-
liismeler). 

Kazim Nami arkadasjmizm, yabanci mek-
teblerde ilk kisimlar gibi ortakisimlarmm da 
kalkmasi hakkmda bir dilekleri var. 

Arkadaslar, demin arzettigim gibi bu mek-
teblerde kiiltiir kismmi takviye eder ve bizim 
ivi muallimlerimizle teghiz eder, oralardaki 
kiiltiir hareketlerini bizim milli mektebler gi-
bi canlandinrsak, bu i§ o kadar miistacel ol-
masa gerektir. 

Qok esekiden tanidigim Kilicoglu, iki ruh 
gibi konu§acagiz diye iltifat buyurdular. Ben 
kendisi ile iki ruh gibi konu§arak ilk hamlede 
kendisini miisaadelerile protesto edecegim. 
Qunkii moral husuna biraz dokundular. Arka-
dasflar, size temin ederim ki, bu hususta miim-
kiin olan azami tedbir alinmaktadir ve boyle 
i§itildigi gibi, denildigi gibi morale taalluk 
eden esasli ve belli basli bir §ey yoktur. 

Not meselesini mevzubahs ettiler. Not me-
selesi, doktorun koydugu te§his gibi bir §ey-
dir. Onun kanaatine kan§ilmaz ki. Eger tah-
riri bir §eyse sikayet vukuunda yan yana ge-
tirilerek mukayese edilir ve bu 3 almi§, 4 al-
mali idi diye bir hiikiim verilebilir. 

Mebus cocugu oldugu igin tarn numara ve-
rilmemis. Oyle zannediyorum ki, bu bir lati-
fedir. Bir latifeyi de kiirsiiye kadar getirmek 
bilmem ki nasil olur. Benim elimde bir tefti§ 
vasitasi vardir. Teftis edip te sonunda boyle 
bir §ey gbrursem sizi temin ederim ki en agir 
bir ceza vermekte tereddiid etmem. 

tnzibattan bahis buyurdular. Ben kuciik-
lugiimden beri asker oldugum igin inzibat ru-
hu ile yugrulmu§umdur. Daima buna itina 
ediyorum. 

Hususi liselerin §ahadetnameleri meselesine 
gelince : Arkada^lar, bunlari gayet siki tefti§e 
tabi tutuyoruz. Bunda hie §iiphe yoktur. Emin 
olabilirsiniz. 

HAKKI KILICOGLU (Mu§) — Mesele yok
tur. 

SAFPET AEIKAN (Devamla) — Ve hatta 
o kadar siki tefti§ olunuyor ki, benden once 

liselerden birisi boyle yolsuz muamelede bu-
lundugu igin kapatilmi§tir. Liselerde dans bu-
yuruyorsunuz. §imdilik usuliinde bir terbiyei 
bedeniye yapabilirsek, zannederim, ileride 

daha estetik bir dans yapabilmelerini hazrrla-
mis oluruz. 

Emin Draman arkada§imizm ttniversiteye 
aid olan sozleri var. Yalniz §unu soyleyeyim ki, 
bu, teknik bir istir. Miinaka§aya pek taham-
miilu yoktur. Maahaza cevab vereyim. Be§ 
kompozisyondan bahsettiler. Bir kere be§ po-
zisyon yoktur, belki 2 veya 3 kadar verebi-
lir. Fakat bir tane vermek bile gugliikle miim-
kiin oluyor. 

Sonra, askerlik dersinden bahis buyurdular. 
Askerlik mukaddes bir vazifedir ve bunun ya-
pilmasi mecburidir, her seyin ba§mda bu ge-
lir. 

Dil iginden bahsettiler. Dil imtihanmi ver-
medikge diger derslere giremez, dediler. Eski 
talimatnamede boyle idi. Gegen seneden beri 
degi§mi§tir. 

Sonra, bir baskm imtihani buyurdular. Bu
na biz eleme imtihani diyoruz. Bunu da <jo-
cuklarm her zaman hazir bulunmasi ve §ali§-
malari igin bir vasita addediyoruz. 

Sonra, buyurdular ki, orada bu kadar 
tazyik vardir. Tazyik kelimesini miisaadenizle 
kendi namina geri almi§ olayrm. Bilakis te§-
vik vardir, cali^maya te§vik vardir. Burada 
uc, sene olan Hukuk fakiiltesi benim elimde 
degildir, biliyorsunuz. Onun hakkmda soyleye-
cek soziim yoktur. 

Son olarak Turker arkada§imiz, kiz ve er-
kekleri bir yerde okutmayip ayirmamizi sby-
lediler. Arkada§lar, bu bir inkilab prensibi-
dir ki miinakasaya degil, cevab vermege bile 
degmez. 

Maruzatima burada nihayet verirken, ge-
rek bendeniz hakkmda ve gerek kiiltiir ailesi 
hakkmda gbsterilen sevgi ve muhabbete ve il-
tifata bilhassa tesfekkiir ederim. (Alki§lar). 

EMlN DRAMAN (Yozgad) — Bir nokta 
kalmi§tir, onu tekrar edecegim. Bir dersten 
muvaffak olamiyan talebenin dersleri tekrar 
etmesi meselesi. Asil mucibi endi§e olan cihet 
te budur. 

MAARlF V. SAFFET ARIKAN (Devamla) 
— Onu da arzedeyim. Istanbuldaki tfniversi-
tenin talimatnamesi, Avrupadaki mevcud mii-
masillerinin en hafifidir. Bu, arzettigim gibi 
teknik bir meseledir, yapilan i§ bence dogru-
dur. 

BASKAN — Baska sual yoktur. Fasillara 
gecilmesini kabul edenler... Etmeyenler... Fasil
lara gegilmesi kabul edilmi§tir. 

20 dakika istirahat etmek iizere celseyi ka-
piyorum. 

Kapanma saati : 16,10 



IKINCI CELSE 
Acilma saati 16.37 

BASKAN — Refet Canrtez 

KATtBLER: Ali Muzaffer Goker (Konya), Ali Zirh (Qoruh) 

BASKAN — Celse a§ilmi§tir. Maarif biitgesi-
nin fasillarmi miizakereye ba§lryoruz. 

F. 
631 

632 

633 

634 

635 

636 

637 

638 

639 

640 

641 

642 

643 

644 

645 

646 

647 

648 

649 

Vekil tahsisati 
BASKAN — Kabul edilmiftir. 
Memurlar maa§i 4 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
1683 numarali kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te-
kaiid ikramiyesi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Merkez miistahdemleri iiereti 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
Vilayetler miistahdemleri iiereti 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Muvakkat tazminat 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
2517 ve 2624 numarali kanunlar 
mucibince verilecek iicretler 
BALKAN -r Kabul edilmi§tir. 
2233 numarali kanun mucibince 
askerlik dersleri ogretmenlerine 
verilecek iicretler 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
Merkez mefru§at ve demirba§i 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
Merkez levazimi 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 
Merkez miiteferrikasi 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 
Vekalet otomobili masrafi 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 
Vilayetler mefru§at ve demir-
ba§i 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Vilayetler levazimi 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
Vilayetler miiteferrikasi 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 
Miitenevvi masraflar 
BA§KAN — Kabul edilmi§tir. 
Daimi memuriyet harcrrahi 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 
Muvakkat memuriyet harcirahi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Mttfettigler harcirahi 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 

Lira 
4 800 

735 560 

10 004 

26 798 

867 340 

91 500 

446 248 

95 680 

6 000 

4 160 

3 093 

3 360 

6 000 

4 800 

2 400 

39 940 

35 000 

21 919 

41 000 

HASAN VASIF SOMYttREK (Balikesir) — 
Bir sual. Hiikumet bu fasli 22 000 lira olarak 
istemi§, enciimen 41 000 lira koymugtur. Esba-
bi mucibe mazbatasmda da bir kayde tesadiif 
edemedim. Lutfen izah ederler mi? 

BttTEQE En. M. M. RAlF KARADENlZ 
(Trabzon) — Mufetti§ler harcrrahmi biitcenin 
miizakeresi srrasmda Hiikumet kafi gbrmedi, 
diger teklif eyledigi fasillardan indirilmek su-
retile bunun* artirilmasmi istedi. Qiinku orta 
mekteblerin s.ubeleri artacaktn*. Miifetti§ler ta-
biidir ki daha cok tefti§te kalacaklardir. Hii
kumet bu sebebden artrrmayi istedi. Enciimen 
de muvafik gordti ve kabul etti. Biitce dahiljn-
de yapilan bir artrrmadir. 

BASKAN — 649 uncu fasil kabul edilmi§tir. 

F. 
650 

651 

652 

653 

654 

655 

656 

657 

Resmi telefon tesis ve mukaleme 
masrafi 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
tJcretli muhabere ve mukaleme 
bedeli 
BALKAN — Kabul edilmis,tir. 
Posta ve telgraf iiereti 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Tesvik ve muavenet 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Tetkik, bgretmenlere mahsus 
ders ve program kilavuzlan, 
kitab ve dergi masraflari 
BALKAN —- Kabul edilmistir. 
2133 numarali kanunla tesis edi-
len Devlet kitablan miitedavil 
sermayesine yardrm 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Basma yazi ve resimleri derleme 
kanununa gore, yapilacak her 
tiirlii derleme, toplama, dagitma, 
yollama ve yaym masraflan ile 
bu islerle ilgili kurumlarm bii-
tiin masraflari 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 
Yaym masraflari 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

Lira 

1 940 

2 070 

18 919 

17 678 

11 000 

106 000 

3 200 

76 000 
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F. 

658 

659 

660 

661 

662 

663 

Ulusal tarihimizle ilgili eserlerin 
veya eski yazmalar ve eski me-
tinlerin basilmasi, telif ve tercu-
me ettirilmesi igin lazrmgelen 
her tiirlti masraflar 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Inkilab miizesi igin beige topla-
ma masrafi ve harf inkilabi 
onuncu yd doniimu sergisinin ha-
zrrlik kurma, sevk, nakil, teshir 
ve tanzimi igin icabeden her 
tiirlti tesis ve esya bedelleri ile 
miistahdem iicretleri 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Ecnebi miitehassis ve ogretmen-
ler iicret ve harcirahlarr 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Beynelmilel kongre, sergi ve mii-
sabakalara istirak ve ilmi tetkik 
igin gonderileceklerin harcirahi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Ilk ve orta ogretim ogretmenleri 
ile ilk ogretim inspektorleri kurs-
lari masraf, harcrrah ve iicret
leri 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Ecnebi memleketlere gonderile-
cek talebenin tahsil ve yol mas-
raflari 
BASKAN — Kabul edilmistir. 

Lira 

45 000 

3 000 

187 525 

29 686 

149 080 

421 603 

BttTGE ENCtfMENl M. M. RAlP KARA-
DENlZ (Trabzon) — Bu faslm, Adliye vekale-
tine aid olan yedinci maddesine, 12 295 lira-
ya, 7 000 lira ilavesi suretile bu madde yekunu 
19 295 lira olarak tashih edilecektir. Fasil ye
kunu da 428 603 lira olacaktir. Buna mukabil 
Nafia vekaletine aid olan fasildan tenzil edi
lecektir. O fasil miizakere edilirken arzederim. 

BALKAN — Miitalea var mi?. Fasil bu tas-
hihle kabul edilmitsir. 

F. 
664 

665 

666 

667 

668 

669 

Ecnebi memleketlerde talebe mii-
fettisligi masrafi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Halki tenvir hizmetleri masrafi 
BAfKAN — Kabul edilmistir. 
Koy okullari ve egitmenleri igin 
vilavetlere yardrni 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Prevantoryom ve sanatoryom 
masraflari 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Yiiksek ogretmen okulu 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Gazi ogretmen okulu ve egitim 
enstitiisii 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

Lira 

9 375 

100 000 

63 439 

30 122 

81 071 

F. 
670 

671 

672 

673 

674 

675 

676 

677 

678 

679 

680 

681 

682 

683 

684 

685 

686 

687 

Siyasal bilgiler okulu 
BA§KAN —- Kabul edilmistir. 
Istanbul Kandilli rasathanesi 
masrafi 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Giizel sanatlar akademisi 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 
Muzik ogretmen okulu 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 
Ciimhur Bskanligi filarmonik 
orkestrasi 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 
Ciimhur Baskanligi filarmonik 
orkestrasi ve Miizik ogretmen 
okulu ve Temsil akademisi ya-
banci uzmanlarmm iicret ve yol 
parasi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Lise ve orta okullarla ogretmen 
okullari masrafi 
BALKAN —• Kabul edilmistir. 
Kariip masrafi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Devletge deruhte edilen iicret 
ve masraflar 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
mekteb kutupanelerine almacak 
kitab ve mecmua bedelleri ve 
bunlara aid masraflar 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 
Ticaret, kiz sanat ve diger mes
lek okulaln ve enstitiileri mas
rafi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Leyli ve yarim leyli meslek 
mektebleri masrafi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Meslek okullari masrafi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Meslek ve ticater kurslari ve 
aksam okullari iicret ve mas
raflari 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Mjeslek mektebleri ecnebi uzman 
ve uzman muavinleri ve tercii-
manlari ile ecnebi ogretmen ve 
usta iicurati ve bunlarm mem-
leket dahilinde gidis, gelis ve 
seyahat harcirah ve yevmiyeleri 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 
Kiitiipaneler masrafi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Miizeler ve abideler masrafi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Okul miizesi ve terbiyevi eserler 
masarifi ile okul miizesi igin sa
tin almacak esya bedeli ve kata-
log nesriyati, esya ve sergi nakil 
masraflari ve seyyar sergilerde 

Lira 
41 424 

11 699 

61 453 

108 613 

13 533 

118 708 

518 993 

100 000 

224 864 

8 835 

56 676 

383 933 

256 310 

193 144 

69 664 

15 178 

111 944 

— 262 — 



t : 65 26-5-1937 C : 2 
bulunacak memurlarm har-
cirah ve yevmiyeleri 3 571 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

688 Levazimi tesisiye 131 402 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

689 Tamir ve istimak masrafi 41 800 
BALKAN,— Kabul edilmistir. 

690 788 numarah kanunun tatbiki 
masrafi 34 794 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

691 Gegen yd borcu 5 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

692 E«ski yillar borcu 7 000 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

693 Maas ve iicret 1 208 852 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

694 tiniversite masrafari 450 867 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

695 Maas ve iicret 36 192 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

696 Fakiilteniii diger biitiin iicret 
ve masraflan 205 610 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

MlTAT AYDIN (Trabzon) — Bu ifadede 
ufak bir noksanlik var. (Fakultenin diger bii
tiin iicret ve masraflan) deniyor. Bu ifade biit-
ge disiplinini tevsi eder mahiyette degil midir? 

BttTQE En. R. M. §EREF OZKAN (Bur-
dur) — Altmda izahati vardir. 

MlTAT AYDIN (Trabzon) — Tarn izah et-
miyor. Bu ifadeye nazaran iiniversitede ne mas-
raf yaparsa, Divan vize edecek demektir. 

BtJTgE En. R. M. §EREF OZKAN (Bur-
dur) — Altmdaki izahat Divanca esastir. 

MlTAT AYDIN (Trabzon) — §unlar da da-
hildir deniyor. Binaenaleyh ne masraf yaparsa 
vize edecek demektir. 

BA§KAN — Baska miitalea yoktur. Fasil 
kabul edilmistir. 

B - Nafia vekaleti biltgesi 

BASKAN — Nafia vekaleti biitgesinin mii-
zakeresine gegiyoruz. Heyeti umumiyesi hak-
kmda soz isteyen var mi? 

BERQ TttEKER (Afyon Karahisar) — Sa-
ym arkadaslar; Nafia isleri, muhterem ve ener-
jik vekilin gayretleri sayesinde daima ilerle-
mektedir. 

Bu memlekette, vaktile, bir simendifer ya-
pilmasi, bir siyasi ve mali mesele teskil ederdi. 

Yapilan her simendifer igin Devletin biitge-
sinden kilometre teminati nami ile bir agir his-
se, eenebi sirkete verilmek iizere tahsis edilir-
di. Igerlere dogru ilerleyen bir lokomotif arka-
smda, eenebi bir niifuzu da adim atardi. Zaten 
Osmanli Imparatorlugu adeta yari bir Avrupa 
miistemlekesi mahiyetinde idi. 

Turkiye Ciimliuriyetinin Ismet Inonii Hiiku-
meti bir gok demir yolunu Devlet biitgesinden 

yaptirdi. Son Srvas - Erzurum hatti da yine 
Devlet parasi ile ilerliyor ve bu paranm dahili 
bir istikrazla ve muvaffakiyetle temin edilmis 
olmasi, onemli ve krymetli bir hadisedir, Qiinki 
halkmiizm gittikge artan itimadma ve memle
kette sermayenin terakiim ve tedavuliine bir 
delil teskil ediyor. Acaba milletin gok hassasi-
yetle bekledigi demir yolu Erzunnna ne vakit 
varacaktrr? 

Demiryollari insasi ne kadar muhim ise yol 
insasi da o kadar faidelidir. Bugiin uzak mahal-
lerden bugday nakline demiryollar vagonlari 
kafi gelmiyor. Yollarm bozuk olmasi sebebin-
den, baska vasitalarla bugday nakli imkansiz 
oluyor ve bazi yerlerde mahsul giiriimek tehli-
kesi vaziyetinde kalryor. 

Gerek sevkiilceys ve gerek iktisadi ve ticari 
noktai nazardan, biitiin memleketimiz danilin-
de yoUar yapilmasma gok ihtiyag verdnr ve 
yoUar yapilddrtan sonra onlarm miitemadiyen 
tamir edilmesi de elzemdir. 

Saym Hukumetimiz, demir yoUannm. insasi 
igin para tedarik ettigi gibi, yollarm insasi igin 
de para bulabilecegine eminim. 

Muhterem Nafia veMli o kadar enerjiktir M 
para meselesi hal edilir edilmez bir kag sene 
zarfmda, biitiin memleket muntazant yollara ka-
vusmus bulunur. Buna dair, muhterem VekLl 
bize bir miijde vermek lutfunda bulunurlar mi? 

Memnuniyetle gordiik ki, Hukumetimiz §ark 
simendiferlerini de satm aldi. Bu gok §ayam 
tebriktir. Ancak hattm bir kismmm Yunan top-
ragmdan kaldirilarak ba§ka bir yeni hatla E-
dirneye kadar Tiirk topragmdan gegilmesi igin, 
acaba te§ebbiisler var midir? 

Bir de bilumum postahaneler, Nafia vekale-
tine merbut olduklarmdan (posta tasarruf san-
diklari) ndan bahsetmek isterim. Hemen her 
medeni memlekette posta tasarruf sandiklan 
mevcuddur. Postahaneler halkm kiigiik tasar-
ruflarmin toplanmasi ve faizli olarak i§letilme-
si hususunda tipki banka vazifesini gorurler. 
Bilhassa bankalarm bulunmadigi yerlerde bu 
te§Mlatm gorecegi ehemmiyetli rol ve memle-
kete temin edecegi munzam tasarruf yekunu 
asikardir. Milli servet ve ekonominin esas ve 
kaynagi olan kiigiik tasarruflari toplamak igin 
posta tasarruf sandiklan kurulursa bunda, hem 
halkm ve hem de Devletin menfaati vardir. Bu 
sandiklan havale islerile me§gul olan bir gok 
posta merkezlerinde kurabiliriz. 

Acaba muhterem vekilin buna dair dtUfiince-
leri nedir? Herhalde, bu teklifimin lutfen tetkik 
buyurulmasmi kendilerinden rica ederim. 

Dr. PATMA MEMlK (Edirne) — Saym ar
kadaslar, miisaadenizle soylemek istedigim me
sele Nafia su islerine temas eden Merig hakkm-
da olacaktrr. Bu sene hepimiz biliyoruz ki Me
rig; yatagmm dolmasmdan dolayi bir kag defa 
ta§mi§tir ve mezruat uzerinde binlerce liralik 
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hasarat yapmi§trr. Merig'in yataginm dolmasm-
dan dolayi buralarda vakit vakit sular tasmakta 
ve bu ytizden buralar bugtin ekilemez hale gel-
miglerdir. Bu sularm tagmasi bugunku Edirne 
gehrini ve Uzun kopruye yakm koyleri tehdid 
etmektedir. Hatta Tuncaya yakm bazi mahalle-
rin yerlerini daha yukan kaldirmak igin tegeb-
busatta bulunulmugtur. Edirne halki bundan 
gok istirab gekmektedir. En getin meseleleri ko-
laylikla ba§aran hiikiimetimizin saym Baymdir-
lik bakanmdan Merig'in temizlenmesi hakkinda 
ne dugunduklerini kuvvetli timidlerle dinlemek 
isterim. (Alkiglar). 

EMlN SAZAK (Eskigehir) — Nafiamizm 
son zamanlarda aldigi btiytik kararlardan halk 
hakikaten gok miistei'id olmugtur. Bilhassa gok 
makbule gegenler meyanmda tarifelerin tenzi-
lati ve istasyonlar arasinda hususi muhaberata 
miisaade gibi kolayliklar memnuniyetler uyan-
dirmigtir. Bu kadar fedakarlik yapilarak tenzil 
edilen tarifeler meyanmda arpa, bugday gibi 
nihayet nakliyesinin yarismi yiyecek, Istaribula 
vardigi vakit tig, tig buguk kurug eden arpa Es-
kigehirden, Konyadan ytiklendigi vakit iki ku
rug nakliye vermektedir. Bu, hakikaten bizim 
Hiikumetimizin giari ile, koyltiyti kalkmdirmak 
igin tuttugumuz yolla birlegemez. 

Biraz evvel digarda Marag Mebusu Bay Ke-
mal arkadagimizla gortigtiyorduk. «Arpa ve bug-
dayi kaldirdiniz mi, memnun musunuz?» dedim. 
«Arpa ve bugday bize bir gey birakmaz, adet bo-
zulmasm diye ekiyoruz» dedi. «Ya biz ne yapa-
lim? Yaylada igimiz bu» deyince, «acinm ha
kikaten, yalniz arpa ve bugdayla ugragan in-
sanlara acnnaktan dah bgka bir gey elimden 
gelmez» dedi, yani 140 - 150 vilayet acmacak 
bir igle meggul ise de bu arpa bugday mesele-
sinde ve bunun nakliyesinde hakikaten Htiku-
metimizin her yerde yaptigi fedakarligr bu igte 
de gormek istiyoruz. Yani bendenizce nakliye 
iginde, tren masrafi ile arpa bugday fiatmm ya-
nyarrya taksim olunmasi; aldigimiz tedbirlerle 
kabili telif degildir. Bunda bilhassa btiytik mik-
yasta tenzilat yapilmak lazimdir. Hiikumetten 
rica ederim. Bilhassa kendisi de bir yaylali olan 
Muhterem vekilimiz, bu husustaki feryadlari 
herhalde igitmigtir ve buna engel olan geyleri 
daha gtizel biliyor. Herhalde bir tedbir almasini 
rica ederim. Benim derdime istirak edecegine de 
gtiphe etmiyorum. Koyltiyti kalkmdirmak igin, 
ytikseltmek igin her tarafta tedbirler alirken, 
boyle en basit ve ltizumlu bir geyi ihmal etmek, 
digardan temaga edilince gok aci bir geydir. 
Unutuldu da denemez. Kirk vilayeti alakadar 
eden bir geydir. Bu kadar mtihim olan bir gey 
igin akla da gelmedi denemez. 

Bir de goseler meselesi vardir. Her tarafta 
derin ve ytiksek bir inkigaf vardir. §imendifer 
yapryoruz* gunu yapryoruz bunu yapiyoruz. In-
gallah lokomotifi de, motorti de bir gun kendi-

miz yapariz. Yani bu kadar bir terakki vardir. 
Vaziyet bu kadar hepimizi sevindirip gi-

derken, gok eskiden kalma, babalarmiizdan, de-
delerimizden kalma sosalarda ihmalimiz var. 
Bu gosalar nasil yapilack? §osa igimiz Ctimhu-
riyet Htikumetinin giarina yakigmayacak suret-
te geridir. Yol parasi diye alirjz, tenise sar-
federiz, yol parasi alinz, valinin otomobiline, 
valinin konagma sarfederiz. Yol parasi alinz, 
bilmem nereye sarfederiz. Parayi aldigimiz va
kit, adi neyse oraya sarfetmek lazimdir. Bu; 
Btiytik Meclise ve muvaffakiyetli Htikumete ya-
kigir mi? Yol parasi diye al, tenis oyununa 
sarfet, bu olmaz. 

Arkadaglar, bu yol i§i hakikaten utanaca-
gimiz bir vaziyettedir. Yani bizden geri olan 
milletlerin §ose igleri, bizden muhakkak ileride-
dir. Bundan utanmak lazimdir. 

§imdi bunu nasil yapacagiz? §oseler hare-
kati askeriye igin lazimdir, harekati iktisadi-
yemizde de mtiessirdir. Bu ne diye duruyor? 
Bunun iki garesi var : Ne kadar yol yapilacak-
sa, kag senede ikmal edilecekse, diger sanayi 
iglerinde yaptigimiz programlar gibi, bunu da 
programlagtirinz veyahud arkadaglar, vatan 
da sizin, millet te sizin, yol da sizin, biz yol 
paranizi aldik, amma, yedik, igtik, kusura 
bakmayin, geleceksin, topragi bedava kaza-
caksm, tagini bedava gekeceksin, kirecini ya-
pacaksin, ustasi da koprtistinti yapacak. Na-
fia vekaleti de bir silindir ve fen memuru gon-
derecektir. Bu i§i yapacaktir, diye umumi bir 
yol seferberligi yaparak goluk, gocuk, kadin, 
erkek toplamp bu isi yapacagiz veyahud bu-
lunursa, her geyi iyi dtistinen muvaffakiyetli 
Maliye vekilimiz bu yol igine de senede 10 mil-
yon lira tahsis ediverirse o vakit Nafia veki
limiz de bunu program dahilinde muntazaman 
yapar. Bendenizce bu yapilamiyacaktir. Bu
nu yapmadigimiz gibi bu yol igi Hazreti Ade-
me kalacak demektir. (Gtiltigmeler). Bu bize 
yakigmaz. Bir gok igleri, babalarimizm yapma-
digini yapmig adamlanz. Babalarimizm yapti
gi igler ne sermaye isterdi, ne de para. Tagi 
ahr, kirar dbgerdi. Biz bunu ihmal edersek 
bizi affetmezler ve yarm her hangi bir harb-
de, falan yerde yol olmadigmdan dolayi mal-
zeme yetigtiremedik, asker sevkedemedik, za-
hire yetigtiremedik mi diyecegiz. Kig ve ga-
murdan, bir gehirde ekmegin okkasmi 8 kuru-
ga yerken, diger bir yerde 18 kuruga gikarsa 
biz, millete ig yaptik diye hig kimsenin kargi-
sina gikamayiz ve ovtinemeyiz. 

Bendeniz oyle zannediyorum ki, ctiretkar 
ve becerikli Nafia vekilimizin, bu igi, ya boy
le yapalim, veyahud goyle yapalim gibi bir 
teklifle geleceklerini zannediyorum. Bu, gegen 
sene olmadi, bu sene dahi olmuyor. Bence bu
nun tahammtilti yoktur. 

Muhterem Nafia vekilimiz buna gifabahg 

— 264 — 



1 : 65 26-5 
bir cevab verirlerse hepimiz kendilerine mute- i 
§ekkir kalmz. 

Her halde bu adimi atmak laznndir. Miisa- j 
maha edersek, Hiikumet yapmadi diye bizi de 
affetmezler. Bu i§in maddi ve manevi mesu-
liyeti bizim iizerimizdedir?. Gelecek nesle, Hii-
kumet yapmadi, mesuliyet ona aiddir, diyeme-
yiz. Bendeniz biitiin arkadastarm dikkat na-
zarlarmi bu is iizerine teksif etmelerini rica 
ederim. 

DUBAK SAKARYA (Gumii§ane) — Arka-
das,lar, bendeniz bu miinasebetle bir §eye temas 
edecegim; ^imendifer siyasetimiz hakkmda bu 
gunkii tutufa gore Hukumete, bilhassa ba§ta bu-
utnan zevata tesekkiir etmekten baska sbylene-
cek soz yoktur. Bu i§ biitiin hxzile devam ediyor, 
gayani s^ikrandir. 

Yalmz sehklerimizde, kasabalarmuzda halk 
yol parasi veriyor. Halkm verdigi bu paralar, 
arkada^miizm da temas ettigi gibi, §uraya, bu-
raya sarf ediliyor. Hepimiz iyi biliriz ki, §ehir-
lerimiz ba§tan a§agi gaimur igindedir. Bazi-
larmda §ose, cadde, hatta patika bile yoktur. 
Ankara ve Istanbulda belediye ile muhasebei 
hususiye bMes^arilmis. bu para almryor, belki 
iyi, yolunda sarf ediliyor. Fakat uzak memle-
ketlerimizde, kasabalarmuzda, s^hirlerimizde 
bu paralar yerine sarfedilmiyor gibi geliyor ben-
denize. Ben eok temenni ediyorum ki, zayzf olan 
belediyelerimize yardim etmek ve artzk kasaba
larmuzda halki gamurdan, golden, sudan kur-
tarmak igin verilen bu paralarm belediyelere 
devredilmesi ve belediyeleri gali^tinaak ve ka-
sabalarda da halkm bir dereceye kadar yol 
noktai nazarmdan yuziinu guldiirmek laznndir. 
Bunun zamam gelmi§ ve gegmi§tir. Yalniz bunu 
temenni etmek igin kiirsuye giktmi. 

BALKAN — Ba§ka soz isteyen var mi?. 
MKlVrKD SOMER (Kiitahya) — Hatirliyor-

sunuz ki, gegen sene Meclisi Ali, Ankara Istas-
yonundan gikmca sag taraftaki arsa uzerinde 
bir genglik parki yaptzracakti ve bu i?i igin 
verilen tahsisttm sarf ma Nafia vekili memur 
edilmifti. Bu, bilmiyorum ni$in yapilmadi?. §im-
diye kadar yapilmadigma gore, sene de gecmis-
tir. Acaba bu tahsisat baska yere sarfedilmi? 
midir?. Vekil arkadagimdan bunu rica ediyo
rum. 

Saniyen gelip gegerken gbriiyorum ki, Sergi 
evinin bir tarafi molozla dolduruluyor. Asagi 
yukari timanm yarisma kadar doldurulmus, 
gibidir. Yarin bu park yapilirsa bu molozlari 
tekrar kaldirmak kulfeti olmayacak mi? Bu 
molozlar buraya nigin dolduruluyor . §imdiye 
kadar bu park nigin yapilmanm>tir?. bunu Ve
kil beyden rica edecegim. Tahsisati ba§ka yere 
mi sarfedilmi§tir. Biliyorsunuz ki, biz bu tah
sisati verirken sevindik. Ankara kapusunun 
bir taraf i imar edilmi§, bir taraf i hali vaziyette, 
bu bir noksanlikdi, gelen ztiwar ve bizler iyi | 
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I manzara ile, karsda§acagiz diye sevinmi^tik. 

Acaba ne gibi esbab bunun yapilmasma mani 
! oldu liitfederlerse gok memnun olurum. 

NAFIA V. ALt QETlNKAYA (Afyon Kara-
hisar) — Nafia vekaleti amme iflerile alaka-
dardn*. Bilhassa miinakalata dair olan yollarla. 
Gerek fimendifer; §ose, gerek hava miinakalesi, 
dolayisile sureti umumiyede memleketin umra-
nmi iizerine almis, bir vekalettir. 

Bu hususta elimizden geldigi kadar gali§-
makta ve faaliyetimize devam etmekteyiz. Biit-
gemizin rakamlarmm teferruati uzerinde dur-
mryacagim. Sureti umumiyede her bahis uzerin
de kafi derecede izahat verecegim. Ayni zaman-
da arkada§larimm suallerine de cevab arzede-
cegim. 

Demiryolu in§aati siyasetine Hukuemtiniz 
devam etmektedir. Bilhassa Sivas - Erzurum 
hatti ile me^guluz. Bu yol malumu aliniz, vata-
nm ana hatti, esash bir damarrdir. Bu itibarla-
dir ki biitiin faaliyetimizi bu hat uzerinde tek
sif ettik. Bu sene 12 milyon lira nakid para sar-
fedilecektir. Bu miktar butgemizin miihim bir 
parasi oldugu igindir ki, sureti mahsusada zik-
rediyorum. Sivastan Qetinkayaya kadar olan 
kismi agtignnizi hatirlarsmiz. Qetinkayadan Div-
rigiye kadar takriben 70 Mlometrelik bir mesa-
fe vardir. Bu sene eylule kadar burasmi bitiri-
yoruz. Yine bu mali sene zarfmda Iliga kadar 
varacagiz. Ilictan bte tarafa Erzincana da gele
cek sene eyluliinde varacagiz. Programimiz bu-
dur ve bunun iizerinde ciddiyetle ve tarn bir 
alaka ile gali^maktayiz. 1939 senesi eyluliinde 
de Erzuruma veracagiz. Cetinkayadan Malat-
yaya kadar olan kisim bitnuftir. Demir fertile 
mesjpuiiz. Bu haziranm ikinci haftasmda tama-
men bitmis olacak ve agilma torenimizi yapaca-
giz. Bununla Ankara - Srvas - Mialatya - Diyar-
oekir hattmdan; Istanbul tarafmdan almmak 
suretile 200 kilometre kadar mesafe kazanmis. 
olacagiz. Bu 200 kilometrenin kazamlinis olmasi 

gerek askeri ve gerek iktisadi cihetten bizim 
igin menfaat temin edecektir. Bundan sonra 
Qatalagzmdan Zonguldaga kadar olan tiinelli 
- az olmakla beraber - getin kisim da yapilacak-
trr ve bunu da eylul aymda agacagiz. Divrigi 
ve Zonguldagi da Ciimhuriyet bayrammda aga-
riz. 

Baslami^ olan hatlarnnizdan iki kisim var
dir : birisi, Afyon - Antalya hattmm Burdurdan 
Antalyaya kadar olan kismi, digeri de Zongul-
daktan Eregliye kadar olan kismidir. Bu hatlar 
igin butgemize bu sene para koyamadik. Fakat 
bu, bu sene yapmryacagiz manasma gelmesin. 
Bunun igin bir para tedarik edilerek herhalde di-
ger taraftaki te§kilatlarimizi bozmryarak devam 
etmek birinci derecede emelimizdir. Bunu Ba§-

I vekilimiz vaad buyurdular. Herhalde bu sene bu 
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iki hatta da ba§hyacagiz. Sonra miihim olan di-
ger bir te§ebbusiimuz daha vardir. 0 da Musul 
ile Diyarbekir kismmi baglamaktrr. Bu hat hu-
duda kadar 300 kilometredir. Bunun iizerinde 
iki Hukilmet anla§mi§tir. Biz Cizreye dogru in-
§aata ba§ladigimiz vakit onlar da Irakta ba§li-
yaeaklardir. Bu hat bizim igin 50k faydali ola-
cktir. Biz, bu sene etude ba§lryacagiz. Bunun 
igin de lazimgelen te§kilati yaptik. Tahsisatimi-
zm demiryolu in§aatma mahsus olan diger ki-
simlari ve bir takim masraflan vardir. Tamirat 
masarifi ve saire, ve saire, in§aatm icabettirdi-
gi masraflarin kar§iligidir. Demiryolu in§aati 
hakkmda soyleyecegim bu kadardir. 

Yol ve kopriiler igin 3 nevi tahsisatimiz var
dir; 

Birisi bizim umumi biitgeye konmu§tur. 
Ikincisi fevkalade tahsisattir. 
tJguncusu de % 15 yol parasmdan aldigimiz 

hissedir. Bu paralarla bu sene esasli olarak iki 
hat iizerinde gali§maktayiz. Birisi, Istanbul -
Edirne asfalt yolu; Liileburgaza kadar olan kis
mmi ikmal ediyoruz. Digeri de Trabzondan iti-
baren Iran hududima kadar olan transit yolu. 
Bu paralardan Istanbul - Edirne yoluna 620 000, 
lira, transit yoluna 925 000 lira tahsis etmi§iz-
dir. Kopriiler igin de 600 bin lira ayirdik. Ye-
kun 2 milyon 145 bin liradir. Yani §ose ve kop
riiler icin me§guliyetimiz durmu§ gibi bir va-
ziyette degildir. Miimkiin oldugu kadar faali-
yetteyiz. Transit yolunun Trabzondan Karakb-
seye kadar olan mesafesi 512 kilometredir. Bu 
kismin Tahirgedigi ve Sagtepe mintakalannda 
in§aata devam ediyoruz. Bu suretle Trabzondan 
Karakoseye. kadar ki§ mevsiminde gecid temin 
edilmis, olacaktir. 

Karakoseden Iran hududuna kadar olan 130 
kilometrelik kismin 77 kilometresi de miiteah-
hide ihale edilmistir. Mutebakisi de bniimuzde-
ki sene zarfmda ihale edilecektir. Transit yolu
nun vaziyeti boyledir. Kamyon, otobiis nakliya-
tina te§ebbiis edilmistir. Bunun icin bir de ka-
nun cikardigmizi herhalde hatirliyorsunuz. Bu 
nakliyati bu yolda emniyetle yapabilecegimizi 
arzederim. 

Kopriiler meselesi: 
Koprulerin yekunu kargir olarak 73 e balig 

oldu. Bunlardan 16 si 1936 senesinde yapildi, 
17 sini de 1937 butgesine koyduk. Kismen iha
le edildi, miinakasaya kondu, kismen de kon-
mak iizeredir. Aldigimiz bu % 15 paralardan, 
memlekette herhalde payidar bir eser kalabil-
mek icm, azami istifade ederek koprii iglerini 
bitirmege gayret etmekteyiz. Bu suretle, kopru
lerin yekunu 73 e balig olmugtur. Kopriiler ii-
zerindeki maruzatim bundan ibarettir. 

Tefkilat kanunumuzu hatirlarsiniz, bir yapi 
i§leri mudurliigu tesis ettik. Bu yapi i§leri dai-
resi iki senedenberi gali§maktadir. Gecen sene 
§ali§ti, bu sene de tabii faaliyetine devam ede-

cektir. Biliyorsunuz, bu dairenin i§i, Devletin 
resmi binalan, mekteb, Hiikumet binalan, has-
tahane, hapishane ve saire, ne varsa, vekaletle-
rin yaptiracagi i§leri Nafia vekaletine bildiri-
yor. Projeleri yapiliyor, miinakasaya konulu-
yor. Ondari sonra miihendis, fen memuru, i§in 
ehemmiyetine gore tayin ederek tarn bir mu-
rakabe altinda yaptirmaktayiz. Bununla is-
tihdaf ettigimiz gaye binalarimizm tip ve us-
lubtinu tedricen birle§tirmege dogru gotiir-
mek ve buna ehmmiyet vermektir. Bu, malu-
mu aliniz, her tarafm kendi dii§iincesine, ken-
di kafasma gore yapmak isine tamamile sed 
§ekmek ve miimkiin oldugu kadar bir intizam 
altinda Devlet binalarini tamamlamaya dogru 
gotiirmektir. Maliye vekaleti biitgesinden bu 
is icin miihim bir para tahsis edilmi§tir. Ge-
gen sene yaptigimiz binalann yekunu 350 idi. 
Bu sene her halde daha fazla olacaktir. Bu
nun igin 6 milyon kiisur bin lira konmu§tur, 
iki milyon kiisuru alelade vekaletlerin tahsisa-
tindan, iig milyon kiisur lirasi da fevkalade 
tahsisattan, miifetti§likler mintakasmda yapi-
lacak i§ler igin aynlmi§tir. Yaptigimiz bu ya
pi isini memleket igin hayirli addedmekte ol-
dugumuzu arzetmek istiyorum. 

Miinakale §ubemizin i§leri hafiflemi§tir. 
Miinakale §ubemiz ecnebi imtiyazli §imendifer-
leri murakabe ediyor, ayni zamanda demiryol-
lan i§lerine de bakiyordu. Bu §ube §imdi §ark 
demiryollarmin almmasi bittikten sonra daha 
basit bir hale gelmiftir. Cenub yollan kalmi§-
tir. Cenub hattinda iki kisim vardir. Hatir
larsiniz; birisi Toprakkale - Payas, ikincisi 
Fevzipa§a - Meydaniekbez. Gerek bunlar, ge-
rekse Nuseybine kadar olan kisim Fransizla-
nn adeta i§letme imtiyazi altinda gibi idi. 15 se-
nelik bir mukavele yapilmi§ti ve bunun 4 - 5 
senesi bitmisti. Bu iki kisim ki, ceman 78 ki
lometre ediyor, Fevzipa§a - Meydaniekbez, 
Toprakkale - Payasa kadar. Bunlarm miiddeti 
geldi, muhabereye giri§tik, heyetler te§kil et
tik, bunlari bir temmuzdan itibaren teslim 
alacagiz ve Devlet demiryollan igerisinde i§le-
meye ba§layacaktir. §u suretle, miinakalat i§i-
miz de yalniz Cenub hattinm murakabesine 
kaliyor. 

Amme hizmetleri, §irket miiesseseleri : Bun
larm vaziyetinin hafifledigini bilmiinasebe ar-
zetmi|tim. §imdi daha ziyade memleket da-
hilinde yapilmakta olan bir takim elektrik 
i§leri, su isleri gibi i§leri murakabe etmekte
yiz. Bunlar igin vekaletimizin faydali oldu-
gunu arzedebilirim. Bu sene 30 elektrik tesi-
sati yapiliyor. Bunlarm projelerini kismen ya-
piyoruz veyahud yapilanlan tetkik ediyoruz. 
Hatali, kusurlu olan yerlerini tashih ediyoruz 
ve teknik csaslara gore temin etmeye gali§i-
yoruz. Tesellum edilecegi zamanda bir iki me-
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murumuzun nazareti, murakabesi altmda tes- I 
lim almaktayiz. Memleket dahilindeki elektrik, 
su, kanal i§lerine de miimkiin oldugu kadar 
nazaret etmek vazifesini yapmaktayiz. 

Bir de, iki mektebimiz vardi. Biri Yiiksek 
muhendis, digeri de Fen mektebidir. Bunlara 
ilaveten bu sene, 4 sene tahsilli, kabul buyur-
dugunuz, Fen okulu da agilmig ve faaliyete 
gegmistir. Bundan da bu seneden itibaren fe-
yizli neticeler almiya intizar edebiliriz. 

§imdi, su i§lerimize gegiyorum. Mutad tah-
sisatrmizla elimizdeki i§ler §unlardir : Erzin-
canda - evvelce de bahsetmi§tim - agilmi§ olan 
sulama i§i ve §ehir suyu i§i, ondan sonra 
Vanda §amram kanali i§i. Bunlara bir sene
den beri devam etmekteyiz. Kanalin yarisi ya-
pildi, yarisi igin de miinakasaya koyduk, bu 
gunlerde ihale edilmis. olacaktir. 

Ondan sonra, Qar§amba taraflarmdaki ba-
takliklar ve kanallar acmak meselesi : Bunun 
iizerinde galismaktayiz. Bu da yiiz bin liralik 
kadar bir i§tir. 

Sonra, Igdir suyu vardir. Igdir kanali Ser-
darabattan Aras nehri iizerindedir, bunun 
igin Ruslarla muhabereye devam etmekteyiz. 
Miisaid cevab aldik. tJmid ederim ki yakmda 
ba§layacagiz ve orada evvelki yaptigrmiz ka-
naldan hissemiz igin yapmaga muvafakat et-
tikleri kisim igin 500 000 lira kadar bir para 
da sarfedecegimizi tahmin ediyorum. Bu su-
retle Igdir ovasmm sulanmasmi temine calisi-
yoruz. 

Son zamanlarda fevkalade tahsisat olarak 
Buyuk Meclisin verdigi para ile, 31 milyon li
ra ile yapilmasma tegebbiis ettigimiz i§lerin 
sahalanni ve takriba ne kadar hektar is cika-
cagini ve ne kadar para ile yapilacagmi hu-
lasatan arzedeeegim. 

Bunun teskUatmi yaptik. Muhendis ve fen 
memurlarmi hazirladik. Kadrolan da yapildi. 
Avrupadan tsvigreli Griiner isminde yiiksek bir 
su miitehassismi miisavir olarak getirdik. Bursa, 
SusigirMk ve Izmir tarafmi tetkik etmek ve 
gonderdigimiz postalan yerinde gormek iizere 
sevkettik. Kendilerinden rapor alryoruz. Posta-
lar, faaliyetine devam edecekler ve gikardikla-
ri isleri gonderecegimiz yiiksek bir heyeti fen-
niye tetkik ettikten sonra tekemmiil edenleri 
miinakasaya koyacagiz. Ondan sonra su hii-
ciimterinin oniine gegmis olacagiz. Kirmasti ve 
Susigirlik derelerile Manyas ve Apollon golleri-
nin tasmasmm oniine ge^ilecek ve bu suretle 
60 000 hektar arazi su istilasmdan kurtanlacak 
ve 43 000 hektar arazi sulanacaktrr. 

Bu isler igin 2 850 000 lira gidecektir. Bu
nun igin de 4 muhendis, 6 fen memurundan iba
ret 3 posta calisacaktir. Bakirgaym zamanla 
dolarak kaybolan mecrasi agilacak, bunun iqin 
de 500 000 lira sarfedilecektir. 3 muhendis 4 
fen memurundan ibaret iki posta bu is igin ay- \ 

I nlmistrr. Alasehir, Salihli, Kasaba ve Manisa 
ovalarile Menemen ovasi sulanacaktrr. Bununla 
beraber ve Gredizle bazi muhim tabilerinde ve 
Kumgaymda islahat y'apilacaktir. 115 000 hek
tar arazi sulanacak, bu is igin (3 150 000) lira 
tahmin edilmistir. 

4 muhendis, 6 fen memurundan ibaret iic 
posta bu islerde galisacaktir. 

Biiyiik Menderes: 
Saraykby, Nazilli, Aydm, Soke ovalari sula-

nacaktir. Sulanacak arazi sahasi 106 700 hek-
tardir. Qine gaymda, arkasmda 350 milyon met
re mikab su tutacak bir baraj yapdacaktir. 
Tahmin edilen masraf, (6 300 000) liradir. 

4 muhendis, 6 fen memurundan ibaret lie 
posta bu islerde galisacaktir. 

Silifke: 
225 000 lira sarfile Goksu islah edilecek ve 

15 000 hektar arazi sulanacaktrr. Burasi igin 
de bir posta ayrilmistir. 15 bin hektar arazi su-
lanacaktir. 

Adanada, Ceyhan, Seyhan ve Berdan nehir-
lerinin tugyanmm oniine gegilecek ve burada 
150 bin hektar arazi sulanacaktrr. Bunun igin 
de 12 000 000 lira ayrilmi§tir. 5 muhendis, 8 
fen memurundan miirekeb dort posta galisacak
tir. 

Malatyada Derme, Sultansuyu, Totaxna ve 
Horata sularmdan istifade edilerek burada da 
70 bin hektarlik arazi sulanacak ve 1 000 000 
lira sarfedilecektir. tJg muhendis, 4 fen memu
rundan ibaret iki posta galigacaktir. Projelerin 
bir kismi esasen hazirlanmistir. 

Sakaryanm Karakoy bogazma kadar olan 
kismi iizerinde Kiitahya, Eski§ehir, Yeni§ehir, 
Inegbl ovalarile memba kisimlan iizerine tesa-
diif eden yerlerde sulama yapdacaktir. Burada 
49 bin hektar sulanacak ve 1 588 000 lira sar
fedilecektir. Bu i§ igin 3 muhendis ve 4 fen me
murundan ibaret 2 posta galisacaktir. 

Ye§ilirmak; Qar§amba ovasi kurutma i§ine 
devam etmekteyiz; Qekerek, Tersakan, Erbaa, 
Kaz ve Ta§ ovalarmda sulama yapdacaktir. Su
lanacak saha 60 200 hektar, sarfedilecek para 
1 880 000 liradir, burada da 3 muhendis, 4 fen 
memurundan ibaret iki posta calisacaktir. 

Kizilirmak; bu nehrin seyrii sefere miisaid 
bir hale getirilmesi imkanlan arastinlmaktadir, 
tetkikat yapilryor. 

Erzincan ve Igdrr kismmi sbyledim. Yalniz 
arada Kiigiik Menderesi unuttum. Burada ewel-
denberi ba§lami§ oldugumuz su islerimiz devam 
etmektedir. Belki bu sene nihayetine dogru ne-
tice almacaktir. Orada bir gol vardir, kurutulu-
yor. Mecra agilmaktadir. 

Bursa ovasmda... 
SIRRI 1QOZ (Yozgad) — Bir sual miisaade 

buyurunuz. 
I Na. V. ALl QETlNKAYA (Devamla) — 
\ Bursa ovasmda ba§ladigimiz biiyiik bir isimiz 
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vardir. En sonra bes yiiz bin kiisur liralik bir 
kismi kalmistir, Onun da eksikligini tamamla-
maga devam olunuyor. Bu sene nihayetinde 
Bursa ovasinin kurutulmasi memuldiir. 

Merig igin Bayan Fatmanin suallerine cevab 
verecegim. Malumu aliniz Merig nehri miihim 
bir sudur. Hatta bunun hakkinda bir takim soz-
ler de vardir. Guya demiryolu yapilmazdan ev-
vel seyrii sefere gok miisaid imi§ ve §imendifer 
yapildiktan sonra doldurulmus, ve seyriisefer 
kabiliyetini kaybetmistir. Siiphesizdir M bu ne-
hirden her suretle istifade edilebilir. Hiikume-
tinizle Yunanistan arasmda Ankarada 1934 de 
bir itilafname imza edilmi§tir. Fakat bu itilaf-
name nihayet bu sene yani 1937 mayis 2 de Yu
nanistan Meclisi tarafmdan tasdik edilmi|tir. 
Bu nehir uzerinde tarafeyne aid bir takim veci-
beler vardir. Bunlar tesbit edilmi§tir. Biz bunu 
vekaletimizde bir komisyona havale ettik. Han-
gi is,leri nasil yapacagiz.. Maamafih bu mevzu 
uzerinde kisaca soyliyeyim. 

1 — Meric nehri uzerinde elyevm mevcud 
bulunan bazi tesisatm kaldirilmasi. 

2 — Nehir uzerinde mevcud bir kisim tesi
satm yerinde birakilip muhafaza edilmesi. 

3 — Bir ay evvelinden ihbar edilmek §artile 
her iki tarafin yapmakta serbest oldugu cephe 
mudafaa duvarlan, bendler ve mahmuzlarin ne 
§ekilde yapilacagi. 

4 — Mii§terek bir tetkik iizerine tedrici mer-
halelerle ana yatagm tahkimi igin yapilacak su 
tesisati (B) projesi. 

5 — (B) projesinin tatbika konacagi vakte 
kadar gegecek fasila iginde anla§mak suretile 
yapilabilecek miistacel ameliyat. 

6 — Meric vadisinin umumi islahatma (A) 
plant 

Ve saire buna dair bir gok hiikumler var... 
Goruluyor ki, bunlar oldukga miihim ve dik-

kat edilecek ve tarafeyn igin yapilmasi lazim 
gelen vazifeler ve vecibelerdir. Bunu dikkatle 
hazirlamak ve tedricen ne suretle ise girisile-
cekse, o ise girsilerek zamaninda yapmak lazim-
drr Hatta paramiz olsa dahi beraber yapmak 
mecburiyeti bizi dikkatle hareket etmege sevk-
etmektedir. Bununla beraber sunu da arzede-
yim ki, biitgemizden buna aid bir para ayirmak 
imkani yoktur. Bu fevkalade su isleri biliyor 
sunuz ki daha ziyade mahsul alabilmek imkani 
olan yerlerde baslanmistrr. Bununla Hiikumet 
pamuk ve miihim mahsuller yetistrmek suretie 
harice ihracat yapmak ve bu suretle istifade et-
mek istemektedir. Bu parayi istedigimiz ka-
nunla bunlarm nerelere, tahsis ediecegi gos-

terilmisti. Bunu biz bir taraf tan hazirlamaikla, di-
ger taraftan Heyetin rttilama arzetmek mec-
buriyetindeyiz, bunu nasil ve ne mikdar ile kag 
senede yapabilecegiz. 

§imdi arkada§lanma sira ile cevab vereyim. 
Arkadasimiz Tiirkerin sozlerne kismen cevab 

vermis odum. Erzuruma ne vakit varacagimi-
zi sordular. Eger fevkalade bir ariza olmazsa 
1939 senesi eyluliinde varacagiz. Pilanrmiz 
budur. 

Yollara ihtiyag meselesi: 
Yollar hakkinda diger arkadasimiz Emin de 

sordular. Bunun hakkmda sbyle miimkiin oldu
gu kadar kisa bir sey soyliyeyim. Yollar igin, 
subhesiz Devletin biitoesi bir kiildur ve ihtiyag-
lari nazan dikkate alarak hangisini ne suret
le ve ne vakit karsilanacagi. uzerinde diisiinii-
lecek esaslardandn*. 

Biitgenin heyeti umumiyesi hakkmda soz 
soyledigim vakit det vaziyet her halde nazarla-
rinizda, dimaglarmizda tebariiz etmis olabilir. 

Bu sene favkalade olarak ordunun bir ta
kim ihtiyaglarmi karsilamak zarureti, §osalan-
miz ve koprulerimiz igin ve belki diger simen-
difer hizmetlerinin yapilmasi igin biitgemize 
daha fazla tahsisat konulmasma imkan verme-
mistir. Bununla beraber soseler hakkmda ar-
kadaslarima biraz malumat vermek igin arze-
deyim. 

Memleketimizin soselere ihtiyaci mutlaktrr. 
Ve biran evvel yapilmak zaruretindedir. (Junki 
yapdigimiz simendiferleri soselerle beslemek, 
soselerle sahile baglamak memleketin iktisadi 
hayatimm inkisafi igin miibremdir. Modern bir 
devletin, simendiferler yapan bir devletin vazi-
feleri arasmdadir. Bunu mudrikiz ve bunu 
yapmak mecburiyetindeyiz. Bu giin olmazsa ya-
rin, bbiir giin her halde yapacagiz. Yalniz sose 
meselesinin mahiyeti degi^mistir. Vilayetlerin 
yol olarak yaptigi tesviyei turabiye bu giin yol 
addedilmiyecek bir vaziyettedir. Sonra sose 
yollari makadam dedigimiz yollar da kafi dere-
cede bu giinkii ihtiyaca tekabiil etmemektedir. 
Qiinki agrr nakil vasrtalari bu yollardan gegmek 
mecburiyetindedirler. Bu makinali vasrtalar 
yollardan gegmek mecburiyetinde olunca bu yol
lari baska mahiyet ve kuwette yapmak mecbu
riyeti hasil oluyor. Blokaj meselesine ehem-
miyet veriyoruz. Yani temeli miimkiin oldugu 
kadar derin yapmak, bir binanm mukaveme-
tini temin igin temeli ne kadar derin ve saglam 
yapryorsak, yolun temelini de ayni suretle 
yapmak mecburiyetindeyiz. Son aldigimiz ma-

liimata gore, bir metre derinliginde taŝ  doldu-
rularak Almanyada asfalt yapmaga baslamis-
lardrr. Agir vesaiti nakliyenin gegebilmesi igin 
bundn baska gare yoktur. Kopriiler de boyle-
dir. Agrr sikletlere tahammul edebilecek vazi-
yette olacaktir. Adi yollarm kilometresi 5 000 
liraya soselerin kilometresi ise azami 15 000 
liraya yapilryor. Halbuki, bu nevi yollarm 
kilometresine 25 000 lira isteyecektir. Binaen-
aleyh yol ihtiyacini nazan dikkata aldigimiz 
vakit, tipki .^iimendifer siyasetinde oldugu gibi, 
muntazam program dehilinde hareket etmemiz 
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ve bu programa esasli olarak baslamamiz lazim 
gelecektir, bu giinkii ihtiyaci karsilamak igin, 
vilayetlerin yaptiklan yollan su veya bu su-
retle yapryoruz farzetmekligimiz yanlistir. 
Hakikaten arkadaslarm isaret ettikleri vec,-
hile vilayetler bu vazifelerini yapmamaktadirlar. 
Biz yola muhassas olan paralarmm hie. olmazsa 
yansmi yola sarfetmelerini diisiinerek vilayet-
lere tebligat yaptignniz halde maalesef bir kac, 
vilayetten baska bir 50k vilayetler yola muhas
sas olan paralarmdan yansmi olsun bu hususta 
sarfetmemislerdir. Yani vilayetlerin yol igin 
muhassas paralan da yola sarfedilmemektedir. 
Hakikaten yol meselesi nazari dikkate almmasi 
lazim olan miihim bir mesele haline gelmistir. 
Yol hakkmda daha fazla soylemege ihtiyac. gor-
miiyorum; giinki, bilirsiniz M, gegen sene de 
uzun boylu izah ettim, bir yol kanunu projesi 
getirdik. Bu proje §urayi devlete de gitti ve 
orada da tetkik edildi. Noktai nazarlarimiz bir 
yere kadar biri birine uydu. Fakat idarei hu-
susiyelerle yol paralarmm ihtilati 0 cihetten de 
istifadeye imkan vermemektedir. Binaenaleyh 
Hukumet gelecek seneler igin esasli tedbir itti-
haz etmek mecburiyetinde kalacaktn*. 

Tiirker arkadasimizm sozlerinin igerisinde 
Yunan kismmdan gegen hattm kendi topragi-
mizdan gegmesi miimkiin degil mi diye sordu-
lar. Merciin diger kismma hatti almak sure-
tile gecirmek igin bir tetkikimiz vardir. Fa-
kat bu, her halde bir iki milyon liralik bir me-
seledir. Bu parayi daha miihim i§lerimizi bi-
rakarak oraya sarfetmek zamani gelmemi§tir 
ve buna taraftariz. Yani bu i§i yapmakta men-
faatimiz vardir. Maamafih iki memleket ara-
smdaki miinasebatimiz 0 kadar miiskiilat gi-
karmayacak dereceye gelmi§tir. Cok iyi bir 
muameleyi iki taraf ta birbirinden esirgeme-
mektedir. 

Postada tasarruf sandiklan meselesi igin 
posta, telgraf ve telefon kanununun miizakere-
si esnasmda izahat veririm. 

Memed Somer arkada§imiz, genglik parki 
hakkmda sordular. Genclik parki meselesi bir 
kanuna baglanmisti. Fakat bunun tahsisatmi 
ayirmak miimkiin olmadi. Istasyon binasi bi-
tirildi. Tabii orasi da bir gedik olarak kalmi-
yacagmdan yapilmasi bir emriveki haline gel-
mi§tir. Yapmak mecburiyetindeyiz. Tahsisat 
almamadigmdan yapilamami§tir. Belki de orasi 
belediyeye verilecek ve oraca yapilacaktn*. Ar-
kada§imm ba§ka sualini hatirlamiyorum. 

EMlN SAZAK (Eskisehir) — Arpa, bugday 
nakliyati igin istirhamda bulunmustum. 

NAFIA V. ALt gETiNKAYA (Afyon Ka-
rahisar) — Bunu demiryollan biitgesinde mii-
zakere edelim, mevzu musaiddir, geni§ miina-
ka§asmi yapabiliriz. 

EMtN SAZAK (Eskigehir) — Miinakasa is-
temiyoruz. Yapilsm yeter. 

NAFIA V. ALI QETlNKAYA (Afyon Ka-
rahisar) — Buna mukabil bizim de soyleye-
cek sozumiiz vardir. ^imdiden soyleyeyim ki, 
yaptigimiz hatlarla aldigimiz hatlan bir man-
zume halinde tanzim, takviye ve tahkim et
mek mecburiyetindeyiz. (Dogru sesleri). 

Biz, sermayesi amortize edilmis, bir hat va-
ziyetinde degiliz. §irketlerden aldigimiz hat
lan islah mecburiyetindeyiz. Hatlan miitema-
diyen yenilemekteyiz. Istanbuldan gelen arka-
da§lanmiz g6rmii|lerdir. Bu sene de Izmitle 
Geyve arasmdaki kismm raylarmi degigtirmek-
teyiz. Raylar parga, parpa olmu§tur. Tehli
ke vardir. Gregen gun Eskisehire gitmi§tim. 
Orada gali§tirmakta oldugumuz alman usta-
bas îlar var. «Bu makinelerle, bu tezgahlarla 
§ali§ilmaz» diyorlar. Hakikaten c.alis,ilmaz. Az 
50k borQlanmizi, anniivitelerimizi, senelik tak-
sitlerimizi odemek, biraz da kazanmak ve hatti 
islah etmek mecburiyetindeyiz. 

Bazi i§lerde, vakit, vakit, arkada§lar suradan, 
buradan tenzilat yapalim diyorlar. Ben de be-
raberim amma boyle miiskiil vaziyetlerimiz 
vardir. Devletin tarn emin bir miiessesesi ha
line gelmek igin gerek persbnel, gerek materi-
yel itibarile buna liizum vardir. Sozlerim bun-
dan ibarettir. Icab ederse rakamlarla izahat 
verebilirim. 

TEVFlK FlKRET SILAY (Konya) — Ha-
tirimda kaldigma gore biiyiik su siyaseti ta-
kibi hakkmdaki kanun gikarken bu is,e 31 mil
yon lira tahsisat verilirken Konya Sille bara-
jmm da yapilacagi yazili idi. Buyurdugunuz 
cetvelde boyle bir §ey gormedim. 

NAFIA V. ALt gETtNKAYA (Afyon Ka-
rahisar) — Orada varsa §iiphesiz yapilacaktir. 
Yani soylemedigim daha bir 50k teferruat var
dir. Belki 0 meyandadn*. 

TEVFtK FlKRET SILAY (Konya) — Bir 
sualim daha vardir. Konya, Beygehir sulama 
tesisati bu millete bir buguk milyon liraya 
malolmu§tur. Bu i§ Ziraat vekaletine de taal-
luk ederse de, esasli tamirat dogrudan dogru-
ya yiiksek makammizla alakadar oldugundan 
bu su i§lerine de alaka gostermenizi rica ederim. 

NAFIA V. ALl gETiNKAYA (Afyon Ka-
rahisar) — Bu mesele hakikaten acmacak bir 
vaziyettedir. Bir zaman bizde, yani Nafiada 
imi§. Sonra Ziraat vekaletine devredilmis. 
Ziraat vekaleti alakadar olabildigi kadar ol-
mustur. Almanlarm bir 50k para sarfederek 
yaptiklan bu miiessese bu gun soniik bir hale 
gelmistir. Yani bunu soylemekten maksadim, 
imkan gordugum vakit iyice tetkik ederek al-
maga galigacagim. 

01. KAZIM SEVtJKTEKtN (Diyarbekir) — 
Ankara istasyonunun bitmek iizere oldugunu 
buyurdunuz. Mukabilinde olan kotii binalar ka-
lacak mi? 

— 269 — 



1 : 65 26-5 -1937 C : 2 
NAFIA V. ALl QETlNKAYA (Devamla) 

— Onlari emri vaki olarak istimlak edeeegiz. 
BEHCET GttNAY (Urfa) — Suriye sirketi 

tarafmdan i^letilmekte olan cenub simendif eri-
nin bir kismmdan bahis buyurdunuz. Urfa ve 
Mardin vilayetlerile alakadar asil cenub kismi-
nm gerek nakliye iicretlerinin pahaliligmdan 
ve gerek malzemei miiteharrikenin azligmdan 
veya verilmemesinden velhasil iyi isledilmeme-
sinden cenub vilayetlerimiz inuztaribtirler. 

Bu hattin almmasmda bir faide yoksa isletil-
mesinin faideli bir sekle ircai mumkiin degil 
midir, lutfen izah buyurulmasmi rica ederim. 

NAFIA V. ALl QETlNKAYA (Devamla) 
— Oenilb hattmm miidiirii olan bir fransiz gel-
di. Kendisi de vaziyetlerinden gok miistekidir. 
Aramizda 10 senelik bir muddet var. 10 sene 
sonra, tipki bu iki pargayi teslim ettikleri gibi 
bunu da teslim etmek mecburiyetindedirler. Ben, 
kendisine, yari ciddi, yari saka, dedim ki en 
iyisi bize birakmiz, biz tesellum ederiz, siz de 
kurtulursunuz. Fakat, tabii razi olacak bir va-
ziyette degildir. Esasen ben bunu gulerek sby-
ledim. Yalniz hat iyi islememektedir. Tabii ken-
ddleri para sarfetmiyorlar. Arzettigim gibi on 
sene sonra hat bizimdir. Herseyde oldugu gibi 
bunda da on para sarfetmek istemiyorlar. Boy-
lece vaziyetlerini devam ettirmek istiyorlar. 
MJiimkiin oldugu kadar yazmaktayiz. Biliyoruz 
bir kac defa tekrar tekrar ihtar ettik, alakadar 
olmryorlar. 

AHMED IHSAN TOKGOZ (Ordu) — §ose-
lerin ehemmiyetinden ve muhitlerin degis/mesin-
den bahsettiniz. Sizin eliniz altmdaki islerin 
nekadar giizel yapildigini biliyorum. 600 yildan 
beri Tiirklerin elinde bulunan Giilgiik hala Iz-
mite baglanamamistir. Bunun Nafia vekaletinin 
demir elile yapilrb Qikarilmasi ihtimali var 
midrr, yok mudur? Bu dusiinceyi arzetmek isti-
yornm. 

NAFIA V. ALl QETlNKAYA (Afyon Kara-
hisar) — Orasi biliyorsunuz bir mmtakai mem-
nuadir, elimde olan bir saha degildir. Miisaade 
ederseniz bunun icin Miidafaai Milliye vekili ile 
gdruselim. 

ISMAIL KEMAL ALPSAR (Qorum) — Ka-
lecikten Darbogaza kadar Kizilirmak vadisinin, 
irmagm iki tarafi birer saat, ikiser saat ara ile 
gayet munbittir. Orada acaba bir sulama tesi-
sati yapmak mumkiin miidiir? Burasi asagi yu-
kan 20 saatlik bir mesafedir. 

NAFIA V. ALl gETiNKAYA — Neresi, an-
liyamadim? 

ISMAIL KEMAL ALPSAR (Qorum) — Ka-
lecikten Darbogaza kadar olan Kizrtirmagm iki 
tarafi birer, ikiser saat ara ile bu arazi gok miin-
bittir. 

Orasi sulanirsa miikemmel bir pamuk mmta-
kasi olur. Bunun igin tetkikat yapmak miimkiin 
mii? 

NAFIA VEKtLl ALl QETlNKAYA (Afyon-
karahisar) — Bir defa miimkiin olup olmadigi-
ni tetkik ettirelim. 

KENAN ORER (Manisa) — Hava yollari 
hakkinda bir kag soz lutuf buyurulur mu? 

NAFIA VEKlLl A. QETlNKAYA (Afyon-
karahisar) — Hava yollari biitgesi geldigi vakit 
konu§sak olmaz mi? 

KENAN ORER (Manisa) — Hayhay... 
(Siirekli alkislar). 

BASKAN — Fasillara gegilmesini kabul e-
denler... Etmiyenler... Fasillara gegilmesi kabul 
edilmi§tir. 
P. 

701 

702 

703 

704 

705 

706 

707 

708 

709 

710 

711 

712 

713 

714 

715 

716 

717 

Lira 
Vekil tahsisati 4 800 
BASKAN — Kabul edlmistir. 
Memurlar maasi 1 623 829 
BASKAN — Kabul edlmi§tir. 
1683 numarali kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te-
kaiid ikramiyesi 6 000 
BASKAN — Kabul edlmi§tir. 
Merkez mustahdemleri iicreti 153 540 
BASKAN — Kabul edlmistir. 
2233 numarali kanun mucibince 
askerlik dersleri muallimlerine 
verilecek ucret 432 
BASKAN — Kabul edlmistir. 
Vilayetler mustahdemleri iicreti 57 260 
BASKAN — Kabul edlmistir. 
Muvakkat tazminat 61 392 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Mecburi hizmete tabi miihendis 
mektebi mezunlarma 1216 numa
rali kanun mucibince verilecek 
avans 100 
BASKAN — Kabul edlmistir. 
1616 numarali kanun mucibince 
mecburi hizmete tabi Fen mek
tebi mezunlarma verilecek avans 100 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
Merkez mefru§at ve demirba§i 25 500 
BASKAN — Kabul edlmi§tir. 
Merkez levazimi 16 710 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
Merkez miiteferrikasi 11 710 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
Vekalet otomobili masrafi 8 360 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
Motosiklet tamir ve isletme 
masrafi 100 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
Vilayetler mefrusat ve demir-
ba§i 4 000 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
Vilayetler levazimi 7 500 
BASKAN — Kabul edilmigtir. 
Vilayetler miiteferrikasi 7 000 
BASKAN — Kabul edilmigtir. 
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P. 

718 

719 

720 

721 

722 

723 

724 

725 

726 

727 

728 

729 

730 

731 

732 

733 

734 

Miitenevvi masraflar 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Daimi memuriyet harcirahi 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Muvakkat memuriyet harcirahi 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
Miifetti§ler harcirahi 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Resmi telefon tesis ve mukale-
me masrafi 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
tJcretli muhabere ve mukaleme 
bedeli 
BASKAN — Kabul edilmi§tir. 
Posta ve telgraf iicreti 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Yollar ve biiyiik kopriiler in§a-
at ve miistacel tamirat masraf-
lari 
BASKAN — Kabul edilmistir. 
Odenecek su poligeleri ve iade 
edilecek teminat paralan karsi-
ligi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Levazim ve alati miitenevvia 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Kitab ve fenni risaleler bedelile 
nesredilecek fenni eserlerin ve 
haritalarm tabi ve teclid mas
raflan ve alelumum telif ve ter-
ciime ve nafia eserleri modelleri 
icin verilecek iicret ve miikafat 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Beynelmilel muessese ve ce-
miyetlere istirak hissesi ve 
masrafi 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Ecnebi miitehassis, miihendis ve 
terciimanan 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Ecnebi memleketlere ' gonderile-
cek memurlar harcirahi 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 
Staj igin ecnebi memleketlere 
gonderilecek memurlar harcirahi 
ve masraflan 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
449, 625, 692, 787, 793, 1158, 
2405, 2134 ve 2611 numarah ka-
nunlara gore yapilmis olan hat-
larm ikmali nevakisile diger 
miiteferrik hat ve limanlar 
masrafi 1 
BALKAN — Kabul edilmistir. 
Asko ve Sivas - Erzurum ve Ma-
latya iltisak hatlan muteahhid-
lerine yapilacak nakid tediyat 4 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

Lira 
11 500 

35 000 

25 000 

11 380 

3 760 

960 

7 211 

527 610 

686 717 

9 000 

17 700 

100 

38 400 

15 000 

5 400 

251 945 

905 943 

P. 
735 

Lira 
2200 numarali kanuna yapilmak-
ta olan Sivas - Erzurum ve Ma-
latya iltisak hatti bilcumle iicret 
ve masraflan 366 375 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

736 2214 numarali kanuna gore ya-
pilmakta olan Filyos - Eregli 
hatti bilcumle iicret ve rnasa-
rifi 10 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

737 2784 numarali kanun mucibinee 
Aydm demiryollari iizerinde 
yapilacak tevsiat masraflan 10 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

738 2134 ve 2611 numarali kanun-
lara gore yapihnis olan Afyon -
Antalya ve Burdur - Isparta 
hatti iizerinde yapilacak nor-
malin fevkinde insaat ve bil
cumle iicret ve masraflan 121 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

739 insaat icin verilmis policeler 
karsihgi ' 2 097 838 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

740 1933,1934,1935,1936 senelerinde 
odenmeyen masraflar karsiligi 116 400 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

741 3074 numarali kanunla teskil 
edilmis olan teknik okulu iase 
ve melbusat masraf larile alelu
mum idare, kitab, ders leva-
zimi bedelleri, tabi ve teclid tic-
retleri ve nakliye masraflan ile 
mukataf ve fakir talebeye mua-
venet masarifi ve fenni seyahat 
ve tatbikati dersiye masraflan, 
kiitupane, dershane, yatakhane, 
atelye ve laboratuvar, anutbak ve 
diger mekteb miistemilati levazi-
mi ve mefrusat ve demirbas ve 
nakliye vasitalari ve levazrmi ve 
isletmesi ve her tiirlii insaat ve 
tamiratla icar bedelleri, elektrik, 
havagazi ve su tesisati ve ilah... 
bilumum mekteb masraflan 92 434 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

742 788 numarali kanunun tatbiki 
masrafi 6 920 
BALKAN -— Kabul edilmistir. 

743 Gecen yil borclan 40 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

744 EsM yillar boglari 10 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

745 Insaat ve esasli tamirat masraf
lan 2 783 833 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

BttTQE ENCttMENt M. M. RAtP KARA-
DENtZ (Trabzon) — Bu faslin Adliye vekaleti-
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ne aid olan 8 nci maddesinde 175 673 lira yazili. 
Buradan 7 000 lira tenzil edilerek 168 673 lira ka-
lacak. Fasil yekunu da 2 776 833 lira olacaktu. 

BA§KAN — Fasil bu tashihle kabul edilmi§-
tir. 
F. Lira 

746 Tarih cemiyetinin liizum goste-
recegi yerlerdeki hafriyatm icra-
si ve gikan eserlerin mahallinde 
tanzim ve umumi miizelere nakli 
ve mubayaa edilecek alat ve ede-
vat ve malzeme bedeli ve miis-
tahdemlerin iicret, yevmiye ve 
harcirahlari ve sair bilumum 
masraflan 18 629 
BALKAN — Kabul edilmiftir. 

747 Maas. ve iicretler 284 016 
.BALKAN — Kabul edilmistir. 

748 Idar© masraflan 183 500 
BALKAN — Kabul edilnustir. 

749 Kitab, mcmua, terciime, telif ve 
tabiye masraflan 15 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

750 Eonebi muallimler ve su labora-
tuarlan ^et do travo iicret ve 
harcirahlari 75 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

751 2233 numarali kanun mucibince 
askerlik dersleri muallimlerine 
verilecek iicret 1 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

752 788 numarali kanunun tatbiki 
masrafi 1 200 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

753 Gegen yd borglan 700 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

754 Eski yillar borglan 500 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

755 1683 numarali kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te-
kaiid ikramiyesi 4 804 
BAgKAN — Kabul edilmistir. 

C - Iktisad vekaleti biltgesi 

BALKAN — Iktisad vekaleti biitgesine ge-
giyoruz, heyeti umumiyesi hakkmda soz isteyen 
var mi?. 

FUAD O-dKBUDAK (Urfa) — Saym arka
daslar, Iktisad vekaleti biitgesi gibi pek miihim 
bir biitge uzerindeki tetkikatnni ^ifahen arze-
demiyecegim igin okuyacagim. Azayi Kiram yo-
ruldular mumkiin oldugu kadar ben yormamaga 
galisacagim, miisamahanizx dilerim. 

Muhterem arkadaslar; 
Memleketiniizin son beq senelik iktisadi kal-

kmmasi iizerinde bir kag soz soylemek isterim. 
Turk ilinin son otuz senelik iktisadi vaziyetle-
rini iig safhada hulasa etmek faydalidir. 

1 - Me§rutiyetin ilanmdan sonra tesis edil-

mek istenilen milli ekonomi sistemi. 
2 - Miitareke devresinde gegirilen buhran. 
3 - Ciimhuriyetin yeniden dogurdugu bu-

giinkii milli ekonomi. 
Arkadaslar biliyoruz ki mutlakiyetten me§-

rutiyet sistemine gegerken Turk ill yabanci miis-
tahsil memleketlerin iktisadi inhisan altmda 
zebun bir vaziyette idi. Bankalar, biiyuk inra-
cat ve ithalat firmalan, anemleket iginde biiyuk 
kabitallerin gevirdikleii spekiilasyonlar tama-
mile yabancilarm elinde ve Turk miinewerle-
rinden Turk koylusiine kadar yabanci miistak-
sillarm muhiti ve kanaatkar mustehlikleri vazi-
yetinde idiler. O zamanki aristokrat ziimre fotin-
lerini Viyanadan, elbiselerini Londradan getirt-
megi biiyiik bir §eref telakki edecek durumda ol
dugu kadar Turk kdyliisu de Anadolunun en 
ucra kd^elerine kadar te§kilatlanni sokmu? 
olan Turk olmayan unsurlarm oynadiklan 
araci rollerle insanligm iptidai devirlerinde ol 
dugu gibi miibadele esaslarma adetaicbar edil-
mi§ bir vaziyette idi. Mesela: bugdaymi verir 
alacasmi alir, yapagismi, tiftigini verir kahve-
sini, sekerini tedarik ederdi. Koylii kendi mah-
suliiniin maliyet fiatmi bilmedigi gibi kendi ih-
tiyaci olan es,yalarm da maliyet fiatlarma ta
mamile eahil bulundugu igin bu miitevassrt gayri 
tiirk komiisyoncularm hile ve spikulasyonlarma 
maglub bir vaziyette idi. Bu vaziyeti §oyle hu
lasa edebiliriz: memlekette ig piyasalar teessiis 
etmemi§, ali$ verifier tamamile yabanci miistah-
sillarin kahhar otoritelerine zebun bir hal arzet-
mekte idi. Eskisehirin krymetli arpalan, Qukur-
ovanm pamuklari, Karadeniz sahillerinin fm-
diklari, Egenin incir, iiziim ve diger mahsulati 
ve memleketin en nefis mahsulatmdan olan 
tiitunlerimizden tutunuz da gehri, ipek kozasi, 
gam kabugu palamutuna varmcaya kadar, hep 
bu sistematik ticaret usullerile di§ piyasalara 
satilmakta, memleket miistahsillari mallarmm 
hangi piyasalara hangi alicilara ve kag paraya 
satildiklarmdan tamamile bihaber idiler. Bun-
dan 25 - 30 sene ewelki durum iptidai insanli
gm bundan asniarca ewel tabi olduklari iktisa
di §araitle ifade edilecek bir vaziyet arzetmekte 
idi. Ekim sahalari meghul, imar ve istihsal mali
yet fiatlari meghul, nakliye ve entireposaj i§leri 
meghul, ambalaj i^leri meghul ig piyasalarmm 
miitekabil elestiki arz ve taleblerine alakadar 
olan fialar, fiat temewiigleri meghul, istihsal 
madenlerinin cinslere, tiplere gore standarizas-
yonlari meghul, hulasa o zaman yabanci rakib 
mlistahsil memleketlerdeki malum olan iktisadi 
^erait tamamile meghul idi. 

Vaziyet yukanda arzettigim §ekli gbstermek-
te iken, mesrutiyet inkilabi ile agilan yeni sa-
hada o zamanki iktidar mevkiinde olanlar mem-
lekete meghul olan milH ekonomiyi uyandmnak 
igin bazi hamleler atmaga savasmi^lardi. l^te 
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ilk mesrutiyet miiii ekonomi sistemi bu zaman-
larda dogmus. ve maalesef miitareke devresine 
kadar gegen zaman iginde miisbet, rasyonel ye 
bu giinkii medeni memleketlerde mevcud usullere 
uyabilecek en ufak bir inkilab ve tahavviil 
gosterememigti. Bu muvaffakiyetsizlikte bir 
gok siyasi, igtimai miiessir ve amillerin mevcud 
oldugu da inkar edilemez. 

Me§rutiyetin ilmi rasyonel ve miisbet neti-
celer vermege miisaid nakis te§ebbiisleri mii
tareke devresine gegilirken memlekette §iddet-
li bir aksiilamel dogurarak o zamana kadar 
atilan biitiin adimlan geriletmi§, yarim ya-
malak baglanan biitiin baglari gozmii§, nok-
san malzeme ile kurulan biitiin miiesseseleri 
yikmis, ve milli ekonomi yabanci ve gayritiirk 
istilalarm kahhar savletlerile tamamile kap-
lanmig bulunuyordu. Bu miihim noktayi bu su-
retle hulasa edebiliriz ki, Bogazlarm agilmasi-
ni miiteakib Istanbul, Izmir gibi ithalat ve 
ihracat limanlarimiza baslayan ithalat akinlari 
adeta bo§ bir havuza yiizlerce membadan aki-
tilan sular gibi akillan §a§irtan bir hiicum 
geklini almi§ti. Bu hiicum, memlekette milli 
ekonomiyi temelinden sokecek kadar kuvvetli 
ve tahribkar idi. Istanbulun niifusu birden ta
re artmaga ba§lami§, yabanci miiesseseler tica-
rethanelerle gittikge dolmaga ba§layan bu en 
nazik piyasamiza Kaliforniya §eftalilerinden 
tutunuz da Oenubi Amerika memleketlerinin 
sebze, meyve, konservelerine varmcaya kadar 
girmege ba§lami§, bu miithi§ istila kar§ismda 
memleket zaten siyasi istiklalini kaybetmek 
tehlikesine maruz kalirken iktisadi istiklalini 
de ayni tehlikeye maruz birakmi§ti. 

Bu buhran devresinde zayi olan milli ser-
vet, yabanci memleketlere kacan altm ve zi-
kiymet e§ya stoklan ufak bir hesabla mevcud 
milli servetin hemen hemen yarismi da gegmi§-
ti. Turkelinin siyasi istiklalini oliimiin elin-
den kurtaran Atatiirk ve onun inkilabi ayni 
kudretle memleketin kan damarlari mesabesin-
de olan milli ekonomi organizasyonuna yeni 
ve taze bir kan vermekle memleketi bu miit-
his tehlikeden kurtarmigtir. Atatiirk, aziz top-
raklanmizi yabanci istilalarmdan kurtanrken 
milli ekonominin de temellerini atmi§ ve Tiirk 
miistahsiline bu giinkii medeni memleketlerin 
medeni mustahsilleri yanmda miihim bir mevki 
verdiren devri agmi§tir. 

Ismet Inonii Lozanda Ulu Onderin attigi 
temeller iizerine milli ekonominin plank bina-
smi kurduktan sonra i§ ba§ma doniildii. 0 
giinden bu giine kadar gegen miiddet zarfmda 
ba§anlan i§ler arasmda bu giinkii milli ekono
mi gozle goriiliir, elle tutulur bir hale gelerek 
beynelmilel ehemmiyet ve mevkiini aldi. Ce-
lal Bayann i§ ba§ma gelmesinden bu giine ka
dar yapilan i§lere kiigiik bir goz atarsak, ki-
sa bir zamanda atilan adimlarm, katedilen 

mesafenin senelerce iktisab edilemiyecek kadar 
ve rasyonel oldugunu pek agik goriiriiz. Filha-
kika bu giin: 

1 - Memlekette ig piyasalar kurulmaga ba§-
lami§tir. 

2 - Istihsal i§leri bu giinkii tekniklere gore 
organize edilmektedir. 

3 - Ig piyasalarda fiatler, fiat temevviigleri 
ve bunlara miiessir olan amiller giinii giiniine 
takib edilerek memleket iginde fiat standardi-
zasyonlan igin atilmasi icab eden en esasli adim-
lar atilmi§trr. 

4 - Istihsal maddelerinin tiplere ayrilmasi, 
ambalaj i§leri, miistehlik memleket piyasala-
rinin biinyalerine uyacak §ekilde istihsal, ih-
zar, imal i§leri igin lazim olan biitiin §artlarm 
tesisine baslanmi§tir. 

5 - Miistahsil, bir nevi kolonizasyon hastali-
gmdan kurtanlmi§, alici ile satici arasmdaki 
parazitler §ayani memnuniyet bir derecede or-
tadan kaldinlmi§tir. 

6 - Milli servet kiymetlendirilmi§, maliyet 
fiatlerinin ne demek oldugu miistahsilin ilmine 
ithal olunmaga ba§lami§, istihsalde en miihim 
esaslardan birisi olan «Rakib miistahsil maliyet 
fiatlerine muadil bir hadde vasil olmak» kaide-
sinin temelleri atilmi§trr. 

7 - Di§ ticaret te§Mlatlanmaga ba§lami§, 
muhtelif memleketlere gonderilen iktisadi mii-
messillerimiz vasitasile beynelmilel ticaret ale-
minde senelerden beri bo§ duran mevkiimize te-
sahiib edilmigtir. 

8 - Yabanci memleketlerle yapilan ticaret 
mukaveleleri ve iktisadi anlasjnalarda miiteka-
biliyet esaslan temin edilmi§, memleketin ikti
sadi istiklali tamamen kurtanlmi§tir. 

9 - Milli sanayi' kurulmu§, i§ ve i§gilik me-
selesi hallolunmus, iktisadi reorganizasyon igin 
atilmasi icab eden temeller atilmigtrr. Iktisa
di kalkmmamiz igin yapilan biitiin bu igleri 
bu kiirsiiden iftiharla anlatrrken bir ufak nok
tayi yine Biiyiik Ba§bakan Ismet tnononiin ge-
gen seneki Izmir fuarmda soyledikleri nutuk-
larindan ilham alarak arzetmeme miisaadeleri-
ni dilerim. 

Biitiin bu te§kilat, biitiin kalkmmalar yapi-
lirken yiiksek Hiikumetimizden §unu dilerim ki, 
ig ticaretin te§kilatlanmasi yani ig pazarlarda 
ali§ veri§in bir kaideye baglanmasi i§inin miim-
kiin oldugu kadar tesrii icab etmektedir. Ig 
ticaretin iig noktadan te§kilatlanmasi zaruridir: 

1 - Ig pazarlarda fiat standardizasyonu, 
2 - Ig pazarlarda alis veri§lerin Garb memle-

ketlerindeki usullere gore te§kilatlandinlmasi, 
3 - Ig pazarlardaki fiatlerin yabanci miisteh

lik memleketlerdeki fiatlerle miitevazin bulun-
masinm temini. 

Biiyiik inkilabin biiyiik neticelerinden biri 
de ekonomik kalkmmada beynelmilel mevkiimi-
zi almak olmu§tur. 
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Bugiinkii medeni memleketlerin tegkil ettik-

leri iktisadi saftan digarida kalan her milletin 
iktisadi istiklaline sahib olmadigi hepimizce 
malumdur. Siyasi istiklal big §iiphesizdir ki, ik
tisadi istiklal ile elele verip layik oldugu mev-
kii ihraz etmek mecburiyetindedir. Bunun igin-
dir ki: her memleket bir taraftan iktisadi var-
ligmi tahkim etmege ugragrrken diger taraftan 
da ekonomik miinasebetleri goz onunde tuta-
rak iktisadi camiadan bir adim ayrilmamak im-
kanlarmi biitiin kudretile ara§tirmaktadir. 

Ismet Inonii Hiikumetinin beynelmilel oldu
gu kadar enterbalkanik siyasi munasebetlerde 
biitiin kuvvetile takviye etmek istedigi miinase
betleri ekonomik miinasebetlerle baglamakta ol-
dugunu memnuniyetle gormekteyiz. Ve bunun 
neticesidir ki bugiin Ekonomi bakanligmm di§ 
ticarete vermig oldugu ehemmiyet tamamile ye-
rinde ve son zamanlar almig oldugu neticeler 
de gayani memnuniyet bulunmaktadir. Pilhaki-
ka Ekonomi bakanligmm di§ ticaret i§lerini or
ganize eden esasli programi, tatbikat sahasmda 
ufak tefek aksamalar yapmakla beraber netice 
olmak noktasmdan oldukga faydali hareketler 
gostermig bulunmaktadir. 

1934 senesinde te§kil edilen Tiirkofis servis-
leri o tarihten evvel esasli bir surette takviye 
ve tekemmiilii icab eden bir gok ig ve miinase
betleri organize etmi§ denebilir. 

Bunlardan ezciimle: 
1 — Beynelmilel ticaret miinasebetleri, 
2 — Dig ticaret reorganizasyonu, 
3 — Takas igleri, 
4 — Kontenjan i§leri gibi mevzular iizerinde 

bagka memleketlere nazaran daha az masraf ve 
daha az elemanla bugiinkii sistemlere gore galig-
tinlmakta bulunmugtur. 

Bu tegkilatin en faydali galigmalarmdan ba-
zilarmi zikretmek lazim gelirse di§ ticaret igle-
rile yakmdan alakadar olan standardizasyon 
fikir ve teknigini tesis etmig oldugunu soyliye-
biliriz. 

Her miistahsil olan medeni memleket her 
§eyden evvel istihsal maddeleri iizerinde gayet 
geni§ tetkik ve tetebbiiler yapmakta ve ali| ve-
ri§i bu etiidlere istinad ettirmekte ve binaena-
leyh bizde 50k geg kalan bu i§ vekaletin bu hu-
susi te§kilatile temellendirilmi§ bulunmaktadir. 
Bundan §u neticeler elde edilmi§tir ki miistah
sil ayni zamanda iq ve di§ piyasalan bgrenip 
malmi kaca ve kime sattigmi bilmekte ve §uur-
lu bir tesebbiise imkan bulmaktadir. 

Yapilan biitiin bu i§ler ba§ka memleketlerin 
btedenberi yapmakta olduklan i§lerden bagka 
bir §ey olmadigma gore bugiinkii tegkilatm en 
bariz noksani onun daha az takviye edilmi§ ol-
masmdandir. 

Buradan soylemek istedigim noktalardan bi-
risi bu noksani tebariiz ettirmek oldugu gibi 
ikincisi de negriyat ve propaganda iglerinin faz-

la ekademik bir surette olduguna igaret etmek-
tir. Filhakika, kitab, mevkut mecmua, giindelik 
servis ve adres kitabi gibi negriyat yapmakla 
beraber her mahsul igin ayri ayri raporlar tan-
zim ediliyorsa da bunlarin daha gok ekademik 
mahiyette olduklarmi burada soylemek mecbu-
riyetindeyim. Benim arzu ettigim kadar biitiin 
alakadarlarm arzulan gu nokta iizerinde tevak-
kuf eder ki: negriyat ve propaganda nazari ol
dugu kadar ameli insanlarm da bilgilerini kuv-
vetlendirecek ve onlari tegvik edecek mahiyette 
olmalidrr. 

Qok miihim diger bir noktaya da temas et
mek isterim. Cihan ekonomik aleminde bugiin
kii mevkilerini almig olan milletler kendilerinde 
mevcud varliklarmi herkese teghir etmekle mu-
vaffakiyete erigmig olanlardir. Nitekim iki sene 
evvel milyonlarca liralar sarfi ile kurulan Si-
kago sergisi ve bu sene kezalik 26 000 amele ve 
milyonlarla lira ile tesis edilen Paris sergisi ve 
bunlarm yanmda her sene en kiigiik devletten 
tutun da en biiyiik devlete varmcaya kadar her 
memleketin muhtelif gehirlerinde kurulan sergi 
ve panayirlar beynelmilel ekonomik miinasebet-
lerin tesisi igin kati ihtiyaglar dogurmug miies-
seseler olduguna giiphe yoktur. 

Memleketimizde de kurulmug ve kurulmak-
ta olan sergiler.. belki masrafk olduklan hak-
kmda tenkidler celbetmekle beraber memleketi-
miz igin gok lazim ve faydali miiesseselerdir. 

Ancak biitiin bu kiilfet ve masraflara naza
ran bu miiesseselerin ig propagandalar igin de 
verimli olmasmi temenni ve rica etmek isterim. 
ve diyebilirim ki bu sergiler beynelmilel olmak-
la beraber memleketin her vilayetinde verimli 
gayeler goz oniinde tutularak ziyadelegtirilmeli 
ve halkm goriiglerle elde edecegi talim ve ter-
biyesine yardim edilmelidir. 

BERQ TtJRKER (Afyonkarahisar) — Ben-
deniz gok teessiif ederim ki, vakit geg, boyle 
miihim bir vekalete dair yapacagim maruzat 
belki sizi pek yorgun oldugunuz igin tasdi et
mek gibi olacaktir. Fakat ne gare ki yazmig bu-
lunuyorum, beg dakika siirmez, sizi gok izag et-
miyecegim. Liitfen miisaade ederseniz okuya-
yim. (Hay hay sesleri). 

Bendeniz okuyorum, bunu teamiil yaptim, 
giinkii yagim 67 dir. Goruyorum ki geng arka-
daglarim da evvelce okumadiklan halde bende-
nize imtisal ediyorlar, okuyorlar ve konferans-
lar veriyorlar. (Giilugmeler). Miisaadenizle oku-
yacagim. 

Iktisadi isler: 
Arkadaslar, muhterem Iktisad vekili i§ ba-

sma geldiktenberi, big inkar edilmez ki memle
ketimizde iktisadi isjere, sanayie madencilige 
denizcilige aid isler emsali namesbuk bir suret
te canlandrrilnustir. Her iste Iktisad vekili, 
muhterem Bagbakanm direktiflerini takibede-
rek memleketimizin toprak altmdaki servetle-
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linden ve denizdeki mahsullerinden yurdu miis-
tefid etmek igin ne lazimsa yapiyor. Bilhassa 
komur ve demir islerine fevkalade ehemmiyet 
veriliyor. Eregli kbmiir sirketinin satin almmasi 
memleketimiz igin iktisadi bir zaferdir. 

Denaz ticaretini canlandirmak igin kohne 
gemUeriinizin yerine modern gemiler siparis 
edilmistir. Ticaret usulleri diiriist esaslar uzeri-
ne kuruluyor. Bankalar muamelati intizam al-
tma almryor. Ticaretin inkisafma bir engel tes-
kil eden gayri ameli olan kontenjantman usulii 
kaldirilmis ve genel idhalat rejimi yani ticaret 
muvazene usulii ihdas edilmistir. Ithalat serbest 
oluyor. Fakat bizim dahili muvazene vaziyetine 
taibi tutuluyor. Bu vesile ile gumriik tarif elerinin 
dabi gbzden gegirilmesi elzemdir. Zira bu tari-
feler dahi matluba muvafik surette yapilma-
mistir. 

Ingiliz is adamlarmm memleketimizle ala
kadar olmasi, Karabukdeki gelik fabrikasmm 
kusadi, Hollandalilann dahi memleketimizle is 
yapmak arzusu, bize nakdi bir kredi agmalari 
Ciimhuriyet TiirMyesinin harici siyasette ol-
dugu gibi ekonomik ve finansal sahalarda da 
muvaffaMyetle elde etmegi biiyiik bir sevingle 
goriiyoruz ilk ecnebi tesriki mesaisinin muvaf
faMyetle neticelenmesi, ecnebi memleketler ile 
Tiirkiye arasmda yalniz siyasi dostluk degil, 
endustiriyel ve ticari sahada da bir yakmlik te-
essusii §ok say am memnuniyettir. Karabuk de
mir ve gelik fabrikalarmin kurulmasi yalniz 
M'udafaai Milliyeyi alakadar etmez, ekonomi 
noktai nazanndan dahi gok krymet ve manasi 
vardrr. Ecnebi memleketlerden muhimmat mu-
bayaasi igin pek gok senelerdenberi sarfettigi-
miz kiilliyetli paralar bundan sonra memleketi-
mizde kalacaktrr. Sanayi islerine aid bir kag 
soz soylemek isterim. 

Yan miistemleke memleketi olmaktan kur-
tulmak igin tsmet Inonii Hiikumeti bir sanayi 
programmi takib etti. Sanayi hayatinm bas-
layabilmesi igin Hiikumet yardim etti ve ediyor. 
sanayii tesvik igin, bir gok esyanin giimriik 
resimleri arttinldi, ve bazi sanayii vergi ve re-
simlerden muaf tutuldu. Otede iberide fabrikalar 
kuruldu, atolyeler agildi fakat bunlar baslan-
gigta bir program ve bir pilan dabilinde ya-
pilmali idi, memleketin ihtiyaci ve imkanlari 
dikkate almmali idi, israfm online gegilmeli 
idi. Bazi fabrikalar zarar ettUer ve bazi sanayi 
subeleri miisteri bulamadilar. tste programsiz 
ve konturolsuz yiiriimenin neticesi bu olmustu. 

§eker sanayiimiz bazi nahos surbrizlere ug-
radi. Agn* borg altma girildi ve Hiikumetin 

nakdi muavenetine muhtag oldu. 
tzmitte ilk defa agilan kagid fabrikasmm 

isletilmesi isinde miiteyakkiz bulunmalryiz. Da-
ha bu fabrikanm nasd yurudiigunu gormeden 
ikinci bir fabrika daha acmaga tesebbiis edi-
yoruz. Kagid imali igin elzem olan mevaddi 

iptidaiye memleketimizde mevcud mudur? Kafi 
derecede mevcud degilse ucuzca ve kolay kolay 
disardan tedarik edebiliyor muyuz? Bu iste de 
siirbrizler meydana gikabilir. 40 sene ewel Bey-
kozda tngilizlerin islettigi kagid fabrikasi yii-
riimedi. Eminim ki, muhterem tktisad vekli tec-
riibe devrindeki siirprizlere kapilmamak igin 
tedbirler almistir. 

Biz bir tecriibe devri gegirdikten sonra te-
kemmiile dogru gidiyoruz. Tiirkiye Cumhu-
riyeti her sahada siiratle inkisaf etmek ihtiya-
cmda bulunuyor ise de kontrolsuz yurumek 
memleketi daima zarara sokacaktir. Muhterem 
tktisad vekili uyumak bilmiyen bir kaptan 
gibi galisir. binaenaleyh sanayii ve diger 
antrrprizleri kontrol altma almak igin tedbirler 
ittihaz etmis olmahdirlar. Devlet mekanizmasi-
nm her subesinin faaliyetini de kontrol altma 
almak faideli olur. 

Sevingle isittim ki pek yakm bir zamanda 
ve muhterem iktisad vekilinin gayretile, gemile-
rimizi biz msa edecegiz ve tersanelerimizi mo
dern esaslar iizerine islettirecegiz. Bu pek vasi 
mikyasta mdas edilen isleri dirije etmek igin 
Tiirk mutehassislari yetistirmeliyiz. Eger sim-
di Tiirk miitehassislari mevcud ise ecnebilere 
verdighniz maasi tuklere de verelim. 

Saym Hukumetiniz istihsali arttirmak igin 
aceba yeni tedbirler almis midir? 

Koylunun, giftginin, halkmm kuvvei istira-
iysi arttrrilmalidnr ki fabrikalarimizm mallari 
satilabilsin. 

Her memleketin kendi ig pazarlan ile ya-
samak mecburiyetile karsilastigi bu devirde 
Turkiyeyi refaha kavusturmak, hayat seviyesi-
ni yiikseltmek igin tek gare dahili miibadeleyi 
gogaltmak, satis seviyesini yiikseltmektir. Fab-
rikatbrler mallarmi hem ucuz ve hem de gok 
satmali ki iptidai maddeleri koyliiden devamli 
surette satm alabilsinler ve ameleye fazla yev-
miye versinler. Fazla para kazanan mustahsil 
fazla para sarfedebilir. Ve memleketin ticaret 
seviyesinin artmasma amil olur. 

Is ve alls veris arttikga, kazang da beraber 
artar ve Devlet bundan mustefid olur, memur-
larma fazla maas verebilir, memurlar daha faz
la sarfederler. Hayat seviyesi zincirleme olarak 
fouyur. 

Disardan memlekete para girmeli, gok galis-
mali ve gok kazanabilmeliyiz. Hakiki ve saglam 
refah buna derler. 

Memnuniyetle isittigime nazaran, fabrikala-
rimizda tiirk amelesi gok giizel galisryor, gok 
zeki, galiskan bir unsur oldugunu isbat etmis-
tir. Ancak amele iginde bazi cahiller de varmis 
bunlar bir kag zaman galisrp da bes on para 
sahibi oldumu, isini terk edib kagip koyiine ka-
dar gidiyormus bu dogrumudur, eger dogru ise 
bunun oniine gegmek igin muhterem Vekil ne 
gare du^unmiislerdir? 
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Iktisad vekaletinin basma biiyiik bir derd 

olan islerden birisi de vapurculuk isidir, gtinki 
vapurlanmiz hem azdrr hem de hemen hemen 
hepsi die eski vapurlardir. 

Buniarm, yenilesmesi igin her i^te oldugu 
gibi HHkumetin yardimma bag vurulmustur. 
Sonra denizcilikte elzem olan limanlar mevcud 
degildir. Limanlar insasi elzem fakat pek 50k 
paraya muhtagtir. 

Valhasil, beg senelik sanayi pilanmi ytirtit-
mek igin muhterem Maliye vekili simdiden para 
tedarik etmeyi dtistinmelidir. Allah HSazinenin 
gelirini arttirsm. (Amin sesleri, gtiltigmeler). 

Turk iktisadiyati Devletin nazimi ve hima-
yekar yardimlarile hususi miilkiyet ve ferdi te-
§ebbiis prensiplerine istinad ederek inki§af ede-
cektir. 

Bazi tuccarlar, klerink usuliiniin tatbiki ve 
kambiyo muamelatmin tekayytidati kendilerini 
mtigktil vaziyete sokuyor. Serbestge ticaret ede-
mediklerini sbyluyorlar. Iktisadi ve mali vazi-
yetimizin selameti igin bu gibi tedbirler almdi-
gmi biliyorum ise de, muhterem Iktisad vekili-
nin de buna dair miitalealarmi almak isterim. 

Hulasa, Iktisad vekaletinin deruhte ettigi 
50k b'nemli iglerden bahsederken katiyen bed-
binlik hissiyatile sbz sbylemedim. Ben, her Turk 
yurddagi gibi milli kalkmmamizi gbrerek gog-
siim kabanyor. Ben yalniz Muhterem vekilden 
rica ediyorum, btitiin igler siki bir kontrol al-
tmda tutulsun ki zarar tevlid etmesin. Qtinkti 
herhangi bir zarar Devlet hazinesine dokanir. 
Maruzatim bundan ibarettir. 

SEMSETTtN GtJNALTAY (Sivas) — Ar-
kadaglar; hepimizce malumdur ki bugiiniin ik
tisad igleri, diiniin iktisad islerine hig bir suret-
le benzemez. Diiniin iktisad faaliyeti demek, ti-
cari bir muameleden ibaret addolunuyordu. Hal-
buki bugiiniin iktisad muamelati, iktisad faali
yeti, iktisad hareketi tamamile ilmi ve teknik 
bir mevzu olmugtur. Bugiin bir milletin muva-
zenei umumiyedeki mevkii de iktisadi vaziye-
tile olgiilmektedir. Iktisadi hareket her. Devlet-
te memleketin butiin miiesseselerine hakim ve 
onu dirije edecek bir vaziyet ve istikamet al-
mi§tir. Bu itibarla bizim iktisadi hareketimizi 
ve faaliyetimizi tetkik ettigimiz zaman, siikran-
la if ade etmek icab eder ki §u son senelerde tarn 
manasile ilmi ve §iimullii bir istikamet almak isti-
dadini ve yolunu bulmugtur. Bu memleketin ati, 

iktisadi inkigafi itibarile gok timid verici bir vazi-
yettir. Vaktimiz 50k dar oldugu iqin bu mev-
zu uzerinde fazla 50k soz soylemek istemiyorum. 
Yalniz kugiik bir noktaya igaret edip heyeti 
muhteremenin bir hususa nazan dikkatini cel-
betmek istiyecegim. Biiyiik iglerde hakikaten 
Iktisad vekaleti bugiin gdgsumuzii kabartacak 
surette ilmi ve tamamile teknik esaslara miis-
tenid bir istikamet almigtir. Bunia giiphe yok-
tur. Fakat bunun yanmda bir db kugiik ve da-
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hili iktisadiyat vaziyeti vardir. Bununla hayat 
pahaliligmi one siirmek istiyorum. Iktisad ve
kaleti bugiinkii tegkilatina gore byle goriiyorum 
ki, memleket dahilinde yagamayi ucuzlatmak ve 
onu halkm kazang kabiliyeti ile mutenasib bir 
hale getirmek igin hig bir salahiyete malik de
gildir. Bu husus adeta- kendi haline birakilmig 
ve her mmtakanm, belediyelerinin elinde kal-
migtir. Halbuki her geyden ewel bunu derleyip 
toplamak ve halkm yagama kabiliyetini olgmek 
lazimdir. Qunkti bir memleketin kudreti, 0 mem
leketin serveti umumiyesinin ferdler ve cemiyet-
ler arasmdaki sureti tevazziiii ile olgiilebilir. Umu-
mi servet, memleketin umumi serveti f erdlere ne 
kadar diigtiyor. Ferdler arasmda, koylti smifi, 
gehirli smifi, veya filan ve filan zumreye ne nis-
bette isabet ediyor. Bunun taayyiin etmesi la
zimdir. Sonra bu serveti miitevazin bir surette 
idare etmek icabeder. Bizim Iktisad vekaletinin 
mevcud olan esaslarmda ve salahiyetinde bu ci-
hetlerin ne kadar derpig edilmig oldugunu ta
mamile bilmiyorum. Fakat byle goriiyorum ki 
tegkilatm heyeti umumiyesine bakilmca Ikti
sad vekaleti bu muhtelif efrad, muhtelif zumre-
ler arasmda dagilmig olan serveti tevzin edebil-
mek salahiyetinden mahrumdur. Bu salahiyetin 
her geyden ewel Iktisad vekaletine verilmesi 
icabeder. Bu salahiyet verildigi gundiir ki Ikti
sad vekaleti ilmi esaslara tevfikan memlekette 
servetin tevazzuunu tanzim edebilir. 0 vakit 
Devletin diger miiesseselerine de bu hedefe dog-
ru bir istikamet verecegi igin, neticede umumi 
hayat pahaliligi son derece inmig olur. 0 zaman 
btitgeden filan vergiyi kaldiralim, filan vergiyi 
bilmem ne yapalim diye tedbir almaga luzum 
kalmaz. Tabiatile herkesin kazanci % 10 - % 20 
derecesinde artacak olursa refaha da kavugur. 
Binaenaleyh biiyiik iglerde baganci kudret gbs-
termig olan Celal Bayar arkadagimizm bu me-
seleyi derpig etmesi ve tedbirler almasi lazim
dir. ^ 

Sihhiye vekaletinin giizel bir usulii var 
ve onun iyi bir netice verdiglni hepimiz bili-
yoruz. Belediye ve idarei hususiye tabiblerinin 
hepsi Sihhiye vekaleti tarafmdan tayin edili-
yor. ve Vekaletin gbsterdigi istikamet daire-

sinde hareket ediyorlar. Qunkti ilim ve teknik 
meselesi olmasi dolayisile btitun memleketteki 
tabibler Sihhiye vekaletine bagli demektir. 

Iktisadi igler de bu hale g-elmelidir. Mem-
leketimizde iktisadi igleri ancak Iktisad veka
leti tedvir edebilir. Bundan dolayi Iktisad ve
kaletine de Sihhiye vekaletinde oldugu gibi 
ayni salahiyeti vermek lazimdir. 

Mesela, Ankara ve tstanbulda belediyenin 
bir iktKad mtidtirti vardir. Fakat ne yapabilir . 
Memleketin umumi iktisadi vaziyeti ile alaka-
dar degildir. Iktisad vekaletinden temenni ede-
cegim cihet, belediyelerin iktisad islerile ala-
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kadar olan miiessese ve dairelerine teknik ve 
ilmi bir usulle istikamet verecek surette ken-
disine baglasm. Temenniyatrm bundan iba-
rettir. 

EMlN SAZAK (EsMsehir) — Maruzatmun 
bir cok kismi Ziraat vekaletine aid amma ortada 
nazrm varifeatni gbren tktisad vekaleti oldugu 
icin kisaca maruzatta bulunaeagim. 

Arkadaslar; Devlet butun olanca kuwetile 
memleketin ilerlemesme calisir ve memlekette 
iktisadi hayati tanzim ederken maaleaef tabiatm 
kisrrligr Htikumetin mesaisM bes on vilavete 
miinhasir kdiyor. Geride miihim bdr kisim Dev-
letin bunca samimiyetle ve kulfetle aldigi ted-
birlerden pek az istifade ediyor. Dentin de 
bilmiinasebe arzetmisjtim, mesela, klirink ya-
para. kontenjantmau mukavelesi yapariz. §u 
verdiffdmiz mahsulata mukabil su, su esyalari 
alacagiz, deriz. Fakat ihracat esvamiz, bunu da 
iftiharla sroriirum, bir kac. vUayete miinhasir 
kabvor. Tiitiin. fmdik. incir, nziim, v. s... Hatta 
tiitiin meselesinde de Inhisar idaresi memleke
tin bu en mahsuldar yerlerindeki insanlar sanki 
issiz kalmislar gibi, onlara is bulmak isterce-
sine yine bu bes on vilavette tiitiin yetistirilme-
sine bimmet ediyor. Halbuki umum memleketin 
menfaati noktasmdan da ge<?imi bol olmayan 
mahsiilii kit yerlere - ki buralarda da tiitiin 
yetistirecek musaid yerler coktur - tutiiniin kal-
dirilmasx pekala miimkiindiir. Bunlar az eksin-
ler, demiyorum; fakat harice satilan mahsuller-
den elde edilen menf aat noktasmdan da mem
leketin geri kalan kisimlarmi, % 80 kismmi 

bundan mahrum etmemek lazimdir. Ben oyle 
zannediyorum ki. falan arazisi miisaid, niifusu 
kesif verde de islah edilmis tiitiin tohumu tevzi 
ederek tiitiin ekimini yaymak iizere onlara da 
rehber olalrni demis bir re.ii inhisar idaresi §ik-
mamistir. Halbuki bunlarm da her saman ge-
cime muhtac oldu^u a«ikardrr. Bu Inhisar ida-
resinin akilma gelmedigi gibi Ziraat vekaletinin 
de aklma frelmez. Ne yapalnn, hie olmazsa 
bunu Iktrsad vekaletine yiikletelim. Iktisad ve-
kaleiti umumi bakmidan nazrmlik yapsm. 

Arkadaslar. tekrar arzediyorum, kiskanmi-
yorum. Fakat bu ekseriveti tes.kil eden 40 - 45 
vilayet halknu diisiinmek lazmadrr. Bu, biiyiik 
bir vebaldir. 

Umumi gerceve dahilinde memleketin su ka
dar ithalati, su kadar ihracati var demekle ne-
ticeye varilamaz. Biz yalniz vilayet degil, koybe-
kby dusiinmeMyiz. Bunun i§in bu giine kadar 
almmis bir tedbir de yoktur. 

Bence ortada benden daha fazla feryad ede-
cek Ziraat vekili olmali idi. Halbuki hie bir 
vakit feryadmi isitmedim. Bendeniz bir hadise-
ye sahid oldum. Konyada, Yozgadda arpa yiik-
lenmisti. Bunu 3 kurus 10 paradan sattdar ve 
70 parasmi navlun olarak simenditfer idaresine 
verdiler. Bu fakir yerleri de diisiinmeliyiz. Be-

ride tiitiine, uzume musteri bulalim diye Devle-
tin kuwei umumiyesini seferber ederken, mem
leketin asil anasrrmi teskil eden 40 - 50 kadar 
vilayeti de hie. olmazsa arpa, bugday nakliya-
tmm ucuza teminine (jalisalmi. 

Nafta vekilinin bu kadar isleri arasmda bunu 
diisunememesinde belki hakli olabilir. Fakat 
Ziraat vekilinin bu iste hassas olmasi lazrm gelir. 

Ben burada Muhterem veklimzden rica ede-
cegim, memleketin umumi islerini daima tak-
dir' etmis, bttyiik adimlar atmi§, biiyiik mesu-
liyetler iizerine almi§tir. Cok zannediyorum M, 
sanayi havataniz en asagi 40 - 50 sene kazan-
mistir. Gittikqe de bu vekalete aid mesuliyet 
geni§lemektedir. Oiinkii butiin i§lere Devlet 
miidahalesi zaruri oluyor. 

Arkadaslar, pamugu, fmdi^i, uziimii, inci-
ri, tiitunii ve saireyi su veya buraya satahm 
diye dii^unurken, beri tarafta elli vilayetin ar-
pasmi, bugdavmi diisunmeyelim mi? Bendeniz, 
vayla vilayetler hakkmda Hiikumetin ya§atici 
kararlarina muntazirim. Biz o kadar gok pa-
ray a alismis, adam degiliz. Buraya mahsus buf-
davi 6 kuruftan almirsa, tiitiin ekim yerleri 
da^itilirsa. tiitiin serbest birakilamaz, ciinkii 
miisteriyi Devlet buluyor. Fakir yerlere ser-
pi§tirmelidir. Sonra, yayla vilayetlerine mah
sus olarak sayimdan 10 -15 kuru§ indirdiniz mi 
mesele kalmaz. Sahilde on liraya almir bir hay-
van, burada kasab 150 kurusa alabilir, ba$ka 
zamanlar olsavdi elimizde para olmasin, zarari 
yok. Yalniz karmmiz tok olsun. ^u olsun, bu 
olsun, deniliyordu. Fakat vaziyet bbyle devam 
ettikee bunu ihmal etmek biraz haksizlik olur. 
tstedigimiz budur. Bugday ve arpamizi ucuz 
naklet, 6 kurusa al. §unu, bunu kurtaracagiz 
diye 6, 7 milyon vergi almiyor. Bunun yarisi-
ni bu is.e sarfedin. Varsm hususi pazarlar ve 
saire yine o zengin vilayetlerimizin randmam 
olsun. Yani hassaten nazari dikkatlerini celbe-
derim. §ayed bunu temin etmezlerse biiyiik bir 
vebal icinde kalacaklarmi arzederim. 

BALKAN — Baska soz isteyen var mi? 
tKTISAD V. CELAL BAYAB ( Izmir ) — 

Fransada ihtilali kebir esnasmda, Milli Mec-
liste hararetle miizakere yapilirken, veto hak-
kmi canli br nesne farzeden bir mebus, boga-
lrm, diye bagrrmis. Bunu hepiniz hatirlarsi-
niz. 

Saym arkada§lanmm sbzlerini, butiin dik-
katimle dinledim. Kendilerini bbyle dinlemek, 
hem adetim, hem de vazifemdir. Cok tath ve 
giizel konustular. §u kadar ki, kendilerine ce-
vab verirken, ben de «ancak» veya «yakuz» 
kelimelerini bogabilseydim. Bu kelimeler, ve-
killer i$in ve sizin huzurunuzda cevab vermek 
mecburiyetinde olanlar igin, sizleri tamamen 
tatmine imkan bulamami§ olmak teessiirii igin-
de ba§lami§ bir veto ifadesi oluyor. (GiUii§-
meler). Fakat, muhterem arkada§lanm, §u-
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na stireti katiyede emin olabilirler ki. burada 
sovlenen sozler, ister benim icin aci, ister hosa 
gider tairzda olsun, bunlari vekaletim islerile 
daimi alakalarmin bir tezahiirii olarak aliyor-
rum ve bundan dolayi, istisnasiz hepsine te-
sekkurii ilk samimi vazife sayiyorum. Bu his-
lerle, soz almis, arkada§larm ciimlesine minnet 
ve sukranlarimi alenen ifade ederim. Burada 
soylenmi§ sozler, ucup gitmiyor. Bir kagidi 
imza ederken, bir vazifeyi yaparken, bir ka-
rari verirken, bu sahneler kulaklarimizdadrr. 
Demek bluyor ki, sizin burada millet namma 
soylediainiz sozler. aci da olsa, tatli da olsa, 
bizim icin miinebbih ve miirgid roliinu ifa ede-
rek raemleket icin faydali neticeler vermektedir, 

Vakit gok gegti. Bittabi yoruldunuz. Be
nim de yorulduq-umu tahmin edersiniz ve gorii-
yorsunuz da. Kisa olmak §artile hatiblerin sor-
duklan suallere, tenkidlere birer birer cevab 
vermek isteyecegim ve bu meyanda, sizi yor-
mazsam, vekaletimin o mesele hakkmda takib 
ettigi ana yolu da mevzubahs edecegim. (Hay 
hay, dinleriz sesleri). 

Iktisad vekaletinin viicude getirdigi ticari 
ve smai mahiyette tesekkiillerin mali muraka-
besinden bahsedildi. Bu benim igin oldugu ka-
dar, teknik ve Parti Hiikumeti bakrmmdan da 
gok esasli bir noktadir, cok muhim bir pren-
sibdir. Denildi ki : Viicude getirilen miiessese-
lerin murakabe sekillerinde rttirat yoktur. Bi-
risi bir tiirludur, dig-en baska tiirlii. Bunlar 
dogrudur. Pakat boyle yanilmis, olmalari, isin 
ve prensibin tabii bir evoliisyonu neticesidir. 
Meseleyi huzurunuzda soylece de poze edebili-
rim: Devlet sermayesile tesekkul eden mali mii-
esseselerin Divani muhasebat murakabesine ta
bi olmasi lazim midir, degil midir? Divani mu
hasebat murakabesine tabi olmali denildigi tak-
dirde bu murakabenin sekli neden ibaret olma-
lidir? Bu, bu gun biitiin diinyada du§imulen 
ve iglenen bir dava halindedir. Hepimiz biliriz, 
yakm zamana kadar. Devletlerin biinyesinde 
ilrtisadi ve smai tesekkul yer bulamaz nazari-
yesi hakimdi. Bu gun bu goriis tamamen degis-
mis ve bilhassa bizde Devletgilik prensibi, rejim 
prensibi oldugu icin, bu kabil tesekkiiller ka-
nun ve nazariye bakimrndan oldugu kadar, milli 
ekonomi icablri baknnmdn da birinci derecede 
hayatiyet ve ehemmiyet almistir. Devletin 
rolii ve vazifeleri bakimrndan, biitiin diinyanm 
dahil oldugu politilka da budur. Bir yanlisliga 
mahal kaimamak icin sunu derhal ilave edeyim 
ki, Iktisad vekaleti bu milli ve beynelmilel va-
ziyeti ileri siirerken viicude getirdigi veya geti-
recegi miiesseselerde murakabe olmasm iddia-
smda degildir. En siddetli bir murakabenin mev-
cudiyetinf, her kesten once sahsen ben arzu ede
rim. Boyle bir arzuyu tahakkuk ettirmekte sahsi 
menfaatim de vardir. Qtinkii ben sahsen galis-
mryorum. Tayin ettigim, salahiyet verdigim ar-

kadaslari istihdam ediyorum. Onlarm yanlis 
yaptigi islerden miitevellid biitiin mesuliyet be
nim sirtrmdadir. Vaziyet boyle olunca beni, ica-
bmda mesulivetten siyiracak bir miirakabeyi be
nim istemeklieim de gayet tabii olur ve ben sid
detli bir murakabenin en hararetli taraftarmm. 
Pakat bu murakabe, resmi dairelerin biin
yesinde bulunan dar, siki formalite dolu 
seklinde olmamali, ticari veya endiistri-
yel bir tesekkiilun can noktasi olan inisivatif 
ve siiratli karar. ve her isin biinyesindeki husu-
siyetler ve icablara uygunluk gibi is teknigi 
icablarmi kavravan bir tarzda yanrimalidir. Ki-
saca teknik murakabe.. Bu grim diq-er DevletW-
de buna dogru gitmisler midir, gitmemisler mi
dir? Bu mevzubahs oluyor. Bendeniz vekale-
timde bir dosya viicude getirdim. Avrupu D yr. 
letlerinin ve hatta Amerikanm Divani muhse-
bata aid usulleii ve ayni zamanda Devlet ser-
mavesile tesekkiil eden ticari muesseseleri ne 
suretle idare ve kontrol ettiklerine aid olan 
kanunlari, nizamnameleri ve usulleri toplat-
tik. Bir kiil halindedir. Bize Fransayi misal 
jsretirerek. denildi ki bunlardan riicat edilivor. 
kiil halinde Divani muhasebatm miirakabesi 
ikame ediliyor. Bu giinkii malumatima. benim 
fforiisumfi ve tetkikatima ve nihavet bizim ha-
rici te^kilatrmiz yolu ile edindioimiz kanaate 
atfen diyebilirim ki istikamet aksidir ve boyle 
olmasi da gvet tabiidir. Qiinkii her tarafta Dev-
letqiliq-e dogru bir istikamet almmaktadir. Biitiin 
beseriyet g-erek milli tahaffuz noktasmdan, 
gerek tesadiim eden menfaatleri telif bakimrn
dan. Devletin murakabe ve nizamlisrmi zaruri 
goriivor. Pransa 1933 de bir kanun cikardi deni-
vor. ben sadece soyle cevab veriyorum: 1933 
Pransa ile 1937 Pransasi arasmda asirlar kadar 
ekonomitk zihnivet farki vardir. Sadece zihni-
yet deqil icraat itibarile de miihim farklar var
dir. Bizim coktan beri Devletpe yaptiormiz te-
sisati, kurdu^umuz miiessesati, onlar daha yeni 
etatize etmeo-e baslamislardir, Pransada boyle 
olduSii gibi. liberal rejimin besigi olan Ingiltere-
de dahi, Devletin kurduq-u smai, ticari mali 
muesseseler, her birine aid hususi kanunlarda 
tasrih edilmis, biinye ve hususiyetlerine uvgun 
gekillerde murakabe edilir. Almanyadan, Ame 
rikadan da misaller verebilirim. 

Mali murakabe iizerindeki hassasiyete ben de 
istirak ederim. Fakat resmi olsun, hususi olsun 
medeni her tesekkiiliin biinyesinde bu muraka
be ana unsur olarak mevcuttur. Tesekkul etmis 
bir gok mali, ticari, smai muesseseler vardir, 
bir kismi cihansiimul bir ehemmiyet ve faaliyet 
sahasma maliktir. Bunlar, su veya bu selrilde 
resmi miirakabeye tabi tutulmadigrndan dolayi 
sui istimal tehlikelerine mi maruzdur? Bger 
boyle olsaydi, olabilseydi, bu giin bunlardan hie 
birisinin viicud bulamamasi ve yasayamamasi 
lazmidi. Halbuki muntazaman isliyorlar. Onla-
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rin teknigine gore murakabe bizatihi ana bun- i 
yesinde, ana unsur olarak mevcud ve otoma- 1 
tikman islemektedir. 

Benim de istedigim budur. Ba§ka memleket-
lerde §6yleymis, diger memleketlerde boyley-
mis. Bunlan dbkumantasyon ve baska memle-
ketlerin tecriibelerinden istifade igin otomatik-
man ben de takib ediyorum ve istediginiz kadar 
ve her cepheden bu mevzu iizerinde konus>bi.'.e-
cek vaziyetteyim. Fakat biitiin bunlardan sari'i-
nazar, «Un Buyiigiimuzun dedigi gibi: biz, bize 
benzeriz.» ve bizim bize benzedigimizi filen gos-
termek igin de elimizde bir ayna vardir: 0 da 
biiyiik partimizin programidrr. Bir rejimden 
diger bir rejime gegmis bulunuyoruz, ben dahi 
zaman zamn, kendimi yokladigim zaman bilmem 
hangi tarihte gikmis Sakizli Ohannes ef endinin 
ilmi serveti milelinin tesirlerini duyuyorum. 
Miitemadi evoliisyon iginde yasayan bir cemi-
yetin ferdi olarak bu hatiralardan ziyade hadi-
seleri ve realiteleri nazara almaga mecburuz. 
Verilmis, yiiksek vazifeleri du§iinmege ve yap-
maga mecburuz. Bunlan birles^irdigim zaman, 
Sakizli Ohannes efendinin tesiri soniib gidiyor. 

Partimin programmda su direktif vardir: 
«Kapitalinin gogu veya tamami Devletin 

olan endiistriyel kurumlarm finansal kontrol-
lerit tecimel olan ozlukleri geregine uygun su-
rette diizenlenecektir. Rasyonel galisinaya onem 
verecegiz» 

Bu esaslar dahilinde murakabe esaslarmi tet
kik ve tesbit etmek iizereyiz. 

Mjaden islerinde hususi sennayeye pay veril-
mesi ve asfalt vaziyeti mevzu bahis edildi: 

Maden islerinde hususi sermayenin rolii ne 
oldugunu ve bundan sonra ne olacagmi par
timizin biiyiik kongresinde tktisad vekaletinin 
bir noktai nazarz olarak arzetmistim. Orada 

itiraz vaki olmadigma gore kabul edildigini 
farzetmekteyim. Memleketimizde madenlerimiz 
igin hususi sermayeye pay vermek fikri tat-
bikatta uzun zaman, memleket menfaatlarma, 
milli ekonomi icablarina muhalif bir spekulas-

yon mevzuu halinde tecelli etmistir. Bu gun dahi, 
Tiirkiyede maden faaliyeti baflayali asrrlar ol
dugu halde teknik ve sermaye kifayetile isliyen 
ancak bir iki miiessese gostermak kabildir. 
Demek oluyor ki hususi sermayenin maden i§-
letme bakmundan kapasitesi gok zaiftir. Ve 
Turkiye maden serveti her bakmidan, devletgi-
ligin en taibii ve en zaruri oldugu kadar en bii
yiik ve en muhim de olan bir faaliyet mevzu-
udur. Bu benim hususi prensip ve kanaatimdir. 
Bila istisna madenleri Devlet eline alalim 

ve biitiin mevzuatimizi ona gore diizeltelim de
mek olmadigmi da ilaveye hacet yoktur. 

Asfalt meselesine gelince: 1926 senesinde 
gikarilan petrol kanununun birinci maddesi 
j-fdyledir: 

(Turkiye hududu dahilindeki bilciimle ara- | 
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j zide bitiim ve petrol ve mii§takkati tabiiyesi mad-

delerinin taharri ve i§letilmesi hakki maadin 
hakkindaki kanuna tabi olmak §artile Hukumete 
verihni§tir). 

Sayin arkadasimiz da bu madde hiikmunu 
mevzubahis ediyor. Biz bu madde iizerinde daha 
evvelce miitehassis arkadaslarmda beraber 
durmu^tuk. Bu maddenin tefsire tahammulu 
yoktur. Mii^takkati tabiiye meyanmda asfalt 
tabiatile mevcuddur. Bunu miitehassislar bu 
suretle ifade etmektedir. Ancak yeni bir mad-
dei kanuniye ile meselenin halli mumkun fa-
kat asfalt, ayni zamanda petrol nisbetine ve 
madenin biiyuklugune gore petrol istihsalatmda 
da kullanilan bir maden oldugu igin vaziyeti 
bu noktadan bgrenmek icab etti. 

Maden tetkik ve arama enstitumuzun, asfalt 
madenleri iizerinde yapdigi tetkikat gosteri-
yor ki, malum olanlar, petrol bakmundan ka
hili istifade degildir. Qunki asfalttan petrol 
istihsal edebilmek igin terkibatmda % 8 -10 nis-
betmae petroliin bulunmasi icab eder ve hacim 
itibarile de asgari bir zenginlikte olmasi lazmi 
gelir. Gerek kemiyet ve gerek keyfiyeti noksan 
oldugu takdirde bunu petrol mu§takkatmdau 
ayirarak yollar ve sairede kullanilmasi imkam 
hasil olacaktu. Bunu yakmda bir layiha ha
linde Meclisi Aliye takdim edecegiz. 

Maden mevzuuna girnusken arzu edermi-
siniz ki, size §imdiye kadar madenlerimiz hak-
kmda yapdigimiz ve vasil oldugumuz tetkikat 
neticelerini hulasatan arz edeyim. (Tee§kkiir 
ederiz, dinleriz sesleri). 

Memleketimizde mevcud maden servetleri-
miz, Devlet noktai nazarmdan hususi bir istik-
§af ve jeolojik tetkik mevzuu ittihaz edilme-

mi^ti. 0 zamana kadar her kes, gordiigii bir 
maden tezahurii igin Hukumete miiracaat eder, 
ruhsatname alrr, imtiyaz alir ve umumiyetle 
satacak bir adam arar beklerdi. Devlet bu i§-
lerde, ancak noterlik yapardi. ^azi madenler 
vardir ki, aleyhinde rapor verilmi?, fakat ayni 
madenin lehinde de gok mukemmel rapor alm-
nu^tzr. Demek oluyor M, bizim madenlerimiz 
ancak hususi menfaatlar zaviyesinden tetkike 
tabi idi. Daima ecnebi gruplara kargi spekii-
latif bir sati§ mevzuu olarak ele almiyor. Devlet 
bakmundan bu gok sasirtici akil ermeyecek 
bir i§ oluyordu. Bundan dolayi memleketin ma
den servetlerini birer, birer anlamak igin biliyor-
sunuz M, tasvib ve kararmizla bir maden 
Tetkik ve arama enstitiisii viiciide getirdik ve 
adma kisaca M. T. A. dedik. M. T. A. urn yap
digi tetkik ve aramalar neticesinde i§letmege 
salih oldugu kanaatma vardigi madenler, he-
men rasyonel ve teknik sekilde isletilmek iizere 
Eti banka devrediliyor. Eti bank da teskilatmi 
yaparak isletiyor. Bu kisa mukaddemeden son
ra, beraberce M. T. A. mesaisini hulasatan goz-

| den gegirelim: 
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I . Jeolojik lstik^aflar: yani: 
Muayyen mmtakalarcn gezilmesi, arazinin ta-

ranmasr, jeolojik donelerin toplanmasi, jeolo
jik haritanm tanzimi ve buna nazaran bir ta-
kzm jeolojik ihtimallerin istidlali, bakir sahala-
rm kesfi, tesadiif edilen maden emmarelerinin 
muayenesi, bunlardan (Interessant) olabile-
ceklerinin ehemmiyet dereeelerine gore tasnif i, 
velhasil memleketin jeolojik ve madeniyat baki-
mmdan ilmi ve sistematik bir surette envantere 
tabi tutulmasi. 

II - Arama ve ihzar ameliyati: yani : 
Bir madenin i^letmeye konulabilmesinden 

ewel aagari bir tonaj miktarmm zahire ctka-
rilmasi ve cevher evsafmm (echantillonnage) 
suretile tayini igin yapilmasi zaruri olan ve tii-
nel, galeri, kuyu, sondaj gibi bir takmi ihzari 
madencilik ameliyatmin icrasi. 

III - Fenni tetkik ve terciibeler: 
Aramlan madenlerdeki cevherlerin veya 

memlekette meveud madeni madenlerimizin 
tecriibesile tatbik edileeek krymetlendirme usul-
lerini tesbit etmek ve kurulacak isletmelerin 
avanprojelerini tanzim eylemek uzere, Enstitii-
niin merkez laboratuarlarmda ve etiid biirola-
rmda cereyan eden faaliyet. 

§imch\ gerek petrol, gerekse maden kisimla-
rmdaki faaliyetin vaziyetini izah edelim. 

1 - Petrol isleri: 
A) Arama veya ihzar ameliyati: 
1 - Qark sondajlan: Basbirindeki ilk sonda-

jmuz, miisaid addedilen kalker tabakati sevi-
yesini 1300 metrede bulmustu. Ancak burada 
yalmz tourumus petrol emmaresine tesadiif edi-
lebildiginden, sondaj makinasi daha simale Her-
nis mevkiine gekilerek ikinci sondaj a ba§lanildi. 
Bu sondaj ise kalker seviyesini 350 metre rad-
delerinde buimu^tur ve buradan kuvvetlice ha-
vagazi fiskirdigi gibi, 100 metre kadar bir ka-
lmlikta, sonda, hep petrol kokan ve mesamati 
petrolle (imjpregne) olan tabakati kesmistir. 
Kuyu, halen 500 kiisur metre derinliktedir. Bu 
sondaj i da 1000 metreden fazlaya indirmek ta-
sawuruadayiz. 

Ikinci biiyiik sondajimizda tesadiif edilen bu 
miisbet emmareler, jeolojik nazariyelerimizi te-
kid ettikten baska, bu mmtaka hakkmda besle-
nilen umidlerimizi kuvvetlendirmistir. Sebat et
mek zaruri gbriinmektedir. Binaenaleyh, cenub 
mmtakasmm jeolojik bakimdan en miisaid sart-
larmi gesteren muhtelif strukterlerin sirasile 
ve hirer hirer so'ndalanmasi gerekecektir. 

2 - Murefte sondajlan: §imdiye kadar kazi-
lan 6 kuyudan ikisinde kuwetli havagazma te
sadiif edUmistir. Birinden de su ile karisik ha-
fif miktarda petrol gelmistir. Halen yedinci ku-
yuya baslanilmistir. Bu kuyunun neticesine go
re, Mureftede sondajlara daha devam edilib 
edilmiyecegi hususunda bir karar verilecektir. 

3 - Adana jeofizik taramalan: Adanada ev-

velce yaptigmuz jeolojik etiidleri miiteakip, 
ovayi jeofizik usullerle de taradik. Bu sayede 
tahtelarz derin bir striiktiir tesbit edebildik bu
rada biiyiik bir sondajm icrasi 150 000 liralik 
bir makinanm mubayaasma ve aynca senede 
200 000 liralik bir isletme masrafmin tahsisine 
miitevakkiftir. 

Bunu halen yapamayacaksak da, elde mev
eud kiigiik bir sonda aletile bir kilavuz sonda-
ji salrvermegi dusuniiyoruz. 

B) Umumi jeolojik istiksaflar: 
Aasagidaki mmtakalar gezilerek, sahalari je

olojik bakimdan muayene edilmi§, jeolojik 
krokileri tanzim edilmistir: 

1) Trakya icerisi, 
2) Gazi Anteb taraflari 
3) Irak hududundan Vana kadar olan saha, 
4) Garbi Anadolunun bazi mmtakalarmda 

ihbar edilen sizmtilar. 
Bu mmtakalardan birinci ve ikincisinde bazi 

miisaid struktiirler miisahede edilmistir. Bunlar 
bilahare tamik edilecektir. Ancak Trakyada her 
hangi bir sondaj a ba§lamazdan ewel, en mii
said olabilecek noktalarm Jeofizik olgmelerle 
tayini muvafik gdruldiigiinden, bu olcmelere bu 
yaz ba§lami§ bulunuyoruz. 

II — Maden igleri: 
A) Arama veya ihzar ameliyati: 
1) Keban simli kursun madeni: Buradaki 

ihzari ameliyat bitmek iizeredir. Madenin i§let-
meye konulmasi hakkmdaki avanproje etiidleri-
ne ba§lamlmi§tir. Oniimiizdeki sene zarfinda te-
sisata gegilebilecektir. 

2) Bulkardag altmli simli kurgun madeni: 
Bu madendeki magaralarda tesbit edilen cevher 
yigmlarmin tonaj hesabma ve (echantillonnage) 
i§ine esas olan sondaj ve mesaha i§leri bitmek 
iizeredir. Bunlann verecegi erkam, madende 
kurulacak izabehanenin tesis ve i§letme §eraiti-
ni tayin edecektir. Yakmda bu tesisatm avan-
projelerine ba§lanacaktir. 

3) Giimiighane simli kursun madeni: Eski-
den i§lemis ocaklar actinldi, muayene edildi. 
Bunlann kismi kullisi tiiketilmig bulundu. An
cak bu muayene sayesinde ocagin jeolojisi tes
bit edilebildiginden, buna istinaden, yeni ve 
bakir olabilmesi muhtemel olan mmtakalara nii-
fuz edebilecek galeri ve tiinellerin siiriilmesi 
icin makina tesisati kuruldu. 

Bu yoklama i§i son aylarda ba§lami§ bulu-
nuyor. 

4) Keskin molibden madeni: Mek§uf saha-
daki madenin i§letilmesi igin ihzari ameliyat ya-
pilmi§ ve bu meyanda 30 metrelik bir ihracat 
kuyusu tesis edilmigtir. 

5) Turhal antimuan madeni: Son giinlerde, 
Devlete intikal etmi§ bulunan bu sahada yapi-
lacak taharri ve ihzar ameliyatina baglamak u-
zere makina tesisatma gegilmigtir. 
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6) Kuvarshana bakir madeni: Ewelce bunu 

ecnebi bir grup i§Ietmi§ti. Yikilmi§ olan aksami, 
makine ve tesisat duzeltilmi§, §okmu§ olan gale-
riler acilmistrr. Bu maden yeniden imar ve fa-
aliyete sevkedilmigtir. Bir ay sonra bize % 98 
tenorlii 2000 - 2500 ton saf bakir verecektir. Bu 
vesile ile bir hatirayi huzurunuzda canlandrr-
mayi isterim. Ge§en sene madeni gormek i§in 
gitti£im zaman bana anlattilar, fevkalade mii-
tehussia oldum. Biitiin inkilab ve ihtilal arasm-
da madenlerimiz yagmaya maruz kalmi§. Bil-
hassa simdi anlatacagim Murgul madeni feci 
bir snrette tahrib edilmistir. Kuvarshana made-
nini de tahrib etmek ve tesisat ve mevcudatmi 
calmak igin gelen kuwetlere kar§i ordumuzun 
orada cok kiymetli bir elemani, miilazim riit-
besinde bir zat, bir istihkam zabiti kar§i koy-
mu§: "Bunlar milletimih malidir, ben burada 
oldukca zerresine bile dokunamazsmiz.,, diye 
haykirmi§tir. (Alki§lar, bravo sesleri). 

Bu madenin isletilmesini derhal ele aldik. 
Biraz sonra oradan saf bakir istihsaline basla-
mi§ bulunacagiz, Bu zati vekalet namma miika-
fatlandirmak istedim. Fakat izini buldurama-
dim. Vekaletim namma bir minnet ve giikran ol-
raak iizere hatirasini yiiksek takdirinize arzedi-
yorum, (Alkiglar). 

7) Murgul bakir madeni: Bu madenin kat'i 
etudleri ve avanprojeleri bitmek iizere olup, iki 
aya kadar isjetme miiessesesine devredileeektir. 
Bu maden, memleketimizin degil diinyanm en 
biiytik ve en sayili tesisatmdan birisine malik 
olacaktir. 

8) Guleman krom madeni: Bu madenin tet-
kikati bitmi§ ve Eti banka devrolunmu§tur. 
120 bin ton nakil kabiliyetinde 18 kilometre u-
zunlugnnda bir havai hat in§a edilmistir. Dun-
yada bilinen krom yataklarram en zenginidir. 
Senede asgari 100 bin ton istihsalat ve sevkiyat 
yapilacaktir. 

Tiirkiye, krom istihsalatmda biitiin cihan iti-
barile, birinci saf i ibraz etmi§tir. Mevcud krom 
servetlerimizin ehemmiyeti bu mevkii bize dai-
ma muhafaza ettirecektir. (Bravo sesleri). 

9) Sbgiid lignit madeni: Bazi sondajlarla 
jeolojjk haritasi ve raporu yapildi. Biiyiik bir 
i§letmeye miisaid degildir. 

10) Yerkoy lignit madeni: Bazi sondajlarla 
jeolojik haritasi ve raporu yapildi. Ehemmiyeti 
az bir yatak. 

11) Tav§anli lignit madeni: Bazi sondajlar
la, jeolojik haritasi ve raporu yapildi. Mahru-
kat membai olmaya miisaid bir havza. Ancak 
ihzari ameliyatm yapilmasi igin, bazi tedbirle
rin almmasi zaruridir. 

12) Degjrmisaz lignit madeni: Tavsank igin 
soylediklerimizi bu havzaya da tesmil edebiliriz. 

13) Seyidomer lignit madeni: Muteaddid 
sondajlar yapilmig, muazzam bir mahrukat ser
veti tesbit edilmigtir. Memleketin biiyiik bir sa-

nayi merkezi olmak istidadmdadir. Etiidleri 
ve. raporu bitmig, i§letmeye konmasi ve muhte-
lif endiistrilerin dogmasi igin hazrr beklemekte-
dir. 

Bu madene aid servet ve istiksaf, Ankara 
enternasyonal komur sergisinde canlandml-
mifti. Bu suretle ziyaretgilere ve bilhasaa mu-
newer kisma ve mekteblilere hem teknik ve 
parfe bir etiid, Tiirk miihendisler tarafmdan 
yapilmis bir etiid niimunesi hem de bu muaz
zam serveti gbstermek istedim. Sahanm sendaj 
yapilmis kismindaki servet yiiz milyon tondur. 
Saha gok biiyuktur. Dana ilerilere gidib mec-
muu serveti tesbitini atiye ve tesbit edilmis 
sahada faaliyetin baslamasma talik ettirdim. 
Ve mevcud muazzam servet karsismda bu 
isi, bizden sonra geleeeklere de brrakiriz dedim. 

B) Umumi Jeolojik istiksaflar: 
Jeolojik seferler ve taramalar, asagida sa-

yilan mmtakalarda icra edilerek, buralardaki 
maden imkanlan tetkik edilmis, muteaddid 
zuhurat ve filiz mosturalari muayene edilmistir. 

1) Giresun, §ebinkarahisar, Tirebolu, Har-
sit mmtakalan: 

BuraJarda gorulen tezahiirlerden bilbassa 
Karahisar §ap yatagi biiyiik mikyasta bir ip-
tidai madde tesMl eder. Ancak bunun istimali 
ve krymetlendirilmesi hususunda ilmi etiitlere 
girisiimek icab edecektir. Bundan baska, Tire-
bolunun yamnda Esbiyedeki Karaerik bakrr 
tezahuru, tamika deger goriilmustur. Agdmasi 
ve arandmasi isi, mall esbabtan, eldeki islerin 
bitirilmesine talik edilmistir. 

2) §ark vilayetleri lignitleri: 
Buralardaki muhtelif ligint tezahiirlerinin 

hemen kaffesi zaif, kbmiirleri asagidrr. Gezilen-
lerin hi§ ibiri biiyiik bir endiistriel isletmeye mii
said gbriilmiyor. Krymetleri pek mevzii kalir. 
En elverisli Lignit yata^i Balkayadrr. Pakat 
nakliyat miiskilati simdiM ,mahaza bu yata^in 
iktisadt i^letmesini pek agrrlastrrryor. §ark vi-
layetlerimizin biiyiik enerji membai, sudur ve 
su olacaktir. 

3) Diyarbekir - Ergani hattmm sark mmta
kalan: Buralarda gezilib gorulen muhtelif ma
den tezahiirleri arasmda, Prajmandaki simli 
kursun zuhurati uzerinde durulmustur. 

Binaenaleyh, bu sahanm jeolojik tamikma 
girismi? bulunuyoruz ve halen elde mevcud ma
den aramalarmm devrini muteakib, Parajmanda 
da bir kampm ve tesisatm kurulmasi ve filiz-
lerin arandmasi isi mukarrerdir. 

4) Orta Anadolu eski metruk kurfun maden-
leri mmtakasi: Bunlardan Gumiishacikoy, Ak-
dag ve Denek madenlerinin jeolojileri tetkik 
ve tanzim edilmistir. Gumiisliacikoyun aranma-
si ve ihzari 250 000 liraya mutevakkrl, giig ve 
pahali bir i? oldugundan, miisaid bir zamana 
brrakilmistrr. 

— M l — 
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Akdagm da, §imdilik talik edilebilecegi go-

rulmustiir. Halbuki bunlardan en kolay agilma-
si Denek oldugu anlasildigmdan, buradaki eski 
kuyularm agrimasma ve iceriye girilmesine ka-
rar verilmigtir. 

5) Menderes ve Ege lingnit mmtakalari: Bu 
havalinin jeolojik taramasi elan devam etmekte-
dir. 

6) Azdavay - Karafasil - Sogiitozii komiir 
mmtakasi: Bu havzalar jeolojisinin ilk esaslari 
atilmis, genis bir sahanm ilk krokisi gizilmis-
tir. §imdi, miisaid goriilen sahalarm birer birer 
detay jeolojik etiidlerine girisilecektir. Bu 
havzalarm takribiyetle tanmmasi bir kag sene-
lik sebatili mesaiye bagli muazzam ilmi bir is 
olacaktir. 

7) Divrigi - Hasangelebi mmtakalari: Gecen 
kr-stan evvel buralarda enteresan goriinen de-
mir tezahurleri kesfolunmustur. Bu aym ba§m-
da, vaziyeti tamik etmek maksadile, yeni bir 
arama ekipini mahalline sevkettik, Bu ekib 
halen jeolojik mesaisine devam etmekte olub, 
zengin bir demir havzasmm uzerinde bulundu-
gunu son giinlerde ihbar eylemigtir. 

Nihayet bu mevzuu kapatmak ve beni dinle-
mek nezaketinizi sui istimal etmemek igin, bil-
diginiz s,artlarla satm aldigimiz Eregli sirketi-
ne aid sahanm da 1 mayistan itibaren Eti bank 
tarafindan isletilmege baslandigmi ilave ede-
yim (Bravo sesleri ve surekli alki^lar). 

Ergani bakir madeni makinelerinin iig giin 
evvel ihalesini yaptigimizi ve 1938 senesi nihaye-
tinde 7 000 - 10 000 ton saf bakn* istihsaline 
baslryacagimizi ilave edersem maden mesaimi-
zin bu giinkii safhasmi hulasa etmis olurum. 
(Alki§lar). 

§imdi «ancak» lara geliyorum. (Guliismeler). 
Muhterem arkadaslarmiizdan bir zat, silepgi-

likten bahis buyurdular. Ve §ilepgiligin ser-
best birakilmasmi soylediler. Ve ihracat esya-
larimizm son zamanlarda ducar oldugu miiski-
lat ve navlun tereffulerinden bahis buyurdular. 
Netice olarak yeni vapur almak igin konulmus 
olan 15 senelik miiddetin gayrikafi olduguna 
is,aret ettiler. 

§ilepcilik, malum oldugu veghile serbesttir. 
Umumi emniyet kontrolii haricinde ne tarifesi 
bakimmdan, ne de idaresi bakimmdan Hiiku-
metin bir miidahalesi yoktur. Arz ve talebin 
ifade ettigi fiat muvazenesi igerisinde ve o esas 
dahilinde serbesttir. 

Dis. memleketler istikametindeki nakliyata 
gelince : Bu, bizim igin gok ciddi bir ehem-
miyet arzetmektedir. Bu sene zaman zaman 
vapursuzluk mugkiilatina ugradik. Avrupada 
is hacmi arttigi igin ecnebi kumpanyalar biz-
zat kendi memleketlerinde veyahud daha mii
said sahada gali§mayi tercih ettiler. 

Memleketimize muntazaman seferler yapan 
bir kag kumpanya varsa da zaman zaman ara-

larmda fiat ittihadi yaptiklan goriilur. Bun-
lara rakib olmak iizere, bazi ecnebi kumpanya-
lan seferler yapmakta, fakat tiiccar bunlarm 
seferlerinin daimi ve muntazam olmamasi yii-
ziinden daha emniyetli ve muntazam seferler 
yapan vapurlara baglanmaktadirlar. 

Bittabi ecnebi kumpanyalara navlun nok-
tai nazarmdan miidahale etmek, kati bir em-
pozisyon yapmak imkanmm ne dereceye kadar 
elimizde olup olmadigmi takdir buyurursunuz. 
Zaman zaman hususi bir surette miidahale ile 
fiat meselelerinde mutedil hareket etmelerini 
teklif ediyoruz ve kabul ettikleri de vaki olu-
yor. Vaziyeti boylece idare etmekteyiz. Fa
kat hakikat olan mesele ve Buyiik Millet Mec-
lisinin bilmesi lazimgelen ehemmiyetli nokta 
§udur ki, ihracat maddelerimiz nakliyat nok-
tasmdan agikdadir. Bir giin her hangi bir se-
beble bu vapur kumpanyalari memleketimize 
seferden sarfmazar ettikleri takdirde memle-
ketimizin mallarim harice satmak bizim igin 
hakiki bir mii§kulat dogurur. Bu, Hiikumetin 
nazan dikkatinden kacmamigtir. 

Bizim memleketimizde silepgiligi ileri go-
tiirmek eger zannonuldugu gibi on be§ yagtan 
yukan gemileri de almaga miisaade etmekten 
ibaret kalsaydi tevlid edecegi assiirans ve saire 
primi farkina ragmen bunu derakab yapardim. 
{•filepgiler vekaletime miiracaat etmiglerdir. Va-
purlarm yaslarmi gogaltmiz. Daha ucuz alalim 
ve memleketin ekonomisi uzerinde de faydali 
oluruz, demi§lerdir. l§i heyeti fenniyeme tevdi 
ettim, tetkik ediyorlar, ben, §ahsen yirmi 
veya yirmi iki yagina kadar §ilep almmasma 
taraftanm. Bakalim heyeti fenniyem ne diye-
cektir. Onlarin verecekleri rapora gore hare
ket edecegim. Fakat §unu da ilave edeyim ki, 
bunu vaziyetin ilaci telakki etmiyorum. Qun-
kii vapurculuk ve beynelmilel §ilepgilik mesele-
si artik ferdi mesainin kudreti dahilinden gik-
mi§tir. Ya Hiikumetlerce yapilan siibvansiyon-
lara dayanmakta, ya aralannda viicude getiril-
mi§ biiyiik trost ve anla§malara istinad etmek-
tedir. 

Bizim armatbrlerimizin gerek kiigiik kabo-
taj dahilinde, gerek beynelmilel sahada mem-
leketimiz nakliyat ihtiyacini temin edecek kifa-
yette olmadiklanni zannediyorum. Hem tek-
nik, hem sermaye bakimmdan. Sermayelerini-
zi bir araya getiriniz desek ona da muktedir 
olmadiklan gegen defaki tecrubede sabit ol-
mugtur. Arzulanni yapacagim. Fakat asil Hii
kumetin bu i§i ele almasi lazimdir ve almi§tir. 
Tafsilatim sirasi gelince arzedecegim. 

Memlekette nakliyat tarifelerini - deniz kis-
mmdan bahsediyorum - ucuzlatmak keyfiyeti 
bir kiil halinde miitalea edilmek lazimdir. Yal-
niz gemi navlunlarmda tenzilat yapmak mak-
sada kafi degildir. Miisaadenizle ve tktisad ve-
kili sifatile memlekette bu i§leri nasil gordugii-
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mii hulasa edeyim : Gecen sene Karadenizde 
bir tetkik seyahati yapmak istedim. Hava fir-
tmah idi. Samsuna vardik. SjJehir bize baki-
yor, biz §ehire bakiyoruz. Birbirimizi poruvo-
ruz, fakat muvasala imkani voktu. Siddetli 
bir firtina vardi. Oniimuzde bir ecnebi vapu-
ru da isini gormek icin firtmanm siikunet bul-
masmi bekliyordu. Bir sandal indi. Tahlisiye 
kemerine sarilmis, bir adam. fedai gibi, qalka-
nan kayisri ile dalgalara daldi. Hem sandalmi, 
hem kendisini riske ediyordu. Merak edip sor-
dum : Dalgalarla bogusa, bogusa giden bu adam 
geminin zabitanmdan birisi imis. Bir is, rande-
vusuna yetismek iqin bu fedakarligr yapmis. 
Seyri cazibdi. Fakat bizim icin elim oluyor. 
Karadenize cikan gemilerimizin yiikunu bo-
§altmadan ve hiq bir yerden yuk alamadan 
tekrar tstanbula dondugu nadir'bir hadise de-
gildir. Binaenaleyh, ucuzluk ve pahalilik ele-
manlarmi aramaktan ziyade, ewelemirde cid-
di ve esash bir tedbir bulmak ve miisbet ve reel 
§ekilde i§e koyulmak lazrmdir. 

Yine bu sene Mersinde bir frrtma zuhur 
etmisti. Orada bu i§lerle mesgul olan miiessese-
nin mavnalarmi tatirib etti. Derhal yerine ye-
nilerini koymak kabil olmadr. Miiessese, mav-
na tedarik edit) te yukumuzu alacak veya yuk 
verecek diye 20 gun bekleyen ve binnetice is-
tarye alan vawurlar oldu. Bu giin dahi hala 
iki saatte doldurulmasi mumkiin olan gemilere, 
iki giin, srrtta ta§marak kbmiir vermekteyiz. 
Zonguldak limanmda, bazan zarureten bazi 
gemilerin komur almasmi takdim etmek icab 
eder, bir 50k vapurlar bu kati zaruret goriil-
mii§ sira bozmanm zararmi ceker veya komur 
stihlak edeceklere yiikletir. 

Istanbul limanma aid hesablar yaptrrdrm. 
Gemiler rihtimm musaadesizliginden dolayi ram-
pa edemedigi iqin esyalar muhtelif vasitalarla 
karaya cikanlryor. Yapdan masraf, Avrupa-
dan esyanm bizim memleketimize kadar gelmesi 
icin verilen navluna yaklasmaktadir. Vapur, 
liman, iskele, nakliye, hammaliye bir kiildiir. 
Bir kiil olarak; bir plan, bir prensib. bir hedef 
dahilinde tedvir edilmek ve derpis edilmek icab 
eder. tyice bir santiye diger cephesidir. 

Halicte bir tersane viicude getirmek mevzu-
bahistir. 

Vaziyeti T>ek iyi bilen ve heuimizden iyi go-
ren BasveMlim, hepimizden ziyade bu ise bii-
yiik kiymet ve ehemmiyet vermekte ve daima 
bizi tesvik ve vazife vermektedir. 

Bu isler iqin kiil halinde bir program yapil-
mis ve qalismaga baslanmistrr. 

Gl. §EFtK TttRSAN (Denizli) — pipcilikte 
ferdi teesbuslerin de az cok faydali olacagmi 
soylediginiz ve fazla yasli gemilerin de alm-
mamasi icin tetMkat yapridigmi beyan ettiniz. 
Benim isittigime gore, armatorlerin bir sika-

yeti de doviz meselesi iizerinedir. Bu hususta du-
siindukleriniz nedir?. 

tKTISAD V. CELAL BAYAR (Devamla) — 
Doviz meselesi umumi politikamiza bagli bir 
keyfiyettir. Eger doviz veremiyecegimiz mem-
leketlerden gemi almak istenirse tabii buna mii-
saade etmiyecegiz. Yok, doviz verilecek mem-
leketten ise tabii derhal miisaade edecegiz. 
Bu, Hiikumetin bilhassa Maliye veMlinin kara-
rma bagli bir istir. 

Biz elimizde olan liman idarelerinin vaziyet-
lerini, kendilerinin kazanclarma gore planlas-
tirdik. Istanbul ve Izmiri boyle yaptik. Diger 
yerlerdeki nakliye, tahmil ve tahliye idare-
lerini karsikkli ayak uyduraraktan, kendi 
prensibimiz dahilinde Metmek icin tedbirler 
aldik. Fakat esas olan bir kiil halinde meseleyi 
ihtiva eden buviik plani realize etmektir. Sunu 
da ilave etmeliyim : Bir tecriibe mahiyetinde 
olmak iizere havuzlanmizda iM gemi yaptir-
dik. Bunlar Van golii icindir. Bir tanesini 
Vana naklettik, Vanda yeni yaptigimiz tersa-
nede monte ©dilmektedir. Bu suretle Istan-
buldaki havuzlanmizda yeni gemi yapmak im-
kanmi da tecriibe etmis olduk. Bu istikamette 
bize en ziyade cesaret veren elemanlardan biri
si de Karabukte kurulmakta olan demir sana-
yiimizdir. Ciinki ana maddeyi oradan tedarik 
etmis bulunacagiz. 

Fiat mnrakabesi meselesi : Bilmiyorum bu 
kadar buyiik ve muazzam bir seyi bu dar zama-
nmiza nasil sigdiracagmi?. (Yarma sesleri, cu-
mava sesleri). 

RlFAT VARDAR (Zonguldak) — Yarm og-
leden ewel toplaninz. 

IKTISAD V. CELAL BAYAR (Izmir) — 
Kisaca sunu arz etmek isterim : Bir iM tecriibe-
siiii vapttk. Toptan olan kisrmlarmda muvaffak 
oldnk. Fakat perakende olan kisrmlarda - ka-
nuni salahiyetimiz yoktur dive kendimi tebriye 
etmek istemivorum. - Istedigim gibi bu iste mn-
vaffakiyet hasil olmadi: Iplik isinde oldugu 
gibi. 

Memleketin ekonomisini cihazlandirmadan 
ewel kiil halinde prakende satislarm miiraka-
besine kalkismak, bilmiyorum, ne dereceye ka
dar miimkun olur. Ve hatta ne dereceye kadar 
faydali olur?. Hayat T)ahaliligi ve perakende-
ciye kadar giden miicadeleye gelince : Her hal-
de vekaletim bununla tavzif ©dilmemistir. Fa
kat tavzif edilmesi lazrm gelse ilk taleb edeceiHm 
sev. bu ffiinku mevcud teskilatrmin ii^ misli 
tesMlata miisaade verilmesidir. 

0 kadar girift ve muazzam islerdir. Hakika-
ten memlekette istihsalin az oldugu ve bilhassa 
haricten gelmesi miiskiil olduihi zamanlarda fiat 
tesbit ederek murakabe yawmak, cok defa fenj. 
vaaiyeti ve kendi kendine ticari, iktisadi sebeb-
lerle diizelmesi muhtemel fena bir vaziyeti 
konsolide etmek demektir. Bu nevi kon-
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trol ve murakabe, TTmumi harbin en sedit za-
manlarmda Divam harb kuvvetlerine istinaden 
yapildigi devrelerde bile ademi muvaffakiyetle 

neticelenmistir. §u halde fiat murakabesini yapar-
ken cebirden ve kanundan ziyade ekonomik diis-
turlara ve icablara istinad etmek daha dogru bir 
is olur. Benim miitaleam: ancak muayyen seraiti 
haiz memleket istihsalatini miirakabe edebiliriz. 
Bu gun bunu yaparken belki kusurlar yapryo-
ruz, bu isi tarn manasile yaptigmnzi iddia etmi-
yorum. Elemanlarimm acemi olduguna isaret 
buyuruldu. Elemanlarim da acemi degildirler, 
gok muktedir, feragatkar, vazifelerini seven ve 
bu isi basarabilecek kudrette ve kabiliyettedir-
ler. Fakat bu, o kadar muazzam bir meseledir ki 
bunun etrafmda herkesi memnun etmek madde-
ten mumkiin degildir. 

§u halde, bilhassa bu gun igin yapilacak 
sey, memlekette gumriik tarifeleri iizerinde bti-
yiik hassasiyet gostermek, memlekette kurulma-
smi ve inkisaf etmesini istedigimiz endustriyi 
rahnedar etmeyecek ve fakat miistehliki de ez-
meyecek bir vergi vaziyeti tesis etmektir. 

Eger firsat bulursam, meseleyi umumi ithal 
rejimi bakimmdan da sizlere arzetmek isterim. 
Bu yol iizerinde oldugum i§in, direktiflerinizi 
de almama firsat diismiis olur. 

Qimento meselesine arkadasimiz temas bu-
yurdular: 

§unu iptida soyleyeyim ki Iktisad vekaleti-
niz pimento sanayii i§in ne bir hususi sahabet 
gostermektedir ne de hususi bir tazyika mahal 
gbrmektedir. 

Ge^en sender ilk defa olarak gimento fiatla-
rmi ciddi surette tetkika tabi tutmustuk, ma-
liyetlerini konrol ettik ve fabrika teslimi ton 
basma 20 lira gibi bir fiat tesbit ettik. Bunda 
istinad ettigimiz maliyet elemanlan gantamda-
dir. Arzu ederseniz birer, birer okuyabilirim. 

Diger bazi maddeler gibi gimento da icabmda 
revizyon i§in maliyeti vakit vakit tetkik ve ta-
kib edilen maddeler arasmdadir. 

Biliyorsunuz ki; kontenjan tatbikatmm 
mebdeinden beri, insaat gimentosu ithali tahditii 
maddeler arasindadrr. Tesviki sanayi kanunun-
dan istifade eden muesseselerin kanunen ha^z 
olduklari bazi kolaylik ve giimriik resminlen 
muafiyet haklari ve sebebleri malumunuzdur. 
Insaat mevsimi dolayisUe piyasada talebi ar-
tan gimento vaziyetinden, himayelerinde milli 
menfaat goriilerek tesviki sanayi kanunundan 
istifadesi kabul edilmis miiessesati istisna et
tik ve keyfiyeti bir prsnsib karari olarak ala 
kadarlarm ve ammenin lttilama arzettik. Bin-
netice bu hareket. fabnkalarn> ihtikari doia-
yisile almmis bir karar degildir. Uzun zamanlar 
iizerine yapilacak, insaat ve tesisat masrafmi 
azaltmis olmak ve alakadarlan her defasmda 
vekalete istida ile miiracaat ve daha uzun bir 
yol takibinden kurtarmak ve kanunun Hiikume- | 

te bahsettigi bir salahiyeti, tesviki sanayi ka-
nunu esprisi dahilinde sanayiciler lehine kullan-
mak igin bu karar almmi§tir. Su veya bu miies-
sesenin s,u veya bu kararm lehine sizi imale et
mek degil, fakat objektif olarak, gimento mev-
zuu ele almdigi zaman, bir piyasada gimento fi-
atlarma viicud veren biitiin elemanlarla birlik-
te tetkik ve muhakeme edilmek de icab eder. 
Bu elemanlar filan miistahsil memlekette olur 
ve fakat falan miistahsil memlekette tamamen 
veya kismen olmayabilir. Siibjektif bir muhake
me ile aradaki fark, fabrikanm cebine giriyor, 
zannile tela§ etmek dogru degildir. Bittabi fab
rika kazanacaktir. Bizim gozetleyecegimiz nok-
ta bu kazancin normal olmasi ve normal kalma-
sidir. 

Binnetice, bir malm fiatini ucuzlatmak igin 
vapilacak tetkik, o malm fiatina viicud veren 
biitiin elemanlarm iizerinde yapilmak lazim ge-
lir. Bu arada bulunan vergiler itibarile §unu 
siikranla, takdirle arzederim ki, Maliye vekili 
deg-erli arkadas^rm Agrali, ciddi ve metodik §e-
kilde bu yol iizerindedir ve yuruyor. Sonra bu 
elemanlar arasinda, amele randimam, tesisatin 
amorti edilip edilmedigi... ilh. gibi sebebler var-
dir. Hulasa ciddi ve reel bir mukayese, miisa-
vi ^erait dahilinde mevzuubahs olabilir. Bu mev-
zuda hatirlanmasi icab eden miihim bir nokta da 
§udur: Harigten getirtilen bazi maddelerin bi
zim memleketimize geldikleri andaki fiati ile, 
istihsal edildikleri memleket mar§esindeki fiat-
lari arasinda biiyuk farklar vardir. Damping-
den bahsetmek istiyorum. Seker, gimento ve di
ger bir kag madde itibarile bu cihet bilhassa 
gbz oniinde tutulmak icab eder. Bu bakimdan, 
bizim memleketimize bu mallan ucuz ucuz satan 
memleketlerin, kendi piyasalannda ayni malla-
rm kaga satildigini da aramak icab eder. Man-
tikan daha ucuz olmasi lazim gelirken bilikis 
daha pahali oldugunu goriirsiiniiz. Nitekim bi
zim maden komurii ihracatinda takib ettigimiz 
politika da budur. 

§ark vilayetlerimizde, bizzat gordiim, gimen
to gok yiiksek fiatla satilmaktadir. Bu nakliye-
nin tesiridir. Kamyon ve diger vesaitle yapilan 
nakliyat oradaki halki gimentodan istifadeden 
mahrum edecek kadar fiatlari yiikseltmektedir. 
Oradaki vatanda§larimizi ve ayni zamanda ora
daki Devlet i§lerini kolayla§tirmak iizere Sivas-
ta bir gimento fabrikasi kurmayi kararla|tn*dik. 
Projelerimiz, etiidlerimiz bitmi§tir. Yakinda fa-
aaliyete gegecegimizi timid ediyorum. 

Arkada§larimizm ehemmiyet verdikleri me-
selelerden birisi de iplik meselesidir: 

Biitiin detaylarile malumat almak istiyen 
arkadaslarm, vekaletimin teknik biirosu tama
men emirlerine amadedir. Ben burada, vaktin 
darligini da nazara alarak ana hatlan arzedece-
gim: 

Pamuk ipligi fiatlari yiiksek gbriildugii igin 
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kiil halinde bunlarm fiatlarmi tesbit etmek is-
tedik. 

Diger bir gok maddeler igin kabil olan, norm 
yani istandard tipler ve §erait tesbiti bu madde-
de muskuldu. Muhtelif istihsalat ve muhtelif 
§artlarla kar§ila§ildi, buna gore fiat tesbit ettik. 
Heyeti mecmuasi itibarile fabrikana normal ad-
dedilen kar paymi vermek suretile iplik fiatlan-
nm derecelerine gore tesbiti igin izin verdim. Bu-
nun igin alakadarlari vekalete davet ettik, fen he-
yetimizle mutabik olarak fiatlari tesbit ettiler ve 
ilan olundu. Bilhassa Adanadan gelen fabrikan-
lar bu fiatlarm uygun ve gok muvafik oldugu 
fikrinde idi. Bir muddet sonra diinya umumi 
politika vaziyetindeki bildiginiz son degi§iklik-
ler bagladi. Harigten ithalat daha pahahya mal-. 
oluyordu. Yerli filatiirlere hiicum ba§ladi. Tiic-
car spekiilasyon umidile stok yapmaf a ve elin-
de mal oldugu halde satmamaga ba§ladi. 

Bu vaziyet ile miicadele igin; kar gayesi asla 
giitmemek §art ve kaydile ve bu i§lerde tama-
men bitaraf kalacak bir mtiesseseye, uyusturu-
cu maddeler inhisarina, bu ipliklerin ithal ve 
piyasaya arz ve nazimlik yapmasi vazifesini ver
dim. Iplik ve el tezgahlarmm gah§ma tarzmi bi-
lenler, bu ticaretin bizde ne derecelerde pera-
kendeci ve mutavassit kredisi ile alakadar ol-
dugunu da bilirler. Bir kisim miigkiilat gikti. Ni-
hayet vergiyi Hiikumet azami nisbette tenzil 
etti ve ithali de serbest brrakti. Bir taraftan da 
Siimer bank fabrikalarma azami imalat ve pi
yasaya dokmek igin emir verdim. 

Arkadaslarm bu i§te de hig bir acemiligi 
yoktur. Alman tedbir ve yapilan geyler normal-
dir. Fakat tekrar edeyim ki perakendesi, §usu, 
busu, benim de arzu ettigim §ekilde yurumesine 
mani olmu§tur. 

Devam edelim mi? (Qok rica ederiz, devam 
sesleri). 

Devaliiasyondan mutazarrrr olan tiiccarlarm 
zararlarmm telafisi meselesi: 

Bir hakikatin ifadesi olmak iizere soyliye-
yim Id, bu meselede Maliye vekili miisavi dere-
cede hassasiyet gostermi§tir. Bunu tuccarlar da 
bilirler. Frank devalue olduktan sonra onu ta-
kiben bir kag paranm da krymetlerinin du§iirul-
diigunii bilirsiniz. Yolladiklan veya yiiklettikle-
ri mallarm odenmesi devaliiasyon tarihinden 
sonraya dii§mii§ tuccarlarrmiz, tabii olarak, de
valiiasyon nisbetlerine miisavi bir zararla kar-
§ila§irlardi. Bu vaziyetten dolayi, hak olarak, 
Hiikumetten bir tazminat istemelerine bittabi 
mahal ve imkan yoktu. Fakat tiiccarimizm ken-
di ihtiyaglan haricinde dugar olduklan bu za-
rarlari telafi etmekligi milli ticareti tutma ba-
krmmdan bir vazife telakki ettik ve bu fikir ii-
zerinde galistik. Merkez bankasmm, devalue pa-
ralardan miitevellid bir kari vardi. Bu karlar-
dan tiiccarlarm zararmi telafiye karar verdik. 
Zarar gormii§ tiiccan, konulmus. prensipler da-

hilinde tesbit igin gali§makta olan komisyon me-
saisinin son safhasmdadrr. Pek yakmda tedi-
yat baglryacaktrr. 

Nihayet bana ticareti hariciyemizin seyrin-
den bahsetmekligimi emrettiniz. 

Ve bu meyanda Alman kliringinin vaziyeti 
soruldu. Ticareti hariciyemizden huzuru aliniz-
de bahsetmek benim igin bir frrsattrr. Bu frr-
sati kagmnak istemem. Fakat gok vaktinizi al-
dnn. Qok yoruldunuz. 

REFtK tNCE (Manisa) — Riyaset maka-
mmdan bir §ey rica ediyorum, goriiyorum ki, 
arkadas.rmiz yorulmuslardir. Bu itibarla bugiin 
birakalrm. 

BALKAN — VeMl arkadasnmz yorulmus
lardir, vakit gegikmi|tir, miisaade ederseniz cu-
ma giinii miizakereye devam edelim. (Yarzn 
sesleri). 

Yarmki celsemiz baska isjlere aittir. (Sabah 
celsesi yapariz sesleri). 

IKTISAD V. CELAL BAYAR (Devamla) — 
Ben iktisabi kudret eder, meseleyi size hulasa 
ederim. 

1936 senesi bizim igin yeni bir imtihan sene-
si olmu^tur. 

Mukayeseli rakamlarla sizi izag etmiyece-
gim. Bunlardan bir kismmi Biitge enciimeni ra-
porunda gordiiniiz. 

Yalniz §unu ilave edeyim ki, 1937 senesinin 
iig aylik istatistikleri dahi ihracatimiz lehinde 
muhim farklar kaydetmektedir. 1936 senesi iig 
aylik ihracati 22 milyon lira iken 1937 senesi
nin 36 milyon 700 bini bulmu§tur. Idnalatrmiz 
da gegen seneye nazaran 500 bin lira artmi§trr. 
Bunun manasi bence ^udur: Ihracatrmizm aldigi 
hiz devam etmektedir. 

1935, diger senelere nazaran bizim igin, fena 
bir sene degildi. Buna ragmen 1936 senesinde 
1935 senesine nazaran krymet farki, yani fiyat 
farki % 12,28 le lehdedir. tstihsal, gegen seneye 
nazaran miktar itibarile % 10 yine lehde bir 
fark gostermisjtir. 

Almanya ile inkî af eden ticaretimiz dolayi-
sile hatrra gelebilir ki, acaba biz biitiin ihraca-
tnmzi, bir memlekete mi tevcib etmis. bulunuyo-
ruz. Muhakkak olan §udur ki bizden bir mem-
leket, yani Almanya digerlerine nazaran fazla 
mal almistir. Fakat ihracatimiz artan yegane 
memleket Almanya degildir. Ingiltereye, Ameri-
kaya, Hollandaya, Isvigre... de ihracatimiz art-
mî tir. Harpten ewel mukayese edilirse, Alman
ya, bizden yapmakta oldugu ithalat rakamma 
yani normal zamanlar rakamma gelmi^tir. Bi
zim politikamiz, diger biitiin memleketler isti-
kametinde de normal ihracat hadleri ve imkan-
lari elde etmek, bunu Almanyaya ihracat im-
kanlarrmizi kisarak yapmak tabii mevzuubahs 
olamaz. 

tstihsalatrmizi arttirarak ve organize ederek 
yapaeagiz. 
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Halen Merkez bankasmda 27 milyon lira 

raddesinde bloke bir para vardir. Tarn ihracat 
mevsimimize kadar daha ziyade biiyiiyecek olan 
bu para, kapimizda mal almak igin bekleyen 
mu^terinin pe§in parasidrr. 

Almanya ile olan vaziyetimize gelince: 
Almanya ile yaptigmiiz mukavelenamede, 

Hazine emrine % 30 Almanyada sarfedilecek do-
viz kaydi vardir. Bu % 30 fark bu son seneye 
gelinceye kadar muntazaman tarafrmizdan yap-
trrilmakta olan tediyatla eritiliyordu. Bu sene 
Almanya dahilinde bu % 30 fark tamamen 
eriyemedl Ondan dolayidir ki bizim paralan-
miz orada birikmege basfladi. Biz bunu zamanm-
da g-orduk. 

Arkadasim miisterih olsun, Iktisad vekaleti 
her s^yi zamanmda gdrmege aliskmdir, kadir-
dir, ve goriiyor. Bunu da zamanmda gordiik, 
fakat hemen tedbir almadik. Zamanma biraktik. 
Tasawur buyurursunuz M, mahsulatimizm en 
hararetli ihrag devresinde her hangi bir tedbir 
almak biitun piyasada hercii merce sebeb olur-
du. Ihracat mevsiminin nihayetini bekledik ve 
tedbirlerimizi aldik. Almanlarla Hariciye veka-
letimizin lutufkar musaadelerile bizzat temas 
ettim. Bu mesele uzerinde Alman sefiri ile mii-
kerreren gorustum. Kendilerine teklif yaptmi, 
bu teklifimiz Alman hukumetinin elindedir. Bu 
teklifimiz uzerinde miizakerenin tacil edilme-
sine karar verdiler. 3 temmuzda miizakere he-
yetimizi Berlinde bulunduracagiz. Hedefimiz 
iM memleket ticaretinin gosterdigi inMsaf im-
kanlari oniine grkan ve cikabilecek olan hail-
leri dostane izale etmektir. Ayni espri ile bi
zim teklifimizi miitalaa edeceklerini Almanlar 
da temin ettiler. Bakalim netice ve filiyat ne 
olacaktir?. Yalmz sunu ifade edebilirim M, Tiirk 
milletinin ve Alman milletinin, Tiirk Devleti-
nin ve Alman devletinin bir birine miitekabilen 
verdikleri imzalar ve faaliyetler ve bir birlerine 
yatirdiklan paralar dolayisile, imkansizliklarla 
karsilassak data, biz acikta degiliz. Su halde 
ben sahsen endise etmemekteyim. Hesabrmizda 
agik yoktur. Vaziyeti telafi igin tedbirlerimiz ha-
zirdir. Almanlarla her iki tarafm menfaatine 
muvafik bir neticeye vardignniz takdirde me
sele kalmamis olur. Farzi mahal olarak Alman-
larca bizim telkin ettigimiz ve her iM tarafm 
da menfaatini temin eden esaslar kabul edil-
miyecek olursa, mahsul zamanrmiza aid ala-
eagimiz tedbirler de mevcuttur. Bu kadar iza-
hatimla iktifa etmenizi bilhassa rica ederim. 

Bu meseleden arkadaslarnn hatirlarlar. Ikti
sad encumeninde sik, sik bahsetmekteyim. Ar-
kadaslarnna biitiin malumati en son detayma 
kadar vermekteyim. tginizde, daha tafsilatli 
sekilde ogrenmek isteyen bir kiiriyozite sahibi 
varsa kendisine de hususi surette veya encii-
imiende fiikirlerimi, mutalealarmii arz etmege 
amadeyim (tesekkiir ederiz sesleri). Istatistik-

lerimizde nazari dikkatinizi celb edebilecek 
bir nokta da ithalatmiizm ihracatrmizla miite-
nasib olarak inkisaf etmemis olmosidir. Bunun 
iki sebebi vardir. Birisi son aylarda cihan po-
litik kommersiyal vaziyetindeki degisikliktir. 
Bir gok memleketler evvelce ihracat igin gir-
pmirken sinudi stok ve ithalat igin girpmiyor. 

Bu hareket liiks madde diye klase eden, 
iiziim, incir, fmdik, tiitiin harig diger iptidai 
ve gidai maddelerimizin lehinedir. Arkadasi-
miz Emin Sazakin kulagi gmlasm. Liiks maddele 
rin icabinda mubayaasmdan istisna edilmek 
fikri ve tandansi mevcuddur. En gok ihracat yap-
tigimiz memleketlerin istatistiklerini tetkik 
ettigimiz zaman goriiyoruz ki, o memlekette sat-
tigmuz miallarm % 60 si ibtidai ve gidai madde-
lerimiz ve % 40 i da bu liiks denilen madde-
lerdir. Bir gok miistehlik memleketlerde liiks 
sayilan maddeleri imkan nisbetinde almamak 
milli politika halindedir. Iptidai ve gidai mad-
deler ihracatimizin goklugu ve nisbeti ve mem-
leketimizin bu kabil mallan gok ve miitenevvi 
olarak istihsali igin mevcud azami kabiliyeti 
baslica kuvvetimizdir. 

Kliring kalkacak mi diye bir endive izhar 
edildi: 

Meinleketimizde, hayat pahaliligi sebeble-
rinden birisi de, milli ekonomi ve milli koruma 
bakimindan aldigimiz tedbirlerdir. Bunu cesa-
retle ve Hiikumet namina soyliiyorum. Ve bunu 
sbylerken, kendim de dahil oldugum halde kim-
seye karsi en ufak bir tenkid semmesi debesle-
mekte degilim. Milli ekonomi ve milli korunma 
icablarimizin istilzam ettirdigi tedbirleri aldik. 
Ve bunlardan azami surette istifade ettik. 
Fakat oyle bir etaba vasil olduk ki, artik bunlar
dan, bir kismmdan feragat edebiliriz, hatta bu 
sefer de milli ekonomimiz icabati bunu istilzam 
ediyor: Kontenjan yani bir kisim mallarm hi§ 
sokulmamasi, bir kisminin ise ancak mahdud 
miktarlarda sokulmasi sitemi. Bu sistem tica-
ri hayati sikiyordu. Kangik ve mu§kiil bir ida-
re makinesi viicude getiriyordu. Fiatleri yiiksel-
tiyordu. Milli istihsal iizerinde harici rekabet 
elemanmin tesirlerini azaltiyordu. 

Biz halen, Ba§vekilim ve Maliye vekili arka-
da§imla mutabik kaldigimizi ilave ederek arze-
debilirim. Kontenjan sistemine nihayet vermek 
kararmi vermi§ bulunuyoruz. 

Hazirladigimiz projeyi Heyeti Vekileye arz-
edecegiz. Eger Heyeti Vekile de tasvib ederse ic-
ra ve tatbik mevkiine koymak kabil olacaktir. 
Ana prensipimiz §udur: Giimriigu verildikten 
sonra Tiirkiyeye ithal edilemiyecek e§ya birak-
mamak. Bir gok maddelerin bugiin herhangi 
§ekilde Tiirkiyeye ithali memnu oldugunu arz 
edersem, bu karardaki ehemmiyeti de ifade et-
mi§ olurum. Fakat hatira gelebilir ki ithalat 
bugiinkii giimriik tarifelerimize gore serbest bi-
rakilirsa bunun iktisadi neticeleri neler olabilir. 
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Bir taraftan sanayi kuruyoruz ve kuracagiz di-
yoruz, Devletge, fertge kurulmu§, i§letilmekte 
olan fabrikalarimiz var. Bir tarafta miistehlik 
ziimrenin menfaati var. Ve nihayet her §eye ha
kim olmasi icab eden milli ekonomi ve milli eko-
nomi icablan var. Tetkikat yaptik, alakadarla-
n gagirdik, miitehassis heyetlerden raporlar is-
tedik. Varilan neticenin ana hatlan §udur: 

1 — Muayyen bazi maddelerin giimriik res-
mini biraz daha yukseltmek. 

2 — Diger bir kismmi indirmek, 
3 — Milli istihsalin korunmasi bakimmdan 

icabmda tedbir olacak hususi bir makanizma 
vticude getirmek. Meselenin ve vaziyetin hassa-
siyet ve nezaketile miitenasip olarak yapilmis, 
hesaba, tetkika dayanan bir hareket olacaktir. 
Verecegi neticeleri muntazaman ve dikkatle 61-
gecegiz. Bu tedbirin ticaret muvazenemiz iize-
rindeki tesiri ne olacaktir? Simdi Emin Sazak 
arkada§imizm asil sualine gelmi§ bulunuyorum. 

§u halde her memleket, kayrtsiz, §artsiz Tiir-
kiyeyeistedigi kadar mal sokabilecek mi? Boyle 
bir vaziyet, Tiirkiyede asirlarca surmiis. olan ti
caret agigi devrinin derhal ve yeniden ba§lama-
si demek olacaktir. Halbuki, biiyiik Partimizin, 
programmm ekonomi kismmda, bize verdigi iki 
miihim direktif §udur: 

Ticaret muvazenesi ve malimizi alanm mali-
m almak. Bu suretle, Emin Sazak arkadasjmi-
zm Wiring kaliyor mu endigesine mahal olmadi-
gini da soylemis. oluyorum zannederim. 

Ticari kliring mukavelesi, biliyorsunuz bir 
nevi, mal alim satimma aid nesabi cari demek-
tir. 

Bizim bugiinkii ticaret mukavelesi politika-
miz, bu kabil mukavelelerde, muayyen vaziyet-
te memleketlerin bize % 20 ila 50 doviz verme-
leri teahhudunii de icab ettirir. Bunu Tiirkiye-
nin kontraktiiel politikasi haline getirmeyi za-
ruri gorduk. Ve adim adim ilerliyerek bugiin
kii neticeye vardik. Halen Turkiye ithalat ve 
ihracatmm yuvarlak hesab % 90 m kliring mu-
kavelesile bagk oldugumuz memleketlerle ya-
pilmaktadir. 

Bugiin cari umumi ithal rejimine gore: ister 
doviz payli, ister % 100 esasli kliring veya ben-
zeri anlasmasi bulunsun, bu memleketler ancak 
mukavelelerine bagh listeler ve umumi rejimi-
mizin verdigi imkanlar dahilinde memleketimi-
ze ithajat yapabilirler. Bu memleketler haricin-
de diger bir kisim memleket daha vardir: Tiir-
kiyenin mustemirren ve ehemmiyetli nisbetler-
de aktif bulundugu memleketler, bunlar kliring-
li memleketlere benzer §ekilde ithal imkanlarm-
dan istifade eder. Tiirkiyenin pasif oldugu, ya-
ni bir cok mal aldigi halde ayni nisbette Turk 
mail satamadigi memleketler. Bunlar ancak bu
giinkii ithal rejimine bagh muayyen listedeki 
e§yayi memleketimize sokabilirler ve paralan 
Cumhuriyet Merkez bankasmda Tiirkiyeden bil-

mukabele ayni kiymette alacaklan mallar igin 
bloke tutulur. Bu son cihet 11 sayili para kara-
rmin 32 nci maddesile Maliye vekaletince temin 
edilmi§tir. 

Bizim mustemirren aktif oldugumuz memle
ketler ithalati ise serbestce dovizle odenmekte-
dir. ^ 

Icra" Vekilleri Heyetince tasvib edildigi tak-
dirde, meriyete konacak olan yeni rejim, mev-
cud rejimin yukandaki ana strukturiinu bozmi-
yacaktir. Yani doviz payi verecek memleketler 
hududsuz ve her istediklerini memlekete ithal 
edebilecekler, doviz payi vermeyen kliringli 
memleketler sadece mukavelelerine bagh kon-
vansiyonel listeler dahilinde mal ithal edecek-
ler, aktif oldugumuz memleketler doviz payli 
kliringler gibi muamele gorecek, pasif oldugu
muz memleketler ise ancak muayyen bir liste 
dahilinde ithalat yapabilecek ve tediyede 11 nu-
marali kararname hiikmune tabi olacaklardir. 

Halil Mentege arkada§imiz, amele vaziyetin-
den bahsettiler ve kendilerine mahsus olan ge-
nis goriigle miisaid bir surette ekspoze ettiler. 
Dedikleri dogrudur. Ecnebi iptidai maddeler 
sarfiyati gittikce azalmakta ve buna mukabil 
iptidai maddeler sarfiyati artmaktadir. Bu ne-
tice takib ettigimiz politikanm icabidir. En-
diistrilegme politikamiz, evvelemirde iptidai 
maddesi dahilde olan sanayie istinad ediyor. 
Hatta hazirlamakta oldugumuz tegviki sana
yi kanunu tadilati layihasmda bu kanundan 
istifade icin, bunu §art olarak koyduk. Bu 
Iktisad vekaletinizin ve Hiikumetinizin takib 
ettigi politikanm maddi bir neticesidir. 

Amele meselesine gelince; Turker de buna 
temas buyurdu. Memleketimizde ameleyi bil-
hassa ecnebilerin lisanmdan isittigim gibi size 
soyleyecegim : Pabrikalanmizda gali§an veya 
tetkikat igin celbettigimiz miiteaddid ecnebi 
mutehassislanmiz vardir. Vazifeleri fabrikala-
rimizi organize veya rasyonalize etmek ve bize 
kendi bildikleri iyi §eyleri soylemektir. Naza-
n dikkatlerini ilk celbeden ve bize soyledikle-
ri §ey, bizim amelemizin gok zeki oldugu ve 
teknik igleri, makine islerini derhal kavradigi-
dir. Bundan daima sitayi§le bahsetmektedirler. 
Hatta bizim memleketimizdeki amelenin ken
di amelelerinden, zeka ve kavrayis itibarile da
ha yiiksek oldugunda israr edenlere de rastla-
dim. Amele meselesinin sanayi hayatmm ne 
kadar miihim bir meselesi oldugunu herkes 
takdir eder. Amelemiz hakkmdaki takdirkar 
sozlere i§tirak etmekle beraber, ilave edecegim 
cihetler de vardir. Bizde amele, vazifesine he-
niiz siki bir surette baglanmamistir. Bu en-
diistri igin biiyiik bir tehlike olabilir. Amele 
geliyor, evvela girak olarak fabrikalanmizda 
iicret te vererek okutuyoruz, fabrikaya gegi-
yor, orada iki, iig ay miikemmel gali§ryor, bir 
sabah bakiyorsunuz tezgah bo§, i§lerini bu su-
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retle grup halinde terk ve kbye dbnenler de 
vardir. Bilhassa Zonguldak komiir havzasmm 
randBnanmm diigiik olmaBmm sebeblerinden 
birisi de amelenin daimi olarak havzada kahp 
c^ligmamftsi keyfiyetidir. Bunun igin tedbirle-
rimiz vardir. Pabrikalarimizm civarmda sihhi 
ve memnuniyetle kalacaklan ikametgafclar vii-
cude getijmek, okutmak, srhhi br surette ken-
dilerini nezaret altmda bulundurmak hulasa 
kbyde ar&digmi fabrika civarma nakletmek. 
Bu, bizint maliyet fiatimiz iizerinde de ayrica 
bir yiik tegkil edecek, maliyet elemanmi yiik-
selteeektir. Fakat bunlarm o kadar igtimai 
faydalan vardir ki, atiyen fabrikalanmiza ka-
lifiye amele ve bir amele jenerasyonu yetigtir-
mek noktasmdan o kadar faydalidir ki her hal-
de bu masrafi, kiilfeti seve seve iktiham etme-
liyiz. Bunu yapmak karanndayiz ve o istika-
mete dogru gidiyoruz. Burner bankm heyeti 
umumiyesinde bu mesele mevzubahs olunurken 
amelenin gbsterdigi zeka ve kabiliyet gbzii-
miin onttne geldi, biz bir gun sadece milli 
mar§e igin degil, dig memleket mar§eleri igin 
de mal imal edecek bir memleket haline gel-
meliyiz ve gelecegiz demigtim. Bu bakimdan da 
amele vaiiyetile ciddi surette meggul olmali-
yiz. Filhakika memleketimiz, gegidli istihsala-
ti ve bilhassa smai, iptidai madde istihsalatile 
ve en btifuk bir sanayi mmtakasma malik ol-
mak igin liizumlu her nevi elemanlarile, en 
buyiik sanayi memleketlerinden ve en biiyiik 
mamulati ihrac eden memleketlerden birisi ol-
maga namzeddir ve mutlaka olacaktir. (Siirekli 
alkiglar). 

Oyle lahmin ediyorum ki bu ati uzak degil-
dir. (Alkiflar). 

Bu §erait ve bu emel dahilinde hie. Tiirkiye-
de fabrika bacasi soner mi? Sbnduruliir mii? 

Emin Sazak arkada§im, biitge heyeti 
umumiyesi uzerine sbz ebylenirken, giimriik 
kapilari agilirsa bacalar soner dediler. Bu gii-
zel bir sbMiir. Kendilerinin biraz ewelki iza-
hatimla tatmin edilmig olacagmi sanrrim. Me-
seleyi Brttsad enciimeninde kendilerine bir de-

fa daha anlatmigtim. Heyeti umumiyede de 
bahsetmi§tim, gu dakikada arkadagimizi bu-
rada gbremiyorum. Ben kendilerini daima miis-
tahsil tabaka miimessili gibi dinledigim igin 
sormak isterdim ki, benim kendilerinde sezdi-
gim endige hala yagiyor mu, yagamryor mu? 

Bu gun de, tutunden ve kirk be§ vilayet 
davasi dedikleri bugday ve arpadan bahsetti-
ler; tiitiin 1935 senesinde memleketimize 18 
milyon lira getirmi§tir. 1935 vasati fiat miktari 
kilosunda 79 kurugtu. 1936 senesinde 24 mil
yon lira para getirdi. Vasati fiat kilo ba§ma 
97 kuru§tur. Bilmiyorum bu kadar kiymetli bir 
maddeye kargi milli ekonomi bakimmdan gbs-
terilecek alaka, siteme layik midir ve bu dere-
celerde miihim bir madde ihmal edilebilir mi? 

Bunu size kargi mesuliyet deruhde etmig 
bir insan yapmaga cesaret edebilir mi? Bizim 
ve Partimizin nazarmda smif olmadigi gibi, vi
layet farki da yoktur. Biitiin Turkiye bir kul-
diir ve her kbgesi, her kangi ayri ayri her bi-
rimizin oz ve ana topragidir. Iptidai insanlara 
mahsus olan rejiyonalist vatanperverlik gibi, 
rejiyonalist hareketleri de giddetle reddederiz. 
Kiil halinde, hig bir bakimdan ayrilmaz, ayn-
lmmaz, tecezzi etmez ve tecezzi kabul etmez 
bir vatan biliyoruz : Turkiye. (Stirekli ve gid-
detli alkiglar). Bir nlzim ana menfaat biliyo
ruz : Milli ekonomi menfaati. (Tekrar siirekli 
alkiglar). Kendilerinden sormak isterdim, han
gi malimiz satilmamig, elde kalmi§, hangi 
mahsul uzerine, ayni alaka ile heyecanla titren-
memigtir? Vekaletim mesai tarzile Yiiksek Mec-
lisi memnun edebilmigse bahtiyar olacagim. 
(Siirekli alkiglar). 

HttSNtJ KlTABOI (Mugla) — Sbz istiyo-
rum. Az sbyleyecegim. 

HALtL MENTE§E (Izmir) — Muzakere 
agilacaksa ve sbz veriyorsaniz ben de isterim. 

BALKAN — Iktisad vekaleti btitgesinin he
yeti umumiyesi hakkmdaki muzakere kesilme-
migtir. Yarm saat 14 te toplamlmak tizere cel-
seyi kapatiyorum. 

Kapanma saati : 20,40 
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