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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Bütçe müzakeresi bitinceye kadar Meclisin 
her gün saat 14 te toplanmasına karar verildik
ten sonra; ^ 

,1942 Muvazenei umumiye kanununun nıüza-
kjejresine geçildi ve; 
•i-* Büyük Millet Meclisi, Kiyaseti Cumhur, Di
vanı muhasebat, Başvekâlet, Devlet şûrası ile 
Matbuat, istatistik, Devlet meteoroloji işleri 

umum müdürlükleri, Diyanet işleri reisliği ve 
Maliye vekâjleti bütçeleri kabul edildi. 

Salı günji toplanılmak üzere inikada niha
yet verildi. 

Reis 
Çankırı 

M. A. Bendin, 

HAVALE EDİLEN EVRAK 

Mazbatalar 
1. — Askerî ceza kanununun bazı maddeleri

nin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve 
Millî Müdafaa ve Adliye encümenleri mazbata
ları (1/737) (Ruznameye) 

2. — Devlet denizyolları işletme umum mü
dürlüğü 1942 malî yıl i Bütçe kanunu lâyihası ve 

Bütçe encü 
meye) 

3. — Dev 
lüğü 1942 m 
Bütçe eneüm 

4. — Va: 
• yılı Bütçe k 
mazbatası (1 

neni mazbatası (1/762) (Ruzna-

let limanları işletme umum müdür-
alî yılı Bütçe kanunu lâyihası ve 
Biıi mazbatası (1/764) (Ruznameye) 

fi ar umum müdürlüğü 1942 malî 
ununu lâyihası ve Bütçe encümeni 
/769) (Ruznameye) 

B İ B Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 14 00 

REÎS — Şemsettin Günaltay 

KÂTİPLER. : Hamdi Selçuk (Hatay), Vedit Uz^ören (Kütahya) 

m*m 

REÎS — Celse açılmıştır. 

3. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYE YE 

1. — Bingöl mebusu Feridun Fikri Düşün
sel'in Dahilî nizamnameye bir madde ilâvesi 
hakkındaki nizam teklifinin geri verilmesine dair 
takriri 

Yüksek Reisliğe 
6 . V . 1942 tarihinde takdim ettiğim Ni

zam teklifiıı:n 
rirni sunarını. 

REÎS — 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. -— İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 

19-11 mali yılı bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi ve Bütçe encümeni maz
batası (2/63) [1] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında mü
talâa var mı? Maddelere geçilmesini yüksek 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yfcnier... Maddelere geçilmiştir. 

[1] 157 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

yıl 1941 malî 
dahil Büyük 

lik 
MADDE 

Meclisi bütçesi: 
müsteniden 
saat masrafları 
4 200 lira tenzil 
1 nci tahsisat 
sine zammed ilmistir 

290 

Kâtip Kati]) 
Bingöl Hatay 

Necmeddin S ahir Hamdi Selçuk 

MARUZATI 

geri verilmesini arz ile tazimlc-

Bingöl mebusu 
Feridun F. Düşünsel 

Usulen geri verilmiştir. 

ı Muvazenei umumiye kanununa 
Millet Meclisi bütçesinde değişik-

Vapılması hakkında kanun 
1. — 1941 malî yılı Büyük Millet 
inin 23 ncü (3090 sayılı kanuna 

^eni yapılacak Meclis binasının in-
ve istimâk bedeli) faslından 
edilerek aynı sene bütçesinin 

faslının 2 nci âza tahsisatı madde-
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REÎS — Mütalâa var mı? Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti

baren mer'idir. 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
MADDE 3. — Bu kanun Büyük Millet Mec

lisi tarafından icra olunur. 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar-

zediyorum. 

2. — 1942 malî yılı Muvazeni umumiye ka
nunu lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/759) 

REİS — Şimdi muvazenei umumiye bütçesi
nin müzakeresine devam edeceğiz. 

A - Düyunu umumiye bütçesi: 

REİS — Düyunu umumiye bütçesinin heyeti 
umumiyesi hakkında mütalâa var mı?-

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Maliye en
cümeninde görüştüğümüz fakat huzurunuza şu 
dakikada şahsım namma getirmekte olduğum iki 
küçük nokta hakkında temennide bulunacağım. 
Bunlardan birisi bu bütçenin unvanı, diğeri de 
şekli hakkındadır. Hükümet ve Bütçe encümeni 
zahiren mütevazı fakat en basit incelemeye ta
bi tutulduğu zaman teknik kudreti ve sarfedil-
miş emek nisbeti vazıhan görülen ve şu yıllarda 
hiç bir memleket demiyeyim, pek az millete na
sip olan mükemmel bir bütçe tevdi etti. Müzake
re edeceğimiz kısım da bu küllün içinde bu umu
mî müşahedeyi teyit eden bir parçadır. Fazla ola
rak vazifeli arkadaşlarımızı bir kere daha tak
dire sevkeden bazı hususiyetleri var. Hazine ve 
tasarruf bonoları ihracı tekniği bundan evvel
ki umumî harp sonrasının bugün artık hiç bir 
memlekette münakaşa dahi edilmiyen para mef
humuna dayanarak vücude getirdiği tekniğin en 
mühim kısmı budur. 

Bu suretle millî hazineler bir taraftan hakikî 
millî faaliyetlerin nabzını elinde tutarak, di
ğer taraftan iktisadi hareketlerin met ve cezri
ni ölçerek, yalnız para piyasasında değil, ayni za
manda iş sahasında da hakikî nâzım vaziyete 
girmişlerdir. Bu tekniğin en çok muvaffak oldu
ğu memleketler, iktisadi, siyasi bünyeleri ve mil
lî şuurları en kuvvetli olan memleketlerdir. Bu 
bakımdan da Türkiye kendi hayati kudretinin 
ve millî şuurunun bir misalini daha vermiş 
sayılabilir. Bu teknik para kıymetinin muhafaza
sı için de belli başlı vasıta olduğuna göre, za

ten. kıymeti hususunda hiç bir tereddüde, hiç bir 
şüpheye mahal olmıyan Türk parasının da yeni 
bir teminatı hükmündedir. Bu teknik memle
ketimizde henüz tamamen teşekkül etmemiş, 
taazzuv etmemiş bulunan sermaye piyasasının 
teessüsünü kolaylaştırarak millî kalkınmamız 
için lüzumlu, millî menabii, millî tasarrufu da 
inkişaf ettirecektir. Bu kadar güzel kısımları 
ihtiva eden bu kadar yeni ileri tekniğe dayanan 
hareketlerin Düyunu umumiye unvanını taşıyan 
bir bütçede toplanması doğru mudur? 

Birinci temennimizin membaı bu sual olmuş
tur. Yüksek Meclisin malûmu olduğu üzere 
Düyunu umumiye bundan 62 sene kadar evvel 
Rüsumu sitte idaresinin bir istihalesi olarak te
şekkül etmiş ve mazinin bütün kötülükleriyle 
dop dolu olarak yaşamı0 bir müessesedir, gerek 
tercüme edildiği lisandaki mânası bakımından 
ve gerekse mazisi bakımından bu tâbirin kendisi 
tutunabilecek halde değildir. Bunu söküp atmak 
ve yerine maksadı daha iyi ifade edecek ve millî 
şuuru ve hareketi daha sarih anlatacak bir tâbi
ri bu bütçeye vermekte elbette fayda vardır. 

Bütçe encümeninin muhterem raportörünün, 
bir çok yerlerde Devlet borcu ve zannediyorum 
ki bir yerde âmme borcu tâbirini kullanarak, 
hattâ her Düyunu umumiye kelimesi geçtikçe 
kerre içine alark, zımnen belirttiği arzunun da 
bu olması icabedeceğini zannetmekteyiz. Yalnız 
böyle bir talebin Yüksek Meclisçe ve Büt
çe encümenince hemen kabili ısga olamı-
yacağı da tabiidir. İstirhamımız önümüz
deki bütçe senesine kadar sayın Maliye ve
kilinin ve Bütçe encümenine geldikten sonra 
ilgili arkadaşlarımızın bu kelime üzerinde dü
şünmeleridir. 

İkinci temennimiz; bütçenin şekli hakkında
dır. Maddelerinde görüleceği veçhile hakikaten 
bu bütçe sadece Devlet borcu denilen kısîmlan 
ithiva etmemektedir. Bir Amortisman sandığı 
bütçesi de olmadığına göre bunun da Maliye büt
çesine bağlı bir bap halinde tedvini mümkün 
olup olmadığını isatirham ediyoruz. 

Arzedeceğimi söylediğim iki temenni bunlar
dan ibarettir. 

MALİYE VEKİLİ FUAD AĞRALI ( Elâ
zığ ) — Muhterem arkadaşımızın dermeyan et
tikleri temennileri dikkatle dinledim. Gelecek 
sene bütçesinde arzu ettikleri veçhile düşündü
ğümüz bazı değişiklikler yapılacaktır. Bunu da 
onlarla beraber nazarı dikkate alacağız. 

FAİK KURDOĞLU ( Manisa ) — Teşekkür 
ederim. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında başka 
mütalâa yoktnr. Fasıllara geçilmesini reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Fasıllara geçilmesi kabul edilmiştir. 

— 291 — 
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F. 

305 

306 

Î07 

308 

309 

310 

311 

312 

313 

314 

315 

316 

3322 sayılı kanun mucibince çı
karılan 1938 ikramiyeli dahilî 
istikrazının faiz ve itfa bedelle
riyle komisyon, sigorta ve sair 
bilûmum masrafları karşılığı 
REÎS —• Kabul edilmiştir. 
2094 sayılı kanun mucibince çı
karılan ikramiyeli dahilî istik
razın faiz ve itfa bedelleriyle 
komisyon, sigorta ve sair bilû
mum masrafları karşılığı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
2463 sayılı kanun mucibince çı
karılan tahvillerin faiz ve itfa 
bedelleriyle komisyon, sigorta 
ve sair bilûmum masrafları kar
şılığı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
4057 sayılı kanun mucibince çı
karılan tahvillerin faiz ve itfa 
bedelleriyle komisyon, sigorta 
ve sair bilûmum masrafları 
karşılığı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Mahsubu umumî kanunu muci
bince verilecek tasfiyei düyun 
tahvillerinin 1932 - 1942 sene
leri faiz ve amortismanlariyle 
nakden verilecek tahvil kesir
leri, komisyon, sigorta ve sair 
masrafları karşılığı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
1513, 2248, 2354, 2701,' 2808 ve 
3523 sayılı kanunlara tabi olup 
nakden ödenecek borçlarla 
mülga Hatay Devletinden mü-
devver borçlar karşılığı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Cumhuriyet merkez bankası 
hesabı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Ziraat bankası hesabı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Düyunu umumiye senelik mü
rettebatı ve bilûmum masarifi 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
2670 ve 3022 sayılı kanunlar 
mucibince Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümetine verile
cek taksit bedeli 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
1722 sayılı kanun mucibince 
kibrit istikrazı faiz ve itfa mü
rettebatı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
3525,3738 ve 4171 sayılı ka
nunlar mucibince yapılan kre
di ve istikrazlar karşılığı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Lira 

788 000 

1 138 000 

2 844 000 

1 425 000 

80 000 

100 000 

5 255 901 

2 942 447 

3 963 800 

135 500 

1 083 500 

17 602 760 

F. 
317 

318 

319 

320 

321 

322 

323 

324 

664, 1013, 1177, 1244, 1550 ve 
2425 sayılı kanunlar mucibince 
çıkarılan bonolar ve bu mahi
yetteki borçlar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Fevkalâde tahsisat karşılıkla
rından ve 1715 sayılı kanun ve 
müzeyyelâtı ile diğer kanunla
rın tesbit ettiği hadler dahilin
de çıkarılan Hazine bonoların
dan doğan borçların faiz ve it
fa bedelleri 35 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
2434 sayılı kanun mucibince te
min olunan kredi taksiti 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Mahkûminbih borçlar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Vatani hizmet mukabili maaş 
ve tahsisatı fevkalâdeler 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Mütekait, dul, yetim maaşları 
ve tahsisatları 23 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
4178 sayılı kanuna göre verile
cek çocuk zammı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
551 sayılı kanun mucibince harp 
malûllerine verilecek arazi be
deli 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Lira 

3 622 796 

000 000 

800 000 

100 000 

30 900 

500 000 

100 000 

80 000 

B - Gümrük ve inhisarlar vekaleti bütçesi: 
REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında müta

lâa var mı? 
GÜMRÜK VE în. V. RAÎF KARADENİZ 

(Trabzon) — Bütçenin heyeti umumiyesi mü
zakere olunurken, Berç Türker arkadaşımız bu 
kürsüden vâki beyanatı sırasında İskenderun 
limanındaki gümrük işlerinin intizamsız oldu
ğunu ifade buyurmuşlardı. Arkadaşımın bu ifa
desine müsaade buyurursanız kısaca arzı cevap 
edeyim. 

İskenderun'da ve Mersin'de liman işleri, 
gümrük işleri ahvali hazıra dolayısiyle artmış 
bulunuyor. Fakat hiç bir zaman İskenderun'
da gümrük muamelelerinden bir şikâyet olma
mıştır ve gümrük muameleleri hâlin icabına 
uygun şekilde, bütün ihtiyaçlara tetabuk eder 
şekilde kolaylıklar göstermek suretiyle inti
zamla yürütülmüştür. Bilhassa limanda biri
ken malların gümrük muameleleri oralarda ya-
pılmıyarak, memleket dahilinde, gidecek ol
duğu yerde yapılması talebedilmiş ve bu ta
lep gümrük idarelerince kabul olunarak mua
melelerin istenen yerlerde yapılması gibi ko
laylıklar gösterilmekle, beraber Mevcut antre
polar malları istiaba kâfi gelmediği zamanlar 

— 292 
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şehir dahilinde açık veya kapalı antrepolar açıl
masına müsaade olunmak suretiyle ihtiyaçlara 
uygun tedbirler alınmıştır. Arkadaşımın, ora
daki gümrük muameleleri intizamsızdır, tar
zındaki ifadesinden neyi kastettiğini anlama
dım. Yalnız bir vaka zikretmiş olsalardı onun 
hakkında daha izahlı cevap verirdim. 

BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) — Ben
deniz oradan on gün evvel gelen bir arkada
şımdan aldığını malûmatı söyledim. Bu zat 
şayanı itimat ve meriyülhatırdır, buna binaen 
kanaatimi kürsüden söylemeğe mecbur oldum. 
Muhterem Vekil Beyden çok rica ederim, ora
ya bir müfettiş yollasmlar orada muhterem ar
kadaşımın beyanatını teyit edecek, tasdik ede
cek haller göreceklerdir. 

GÜMRÜK VE İn. V. RAÎF KARADENİZ 
(Trabzon) — Arkadaşım gümrük işleriyle liman 
işlerini karıştırmaktadır. Orada liman tahliye, 
nakliye, tahmil ve ambar işlerinde müşkülât 
olmuştur. Fakat gümrük işlerinde intizamsız
lık olmamıştır. Müşkülât görülen işlerde ise Hü
kümetçe alman tedbirler sayesinde kolaylıklar 
temin edilmiş ve müşkülât hafifletilmiştir. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında başka 
söz istiyen yoktur. Fasıllara geçilmesini kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. 
326 Vekil tahsisatı 

REİS — Kabul edilmiştir. 
327 Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö

re verilecek zamlar 1 
REİS — Kabul edilmiştir. 

328 1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

329 Merkez ücretleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 

330 Vilâyet ücretleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 

331 Muvakkat tazminat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

332 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

333 Merkez levazımı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

334 Merkez müteferrikası 
REİS — Kabul edilmiştir. 

335 Vekâlet otomobili masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

336 Nakil vasıtaları masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

337 Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

338 Vilâyetler levazımı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
5 320 

802 740 

8 640 

46 681 

29 215 

47 244 

4 000 

14 300 

8 000 

3 500 

3 300 

19 000 

39 950 

F. 
339 

340 

341 

542 

343 

344 

Vilâyetler müteferrikası 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar -
REİS — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Müfettişler .harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Staj için yabancı memleketlere 
gönderilecek müfettiş ve mua
vinlerinin harcırahı 

Lira 
15 000 

72 598 

29 000 

19 500 

36 760 

KASIM GÜLEK (Bilecik) — Muhterem ar
kadaşlar, bu fasılda ecnebi memleketlere staj 
için gönderilecek memurlara bir tahsisat kon
mamıştır. Filhakika harp içindeyiz ve yabancı 
memleketlere staj için memur göndermek güç
tür. Fakat istikbalde bu işleri görecek ele
manlar yetiştirmek için bunların görgülerini 
artırmak ve bunlara ilâveten tecrübe temin 
etmek için bu memurları yabancı memleket
lere göndermekte devam etmekte büyük fayda 
vardır. Bendeniz bu husustaki mülâhazaları
mı yalnız Gümrük ve inhisarlar vekâletine de
ğil, umumiyet itibariyle Hükümetimizin nazarı 
dikkatini celbetmek için söylemekteyim. Biz 
müteaddit vesilelerle seneierdenberi Avrupa'ya 
gönderdiğimiz talebeden ve stajiyer memur
lardan büyük istifadeler temin ettik. Bu
gün muhtelif vekâletlerin ileri gelen memurları 
böyle tecrübe görmüş, böyle tahsil görmüş ve 
bunlardan istifade ederek memlekete döndükleri 
vakit bu tecrübe ve tahsillerinden memleketi de 
müstefit ettirmiş insanlardır. 

Harp zamanında bunları göndermeğe devam 
etmekte büyük fayda olduğu kanaatindeyim. 
Filhakika bazı memleketlerde harp hali var
dır. Bunların normal servisleri görmelerine 
imkân yoktur denilebilir. Bunların, böyle harp 
halinde olan memleketlerin bu sırada nasıl 
idare edildiğini görmelerinde bizim için çok 
fayda vardır. Bu noktayı bir temenni olarak 
Hükümete arzetmeği bir vazife bilirim. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Efendim, Heyeti Celile de gördüğü veç
hile bu fasıl kaldırılmış değildir. İmkân ta
hakkuk ettiği ve lüzum hâsıl olduğu zaman bu
raya göndermek için münakale yapılır ve iş te
min edilir. Yalnız halen zaten gümrük işleri 
asgari bir hadde inmiş ve bunun tecrübe ile 
daha ziyade öğrenilmesine ihtiyaç olmadığı için 
vekâlet bu işe bir para istememişti. Encümeni
niz de aynen kabul etmiştir. Arkadaşımızın 
umumiyetle serdettiği bu temenniye iştirak et
memek elden gelmez. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR V. RAÎF KA
RADENİZ (Trabzon) — Ecnebi memleketlere 
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stajiyer olarak veya tetkikler için memur gönr 
dermekten müstağni değiliz. Ancak içinde bu
lunduğumuz ahval dolayısiyle bu yıl memur 
göndermeği düşünmedik. Onun için tahsisat ta
lep etmedik. Bununla beraber bütçede bu faslı 
aynen muhafaza etmekteyiz. 

REİS — Fasıl kabul edilmiştir. 
F. 
545 

346 

347 

348 
349 

350 
351 

352 

353 

354 

355 

356 
357 

358 
359 

360 

361 

Yüksek tahsilini bitirmiş ya
bancı dil ve gümrük mua
melelerini bilenlerden yabancı 
memleket gümrüklerine staj 
için gönderileceklerin harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Posta ve telgraf ücreti 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Mukannen masraflar 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Gümrük ambarlarında zayi olan 
eşya tazminatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muharreratı umumiye ve sair 
matbuaların tabı, teclit, kâğıt 
ve sair levazımı masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Pasif korunma umumî masraf
ları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Tartı aletleri mubayaa ve ta
mir masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
İnşaat ve tamirat 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Gümrük kursları masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 
REİS — Kabul edilmiştir. 
1683 sayılı kanunun 58 inci 
maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 

1 

8 500 

400 
41 180 

10 000 

103 120 

300 
15 251 

4 000 

5 000 

2 000 

58 596 

30 416 

8 000 

1 750 

2 429 287 

1 020 

F. 
362 

363 

364 

365 

366 

367 

368 

369 

370 

371 

372 

373 

374 

375 

376 

377 

378 

379 

380 

381 

382 

383 

Ücret 
REİS — Kabul edilmiştir. 
3779 sayılı kanun mucibince 
erbaşlara verilecek nakdî mü
kâfat 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Mefruşat ve demirbaş 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Kırtasiye 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Müteferrika 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Müfettişler harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 
3335 sayılı kanun mucibince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Levazım ve teçhizatı harbiye ve 
fenniye masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Kara nakil ve deniz muhafaza 
vasıtalarının masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Hayvan mubayaa ve tazmin 
masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muayyenat 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Levazımı askeriye 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Ecza ve sıhhi malzeme 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Ölen eratın cenaze masraflariyle 
müsademede şehit düşen veya 
vazife ifa ederken ölen subay, 
erbaş, er ve muhafaza memur
larının ve deniz müstahdemleri
nin teçhiz, tekfin ve kabir inşa 
masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
İstihbarat masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Nakliyat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
381 090 

300 
18 444 

3 000 

3 650 

8 000 

57 400 

37 000 

20 000 

3 000 

3 000 

100 

2 000 

10 000 

140 100 

4 000 

1 541 356 

362 000 

10 960 

500 

40 000 

58 000 
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384 

385 

386 

387 

însaat ve tamirat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Muhafaza kurs masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
EsM yıllar borçları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
10 000 

30 470 

7 445 

2 600 

C - Dahiliye vekâleti bütçesi: 
REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is-

tiyen var mı?.. 
Fasıllara geçilmesini reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler ... Etmiyenler ... Fasıllara geçil
mesi kabul edilmiştir. 
F. 

390 

391 

392 

393 

394 

395 

396 

397 

398 

Vekil tahsisatı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
1683 sayılı kanunun 58 nci mad
desi mucibince verilecek tekaüt 
ikramiyesi ve 1700 sayılı kanu
nun 3 ncü maddesi mucibince 
verilecek ikramiye 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Merkez ücretleri 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler müteferrik müstah
demleri ücretleri 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
1437 sayılı kanun mucibince 
verilecek avans 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
5 320 

5 272 443 

Merkez levazımı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

399 Merkez müteferrikası 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

400 Vekâlet otomobili masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

401 Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

402 Vilâyetler levazımı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

403 Vilâyetler müteferrikası 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

404 Mütenevvi masraflar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

405 Daimî memuriyet harcırahı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

2 000 

61 105 

239 094 

63 540 

1 

6 704 

30 750 

4 000 

3 500 

30 000 

90 000 

18 000 

85 000 

60 000 

F. Lira 
406 Muvakkat memuriyet harcırahı 40 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
407 Müfettişler harcırahı 50 000 

REÎS — Kabul edilmfetir. 
408 2850 sayılı kanun mucibince 

köy ve mahallelerde yapılacak 
askerî yoklamalarda bulunacak 
nüfus memurları harcırahı 1 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

409 Kongre ve staj masrafları 1 225 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

410 Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 3 929 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

411 Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 1 
REİS — Kabul edilmiştir. 

412 Posta ve telgraf ücreti 150 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

413 3335 sayılı kanun mucibince ya
pılacak tedavi, yol ve saire 
masrafı ' 6 700 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

414 Devir harcırahı 153 920 
DAHİLÎYE V. Dr. AHMED FÎKRÎ TUZER 

(Erzurum) — îzzeddin Çalışlar arkadaşımız dün 
bütçenin üeyeti umumiyesi hakkında beyanatta 
bulunurlarken 414 ncü faslın birinci maddesine 
temas ederek buyurdular ki; bunun için 10 000 li -
ra konmuştur. Bunu 63 vilâyete taksim edersek 
beher vilâyete 160 lira kadar bir para isabet 
eder ki bununla bu işler nasıl temin edilecek? 

Arzı cevap ediyorum: Valilerin, îdarei hu-
susiyeler tarafından alman ve işletme masraf
ları yine îdarei hususiyeler tarafından temin 
edilen birer hizmet otomobilleri vardır. Bina
enaleyh teftiş ve devir için lâzım gelen nakil 
vasıtası mevcut ve müemmendir. Buraya konu
lan bu para yalnız devir ve teftişten dolayı ka
nunen almağa müstehak oldukları yevmiyeden 
ibarettir. Bu da hesap edilmiş, aşağı yukarı, 
her valinin kendi vilâyeti,kendi mmtakası da
hilinde 45 - 50 günlük devrü teftişine kifayet 
edecek bir miktarda bulunmuştur. Onun için 
biz endişeyi mucip bir şey olmadığına kaniiz. 
Bilmem kendilerini bu izahatım tatmin eder mi? 

REÎS — Fasıl hakkında başka söz isteyen 
yoktur. 

Fasıl kabul edilmiştir. 
F. 

415 
Lira 

2510 ve 2848 sayılı kanunlar 
mucibince kültür, idare, emni
yet ve dahilde ahar mahallere 
nakil masrafları ve bu husus
lar için istihdam edilecek mu
vakkat memurlar ücretiyle har-
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cırahları ve diğer bi'/ ı*mle mas
rafları 1 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

416 Nüfus masrafı ' 13 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

417 Mecmua masrafı 5 736 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

418 4089 sayılı kanunun 2 nci mad
desi mucibince açılacak kayma
kamlık kurslariyle nahiye mü
dürlüğü kursları masrafları 94 105 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

419 Siyasal bilgiler okulunda okut
turulacak talebe masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

420 Motosiklet masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

421 Umumî müfettişlikler ücretleri 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

422 îdare masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

423 Harcırah 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

424 Otomobil ve nakil vasıtaları 
masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

425 Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

426 Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

D - Emniyet umum müdürlüğü bütçesi: 
REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta-

lât var mı? Fasıllara geçilmesini reyinize arze-
diyorum. Kabul buyuranlar . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

38 000 

700 
100 770 

15 380 

9 000 

12 000 

18 000 

17 505 

F. 
431 

432 

433 

434 

Maaş ve 4178 sayılı kanuna göre 
verilecek zamlar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
1683 sayılı kanunun 58 nci mad
desi mucibince verilecek tekaüt 
ikramiyesi 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Merkez ücreti 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler ücreti 

Lira 

7 696 324 

10 000 

111 359 

90 325 
BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ

la) — Efendim, bunun da 6 600 lirasmrn tenzil 
edilmiş olduğunu arkadaşların bilmesi için söy
lüyorum. Tabii kâtip arkadaşımız doğru oku
dular. 

REÎS — Fasıl kabul edilmiştir. 

435 Muvakkat tazminat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
185 000 

436 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

437 Kırtasiye 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

438 Merkez müteferrikası 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

439 Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

440 Vilâyetler levazımı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

441 Vilâyetler müteferrikası 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

442 3201 sayılı kanunun 86 nci mad
desi mucibince verilecek para 
mükâfatı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

443 Mütenevvi masraflar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

444 Daimî memuriyet harcırahı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

445 Muvakkat memuriyet harcırahı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

446 Emniyet müfettişleri ve emni
yet polis müfettişleri harcırahı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

447 Resmî telefon tesis ve mükâleme 
masrafı, ücretli muhabere ve 
mükâleme bedeli ve polis tele
fonlarının mubayaa, tesis, ta
mir ve levazım ve işletme mas
rafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

448 Posta ve telgraf ücreti 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

449 3335 sayılı kanun mucibince teş
kilât mensuplarının hususi mü
esseselerde yapılacak ücretli te
davi ve yol ve saire masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

450 Levazım 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

451 Mütenevvi masraflar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

452 Nakil vasıtaları masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

453 Polis karakolları tamir masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

454 İstihbarat masrafı 

Lira 
3 000 

7 000 

4 000 

25 000 

67 000 

13 300 

1 000 

102 990 

84 300 

30 000 

10 700 

25 200 

120 000 

3 000 

420 000 

15 420 

29 000 

58 000 

203 500 
BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ

la) — Efendim, 434 ncü fasıldan indirilen para 
buraya ilâve edilmiştir. 

REÎS — Fasıl kabu ledilmiştir. 
F. 

455 Polis mecmuası, gazete ve em
niyet bültenleri ve meslekî eser
ler gibi polis neşriyatı tabı ve 

Lira 
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456 

457 

458 

459 

460 

461 

462 

463 

464 

iptidai maddeler, telif, tercüme, 
makale ve müteferrik masraf
lar 
REİS — Kabul edilmiştir. 
1475 sayılı kanun mucibince 
verilecek tazminat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Beynelmilel müessesata iştirak 
masrafı 
REÎS —- Kabul edilmiştir. 
Polis mektepleri masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Pravantoryom ve sanatoryom 
masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
3201 sayılı kanunun 34 ncü mad-
maddesi mucibince staj ve bey
nelmilel zabıta kongre ve kon
feranslara iştirak ve zabıta iş
leri ilmî tetkikleri için yaban
cı memleketlere gönderilecek 
memurların harcırah, yevmiye 
ve tahsil masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Süvari polis hayvanları muba
yaa, levazım ve takım masraf-
İarı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
4220 sayılı kanuna göre veri
lecek er tayın bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Lira 

5 000 

2 400 

600 

260 501 

32 548 

40 501 

116 576 

8 500 

7 740 

E - JavJnnna f/cuel komutanlığı bütçesi: 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is-
tiyen var mı? Fasıllara geçilmesini kabul buyu
ranlar . . , Etmiyenler . . . Fasıllara geçilmiştir. 

F. 
466 

467 

468 
469 
470 
471 

Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 4 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Ücret 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Kırtasiye 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Lira 

681 521 

38 880 

123 396 

45 000 

500 

1 800 

F. 
472 Merkez müteferrikası 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
473 Komutanlık otomobili masrafı 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
474 Vilâyetler mefruşat ve demir

başı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

475 Vilâyetler levazımı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

476 Vilâyetler müteferrikası 
REİS — Kabul edilmiştir. 

477 Mütenevvi masraflar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

478 Daimî memuriyet harcırahı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

479 Muvakkat memuriyet harcırahı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

480 Müfettişler harcırahı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

481 Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

482 Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 

483 Posta ve telgraf ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 

484 Tayınat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

485 Levazımı askeriye 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

486 Levazım ve teçzihatı harbiye 
ve fenniye 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

487 Nakliyat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

488 Sıhhi ve baytari ilâç levazımı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

489 Tamirat ve inşaat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

490 İkramiye ve tazminat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

491 Nakil vasıtaları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

492 Memleket dahil ve haricinde 
ücretli sıhhi müesseselerde te
davi ettirileceklerin masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

493 Spor masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

494 Subaylara verilecek hayvan ta
vizi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

495 Jandarma mektepleri masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

496 Matbaa masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Li. 
2 000 

1 800 

5 000 

379 000 

15 000 

102 300 

90 000 

60 000 

10 000 

5 500 

1 

62 500 

6 646 179 

2 307 787 

57 000 

235 000 

26 000 

150 000 

22 000 

27 500 

3 000 

1 000 

20 000 

60 259 

3 400 
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49? 

498 

499 

Satmalma komisyonları, diki
mevi, jandarma ambarları mu
ayene heyeti masrafları 
R|IİS — Kabul edilmiştir. 
Gşçen yıl borçları . 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 

7 0Q1 

25 000 

5 291 

Açık reye iştirak etmiyenler lütfen reyleri
ni kullansınlar. Rey toplama muamelesi bit
miştir. 

F - Hariciye vekâleti bütçesi: 
REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is-

tiyen var mı? 
Fasıllara geçilmesini kabul buyuranlar... Et

miyenler... Fasıllara geçilmesi kabul edilmiştir. 
F. Lira 

505 Vekil tahsisatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

506 Maaş ve 4178 sayılı kanuna göre 
verilecek zamlar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

507 1683 sayılı kanunun 58 nci mad
desi mucibince verilecek tekaüt 
ikramiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

508 Merkez ücretleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 

509 Elçilik ve konsolosluklar müs
tahdemleri ücreti ve akçe farkı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

510 Muvakkat tazminat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

511 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

512 Merkez levazımı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

513 Mütenevvi masraflar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

514 Posta ve telgraf ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 

515 Posta, telgraf ve telefon ücreti 
EEİS — Kabul edilmiştir, 

516 Merkez müteferrikası ve nakli 
nukut masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

517 Vekâlet otomobili masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

518 Elçilik ve konsolosluklar mas
rafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

519 Elçilik otomobilleri mubayaa 
bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 

520 Daimî memuriyet harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

5 320 

333 650 

12 000 

115 042 

301 224 

48 552 

4 000 

10 000 

10 000 

1 509 

134 000 

28 000 

4 500 

557 000 

6 000 

60 000 

F. ı Lira 
521 Muvakkat memuriyet ve kur

ye harcırahı 75 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

522 3335 sayılı kanun mucibince ya-
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 1 000 
REjS — Kabul edilmiştir. 

523 Beynelmilel müessesata ve Mil
letler cemiyetine iştira„k hissesi 2 700 
REİS — Kabul edilmiştir. 

524 Ecnebi elçilerle misafirlerin iba
te, izaz, ziyafet ve mihmandar -
ların harcırahı ve masrafları 
ile bahçe ve tamir masrafları 75 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

525 Nakil vasıtaları masrafları 8 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

626 Telif ve neşriyat ' 7 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

527 Matbaa masrafı 950 
REİS — Kabul edilmiştir. 

528 Kongre, konferans ve komis -
yonlar 101 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

529 Hakem mahkeme ve heyetleriy
le uzlaşma komisyonları 1 
REİS —• Kabul edilmiştir. 

530 Vekâlet kütüphanesinin tanzim 
ve ıslâhı için istihdam edilecek 
mütehassıslar ücreti 1 
REİS — Kabul edilmiştir. 

531 3502 sayılı kanunun tatbiki mas
rafı ' 2 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

532 Geçen yıl borçları ' 10 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

533 Eski yıllar borçları ' 5 200 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

G - Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti büt
çesi : 

REÎS — Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti 
bütçesine geçiyoruz. Heyeti umumiyesi hakkın
da söz istiyen var mı? 

Dr. MUHTAR BERKER (İçel) — Muhterem 
arkadaşlar, Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti 
bütçesinin bu yıl iki milyon altı yüz bin liralık 
bir fazlalıkla Meclisimize getirilmiş olmasını 
büyük memnuniyetle karşılarım. Bu artış, bu 
fazlalık büyük sıhhat programımızın tatbikına 
doğru atılmış bir adımdır. Gerçi bu paranın 
mühim bir kısmı memurların pahalılık zamları
na, sıhhi ve içtimai müesseselerin iaşe ve ilâç 
farkından doğan fazlalığın karşılığı olmak üze
re konmuştur. Bunun hemen 500 000 liraya ya
kını şimdi arzettiğim sıhhat programımızın is
tihdaf ettiği gayeleri karşılamak üzere konul
muştur. İçinde bulunduğumuz şartlar karşı-
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smda yeniden inşaat yapma,k, yeni sıhhi mües
seseler, hastaneler, doğum evleri, sanatoryum
lar, dispanserler kurmağa maddi imkân olma
dığına göre bu tahsis edilen paranın ileride teş
kil edilecek, tesis edilecek bu gibi müesseseler 
için lâzmıgelen elemanları yetiştirmek için 
tahsis etmek hakikaten yerindedir, mâkuldür. 

Arkadaşlar, hepinizin malûmu olduğu üzere 
bu memleketin en büyük dâvalarından birisi ve 
en başlıcası nüfus davasıdır. Nüfusumuzu ço
ğaltma davasıdır. Nüfus dâvasının başlıca da
yanaklarından biri de sıhhat meselesidir. Nü
fusumuzu arttırmak, doğanları yaşatmak ve 
bunları sıhhatli olarak yaşatmak en büyük dâ
valarımızın başında gelir. îşte bunu temin ede
cek vasıta da hepinizin malumu olduğu üzere 
geniş içtimai ve sıhhi teşkilâttır. 1938 senesinde 
Sıhhat vekâleti tarafından tanzim edilmiş olan 
sıhhat programında tesadüf ettiğim bazı rakam
ları kısaca arzetmeme müsaadenizi rica edece
ğim. Memleketimizde her on bin nüfusa ancak 
beş yatak tesadüf etmektedir. Halbuki civar 
memleketlerde, Yunanistan'da her on bin nü
fusa on bir yatak, Yugoslavya'da on altı yatak, 
Filistin'de yirmi iki yatak, Şimali Avrupa mem
leketlerinde her on bin nüfusa yirmi ilâ altmış 
üç yatak arasında tesadüf etmektedir. İngilte
re'de her on bin nüfusa yüz yatak esası kabul 
edilmiştir. 

İngiltere'de her 10 bin nüfusa yüz yatak 
esası ve buna varmağa doğru çalışılmaktadır. 
Şimdi bu rakamların belagatı karşısında bizim 
sıhhat işlerimizin ne kadar geri kaldığı ve ne 
kadar hamle yapılmak, çalışmak lâzımgeldiği 
kolaylıkla anlaşılır. Bununla beraber derhal 
kaydetmek isterim ki İmparatorluk bu memle
ketin sıhhat işlerini çok ihmal etmiştir. Gördü
ğümüz güzel, sıhhi eserler ancak Cumhuriyet 
idaresinden sonra teessüs etmiştir. Binaenaleyh 
bunu şükranla kaydetmek lâzımgelir. 

Arkadaşlarım; bu mevzu etrafında çok söz 
söylenebilir. Fakat bendeniz bütçe müzakeresi 
vesilesiyle söz almış bulunduğumdan bu mevzu 
etrafında daha fazla sizleri yormaktan içtinap 
edeceğim. Yalnız bir kaç temennimi muhterem 
vekilimizin müsaadeleriyle arzetmek isterim. 

Bütçede görülen çok çocuklu ailelere yardım 
tahsisatı kâfi değildir. Filhakika Maliye veki
linin dünkü beyanatlarında şimdiye kadar bi
rikmiş olan bir buçuk milyon liralık borcun 
şeker vergisinden, şeker stoklarından alınacak 
para ile karşılanacağını ve bu suretle tamamen 
ödeneceğini ifade buyurdular. Bunu büyük bir 
sevinçle işittik. Ancak her sene tahakkuk et
mekte olan çok çocuklu ailelere yardım ücreti 
bütçeye konulan miktarın çok fevkindedir. Bu 
itibarla bundan sonra terakümlere mâni olmak 
üzere bütçeye hakikî tahsisatın konulmasında 
isabet olur kanaatindeyim. 

İkinci temennim, sıhhiye teşkilâtımızda çalı

şan bir kısım memur ve mütehassısların maaşlı 
kadroya alınmasıdır. Kıymetli bir ilim ve ih
tisas müessesemiz olan ve bu memlekete çok ha
yırlı hizmetler yaptığına şüphe olmıyâft Umu
mî hıfzıssıhha enstitüsünde çalışan mütehassıs 
hdkim ve memurların da istikballerinin _enıniyet 
altına alınması için maaşlı kadroya aîınmala: 
rmı bilhassa temenni ederim. Başvekilimizin 
dünkü beyanatları bendenize bu hususta cesa

ret ve ümit vermiştir. 
Üçüncü temennim, hususi teşebbüslerle ku

rulmuş ve kurulacak olan sıhhi müesseselere, 
sağlık yurtlarına mümkün olan kolaylık ve yar
dımın gösterilmesidir. Bu gibi müesseseler hal
kın sıhhatine yardım eden ve Devletin içtimai, 
sıhhi müesseseleri yanmda birer yardımcı mü
esseselerdir. Bu itibarla bunlara mümkün olan 
kolaylıklar gösterilmeli, bunlar bazı muafiyet
lere tabi tutuhnalı ve bu gibi müesseselerin ço
ğalmasını teşvik etmeliyiz. Kıymetli Sıhhat ve
kilimizin ve bu sahada senelerdenberi feyizli 
eserlerini iftiharla seyrettiğimiz muhterem Baş
vekilimizin bu hususları da temin edeceğine iti
madım vardır. 

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET V. 
Tir. HULUSİ ALATAŞ ( Aydın ) — Sa
yın arkadaşlar, Sıhhat ve-içtimai muavenet ve
kâleti bütçesinin daha ziyade arttırılması yolun
da gösterilmiş olan memnuniyet verici teşebbüs
lere bilhassa teşekkür ederim. Bütçe encümenimiz 
bu sene imkân dahilinde olanlarını verdi. Gelecek 
sene için de vereceklerini vadetti. Bu sene aldı
ğımız tahsisatla yeniden 175 Hükümet tababeti, 
136 sıhhat memuru, 49 asistan, 22 mütehassıs ve 
muavini kadrosu almış olduk. Erzincan hasta
nesini muvazenei umumiyeye alıyoruz, Ay
dın'da da bir doğum evi açacağız. 

Bunların ifade ettiği mâna memleketin sıh-
hati üzerinde daha geniş ve vüsatli çalışma im
kânlarını aradığımızı ve bu sayede ölümü azalta
rak nüfusumuzu arttırmıya doğru çalıştığımızı 
gösterir. 

Berç Türker arkadaşınızın işaret ettiği veç
hile köylere daha çok yaklaşmıya gayret ediyo
ruz. 

BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) — Bra
vo, 

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİ
Lİ Dr. HULUSİ ALATAŞ (Devamla) — Doğum 
mevzuunda almış olduğumuz kanuni kolaylık
lar ve doğum evlerini seneden seneye çoğaltmak 
suretiyle bu yüzden vukua gelen arızalan alazt-
mıya gayret ediyoruz. Sıhhatli bir çocuğun dün
yaya gelebilmesi için ana ve babanın tam ve kâ
mil sıhhatte olması üzerindeki esaslara riayet 
ederek bilhassa izdivaca tekaddüm eden mua
yenelerde dikkatli olarak çalışmalara devam 
edeceğiz. Bu suretle doğacak çocukların da sıh
hatli olarak doğmasını temin etmiş olacağız. 
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Doğduktan sonra da bunların sıhhatlerinin, arı
zaya uğramaması için gerek aşısı mevcut (olan 
hastalıklar, için aşılar tatbik ederek emrazı sa-
riyeden kçrumk ve gerekse memleketin umumî; ;s 
sıhhat şarjlarını; ıslah etmek suretiyle çalışmala-' ı 
rımıza hsşivereceğiz. i;( 

İki arkadaşımız sıtma mevzuuna temas ettiler. 
Bu, üzerinde ehemmiyetle durduğumuz bir iş
tir. Bu.sene sıtma mücadelesi hususunda daha 
etraflı faaliyet sarfedilecektir. 

Trahom mücadelesi hususunda da aldığımız 
tahsisatla mücadelemizi tevsi imkânlarını bula
cağız. 

260 bin liralık verem mücadele teşkilâtiyle 
verem myvadelesi üzerindeki çalışmalarımızı da
ha çok kuvvetlendireceğiz. 

Çok çocuklu aileler meselesine gelince; bu 
seneki tahsisatla bunların hepsinin toplanmış 
olan alacaklarını tasfiye etmiş olacağız. Gelecek 
sene imkân nisbetinde daha fazla tahsist bulma
ğa çalışacağız. 

Ücretle çalışanların maaşa alınması mevzuu 
doğrudan doğruya Başvekil tarafından sarih 
olarak ifade edilmiştir. Buna ilâve edecek bir 
şeyim yoktur. Hükümet bunun üzerindedir. 

Hususi teşebbüslerle kurulmuş olan sıhhi mü
esseselere yardım mevzuu üzerinde bugünkü ka
nuni mevzuat dahilinde âzami kolaylık gösteri
yoruz. Maliye vekâletiyle temas ederek bunla
rın bazı muafiyetlere mazhar kılınması imkânı
nı bulursak bunu da yapmakta tereddüt etmiye-
ceğiz. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Si
vas) — Muhterem arkadaşlar, memleketimizin 
her tarafının sıhhi durumu, hakikaten Hüküme
tin gözönünde bulunduracağı ve bunları ıslâh 
edecek çarelere âzami derecede tevessül ede
ceği bir vaziyettedir. Bu itibarla sıhhiye kad
rosu ne kadar artırılsa ve ona ne kadar 
yardım edilse tamamen yerinde bir hareket 
olur. Bu ciheti bu şekilde tebarüz ettirdikten 
sonra evvelki sene mebus arkadaşlarımla be
raber dairei intihabiyem olan Sivas'ı gezdiği
miz zaman sıtma, frengi ve trahomun bazı yer
lerde şiddetle icrayı hükmetmekte olduğunu 
gördük. Bunu raporumuzda dercettik. 1940 
kongre dilekçesinde okuduğuma göre bilhas
sa Divrik'teki frengi meselesi için buradaki mu
sabın ancak % 1 nisbetinde olduğu ve bunun 
bir mücadele mevzuu olamıyacağı cevabının ve
rilmiş olduğunu gördük. Geçen sene de bu iş 
üzerinde arkadaşlarla meşgul olduk. Halk, bil
hassa Divriki'de, o kadar katiyetle bize temin 
ettiler ki, bir çok köylerde frengi vardır ve 
bunun nisbeti de % 30 - 40 dır. Hattâ başka 
köylüler buralara katiyen uğramazlarmış. Bü
tün halk her zaman Sıhhiye vekâletinin gön
dereceği alâkadar mütehassıslara bu vaziyeti 
ispat edeceklerini katiyetle ifade ediyorlar. Ay

nı zamanda orada hocalık yapan biri başmu-
allim çocukların % 30 nun trahomlu olduğunu 
ve bu vaziyette mektebe almağa imkân olma
dığını ifade ettiler. Görüyoruz ki, raporları
mızda yazdığımız bu gibi hususat Sıhhiye vekâ
leti tarafından oradaki doktorlara havale 
ediliyor - bez arkadaşlarla öyle tahmin ediyo
ruz - onlar, da kendi mesaisini iyi göstermek 
için ortalığı sütliman gösterip mücadele mev
zuu teşkil edecek kadar hastalığın ileri gitme
diği kanaatini veriyorlar. Raporumuzda arzet-
tiğimiz gibi Sıhhiye vekâleti tarafından gön
derilecek mütehassıs zevat tarafından bu ciheti 
tetkik ettirsinler. Bu mütehassıslar Parti ileri 
gelenleri ile, mektep muallimleri ile, Hükü
met erkânı ile behemehal temas ettirsinler. Bu 
zevat behemehal bu iddialarını teyit ve ispat 
edeceklerini katı olarak ifade ediyorlar. Acaba 
Sıhhiye vekâleti bu senelik rapor üzerinde Div
riği'de böyle bir tetkikat yaptırmış mıdır ve ne 
netice elde etmiştir? Bilhassa bu husustaki mü
talaalarını bildirmelerini rica ediyorum. Bize 
anlatılan vaziyet, Mebus arkadaşlarıma anlatı
lan vaziyet çok fecidir, çok elimdir. Bizzat halk-
evinde yaptığımız bir toplantıda falanca köy, fa
lanca köy, falanca köy baştan aşağı frengilidir, 
kimse oradan geçmez, gibi katı bir şekilde ko
nuşma olmuştur. Onun için çok temenni edi
yorum, bilhassa oradaki doktoru ile değil bu
radan mütehassıs bir zat gönderilerek tetkikat 
yaptırılsın ve mücadele mevzuu olduğu anlaşıl
dığı takdirde bu işi hallettirsinler. Zira kötü 
bir şekilde bu âfet sirayet edip durmaktadır. 

SIHHAT ve I. M. V. Dr. HULUSİ ALATAŞ 
(Aydın) — Arkadaşlarım, ferngi mücadelesi 
açılmış olan yerlerde en çok frengili olarak bu
labildiğimiz % 6 yi hiç bir yerde geçmemiştir. 
Memleketin diğer kısımlarında vasati olarak 
frengili adedi bu sene şayanı şükran olarak 
yüzde 0,9 dan yüzde 0,8 ze kadar inmiştir. Fren
gi üzerinde dikkat ve ehemmiyetle çalışmağa 
devam ediyoruz ve çelışma mevzuları şu şekil
dedir. 

Bu sene mücadele mıntakalarmda 19 778 
frengili takibedildi. Tedavisi bitirilenler çık
tıktan sonra 1942 senesine 16292 frengili dev
retmiş bulunuyoruz. Bunların hepsinde ayrı 
ayrı çalışılmıştır. Arkadaşımızın işaret etmiş 
oldukları gibi % 30 dendiği zaman Sıhhat ve
kâletinin bu işde büyük gaflet göstermiş olduğu 
anlaşılır. Nihayet muhterem arkadaşımızın tek
lifi gibi zaman, zaman bir çok müracaatlar vaki 
olmuş ve bunların müracaatları ve şikâyetleri 
üzerine tetkikat yapılarak % 70 - 80 olduğu 
beyan ettikleri ferngili nisbetinin ancak % 1 i 
bile geçmemiş olduğu anlaşılmıştır. Bu hususta 
kayıtlar vardır. Buyurdukları mıntakada bir 
tarama yapmak, gerçi bu çok büyük bir mas
rafa vabestedir. Tarama denince o mıntakaya 
sadece gidilip gezmek ve görmek anlaşılmama-

— 300 — 



1 : 63 26 .5 .1942 C : İ 
İıdn\ Orada bulunan her sabası tek tek kayıt 
edecek, kanını alacak, lâboratuvara gönderecek 
ve ondan sonra bir neticeye varacak ki bu da 
bir senelik bir iştir. Tarama mesaimiz bu şe
kildedir, çalışmağsfc böyle devam ediyoruz. Ar
kadaşıma buyurdukları mıntakada tarama yap
tırmağı vâdediyorum. Huzurunuza geldiğim za
man bu % 30 denen nisbetin ne olduğunu ko
layca göreceğiz. : 

Boş tarama heyetleri yoktur. Vazifede ça
lışıyorlar. Serbest kaldıkları zaman bunlardan 
bir tanesini göndeririz, o zaman daha tafsilâtlı 
olarak arzederim. 

Trahom meselesine gelince; Trahom bir çok 
yerlerde mücadele açmayı istilzam eden bir 
vaziyettedir. Bu sene aldığımız kadro ile yap
tığımız: Antakya'da bir hastahane, Birecik'te 
bir hastane, Elbistan, Kozan, İslâhiye, Mersin, 
İskenderun, Midyat'da birer dispanser. Adana, 
Diyarbakır, Kilis, Malatya'da birer dispanser 
Urfa, Adıyaman, Gazianteb, Malatya, Nizip, 
Seyhan'da 13 köyde tedavi merkezi açmak su
retiyle trahom mücadelemizi tevsi etmek yolun
dayız. Defaten her yerdeki ihtiyaca cevap verebil
mek için para bulmak kâfi değildir, şahıslan da 
beraber bulmak lâzımdır. Ancak bu kadar vüsat 
verecek kadar şahıs yetiştirmiş bulunuyoruz ve bu 
tevsii yaptık. Yeni sene için de şahıslar yetiş
tireceğiz ve bütçe imkânlarını da bulursak, 
mücadeleyi daha genişleteceğiz. Maruzatım bun
dan ibarettir. 

ABDUREAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Si
vas) — Efendim, muhterem Vekilimizin ifade
sinden anladığıma göre arzettiğim sahada he
nüz bir tetkikat yapılmamıştır. Sıhhiye vekâ
leti gaflette mi buyurdular. Hiç bir zaman 
böyle bir şey düşünmedim. Sıhhiye vekâleti 
herhalde daima müteyakkız bir halde vazifesi
ni ifa etmektedir. Fakat ortada bir gafletli olan 
vardır. Bunda musırrız. O da, oradaki dokto
runuzun gafletidir. Kusurunu örtmek için dai
ma ortalığı dümdüz göstermiye çalışan bir 
adamdır. Bize o derece kanaat gelmiştir ki 
trahom, frengi o mmtakayı müşkül vaziyete 
sokmuştur. Frengi bilhassa korkunçtur. Onun 
için muhterem Sıhhiye vekilimizden rica edi
yorum. Oraya mütehassıs iki zat göndersin, 
sözlerimin hakikat olduğunu anladıktan sonra 
mücadele tertibatı alsın. Şimdi derhal bir mü
tehassıs heyet gönderilsin demiyorum. Orada 
lâzımgelen tertibatı almanız için göndereceği
niz heyet size maruzatta bulunacaktır. 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Arka
daşlar, muhterem Sıhhiye vekilimiz bize bir 
tebşirde bulundular. Erzincan hastanesini mu-
vazenei umumiyeye almış olduklarını tebşir et
tiler. Bu hastane hakîkaten Kızılay'ımız tara
fından büyük bir hüsnüniyet ve şefkatle inşa 
edilmiş güzel bir hastanedir. Diyebilirim ki, 
Cumhuriyetin Erzincan'da yaptığı âbidattan 

biri olmuştur. Bu güzel hastaneyi yapıldığı gi
bi yaşatmak için de Sıhhat vekâletimizin evvel
ce vâdedip de göstermiş olduğu alâka cidden 
şayanı şükrandır. Bundan dolayı gerek Erzin
canlı'lar namına ve gerek kendi namıma şük
ranlarımı arzetmek ve bunun çok yerinde ol
duğunu söylemek için söz almış bulundum. 

REİS — Sıhhat bütçesinin heyeti umumiyesi 
hakkmda başka söz istiyon yok. Fasıllara ge
çiyoruz. 

535 Vekil tahsisatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

536 Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 3 
REİS — Kabul edilmiştir. 

537 1683 sayılı kanunun 58 nci mad
desi mucibince verilecek teka
üt. ikramiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

538 Merkez ücretleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 

539 Ecnebi mütehassıslar ve tercü
manları ücret ve masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

540 Vilâyetler ücreti 2 
REİS — Kabul edilmiştir. 

541 Muvakkat tazminat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

542 1437 numaralı kanunun tatbiki 
masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

543 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
REİS — Kabuİ edilmiştir. 

544 Merkez levazımı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

545 Merkez müteferrikası 
REİS — Kabul edilmiştir. 

546 Vekâlet otomobili masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

547 Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

548 Vilâyetler levazımı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

549 Vilâyetler müteferrikası 
REİS — Kabul edilmiştir. 

550 Mütenevvi masraflar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

551 Daimî memuriyet harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

552 Muvakkat memuriyet harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

553 Müfettişler harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

554 Ecnebi memleketlere gönderi
leceklerin harcirahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

555 Resmî telefon tesis vejnükâle-

Lira 
5 320 

097 645 

3 000 

407 461 

86 816 

675 501 

79 356 

1 
1 ÛÖÛ 

9 9̂ 0 

1 750 

2 380 

17 000 

32 500 

5 000 

36 500 

60 000 

15 000 

15 000 
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F. 

me masrafı 
RJEÎS — Kabul edilmiştir. 

556 Ücretli muhabere ve mükâle-
me be$ek' 
E33ÎS --- Kabul edilmiştir. 

557 Posta ve telgraf ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 

558 3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

559 Sâri ve salgın hastalıklarla mü
cadele masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

560 Trahom mücadele masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

561 Zührevî hastalıklarla mücadele 
masrafı 
RElS — Kabul edilmiştir. 

562 Sıtma mücadele masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

563 Verem mücadele masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

564 Mütenevvi masraflar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

565 Sağlık propagandası ve alelû-
mum neşriyat masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

566 Millî Türk tıp kongresi mas
rafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

567 Seyyar küçük sıhhat memurla
rına hususi kanunu mucibince 
verilecek yem bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 

568 İnşaat, tesisat, tamirat ve is
timlâk 
REİS — Kabul edilmiştir. 

569 Küçük tamir masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

570 Staj için ecnebi memleketlere 
gönderilecek doktor ve eczacı
ların harcırahları, tahsil ve te
davi masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

571 Hususi müessese ve cemiyetlerle 
eşhasa ait yardımlar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

572 Çok çocuklu analara yardım 
REİS — Kabul edilmiştir. 

573 Tekâmül tedrisatı masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

574 Zehirli ve boğucu gazlardan ko
runma levazımı mubayaa bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 

575 Umumî sıhhat işleri müessese
ler masrafı 
REİS — Kabul* edilmiştir. 

Lira 
2 500 

7İ00 

43 571 

1 318 

59 300 

117 000 

125 000 

740 000 

260 000 

7 500 

•T-

ve 

20 000 

204 120 

490 000 

6 000 

7 200 

1 000 

75 000 

1 

500 

73 200 

Lira 

195 000 

497.750 

210 724 

212 000 

5 000 

2 206 

117 706 

6 324 

400 000 

60 000 

500 000 

F. 
576 Merkez hıfzıssıhha enstitüsü 

Hıfzıssıhha mektebi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

577 Tedris müesseseleri masrajjan 
REİS — Kabul edilmiştir. 

578 Hastaneler, sıhhi ve içtimai mu 
atfenet müesseseleri masrafları 
RİfİS — Kabul edilmiştir. 

579 Doğum ve çocuk bakımevleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 

580 Geçen yıl borçları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

581 Eski yıllar borçları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

582 Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö 
re verilecek zamlar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

583 Muvakkat tazminat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

584 Muhacirlerin iskân işleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 

585 Yalova kaplıcalarına yardım 
REİS — Kabul edilmiştir. 

586 Maske imalâtı için 
REİS — Kabul edilmiştir. 

/ / - Adliye vekâleti bütçesi : 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is-
tiyen var mı? 

ABİDİN BİNKAYA (Kastamonu) — Muh
terem arkadaşlar, bu yıl Adliye bütçesinin yük-
lek huzurunuza 3 milyon küsur lira fazlasiyle gel-
niş olduğunu görüyoruz. Bu miktar çok görülme
melidir. Normal bir halde Adliyenin eksik
likleri yapılıyor demektir. Çünkü adalet bir 
memleketin en sağlam temelini teşkil eder. 
Bu itibarla Adliyeye daha da verilmiş olsa ye
rinde olur. 

Adliye bütçesinin raportörlüğünü Suat Hay-
ri Bey arkadaşımız yaparak Bütçe encümeninde 
lâyıkiyle tetkik edilmiş olduğunu gördüm. 
Bütçe üzerinde durmak istemiyorum. Yalnız 
bu bütçe münasebetiyle Millî korunma mahke
melerine temas etmek istiyorum: 

Muhterem arkadaşlar; malûmunuzdur ki, bu 
mahkemeler, en esaslı hayatımıza taallûk eden 
Millî korunma kanununun tatbikatının en iyi 
bir müeyyidesidir. Onun için mahkemelerimi
zin, yani bu hususi mahkemelerin ne suretle 
çalıştıklarını ve şimdiye kadar ne işler gördük
lerini biraz bilmiş olursak çok iyi olur zanne
diyorum. Bendeniz bundan üç dört hafta evvel 
İstanbul'da Millî korunma mahkemeleri üzerin
de oldukça şöyle bir tetkikatta bulundum. O 
zamana kadar bu mahkemelere beşyüz kadar 
ihtikâr işleri gelmiş ve iki yüz elli kadarmm da 
çıkmış olduğunu söylediler. Fakat mahkeme
lerin İâyikiyle çalışabilmesi için yalnız mah-
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kemenin çalışması kâfi gelmeyip vasıtalarının 
da, bu çalışmaları kolaylaştıracak vasıtaların da 
yolunda gitmesi şüphesiz lâzımdır, istanbul 'da 
Millî korunma işlerinede, istanbul ve mülha
katı için otuz kadar memur bulunduğunu ve. 
takip için bunların ancak on beşinin hali faa
liyette olduğunu işittim. Bu miktarın gayri 
kâfi olduğunu söylüyorlar. Bu işte kullanılan 
sivil memurlara yeknasak elbise yaptırılmış, bu 
elbiseler bu işle meşgul olan kimseler tarafın
dan kolaylıkla bilindiği için tabii mahzurlu 
bir vaziyettedir. Bunun yeknasak bir surette 
yani aynı cins kumaştan ve meselâ polis ve 
bekçi elbiseleri gibi elbise yaptırmanın doğru 
olmadığı kanaatine vardım. Şimdiye kadar bu 
muhtekirler ele geçmemek için ne kadar muh
telif vasıtalara ve muhtelif hilelere müracaat 
ediyorlarsa ona karşı Hükümetin de çok mü
debbir hareket etmesi lâzımdır. Aynı şekil
de elbiseler bu adamları bu işle meşgul olan
lar nazarında kolaylıkla tanıtmış bulunuyormuş. 

Ehli vukuf tahsisatı bulunmadığından do
layı bir kaç mühim iş mahkemelerede kalmıştır, 
üç, dört hafta evveline kadar. Bilmem şimdi
ye kadar bu temin edilmiş midir? Bunların daha 
evvelden düşünülmesi daha yerinde olurdu. 

Fiyat murakabe komisyonu bir yerde yerle
şerek mesaisine muntazam surette devam edemi-
yormuş. Ve bir yere yerleşmek üzere olduğu ve 
fakat bu sebeple mahkemeden yazılan tezkere
lerin de cevapları vakit ve zamanında alınama
dığı ifade olunmuştur, hususi surette teşkil 
edilmiş olduklarından dolayı mahkemeler şim
diye kadar ne suretle iş görmüşler yani; arzu 
ettiğimiz fayda temin edilmiş midir ve ellerinde 
ne kadar is vardır? Bundan sonra nasıl çalışa
caklardır? Bunlara dair malûmat lütfederlerse 
bittabi daha müsterih olacağız. Yalnız bir nok
tayı tekrar etmek isterim, yalnız başına mah
kemelerin çalışması bu işlerin tamamiyle yolun
da yürümesine kifayet etmiyor. Mutlaka iş
leri takip edenlerin, mahkemeye sevkeden-
lerin de vazifelerini bihakkın ifa etmeleri 
icabetmektedir. 

ADLİYE VEKİLİ HASAN MENEMENCl-
OĞLU (Mardin) — Abidin Binkaya arkadaşımız 
adliye bütçesine üç milyon liralık bir ilâve ya
pıldığından bahsettiler. Bu üç milyon liralık 
fark, raportör arkadaşımızın raporunda da gös
terildiği veçhile bir kısmı mühimmi fevkalâde 
zamlardan ileri gelmiştir. Adliye bütçesine yapı
lan hakikî zam 750 bin liradır. Bu da bundan 
evvel kabul buyurduğunuz teşkilâtın icabıdır. 
Bu parayla çok ehemmiyetli telâkki ettiğimiz 
mahkeme kâtiplerinin vaziyetini ıslah ettik. 
Tabii bununla mahkeme kâtipliği mesele
si katı bir şekilde halledilmiş değildir. 
Bununla ilk hatveyi atmış oluyoruz. Bu sene 
bu tahsisatla adliye kâtipleri arasında terfi et
memiş bir kâtip kalmıyacaktır. Eski teşkilâtı-
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miza göre 10 - 12 lira maaş alan başkâtip kajlmı-
yacaktır. Başkâtiplerin maaşmın asgarisi 30, 
âzamisi 40 liradır. Bu suretle adliye kâtipliği bir 
ihtisas smıfı haline gelmiştir. Bundan sonra 

adtedleri ikmal edeceğiz. Fakat bunun;için de 
teşkilâtımızı, bir kaç fetsma ayırarak derece; de
rece tamamlıyacağız. Yapılacak teşebbüslerden 
ancak birisini yapmış bulunuyoruz. Kâtiplerin 
durumlarının bu suretle ıslah edilmiş olması ne
ticesi mahkemelerin iyi ve verimli çalışması üze
rinde çok iyi tesir yapacağını zannetmekteyiz. 
Nitekim maaşların azlrğından dolayı birtakım 
mütehassıs kâtipler adliyeden ayrılmak temayü
lünü göstermişler ve bir kısmı da ayrılmışlardı. 
Bunlar şimdi tekrar müracaat ederek adliyeye 
gelmek istiyorlar. Bir çok müracaatlar vardır. 
Bunlardan ehliyetlilerini alarak kadro boşluğu
nu tamamlamak istiyoruz. 

Millî korunma mahkemeleri, istanbul'da> iz
mir'de, Ankara'da teşkil edilmiştir. Bu yerle
rin gayri mahkemelerde Millî korunma ka
nununa taallûk eden cürümler bu kanuna göre 
görülmektedir. Bu hususi mahkemelerin faali
yetleri neticelerinden memnunuz. Fakat bun
ların işe başladıkları tarihten itibaren çok sa
man geçmediği için elimizde derlenmiş munta
zam bir istatistik mevcut değildir. Yalnız her 
ay müfettişlerden aldığımız raporları tetkik 
ederek anlıyoruz ki bunlar lâzımgelen faaliyet 
ve hassasiyeti göstermektedirler. 

Abidin Binkaya arkadaşımız kıyafetten bah
settiler. Bunun hakkmda vekâletimizce malû
mat yoktur. Bundan maksatları ne olduğunu; iyi
ce anlıyamadım. 

Sonra vasıtaların da iyi çalışması lâzımgeldi-
ği temennisini izhar ettiler. Bundan maksat 
zabıta ise, zabıta da lâzımgelen fâaliyet ve has
sasiyeti göstermektedir. Eğer bu kıyafet v& va
sıta meselesindeki maksatlarını tavzih buyurur
larsa lâzımgelen cevabı arzederim. 

ABlDlN BÎNKAYA (Kastamonu) — Efen
dim, fiyat murakabe memurları bazı yerlerde 
aynı çeşit elbise giymişlerdir. Vasıtadan nkak-
sat takiptir. 

ADLİYE VEKlLl HASAN MENEMENCÎ-
OĞLU (Mardin) — Elbise işi bizi alâkalandır
maz. Vâsıtadan maksadınız zabıta ise, bunlar 
da adliye ile elbirliği ederek çalışmaktadırlar. 
Maruzatım bundan ibarettir. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında başka 
mütalâa yoktur. Fasıllara geçilmesini kabul 
buyuranlar . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
590 Vekil tahsisatı 5 İ320 

RElS — Kabul edilmiştir. 
591 Maaş ve 4178 sayılı kanuna göre 

verilecek zamlar 8 988 750 
RElS — Kabul edilmiştir. 
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F. Lira 

592 1683 sayılı kanunun 58 nci mad
desi mucibince verilecek teka
üt ikramiyesi 32 000 
RElS — Kabul edilmiştir. 

593t| Merkez ücretleri 139 431 
*REİS — Kabul edilmiştir. 

594 Vilâyetler ücretleri ° 926 127 
REİS — Kabul edilmiştir. 

595 Muvakkat tazminat 165 924 
REİS — Kabul edilmiştir. 

596 Merkez mefruşat ve demirbaşı 3 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

597 Merkez levazımı ' 16 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

598 Merkez müteferrikası 7 219 
REİS — Kabul edilmiştir. 

599 Vekâlet otomobili masrafları 2 300 
REİS — Kabul edilmiştir. 

600 Temyiz mahkemesi Riyaset ve 
Başmüddeiumumilik otomobil -
ler masrafları 3 200 
REİS — Kabul edilmiştir. 

601 Vilâyetler mefruşat ve demir
başı ' 26 100 
REİS — Kabul edilmiştir. 

602 Vilâyetler levazımı 148 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

603 Vilâyetler müteferrikası 17 400 
REİS — Kabul edilmiştir. 

604 Mütenevvi masraflar ' 131 927 
REİS — Kabul edilmiştir. 

605 Daimî memuriyet harcırahı 87 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

606 Muvakkat memuriyet harcırahı 33 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

606 Muvakkat memuriyet harcırahı 33 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

607 Müfettişler harcırahı ' 40 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

608 Staj harcırahı 2 
REİS — Kabul edilmiştir. 

609 Meşhut suçlar kanunu mucibin
ce mesai saatleri haricinde daire
lerinde nöbet beklemeğe mec
bur olan hâkim, müddeiumu
mi ve kâtiplere verilecek ücret 1 
REİS — Kabul edilmiştir. 

610 Resmî telefon tesis ve mükâleme 
masrafı 6 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

611 Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 50 
REİS — Kabul edilmiştir. 

612 Posta ve telgraf ücreti' 178 173 
REİS — Kabul edilmiştir. 

613 3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 6 426 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
614 Mütenevvi masraflar 202 100 

REİS — Kabul edilmiştir. 
615 Nakil vasıtaları ' 10 975 

REİS — Kabul edilmiştir. 
616 Telif »tercüme, Adliye ceridesi 20 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
617 Adli tıp isleri müessesesi mas

rafı ' 31 060 
REİS — Kabul edilmiştir. 

618 Ceza ve tevkif evleri masrafı 1 299 171 
REİS — Kabul edilmiştir. 

619 Ceza ve tevkif evlerinin inşaat 
ve esaslı tamiratı 15 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

620 Mahkûm çocuk ıslah evleri umu
mî masrafları 40 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

621 Ceza ve tevkif evleri ve mah
kûm çocuk ıslah evleri müte-
davil sermayesi 25 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

622 Geçen yıl borçları ' 23 800 
REİS — Kabul edilmiştir. 

623 Eski yıllar borçları 12 580 
REİS — Kabul edilmiştir. 

/ - Tapn ve kadastro umum müdürlüğü büt
çesi : 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is-
tiyen var mı? 

EMİN ASLAN TOKAD (Denizli) — Efen
dim, hukuki vaziyeti muntazam olan gayri 
menkul muamelâtı hakikaten şayanı takdir bir 
tarzda yapılmaktadır. Bu noktadan Tapu ida
resini tebrik ederim. Yalnız hukuki vaziyeti 
gayrı muntazam olan gayrimenkullerin, bilhassa 
arazinin, bugünkü durumu tezebzüp ifade et
mektedir. Bu vaziyeti tanzim için Adliye ve
kâletinden bir tapulama kanunu gelmişti. 
Bendeniz okudum, bir kaç encümenden de geç
mişti. Epice de memleketin bu baptaki ihtiya
cını karşılıyordu. Sonradan, bilmiyorum ne ol
du, bu lâyihayı Hükümet geri aldı. Halen 
nerededir ve vaziyeti ne merkezdedir bilmiyo
rum. Bu kanunun ehemmiyetini tebarüz ettire
rek biran evvel kanuniyet kesbetmesi için Ad
liye vekâletinin harekete geçmesini temenni 
ederim. 

ADLİYE V. HASAN MENEMENCİOĞLU 
(Mardin) — Gayrimenkullerin vaziyeti huku-
kiyelerinin kati ve tam bir şekilde tesbiti için 
kadastro işlerinin ikmal edilmesi lâzımdır. Ka
dastro heyetleri lâzımgelen faaliyeti göster
mektedirler. Fakat kadastro heyetlerinin mik
tarı kâfi olmadığı için kadastro faaliyetinden 
büyük mikyasta bir semere alınamamaktadır. 
Bunların faaliyeti, faaliyette bulunacakları şe
hirlerin ve kasabaların nüfusları ve mevkileri 
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itibariyle bir programa raptedilmiştir. Bu 
program mucibince kadastro işleri yürütülmek
tedir. Fakat çok yavaş ve geç yürüdüğü vekâ
letin de gözünden kaçmamaktadır. 

Tapulama kanununu ikmal edilerek Meclise 
sevkedilmiştir. Arzu ettikleri gibi bunu tahrik 
ederek biran evvel Heyeti Celileye arzetmek is
teriz. Zannederim ki, bu yakınlarda Heyeti Ce
lileye arzedilir. Halen bu kanun Bütçe en
cümeninde bulunuyor. Tapulama kanunu ka
dastro işi değildir, tapuya tescil edilmemiş olan 
gayrimenkulîere tapuya raptetme işidir. Bu gay-
rimenkulleri tapuya raptetme işi için elimizde 
iki kanun vardı şimdiye kadar bu işleri bu iki 
kanun temin ediyordu. Tapulama kanununun 
boşluğunu bu iki kanun ikmal ediyordu. Ta
pulama kanunu tabii daha kolay bir surette 
araziyi tapuya bağlıyacaktır ve yakında Heyeti 
umumiyeye arzedileceğini tahmin ederim. 

ESİŞ — Başka mütalâa yoktur. Fasıllara ge
çilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Fasılla
ra geçilmiştir. 

F. 
625 Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö

re verilecek zamlar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

626 1683 sayılı kanunun 58 nci mad
desi mucibince verilecek tekaüt 
ikramiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

627 Merkez ücretleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 

628 Vilâyet müstahdemleri ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 

629 Muvakkat tazminat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

630 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

631 Merkez levazımı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

632 Merkez müteferrikası 
REİS — Kabul edilmiştir. 

633 Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

634 Vilâyetler levazımı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

635 Vilâyetler müteferrikası 
REİS — Kabul edilmiştir. 

636 Mütenevvi masraflar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

637 Daimî memuriyet harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

638 Muvakkat memuriyet harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

639 Müfettişler harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 

1 651 040 

5 280 

25 855 

72 940 

30 856 

640 

2 750 

900 

3 155 

15 549 

2 500 

32 600 

18 000 

12 000 

12 000 

Lira 

1 500 

1 

9 478 

1 500 

66 228 

3 045 

P. 
640 Resmî telefon tesis ve mükâle-

me masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

641 Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 

642 Posta ve telgraf ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 

643 3335 sayılı kanun mucibince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

644 Kadastro ve tapu tahrir heyet
leri masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

645 Tapu işlerine yardım etmek için 
istihdam edilecek muvakkat 
memurlar ve daktilolar ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 

646 İskândan müdevver muamelâ
tın tescili için istihdam oluna
cak muvakkat memur ve dak
tilolar ücret ve harcırahiyle sair 
masraflar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

647 Tapu ve kadastro tatbikat kursu 
REİS — Kabul edilmiştir. 

648 Staj, tahsil ve kongre masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

649 Geçen yıl borçları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

650 Eski yıllar borçları 
REİS — Kabuf edilmiştir. 

J. - Maarif vekâleti bütçesi: 
REİS — Heyeti umumiyesi hakkmda söz is-

tiyen var mı? 
FAZIL AHMED AYKAÇ (Elâzığ) — Arka

daşlar, iptidaen çok teessüf duyarak itiraf ede
ceğim. Bugün muhterem huzurunuzda arzetmek 
istediğim şeyler, bu kürsüden birinci defa ola
rak mevzuubahis ettiğim meseleler değildir. 
Yalnız huzurunuza maalesef birtakım bayat-
lâkırdılar getirmiş olmaktan yine esef duyarak 
itiraf edeyim ki yalnız kabahatli kendim deği
lim. Çünkü senelerdenberi bu kürsüde mevzuu
bahis ettiğimiz muhtelif meseleler, dâvalar, çok 
zaman daha mevzuubahis olması lâzımgelen me
selelerdir. Bunda doğrudan doğruya bir şikayet 
mevzuu da yoktur. Bir memleket ilerledikçe, 
irfan dâvası büyüdükçe o memleketin güreş
meğe mecbur olduğu, yenmeğe mecbur olduğu 
meseleler de artar. Biz bu vaziyetler karşı
sındayız. Maarif vekâletine, bugünkü te
lâkkiler dahilinde, bir «Millî terbiye vekâleti» 
mânayı umumisini vermek çok daha doğru olur 
ve esasen gerek Partimizin prensipleri, gerek 
bugün cihandaki irfan anlaşmaları bu lüzum ve 

1 

53 304 

3 

1 000 

3 327 
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vücubu ortaya koymuştur. Böyle olduğuna gö
re demek ki Maarif vekâletinin vâki faaliyet
leri, bizim istikbal için istihdaf ettiğimiz, is
tihdaf ettiğimizi iddia ettğimiz dâvaları tahak
kuk ettirebilmek: içindir. Binaenaleyh şimdi 
mevcut teşkilâtımız, mevcut faaliyetlerimiz bir 
yanda dururken elde etmekte olduğumuz neti
celeri birer birer, fakat mümkün olduğu kadar 
ufak bir kadro dahilinde mütalâa etmek istiyo
rum. Maarif vekâleti, bedeni terbiyemizle, 
fikri terbiyemizle, ahlâki terbiyemizle, iktisa
di, zirai, bedii binnetice bütün medeni dün
yaya şâmil mefhumata ait umumî terbiyemizle 
meşgul olan, bu büyük şerefli faaliyeti üzerine 
almış bulunan makamdır ve dün Maliye vekili
miz umumî nutkunu söylerken gönlümü çok hoş
nut eden bir cümleye rastladım. Millî Müdafaa 
vekâleti bütçesinden sonra muhterem Heye-
tizin huzurunuza en fazla, zamla takdim ettiğimiz 
bütçe Maarif vekâleti bütçesidir dediler. Şu hal
de Maarif vekâleti, bugün millete ait terbiye 
dâvalarının önünde en açık dille konuştuğumuz 
bir vekâlettir ve böyle konuşmamız kendi lehin
de ve millet lehine en büyük bir alâmettir. Böyle 
olmasaydı bu unvana gayri lâyık olduğu görü
lürdü. Onun için ilk defa sözlerime bedeni ter
biye vasiyetinden başlıyorum. 

Arkadaşlar, Türkiye'de 1908 denberi, Heye
ti muhteremenis arasında şahsiyeti muhtereme-
sini hürmetle selâmladığım Selim Sırrı Tar-
can'm Avrupa'dan ilk gelmesiyle memleketimiz
de terbiyei bedeniye başlamıştır. Yine Türkiye, 
bedeni terbiye mefhumu kendi maarif kadrosu 
içine almak faaliyetini göstermiştir. O zaman-
danberi bir çok teşekküllerin, gerek hususi 
gerek resmî sahalarda faaliyetler sarf ettikleri 
hiç meçhulümüz değildir. Bütün bunları şük
ranla yadettikten sonra bunların daha ileri git
mesi, vazifesini daha iyi yapması için bugünkü 
vaziyeti nazarı ibretinize arsetmek isterim. 

Arkadaşlar, şimdi söylüyorum, ekseriyeti 
muhteremeniz itibariyle, bazı genç arkadaşları 
istisna ederim, bizler, bizim toprağımızda da
manı terbiye mefhumunun hiç revaçta olmadığı 
bir devrin çocuklarıyız. 30 bu kadar senedenbe
ri, 34 senedenberi cismani terbiyelerine kıymet 
ve ehemmiyet vererek yetiştirmekte olduğumuz 
evlâtlamızm hıfzıssıhhaya riayeti, bedeni 
kuvvetlerinin inkişafı, akli muvazenelerinin 
kudretinin bize faikiyeti, sıhhi muvazene
lerinin, asa,bi muvazenelerinin, çocukta, or
ta yaşlıda, kadında ve sairede bize fai-
kiyetine ait bir alâmet mevcut mudur? Sual 
ehemmiyetli olduğu kadar cevap verilmesi güç 
bir sualdir; Bendeniz on senedenberi yaptığım 
tetkikatm hulâsasını Heyeti muhteremeniz mu
vacehesinde arzederken, bugün Üniversitemizde 
adını hürmetle andığımız, tababet âleminde en 
üstat şahsiyetler diye tanıdığımız ve bir kısmını 
Heyeti muhteremeniz arasında bulmakla müfte-

hir olduğumuz arkadaşlara bu suali sorarım. 
Dün öğle yemeğinde yine bir muhterem arkada
şımıza aynı suali irat ettim. 

Biz aziz gençlerimizin hakikaten büyük bir 
faikiyeti cismaniye göstermelerine bu kadar 
çalışıyoruz, bu unsurlar üzernndeki mücadele
mizin ve faaliyetlerimizin bizim arzu ettiğimiz 
verimi verdiğine şaht misiniz? Arkadaşlar, ma
demki heyeti umumiyenizin huzurunda size 
karşı izhar edilmiş olan en hakiki hürmet sa
mimiyettir. Hemen arzedeyim İd şimdiye kadar 
aldığımız cevaplar menfidir. Hattâ şimdi kar
şımda gülmekte olan mühendis îzzet arkada
şım bundan bir kaç ay evvel bana Sivas'ta ol
muş bir hâdiseyi anlatmıştı: Şimendifer hiz
metlerinde istihdam edilmek üzere orta tahsil 
görmüş gençleri şimendifer idaresi davet edi
yor. Bunların içerisinden kabiliyeti bedeniyesi 
kâfi oîan gençleri, istenilen malûmata da sahip 
olurlarsa, bunları şimendifer işlerinin istediği 
hususi bir kursa tabi tutarak yetiştirmek üze
re almak istiyor. Bunun için 100 kişi müracaat 
ediyor. İçinden ancak 30 kişinin kabiliyeti be
deniyesi bu işi görmeğe kâfi gözükmüştür. Şu 
hsM.e bütün bunlardan gene zerre kadar bir 
yesin alâmetini görmüyoruz. Yalnız Türkiye'de 
pek haklı olarak ve çok önemle tutmuş oldu
ğumuz bedeni terbiye faaliyetinin, lâzım olduğu 
kadar verim seneleri husule getirmediği veya
hut bunun için lâzımgelen tertibatta büyük 
hatalar yaptığımız veyahut, buna mümasil şey
leri düşünmemekliğimiz ihtimal dahilinde ol
duğu hatıra gelmek lâzımgelir. Bir. 

Arkadaşlar, bir memleketin cismani faali
yetinden, cismani terbiyesinden, sıhhat, kuv
vet ve akıl muvazenesi, cisim muvazenesi gibi 
bunlardan yüksek mikyasta, fevkalâde işler 
beklendiği unutulmamalıdır. Binaenaleyh, ter
biyei cismaniye mefhumu ilmi hazır kadrosu 
içinde mütalâa edildiği zaman, yalnız onun 
içinde hapis edilemez, onu sıkar, içinde kalmaz. 
Yani bunu bir bodrum telâkki ederek onun 
içinde hapis edilemez. Son bedeni terbiye, ah
lâkî terbiyenin, manevi terbiyenin bazı anasırı 
ile elele vermezse, yanvana yürümezse, 
memleketin içinde yürütülmesi ve başa
rılması lâzımgelen davalar görülemez. Eğer 
bedeni kuvvetli olarak, kudretli olarak 
yetiştirdiğimiz genç adam, yanındaki insa
nı himaye sahasında, merhamet sahasında 
kendi kudretini suiistimal değil, başkasına kar
şı inayet ve himaye suretiyle kullanmasını is-
tiyecek bir meziyet sahibi olmazsa heyeti umu
miye arasında, arzettiğim gibi, memlekete tes-
lit edilmiş bir zorbalar smıfı vücude gelir. Ar
kadaşlar, teessüf ederek ve yine hakikate hür
metkar olarak şunu söyliyeyim : Bu müessif 
hâlin alâmetlerini siz de benim gibi çok sık ola
rak görmektesiniz. Kabalık, nezaketsizlik, za-
if insana, âciz insana, kadına, biçareye ve ço-
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euğa kârşt duygusuz kalmaktan gelen hiç bir 
fakiyet, cemiyet için faydalı ve makul değil
dir. Hele Türk milleti için asla yakışmrya-
cak bir şeydir. Binaenaleyh şu nokta üzerinde 
muhterem Vekâletin büyük hassasiyetini enza-
ri âmme önünde, Millet Meclisi huzurunda ve 
millet muvacehesinde tekrar celbediyor ve bu
nun üzerinde çok büyük dikkatlerini kendile
rinden ricada bulunuyorum. 

Fikrî terbiyeye gelince : Arkadaşlar, fikrî 
terbiyenin umum millet efradı arasında intişar 
etmesi lâzrmgelen bir haddi zarurisi, bunun 
üstünde orta tahsil, teknik tahsil, ihtisas tah
sili ve yüksek tahsil seviyelerini de cami ol
ması lâzrmgelen bazı umumî vasıfları vardır. Ben 
kendi kendime bütün tafsilât ve teferruatla 
vaktinizi almış olmamak için yine ihtisara mü
racaat ederek şunları arzedeceğim : Bu smıfa 
mensup meseleleri, kendi gözümün terbiyeci 
adesesinden baktığım zaman, mütalâa ettiğim 
zaman gördüğüm vasıf burada şayanı dikkat 
olan noKtanın menfi tarafları şunlardır : Mu
vazenesiz baş, dikkatsiz baş. Bir dirhem delille 
bir ton karara varan, beş batman delille 2,5 
dirhem bir hüküm veremiyen baş, öğreneceğini 
tam öğrenmek için dikkatinin heyeti mecmua
sını, gerek iradi, gerek gayriiradi surette sarfe-
demiyen, binaenaleyh gerek iradi ve gerek 
gayriiradi dikkatinin terbiyesi, tahsil ve tedri
si esnasında çok eksik kalmış bulunan, bina
enaleyh bütün ömrü boyunca aldığı bu hazin 
ve müessif istidattan dolayı hiç bir şeyi tam 
kavraması ve kavratması için lâzım evsafı zih
niyeyi iktisap edememek vaziyetinde bulunan 
maalesef bir hayli kalabalık görmekteyim. Bu
nun dışmda görüyorum ki, bizim büyük pren-
siplemızin, büyük dâvalarımızın istihdaf ettiği 
gayelere varabilmek için yani lâyik, bununla 
beraber yüksek ahlâklı, fedakâr ahlâklı, ide
alist adam. ikincisi; doğruyu sırf doğru için 
yapar ve doğruyu bir güzellik unsuru olduğu 
için yapar. Kendi kafasının şerefi namma var
mayı, kendi elini yüzünü yıkadığı gibi, temiz 
giyindiği gibi, kendini yıkamayı ve buna göre 
temayülü kâfi derecede kitaplarımızın, tedrisa
tımızın, konferanslarımızın, neşriyatımızın, irfa-
niyatımızm temin etmediğini görüyorum. Bun
lar öyle meselelerdir ki, doğrudan doğruya hu-
tutu umumiyesiyle arzederken resmî bir maka
mın bunlar üzerinde ne dereceye kadar mües
sir olabilmesinin kabil olduğu vaziyetini unu
tuyor değilim. Bununla beraber derhal hatır
lıyorum ki, biz idealleri tamamen taayyün et
miş bir cemiyetiz. Devletçi bir idareye malikiz. 
Hattâ en ince iktisadi mesaile varıncıya kadar 
heyeti içtimaiye üzerinde en kuvvetli tasarru-
fata kendimizi salahiyetli telâkki ederiz ve 
böyle olduğuna göre bu dâva da ekseriyeti itiba
riyle muvazenei ciddiyeden mahrum ve ekseri-
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yeti itibariyle ciddi mesaiye gayrisâîik ve bir" 
Kalabalık cemiyete girecek olursak ne olaca^ 
ğız? Bunun bir vaziyeti şudur ki, bu efendi
ler bir şahadetname yağmakerliğine çıkacak
lardır. Bu yağmakerlıkle bir şahadetname ko
paranlar yüzünden bu teşkilâtın başına, bin 
türlü eksiklik içinde bulunduğu dün Başvekili
miz tarafından bu kürsüden beyan edilen ve 
binaenaleyh en esaslı ıslahata muhtaç okluğu 
resmî itiraiata uğrıyan bu bünyeye, bu haleti 
30 senelik bir âtiye sirayet ettirebilecek bir 
kalabalık gelecektir. Arzedebildim mi bilmem. 
Binaenaleyn meselenin ciddiyeti karşısında ben 
de sizin ciddiyet ve dikkatinize kemali hürmet
le hitabediyorum. Bu genç kızda, muasır kız
da, kadında, çocukta, orta yaşlı insanda ve sa-
irede bir takım şeyler görüyoruz. Bunların ah
lâkî terbiye bakımından bize gösterdiği mües
sif bazı vasıflar - kazançlarımızı unutmuyorum -
bu sırada bütün bu inkılâpları yapmakla içi
ne girdiğimiz merhalenin terakkisini unutmu
yorum. 

Bütün bu müterakki merhalenin içinde kar
şımıza çıkan güçlükler içinde yenmeğe mecbur 
olduğumuz müşküller diye bunları huzurunuzda 
arzettim. Bunun içinde göz boyacılık değil, de
min arzettiğim ciddiyetten kaçmam, yalnız mad
di ve cismanî huzuza fazla meyil zâli arzedebili-
yor muyum V Binaenaleyh fazilet sahibi insanın 
manzaraı mâneviyetme karşı maalesef fazla 
hassasiyet sahibi olmamak Körlüğü ki bütün 
bunlar ayrı ayrı şayanı mütalâa vaziyetlerdir.. 

Arkadaşlar, burada, munterem huzurunuzda 
şu noktayı arzetmeK isterim ki; böyle bütün 
dünyanın ateşler içinde yandığı ve memleketin 
ÇOK ıstıraplı zamanlar geçirdiği ve azız evlatla
rımızın bir kısmı bu kadar zamandanberi hu
dutlarımızda, bu memleket içinde çalışan genç
liği viKaye için soguga, sıcağa tanammul ettiği 
On* sırada, gerek orta ve gereKse yuKseK tansı! 
maesseseıerı içinde bulunup o tansal müessese
lerinin bir nevi nıamet mezbehası naiınde ıarz 
eaıp çalışmayan, tenbel Kimseleri, gençleri, 
oaıai'i. IUTK genci addetmem. üger bunlar ça-
ıişmamaKta mazur değillerse, maKuİ bir sebeoe 
uayanuııyorsa onları bir de zaman Katili adde
derim, Kenauerinı gasıp teiaKKi ederim. ÇUUKÛ 
eğer nıemıeKet an vali ıevKaiade içinde Olma
s a uı, eğer an ULÜSÜ Kürsüsüne girmiş oıan 
wr adam yem bir zenginMK, yeni bir mmex ve-
rcDiimeK vazıyetinde oısayuı vazıyeti boyıe du-
şunmemeK ıcaoeueruı. uunya içinde boyie bir 
taivjin uoeraı davaıar var, ensLitüierı var, 
u unıarın içinde yem tan umdeıer için çalışan 
uu' biuu.m cemiyetler var. binaenaleyn üumarı 
ba prensip ıçmae mütalaa ettiğimiz zaman, be -
nim gencim, behemehal bu heyeti içtimalyede 
yarın fiili bir faaliyete geçtiği gün o, bir kimse 
olarak mevcuttur. Binaenaleyh bu vazifeyi ifa 
için lâzımgelen kuvveti, kudreti hiç mâkul se-
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oep oİmadığı zaman ifa etmiyen kimse, zama
nın da gasibıdır, mevkiin de gasibıdır. Onların 
karşsnda sâkit duran varsa, hoca varsa, Üniver
site varsa onlar da aynı suretle mesuldür. Çün
kü vazifei umumiyelerini iktiza ettiren kâfi 
derecede kudreti ve kuvveti gösteremiyorlarsa 
cesaret göstermediler demektir. Eğer bütün 
bu kudret ve cesareti gösteremiyenlere karşı 
biz de aynı zâfla bağlanacak olursak aynı su
retle bize de mesuliyet terettüp ettiğine biran 
şüphe edilemez. 

Arkadaşlar, bu bakmdan terbiye! umumiyesi 
bilhassa ileri bir heyeti içtimaiye içinde biliyor
sunuz ki bir çok vasıf istiyor. Estetik faaliyetiy
le, iktisadi terbiyesiyle, zirai malûmatı ile yur
dunu, ananesini, lisanını, mazisini vesaireyi 
bilmek buna bağlı olmak itibariyle... Binaena
leyh bunların üeyeti mecmuası üzerine çıkan 
kitaplarımızın, mevcut edebiyatımızın, tercü
me edilen eserlerin, eski eserlerin, hepsinin 
ayrı ayrı rollerinin muhakeme edilmesi mev-
zuubahistir. Çünkü bütün bu müessiratm hu
sule getirdiği hasıladır ki istikbal nesilleri
ni vücude getirecektir ve şüphe yoktur ki o, 
umumî faaliyetin zaruri anasırından, eczasın
dan birtakım şeylerdir; fakat nihai tesirleri bu 
arzettiğim noktaya vâsıl olduğu zaman o sis
temin her tarafa anasır ve jenerasyonu mevcut
tur, vardır ki bunların tesiratına varamıyorsa 
o vakit bu neslin nereye gideceğini, onu takdir 
edemediğimiz müessiratm muhtelif şartları için
de nasıl bırakabileceğimizi bilmiyorum. Halbu
ki bizim için böyle bir mazeret yoktur. Dünya
da birtakım parlâmentolar vardır. O parlâmen
tolar içinde biliyorsunuz ki o memleketlerin birta
kım makasıt takibeden siyasî iddiaları mevcuttur. 
Onlar içinde birtakım sosyalist, komünist ve sa
ire vardır. Biz öyle değiliz. Biz milletin istik
bali hakkındaki dilekleri tahakkuk ve taayyün 
etmiş bir milletiz. Binaenaleyh maarifimizin 
istihdaf ettiği de vatani, insani, içtimai, ahlâ
kî velhasıl bütün anasır bakımından taayyün 
ve temerküz etmiş olması lâzımgelen şeylerdir. 
Binaenaleyh bu dâvalar üzerinde Maarif vekâle
tinin mevcut hassasiyetini pek ziyade arttırıl
mak lâzımgeliyor, bu bir. 

Demin de arzettiğim gibi tekrar söylüyorum, 
çalışmıyan, zaman öldüren başka birisinin de 
gelip çalışmasına mâni olanlar hakkında çok za
yıf, çelimsiz bir terbiyeyi teşvik etmemesini ri
ca ediyorum, iki. 

Arkadaşlar, bu disiplinli kafa ve disiplinli 
ruh insanı, necabeti ulviyeye, hulkıyete, fütu
hatı medeniyeye götüren hasletlerdendir. Bina
enaleyh bunları tecelli ettirmek üzere netice
ye en kısa yoldan varmak lâzımdır. 

Millî büyük dâvalarımızdan bir tanesinin 
içinde inkılâpçılık anasırından biri addedilen 
asıl dâva, dil dâvası gelir. Biz bu dâvadaki 

sadakatimizin bir noktasından ayrılmış değiliz. 
Yalnız Maarif vekilinin açıkça nazarı dikkati
ni celbetmek istiyorum. Kendi evlâtlarından, 
kendi talebelerinden, bugün Üniversitenin muh
telif fakültelerindeki talebelere vâki suallerim 
üzerine aldığım ceveplar ve kendimin gayri had-
din imtihan ettiğim çocuklardan aldığım neti
celer beni düşündürmüştür. Millî edebiyatımı
zın garip bir hususiyeti vardır. Böyle bir ve
sile ile huzurunuzda konferansa benzer bir hare
kette bulunuyorum, af finizi rica ederim (Devam, 
devam sesleri). Maarif vekâleti güçlük içinde
dir. Çünkü bizim klâsik edebiyat adını verdi
ğimiz eserlerimiz, gerek ihtiva ettikleri ef
kâr, gerek takip ettikleri gayeler, gerek onla
rı idare eden lisan ve saire itibariyle bizim 
bugün güttüğümüz gayeler, insanların, genç
lerin ve bilhassa tahsil çağında bulunan çocuk
ların ruhunda kuvvetlendirici mahiyette eser
ler değildir, garabetimiz vardır. Abdülhak 
Hâmit Bey en büyük şairimizdir, fakat onun gi
bi yazma. Fuzuli gayet lirik ve büyük bir şai
rimiz, fakat taklit edeyim deme filân deriz. Ya 
kim gibi yazacağız derse cevap yoktur. Böyle 
olmakla beraber bir milletin diline, şuuruna, 
mazisine olan alâkası; onun nehir gibi akan bir 
dilin, kaynaklarından geçirdiği safhalar üze
rinde bütün tarihin akislerini içine ala ala 
erişmiş olduğu manzaralara yeni neslin ıttıla 
peyda etmesiyle kabildir. Demek oluyor ki bir 
dilin anasırı olması itibariyle gayri kâfi, halbuki 
bilinmesi zaruri olan bir vaziyeti vardır. Şu hal
de Maarif vekâletinin bu dâvayı ayrıca nazarı 
mütalâaya alması ve bunların içinde ne mikyasta 
ve ne nisbette yeni yetişen neslin zenginleşti
rilmesi lâzımgeleceğini fevkalâde ciddi bir me
sele olarak ele alması lâzımdır. 

Arkadaşlar, çok mühim bir dâvanın karşı
sındayız: Bir müellifi anlamamakla, yani o mü
ellifin dili, kıyafeti değişmiş olduğundan dolayı 
onun dil kılığını ve yalnız dilini anlamamakla 
değil, onun geçirdiği hayat, fikir, mütalâa, his, 
dil ve duyguyu da anlamamaktır. Binaenaleyh 
dâva yalnız bundan ibaret değildir. Çünkü ta
biat size her gün bir Fuzuli hediye etmez. Bir 
tanesini atıyye olarak görüyoruz. Bir dağm şa
hikasına çıkarsanız manzarayı bütün güzelli
ğiyle görürsünüz. Çıkmadığınız zaman o dağın 
dibinde kalırsnuz. 

Binaenaleyh dikkat buyurursanız, bütün bun
lar ne kadar güçtür. Fakat bütün bunlarla meş
gul olmağa umumiyet itibariyle kadir arkadaş
ların da bulunduğuna inandığımdan dolayı söy
lüyorum. Binaenaleyh artık bunların üzerinde 
durmak zamanı gelmiştir. Çünkü âli tahsile sev-
kettiğimiz bir kimsenin irfan seviyesi, tahsilin 
hangi sahasında olursa olsun, onu tamamen, 
hüsnü suretle belletmesine müsait görünmü
yor. içimizde tabiatın fevkalâde atıfetine maz-
har olarak yetişmiş olan kimseler bulunabilir. 
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Bunlar tabiatın armağanlarıdır, hediyeleridir, j 
Amma bizim fabrikamızın imalatı olarak vasati 
olarak ortaya konacak kiymeti arzetmiştim. 
Bunlar behemehal üzerinde kemali cesaretle 
durmaklığımız lâznngelen meselelerdir. Üni
versitemizin bu defa arzedeceği vaziyet bence 
meçhuldür. Çünkü diğer memleketlerin asır-
lardanberi terbiyevi ve ilmî bir ananesi olan 
garp memleketlerindeki üniversitelerin ayrı bir | 
vaziyeti vardır Bunlar ilim ve fikirlerini âdeta 
ibda eden bir fabrika halindedir Maarif vekâ
letleri, birer resmî daireden ibaret Devletin 
umumî siyasetinin icaplarını bu hususi faaliyet
lerin içinde tanzim etmeğe müekkel bir uzvi
yettir. Halbuki Türkiye'de vaziyet böyle de- , 

ğildir vaziyet böyle olmadığı için bu vazifeyi 
kendisi görecektir. 

Arkadaşlar, bunu, Maarif vekâleti kendi teş-
kilâtiyle, ihnsasiyle vücuda getirmesi iktiza 
eder. Çünkü arakadaşlar, açık konuşalım, 
biz buralarda yazılanları okuduğumuz zaman, 
konuşulanları dinlediğimiz zaman, birbiri
mizle karşı karşıya geldiğimiz zaman görüyo
ruz ki, hiç birizmiz birbirimizden müstağni 
olacak vaziyette değiliz. Bu hususta ne böyle 
fevkalâde irtifaı zekâmız ne de böyle bir irtifaı 
idarimiz vardır. Demek oluyor ki, hakikaten 
Türkiye bilhassa bu kadar iyi birleşmiş, bu ka
dar iyi bir şekilde dahilî vahdetiyle kendisini, 
vatanperverliğini, münevver ve hayırkâr ana
sırını bir yerde toplamağa muvaffak olmuştur. 
O halde bunların heyeti mecmuasından behe
mehal istifade etmeği zamanın müsaadesi nis-
betinde mümkün olduğu süratle yerine ge
tirmek mecburiyeti katiyesi içindedir. Hülâ
sa bir çok teferruatla vaktinizi izaa ettiğim
den dolayı tekrar affımı rica edeceğim. 

Netice; bence gerçekçiliğe gitmek. Gerçek 
tahsil, gerçek terbiye vesaire. Gerçek, göste
riş değil. Arzedebiliyor muyum? Malûmat fu-
ruşluktan uzak, gerçekçi. Kadmmda, kızında, 
ihtiyarında, gencinde, hocasında, profesöründe 
gerçeğin güzelliğini, gerçeğin doğruluğunu an
lamaktır. Zaten dikkat buyurursanız bizim 
kavanin unsuru ve tabiatı esasiyesinin en muh
terem ve en muhkem tarafı bu olmuştur. Bütün 
bu işler içinde senelerdenberi süren, bir maa
rif davasıdır, benim maarif prensibi kelimesin
den anladığım mâna budur. Türkiye'ye ne 
kadar hukukçu, ne kadar doktur, ne kadar si
yasi, ne kadar ziraatçi, lâzımdır? Şimdi, dün Fa-
lih Rıfkı arkadaşım kendi bir müşahedesini 
söyledi mesut bir hâdiseyi dinledim. Hususi bir te
şekkül olan köy enstitüleri. Sayahatlerinden 
duyduğu bir takım ferahlı şeyler anlattılar. 
Senelerce muhtelif vesilelerle aynı dâvayı 
huzurunuzda güden bir kimseyim, bunun mu
vaffakiyetle tahakkukundan çok saadet duyu
yorum. Bunun da aynı gerçeklik dahilinde te
kemmül ettirilmesini temenni ederim. 

. İMâ Ö : İ 
[ Sözlerime nihayet vermezden evvel arkadaş

lar, tekrar söylüyorum ki, bütün bu ifademde 
ne bir yesin ve korkunun istikbale ait tesiri 
vardır, böyle bir tesir altında olsaydım bu me
seleyi Huzurunuzda mevzuubahis etmekten çe
kinirdim. Bütün bunları mevzuubahis ederek 
bir çoklarını vaktiyle halletmiş olan bir He
yeti Muhteremenin huzurundayım. Binaenaleyh 
bu Heyeti Muhteremeye yine aynı itminanla 
bunları da arzetmiş oluyorum. Maruzatım! bun
dan ibarettir. (Alkışlar). 

ZIYA KARAMURSAL (İstanbul) — Muh
terem arkadaşlar, ben de hemen hemen aynı 
mevzua temas etmek üzere söz almış bulundum. 
Takdir buyurursunuz ki bu mesele müşterek 
bir dâva mevzuudur. Gördüğüm manzara ve 
hâdiselerin ruhumda hâsıl ettiği endişelerin bir 
inikasıdır. Daha doğrusu içtimai bir marazdır. 
Buna behemehal bir çare bulmak üzere mese
leyi burada tebarüz ettirmek zaruretinde kal
dım. Uzun mukaddemelerle tasdiden içtinap 
ederek esasa giriyorum. 

Arkadaşlar, bahsetmek istediğim mesele 
tahsil hayatında bulunan çocuklarımızın doğ
rudan doğruya içtimai terbiyelerine taallûk edi
yor. Yurdumuzun bir çok yerlerini gezdim. 
Aynı manzaralar ve aynı teessürü calip hâdi
seler karşısında kaldım. Çocuklarımızda gör
düğüm bu lâubaliyane hareketlere, lâkaydilere 
ait bir çok müşahedelerim vardır. Fakat bunla
ra temas edecek değilim. Çünkü hepiniz az çok 
bunlara vâkıfsınız. Belki, bunlar münferit bi
rer vakadır diye iddiada bulunanlar olur. Fakat 
her camia ve her kül fertlerden teşekkül eder. 
Belki yine bu gibi vakalar evvelki devirlerde 
yok mu idi de şimdi nazara çarpıyor diyenler 
de bulunacaktır. 

Arkadaşlar, ben 3 devri idrâk etmiş bir ar
kadaşınızım, fakat bu kadar laubali hareketle
ri hatırlamıyorum. Malûmdur ki zamanla hâ
diseler hafifler, hacimleri küçülür. Belki ben 
de buna tabi olmuşumdur. Fakat bunlar o va
kitlerde vâki olmuş olsa bile o nahoş şeyleri 
bu devirde görmek istemem. Eminim ki bunu 
kimse de arzu etmez. Çocuklarımızın iyi bir 
terbiye sahibi olmasmı talep etmek hakkımız
dır. Çünkü bu devir, tekâmül ve terakki dev
ridir. Bu devirde bütün aksaklıkları ıslah et
mek elzemdir. Arkadaşlar, hepimiz evlât baba-

I siyiz. Tabii bu hallerden hiç biriniz bigâne 
kalmak istemezsiniz. Benim asıl endişemi mu-

I cip olan nokta budur. Çocuklarımızda aile ra
bıtası, büyüklere hürmet hissi azalıyor. Bunun 
yerine kendilerinde hodgâmlık, avarelik, şahsi 
ihtiras yer almağa başlıyor. Asil Türk çocuğu
nun mümtaz vasıfları yavaş yavak tedenniye 
uğrıyor. îşte benim asıl endişem budur. Bitta
bi bunlar arasında istisnalar da çoktur. Fa
kat istisnalar ekseriyet arasında bir mâna ifade 

I etmez ve bu istisnalar benim de burada, bu me-
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sele üzerinde endişe izhar ederek söz söylemek-
liğime bir mâni teşkil etmez. Teessürle arze-
derim ki vaziyet ıslaha muhtaçtır ve buna bir 
çare bulmak zamanı gelmiştir, bunu daha ge-
ciktirmiyelim. Muallimlerle temasta bulundum, 
onlar aile reislerine kabahat buluyorlar. Aile 
velileriyle konuştum, onlar da muallimlerin bu 
hususta lüzumu kadar hassas ve asabi davran
madıklarını ileri sürüyorlar. Bence bu mese
leyi şuna buna atfü hasretmek doğru değildir. 
Bu, başta aile velileri olduğu halde muallim
lere, Hükümet âmirlerine, hattâ emniyet me
murlarına velhasıl hepimize taallûk eden müş
terek bir dâvadır, hepimizi alâkadar etmeğe 
lâyık bir meseledir, bu hususta acilen esaslı 
tedbirler almak zamanı gelmiştir. Çünkü bu 
çocuklarımız, takdir buyurursunuz ki, istik
balin ümidi, müstakbel ordularımızın komu
tanları, gelecek irfan teşekküllerinin pişüvaları, 
velhasıl mahkemelerin hâkimleri ve Millet Ve
killeri olacaklardır. Yine takdir buyurursunuz 
ki küçük yaşta temel tutmıyan terbiye sistemi 
üzerinde arzu edildiği gibi metin bir seciye 
binası kurulamaz. Sonra ne olacak? Düşün
mek bile insanın ruhunu sarsıyor. Tekrar ede
rim: Bu içtimai derde biran evvel bir deva bul
malıyız. Mecip Türk milletinin, necip vasıfla
rını daha bu yaşta iken çocuklarımızda kuv-
vetlendırmeliyız. Aile rabıtası nedir, büyük
lere hürmet nedir, vatandaşları rencide etmek, 
halkın hürriyetine riayet etmemek nedir, bun
ları canlı levhalarla kendilerine öğretmeliyiz, 
aşrlamalıyız ve binnetice asıl milletimizin bu fi
danlarını lâyık olduğu mertebede yetiştirmeğe 
el birliği ile çalışmalıyız. Bu vazifenin hiç şüp
he yok ki bir kısmı Maarif vekilimizin himme
tine isabet ediyor. Duşu irfan ve ihtimamına 
yükleniyor. Bir çok mühim işlerde olduğu 
gibi muüterem Vekil arkadaşımızın bunda da 
muvaffak olacağında şüphem yoktur. Fakat 
muvaffakiyetin tamamiyle tecellisi için hepi
mizin kendisine azamı yardımda bulunmamız 
lâzımdır. Çünkü bizlerin de bu hususta olduk
ça mühim bir hissemiz vardır. 

BELKİS BAYKAN (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlar, Parti kongrelerinde dinlediğim ma
arif ile ilgili bir dilek hakkında mâruatta bu
lunacağım. Bu dilek çalışan kadınların 2 - 7 
yaş arasındaki çocuklarının şehirlerde bakımsız 
Dır halde kaldığından bahsüe çocuk yuvaları 
açılmasını istiyordu. Benim Ankara'da dinledi
ğim bu dilek, istanbul, izmir, Adana gibi bü-
yuK şenirierımizın de hiç şüphesiz mühim bir 
ınuyacıdır. 

Bu ihtiyacı doğuran âmiller tetkik edilirse: 
Kadının evinin dışında çalışmak mecburiyetinde 
kalması bunun en mühim sebebini teşkil eder. 
Hayat şartlarının günden güne güçleşmesi bü
yük şehirlerde daha çok hissedilmektedir. Bu
nun için kadın da müstahsil mevkie geçerek ai

lenin malî durumuna yaddım etmek mecburiye
tinde kalıyor. 

Memleketimizde kadını hayata atan ilk âmil 
umumi harbin zaruretleridir. O zamandanberi 
kadın fabrikalarda, tezgâhlarda, hayatın hemen 
her sahasında çalışarak, memleket işinde hisse
sine düşen vazifeyi yapmaktadır. 

Bilhassa sanayileşmek yolunda olan 
memleketimizde bu faaliyet sahası gün geçtik
çe artmaktadır ve artacaktır. Çünkü ticaret, 
sanayi hayatımızda yalnız kadının faaliyetini 
istilzam eden şubeler vardır. Üzüm, incir, tü
tün işliyen kadınlar buna birer misaldir. 

Bu faaliyet kadının annelik vazifesine halel 
getirmiyor. Çünkü fabrikaların, imalâthanelerin 
yanı başında bir de çocuk bakım evlerinin yük
seldiğini görüyoruz. Ankara'da Mamak'taki Gaz 
maske fabrikasının çocuk bakım evi buna bir 
misaldir. 

Ancak bu bakım evlerinde çocuklar iki ya
şma kadar olan bebeklik devrelerini geçirebiH-
yorlar. 

İki yaşından sonra çocuklar, çalışmak mec
buriyetinde olan annelerinin bütün gün himaye
sinden mahrum kalıyor. 

Ta mektep çağına gelinceye kadar sokakta 
başıboş olarak dolaşıyor. Bedeni, ruhi, ahlâki 
her turlu fena tesir ve tehlikelere mâruz kalıyor. 
Bu körpe varlık buna kendi kendine mukave
met edecektir. Tutun, kumar, buna benzer fe
na tesirler ilk tohumlarını bu zamanda kolaylık
la bırakıyor ve onun bütün Hayatı müddetınce 
izlerini taşıyor. 

Bu çocuklara kucağını açacak ve onları ko-
ruyacaK yer, ana meiiıepiendır. 

umunu narp senelerinde nıssedilen böyle bir 
ihtiyaçla memleketimizde ilk defa Çapa kız mu
allim mektebinde bir ana muallimi sınıfı açıl
mıştı jtsuradan ve dıger nususı mektepleraen 
yetişen ana muallimleri, ana sınııiarı açaraK 
uu vazifede çalıştılar. 

I9İÜ a kadar bu faaliyet devam etti. Ondan 
sonra bu meKteplerın Kapandığını görüyoruz. 

Uumnurıyet iıuKumeıımizın mmmetıyie 
İdAi - IÜÜÖ senelerinde Ankara da açııan Ana 
muallim mektebi de Diıanara ıstanouı a papaya 
nakledilmiş, lyoü - lüöâ senelerinde lağvedil
miştir. .bundan sonra da resmi ana okunan ka
pandı. 

Şimdi bazı hususi mekteplerle azınlık yani 
ekamyet meKtepıerınde ve ecneoı mekteplerin
de ana smııları mevcuttur. Bu mekteplerin, 
istatistik umum mudurıugunun son neşrettiği 
öğretmenler istatistiğine nazaran durumu şöy
ledir : 

Hususi Türk ana okullarının mecmuu 17 dir< 
Bunların öğretmenleri de ana muallim mektebi 
mezunu değildir. 

Memleketimizdeki azınlık okullarında çalı-
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şan ana öğretmeni sayısı ise 37 dir. Ecnebi 
okullarla beraber 42 sayısına varır. Bu gün an
cak hususi şekilde idare edilen bu mekteplerin 
mühim bir kısmı İstanbul'da, sonra İzmir, Kon
ya, Mersin gibi büyük şehirlerimizdedir. 

Bu istatistik 1934 - 1938 seneleri arasındaki 
müddeti hesap ettiği için bu mekteplerin umumî 
harp senelerindeki faal safhasını ihtiva etmiyor. 
Vaktiyle ana muallim mektebinden yetişmiş olan 
bir talebenin Ankara'da kendi başına böyle 
bir mektep açarak çalıştığını biliyorum. Bu da 
gösteriyor ki, geçim şartları güç olan büyük şe
hirlerde kadınlara çalışma sahası müsait olan 
sanayi merkezlerimizin bu mekteplere ihtiyacı 
vardır. Vekâletimizin bu gün her tarafta ana 
mektepleri açması belki mümkün değildir. Fa
kat ilerinin büyüyen ihtiyaçlarını düşünerek 
ana muallimi yetiştirmek kabildir. Bu 
sayede bu gün de olduğu gibi husu
si mektepler, hayır müesseseleri sanayi 
merkezlerimizde çocuk ana bakım sınıfı açabi
lirler. Bu şekilde çocuk bakım evi ile ilk mek
tep arasındaki boş mesafeyi de doldurmuş olu
ruz. 

Memleketin ilk tahsil dâvasmı büyük bir başa
rı ile programlaştırmış olan vekâletimizin, onun, 
yanı başında, onun temelini teşkil eden bu dâ
vayı da dikkat nazarına alacağını ümit ederim. 
Çocuk, her yaşta üzerinde duracağımız bir mev
zudur. 

Vekâletimizden ikinci bir temennim de; inti-
v hap dairem olan Ankara vilâyetinin 12 kaza

sından hiç birinde orta mektep yoktur. Maa
rif Şûrasının tesbit ettiği A ve B serisinde olan 
kazalarımızda bile henüz açılamadı. Hattâ bu 

^ kazalar arasmda binalarını, malzemesini de te
min edenler mevcuttur. Vekâlete bunun için 
müracaat ettiğim zaman vaziyeti hazıra dolayı-
siyle muallim bulmakta çektikleri müşkülâttan 
bahis buyurdular. Muallim yetiştirmek yolunda 
yeni tedbirler alınmış olduğunu tahmin ederim. 
Vekâletimiz şimdi geniş bir teknik tedrisat pro-
gramiyle, memlekette bir çok-yeni okullar aça
rak, sanat erbabı yetiştirmek yoluna girmiştir. 
Başşehrimizin orta tahsil ihtiyacını şiddetle his
seden kazalarında da bu mekteplerin yer alma
sını beklemekteyiz. 

Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMEE (Rize) — (Alkış
lar). Ne bu iltifat? 

Efendim, Fazıl Ahmed Beyi dinledim, yeis 
geldi hana. Yeis geldi diyorsam, iddialarını doğ
ru bulmadım, doğrusu bu. (Bravo sesleri, gül
meler), 

Şimdi Maarif vekili Bey de not ediyor, ce- v 
vap vermek için. Hacet yok, cevabını ben ve
reyim. Bir kere Vekil Bey epeyce gençtir, bense 
bundan yarım asır evvel 10 - 15 yaşında idim. 
Benimle beraber bir çok arkadaşlar da eski mek
teplerin halini bilirler. Okuduğumuz, ilk mek-
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tepte, rüşdiyede, idadide kan gövdeyi götürür
dü. Hepsinin belinde kama, bıçak, teneffüsha-
n elerde destan okurlar, sabahtan akşama kadar. 
Neydi o yarısı tulumbacı olan, sınıflarda öyle 
kavgalar olurdu ki söylemeğe hava ederim hu
zurunuzda. Fakat Fazıl Bey arkadaşımın ve Zi
ya Bey kardeşimin söyledikleri lâfları birden 
bire baltalamak da doğru değildir. Çünkü ter
biye lâzımdır, terbiye lâzımdır dive mütemadi
yen söylemeli, bu faideli bir şevdir (Gülüşme
ler). Bunu baltalamak doğru değildir amma bi
zim gençliğimiz zamanında, aman efendim... 
Şimdi elhamdülillah kadın, erkek sokaklarda co-
rapsız ayaklariyle . . . (Gülüşmeler), İnsaf lâ
zımdır, ne demek istediğimi anlıyorsunuz tabii. 
(Anlıyoruz sesleri, devam, devam sesleri). Ben 
çok memnunum yine bu vaziyetten. Simdi fut
bol oynuyorlar, eskiden tulumbacılık ediyor
lardı, Koşu yerlerinde kadın, erkek bahse giri
şiyorlar. Sonra aralarında terbiyesizler çıkabi
lir, eskiden yüz bin talebemiz varken bugün 
bir milvon talebemiz vardır. Ahlâkı umumiye 
adetâ bir denizin dalgası bibidir, iner çıkar, iner 
çıkar. Aynı şeydir bu. Yani yüzde bakımından 
hesaplıyacak olursak bir fark yoktur. Sonra ço-
cuklarm dersleri kaç mislidir bugün? Ondan 
dolavr biraz felsefe mebadisi yok mu? Gülistan-
lı filân, yani şark umanizması. Vakit bulamı
yor ki düşünmek için tahteşşuurunu. Metama-
tik ve saireden vakit bulamıyor. Hepsi maddi
dir. Hiç şüphe yok ki yüzde bakmamdan ben
deniz umumî maariften cok memnunum. Çünkü 
elli senedenberi mektenler içerisindeyim. Görü
yorum; ahvali yakmdan biliyorum. Bu kadar 
yeter (Gülüşmeler). Geçmişi düşünmek lâzım. 
Hattâ bendeniz bundan 20 - 25 sene evvel Darüi-
mualliminin hekimi bulunuyordum. Vekil Bey 
bilirler, kendisi de orada idi. O mektepte yedi 
yüz, sekiz yüz talebe vardı. Merhum Servet 
Efendi zamanmda onları ayıklaymcaya kadar 
neler çektik. Amma nasıl, bilâ sual attık, Geri
ye 250 kişi kaldı. Binaenaleyh simdikin'den 
memnun olmıyacağmıız hiç bir cihet yolitur. 
Nerede Fazıl Ahmed Bey? (Burada sesleri). 
Kendileri bir çok teknik derslerin bırakılıp ede
biyata kudret verilmesini istiyorlar. Biz vak
tiyle bütün acemce, arapça ile uğraştık. Bu
gün diğer maddi dersler yanında edebiyata bu 
kadar kudret vermeğe imkân yoktur. Fakat ben 
biliyorum ki maarif çok çalışıyor, yeni uma-
nizma için. Bizim zamanımızda işportalarda ro
manlar satılırdı, biz onları okurduk. Halbuki 
şimdi kütüphaneler yep yeni kitaplarla doludur. 
Hayret ettim. Eskiden tercümelerini aklııhıza 
getirmediğimiz kitaplar. Kitaplar satılmıyor 
dediler. Satılmıyorsa niye basılıyor? Okunmuyor 
dediler, okunmuyorsa bu kitaplar çıkarılır mı? 
ben hayretteyim doğrusu, kütüphanelerdeki ki
tapları gördükçe. 

Bendenizin asıl Maarif bütçesi için hazirla-
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dığım başka şeyler var. Onu söylemeği daha 
faydalı buluyorum (Dinliyelim sesleri). 

Efendim hekimlikte, Üniversitede bazı ders
ler var. Meselâ jeoloji, nebatat, teşrih gibi bir 
takım şubeler vardır ki okutanlar için hasis 
derslerdir. Fakat memleketi için çok faydalı
dır. Yaşar Hocayla da geçen gün konuştuk. 
Bunlara başka bir muamele yapılmak lâzım
dır ki, bu hocalar oradan ayrılmasın. (Doğru 
sesleri). Ben yalnız Tıp fakültesi için demiyo
rum, Ma,arif vekâletinin bunu düşünmemesine 
imkân yok. Her vakit aklmdadır. Amma ma-
lûmya bütçe mümkünat ile yapılıyor. Onlara 
istisnai muamele yapmak, barem dururken 
belki de mümkün de değildir. Hem kıskançlık 
da çıkar. 10 - 15 derstir. Nankör derslerdir. 
ölünceye kadar adam onunla meşgul olacaktır. 
Amma oradan çıkar da Ziraat vekili olur. Onu 
hoca görür. Elinde baston yukarı çıkarken, 
elini öper. Bilmem Maadin umum müdürü ol
muş. Bunlar için ne yapmalı? Ne bileyim ben 
ne yapmalı. Bu gibi bilgilerin hocalarını hima
ye cihetine gitmeli. Avrupa'da kaydi hayat 
şartiyle bu gibi bilginler maaş alır. Amma Av
rupa deyince bütün Avrupa'yı kasdetmiyorum. 
Orta Avrupa'dadır. Şimdi bunlar ne yapıyorlar 
bilmiyorum. Çünkü Naziler istilâsı onları ne 
yaptı bilmiyorum. Türk icadı olarak bizde de 
böyle idi. Eski müderrisler nasıl ki ölünceye 
kadar maaş alırlardı. 15 sene okur yetişir, 15 
sene hocalık yapar, ondan sonra gider oturur. 
Ben tabii bunlardan bahsetmek istemiyorum. 

Sonra terbiye meselesi mevzuubahis olurken 
Fazıl Ahmed arkadaşımız Selim Sırrı Bey hak
kında konuştu. Bu sırada aklıma gelen, geçen 
de söylemiştim, daima da söylemek lâzım 
ola.n bir şey vardır, istatistik diye bir küçük 
kitap var, ona baktım, memlekette 300 bin 
topal varmış. Topal, çolak, kanbur falan gibi 
kaza ve belâlardan hâsıl olan şeylerin tedavisi 
için bizde bir şey yoktur. Hekimliğin bu şubesi 
bizde mühmel kalmıştır. Harp dolayısiyle (Re
alite) diye bir propaganda mecmuası çıkıyor. 
(Ne demek o sesleri) Temp gazetesi ne demek
tir, Taymis nedir. îşte bunun ismi de «Realite». 
Bunun ; ;ınde propaganda mahiyetinde saçma 
sapan şeyler var amma içinde faydalı tek bir 
sayfa var. Burada «Tayyare cerrahisi» diye bir 
şeyden bahsediyor. Tayyare hekimliğini biliyo
ruz, bizde de bir kaç mütehassıs var, fakat bu tay
yare cerrahisi büsbütün başka. Resimlerin için
de gördüm, ayağını alçıya koymuşlar, velosipe-
te bindiriyorlar. Bizim bildiğimiz alçıya koyun
ca ha^ta put gibi yatav. Bel kemiği kırılmış, 
alçıya koymuşlar, tenis oynuyor. Ayağı kırık, 
alçı içinde futbol oynıyor. Paraşütle kazara 
gökten düşüp topuk kemiği kırılanların der
hal faaliyete geçmesini tenim edecek bir he
kimlik vardır. Bunlara biraz bakmalı. 

Bu iş biraz da Millî Müdafaa vekâletine 

düşer. Yeni yetişen hekimleri göndersin. îngil-
terede 8 yerde merkez açılmıştır; büyük ensti
tüler kurulmuştur. Onların yaptıkları da cer
rahlıktır. Fakat ne sarmak ve kesmektir, bam
başka bir şeydir. Bunu arzetmek istiyorum. 
Beri cerrahım, elimde bıçak var, nereye soksam 
kan çıkarırım dememelidir. Onların yaptığı 
ortopedi yani tasnii uzuvdur. Bir kemik çıkar
mak için Avrupa kitaplarını dinlemeli, yalnız 
bizim mütehassısların kanaatleriyle iktifa etme
melidir. Çünkü Amerikalılar, İngilizler 3 ayda 
bir kitap çıkartıyorlar yeni yeni metod icat 
edivorlar. Bunu arzetmek istiyorum (Alkışlar). 

FAZIL AHMED AYKAO (Elâzığ-) — Aziz 
arkadaşlar, sizi bir çok tafsilâtla rahatsız ettik
ten sonra huzurunuza tekrar çıktığım için af-
fmızı rica ederim. Lâtif, Aziz üstat arkadaşım 
Saim arada sırada, beni iltifatlariyle mahzuz 
ederler, kendilerine bu vesile ile teşekkür et
mek için kürsüye çıktım. 

Arkadaşlar, maziye vefanm en iyi çaresi, is
tikbale borcumuzu iyi ödemekle olur. Hakika
ten gemrrisi hatırlama zamanında bunu ya/nma-
1vrt?„ İffeti fikri ve ve namusu zekânın emret
tiği sev tmd"r. İstikbale karsı borcumuzu daha 
ivi ödemek lâzımdır. !RMid«nizin dr; dâvam val-
mz bundan ibarettir. Nitekim maruzatımın ba
sında buna, temas etmiştim arkadaşlar, İleri bir 
cemiyetin ileri dâvaları olacaktır. Bizim bufrün 
iddia ettiğimiz şevler, bi^im maarifte katedeee-
Pİmiz merhaleler daha ileri gidecektir,. Ve mem
leket daha büyük, daha mütekâmil merhalelere 
vardıcı zaman daha büvük dâvalarla karşılana
caktır, onların karşısında daha keskin bir ciddi
yetle çalışmak mecburivetinde kalacağız. Bi
naenaleyh arkadaşımın lâtif ve nükteli sözleri 
hakikaten bize mâzivi hatırlatmak noktasından 
cok favdalıdır. Fakat şunu da söylemek iste
rim ki bu sözler kanaatimde hic bir noktayı de
ğiştirmiş değildir. Onu tekrar huzurunuzda te
yit ettiğimden doîavı bahtiyarlık hissediyorum. 

İSMAİL MEMED UĞUR (Sivas) — Efen
dim, ben de sayın Maarif vekilimizden bir rica
da bulunacağım. Köylerde tedrisat yürümüyor. 
Bunun sebebini izah edeyim. Meselâ bir misal. 
Bizde kazalarımızın ekseriyeti, sekiz yüz ile bin 
nüfus arasındadır. Bunlarda tam teşkilâtlı mek
tep vardır. Hepsinde de beş öğretmen bulunur. 
Bunu hesap edersek bin nüfusta yüzde on talebe 
alırsak, yüz talebeye beş hoca isabet eder. Yüz 
talebeyi beş hacaya taksim edersek bir kocaya 
yirmi talebe düşer. Halbuki ise köyler meselâ ben
denizin köyüm 2000 nüfusludur, bu rakamın 
% 10 unu alırsak 200 talebe eder. Rica ede
rim, İM yüz talebeyi bir hoca nasıl okutur ve 
buna nasıl mektep denir? Saym vekilimizden 
rica ediyorum. Böyle nüfusu fazla olan köylere 
bir yardımcı öğretmen veya ikinci bir öğretmen 
verilsin. Bu kürsüden köylü namına bunu 
rica ediyorum. 
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MAARİF V. HASAN ÂLÎ YÜCEL (izmir) 

— Arkadaşlarım, bu, dördüncü bütçedir M, hu
zurunuza Maarif vekiliniz olarak bendeniz ge
tirmiş bulunuyorum. Bu dört bütçenin 
birincisi 14 küsur milyondu. Bu yılki 
bütçemiz 28, 5 milyon liradır. Dün mas
raf bütçesini anlatırken Maliye vekili ar
kadaşımın buyurduğu gibi hepinize ve ancak 
o kadar ve o nisbette olmak üzere bana da if
tihar veren bu rakamın mânası, Cumhuriyet 
devrinde terbiye ve maarif meselesinin haki
katen ilk safta tutulur bir dâva olduğunu ispat 
eder olmasıdır. Bu yıl ve yakın yılların maarif 
için ayrılmış paraları, bütçenin umumuna nis-
bet edilirse arzettiğim ehemmiyet rakamla ken
disini gösterir. 1835 yılı bütçesi içerisinde Ma
arif vekâletine ayrılmış olan miktar o yekûna 
nisbetle % 4. 6 dır. 1942 yılının Maarif tahsi
satının bütçeye nisbeti, % 7.2 dir. Takdim 
ettiğimiz bu yıl bütçesinde maaşlar, maaş zam
ları, ücret açıkları dışmda maarif işlerinin iki 
esaslı noktada temerküz ettiği derhal tebarüz 
eder. Biri ilk öğretim dâvamızın ruhunu teşkil 
eden köy esntitüleri, diğeri teknik öğretimdir. 
Bununla diğer öğretim, kültür ve maarif şu
belerine ehemmiyet verildiği zannı asla hâsıl 
olmamalıdır. Onlarda da inkişafa imkân verici 
tedbirler, hepimizin takdir ettiğimiz imkânlar 
hududu içinde düşünülmüş bulunmaktadır. İlk 
öğretim dâvamız köy enstitülerinin hali ve 
istikbaliyle şiddetle alâkalı bulunmaktadır. 
Bugün 9 000 talebesi bulunan ve önümüzdeki 
yılın başında 12 000 ve bu yıldan sonra 15 000 e 
çıkacak olan köy enstitüleri demek ki, iki sene 
sonra tam mevcutla mezun vermeye başlıyacak-
tır. Yine bu sene evvelce köy muallim mektebi 
olarak yapılmış bulunan müesseselerin köy ens
titülerine ilâvesi suretiyle elimize geçen tale
beler mezun olacaklardır. Demek ki, bu yıldan 
itibaren mezun vereceğiz demektir. 

Dün bütçenin heyeti umumiyesi hakkında 
konuşan arkadaşlarımızdan Halil Menteşe'nin 
köy enstitülerinden mezun olacak gençlerin 
Ziraat vekilliğince ziraatin makineleştirilmesi 
mevzuunda yapılacak emekler içerisinde takviye 
ve teçhiz edilmesi hususundaki fikirlerine ay
nen iştirak ediyorum. Arkadaşımın çok ehem
miyetli bir noktaya parmağını koymuş oldu
ğunu bu kürsüden size ifade etmek isterim. He
men söyleyeyim ki, bu cihet Hükümetçe düşü
nülmüştür. Muvakkat encümende müzakeresi bit
miş ve bütçelerden sonra huzurunuza gelip görü
şülecek olan Köy enstitüleri kanununda diğer 
vekâletler gibi Ziraat vekâletinin de bu mevzu
da alâkası kanuni hükme bağlanmıştır. Kuvvetle 
ümit ediyorum ki, köy enstitülerinden mezun 
kıldığımız gençler, o kanunda gösterilen usul 
ve tertip dahilinde memleketin her yanına ya
yılmağa başladıktan sonra Ziraat vekilliğinin, 
Sıhhat vekilliğinin ve diğer alâkalı vekilliklerin 

yapacakları fiili yardımlar, bu genç öğretmenle
rin, bu gayretli mürebbilerin çalışmalarındaki 
verimi artıracak vaziyette olacaktır. 

Arkadaşlarım; Biz, üç sınıflı köy okullarının 
yedi yaşında çocukları alıp nihayet köylü ı çocu
ğudur, biraz daha geç kalmış bulunsun 12 - 13 
yaşından sonra dış hayata bıraktığı bu çocuk
ların okuldan sonraki yakın yıllarda hemen 
bütün okuduklarını unuttuklarını görmekte idik. 
Üç yıllık tahsilden, çekilen emekle mütenasip 
verim hâsıl olmadığını anlamış bulunuyorduk. 
Bunun içindir ki, üç sene evvel toplanmış olan 
Maarif şûrasında bu mesele konuşuldu ve üç 
sınıflı okulların yavaş, yavaş beş sınıfa çıkarıl
ması temin edildi. Köylerimizin yayılış şekli 
nüfuslarının kesafeti itibariyle az çocuk ver
diği ve büyük ekseriyet bu halde bulunduğu 
için bir öğretmene, diğer ileri memleketlerde 
ileri oldukları zamanda dahi yapılan bu usu
lü tatbik ederek birinci sınıftan 10, ikinci sı
nıftan 8, üçüncü smıftan 5 çocuk, dört ve beş
ten de böyle az nisbette talebe vererek bunları 
okutturmak mümkün olduğunu düşündŞük ve 
bunu tatbik ettik. Bu suretle elde ettiğimiz ne
tice son iki sene içerisinde 5 sınıflı ilk okul 
mezunlarını şehirde ve köyde 70 bine kadar 
yükseltti. Evvelce bu rakam, nitekim bu kür
süden o zaman Başvekil olan Millî Şefimizin 
de şikâyetini mucip olacak kadar az bir du
rumda idi. Bu tedbirin fiili faydalarını gör
müş bulunuyoruz. Bunun başlıcası eskiden beş 
sınıflı ilk okuldan çıkmış köylü gocuğu 
1922 - 23 de üç bin iken şimdi bu 29 bine var
maktadır. 

îlk öğretim dâvasmı söylerken bu cihete 
temas etmekliğim İsmail Uğur arkadaşımı tat
min etmek içindir. Buyurdukları gibi kendile
rinin köyünde ve tanıdıkları köylerde, söyler
ken dikkat edemedim, eğer hakikaten tek öğ-
retmenli 200 mevcutlu bir okul varsa orayı ma
hallen öğretmence takviye etmek icabederdi. 
Oranın ilk tedrisat müfettişinin, Maarif mü
dürünün, valisinin bununla alâkadar olması 
lâzımdı. Öğretmenin, başöğretmenin, Maarif 
müdürü ve valinin halletmedikleri söylehen bu 
işle ben alâkadar olacağım ve tashih edeceğim. 
Esasen ilk öğretim dâvasında bizim düşündü
ğümüz biraz önce arzettiğim kanunun tasvibi
nize iktiran ettikten sonra bu neviden okulları 
Köy enstitüsünden çıkardığımız mezunlarla tak
viye etmek, bu suretle talebe adedi çok olan 
yerlerde mütaaddit sınıflar açmaktır. Diğer 
yerlerde de böyle aksıyan cihetler var mj[ anla
mak ve bunları tashih etmek için umujmî bir 
tarama yaptıracağım. 

İSMAİL MEMED UĞUR (Sivas) — Teşek
kür ederim. 

MAARİF V. HASAN ÂLİ YÜCEL (Devam
la) — Bütçenin heyeti umumiyesi mevzuuba-

— 313 — 



1 : 63 26.5.1942 C : 1 
his olurken burada maarife taallûk eden bir ci
het daha vardı ki o da İzzeddin Çalışlar arka
daşımız tarafından söylenmiştir: Teknik öğre
tim meselesi. Teknik öğretim dâvasına bilhas
sa son üç sene içerisinde büyük bir dikkatle el 
koymuş bulunuyoruz. Yaptığımız program ve 
geçen sene bütçesine konup da geçen sene içe
risinde gerçekleştirilmiş bulunan program ak
samı o düşüncenin fiili birer delilidir. Şimdi, 
daha geniş bir programın kendisine esas oldu
ğu bir büyük kanunla huzurunuza gelmek üze
reyiz. Bu kanun dokuz senelik bir müddet içe
risinde günün, zamanın şartlarına en geniş im
kânda uyularak gerçekleştirilmek için yapıl
mış bir kanundur. Seksen bir milyon liralık 
portesi vardır ve her sene dokuz milyon lira 
sarfolunmak suretiyle tahakkuk ettirilecektir. 
Bu kanun geçen senedenberi başlıyan, mevcut 
erkek sanat okullarını genişlettirmek, akşam 
sanat okullarını çoğaltmak, kız sanat okulları
nı arttırmak ve (erkek - kız) köy kurslarmm 
bugünkü mevcudunun on, on beş misline çı
karmak, bu suretle ta köylere kadar gitmek 
ve tekniği, makineyi götürmek, Ankara'da 
yapacağımız, yerini aldığımız, projelerini hazır
ladığımız büyük politeknikten, yüksek mühen
dis okulundan İstanbul'daki Mühendis okulu
muzun teşkilâtını genişletmekten başlayıp da 
halka .kadar makineyi Türkün zihnini ve eli
ni alıştıricı kılmak için ana programı ihtiva et
mektedir. Sanat okullarına hoca yetiştirecek 
öğretmen kısımlarını geçen seneden itibaren 
arttırmış bulunuyoruz; kız, erkek Yapı usta 
okullarımızı üçe çıkarmıştık. Bu, gelecek sene 
içinde beşe çıkıyor. Adana, Bursa, Malatya ve 
diğer vilâyetlerde Sanat okulları açıyoruz. Millî 
Müdafaa ile anlaşarak bir de Motor usta okulu 
kuruyoruz. Yapısı ilerliyor. Makineler için 
teşebbüse girişilmiştir, geleceğini umuyorum. 
Demek iki senelik bir gayretle tayyare motor 
okulunu tesis etmiş ve faaliyete başlatmış bu
lunacağız. Gazi terbiye enstitüsünün arkasın
daki sahaya gitmiş olan arkadaşlarım görmüş
lerdir ki orada bir teknik mahalle kurulmak
tadır. 

Erkek sanat okulumuzun gelişmesi için gü
nün bütün güçlüklerini yenerek bina yapmak, 
makine yapmak ve fazla talebe almaktayız. İz-
zeddin Çalışlar arkadaşıma şunu arzetmek isti
yorum ki maarif işleri içinde teknik öğretim 
asla geri bir kademede, geri bir safta değildir, 
öndedir ve bunun büyük delilleri, huzurunuza 
getirdiğimiz, tasvip ettiğiniz ve daha lütfedece
ğiniz kanunlar ve onların her zaman dışarıda 
görülebilir tatbiklerdir. 

Bu suretle bütçemizin umumî heyeti görüşü
lürken arkadaşlarımın işaret buyurdukları nok
talara temas ettikten sonra, Fazıl Ahmed Ay-
kaç arkadaşımın beyanatına geleceğim. Fazıl 
Ahmed arkadaşımın daima güzelliğini, zarafeti

ni severek dinlediğimiz sözleri; bu gün aynı gü
zelliği, aynı zarafeti muhafaza etmekle beraber 
edasında fazla kötümserlik, pesimizm gösteriyor. 
Nitekim Sayın Karamursal 'in konuşmasında da 
aynı kötümserliği aynı pesimizmi görmüş sez
miş bulunuyoruz. Bunu çok tabii bulmaktayım. 
Bu memleket çocuklarına baba şefkatiyle bakan 
insanların onların bulundukları vaziyetten da
ha iyi olmalarını istemesinden daha tabii bir şey 
olmaz. Onun için her iki arkadaşımın sözlerin
deki samimiyeti kendi samimiyetimle karşı kar
şıya koyduğum zaman, Fazıl Ahmed'in demin 
söylediği veçhile, ilimde, bilgide birbirimizden 
fazla farklar olmadığı gibi samimiyette de aynı 
farksızlık ve müsavatı buluyorum. Bu sözlerin 
menşeini, şikâyet mi diyeyim, tenkit 
mi diyeyim, temenni mi diyeyim bilmi
yorum. Her ne olursa olsun bu ruhça 
rahatsız olmuş bulunmanın ifadesini; ay
nı baba duygusu ve üstelik bütün memleket ço
cuklarının terbiye mesuliyetini üzerine almış ve 
bunu vicdanının en küçük zerrelerine kadar 
duymuş bir insan sıfatiyle düşünmemek ve bun
lar hakkında aynı samimiyet ve aynı cüretle 
konuşmamak benim de elimden gelmiyecektir. 

Bir defa iki arkadaşımın da sözlerine dikkat 
ettim, onlarda şu iki esas mevcut : Türk mil
leti temiz ahlâklı, yüksek seciyeli, yüksek duy
guludur, amma bu milletin çocukları olan genç
lik bu bakımlardan çok terbiyeye muhtaçtır; 
Bu husustaki tehlikeleri hissederek bu noksanı 
derhal telâfi edelim. Bendeniz bunda tezat gö
rüyorum. Türk milleti büyük ve güzel ahlâk
lı telâkki olunuyor da bir milyonu geçmiş 
aynı memleket çocukları sanki bu milletin 
özünden çıkmamış, ayrı mahluklar zümresi imiş 
gibi, ahlaken, fikren, cismen dun telâkki edili
yor. Bendeniz bu noktada bir tezat görüyorum. 
Öyle tahmin ediyorum ki, arkadaşlarımızın 
söylemek istedikleri şudur: «Saim Ali arkada
şımızın da burada söylediği gibi, tarihimizin 
hiç bir devrinde varamadığımız bir talebe küt
lesini, bugün okul dediğimiz yerlerde ilkinden 
en yükseğine kadar, toplamış bulunuyoruz; bu 
en küçük yaşlılarımızı alsanız, bunların bulun
dukları devirdeki, talebe adedini bugünün tale
be adedine nisbet etsek, kimbilir, kaçta kaç 
çıkar? Bunların içerisinde bir kısım talebenin 
şu veya bu bakımdan noksanı var, bunları, dü
zeltelim.» Eğer böyle değil de bütün gençliğe 
bu fikri tamim ediyorsa bendeniz, Fazıl Ahmed 
arkadaşımın tavsiye ettiği gerçekçilik ahlâkma 
bu tamimde uygunsuzluk buluyorum. Bu, asla 
realist olmak değildir. Gerçekçilik böyledir: 
Bir hüküm vermek için, yine kendilerinin bu
yurdukları gibi, miktarını tâyin ederek, müşa
hedelerle bu müşahedelerin tamim sahasını ölç
mek ve o suretle hüküm vermek. Biz, son se
nelerin içerisinde, hepinizin bütün ailelerin, 
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ana ve babaların ve bütün memleket çocukları
nın yakından hissettikleri çok ciddi, çetin ve 
sert bir terbiye usulü tatbik etmekteyiz. Bu 
sert ve çetin terbiye usulü, dayağa dayanma
maktadır. Müsbet ve menfi takdire dayanmak
tadır. Bunu tam yapabiliyor muyuz? Herhalde 
bunu tam yapmak, bize idealdir. Bunun azimle 
yolundayız. 

Son üç senenin inzibat vakalarını aded ola
rak mülâhaza ederseniz; bundan üç sene evvel 
205 vaka bize gelmiştir. Kovulmak gibi sert 
vakalar. Geçen sene 113 vaka gelmiştir. Bu 
sene şimdiye kadar gelen 60 küsur kavadır. De
mek ki bizim münasebette bulunduğumuz okul 
içerisinde hâdise olarak mevcut olan ve bizim 
de istemediğimiz olaylar azalmaktadır. Bir za
manlar gazeteleri kirleten bir takım kötü ha
berler duyardık: Bugün onları duymuyoruz. 
Falan yerde falan öğretmen öldürülmüş, bir 
kere daha burada söylemiştim, şeytan kulağına 
kurşun, böyle bir şey işitmiyoruz. Bunlar 
yoktur. Bendeniz bugünü eski ile asla muka
yese etmiyorum, Fazıl Ahmed'le orada berabe
rim. Eskiden ben Vefa'da okumuştum. Ben na
sıl sigara, esrar içilir, Acem'in kahvesine nasıl 
gidilir, kumar oynanır, bunları biliyorum; unut
madım. Yalnız talebe değil, eski muallim ahlâk
sızlıklarını da asla hafızamdan silmedim. Amma 
onunla bugünü mukayese etmiyorum. Çünkü 
bizim idealimiz geride değil, ileridedir. Biz da
ima iyiye doğru, ileriye doğru gidyoruz (Bravo 
sesleri). Onun için memleket gençliği, muhtelif 
cephelerden imtihan edildiği zaman, teşkilâtımız 
içinde değil, sosyal hâdiseler içinde imtihan 
edildiği zaman, bu gençlik, bana inanınız arka
daşlarım size kendini inandıracak kıymettedir. 
Bunu hiç bir zümreye hoş görünmek için, yaran
mak için söylemiyorum. Bir memleket dâvası 
mevzuubahis olduğu zaman bu gençlerin istisna
sız, şu kadarcık boylusundan tutunuz da boyu
muzu geçmiş olanlara kadar büyük duygu ile, 
büyük hassasiyet ile hareket ettiklerini görür
sünüz. Öyle hâdiseler olmuştur ki bunları haki
katen iftihar vesilesi ve arkadaşlarımın da dediği 
gibi büyük olan Türk milletinin büyük ruhta
ki çocuklarına lâyık hâdiseler olmak üzere sıra-
lıyabilirim. Fakir bir balıkçının çocuğu kaybol
muş bir parayı bulup vermiştir ve bu bir örnek 
değildir. Herhangi bir mesele olmuştur, çocuğa 
sorulmuştur, yalan söylememiştir, söylemiştir 
doğruyu. Türlü, türlü hâdiseler gördüm, bu 
hâdiselerde yetişmiş insanların, yaşlı başlı insan
ların kemalini ufacık çocuklar göstermişlerdir. 
İçinden üç tane, beş tane, kim bilir nasıl bir 
terbiye ile, nasıl bir zaruretle ve nasıl bir mahi
yette olarak hakikaten kötü görünmüş evlâtla
rımız varsa bunları da ayni seven ruhla, daha 
ihtimamlı, daha dikkatli, bütün teşkilâtımız, 
bendeniz de bütün öğretmen arkadaşlarım kadar 
vazifedar olarak düzeltmek vazifesindeyiz. Am

ma büyük bir kütleyi ezici bir ruhla, kötü görüş
le ve onlara emniyetimizi kırıcı bir bakışla bak
mak, bendenizin daima seven, daima düzeltmi-
ye çalışan görüşüme uymamaktadır (Bravo ses
leri, alkışlar). 

Arkadaşım Aykaç, terbiyenin üç safhasından 
bahis buyurdular: Beden terbiyesi, fikir terbi
yesi, ahlâk terbiyesi. Bunları söylerken, Cum
huriyet maarifinin bu mevzuda diğer memle
ketlerde olduğu gibi bir prensip ve bir usulü yok 
olduğunu bendenize ihsas eder beyanatta: bu
lundular veya bendenize öyle geldi. İfade etme
liyim ki Cumhuriyet maarifinin bu mevzuda 
da prensip ve usulü vardır. Biz bir defa realist 
olmayı, gerçekçi olmayı müspet olan ilme inti
bakla anlıyoruz. Müspet ilme intibak demek, 
hepimizin bildiği gibi, olanı ancak olduğu gibi, 
görmek demektir. Şu elektrik nasıl yanıyor, 
bunu olduğu gibi bilmek, müspet bir bilgidir. 
Hayata ve olaylara, kâinata, öğretimin derecesi 
nerede ise o seviyede olmak üzere, böyle bir ba
kışla bakan her vatandaş, asırlarca milletimizin 
kafasma musallat olmuş yanlış düşüncelerden 
dimağını kurtaracaktır. Bunu şu veya bu şekil
de izah etmiyeceğim. 

Elektriğin kanununu bilecek, kaç mumdur, 
kaç volttur, öğrenecek ve uzun esrarengiz bir 
şey olmadığını anlıyacaktır. Birinci dâvamız 
budur. Başınızı ağrıtmamak için tafsil etmi
yorum. Bunun üniversitede ve üniversiteden 
sonraki tahsilde dereceleri olduğu gibi, ilk 
okulda da kendi seviyesinde, fakat aynı pren
sip ve aynı metodu gösterici tarafı vardır. Müs
bet ilimde memleket çocuklarının dimağım teç
hiz etmek esasen hayata ve kâinata bakışta bir 
muvazeneyi tesise başlamak demektir. Bu 
muvazene iki şeyle durabilir. Biri arkadaşımın 
da buyurduğu gibi beden kuvvetidir, diğeri 
karakter kudreti. Biz her şeyimizin ideali, 
gayesi olmak üzere (Türk milleti) ni almakta
yız. Ben varım, niçin? Türk milleti için, Ça
lışıyorum, kimin için? Türk milleti için! Pren
sibimiz budur. Ve bu anlayıştır ki, bizi, geniş 
insanî anlayışa götürür. Bu olmadan insanlık 
muhabbeti, geniş beşer muhabbeti sağlam bir 
insan ruhunda olamaz kanaatindeyiz. Böyle 
olduğuna göre mademki ben varım ve Türk mil
leti için varım, bu prensibi ahlâkımızın esası 
olarak alıyoruz. O halde bedeni zaafa düşürücü 
kötü şeylerden kendini vikaye ediş, bu pren
sibin bedende tecellisidir; zihinde de bu türlü 
tecelli ettiği gibi. Biz bedeni, fikri, ahlâkî ara
larında divar konmuş birer meleke gibi de al
mıyoruz. Birini yaparken diğerini ihmal et
memeyi, biriyle meşgul olurken diğerini bir 
kenara bırakmamayı esaslı dâvalarımızdan biri 
telâkki ediyoruz. 

Okul hıfzıssıhhası ve beden terbiyesi dâvası 
hakikaten lâzımı veçhile ve gereği gibi ele alm-
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mış bulunmamaktadır. Yalnız bilmelidir ki, 
bunun peşindeyiz. Bir kaç seneden beri Baş
vekâlete bağlı olarak faaliyette bulunan Be
den terbiyesi umum müdürlüğü bu bütçede, 
buna ait olan kanunun birinci maddesinde tâdil 
yapmak suretiyle huzurunuza gelecek ve tas
vibinize arzedilecek, bu teşkilâtta Maarif ve
kâletine raptolunacaktır. (Çok güzel sesleri) 
Maarif vekâletini Refik Saydam Hükümeti ve 
Cumhuriyet rejimi bütün terbiye hareketlerinin 
mesul makamı addetmektedir. Bu itibarla orga
nizmasını yeni alacağımız bu teşkilâtla, beden 
terbiyesi işine de daha geniş ölçüde el koy
mak imkânı hâsıl olacaktır. Yalnız şunu söy-
liyeyim ki, çocuklarımız açık havaya çıktık
ları zaman sırtlarına gömlek dahi giymiyecek, 
güneşin karşısında yanmış vücutlariyle ha
reket yapacak hale gelmişlerdir. İzcilerle yakın
dan uğraşmaktayız. Devletçe, fertçe, ailece 
umumî yoksulluğumuzun müessir olduğu cihet
ler dışında bu memleket çocukları bedence de 
kuvvetlenmektedir. Bu, yapılmış olan istatis
tiklerle, talebe arasında verem ve diğer has
talık miktarının azalmış ve azalmakta bulun-
masiyle sabittir. Yani memleket gençliği me
yus olacağımız şekilde kambur, müteverrim, 
öksürüklü, yün fanilasını ağustosta bile çı
karmaz bir vaziyette değildir. Şimdi böyle bir 
nesil Türkiye'de yoktur. Sonra bunlar yaban
cımız değildir ki, hepinizin evlâdmrz var, to
runlarınız var. Evlerinizdedir. Baktığınız za
man görürsünüz. Onun için Türk gençliğinin 
terbiyesinde noksanlık, fizyolojik sefalet, sos
yolojik düşüklük böyle bir şey yoktur. (Dr. 
Osman Şevki Uludağ'ın söz istemesi üzerine). 
Arkadaşım söz istiyor, görüyorum. Kendileri 
sormadan bendeniz cevap vereyim: Geçen sene 
Maarif teşkilâtı içerisinde hıfzıssıhha şubesinin 
yapılmasını istemişlerdi. Kendileriyle konuştum. 

Merkez teşkilâtımız için hazırlık yapmakta
yız. Henüz neticelenmedi. Bu sene, görüyorsu
nuz, bir çok yeni işlerimiz oldu, yetiştiremedik. 
Bu, esaslı mevzularımızdan biridir. İstanbul 
Tıp fakültesine okul hrfzıssıhhası için talebe 
alıp bu hususta ayrı bir branş yapmağı karar 
altına almışızdır. Bu hususta Tıp fakültesiyle 
temas ettik ve lâzım gelen direktifleri verdik. 

Şunu hemen söyleyeyim ki, arkadaşımızın si
zin adınıza ve vekiliniz olarak başında bulundu
ğu teşkilatın çalışması hususunda Fazıl Ahmed 'in 
bir noktadaki hükmü, kendi hesabıma ve onla
rın hesabına beni cidden kırmıştır. O da göste
rişçilik ithamıdır. Eğer yapılmış da görülmüş 
bir şey varsa bunun gösterilmek için yapılmamış 
olduğunu burada ifade etmeği kendim için bir 
vazife bilirim. Eh, yapmışız, görülmüş, o za
man tabu bendeniz de memnun olurum. Kim 
yaptığı bir işin görüldüğünü görür de memnun 
olmaz?. Amma bu, inanmalıdır ki sadece mem
lekete hizmet için yapılmıştır; bir şeyi göster

mek için değil! Biz vazifemizi yapıyoruz ve bü
tün arkadaşlarım vazifelerini yapıyorlar. Asla 
gösteriş yapmıyoruz. Bilmiyorum, belki yanlış 
anlamışımdır; öyleyse bu sözlerinden dolayı iti
zar ederim. Yetiştirdiğimiz gençlerin vazife 
aldıkları yerlerde muvaffak olamadıklarını bu
rada resmî ağızdan hiç kimsenin söylediğini ben
deniz duymadım. Dün Saym Başvekilin beya
natı içerisinde Devlet teşkilâtı için söylemiş 
olduğu şeyleri, yetiştirdiğimiz insanların Devlet 
teşkilâtı içerisinde muvaffak olamaması mâ
nasında alınmasını bendeniz doğru bulmuyo
rum. Onun için bu yetiştirdiğimiz insanlar ne
reye gidiyorsa oralara sormak lâzımdır. Ben
deniz sormaktayım, aldığım cevaplar müsbettir. 
Fiilen müesseseye otuz orta okul mezunu git
miştir ve bunlar bedence müsait değildir denmiş 
olabilir. Bunu nasıl Türk gençliğinin sıska, cı
lız olduğu mânasına almıyorsak şurada burada 
bir İM tane fena çıktı diye hepsinin fena olduğu 
zehabına kapılmayı doğru bulmuyorum. Dahili
yeye veriyoruz, Hariciyeye veriyoruz, askere 
veriyoruz. Mesul arkadaşlarım buradadırlar, 
lütfen çıksınlar, siz millet vekillerisiniz ve siz 
Türk milletini temsil ediyorsunuz, huzurunuzda 
«verdiğiniz mezunlar için yaramıyor.» desin
ler. Böyle bir şey mevzuubahis değildir. Am
ma yetiştirdiğiniz gençler daha iyi yetişe
mez mi? Biz de onun için çalışıyoruz. Yalnız 
o gençler değil, meselâ bendeniz de daha çok 
çalışırsam, daha çok seneler tecrübe, görürsem 
daha çok yetişkin insan olarak huzurunuza çı
karım. Bu, onun gibi bir şeydir. (Gülüşmeler) 0-
nun için terbiye, ahlâk, beden... bütün bu dâva
larda biz, memleketin hizmetcisiyiz, arkadaş
lar!... Hayatımızın her anında bu memleket bize 
hangi vazifeyi verdiyse, birini diğerinden asla 
küçük veya büyük saymıyarak hepsine evet de
dik peki dedik ve yapıyoruz. Başında bulundu
ğum bu teşkilâtın her uzvu da bu haleti ruhi-
yededir, buna emin olunuz. Onun için memleket 
çocuklarını ve memleket çocuklarını terbiye 
eden insanları bütün mevcudiyetimle size öğ-
mekten haz duyuyorum, gurur duyuyorum, ifti
har duyuyorum. (Bravo sesleri, alkışlar.) 

Arkadaşım dil meselesinden de bahsettiler. 
Başınızı ağrıtıyorum, affmizi dilerim (Estağ-
firullah sesleri) Söylemeğe mecburum. 

Dil meselesinde hakikaten bir kopma olmuş
tur. Esasen inkılâp, bu neviden kopmalardır. 
Ve biz de Ana yasamıza kadar bu sıfatı koymu
şuz, inkılâpçıyız demişiz ve ipi koparmışız... 

Şimdi bu ip koparılmasında sarsmtı olma
sın demek, olmıyacak bir şeyi istemektir. Böy
le şey olamaz. Biz bu sarsıntıyı kudretimizin 
âzamisiyle, en aza indirmeğe çalışmaktayız ve 
bunu ayarlamaktayız. Nasıl yapıyoruz? Buna, 
bir defa terimlerden başladık. Bugünkü gençli
ğe öğretmek mümkün olmıyan ve hepinizin 
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de imkânsızlığını takdir buyurduğu Züşerafet-
tüsselâse nevinden şeyleri attık. 

Şimdi biz ne istiyoruz? Bunları öğretmiye-
lim. Müsellesi mütesaviyün sakayn demiyelim, 
öyle söylemiyelim, bazı beynelmilel olmuş söz
ler var, onları da almryalım. Sonra yeni türkçesi 
var, kulağımıza iyi gelmiyor. Bunları da koymı-
yalım. Ne söyliyelim arkadaşlar ve ne söylete
lim? Eskisi fena, olmaz. Yenisine alışmadık, söy
lemiyelim, beynelmileli kabul etmiyelim, O halde 
susalım. Şimdi biz bunu, bu üç muhalif düşünce
nin, herbiri kendi başına alındığı vakitte haklı 
tarafı olan, amma üçü bir araya geldiği zaman 
telif imkânı bulunmıyan bu üç cereyanın içersin
de bu işi yürütmeğe çalışıyoruz. Tuttuğumuz me
tot budur ve çocuklarımız bunlara alışmışlardır, 
korkacak bir şeyimiz yoktur. Esasen bu dâva
da da, bize haklı itiraz sevkeden artık kalma
dı. Böylece yürüyoruz. Şimdi kültür dâvamız 
olarak arkadaşımın işaret ettiği cihet kalıyor. 
Bizim için Fuzuli'yle Fikret arasında, mânaya 
nüfuz etmek için onlarm lâfını anlamak husu
sunda hiç bir fark yoktur. Hattâ bizzat ar
kadaşımın bazı yazılarının, öğretme hususun
da meselâ Baki ile hiç farkı yoktur. O kadar 
yabancı, o kadar bize uzaktır. Biz bunu nasıl 
ayırıyoruz? Şöyle ayırıyoruz. Lise onuncu sı
nıfının müntehabat kitabı bir tarafta metin 
bir taraftan tercümeleri ve altmda da basit 
gramer kaideleri gösterilmiştir. Hoca bu met
ni okutuyor, çocuğun bilmediği kelimeleri izah 
ediyor, çocuk BâM ne düşünüyormuş, estetiği 
ne imiş, bunun dünya telâkkisi ne haldeymiş 
anlıyor. Amma gel burayı oku bakalım: (Ey 
pây bendi dam gehî kaydü namünenk). Bunu, 
hepiniz haberdar olasınız ki, öğretmiyoruz ve 
öğretmiyeceğiz. İleri tahsilde, yüksek tahsilde 
bunları okuyacak insinlara ihtiyacımız vardır. 
Orada arapça, farsça okutuyoruz. Gramerle
rini yaptırdık. Ondan sonra (Jan Döni'nin) 
gramerini tercüme ettirdik. Bu eski Osmanlı
ca grameridir. İki fasikülü çıktı. Evet umu
miyet itibariyle çocuk eski edebiyat ve kültü
rümüzden haberdar oluyor. Fuzuli diye bir 
adam var. Fuzuli'nin bugün onun da anlıyaca-
ğı sözleri yok değildir. Amma eski ilmi nücu-
ma taallûk eden herbiri bir şeye telmih olan 
sözlerle çocukların zekâsını yormamak için 
cehdediyoruz. Eski öğretmenler, bunlara alış
mıştır okutmak ister. Hattâ bu yüzden talebe
yi döndürmek cihetine giden olur. Bunlar bu
günün edebî kültürünü verecek şeyler değildir. 
Bunu nasıl telâfi edelim? Sayfa, Sayfa tercü
meler basıp çıkarıyoruz. Dünyanm en büyük 
insanları ile Türk çocuğunun, Türk gencinin 
dimağmı temas ettiriyoruz. Fakat buna Türk 
olanları hariç tutarak başlamış değiliz. Onun 
içinde bir taraftan Göte ve bir taraftan da 
Mevlâna var. Bir tarafta Fuzuli var, bir taraf
ta Racine'i var. Onun için bizim yetiştirmiş 

olduğumuz çocuklar Gülistanın dokuzuncu ba
bını okumuş çocuklar gibi olmıyacaktır. Baş
ka çapta olacaklardır. Çünkü biz, arkadaşı
mın da buyurduğu gibi, maziye bakmıyoruz, 
istikbale bakıyoruz, onları istikbal için yetişti
riyoruz. Dil ve kültür dâvasında kısaca tuttu
ğumuz yol, ayarlama ve onun dozu bundan iba
rettir. 

Karamursal arkadaşımın, bilmiyorum, ben
den sordukları ayrıca bir şey var mı? Teden
nilerine tamamen iştirak ediyorum, vazifemiz
dir. Buyurdukları mevzuda daha alâkalı, daha 
ihtimamlı olacağız. 

Belkis arkadaşımızın buyurduğu cihet ilk 
okuldan önce çocuğun Devlet elinde korunması 
ve terbiye görmesi davasıdır. Maarif vekilliği 
Devlet organı olarak, anayasasına konmuş bir 
dâvayı halletmeden, yani ilk tahsil çağmda 
bulunan çocuklarını okutmadan, başka bir dâ
vaya geçmeği doğru bulmamaktadır. Bir defa 
anayasanın Devlete vermiş olduğu vazife ifa 
edilmedikçe onun dışında vazife yapmak esas 
vazifeyi de zayıflatıcı bir şeydir. Ana ve esas 
telâkkimiz budur. Amma bu cihet Maarif i ve
kâletinin ihmal ettiği bir noktadır diye düşünül
memelidir. Çünkü hususi müesseselerle daima 
temastayız, Çocuk esirgeme kurumunun olsun, 
Maarif cemiyetinin olsun, arkadaşımın haklı 
olarak işaret ettiği mevzudaki çalışmalariyle 
yakından alâkadarız. Fakat Devlet işi olarak 
anayasanın emrini yapmadıkça, ilk tahsilin ön
cesi olan bu terbiye ve tahsil teşebbüsünde bu
lunmağı bendeniz mümkün görmüyorum. 

Saim Ali arkadaşımın, ortopedi dolayısjiyle 
söyledikleri şeyler haklı ve yerindedir. Biz Tıp 
fakültesinde bilhassa son iki senede bütün güç
lüklere rağmen inkişaf imkânmı temin edici iş
leri yapmış bulunuyoruz. Vasıta bulmak, alet 
bulmak cidden müşküldür. Esasen çocuk has
tanesinde Üniversite yataklarını beri tarafa al
mak suretiyle bunu bir parça daha arttırmak 
tasavvurundayrz. Fakat burada şimdiden söz 
verecek ve yapacak bir halde değilim. 

Arkadaşlarım, maarif meselesi hakkında ne 
tenkitler, ne de cevaplar bitmez ve bitmemesi 
de lâzımdır. Çünkü terbiye o mevzudur ve o 
iştir ki onun bitmesi demek terbiye edenler ve 
edilenlerin bitmesi demektir. Terbiye edenler 
ve terbiye edilenler bu memlekette her zaman 
varolacaktır ve onun için bu mevzu da bitmi-
yecektir. Ben size ancak dilimin döndüğü, ka
darını söyledim ve arkadaşlarımı tatmin edebil
mek için elimden geldiği kadarını ifadeye ça
lıştım. (Alkışlar). 

FAZIL AHMED AYKAÇ (Elâzığ) — Aziz 
arkadaşlar, vaziyet zaten tenevvür etmiştir^ ta
vazzuh etmiştir. Uzun tafsilâtla başmızı ağrıt
mağa lüzum yoktur. İyi bilirsiniz ki bizimi bu
radaki münakaşalarımızın en mümtaz vasfı,! hiç 

— 317 — 



î : 63 26.5.1942 C : 2 
bir politikacı vasfını taşımamasıdır. Memleke
tin hayrı noktasından biribirimize kargı hür
met ve muhabbete dayanarak ve birbiri
mizin samimiyetine gerçekten emin olarak nok-
tai nazarlarımızı mevzuubahis ederiz. Bendeni
zin buun bildiğim halde tekrar huzurunuza çık
tığımın sebebi, arkadaşımın yanlış anladığını 
zannettiğim bir noktayı tenvir etmek içindir. 

Bir kere bir gösterişçilik kelimesinden bah
settiler. Bu kelimeyi ben şu mânada kullandım. 
Bir memleketin gençliğinin yetişmesi, irfan ser
mayesinin inkişafı esnasında kendisine müspet, 
menfi, cismanî hayatında olduğu gibi fikir ha
yatında da vasıflar aramak lâzım olduğu kana
atindeyim. Orada tesadüf ettiğim anasırdan 
kendileri de bilhassa mücadele eden bir unsur 
diyeceğim, binenaleyh yaşıyan, aynı telâkki 
itibariyle arzetmiştim, bir defa daha tekrar ede
ceğim, kendilerinin İra vasıfla biran için malûl 
olduğu tasavvur edilecek olsa dahi bu meseleler 
mevzuubahis olmaz. Binaenaleyh bu hususta 
hiç bir şüpheye mahal yoktur, bu bir. 

İkincisi; bütün Türk gençliğine teşmil etti
ğimi iddia ettiler, halbuki ben masumane ifade
mi bütün Türk gençliğini muhabbet, itimat ve 
emniyetten doğan bir duygu içinde arzettim. 
Zaten böyle de değil midir? Sözlerimi Türk genç
liğine, Türk gençliğinin âtisine tevcih edilmiş 
böyle itimatsızlık, emniyetsizlik, duygusuzluk 
şeklinde göstermek, suiniyet demiyeceğim, çün
kü ona tenezzül etmezler, fakat sarih bir hata
dır, bu kürsüden müsaadeleriyle o hatayı tas
hih edeyim. 

Bedeni terbiye hakkmda, dil mesaili hakkm-

REİS — Celse açılmıştır. 
Şimdi birinci celsede açık reye konulan ka

nunun neticesini arzediyorum. 
1941 malî yılı Muvazenei umumiye kanunu

na dahil Büyük Millet Meclisi bütçesinde deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun için ( 282) 
rey vermiştiı Nisap vardır. Kanun (282) 
reyle kabul edilmiştir. 

Maarif bütçesinin fasıllarının müzakeresine 
geçiyoruz. 

da, irfan hayatımızın inkişafına dair lütfetmiş 
oldukları güzel izahat, endişelerimin ne kadar 
çok yerinde olduğunu ve kendilerinde de aynı 
endişelerin mevcut olduğunu gösterdi ve bunla
rı karşılamak için çalışıldığını söylediler ve bu
nu bize aziz bir müjde olarak verdiler. Ben de 
arkadaşlarımı kemali minnetle dinledim. 

Arkadaşlarım; sözümü bitirmeden evvel kü
çük bir nokta üzerinde duracağım ve şükran 
borcumu ödiyeceğim. Ortopedi dâvası. Arka
daşlar; Maarif vekili Hasan Âli'nin temas ettiği 
ve diğer arkadaşların da dokunduğu bu ortopedi 
dâvası Türkiye'de hattâ meçhul denecek bir 
vaziyette idi. Profesör Şakir Akif'in admr bu
rada hürmetle anarım. Çünkü bu dâvayı mem
leketin terbiyei cismaniyesi ve binnetice terbi-
yei mânaviyesi hususunu evvelâ o idrak etmiş, 
bu bapta küçücük hastanesinde mesaisiyle bunu 
mümkün olduğu kadar başarmağa çalışmıştır. 

Maarif vekâletiyle Sıhhiye vekâleti de im
kân bulup daha buna çok ehemmiyet verirlerse, 
Türkiye'de malûl, hasta ve saire diye faaliyet
lerinden istifade edilemiyecek, adetâ parazit 
halde yaşıyan, istatistiklerle miktarları tesbit 
edilmiş olan 300 - 400 bin evlâdı vatan istifa
de edecek vaziyete gelir. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında başka 
söz istiyen.yoktur. 

Fasıllara geçilmesini kabul buyuranlar.. . Et-
miyenler. . . . Kabul edilmiştir. 

Bilâhara fasıllara devam edilmek üzere celse
yi 15 dakika tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 17,45 

P. Lira 
655 Vekil tahsisatı 5 320 

REİS — Kabul edilmiştir. 
656 Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö

re verilecek zamlar 9 470 008 
REİS — Kabul edilmiştir. 

657 1683 sayılı kanunun 58 nci mad
desi mucibince verilecek tekaüt 
ikramiyesi 19 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

ı ı mm*. n 

ÎKÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 18 

REİS — Şemsettin Günalty 
KÂTİPLER : Hamdi Selçuk (Hatay), Vedit Uzgören (Kütahya). 
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658 

659 

660 

661 

662 

663 

664 

665 

666 

667 

668 

669 

670 

671 

672 

673 

674 

675 

676 

677 

678 

679 

Lira 
Merkez ücretleri 155 830 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler ücretleri 1 703 795 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 191 537 
REİS — Kabul edilmiştir. 
2517, 3007, 3834 ve 3976 sayılı 
kanunlar mucibince verilecek üc
retler 1 612 044 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Kanunlar mucibince askerlik 
dersleri öğretmenlerine verile
cek ücretler 200 680 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 4 500 
REİS —- Kabul edilmiştir. 
Merkez levazımı 8 339 
REİS -~ Kabul edilmiştir. 
Merkez müteferrikası 5 300 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vekâlet otomobili masrafları 3 300 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilayetler mefruşat ve demirbaşı 4 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler levazımı 10 620 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler müteferrikası 3 400 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 128 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 30 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet harcırahı 20 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Müfettişler harcırahı 73 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 10 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 1 070 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Posta ve telgraf ücreti 57 911 
REİS — Kabul edilmiştir. 
3335 sayılı kanun mucibince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafları 7 320 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Resim ve heykel sergilerinin 
kuşat masraflarına yardım ile 
mükâfat ve mubayaa olunacak 
eserler bedeli 2 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Tetkik, program, kılavuz, tali
matname, kitap, dergi ve sair 
kütüphane masrafları 11 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

P. 
680 

Lira 

681 

682 

683 

Maarif matbaası makine, tesisat 
ve levazimiyle matbaada yap
tırılacak genişletme, değiştirme 
ve yeniden kurma ve nakil iş
lerinin istilzam ettiği her türlü 
yapı ve tesis masraflariyle sa
tın almacak makineler bedeli 
ve matbaa sermayesine yardım 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Derleme masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Neşir masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Ulusal dil ve tarihimize ait eser
lerin neşri masrafları 

75 000 

l 200 

322 871 

40 000 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Efendim, bu fasıl içerisinde «Estamp ve gra
vürler» tâbiri var. Maarif vekili arkadaşımız 
beyanatları arasında «Züsselasetüşşerafe» tâ
birini kullanamıyacağız buyurmuşlardı. Acaba 
şimdi de başka bir yola mı gidiyoruz? «Züsse
lasetüşşerafe» tâbirini kullanmıyacağız, anla
dık. Buradaki «Estamp ve gravürler» ne de
mektir? 

MAARİF V. HASAN ÂLİ YÜCEL (İzmir) 
— Bu tâbirler, mütehassıslarmca konulduğu için 
değiştirmekte kendimizi salahiyetli görmüyoruz. 
Arkadaşımızın hakkı vardır. İstampa desek, 
biliyorsunuz kanaviçe işlerinde İstampa var. 
Bunun için istamp demişler, gravür demişler. 
İhtarlarını hatırımda tutarım ve bununla meş
gul arkadaşlara söylerim. Türkçeleştirmek im
kânını bulursak öbür bütçede düzeltir, getiri
riz. 

REİS — Faslı reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
P. Lira 

684 Okullar için bastırılacak ders 
ve terbiye vasıtalariyle idare 
evrakı ve müze yayımlan 61 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

685 İnönü ansiklopedisi bürosunun 
her türlü tesisat, kira, telefon, 
malzeme ve neşir hazırlıkla-
riyle telif ve tercüme ve tetkik, 
ilmî kontrol masrafları ve müs
tahdemler elbisesi ve diğer her 
türlü masraflar ve kütüphane 
için alınacak kitaplar, tenvir 
ve teshin masrafları, uzman ve 
müstahdem ücretleri 40 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

686 Ecnebi mütehassıs ve öğretmen
ler ücret ve masrafları 191 160 
REİS — Kabul edilmiştir. 

687 Beynelmilel kongre, sergi ve 
müsabakalara iştirak ve ilmî 
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tetkik için gönderileceklerin 
harcırahı, beynelmilel meslekî 
tedrisat cemiyetine iştirak his
sesi 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

688 Orta öğretim öğretmenleri kurs
ları masraf ,harcırah ve ücret
leri 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

689 Ecnebi memleketlere gönderi
lecek talebenin tahsil ve yol 
masrafları 

Lira 

380 

308 527 
KASIM GÜLEK (Bilecik) — Muhterem ar

kadaşlar, ecnebi memleketlere staj için gön
derilecek memurlar münasebetiyle Gümrük ye 
inhisarlar vekâleti bütçesinde maruzatta bulun
muştum. O mesele hakkındaki maruzatımı it
mam için burada da söz almış bulunuyorum. 
Burada ecnebi memleketlere gönderilecek talebe 
mevzuubahistir. Memleketimizin Avrupa'da iyi 
yetişmiş insanlardan çok istifade etmiştir. Hiç 
şüphesiz bunun devamı lâzımdır. Harp içinde 
bulunuyoruz ve harp içindeki memleketlere ta
lebe göndermenin müşkülâtı hepimizin malû
mudur. Fakat Avrupa'da tahsilini ikmal edip 
bilgilerini, görgülerini ikmal edip memlekte 
bir sel gibi bu gençlerin gelmesi ve bunun sene 
besene devam etmesi mutlaka lâzımdır. Bu ta
lebeyi, bazı fedakârlıklar pahasına da olsa, 
bilhassa teknik mevzuu üzerinde, ecnebi mem
leketlere göndermek ve bunlardan istifade et
mek çok lâzımdır kanaatindeyim. Bazı içti
mai ilimler için bu, o kadar mühim olmıyabi-
lir. Fakat teknik terakkinin çok seri olduğu 
bu zamanda bu gençliği Avrupa ve Amerika'nın 
daimî tahavvülâtmdan istifade ettirmek ve 
memlekte avdet ettikleri zaman vatandaşla
rın bunlardan istifade etmesi çok lâzımdır. Bu 
fasılda filhakika konmuş bir tahsisat olmakla 
beraber, bendeniz, eski. senelerde olduğu gibi 
bu işin ehemmiyetle ele alınmasını ve kabilse 
aynı miktarda talebe gönderilmesini temenni 
ederim. Maruzatım bundan ibarettir. 

MAARÎF V. HASAN ÂLÎ YÜCEL (îzmir) 
— Arkadaşlarımın emirleri vesilesiyle şunu ar-
zedeyim ki biz gençleri teşkil ettikten sonra ya
bancı memleketlerde tahsil etmelerini veya tahsi
lini tamamlamak esasmı doğru buluyoruz. Bu bi
zim prensibimizdir. Fakat orta tahsil görmüş 
gönder, lise tahsili görmüş gönder, bunun za
rarlarını görmekteyiz. (Bravo sesleri). Yabancı 
memleketlerde tahsilin yüzde yüz faydalı oldu
ğuna da kani değiliz, bunun zararlı tarafları 
olduğunu da görüyoruz (Bravo sesleri). 

Şimdi bu tarafı ifade ettikten sonra içinde 
bulunduğumuz harp müşküllerine rağmen arka
daşımın arzu ettikleri cihetleri de tatmine ça
lışmaktayız. Meselâ harp endüstrisi için talebe 

gönderiyoruz. Demiryoları tekniği için talebe 
gönderiyoruz. Demin arkadaşlarımın bir vesile 
ile söyledikleri bu (siyans pür) sırf ilim adam
larını daha geniş imkân içinde yetiştirmek için, 
meselâ üniversitenin bu sene anatomi, fizyoloji 
ve buna benzer lâboratuvar işleri için dokto
ra yapmış, doktor olmuş gençlerden talebe gön
dereceğiz. Bunlar ileride profesör olacaklardır. 
Sonra ne bileyim, tekniğin bizim memlekette 
mukabili bulunmıyan kısımları vardır, onlar 
için gönderiyoruz. 

Sonra matbaacılık tekniği için de bir taebe 
gönderiyoruz. Bunun haricinde bugünkü imkân
sızlıkları da gözönüne alıp fazla açılmıyoruz. 
Vaziyetimiz budur. (Güzel, doğru, muvafık ses
leri). 

REÎS — Başka mütalâa yoktur, fasıl kabul 
edilmiştir. 

690 

691 

692 

693 

694 

695 

696 

697 

Ecnebi memleketlerdeki talebe 
müfettişliği masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Halkı tenvir hizmetleri mas
rafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Köy okullariyle enstitülerin 
ve eğitmenleri ve gezici baş 
öğretmen ve öğretmenleri ve 
köy enstitü mezunlarına 3803 
sayılı kanuna göre verilecek 
ücret ve bilûmum masraflar 
REÎS - - Kabul edilmiştir. 
Prevantoryom ve sanatoryom 
masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Yüksek öğretmen okulu mas
rafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Gazi öğretmen okulu ve Eğitin 
enstitüsü 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Siyasal bilgiler okulu 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
İstanbul Kandilli rasathanesi 
masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

698 Güzel sanatlar akademisi 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

699 Ankara Devlet konservaiuvarı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

700 Riyaseti Cumhur Filârmonik 
orkestrası 
REİS — Kabul edilmiştir. 

701 Riyaseti Cumhur Filârmonik 
orkestrası ile Devlet konserva-
tuvarı yabancı mütehassıs ve 
öğretmenleri, muvakkaten da
vet edilecek yabancı orkestra 

Lira 

8 360 

8 011 

573 142 

77 565 

74 921 

150 153 

31 170 

20 200 

60 826 

171 080 

16 015 
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şefi ve virtüozlara verilecek 
ücret ve masraflar 115 084 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

702 Lise ve orta okullar, öğretmen 
okulları masrafı 551 666 
REİS — Kabul edilmiştir. 

703 Kamp masrafı 190 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

704 Devletçe deruhte edilen mas
raflar 545 426 
REİS — Kabul edilmiştir. 

705 Okul kütüphanelerine alınacak 
kitap ve mecmua bedelleri ve 
bunlara ait masraflar 850 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

706 Leylî ve yarım leylî ve nehari 
meslek okulları masrafı 1 277 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

707 Bütün meslek okulları masrafı 545 310 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

708 Meslek ve ticaret kursları ve 
akşam okulları bilûmum mas
rafları 239 200 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

709 Meslek okulları ecnebi müte
hassıs ve muavinleri ve tercü-
manlariyle ecnebi öğretmen ve 
usta ücretleri ve masrafları 107 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

710 Avrupa'ya staj için gönderile
ceklerin yol masraflariyle bun-

» lara her ay maktuan verilecek 
ücret karşılığı 1 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

771 Kütüphaneler masrafı 21 290 
KASIM GÜLEK: (Bilecik) — Arkadaşlar, 

bundan bir müddet evvel, yine bu kürsüden, 
kütüphane ve kütüpahanecilik mevzuuna temas 
etmiştim. Bugün aynı şeyleri tekrar edeoek 
değilim. Yalnız hülâsa olarak şunu arzedeyim 
ki, o gün kütüphaneciliğin bir ilim olduğunu ve 
bunun muhtelif memleketlerde esaslı surette 
tedris edildiğini yüksek tahsilin esaslı ve mo
dern bir küphane olmadan kabil olamıyaca-
ğını ve bunun için de şimdiden kütüphaneci 
yetiştirerek, kütüphaneciliğin esaslarını kur
mak suretiyle hazırlıklar yapılmasının lâzım 
geldiğini tebarüz ettirmiştim. Memleketimizde 
kütüphanecilik ve kütüphanenin iki cephesi 
vardır. Bir kere dedelerimizden kalmış gayet 
kıymetli ve çok âdette eski kitaplarımız vardır. 
Bunlar dünyanın büyük kütüphanelerine ve 
müzelerine kıymet verecek derecede ehemmi
yeti haiz mükemmel kitaplardır. Fakat asıl 
modern mânada kütüphanede maalesef çok fa
kiriz. Biz İstanbul'da üniversiteyi kurarken 
bu nokta üzerinde kâfi derecede durmuş deği

liz. İstanbul Üniversitesinde ve Ankara'daki 
yüksek tahsil müesseselerimizde birer küphane 
vardır. Fakat memleketimizde tam mânasiyle 
modern, bütün teşkilâtı havi ve Dünya ilmî neş
riyatını muntazaman takibeder bir kütüphane 
maalesef henüz mevcut değildir. Bizim kütüpha
necilik mevzuunda en evvel yapmamız lâzımge-
len işler en eski kitaplarla başlar. Çünkü es
ki kitapların her şeyden evvel harabiden 
kurtarılması lâzımdır. Bunları tasnif etmek, 
tertibetmek, rutubet içinde kalmış; cildi bo
zulmuş olanları yavaş, yavaş tamir etmek, ta
mir edilirken de onlarm eski kıymetlerine halel 
getirmeksizin kurtarmak lâzımdır. Bundan 
sonra asıl iş olan modern kütüphanelerin ku
rulması gelir. Bugün bu, maalesef mümkün 
değildir. Fakat dünya düzelirse o zamana 
kadar esasların hazır ohnası lâzımdır, Modern 
kütüphanecilerin, tetebbuatta bulunmak iste
yenlere yardım edecek, yol gösterecek ilmî 
ehliyeti haiz kütüphanecilerin şimdiden ye
tiştirilmesi lâzımdır. Bunun için Maarif ve
kâletinin esaslı teşebbüsatı olduğunu biliyo
rum. Fakat bu husustaki tahsisatın az oldu
ğunu görüyorum. Buraya biraz daha fazla para 
konarak bu iş üzerinde biraz daha fazla durul
masını temenni ederim. 

Tahsisat koyarak üzerinde daha ehemmiyetle 
durulmasını temenni ederim. 

MAARİF V. HASAN ÂLİ YÜCEL (îzmir) 
— Kütüphane meselesi, hakikaten bir mem
leketin ana kültür meselelerinden biridir. Ar
kadaşım gayet haklı ve yerinde mütalâalar 
dermeyan etti. Bizim yüksek okullarda ve 
üniversitede mevcut kütüphanelerimiz dışın
da, 50 umumî bütçeden idare edilen, 29 vi
lâyetler bütçesinden idare edilen 79 kütpha-
nemiz vardır. Bu kütüphanelerin bir kısım 
idare unsurlarını, hele şimdi, çok yaşlanmış 
olarak devralmış bulunuyoruz. Bunları genç
leştirmek için tedbir almaktayız. Demek ki, 
bir kısım kütüphaneler tamamiyle üniversiter 
kütüphaneler, diğerleri daha ziyade umumî 
mahiyette kütüphaneler olmak üzere elimiz
de iki cins kütüphane bulunmaktadır. Üniver
siter kütüphaneler için geçen sene Almanya'da 
da tanınmış Doktor Gottschalk'ı İstanbul Ü-
niversitesine getirdik. Bu zat İstanbul kütüp
hanelerini gezdi. Üniversite kütüphanelerini 
gezdi ve kütüphane işiyle meşgul mevcut ar
kadaşları gördü. İstanbul vilâyetiyle yaptı
ğımız temasta eski Harbiye nezareti, şimdiki 
Üniversite merkez binasının civarında olan Âli 
paşa konağını ve onun bulunduğu sahayı is
timlâk etmek ve oraya bir kütüphane yapıl
ması İstanbul vilâyetiyle vekâletimiz arasmda 
takarrür etmiştir. Ankara için de müsait za
manlar geldiği vakit büyük bir millî kütphane 
yapılması takarrür etmiştir. Kütüphanelerin 
idaresi, arkadaşımın da buyurduğu gibij ha-
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kıkaten ilme, bilgiye ve melekeye ihtiyaç gös
termektedir. Bunun için bir nevi filoloji tah
sili yaptıktan sonra iki senelik Bir tahsil ol
mak zere kütüphanecilik için yeni teşkilât ya
pılmak üzere bir kanun hazırlamaktayız . Bun
dan önce de Ankara Dil ve Tarih fakültesinde 
talebesi elli olmak VĞ W sene sürmek üzere bir 
kütüphanecilik kursu açılmıştır, devam ediyor. 
Burada ders veren arkadaşımız şimdi Maarif 
vekilliği yayım müdürlüğünü yapan ve Al
manya'da kütüphanecilik tahsil etmiş bulunan 
mütehassıs bir arkadaşımızdır. Bunun haricinde 
arkadaşımın da işaret ettiği gibi, atalardan bize 
kalmış kıymetli eserleri tasnif ederek, tasvir 
ederek fişlerini yaptırmak, bunların kayıtla
rını vucüde getirmek işiyle meşgul bulunmak
tayız. Yalnız umumî kataloglar yapılması im
kânı olmadı. Çünkü birkısım mühim kitapları 
kütüphanelerden, bulundukları yerlerden al
mak zaruretinde kaldık. Onun için bunlar hariç 
olmak üzere bütün kataloglar yeniden işlen
mekte ve yapılmaktadır. 

İstanbul'da bir reis, beş âzası olan kütüpha
neler tasnif komisyonu tarih yazmalarını bitir
miştirler. Bunları tıpkı Britiş Müzeum'un ka-
toloğu gibi, müellifi hakkında ve eser hakkın
da geniş tafsilâtla neşre başlamış bulunuyoruz. 
şimdiye kadra bu neviden tetMkatı yapılmış ve 
yazılmış otuz yedi bini geçmiş kitap mevcuttur. 
Bütün bunların dışında bir kısmı yapılmakta 
bulunan, bir kısmı tasavvur halinde kanuna 
bağlanılması düşünülmüş olan bu işlerin dışında 
bir esaslı teşebbüsümüz daha var, o da muhtelif 
seyahatleri esnasında Reisicumhurumuzun bu 
meseleye, kütüphane meselesine el koyması ve 
Halkevleriyle Maarif vekilliğinin bu mevzuda 
iş birliği yapıp geniş bir kütüphanecilik hare
keti vucude getirilmesi hususundaki arzuları ve 
emirleri oldu. Cumhuriyet Halk Partisi üe Ma
arif vekilliği bu hususta temasa geçmiştir. Bi
zim kütüphanemiz olmıyan yerlerde Halkevi 
kütüphanesi var ise onlardan, bizim yok oldu
ğumuz yerlerde onların varlığından istifade 
edip, Halkevi teşkilâtiyle tevhit ederek önü
müzdeki sene ve seneler içerisinde memlekette 
geniş bir kütüphanecilik hareketi yapılacaktır. 
Hattâ halk için kütüphanelerde mevcut olan 
kitaplar dışında bu günkü ihtiyaçlara cevap 
verecek eserler neşretmeği ve bunları program
lamağı hesaba katmış bulunuyoruz. Onun için 
Halkevi kütüphaneleri, umumî kütüphaneler, 
büyük merkezlerdeki büyük millî kütüphaneler 
halk için Halkevleriyle beraber yapacağımız 
kütüphaneler bu suretle programlanmıştır. Her 
imkân tahassül ettikçe gerek bina ve gerek 
adam yetiştirmek hususunda bu proğramm ger
çekleştirilmesine geçilecektir. Arkadaşımın tah
sisatı az görmüş olması bizim tabii usulümüzün 
neticesidir. Hiç bir zaman huzurunuza başlama
dığımız bir iş iğin para almağa gelmedik. (Bra

vo sesleri). Evvelâ parasız tarafını yapıyoruz, 
ondan sonra bize kolay kolay para veriyorsunuz. 
Bu hususta da işin parasız görülecek tarafını 
tertipliyoruz. Ondan sonra da bir gün para is
temeğe geleceğimden emin olabilirsiniz. 

REÎS — Fasıl kabul edilmiştir. 
F. 

712 

713 

714 

715 

716 

71/ 

718 

719 

Müze ve âbideler masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Okul müzesi ve terbiyevi eser
ler masrafiyle okul müzesi için 
satın alınacak eşya bedeli ve 
katalog neşriyatı, eşya ve ser
gi nakil masrafları ve seyyar 
sergilerde bulunacak memur
ların harcırah ve yevmiyeleri, 
müze tathiriyle malzemesi mas
rafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Tesisat levazımı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Tamir ve istimlâk masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Maaş ve ücret 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Üniversite masrafları 

Lira 
103 930 

1 570 

119 790 

92 800 

5 300 

7 000 

756 865 

807 810 
BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ

la) — Efendim, cetvelde yazılı rakamla arka
daşımızın okuduğu rakam arasındaki büyük 
fark nazarı dikkatinizi celbetmiştir. Onun se
bebini arzetmek üzere huzurunuza çıkmış bu
lunuyorum. Bu masrafın yükselmesine saik şu
dur: Üniversitenin hasta yatak adedi 1003 
tür. Bunun tatbiki tedrisata kâfi gelmemektedir. 
Buna karşı tedbirler alınmış Cerrahpaşa hasta
nesinde bir cerrahî kılinik ve Guraba hastane
sinde de kadın ve doğum kliniği yapılmış, fa
kat vesaiti ikmal edilmediği için bunun faa
liyete geçirilmesi kabil olmamıştır. Bu, Encü
mence tetkik edildi ve 250 000 liralık bir mas
rafı istilzam ettiği anlaşıldı. Bir taraftan çok 
muhtaç olduğumuz yatak adedini çoğaltmak, 
diğer taraftan tedrisatta lâzımgelen kolaylığı 
temin edeceği için Encümeniniz, mazharı tasvi
biniz olacağı kanaatiyle, buraya 250 000 lira 
ilâve etti. Binaenaleyh yekûnda 250 000 liralık 
bir fark gözükmektedir. Kabulünü rica ederim. 

REÎS — Fasıl kabul edilmiştir. 
F. Lira 

720 Maaş ve ücret 326 498 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

721 Masraflar 141 738 
REÎS — Kabul edilmigtir. 
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722 Maaş ve ücret 144 048 
REİS -— Kabul edilmiştir. 

723 Fakültelerin bütün masrafları 119 150 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

724 İzmir arsıulusal fuarmda yapı
lacak kültür pavyonu için Fu
ar komitesine yardım ve sergi 
masrafı 4 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

725 Maaş ve ücretler 491 044 
REİS — Kabul edilmiştir. 

726 İdare mesrafları 264 043 
REİS — Kabul edilmiştn\ 

727 Kitap, mecmua, tercüme, telif 
ve tabiye masrafları 21 500 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Efen
dim, bu 727 nci fasılda, «kitap, mecmua, ter
cüme, telif ve tabiye masrafları» faslında azıcık 
durmak lâzımdır. Bunu vakıa her vakit Maa
rifte sureti hususiyede konuşuruz amma, Heye
ti Umumiyenin yardımı lâzım, onun için arze-
diyorum. Buraya 15 bin lira konmuş. Acaba 
bu, müelliflere mi verilecek? Anlaşılan telif, 
tercüme, hakkı telif, kitabm basılması v. s... 
hepsi 15 bin lira... Az gibi geldi bendenize. Az 
mıdır, çok mudur bunu Vekil Beyefendi söyler
ler. 

Yalnız bir şey arzedeceğim : Kitap, mecmua, 
telif, tercüme masrafları derken, ben bir de 

* musahhih masrafı istiyorum. Kitap yazan bü
tün arkadaşlar bilirler, bu nasıl bir derttir. 
İnsan kendi yazısmı tashih edemez. Çünkü yaz
dığı şeyin ruhiyle meşguldür, imlâsıyla değil. 

* Kendisi dört kere de tashih yapsa yine mu
vaffak olamaz. Benim yazdığım kitaptaki kaba 
hataları cahil bir daktilo okurken, bu nasıl 
şeydir diye bana gösteriyor. Şimdi bizde âdet 
nasıldır? Her kitap basılırken, meselâ bir coğ
rafya kitabı yazılıyor, onu yazan adam sonuna 
kadar tashihini yapacaktır. Bir felsefe kitabı 
yazan, bir edebiyat kitabı yazan adam da böy
ledir. Kendisinden evvel birisi tashihini yap
sın hiç olmazsa, o eseri yazan adam en son tas
hihi yapsın, bizde böyle şey yoktur. Fakat Av
rupa, da ufak veya büyük bir eser, bir taravay 
bastırmak istediğiniz zaman böyle değildir. En 
ufak bir hatasına kadar tashih edilir. Meselâ 
ben beş sene evvel Almanya'da kanser hak
kında bir yazımı bastırmıştım. Tashihini ba
na göndermişlerdi, bir de baktım hiç hata 
yoktu, sanki hatır için göndermişler gibi bir 
şey. Çünkü Avrupa'da matbaalarda dehşetli 
maaş alan musahhihler vardır. Bu, umumî bir 
derttir. Bu vesile ile bütün yazı yazan arka
daşlarım şunu bilmelidir ki bir kanun yaparak 
bütün matbaaları yüksek maaşlı musahhih ça
lıştırmağa mecbur etmek lâzımdır. 5 kuruş 
yerine 105 kuruş kazanmak için hizmet eden , 

matbaalar bu suretle ortadan kalksm. Gazete
lerde böyle yanlış yoktur. Gazetelerde kıyamet 
gibi yazı çıkar, fakat yanlış yok. Çünkü mu
sahhih.^ yanlış yaparsa derhal kovarlar. Bili
yorsunuz gazeteciler gayet hassastırlar.- O 
makaleleri yazan arkadaşlar gece yarılanma 
kadar orada beklerler, Mürettipler bakarlar, 
musahhihler bakarlar, velhasıl nadir yanlış çı
kıyor. Fakat kitaplar öyle değildir ki. Geçen
lerde bir kitap çıkarclım bendeniz, üç yüz say
fa. Üç yüz sayfada 65 hata çıktı. Bu benim 
gözümden kaçtı, musahhihin gözünden kaçtr. 
Sonra efendim, nedir o yeni linotip makineleri? 
Piyano çalar gibi makineler. Bu makinelerle 
yazarken, bir virgülü tashih ederken, gözü 
virgülde oluyor, fakat o bir taraftan bir vir
gülü düzelteyim derken iki yanlış daha yapı
yor. 

Bir arkadaş söyledi, Temps matbaasının mu
sahhihi bir akademisyen imiş, yani akademi 
âzası imiş. Bilmiyorum, fakat Vekâlet Devlet 
matbaası için ayrıca yüksek maaşlı bir şey tu
tabilir. Demiyorum ki yüksek maaşlı demekle, 
okumuş, Darülfünun mezunu, her şeyi bilir 
olsun. Ne kadar olsa tezgâhtan yetişmiş ser-
mürettiplerin eline kalmaktan daha iyidir. On
dan dolayı olmaz. Bir darülfünun mezununa, 
bir doçente verilen aylık kadar verirse Vekâlet 
iyi olur, zannetmem ki bunu vermem desin, 
nihayet bu bir kişi, iki kişidir. Entertip ma
kineleri nihayet yirmi beş, yirmi sekiz harften 
ibarettir, eskisi gibi öyle dört yüz seksen kasa 
yoktur, ne Allahm belâsı şeydi o, öyle değildir 
simdi. Bununla beraber arkadaşlar formanm 
birinci tashihinde seksen yanlış, ikinci tashi
hinde kırk yanlış, üçüncü tashihinde beş yanlış, 
dördüncü tashihinde yine on yanlış oluyor. Zan
nederim Vekâletçe kanunu yapılmıştır, mad
desi yapılmıştır amma önümüzde bir yıl vardır. 
Kıyamet gibi kitap çıkıyor, bunun bir çare
sini bulup hilei seriye ile yapmalı (Gülüşmeler). 

NECMEDDİN SAHÎR (Bingöl) — Şimdi 
öyle sey yok. 

MAÂRİF VEKİLİ HASAN ALİ YÜCEL 
(İzmir) — Arkadaşım yalnız faslın numarasına 
bakmışlar zannediyorum. Halbuki o kısım ... 

Dr. SAÎM ALİ DİLEMRE (Rize) — Mekanik 
kısım . 

MAARİF VEKİLİ HASAN ALİ YÜCEL 
(Devamla) — Sekizinci kısım Yüksek mühen
dis okuludur. Buradaki kitap, mecmua tabı 
masrafları yalnız Yüksek mühendis okuluna ait
tir. Fakat bunu söylemekle ihtarlarına alâka
sız kaldığım zehabı hâsıl olmasın. Bu tashih 
işiyle biz de meşgul olmaktayız. Fakat mese
lenin ehemmiyeti seviye dâvası bluşundadır. 
Yüksek tahsil görmüş bir zat matbaaya gelip 
sabahtan akşama kadar tashih edecek. Daha 
yüksek tahsil görmüşlerimizin adedi o hale gel
memiştir. Buna rağmen biz elimizden geldiği 
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kadar yüksek tahsilli gençleri, o vazifeye gele
bilecek olanları çekip getirmeğe çalışıyoruz, 
Bunun hususi yetiştirmesi de vardır. Bunları 
yetiştirmeğe çalışıyoruz. Tashih usullerinde mü
elliflerden de şikâyet edilmketedir. Arkadaşım 
da zannederim müellif olarak konuşuyor. Biz 
onlara şöyle tashih edeceksiniz diyoruz. Onlar 
büyük babasından gördüğü gibi şöyle bir çizgi 
çekiyor, kenarından çiziyor. Onun için müel
lif bakımından da bu alışkanlığı bozup düzelt
meğe ihtiyaç var. (Gülmeler). Binaenaleyh gerek 
musahhih ve gerek müellif, gerek mürettip sevi
yemiz yükselince mesele hallolunacaktır. (Gü
lüşmeler, alkışlar). 

REÎS — Fasıl kabul edilmiştir. 
F. Lira 

728 Ecnebi öğretmenler ücret ve 
masrafları 102 040 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

729 Kanunları mucibince askerlik 
dersleri öğretmenlerine verile
cek ücret 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

730 3335 sayılı kanun mucibince ya
pılacak tedavi, yol ve sair mas
rafları 200 
REÎS —- Kabul edilmiştir. 

731 Geçen yıl borçları 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

732 Eski yıllar borçları 1 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

733 Maaş ve ücret 218 725 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

734 Kanunları mucibince askerlik 
dersleri öğretmenlerine verilecek 
ücret 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

735 Teknik okulu masrafları 239 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

K - Nafia vekâleti bütçesi: 
REÎS — Nafia vekâleti bütçesine geçiyoruz. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var mı? 
MEMED ALDEMÎR (îzmir) — Arkadaşla

rım, Cumhuriyet idaresinin gelecek nesiller ta
rafından da daima takdir ve şükranla anılacak 
eserlerinden birisi de memleketteki ecnebi şir
ketlerin millileştirilmesidir. İzmir'de su, elek
trik. tramvay şirketi ecnebi firmasını daima 
muhafaza ettiği halde yıllardanberi bu şirketin 
mevcudiyeti bizi üzmektedir. Saym Generalin 
bu şirketin millileştirilmesi etrafındaki müza
kereler ve çalışmaların neticeleri hakkmda bi
zi lütfen temin etmelerini rica ediyorum. 

RUŞENÎ BARKIN (Samsun) — Arkadaşlar, 
nafıamız için bir kaç söz söylememe müsaadenizi 
rica ederim. Nafiamız hakkında istediğim 
tahlili yapmadan önce İmparatorluk nafiası ile 

Cumhuriyet nafiası arasında bir mukayese ... 
(Mukayeseye imkân yok sesleri) yapmak gibi 
bir sevi istilzam edivor. Fakat İmparatorluk na-
fiasınm vabanm ellerle yaT>tr£n: pek az sey ile, 
Cumhuriyetin Türk eli ve Türk bilgisi ile yar>-
tı#ı pek cok sevi mukayese edince aradaki vok 
ve var arasmdaki fark tezahür eder. Cumhu
riyet Türk eli ve Türk bilgisiyle mesaisini hızla 
tekemmüle çalışırsa Cumhuriyet neslinin yerini 
ikinci nesle terketmezden evvel. İmparatorluk 
arasındaki fark gibi değil, bu iki nesil arasın
daki fark, hiç ve hep olacaktır. Türkiye tam 
mânasiyle her sahada Türk bilgisi ve Türk eliy
le mükemmel, medeni ve mesut memleketlerin 
üst seviyesine çıkmış olacaktır. 

Arkadaşlar, Cumhuriyetin ilk senelerinde 
zannederim Bağdat demiryolunu satın almağa 
çalıştığımız vakit, alâkadar ecnebiler, vaz geçin, 
siz bu oyuncağı kırarsanız dediler. Bundan bir 
kaç sene evvel Avrupa'da seyahat ederken çok 
yerde şimendiferimizin mükemmeliyetini ara
dım arkadaşlar. Oyuncağı kırarsınız diyenle
rin memleketinde bizim şimendiferciliğimize 
yükselmek ihtiyacında olan adamların çok ol
duğunu gözümle gördüm. 

Çok gezdiğim için, eskiden Avrupa'da, hat
tâ Asya'da ve Mısır'da gezerken akar suların 
ve râkit duran göllerin o memleketler için birer 
süs, birer yol ,birer servet kaynağı, hayat kay
nağı olduklarını görüyordum. Bizim memleketi
mizde akar suların ve göllerin yalnız hastalık 
ve bataklık kaynağı olduğunu görerek elem du
yardım. Millî Şefimizin uğurlu eliyle şimendi-
fercilik siyasetimiz öne atıldığı vakit, yurda 
ecnebiler üşüştü. Fakat ondan sonra yetişen 
kıymetli mühendislerimiz - ki birisi de içimiz-
dedir, Abdurrahman Naci Demirağ - onların 
hepsine yol verdiler, onların yerine geçtiler. 
Çünkü Türk eli onlardan daha kuvvetli, 
Türk kafası onlardan daha iyi işlemiştir. 10 - 12 
senedenberi Samsun vilâyetinin mebusu sıfatiy-
le ilk gittiğim gündenberi Samsun'da iki tane 
delta vardır. Birisi Kızılırmak, diğeri Yeşilır-
mak. Baktım orası batmış, köylerin minaresi su 
içinde kalmıştır. Eriyen, biten, sıska, ölü, nebi-
leyim, bir bir belâ içinde ve orada türeyen vah
şi ormanlar içerisinde milyonlarca domuz, mem
leketi kavuruyor. Biz nasıl olacak diye mütema
diyen Nafia vekâletine söyler dururduk. Hattâ 
Millî Şefimiz oraya geldiği vakit yalvardım, bir 
işimiz var; bataklık dedim. Bundan bir kaç gün 
evvel Su işleri reisi çok değerli mühendisimiz 
Salâhaddin Beyi görmeğe gittim. Benim derdi
mi biliyordu, bana dedi ki; gel senin deltaları
nı göstereyim. Beni aşağı salona götürdü - ki bi
zim bu salondan büyük - orada büyük bir ser
gi gördüm, memleketin bir çok mıntakalarmda-
ki bataklık sahaların kabartma haritaları ya
pılmış, işlenmeğe başlamış veya yapılmak üze
re, ihale edilmek üzere hazırlanmış, yapılacak, 
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ihale edileeekrDİan yerlerin kurutma ve sulama 
maketlerini gördüm. Hepsi kabartma harita
lardı. Bu meyanda bizim Bafra ve Çarşamba'-
daki su işlerine ait* kabartma harita ve maket
lerini de yapılmış olarak gördüm. O vakit ba
na bu ziyafeti veren arkadaşım, orada çalışan 
amele olmasaydı, yapışıp öpecektim. Bu suretle 
Meclisimizin Nafiaya, büyük ehliyet sabib>,na-
fiaya verdiği büyük paralarla, su işlerinin de 
doğrudan doğruya en medeni memleketlere, en 
yüksek tekniğe meydan okuyacak ve onlarla at 
bası yürüyecek kadar büyük bir kudretle bu işe 
el koyduğunu gördüm, hayran kaldım, çok min
nettarım. Yüksek huzurunuzda Nafia vekilimizi 
tebrik etmek ve bu işte çok çalışan Salâhattin 
Beyi takdir etmek isterim. 

Arkadaşlar, bugünkü bütçede de baktım ki, 
Nafia bütçesinin on dokuz küsur milyon liralık 
tahsisatından 5 900 000 lirası, yani üçte biri, yol
lara ayrılmıştır. Esasen anlaşılıvor ki Nafiamız 
şimendifer islerini sıraya koyduğu gibi, hayat 
işlerini, en büyük şeyleri ele aldığı vakit, yolla
rı da unutmamış ve o işi de yapmağa başlamış
tır. Çok temenni ederim, bu harpten cok kuvvet
li ve cok zengin çıkalım, o vakit Nafianm bu 
kıymetli elemanları ve yüksek mühendisleriyle, 
benim vasımda olan insanların bile ölmeden ev
vel, Türkiye'nin asfalt ana yollannın, asfalt 
transit yollarmm, Avrupa'nın ve en medeni 
memleketlerin yolları derecesinde yapıldığını gö
rerek, bunlar üzerinde otomobil ile seyahat, yap
mak şeref ve saadetine mazhar olacağını kuvvet
le ümit ediyorum. 

En büyük işleremizden biri de limanlarımız-
dır. Limanların plânları hazırlanmıştır, yalnız 
zaman ve dünya vaziyeti onlarm simdi yapıl
masına müsait değildir. Limanlar için dünyada 
bir nazariye ve bir kanaat mevcuttur ki liman 
yapmak şu ve şu milletlere nasiptir, en iyi lima
nı onlar ya^ar, nasıl ki demiryollarını da filân 
ve falan milletler iyi yapar, ucuz yapar derler. 
Bende o kanaat vardır ki limanları da, Nafia
nm kıymetli mühendislerinin kontrolü altmda, 
Türk mühendisleri ve Türk mütaahhitleri yapa
caklardır, buna inanıyorum. Nafia gayet mü
kemmel plânla, ilimle, bilgiyle, kudretle çalış
maktadır. Bundan dolayı onu bu kürsüden mil
let karşısında tebcil etmek istedim, kendilerine 
muvaffakıvet dilerim. 

İBRAHİM DIBLAN (Kocaeli} — Muhterem 
arkadaşlar, geçen sene Nafia bütçesinin müza
keresi sırasında muhterem vekilimizden bir rica
da bulunmuştum. Bu sene aynı ricayı yine tek
rarlamak mecburiyetinde görüyorum kendimi. 
Bu da nehir kenarlarında sellere karşı yapılan 
setler hakkında bir ricadır. Geçen seneki ma
ruzatımda, bu gibi şeddelerin yapılma zamanı
nın kış başlar başlamaz, yani yağmur mevsimi 
başlar başlamaz yapılması daha doğrudur de
miştim. O şeddeler yağmurlar dolayısiyle basıl

mak suretiyle daha sağlam bir hale gelebi
lecek. Her halde kendileri ve bu işle alâkadar 
olan. Su işleri dairesi daha iyi takdir buyu
rurları 

Fakat maalesef yine gördüm ki, halen Sey
han kıyılarında, vakıa bunu şükranla arzeılece-
ğim, sedler yapılmaktadır. Fakat bu mevsimde 
yapılanlar, yağmur mevsiminin geçmiş olması 
itibariyle, hem kaba kalacak, hem de pahalıya 
mal olacaktır. Pahalıya mal olmasının sebebi 
şudur: Bilhassa Çukurova mıntakası gibi bu 
mevsimde ziraat için ameleye çok ihtiyaç bu
lunduğu bir sırada elbette ki amele yevmiyeleri 
daha kabarık olacağından, daha çok phalıya 
mal olur. Bereket versin ki tabiatta bu gene 
bize yardım etti, sel olmadı. Şeyhanm mutadı 
olan büyük kabarıklardan birisi olmuş olsaydı 

maalesef bu sene bu uğurda sarfedilen paranın, 
% 95 diyeceğim, beyhude yere sarf edilmiş olur
du. Çok şükür ki böyle zarar verecek sel ol
madı. 

İkinci bir mesele de, amele taburları hakkın
dadır. Arkadaşlarım; diyeceksiniz ki sen amele 
taburları işlerinden ne anlarsın? Askerlik bun
ları bana da öğretti. Harbi umumide yol mühen
disliği yaptım, tabii amele taburlariyle. Maalesef 
bu sırada, yani bu zamanda çalışan amele tabur
larından beklenen istifade görülmüyor. Beklenen 
iş yapılmıyor ve yaptırılmıyor. Bu işte çalışan 
efrat her şeyden evvel bilmelidir ki, askerdir. 
Binaenaleyh askerin disipline riayetkar olması 
lâzımdır. Başlarındaki âmirleri de aynı şekilde 
kendilerini sıkı bir disipline tabi tutmaya ça
lışmalıdır. Disiplin yok arkadaşlar, lâyikiyle 
çalışma yok. Mütemadiyen temaruz var. Dok
torlar da maalesef kendilerine hasta raporu 
veriyorlar ve istirahata gönderiyorlar. Halbuki 
istirahat verilen kimseler, bilhassa şehir ve ka
saba civarında çalıştırılıyorlarsa aileleri kendi
lerini, bir otelde veya pansiyonda veya kirala
mış bulundukları bir evde bekliyor, gelip vakit
lerini aileleriyle beraber geçiriyorlar. Amele 
böye çalışmaz arkadaşlar. Halbuki bu amele 
mevcuduna göre yapılması lâzımgelen iş, şim
diye kadar yapılmış olandan, yapılmıştan^, as
gari olarak üç misli fazla ilerleyebilirdi. Ar-
zettiğim gibi disiplin yoktur. Amele bölükleri
nin başında bulunan mühendis ve zabitler ya 
çalıştırmasını bilmiyorlar veya herhangi bir se
bepten dolayı çalıştırmıyorlar. Bu hususları ar-
zetmek istedim. 

EMİN ASLAN TOKAD (Denizli) — Elek
trifikasyon ve sulama işlerine ait bir iki keli
me söylemek istedim. Elektirifikasyon işletimiz 
hali tetkiktedir. Fakat bir türlü asıl faaliyet 
sahasına geçmiş değildir. Sudan istihsal edile
cek elektrik işleri bilhassa sanayi ve istihsalât 
üzerinde müessir olacak, maliyet fiyatını indi
recek mühim bir teşebbüstür. 
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Binaenaleyh sulama işile beraber yürümesi 

tabii olan bu mevzuda Nafia vekâletimizin daha 
cezri ve daha seri adımlar atmasmı temenni 
ediyorum. r-

Sulama işlerine gelince: Bundan 2 - 3 gün 
evvel Sayın Vekilimizin matbuata verdiği be
yanatını okuduktan sonra büyük bir haz duy
dum. Yalnız bendenizin şahsi kanaatim, bu 
sulama, büyük ve küçük sulama işleri olarak 
ikiye ayrılmalıdır. Büyük sulama işleri ta
bii zamanla mukayyet büyük işlerdir. Fakat 
ahvali hazıra icabatı, bizim biran evvel istih-
salatımızı artırmamız ve maliyet fiyatını dü
şürmemiz lâzmıgelmektedir. Bunun inikası
nın hayat ve maişet sahalarına kadar gidebi
leceği tabiidir. Binaenaleyh küçük su işleri
mizi, meslâ bir milyon liraya kadar diye bir 
hudut çizelim, bunları müstacelen yapmak 
lâzımdır. Bu işlerin biraz ağır gittiğini ben
deniz görmekteyim. Kendi dairei intihabi-
yemde böyle ufak su işleri vardır. Her nedense 
müddeti bittiği halde bir türlü intaç edilemiyor. 
Öyle tahmin ediyorum ki, Vekâlet, gerek ele
man bulmak, gerek malzeme bulmak bakımın
dan bir çok müşkülâta mâruz kalıyor. Binaen
aleyh bu işlere arzu ettiğimiz süratle hız ve
remiyor. İşin iktisadi bakımından, zirai ba
kımından ehemmiyeti fevkalâdesini düşüne
rek, icabederse amele taburları teşkil etmek 
ve kullanmak suretiyle çimento ve demir gi
bi malzemeyi diğer sahalardan almak sure
tiyle, bu işi biran evvel neticelendirmesini te
menni ederim. Yani bu mesele, bir Hükü
met meselesi olarak, müstaceliyet kesbeden bir 
meseledir. Bilhassa malzeme bakımından, her 
hangi bir müteahhidin esbabı mucibeler ser-
dederek temin edemiyeceği malzeme yüzün
den bu işlerin geri kalmasını doğru bulmuyo
rum. Bu hususta Hükümetin daha süratli, daha 
hızlı adımlar atmasını istirham ediyorum. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMÎRAĞ (Sivas) 
— Sayın arkadaşlar, geçen sene bütçesi mü
nasebetiyle temas ettiğim bir noktaya bu se
ne de temas etmekten; bunun üzerinde konuş
maktan kendimi alamıyacağım. Bu mesele yol
lar meselesidir. Henüz aranıza karışmak şe
refine nail olmadan dahi, Türkiye yolları
nın, şimendiferler gibi bir program ve bir ha
rekete bağlanmış olmasını görmek benim için 
hayatımda en büyük zevki teşkil edecekti. Ara
nıza girmek şerefine nail olduktan sonra bu 
vaziyetin tahakkuku için bütün mevcudiyetimle 
çalışmak da benim için en büyük esaslı bir nok-
tai nazar olmuştur. Bu itibarla Dünyayı sa
ran felâketlerin ve bizim etrafımızı çevrele
yen bütün bu ıztırapların içerisinde her şey
den evvel istiklâl ve şerefini korumağa ma
tuf olan Millî Müdafaanın takviyesi yanında 
gerçi bu hareketler biraz tâli görülebilir ve ben 
de bunu kabul ediyorum, fakat bazı hareket- I 

ler vardır ki, yürümeden evvel -program çiz
mek, lâzımgelen vesaiti ihzar etmek daha evvel 
lâzım olan şeylerdir, işte benim de kanaatim, 
nihayet memleketin ana damarlarını teşkil 
eden ve yaşaması için mutlaka temini lâzım
gelen yollarımızın muntazam, programlı bir 
şekilde muvaffakiyetle ilerlemesi için lâzım olan 
kanunların, teşkilâtın ve tertibatın şimdiden 
hazırlanmış olması ve şimdiden hazırlanmağa 
başlanmış olmasını istihdaf etmeği temenniden 
ibarettir. 

Muhterem arkadaşlar, şimendiferler, yollar, 
malûm olduğu üzere, bir insanın vücudunda
ki damarlar mesabesindedir. Eğer bunlar iyi 
çalışır, vazifesini iyi ifa ederse insan da zin
de olur, hayatta olur ve vazifesini ifa eder. 

Şimendiferlerimiz, Ulu Şefimizin çok za
man evvel koyduğu elinin kudreti sayesinde, 
yolunu almış ve müntehasma yaklaşmak isti
dadını göstermiştir. Bugün elimizde Irak ve 
Van'a giden yolların inşası devam etmekte ve 
istanbul - Ankara - Bolu hattının da etüt ve is
tikşafları bitirilmiş bulunmaktadır. Bu iti
barla bu saha, bu branş gidilmesi lâzım olan 
istikameti bulmuş ve çok az bir zaman zarfın
da hedefine vâsıl olacak vaziyete girmiştir. 

Yollarımız maalesef böyle değildir arka
daşlar. Asgari bir ihtiyaçla muhtaç olduğumuz 
40 000 kilo metrelik bir yolun bu günkü mevzu
atımızla, bugünkü tahsisatımızla, bugünkü 
teşkilâtımızla asla yapılmasına bendeniz im
kân görmüyorum. Onun için yeni bir teşkilât, 
yeni bir kanun, yeni bir vaziyet ihdas etmek 
mecburiyetindeyiz. 

Nafia vekâletimiz bu hususa dair yeni bir 
yollar kanunu hazırlamıştır. Edindiğim ma
lûmata nazaran bu kanunun ana hatları şunlar
dır: 40 bin kilometreden ibaret olan yollarımı-
zm, memleketi baştan başa kateden ve vilâyet
leri biribirine veya vilâyetleri merkeze, iskele 
veya istasyonlara bağlıyanlara «Devlet yolu» 
namını veriyor ve bunların doğrudan doğruya, 
Nafia vekâleti, şimendiferlerde olduğu gibi, 
kendi tarafından merkezden idaresini kabul 
ediyor. Bunun haricinde kalan, kasabaları vilâ
yet merkezine bağlıyan ve kasabaları birbirine 
bağlıyan yolları «vilâyet yolu» addediyor ve bu 
gibi yolların inşa, tamir ve idaresini de şim
diki gibi vilâyetlere terkediyor. 

Muhterem arkadaşlar, yol varidatı diye bu
gün elimizde 14 milyon liralık bir varidat var. 
Bu 14 milyon liranın, belki ufak kesir hatala
rı yapacağım, affınızı dilerim, bunun takriben 
4 milyon lirası amelei mükellefedir, üst tarafı 
nakden istihsal edilen kısımdır. Bu 10 -10,5 mil
yon liranın 550 bin lirası, belki daha fazlası, 
idarei hususiyeler tarafından, tabiatiyle bir ıztı-
rar neticesi olarak, yollara, mekteplere vesair 

| hizmetlere tahsis edilmiştir. Asıl % 10 olan Na-
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fia hissesi, 1 500 000 ilâ 1 700^000 lira arasın- I 
da bir miktardır. - | 

Bu para doğrudan doğruya bazı yollar ve 
köprülerin yapılmasına tahsis edilmektedir. Di
ğer dört milyon kadar kısmı da, vilâyetler ta
rafından muhtelif yollar inşa edilmek, inşa edil
mek diyemiyeceğim, muhtelif yollara serpil
mektedir. Bu takdirde benim kanaatimce dört 
milyon liranın hemen yarısı heder olmakladır. 
Çünkü bir yol için muktazi paranın tamamı ve
rilmeyip de üçte bin veya yarısı verilirse, emin 
olun, bunlar da heder oluyor. Bu yollar bir iki 
sene sonra harabiye yüz tutuyor. Fennin ica-
bettirdiği tertibat ve icabata göre yapılmış ol
muyor. Vilâyetin koyduğu cüzi tahsisatla süm-
mettedarik yapılıyor. Hükümet bu mevzuda bir 
takım varidat menabii bulmuştur. Kazanç 
vergisini, yol vergisini dereceye ayırmış, ben
zin ve petrola vergi koymuş sonra büyük yollar 
mukabili idarei hususiyeler varidatın bir kısmını 
alıyor ve bu suretle 19 - 20 milyon liralık bir 
varidat temin ederek yolları yapmak esasına 
gidiyor. Fakat muhterem arkadaşlar, bu pro-
garmda ne Maliye vekâleti, ne de Dahiliye ve
kâleti mutabık kalmıyor ve binaenaleyh, dört 
gözle beklediğimiz yol kanunu da bir türlü hu
zurunuza gelmemiş oluyor. Çünkü tahsisatın 
bir kısmmı Dahiliye vekâleti almak istiyor, o 
diyor ki: bunun yarısı benim deruhde ettiğim 
hizmetlerin mukabilidir, bunu verirsem diğer
leri kalır. Doğrudur. Maliye vekâleti de : böy
le hususi vergiler tarhedilemez diyor. Bu su
retle bu program tahakkuk etmiyor ve bu yol 
kanunu da buraya gelemiyor. Bu seneki büt
çeye 5 milyon lira gibi bir tahsisat konduğunu 
görüyoruz. Hakikaten hiç yoktan iyidir. Fa
kat arkadaşlar iki türlü yol işi vardır: biri, 
mevcut yollan hüsnü suretle muhafaza etmek 
birisi de yeni yollar yapmaktır. Ben size bir 
mühendis sıfatiyle temin edebilirim ki, bu beş 
milyon lira mevcut yollarımızın hüsnü muhafa
zasına ancak kâfidir. Halbuki, ilerlemek için 
asgari 40 bin kilometrelik yolu behemehal yap
mak lâzımgeliyor. Geçen seneki maruzatımda 
arzetmiştim. bu yolların yapılması ve tamiratı 
mütemadiyesi için normal fiatlara göre 370 - 400 
milyon lira lâzımdır. Bu sene de 20 milyon lira 
kabul edilmek suretiyle rubu asırda yolların 
ikmal edilebileceğini bilhesap, o zaman arzet
miştim. 25 sene sonra dahi memleketin muhtaç 
olduğu ve damarı mesabesinde olan bu yollarm 
yapılması için tahsisata sahip olmıyacağız. Yani 
bu şerait altında rubu asır sonra dahi istediği
miz bu yolların yapılmasının imkânını elde ede-
miyeceğiz. Onun. için gerçi bu fevkalâde ahval 
zamanında 20 milyon lirayı bütçeye tahmil et
mek hakikaten müşküldür. Fakat nihayet bir 
program hazırlayıp ve bunu teşkilâta bağlamak 
için yapılacak hazırlıklar ikmal edilirse, geçe
cek ilk seneler zarfında bu 20 milyon lirayı 1 
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sarfedemeyiz. Birinci sene için 5 ve ikinci se
ne için 10 milyon, sonraki seneler için de 20 
şer milyon5 vermek suretiyle bu iş pekâlâ yapı
labilir. Bunun için şimdiden bunun kanununu 
hazırlıyarak, bu tarzda varacağımız hedefi tâ
yin ve tesbit etmek lâzımdır. 

Onun için Hükümetten rica ediyorum, bil
hassa Başvekilden temenni ediyorum, bu esası 
göz önüne alsınlar, icabeden vekâletleri bir bi
riyle anlaştırsınlar ve memleketin muhtaç oldu
ğu yol işini kabili icra bir hale soksunlar. Hü
kümetten temenniyatım budur. 

NAFÎA V. Gl. ALİ FUAD CEBESOY (Kon
ya) — Muhterem arkadaşlarım, bu kürsüden 
Nafia vekâletinize ve onun kıymetli teknik 
adamlarına karşı Ruşeni Bey arkadaşımızın 
göstermiş olduğu emniyet, itimat ve takdirine 
burada teşekkür etmeği bir vecibe addederim. 
Görüyorum ki muhtelif arkadaşlarım da hemen 
aynı hissiyata iştirak etmektedirler. Bundan 
başka da kıymetli bir takım mütalâalar serdet-
inektedirler ki onlara da bu kürsüden cevap 
vermeğe çalışacağım. 

Yine Meclisi Âlinizden almış olduğumuz yük
sek direktifler dairesinde şimdiye kadar 
memleketimizde ecnebi sermayesiyle işle
mekte olan şirketleri daima millileştir
mişindir ve hattâ harp başlamadan ev
vel İzmir su ve elektrik ve tramvay şir
ketleri gibi en sona kalanlarını da millileş
tirmek teşebbüsü de yapılmış iken harp çıktı. 
Bunlann ekserisinin idare meclisleri Avrupa'da 
olduğu için derhal temasa gelemedik. Mamafih 
bu harp zaruretleri karşısında bu şirketlerin 
biran evvel millileştirilmesi için ne yapılmak 
lâzımgeliyorsa onun üzerindeyiz ve yakında ya
pacağız. Bunlardan su şirketinin zaten alınma 
zamanı gelmiştir. Hukuk müşavirlerimiz bunu 
tetkik etmektedir. Yakında tabii huzuru âlinize 
bir kanunla gelerek bu meseleyi de esasından 
halledeceğiz. Onun için bu suali yapan arkada
şımın müsterih olmasını rica ederim. 

İbrahim Bey arkadaşımız sularda şedde in
şası hakkında bazı mütalaalar söylediler, ülger 
iyi anlıyabiidim ise buyuruyorlar Ki, bu yapı
lacak setler yağmur başlamazdan biraz evvel 
yapılsın ve sonra yağmur yağdıktan sonra bas
ımısın. Yani yağmur mevsiminde devam edile
bilsin ve iş hacmi azaltılsın ve bu suretle dana 
sağlam bir iş yapılsın. Sonra amele de bu mev
simde çoktur. Binaenaleyh o mevsimde yapıl
masını tavsiye ediyorlar. 

Ben zannediyorum ki bu şeddeler en ziyade 
sellerin su taşkınlarına karşı yapılmış bir tesi
sattır. Bunun inşasına uzun zaman ister. Ve 
amelenin, makinelerin iyi çalışabilmesi için iyi 
bir mevsim intihap etmek lâzımgelir. Binaena
leyh bizim su mühendislerimiz ve bu işde çalışan
larımız bize daima bunun iyi bir mevsimde yapı-
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İıp seUef gelmeden evvel bitmesini münasip 
görmüşlerdir ve bunun böyle olmasını daha uy
gun görüyorlar. Bu itibarladır ki bu kürsüden 
yine mühendis arkadaşlarımızın verdiği cevapla 
iktifa edeceğim. 

Sonra amele taburları hakkında bazı ehem
miyetli mütalâalarda bulundular. Biliyorsunuz ki 
biz buna amele taburu değil nafia takımı diyoruz. 
Nafia takanlarının geçen sene alelacele hangi 
şartlar dahilinde, ve hangi elemanlardan teşek
kül ettiğini ve bunların Nafia vekâletine nasıl 
devredildiğini bilirsiniz. Biz bunlardan âzami 
bir surette istifade edebilmek için teşkilâtlan
dırmağa ve kendilerinden âzami randıman al
mağa çalıştık. Şunu itiraf edeyim ki bu takım
lar bize geldiği vakit mevsim ilerlemişti. On
dan sonra da bunları tesellüm ettiğimiz yerden 
başka yerlere naklederek yine Millî Müdafaa 
vekâletince talebedilen yolların yapılmasında 
kullanmak mecburiyeti hâsıl oldu. Binaenaleyh 
o suretle de vakit kaybettik. Nihayet işe başla
dık. Fakat şunu da itiraf edeyim ki bazı yol
suzluklar olmakla beraber hemen bu yolsuzluk
ların Önüne geçmeğe çalıştık ve diyebilirim ki 
normal gidişe göre geçen sene % 70 randıman 
alabildik. Fakat geçen seneki vaziyetten isti
fade ederek bu sene kışın bunları daha iyi teş
kilâtlandırdık ve malûm olan yollar üzerinde 
teksif ettik, başlarına mesul idare adamları ge
tirdik ve aynı zamanda da heyeti fenniyelerini 
teğkil ettik. Evvelce yapılan istikşafa göre işe 
başladık. Bu sene bunlardan çok iyi randıman 
alacağımızı ümit ediyoruz. Bu hususta gerek 
vekâlet ve gerek Millî Müdafaa vekâletinin yap
tığı teftişlerden bunların bir usul ve bir nizam 
içinde çalışmağa başlamış olduklarını öğren
miş bulunuyoruz. Her taraftan gerek ordu ku
mandanlarından, gerekse Millî Müdafaadan al
dığımız raporlar bunu teyit etmektedir. Bina
enaleyh bu itibarla ibrahim Dıblan arkadaşımı
zın müsterih olmalarını rica ederim. 

Elektrik etüt işlerinden bahis buyuruldu. 
Malûmu âliniz Elektrik etüt işleri dairesi Na
fia vekâletine devredilmezden evvel iktisat ve
kâleti bünyesinde teşkil edilmişti. O zaman 
muhtelif müesseseler bu teşkilâta bazı vazife
ler, tetkikler vermişti. Bu idare tetkiklerini 
muntazaman yapmış ve istiyenlere devretmiştir. 
Bu meyanda kömür havzasında elektrik santra
lı tesisatı bu dairenin tetkikatı neticesine gö
re yapılmakta olduğu gibi daha bazı yerlerde 
bu gibi kıymetli etütleri vardır. Vekâletimi
ze devredildikten sonra kendi bünyemizde da
ha iyi teşkillendirerek ve esaslı tedbirler al
mak sayesinde daha fazla faydalanmıya başla
dık. Memleketin büyük sularmı, enerji kay
nağı olan bir çok sularmı kamilen tetMka baş
lamış ve bir çok yerlerdeki kıymetli etütlerini 
bitirmiştir. Bizim sular idaresiyle de anlaşarak 
kıymetli plânlar hazırlamıştır. Bu meyanda şu

nu kaydedeyim ki Sakarya'nın .Ankara'ya yâ-
km gelen Çağlayık mevkiinde bir baraj yapıp 
gerek Sakarya havzasının ihtiyat suyunu top
lamak ve gerek bütün Ankara'nın ve Kırık
kale'deki tesisatın enerjisini ve elektrik kuv
vetini temin etmek imkân dahiline gireceği gi
bi ilerde bugünkü vaziyetimiz 5 - 10 misli bü
yüse de onun da enerjisini verebilecek vaziyete 
girmiş olacaktır. Bunu şöyle düşünüyoruz : 
Bunun plânını bizim Sular idaresi kabul etmiş
tir. Hemen faaliyete başlayıp barajı ikmal ede
cektir. Bitirdikten sonra buradaki elektrik 
şirketi memnuniyetle, yaptığı kârdan ve Hü
kümetin yardımı olmaksızın bu civarın elekt
rik ihtiyacını sudan daha ucuza temin edecek
tir. Demekki Elektrik etüt idaresinin pratik 
olarak ele aldığı bir iştir.. 

Diğer taraftan Ege'de Gediz civarında Su
lar idaresi kâfi su biriktirmek istemiş ve bir 
baraj yapmak hususunda mutabık kalmıştır. 
Aynı barajm etütlerini de bu Etüt idaresi yap
tı. Hemen bitmiş gibidir. Elindeki tesisatla ba
raja başlıyacaktır. Bu, Gediz havzasının suyu
nu vereceği gibi, tekmil Ege mıntakasmın ener
jisini de verecektir. Daha bir çok etütler var
dır. Henüz başlamıştır. Tabii neticeleri gel
dikçe peyderpey huzuru âlinizde arzedeceğim. 
Binaenaleyh bugün müsbet olarak bu daireden 
istifade ettiğimiz şeyler bunlardır. 

Sonra iyi anlıyabildimse bu su işlerinde 
en evvel istifade edilecek kısımlardan başlan
ması tavsiye edilmiştir ve hakikaten biz de böy
le yapıyoruz. Yani bugün müstacel istifade edil
mesi lâzımgelen yerler ne ise her havzada on
ları önce yapmağa çalışıyoruz. Bundan bafka 
hakikaten bu su meselesi esaslı surette henüz 
daha halledilmemiştir. Bunun için de şimdiye 
kadar yapılan tecrübelerden istifade edilerek 
bir Sular kanunu hazırlanmıştır. Bu kanunda 
bilhassa küçük su ve saire hepsi evvelden gö
rülerek bu hususta güzel esaslar konmuştur. 
înşaallah bu kanunu yakmda huzuru âlinize 
getireceğiz, tetkik buyuracaksınız. Bu kanun
da memleketin su esası bir kül olarak halle
dilmiş olacaktır. Bunda acele etmedik. Sebe
bi de tecrübelerimizi daha ileri götürmek iste
dik. Fakat bugün tamamiyle kani olduk ki bu 
mesele getirilecek kanunla en iyi bu surette 
halledilmiş olacaktır. Tabii yüksek tetkikleri
niz bazı kusurlarımızı tashihe medar olacaktır. 

Abdurrahman Naci Demirağ arkadaşımız 
yollardan ehemmiyetli surette bahis buyurdular. 

Vekâletimiz senelerdenberi yol mevzuunu 
asla ihmal etmiş değildir. Daima ön plânda 
tutmuştur. Fakat yol meselesi hakikaten, neti
ceden anlıyoruz, diğer meselelerden daha güç, 
daha çok zamana ve daha çok paraya ihtiyaç 
olan bir meseledir. Ufak bir mukayese yapalım: 
Bugün memleketimizde 7 - 8 bin kilometreye ya. 

3 2 8 -
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km bir şimendifer şebekesi mevcuttur, bunu 
9 - 1 0 bin kilometreye çıkarırsak az çok mem
leketin şimendifer ihtiyacını temin etmiş bulunu
ruz. Fakat bugün 30-40 bin kilometrelik bir yol, 
teknik, modern bir yol şebekesi meydana getir-
sek, yine memleketin yola ihtiyacı olacaktır. 
Çok tetkikler yaptık, vekâletin şose ve köprü
ler kısmı eski bütçelerde bir heyeti fenniyeyi 
derpiş etmemişti. Biz bunu bir kaç senedenberi 
derpiş ettik, şimendiferlerde olduğu gibi yapa
cağımız yolların etütlerine başladık. Diğer 
taraftan elimizde mevcut olan Şose ve köprüler 
kanununu da esaslı bir surette tadil ederek hiç 
olmazsa hamle, hamle ve teknik bir surette ha
zırladığımız şebekenin ana hatlarını vücude ge
tirebilmek için ilk hamle olarak 15 bin kilometre 
yapalım dedik. Bu on beş bin kilometreyi eli
mizdeki vasıta, para, malzeme ve her bir ihti
mali nazarı dikkate aldığımız takdirde yirmi 
seneden evvel yapmanın imkânı yoktur. Bu 
yolları yapmakla beraber tabii diğer yolları
mızın bakımını, muhafazasını da ihmal edeme
yiz. Sonra daha bir çok askerî ve iktisadi yol
lar var. Bunları da ihmal edemeyiz. Yani iki 
koldan çalışmak mecburiyetindeyiz. Bu verdi
ğim izahattan anlaşılıyor ki çok büyük bir mev
zu içindeyiz. Kanunlarını çok esaslı surette 
tesbit ettik ve hazırladık. Şebekemizi de tesbit 
ettik. Bugün yine tahsisatımızı bu şebekenin 
bir kısmma tatbik etmeğe hasretmişizdir ve esas
lı bir surette yürümekteyiz. Bugün biliyorsunuz 
harp ihtimalleri, bir çok yoksulluklar nazarı 
dikkate alınırsa belki bu kanunun biranevvel 
tatbiki mümkün olamıyacaktır. Mamafih biz 
kanunu hazırladık, Bütçe encümeninin de arzu 
ve talebi üzerine Heyeti Vekileye göndereceğiz. 
Şunu da itiraf etmek mecburiyetindeyim ki bu
günkü Dr. Refik Saydam Hükümeti hakikaten 
yollar hakkında çok himmet etmişlerdir ve yal
nız bazı rakamlar söyliyecek olursam siz de kani 
olursunuz ki bu bir kaç sene zarfında yol me
selesi oldukça inkişaf etmiştir. Meselâ 1939 se
nesinde bütçemizde 500 000 lira varken 1940 se
nesinde bu 2 000 000 na, 1941 senesinde üç mil
yon küsura çıkmış ve 1942 senesinde ise bu ra
kam 5 000 000 liraya çıkarılmıştır. Tabiidir ki 
bu kanun Heyeti Vekileye gönderildiği zaman 
imkân dairesinde bunların tatbiki düşünülerek 
huzuru âlinize gelecektir. Bundan başka biz bu 
yalnız bes milyonu sarfetmiyoruz. Aynı zaman
da Millî Müdafaa bütçesinden de bir çok paralar 
almaktayız. Ondan sonra nafia takımlarından 
da çok istifade etmekteyiz. Binaenaleyh bun
ların hepsini nazarı itibara alarak geçen sene, 
1941 senesinde 370 kilometrelik bir yol yaptık. 
Yani Türkiye Cumhuriyetinde ilk defa olarak 
yapılan büyük mesaidir. Bilirsiniz ki bir de 
transit yolumuz vardır. Bu yol Trabzon - Erzu
rum - îran yoludur ki bu da 600 küsur kilomet
relik bir yoldur. Bu ancak sekiz, on sene için

de tamamlanabilmiştir. Halbuki bu sene 370 kilo
metrelik bir yol yapmış oluyoruz ki hakikaten 
bu mühimce bir hamledir ve 270 kilometre ka
darının da inşasma başladık. Bunu da bu sene 
bitireceğiz. Bunlara ilâveten daha yeni yollar 
yapmaktayız. Binaenaleyh bütçemizde filvaki 
beş milyon lira görünüyor amma Millî Müdafaa 
bütçesinden ve sair vekâletler bütçesinden bazı 
kombinezonlarla yardım görerek hakikaten yol 
mesaimiz gittikçe inkişaf etmektedir. Bugün 
esaslı tetkikat sayesinde yapmış olduğumuz ve 
ileride zaman müsait olduğu takdirde tatbik 
edeceğimiz kanunun tatbikatına geçildiği sırada 
onun zaten bir kısmı meydana çıkmış bulunacak 
binaenaleyh bu iş esaslı bir surette programlaş-
mış olacaktır. Bu münasebetle şunu da arzede-
yim ki Hükümetiniz elinden geldiği kadar bu 
meseleye hem para sarfetmiş, hem de çok him
metler göstermiştir. 

Bunları arzetmekle zannediyorum, heyeti 
umumiyesi hakkında söz söyliyen arkadaşlarıma 
kâfi derecede malûmat verdim (Kâfi sesleri, al
kışlar). 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkmda başka 
söz istiyen arkadaş yoktur. Fasıllara geçilmesi
ni reyinize arzediyorum, kabul edenler . . . Et-
miyenler . . . Fasıllara geçilmiştir. 
F. Lira 

741 Vekil tahsisatı 5 320 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

742 Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 1 719 922 
REİS — Kabul edilmiştir. 

743 1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 3 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

744 Merkez ücretleri 354 275 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

745 Vilâyet ücretleri 324 600 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

746 Muvakkat tazminat 84 984 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

747 Merkez mefruşat ve demirbaşı 5 600 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

748 Merkez levazımı 17 900 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

r;*9 Merkez müteferrikası 9 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

750 Vekâlet otomobili masrafları 3 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

751 Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 5 400 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

752 Vilâyetler levazımı 11 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

753 Vilâyetler müteferrikası 6 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

— 829 — 
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75 i Mütenevvi masraflar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

755 Daimi memuriyet harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

756 Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

757 3888- sayılı kanunun 5 nci mad
desi mucibince verilecek kurs 
yevmiyeleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 

758 Müfettişler harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

759 Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

760 Ücretli muhabere ve nıükâleme 
bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 

761 Posta ve telgraf ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 

762 3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

763 Yollar ve büyük köprüler inşa
at ve tamirat masrafı ! 
REİS — Kabul edilmiştir. 

764 Sular 
REİS — Kabul edilmiştir. 

765 Mütenevvi âletler ve levazım 
REİS — Kabul edilmiştir. 

766 Kitap ve fennî risaleler bede
liyle fennî eserlerin ve harita
ların tabı ve tecîit masrafları, 
alelûmum telif ve tercüme ve 
nafia eserleri modelleri için ve
rilecek ücret ve mükâfat ve fi
lim mubayaa bedeliyle mukta-
zi masraflar ve mühendisler 
birliği ile teknik okulu mezun
ları birliğine nakteıı yapılacak 
yardım 
REİS — Kabul edilmiştir. 

767 Beynelmilel müessese ve cemi
yetlere iştirak hissesi ve mas
rafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

768 Ecnebi mütehassıs, mühendis 
ve tercümanları ücret ve har
cırahları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

769 Ecnebi memleketlere gönderi
lecek memurlar harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

770 Staj için ecnebi memleketlere 
gönderilecek memurlar harcı
rahı ve masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
15 300 

25 000 

30 000 

1 

10 000 

5 000 

900 

20 331 

2 400 

916 247 

170 317 

5 500 

25 000 

100 

72 572 

4 000 

F. 
771 

Lira 
449, 625, 692, 787, 793, 1158, 
2405, 2134, 2114, 2611, 2184, 
3262, 3745, 3813 ve 3879 sayılı 
kanunlar mucibince yapılmış ve 
yapılmakta olan demiryol ve 
limanlar inşaat bedelleriyle di
ğer müteferrik masrafları 6 571 841 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Efendim, bu fasla bir 12 nci madde açıl
masını ve buna da 100 000 lira konulmasını tek
lif etmekteyiz. Bu, yeni bir para değildir. Kar
şılığı esasen 774 ncü faslın 7 nci maddesinde 
mevcuttur. 774 ncü faslın 7 nci maddesinde 
Münakalât vekâleti inşaat karşılığı olmak üzere 
135 000 liralık bir para vardır. Bu paradan 
orada 35 000 lirası bırakılmış, mütebaki 100 000 
lirasmm arzettiğim fasla 12 nci madde olarak 
naklini istiyoruz. 

Bu; «Antalya limanında mevcut mendireğin 
tamir, tevsi ve temdidiyle rıhtım inşası bilû
mum masrafları» diye yapılacak olan masraf 
karşılığıdır. 

Sonra bir ricamız da şudur : Bunun (E) cet
veline geçirilmek üzere müsaadenizi diliyoruz. 
Çünkü (E) cetveli böyle masraf tertibinden ya
pılması lâzımgelen muvakkat masrafları karşı
lamaktadır. 

Binaenaleyh teklifimiz şundan ibarettir: 771 
nci fasla 12 nci madde olarak 100 bin lira ilâve 
edilecek ve arzettiğim şeyin karşılığı olacaktır, 
bunun (E) tertibine ilâvesini rica etmekteyiz. 
Bu şekilde bu faslın yekûnu (6 671 841) lira 
olacaktır. 

REİS — Başka mütalâa yoktur, fasıl bu şe
kilde kabul edilmiştir. 
P. 

772 

773 

774 

Geçen yıl borçları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
İnşaat, istimlâk ve esaslı tami
rat masrafları 

Lira 
20 000 

3 500 

2 797 587 
BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ

la) — Deminki maruzatım dolayısiyle buradan 
100 bin lira tenezzül edeceği için fasıl (3 547 587) 
olacaktır. Bir kere 7 nci madde 35 bin lira 
olacaktır. 

REİS — Faslın yekûnu (3 547 587) liradır. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
F. 

775 Hafriyat masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

776 Ücretler 
REİS — Kabul edilmiştir. 

777 İdare masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
15 000 

42 024 

4 200 

- 330 
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778 Mütemadi tamirat 9 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

779 Geçen ve eski yıllar borçları 
karşılığı 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

780 2819 sayılı kanun mucibince 
elektrik işleri etüt idaresine 
yapüacak yardım 200 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

781 Ankara şehri lâğımlarının in
şaat ve tesisat masraflariyle 
bu işlerde istihdam edilecek 
mütehassıs, mühendis, fen me
muru, ressam ve sürveyyanla-
rın, ücret, yevmiye ve harcı-
rahlariyle usta ve amele yev
miyeleri, alınacak alât ve ede
vat ve malzeme bedelleriyle 
nakliyeleri, kırtasiye, matbu 
evrak ve tabiye ve bilûmum 
masrafları 700 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

782 Ankara'da yaptırılmakta olan 
gençlik parkı bilûmum ücret 
ve masrafları 100 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

L - İktisat vekâleti bütçesi : 
REÎS — îktısat vekâleti bütçesine geçiyoruz. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı? 
* (Ekseriyet yok sesleri.) 

ÎKTISAT V. SIRRI DAY (Trabzon) — Efen
dim, bütçenin heyeti umumiyesi üzerinde konu
şulurken Berç Türker arkadaşımız İktisat ve-

> kâleti işleri arasında bilhassa kömüre temas et
tiler ve kömür istihsalinin emniyet altında olup 
olmadığı, direk taşıtının durumu hakkında iza
hat verilmesini icabettirecek sözlerden sonra 
taş kömürü ile odun ve odun kömürünün ve 
linyitin münasebetinden bahsettiler. 

Sonra kömüre ve demire ait müesseselerin 
kırtasiye muamelelerinin azaltılmasından bahis 
buyurdular. Müsaade ederseniz bu mütalâalara 
cevap arzedeyim: Zonguldak'taki kömür istih
sali, şüphesiz defaatla arzettiğim gibi, bütün 
vekâletleri alâkalandıran ehemmiyetli bir mev
zu halini almıştır. Bu, kömürün istihlâk ma
hallerine nakil ve tevzii de aynı ehemmiyeti 
haizdir. Vaktiyle gayet az miktarda istihsal 
ettiğimiz kömür, memleketin ihtiyacına cevap 
verdikten sonra harice de ehemmiyetli miktar
da çıkarılmasına imkân verirken geçen iki se
ne zarfında her sene üç milyon tonu bulan yani 
satılık kömür olarak İM milyon tona yaklaşan 
istihsalimiz muhtelif sebeplerle memleketin ar
tan istihlâkine ancak cevap verebilmiş ve bu 
seneye stokla girmek imkânı hâsıl olmamşıtır. 
Binaenaleyh, Hükümet bu meyanda bendeniz ve 

diğer arkadaşlarım kömür istihsalinin haiz ol
duğu ehemmiyeti gözönünde tutmaktayız ve 
Bütçe encümeninde de çok etraflı olarak arz ve 
izah ettiğimiz gibi her birimiz üzerimize teret
tüp eden vazifeleri vaktinde ifa etmek için âza
mi gayret sarfediyoruz. Bütün müşküller kar
şısında bu seneyi sıkıntısız geçirmek ümit ve 
kanaati içinde bulunuyoruz. Memleketin bugün 
artan kömür ihtiyacını tamamen Zonguldak kö
mürü ile karşılamak mecburiyeti cidden hazin
dir. linyit mevzuunda hasis olmıyan mühim 
menabie malik olan memleketimiz maalesef is
tihsal için hazırlanmış değildir. Devlet demir
yolları tarafından işletilen çeltik, Sümerbank 
tarafından işletilen ve çok verimsiz bir vazi
yette bulunan keremez kömürleri haricinde 
başlıca linyit istihsalâtımız Garp linyitlerinden 
ibarettir. Hususi teşebbüsler de henüz muvaffa
kiyetle istihsal yapmaktadır denemez. 

Garp linyitlerinden âzami derecede istifa
deye çalışmaktayız. Linyit işi Hükümetinizin 
başta gelen işlerinden birisi olmıya namzettir. 
Maahaza garp linyitlerinden günde bin ton is
tihsal edilmeğe başlanmıştır ki bu çok şayanı 
şükrandır. Çünkü bu madenlerde daha evvelki 
istihsal 200 - 300 ton kadardı. Zaten bu işe 
1940 senesinde başlandı. Vakıa bugünkü istih
sal ihtiyacımıza cevap verecek derecede değil
dir amma ileride inkişaf ümidini vermesi bakı
mından size tebşir edilmeğe lâyık sayılabilir. 
Linyit mevzuunda Ağaçlı linyiti de çok mühim 
bir işletme olabilecektir. Bu mühim bir kömür 
fakat ne çare ki bu kömürün de ne denizden ve 
ne de karadan nakletmek için vesaite malik de
ğiliz. Bu vesaitin ikmali, mümkün olup olmı-
yacağı elimizde bir tetkik mevzuudur. Bu ma
deni 40 küsur kilometrelik bir dekoville demir
yoluna bağlamak icabediyor. Maahaza vesait 
bulabilirsek Ağaçlı kömürlerinden istifade et
mek bize inşirah verecektir. Karabük haddele
rinde dekovil hattı ferşiyatı için lâzım olan de
mirin yapılması imkânı olabilecektir. Maaha
za ne olursa olsun bu kış Ağaçlı kömürlerin
den istifade etmek imkânı olacağını umuyo
rum. Bu vaziyet karşısında ve bilhassa petro-. 
lün memlekette teshin vasıtası ve ev mahruka
tı olarak kullanılmasına imkân olmadığına gö
re ev mahrukatını da Zonguldak kömürüne 
hasretmek zarureti karşısında bulunuyoruz. 
Zonguldak kömürü ev mahrukatı olarak kok 
halinde kullanılıyor. Elimizdeki kok, sömükok 
ve Karabük kokları ve buna inzimam eden İs
tanbul, îzmir ve Ankara gazhane kokları ki, 
200 bin ton raddesindedir. Evvelce bu miktar 
ihtiyacımıza fazla gelmekteydi. Şimdi ihtiya
cımızı karşılryacak miktarda sayılmak. Bu iti
barla eskiden olduğu gibi odun ve odun kö
mürünün icabeden yerlerde mebzulen bulundu
rulmasını temin edici tedbirleri Hükümet naza
rı itibare almış ve İstanbul'da 2,5 milyon lira 
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sermayeli bir odun ve odun kömürü tedarik 
ve tevzi müessesesi açtığı gibi İzmir'de de 
yine öyle bir müessese vücude getirmek kara
rını vermiştir. Diğer yerlerde ise odun ve odun 
kömürünün yazdan sevkına tevessül edilmiştir. 
Odun fiyatları nihayet Hükümet elinde bulu
nan ve fiyatına tamamiyle hâkim olduğu kok 
kömürü gibi telâkki edilmemelidir. Çünkü or
man içerisinde gayet ucuza maledilen odun ve 
odun kömürünün, nakil zorluğu karşısında is
tihlâk merkezlerine nakli azîm masraflara se
bebiyet vermesi sebebiyle bu iş bir ofis tara
fından dahi tanzim edilse belediye emrinde da
hi olsa fiyatların yine yüksek olmasını tabii 
telâkki etmek lâzımdır. Bu işte de fiyatları ve 
istihlâki tanzim yollarında icabeden tedbirle
re girişilmiştir. Arzettiğim vaziyete ve halen 
stok bulunmaması sebebiyle bugün istihsalin 
iyi gitmesine ve halen istihsali tahdit eden bir 
tehlike mevcut olmamasına rağmen müstakbel 
kömür istihlâkinin tanzim edilmesi zarureti 
karşısındayız. Bunun için Hükümet, tevzi edi
lecek kömürlerin tahsis edildiği mahallerde sar
fını temine mecbur olacaktır. Ümit ediyoruz ki 
alman ve alınacak olan tedbirlerle bir buh
ran olmadan kömürün tevzi işi tanzim olunabi
lecektir. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Sivas) 
— Efendim, kömür fiyatlarının tabii kömür fi
yatı derken - maden kömürü ve koktan bahse
diyorum - kömür fiyatlarının fiyatça artacağı
na dair şayialar vardır. Hükümet bu hususta 
ne düşünüyor? Hükümetin bu hususta alınmış 
bir kararı var mıdır? Bu hususta izahat ver
melerini rica ediyorum. 

İKTİSAT V. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Efendim, bu cihet Bütçe encümeni mazbatasın
da tasrih edilmiştir. Gayet mühim bir madde 
olmak itibariyle kömür fiyatlarının mümkün 
olursa eski fiyatta kalmasını ve mümkün ol
mazsa yapılacak zammm umumî hayatı tazyik 
etmiyecek şekilde küçük nisbette olması Hü
kümetçe iitizam edilmektedir. Meselâ Devlet 
demiryollarına verilmekte olan ve yekûnu 600 
bin ton kadar olan kömüre bir miktar zam ya
pılsa bile bu zam tarifelere katiyen müessir 
olmryacaktır. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Sivas) 
— Bilhassa mahrukat meselesi için sormuş
tum. Kok fiyatlarına bir zam kabul edilmiş 
midir? 

İKTİSAT V. SIRRI DAY (Devamla) — Ar-
zettim. Başvekilimiz Hükümet Reisi olarak 
Bütçe encümeninde verdikleri izahatla kömür 
fiyatının tesirleri bazı mahdut işlere mahsus 
olabileceğini ifade etmişlerdi. Yani kok fiyat
larına zam yapılmıyacağmı söylemişlerdi. 

DURAK SAKARYA (Gümüşane) — İktisat 
vekâletinin Şarka tevzi edeceği kömür ve mah

rukat nerelerde satılacaktır? Bunlar her yerin 
ihtiyacına göre her yere gönderilecek midir? 
Yoksa bir merkezde mi satılacaktır? Eğer öyle 
satılacaksa yandı halk. On beş liraya tonunu 
getirmezler. Bunu sormak istiyorum. Sonra mü
saadenizle şunu da öğrenmek istiyorum ki or
mandan daha ağaç kesilmesine müsaade edilme
miş midir? Öyle söylüyorlar. 

İKTİSAT V. SIRRI DAY (Trabzon) — Bu 
ziraat vekiline sorulabilir. 

DURAK SAKARYA (Gümüşane) — Ötekine 
cevap veriniz. 

İKTİSAT V. SIRRI DAY (Trabzon) — Bü
yük şehirlerde bir merkezden kömür dağıtıla
maz. Tabii muhtelif yerlerde tevzi olunacaktır. 

DURAK SAKARYA (Gümüşane) — Yani 
muhtelif yerlere gidecektir. Bunun zapta geç
mesi iyi olur. 

NÂZIM POROY (Tokad) — Ağaç meselesi 
üzerinde biraz daha emniyetbahş malûmat ve
rebilir misiniz? 

İKTİSAT V. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Ağaçtan maksadınız direk midir? 

NÂZIM POROY (Tokad) — Evet, direk me-

İKTİSAT V. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Vakıa geçen sene direk meselesi en mühim bir 
mesele idi. Yalnız şunu da arzetmek isterim ki 
kömür denildiği zaman yalnız direk meselesi 
mevzuubihis değildir. Bunun kara nakliyatı me
selesi, kamyon işi, lâstik, benzin, her türlü mal
zeme, işçinin giyimi yemesi, hattâ binefsihi işçi 
dahi kömür istihsalinin mühim âmilleridir. Bun
lar ayrı ayrı direkle de yakından alâkadar olan 
mevzulardır. Maahaza bu sene kıştan itibaren 
Ziraat vekili ile müşterek tedbirler aldık, kıs
men Ziraat vekâleti işletmelerinden, kısmen mü-
taahhitlerden ve bu meyanda bilhassa Zingal 
şirketinden direk temini için icabeden hazırlık
lar yapılmış, hattâ ihtiyat paylariyla taahhüt
lere bağlanmış ve elyevm on sekiz bin metre 
kadar havza dahilinde olmak üzere istoklar tesis 
edilebilmiştir. Programımız kış başına kadar 
50 - 60 bin metre mikâbı bir istoku temin et
mektir. (İnşaallâh sesleri). 

ESAD ÖZOĞUZ (Kars) — İki mesele arze-
deceğim. Biri Kars viâyetini alâkadar eden el 
tezgâhı meselesi, biri de petrol meselesidir. 

El sanatlarının inkişafına yardım etmek için 
bütçeye tahsisat konduğunu görüyorum. Kars 
vilâyeti, malûmu âliniz, 300 küsur bin nüfusu 
havi bir vilâyettir. Sekiz dokuz kazayı ihtiva 
etmektedir. Geçen sene gittiğim zaman gördüm, 
yalnız vilâyete ait olmak üzere bir el tezgâhı 
gönderilmişti. 8 - 9 kaza bundan mahrum kalmış
tır. Vekil Beyden rica ediyorum; vilâyetin ih
tiyacı nisbetinde, hiç olmazsa her kazaya birer 
tane ve mümkünse ikişer tane gönderilmesi te-
mennisindeyim. Bu bir. 

İkincisi; petrol meselesi. Hükümetin bu pet-
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rol meselesine ne kadar kıymet ve ehemmiyet 
verdiğini biliyoruz. Rize vilâyetinin Mapavri 
nahiyesi vardır. Sahilden denize doğru üç mil 
mesafede, tahminen 40 - 50 kulaç derinliğin
de denizde 45 santimetre kutrunda bir delikten 
petrol fışkırmaktadır. Bu, umumî harpte Hü
kümete haber verilmiş ve bir ecnebi mütehassıs 
gönderilerek tetkikatı fenniyesi yaptırılmıştır. 
Neticede gayet zengin ve gayet istifadeli oldu
ğu anlaşılmıştır. Fakat pek mühim masrafa mü
tevakkıf olduğu görülmüştür. Her halde bunun 
karada da bir damarı olacağı düşünülerek tet-
Mkatına girişilmiştir. Neticede sahilden yedi se
kiz kilometre mesafede Yamaç denilen bir köy 
vardır ki orada daman bulunmuştur. Hattâ ba
zı kimseler Hükümete resmen müracaat etmişler 
ve ruhsatnamesini almışlar. Ben bunu o zaman 
geldiğimde İktisat vekiline ve ondan sonra ge
len vekillere bilmünasebe söyledim. Fakat bu 
iş ileri gidemedi. Mühmel kalmıştır. Bu gaz 
meydandadır. Ben aceba sahih mi diye tered
düt ettim. Sakin ve sakit havalarda oralarda, 
denizlerde gezildiği zaman gaz lekeleri görül
mektedir. Hattâ kendim de gördüm, bu böyle
dir. Petrolün memleketin müdafaasında, zira-
atinde, sanayiinde ve bilhassa halkın ihtiyacını 
teminde pek mühim rol oynadığı meydandadır. 
Binaenaleyh bu meseleyi Hükümetin nazarı dik
kate alarak faaliyete geçmesini hassatan rica 
ediyorum. Şimdiye kadar bir teşebbüste bulu
nulmuşsa, tetkikat yapılmışsa ne gibi neticeler 
alınmıştır? Bunun hakkmda da izahat vermele
rini, mümkünse, rica ediyorum. 

ZIYA KARAMURSAL (istanbul) — Arka
daşlar, bugünkü şartlar içerisinde iktisat vekâ
letine düşen vazifeler de çok ehemmiyetli ve 
ehemmiyetli olduğu kadar da ağırdır. Maahaza 
vekil arkadaşımızdan hayırlı işler ve muvaffaki
yetler bekleriz. Kendilerinden beklediğim işlerden 
biri de istanbul'daki kömür tevziatı işinin dü
zeltilmesidir. Arkadaşlar, geçen sene istanbul'da 
mahrukat noksanından ve bilhassa maden kö
mürünün tevziatmdaki kifayetsizlikten dolayı 
halkın ıstırapları son dereceye varmıştı. Ben 
bunun üzerinde uzun uzadıya tevakkuf edecek 
değilim. Çünkü bir kısmımızın istanbul'da ai
leleri, tahsilde çocukları, hısım ve akrabaları 
bulunması itibariyle bunlara yakmdan vâkıfsı-
nızdır. Kışm erken gelmesi, sürekli ve şiddetli 
olması da tabii olarak bu ıstırapları arttırmış
tır. Mahrukat maddelerinin başlıcasmı teşkil 
eden odun ve ağaç kömürünün fıkdanı hasebiyle 
halk ısınma ihtiyaçlarını maden kömürüne has
retmek zaruretinde kalmıştı. Maalesef bu mad
denin de kâfi miktarda olmaması ve ele geçen 
kısmmm da tevziinde bir intizama ve müsavata 
riayet edilmemesi noktasından halkm ıstırap
ları hakikaten tahammülfersa bir hale gelmişti. 
Bir taraftan fakir ve mütevazi halkın, çocukları
nın, yavrularının sütlerini kaynatmak, hastala

rına çorba pişirmek için 3 - 5 kilo toz kömürü
nü alabilmek üzere sabahtan akşama kadar kö
mür depoları önlerinde beklemelerine rağmen 
diğer taraftan bazı kimselerin suhuletle tonlarla 
kömür almaları halkın nazarından kaçmıyacak 
bir manzara hâsıl etmişti. Onlar bu kömürleri ne
reden ve ne suretle alıyorlardı bilmiyorum. Hiç 
olmazsa önümüzdeki kış bu kömürlerin adilâne 
tevzii hususunda müessir tedbirler alınmasını 
muhterem vekilden rica ediyorum. 

istanbul'un bu acıklı vaziyetini yakından ta-
kibeden muhterem Başvekilimizin şimdiden al
mış olduğunu burada minnet ve mefharetle teba
rüz ettirmeği borç bildiğim tedbirler sayesinde 
odun ve ağaç kömürünün, gelecek kış istanbul'da 
daha suhuletle tedarik edileceğini ümit ediyo
rum. Fakat maden kömürünün, takdir buyu
rursunuz İd, mahrukat maddelerinin içinde ay
rıca bir mevkii vardır. Bütün mahrukat mad
delerini oduna hasretmeğe imkân yoktur. 
Geçen sene ve daha evvelki seneler, işittiğime 
göre ve Vekil Beyin de şimdi vâki ifadelerine na
zaran havzadan 3 milyon ton kömür istihsal 
edilirmiş. Bu sene yapılan bütün mesaiye rağmen 
bu miktarın o dereceye vâsıl olamıyacağı anlaşı
lıyor. Bundan başka istanbul'a evvelki sene
lerde 75 bin ton gönderilirdi. Geçen sene 100 bin 
tona iblâğ edilmiş. Fakat bunun mühim bir 
kısmı ciheti askeriyeye verildiği için ve diğer 
mahrukat maddeleri de noksan olduğu için is
tanbul o ıztıraplara maruz kalmıştır, istanbul'a 
lâzım gelen kömürü sevk için, salâhiyettar bir za
tın ifadesine atfen soyuyorum, beş bin tonaj lık 
bir vapur tahsis etmişlerdir. Bu vapurla an
cak 50 bin ton kömür sevkedilebilirmiş. Halbu
ki, 100 bin tonla ihtiyacı temin edilemiyen is
tanbul'a şimdi elli bin ton gönderilirse zanne
derim ki, istanbul'un çekeceği ıztırap önü
müzdeki sene daha az olmryacaktır. Hiç ol
mazsa beş bin tonaj lık vapurun yerine sekiz bin 
tonaj lık bir vapur tahsisini ve bu suretle is
tanbul'un ihtiyacı olan maden kömürünün bir de
receye kadar teminini Hükümetten rica ediyo
rum. Fakat şunu ilâve edeyim ki, kömür tev
ziinde geçen sene olduğu gibi bir intizam, bir 
müsavat ve madelet tatbik edilmezse ve eğer 
kömürler yine gelişi güzel ve arzuya göre tevzi 
edilecek olursa ıztıraplar zannederim ki, eksil-
miyecektir. Bilmiyorum evvelki senelerde gelen 
kömürler serbestçe satılırdı. 75 bin tondan her
kes istediği miktar kömürü kolaylıkla teda
rik edebilirdi. Bu teşkilâtın yapılması, takdir 
buyurursunuz ki, bu tevziatın daha muntazam 
bir surette icrasını temine matuf olmak için

dir. Fakat bilmiyorum, makinenin bozukluğundan 
mıdır, başta bulunan kimselerin bunu idare ede
bilecek kabiliyetlerinin noksan olmasından mıdır 
nedir bu intizamsızlık vukua gelmiştir. Bu, eğer 
yine aynı şekilde devam edecek olursa zannede
rim ki,tevziatta intizamın, madeletin teminine 
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imkân kalmıyacaktır. Bendeniz bu hususta en
dişe etmekteyim Binaenaleyh Muhterem Veki
limizin bu noktada daha hassas davranmasını 
ve bunu tanzim edecek esbabı ihzar ederken 
istanbul halkına verilecek olan kömürün hiç 
olmazsa ailelerin nüfuslarına göre ve adalet da
hilinde tevziini temin için lâzımgelen tedbirleri 

şimdiden almalarını bu kürsüden tekrar, tekrar 
rica ediyorum 

İKTİSAT V. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Kars mebusu Esat Bey arkadaşım Kars vilâye
tine dağıtılması icabeden tezgâhlardan bahset
tiler. Zaten 1941 senesi bütçesine konan tah
sisatla temin edilen tezgâhları Almanya'dan ve 
diğer memleketlerden getirmek imkânını buldu
ğumuzda nevakısı tamamlanmış olacak ve ha
zirandan itibaren dağıtılabileceklerdir. Tabii 
bu meyanda Kars da nazarı itibare alınacaktır. 

ESAT ÖZOĞUZ (Kars) — Teşekkür ederim. 
İKTİSAT V. SIRRI DAY (Devamla) — Pet-

roldan bahsettiler. Bendenizin Rize'de petrol 
olduğuğundan şahsan malûmatım yoktu. Bu hu
susta biraz evvel benimle de görüştüler. Her hal
de vekâletteki arkadaşlarımın malûmatları var
dır. Bunu da tetkik ve takip edeceğimi arzede-
rim. 

Ziya Bey arkadaşımız İstanbul'da kömür tev
ziatının intizamsızlığına temas ettiler. Bir iş 
vesikaya bağlanmaz veya bağlanamazsa ve ni
hayet miktarı az ve alıcısı da çok olursa bu hu
susta nasıl intizam temin edilebileceğini takdir 
etmek kolaydır. Kömür tevzii müessesesinin 
başında; kabiliyetli ve bu işlerden anlıyan ve 
dürüstlüğüne itimadımız bulunan kimseler 
olmakla beraber her hususta muvaffak oldukla
rını da iddia edecek vaziyette değilim. Bu 
memlekette vaktiyle bilirsiniz ne sömikok ve 
ne de kok vardı. Almanya'dan ve ingiltere'den 
30 000 ton kadar bir kok gelir ve satılamazdı. 
Çok şayanı şükrandır ki, sömikok memlekette 
istihsal ve istihlâk edilebilmek vaziyetine geldi. 
Karabük'te iki büyük izabe ocağından yalnız bi
risinin çalıştırılması sebebiyle oradaki kok is
tihsalinden yarısını piyasaya verebilmek imkânı 
oldu. Evvelce arzettiğim gibi küçük gazhane 
koklarının da inzimamiyle piyasaya senede an
cak 200 bin ton kömür öevkedilmektedir. Yok
sa Karabük'ün bir gün iki ocağı birden faali
yete geçtiği zaman buranın istihsal ettiği kö
mürden mahrum olmak ve Zonguldak sömiko-
kuyla bütün ihtiyacımızı karşılamak mecburiye
tinde kalacağız, ve Zonguldak sömikok fabri
kasını tevsi etmek zarureti hâsıl olacaktır. 
Binaenaleyh, kok istihsal ve tevzii vaziyetinde 
Karabük ihtiyacımızın yarısını karşılamaktadır. 
Evvelce 30 bin tonla temin edilen ihtiyacımız, 
bugün hemen bütün kaloriferlerde kok yakılma
sı, izabehanede ezcümle Darphanede, Askerî 
fabrikalarda kok yakılması neticesi olarak bu 
istihsal kifayetsizdir. Şimdiden nerelere 

kok verilecek, nerelerde kok yerine başka mad
deler kullanılacak bunları tesbit etmek zarureti 
vardır. 

istanbul'un geçen kış geçirdiği kömür buh
ranı, kendilerinin de işaret buyurdukları gibi 
evvelki sene 70 bi nton kok gönderdiğimiz halde 
bu sene 100 bin tona yaklaşmış olmasına rağmen 
o mıntakalardaki askerî ihtiyaçların da buradan 
temin edilmesi yüzünden ve kışın şiddetli ol
masından dolayı yetişmemiştir. Ayni zamanda 
odun ve odun kömürünün çok eksik olması da 
buna âmil olmuştur. İstanbul'a icabeden kö
mür fazlasiyle verilmiştir. Şu halde kömür 
müessesesine veya nakliyat yapanlara az kö
mür geldi diye şikâyet etmek doğru olmaz. 
Kömür tevziindeki müşkülâtı mazur görmeleri 
lâzımdır. Millî korunma kanununun Hüküme
te verdiği salâhiyetlerden istifade ederek kömür 
meselesini daha esaslı bir hale sokmak için ted
bir almak yolundayız. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında başka 
söz istiyen yoktur. Fasıllara geçilmesini kabul 
buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

P. 
790 

791 

792 

793 

794 

795 

796 

797 

Vekil tahsisatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 
REİS — Kabul edilmiştir. 
1683 sayılı kanunun 58 nci mad
desi mucibince verilecek teka
üt ikramiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez ücretleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler ücretleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
RElS — Kabul edilmiştir. 
Merkez levazımı 
RElS —- Kabul edilmiştir. 

798 Merkez müteferrikası 
REİS — Kabul edilmiştir. 

799 Vekâlet otomobil masrafları 
RElS — Kabul edilmiştir. 

800 Motosiklet masrafı 
RElS — Kabul edilmiştir. 

801 Vilâyetler levazımı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

802 Vilâyetler müteferrikası 
REİS — Kabul edilmiştir. 

803 

804 

Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
5 320 

301 582 

1 500 

345 134 

276 660 

53 016 

8 000 

12 500 

7 500 

3 250 

1 750 

7 500 

3 500 

4 000 

34 950 
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Lira 

5 000 

20 000 

15 000 

6 000 

1 

9 000 

F. 
805 Daimî memuriyet harcırahı 

REİS — Kabul edilmiştir. 
806 Muvakkat memuriyet harcırahı 

REİS — Kabul edilmiştir. 
807 Müfettişler harcırahı 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
808 tş müfettişleri harcırahı 

REİS — Kabul edilmiştir. 
809 Ecnebi memleketler harcırahı 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
810 Resmi telefon tesis ve mükâle-

me masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

811 Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

812 Posta ve telgraf ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 

813 3335 sayılı kanun mucibince ya
pılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

814 Telifat, neşriyat ve propagan
da 
REÎS —- Kabul edilmiştir. 

815 Kongreler ve beynelmilel mü-
essesat masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

816 Ecnebi mütehassıslar, tercü
manlar ve kâtipleri 

HAMZA ERKAN (Afyon Karahisar) — Muh
terem arkadaşlar, fasıl 816 da ecnebi mütehassıs
lar için 18 bin lira ayrılmıştır. Bendeniz bu tah
sisata temas edecek değilim, lüzumuna da kani
im. Öğrenmek istediğim nokta; bu ecnebi mü
tehassıslardan ne dereceye kadar istifade 
edilmekte olduğudur? İçeride bu ecnebi mü
tehassısların yerini tutacak Türk mütehassısları 
yetiştiriliyor mu? Bu hususta Vekil Beyin müta
lâasını öğrenmek istiyorum. 

İKTİSAT VEKÎLÎ SIRRI DAY (Trabzon) — 
İktisat vekâletinin bütçesindeki bu 18 bin lira 
tahsisatla bir tek ecnebi mütehassısı istihdam 
edilmektedir. Bu meyanda bir iki mütercim de 
tercüme işlerinde çalışmaktadır. Bugün çalı
şan mütehassıs kimya sanayiinde çalışmaktadır. 
Kendisinden istifade edilmiştir. Maahaza bugün 
onun çalıştığı sahada kendisine verilecek yeni 
bir işimiz olmadığından bu sene vazifesi niha
yet bulacaktır. Önümüzdeki sene bu tahsisatın 
muhafazasını rica ettim. Muhtaç olduğumuz 
sanayi şubelerinden birine daha çok faydalı bir 
mütehassıs bulabilirsek yeniden tavzifi için 
Hükümetten ricada bulunacağız. Bunun haricin-

924 
7 042 

1 000 

5 000 

3 

20 000 

F. 
817 

818 

819 

de Sümerbank ve Etibank'da Zonguldak'da 
ve Karabük'de kendilerinden müstağni kalamı-
yacağrmız ecnebi mütehassıslar vardır. Ancak 
memleketteki veya diğer memleketlerdeki yük
sek tahsillerinden sonra fabrika ve müessesele
rimizde tecrübe gören ve çok iyi yetişmekte olan 
genç çocuklarımız bir müddet sonra bizi ecfnebi 
mütehassıslarından müstağni bırakacaktır. Bu, 
İktisat vekâletinin ve Hükümetinizin daima en 
basitinden en mürekkebine kadar bütün işleri 
mümkün olduğu kadar Türk çocuklarına mal 
etmeğe müteveccih bir gayedir ve bunun tahak
kukunun teminine çalışılmaktadır. 

REİS — Başka mütalâa yoktur. Fasıl kabul 
edilmiştir. 

ve 
ve 

Havzai fahmiye ve diğer ma
denler 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Teşviki sanayi kanunu mucibin
ce verilecek prim karşılığı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Krom madenleri ve Ereğli hav
zası ocakları ve diğer madenle
rin ruhsat tezkeresi ve imtiyaz 
sahibine 2818 sayılı kanunun 6 
ncı maddesinin A. B. C. bentleri 
mucibince verilecek tazminat ile 
aynı madenlerdeki tesisat karşı
lığı olarak ruhsat tezkeresi veya 
imtiyaz sahiplerine verilecek 
tazminat 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Sanat modelleri mubayaa 
tevzii ile meşher, neşriyat 
propaganda masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
İşçi sigorta idaresi masrafı ve 
3008 sayılı kanunun 89 ncu 
maddesinin tatbiki masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Tamirat masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
2804 sayılı kanun mucibince 
Maden tetkik ve arama ensti
tüsüne yapılacak yardım 1 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

iktisat vekâleti bütçesi bitmiştir. 
Yarın saat 14 de toplanılmak üzere 

nihayet veriyorum. 
Kapanma saati: 20,15 
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Lira 

8 000 
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1 500 
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1941 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa dahil Büyük Millet Meclisi Bütçesinde değişiklik 

yapılmasına dair kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Âza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 282 

Kabul edenler : 282 
Reddedenler : o 

Müstenkifler : o 
Reye i§tirak etmeyenler 138 

Münhalier 9 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
izzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağr% 
Dr. Hüsamettin Kural 
Gl. Kemal Doğan 
Halid Bayrak 

Amasya 
İsmail Halikı Mumcu 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 

[Kabul 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçar 
şılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Kasım Gülek 
Memduh Şevket Esenclal 

Bingöl 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özeağlar 
Dr. Zihni Ulgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
T'jûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil 
yurt 
ibrahim Necini Dilmen 
Memed Sanlı 

Bur m 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naei Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canrtez 

edenler] 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Behçet Uz 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Günver 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. Şükrü Emed 

Gl. Kiazım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 
iskender Artun 
Saffet Arıkan 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soy demir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
tstamat özdamar 
izzet Arukan 

Gazianieb 
Bekir Kaleli 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 

Criresun 
Gl. İhsan Sökmen 
ismail Sabuncu 
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Münir Akkaya 
Qumüf*m$ 

Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbım 

Hakkâri 
îszet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 

İÇBl 
Dr. Muhtar Berker 
Emin înankur 
Refik Koraltan 

Turhan Cemal Beriker 
İsparta 

Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Bana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Halil Mentege 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
Nazmi îlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 

Kars 
Esad özoğuz 
Etem îzzet Benice 
Kahraman Ankb 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Muharrem Celâl Bayar 

t : 63 26.5 
Nuri Tamaç 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşeıoğlu 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
tbrahim Dıblan 
tbrahim Süreyya Yiğit 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Galip Gültekin 
îzzet Erdal 
Kâzım Okay 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Dr. Ali Süha Delilbaş 
Muhlis Erkmen 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç. 
Emrullah Barkan 
Memed Şevket özpa-
zarbaşı 
Mihri Pektaş 
Müttalib öker 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 

. 1942 C : 2 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Yaşar özey 

Maraş 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl- Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Orgeneral îzzeddin Ça 
lışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Naim Erem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
tsmail Çamaş 
Selim Sırn Tarean 

Rize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkm 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa îşcen 
Tevfik Tannan 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim Ineedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
tsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mi tat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Halid Nazmi Keşmir 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
üaniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Vrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurda 
kul ( 
Razi Soyer 
Şeref Uluğ 

Van 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
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Ekrem Pefcel 
Salim Kokmaz 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 

m.5.1912 G : 2 
tbrahim Etem Bozknrt 
Rifat Vardar 

Şinasi D&îEtâm 
Yusuf Ziya özeaçi 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Aka Gündüz 
Falih Rıfkı Atay 
Fevzi Daldal 
îsmet İnönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen 
(V.) 

Antalya 
Dr. Müiıir Soykan 
Tayfur Sökmen (M.) 

Ayam 
Adnan Mendere» 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
(II. Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
Memed Emir 
Muzaffer Akpınar 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çankırı 
Avni Doğan (î. A.) 

Çoruh 
Mazhar Müfid Katısu 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. İbrahim Tali ön 
gören 
Rüştü Bekit 

Edime 
Osman Şahinbaş 

[Beye iştirak etmeyenler] 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepc 
(M.) 
Sabit Sağıroğlu 
(M.) 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
(V.) 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Dr. Abdnrrahman Melek] 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Gümüşüne 
Durak Sakarya 
Hasan Fehmi Ataç 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Hamdi Selçuk 
Memed Teeirli (M.) 

îçel 
Ahmed Ovacık 
(M.) 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 
Gl. Refet Bele 
İsmail Hakkı Ülkmen 
Salâh Cimeoz (M.) 
Şükrü İ l i ögel 

İzmir 
Celâl Bayar 

Hasan Âli Yücel 
(V.) 
Reşad Mimaroğlu 
Şenime Yunus (M.) 
Şükrü Saraeoğlu 
(V.) 

Kars 
E\ıad Köprülü 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Dr. Tevfik. Aslan 
Hacer Dicle (M.) 
Hilmi Çoruk 
Rıza Saltuğ 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Sadettin Serim (M.) 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
tbrahim Tolon 
Orgl. A. S. Akbaytuğan 
(M.) 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Kâzım Gürel (M.) 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tridoğlu 
Besim Atalay 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (M;) 

Gl. Osman Eoptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Nasuhi Baydar 

Manisa 
Aaım Tünıer 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman (Mi) 
Refik İnce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
(M.) 

Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tıankat 
Memed Ertem 
(M.) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Halid Onaran 
İrfan Ferid Alpaya 
(î. A.) 

Muğla 
Cemal Karamugla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıeoğlu (Mİ) 

Niğde 
Faik Soylu 
Halid Mengi (M.) 
Hazim Teroeyran 

Ordu 
Ahmed îhsan Tokgöe 
(M.) 
Dr. Vehbi Demir 

Rize 
Dr. Saim Alî Dilemre 
Hasan CavM 

Hüsnü Salkır 
Meliha Ulaş 
Zühtü Durtıfcan 

Sin&b 
Yusuf Kemal Tengte 
şenk 
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Sivat 

Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Fayık öztrak 

Rahmi Apak 
Tokad 

Hasip Ahmed Aytuna 
Trabzon 

Faik Ahmed Barutçu 
Hamdi Ülkümen (Ma
zur) 
Hasan Saka 

Mitat Aydm 
Sim Day (V,) 
Şerif Bilgen (M.) 

Vrfa 
Hüseyin Sami (M.) 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 

İbrahim Arvas (Mi) 
Yoigad 

Celâl Arat 
Sırn îçöz 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hazim Atıf Kuyucak 
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t : 63 26.5.1942 C : 2 
Münir Akkaya 

Oumü^ne 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbım 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 

İçel 
Dr. Muhtar Berker 
Emin înankur 
Refik Koraltan 

Turhan Cemal Beriker 
İsparta 

Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
Nazmi İlke? 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmsn 

Kars 
Esad özoğuz 
Etem izzet Benic* 
Kahraman Anklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Muharrem Celâl Bayar 

Nuri Tamaç 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Resid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

KocaeU 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Galip Gültekin 
İzzet Erdal 
Kâzım Okay 
Şevki Ergim 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Dr. Ali Süha Delilbaş 
Muhlis Erkmen 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Memed Şevket özpa-
zarbaşı 
Mihri Pektas 
Müttalib öker 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 

Kenan Örer 
Osman Ercin 
Yaşar öztj 

Maraş 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl- Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Orgeneral İzzeddin Ça 
lışlar 
Sadullah Güney 

Şükrü Ataman 
Niğde 

Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Naim Erem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkm 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa îşcen 
Tevfik Tannan 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Halid Nazmi Keşmir 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Danış Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurda 
kul l 
Razi Soyer 
Şeref Uluğ 

Van 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
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Ekrem Pekel 
Salim Korkmam 
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Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
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İbrahim Etem Bozkurt 
Rifat Vardar 

Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya ö*şeu$i 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Aka Gündüz 
Falih Rıfkı Atay 
Fevzi Daldal 
ismet inönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen 
(V.) 

Antalya 
Dr. Münir Soykan 
Tayfur Sökmen (M.) 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(Ra. V.) 
Nazmı Topco&lu 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
(î I. Kâzını Özalp 
Hayrettin Karan 
Memed Emir 
Muzaffer Akpmar 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çankırı 
Avni Doğan (t. A.) 

Çoruh 
Mazhar Müfid Kansu 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. İbrahim Tali ön 
gören 
Rüştü Bekit 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

[Beye iştirak etmeyenler] 

Elâzığ 
Fuad Ağrah (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepc 
(M.) 
Sabit Sağıroğlu 
(M.) 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
(V.) 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Dr. Abdurrahman Melek 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Hasan Fehmi Ataç 

Hatay 
Abdullah Mursaloğhı 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli (M.) 

İçel 
Ahmed Ovacık 
(M.) 

Ferid Celâl Güven 
İstanbul 

Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 
Gl. Refet Bele 
İsmail Hakkı Dikmen 
Salâh Cimcoz (M.) 
Şükrü Âli ögel 

İzmir 
Celâl Bayar 

Hasan Âli Yücel 
(V.) 
Reşad Mimaroğlu 
Şenime Yunus (M.) 
Şükrü Saraçoğlu 
(V.) 

Kars 
Fuad Köprülü 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aalan 
Hacer Dicle (M.) 
Hilmi Çoruk 
Rıza Saltuğ 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Sadettin Serim (M.) 
Suat Hay ı/i Ürgüblü 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
İbrahim Tolon 
Orgl. A. S. Akbaytugan 
(M.) 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Kâzım Gürel (M.) 
Mustafa Ulusan 
Naint Hazim Onat 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tridoglu 
Besim Atalay 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (M.) 

3£alatya 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zaboı 
Nasuhi Baydar 

Mmisa 
Asım Tümer 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman (M^ 
Refik înce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
(M.) 

Dr. Kemali BayMt 
Hasan Reşid Tânfcut 
Memed Erten 
(M.) 

Mardm 
Dr. Rıza Levent 
Halid Onaran 
İrfan Ferid Alpaya 
(1- D 

Muğla 
Cemal Karamugla 
Yunus Nadi 

Aftif 
Hakkı Kıhcoğlu (M.) 

Niğde 
Faik Soylu 
Halid Mengi (M.)r 

Hazim Ter>eyran 
Ordu 

Ahmed İhsan Tokgoz 
(M.) 
Dr. Vehbi Demir 

RİM 
Dr. Saim AH Dilenire 
Hasan Cavid 

Samsun 
Hüsnü Çakır 
Meliha ;IHaş 
Zühtü Durukan 

Sinoh 
Yusuf Kemal Tengir 
şenk 
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Sivat 

Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Fayık öztrak 

Rahmi Apak 
Tokad 

Hasip Ahmed Aytuna 
Trabzon 

Faik Ahmed Barutçu 
Hamdi Ülkümen (Ma
zur) 
Hasan Saka 

Mitat Aydm 
Sim Day <V.) 
Şerif Bilgen (M.) 

Vrfa 
Hüseyin Sami (M.) 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 

İbrahim Arvas (J£i) 
Yoigad 

Celâl Arat 
Sırrı îç/fe 
Veled îzbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak | 
Hazim Atıf Kuyucalç 



W * " 
vnmmmmmmn 

r. JP. ir, u. u*tkm* 



S. Sayısı: 157 
İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1941 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun teklif i 

ve Bütçe encümeni mazbatası (2/63) 

T. B. M. M. 
İdare Amirliği 

Muhasebe Müdürlüğü 
No. 599/25589 

18. V. 1942 

Yüksek Reisliğe 

Vefat eden Ankara Mebusu Yahya Galib Kargı'nın ailesine kanunu mahsusu mucibince verilmesi 
icabeden 4200 liranın tediyesi için 1941 malî yılı Büyük Millet Meclisi bütçesinin 1 nci faslının 2 nci 
âza tahsisatı maddesinde tahsisat mevcut olmadığından aynı sene bütçesinin 23 neü faslından 
4200 lira tenzil edilerek mezkûr maddeye ilâvesi için aşağıda yazılı kanun maddelerinin kabulünü 
arz ve teklif eyleriz. 

İdare Âmiri idare Âmiri idare Âmiri 
/. Ferid Alpaya A. Doğan 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 94. 
Esas No. S/63. 

Yüksek Eeisliğe 

İ941 malî yılı Büyük Millet Meclisi bütçesin
de 3 090 liralık münakale yapılması hakkındaki 
İdare Amirliğinin kanuni teklifi Encümenimize 
havale Duyurulmakla tetkik ve müzakere olundu. 

Vefat eden Ankara Mebusu Yahya Galip Kar
gı'mn ailesine kanununa tevfikan verilmesi 
icabeden tahsisatın temini maksadını ihtiva eden 
kanun teklifi Encümenimizce esas itibariyle ka
bul edilmiş ve lâyiha başlığı konmak ve bazı yazı 
değişiklikleri yapılmak suretiyle yeniden tanzim 
edilerek Heyeti Umumiyenin tasvibine arzedilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 
Bütçe En. Rs. Rs. V. M. M. 

Çorum Kastamonu Muğla 
1. Eker T. Coskan H. Kitabet 

Kâtip 
istanbul 

F. Öymen 
Diyarbakır 

Rüştü Bekit 
Gümüşane 

Durak Sakarya 
istanbul 
8. ifraz 

Kırklareli 
B. Denker 

Samsun 
M. Ali Yörüker 

21. V. 1942 

Bursa 
Dr. S. Konuk 

Elâzığ 
M. F. Altay 

İsparta 
R. Ünlü 

Suat 
Mardin 

R. Türel 
Seyhan 
8. Çam 
Yozgad 

A. Sungur 

Bursa 
A. Nevzad Ayaş 

Giresun 
M. Akkaya 

istanbul 
H. Ülkmen 

Kayseri 
Hayri Ürgüblü 

Ordu 
H. Yalman 

Sivas 
Remzi Çiner 



- 2 
İDAİRE HEYETİNİN TEKLİFİ 

MADDE 1. ~~1941 malî yılı Büyük Millet Mec
lisi bütçesinin 23 ncü (3090 sayılı kanuna müs
teniden yeni yapılacak Meclis binasının inşaat 
masrafları ve istimlâk bedeli) faslından 4 200 
lira tenzil edilerek aynı sene bütçesinin 1 nci 
tahsisat faslının 2 nci âza tahsisatı maddesine 
zammedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri 
muteberdir. 

tarihinden 

MADDE 3. — Bu kanun Büyük Milet Mec
lisi tarafından icra olunur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

1941 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa 
dahil Büyük Millet Meclisi bütçesinde değişik

lik yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Teklif veçhile aynen. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

MADDE 3. — Teklif veçhile aynen. 

( S. Sayısı : 157 ) 


