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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

1944 malı yılı Bütçe kanunu lâyihasının 
müzakeresine devamla: 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü ile 
Maarif Vekâleti bütçeleri kabul olundu. 
Yarın saat 14 te toplanılmak üzere inikada 

Lâyihalar 
1. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 

ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihası (1/275) (Maarif ve Bütçe En
cümenlerine) ; 

Mazbatalar 
2. —Yabancı memleketlerle muvakkat ma

hiyette ticaret anlaşmaları ve modüs vivendiler 

1. —1944 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/201) 

A -Nafıa Vekâleti bütçesi : 
REÎS — Nafıa bütçesinin müzakeresine baş

lıyoruz. Söz istiyen var mı? 
M. ÖKMEN (Ankara) — Nafıa bütçesi do-

layısiyle Nafıa Vekâletinin, esaslı gördüğüm ve 
halli zamanı geldiğ'ne kani olduğum iki mesele 
hakkında noktai nazarını anlamak istiyorum. 
Arkadaşlar hep biliyoruz ki, zaferden sonra 
Cumhuriyet ilk iş olarak ana millî dâvaların der
hal hallini ele aldı ve bu dâvaların başında ola
rak ve çok isabetli bir hareket olarak Devlet 
merkezini vatanın ve milletin merkezi olan 
- coğrafi bakımdan dahi - Ankara'da tesisine 
karar verdi. Yeni Devlet, Ankara dâvasını ay
nı zamanda Devletin yapıcı ve yaratıcı kudre
tinin b ' r numunesi olarakta ele almaya karar 
verdi. Bunun içindir ki, Devlet ve Millet elele 
vererek 15 - 20 sene gibi kısa bir zaman zar
fında bu şehre bir milyar lira sarf etti. Hepi- I 

son verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Bursa Malatya İsparta 

R. Canıtez N. Baydar K. Turan 

akdine ve bunların şümulüne giren maddelerin 
gümrük resimlerinde değişiklikler yapılmasına 
vo Anlaşmaya yanaşmıyan Devletler muvareda-
tına karşı tedbirler alınmasına salâhiyet veril
mesine dair kanun lâyihası ve Hariciye, Güm
rük ve inhisarlar, İktisat, Maliye Bütçe ve Ti
caret Encümenleri mazbataları (1/178) Ruz-
nameyej. 

miz gördük ki, hakikaten Yenişehir bu çorak ve 
faakt çökmez toprak üzerinde bir medeniyet 
âbidesi olarak ve yaratıcı kudretin yıkılmaz 
b :r âbidesi olarak meydana geldi. Yalnız bu 
şehrin derhal halledilmesi lâzımgelen ve bugün 
başşehrin hakikaten yüzkarası, başşehir sakin
lerinin hakikaten yüzünü kızartıcı bir manzara 
hâlâ devam ediyor. Kanalizasyondan bahset-
met istiyorum. Bugün daha' sıcaklar basma
dan şu mevsimde dahi milyarlar sarfettiğimiz 
Yenişehirde ufunetten geçmeğe imkân yoktur. 
Evıerin ve apartımanlarm bodrum katları mü-
levves sularla dolmuştur. Belediye de buna mâ
ni olacak tedbiri alamaz. Şehrin umumî sıh
hati bakımından, şehir dâvası bakımından öyle 
zannediyorum ki, artık bu dâvanın halli iç ;n 
dakika fevtedeeek zaman yoktur. Hususi şekil
deki istihbaratıma, muhterem Nafıa Vekilinden 
işittiğime göre; Hükümet bu dâvayı hal yolunda
dır. Fakat ne tedbir alınmıştır.' tedbiri ne de
recededir? . 

Fakat ne tedbir alınmıştır? tedbir ne de
recededir? sürati nedir? Hükümetimizin nok-

I tai nazarını öğrenmek istiyorum. 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 14 

REÎS — Dr, M. Germen 

kl^TÎPtER : K. Turan (İsparta,), B. K. Çâflar (Erzincan). 

REÎS—Celse açıldı. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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Arzedeceğim ikinci nokta şudur arkadaş

lar : Millî Mücadele bizim için çok tatlı hatı
raları ihtiva etmekle beraber çok acı dersleri 
ve tecrübeleri de ihtiva ediyor. Millî Mücade
le esnasında adma Şimal cephesi dediğimiz 
Balıkesir cephesinin Anadolu'nun merkezine, 
Hükümet merkezine bir şimendifer, bir şose 
veya. herhangi bir yolla 'bağlı olmamasının o 
vakit millet ve Devlet büyk ıstırabını çekti. Bü
yük felâketlerle neticelenecek vaziyetler hâsıl 
oldu. Onun içindir ki zafere kavuşur ka
vuşmaz yeni Devlet ilk iş olarak 
Kütahya - Balıkesir ye o mıntıkanın şimendü-
ferini yapmak kararını verdi ve yaptı. Çok 
isabetli hareket etti. Şahsi kanaatim Hüküme
tin başında bulunan arkadaşlar ve Meclis ar
kadaşlarım, memleketin iktisadi ve ticari ha
yatını yakinen takip edenler bilirler ki, bu 
beş sene içerisinde Cenup Anadolu'nun mer
kezi, Anadohr'nun baş şehri olan Ankara'ya 
kısa ve doğrudan doğruya bir yolla bağlanma
mış olması iktisadi ve askerî bakımdan bizim 
için büyük bir müşkülât doğurmaktadır. Bah
setmek istediğim yol merkezi doğrudan doğru
ya Konya ve Cenubi Anadolu'ya yani İsparta 
ve Antalya'ya bağlanacak bir şimendüfer veya 
asfalt yoldur. Bugün filhakika Konya'ya iki 
hat Cenuptan Ankara'ya bağlı gibidir. Fakat 
bu, tatbikatta büyük müşkülât arzetmektedir. 
Çünkü bu hat esasen tek bir hattır. Sonra, 
bu hat bizi tamamiyle Cenubi Anadolu'ya bağ
lamış addedilemez. Görüşümüz odur ki, bu 
hattın yapılması sulhtan sonra başlanıp neti-
celendirilmesi lâzımgelen dâvalarımızdan en 
mühimmidir. Merkezi Anadolu'nun Cenubi 
Anadolu'ya en kısa yoldan bağlanması zamanı 
gelmiştir ve bunun için muhterem Nafıa Ve
kilimiz ne düşünmüşlerdir ve ne tedbir almış
lardır"? bunu öğrenmek istiyoruz. Sırrı Day-
gürültüsüz iş yapmağı seven, mütevazi fa
kat hakikaten jbaşarılı bir arkadaşımızdır. Ümit 
ederim ki, bizi tatmin edecek tetkikatı vardır. 
Kendilerinden müspet cebap alırsam çok bah
tiyar olacağım. 

P . P . DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Sayın Müm
taz .ökmen arkadaşımızın bahsettiği kanali
zasyon meselesi üzerinde iki kelime söyledik
ken sonra asıl arzedeceğim noktalara işaret ede-
,ceğim. 

-Hakikaten hepimiz görüyoruz ki, Anka
ra 'nın bugünlerde arzetmekte olduğu vaziyet 
cidden acınacak bir şekildedir. Taaffün, bir 
çok yerlerde hepimizi müteessir edecek bir 
dıırumdadır. Sıhhati umumiye bundan fevka
lâde mutazarrır olacaktır ve olmaya da başla
mıştır. Bu itibarla sayın Vekil arkadaşımızın 
bu hususta ne yapmak lazımsa acele etmesini 
ve bu şehir halkının hayatını kurtarması için 
elden geleni yapmasını bendeniz de temenni 
ederim. . 

M. ÖKMEN (Ankara) — Teşekkür ederiz. 
F. F. DÜŞÜNSEL (Devamla) —' Van'a git

mekte olan şimendüfer hattının durumundan 
bahsedeceğim. Hükümetimizin, Cumhuriyet 
idaresinin en yüksek eserlerinden biri olacak 
olan bu hatda başlanmış ve bir çok yerlerde 
toprak tesviyesi yapılmış ve hattâ Bingöl'ün 
Genç kazası merkeziyle Dırahini'ye kadar olan 
6 ncı kısmı bitti. Fakat hernedense geçen se
ne bu hattın vaziyeti âdeta bir duraklama .saf
hasına girdi. Bu vaziyette kalmasının diğer 
bir mahzurundan başka başlıca mahzuru, mal
zemenin, yani 15 milyon liralık bir millet ser
mayesinin bu kışı üstü açık ve sıkıntılı bir va
ziyette geçirmiş olmasıdır. Yani hat durmuş 
vaziyettedir ve toprak tesviyeleri de bozulma 
tehlikesine mâruzdur. Onun için bu hattın da, 
konan malzemenin, sarf edilen sermayenin 
ehemmiyetiyle ve doğrudan doğruya Anadolu'yu 
ortasından kesen bir hat olması bakımından 
arzettiği ehemmiyetle gözönünde tutularak bu
nun biran evvel ikmalini ve hiç değilse şimdi
ye kadar dökülen masrafın, sarfedilen paranın 
heder olmaması için ne yapılması gerekiyorsa 
bu hususta katı tedabir alınmasının sayın Na-
fia Vekilinden rica ederim, mâruzâtım budur. 

E. A. TOKAD (Denizli) — Cumhuriyet Nafıa
sının iki mühim iştigal mevzuu olan konudan 
bahsedeceğim: Biri memleketimizde sınai ve zi
rai bakımdan en önemli olan elektrifikasyon iş
leridir. 633 ncü fasılda bu iş için 292 0.00 lira 
gibi az bir tahsisat konmuştur. Türkiye'de akar 
yakıt olarak daha esaslı bir damara rastgelin-
mediğine göre gerek sanayi ve gerekse ziraatte 
maliyeti düşürecek şekilde makinalı ziraat- ve 
sanat yapabilmek bugünkü duruma göre fev
kalâde güçtür. Diğer cihetten motor ve makimi 
sanayi de bu yüzden güç teessüs edebilir. Bina
enaleyh memleketimizde muhtelif istikametlerde 
akan ve bize mühim miktarda tabii enerji veren 
nehir kuvvetleri kaynaklarından biran evvel is
tifade ederek sanayi ve ziraat hayatımızda bun
ların tatbikatından faydalanmamız bu suretle 
maliyet fiyatlarını düşürmemiz lâzımdır. Avru-
panın bir çok geniş çiftliklerinde elektriğin sa
nayide olduğu gibi ziraatte de tatbikim, gerek 
çift sürmek ve gerekse harman makinaları işlet
mek ve şaraphane vesaire gibi büyük sanayii zi
raiye şubelerinde elektriğin rolünü gördükten 
sonra bizde de şimdiye kadar bu sahada harekete 
geçmekteki gecikmeyi görmek affedilmez bir ha
tadır. Akar yakıttan, kömürden ameleden, hay
vandan iktisat etmek gibi büyük faydalar temin 
edecek olan bu şubede Hükümetimizin daha cezri 
ve seri adımlarla biran evvel memleketi mr ga-
yc,ye ulaştırmasını candan niyaz ederim. 

Zirai sahada bizde istihsali azaltan âmillerin 
en başında geleni zararlı sulardır. Binaenaleyh 
bu zararlı suların zararlarından memleketi, zira-
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ati ve köylünün sıhhatini (Sıtma bakımından) 
korumak ve bu suların faydalarından da yine 
ziraat bakımından istifade edebilmek için Ana
dolu'da hattâ bütün memlekette müstacelen bu 
su meselesini hal ve ıslah etmek lâzımdır. Ya
taksız veya yatağı dolmuş nehirlerin memlekette 
husule getirdikleri • su taşkınları aynı kuraldık 
derdi gibi zararlı şekilde ekilişleri yok etmekte 
çiftçiyi hemen her. sene âni felâketleriyle perişan 
etmektedir. Bu hususta misaller zikretmek ih
tiyacını duymaktayım. Çünkü pek bariz olaylar, 
Menderes, Gediz, Sakarya, Seyhan, Ceyhan ve-
sair gibi nehirlerin yıllık zararları gözlerimizin 
önündedir. Kuraklıktan ve tuğyandan gelebile
cek'zara'r] arı önlemek ve faydalarından istifade 
edebilmek' için memlekette geniş, mikyasta akar 
suların ıslahı hususunda Devletçe büyük su prog
ramlarını ve tatbikatın maaşşükran görüyoruz. 
Bunlar kemaligermi ile tatbik edilmektedir. An
cak bu sahada evvelâ şimdiye kadar başlanan
ları* acele etmek ; ve bunları biran evvel ikmal 
ederek verimlendirmek - ve herhangi bir aksak
lıkla bu başlanmışları yarıda bırakmamak lâzım
dır. Halbuki gerek çimento ve demir yokluğun
dan ve gerekse tahsisat ve eleman darlığından 
bazı yerlerde başlanmış olan kanun şimdiye ka
dar bitirilmeleri icabeder. Bugün bir çok teşeb
büsler hâlen yarım kalmış olup zamanla bun
ların bozulmaları ihtimalleri de düşünülür
se ; maazallah bu sahadaki emeklerii ve 
masrafların heder olmasından korkulur. 
Binaenaleyh Hükümetin bu büyük su 
işleri teşebbüslerinde işlerin yarım kal-. 
maması, ve bu teşebbüslerin biran evvel verimli 
bir hale gelebilmelerinin temini için bu sahada 
çok ciddi ve seri teşebbüslerle bu başlanılmış iş
lerin biran evvel icmaline ve bilhassa evvelâ işe 
fazla verim verecek. Menderes ve Gediz sahala
rından başlayarak oradan alınacak verimlerle di
ğer sahalardaki işlere başlamak suretiyle çalış
malarını ve himmet etmelerini rica ederim. Esa
sen kanununda işaret te vardır. Diğer cihetten 
ufak su işleri teşebbüslerini keza biran evvel Zi
raat Vekâleti ile temas ederek tercihan bunları 
intaç etmesi lâzımdır. Bu husustaki teşebbüs
lerin hâlen ne durumda olduğunu ve bilhassa 
Ziraat Vekâletinin bu husustaki teşebbüslerde 
müspet bir rol oynayıp oyna'madığının bildiril
mesini ye bu ilginin teminini Nafıa Vekâletinden 
rica ederim. 

Sonra bu su işleri tatbikatında ve sarfiyatın
da bilhassa hesap işlerinde vekâletin mürakabalı 
bir sistem bulup tatbik etmesini ve hesaplarının 
neticelerini Meclise bildirmesini temenniye şa
yan bulurum. 

î . YALÇIN (Elâzığ) —Muhterem arkadaş
lar, Şose ve Köprüler kanununun bir maddesi
nin tadili dolayısiyle yapılan müzakere esnasında 
benim anladığıma göre mevcut Şose ve köprüler 
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Kanunumuz bugünkü ihtiyaçlarımızı temin et-, 
inekten uzak olduğu için yeni esaslara ,göre hazır
lanmakta olan bir kanunun yakın zamanda Mec-; 
lise geleceği ümidi izhar edilmişti. Aradan epey
ce zaman geçti, böyle bir kanun gelmedi. Benim 
kanaatimce bugünkü şekli ile ve bugünkü varidat
la vilâyetlerimiz mevcut şosaları belki ancak mu
hafaza edebilmek kudretindedir. Yeni yol.yap
mak şöyle dursun. Binaenaleyh bu mesele hak
kında tereddütsüz derhal bir karar vermek mec
buriyetindeyiz. Mevcut yollarımız günden güne 
harap olmaktadır, vilâyetlerimizin varidatı yolla
rımızın tamirine dahi kâfi gelmemektedir. Ge-
çenki tadilin kabulü münasebetiyle yol mükellefi
yetini 6 liradan 12 liraya çıkardık. Fakat çok 
tahmin ederim ki bu fazlai varidatın hepsi tahsisi 
varidat prensibimiz haricinde olduğu için ta
mamen yollara sarf edilmiş değildir. Vilâyetin 
diğer bir çok zaruri ihtiyaçlarına sarfedilmiştir. 
ve vilâyetler bu işte haklıdır. Esasen herhmgi bir 
vilâyet kendi hududu dâhilinde yeni bir yol 
yapmak için mutlaka kendi işlerinden birisini 
ihmal etmek mecburiyetindedir. Meselâ mek
tebini yapacaktır, filân işini ihmal edecektir. 
O zaman muallimler para alamıyoruz v^vahut 
da kadro harici kaldık diye sızlanacaklardır. 
Binaenaleyh ben muhterem Nafia Velr'li arkada
şımızdan bu kanunun fazla bir müddetle mu
kayyet olmamak şartiyle yakın zamanda Meclise 
getirmelerini rica edeceğim. 

tkincisi, elimizdeki bütçede yollar, şose yol
ları için yani Devlet' yollan namı altındaki 
şase yolları için mâruzâtta bulunacağım. 

Bizim bir yolumuz vardır ki, Ankara'dan 
baslar, ve gerek Ankara için ve gerek İstanbul 
için mühim bir yoldur. Aynı zamanda kömür 
havzasını Ankara'ya karadan bağlıyan en lusa 
ve mühim bir yoldur, bu yol Ankara. Kızılca
hamam, Gerede, Devrek ve Zonguldak Gerede 
- Bolu Adapazarı hattıdır. "Herhangi bir tehli
keye mâruz kalındığı zaman, şimendiferleriniz 
bir arızaya uğrarsa Zonguldak'tan Ankara is
tikametinde kömür bugünkü durumu iİR, bu 
voldan nekledilemez. Hattâ şunu da arzedevim 
ki, 1 şubat zelzelesinde Ankara'dan hareket eden 
ekipimiz 60 kilometrelik bir mesafeyi 18,5 saat 
zarfında ancak alabildi. Günkü yol balnm^zdı 
ve karlar kapamaştı. Karların temizlenmesi ve 
daimî tamir amelesi yoktu. Binaenaleyh bende
nizin ricam; bu yolun, imkânı': varsa, umumî 
yollar meyanma alınması; eğer imkânı yoksa 
bıı yola, umumî bütçeden fazlaca yardım edil
mesini mutlak olarak rica ediyorum- Bu yolun 
daimî olarak tamir ve muhafazasHiı da mn+^k ' 
olarak Nafıa Vekâletinin yapması lâzımdır. Çün
kü bu yol, aynı zamanda Bolu'dan Adapazarı 
istikametine doğru gider. 

Arkadaşlar; îzmitteki kâğıt fabrikasının 
muhtaç olduğu iptidai madde, kereste bu yol 
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üzerinden gider. İnhisarlar Vekâletinin, sandık
larının mevaddı iptidaiyesi olan kereste yine 
bu yoldan gider, ciheti askeriye için lâzım olan 
ve Ankara 'ya şevki icabeden kereste de yine 
bu yoldan gider. 

Binaenaleyh bu yolu Nafıa Vekâietainin 
kendi yolları meyanma alması veyahut âzami 
bir yardım yapması ve daimî tamirini üzerine 
alması hususlarını dilerim. 

Üçüncü ricam, Elâzığ'da bir gölcük var. Bu 
gölcük evvelce tetkik edilmiş Elâzığ oyasını su
lama için. Fakat suyunun tuzlu olması dolayı-
siyle ziraate elverişli olmadığı anlaşılmış. Ben 
oraya gittiğim zaman, bu işte çalışan bir mü
hendis arkadaş bana, buradan fazla miktarda 
enerji istihsali suretiyle memleketin faydalana
bileceğini ve bu hususta alâkalı makamata 'bir 
rapor tanzim ederek gönderdiğini söyledi. Bu iş 
ne dereceye kad^ar ileri getirilmiştir ve hakika
ten bu gölden istifade imkânı var mıdır? 

Asıl söyliyeceğim nokta, zelzele hakkmda-
d.r Bütçe Encümeni 'bulduğu fazlai varidat 
meyanmda iki milyon lirasını zlezele mmtaka-
kasma yaptlacak devlet binaları inşaatına ve 
üç milyon lira da fakir ve muhtaç halka nak
den yardım etmek suretiyle beş milyon liralık 
(bir tahsisat kabul etmiştir. Nafıa Vekâleti büt
çesini tetkik ediyorum; ayrıca 622 A. faslında 
resmî binalar inşaatı, her türlü masraflar 
namı altında bir buçuk milyon lira. İkinci mad
dede yardrmlar namı altında 2.5 milyon lira ki, 
4 milyon liralık ayrı bir tahsisat gördüm. Haki
katen benim anladığım gibi ise 4 milyon lira 
burada ve beş milyon lira da muhterem Bütçe 
Encümeninin yaptığı zam ve ilâvelerle 9 milyon 
liralık bir 'tahsis yapılmış oluyor ki, bu haki
katen bizi ısevir d irecek bir hâdisedir. Bunun 
böyle olun olmadığını Muhterem Vekil Beyefen
dinin bildirmesini rica ederim. Yalnız halk için 
ayrılan nakdî yardımın ne şekilde ve ne gibi 
esaslara istinaden tevzi edileceğini öğrenmek 
istiyorum. Bir de haziran gelir gelmez bu işin 
derhal yapılmasını rica edeceğim. Çünkü diğer 
işler gibi değildir. Zelzele mmtakasmda övle 
yerler vardır ki, eylülde kar yağar. İnşaat mev
simi üç, dört ay gibi kısa bir zamana münha
sırdır. Haziran gelir gelmez bu para, nereden 
ve ne yolla ve kimler vasıtasiyle tevzi edile
cekse, derhal tevzi edilmelidir, bekletilmemesini 
rica ediyorum. 

Sonra arkadaşlar; Devlet binaları inşaatı 
için ayrılan paralarla ilk mektepler hakkında 
arzedeceğ'im : Denilebilir ki bugün Çerkeş kasa-
•basmm. % 95 i tamamen harap olmuştur. Ge
rede'de % 80 tamamen harap olmuştur, Tlgaz-
da aynı vaziyettedir. Bolu'mm büyük bir kısmı 
yıkılmıştır. Bilhassa Çerkeş'le Gerede'deki ilk 
ımektep çocukları bugün açıktadır. îdarei hu
susiyetlerin bütçesinde bu mektepler için bu 
sene tahsisat tefrik edilmemiştir. Esasen tefrik 
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etmeye de imkân yoktur. Eğer biz bu sene iki 
milyon lira içerisinden bir miktar ayırarak 
Çrkeş'te ve Gerede'de acilen iki mektep yap
mazsak bu mekteplerde okuyan ve tahminime 
göre miktarı 1500 e baliğ olan ilk mektep çocu
ğu mektebe devam edemiyecektir. Çünkü bu 
bahsettiğimiz yerler diğer kazalar gibi değildir
ler. Burada rakım 1300 - 1400 dür. Tahtadan 
yapılmış baraka içinde çocuklarımızı barındır-
miya imkân olmıyacaktr. Bir, iki ay mektebe 
devam edecekler, ondan sonra hasta olup devam 
edemiyeceklerdir. Binaenaleyh bu çocuklarımızı 
hastalık ve ölümden kurtarmak için diğerleri
ne tercihan buralarda ilk mekteplerin derhal 
yapılmasını rica edeceğim. 

Sonra arkadaşlar, zelzele mıntakası için çi
vi ve cam meselesi mühimdir. Bugün iki liraya 
çivi arıyorlar, bulamıyorlar. Cam tedariki müş
küldür: Nafıa Vekili Beyefendiden çok rica ede
rim, bu mıntakada kısa .müddet devam edecek 
inşaat mevsimi içinde bol çivi ve .cam tedariki 
neye mütevakkıf sa lütfetsinler. Bu cam ve çi
vi tedarik edilmezse kimse ne ev yapabilecektir 
ve ne de kışın âfetlerinden korunabilecektir. Kı
şın yine çadır ve barakalar içinde korunmak 
mecburiyetinde kalacaklardır. 

Sonra arkadaşlar, benim burada okudukla
rımdan anladığıma göre Devlet binaları inşa
atı doğrudan doğruya Hükümet konağı ve sa
ire gibi Devletin kendi memurlarının oturaca
ğı binalar içindir. Bunun içerisinde belediyele
re yardım namı altında hiç bir şey yoktur. 
Ayrılan 3 milyon lira aynı yardım köylülere 
ve şehirli fakirlere dağıtılacaktır. Buradan 
belediyelere para verilmesini ne ben teklif ede
rim ve ne de muhterem Heyet bu işe yanaşır. 
Fakat bir şehir ki, belediye binası tamamen 
yıkılmış, elektrik santralı tamamen yıkılmış, 
mezbahası yıkılmış, hulâsa belediye namına 
enkaz altından çıkarılan bir kaç evrakla bir 
kaç memur, belediye reisi ve azalarından iba
ret bir mevcudiyet kalmıştır. Yeni bir bele
diye binası lâzım. Yeni evler yapılacak, bun
ların hiç olmazsa yaya kaldırımlarını yapmak, 
su yollarını hiç olmazsa toprak künklerle te
min etmek, biraz çukur kapamak ve saire gi
bi zaruri ve belediyeye müteallik olan işlerin 
yapılması için belediyelerin bu işlerin hiç biri
sini yapmaya vaziyetleri müsait değildir. Bu
nun için acaba ayrılan iki milyon lira ye benim 
bütçede gördüğüm. 2 milyonluk resmî binalar 
tahsisatından muayyen bir kısmını ayırarak 
bu zaruri işler için belediyelere tahsis etmek 
imkânı yok mudur? ve bu imkânın bahsedil
mesi için bir kaç sene belediyede bulunmuş 
bir arkadaşınız sıfatiyle arzedeyim ki, bele
diyeler bu işleri yapacak kudrette olmadık
ları gibi tahmin ederim ki, memurlarının bile 
maaşlarını vermeye muktedir değildirler. Bun
lara bu şekilde yardım yapılmasını Vekâlet ta-
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fmdan nazarı dikkate alınmasını rica ederim. 

Dr. İVE. BERKER (îçel) — Büyük su işleri
miz muvaffakiyetle devam ederken "küçük su
larımızın âa etüdleri yaptırılarak bir progra
mabağlanmasını ve bunların içinde en çok 
verimli •olanlarının sıra ile ve tercihan ıslah 
yoluna gidilmesini yine bu kürsüden vaktiyle 
bir temenni mahiyetinde izhar etmiştim. Bu
nun canlı bir misali olarak ta Anamur'da 
Dragonda çayını göstermiştim. Filhakika bu 
çay fevkalâde verim temin edecek bir vaziyet
tedir, ıslah edildiği takdirde o sahayı ihya 
edeeek bir durumdadır. Bilhassa bu çay hak
kında iptidai etüdlerin yapıldığını haber al
dık. Fakat şimdiye kadar ne sebeple olduğunu 
bilmiyorum, inşaata başlanmamıştır. 

Arkadaşlar, bu Anamur ovasını yeniden 
canlandıracak değilim, o zaman hu kürsüden 
uzun uzadıya anlatmıştım, şimdi yalnız iki 
kelime ile bunu ifade edeyim, /bu saka çok ve
rimli, senede İki "mahsul veren fevkalâde bir 
yerdir. Bu çay ıslah edildiği zaman 50 000 dö
nüm arazi kabili istifade bir hale gelecektir. 
Bu hususta muhterem Vekilin ne düşündüğü
nü ve küçük sular hakkında bir program ya
pılıp yapılmadığını öğrenmek istiyorum. 

İkinci temennim, Silifke'nin Göksu nehri 
üzerinde "bir köprünün yapılması evvelce ka
rarlaştırılmıştı. Malûmu âliniz orta Anadolu'
yu Cenuba "baglıyan en kısa yol budur. Aske
rî ve iktisadi ehemmiyeti haizdir. Naîia Ve
kâleti bunun projelerini hazırlamıştı, fakat 
malzeme bulamadığından iş geriye kalmıştır. 
Buffün zannediyorum ki inşaat malzemesi da
ha kolay bulunabiliyor. Binaenaleyh ini köp
rünün'de biran evvel yapılmasını rica ediyorum. 

t. TURAN (Kırşehir) — .Sayın arkadaşlar, 
daire-i intihabiyem olan Kırşehir vîlâvetinin Na
fıa durumu hakkında sayın Nafıa Vekilimizden 
bir kaç temennide bulunmak suretiyle kıymetli 
vakitlerinizin -bir kaç dakikasını işgal edeceğim. 

.Savın .arkadaşlarım, Kırşehir vilâyeti dört 
saatlik sulu .bir sahaya yayılmış "bağ ve bahçeler 
içine gömülmüş Orta Anadolu'nun-en güzel bir 
şehridir. Burasını yakinen gören arkadaşlarım ; 
da takdir buyururlar. Arkadaşlarım, <bu şehir
de, kazaların da ve köylerin de çok bol nispette 
elma, armut, • k-aysı, üzüm ve .sebzenin .envai ye
tiştiği halde yolsuzluk yüzünden dış pazarlara 
.şevke dilmediği için mahallinde değersiz fiyatla 
satılmakta, halkının ihepsi de .bağ ve bahçe jsa-
-hibi-olduğu için bir kısmı daçürüyüp gitmekte
dir. Ankara'da üzümün kilosu 5.0 - .60 kuruşa 
satıldığı halde Kırşehir'de 10 kuruca satılmakta 
idi. Bü yüzden halkın bağ ve bahçeye .olan .he
vesleri de günden güne sönmektedir. Bu vilâye-
•yetin merkezi ile kaza ve köylerinde bini müteca
viz halı ve kilim -tezgâhı olduğu kaide imal et
tikleri halı ve kilimlerini de yolsuzluk yüzünden 

dış pazarlara sevkedemedikleri gibi hariçten tüc
car . da gelmemektedir. Bu vilâyet halkının 
kalkınması için bugün ve yarın demir yolunun 
vilâyetten geçmek imkânları var mı, yok mu? 

İkincisi; vilâyetin hususi bütçesi dar olduğun
dan Kırşehir - Yerköy arasındaki 75 kilo metre
lik bir şoseyi yirmi senedenberi istifade edile
cek bir hale getiremedi, Kırşehir'e giden bir 
çok arkadaşlarımın bildiği bir keyfiyettir. Bu 
yolun ıslahı için şimdilik bir yardım yapılabile
cek midir? 

Üçüncüsü, Avanos kazasiyle Nevşehir, Ürgüp 
kaza1 arının istifade ettikleri Avanosla Himmet-
dede arasındaki 45 kilometrelik bir ham yol 
var ki, bu yoldan, yağmurlu ve karlı havalarda 
geçmek imkânı yoktur. Üzüm ve meyva yuvası 
olan-bu kazalar halkının üzüm ve meyvaları .de
ğersiz bir fiyatla satıldığından bu dört kaza hal
kının yetiştirdiği üzüm ve m.eyyaların dış pazar
lara şevki için bu yolun Nafıa Vekâletince yap
tırılması imkânı olup olmadığını Sayın Nafıa 
Vekilimizden öğrenmek istiyorum. 

R. KAPLAN (Maraş) — Aziz arkadaşlar; 
Ankara, Hükümet merkezi olarak kabul edildik
ten sonra .siyasi merkezimiz ve kültür merke
zimiz olarak İnkişaf etmektedir. İktisadi ba
kımdan da inkişafı i çin dikkate alınmağa değer 
bazı hususları huzurunuzda arzetmek isterim. 

Mümtaz arkadaşım, bir kısmına temas etti
ler. Ben de aynı mevzua temas etmekle beraber 
mütemmimi olan iki noktadan da bahsedeceğim. 

Arkadaşlar; şu beş sene içinde, bilhassa dik
kat ederseniz, Ankara'da bazan iaşe sıkıntısı çek
tik. Bunu arzedeceğim noktaların şimdiye ka
dar ikmal edilememesinden neşet ettiğine kani
im. Arkadaşlar; Ankara, vilâyet itibariyle 
toprağı kısır olan bir sahadır. Hükümet mer
kezi olan hu vilâyete, civar istihsal mer
kezlerimizi biranevvel bağlamağa zaruret vardır. 
Siyasi iktisat bakımından, Devletin iktisadi 
murakabesi bakımından bilhassa Ankara'nın ik-
tisaden kuvvetlenmesinin ehemmiyeti vardır. 
Onun için arkadaşlar bu Hükümet merkezinin 
Akdenize en kısa yoldan şimendiferle bağlan
ması zarureti olduğu gibi, bu Hükümet merke
zini en kısa yolla cenup vilâyetlerimize bağla
mak zarureti vardır. Bu Hükümet merkezimi
zi, en kısa .yoldan Karadeniz . limanlarından bi
rine bağlamak zarureti vardır. Bu üç yoldan 
birisi . Ankara - Konya - Manavgat - Antalya, 
İkincisi ise: Kayseri - Maraş - Anteb cenup yo
lu vo üçüncüsü, Ankara - Ereğli yoludur. 

Arkadaşlar; kem Karadeniz1" ve hem de Ak-
denizi buraya biranevvel kısa; yollarla bağla
mamız zarureti vardır, madem ki, Ankara'yı 
Hükümet-merkezi yaptık. Ankarayı iktisaden 
de kuvvetlendirmek, bilhassa iktisat işlerimiz1 

idar.o bakımından, bunun içinde ticaret de dâ-
.hildir, zaruridir. 
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Arkadaşlar; şu harp seneleri içinde, beş se

ne içinde, çektiğimiz sıkıntıyı bilirsiniz. Bir 
taraitan da İktisat işlerimizi Hükümet merke-
z ııde temerküz ettiremediğimizden dolayı bazı 
zayıf seciyeli yurttaşların iktisat işlerimizde 
.Devlete1 ne kadar müşkülât çıkardıklarını hepi-
fmiz gözümüzle gördük, kanaat edindik. Onun 
'içm iktisaden Ankara'yı kuvvetlendirmek,'ikti-
sadmıızı Ankara'da temerküz ettirmek bizim 
'için mühim bir mesele halindedir. Orta Ana
dolu'nun ink'şafı için Ankaradan başlayıp gi-
Vlecek olan bu hatlar mühim bir rol oynıyacak-
tır. Yalnız bir iki mahsulle iktifaya mecbur 
Ualan Orta Anadolu zayıflamaktadır. Arzede-
eeğim (bu hatlar Orta Anadolu'yu çürütecektir. 
,bu bakımdan dahi bu hatları biranevvel yapmak 
zarureti tebarüz etmekted'i*. Onun için Hükü
met merkezimizi takviye edecek Ankara - Kon
ya - Manavgat - Antalya hatları üzerinde biraz 
izahat vermek, temin edeceği faydaların bir kıs
mına temas etmek isterim. 

Arkadaşlar, buradan Konya'ya gitmek için 
bugün hemen hemen .şimendiferle dahi gidilse 
bu iki günümüzü yemektedir. Halbuki, Anka
ra'dan yapılacak doğru bir'hat Konya'ya sür
atle giderse ,6, yavaş giderse 5 sattlik bir mesafe 
ile Ankara ile Konya 'yi birbirine bağlıyacaktır. 

Arkadaşlar; bu mesafe arasında mühim tuz 
sahaları yardır. Bu tuz sahaları Koçhisar tuz 
memlehaları adıyla anılan istihsal sahası da
hi bir hat ile bu hatta bağlanabilir. Gene bu 
hattın bağlanması imkânı olan Anadolunun en 
geniş hububat, yağ ve etlik hayvan istihsal eden 
Aksaray ovası bu hatta bir şube hattı ile bağlana
bilir. Keza Haymana, Ankara halkının bir is
tirahat ve tedavi yeri olarak ihya edilebilecek
tir. Bugün dünyanın en iyi sıcak suyu bulunan 
.bu yerden vasıtasızlık yüzünden istifade edile
miyor. Bu hattın pek yakınından geçmesi ile 
Haymana da imar edilecek ve Ankara şehrinde 
oturanlar da oranın çok nâfi sularından istifade 
edeceklerdir. 

Arkadaşlar, gene hepiniz hatırlarsınız ki, 
Konya asırlarca Türk Devletinin, Selçuk dev
rinde, Hükümet merkezi olmuştur. Bugün Kon
ya Anadolunun nüfus itibariyle eıi büyük şe
hirlerinden, vilâyet itibariyle de memleketimi
zin en çok nüfusu olan vilâyetlerimizden biridir. 
Maalesef Konya çarşısı günden düne sönmekte
dir. Ankara çarşısı ile Konya çarşısını birleş
tirecek olan bu hat, hem Ankara çarşısını 
hem Konya çarşısını diriltecektir arkadaşlar. 
Konya'da iktisat işlerine, ticaret işlerine kendi
sini vermiş, ticaret işleride yetişmiş, oldukça, 
sevindirebilecek miktarda geniş bir zümre var
dır. Fakat bunlar Konya şehrinde kendilerini 
tatmin edecek ticari saha bulamıyorlar. Konya 
Ankara arasındaki şimendifer yapılırsa Ankara 
çarşısı, Konya'da iktisat ve ticaret işlerinde 

S. 1944 O : 1 
bilgin ve yetişmiş servet sahibi, tecrübeli tüc
carlarla takviye edilecektir. Konya'da seciyeli, 
karakterli've tasarruf üzerinde çok işlemiş bir 
halk vardır. Konya 'da israfı az olan ve az bilen 
bir halk vardır. Bu halk 'sefahate gitmemiştir. 
'Onun için'Ankara'dan ya iktisaden bir hat ya
pıldıktan sonra, Ankara çarşısına, Türk mil
letinin iktisadiyatı üzerinde çok nâfi olacak bir 
tabaka gelip Devlete' yardımcı olacaktır. 

Arkadaşlar; vaktiyle Selçukiler zamanında 
Anadolunun Hükümet merkezi olan Konya,' tica
retini Akdeniz sahilldrınde kendisine adeta kış
lık ittihaz ettiği Antalya ve Alanya' şehirleriyle 
yapardı. Bugün o vakte göre yapılmış olan 
kervansaraylarla yol izleri " bize bunu göster
mektedir. Bugün yine Ankara'dan Konya'ya 
gidecek bir hat Konya'dan Antalya'nıh Ma
navgat kazasına ineeek, oradan Akdenize vara
caktır. Bu suretle en kısa yolla orta Anadöölu 
Akdönize inmiş 'olacaktır. 

Arkadaşlar; Manavgat dediğimiz saha, vak
tiyle, ilk devirlerin Akdenizde en büyük Hükü
meti olan Pamfilya Hükümetinin merkezidir. 
Oradaki nehir, Manavgat'taki nehir, Manav
gat adım alan nehir, .vaktiyle şimendifer istik
şafını yapan mühendis arkadaşlarımızın ra
porlarında yazıldığı veçhile, Akdenizin ve Or
ta Anadolunun en .büyük limanının yapılacağı 
yer olarak gösterilmiştir. Hakikaten arkadaşlar, 
Akdenizde, tam Akdenizin orta yerine, tam 
Akdenizin bizim sahillerimizden Afrika'ya ve 
Avrupa'ya en yakın noktasıdır. Aynı zaman
da nehir liman olmıya müsait genişlikte ve de
rinliktedir. Etrafı genişletilmiye'müsaittir. Bu 
nehirde yapılacak' liman Orta Anadûlûyu'diril
tecektir. Bilhassa bu rioktayi Sayın Başve-
kilünizlc Nafıa' Vekilimizin dikkatlerine arzet-
mek isterim. Bugün sözüme başlıyahdanberi izah 
ettiğim nokta, ki iktisadiyatımızın Devletin kon
trolü altına ve Türk milletinin daha ziyade eline 
geçmiş vaziyette tutulması için gerek Akdeniz
de, gerek Karadenizde yapacağımız limanlan 
biran evvel yaparak, iktisat işlerimizi kendi eli
mize almakta mühim bir âmil olacak olan ! bu 
iş üzerinde durmamız lâzımdır. Arkadaşlar; 
buradan yapılacak olan hat,' bütün Orta Ana
dolu 'ya tamamen kendisine bağlıyacak olan bir 
limana varacaktır. Ve Hükümet merkezimiz de 
dâhil olmak üzere Avrupa ve Afrika'ya en 
'yakın yolla postalarımızı götürecektir.1 Onun 
için Ankara, ' Konya, Manavgat yolu, yalnız Hü
kümet merkezimizin iktisadiyatını yükseltmekle 
Italmiyacak,' bütün Orta Anadolu'yu da diril
tecek bir limanı Devlete kazandırmış olacaktır. 
Bundan sonra arkadaşlar; Hükümet" merkezi
mizle Orta Anadolu, kendisine bu hatla, dün
yânın en güzel kışlık sahasını da' kazanmış 
olacaktır. Arkadaşlar; bilirsiniz ki, her sene 
kışı Nis'de veya şu, bu sahilde geçirmek istiyen-
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lerin sarfına mevzu olan servetlerimiz mevcuttur. 
Bu servetlerimiz bu suretle kendi yurdumuzun 
içinde kalır. Bu sahillerimiz oralardaki yerler
den daha güzel - olup buraları imar ederek bu 
paraları kendi memleketimizin imarına sarf etmiş 
oluruz. Onun için Hükümet merkezimizin ve 
Orta Anadolu'nun en güzel kışlık sahaları 
olan Antalya sahillerine de merkezimiz bağlanmış 
olur. 

Arkadaşlar, Konya ile Manavgat arasında, 
Devletimizin ve Memleketimizin çok muhtaç 
olduğu bir çok madenleri d e , ' Maden Arama 
İdaresi, tetkik etmiş, tesbit etmiş, tahlil et
miş ve işlenebileceği, işlendiği takdirde Dev
let için, memleket için büyük faydalar ola
cağı hakkında raporlarını vermiştir. Meselâ,; 
Akseki'de aleminyum madeni üzerinde dur
muştur. Çok ehemmiyetli; gerek kemiyet, ge
rekse keyfiyet itibariyle büyük bir maden 
olarak üzerinde durmuştur. Yalnız bu maden 
için bu hattı yapmak zaruridir. Manavgat 
nehrinin sütleri vardır. O kadar çok elektrik 
istihsaline salihtir ki, bu nehrin sütleri, bura
ya kadar inecek hatt ın elektrikle işletilebil
mesine yeteceği gibi işliyeceğimiz madenlerin 
yapılmasında ve sairesinde de bütün ihtiyacı
mızı karşılayabilecek durumdadır. Maden Ara
manın, diğer kömür, demir ve asfalt olarak ta 
tesbit ettiği madenler, onlar da ayrıcadır. 

Sonra, bu sahadaki geniş ormanlar da çok 
faydalıdır. 

Arkadaşlar, ikinci olarak arzedeeeğim, 
Kayseri - Maraş hattıdır. Bilirsiniz ki, Cenup 
vilâyetlerimizi bugün bağlryan tek hat, gerek 
Haydarpaşa'dan, gerek Ankara'dan giderek 
Konya'dan geçerek Adana'dan giden hattır. 
Bu Kayseri - Maraş hattı yapılacak olursa me
safe itibariyle çok kısalacak ve aynı zamanda 
Hükümet merkezimizi takviye edecektir. Bu 
hattın üzerinde orta Anadolu'nun en kıymet
li ovası olan Elbistan ovası ve Berut dağı gi
bi mühim demir madeni, yine Toros kolların
da ormanlar. Aynı zamanda eskidenberi Cenu
ba karşı daima kültür merkezliğimizi yapan 
Maraş ve Gazianteb şehirleri vardır ve bu
raların ovalarındaki istihsal, üzerinde durma
ğa değer miktar- ve kıymettedir. Onun için 
Kayseri - Maraş hattı üzerinde de Nafıa Veki
limizin durmalarını ve biran evvel bti hattı da 
yapmasını hem Hükümet merkezimiz itibariy
le, hem de Cenup vilâyetlerimizin buraya bağ
lanması ve hem de Cenup vilâyetlerimizin in
kişafını temin' etmek 'bakımından bir kıymeti 
haizdir. Ayrıca Nafıa "Vekâletimizin lâyihası
nı sunduğu Maraş ve Anteb şube hatlarını da 
biranevvel, yani hemen bu seneyi geçirmeden 
yapmak için bütün Heyetinizin şefaatini rica 
edeceğim. Maliye Vekili Bey bize tahsisat 
bulsun. (Gülüşmeler). Arkadaşlar, sebebini ar-

ze d ersem, siz de bana hak verirsiniz ve şefaati
nizi esirgemezsiniz. 

Arkadaşlar, eski cenup hattın hudut iti-
bariyle geçişini biliyorsunuz. Bu geçiş Devle
timizi ikinci bir hat yapmağa şevketti. Bu 
ikinci hat Fevzipaşa - Diyarbakır hattı olarak 
yapılırken hem Maraş'i, hem Anteb'i tatmin 
etmek mümkündü. Bunun birinden geçerek, 
diğerine kol yaparak bunu temin etmek te 
mümkündü. O vakit nasılsa, istikşaf hatası 
diyelim, hat bu şekilde yapılmamıştır. İki mü
him vilâyeti açıkta bırakarak bataklıklar için
den geçirilen bu hattın bugünkü- şekli inşası 
büyük bir hata olmuştur. Bu hatayı tamir et
mek için Maraş - Anteb iltisak hatlarını yap
mak zarureti vardır. Maliye Vekilinden bil
hassa rica ederiz, bunlar için fazla tahsisata 
ihtiyaç yoktur, sene besene, ihtiyaç hâsıl ol
dukça buraya tahsisat versinler. - Bu vilâyetle
rin istihsalleri oldukları yerde çürümektedir 
ve- bugünkü ağır nakliye masraflariyle nak-
ledilememektedir. Onun için buna dair olacak 
olan kanunun biranevvel Meclise gelmesini ve 
Maliye Vekili tarafından tahsisatının esirgen-
memesini rica ve ümit etmekteyim. 

Nafıa bütçesi üzerinde son olarak söyliye-
ceğim, gerek şimendiferlerin, gerek suların 
ve gerekse şose işlerimizin inkişafı için verilen 
tahsisatın azlığıdır. Ümit ederiz ki Hüküme
tin sene arasında bu tahsisat azlığını verecek
leri munzam tahsisatla ikmal ederler ve baş
lanmış işler durmaz, başlanmamış ve başlanıl
masında zaruret olanlara da başlanabilir, te
mennisiyle sözlerime nihayet veriyorum. 

Orgl. I. ÇALIŞLAR (Muğla) — Sayın arka
daşlar, Cumhuriyet devrinde memleketimizin imar 
hususunda gösterdiği feyiz ve terakki çok büyük
tür. 63 vilâyetimizden Bolu, Kastamonu ve Çan
kırı hariç olmak üzere bütün vilâyetlerinde se
nelerce dolaşan bir arkadaşınızım. Bütün mem
leket Cumhuriyet devrinde bayındırlıktan müs
tefit olmıyan hiç bir yer kalmamıştır. Büyük, 
küçük modern köprüler, su işleri, demiryolları 
ve sair büyük imar işleri yapılmış, memleketin 
büyük ihtiyaçları temin edilmiştir. Bu hususta 
N ı ^ a Vekillerimizin ve Büyük Millet Meclisinin 
tahsisat verme hususundaki himmetleri ve isa
betleri gayet büyüktür. Ancak İmparatorluktan 
intikal eden harap, geniş bir memleket içerisinde 
yapılan büyük imar işlerinin henüz kifayet 
etmediğini de görmekteyiz. Ve bizzarur bu ka
dar büyük işler yapmakla beraber bazı mühim 
isteklerde bulunmak mecburiyetini de duymak
tayız. Ben de, benden evvel söz söyliyen arka
daşlarım gibi sayın Nafıa Vekilinden mühim bir 
iki nokta üzerinde temennilerde bulunmak is
tiyorum. Bunun birincisi intihap dairem olan 
Muğla vilâyetinin ancak Nafıa himmetiyle ber
taraf edilecek bazı bataklıklarının biranevvel 
ıslâhı meselesidir. Köyceğiz ve Esen çayı batak-
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îıkları,r Milas kazasının Telrfurambarı köyü civa
rındaki bataklıklar.. bunlar hakikaten o havali
nin. hayatını . kurutmaktadır. Sıhhati ve nesli 
üzerinde, büyük zararlar vermektedir. Bilmüna-
sebe Sıhhiye bütçesinde arzettiğim gibi oranın 
sıtma mücadele reisinin ifadesi veçhile, bu üç ba
taklık ancak Nafıanın, himmetiyle kabili ıslahtır. 
Sayın Maliye Vekiliınizin Bütçe kanunundaki 
izahından 80 milyonluk su, tahsisatının taahhü
de bağlandığını ve bımun 42 milyonunun sarf e-: 
dildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. $u halde be
nim arzettiğim" büyük bir- mıntakamızın haya
tını sarsan bu bataklıkların ıslahıne henüz sıra 
gelmiş olmamakla beraber yakın zamanda da 
sırası gelmiyeceğini anlıyorum. 

Halbuki yine bütçenin izahatından anladığı
ma göre fazla, bütçe varidatından 6 milyon liralık 
bir paranın bu sene diğer vekâletlerin bazı 
masraflarının .genişletilmesi için tahsis edildiği
ni de gördük, îşte bu altı milyon, lirayı Maliye 
Vekâletimiz ve Bütçe encümenimiz Nafıa Vekâ
letinin emrine tahsis etmiş olsalardı, herhalde 
arzettiğim ve memleketin en nafi işleri meya-
rimda. bulunan ve memleketimize hayat ve ser
vet verecek olan bu bataklıkların' ıslahı kabil 
olurdu. Maksadım şudur ki; daima böyle bütçe 
fazlaları, zuhura geliyor işte bunlar bu gibi 

en mübrem, nafi ve müstacel ihtiyaçlara tevdi 
edilecek olursa memleketin hayatım,, iktisadiya
tını baltaliyan bu gibi mühim bataklıkların bir 
anevvel ortadan kaldırılması işi de temin edil
miş olur. Nafıa Tekilimizin arzettiğim bu me
sele Hakkında bizi yakın zamanda tatmin buyu
racağını ve memleketin büyük bir mmtakasinm 
ihtiyacını bertaraf etmek yoluna girdiklerini 
göreceğimi ümit ediyorum. 

Diğer mâruzâtım, Menderes köprüsü mesele
sidir. Menderes nehri üzerindeki köprü bilmü-
nasebc başka bir içtimada da arzettiğim gibi İz
mir istirdadında bir istihkâm bölüğümüz tara
fından ahşap olarak alelacele yapılmış bir köp
rüdür. O zamandanberi bu köprü münakaleyi 
temin etmiştir. Zamanla nehrin cereyanları ile 
köprü başları geııişliyerek ayaklar zayıf bir hale 
gelmiş ve bugün haber aldığımıza göre müruru 
ubıır da mehedilmiştir. Yani Menderes'in cenu
bunda koca bir memleket mmtakası ve şimalinde 
Aydın mmtakası ancak bu köprü sayesinde bir
biriyle münakaleyi temin etmekte ve ticaretini 
yurülmektedir. Hususi olarak haber aldığıma 
güre bu sene Nafıa Vekâleti bu köprüyü beheme
hal yapmak kararını vermiştir. Fakat ihtiyaç 
o kadar âcildir ki, yani münakale menedilmiştirj 
artık o köprü istimal edilemeyecek hale gelmiştir. 
Böyle büyük iki mmtakayı birbirine raptedecek 
olan Menderes nehri üzerindeki bu köprünün be
hemehal bu seneki tahsisattan yaptırılmasını bil
hassa sayın Nafıa Vekilinden rica edeceğim. 

Nafıa sergisinde memleketin büyük nafıa işr 
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leri ve bayındırlık işleri canlandırılmıştır. J3tt 
meyanda Fethiye - !Bıt ı^ı iF; ,dq^^olü: 'gi^^lr . 
hinin etüdü üzerinde de bir ınalûmat göirdüİ*:. 
Hakikaten bu Fethiye, limanı itibariyle Akde-
n'z'in birinci derece ehemmiyeti haiz bir yeridir. 
Fethiye körfezi tabiateri gayet emin ye; her türlü 
deniz liman icaplarını ihtiva eden bir yerdir. 
Zamanımızın deniz ye haya üslerinin' çok ileri 
bir ehemmiyet kazanmış olduğu cihetle bu Fet
hiye'nin vaziyeti de çokbüyük ehemmiyet, kazan-

; mış olduğu için bunun dâhile biran evvel râptını 
memleketin gerek iktisadi ve gerek siyasi men
faatleri bakımından lüzumlu addediyorum. Bu 
güzergâh hakkındaki etüd ve teşebbüse dair Na
fıa Vekâletince mevcut malûmat neden ibaretse 
bizi tenvir etmelerini Sayın Nafıa Vekilimizden 
rica ediyorum. 

K. SEVÜKTEKtN (Diyarbakır) — Efendim; 
i bendenizin Nafıa Vekili muhteremihden bir iki 

.i ricam var. Şark ve cenup•vilâyetlerimizle- garp 
ve şark vilâyetlerinin muvasala merkezi, hemen 
bütün eşyayı' tüecariye için transit merkezi Di
yarbakır'dır. Henüz diğer yollar yapılmadığı 
için Diyarbakır - Silvan yolu askerî ve iktisadi 
ehemmiyeti. haizdh\ Bundan bir kaç. sene evvel 
bu yolun Nafıa Vekâletince demir-ve çimentosu 
verilerek menfezleri ve köprüleri yapılmıştı. Fa-. 
kat bunlar harap olmaktadır, çünkü esas yol 
yapılmamıştır. Bunun Batman köprüsüne gi
den yeni yapılan hat üzerinde Sinan istasyonu 
.ile Silvan arasında 20 kilometrelik bir yol var
dır. Bunu Devlet yolları içine almasalar dâhi as
kerî ve siyasi bakımdan Nafıa Vekâletinin bu
raya yardım etmesini istirham ediyorum; 

ikinci ricam; merkezle garp vilâyetlerinin 
muvasalasını temin eden o yoldan sınai bakımdan 
ehemmiyeti ziyade olan yoldan diğer bir hatla bü
tün trenleri kurtarmaktır. Bunları istirham edi
yorum. 

t. ARUKAN (EBİkiışöhir) — Sayın arkadaş
lar ; "bir çok arkadaşlar gibi 'benim de dairei in-
tihabiyemin bir çok ihtiyâçları mevcuttur. Bun
lardan gayet ehemmiyetlileri; meselâ yapı ba-

i kınımdan Eskişehir'in hükümet- İîonağı, nüfûsu 
80 000 ne ,baliğ olduğu Kaide henüz bir hükü
met konağımız yoktur. Diğer taraftan Eskişehir 
vilâyeti Hazineye en çok varidat veren vilâyet-

I lerden biridir, .zannederim 6 ncı geliyor, ondan 
başka yol (bakımından gayet fakir idi \ bir kaç 
senedenberi çalışıyor, epeyce yol ıslah edilmiş-

' ;tir; yalnız «ıi mühim olan Esîkişeh'ir » Emir'dag -
i Afyon yolu ile diğer arkadaşlarım da temas et-

.tikleri Ankara - Antalya, Ankara izmir yollar 
rı gibi. Bu yol da öteki foldan istifade, edeee'k-
tir, Eskişehir -Afyon yolunun 'bir kaç ki|Qmet-
relik kısmı kalmıştır,; osnnn da biraneyvel başla-

: narak h\\ yolun hitirilmeşini istirham ediyoru'm. 
Ondan ha§ka., Ankara Hükümet, merkeziyle 

gerek îzrm>, gerek B\m% gerekse Antalya şe-

«= ŞOŞ — 



t : 62 26.5 
hirleririi yani bu istikametlere bağlıyacak ana 
yol başlanmış idi ve buradan Sivrihisar tarikiyle 
demin arzettiğim yola repte'dliyordu. Bu başlan
mıştı ,lâ(kn inşaat son zamanda çok yavaşlamış
tır. Yani faaliyetle çalışılmıyor. Bu yola çok, 
İhtiyaç vardır; bunun biranevvel ikmali için 
lâzımgelen yardmlarm yapılmasını ve inşaat 
faaliyetinin teminini rica edeceğim,. Çünkü bu 
yol gayet mühimdir. Demin de bazı arkadaşları
mız da bahsettiler, burası aynı zamanda Anka
ra'nın iaşesine en çok yardım edebilir. Bizim' 
bir Günyüzü nahiyemiz vardır ki, bu yol onun 
kenarından . geçiyor; Bağlık, bahçelik ve en 
iyi üzüm o miutakadadır. Orada vaktiyle Friz-
ya Kırallarmm merkezi hükümeti vardı. Eısk'i 
harebeleri de hâlâ mevcuttur. Turistik mahiyet
tedir. Bunlar ne Poltalı'ya gelebiliyorlar ve ne 
de diğer istasyonlara. Arada Sakarya deresi 
de olduğu için sudan da »geçemiyorlar. Bu sebep
ten bu köprünün de biranevvel inşasını rica 
ederim.' Yani bu işe başlanmıştı, fakat şimdi 
durdurulmuştur. Buna devam edilsin, îstairlıa-
mım budur. : , 

Dairei intihabiyeme ait bu istirhamlarım
dan sonra, bütçeye geçiyorum, malûmu âliniz 
geçen sene bütçesinden bu sene bütçesi 8 mil
yon küsur bin lira kadar fazladır. Bu şayanı te
şekkürdür. Geçen sene bütçesinde 17 milyon 
lira ,gibi bir inşaat tahsisatı olduğu halde bu 
sene bu miktar 25 milyona iblâğ edilmiştir. Ya
ni bu fazlalfk bilhassa imar ve inşa işleri için. 
verilmiştir. Yalnız bu inşa ve imar işlerini bu
günkü maliyetiyle tetkik edersek bu 25 milyon 
lira normal zamandaki 7 - 8 milyon liraya an
cak tekabül eder. Halbuki normal bütçelerimiz
de de 8 - 9 milyon lirayı koyardık. Halen yapa
cağımız işler normal zamana nazaran daha az 
olacaktır. Halbuki nafıa işleri en mühim işler
dendir. Hele şu dünya âfetinden sonra nafıa iş
lerine daha ziyade ehemmiyet vermek ve mem
leketin münakale bakımından dünya rekabet 
sahasına atılabilmesi için nafıa işlerini durdur
mamak ve yavaşlatmamak icabederdi. Bunun

la beraber yine şayanı şükrandır. Bu vaziyetin 
yaşamakta olduğumuz fevkalâde zamanların 
icabi, para vaziyetimizin tevlit ettiği bir hal ol
duğuna kaniim. Onun için tounun üzerinde faz
la durmıyacağım. 

Arkadaşlar, en çok düşündüğüm harp sonra-
sı vaziyetidir. Arkadaşlarım Maliye bütçesinin 
tetkikinde bir çok borçlar hakkında beyanatta 
bulundular. Devletin borcunun 1,5 milyara çık
tığından endişe ile bahsettiler Ben de ayni eridi-. 
şedeyim. Yalnız müteselli olduğum bir nokta 
var, bu memleket tabiaten zengindir, nedenleri 
boldur. İhracat eşyası pek çoktur. Lâkin ek
sik olan münakale vasıtasıdır ve bu vasıtasız
lık yüzünden maliyetin pahalı olması yüzünden 
clünya piyasasında rekabet edemiyoruz. Benim 
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düşündüğüm budur. Onun için gerek yolları
mızı ve gerek şimendifgerlerimizi, harpten son
ra kuvvetle başlamak ve biran evvel bitirmek 
zarureti vardır, haritaya şöyle bir göz gezdirir-
sek görürüz ki, Cumruriyet devrinden beri çok 
büyük işler yaptık Lâkin bu işler yapacağımız 
işlerin yanında pek cüzi görünüyor. Bütün ar
kadaşlar herhalde cani gönülden istiyorlar ki, 
her vilâyet bir şimendifere kavuşsun, her vilâ
yet şoselere kavuşsun, her vilâyetin sulanması 
tamariılansm. Bu bir haktır. Ben de bu hakka 
dayanarak dairei intihabiyemin noksanlarını is-
tiyeceğim, fakat bunları isterken para vaziye-
ziyetini düşünüyorum. 

E. SAZAK (Eskişehir) -~ Onu da Maliye 
Vekili düşünsün. 

î. AHUANK (Devamla) — Demin de ar
zettiğim gibi iktisadi vaziyeti düzeltebilmek için 
gerek İktisat Vekâletinin gerekse Nafia ye ge
rek Ziraat Vekâletinin programlı bir surette 
daha doğrusu daha hesaplı bir surette çalışma
ları lâzmı gelir. Bu memlekette bu kadar ser
veti tabiiye varken ben borçtan korkmam. Fa
kat Bunlardan istifade edememekten korkarım. 
Biz büyük bir yük altındayız. Bir asırdanberi 
dedelerimizin ihmal ve tembelliğini bu nesir üze
rine almıştır. .Bu-.tembelliği telâfi edebilmek 
için ve etrafımızdaki memleketlere bu sahada 
yetişebilmek için çalışmak mecburiyetindeyiz. 
Yalnız düşündüğüm, bir nokta daha vardır. Ö 
da memleketin hakikî ihtiyacına ve bünyesine 
lâzım olan ihtiyacı biran evvel tesbit ve temin 
etmek lâzımdır. Yoksa gelecek neslin yüklene
ceği yükleri buerükü nesle yüklemeğe çalışırsak 
bu doğru değildir. Bundaki maksadımı izah 
edeyim: Yol yaptığımız zaman da görüyoruz ki, 
memleketin hâlen biraz fazla ıvi iş yapmak he
vesi vardır, ve ihtiyaçtan fazla iyi şoseler bu-. 
gün bir çok yeri ede başladı. Lâkin yaparken 
programımız âdeta otostrad yapmak ve saatte 
100 - 120 kilometre süratle gidebilmek esasına 
göredir. Yani memleketin ihtiyacı ve zarureti 
kilometresi 50 bin liraya malolacakken şose iken 
buîîün 100 000 liralık şose yapmağa teşebbüs 
ettik. Bu tabii hepimizin arzu ettiği bir şey
dir, lâkin memleketin malî bünyesi, bakımın
dan'demin söylediğim gibi, bu ağır yükü bu 
nesle yüklemek bakımından doğru değildir. 
Nafıa Vekilinden istediğim budur. • 

Memlekette ne kadar ne gibi yol yapılacak
sa, başlandığı gibi otostrad rai olacak? yoksa es
ki yolları mı ıslah ederek 15 - 20 bin kilometre
lik yol mu kazanmak lâzımdır, evvelâ bunu 
tetkik etmek lâzımdır. Memleket yükseldikten 
sonra yeni yeni yollar yapabiliriz. Lâkin böy
le bir yerine iki sarf eder ek malî Imnyemizi, 
enerjimizi sarsacak olursak doğru bir şey yapmış 
olmayız, zannediyorum. Nafia vekilinden rica 
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tvîerim, bunu tetkik etsinler, fennî ;bir mese
ledir. 

ikincisi; demiryollarında da ' aynı vaziyet 
-vardır. , Eğer bugün son başlanılan demiryolu 
teknik itibariyle, kabiliyet bakımından çok 
yüksektir. Bugün memleketin en zengin ve en 
vo en kalabalık olan garp mıntakaşindaki yerler-
dekinden bugün iki misli daha kuvvetlidir, Hal
buki,. 60 sene evvel yapılmış. Bu günkü şimen
diferler, garp vilâyetlerindeki mevcutların, aşa
ğı, yukarı en zayıfı olan, bu şimendiferler, bu 
memleketi 60 sene idare etmiştir. 

Bir iki asır sonra memleketin vâsıl olacağı se
viyeyi düşünerek bu parayı bugün sarf edecek 
vaziyette değiliz. Onun için hiç olmazsa % 
3 0 - 4 0 orada da tasarruf edebiliriz. Bu ta
sarruf edilmelidir ki, diğer arkadaşlarımın hak
lı olarak her vilâyete istedikleri şimendifer
ler yapılabilsin. Memleket zenginleştikten son
ra mevcutların ıslahı kolaydır. Ayrıca bu cihe
tin ,de üzerinde durmalarını rica ediyorum. 

Arakadaşlar; üzerinde durmak istediğimiz bir 
nokta daha vardır. Bu da harp sonu için ne 
yapılacaktır vo ne yapacağız,? Bütün memleket
ler bunu düşünüyor. Bugünkü vaziyetimiz ma
lûm. Şoselerimiz ve şimendiferlerimiz daha çok 
eksik, hele elektrik bahsinde henüz başlama
mış vaziyetteyiz. Bunları bir programa raptet
mek ve o programı doğrudan doğruya Meclise 
tasdik ettirerek değişmiyecek bir şekle sokmak 
ve bunun menabiini şimdiden düşünerek temin 
etmek zaruretinde olduğumuza kaniim. Bunu 
da muhterem Vekilden istiyorum. 

Elektrik işleri harp başlangıçmdanberi vilâ
yetlerin bahusus benim mmtıkai intihabiyem Es
kişehir'in en büyük derdi elektriktir. Altı ay-
danberi sönmüş, vaziyettedir. Bir iki saat bir 
mahallede elektrik yanar, ertesi gün bir iki sa
at de öbür mahallede yanar. Bugün Eskişe
hir'in 80 bin nüfusu olduğu söyleniyor. 

Simdi bu elektrik meselesine temas ederken, 
bir kaç vilâyet, Ankara, istanbul, Adana is
tisna edilirse hemen memleketimizin heyeti umu-
miyesinin elektrik tesisatı fena bir vaziyette ol
duğunu görürüz. Elektrik makineleri az bir 
zaman zarfında harap olmuştur. Ve badire geç
tikten sonra her vilâyet elektrik tesisatını ye
niden yapmak, ve ıslah etmek için bir kaç mil
yonlar istiyecektir. Bu işi biz doğrudan doğ
ruya mahallî belediyelere terkettik. Mahallî 
belediyeler çalışıyorlar. Lakin bu hususta bu 
işden anlar adam bulmakta çok zahmet çekiyor
lar. Hattâ tedarik edemiyorlar. Etseler bile, 

; buldukları bu adamlara iki misli maaş da ver
seler belediyeye daimî intisap etmek istemi
yorlar. Bunların bir çok esbabı vardır. Bu
nun sebepleri meselâ, oraya giden memurların 
muvakkat olması; tekaüdiyesinin bulunmaması, 
istikbalinin temin edilmemiş olması gibi bir çok 
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vaziyetler mevcuttur; Ö cihete girecek değıİim. 
Bugün hâlen, 3611 numaralı kanunla Nafıa Ve
kâleti bu Elektrik imtiyazlarını ve mezuniyet
lerini • verirken bunları murakabeye tâbi'tutu
yor. Kanun bunu âmirdir. Lâkin bundan bir 
şey çıkmıyor. Hakkı müdahalesi ve bübapta bir 
kuvvei müeyyidesi yoktur, icabında teknik 
adamların yaptıkları' tetkikatm neticeleri dos
yalarda bulunmaktan başka bi rişe yaramıyor. 
Onun için Nafaı Vekâletinden en büyük temen
nimiz bunların murakabesini temin edecek ve 
bilfiil bununla uğraşmasını' sağlayacak bir ka
nunu biran evvel Meclisi Âliye getirmektir/ Yok
sa bu müesseseler az'bir zaman içinde harap olup 
gidecektir. 

Arkadaşlar; arkadaşlarımdan biri elektri
fikasyon işine temas ettiler. Ben de bu işe bir 
parça temas edeceğim. Sırası geldikçe bir çok 
defalar başlarınızı ağrıttım ve bu meseleyi bir 
kaç defa tekrar ettim. Lâkin bu cihete temas 
etmek zarureti katiyesi vardır. Bugün dünya 
vaziyeti büsbütün değişmiştir. Sanayi ve' eko
nomi meselesi, yani ucuz iş yapmak meselesi 
başında memleketin tabii kuvvetlerden istifade 
etmesi zarureti vardır. Bizim memleket su kuv
vetleri bakımından en zengin memleketlerden bi
ridir. Su ve tabii kuvvetlerimiz en bol, ve "mem
leketimiz en fazla ve en ucuz elektrik kullanabi
lecek bir halde olan bir memlekettir. 'Bunun 
için bir Elektrik etüd idaresi teşekkül etmiştir. 
Şahsiyeti hükmiyeyihaizdir. Görüyorsunuz her 
sene bütçede bu müesseseye 300 - 400 bin lira 
veririz. Ve bu daire zannederim" altı yedi se
nedir çalışıyor. Herhalde verdiğimiz paralarla 
bir kaç işe başlamış olsaydık şimdiye kadar bir 
kaç şehiri mükemmel surette nurlannlış ve ucuz 
tenvirat yapılmış görürdük. 

Tabii bir çok projeler yapılmıştır, tatbik 
edildiği zaman neticesini göreceğiz. Yalnız bu 
iş o kadar mühim bir iştir ki, halen bizim 
şehirler elektriğin kilovatını 45 - 50 kuruşa 
ve zannedersem Cenup şehirlerimizden bazıla
rı da 50 - 60 kuruşa yakmaktadırlar. Dünya
nın hiç bir yerinde elektrik bu kadar pahalı 
değildir. Eskişehir'de sanayi için elektrik ki
lovatı 25 kuruştur. Diğerlerini bilmem. Bu, 
Avrupa 'da bizim paramızla aşağı yukarı 20 pa
ra, âzami bir kuruş idi. istanbul'da da'üç ku
ruştu. Halen Anadolu içerisindeki şehirlerde 
sanayide kullanılan elektrik kilovatı 25 kuruş
tur. Bununla sanayi yapılamaz. Bunu da 
bazan maalesef bulamıyorlar. Onun için esaslı 
bir surette santrallarımızı biran evvel bağla
mak ve su kuvvetlerimizden istifade etmek, 
elektrik fiyatlarını ucuzlatmak ve dünya fi-
yatlariyle aynı seviyeye getirmek şarttır, is
viçre'de ve Almanya'da bugünkü pahalılığa 
rağmen elektrik kilovatı iki kuruştan fazlaya 
değildir. Geçen gün mühendis arkadaşlardan 
birisi bir konferas verdi, isviçre'de bir evin 
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tenviratı, mutfak ve teshin sobası da dâhil 
olduğu halde ayda 600 kuruştan fazla verme
diğini söyledi. Bunu < söylerken herhalde bir 
hakikate istinat etmiştir. Bizde vaziyet arzet-
tiğim gibidir. Bu işlere herhalde başlamak za
rureti katiyesi vardır. Lâkin bu işe başlarken 
en mühim nokta proje meselesidir, hesap, ki
tap meselesidir. Bu kadar nafi bir işe iyi baş
lamak ve onu iyi hesaplamak lâzımdır. Çünkü 
bu .yolda ters yapılacak bir hesap memleketi
mizi çok müşkül bir duruma sokabilir. İşitti
ğime göre lîeyeti Vekileye verilen proje yan
lıştır. 

Elektrik Etüd İşlerinin son raporunu tet
kik ettim, acaba bu idare 'ne ile meşgul olu
yor diye araştırdım. Gördüm ki, raporun için
de Trabzon - Erzurum hattının eloktriklc işle
mesi hakkında tetkikat yapıldığı muharrerdir. 
İnşaallah bu hattı da yapacağız ve buna karar 
da vereceğiz. Fakat sanki bu hat şimdi yapıl
ma durumuna girmiş t e elektrik işleri kalmış 
gibi bununla meşgul oluyorlar. Eğer elektrik 
işleriyle :meşgul olacaksa daha evvel Sakarya' 
dan elde edilecek 3Ö0 bin kilovat kuvvei mu
harrike bizi bekliyor. Bu 300 bin kilovat İs
tanbul'u da, Eskişehir'i de idare edebilecek 
vaziyettedir. Eğer hatların elektrifikasyonu 
lazımsa düşünülecek nokta evvelâ Bilecik - Ka-
rak'öy, sonra Cenup hatlarıdır. Cenup hatla
rında' yakılan kömür bugün 100 liraya malolu-
yor. /Orada elektrifikasyon işleri başladığı za
man bu masraf yarıyarıya inecektir. Binaen
aleyh bu şekilde tetkikler için verilen paraya 
b/r vatandaş sıfatiyle acıyorum. 

Hulâsa arkadaşlar, başınızı fazla ağrıtmı-
yayım, Nafıa Vekilinden en büyük ricamız 
harp sonu için gerek yol, gerek şimendifer ve 
bu meyanda küçük su işleri hakkında değiş
mez biz program yapmasıdır. Kendilerinden, 
mümkün ise, bu programı biranevvel getirme
sini rica ediyorum. Bu meyanda bir ricam da
ha var. O ela bu işleri yapacak ve yapmakla 
mükellef olan memurlar, teknisiyenlerdir. Ta
bii bunların başında mühendisler gelir. Mü
hendis vaziyeti cidden ele alınacak bir durum
dadır. Mühendis, .yüksek mühendis, fen 'me
rtlimi'bunlar Devlet içinde ne gibi memuriyet
lere kadar yükselebilirler ve bunlara ne maaş 
verilecek?, Bunların vaziyetini düzeltecek bir 
'hazırlık yapmak ve büyük işlere başlamadan 
evvel bu derdi halletmek lâzımdır. Bugün gö
rüyoruz fen mektebinden mezun bir fen ada
mı T\Ta'fıa müdürlüğüne kadar yükseliyor. Yük-
'sölsin. 'Lâkin onun maiyetine ki, bu fen me
muru lise derecesinde tahsil dahi görmemiş
tir, 'bir yüksek mühendis verebilir misiniz? 
ve "bundan istifade edebilir misiniz? Maarif 
Vekili'bir vesile'ile, yüksek mühendislerin Hü
kümette kalmadığını söylediler. Ben de, ni
çin kalmıyorlar, bunu tetkik edin diye rica | 

etmiştim. Söylemek istediğim - budur. Açana 
tetkik ettiler mi? Mühendisler bence baremle 
terfi etmezler. Onlar doğrudan doğruya yap
tıkları işlerle ve bu işlerin Hükümete, Hazine
ye temin ettiği menfaatin derecesine: ıg'öre 
terfi ederler. Biz mühendislere, operatör mü
hendis, kısım mühendisi, başmühendis deriz. 
Başmühendis ölünceye »kadar nerede olursa ol
sun aynı maaşını almalıdır. Ben başmühendis 
imzasını gördüğüm zaman hakikaten başmü
hendis olduğuna kani olmalıyım. Şimdi kad
ro dolayısiyle, bilaistisna, hepsine başmühen
dis diyoruz. Hepsi başmühendis görünüyor. 
Onun hangisi 'başmühendis, hangisi . küçük 
mühendistir ayırdetmeğe imkân yoktur. 

İkinci bir haksızlık daha vardır. Ben büt
çeyi tetkik ettiğim zaman gördüm /ki, bir mü
hendise 4,5 -.5 milyon liralık bir iş veriliyor 
ve bu iş yalnız onun vicdanına emanet ediliyor 
ve o da kendisini tamamen o işe veriyor. Ea-
kat ona 35 - 40 lira asli maaş veriyoruz. Altı
na da teftiş zaruretiyle bir otomobil veriyoruz. 
Çünkü başka türlü teftişine imkân yoktur. 
Kendisi 80 lira maaş alıyor, halbuki şoförü 
120 - 140 lira alıyor. Bu meseleler herhalde 
halledilmelidir. Primle mi halledilecek? maaşla 
niı halledilecek ? büyük işlere başlamadan ev
vel, bunun halledilmesinin bilhassa Maliye Ve
kilinden, Nafıa Vekilinden rica ederim. 

H. KARAGÜLLE (Konya) — Muhterem ar
kadaşlar, aziz arkadaşım Mümtaz Ökmen önce, 
daim -.sonra da Basili Kaplan arkadaşımız 
bir mevzua temas ettiler, ütedenberi üstünde 
düşündüğümüz bu konu üzerinde bendeniz de 
hatırıma gelen bazı şeyleri Yüksek Meclise -ar-
zetmek istiyorum. 

Arkad aşlar, Ankara şehri Anadolu 'nun orta
sında doğmuş ve inkişaf yolunu tutmuş bir 
şehirmiz ve aziz Hükümetimizin de /merkezidir. 

Arkadaşlar, Anadolu'nun bir omurga'ke
miği gibi, ortasından ,geçen şimendifer hattı 
üstünde bir şehir; tabii -ve coğrafi bir merkez 
halinde olması da Hükümet merkezi olması ile 
birlikte üstünde düşünülecek bir vasıftır. Arka
daşlar, bu Hükümet, merkezi; takdir buyurusu
nuz ki yalnız amme hizmetleriyle vazifelendiri
len kadronun teşkil ettiği sunî bir şehirden 
ziyade iktisadi yaşama takatini -haiz olan ve 
ikinci vasfı olan iktisadi esaslarla beslenmesi ik
tiza eder; 

Arkadaşlarj Ankara kurulduğu zaman 'belki 
nüfusu 30 000, belki 40 000 idi, iyi hatırlamı
yorum, fakat bugün bu nüfusun 200 bini aşmış 
olduğunu zannediyorum ve 300 bin, 400, bin, 
yarım milyona vedalıa yukarısına namzet oldu
ğu da muhakkaktır. Arkadaşlar, büyük şehir 
vasfını ihraz eden şehirlerin beslenebilmesi için 
ve onun iktisadi hareketiyle böyle canlanabil-
mesi için onun hinterlantlara ihtiyacı olduğuna 
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kaniim>. Yağından,:' yumurtasından, sebzesinden, 
nıeyvesinden başlıyarak ne bileyim mihaniki 
vasıtaların tamiri, sonra mektepler, kültür mer
kezi olması ve saire gibi bir yığın hususlar dü
şünülecek olursa bunun hiriteriâııtınm tevsii, 
uzak; veya yakın ınembalara -bağlanması .icabeder. 
Ankara bakımından vaziyete bu şekilde bir göz 
attıktan sonra arkadaşlar mahallî . ve mevzii 
•düşünmeyi ve öyle konuşmayı sevmek karekte-
rinde olmıyan bir arkadaşınız olduğumu peşinen 
arbedeyim. Yani Konya Mebusu sıi'atiyle değil. 
yalnız, Türk Parlâmentosunun bir uzvu sıfa-

. tiyle • araediyorum ki, senelerden beri Konya ile 
Ankaı;a arasındaki muvasalayı ve irtibatı dü
şünürdüm. Oraya'mebusları geldiği zaman; ve
killeri tesadüf ettiği zaman ve hattâ aziz Şefle
rine bile ilk açtıkları istek ve dilek Ankara -
Konya, Konya - Akdeniz yolu ve bir de su. Bunu 
istedi ve istiyeceği budur. Bu üç mevzu olarak 
ele alınabilir. Arkadaşlar; Konya vasati olarak 
senede 300 bin ton hububat -çıkarır, harice sev-
kedeı*. Yine vasati olarak bu memlekette 3,5 mil
yon koyun düşünülecek olursa ve her koyunun 
iki kilo yapağı verdiği hesap edilirse, 7 milyon 
kilo yapağı ihraç eder. Milyonlarca kilo tuz ihraç 
eder. Hayvanat, yağ vesaire de. düşünülürse, 
tek hatlı bir trenin bu ihtiyaca cevap veremi-
yeceği açıkça görülür. 

Arkadaşlar ;; merkezi Hükümetle Konya'nın 
arası vesati 250 kilometre olduğu halde bugün 
Konya'dan Ankara'ya gelecek insan veya eşya 
700 kilometre -.gibi veya ona yakın uzun mesa
feler dolaşarak geliyor. Arkadaşlar,; iktisadi ba
kımdan, halka kolaylık bakımından, idari ba
kımdan arzettiğim (§u mevzua bir de geçen ya
kın tarihimizde askerî mülahazalarla, askerî va
ziyetlerle karşılaştığımız haller, düşünülecek o-
lursa bu zaruret ve lüzum bir.kat daha, kendini 
gösterir. Bunun için gerek Mümtaz ökmen ar
kadaşımızın, gerek- Basili Kaplan arkadaşımızrn 
mütalâaları tamamen yerindedir. Bu hat yapılırsa. 
arzottiğim mûtat, mahsullerin .nakledilmesin
den,başka memleketlinize daha ne gibi iktisadi 
tesirleri olacağına da bir göz atmak lfızımgelir. 

Arkadaşlar; çok gençtim. AntalyaMa müd
deiumumilik yapmak şerefine mazhar olmuştum. 
Çok yakından taritdtğim bu memleket tarihte 
milyonları barm'dirdığı »halde bugün tarihten 
nişanesi olarak beş on âbide görürüz. îtiraf 
edelim ki, acıdım, bizim yaptığımız pek az şey 
vardır, Antalya *dan A'kseki üzerine gelindiği 
zaman sonsuz ormanlar ve katta bir, arkadaşı-

. mm bana söyledikleri doğru ise yol üzerinde a-
kan aısfaltmembaları var diyor. Sonra krom ;gi-
!bi ve saire (gibi bir: yığin ; madenler bulunduğunu 
da söylüyorlar. Bunlardan anlaşılıyor, ki, bu, 
bakımdan böyle bir, hatta ihtiyaç aşikârdır. Ar
kadaşlar; Emirhasanbeli, denilen, Akseki'nin 
bir yeri vardır, bir.gün dürbinimle.. müşahede 
öttim; 23 yerde yagîn gördüm. Bu ormanlar he-

der oluyor. Metre (mikâbı 200 liraya olan 'ki* 
restenin bu zamanında, >bu ormanlarımız dünya
nın en güzel ormanlarıdır, orada çürüyüp gidi
yor. _0ünkü nakle imkân yok. Sonra arkadaş
lar, böyle bir hattın memleketimizin kalkınma
sında bilkassa tesiri olacaktır. Bu mevzuda mâ
ruzâtım, bundan ibarettir. 

Konya ovasında bir sulama teşkilâtımız var
dır. Memlekette hemen emsali olmıyan bu mü
kemmel teşkilât 20 mi asır medeniyetinin mem
leketimizde ilk nümunesidir. Paka t yine kabul 
edilmek lâzımgelir ki biz bu teşkilâttan istedi
ğimiz şekilde istifade edemiyoruz. Çünkü, mer
kezlere uzak, murakabeye uzak, ne bileyim, 
mücerret gibi hit halde olmasından ileri geliyor. 

Bu şimendifer mevzuunun lüzumunu burada 
bir tarafa bıraktıktan sonra Muhterem Nafıa 
Vekilimizden bazı şeyler rica edeceğim; 

Konya Ereğlisi'nde kurutma için bir teşeb-
M s vardır. Hakikaten gayet mümbit, feyizli ve 
geniş bir arazinin sular altında Ölü bir halde 
durmaısı şöyle dursun, oraya milyonlar sarfiyle 
vüçude getirdiğimiz fabrikanın müstahdemleri 
de dâhil olduğu halde hayatiyetimizi tehdit e-
den orada insan hayâtına göz (liken bir düş-
ıman, bir Ölüm kaynağı olarak yaşamaktadîr. 
Bunun için bü teşe'bfbüslerin fbiranevvel semere-
dar olmasını çok arzu ederiz. 

Buna da bu kadar temas ettikten sonra muh
terem rüfekamdan bazılarının, enerjiler mevzuuna 
temasından mülhem olarak arzediyorum, Kon
ya'nın cenubunda Yerkoprü denilen bir şelâle 
yadır. Bunun suni inşaatla takviye edilmediği 
halde de £5 bin beygir kuvvetinde, halen ,bir 
taİcati, haiz olduğunu, îîâh onun yeraltı sula
rını pek az bir masrafla kapanarak yapılacak 
bir barajla yükseltildiği takdirde bunun 100 
bin loeygir kuvvetine İcadar çıkması muhtemel 
olduğunu söylüyorlar. Şayanı şükrandır ki, Yc-
kâlet /nu ı merkez üzerinde, zannederim iki veya 
üç senedir, fennletüdiere başlamış ve devam et
mekte bulunmuştur.. Berideniz de bu hususları 
arz için huzurunuz?! gelmiş bulunuyorum. 

Dr. T. SİMER , (Bursa )— Aziz arkadaşlar; 
'bir doktor arkadaşınızın böyle Nafıa, bütçeisin-
de isöz söylemesi yeknazarda belki garibinize 
gider. Fakat sitmacı olduğum için beni mazur gö
rünüz. Bir, iki kelime ile ben de bu 'noktadan nök-
tai nazarımı arzetmek istiyorum^ Beraber çalıştı
ğım, sueu, arkadaşlar da teslim öderler ki, slt-

r ma'da suyun büyük tesiri var'drr. Sltima fbir riok-
: tadan'da arazi ve bataklık meselesidir. Binaen

aleyh huzurunuza çıkmamın saiki budur. Mü
cadelede vazife gördüğüm zamanlar, -şimdi, hep
si lıayalimdedir, tabiatin yaptığı felâltetler İca
dar, dost ellerin, memleketi imar etmek heve
siyle iş yapan .ellerin bu vatanın bağrında bir 
çok yaralar açtığını gördüm. Eğer bu yaraları 

I söyliyeeek olursam s i z d e küçümsemezsiniz, 
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1 Öumnûriyetteıi evvelki 'devirlerde inşaatımızı 
yabancılar yapıyordu. Demiryollarımızı "hep bi
liyorsunuz ki, ecnebilere, yabancı ellere yaptırı
yorduk. Yabancı ellerin bu memleketteki imar 
faaliyetlerinden kastı hiç• şüphe yok'ki, para 
kazanmak davasıdır. O -inşaat yaparken memle
ket bağrında yapacağı fenalığı, açacağı çuku
ru düşünmemiştir. Arkadaşlar, JDevlet demiryol-
larımızlâ gezerken başınızı çevirirseniz görür
sünüz ki,. bir çok bataklıklar ve çukurluklar 
avrdır. Bunlar uf ak tekef, fakat kilometrelerce 
süren çöküntülerdir. Bu çöküntüler bataklık 
sahalarda bir "kıymet ifade etmez. Fakat kuru 
.memleketlerde baştan başa bir sıtma âmilidir. 
. Eğer münasebet düşecek olursa bunlar hakkın
da Sayın General Münakalât Vekilinin bütçe
linde de temenriiyatımı arzedeceğim. Fakat bu
gün için temennim bana bunu söyletmiye sevke-
den demiryollarımızın bizzat vatan çocukları
nın yaptığı demiryollarının inşaat esnasnda 
geçmişteki yabancıların açtığı yaraların açıl-
mamasrdır. Tenennim şudur; Sayın Nafıa Ve
kilimizden ve inşaata bakan arkadaşlarımız
dan temennim şudur; bir yerde inşaata taşlar
ken, inşaat mevzuu içine demiryolu mevzuu, su 
mevzuu, şose mevzuu da girer, mukavele ya
pılırken en başa, bizim eskiden sembolümüz 
olan besmele işaretimiz gibi, sıtma mevzuunu 
mukavelenin başına alsınlar. Hiç olmazsa de
miryolu, şose inşaatı dolayısiyle dost elinden 
bu memleket yaralanmasın, temennim budur. ; 
Bunu ufak görmeyin arkadaşlar. Bu memleketin 
mühim yarasıdır. Geçen gün huzurunuzda fazla 
rahatsız, etmemek için bu bahse girmedim, kı
saca temas edeyim, bu memleketin büyük 
derdi bataklık derdidir. Size bir çok misal
ler söyliyebilirim, başta Ankara. Anka-
ranııı merkezinin imarından evvel sıt
ma vaziyeti vehametinin ciddiyetini he
pimiz biliriz. Bu memleket içinde ya
şamış olmaklığımız itibariyle o günü soru
yorum arkadaşlar; bataklık olarak ne bataklı
ğı vardı. Ziraat mektebi .civarındaki Baba har
manı bataklığı, sonra istasyon ile şehir arasın
daki kaynaklar, bugün bir mamure haline gel
miş olan Orman Çiftliğindeki şu ve bu ufak te
fek birikintiler idi. Bunun haricinde bir batak
lık pek yoktu fakat şehir sıtmadan kırılıyordu. 
Biz bunu ufak bir himmetle değil, büyük him
metlerle-kaldırdık. Ankara'da sıtma kalkmış-
tır. Arkadaşlar; sıtma deyince hâtıra yalnız 
büyük bataklıklar gelmemelidir. Ankara civa
rında ne Cellât gölü, ne Marmara gölü, ne şu 
golü ve ne de bu gölü vardı. Sıtma deyince hâ
tıra en küçük fuayyeler gelmelidir. Sivrisine
ğin nasıl teşekkül ettiğini ,az çok hepiniz bilir
siniz. Bir çift sivrisinek bir mevsimde yedi to
run sahibi oluyor ve bu üreme neticesi iki mil
yar oluyor, bir santimetre kare içinde. Ufak te-
|ejk -su: birikintileri bunları tevlide kâfidir. 

. jM 0 : 1 
Hatta evlerimizdeki havuzlar bile tehlikelidir. 
Bunlar ufak tefek tedbirlerle önlenebilir. Bu 
uf ak işlerin başında inşaat itibariyle Nafıa Ve
kâleti büyük rol oynıyabilir. Bunun için hu
zurunuzda, bu ciheti arzediyorum., 

Bunun haricinde yine ufak tefek telâkki 
ettiğimiz ve hiç' şüphe yok ki, Nafıa Vekâletinin 
kaale almadığı bir çok bataklıklar vardır. Biraz 
evvel Muhtar Bey arakadşımizm arzettiği ve 
diğer bir arkadaşımızın.da teyit ettiği Suişleri 
bu meyandadır. Vekâlet su işlerinin tek hedefi 
büyük bataklıkları kurutmak; büyük işler gör
mektir. Küçük işlere gelince arzettiğim gibi 
kendi mesaileri haricinde görürler. Halbu ki, ar
kadaşlar, bu memleketin hayatı üzerine mü
essirdirler. Bilmünasebe Suişleri Müdürü ar
kadaşıma bizim memleketin vaziyetini arzet-
miştim. Dediler ki, ne yapalım; bu, bizim dâ
vamıza temas etmiyor, ikinci derecede takip 
edilmesi lâzımgelen bir iştir. 

Arkadaşlar; büyük dâva ile uğraşanlar bü
yük ticaret yapanlar, küçük alışverişle uğraşan 
mahalle bakkaliyle pek tabii meşgul olmazlar. 
Büyük dâvalarında, kendilerine muvaffakiyet te
menni ederim. Ancak bu büyük mesaileri yanında 
küçük başka bakımdan büyük işleride unutmasın
lar. Yani küçük bataklıkların kurutulması da lâ
zımdır. Eğer o küçük bataklıklar kürutulmazsa bu 
sahada ne kadar gayret sarf edilirse edilsin yapı
lan ümran o memleket için saadet getirmez. Bi
naenaleyh tekrar etmek istediğim nokta arka
daşlarımı tenkit etmek değil, bizim de mühim 
bir derdimiz arzetmek onu deşmektir. Bizim 
Bursa'dan Yenişehre giderken Kestel ilerisinde 
bir Mandıras suyumuz vardır. Bu su Kestel yolu 
üzerindedir. Bu suyun cirmi küçük fakat zararı 
büyük bir belâdır. 

Vilâyetimizin de içinde bulunduğu Susığırlık 
kazası için Cumhuriyetimiz büyük fedakârlık 
yapıyor, Milyonlar sarf eder ek Havzayı ıslah edi
yoruz. Milyonlarımız gidiyor. Hakikaten gü
zel bir dâvadır. Buna mukabil yanıbaşında 
küçük bir derenin ihmali şu veya bu mülâhaza 
ile bırakılması bizim hesabımıza, sıtma hesabına 
davayı çürütüyor. İstirham ediyorum, yüksek 
huzurunuzdan kuvvet ve kudret alarak, arzedi
yorum bunu ufacık görmesinler, bu dâvayı da 
kendi dâvalarının içine alsınlar. 

Bir ikinci nokta arzetmek istiyorum. Bu 
sefer Sayın Başvekilimiz, sevgili hemşehrimiz 
Bursa'yi teşriflerinde kendilerine do arzedilmiş 
olan Marmaracık gölü vardır. Tabiatın şu ve bu 
sebeplerle meydana getirdiği bu gölün sahası 
10 000 hektardır. Yaptırılan keşfi de (70 000) 
lira.. Yapılması da iki seneye mütevakkıf o 
halde bu kadar para sarfolmaz. Belki cirmi 
Çok azdır. Fakat tahribatı itibariyle müthiştir, 
inanın ki çok müthiştir. Mübalâğa etmiyorum, 
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meslekim olmak itibariyle söylemiyorum,: gönül
leri sızlatıcı bir vaziyettir. > Yol üzerindeki 
Seymen, Dumbaz 'dan başlıyan tahribatı Ye
nişehir'e kadar gider. Bunun çevresindeki 

köylerde ayakta tek adam bulamazsınız. Çocuk
ları tetkik ediniz bu köylerde, 10 senedenberi ço
cuk ürememiştir. Binaenaleyh müthiş bir ba
diredir. Niçin kalıyor.- Çünkü :keşfi 750 000 li
rayla 10 bin dönüm araziyi kurtarmak bizim 
işimize gelmez. Fakat civardaki vaziyete göre 
bu köylerdo kurtarılacak vatandaşların baha 
biçilmez kıymetlerine, kurutulacak bataklığın 
değeri üzerine zammederseniz Sarf edilecek . pa
ranın çok üstüne çıkar. Bunun önüne daha bir 
kaç sıfır koyduracak kıymettedir. .Su işlerini, . 
ıslah işlerini hesap ederken bir tarafta harcıya-
cağınız parayı, diğer tarafa. hayatını kurta
racağımız vatandaşın değerini koymalıyız. Ö 
zaman görülecektir ki, terazinin bu tarafı ağrr 
basacaktır, işte dâva budur. İstirham edecim, dâ- ; 
vayı bu şekilde mütalâa buyursunlar. Esasen 
Marmaracık etrafındaki köylüler bunu kurut
mağa can atıyorlar: Burası o kadar kıymetli 
bir arazidir ki, dönücünü 50 - 100 liraya al

m a ğ a taliptirler. Beş paraları olmasa bile ye
menisini elbise ve gömleğini satacaktırlar. 
Bunlardan para istendiği takdirde eminim ki,, 
etrafındaki köylüler bu 750 bin.lirayı ödeyecek- . 
1 erdir. Onun için iş uzundur, iki senelik iştir, 
değmez, demek bilmiyorum, benim aklım ermez. 

Sonra bir de sulama derdimiz, sulama 
işimiz vardır: Gökten necat bekleyen kurak top
raklarına, yağmur bekliyen yaşlı gözlerin İstı
rabını dindirmek için yapılan sulama işlerimi
zin durumu cidden hazindir. Gelen sudan ha
yat bekliyoruz. 

Fakat inanın arkadaşlar, gelen su bize felâ
ketle beraber geliyor. Kullanılması bilinmiyen . 

.silâh nasıl sahibini' vurursa, kullanılmasını bil
mediğimiz su da bu memlekete bir âfet kesilir. 
Su, .necattır, -nimettir, hayattır. Fakat onu kul-
nanamazsak içinde boğuluruz. 

Sulama işinin bugün hastalık bakımından bir . 
âfet getirdiğinin bir misali de Konya'dır. Konya'
da bulunan, orada esinden de.çalışan arkadaşlar 
teslim ederler ki, Konya vaktiyle kuraktı, muzta-
ripti, , fakat sıtmasızdı. Vaktaki sulama teşki
lâtı yapıldı, Konya'da sulama kanalları açıldı, 
o gündenberi Konya ovası sıtmalıdır. Arkadaşlar, 
açıkça söyliyçb.ilirîm ki, Konya'daki sıtmanın 
asri sebebi bu sulama teşkilâtıdır. Eğer bundan 
sonraki sulamalar da bize felâket getirecek olur
sa, yapılan sulama kanallarının yaptığı tahribat 
önlenmez ve işler yalnız sulama işleri itibariyle 
ele alınırsa bilâhare hâsıl olacak bozukluklar yü
zünden, doğacağı sıtma âfeti bakımından çalış
malar koordine edilmezse biz bir taraftan hayırlı 

bir iş yapıyoruz derken, diğer taraftan daha bü
yük bir belâ ile, sıtma ile mücadele mecburiye- , 
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tinde kalacağız. Benim sulama yolunda' atıiaîi 
adımları takdirden başka söyliyecek sözüm yok
tur. Fakat netice itibariyle; o tarzda hareket 
edelim" ki, gördüğümüz işler neticede memleketin 
istrabma sebep olmasın. Muvazeneli'olarak gide
lim ve İlerisimizde. daima memleketin sıh
hat ve mevcudiyetini, hayat ve menfaa
tini gözönüne alalım. Bu - güzel \ işi 
yapanlar, oralarda yaşayanların hayatını 
da düşünseler çok iyi olur. Su işlerinde çalışan 
arkadaşlarımız hakikaten çok güzel işler yapmış-
lerdır. Ben kendim de dahil olduğum halde bu 
oğurda bir çok emekler sarf ederek mücadele he
sabına pek çok işler gördük ve kanallar açtık 
bunlarla iftihar ediyoruz. Fakat yapılan bu iş
lerin üzerinden bir kaç sene geçti mi kanalı arar
san bul, orası bir bataklık olmuştur. Binaenaleyh 
her şeyden önce açılan kanalın muhafazası lâ
zımdır. Bunu kendilerinden bir dost arkadaş 
olarak rica ediyorum. 

Sulama işinin ikinci bir dâvası da başıboş 
sulamadır. Nizamlı- sulama âdeta bir meseledir. 
Bizde sulama dâvası bir derttir. Ve tamamiyle 
başıboştur. Memleketimizde her yerde su
lama her türlü ihtilâfa yol açar, 
kavga çıkar ölüm olur. Bizde sıtmanın en 
büyük sebebi de bu sulamadır. Bir değirmene 
gidersiniz etrafa su taşar, rutubet yapar. Suyunu 
kesmeğe kalkarsanız değirmenci feryadı basar. 
Hakikaten hallerine içiniz sızlar, kanun karşı
nıza çıkar. Beri taraftan kazmasını, küreğini 
eline almış güneşin altında mahsulünü yanmak
tan kurtarmak,için bir vatandaş bahçesine su yo
lu açmak ister, etrafı suya batırır. Vazifenizdir 
müdahale edersiniz müsaade etmezsiniz, gözü fal-
taşı kadar açılır ye hiddetle size arkadaş yıkıl, 
çekil karşımdan der. 

Şimdi Ankara'da Türközü dediğimiz eskiden 
Frenközü tâbir edilen bir yerde memurumu bu 
şekilde müdahalesinden dolayı öldürüyorlardı. 
düşünün; her taraf- kurumuş, üst taraftaki 
köyler su bağlanmış adamcağız telâş içinde. Ge
len azıcık sudan birikintiden bahçesini sula
mak istiyor. Memur da buna mâni olmak isti
yor. ö da cahil öldürürüm diye karşısına di
kiliyor. Hakikaten üzerine varırsa öldürecek. 
Amma bu birikintinin etrafında sürfe vardır. 
Sinek uçacaktır onu düşünmez bizde bu bent ve 
değirmen meseleleri başı boştur. Kanun yoktur. 
Herkes istediği yerde bent yapmak değirmen yap
mak hakkını haizdir alâkalı memur bu bendi 
veya başlamayı yıkmağa kalkarsa yıkamaz me-
n edemez.* Çünkü gelmiş oturmuş değirmenini 
kurmuştur. Çünkü Meclisi idareden bir karar 
almak zor bir iş değildir. Ufak bir keşif ve bir 
istida ile bu mümkündür. Eğer bu işleri mene 
kalkacak bir memur olursa evvela karşısına ka
nun ve usul yoluyla alınan müsaade, dikilir. 
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feonra da Örf dikilir. Eh sonunda da eli biçaklıbir 
vatandaş dikilir. 

Kırıkkale'de milyonlar sarf ederek meydana 
getirdiğimiz içinde yüzlerce güzide vatandaşl arı
mızın bulunduğu bu yerde, iki değirmen var-
dırkij sılmâsı üzerinde fevkalâde müessirdir. 
Ben bunları bir türlü yıkamadım. Benden son
ra gelen arkadaş ta yıkamadı. Halbuki, Kı
rıkkale'de bir çok kıymetli arkadaşlarımız ve 
askerlerimiz vardır. Bu değirmen bendleri ka
nunen hak kazanmıştır. Şudur, budur; yıktıra-
mâzsinız. Binaenaleyh âtiye ait" bu işleri kanun 
ve nizam dâhilinde çok lâzımdır. Küçük dahi 
olsa, hurda dahi olsa kanun bakımından bu 
işleri düzenlemeli ye her vatandaşın istediği yer
de gelişi güzel değirmen kurmak hakkını nere
den umumî sular ve bendler kanununu yapma
lıdır. Bunu en yakışık manada Nafıa Vekili
mizin hazırlamasını candan temenni ederim. 

Sonra arkadaşlar; bilvesile Nafıa sergiden 
bahsetmek istiyorum, Güzel Nafıa sergisinden. 
Bütün Cumhuriyetin feyizli eserlerini, üm
ran eserlerini böyle gözlerinizin önüne seren ve bü
yük vatan içinde bir seyahat yapmak fırsat ve 
zevkini veren bu sergiyi yalınız biz gördük ar
kadaşlar. Bu serginin ifade ettiği bir çok mâ--
n al ar var ki; bunu memleketin görmesi 1 azimdir. 
Meselâ, bizim Susığırlı havzasında yapılacak olan 
su tesisatının nasıl, bir şekil alacağı bilinmediği 
içiii hemşıerilerim bunun düşmanıdır. Evet açık 
söyliyorum arkadaşlar; hattâ Sayın Gl. Ali fuad 
dahi Nafıa Vekili iken bunun şahidi oldu. Fa
kat bu .düşmanlık samimi bir düşmanlıktır, bir 
fenalık için değildir, inşaatın senelere inhisar 
etmesi, parça parça olması ve tabiatının buna 
gaddar bir düşman bulunması; yapılan işleri 
vatandaş nazarından tecessüm ettirmeyor, Bu 
havzanın ileride . alacağı şekli ve yapıâlcak iş
lerin heyeti ümüimyesini bu şekilde olsun gös
termezsek gönüllerinde daima bir ukde olarak 
katacaktır. Bursa'lı Mebus arkadaşlarım şahit-
dir. Geçen sene bu işlerle alâkalı kazalara gitti
ğimiz zaman bu dâvanın esasını izaha çalıştım. 
Büiıa ne kudretim,. ne mesleğim vo ne de vazi
yetim müsait değildi; Sucu arkadaşlarımın dâ
valarına, izahlarına şahsan inanmış olduğum için 
onlardan aidığnn malûmatı • gittiğim yerlerde 
sattım. Havzanın ne 'şekilde olacağını bugünkü 
bozuk olan noktaların ne şekilde düzeleceğini izah 
ettim. Sayın Na;fıa Vekilinden istirhamım şu
dur: buralara, ufak bir sergi gönderirlerse haki
katen vatandaşların gönlünü almış ve bu arila-
mâmazlığı, aykırılığı ortadan kaldırırlar. Bu
nun hakkında fazla söz söylemeyi zait * görüyo
rum. ' 

En son olarak arkadaşlar; faydasız'olmakla 
beraber, bir çok arkadaşlarım aynı dâvayı tek
rar ettiler. Beri de bütün Bursa'nın müştak ol
duğu bu .dâvayı bir daha tekrar etmeyi faydalı 

buldum. Bundan: dolayı Sayı» Vetâlimin aftan-
m rica ederim. Arkadaşlarım; da, şabırsızlani.-
yorlar kisa söyliycceğim. Bursa - Karaköyhatt ı : 
Esbabı mucibesini bir iki saat içincle bu mevzu-
da konuşan arkadaşlarımdan alıyorum. Basili 
Kaplan, Karagülle arkadaşımdan alıyorum. 
Bizi, Bursa 'Man çok sevindirecek, bu güzel, mem-
İ eketi buraya bağliyacak ve bağlamakla da kal-
mıyacak, sizin için hazırladığı bir çok nimet
leri buraya akıtacak o ^ hattın biran evvel 
yapılmasını rica ediyorum. Tesiri olmamakla 
beraber bunu tekrar, yüksek huzurunuzda arze-. 
diyorum. (Alkışlar). 

E. SAZAK (Ki^§eh%> — Arkadaşlar; Na
fıa bütçemiz, 'bütçelerimiz, içinde yegâne eli
mizde kalacak ve verdiğimize karşılık verecek 
bir kazanç bütçesi iken maalesef nispeti % 22,5 
derecesindedir. Şimdi demiryolu işi, liman işi» 
su işi, şose işi., Bilmiyorum benim havsalama 
sığmıyor. Taşıyan hir millet varsa bunıı ya
pacak, şunu yapacak, İıergün yapacak, hir da-

: kika ihmal etmiyecek. Arkadaşlar; bir zaman
lar öyle bir cereyan vardı ki, bugün bu yü
kü, nesli âtinin ytikünü; neden bu nesil taşı
sın. Böyle bir telâkki benim havsalama sığ
mıyor. Eski vaziyetimizden yeni, vaziyetimize 
gelişimizdeki farkı da nazarı dikkatinize ar-
zedeyim. Şimdi işe başladık. Bendeniz de ilk 
müteahhitlerdenim,, Usta yok. İtalya'dan ge
tirtiyoruz. Birisi ölür, birisi hastalanır. Niha

yet öyle do bir cereyan var ki, nesli ; âtiye 
bırakmak, veya biz bunu yapamayız, yaptığı
nı iz yolda şimendifer gitmez, diyenler vardı. 
Hakikaten îzzet Arukan arkadaşımız o zaman 
işin başında olmasaydı, şimdiye kadar bu yol
da iyi bir müteahhit yetişemezdi. Bu müteah
hit işiyle kendileri çok yakından alâkadar ol-

| dular. Çok geniş kalpleri vardır. Kıskanç ve 
hasis olmamakla iyi müteahhitlerin yetişme-, 
sine hizmet etmişlerdir. Hakikaten minnetle 
anılacak bir arkadaştır. ,Bu arkadaş gibi Ab-
durrahmaıv Naci arkadaşımız da çok kıymetli 
gençler yetiştirmişlerdir. Devlet teşkilâtında, 
demiryolunda, su işlerinde, elektrik işlerinde 

, - elektrik işlerinin yalancısıyım, pek bilmiyo
rum - fakat su işlerinde, demiryollarında, tü
nel ve sairede gerek müteahhitlerin, gerek 
Nafıanın kendi teşkilâtı,; hariçten tedarik edi-
lemiyecek kadar emniyetlidir. Hariçten her 
gelen altm, döviz istiyordu. Türk müteahhidi 
kendini memleketine raptetmiş, benim Devle
tim batarsa ben de batarım, çıkarsa ben de çı
karını dedi. Sonra ecnebinin 300 kuruşa yap-

, tığrtu 100 kuruşa yaptı. 
Bir direktif daha var; Millî Şef bir düstur 

koydu : Yapacağız, kendi kudretimizle yapa
cağız buyurdu. Bu düstur konunca artık ec
nebi müteahhit arayalım fikri de ortadan kalk
tı, bugünkü sevinçli ve memnun olunacak maıı-
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zara karşımıza geldi. Ben müteahhat iken Ma
liyenin 10 bin liralık çekini Osmanlı Bankası
na geçiremedim. Miktarını hatırlamıyorum, za
man geçti, 800 000 lira mı ne 'bir alacağım 
vardı, Maliye on bin liralık bir çek verdi. 
Gittim Osmanlı Bankası ödemedi. 

A. FIRAT (Erzincan) — ödemez. 
E. SAZAK (DevaJmlia) — Bugünkü Maliye

miz, bilmiyorum, belki eskisi gibi borcum olsa, 
bugün o da kalmadı, hamdolsun (Gülüşmeler). 
Borcumu bilenlerdenim. Maliye hakkında ben 
nikbinim. MaliyV Vekilimize de, bu işler olu-
verince kolay gelir. Arkadaşlar, Merkez Ban
kasının teşekkülünde aleyhinde bulunan ben
dim. Başka da vardı ya ben alenen aleyhin
de bulundum. O vakit korkum şu idi : Malî 
cihetten zayıf vaziyetteyiz, eğer bir tutundura-
mazsak mahvolurduk. Çünkü o vakit bütçemiz 
mevzun değildi. Müteahhitlere Hükümet borç
lu halde idi. Eğer fou Merkez Bankası bir tutu-
namazsa Osmanlı Bankasına ilticaya mecbur 
oluruz diye korkuyordum. Bugün ısrar edip bu 
müesseseyi teşkil* edenlere millet teşekkür et-. 
melidir ve ben de teşekkür ederim, iş bu vazi
yette iken bütün arkadaşlarım, bu yoksulluğu 
bilerek, yol isterim, köprü isterim, liman is
terim diye bağırırken, Maliyenin 10 bin lira
lık çekini Osmanlı Bankası ödemediği zaman
lar bu işler devam etti de şimdi devam edemez 
mi? Üstelik karşısında Türk müteahhidi var
ken, amele bir liraydı, dört liraya çıktı. Peki 
amma bunu kime vereceğim? Kendime verece
ğim. Maliye Vekili kolayım buldu. Bir var-

' \ik vergisi çıkardı, giden bu paraları geriye 
çekmesini biliyor, Verirsem kendi- milletime 
vereceğim. Yeter ki, yabancıya vermiyelim. 
Hakikaten bütün arkadaşların hassasiyeti ye
rindedir. Harpten sonra kim temin eder ki, 
bizi rahat bırakacaklar da plân çizeceğiz? Ra
hat, rahat iş yapacağız? Bu* Türk milletine 
uzunboylu nasip, olmuş bir şey değildir. Bir 
kazmayı ihmal etmek billahi affedilmez. Yo
lunda olsun, tünelinde olsun, suyunda olsun, 
limanında olsun... Bugün ne yaparsak onu ka
zanırız. Harbi Umumide şurada Topal isma
il Hakkı Paşa Erzurum hattı diye bir işe baş
ladı. Onun da bir çok dedikodusunu işittik. 
Nihayet harp bitti, ortada bir kaç kilometre
lik şimendiferle bir iki tünel gördük. Yolların 
köprüsünü, tünelini yapıp toprağını bırak
mak maddeten de .kötüdür. Muhafaza edilmi-
yen köprüyü, tüneli,sel bozar, kendi kendine 
harap olur,, bu mal senin değildir. Amma tü
nel ve köprü ile beraber, toprağını da dösevip 
şimendiferi işletirsen oradaki de, işte Türk 
gelmiş, selâmünaleyküm Türk, diyecektir. 
Millî Şef vaktiyle Başvekilken bu hususta 
çok hassas idi. Bu sefer Başvekilimiz de, yine 
inşaat ye imar: işini durdurmıyacağız dediği 
halde, Nafıanın bütçesi bu bakımdan hakika

ten zayıftır. îş biraz Eskişehir'e de taallûk 
ettiği için midir? nedir bana biraz fazla dokun
du. Nafıa bir emir vermiş, su işlerini durdur
muş, öte tarafta şimendiferde yalnız köprü 
ve tünelleri yaptırıp, toprak işini mühmel bı
rakmış. Bunu yapmasın. Samimi olarak söy
lüyorum ki, hatadır. Nasli âtinin de affede-
miyeceği bir hata, çekilemiyecek bir bedbaht
lıktır. Ben Nafıa Vekilimizin bu kadar bed
baht vaziyete düşeceğini zannetmezdim, isti
fa ederim derdim. Maliye Vekâleti Maliye Ve
kâleti muamelâtı nakdiye müdürü, değilim, 
vekilim, bu işleri yapacağım ve 30 milyon is
terim, derdim. Bunu dememesinden d ol avı ha
kikaten müteessirim. Hakikaten biz kendi va
ziyetimizi bilmiyoruz. Su için, şimendifer için, 
liman için emisyon yaparım, bal gibi yaparım. 
Oünkü bu iş memleketin hayati bir işidir. Mü-
dafaai Milliye işi kadar mühimdir, yok Türk 
varlığı demektir. Bir adam memleketimize ge-
lipte selâmünaleyküm dediği zaman bu millet 
ne vanmıştır, der. Onun için muhterem Maliye 
Vekilimizin buna bir çare bularak amelesi 18 
liraya da olsa, müteahhit bulabildiği kadar bu 
iş devam etmelidir. 

(Deve bugün bir akçeye, alamam oğul, de
ve bugün bin akçeve. alırım oğul) .Evet. bugün 
harp sonu belli değildir. Biz en müşkül za
manlarda bu, işi başarmışızdır. . Şimdi hiç bir 
müşkülât yoktur, sarsılmaz bir maliyen var, 
kurulmuş bir Merkez Bankan var. Açıktan 
bir emisvon yaparım ve en doğru hareketi yap
mış olurum. 

Arkadaşlar, basınızı ağrıtmıyayım. Hulâ
sa itibarivle bir millet, ben vnrrm, medeni mil
letim, hakkı hava tim vardır dedi mi yolum yok
tur divemez. Dünya şimendiferini kövden kö
ye erötürmüs, sen daha vilâyetlerini birbirine 
raptedemedin. Bu affedilmez. Kimse bvınn 
affedemez. Yani medeni bir Devletsen volun 
da vardır, suvnn da "vardır. Hersevîn de var
dır. Amma müteahhit bulduğun kadar, amele 
bulduğun kadar. Bunu yapmazsan dünya ve 
ahirette mesulsün. , 

B. TÜRKER (Afyon Kaahisar) — Savğı de
ğer arkadaşlarım, bendeniz valmz bir sual sora
cağım, muhterem vekilden. Buraya gelen, bu kür
sü muallaya gelen bütün arkadaşlar memleke
tin en esaslı ilıtivacı olan işlerden bahsettiler. 
Bunda hepimiz mutabıkız ve bu arkadaşlara te
şekkür ediyorum. Çünki Cumhuriyet devri bir 
kalkınma, bir imar devridir- Fakat bir adam 
varmış, dermiş ki herkes anamın hatırını soru
yor, babamın hatırını soran hiç yok mu? Bu
nun gibi Nafıa Vekili de buraya çıkıp siz şu
nu istiyorsunuz bunu istiyorsunuz amma 35 mil- . 
yonluk bütçe ile ben bunların hangisini yapa
bilirim. 

Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Kırk veririz. 
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B. TÜRKER (Devamla) — istiyorum ki 

muhterem vekil buraya çıkıp ta desinler ki «ar
kadaşlar müsterih olsunlar, bütün dileklerini 
ben kısa bir zamanda yapacağım ve bana da 
muhterem Maliye Vekili yardım edecektir» der
lerse, biz de müsterih olarak kendilerini tebrik 
ederiz fakat meselâ bakınız, Ankara kanalizas
yonunu istiyoruz. Bu, yüz milyon liraya müte
vakkıf bir iş. Bütün memleketin bataklıklarını 
kurutmak, yollarını yapmak, demiryollarını yap
mak, su, işlerini, liman işlerini yapmak 500 -
600 milyon liralık işlerdir. Biz istiyoruz ki bun
lar çabucak yapılsın. Fakat para meselesi, para 
bulmalıyız. Bunu bulacaklar mı, hulmıyacak-
lar mı? Talât Bey arkadaşımız bataklıklar meşe-, 
leşine temas ettiler. Hakikaten bu çok mühim 
dir, çünkü ben istiyorum ki, yaşım kemale var
mıştır, ölmeden şu sıtma âfetinin memleketten 
kalktığını göreyim. Sıhhiye Vekili buyuruyorlar 
ki cibinliğin altına giriniz, istediğiniz kadar İri
nin yutunuz (Gülmeler) Halbuki hiç düşün-
müvorlar ki ne khrn ne de cibinlik vardır, nasıl 
girelim. Zaten cibinlik kelimesi de yanlıştır, 
Tatarca cipin sinek demektir, binaenaleyh buna 
cibinlik demek lâzım gelir. Cipin var amma 
bunun tülü yoktur. Nereden bulacağız? Sıtma 
için kinin diyorlar, kinin, atebrin de yok, ne
reden bulacağız, ne yapacağız? Bir gün bir 
vesile olursa bize söylesinler. Muhterem 
vekil bize söylesinler ki bu muhterem arkadaş
ların dileklerini ben filân, falan tarihte bitire
ceğim buyursunlar ki biz de müsterih olalım. 
Çünkü bu iş paça ile olur, laf ile olmaz. Lafla 
pilâv pişerse deniz kadar yağı da benden olsun. 
(Güb'imrHer^l. 

Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Nafıa anla
mı önünde hekimliğin ifadesini benden evvel 
Dr. Sim er arkadaşım ifade buyurdular. Çok gü
zel söylediler. Dört ısene müddetle Sıhhiye Ve
kâleti tarafından kurutulmıya uğraşılrpta mu
vaffakiyet hâsıl olmıyan Ereğli bataklığı bir 
kaç sen ed enberi Nafıa Vekâletinin eline geçmiş 
bulunmaktadır. Fakat Nafıa Vekâleti de henüz 
mühim bir harekete geçememiştir. Burası gayet 
geniş bir ülkedir, eski bir tarihi var, üzüm ye
tiştiriyordu: Tarihin vesikaları bize oralarını re
fah içinde gösteriyor, bunu bir çok eserlerden 
anlıyoruz. Orada refahın vesikaları olan ka
bartmalar, heykeller var. Onları yalnız Türkiye 
deînl, dünya da biliyor. Fakat bugün bu mah
sulden eser yok, halkın .sıhhati berbat. İstiyo
rum ki, Ereğli bataklığının tetkikatı biranevvel 
bitirilsin, harekete geçilsin ve mıntaka kurtarıl
sın. "üstelik oradan geniş topraklar kazanacağız 
ki, bir servet, halkın sıhhatini kazanacağız, bu 
da hayattır. Servet, refah ve hayat bu bataklı»-
ğın kurutulmasına bağlıdır. 

Çumra havzasına gidiyoruz. Evvelce oralar
da sıtma meçhuldü. Şimdi ise meşhurdur. Adetâ 
sıtma yatağı olmuştur. Koskoca Çumra ki, bu

rası Konya mıntakasmm en çok hububat vereii 
Vir yeridir, vaktiyle buralarda kanallar açıldı, 
setler yapıldı. Şimdi bunların kapakları kırıl
mış, setleri yıkşlmıştır ve bu yüzden 'de bataklık 
hale gelmiştir. Kendi kendime diyorumtfki, "kes
ki yapılmasaydı. Faka t memleketin ihtiyacı 
imiş, yapılmış. Nie/in ihya etmiyelim. Niçin bu
rası bir sıtma yuvası halinde kalsın ve flslah 
erlilrnesin. Bundan dolayı biz çok muztaribiz. 
buraları Türkiye'nin en geniş buğday ambarı
dır. Konya vilâyetinin en müMm bölgesi Çumra 
mmtakasıdır arkadaşlar. Buraları baştanbaşa 
sıtma yuvası haline getirmiş olan kanalların 
artık bu vaziyetten kurtarılmasını, basit bir su
rette himmet edilerek o vaziyetin ıslahını Na
fıa Vekilinden rica ederim. Konya vilâyetinin 
mesahası 6 000 kilometre murabbaıdır. İçinde 
bulunan yol ancak 132 kilometredir. Biz burada 
bulunan mebusları ve aralarında ben üç devre-
denberi mebuslarıyım, gidemediğim kaza mer
kezleri vardır. Çünkü vdsait yo'ktur, yol yok
tur. Dört sene evvel Konya'ya giderken tesa
düfen geçtiğim bir mıntakada. şiddetli bir hay
van kırımına şahit oldum. Oralardan kuş uçmaz, 
kervan geçmez, Devlet memurları bile gide
mez. Vaziyeti tetkik ettim. Mücadeleye geçtik 
ve muvaffak olduk. Bu bir tesadüf eseri idi. 
Yol olsaydı oralarda 50 1ün hayvanın ölmesine 
meydan kalmadan yetiş t i rdi . 

Ben Konya Mebusu ve oranın muhabbetine 
nail olduktan sonra eskiden okuduğum zabıt 
ceridelerinde benden evvelki Konya Mebusları
nın uzun uzadıva Knoya - Ankara yolu üzerinde 
durmuş olduklarını gördüm. Konya'ya gittim, 
Konya halkı da bu mevzu . üzerinde duruyor
lardı. 1935 tenberi bu k'ürfeüden ben. de avm 
mevzu üzerinde duruyorum. Mantıkim şu idi : 
Şimalin kömürünü en kestirme yoldan cenuba 
indiriniz. Bana verilen cevan; Ankara 'dan Kon
ya'ya ve cenuba bir şimendifer hattı yannrsak 
ikj'ta raftaki hatları iptal etmiş oluruz. Çimini 
teklifiniz yolu kestirme yapacaktır, halbuki 
şimdiki vollar askeridir. Evet amma bu mantık 
artık eskimiştir. Vaziyeti hazıra bize gösteriyor 
ki, b'ir kaç yol bile artık ihtiyacı zor karşılıyor. 
Ne kadar çok yol olursa o kadar rahat, refah ve 
emniyet gelir. Vaz geçtim demir yolundan. Bir 
otomobil yolu, şose niçin yanTİmasm? Yakinen 
biliyorum ki, iki sene evvel güzergâhı yapılmış 
haritalar, projeler ve kesifler yapılmış, tam ha
rekete geçilmek üzere iken durulmuş. İki sene-
denberi ortada faaliyet yoktur. Atatürk son se-
yahatlarnıdan birinde, Ulukışla'dan döndüğü se
yahatinde Konya üzerinden geçiyorlardı. Yüksek 
huzurlarında bulunmak jşerefi bana da nasip ol
muştu. Uzaktan Konya 'yi gördüğü zaman elle
rini uğusturarak gözleri dalgın bir halde; ah 
çocuklar bilmezsiniz, bilmezsiniz, kısmet, mu
kadderat... diye Konya'ya hasretini ifade edi-
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yordu. Şimdi ben Konya - Ankara yolunun lüzu
munu arzederken Konya'lıların ıstırabını arzet-
miş oluyorum. Atatürk 'ün arzusunu arzetmiş 
oluyorum. Memleketin emniyet ve servetini ar
zetmiş oluyorum. Nafıa Vekilinden rica ediyo
rum, Konya'lıları memnun etsin, Ata türk 'ün ru
hunu sadetsin ve bütün memlekete refah, Saa
det ve huzur versin.. 

Dr. S. IRMAK (Konya) — Arkadaşlar, kı
saca yol mevzuuna ilişmek istiyorum. Bu işimi
zin kifayetsiz vasıtalarla ve kifayetsiz bir tempo 
içinde yürüdüğünde hepimiz müttefikiz. Bunun 
en son delili, geçen sene bu meseleyi halletmek 
emeliyle Büyük Meclise sunulan lâyihanın Bütçe 
Encümeninde mâruz kaldığı şayanı dikkat bir 
haleti ruhiyedir. Muhterem bir arkadaşımın bu 
dâvayı kısmen olsun tehvin etmek için ileri sür
düğü teklif, hatırı âlilerinde olacağı veçhile, yol 
vergisinin iki misline çıkarılmasından ibaret az 
çok bir tedbir gibi görünen bu çareyi Bütçe En
cümeni ekseriyeti reddetmişti. Bu, mahaza şun
dan ileri geliyordu: yarım tedbirler daima israfa 
götürür, ehveni şer serlerin en büyüğüdür. Biz 
bunu vaktiyle şu düşünce ile reddetmiştik: bu 
palyatif, geçici teklif bu meselenin ehemmiyetin
den bizi inhiraf ettirir ve dikkatimizi uyuştu
rur ve bu iş kalır endişesinde idik. Netekim bek
lediğimiz, özlediğimiz radikal yol kanunu hâlâ 
gelmemiştir. Bu kanunu hem bekliyoruz, hem de 

bunda yepyeni bir haleti ruhiye bekliyoruz. Çünkü 
yarım tedbirlerle memleketin su ve ekmek kadar 
beklediği yolları yapmağa imkân yoktur. Bu ba
sit bir hesapla en hayatî yolların uzunluğu 18 bin 
kilometre olarak alınırsa ve asgari bir hesapla 
kilometresi 50 bin liraya mal olduğunu düşü
nürsek yollar için 900 milyon liraya ihtiyaç ol
duğu görülür. Demek oluyor ki, mutat bütçe 
ile bunu halletmeğe imkân yoktur. Yeni bir 
haleti ruhiye ile, yeni bir zihniyetle bu işi ele 
almazsak nesiller boyu bekliyeeek ve büyük zarar
lara mâruz olacağız 

Memleketi gezen arkadaşlarımız ve hepimiz 
şahit oluyoruz ki, yol isteği okul isteği kadar 
esaslı isteklerdendir. Ve milletimiz bedence, 
malca yol için her fedakârlığa amadedir. Mem
lekette âtıl vaziyette bulunan milyonlarca kol 
olduğunu da biliyoruz. Demek oluyor ki, bu 
meselede mutat bütçe yollarından başka rasyo
nel bir şekilde teşkilâtlanmak ve yeni bir hamle 
ile bu işe başlamak lâzımdır. İşin en büyük ga
rantisi, arzettiğimiz gibi, milletimizin yola kar
şı duyduğu iştiyaktır. Bu meseleyi heran âzami 
kuvvetile' desteklemeğe hazırdır. Velhasıl en kısa 
bir zaman zarfında bu kanunun, bu arzettiğim 
haleti ruhiyeyi ifade' eder şekilde gelmesini bekli
yoruz. 

Müsaadenizle kısaca intihap dairemin mem
lekete şümulü olan iki meselesini söyliyeyim. Bun
lardan birisi Kaplan arkadaşımızın da işaret et

tiği gibi Konya'dan geçecek olan Ankara - Ma
navgat yoludur. Bu yolun iki büyük hususiyeti 
vardır. Birisi inşa masraflarının az oluşudur. 
İkincisi bu mühim yolun güzergâhında en büyük 
ve en mühim mahsulâtın bulunmasıdır. Hubu
bat, hayvan, her türlü narenciye bulunmaktadır. 
Memleketin en büyük iki şehrini birbirine vasle-
decektır. Onun için Ankara - Konya - Manavgat 
yolu hayati bir ehemmiyeti haiz olacaktır. Bu
nun biran evvel yapılmasını Nafıa Vekilimizden 
dilerim. -

Konya'nın mühim bir dâvası da sulama da
vasıdır. V alitıle guzei bir teşebbüs oıarak yapılan 
bir tesis âzami randımanını vermemekte ve bil
hassa uç kazamız bu yüzden ıstırap çekmekte
dir. Beyşehir kazası, Beyşehir gölünün yanın
da olması itibariyle gölün taşmaıarma mâruz
dur. VâKia bunun için bazı palyatif tedbir
ler alınmıştır, fakat bu kâfi değildir. Türki-
yenin en münbit toprağı olan, Seydişehir Soğla 
gölü fazla suyu almak için kullanılıyor. 
Keza Çumra'ovası da su nimetinden lâykiyle 
faydalanamıyor. Evvelce kanalların temizlen
mesi işi bir müteahhide verilmişti. Fakat mü
teahhidin ölümü ile kaldı. Mâruz bulunduğu-
ğumuz bu müşkülleri gözönüne^ alarak arzedi-
yorum, bunların biran evvel yapılmasını mem
leket çapında bir dâva olarak telâkki ediyorum. 

Dr. E. OKTAY (Kars) — Değerli arkadaş
larım, huzurunuzda Nafıa Vekilinden bir kaç 
rica ve sualde bulunacağım: 

Nafıa bütçesinin 619 ncu faslının 11 nci mad
desinde Erzurum - Sarıkamış yolu için 1 250 ÜOO 
lira konmuştur. Bu şayanı şükrandır. Bu yol 
cidden lüzumludur ve kıymetli Cumhur Reisi
miz de Kars ve Erzuruma teşriflerinde bu lü
zumu takdir buyurmuşlardır. Şimdi burada 
yalnız kanunun maddesi yazılı değildir. Acaba 
bu kanun çıkmış mıdır? Çıkmamışsa biran evvel 
bu kanunun çıkmasını rica ediyoruz. Çünkü 
Kars - Erzurum - Sarıkamış mürtefidir, 18U0 -
2000 metredir. Orada inşaat mevsimi gayet kı
sa sürer. Onun iç ;n biran evvel bu işe başlan
masını rica ediyorum. 

İkincisi; Sarıkamış, Kars o mmtaka arzet
tiğim gibi kış memleketidir. Kışı çok uzun sü
rer. . Bu itibarla mahrukata çok ihtiyaç vardır. 
Oraya bir kaç sene evvel Etibank'ta el koymuş
tur. Balkaya linyitleri vardır, işletilmeğe de 
başlanmıştır. Yalnız iki sene evel bir sel dola-
yısiyle Kars, laöle, ve Balkaya yolunun bir kıs
mı harap olmuştur. Bu yüzden nakliyat yapıla
madı, nakliyat yapılamadığı için de mahru
kattan memleket mahrum kaldı. Çünkü bura
ların mahrukata ihtiyacı çok büyüktür. Bun
lar ihtiyacını karşılamak için ormanları mütezar-
rır ediyorlar. Ormanı korumak için bu yolun 
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yapılmasını ve bu madenin işletilmesini rica 
ediyorum. 

Üçüncüsü; Kars 'in şose yolları; Kars vilâ
yetinin şose yolları oldukça uzundur. Bin ki
lometreden fazladır. Bunu idarei hususiye büt-
çes;yle yapmak, tamir etmek, mütemadi tami
ratını temin etmek imkânsızdır. . Onun için hiç 
olmazsa ana hatları, vilâyetleri birbirine bağ
layan hatları Nafıa Vekâletimizin üzerine alma
sını dairei intihab iyemiz namına rica ediyo
rum. 

Bir de İğdır barajı meselesi vardır. Çoğu
nuz biliyorsunuz, İğdır münbit bir mmtakadır. 
Mısır'ın otuzda biridir. Güzel pamuk, pirinç 
yetişir. Bilhassa pamuğu meşhurdur. Fakat 
sulamaya ihtiyacı vardır. Baraj Ruslarla bera
ber müştereken yapılmıştır. Esas mühim kı
sımları üzerinde yalniz tâli kanallar yapılacak 
ve sulama işi bitecektir. Bunun da biranevvel 
bitirilmesini rica ediyorum. 

F. DALDAL (Ankara) — Sayın arkadaşlar; 
sabrınızı suiistimal etmiyeceğim. Yalnız başlan
mış olan bir işi tamamlamak için bir ricada bu
lunacağım. Bu da üç vilâyeti alâkadar etmekte
dir; Konya, İsparta ve Antalya vilâyetleri bu 
işle alâkadardır ve bu iş nafıaya taallûk eder. 
Bu üç vilâyetin hayati bir meselesidir. Bu da 
Akşehir'de Yalvaç ve Keçiborlu üzerinden İs
parta ve Antalya'ya inen yoldur. Nafıa Vekâle
tince kısmen deruhde edilmiştir. Bir çok sınai 
işleri ve büyük köprüleri esasen yapılmıştır. 
Sonra mevcut şoseler vardır. Bunları ıslâh su
retiyle bu yol Antalya'ya kadar gider ve orta 
Anadolu - Akdeniz yolu kısaltılmış olur. Askerî 
ve iktisadi ehemmiyeti de gözönüne alınarak bu 
işin biran evvel ikmalini sayın Nafıa Vekili
mizden rica edeceğim. 

İkinci ricam; kendi vilâyetimize, dairei inti-
habiyemize ait olacaktır. Ankara vilâyeti kaza
larının bir çoklarında Hükümet konağı yoktur. 
Bâlâ, keskin, Nallıhan kazalarında oturulacak 
vaziyette Hükümet binaları mevcut değildir. 
(Haymana'da var mı? sesleri) Haymana'da da 
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R. VARDAR (Zongulrak) — Asıl ehemmi
yetli olan bu. 

P. DALDAL (Devamla) — Bunların bir an 
evvel yapılması çin Nafıa Vekilimizden rica 
edeceğim. 

Geçen sene Çubuk ve Beypazarı kazalarında 
Hükümet binaları yapılmağa başlanmıştır, ikmal 
edilmek üzeredir. Diğer Kazalarda da bu iş yapı
lırsa Ankara'nın Cumhuriyetimizin baş şehri 
olması feyzi idrâk edilmiş olur. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. 

Dr. A. SELGİL (Afyon Karahisar) — Nafıa 
Vekili arkadaşımızdan bir ricada bulunacağım. 
Efendim, bizim Dinar kasabamızda bir bataklık 

vardır. Bu bataklık yüzünlen evvelki: sene- sıt
madan ölenlerin miktarı bini mütecavizdir. Bu 
bin rakamı bir kasaba için çok büyüktür. O ka
dar çok dedikodular oldu ki geçen sene bu hu
susta kendilerinden ricada bulundum.'/ Kabul 
ettiler, kurutma kararı verdiler ve parasızlık yü
zünden, bu iş geriye kaldı. Bataklığı kurutmak 
için bir takım kanallar açıldı. Onlar da öylece du
ruyor. Bu sene yaz başlar başlamaz bütün Dinar 
ahalisi büyük tehlike karşısında kaldı. Çünkü 
bu kanallara da sular doluyor ve bu suretle de 
geçen sene bin ölmüşse bu sene iki bin kişi öle
cektir. Bu bataklık kurutulmazsa önümüzdeki 
yıl Dinnar için büyük bir tehlike vardır. Hâs-
tahaneler hasta kabulü için yapılır. Asıl mesele 
halkı hasta etmemektir. Onun için ıSırrı Day ar
kadaşımızdan bilhassa rica ederim, bu Dinar ba
taklığının kurutulması için emir versinler ve bu 
işi bitirsinler, söyliyeçeklerim bundan ibarettir. 

R. SOYER (Urfa)— Geçen sene haziran ayla
rına doğru Diyarbakır - Irak hattının 91 nci 
kilometresinde kâin Batman istasyonunun işlet
meye açılması töreninde bir çok Mebus arkadaş
larla birlikte hazır bulunmuş" ve oradaki beş 
yüz metre uzunluğunda betonarme köprüyü o 
muazzam sanat âbidesini, kıymetli ve kudretli 
mühendislerimizin ve Türk işçilerimizin dün
yada eşi çok bulunmıyan büyük eserini görmüş 
ve haklı iftiharlarla çok sevindik. Şimdi de mem
nuniyetle öğrendiğimize göre o hattın ray dö
şeme ameliyatı daha ileriye sürülerek 122 nci 
kilometreye rastlayan Beşiri istasyonunu geç
miş ve 140 nci kilometreye kadar varmıştır. Bu 
hesapça yakında ve herhalde önümüzdeki Cum
huriyet bayramından evel trenlerimiz 159 neu 
kilometrede bulunan Kurdalan istasyonuna var
mış olacak ve bu suretle Siirt kasabamızın hi
zasına 30 kilometre ve Bitlis'e 45 kilometrelik 
bir mesafe kalacaktır. Malûmu âlileri bulunduğu 
üzere Kurdalan istasyonundan Bitlis'e doğru 
gayet mükemmel bir şose yapılmakta olup bu 
şose Siirt hizasını geçmiş ve Bitlis 'e on kilometre 
kadar yaklaşmıştır. Binaenaleyh demiryolu 
Kurdalan'a varıncaya kadar bu şose dahi ta
mamlanmış olacak ve önümüzdeki Cumhuriyet 
bayramında Bitlis'ten ve Siirt'ten arabası ve 
otomobili ile yola çıkan Bitlisli ve Siirt'li yurt-
daşlarımız hiç yorulmadan ve zahmet çek
meden Kurlalan'a gelebilecek ve malî vaziyeti 
müsait olanlar yataklı vagonlara ve istiyenler 
kadın, çoluk çocuk hasta veya ihtiyar herkes, bi
rinci ikinci ve üçüncü sınıf vagonlara binerek 
rahatla Ankara'ya İstanbul'a ve aziz yurdumu
zun her köşesine rahatla ye selâmetle gelip gidebi
leceklerdir. . 

Siird ve Bitlis; bunlar yaz mevsiminin en mü
sait zamanlarında bile araba ile Diyarbakır'dan 
beş altı günde gidilebilen, hele kış o aradaki Dicle, 
ambar çayı ,Pamuk çayı, Salât çayı, Batman çayı, 
Garzan çayı gibi geçilemez büyük coşkun sular yü-
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zünden ve şiddetli kar fırtınalarından dolayı se- ı 
nenin altı, yedi ayında gidilemez, varılamaz yer- I 
lerdi. Bir kaç ay sonra ise oraları İzmir'e İs
tanbul'a seyahat eder gibi rahatça ve selâmetle 
gidilebilir yakınlaşmış yerler olacaktır. Bütün 
dünyanın yanmakta ve yıkılmakta bulunduğu bu 
sıralarda böyle medeniyet ve ümran eserleriyle 
aziz yurdumuzu günden güne daha mesut ve 
daha mamur bir hale koymak imkânlarını bu
lan ve demiryollarımızm bani vehâmisi Büyük Mil
lî Şefimiz İnnönü'nün şimendiferlerimiz için koy
duğu «Daima bir karış ileri» düsturunu bu 
müşkül yıllarda dahi tahakkuk ettirebilen Muh
terem Hükümetimize; başarıcı Nafıa Vekâleti
mize ve çok kudretli ve kıymetli fedakâr mühen
dislerimize ve artık tamamiyle olgun bir hale gel
miş bulunan kıymetli işçilerimize bu kürsüden 
teşekkür etmeyi bir borç bilirim. 

Elâzığ'dan başlıyan ve İran hududuna doğru 
ilerlemekte bulunan demiry olumuzu inşaatının da 
memnuniyet verici bir halde bulunduğunu görü
yoruz. öğrendiğime göre bu hattın 130 kilomet
relik bir kısmı da 1945 senesi nihayetine doğru 
ikmal edilmiş olacaktır. Bu da iftiharlara de
ğer bir neticedir. 

Efendim; beni çok sevindiren bir başka nok
tayı da arzetmek isterim. Bu şayanı tebrik ci
hette Hükümetimizin Erzurum - Sarıkamış hattı
na başlanması hususunda, bu defa verdiği karar
dır. Filhakika demiryollarımızm Erzuruma 
varmasiyle aziz yurdumuzun Garp ve Şark hu
dutları şimendiferlerle biribine bağlanmış ve 
memleketimizin iktisadi içtimai, idari vesair ba
kımlardan ihtiyaçlarımızın çok mühim bir kıs
mı temin edilmiştir. Ancak Erzurum'la - Sarı
kamış arasındaki dekovil hattı hem dar hem de 
maksada kifayetsiz ve Sarıkamış'la Şark hudu
dumuz arasında ki, hat ise bizim normal hat-
larımızdan bir miktar geniş olduğundan Kars 
ve havalisi gibi mıntakalarımızdan buralara ve 
bilmukabele memleketimizin herhangi bir nok
tasında oralara gönderilecek eşyanın trenden 
trene aktarma edilmesi icabettirmekte ve bilhassa 
Sarıkamış dekovil hattının nakil kabiliyetini yok 
derecelerde az olması nakliyatımız ve iktisadi
yatımız bakımından çok büyük bir mahzur teş
kil etmektedir. Binaenaleyh Sarıkamış dekovil 
hattı yerine geniş bir hat inşa etmek ve Sarı
kamış'dan Şark hududu arasındaki hattı bi
zimkiler gibi normal genişliğe irca eylemek bir 
an evvel yapılması zaruri işlerimizdendir. İşte 
Erzurum'la - Sarıkamış arasındaki hattın inşa
sına başlanması hakkında Hükümetçe verilmiş bu
lunduğunu anladığımız karar bu cihetten şa
yanı şükrandır. 

Bu cihetleri arzettikten sonra Muhterem Na
fıa Vekilimizden intihap dairem olan Urfa halkı 
namına bir ricada bulunmak : istiyorum. Urfa 
vilâyetinde biri Siverek'ten - Diyarbakır'a giden, 
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diğeri Urfa şehrini cenup hattı üzerinde kain 
Akçakale istasyonuna bağlayan bir şose vardır. 
Bunlardan birincisi volkanik bir araziden sim
siyah bazalt taşlıkları arasından geçtiğinden ve 
bu bazaltların olduğu gibi kırılması pek çok ol
duğundan bunların nispeten ufakları olduğu 
gibi balast makamında yola döşenmiş ve civarda 
kum da bulunmadığı için bu taşlar birbirine 
kaynamadığından oynak ve kaypak bir hale gel
miş ve bugün artık üzerinden araba değil hay
vanların ve hattâ develerin geçemiyeeeği bir 
hale gelmiştir. Etraf da taşlık ve kayalık oldu
ğundan haricinden geçilmesi de hemen hemen 
imkânsızdır. İşte bu sebepten otomobiller bile 
atlayıp sarsılarak çok küçlükle geçebildikleri 
için verilemiyecek derecede fazla para istemekte 
ve binnetice onlardan da istifade olunamamak
tadır. Kış mevsiminde hiç bir tekerlekli vasıta 
bu yoldan geçememektedir. Binaenaleyh 13 bin 
nüfuslu Sivereği Diyarbakır'a bağlıyan bu şose
nin ıslah ettirilmesini rica ederim. 

Bundan başka Urfa'da Sürüç'e ve oradan Bi
reciğ'e gitmek üzere bir şosenin inşasına bir 
kaç sene evvel başlanmış ve hattâ bazı köprüleri 
ve toprak tesviyesi kısmen yapılmış ve başı köp
rülerin başına kesme taş ve kum vesaire de ge
tirilmiş isede inşaatına devam edilmiyerek o 
haliyle bırakılmış olduğundan bu ana kadar ya
pılmış bulunan inşaat ve ihzaratı da bozulmaya 
ve dağılıp heder olmaya yüz tutmuştur. Bina-

, enaleyh bunun da ikmali imkânlarının temin 
edi]mesi lüzumunu temenni ederim. 

En son ve en lüzumlu ve mühimi olan Urfa -
Akçakale şosesine gelince; Cenup demiryoluna 
bağlı olan bu yol Urfa'mn yegâne iktisadi ve 
hayatî yoludur. Ancak bunun da bazı aksamı 
çok bozuk olduğundan ve Hususi idarenin va
ridatı bunun tamirine kifayet etmediğinden 
başlanmış tamiratın ikmal edilebilmesi için Vekâ
letçe yardım edilmesini Sayın Vekilimizden ehem-
mieytle rica eylerim. 

NAFIA VEKİLİ SIRRI DAY (Trabzon) — 
Muhterem arkadaşlar; Nafıa işleri üzerinde B. 
M. Meclisinin gösterdiği 'yakın alâka ve yine 
nafıa işlerinin yapılması için serdedilen dilek
ler, yalnız benim için değil, Nafıa Vekâletinde. 
çalışan bütün arkadaşlarım için teşvik kayna
ğı olacak ve daha İyi çalışmaya bizi sevkede-
cektir. Bu sebeple 'arkadaşlarım namına da arzı 
teşekkür ederim. Yalnız bu dileklerin her birisi 
üzerinde durmıyacağım. Arkadaşlar da. not 
ettiler, ben de not ettim ve nihayet zabıtları 
takip edeceğiz. Yalnız her şeyden evvel yüksek 
malûmunuzdur k i ; her işte çalışabilmek ve bil
hassa nafıanın çalışabilmesi için başlıca üç un
sura ihtiyaç vardır. En yüksek mühendisinden 
işçisine varıncaya kadar eleman, ikinci malze
me, üçüncüsü; fakat belki de hepsinin üstünde 
gelen tahsisat ve salâhiyettir. 
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î)emin bir 'arkadaşım bana işlerimiz duru

yor, dedi, bu mevzuu ısırası geldiği zaman arze-
•deceğim. Zannediyorum ki, Devletin nizamına 
riayet etmek ve nihayet sizlerin bize vermiş ol
duğunuz kanuni salâhiyetlerle mukayyet ol
mak, işlerimizin başarılması için ve hattâ bu 
Devletin hayatı için en büyük bir zarurettir. 

Bizim hassasiyetimiz, bize verilen salâhiyeti 
geçmemek ve fakat bize verilen parayı en son 
santimine kadar vaktinde ve en iyi şekilde har
camaktır. Bu itibarla iş yapayım derken bize ve
rilen salâhiyetleri tecavüz etmeğe cesaret edeme
yiz. 

. Cumhuriyet devrinden evvel varlığı, yoklu
ğu ile müsavi telâkki edilebilecek olan nafıa iş
lerine .Cumhuriyet devrinde bu sene sonuna ka
dar yalnız Nafıa Vekâleti eliyle harcanan para 
644 000 000 liradır. Bizim tahsisatımız yalnız 
bütçede gördüğünüz rakamdan ibaret değildir. 
Hususi kanunlarla ve diğer membalardan ve vi
lâyetlerden bütçemizie intikal eden paralarla bir
likte tahsisatımız bir hayli artmaktadır. Meselâ 
Nafıanın 1942 hesabı katisi 41 milyon lira iken 
1943 hesabı katisi 68,5 milyon lirayı bulmuştur. 
Halbuki 1943 senesi tahsisatımız ancak 27 mil
yondu. Demekki bir mislinden fazla elimize 
para geçti ve bu nispette iş görüldü. 1944 büt
çesinde 27 milyon yerine 36 milyon teklif edil
mektedir. Tasvip buyurduğunuz takdirde bu 
36 milyonu sarf ettikten maada yine hususi 
kanunlarla sarfedeceğimiz paranın geçen sene-
ki miktarı bulacağını ve hattâ onu geçeceğini 
imkân dâhilinde telâkki ediyoruz. 

Şu halde denilebilir ki, harp devresinde bu
lunduğumuza rağmen ve hususi inşaatın muhte
lif sebeplerle durmasına rağmen Nafıa işlerinin 
ehemmiyeti Yüksek Meclisçe takdir edilmiş ve 
Millî Şefimizin dikkatlerini tahakkuk ettirmek 
için bugün yapılması mümkün olan ve bugün 
yapılmasında büyük fayda mülâhaza edilen ve 
yarma bırakılması da mahzurlu telâkki edilen 
işler üzerinde çalışılmaya devam imkânı veril
miştir. Vakıa bu arzettiğim 68,5 milyon liranın 
muhassalası harpten evvelkine kıyas edilecek 
olursa aynı muha'ssala değildir. Ancak 68,5 mil
yon lira parayı normal zamanlarda harcamak 
için sarfı icabeden emeğe mukabil şimdi daha 
fazla emek sarfedilmiştir. Bu sıene bu paraları 
sarf etmemizi mümkün kılan âmiller bilhassa ge
çen seneki gibi şedit iaşe buhranı altında olma
mamız ve aynı zamanda işçi bulma imkânına da
ha çok malik olmamız ve terhis edilen ihtiyat er
lerinin de bu işçi bulma işini kolaylaştırmış bu
lunmasıdır. Nihayet malzeme bulmakta ve bun
ların demiryollariyle naklinde de daha çok ko
laylık bulduk yalnız kamyon ve lâstik mevzuu 
bizi en çok sıkan ve işlerimizi güçleştiren mühim 
bir mesele olarak devam ediyor. Kanaatime gö
re burada bir kısmına işaret buyurulduğu gibi 
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memleketin imarı ihtiyacı gittikçe artan geniş
likte bir ihtiyaçtır. Ve her yaptığımız bize yeni 
ihtiyaçlar doğuracaktır. , . 

Asıl dâvamızın mevzuu muayyen para hacmi 
içerisinde en lâzımını, en faydalısını sıraya koyup 
yapabilmektir. Bize bilhassa bunu ilham etme
nizi kendim ve Hükümetim namına rica ediyo
rum. Binaenaleyh falan yerdeki bataklık, filân 
yerdeki şose veya demiryolu mevzuubahis olduğu 
zaman evvelâ Şırayı takip etmek lâzımdır. Me
selâ bu sene bir tek büyük köprü yapıyoruz, 
Menderes köprüsünü. Bu köprü 1 200 000 lira
ya belki de daha fazlaya çıkabilir, tabii müna
kaşa ile ihale edilecektir. Memleketin müdafaası 
bakımından ve iktisadi bakımdann büyük önemi 
olan ve demin izzetin Çalışlar arkadaşımın işaret 
ettiği ve genel kurmayın da üzerinde durduğu 
bu köprüyü ana muvasalayı temin için yapar
sak ve diğer köprülere tercih etsek bu hareketi 
tasvip buyuracağınıza eminim. Binaenaleyh eğer 
işlerimizi sıralarken daha az mühim olanları ar
kaya bırakıp en mühim olanlarını öne almışsak 
Nafıa Vekâleti teşkilâtı mazharı takdiriniz olma
lıdır. Yok eğer sırasız, yolsuz, gelişi güzel iş 
yapar ve herkesin arzusuna göre hareket edersek 
tabiidir ki, proğramsızlık olur ve hiç bir iş ya
pılamaz. Binaenaleyh bizim yaptığımız- gerek 
Parti kongrelerinde söylenen, mebuslardan gelen 
ve vilâyet kanaliyle ve- hattâ fertler kanaliyle 
bize intikal eden işleri daima tetkik ve tesbit et
mek ve sıralamak ve plânlaştırarak imkân-daire
sinde yapmaktır. 

Şimdi müsaade buyurursanız mevzu itibariyle 
bazı hususta cevaplarımı arzedeceğim. 

Yersarsmtıları : Bugün üzerinde en çok has
sas olduğumuz mevzulardan biri yersarsıntısı-
dır. Buna bütçenin heyeti umumiyesi müzake
re edilirken Müstakil Grup namına muhterem 
"Reisi Ali Rana Tarhan işaret buyurdular ve bu 
gün de bazı arkadaşlar bunu tekrar ettiler 
ve yine temasta bulunduğumuz ve bilhassa dai-
rei intihabiyeleri bu âfetten muztarip olan ar
kadaşlarımız da hergün benden izahat iste
mektedirler. 

Bu mevzuda 1943 senesinde yaptığımız ve 
1944 senesinde yapmak istediğimiz işlere te
mas etmeme müsaadenizi rica ederim. 

Evvelâ arzedeyim ki, deprem işi Devlet teş
kilâtı kanunlarında yer almış bir mevzu de
ğildir. Bu itibarla Nafıa Vekâleti teşkilât ve kad
roları da depreme temas ederek teşkilâtlandı
rılmış ve vazifelendirilmiş değildir. Yalnız bil
hassa vatandaşları barındırmak mevzuuna te
mas eden kısmı, şehirlerin imarı işi, Devle
tin yıkılan binalarının tamiri işi tamamiyle bir 
mühendis ve Nafıa işi olmak itibariyle Hükü
met bu işlerin tanzimi hususunu Nafıa Vekâ
letine tevdi ettiği gibi, buna taallûk eden tah
sisatı da Nafıa bütçesine vermek suretiyle Mec-
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lis te bunu tasvip etmiştir. Bu itibarla teş
kilât ve kadromuz müsait olsun veya olma
sın asli vazifemiz olsun, olmasın, işin büyük 
ehemmiyetini gözönünde tutarak bu vazife Ya
pı ve İmar İşleri Reisliğine verilmiş ve elden 
geldiği kadar da takviye edilmiş ve bu teşki
lâtla memleketi geniş ölçüde muztarip eden fe
lâketin tamir ve ıslahı için bütün samimiyet ve 
ciddiyetle fakat herhalde ele verilen imkânlar 
nispetinde çalışılmıştır. Evvelki yersarsrntıla-
rına temas etmiyeceğim. Mamafih onlar üze
rinde de çalışılmakta olduğu tabiidir. Yalnız 
geçen sene, 1943 haziranında Adapazarı, Hen
dek yersarsıntısmda mühim zararlar oldu. Bu
nun için 1,5 milyon liralık tahsisat verildi. 
Bu 1,5 milyon liralık tahsisatın sarf şekli hak
kında îcra Vekilleri Heyetine verilen salâhi
yet kullanılarak bu para Kızılay eline tevdi 
edildi ve mahallerinde teşkil edilen komisyon
larca ihtiyaç erbabı tesbit ve oraya gayet mah
dut saha olmak itibariyle teknik elemanlar 
da teksif edildi ve nihayet bu para ile, evini 
yapmak veya tamir etme kudreti eksik olanla
ra, paranın hacmine ve kendi ihtiyaç hacmine 
göre, komisyonlar kanaliyle tetkikat yapıla
rak, para yardımı yapıldı ve kesif bir memur 
mmtakası oldu ve kira ile de ev temini mümkün 
olamıyacağı da gözönüne alınarak bunların en 
çok çocuklu ve enaz maaşlı olanlarına, sivil 
asker ailelere icar edilmek üzere her iki kasa
bada ceman 150 küçük ev inşası temin edildi. 
Bu paradan artan 100 000 lira da, kanunda 
verilen salâhiyete binaen Erbaa'ya tahsis edil
di. Nihayet, her vakit olduğu gibi bütün Dev
let teşkilâtı, Kızılayla elele vererek ilk yar
dımları yapmakta büyük bir muvaffakiyet gös
terildi. Yine Türk milleti hiç bir teşvike ve 
hiç bir tesire ihtiyaç duymadan bu felâket için 
nakden (392 781) lira teberru etti. Kızılay bi
zimle elele vererek kendine tevdi edilen ve 
kendi menabiinden de ' ayırabildiği paralarla 
icabeden hizmeti ifa etti. Yine teşkilâtımız 
vasıtasiyle ve mahallî komisyonlar kararları 
dairesinde yapılan sarfiyata delâlet etti. Bu 
suretle o mmtakada halkın kalkınma kudre
tinin binnisbe yüksek ve müsait olması, nakil 
imkânlarının sayesinde mevcut bulunması da yar
dım ederek ıstıraplar ve sıkıntılar önlenmiş ve 
bu gün Adapazarı ve Hendek'te zelzeleden hiç 
bir is+ırap ve eser kalmamıştır denebilir. (Bra
vo sesleri). 

Kıştan evvel bu işleri bitirip bunun ferahı
nı duymaca hazırlanırken , maalesef 22 ikincî-
tesrin 1943 tarihinde bir ve onu mütaakıp 1 Şu
bat 1944 tarihinde çok geniş mmtakalara sâri 
büyük ve esaslı ikinci bir sarsıntıya daha mâruz 
kaldık. Bu sarsıntılar malûmu âlin;z Samsun, 
Tokad, Amasya, Çorum, Kastamonu, Çankırı ve 
Bolu vilâyetlerimizde mühim nispetlerde zarar

lar yaptı. Zonguldak, Ordu, Sinob, Ankara vi
lâyetleri de az zarar görmüş vilâyetlerden sa
yılabilir. 

Elde edilen malûmata göre çok hasar gör
düğünü arzettiğim yedi vilâyette; kasabalarda 
6026, köylerde 38 031 bina tamamen yıkılmış
tır. Yine kasabalarda 6 522 bina ve köylerde 
32 090 bina kısmen hasar görmüş ve kısmen de 
yıkılması icabeden duruma girmiştir. 

Yıkılan resmî Hükümet konakları okullar, 
karakollar ve saire mebani de buna dâhildir. 

Bu felâketleri mütaakıp asker sivil Devlet 
teşkilâtı, Devlet Demiryolları, Kızılayla el ele 
vererek icabeden yardımı, bilhassa kışın çok 
şiddetli mevsiminde çok muztarip olan vatan
daşlara karşı yapıldı. Gerek yaralı, gerek so
kakta açıkta kalanlara elden gelen yardım ya
pıldı. Yine bu işler için son aldığımız rakama 
göre aziz halkımız Kızılaya felâketzedeler için 
1 493 546 liraya' varan nakdi yardımda bulun
muştur. Bilhassa bu yardımı kaydetmek lâ
zımdır. Çünkü bu millî yardımlaşmayı tebarüz 
ettirmek noktasından memnun olunacak bir 
harekettir. Birinci felâketi mütaakıp, Devletçe 
bir buçuk milyon lira tahsis edildi. Bu bir bu
çuk milyon lira ile Kızılaym menabiine ilâveten 
halk yardımına koşuldu. Bundan başka bu pa
radan kısa zamanda tamiri, ıslahı mümkün olan, 
Hükümet konaklarına ve bazı yerlerde de Hü
kümet barakaları inşasma para sarfedilmiştir. 
Bunlar arasında Çerkeş, Gerede gibi hemen 
Erzincan'a yakın'nispette ağır zarar gören ka
sabalarımız da mevcuttur. Burada Hükümeti 
kurmak ve işletmek lâzımdı. 

Halkın en büyük ıztıraplarından biri çivi 
ihtiyacıdır. Memlekette bulunan çiviler tama-
miyle mubayaa edilmiş ve bu mmtakalara sev-
kedilmiştir. Fakat bunlar da kifayet etmedi. 
Nihayet Millî Müdafaanın kendi ihtiyaçlarına ait 
çivilerden 100 tonu ödünç olarak alındı. İstan
bul'da mevcut fabrikalarda da İktisat Vekâleti

nin yardımiyle çivi imalâtına başlandı. Yalnız muh
telif fabrikalardaki çivi imalâtı hem 'kendi ihti
yaçlarımıza cevap verecek ve hem de halkın ken
di parasiyle alacağı çivileri karşılayacağı için 
bu işin kâfi bir tempo ile yürüdüğü söylenemez. 

Nihayet çividen başka keser, destere ve kereste 
gibi cam, malzeme de kolayca temin olunamadı-
ğından çivi sevkiyatı üzerinde de hassasiyetimizi 
devam ettikten başka diğer malzemenin de temi
nine çalışıyoruz. 

Bu kasabalarımızın hiç birinde imar pilânı 
yoktur. Vaziyeti hazıra dolayısiyle belediye
lerin kendiliklerinden bu işleri yapamıyacakları 
nazarı itibara alınarak yine verilen bu tahsisatla 
hali hazır haritalar ihale edildi. İmar plânları 
da Nafıa Vekâletince yapıl acaktir. Yalnız ar-
zedeyim ki, Nafıa Vekâleti nihayet vilâyetlere 
bu imar plânları yapılsın ondan sonra bina-
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larmızı tamir edin veya ihya edin demiş değil
dir. Tamirle ve hattâ yeni yapılacak binalara 
müsaade edilmekte ve yapılmaları teşvik edil
mektedir. Bu sene bütçemizde derpiş edilen ve 
yüksek tasvibinize arzedilen deprem tahsisatı 5 
milyon liradır. Bunun 2 milyonu resmî binalara 
ve 3 milyonu da yardımlara tahsis edilmiş bulu
nuyor. Sarf şekli îcra Vekilleri Heyetinin ka
rarı ile tesbit olunacaktır. Biz daha bu tahsisat 
miktarı tebeyyün eder etmez alâkalı vekâletler 
arasında bir komisyon teşkil ederek çalışmağa 
başladık ve 3 milyon lirayı ki, ihtiyacın çok du-
nundadır, en faydalı ve en lüzumlu ve en ça
buk olarak ne şekilde sarfedebilirz. Bunu tetkik 
etmekteyiz. Binaenaleyh malî yıl başını mutaakıp 
bu tetkikatm neticesini Hükümetin de tetkik ve 
tasvibinden geçirdikten sonra zaten de^am et
mekte olan yardımı hızlandırarak köylere kadar 
yetiştirmeğe çalışarak bu işi gene Kızılayın ar-
zettiğim şekildeki yardımlarından istifade ederek 
süratle intaç etmek ve felâketzedelerin biran ev
vel barınmaları için elimizden ne gelirse bu tahsi
satın verdiği imkân ve kudret dâhilinde kolay
laştırmağa çalışacağız. Bu vesile ile her felâ
ketimizde olduğu gibi' Kızılayın bu felâketler 
karşısında da gerek resen gösterdiği gerekse bi
ze en Samimi bir şekilde yardım yapmak su
retiyle temin ettiği işbirliğinden dolayı muhit 
Kızılayın Muhterem Reisine ve teşkilâtına bura-
radan teşekkürlerimi sunmayı bir vazife bilirim. 

Ankara kanalizasyonu; 
. Arkadaşım Muhterem Mümtaz ökmen Anka

ra kanalizasyonuna dair izahat istediler. 1941 
senesinde 4099 numaralı kanunla Ankara kanali
zasyonu için 7 milyon 200 bin liraya kadar ileri 
yıllara geçici taahhütlere salâhiyet verilmiştir. 

Bu esas dâhilinde bunun keşfi, projeleri ve 
sairesi hazırlanarak 18 '. I I . 1942 tarihinde, iha
lesi yapıldı. 

Bu proje bir kuşaklama kanalı, pis ve temiz 
su kanalları ile tasfiye tesisatını ihtiva etmek
tedir. Kuşaklama kanalı; şehri tehdit eden bazı 
seylâp sularını bu kuşaklama kanalına sevketmek 
suretiyle şehrin emniyetini istihdaf etmektedir-
Pis sularla, temiz su kanallarının ayrı olması il
tizam edilmiştir. Çünkü bu hal tarzı çok daha 
iktisadidir. Temiz sular en yakın yerlerde bul
dukları mecralara dökülecektir. Bu büyük bir 
iş değildir. Asıl iş pis suların sevk ve isalesi ve 
nihayet bunların tasfiyesine ait olan işlerdir. 
Bu'pis su için Yenişehir - Çankaya köllektprü 
Cebeci kollektörü, bir de Ziraat Enstitüsü eski 
şehir kollektörü olmak üzere üç kollektör inşa 
edilmektedir. Şebekenin bu kollektörlerc verece
ği pis sular Hipodrum civarında bir yerde ara 
kollektöre varacaktır. Ana kollektörden de tas
fiye tesisatına sevkedilecektir. Bu tasfiye tesi
satının Tavukçuluk Enstitüsünün yanında ku
rulması için Sıhhiye Vekâleti ile mutabakat hasıl 
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olmuştur, Bu inşaat ta Nafıa Vekâletinin müş-
kilâta sevk eden malzeme meseledir. Çünkü pis 
su mecraları beton kanallardan geçtiği takdirde 
bir müddet sonra beton kananlları eritiyor. 

Binaenaleyh, bunları klinkerden yapılmış hu
susi malzeme ile inşa etmek icabediyor. Mem-
ekette bu sanayii kurmak.büyük ve masraflı bir 
iş olacaktır- T etkikat ve getirilen mütehassıs
larla da yapılan temaslar neticesinde varılan 
karar şu oldu. Büyük kanallar yine .betondan 
yapılabilecek. Bu beton için icabeden tesisat ko
layca kurtulabilir. Yalnız bunları içerisi arzet-
tiğim killi ve hususi yapılmış sırlı, ince bir ta
baka ile teçhiz ederek pis suyun betona olan 
tesiri izale edilebilecektir. Bunda da muvaffaki
yet hâsıl olacağı neticesine varıldıktan sonra 
bu malzeme de sipariş edildi ve kısmen de yola 
çıktı. Binaenaleyh, malzemesi de geldikçe yer
lerine konmak üzere 13 . III . 1944 tarihinde 
kazma vurularak, fiilen kananlların inşasına giri
şilmiştir. Malî imkânlar ve malzeme bulunması 
nispetnde bu iş te yürüyecektir. Fakat bu işin 
7 000 000 liraya çıkacağı tahmin edilemez. îş mü-
tchavvir fiyatla yapılıyor. Bu sene bize verilen 
tahsisat 700 000 liradır. Yalnız, malzeme gelirse 
iş yürür. Nihayet tahsisat, bulamadığımız tak
dirde bu işi ya durdurmak ve gelecek sene de
vam etmek veyahut tahsisat bulup devam 
etmek mevzuubahis olur ki, Maliye Vekâletinin 
bilhassa bu çok ehemmiyetli olan işte bize imkân 
vereceğine şimdiden emin bulunuyorum., 

Demiryollarımız; mevzuunda, arkadaşlarım 
esasen arzı malûmat ettiler. Ve bazı sualler sor
dular. Kurtalan'a varmak için hiç bir mâniimiz 
kalmamıştır. . Traverslerimiz- memleket dâhilinde 
yapılıyor. Bunları vaktinde temin ettiğimiz tak
dirde sonbaharda Kurtalan'a gideceğiz. Beşiriye 
girdik. Bu suretle Siirt, ve Bitlis demiryoluna 
kavuşmuş olacak. Van, mevzuuna gelince bütün 
mesaimizin teksif edildiği saha Darahini'ye kadar 
olan kısmıdır. Palo'ya kadar olan kısam bitmiş 
sayılabilir. Yalnız rayları henüz gelmemiştir. 
Raylar geldiği takdirde f erşiyatma geçmek im
kânı uzak olmıyacaktır. Darahini ve Palo arasın
daki kısma gelince; sınai imalâtı en çok olan yer
lerden biridir kısa ve uzun tüneller ve kısa ve 
uzun köprülar ile uğraşmaktayız. _ Geri. kalan 
toprak işlerinin harpten sonra yapılması tahsi
sat ve işçi mevzuunclan ibarettir. Bu sebeple 
bütün faaliyetimiz Millî Şefimizin nutuklarında 
da tebarüz ettirdikleri gibi yapılması zamana 
muhtaç olan bu sınai tesisatın ve bilhassa tünel
lerin inşasına germi vermekten ibarettir. Bu se
ne çimento ve demir sıkıntımızın az olması ve 
demiryollarının bunları nakle imkân bulması, 
sayesinde bu faaliyet geçmiş senelere nispetle 
daha hızlı gidiyor denilebilir yalnız şantiyelere 
sevketmek için kamyon ve lâstik sıkıntısı vardır. 
Arkadaşlarımın da işaret ettiği gibi memleketin 
bir baş olan bir başa bağlanmasını istihdaf eden 
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ve âdeta yeni memleketlere kavuşturmak mahiye
tinde olan bu ad-mm durmaması içm Hükümet 
ye Maliye Vekâleti âzami gayreti sarfedecektir. 
Binaenaleyh demiryolu şimdiye kadar senede 
17 - İS milyon lira ile muayyen bir program dâ
hilinde yürüdüğü gibi yüksek müsaadenizle bun-

an aohra da yürüyeceğine itimadımız vardır. 
Yalnız bu miktarın arttırılması-temenniye lâyik 
bir şeydir, imkânlar bulunursa faaliyetimizi 
arttırırız. Bunun haricinde yine arkadaşlarımızın 
işaret ettiği gibi Sarıkamış'a giden yolun bugün
kü dekovil kısmı demiryolu denecek mahiyette 
değildir. • 

Erzurum hattının ilerletilmesi zaten öteden-
beri üzerinde durulan bir mevzudur. Bu itibarla 
gelecek senelere geçici taahhüt salâhiyeti ve
rilmesi için getireceğimiz kanun lâyihası kabul 
edilecek olursa bu hatta da bu sene başlamak 
imkânı olacaktır. Bu meyanda bu sene istikşaf
larını bitirmek ve yine ayrı program dâhilinde 
inşaatına gelecek sene başlamak için; gerek ik
tisadi vaziyetleri ve gerekse demiryoluna olan 
yakınlıkları sebepleriyle Gazianteb'e ye Maraş'a 
hat uzatmak için Yüksek Meclisten salâhiyet is
temek fikrindeyiz. 

Demiryolu talepleri lâyetenahi geniştir ve 
bu da, muclibi şükrandır. Ancak bugün çok pa
ramız olsa dahi büyük işlere başlamak imkânı
na malik olmadığımızı bilhassa mütehassşs ar
kadaşlarım iyi bilirler. Kaldı ki, bugünkü tah
sisatla bizim geniş mikyastaki ihtiyaçlarımızdan 
hangisini tercihan yapmamız lâzımgeldiği hu
susu gerek Hükümetinizce, gerek Bütçe Encü-
meninizce ve gerekse Umumî Heyetinizce tet
kike muhtaç olsa gerektir. , • 

Emin Sazak arkadaşıma hemen söyliyeyim 
ki, ben memleketin selâmetinden başka hiç bir 
emel peşinde değilim. Eğer ben Nafıa Vekâle
timden çekilmekle Nafıa Vekâletine sade bir 
milyon lira fazla tahsisat verileceğini bilsem 
şimdi .çekilmiye hazırım. Ancak Hükümeti emri 
vâkilerle karşılaştırmak ve ona tahammülü hari
cinde işler yüklemek benim yapacağım iş değil
dir. 

Muhterem arkadaşım îzzet Arukan'm işaret 
ettikleri gibi demiryolu mevzuunda etüdlerimiz, 
istikşaflarımız devam ediyor. Evvelce de malû
mu âliniz olduğu gibi istikşafları yapılan hat
tın uzunluğu tiört bin kilometreyi geçmiştir. 
Bu meyanda Konya hattı da dâhildir. Antalya 
hattı da dâhildir. Bu hat ; Manavgat'tan mı 
geçer, başka yerden mi, geçer, tabii bu, tek
nik bir iş olmak itibariyle ben bunda kendimi 
salahiyetli görmem. Bursa hattı da dâhildir. 
Nihayet, memleketi bilhassa Münakalât Vekâ
letini en çok tazyik eden şimal hattı ve Trab
zon hattı da dâhildir. Fakat bunların bugünden 
programını yapacak şerait altında olmadığımızı 

takdir buyurursunuz. Binaenaleyh seneler ve 
bilhassa sulhu.takip edecek güzel senelerin bize 
vereceği imkânlar dairesinde iş mükellefiyeti 
ve belki de yeni nakdî mükellefiyetler tesis e-
derek behemehal en lüzumlu işleri acele yap
mağa çalışmak gaye ve ümidindeyiz. Bu itibar
la şimdiden falan işi yapacağım, filânı yapmıya-
cağım diye yüksek huzurunuzda mâruzâtta bu-
lunamazsam beni mazur görürsünüz. 

Şotse işleri;. Nafıa Vekili olarak değil bir 
Mebus olarak hattâ bir vatandaş olarak beni 
ve herkesi düşündüren bir mevzu olduğunu tak
dir buyurursunuz. Çünkü siz de benim gibi dü
şünürsünüz. Amma şose işini halletmek dâva
sı her şeyden evvel para davasıdır. Hususi ida
reler 'bü.çelerme yol parası d ye gördüğünüz 
paraların yarısından çoğu vilâyetlerin diğer ih
tiyaçlarına gidiyor. Buna mâni olmak ya bir 
hastaneyi kapamak, yahutta başka mühim bir 
ihtiyacı ihmal etmek g'bi vaziyetler husule geti
rilebilir. Geçen sene, îzzet Arukan'ın tekli
fiyle yol vergisinin iki misline çıkarılmasına 
karar verilmşti. Bu paradan yol mevzuunda 
çok istifade edilmiş olmasına rağmen bunun 
ı'aydalı olmadığını söyliyecek olurum, Çünkü 
bu zam hususi idarelere başka ihtiyaçların te
minine yaradı ve bütçelerinin muvazenesini 
kurdu. : 

Husus' idare için bunun dahi kifayetsizliği 
karşısında 10 - 12-milyon lira kadar munzam 
bir varidat temini maksadiyle arazi vergisinin 
arttırılması Hükümetinizce düşünülmüştür. 
Eğer bir karara varılırsa tasvibin'ze arzedile-
cektir. 

Şose kanunu, bendeniz mebus olmadan ev
vel dahi her gün üzerinde durulan bir mevzu ol
duğunu biliyordum. Elimizde 1929 tarihli bir 
kanun dahi var. Bu kanunu ıslah etmek lâzım." 
Ancak Şose kanunu den'ldiği zaman derhal ha
tıra para mevzuu gelir. Umumî bütçeyi teva
zün ettirebilmek için bugün fevkalâde icapla
rın bizden istediği tahsisatı karşılıyabilmek için 
no ölçüdo vergiler kabul ettiğimiz malûmdur. 
Bunlara ilâveten şose için munzam bir mükelle
fiyet ihdasını istemek imkânı bulunmadı. De
miryolları gibi umumî bütçeden senede 18 - 20 
milyon lira hattâ 30 milyon lira para almak 
mevzuubah.;s olabilir. 

imkân bulur da bütçeden şunu çıkaralım, bu
nu koyalım derseniz şose işleri imkân derecesin
de yapılır. Maahaza bahalılığa rağmen, bulunan 
imkânlardan istifade ediyor ve bu işte devam 
ediyoruz. 6 milyon liralık şose tahsisatı bu sene 
9 milyon liraya çıkarılmıştır. Maahaza bunun 
da ne kadar kifayetsiz olduğu ve hususi idarelere 
bu para ile yardım imkânı hâsıl olup olmıyaeagı 
Yüksek Heyetinizce meçhul değildir. 

Şimdi Şose Kanunu huzurunuza gelmemişse 
Nafıa Vekâletinin çalışmamasından değildir ça-
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iışıİmıştır ve lâyihamız hazırdır. Yalnız arzet
tiğim gibi malî membaları eksiktir. Malî mem
baları temin etmeden bu kanunu huzurunuza ge
tirmeyi doğru bulmadık. Binaenaleyh bütçemi
zin umumî vaziyeti harp sonlarında umumî büt
çeden daha geniş ölçüde tahsisat ayırma imkâ
nını o zaman bunları daha mükemmel bir şe
kilde yapabiliriz. Bazı memleketlerde olduğu gi
bi şoseler için hususi varidat bularak ayrı bir 
bütçe temin edilirse tabii bu işler daha munta
zam bir şekilde tedvir edilebilir. Fakat kanu
nun bünyesini tanzim edecek olan malî memba 
olduğu için ve biz de bu membaı bulamadığımız
dan dolayı bu kanunu huturunuza getiremedik. 

Su işleri; hakikaten şose kadar, demiryolu 
kadar, belki de, sıtma ile yani sıhhati umumi
ye ile alâkalı olması ve istihsal ile doğrudan 
doğruya ilgili bulunması itibariyle bunlardan 
da ehemmiyetli olarak su mevzuu bizim için ha
yatî bir iş olarak gözönünde tutulmaktadır. Pler 
havzada suyun bilhassa bu yağışlı senelerde yap
tığı zirai tahribat yılda 4, 5, 6 milyon lira ile 
ölçülüyor. Ve yine nüfusça yaptığı tahribat da 
bundan yüksek kiymetlerle ölçülebilir vaziyet
tedir. Yalnız su işlerinin masrafları bendenizin 
gördüğüme nazaran ne sulayıpta, tarifeler mu
cibince alacağımız paralarla karşılanabilir, ne 
de 80, 100, 200 milyonla başarılabilir. Üzerinde 
uzun seneler çalışacak olan ve Devlet bütçesin
den büyük fedakârlıklar istiyen, müstemirren 
çalışılması icabeden bu mevzuda uzun ve devamlı 
bir faaliyet sarf etmek icabetmektedir. Bu mas
raflar, arazinin veriminin arttırılması ve umumî 
sıhhatin korunması yoliyle karşılanacaktır. 

Bütçede gördüğünüz 400 bin küsur lira Kon
ya sulaması, Ankara barajı ve Şamran kanalı in
şaatı gibi masraflar karşılığıdır. Asıl bu tahsisat 
hususi bir kanuna istinat etmektedir. Malûmu 
âliniz olduğu gibi büyük su işlerinin başarılması 
için 1936 senesinde kabul edilen bir kanunla 
31 000 000 liralık tahsisat alınmış ve onu taki
ben de ikinci bir kanun ile bu miktar 81 000 000 e 
iblâğ edilmiştir. Bu 81 000 000 liralık tahsi
sattan tahminen 50 000 000 lirası şimdiye ka
dar harcanmıştır- Mütebakisinin mühim bir kıs
mı ile de taahhüde girişilmiştir. Ve bir miktar 
da idari ve memurin masraflarına vesaireye 
harcanıyordu. Bu işlerden hemen hiç^ bir iş ta
mamı tamamına bitirilmemiş olduğuna göre 
geliri de tabii yok gibidir. Sulamadan aldığımız 
para senede 90 - 100 bin liranın içindedir. Bu 
miktar her sene artacaktır amma bu paranın ' 
sarfedilen emek ile masrafın cevabını teşkil ede-
miyeceği tabiidir- Bu itibarla muhtelif sahalarda 
başlıyan bu işler için geçenki Grup müzakere
lerinde de konuşulduğu gibi devamlı olarak ça
lışmak ve mümkün ise buna yeni tahsisat ta 
ekliyerck^ işin başarılmasını temin etmek 1 âzı
dır. Amma; muhterem Emin Sazak arkadaşıma 

dönüyorum, ben su işlerini durdurma salâhi
yetini kendim de bulmam. İcap etse su işlerinde 
amele gibi de çalışırım. Fakat su işlerini ya
parken Hükümeti ve Hazineyi emri vâkiler kar
şısında bırakamam. Bana senede 9 000 000 lira
lık bir tahsisat verilmiştir. Bunun içinde çalış
mağa mecburum. Hükümetçe, Yüksek Grupun 
gösterdiği temenniyi de nazarı itibara alınarak 
bir imkân bulunur da bu tahsisat tezyit edile
bilirse o şekilde çalışırız. Fakat herhalde tah
sisatı içerisinde çalışacağız. Tahsisat verilmezse 
verilen tahsisat nispetinde çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarımın birisi Hükümet 
konaklarından bahsettiler bunun için arzettiğim 
deprem tahsisatı haricinde bütçede dört milyon 
liralık tahsisat mevcuttur. Bunlar Maliye Ve
kâletinin emrindedir. Yalnız bu tahsisat bütçe 
Encümeni raporunda da görüldüğü veçhile na
tamam olan Hükümet konaklarını inşa ve ikmali 
için konulan bir tahsisattır- Binaenaleyh temas 
ettikleri inşaat ve Hükümet konaklan için Ma
liye Vekili ile görüşmek icap edecektir. 

Su işleri mevzuunda yapılacak iş çok geniş
tir. Geçende Başvekilimiz Yenişehri gördükleri 
zaman Marmaracık bataklığı yüzünden sıtma
dan malı volan insanları âfetten kurtarmak için 
bana oraya derhal vesait göndererek bu batak
lığın kurutulmasını emrettiler. Fakat bu iş 700 
bin liralık bir iştir. Bu işe başlamak mümkün 
olmadı. Sıhhiye Vekiliyle beraber bundan başka 
Gediz için de böyle bir müracaat vâki oldu. 
Sıhhiye Vekili de alâka gösterdi Manisa Mebus-
lariyle konuştuk. Oraya Teknik elemanlarımız 
ile birlikte sıtma mücadele reisi ve Demiryolları 
idaresi mühendisinden mürekkep bir heyet gön
derildi. Yapılan tetkiklere göre muazzam işlerin 
beklemek esas olduğu neticesine varıldı. Acilen 
yapılabilecek işlerin büyük faydasını ummuyoruz.." 
Arkadaşlarımızın temas ettiği gibi yapacağımız 
iş başlamış olan işleri yarıda bırakmamaya v e . 
kanalları akıtmak için köylüye teknik yardımda 
bulunmaktan ve sıtma membalarını kurutmaya 
çalışmaktan ve sellerden su taşkınlarından tah
ribat hâsıl olmuşsa onlnarı. tamire çalışmaktan 
ibaret olacaktır. 

Nafıa sergisinin bazı vilâyetlerde gösteril
mesini arkadaşlarım istemektedirler. Serginin 
açılmasını müteakip Başvekilimiz de hiç değilse 
İstanbul'da ve İzmir'de gösterilmesini emret
mişlerdir. Tasvibinize' arzedilen 60 bin lira
lık bir masraf kabul edildiği takdirde bunu İs
tanbul'da, Galatasaray'da ve İzmir'de Fuara 
yakın olan lisenin birisinde halka arzetmeğe 
çalışacağız. Sergi benim tahminimden fazla alâ
ka görmüştür. Hattâ yabancı memleket mat
buatı da bundan sitayişle bahsetmişlerdir. Bu 
itibarla gönül ister ki, yapılmakta ve yapıla
cak olan işler hakkında halkımıza bir fikir ver
mek için sergiyi memleketimizin muhtelif yer
lerinde gösterelim. Fakat bunun çok külfetli 
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olduğunu nazarı itibare alarak şimdilik İz
mir ve İstanbul'da gösterilmesini mazur gör
menizi rica ederim. Bu vesile ile bir noktaya 
işaret edeceğim. Dışarıda, bu serginin 200 -
300 - 400 bin lira gibi büyük rakamlara malol-
duğu söylenerek tenkit ediliyor ve bir israf 
mevzuu olduğu ifade ediliyor. Rakamı çıkar
dım; sarf edilen para, sergi tahsisatı ile daire
lerin zaten yapmakta oldukları maketler için 
sarfettiği paralar dâhil mecmuu ancak 49 000 
liradır. Bunun mühim bir kısmı muhafazasın
da fayda ve lüzum mülâhaza edilen maketler 
için sarf edilmiş olduğuna göre, esas sergi için 
sarf edilen paranın büyük bir yekûn tutmadığı 
anlaşılır. 

Arkadaşlarımdan bilhassa muhterem Na
fıa Encümeni Reisi İzzet Arukan mühendisle
rin vaziyetine temas buyurdular. Bilhassa mü
hendislerin aldıkları maaş ve ücretin az oldu
ğunu, diğer dairelerle ahenkli bir şekilde ol
ması lâzımgeldiğini söylediler! Biz bunu Hü
kümete arzetmiştik. Bu meseleyi bir komisyon 
tetkik ediyor. Barem Kanunu da geliyor. • Bu 
itibarla bu mevzuu Nafıa Vekâleti mevzuu ola
rak halletmeğe imkân olmadığını takdir buyu
rursunuz. Bunu elbirliğiyle halletmeğe çalışı
yoruz. Yalnız bir noktaya daha işaret edeyim, 
yüksek mühendis; mühendisin maiyetinde ça
lışamaz buyurdular. Bence bu doğru d'eğildir. 
Nafıada çalışan mühendis liyakat gösterdikçe 
yükselir ve Yüksek mühendis . mektebinden 
yeni çıkmış olan bir çocuk bu mühendisin ya
nında pekâlâ bir iki sene çalışabilir ye o mü
hendis ona vazifede hocalık edebilir. Daha 
yüksek bir mektepten mezun olanların az çok 
daha az tahsilli zatlar maiyetinde çalışmaları 
her vakit vâkıdır. Bunda hiç bir mahzur gör
müyorum. 

Belki arkadaşlarımın benden sordukları 
bazı mühim şeylere arzı cevap edemedim. Fa
kat emrederlerse kendilerine cevaplarını arze-
clerim. 

İ. YALÇIN (Elâzığ) — Arkadaşlar, çok kı
sa söyliyeceğim. Muhterem Sırrı Day'ın iza
hatından anladığıma göre kendileri Şose ve 
Köprüler Kanununu. Meclise getirmek niyetin
de değillerdir. Çünkü tahsisat meselesi mev
zubahistir diyorlar. Bendeniz Şose ve Köprü
ler Kanununun Meclise geleceğinden şunu an
lamıştım; bu şoselerin inşaatında yalnız para 
meselesi değil, salâhiyet, merciler, usul ve sa
ir bir çok değişiklikleri de icabettirir. Buraya 
gelince zannetmem ki, şoselerin inşası için Bü
yük Meclis para vermekten de geri kalsın. Bu 
parayı esirgemez. Onun için tekrar rica edi
yorum, eğer imkânı varsa bu mesele bir defa 
Mecliste halledilsin. . 

Sonra, zelzele mıntakası için bir şey rica 
etmiştim, cam ve çivi. Vekil Beyin izahatın

dan iyice anlıyamadım. Acaba yakın bir za
manda inşaatta kullanılmak üzere cam ve çi
viyi zelzele mmtakasında bulundurabilecekler 
mi? bulunduramıyacaklar mı? Bulunduramı-
yacaklarsa vaziyet çok feci olacaktır arkadaş
lar. Ziraat Vekâleti, Orman Umum Müdür
lüğü vasıtasiyle bir çok köylülere kereste 
vermiştir. Bunlar kerestelerini hazırlıyorlar. 
Fakat cam ve çivi bulamıyacaklar, elleri bö
ğürlerinde kalacaklardır. Cam ve çiviyi zelze
le mıntakalarmda bulmaya imkân yoktur. 

Diğer hususları not ettim, nazarı dikkate 
alacağım diye buyurdular. Kendileri çok mer
hametli ve bu işte çok bilgili bir arkadaşımız
dır. Zaten zelzele vukubulur bulmaz bu işten 
anlar arkadaşları buraya göndermek suretiyle 
bize büyük yardımlarda bulunmuşlardı. Yal
nız buradaki ilk mektepleri yaptırmak sure
tiyle soğuğa mâruz kalacak çocukları kurtar
mış olacaklardır. 

A. US (Çoruh) — Efendim, Artvin'in bir 
derdi var. Artvin'de heyelan var. Bunun için 
Nafıa Vekâletine bir rapor verilmiştir. Bu ra-

. por ilmî bir tetkiktir, fakat noksandır. Na
fıa Vekâletine bu rapor verileli yedi ay olmuş
tur. Fakat henüz tamamlattırılamamıştır. Ma
hallinde bir keşif lâzımdır. Buraya bir mühen
dis göndermek icabetmektedir. Bu mühendis bu-
aylarda gönderilemezse gelecek seneye kalacak
tır. Binaenaleyh bu raporun tamamlattırılması
nı ve mahalline bir mühendis gönderilmesini 
rica e'divorum. (Maddelere geçilsin sesleri). 

NAFIA VEKÎLÎ S. DAY ( Tralbzon ) —• 
Artvin'deki heyelan için bu sene Ziraat Ensti
tüsü profesörlerinden Şevyet Birand'm bir ra
poru geldi. Onu okuduk. Hakikaten bu heye
landan mühim zararlar görmekteyiz. Artvin'
den gelen rapordan pek iyi anlıyoruz. Burası 
tepeler ve kayalar bilhassa molozlar üzerinde 
kurulmuş bir şehirdir.- 4 500 nüfusu vardır. 
Mevki 200 ilâ 800 metre kadar bir irtifa arze-
der. Her iki mahalde de yıkıntılar başlamıştır. 
Birinde 8 - 1 0 ev, diğerinde de bir o kadar ev 
yıkılmıştır. Rapor bize bazı şeyler tavsiye edi
yor. Fakat tetkikat henüz bir karar mevzuu ha
line gelmemiştir. Bir tetkik seyahati münasebe
tiyle orada bulunan bir mühendisimiz'den, bu 
raporu da ele alarak, tetkikatmı bize getirme
sini istedik. Bu yaz mevsiminde yapılması ica-
beden işler hakkında tetkikatımızı bitirmeğe ça
lışacağız. 

Dr. A. SELGrîL (Afyon Karahisar) — Dinar 
bataklığı işi . . . 

NAFIA VEKÎLÎ S. DAY ( Trabzon ) — 
Bataklık yalnız bir yerde değildir. Arzetti-
ğim gibi tahsisatımızın verdiği imkân nispe

tinde isleri sıralıyarak yapmağa çalışacağız. 
REÎS — Fasılların müzakeresine geçilmesi

ni reyinize arzediyorum. Kabul e'denler .'."., Et-
miyenler . . . Kabul edilmiştir, 
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601 Vekil tahsisatı 5 320 
R E İ S — Kabul edilmiştir. 

602 Maaşlar 1 770 780 
REİS — Kabul edilmiştir. 

603 Ücretler 739 084 
REİS — Kabul edilmiştir. 

604 "Muvakkat tazminat 89 -732 
\ REİS — Kabul edilmiştir. 

605 "1G83 sayılı kanunun 58 hcimad-
mdesi gereğince verilecek tekaüt 
ikramiyesi 3 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

606 "4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı . 5 000 

: R E Î S — Kabul edilmiştir, 
607 4178 sayılı kanun gereğince ve

rilecek yakacak zammı 4 000 
REİS — Kabul1 edilmiştir. 

608 Merkez büro masrafları 44 720 
REİS — Kabtü'ediİmiştir. 

609 Vilâyetler büro masrafları 27l850 
R E Î S — Kabul edilmiştir. 

610 Matbu evrak ye defterler ..• 10 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

611 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
'masrafları ' / 33 198 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

612 Kira bedeli 4 368 
REÎS-— Kabul edilmiştir. 

613 Vekâlet otomobili masrafları 4 000 
R E Î S — Kabul-edilmiştir. 

614 Harcırahlar İ36 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

615 'Mölbusat 14 000 , 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

616 3335 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi, yol Ve saire mas
rafları 8 160 
REÎS — Kabul edilmiştir.. 

6İ7 Yollar ve köprüler 8 551323 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

618 Su isleri . 407 817 
R E Î S — Kabul edilmiştir. 

619 Demiryollar Ve limanlar 8' 097 76.1 
î. ARUKAN (Eskişehir) —Buraca « . . .sa

yılı kâhunİa» deniyor. Bu kanunlar henüz cık-
mamıştİr. Müsaade ederseniz burada bu tâbiri 
kâlıdıraİım d a «Erzurum - Sarıkamış» ve öteki
ne de «Trabzon limanr» diye yazalım. 

REÎS—-Tevzi edilen nüshada öyledir amma 
bizdeki nüsha zaten tashih edilmiştir. 

Faslı kabul edenler . . . Etmiyeıiler . . .Ka 
bul edilmiştir. 

F . Lira 
620 Yapı ve imar işleri, inşaat, is

timlâk ve'esaslı tamirat masraf- • 
l a n 6 779 989 
ftEÎŞ — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
,621 Ankara lâğûnlarınin inşa masraf

ları 700 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

622 Ankara gençlik parkı masrafları 75 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

622/A Zelzele mrntakasında yapılacak 
işler ve yardımlar 5 000 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

622/B Atatürk anıtı inşaatı her türlü 
masrafları 1 000 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

622/C 1 nci, 3 ncü ve 4 ncü Umumî mü
fettişlikler mm takalarında yapı
lacak imar işleri her türlü mas
rafları , 2 500 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

623 Fennî âletler ve levazım bedel
leri 5 000 
REÎS — K a b u l edilmiştir. 

624 Telife, tercüme, baskı ive neşir 
masrafları, kitap, mecmua bedel-. 
•leri ve nafıa sergisi masrafları 98 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

625 Milletlerarası müessese ve cemi-
hıiyetlere iştirak hissesi 100 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

626 Yabancı mütehassıs, mühendis 
ve tercümanları 59 600 
REİS — Kabul edilmiştir. 

627 Staj için yabancı memleketlere 
gönderilecek memurların*harcırah . 
ve sair masrafları 1 
REÎS — Kabul edilmiştir. -

628 Hafriyat masrafları ; 15 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

629 Hususi idareler bütçelerini tet
kik edecek nafıa mümessili ücreti 840 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

630 Kurs yevmiyesi 1 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

631 Gecen yıllar borçları 20 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

632 Eski yıllar borçları A 000 
R E Î S — Kabul edilmiştir. 

633 2819 sayılı kanuna göre elektrik 
işleri etüt idaresine yardım 292 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

634 Mühendisler Birliği ile teknik 
okulu mezunları birliğine yardım 2 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

635 Halkın yapacağı su işlerine yar-
tfım 50 (XX) 
REİS — Kabul edilmiştir. 

„ Nafıa Vekâleti bütçesinin müzakeresi bitmiş
tir. , . ',' " 

Tekrar toplanmak ricasiyle kısa bir müddet 
için celseyi tatil ediyorum. ' 

Kapaitimıâ saati: 18,5 



jl K î ÜT Ct ıCELSl! 
Açılma -saati :-18,30 

;REÎS — Dr. M. Germen 

iEÂTÎPIiER VN, Fırat (Samsan), B. K. gaflar/(Erziııcaii) 
•*M0W0kı 

^REÎS-^ Celse açilmştrr. 

REİS — ikt isa t Vekâleti?bütçesinin müzake- •• 
resine başlıyoruz. »Heyeti umumiyeşi "hakkında 
söz istiyen yar mı? < 

vŞöz .alanları sırasiyle okuyorum: 'Necmeddin ', 
Salıir Sılan, Kemal Turan, jlıfzıoğuz Beketa, • 
Feridun Fikri Düşünsel, Dr. Bahattin 'Kökde- j 
mir, Şefik ^Tugay, 3Câzım 'Berkir. 'İşmi.yazidma- ; 
mış.olan var mı? 

• Necmeddm Sahir>:Sılan. . 
<N. S. iSIIıAN ;;0Cunçeli) -— Sayın ^arkadaşla- 1 

rım, 'milletlerin İktisadi \hayatında yeraltı <zcn- l 
cinliklerinin .de-(büyükipayı bulunmakta, şu -veya l 
bu maden, şu veya bu madde Devletlerin dışmü-
nasebetlerinde .yâlnız dktisadi '-bakımlarla değil, 
hattâ siyasi ^bakımlarla da önemli bir konu ola
bilmektedir. . i 

] B'ü' itibarla, -ülkemizin yeraltı zenginliklerini \ 
ortaya çıkarmak, -bulunmuş olanları işletmek • için ! 

Plükümetimizin düzenli 'bir çalışma yolunda bu- -
lunıriâsı memnunlukla ^karşılanmaya değer. An
cak, bu yöndeki çalışınâlara, fennîye Malî im
kânlar dairesinde, daha "çok 'hız yerilmesi-ge- ; 
rektir. 

Böylelikle, bulunan ve işletilen madenler, bu
lundukları bölgelerin "halkına, 'geçim've yaşama 
imkânları 'yarattığı ve türlü bakımlarla faydalı 
olduğu için, yeraltı1 zenginlikleri •itibariyle ümit
li görülmekte olan Tunceli çevresinde dahi ;bu 
teşebbüslere önem verilmesini istiyorum. 

Tunceli 'kazalarının jeolo jik durumları henüz 
ince!enmiş değildir. Bu yerlerin jeolojik haritaları
nı çizmek ve. yeraltı-zenginliklerini-ortaya çıkar
mak yerindedir. Ancak, «bu çevrede kiş çok-sü- • 
rekli olduğundan kısa -süren yaz aylarında -sıkı 
çalışmak- gerektir. 'Hâttâ 'buradaki yasak ve bo- • 
şaltılmiş bölgelerde, '• gerekli emniyet •• tedbirleri 
alınmak -suretiyle, jeologların çalıştırılması te
min edilmelidir. 

Tunceli TMaden; bakımından çok verimli sanıl
maktadır. Nazimiye 'kazasında simli kurşun ma
deni bulunmuştur. i Hattâ' bu çevredeki toprak
ların bazı kısımlarında bakır olması ihtimalini 
gösteren emareler-görüldüğü söylenilmiştir. Bu 

itibarla 'buralarda geniş-bir araştırma yerindedir. 
'Tunceli'nin Kuzey sınırlarında saf ve zengin 

I krom madeninden bahsedilmekte-ve bu maden 
iguleman İcrom mâdeninden üstün <ve -zengin 'gö
rülmektedir. Bundan -başka Tlümür'de, -Çteıriiş-

\ kezek 'de ' linyit kömür madenleri ^bulunmakta
dır. 'Bunların işletilmesi bu ^çevre halkı iiçin 
türlü'bakımlarla faydalı olacaktır. 

Acaba, .çalışma programına 'göre, 'bu maden
ilerin işletilmesi ve araştırma 'işlerine "hız veril
emesi, jeolojik 'haritaların çizilmesi 'için İktisât 
Vekilimiz ne düşünüyorlar? 

'Bu çevrenin diğer'bir işi de dokuma tezgâh
larıdır. Bugün Çemişkezek kazasında, "diğer bazı 
kazalarda pek az yerli tip tezgâh bulunmakta ve ba
zı yerlerde eski, kuyu tezgâhları1 kullanılmaktadır. 
Ancak, bunların yeter derecede iplik bulunama
dığı "için gerektiği gibi işletilmediği söylenilmiş
tir. Acaba buralara da imkân nispetinde yeter 
derecede, iplik verilemez mi? Rarasız olmadığı 

\ takdirde, -taksitle, -ucuz .para ile, yeniTtip tezgâh
lar dağıtılmak suretiyle bu çevredeki halkın iş ye 
çalışma imkânları geliştirilemez mi? Sayın Veki
limizin bu konularda bizi aydınlatmalarını ricc 
ederim. 

REİS — Heyeti Celilenize müzâkerenin baş
langıcında Riyasetin .bir teklifini arzedecek-
tim. Ufak bir zühul oldu. Celseyi açmış i, bu
lundum. (İşitmiyoruz sesleri). 

•Efendim, bütçe.müzakerelerine .devam ede
bilmek için Riyaset. cumartesi. günü dahi .çalış
mayı- muvafık bulmuştu. Bunun için cumartesi 
günü toplanma hususunu reyinize arzedeceğlm. 
Kabul .edenler ... Etmiyenler ...... Kabul edilmiş
tir. Cumartesi günü saat 10 da.toplanılacaktır. 

K. TURAN (İsparta) —Efendim, bütçenin 
üç faslı üzerinde kısaca duracağım. Şunun; için 
Heyeti umumiyeşi üzer:ncle söz almaya mecbur 
oldum. Fasıllarda •..teker ;• teker konuşmak, bil
hassa sizleri buvgeç vakitte rahatsız etmişu ola
caktır . Üç fasıla da-muhterem Vekilden hem 
sual sorarak, hem de bazı temennilerde. bulu
narak temas etmişe olacağım. 

; Bütçeye bu senefEl ve ev- sanatları kooperatif i 
kursları için! 10 bin liralık yeni bir fasıl açılmıştır. 
Bununla hakikaten faydalı b^r teşebbüse girili
yor. '• Bunu şükranla •; karşiarız. -Esasen>İktisât 
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Vekaleti senelerdenberi eve ve el sanatları için 
bir adım atmıştır. Fakat bunu daha ilmî ve 
faydalı bir şekle sokuyor. Vekâlet bütçesinde 
yabancı mütehassıslar faslı vardır ki, bunda ra
portör arkadaşımızın raporundan anlaşlyor ki, 
bir tercüman var, fakat mütehasss yoktur. 
Halbuki buna ah tahsisatı Hükümet teklif et
miş, Encümen de kabul etmiştir. O halde bu 
mütehassısın, bu yabancı mütehassısların fakat 
Bütçe Encümeni raportörü arkadaşımızın bunu 
yok şeklinde ifade etmiş olması; bana huzuru
nuzda böyle bir mütehassısın, hakikaten tedarik 
edilerek getirtilmesi ve istemek arzusunu ver
miştir. Filvaki iktisat Vekâleti bütçesi müteT 
vazi rakamlarla ufak bir hacimde görülürse de 
bilhassa kend ;lerine tevdi edilen büyük işletme
ler bakımından hakikaten memleketin en büyük 
işini üzerine almış vaziyettedir. Buradaki ar^ 
kadâşların ehliyet ve kıymetlerinden şüphemiz 
yoktur. Fakat bir ecnebi, bir yabancı müte
hassıs n'hayet kendi yaptığımız işleri teyit edi
ci bir kontrolcu olmak vaziyetinde ve bizi tatmin 
edici mahiyette olacağı için Hükümet ve'Encü-
men de bu lüzuma iştirak ettiği iç ;n ben bu nok
sanın tamamlanması kanaatindeyim. Bu ara
da Yine bir fasılda « işçi sigortalan idaresi » 
için b 'r masraf kabul edilmiştir, Geçen sene de 
vardı. Fak'at buna ait kanun henüz çıkmamıştı. 

Sayın Sırrı Day, zamanlarında uzun çalışma
lar oldu. Fakat intihabın yenilenmesi dolayısı 
ilo bu, kalmıştı. 

Onun da biran evel çıkarılmasını ve memle
ketteki işçi hayatının düzenlenmesini rica ede
ceğim. 

Mâruzâtım bu kadardır. . 
P. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — îlk üzerinde 

duracağım mesele, gerek Devletin elinde olsun, 
gerek hususi teşebbüse ait olsun sanayi mamu-
lâtımızm, bugünkü yüksek fiyatıdır. Hakika
ten bütün memleketin en büyük dertlerinden biri 
budur, iptidai maddelerimizden ve bütün mali
yete müessir olan unsurların hesabı yapıl
dıktan sonra daima görülmektedir ki; gerek doğ
rudan doğruya arzolunan fiyatlar, gerek mu
tavassıtın eline geçtikten sonra tamamiyle müs
tehlike intikal ettiği zaman vücut bulan fiyat
lar memlekette bugünkü hayat pahalılığının 
en büyük sebeplerinden birisidir, iktisat Vekâ
leti kontrolü doğrudan doğruya kendisinin elin-
ne verilmiş olan Sümerbank müessesesini bu 
istikamete sevketmek iktidarına mâliktir ve bu
nu yapmağa da başlamıştır. Fakat bu işin bü
yük ehemmiyeti nazarı dikkate alınırsa ; bunun ne 
kadar mümkünse o kadar sıkı takip edilmesi ica-
bettiğini ve umumiyetle bugünkü iktisadi duru-. 
mumuzda bilhassa bu müesseselerin ne maksatla 
kurulmuş olduğunu gözönüne getirerek memleke
tin umumî hayatında tesisi katiyen matlup 
olan ucuzluğun vücut bulması için bu husustaki 

mesaisinin hiç bir tereddüde meyden vermiyecek 
şekilde ileriye götürmesi bir borçtur, bir vazi
fedir. Hakikaten memleketin her tarafında, ne
reye gidilirse gidilsin, halkın en büyük şikâyeti 
Devlet elindeki müesseselerin yüksek fiyat 
mevzuudur. Biz bunu kendi tetkikatımızda, 
Meclisten aldığımız vazife iktizası yap
tığımız tetkikatta da görmekteyiz ve iktisadi 
Devlet teeşkküll eri umumî heyetinde konuşulduğu 
zaman arkadaşlarımızdan bazıları bu mevzuda ga
yet sert cümlelerde kullanmışlardır. Onun için 
bendeniz şimdiye kadar olan safhayı bir tarafa 
bırakarak, bundan sonra bizzat Hükümetin elin
de mevcut olan müesseselerin maliyetlerini en 
sıkı bir surette kontrol ederek müstehlike bu
nun intikalinde lâzımgelen vaziyeti temin et
mesini büyük bir zaruret telâkki ederim. 

Gelelim teşebbüsü şahsideki sanayi mamu-
lâtma; bunların fiyatları büsbütün kontrolden 
azade ve vaziyet te tamamiyle kendi takdirle
rine kalmış ve muhasebelerinin neden -ibaret ol
duğu malûm olmıyan bir şekildedir. Yani mem
leket ıstırap içinde kıvranırken, halkımız her 
sınıfında her türlü sıkıntıya mâruz bir vazi
yetteyken ellerine üç beş makine geçirmiş bir 
insanların Devletin Teşviki Sanayi Kanunundan 
istifade ederek, milletin kendi lehine temin ettir 
ği kolaylığı halkın aleyhine kullanmak suretiyle 
ceplerini doldurmaları kabili tecviz bir iş d e 
ğildir. Binaenaleyh iktisat Vekâletinin en-
esaslı vazifesi, bu sanayi müesseselerinin tekmil 
muhasebelerini kontrol etmek ve hesaplarını, 
yaptıkları fiyat yükseltmelerini Millî Korunma 
Kanunu kontrolü altına almaktır. Başka türlü 
sanayi müesseselerinin vaziyetini tanzim etme yo
luna gidilemez. Demiyorum ki, bütün sanayi 
müesseseleri böyle bir şey yapmışlardır. Fakat 
şurası muhakkaktır ki, bunların birer birer hesap
larının tetkik, fiyatlarının teşekkülüne müessir 
olan unsurlar sıkı tutulması ve kendileri için 
meşru ve makul olan hadlerin geniş bir mantıkla 
kabul edilmesi ve fakat bundan başka bir şeyin 
gözönüne alınmaması ve icap eden kanuni mua
melelerin yapılması lâzımdır. 

Arkadaşlar; bugün gerek mensucat ve gerek 
sair mamul eşya öyle bir hale gelmiştir ki, 
memleketin en yüksek maaş alan insanlarının, 
normal mesaide bulunan bir şahsın, bir dok
torun, bir avukatın, bir mühendisin, hattâ 
iyi vaziyette olan bir müteahhidin bile bu haşin 
ve kontrolsuz fiyatlar karşısında durabilmesine 
imkân yoktur. (Doğru, doğru sesleri). Onun için 
bu işi en sıkı şekilde tutmak bizim için katî bir 
mecburiyettir. Sayın iktisat Vekilimizin bütün 
enerjisini, kendisinin kanuni bilgilerinden de 
kuvvet alarak, bu nokta üzerinde teksif etmesi, 
bugün adeta memleketin hayat pahalılığında ya
pılacak en esaslı bir ameliye olacaktır. Bunu 
böylece arzettikten sonra fiyat meselesine geçme-
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den evvel, fiyat meselesini tamamen bitirmeden 
evvel kalite meselesi üzerinde duracağım. Kali
te yani keyfiyet dediğimiz şey gittikçe düşmekte
dir, Bugün mensucatta gerek olsun gerek sair kı
sımlarda olsun, daima müstehlikin aleyhine 
vaziyetler yapılmaktadır. Mensucatın umumî 
vaziyetinde bir düşüklük vardır. Kalite kon
trolü layıkı veçhile yapılmamaktadır. Halbuki, 
en sıkı bir şekilde kalite kontrolünü yapmak bir 
mecburiyettir. Millî Korunma Kanununun hü
kümlerini yakından. takibeden arkadaşlar bilir
ler ki, kalit'e kontrolü da verilmiş vazifelerden
dir. Bugün görüyorsunuz, bilhassa kumaşların 
vaziyeti, çorapların vaziyeti, sair kalemlerin va
ziyeti, . yani ele alınır şeyler değildir. Halbuki 
mevzuatımız, kanunlarımız İktisat Vekaletine bu 
gibi maddelerin kontrolü için vâsi salâhiyet ver
mektedir. Sayın arkadaşımızın; hukuki sertlikle 
bu işi ele alarak kalite hususunda hatalı olan
ların nizamına karşı suç işler vaziyette bulunan
ların merhametsiz şekilde kanunun pençesine 
teslim edilmesi yoluna gitmesi katî bir zaruret
tir. Tafsilâta girip misaller vermiyorum, fa
kat âmmece neyi kasdettiğim malûmdur. 

Bir de fiyat mevzuunda Ticaret Ofisinin ha
riçten getirdiği mallarla sümerbank mamullerinin 
imkânlar gözönüne getirilerek, ahenkleştirilmesi 
için İktisadi Devlet teşekkülleri umumî heyetinde 
bir noktai nazar, bilhassa Sümerbank encümeni 
tarafından ileri sürülmüş bir noktai nazar var
dır ki, bu Pleyeti Umumiyece kabul olunmuştu. 
Bu esasta, sayın İktisat Vekilinin, Ticaret 
Vekili ile teşriki mesai ederek lâzımgelen bir 
neticeye varacakları ümidindeyiz. Acaba bu 
teşebbüs ne netice vermiştir? Çünkü derhal 
işi biraz açıklatmak için arzedeyim ki, bir ta
rafta Sümerbank mamulâtmın, yani bizim 
mamulâtımızın, dahilî mamulâtımızm fiyatla--
rı, bir diğer tarafta da Ticaret Ofisinin ge
tirdiği mamulâtın fiyatları vardır. Aynı cins 
ve mahiyette olan bu malların ayrı ayrı fiyat
larla müstehlike intikal etmesi hakikaten tec
vizi kabul olunacak bir şey değildir. Binaen
aleyh bu hususta Umumî Heyetçe kabul olu
nan noktai nazarın ne netice aldığını da anla
mak istiyorum. 

Bu fiyat mevzuunda sayın İktisat Vekili
mizden esaslı bir temennide bulunacağım. O 
da şudur : Geçen umumî bütçe müzakeresinde 
de arzettiğim üzere, bütün dünyada fiyatlar 
düşmektedir. En küçük farklar bile bugün ka
bul olunmaz bir halde telâkki ediliyor. Yani 
bütün dünya bir iktisadi yarma hazırlanıyor 
ve bu yarın düşük fiyatlar esası üzerinden ola
caktır. Binaenaleyh bizim müesseselerimizin, 
dünyada hâsıl olacak düşük fiyatlar karşısın
daki durumunu şimdiden çok esaslı bir şekil
de mütalâa etmek mecburiyeti vardır. Gerek 
kendi müesseselerimiz, yani Devlet müessese
leri ve. gerek hususi teşebbüs müesseseleri yük

sek fiyatları esas telâkki ederek bugünkü du
rumlarını ayarlamışlardır. Fakat bu yeri ol
mayan bir ayarlayıştır ve tehlikelidir. Onun 
için İktisat Vekilimizin bütün enerjisiyle, ge
rek Devlet teşebbüslerinin ve gerek hususi te
şebbüslerin yerine göre ayarlanması için gere
ken bütün tedbirleri şimdiden almasını bir za
ruret olarak telâkki ederim. 

Sonra, yine arzettiğim gibi, dünyada bir 
hazırlık vardır. Her millet yarma hazırlanı
yor. Yarının sanayi plânlarına hazırlanıyor. 
Bizim düşüncemiz, gerek Devlet elindeki mües
seselerin umumî vaziyeti ve gerek memleket 
sanayiinin, hususi teşebbüs.elindeki sanayiin 
vaziyeti hakkında şimdiden kendilerinin çok 
esaslı tetkikatta bulunmalarını bir ihtiyaç ola
rak görmekteyim. Fiyat ve kalite hakkındaki 
mâruzâtım bundan ibarettir. 

Şeker işine temas edeceğim. Bugün dünya
nın her tarafında şekeri ucuzlatmak için ha
zırlıklar yapılmaktadır. Şimdi bizim elimizde 
bugün Şeker Şirketi diye bir müessesemiz var
dır. Bu müesseseyi biz bu sene İktisadi Devlet 
Teşekkülleri Heyetinde tetkik ettik ve çok 
sağlam bir durumda bulduk. İyi vaziyette ve 
ihtiyatlı olarak hareket etmekte olduğunu gör
dük. Ancak bu müessesenin vaziyetini bu 
noktai nazardan kuvvetli ve memnuniyeti mu
cip görmüş olmakla beraber, memleketin muh
taç olduğu vaziyeti de gözönüne alarak yalnız 
güzel kârlar temin etmesini değil, aynı za
manda bu memleket halkının muhtaç olduğu 
şekeri ucuz temin etmek için lâzımgelen terti
batı şimdiden almalarını ve hazırlık yapmala
rını bir zaruret olarak mütalâa ederim. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri Umumî.Heye
tinde arzettiğim gibi yarın bir sulh olurda 
komşularımız gayet ucuz fiyata şeker yerken 
biz bu memleket halkına bu fiyatlarla değil, 
bu fiyatların yarısiyle de şeker yediremeyiz ve 
bu vaziyet daima tenkidi mucip olur. Onun 
için şekerin yarınki ucuz fiyatını bugünden 
mütalâa etmelerini bir vazife sayarım. 

İki noktaya daha temas edeceğim. Bunlar
dan birisi kömürdür. Sayın İktisat Vekilimi
zin, gerek Hükümet müesseselerimiz, yani 
iktisadi teşekküllerimiz, gerek teşebbüsü şah
siye ait sınai müesseselerimizin bu kömürsüz-
lük yüzünden geçen senelerde çekmiş olduğu 
vaziyeti bizden daha iyi bilirler. Çünkü ken
dileri o ıstırabı, sıkıntıyı etlerinde", kemikle
rinde hissetmişlerdir. Onlar o ıstırabı bizden 
çok çekmişlerdir. Binaenaleyh bu sene sanayi 
müesseselerimizin kömürsüz kalmamaları için 
ne gibi hazırlık yaptıklarını ve ne ölçüde te
min edebildiklerini bize ifade buyurmalarını 
faydalı görüyorum. 

Çimento meselesine geçeceğim. Çimento hu
susunda halkımızın ne kadar sıkıntı çektiği 
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malûmdur. Demin bir arkadaşımız inşaatın 
durmaması hakkında mütalâa yürüttü. Haki
katen bu vaziyet temadi edip gitmekte. Böy
le memleketin inşaatsız kalmak, tamirlerini 
yapamamak yüzünden ne kadar sıkıntı- çekti
ği gözönünde tutulursa Sivas Çimento l^abri-
kası ve buradaki çimento fabrikasından ba§ka 
diğer elde mevcut' muattal kalan çimento fab
rikalarını da harekete getirerek, memleketin 
çimentoJ imalindeki en-son gayretinin de yapıl
masını zaruri görüyorum ve karaborsadan halkı 
kurtarmak için bunu esaslı bir mevzu olarak 
telâkki ediyorum. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

H; OĞUZ BEKATÂ (Ankara) — Muhterem ' 
arkadaşlar; İktisat Vekilliği bütçesi münasebe
tiyle Vekâletin iştigal sahası içinde bulunan 
iki mevzua temas ettikten sonra, ana mesele te
lâkki etliğim- bir dâva üzerinde' kısaca duraca
ğım. 

İktisat Vekilliği hâlen köylere meccanen el 
dokuma tezgâhları ve çıkrık' tevzi etmektedir. 
Bu bahiste Vekâletin ortaya koyduğu maksat: 
köylülerin boş zamanlarını doldurmak, kıymet-
lend :rmek, ve kendi giyim ihtiyaçlarını kendi
lerine yaptırmaktır. 

Bü maksatla bugüne kadar 9047 tezgâh ve 
8832 çıkrık dağıtılmıştır. Bu işe şimdiye ka
dar 1 '434 000 lira sarfedilmiştir. Buseneki büt-
ço ile de 290 000 :lira talep edilmektedir. Yâni 
şimdiye kadark' sarfiyatla beraber, 1 724 000 
lira, münhasıran'' bu işe tahsis edilmiş bulun
mak tadır. Burada sarf edil en bu para ve tev
zi edilen bü-çıkrık ve tezgâh karşısında, Ve
kâletin koyduğu ana maksadın • tahakkuk edip 
etmediğini kısaca gözden geç'rmek istiyorum. 

Vekâlet, bu tezgâhlar için beher tezgâh ba
şına, bir- senede bir ilâ iki paket kadar iplik da
ğıtmaktadır. Bu iplik, haddi zât :nde tezgâh
larda nihayet bir haftada dokunur. Vekâletin 
tezgâh vermekteki birinci maksadı ziraat ve 
hayvancılıkla iştigal eden köylümüzün boş za
manını doldurmaktır. Halbuki bir sene ; cinde 
Ancak bir hafta kadar zaman dolduran bir meş
gale bir senelik boş zamanı doldurmak ve kıy
meti ehdirmekten - uzaktır' ikinci maksat olan 
zamanı kıymetlendirmek' bakımından totkik ' 
edecek olursak şu manzarayı görürüz : Köylü 
bütün sene kendisine lâzınr olmıyan ve küçük ' 
evinde; büyük yer işgal eden tezgâhları muha
faza edem'yor. Çünkü kendisi ancak bir hafta 
çalışacak, buna mukabil tezgâh bir sene kurulu 
kalacaktır. Malzemesinin yedekleri olmadığı 
için, bir arıza vukuunda gene ayni akıbet gö
rülmektedir. Bunun amelî tarafı yoktur. Onun 
için bu tezgâhları dışarı atıyorlar. Tezgâhlar 
karın ve yağmurun alhnda harap olduğu için, 
kullanmak imkânı' kalmıyor.' Diğer tarafı an, 
köylü ipliği alınca, bir hafta için. bir sene evini 
işgal edecek tezgâhta dokunmaktansa, alış 
fiyatı ile satış fiyatı arasındaki kâri daha I 

| cazip bularak, piyasada satıyor. D e -
mek ki,, bu günkü tatbikatla zamanı dol* 
durmak nasıl tahakkuk etmiyorsa köylümü
zün kendi giyim eşyasının kendisi tarafından 
imal edilmesi: suretiyle boş vaktini kıymetlendir-

. mekto o suretle tahakkuk edemiyor. Belki tev
zi edilen çıkrıklarla köylünün kendi yününü, 
pamuğunu,, ketenini bükmek suretiyle elde ede
ceği ipliği dokuması en basit ve en pratik, bir 
şey olmakla beraber, bu mevzu esaslı bir, şe
kilde takip edilmediği için, bu da tahakkuk et
miyor. Şu. halde bu tezgâhların akıbetini merak 
etmemek endişe etmemek mümkün değildir. Na
şı ki, bütçenin raportörü arkadaşımıza, da bu 

;endişe'gelmiş olmalı ki, raporlarında; « Bu dâ-
ivanm matlûp veçhede inkişaf. edip etmediğini 
tesbite .matuf bulunan kontrol işlerine daha" zi
yade ehemmiyet verilesi » üzerinde duruyor. 

Hâlbuki muhterem raportör arkadaşımızın 
bu yerinde temennisine, muhterem İktisat Vekili 

' 4 Sdnkfınun 1944 günü bu kürsüden aynen; «Tez
gâhların kontrol ve mamulâtmı ele almak imkânı 
bulunamamaktadır» diye umumî mahiyette men
fi cevap vermiş bulunuyor. Vakıa bu sarih ve 
^atî cevap bütün "el tezgâhları dokumacılığına 
-"mildir.'Ve fakat o şümul içinde, 9 bin köylüye, 
binlerce köyde tevzi edilmiş bulunan bu tezgâh
ların kontrolünün ne kadar güç olduğunun ifa- • 
leşini de buluyoruz. O halde ortaya koyduğu
muz maksat tahakkuk etmediğine göre ve bunda 
'srar etmekle de tam tahakkukuna bugün imkân 
İmlunamıyacağına; keza kontrol edilmelerinin ve 
bu tezgâhlardan haber alınmasının güçlüğünü de 
bizzat Vekil kabul buyurduğuna nazaran, bana 
Valn-sa'9 000 tezgâh ve çırağın; tevzi edilen köy- -
lerde işlemesini temin etmeden, yeniden tevziata 
banlamak yerinde değildir. Bu itibarla, iki mil
yon liraya yakın para il o tevzi edilmiş bulunan 
1 okum a tezgâhlarından ve çıkrıklardan maksadı ta
hakkuk « ettirecek şekilde iyi neticeler alınmadık
ça yenibaştan tevziinde biraz hata görüyorum. 
Diğer taraftan, bilhassa çıkrıklarla yün, pamuk 
ve keten bükmeye ehemmiyet verilerek herhangi 
bir zamanda temin edilemiyen ipliğin yerine, bu 
suretle -bizzat köyde iplik temin etmek yoluna 
gidilirse, daha isabetli hareket edilmiş olur ka
naatindeyim. Bu mezuu burada5 kesiyorum." 

İkinci üzerinde duracağım mevzu el dokuma
cılığı kooperatifleri mevzuudur. Türkiye'de 108 
bini kendi zatî ihtiyaçlarım, 50 bini meslek ha
linde piyasa ihtiyaçlarını karşılayan' ve 42 bini 
muhtelif vaziyette bulunan 200 bine yakın el do
kuma tezgâhı- vardır. Bu işe halen bel bağlamış 
insanların yekûnu ise bir milyona yakın bulun
maktadır. Biran için iplik bulunsa, bu tezgâhlar 
mütemadiyen çalışmak suretiyle, diğer iktisadi 
saikler işin içine girmemek şartiyle, bu tezgâh
larla senede 300 - 350 milyon metreye yakın bez 
dokunulabilir. Yani bu tezgâhlar Kayseri fabri-
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kasının 16 misli kadar bez dokuyabiliyorlar de
mektir. Fakat büyük sanayi karşısımda, el do
kuma tezgâhlarının fabrika ile müsavi şartlarla 
rekabeti kabil olmuyor. 'Bunun içindir ki, harp
ten evvel el dokumacılığı sönmekte, bu meslek 
erbabı fevkalâde zor geçinmekte ve bir nevi mü-
tevassıt vaziyetinde olan kimselerin ağır istisma
rına mâruz bulunmakta idi. İşte harpten evvel 
şikâyet ettiğimiz bu istismar vaziyetinin yerine 
bugün kooperatif idarecilerinin istimarı kaim 
olmuştur. Bunu kısaca arzedeyim. Bu dokuma
cılardan meslek halinde çalışan 47 000 i dokuma
cılık kooperatifleri içinde toplanmış bulunuyor
lar. Bu kooperatiflerin kurulmasında iktisadi sa-
ikler değil, İktisat Vekâletinin iplik tevzi etmek 
işini tek elden bu kooperatiflere vermek usulünü 
tatbik etmesi dolayısiyle arızi sebepler âmil ol
muştur. Yani bunlar mahiyetleri itibariyle ikti
sadi teşekküller oldukları halde kuruluş saikleri-
nin arızi olup, iktisadi, değildir. Bu yüzdendir 
ki, 1939 da 8 olan kooperatif sayısı bugün suni 
olarak 123 e çıkmıştır. Binaenaleyh; bu koopera
tifler, dokumacılık mesleğinin tutumu, inkişafı ve 
idaresine taallûk eden bütün işlerde bir iktisadi 
aile.teşekkülü olmak.ve böyle idare edilmek ica-
bederken, bazı açıkgöz insanların kuruluş hatala
rından, kontrol suzluktan ve işin iyi tanzim edi
lememesinden faydalandıkları istismar yuvaları 
hâline gelmiştir. 

Bu sebeple, vaktiyle mutavassıtların yaptığı 
istismarı şimdi 'kooperatif idarecileri yapıyor 
de'dim. Nitekim malûmdur ki, nerede bir doku
macılık kooperatifi varsa orada bir şikâyet ve 
ıstırap mevzuu vardır. Muhtelif gazetelerde oku

yoruz. Bu kooperatifler, şehir işlerine ve hayır mü
esseselerine binlerle, on binlerle lira bağışlıyor. Bu 
paralar, heyeti ıımumiy eler e, kooperatif idare
cileri tarafından, biraz da zorla karar verdirile
rek mahallî bazı şikâyetleri, idar'e âmirlerine 
karşı kapatılmak gayesiyle verilmektedir. Bi
naenaleyh, bu husustaki sözümü bitirirken İkti
sat Vekâletinden bazı temennilerde bulunaca-
ğmv: Kooperatifler, memleketimiz'de henüz ku
rulmakta lduğu için kooperatifçilik ahlâk ve 
zihniyetine ve kooperatifçiliğin mânevi itibarı
na bu haller bir darbe teşkil ediyor. Keza bu 
kooperatiflerin çoğu bugünkü bünyeleri icabı 
harp bitince dağılacaklardır. Diğer taraftan, 
bunların kontrolleri İktisat ve Ticaret Vekâlet
leri tarafından yapıldığı için, tenkitlerin bir çok
ları da bu vekâletlere müteveccih bulunmakta
dır. Bu itibarla, bu işin kül halinde, esaslı ola
rak mütalâa edilerek memleketin bugünkü ve 
gelecek zamanlardaki ihtiyaç ve imkânlarına ı 
göre ele alınması, harbin bitmesi neticesi yerli -
ve yabancı fabrika malına karşı mukavemeti- j 
nin çarelerine tevessül olunması, inkişafın ica- | 
bettir'diği tesislerin yapılması, bir kooperatifler i 
bankası !kurulmâsı, bu meslek erbabmm grup ] 

halinde sigorta ettirilmesi, bütün bunlar bugün
kü müşterek, fazla kazançlarla başarılabilir ve 
çok hayırlı olur. 

Bu arada dokumacılık kooperatiflerini de 
içine alan Küçük Sanatlar Kanununun biran-
evvel Yüksek Meclise arzında fayda mülâhaza 
ediyorum. 

Bu mevzudaki «özlerimi de bitirerek, şimdi 
vekâletin ana işi telâkki ettiğim bir umumî me
sele üzerinde kısaca mâruzâtta bulunacağım: 

İktisat Vekâleti halen hangi işlerle meş
guldür ? Bu suali Muhterem Vekilin bu kürsü
den 4 Sonkânun 1944 te verdiği izahatla cevap-
landırırsak: Kendisine bağlı müesseseler vasıta-
siyle petrol aranmasına devam edildiğini, çeşitli 
maden istihsaliyle ve bilhassa kömür istihsa-
liyle uğraşıldığını, sanayi işlerinin yürütüldüğü
nü ve bu arada son yılların telkini dolayısiyle 
bilhassa çimento istihsali üzerinde 'durulduğu
nu ve küçük sanatlar mevzuu içinde de biraz 
evvel arzettiğim dokumacılık işinin ele alnıdı-
ğını görüyoruz. 

Bu islerin değerini şüphesiz takdir ediyoruz. 
Fakat İktisat Vekâletini bu, günlük işler dola
yısiyle, bir ana mevzuun üzerinde lâyikı veç
hile duramamakta olduğunu burada tebarüz 
ettirmek istiyorum. Takdir buyurudur ki, gün
lük ihtiyaçlara ve işlere önceden bir ana prog
ramla tekaddüm etmek imkânı bulunmayınca 
bu ihtiyaçlar ve işler ana' mevzulara tekaddüm 
ederek bu 'mevzularla iştigal eden cihazı arka
sından sürüklüyor. O vakit esaslı bir programın 
yürütülmesinden çok, günlük işler bu cihazı ta
mamen işgal ediyor. Muhterem Vekil beni ma
zur görsünler, ben İktisat Vekilliğinin işlerini 
biraz bu suretle mütalâa ediyorum. Bir bakıyor-
sıum. memlekette çimento ihtiyacı artmıştır, ar
tık İktisat Vekâleti için tek mevzii çimentodur, 
Bir başka zaman da kömürün onun yerine ika
me edilmiş olduğunu görüyorsunuz.' Ve harbin 
beşinci yılında ancak bugün, esaslı olarak sa
nayi mamullerinin ele alınarak, bunların mali
yetleri, kâr hadleri ve satış fiyatları mevzuuba-
his olmaktadır. Bütün bu ve buna müşabih mi
salleri çoğaltmak kabildir. Bu sebepledir ki ve-
kâltein karşısına çıkan iktisadi hâdiselerle uğ
raşmağa .ancak vakit bulabildiğine işaretle, bü
tün iktisadi ve sınai çalışmaların evvelinden 
hazırlanmış esaslı ve ihatalı bir program • içinde 
cereyan etmediğini tebarüz ettirmek istivorum. 
Burada mühim telâkki ettiğim bir mesele üzerin
de de kısaca durduktan sonra mâruzâtımı to-
parlıyacağım. 

Biz sanayi hayatına, bu dâvayı Türkiye'nin 
müstakil bir millet olmanın şartı ve 'bugünkü 
dünya görüşü ile, iktis'aden müstakil ve tam 
teşekküllü bir vahdet haline gelmemizin hayatî 
zarureti ısayarak girdik. Bu itibarla Cumhuri
yetimizin büyük eserlerinden biri olan sanayii-
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mizin temel taşı, aynı zamanda istiklâlimizin 
'de temel taşı olarak atılmıştır. Burada sanayi 
hayatımızın malûm olan seyrinden ve inkişafın
dan bahsedecek değilim. Fakat bir hususun 
rakamların belâgatiyle aydınlatılmasında fayda 
görüyorum. Birinci beş yıllık ve onu takibeden 
sanayi planındaki maksat şu idi: ana ham mad
deleri memleketimizde bulunan veya tedarik edi- • 
lebilecek olan hususi teşebbüs erbabı tarafından 
tesisine imkân görülemiyen ve ötedenberi ya
bancı memleketlerden getirmeğe mecbur oldu
ğumuz bazî maddelerin memleket dâhilinde kıs
men istihsal ve imal edilmesi. 

Bu gayenin tahakkuku için ilk esaslı adımlar 
atılmıştır. Kurulan fabrikaların herbiri bir 
eserdir. Bununla beraber Devlet eliyle've hu
susi sermaye ile yapılan bütün işleri küçültme
den ve fakat mübalâğa da etmeden, olduğu 
gibi kıymetlendirecek ve neticelerini, - henüz 
halkımız bu sahalarda tatmin edilmemiş olduğu 
cihetle - , sanayi mamullerinin imal ve ithal 
yekûnlarını umumî istihlâk ve ihtiyaç yekûnu 
diye almıyarak, diğer medeni milletlerin orta
lama hayat seviyelerine göre her vatandaşın 
asgari ihtiyaciyle kıyaslayacak olursak şu vazi
yeti görürüz: 

Meselâ şeker sanayiini ele alalım: 1926 dan 
beri en.. yüksek istihsal .1943 de yapılmıştır: 
96 714 ton. Adam başına bir senede beş kilo 
şeker düşer. Asgarî olarak nüfus başına bir 

yılda 15 kilo şeker hesap etsek bugünkü şeker 
sanayiimizi üç defa daha arttırmak, yani 9 aded 
daha şeker fabrikası kurmak lâzım gelir. 

Kâğıdı alırsak, 1936 danberi en yüksek kâ
ğıt istihsali 1943 de olmuştur: 11 635 ton. Nüfus 
başına bir buçuk kilo "düşmektedir. Bunun nü
fus başına senede 7,5 kilo hesap etsek, işliyon 
kâğıt sanayiini dört misli arttırmağa mecbur 
kalırız.: 

Sun'i ipek; 1941 istihsali 161 690 kilodur. 
Nüfus başına 8 gram düşer. 

Deri sanayiimiz; 1927 denberi en büyük istih
sal rakamı 1941 de alındı- 5121 ton. Nüfus ba
sma bir senede 250 gram, düşer. Senede nüfus 
başına en az bir kilodan hesaplasak bugünkü 
deri sanayiimizi üç defa daha arttırmak lâzımdır. 

.Kundura sanayiimiz; en yüksek randıman 
yılı olan 1943 de 910 bin çift asker 179 336 
çift sivil ki fabrika malı olarak, bir sene zar
fında 1 089 336 çift ayakkabı yapılmıştır. Yani 
17 nüfusa bir çift ayakkabı düşüyor. Senede 
adam başına iki çiftten hesaplasak, kundura sana
yiimizi 32 misli arttırmak lâzım gelir. Şüphesiz 
yalnız fabrika malı olarak hesaplıyorum. 

Çimentoyu alıyorum İktisat Vekili, 1943 de 
230 bin ton istihsal edeceğiz, demişlerdi. 
207 000 ton istihsal edilmiştir. 1923 tenberi 
en yüksek istihsal yılının, 1938 in rakamı olan 
285 262 tonıı: alsak bile bir senede, vilâyet 

başına yalnız 4 762 ton düşer, ki bir inşa dâ
vası içinde bulunan memleketimiz için,. vilâ
yet başına düsen bu miktarın ne kadar az ol
duğu meydandadır, tki mühim sanayii daha 
alıyorum .: Pamuklu mensucat; pamuk ipliği 
de dâhil olduğu halde 1927 senesin denberi en 
çok pamuklu elde. edilen yıl olan 1940 ta 27 340 
ton istihsal edilmiştir. Nüfus basma her çeşit 
pamuklu dâhil olduğu halde 1 350 gram, yani 
.5 - 7 metre pamuklu düşer. Nüfus başına enaz 
50 metreden hesan etsek, Kayseri fabrikası 
gibi daha 30 fabrika kurmamız lâzımgelir. 

Yünlü mensucatı alıyorum; yün ipliği dâ
hil olduğu halde 1927 senesindenberi en fazla 
istihsal edildiği yıl, 1941 dir, 8 329 ton. Adam-
başına bir senede 416 gram, yani 50 - 150 san
tim düşer. 

Bir kimsenin bir senede üç kat elbise giye
ceğini kabul etsek, bugünkü yünlü mensucatı
mızı enaz 12 misli arttırmamız lâzımgelir. Bu 
misalleri çoğaltmak kabildir. Bu neticelere va
rırken imal ve ithal yekûnlarını istihlâk yani 
ihtiyaç yekûnu diye, kasten, almıyarak nüfu
su aldım. Her vatandaşı en kısa zamanda as
gari yaşama seviyesine çıkarmağa mecburuz. 
Diğer taraftan, gerek bakir iç pazarların 
açılması, gerekse refah seviyemizin artması 
ve ihtiyaçların çoğalması, nüfus fazlalaşmadan 
bile, zamanla bunun çok daha fazla artmasını 
ieabettirecektir. 

Burada, tafsilâtına geçmeden, sanayiimizin 
iki meselesine de işaret edeyim : Başta işçi me
selesi gelir. Memleketimizde, başka sanayi 
memleketlerindeki anlayışla işçi, yani kalifi-, 
ye işçi yoktur, mevsimlik işçi vardır. Mevsim
lik işçi, Türkiye'de dünyanın anladığı mâna
da, sanayiin kurulmasına ve inkişafına imkân . 
vermez. O halde bunu sânayi hayatının unsuru 
aslisi olarak ele almış olmalıydık ve . böylece 
artık ele almalıyız. Bugünün icabı olarak, _ 
mecburen müracaat ettiğimiz mükellefiyetle 
çalıştırılan gönülsüz işçiden, hele normal za
manlarda, hiç bir şey beklenemez. 

İşçi meselesi istihsalin miktarına, kalitesi
ne, fiyatına ve nihayet sanayiimizin hayatiye
tine ve istikbaline mühim surette menfi tesir
ler yapmaktadır., Bu hususta küçük bir misal 
arzedeyim : Muvaffak bir sanayi müessesesi 
olan Kayseri kombinasının işçi kadrosu 3 208 
iken geçen sene mevsimlik işçi dağılınca fab
rika 1/3 işçisini kaybederek 2~ 400 amele ile ça
lışmağa mecbur olmuştur. Bunun istihsale te
siri çok mühimdir. Halkımızın beze ve ipliğe 
olan büyük, ihtiyacını düşünelim. îstihsalin 
artırılması için ne kadar gayret sarfeclildiğini 
de biliyoruz. Böyle olduğu halde başta bu 
noksan işçi yüzünden ayda 410 bin kilo iplik 
imal edebilen Kayseri fabrikasının istihsali o 
vakit 282 bin kiloya, yani yarıyarıya düşmüş
tür. Bunları teferruat telâkki etmiyeceğinizi 
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tahmin ederim. Keza aylık kapasitesi 2 400 000 
metre olan. dokuma istihsali ise gene yarıyarıya 
inerek 1 692 378 metreye düşmüştür. Halbuki 
Kayseri Bez Fabrikası, dünyanın anladığı mâ
nada, kalifiye işçiye malik olsaydı 3 208 işçi 
yerine 1 200 işçi ile bugünkü istihsalin 1,5 - 2 
mislini elde etmek kabildi. Şu halde işçiyi, ta
bii maden amelesi başta olmak üzere, işine 
gönliyle bağlamak, fabrika civarında küçük bir 
eve, küçük bir toprağa sahip kılmak, ailesi
ni, çocuğunu- ve sağlığını düşünmek, fabrika 
ile gelen 'bazı sosyal cereyanların menfi tesir
lerinden uzak kalmasını sağlamak, hayat ve is
tikballerini sigorta etmek, muhtaç oldukları 
gıdayı, yaşama imkânlarını ve zamanla geçim 
seviyelerinin yükselmesini temin etmek gibi 
esaslı tedbirler üzerinde durmak bilhassa za
ruridir. 

Sözlerimi uzatmamak için işçi meselesi ya
nında sanayi mamullerimizin kalitesinin dü
şük, fiyatlarının pahalı ve işletmelerinin de 
gayri iktisadi olduğunu ve bunların bugün da
ha ziyade bozulduğunu yalnız kayıtla iktifa 
'edeceğim. 

Diğer taraftan, harbin beynelmilel gümrük 
şartlarının ne gibi sürprizlerle geleceğini de 
üzerinde endişe ile durulacak bir mevzu halin
de bir yana bırakıyorum. Burada hepimi
zin. hatırına, yarın harp bitince, kalifiye işçi
den mahrum, kalitesi düşük, fiyatı pahalı olan 
bu gayri iktisadi sanayiimizin vaziyeti' ne olacak
tır, diye haklı bir endişe gelirse bunun üzerinde 
düşünülmesi sanayiimiz için, ancak fayda ve-

*rir. Esasen bütün bu izahatım bu neticelerden 
ana dâvaya girip sözlerime nihayet vermek 
içindi. Bunu kısaca cevaplamak lâzımgelirse: 
harpten sonra gümrüklerimizden girecek ya
bancı mal ki, o mal bizim sanayi mamullerimi
zin bazılarının ham maddesinin mahiyetine mü
savi, bazılarında da bizim satış fiyatımızın niha
yet yarısı kadar ucuzdur. Bu kalitesi yüksek 
ve ucuz yabancı mallara gümrüklerimizi serbest
çe açık bıraktığımız takdirde mevcut fabrikala
rı kapatmak mecburiyetinde kalırız. Şüphesiz 
bu yola asla gidilemez. Gümrüklere yabancı 
malı sokmamak gibi bir tedbiri de ele alamayız. 
Çünkü o takdirde bugünkü mal buhranı daha 
şiddetli olarak devam eder. Şimdiye kadar ya
pıldığı gibi gümrükten gelen ucuz, yabancı ma
lının fiyatını yerli sanayiimizin fiyatlarına göre 
suni olarak yükseltirsek müstehlik halk, bu iki 
fiyat arasındaki farkı boş yere ödemek mecbu
riyetinde kalacaktır. 

Bütün bu hususların sanayiimiz için birer za
af olduğu açıktadır. Bunlar birer vakıa 
olarak mevcut olduğu halde, şimdiye kadar 
hangi tedbirleri almış bulunuyoruz? Şu sual 
bizi, yapıcı bir zihniyetle, iktisat ve sanayi ha
yatımızın ana dâvasına getiriyor. 

Bizim, memleketimizin iktisadi oluşunu 
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ahenkli bir program içinde mütalâa eden, şâmil 
bir iktisadi görüşe müstenit, muayyen, amelî bir 
iktisat ye sanayi programımız olmalıdır. Bu 
yapılmadıkça ! işler ister istemez tesadüfe tâbi 
ve gündelik olur. Binaenaleyh, memleketimizin 
evvelemirde bugünkü ve yarınki ihtiyaçlarına 
göre, her bakımdan düşünülmüş; tetkik ve tan
zim olunarak inkişaf ettirilmekte bulunan ve 
dünyanın ilerleme şartlarına uygun, sistemli bir 
iktisat ve sanayi programına ihtiyacı vardır. 
Zirai hayatımızla ahenkli ve küçük sanayii de 
içine alan böyle bir programımız tanzim edilme
dikçe, ilk atılan hayırlı adımların teminatı dahi 
sarsılacağı gibi; dünyanın ilerlemesinde bize 
yaraşan zaruri iktisadi ve sınai hamleleri yap
mak ve her işi böyle esaslı bir program içinde ve 
yerli yerinde mütalâa etmek mazhariyetinden 
mahrum kalacağız. 

Türk milletinin ileri hayat ve refah seviye
sinin ve iktisadi istiklâlinin şartı olan bu ana 
dâvanın daha ziyade gecikilmeden ele alınarak, 
millî iktisadımızın harbin, getireceği ihtimaller 
de gözönünde bulundurularak tesbiti, prog-
ramlaştırılması ve yürütülmesi, hayati mânada 
zaruridir, kanaatindeyim. 

Böyle esaslı bir dâvanın da ele alınma ve 
başarılma şerefinin muhterem Saraçoğlu Hükü
metine ve onun değerli iktisat Vekiline nasip 
olmasını dilerim. (Alkışlar). 

Dr. B. KÖKDEMÎR (Sinob) — Sayın arka
daşlarım; tetkik buyurmuş oldukları üzere İkti
sat Vekâletinin 1944 senesi bütçesinde, geçen se
neye göre (362 500) lira bir fazlalık ve geçen 
sene mevcut olmadığı halde bu yıl ihdası edilmiş 
iki yeni fasıl görünmektedir. Bunlardan birisi: 
el ve ev sanatları kooperatif kursları için 10 Ö00 
lira, diğeri de ziyafet masrafları olarak konulan 
bin liradır. Derhal arzedeyim ki: bu iki masraf 
hakkında da hiç bir itirazım yoktur. Bunların 
da lüzumlu olduğuna kaniim.' Yalnız İktisat Ve
kâleti kadrosunda şimdiye kadar yer almamış 
olan ve bence (İktisadi sıhhi bakımdan) ciddi 
bir mahzur teşkil eden bir noksan hakkındaki 
.mülâhazalarımı arzetmek üzere huzurunuza çık
mış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; memleketimizde gün
den güne, seneden seneye gelişmekte ve verimi 
artmakta olan (İktisadi sınai) bir canlılık ile 
karşı karşıya bulunduğumuza şüphe edilemez. 
Aziz yurdumuzda bir çok madenler işletilmekte 
ve gerek Devlete gerekse hususi şahıs ve şirket
lere ait çeşitli ve yüzlerce fabrika ve smaatha-
nclerde çalışmaktadır. Bazılarını' saymama mü
saade buyurursanız bakır, kükürt, kurşun, krom, 
demir, cıva madenlerimiz, kömür havzalarımız, 
ve bir heyelan neticesi Gemlikte meydana çık
tığını ahiren haber aldığımız Linyit madeni ve 
iplik, kâğıt, çeltik, çırçır, un, deri, dokuma, çi
mento fabrikalarımız ve nihayet ağır demir VQ 
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çelik sanayiimiz vo buralarda çalışan ve sayıları 
yüz binleri aşan mütehassısı ve erbap usta ve 
işçilerimiz vardır. Bu işçilerle birlikte:,tabii ola
rak (Sanat hastalıkları) ve onu önlemeğe matuf 
(Sanatlar Hıfzıssıhhası) meseleleri de doğmuş 
bulunmaktadır. Ve hemen ilâve etmeliyim ki: bu 
mevzular (Sınai) oldukları derecede (İktisadi) 
bir mahiyet arzetmektedir. Çünkü bu konu doğ
rudan doğruya fabrika ve iş sahalarındaki hava 
değiştirilmeyi fabrika ve iş sahalarının temizlik 
işlerini fabrika ve iş yerlerindeki izdihamı, işçi
lerin çalışma müddetlerini, işçilerin beslenmele
rini, ısınmalarını, ışıklarını, spor ve yorgunluk 
meselelerini velhasıl doğrudan doğruya işçilerin 
mesaisini bozacak mahiyetteki bin bir çeşit Sıh
hi, ve iktisadi şartlarla ve âmillerle savaşmayı 
istihdaf eder. 

Aziz arkadaşlarım; modern şartlar Sanatlar 
Hıfzıssıhhasma,. yeni ve modern meseleler ge
tirmiştir ve getirmektedir. Yeni yeni sanatların 
gelişmesi, yeni motodlarnı keşfolunması, imalât-

:hane ve fabrikaların mütemadiyen genişletil
mesi, değişen nakil vasıtalarının hali, suni ziya
lar altında çalışma, sermaye ile iş. arasındaki 
münasebetlerin değişmesi gibi meseleleri ortaya 
atmıştır. 

İnsan emeğini büyük mikyasta tasarruf etti
ren ve yeni icat olunan âletlerin ve makinelerin 
yanı başında insan makinesi yine en lüzumlusu, 
en çok faydalısı, daha doğrusu en hayatisi olarak 
kalıyor ve kalacaktır. Yani bütün bu aletlerin 
en nazik ve en hassas olanı ancak yine >şu insan 
makinesidir. Gerek insanlık, gerek ekonomi ba
kımından herhangi bir müstahsil makineden 
çok daha değerli olan ve o değeri nispetinde 
dikkat ve ihtimamımıza lâyik bulunan insan 
sağlığını korumak ve onun iktisadi alandaki 
türlü faaliyetini daima tetkik ve murakabe ede
bilmek için bu vekâlet merkezinin bünyesinde 
mesul mütehassıs bir doktoru dahi yoktur. 

Her ne kadar Umumî Hıfzıssıhha Kanunu
nun 180 nci maddesine uyarak bazı fabrikalar 
ve iş sahipleri amelenin sıhhi hallerine bakmak 
için daha doğrusu benim görüş ve incelemelerim 
me göre bir çok yerlerde sırf kanunun yasağı
nı ısavmak için kadrolrına bir doktor filân koy
muşlardır. Fakat bunlar 'katiyen yetersizdir ve 
maksadı sağlayamaz ve sağlayamamaktadır. 

Aziz arkadaşlarım; yüz sene kadar evvel Avru-
pada başlıyan sınai, iktisadi faaliyet bizde hemen 
hemen Cumhuriyetin doğumu ile dünyaya gel
miştir. Şimdi artık sanatlar yüzünden bizde de 
meydana çıkan ve çıkacak olan bir çok hastalık
lara ve arızalara karşı esaslı terti'bat ve teşkilât 
almalı, hazırlıklı bulunmalıyız. Türlü sanat
lardan mütevellit hastalıklardan bazılarını müsa
adenizle arzedeyim: Kurşun işleriyle meşgul o-
lan fabrikalarda (kurşun zehirlenmeleri) kib
ri t fabrikaları beyaz fosforla çalışıyorsa (Alt 

).1Ö44 0 : â 
Çene Kemiğinin Erimesi), (Civa fabrikalarında 
diş etlerinin çekilmesi ve dişlerin dökülmesi), 
yüksek hararetli ağır sanatlarda (kalb ve da
mar hastalıkları) havasında tahriş edici toz, 

, toprak ve saire bulunan işyerlerinde çalışan iş
çilerde türlü (ciğer hastalıkları ve bahusus ve
rem) ve nihayet bazı işlerden ileri gelme çeşit
li (Sinir hastalıkları) ve işçilerin çalışma kabi
liyetlerini bozan daha bir çok âmillerle müca
dele edilmek lâzımdır. 

Bu konuda, işçilerin sıhhat fişlerinden, onlara 
mümkün olabilecek en müessir ve en son tıbbi 
terakkilere uygun yardım ve tedavi usullerinin 
ne şekilde temin edilebileceğinden ve saireden 
bahsederek çok değerli zamanlarınızı, almak is
temem. Ancak bu sebeple sayın İktisat Vekilin
den vekâletin merkez bünyesine, iktisadi alan
daki sağlık meselelerinin mütemadiyen tetkik, 

> teftiş, takip ve murakebesiyle meşgul olmak ve 
gereken tedbirleri vaktü zamanında almak ve 
aldırmak üzere ikisi dahiliye ve birisi asabiye 
mütehassısından mürekkep mütevazi ve ileri 
zihniyetli bir Sağlık Bürosu tesis etmesini rica 
ediyorum. . •• -

Ş. TUGAY (îçel) — Muhterem arkadaşla
rım, ımillî sanayiimiz içinde dokuma ve ip
lik sanayii noktasından Malatya bez ve iplik 
fabrikası ehemmiyetli bir mevki işgal eder. Bu 
fabrika kurulurken iki mühim esas gözönünde 
tutulmuştur. Birisi mevaddı iptidaiye olan pa
muğu mahallinden temin etmek, diğeri de bu 
fabrikanın işlemesi için lâzım olan kuvvei 
muharrikenin doğrudan doğruya Malatya'ya 17 
kilometre mesafede bulunan Derme üzerinde tesis 
edilecek idro elektrik bir santralından temin et
mekti. 

Pamuğun mahallinden tedariki için 500 000 
dekarı mütecaviz Yazıhan ovasının sulanması 
lâzımdır. Bugünkü şartlar içerisinde sayın Nafıa 
Vekilinden bu sahanın sulanmasını istemeğe hiç 
bir veçhile cesaret edemem. Yalnız arzetmek is
tediğim nokta doğrudan doğruya bu kuvvei mu
harrike, meselesidir. 

Sayın arkadaşlarım; Malatya bez ve iplik fab
rikasının kuvvei muharrike ihtiyacı için günde 3 
vagon kömür istihlâk edilmektedir. Yani 45 ton. 
Bu suretle senede 17 biiı tonu mütecaviz bir kömür 
sarf edilmektedir. Aşağı yukarı tonunu 40 liradan 
hesap edersek 720 bin lirayı mütecaviz bir meb
lâğ doğrudan doğruya kömür için verilmekte
dir demektir. Bu 720 bin lira tabiatiyle mali
yete zammedilmektedir. Şimdi bu fabrika ku
rulurken kuvvei muharrikenin elde edilmesi 
için mütehassıslar icabeden tetkikatı yapmışlar, 
fakat maalesef bir ecnebi mütehassıs yevmiyeleri 
mahallî rayice göre hesaplamadığı için.o günkü 
şartlara göre izam edilecek bir meblâğ elde edil-

• ."iniş ve bu cihetle termik bir santral tesis edil
miştir. Şimdi bu münasebetle arzetmek istediğim, 
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böyle mahallinde idrolik bir santralın tesisi 
mümkün bir su mevcut iken umumî iktisadi
yatımız üzerinde zararlı bir tesir icra eden ter
mik santralla bu fabrikanın idare edilmesinin 
iktisadiyatımız için doğru bir şey olmadığıdır. 
Idro elektrik santralı için tahmin edilen pa
ra 3,5 milyon lira imiş. öyle zannediyorum ki, 
Saym iktisat Vekili de bir vesile ile böyle bu
yurmuşlardı. Senevi ,720 bin lira kömüre ve
rirken beş senede itfa edeceğimiz bir şekilde bu 
santral kurmak fabrikanın işletilmesi noktai na
zarından bendenizce zaruridir. Onun için muh
terem İktisat Vekilinden rica ediyorum; bu, 
doğrudan doğruya bir sanayi işidir. Şurasını da 
arzetmeyi bir vazife bilirim ki bunun esas itiba
riyle memleketin iktisadiyatı üzerinde hususi 
bir tesiri mevcut değillir. Şimdi Derme üzerin
den doğrudan doğruya 3500 kilo vatlık bir ener
ji verebilen bir santral tesisi mümkündür. Esa
sen fabrika ihtiyacı 5 bin kilovatlıktır. Bunun 
1500 kilovatı termik santıraldan kuvvei mu
harrike ve ekleraj için temin edilir, buhar kıs
mı da doğrudan doğruya kömürden temin edi
lir. Şimdi 3500 kilovatlık elektrik verebilen bir 
santral Dermeden ve 1800,kilovâtlık bir elektrik 
kuvveti de kanalın değişmesi sebebiyle husule 
gelen sütten istihsal edilebilir. Sayın vekil bu 
iş üzerinde lâzım gelen tetkikatı yapmıştır daha 
ziyade bu işe ehemmiyet vermelerini rica ede
rim. Doğrudan doğruya maliyete tesir inikas 
eden bir meseledir. Elbetteki tabii bir kuvvetle 
istihsal edilen kuvvei muharrikenin sarfı sebe
biyle husule gelecek olan maliyet fiyatı daha 
ucuzdur ve bilhassa ileride bugünkü şartlar de
ğişmiş olsa bile bu kömür nakliyatı meselesi 
daima müşkülât arzedecektir. Hattâ 1942 yılında 
esaslı ve ciddi telbirler alınmış olsaydı fabrika 
belki de tatili faaliyet etmeye mecbur kalacaktı. 
Böyle tehlikeli zamanlar da geçirdi/Mâruzâtım 
bundan ibarettir. (Alkışlar). 

REİS — Kâzım Berker . 
K. BERKER (Urfa) — Muhterem arkadaş

lar; İktisadi Devlet Teşekküllerinin sınai mamul
ler fiyatlarının indirilmesi hakkmla Feridun 
Fikri Düşünsel arkadaşımızın kürsüden yapmış 
olduğu temennilere bütün mevcudiyetimle iştirak 
etmekle iktifa ediyorum. Gönül arzu eder ki bu 
teşekküller, hayatı ucuzlatmak hususunda ön-
ayak olsun. İş ve işçi ücretleri hakkındaki noktai 
nazarımı bütçenin umumî müzakeresi sırasında 
arzetmiştim, tekrara lüzum görmüyorum. 

Memurlara giyim eşyası verilip verilemiyeceği 
hakkındaki sualimi de yine bütçenin umumî mü
zakeresinde ileri sürmüştüm; onu da tekrar etmi
yorum. 

İktisat Vekâletini ilgilendirmesi itibariyle 
memleketimiz dâhilinde, lüks ve fantazi eşyanın 
imal ve satışının yasak edilmesi hakkındaki fik
rimi de yine o müzakere sırasında beyan etmiş
tim j bunu da tekrara hacet görmüyorum. 

Memleketimizin iktisadi hayatında önemli bit1 

rol oyinyacak olan küçük sanatlardan, terkedil
miş olanlarını ihya etmek ve mevcutlarını kal
kındırmak ve geliştirmek için İktisat Vekâletinin 
büyük himmetler sarf ettiğini görüyor ve hu te
şebbüsü sevgi ve takdirle karşılıyoruz. 

Fakat iptidai maddelerin yeter derecede ve
rilememesinden dolayı beklenilen neticeler el
de edilememekte ve memleketin muhtelif böl
gelerine dağıtılmış olan tezgâhlar, muattal bir 
halde kalmaktadır. Bu husustaki mâruzâtımı 
teyit edeceği için intihap dairem olan Urfa vi
lâyetinde bu sene yapmış olduğum tetkik se
yahatinde gördüğüm ihtiyaçları birer birer ar-
zedeceğim. 

Siverek kazasında vasati 20 aded dokuma 
tezgâhı var. Ancak iplik verilemediği için bu 
tezgâhlardan lâyıkı veçhile faydalanılamıyor. 
İplik temin olunduğu surette kasaba ahalisi
nin ve köylülerin beze olan ihtiyaçları karşı
lanmış olacaktır. 

Sümerbank Umum Müdürlüğünün Siverek'e 
üç ayda 20 - 25 bin metre basma ve kaput bezi 
gönderdiğini ve 'nüfusu 17 - .18 bine baliğ kasa
ba ahalisine dağıtılması- halinde nüfus basma 
1 - 2 metre düştüğünü ileri sürerek Siverek'İl
ler sızlanmaktadırlar. Bu miktarın arttırılma
sını rica ederim. 

Urfa merkez kazasında Sümerbank mamu-
lâtından olan basma ve kaputbezinin dağıtımı 
için ticaret odasının büyük gayretler sarf etti
ğini gördük. Bu da asli vazifesi yanında bir 
de bu- mamullerin dağıtımını esaslı bir şekilde 
başarmak ve her türlü suiistimale mâni olmak 
için uğraşmaktadır. Ancak bu gayretlerin ne 
zamana kadar devam edeceği meçhuldür. Ur
fa halkının ve ticaret odasının . temennisi Ur
fa 'da ; bir Yerlimâllar pazarları satış şubesinin 
açılması merkezindedir. İntihap dairemin bu 
temennisine ben de iştirak ederim. Bir de 
gönderilen basma veya kaput bezinden ev ba
şına altı metre isabet ettiğini söylüyorlar. Fil
hakika vasati olarak her evde dört nüfus ol
duğunu kabul edecek olursak altı metre ka
putbezi veya basmanın hiç bir işe yaramıyaca-
ğı kolaylıkla görülebilir. Urfa merkez kazasın
da 60-70 arasında debbag mevcut olduğu söy
leniyor. Debagat sanatının bu bölgede kalkın
dırılması için iki dolaba ve montaj yapacak 
bir adama ve bir de mütehassıs ustaya ihtiyâç 
olduğu anlaşılmıştır. Urfa debaagları bu rica
larının is'afi için bizi çok sıkıştırdılar. Biz do 
İktisat Vekilimizden bu ricalarının terviç edil
mesini temenni ediyoruz. 

Urfa piyasasında kalay, kaneviçe, çuval, 
makara ipliği hiç yoktur. Bu hususta Ticaret 
ve İktisat Vekâletlerine müracaat edilmiş ol
duğunu öğrendik. Bu husustaki müracaatların 
biranevvel neticelendirilmesini rica ediyorum, 
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Ürfa •• terzileri satenden kol astarı bulama

dıklarını ve bu yüzden işleyemediklerini yana-
yakıla anlattılar. Urfa'ya kâfi miktarda saten 
kol astarı gönderilmek suretiyle Urfa terzile
rinin sevindirilin esini rica ederim,. ; . 

Son olarak, geçen sene intihap dairemizde 
yapmı§ olduğumuz tetkik gezisinde Birecik 
kazasında kendir sanayiinin oldukça revaçta 
olduğunu görmüştük ve Genel Sekreterlik ma
kamına takdim etmi§ olduğumuz raporda ip
tidai halde bulunan bu sanatın kalkındırılma
sının az bir masraf ve külfete muhtaç olduğu
nu beyan ederek bu kazadaki kendir sanatının 
inkişafı için tedbirler alınmasının mümkün olup 
olmadığını sormuştuk. Bu mesele üzerinde du
rulmuş ve bir karara varılmış mıdır? 

GL E. DURUKAN (Hatay) — Muhterem 
arkadaşlar, harp sanayimizi ilgilendiren ve 
iktisat Vekâletimize taallûk eden bazı maddeler 
hakkında bir,kaç ay. evvel Sayın Vekilimizden 
bazı sualler sormuştum. Kendileri bu hususta 
tahkikat,yapıp bizi tenvir edeceklerini vait bu
yurmuşlardı. Kendilerine bu vaitlerini hatırlat
mış olmak üzere kürsüye gelmiş bulunuyorum. 
Bu maddeler pek çoktur, bunların içerisinden an
cak bir iki tanesini ehemmiyetine binaen arzede-
eeğim: Harp sanayiinde bakırın ehemmiyeti bu 
gün altından da kıymetlidir. Bizim, memleketi
mizde de bakır istihsal ediliyor ve Etibank'in 
feyizli mesaileri sayesinde bunun miktarı gün
den güne artmaktadır. Fakat bu istihsal edilen 
bakır büyük bir tasfiyeye tâbi tutulmadıkça harp 
sanayiinde kullanılamıyor. Bunun tasfiyesi için 
ötedenberi İktisat Vekâletimize ricalarda bulun
muştum. Bu Vekâlet de bunun üzerinde ehem
miyetle durup harp sanayiine elverişli bir şekilde 
bakırlarımızı tasfiye edeceklerini vait buyurmuş
lardı. Acaba bu bakırlarımız bugün harp sana-
yiimizde kullanılacak derecede, yüksek bir tas
fiyeye tâbi tutularak tasfiye edilebiliyor mu? 
Harp sanayiimizin bakıra ihtiyacı her gün art
maktadır. Harp senelerine takaddüm eden, se
nelerde elektrik usulü ile tasfiye edilmiş bakırı 
muhtelif mcmbalardan ve hattâ Amerika'dan ge-
tiriyorduk. Fakat bugün oralardan da artık ge
tirilebileceğini zannetmiyorum. Bunun için ik
tisat Vekâletimizin İıasseten Etibank'm her ça
reye başvurarak bu istihsal = ettiğimiz bakırı harp 
sanayiinde kullanılacak derecede hiç olmazsa 
c/c 99>90 ilâ 92 ye kadar çıkabilecek derecede tas
fiye etmek için tertibat almalarını, ordunun ih
tiyacı ve memleketin selâmeti, bakımından rica 
ediyorum. Ordumuzun bakıra ihtiyacının gün
den güne arttığını arzetmiştim. Sebebi; harp 
sanayiinde kullanılan nikeli, değil harp sonele
rinde, harp senelerine takaddüm eden senelerde 
dahi müşkülâtla tedarik ediliyordu ve' hattâ öyle 
zamanlar olmuştur ki, nikel bulunmadığından 
dolayı vaktiyle darbedilmiş nikel paralar toplan-

di, bundan dahi istifade edilerek nikel ihtiyacı 
tatmin edilmeğe çalışıldı. Bugün bunlar, da 

. bitmiş bulunuyor. Bu itibârla nikel yerine .tom
bak denilen bir halite kullanılıyor. Bu halita da 
balarla tutyadan ibarettir*. Fakat-bunda kulla
nılan bakırın da yüksek tasfiyeli olması lâzımdır. 
Bu sebeple de yüksek tasfiyeli bakır ihtiyacı 
günden güne artmaktadır. 

İkincisi; kükürt meselesi; memleketimizde 
Keçiburlu'da kükürt istihsal ediliyor. Fakat bu 
da matlup derecede tasfiye edilemediğinden do
layı harp sanayiinde lâyikiyle kullanılamıyor. 
Bu da harpten evvel İtalya'dan getiriliyordu. 
Gerek karabarutun gerekse dumansız barutun 
imalinde İtalya'dan aldığımız kükürtlerden isti
fade ediyorduk. Ve bugün hâlen Amerika'dan 
getirmeğe çalışıyoruz. Yarın Amerikalılar bunu 
vermezlerse • maddei infilâkiye ve barut imalâtı
mız müşkülâta uğrıyacaktır. Halbuki Keçibur
lu 'da istihsal ettiğimiz kükürtler tasfiye edilirse 
bu ihtiyacımız tatmin edilmiş olacaktır. Bunun 
tasfiyesi de mühim bir tesisata ihtiyaç gösterme
diği harpten evvel yapılan etüdler neticesinde 
anlaşılmıştır. 

Onun için kükürdümüzün de harp sanayiin
de kullanılacak bir şekilde tasfiye edilmesi için 
Etibankın, İktisat Vekâletimizin himmetlerini 
rica ediyorum. 

Memleketin umumî sanayiini ve harp sana
yiini ilgilendiren birçok kimaya ve makina fab
rikaları da vardır. Bunlar içerisinden hassatan 
bir gliserin fabrikasını arzedeceğim. Yine harp 
sanayiinde gliserinin rolü çok büyüktür, ve is
tihsali ise hiç de müşkül değildir. Sabun fab
rikalarında akan yağlı sulardan istihsal edilen 
bu madde maatteessüf bugüne kadar nazarı dik
kate alınmamıştır. Memleketimizde istihsal edil
memekte ve bu sabunlu sular boşuna akıp git
mektedir. 

Harpten evvel gliserini, teessürle arzede-
yim, ki, Bulgaristan'dan alıyorduk, Şimdi de 
Amerikadan getirmeye çalışıyoruz. Gerçi gli
serin imalâtı için İzmir'de Turan fabrikası te-
şesbüs etmiştir. Gliserini istihsal ediyor. Yi
ne harp sanayiinde kullanılacak derecede tasfye 
edemiyor. Tasfiyesi için Hayfa 'da kurduğu bir 
fabrikaya göndermek istiyor. Ona da bazan 
müsaade ediliyor, bazan müsaade edilmiyordu. 
Şimdi İskenderun'da yabancı bir sabun fabrika
sı, yine sabun imalâtında üçüncü derecede sa
bunlu sulardan gliserin ; istihsali teşebbüsüne 
girişmiştir. Fakat ya muvaffak olacak, yahut 
olamıyacaktır. Olamazsa harp saanyii gliserin 
yüzünden yine müşkülâta uğrıyacaktır. İktisat 
Vekâletimizin bu husustada himmetini rica edi
yorum. Gerek harp sanayiimizi ve gerekse mem
leketimizin diğer sanayiini ilgilendiren bir de 
ateş tuğlası meselesi vardır. Gerçi memlekette 
birkaç müessese kurulmuş, ateş tuğlası yapı-" 
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yorlar. Fakat bunlar çelik ocakları için'1800 
santigrat gibi yüksek derecelere mukavemet 
edemiyor. Bunun iç^n bu ateş tuğlalarını gerek 
memleketin diğer sanayi müesseseleri ve gerek
se Askerî fabrikalar hariçten getirtmek mecbu
riyetinde kalıyorlar. Bunu getiremezlerse, Ka
rabük'te dâhil bütün fabrikalarımız durabilir.. 
Yine bu mühim mesele üzerinde 1941 yılı ağus
tosunda toplanmış olan sanayi kongresinde dü
şünülmüş ve bir fabrikanın süratle vücude ge
tirilmesi teemmül edilmiş ve bu kongreye Sü-
merbank murahhası olarak dâiri olan bir dok
tor kimyager; buna ait olan projelerin hazırlan
mış müzakerata girişilmiş ve bitmek üzere oldu
ğunu söylemişlerdi, iki ay sonra üç sene ola
caktır. Hâlâ ateş tuğlası fabrikası kurulama
mış veya kurtulmağa başlanmış ise de hasılat ve
rememektedir. Hâlâ ateş tuğlası içm harice 
baş vurulmaktadır. Bunun da ehemmiyetle na
r a n dikkate alınması lâzımdır. 

Bütün orduların ve Ordumuzun motorize edil
mekte olduğunu hepimiz biliyoruz. Fakat mem
leketimizde en âdi bir motor yapmağa imkân 
yoktur. Şimdiye kadar memleketimize bir çok 
tipte ve çok sistemde motörler girmiştir ve 
bunları birbiriyle yedeklemeğe imkân yoktur. 
bozulan en ufak bir motorun yedeği bulunamaz
sa onu atmaktan başka çare yoktur. Halbuki 
kara ordumuzun, hava ordumuzun, deniz ordu
muzun motöre ihtiyacı şedittir ve bu da sene
lerden beri konuşulur, görüşülür ve bir netice 
alınmaz *bir mesele haline gelmiştir. İşitiyorum; 
harp sanayii, hava kurumu ve saire ayrı ayrı mo
tor fabrikası kurma üzerinde teşebbüslere girişi
yorlar. Fakat bunlarda da hasıla henüz sıfır
dır. Halbuki, bu öyle bir meseledir ki, bunu 
ayrı ayrı düşünmek değil, bir arada düşünmek 
ve memleketin umumî sanayiine, umumî ihtiya
cına ve harp sanayiine kifayet edecek miktarda 
motor yapacak sanayii kurmazsak ordu motori
ze edilmez. Muasır ordu derecesinde çıkmakta 
müşkülâta uğrar. Çünkü, motörü nereden bu
lacak. Tayyare yapmağa çalışıyoruz. Gövdesini, 
kanadını yapıyoruz, motorunu bekliyoruz. Tank 
yapmak istiyoruz. Fakat motörü . yoktur. Bina
enaleyh bu motor fabrikası da memleketin u-
raıımî ihtiyaçlarından birisidir. Bunu ayrı ay
rı değil bir kül olarak düşünmek lâzımdır. 
ve bunu iktisat Vekâleti, Millî Müdafaa Ve
kâleti diğerleriyle anlaşıp, birleşip her ne paha
sına olursa olsun bu motor fabrikasını bir 

anevvel kurması lâzımdır. Esasen bilmünasebe 
bir kaç. defa tekrarlıyorum. Memleketin sana
yiini yükseltmek için mutlaka bir sanayi koor
dinasyonu lâzımdır. Böyle ayrı ayrı çalışmak 
kuvvetleri heder etmektir Bütün bu kuvvetle
ri bir araya toplayıp bir arada, ordu ve memle
ketin diğer sanayii hepsi birden büyük bir kuv
vet olarak yürürse ancak bununla bu mesele 

hallediebilir. Yine tekrarlıyorum: 1941 Ağusto
sunda yapılan sanayi kongresinde memlekette 
bir sanayi koordinasyonu kurulması da mevzuu-
bahis olmuştu. Raporu yazılmış ve bu rapor. 
iktisat Vekâletine tevdi edilmişti. Bu kongreye 
âza olarak dâhil olan bizlere de birer nüsha 
mahrem olarak verilmişti ve bunları muhafaza 
ediyoruz. Fakat yapılan bir şey yoktur. Bu ra
pora da tekrar iktisat Vekâletimizin nazarı dik
katini celbeder ve bunun üzerinde. ehemmiyetle 
durulması lâzımgeldiğini yüksek huzurnuzda ar-
zederim. 

Harp sanayiini ilgilendiren ve İktisat Vekâ
letimizle alâkalı daha bir çok fabrikalar vardır. 
Fakat vakit gecikmiş olduğu için bu hususta da
ha fazla zamanınızı heder etmek istemiyorum. 
Yalnız sayın iktisat Vekilimizden soruyorum, 
harp sanayiini de şiddetle alâkadar eden asit 
nitrik ve asit sülfrik fabrikaları ne vaziyettedir? 
Bunların kurulmakta olduklarını işitiyorum. Fa
kat kurulmuş mudur? lrarulmuşsa bir hasıla 
vermeye başlamış mıdır? başlamamış mıdır? Bu 
hususlarda da bizi tenvir buyururlarsa çok yerin
de olacağını arzederim. 

G. B. GÖKER (îstamfbul) — Bendeniz şeker 
hakkında muhterem vekilimizden bazı şeyler 
sormak ve malûmat almak isterim: Şekerin kuv-
vei gıdaiyesi; lüzumu hakkmda söz söylemeğe 
hacet yok, herkes bilir. Gıdaların en mükem
melidir, çünkü içinde hidrokarbon vardır, bu da 
enerji verir. Bunun her halde ucuz olarak hal
ka yedirilmesinde fayda vardır ve bu büyük bir 
gıda siyasetidir. Şekerin fiyatı biraz pahalıdır. 
Bundan evvel bu kürsüye gelip güzel malûmat ye
ren bir arkadaşımız Şeker Şirketinin, şeker fabri
kalarının hesabatmı tetkik etmiş, beyanatları sı
rasında şeker fiyatının indirilmesi lüzumundan 
bahsetti. Şu halde buna imkân vardır. Bizim 
işittiğimize nazaran şekerin maliyeti pahalı ol
maktadır. Bunun da iki sebebi vardır: Birisi 
idarededir. Kadro çokluğu, maaşların yüksek
liği, bunda bir âmil olarak sayılmaktadır. Fazla 
memur kullanıyorlar, fazla maaş veriyorlar. 
Vermeliler, fakat o maddenin tahammül edece
ği miktarı geçmemelidir. Bu nispeti geçmiş ol
duğu söylenmektedir; 

ikincisi - ki asıl mesele budur - imalât mese
lesi de ıslah edilmelidir. Çünkü evvelâ pancar 
tohumları ekseriyetle pancar ıslah istasyonla
rında dejeneranse ameliyesine mâmız kalmakta
dır. Binaenaleyh bu tohumlardan istihsal edi
len pancarlar ufak ve kuvvei •sükkeriyeleri az
dır. Binaenaleyh bunlar o kadar kuvvetli şu
rup vermez. Bunlardan istihsal edilen şeker 
miktar ve kuvvetçe azdır. Bu çok mühim bir 
meseledir. Eğer hakikaten pancar tohumları 
bu iktisadi hâdiseye mâruz kalmışsa derhal bu
nu dışardan mı getirecekler, ıslah mı edecekler, 
her halde şekerin keyfiyetçe kuvvetli olmasını 

—•335 — 
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temin etmelidir. O zaman hem miktar çoğalır, 
hem de şeker, yenme kuvvetini haiz olur. Bu 
noktayı böylece arzettikten sonra şunu da arze-
deyim ki, bizim memleketimizde hakikaten gü
zel şeker sanayii kurulmuştur. Fakat böyle 
bir hâdiseye mâruz kalırsa bunu derhal ıslah 
etmekten başka çare yoktur. Bu şekilde kendi 
bünyemize ait olan meseleleri mümkün olduğu 
kadar çabuk ıslah etmeliyiz. Şeker fiyatlarının 
bu suretle azalacağı kanaati bende hâsıl olmuş
tur. Şekerin maliyeti yüksek olunca fiyatı da 
yükseltiyor. Şeker denilen şey, artık ne diye
yim,'ekmek kadar lüzumlu bir. şeydir. Bu kadar 
pahalı olmamalı kanaati vardır. 

Bunu arzettikten sonra bir mesele üzerinde te
nevvür etmek için benden evvel söz söyliyen muh^ 
terem arkadaşımın işaret ettiği kimya sanayii 
meselesine de temas edeceğim. Bizdeki kimya sa
nayiinin ne merkezde olduğunu sormak ve bil-
mek-lüzumludur. Bu> memleketimiz için , çok lâ
zımdır. Bunun Millî Müadafaayı alâkadar eden 
cihetrini arkadaşım iyice izah ettiler. Bu, sa
nayide, ziraatte de lâzımdır. Bundan evvelki 
devrede, tahattur ediyorum, buna başlandığı ve 
tedbirler alındığı söylenmişti, çok memnun ol
muştum. Bunun şimdiye kadar ne safhalar ge
çirdiğini bilmek lâzımdır. Hiç olmazsa şimdi
lik basit olan kısımlarını, asit sülf rik vesaire 
gibi. şeyleri çabucak istihsal etmek mümkündür. 
Balar üzerinde dikkatinizi celbeden şu "elektro
lize usulünü bile henüz yapamıyoruz. Eski te
sisatlarda belki makineler amorti edilmemiş, 
yıpranmış ve daha başka sebeplerle belki bu ya
pılamıyor.' Fakat yeni yapacağımız tesisatta bu
nu muhakkak yapmalıdır. Mâruzâtım bundan 
ibarettir. . -

REÎS — Söz iktisat Vekilinindir. 
İKTISAT VEKÎLÎ F. SÖUMEN (Rize) — 

Arkadaşlar; İktisat Vekâletine ait bütçenin tet
kiki'münasebetiyle kıymetli mütalâada bulunan 
arkadaşlarımın sözlerini dikkatle dinledim. Vak
tin gecikmiş olmasına rağmen temas buyurduk
ları ana meseleleri toplıyarak sordukları sual
lere cevap vermek ve bu vesile ile vekâletimizin 
umumî faaliyeti hakkında Yüksek Meclise izahat 
vermek istiyorum. Mümkün olduğu kadar ' 
mâruzâtımı kısaltmaya çalışacağım. Arkadaşla
rın ileri sürdükleri meselelerden sınai müessese
lerimizin bugünkü durumları ye yarın almaları 
lâzımgelen hüviyyet ve inkişafları hakkında ya
ni kısaca sınai kalkınmamızın programlanmasına 
dair olan suale cevap vermekle söze başlıya-
cağım. Ondan sonra bahis buyurdukları ve bu 
umumî ana sual karşısında teferruattan sayıla
bilecek hususlar hakkında da kısaca mâruzâtta 
bulunacağım. 

Arkadaşlar biliyorsunuz ki; Türkiyemizde ge
niş ölçüde sınai kalkınma Cumhuriyet idaresiyle 
başladı. Bu mevzuda esaslı faaliyete geçileli de 

ancak 10 sene kadar oldu denebilir. Sınai kalkın
mamız için yapacağımız hamlelerin tam seme
reli olması için bunu plânlı ve muayyen esas
lara istinaden yapmak hususunda evvelce ka
rar almış idik. Bugün bu karar icabı olarak tan
zim etmiş,olduğumuz sanayi plânlarımızı ta
hakkuk ettirmek için çalışıyoruz. Aynı za
manda yarınki icaplara görede nasıl hareket et-
mekliğimiz lâzımgeleceği yolunda plânlı bir şe
kilde çalışmalarımıza, devam etmekteyiz. Bina
enaleyh burada söz almış bulunan arkadaşlarım
dan birinin-işaret buyurduğu gibi, vekâletimiz 
kar^ısma çıkan tek mevzular üzerinde bütün me
saisini teksif ederek bu ana istikamet üzerinde 
hiç bir şey yapmıyor ;vaziyetinde değildir. Yal
nız şunu takdir buyurursunuz ki, birinci ve onu 
takip eden, sanayi plânlarımızla, Devlet ser
mayesiyle kurulmuş ve bu işle tavzif edilmiş 
olan müesseselerimize verilmiş vazifelerin tahak
kuku için kendilerine bırakılmış olan zamanın 
beş seneye yakın bir kısmı harp devresine tesadüf 
etmiştir. Tarihte emsali görülmemiş bir vüsat 
ve şiddetle devam edqn bu harp bizim gibi sana
yileşme hareketine yeni geçmiş olan milletlerin 
emellerini tahakkuk ettirmelerine karşı büyük 
engeller meydana çıkarmaktadır. Şayet şimdiye 
kadar tahakkuk ettirebildiklerimiz ve tahakkuk 
ettirilmesine gayret gösterdiklerimiz, gönülleri
mizin arzu ettiği seviyeye varamamışsa, kısaca 
işaret ettiğim bu sebeten ileri gelmektedir. 

Arkadaşlar, yalnız şu noktaya da işaret et
mek lâzımdır ki, yarının umumî iktisadi duru
mu karşısında Türkiye 'nin alabileceği vaziye
ti bugünden kesin olarak bir plâna bağlanma
sının imkânı olmadığına kaniim Çünkü hepi
miz biliyoruz'ki, ve takdir ederiz ki, yarnı 
cihanın alabileceği iktisadi düzenin ne olabi
leceği hususunda hiç bir memleket katî bir şey 
söyliyemez. Memleketimiz, yeni sınai kalkın
ma hareketi içinde bulunan bir memleket ol
ması itibariyle yapacağımız işler o kadar çok
tur ki, yarının umumî nizamı hakkında katî 
ve muayyen bir fikrimiz olmasa bile şimdiden 
yapabileceğimiz umumî işler ve derhal yapıl
ması zaruri olan işleri bir plâna bağlıyarak 
hareket etmek zorundayız. ' . . ' • ' . ' . 

Nitekim muhterem seleflerimin zamanında 
esasen bu yolda plân ve plânlar hazırlanmış 
ve bu yolda büyük gayretler sarf edilerek bun
ların bir kısmı yapılmıştır. Bugün sanayi plân
larımızda yer almış olan tesislerden noksanla
rımızı ikmale çalışırken bugün arada geçen za
man • ve'içinde bulunduğumuz şartlar itibariyle 
sınai kalkınmamızda muhtelif mevzuları ayrı 
ayrı kısımlara ayırıp bunları birer birer tet-
k ika . tâbi tutmağa başlamışızdır. Mesaimiz 
hakkında kısaca malûmat vermek lâzımgelir-
HQ; bugün sınai kalkınmanın ve sınai inkişafın 
temeli sayılabilecek olan kimya sanayii nıev-
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züunu birinci iş olarak.ele almış bulunuyoruz. 
Arzettiğim gibi, bu sanayiin inkişafı zaruri 
bir icap olmakla beraber bugünün umumî şart
ları içinde de esasen birinci plâna alınması lâ-
zımgelen bir mevzu teşkil etmektedir. Kimya 
sanayii plânımızın hazırlanması ve ona katı 
bir şekil verilmesi takdir buyurursunuz ki, 
esaslı bir tetkika . tâbi tutulmadan yapılamaz. 
Vekâletimce bu mevzuda, çalışabilmek için esas 
teşkil edecek şekilde hazırlıklar . yapılmıştır. 
Bu iptidai hazırlıklar üzerinde kimya sanayi
inde Devlet teşkilâtının muhtelif şubelerinin 
alacağı rol ve Devletin her şubesinin kendi za
viyelerinden olan ihtiyacı ve memleketin umu
mî ihtiyacı gözönünde bulundurmak suretiyle 
alâkaliı dairelerin bu husustaki görüşlerini 
karşılaştırarak tevhit etmek yolunda çalışma
larımız da vardır. Bu hususta Vekâletimizce 
hazırlanmış plan iptidai ve ihzari rapor üze
rinde alâkalı vekâlet mümessili arkadaşlar. da 
toplandılar ve görüşlerini karşılaştırmış bulu
nuyorlar. Bu tetkikimiz mümkün olabilen sü
ratle ve hızla! devam edecek: ve ümit ediyoruz 
ki, muayyen neticeye vardıktan sonra tabii 
ilerdeki şartların inkişafına, göre tadili ayrıca 
yapılmak şartiyle kimya sanayii şubesinde 
Devletin alacağı rolleri ve her teşkilâtın ken
disine düşen kasımları sıralamk ye derecele
mek meselesi halledilmiş olacaktır. Tıpkı kim
ya sanayiinde olduğu gibi diğer ana sanayi 
şubelerinde de kararımız ve görüşümüz odur ki, 

~ bu arzettiğim usul ve esaslar dairesinde çalışa
rak, Onları, da bir esas ve plâna bağlıyarak 
imkânlarımıza göre tatbik' ve tahakkuk cihe
tine geçmektir. 

Arkadaşlar, şunu da düşünmek lâzımgelir 
ki, sanayiimizi bir bütün halinde mütalâa et
mez ve herbir şube arasında ahenk tesis etmez
sek yani muayyen bir şubei sanatta fazla ileri' 
gitmiş diğerinden daha geri kalmış -olursak 
bizim gönlümüzün arzu ettiği neticeye varmı-
yacağımıza şimdiden inanmak lâzımdır. Bu 
itibarla yaptığımız tetkikin çok esaslı olması 
ve hatalı olmaması lâzımdır.1 Bu şekilde ça
lışma-bize biraz zaman kaybettirirse onu da 
mazur- göreceğinizi ümit ederim. 

Kısaca umumî sanayi hareketimize bir isti
kamet vermek bakımından düşüncelerimizi ar-
zetmiş; bulunuyorum. Bu arada saym General 
Eyüp Durukan arkadaşımız harp sanayii ba
kımından- zaruri olan bazı maddelerin memle
ketimizde henüz imal edilmediğini, yapılma
dığını söylediler. • Hakları vardır. Arkadaşlar, 
buyurdukları meselelerin hemen kâffesi, bir 
ikisi müstesna, kimya sanayii koluna girmek
tedir. Bahis. buyurdukları mevzuun bir kısmı 
esasen almnıış olan kararlarla doğrudan doğ
ruya Millî Müdafaa Vekâletine bağlı müesse
seler marifetiyle tahakkuk ettirilmesi lâzımge-
len kısımlardır. Kükürt, bakır ve diğer bazı mad-

. delerin millî müdafaa ihtiyacına göre tasfiye 
edilmemesi meselesine .gelince bu tasfiye işinin 
bir kısmının, esasen iktisat Vekâletinin çalışma 
kollarına bağlı teşekküller tarafından yapılma
maktadır kendileri de çok iyi bilirler ve o mü-
şessesenin başında uzun zaman kıymetli mesai 
sarfettikleri için herkesten fazla bilmeleri lâzım
dır- En son olarak söyledikleri ve Millî müdafaa 
bakımından ehemmiyetine işaret buyurdukları 
Asitsülrfık, imalâtına gelince malûm olduğu 
gibi fabrikamı, inşası tamamen bitmiştir ve bu 
fabrika halen umumî imalâta geçmezden evvel 

, mûtad olan tecrübeleri yapılmaktadır. Bu fabri
ka sayesinde memleketin bugünkü şartlara göre 
asitsülfrik ihtiyacını karşılanmış olacağını ümit 
ediyoruz. 

Asitnitrik'e gelince- bu hususta henüz faaliyet 
sahasına geçmiş değiliz. Mamafih, yeni hazırladı
ğımız kimva sanayii programında birinci dere
cede ele alınmış bir mevzudur. Zamanın, imkâ
nın müsaadesi nispetinde tnhakkuk ettirmeq-p 
çalışılacaktır. Yalnız bunu hangi kısmmrn Millî 
Müdafaa Vekâleti tarafından yapılacağı, hangi 
kısmının bizim teşkilâtımız tarafından tahak
kuk ettirileceği henüz tesbit edilmiş değildir. 

Ateş tuğlası fabrikası: için buyurluklan doğ
rudur. Üç seneye varan bir zamandanberi ateş 
tuğlası fabrikasının kurulması tahakkuk ettiri
lememiştir. Geçen sonedenberi İktisat Vekâleti
niz bu hususta ciddi tedbirler almıştır. Sümer-
bank muayyen bir firma ile tam mutabakat ha
linde bulunmuş, yalnız bildiğiniz zamantn ve ah
valin umumî icabatı dolayısiyle şimdive kadar 
memlekete getirilmesi imkânı hâsıl olamamış
tır. Bu, üzerinde ciddiyetle ve hassasiyetle dur
duğumuz ve çalıştığımız bir mevzudur. * • 

Arkadaşlarımın temas buyurdukları ve mem
leketin sınai kalkınması' bakımından ve umumî 
plânımızla-da .alâkası bakımından ürerinde ha
kikaten durulmaya değer mevzulardan biri de 
şüphesiz küçük sanatlarıımzdır. Memlekette küçük 
sanatların inkişafını temin etmek ve bilhassa 
bu küçük sanat kollarından takviye edilmesi ve 
varın ve her zaman memlekette idame edilmesi 
lâzım gelen ana kTsımları üzerinde diTHilmısı 
lüzumuna kani bulunuyoruz. tktisat Vekâletiniz 
bir arkadasın işaret buyurdu ?hı gibi valmz bu 
sene de<?ıTbundan evvelki senelerde de konulmuş 
olan 300 000 liralık bir tahsisatla bahsi gecen 
bu mevzuu eline almış ve onlara -yardım kolunu 
uzatmıştır. Bunların başında memleketimizin 
muhtelif yerlerinde hakikaten eski zamandanberi' 
teessüs etmiş ve Türk zevkine ve inceliğine daya
nan güzel kumaşlar, dokumalar yapılmış bulun
maktadır. Geçen harbi takip eden seneler zarfın
da, bu sanayi, harici rekabet karşısında sarsılmış 
ve büyük tehlikeler geçirmiştir, teinde bulun
duğumuz devrede, hariçten memlekete eskiden . 
olduğu ölçüde mensucat gelmemekte olması dola-
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yısiylc bunlar yeniden hayat bulma ve inkişaf 
imkânını temin ol mislerdir ve yeryer inkişâf ha
line gelmişi ir. Yalnız arkadaşlar, bunların ge
nişlemesi ve inkişaf ötmesi böyle gelip geçici ah
vale istinat' ettiği müddetçe bunların yarınından 
korkulabilir. JBu itibarla Vekâletiniz el dokuma
cılığı sanayiinin memlekete yerleşmesi bakımın
dan, bunun tesisi ve bundan sonra da idame edi
lebilmesi bakımından bu nokta yi nazarı dikkate 
almaktadır. Biz bu bakımdan bütün aldığımız 
tedbirleri o istikamette almaktayız. Hıfzı Oğuz 
arkadaşımız halka meccani olarak tezgâh ve çık-
rrk vermek yolundaki hareketimizin bu şekilde 
faydasızlığını söyledi. Bizim tezgâh ve çıkrık ve
rişimiz ancak ve ancak köyümüzün zâti ihtiyacı
nı karşılamak ve boş zamanında kendisine bir 
meşgale olmak içindir. Memlekette el dokumacı
lığı sanatını yerleştirmek ve inkişaf ettirmek için 
alınması lâzımgelen tedbirler vardır. Ve Vekâ
letimiz bu mevzu üzerinde çalışmaktadır. Bugü
nün şartlarının tesiri altında biraz kuvvetlenmiş 
ve inkişaf haline gelmiş bulunan el tezgâhı doku
macılığı kooperatifleri henüz gönlümüzün arzu 
ettiği şekilde tanzim ve tensik edilmiş değildir. 
Fakat bu meselenin yarının dokumacılığınla olan 
yakın alâkası Vekâletçe nazara alınarak bugün 
el dokuma kooperatifleri vaziyeti ile yakinen il
gilenmiş bulunmaktayız. Bunların çalışmaları 
ve ortaklarının ellerinde bulunan dokuma tezgâh
larının ıslahı, mamullerinin İslahı ve bunun için 
lâzımgelen diğer teknik tesisatı yapmak için' 
plânlı bir şekilde çalışmağa başlanmıştır. Bil
diğiniz veçhile Vekâletçe tevzi edilmekte olan 
iplikten istifade edebilmek için behemehal koope
ratife ortak olmak lâzımdır. Kooperatiften ip
lik alan bütün ortakların bütün mamullerini 
kooperatife vermesi lâzımdır. Koperatif iplik ve
rirken ve ortaktan mamulü alıp piyasaya arzeder-
ken Vokaldin tâyin etliği bir had dâhilinde bir 
komisyon alınmaktadır. Bir yandan bu şekilde 
toplanan paralar, bir yandan da memlekette mü-
tekâsif bir şekilde bulunan iplik dokumacılığının 
teessüs etmiş olduğu mmtakalarda yaptırılacak 
teknik tesisata karşılık olmak üzere de beher ip
lik paketinden 50 kuruş alınmaktadır. 

Bunlardan gelen paralar ve Vekâletinize 
şimdi arzettiğim şekilde verilmiş tahsisattan ay
rılabilecek olan kısımla memleketimizin doku
macılığının mütekâsif olan yerlerinde icabeden 
teknik tesisatı yapmaya çalışacağız. Belki arka
daşlarımın bir kısmı duymuşlardır, daha bir 
kaç gün evvel Denizli'de - ki memleketimizde 
dokumacılığın en mütekâsif olduğu bir yerdir -
dokumacılığın " inkişafına yarayacak olan bir 
boya ve apre" tesisatının temeli atılmıştır. Büt
çemizi kabul ile vereceğiniz tahsisattan teknik 
işlerde mütehassıs sayılabilecek bir iki arkadaşı 
bu işlerle vazifeli kılacağız ve bu işlerin tanzim 
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ve bir plâna bağlanması üzerinde mesai sarfede-
ceğiz. Gene küçük sanatlar .şubesinden olmak 
üzere memlekette dericiliği vo halıcılığı inki
şaf ettirmek ve onların bugünün şartlarına'uy
gun bir şekilde inkişafını sağlamak için vekâ
letinizin mesaisi, gayreti mevcuttur. Küçnk 
sanat kooperatiflerini tek elden ve bir görüşte 
idare edebilmek ve bunların bugünkü Ticaret 
kanunu hükümlerine göro ye serbest zamanların 
icabına uygun olarak kendi kendilerine bırakıl
mış halden kurtaırılması için Mjllî Korunma 
Kanunumuzun verdiği salâhiyete istinaden İkti
sat Vekâleitniz Hükümete müracaatla bir karar 
istihsal etmiştir. Buna göro küçük sanat ko
operatiflerinin teknik murakabesi ve idari 
murakabesi doğrudan doğruya İktisat Vekâle
tine, verilmiş bulunmaktadır. Bu kararnameye 
istinaden İktisat Vekâletinizin tasdik vo tasvj-
biyle bunların murahhas azaları ye müdürleri 
tâyin edilebilir. Bunların idare meclisleri vo 
müdürleri iktisat Vekâleti tarafından görüle
cek lüzum üzerine değiştirilebilir. Binaenaleyh, 
aldığımız bu kararnameye istinaden başta el do
kuma,, kooneratifleri olmak üzere kooperatifi eş
miş olan küçük sanatları daha yakmden ve daha 
esaslı bir şekilde takip etmek yolunda çalışmak
tayız. Küçük sanat kooperatifleri ve bu meyanda 
dokuma kooperatiflerinden bahsederken bir ar
kadaşımın işaret ettiği bir suale do cevap ver
mek istiyorum. 

Arkadaşım dedi ki, kooperatif halinde çalış
makta olan bu sanatkârlara ve dokumacılığı ken
dine meslek ittihaz etmiş olan bu kimselere kâ
fi derecede iplik verilmemektedir. Bu mütalâa
ya diğer söz alan ardaşlarım da iştirak etmişler
dir. Esasen dairei intihabiyelerinde tetkikat 
yapın avdet buyuran mebus arkadaşların Parti 
kanalivle vekâletime gönderdikleri raporlarda 
da bu hususa işaret edilmiş bulunmaktadır. 

Arkadaşlar, vaziyetimiz şudur: Ilısai rakam
ların bize verdiği malûmata göre normal za
manlarda el tezgâhı dokumacılığı için memle
ket içinde 8 - 9 bin ton iplik sarfedilmekte idi. 
Bugünün fevkahl de'şartları içinde bizim ol tez
gâhı dokumacılığına verebildiğimiz iplik bundan 
ancak 1000 - 1200 ton kadar eksiktir. Binaeha-
lovh görülüvor ki içinde bulunduğumuz bu bü
yük ve fevkalâde, vaziyete rağmen memlekette 
ol tezgâhı dokumacılığı için hesaplanmış olan ip
lik miktarında endişe edilecek bir eksiklik yok
tur. Yalnız bugünkü ıstırabı neden çekiyoruz. 
Onun da cevabını arzedeyim. 

Arkadaşlar, bîr arkadaşımızın işaret buyur
duğu gibi, memlekette dokuma ihtiyacı harpten 
evvelki vaziyete göre' artmıştır. Çünkü pamuklu 
ithalâtı normal zamanlara göre eksilmiştir Mem
leketin pamuklu istihlâki işe bilmukabele art
mıştır. Bunların sebeplerini arzçdip vaktinizi 

I almak istemiyorum. Bu vaziyet' karşısında 
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memleket dâhilinde pamuklu dokumaya karşı 
büyük tehacüm ve tehalük başlamış ve bildiği- , 
miz şekilde memleketin binbir köşesine.dağılmış ; 

olan el tezgâhları mamullerinin fiyat kontrolle
ri tamamen yapılamadığından ve memleketin 
büyük ihtiyacı karşısında el' tezgâhlarında do
kunan pamuklu mamullerin yüksek fiyatla sa
tılması imkanı hâsri olmuştur. Arzettiğim İm 
sebepler dolayısîyle çok azalmış ve aşağı yuka
rı yok olur hale gelmiş vaziyette^ bulunan el 
tezgâhları birdenbire memlekette fışkırmıştır. 
Eğer İktisat Vekâleti muayyen bir tarihle bağ
lı olarak iplik yerme işini bir esasa bağlanma
mış ve her müracaat edene teşmil etmiş olsaydı, 
öyle denilebilir ki, bir tezgâha ayda verebile
ceğimiz iplik miktarı bir paketin dahi çok du
nunda olacaktı. Bugün tesbit' ve kabul etti
ğimiz esaslara uygun olarak, faaliyette bulunan 
tezgâhların, yaıii meslek halinde bulunan ipl'k 
tezgâhlarının adedi 47 000 dir. Bu miktar iki
den fazla ve beşe kadar tezgâhı olanlara da ip
lik verildiği bazanda 50 000 i aşmaktaydı. 
Son zamanda aldığımız^ bir tedbirle her tezgâha 
verilecek iplik miktarını katî bir şekilde tâyin 
etmiş bulurimâktâ'yız.' Arkadaşlar; eskiden ay
lık istihsalimiz ve hariçten yapılabilen ithalât
tan1 elimize geçeri miktara göre bir ay muhtelif 
miktarda tevziatta' bulunduk. Her tezgâha na
zari olarak/8 paket iplik verilir demiştik. Eli
mize geçeri miktara göre % 30, 35 hattâ % 20 ye 
kadar verdiğimiz zamanlar oluyordu.' Bu vazi
yet içinde iplik alan ve dokuyan hak sahipleri- • 
nin kısmi #zami kadınlar veya hariçle temasları 
mahdut olan vatandaşlarımız olduklarından ve 
bunlar' haklarını1 aramasını ve korumasını bilme
diklerinden/dolayı Hükümetçe kendilerine ne ve
rildiğini,tahkik edemiyor] ardı. Her , ay verdiği
miz iplik 2, 3 şekilde" oluyordu. Muayyen bir 
paketi ikiye bölıhek vaziyeti olamadığından koö^ 
peratif başında bulunan bâzı kimselerin bu iplik 
tevziatında bazı haksızlıklara sapması imkân ve 
ihtimali oluyordu! Bildiğiniz gibi ilk tesbitte 
memlekette hakikaten dokumacı olmadığı halde 
bundan bir menfaat görmek kasdiyle kaydedi
lenler vardı.' 

Sonra yine memlekette ihtiyaca'; kifayet
sizliğive buna'zamimeteri hariçten ithal edilen 
ipliklerin: pahalil'ığr dblâyısiyle' ki, son zaıriâh-
larda'dâhilîlfiyatlafâıi çok"üstünde bir fiyat ar:-, 
zetniöktödir hakikî dokumacı . olmıyân ve~ fakat 
tesbit*: edilmiş * esaslara" uyduğundan dolayı ip
lik almakta olarimiritâkalardaır bir sel halinde 
hakikî*dokumacı'IriIntakalkra, iplik akmağa baş
ladı. Şüphesiz büyük fiyat farklâriyle Bizden 15'"-
20. liraya aldıkları iplikleri 40 - 45 liraya ye* daha 
yükseğe; Bu"'ipliği almak - zorunda' olan' mintâkâ-
lara satmağa başladılar. Hükümetiniz şüphesiz ki, 
bjîûa,çmüsaade edeiriezdi. Jtplik.ırieseİesir,i mem
leketlin Mğü,nkü;Umumî 4üruriiu" içinde ve halkın 
geçiûı vâsıtası olması bakımından almış olduğu 
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yüksek ehemmiyeti ğözÖnürie alarak bir nizâma 
başlaıriak lüzumunu duyduk. Bu hususta şu 
kararları aldık. Şunu kısaca arzedeyiriı ki, „bü 
kararları alırken bizden 'iplik' alan 40 bine: yâküi 
vatandaşın vaziyeti üzerinde yapacağı tesir
leri düşündük. Alacağımız kararın büyük sarsıntı
lara . , ve .. sızıntılara . meydân vermemesi için 
tedbirli ;bulunmak lüzumunu hissettik.. _ Yalnız 
arkadaşlar, . h e r aliriari büyük karârın tatbikına 
geçildiği zaman şüphesiz ki, bâzı sızıntılar ölür. 
Biz işin .büyüklüğünü .ve., ehemmiyetini ^gözo-
nurie alarak böyle sızıntıların dahi meydâna çikT 
riıariıâsi için gayret sarfediyoruz. Memleket men
fâatine aldığmıız kararların neticesi şahsi 
menfâatleri bozulanların da yapabilecekleri gü
rültülere de karşı gelmeye karâr, verniiş bulunu
yoruz. Yaptığımız . şudur: Memleket'dâhilinde' 
koöperâtipleşıtirilıriiş olan meslek hâlindeki 
el dokuriıâcılarmıri ikiden fazla tezgâhı olanların 
Hepsini ikiye indirdik. Eskidenberijolanları yi
ne bir olarak .bıraktık. Ve gerek iplik alanların 
vaziyetlerini bilmeleri gerek kontrol mevkiin
de' olanların .vazifelerini kolaylıkla yapabil
meleri İçin her ay değişen değil sabit Hir.mik
tarda iplik yermeği uygun bulduk ve her tez
gâha iki.paket/ ' iplik vermeği kararlaştırdık. 
Bu karamdan hakîkî ye tam niânasiyle dokuma
cı olâri bazı mintakalâr büyük sıkıntıya düştüler. 
Bunu, bekliyorduk ve biliyorduk".' Vekaletin bu
nu .tamamlayıcı karârım almak üzereyiz. Yâlnız 
bu karârı alırken şüphesiz gene bir yanlışlığa mâ-
hâr vermenlek ve .aldığımız* karârın, tâm icaplara 
uygunT olabilmesini temin etmek için dokumacı 
mıntakalarda yakından tetkikler yaptırdık. 
Arkadaşların bir/ kismı avdet etmiş 'bulunmak
tadır. Diğer bir. kısmı henüz .gelmemiştir. Onlar 
da, geldikten sonra mevcut ve kooperatif leştiril-
miş olan ve meslek halinde çalışan dokumacı-, 
ları. dereceliyeceğiz. s Eskidenberi dokunla yuvası 
olmuş bulunan ye harp sprirâsi dâhi memlekette 
behemeHal, yaşatılması ye ayakta durması lâ-
zımgelen mıntakaları, diğer mıntakalara. nazaran 
daha - ziyade , takviye ; edeceğiz ve .pnlârırî bu 
günkü fevkalâde şartlar geçtikten sonra dahi. 
ayakta kalmalarını sağlayıcı tedbirleri alacağız. 

Bu tedbirlerin başında şüphesiz ki, orada 
çalışanlara daha. geniş miktarda iplik .vermek 
gelir. Bunu terhin etmek yolundayız. Bun
dan' başka o mıntakalarda el tezgâhı doku-
amcılıği inkişâfı için teknik . tesisat, ..._ fennî 
tesisat. biranevvel kurulacaktır. İplik mevzuu 
üzerinde arkadaşlarımın hassasiyetini bildiğim 
için kısaca diğer bir noktaya da temas edece-, 
ğim. Ticaret Vekâleti ile tam bir mutabakat 
halindeyiz. Memleket dâhilinde elde edilen ip
liklerle hariçten ithal edilen iplikleri birleş
tirerek tek elden tevzi etmek istiyoruz ve ip
liğin karaborsasını kaldırmak hususunda' bu
nun faydası olacağına kaniiz. Yalnız burada 
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karşılaştığımız bir müşkülât vardır. O da de
min kısaca arzettiğim gibi hariçten ithal edil
miş olan ipliklerin memleket dâhilinde imal 
edilenlerden çok pahalı olmasıdır. Devletin 
resmî bir müessesesi olan Ticaret Ofisi tara
fından son defa Hindistan 'dan getirilen iplik
ler yüzde 20 - 30 - 40 - 50 hattâ bazılarında 
.% 100 kadar bir fiyat farkı arzetmektedir. 
Halbuki İktisat Vekâletiniz memleket dâhi
linde pamuklu mensucatın fiyatını müstakar 
tutmak ve bir istikrar temin edebilmek için 
fabrikada dokunan pamuklular gibi el tezgâh
larında dokunan pamukluların da fiyatını 
tesbit ve tâyin etmiştir. Bizden iplik alan el 
tezgâhlarının ne tip mensucat dokuyucularım 
ve bunların fiyatlarını tesbit etmiş bulunmak
tayız. Şimdi bizim fiyatlardan yükseğe malo-
lan ithalât ipliğini de biz tevzi ettiğimiz ara
daki fiyat farkını ne suretle kapatacağımız 
meselesini tetkik etmekteyiz. Bu tetkikat bi
tince dâhil ve hariçten gelen ipliklerin tekel
den tevzii cihetine gideceğiz. 

Küçük sanatlara kısaca işaret etmiş bulu
nuyorum. Kâzım Berker arkadaşımız Urfa'-
ya bir debagat dolabı gönderilmesine ve orada
ki tezgâhlara kâfi iplik verilmediğinden dola
yı kâfi iplik verilmesine işaret buyurdular. 
Biz deri sanayiinin inkişafı için bu sanatın te
essüs etmiş olduğu yerlere debagat dolabı gön
dermişizdir. Yalnız Urfa'ya henüz gönderme-
mişsek bu, tahsisatımızın kifayetsizliğinden ve 
her mıntakaya aynı nispette dolap yetiştirme
ye imkân bulamadığımızdandır. Mamafih ar
zularını not ettim. Mahallî vaziyete bakarak 
deri sanayiinde Urfa'ya nazaran daha ileride 
olanlarının ihtiyacını karşıladıktan sonra ora
ya da gönderebileceğimizi vadediyorum. 

Dokuma sanayimden bahsederken arkadaş
lar memleket dahilindeki pamuklu ihtiyacın
dan ve o kanaldan umumî olarak sanayi mamul
lerimizin fiyatının yüksekliğinden de bahsetti
ler. Arkadaşlar; İktisat Vekâletiniz Devlet 
eliyle kurulmuş ye işletilmekte bulunan sınai 
müesseselerin vazifesini şu"noktalarda görmek
tedir: 

Sınai müesseselerimiz bilhassa bu kapalı 
devre içinde fiyat nâzımı rolünü aynamalıdır. 

Sınai müesseselerimiz bu kapalı devre için
de fiyat nâzımı rolüuü oynarken kendilerini 
umumî gelişimleri ve yarınları için tehlikeli 
bir>aziyete sokabilecek fiyat düşüklüğüne de 
gitmemelidir. Yani imal ettilderi mamulleri ma
liyetten aşağı bir fiyatla satarak bu müesseselerin 
yarın ufacık bir sademe karşısında yıkılması va
ziyetini ihdas etmemelidir. Hayat pahalılıkla ve 
bilhassa ihtikârla mücadelede birinci derecedeki 
ihtiyaç maddelerinin memleket dâhilinde, fiyat
larının mümkün olduğu kadar müstakar bulun
durulmasının birinci şart olduğu kanaatmdayım. 

Bu istikrarı temin için, Devlet eliyle kurulan sana
yi müesseseleri mamulleri ile husıusi eşhas tarafın
dan kurulmuş olan sanayi mamullerinin ana ihti
yaca taallûk edenlerini, bildiğiniz gibi İktisat Ve
kâletiniz Millî Korunma kanununun, Hükümete 
verdiği salâhiyetine istinaden esasen kendi eline 
almış bulunmaktadır. Geçen sene teşrin ayına ge-
linciye kadar memleket dâhilinde gerek el konma 
ve gerek Devlet eliyle işletilmekte olan fabrika
lar mamullerinin satış fiyatı her fabrikanın ken
di maliyetine göre tâyin edilmektedir. Bunun 
üzerine İktisat Vekâletinin Sümerbank ve cami
ası fabrikalarına, tâyin etmiş olduğu kârlar 
ilâve edilerek satışa arzediliyordu. Bu vaziyetin 
tatbikatta arzettiği şey fiyat istikrarını temin 
bakımından büyük mahzurlar doğurduğuna kani 
olduk. Mademki Devlet kendi elindeki fabrika 
mamullerini ve onun yanında birinci derecede 
ihtiyaç maddesi sayılan pamuklu mensucata el 
koymak suretiyle piyasaya bunları tek elden 
arzediyor o halde bunların her fabrikanın mali
yeti üzerine tesbit edilen % 10 - 15 kâr konarak 
satılması yerine tek fiyat üzerinden satılması 
mümkündür. Biz buna karar verdik ve yaptık. 
Çünkü kuruluşları itibariyle bazı fabrikalar ucu
za mal edebiliyor diğer biri ise daha pahalıya 
mal ediyordu. Sonra mamullerin nevine göre 
her birinin hakikî maliyetine de pek bakılmıyor
du. Bu sebeplerle öyle oluyordu ki, daha iyi ku
maş piyasada Devlet eliyle daha ucuza satılıyor, 
daha kötü kumaş yine Devlet eliyle daha paha-
liye satılıyordu. Hattâ muvazenesizlik o vaziyeti 
almıştı ki, pamuklu mensucatın kapış kapış sa
tıldığı bu zamanda bile Devlet sınai müesseseleri
nin bazı mamulleri satılamaz hale gelmişti. Bu 
işi kökünden halletmek ve arzettiğim gibi ihti
kârla mücadele ve fiyat murakabesinde gerek 
murakabe olunanlar, gerek halkı muayyen ve 
müstakar bir fiyat karşısında bulundurduğumuz 
takdirde daha büyük bir netice alacağımız dü
şüncesiyle geçen senenin Teşrin ayında bütün 
pamuklu mensucat fiyatlarını hamur haline ge
tirerek yeknasak bir fiyata irca ettik. Yani fab
rikaya maliyeti ne olursa olsun satış üzerinde' 
müessir olmıyacak, her fabrika, kendi maliyetine 
göre satışla tavzif ettiğimiz müesseseye malını 
verecek ve maliyeti üzerinden normal kârını ala
caktır. Fakat satışla tavzif ettiğimiz müessese. 
yine Vekâletin tesbit ettiği fiyatlar dâhilinde bu! 
malları satacaklardır. Binaenaleyh tesbit edilen: 
fiyata nazaran maliyeti yüks,ek olan fabrikaya! 
aradaki farkı verecek ve bunun maliyeti düşük 
olan fabrika mamullerinden temin edeceği fâzla: 
kârla karşılayacaktır. ; ;" 

Biliyorsunuz ki, bu mekanizmayı kurup işle^ 
tebilmek için başlangıçta ufak bir ihtiyat payı ' 
ayırmak zarureti vardı. Bunun için en münasip 
zaman olarak biz pamuk fiyatlarına zam yapıldı

ğı ve onun mamul fiyatlarına inikas ettiği zamanı 
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kabul ettik. Bu mekanizmayı kurarken, muhte
lif kaynaklardan gelen ve muhtelif fiyata mal 
olan pamuklu mensucatı bunların vasati fiyatı 
sayılacak bir esas üzerinden fiyatlandırdık ve 
bütün memlekete bu fiyattan satması için Yer-
limallar Pazarlarına emir verdik. Binaenaleyh o 
tarihten itibaren memleket dahilinde millî fab
rikalarda istihsal edilen ve Devlet tarafından 
eL konulmuş olan pamuklu mamulleri artık tek 
fiyat üzerinden satılmaktadır. Teşrinisaniden 
bu zamana kadar vukua gelen herhangi bir 
tahavvülü satış fiyatlarımıza inikas, ettirmedik. 
Bu mevzuda karar almanın diğer büyük bir 
faydadasını da gördük. Bu yolda giderken karşı
mıza hangi fabrikanın pahalı mal yaptığı ve 
hangi nevi malların ahenkli fiyat listesine gö
re zararlı olduğu kendiliğinden çıktı. Bu tipleri 
imalât programlarından çıkarmaktayız. Bu suret
le pamukluda bir fiyat tenezzülüne belki git
mek imkânını bulacağız. 

Millî fabrikaların gerek halk nazarındaki 
prestijini gerek yarma karşı dahi hazırlıklı bu
lunmak bakımından kalite ve evsafa büyük ehem
miyet verilmesi lüzumuna kail olduk. Harp 
senelerinin verdiği zaruret neticesi ve hariçten 
yapılan ithalâ.tm azalmasının yarattığı tazyik 
neticesi memleketin ihtiyacını büyük ölçüde kar
şılamak için evsafından fedakârlık ederek mik
tara gidilmiş vaziyetler vardı Biz peyderpey 
fabrikaların umumî istihsalâtmı düşürmeden 
1944 senesi başında da ikinci bir evsaf iyiliği 
yaptık. Bu defa Sümerbank'm dokuma fabrika
larının Kayseri'de yaptığı devre toplantısında 
ittihaz edilmiş olan bir kararla da 1944 senesi 
haziran ayından itibaren daha yüksek evsafta 
mal imal etmeyi programımız içine aldık. Bu 
arzettiğim kararlar neticesi harpten evvelki 
memleket dahilî fabrikaların pamuklu mensu
cat evsafına hemen hemen yüzde yüz yaklaş
mış bulunmaktayız. Aldığımız ve demindenberi 
izahına çalıştığım tedbir ve tertipler sayesinde
dir ki, pamuklu mensucatın fiyatını arttırma
dan evsafını iyileştirmeğe muvaffak olduk. 

Feridun Fikri arkadaş, İktisadi Devlet Te
şekküllerinin umumî heyetinde temenni edilen 
bir mevzua temas ederek bütün pamulularm 
tek elden ve tek esas dairesinde tevzii için iktisat 
Vekâleti ile Ticaret Vekâleti ne kararlar aldı? 
diye sordular. Pamuklu mensucatın, halkın ek
mekten sonra birinci derecede bir ihtiyaç mad
desi sayılan bu malın kalitede de iyilik yapmak 
cihetine gittik. Arkadaşlar, şimdi rakamlarla da 
huzurunuzda arzedebilirim. Evsafı iyileştirmenin 
miktar üzerinde yapacağı menfi tesiri fazla gay
retle ve istihsalle umumî istihsalâtımızda düşük
lük vukua getirmeden yaptık. Evsaf yükseltil
mesinin maliyetlerimizde yapacağı tesiri de kıs
men tasarrufa riayet ve masrafları kısmak su
retiyle, kısmen de fiyat ahengini tesis etmek 
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için kurduğumuz fondaıi karşılamak suretiyle 
pamuklu mamullerin evsafını fiyat arttırmadan 
temin etmiş bulunuyoruz. Pamuklu mensucatın 
evsafını harpten evvelki vaziyete yaklaştırmış 
bulunuyor. Geçen senenin teşrinisanisinde al
dığımız kararla evsaf düzeltmesine gittiğimiz 
gibi 1944 senesi başında da ikinci bir dâhilde 
imal edilenlerle dıştan memlekete girmiş olan
larının fiyatını her gelen parti fiyatına veya 
her fabrikanın kendine mahsus maliyetine gö
re oynar, seyyal ve kontrolü mümkün olmıyan 
yer yer pahalı ve ucuz şekilden kurtarmak yo
lunda mesai sarf etmekteyiz. Hükümetiniz İkti
sadi Devlet Teşekkülleri Umumî Heyetinde mev-
zuubahis olan ve Feridun Fikri arkadaşımın da 
burada işaret ettiği prensibe iştirak etmektedir. 
Bu mevzudaki tetkiklerimiz ilerlemiştir. Hariç
ten ithal edilen ve bugün senede 3 - 5 bin ton 
arasında oynayan pamuklu mensucatı da da
hilî mensucat gibi tek fiyata irca etmek istiyo
ruz. Biz yalnız halkın umumî ihtiyacına cevap 
veren tiplerle meşgul olacağız, bunların içinde 
lüks'sayılabilen veya tâli sayılabilen ve memle
ketin mahdut bir zümresinin ihtiyacını karşıla
yanlarla biz meşgul olacak değiliz. Bu nevi men
sucat şüphesizdir ki, Ticaret Vekâletinin kon
trolü altında ve yeni çıkan kararnamenin koydu
ğu hükümler dâhilinde takip edilecektir. 

Bundan sonra yünlü mensucatta da bu yola 
gitmek hususunda henüz tetkik safhasındayız. 
Yünlü mensucatın kendine mahsus hususiyeti 
dolayısiyle ona pamuklu kadar seri gidebileceği
mizi tahmin etmiyoruz. Fakat yünlü mensucatın. 
da pamuklu yanında büyük ihtiyacı karşılayan 
bir madde olması itibariyle üzerinde esaslı ve 
ciddi olarak çalışmaktayız. 

Arkadaşımız F. Fikri yarının fiyat sukutuna 
karşı ne yapılıyor, ne tedbir alınıyor, buyurdu
lar. Bu suallerine yarının fiyat sukutuna karşı 
alınabilecek olan en müessir tedbirin içinde bur 
lundüğumuz şartların ve kolay mal satma im
kânlarının bizi gevşekliğe asla kaptırmaması ve 
millî servetle kurulmuş olan fabrikaların âtisini 
ancak ucuz -ve sağlam' mal imal etenelerinde 
görmek lüzumuna kani bulunduğumuzu söyle
mekle cevab vereceğiz. Bu-sahada ciddi tedbir
ler ve esaslı çalışmalar yapmaktayız. 

Hergün maliyete müessir olabilecek yükseliş
lere rağmen bugün millî fabrikalarımızın gerek 
istihsallerini genişlettirmesi ve gerek bünyeleri 
içinde yapılmış umumî tasarruflara riayet etmesi 
bakımından diyebilirim ki geçen seneye nazaran 
umumî maliyetimizde yükseliş değil bir azalış 
vardır, tıpkı pamukluda olduğu gibi. Fakat şüp
hesiz ki pamukluda olduğu şekilde bir hamur 
şeklinde leğil ancak her sınai müessesemizin 
imal ettiği muhtelif cins malların kendi bün
yesi içerisinde maliyetini ciddi olarak tetkik et
mek ve bunlara vereceğimiz kâr hatlerini vasati 
olarak hususi sanayie verdiğimiz kâr haddi üze-
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rinde tutmamak fakat birinin mamulünü mem
lekete daha faydalı olacağını umduğumuz za
man zararına dahi satarak diğerinin üzerinden 
alacağımız biraz yüksek kâr ile bu zararı karşı
lamak şeklinde ifade elebileceğim umumî bir isti
kametimiz olacaktır. Yani dış ticarette yaptığı
mız gi-bi prim esasının aşağı yukarı bir benzeri. 
Yani Devlet eliyle istihsal edilen sınai mamuller 
üzerinde birinin fazla kârını diğerinin zararına 
karşılık olarak göstermek ve bu suretle maliyet
lerdeki yükselişi satış fiyatlarına aksettirmeden 
bertaraf etmek yolunda çalışıyoruz. Ve bu saye
dedir ki Hükümetiniz hayat pahalılığına bi
rinci derecede müessiriyetini nazarı dikkate 
alarak kömür fiyatlarına bize maliyeti daha 
yüksek olduğu halde zam yapmamağa karar 
altına almtrştır. Devlet sanayi müesseselerinin 
umumî fiyat poletikası ve memleketin hayat pa
halılığı üzerindeki rolünü ve görüşlerimizi 
kısaca işaret etmiş bulunmaktayım. Bu mevzu 
üzerinde daha çok şeyler söylenebilir. Fakat 
daha fazla, vaktinizi suiistimal etmek istememek
teyim; (Kâfi sesleri). 

Müsaade buyurursanız, arkadaşlarımın temas 
ettikleri bazı mühim noktalara da cevap vereyim. 

Bir arkadaşımız deliki, şeker fiyatları paha
lıdır. Şeker şirketinin maliyeti de çok yüksektir. 
Halbuki şeker halk ihtiyacının başında gelir ve 
onun ucuzlatılması lâzımdır. 

Bu buyurdukları noktaların hepsine iştirak 
mevkiinde değilim. Bilirsiniz ki, şeker satış fi
yatı bizim maliyet fiyatımızla alâkadar değildir. 
Devlet, şekeri eskiden normal zamanlarda ol
duğu gibi maliyet fiyatı üzerine.muayyen vergi 
koyarak satış fiyatını tesbit etmektedir. Bu
günün şartlarına göre şekerden elde ettiğimiz va
ridat bütçede sarahatle Varidat kısmında göste
rilmiştir. Varidat bütçesinde şeker istihlâk ver
gisi olarak görülen rakamdan herhangi bir fe
dakârlık yapmadıkça şekeri ucuzlatmanın imkâ
nı yoktur. Binaenaleyh şeker fiyatı hakkındaki 
bu noktayı vekâletimi alâkadar etmemekle be
raber tebarüz ettirmek isterim. 

Şekerin maliyet fiyatına gelince; bu maliyet 
bizim iftiharla söyliyebileceğimiz bir düşüklük
tedir. Diğer sanayi mamullerinin yüksekliğine 
göre ayrıca bir vaziyet arzetmemektedir. Malû
mu âliniz şekerin maliyetine birinci derecede 
müessir olan pancardır. Pancarı kaça aldığımız-
malûmdur. Pancar ziraatini teşvik bakımından 
pancar zürrama verdiğimiz şeker pirimi de ma
lûmdur. Binaenaleyh bu kısım nazarı itibare 
alınırsa bizim şeker sanayiimizde umumî masraf
larımız dedikleri şekilde artmış değildir. Ve 
her zaman övünülecek bir vaziyettedir. Kısaca 
rakam olarak istiyorlarsa en son yaptığımız tet
kiklere göre şekerin maliyeti 77 - 78 kuruş ara
sındadır. Üst tarafının vergi olduğunu arzet-
miş bulunuyorum. 

Bir arkadaşım sanayi müesseseleri içinde bu-
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lunduğumuz sene zarfında kömür ihtiyacını te
min etmişler midir? buyurdular. Kömür istihsa-
limizdeki mesut inkişaf ve onun hiç bir arızaya 
uğramadan devam eden bugünkü hali beni sual 
buyurdukları noktaya müsbet cevap vermek im
kân ve bahtiyarlığında bulundurmaktadır. Mü
nakalât Vekili arkadaşımız da bilhassa kömürün 
daha muntazam ve seri şevki imkânını bize ver
diği için bugün geçen seneki vaziyete göre çok 
f erahlı durumdayız. Ve hakikaten sanayi mer
kezlerimizin başında gelen istanbul'da denilebilir 
ki, daha.bugünden sanayi müesseselerimizin kö
mür ihtiyacı geniş ölçüde karşılanmıştır. Devlet 
eliyle işleyen bütün sanayi müesseselerinin kö
mür ihtiyacı da eskiye nazaran stoklu denecek 
bir vaziyete getirilmiştir ve karşılanmıştır ve her 
şeyin başında olan Devlet Demiryollarının kö
mür htiyacı da hepimizi memnun edecek vazi
yette .stoklu bir hale gelmiştir. (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar; çimento için bir arkadaşımız işa
ret buyurdular, çimentonun memleketin kal
kınması ki, ve içinde bulunduğumuz şartlar ba
kımından memleketin müdaf aasmdalri rolünü he
piniz takdir buyurursunuz. Binaenaleyh çimento 
yerinde olarak ehemmiyet verdiğimiz bir madde
dir. Ben hatırlamıyorum belki demişimdir, 
geçen, sene çimento istihsalimizin 230 bin tonu 
bulacağını söylemişim. Halbuki, 207 bin ton ol
muş. Dedikleri doğrudur. Tahminimiz eksik 
çıkması fabrikalarımızın kusurundan değildir. 
Geçen sene sonlarında bazı müesseselerimizi kö
mür stokiyle takviye etmek hususundaki gay
retler neticesi Münakalât Vekâleti uzun aylar 
Sivas fabrikasına kömürü getiremedi bu sebeple 
bu fabrikamızın istihsali ümit ettiğimiz neticeyi 
vermediğinden dolayı tahminimiz de beş on bin 
tonluk bir eksiklik olmuştur, içinde bulunduğu
muz sene zarfında; bir arızaya uğramadığımız 
takdirde verdiğimiz rakamlar tahakkuk edecek 
ve kuvvetle ümit ediyorum ki, 300 bin ton çi
mento istihsal etmek kabil olacaktır. Ve yine 
huzurunuzda şükranla arzederim ki, fazla çi- " 
mento istihsalinde bulunmak için lâzımgelen kö
mürü ve çimentoyu kaldırmak hususunda Müna
kalât Vekâletinin büyük gayretleri olmuştur. 
Bütün temennim şimdiki tempoda bu gayretin 
devam etmesidir. . 300 bin tonluk çimento içinde 
bulunduğumuz senenin ihtiyacını yüzde yüz kar-
şılıyacak vaziyette değildir. Bu itibarla hariç
ten çimento getirmek istiyenlere de ithal için müsa
ade vermekteyiz. Yalnız şunu söyliyebilirim ki, esa
sen mesul diğer vekil arkadaşlarım da ifade bu
yurmuşlardır, geçen seneye nazaran bu sene, 
oldukça bir ferahlık »hâsıl olmuştur. 

Ana meselelerden biri olmak itibariyle, sab
rınızı belki suiistimal ediyorum, kısaca söyle
mekte fayda mülâhaza ediyorum, bir arkadaşı
mız işçi meselesinden bahsettiler, işçi meselesi 
şüphesiz ki, sanayiin inkişafı ve ayakta durma--
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sı için lâzımgelen ana meselelerin başındadır. 
Bizim gibi yeni sanat kuran memleketlerde ve 
bilhassa bu sanayii süratle ve genişi hacimde 
kurmak istiyen ve onu elindeki bütün imkân
larla tahakkuk ettirmeye çalışan bir memleket
te onunla muvazi ölçüde kalifiye işçi bulma
nın imkânı yoktur. Fabrikaya bağlı ve fab
rikada hakikaten randımanlı mesai verebilecek 
işçi yetiştirmek yolunda büyük gayretlerimiz 
vardır. Yüksek teknik eleman yetiştirmek için 
harice geniş ölçüde talebe göndermiş olduğu
muz gibi memleketimizdeki müesseselerimizde 
dahi talebe yetiştirmekteyiz, ve bildiğiniz veç
hile Maarif Vekâletimizin teknik öğretime verdi
ği geniş ehemmiyet dolayısiyle memlekette ya
rının sanayiini yürütecek olan kolları geniş öl
çüde yetiştirmek yolundayız. Hükümetiniz 
buna gayret sarfetmektedir. Müesseselerimiz 
de kendi bünyeleri içinde çırak okulları açarak 
ve kendilerine bağlı amele yetiştirmek için gay
ret sarfetmektedirler. Bunun yanında ameleyi 
fabrikaya bağlı kılabilmek için alınması lâzım
gelen şüphesiz mütemmim tedbirler de vardır. 
Bu tedbirler üzerinde bir çok arkadaşlarımızın 
bildikleri veçhile alınmış mühim kararlarımız 
mevcuttur. Fabrikaya bağlı kalifiye işçi ye
tiştirmenin birinci çaresi fabrikanın yanında, 
içerisinde çoluğu, çocuğu ile oturacağı bir ev 
temin etmektir. Bu maksatla yaptığımız mas
raflar îstisgar edilmeyecek haldedir. Rakam 
olarak belki hata edebilirim, Fakat aşağı yu
karı 8 - 9 milyon liralık yalnız Sümerbank ca
miasının inşaat masrafı olmuştur. Bunların 
kısmı âzami amele evleri, amele pavyonları ve 
amele sitesi için olmuştur. 

Demek ki, bir fabrikanın duvarı örülüp içine 
makinaları getirilerek konulduktan sonra o fab
rikanın bütün işi bitmiş değildir. Biz büyük 
hamlelerimizi ve şükrana lâyik gayretlerimizi 
sarf eder ek yeni fabrikalar kurduk fakat zama
nın ve imkânımızın müsaadesizliği bize -o fab
rikaların istilzam ettiği bütün mütemmim tesi
satı yapmağa imkân vermemiştir, istediğimiz 
kadar hariçten makine getirtip yeni fabrikalar 
kuramamak vaziyetinde olduğumuz şu seneler
de biz mevcut tesislerimizin daha randımanlı 
ve daha rasyonel işliyebilmesi ve onlardan âza
mi kapasitelerine mümkün olduğu kadar yakın 
bir şekilde istifade edebilmek için bir ;nci unsur 
olan ameleyi fabrikaya bağlamak yolunda gay
retler sarf etmekteyiz. 

Amelenin umumî Hıfzıssıhhası hakkında bir 
doktor arkadaşım dediler ki, İktisat Vekâleti 
teşkilâtı içinde bu işle meşgul olacak bir yer 
yoktur. Tek doktor kadrosu vardır dediler. 
Arkadaşlar işçi meselesiyle kül halinde meşgul 
olan bir dairemiz mevcuttur. 

iş dairesi. Bu daire iktisat Vekâletine bağ
lıdır. iş dairesi umumî işçi hıfzıssıhhasiyle 
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meşgul olan bir şubeye de maliktir. Bundan 
başka bugün Devlet eliyle işleyen bütün sınai 
müesseselerin kanunların emrettiği şekilde -
doktorları ve işçinin sıhhatiyle meşgul olan 
müesseseleri ya kurulmuş veya kurulmaktadır 
ve.bu fabrikayı sevkii idare eden ana teşekkül 
elinde de umumî hıfzıssrhha işiyle meşgul ola
cak umumî müfettişler vardır. Binaenaleyh 
Devlet ediylc işletilen sınai müesseselerde işçi
nin sağlığiyle 'alâkalı tesisler kurulmuş ve ku
rulmaktadır. • Bizim kadromuzda işaret ett ik-. 
leri doktor, Vekâlet doktoru ise o alelûmum 
Vekâlet dairelerindeki gibi memurlar içindir. 
Arzettiğim gibi" işçi sağlığiyle kül halinde meş
gul olan bir daire vardır. Onun sağlık şubesi 
mevcuttur. Her fabrikanın, her müessesenin 
hastanesi, reviri ve sairesi olduğu gibi orada 
çalışan doktorlar da vardır ve bu fabrika ve 
müesseseleri idare etmekte olan Sümerbank'in 
hrfzıssıhha müfettişi vardır. Bütün bu cami 
içindeki insanların sağlık vaziyetini mahallin
de tetkik ve teftiş eder, alınması lâzımgelen 
tedbirleri tesbit edip umum müdürlüğe verir, 
b u i ş de halledilmiş olur. Yalnız bu mâruzâtım
la demek istemiyorum ki, işçi mevzuunda baş
ka yapacaklarımız yoktur. Arkadaşıma bir 
noktadan hak veririm, sınai kalkınmanın mev-. 

'zuurıu teşkil eden işçi mevzuunu yalnız sağlık 
bakımından değil, kül olarak ele almak ve 
memleketin yarınki inkişafına göre muhtaç 
olduğumuz bu.elemanı istediğimiz şekilde işli-
yebilmek için bunun üzerinde ciddiyetle dur
mak lâzımdır. Bu hususta kanuni olan icaplar 
yapılmaktadır ve kanuni mevzuatı bulunmıyan 
hususları da kanunileştirmek için tetkikatta bu
lunmaktayız. 

Malûmu âliniz İşçi Sigortası Kanunu vak
tiyle Meclisi Âliye verilmiş, Yüksek Meclis 
bilir, fakat yine arzetmek istiyorum, bir iki 
Encümenden geçtikten sonra yeni yapılan in
tihap dolayısiyle kadük olmuştur. Biz bu ka
nunu yeniden ele aldık ve yeniden gözden ge
çirdik, bunu yeni şekliyle tekrar Yüksek Mec
lise takdim için teşebbüse geçeceğiz. 

K. KAMU (Rize) — Bu sene çıkarılmasını 
rica edeceğiz. 

ÎKTÎSAT VEKİLİ P. SÎRMEN (Devamla) 
— Bendeniz, Yüksek Meclise vadedebilirim 
ki,' ' .bunu âzami bir ay içinde Heyeti Vekile-

' den çıkararak Meclisi Aliye takdim edeceğim 
ve ben de sayın Kemalettin Kamıı arkadaşımın 
temennisine iştirak ederek Yüksek Meclis En
cümenlerinden bunun seri. bir şekilde tetkik 
olunup kanun şekline çıkmasını rica ederim. 

Necmeddin S'p-hii* Sılan arkadaşım da ma
den işlerinden bahsettiler. Arkadaşlar, Tür
kiye'nin toprakaltı servetleri biliyorsunuz 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü tarafından 
esaslı bir şekilde tetkik edilmektedir. Bütün 
Türkiye 8 kısma ayrılarak jeolojik tetkik ya-
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pılmıştır. Yalnız bunun şimdiye kadar 7 paf
tası ikmal edilmiş yalnız 8 nci kısmı kalmış
tır. Bu sekizinci kısım Sivas havalisidir. Tun
celi 'ndeki madenler hakkında arkadaşımın Da-
lıis buyurdukları saha bilmiyorum hangi nuu-
takalardır. Belki bunlar bu sene bizim tetki
kini ikmal edeceğimiz kısma dâhil bulunmak
tadır. Mamafih Tunceli'ndeki yeraltı servetle
ri hakkında Maden Tetkik ve Arama Enstitü
sünün malûmatı olan noktalar da vardır. Ora
da krom madeni olduğunu biliyoruz. Kendileri 
de pek güzel işaret buyurdular. Yalnız ora
daki halkın kalkınmasını saglıyacağız diye bi
zim umumî maden işletme programında Tun
celi'ye mahsus istisnai bir karar almamızı zan
nederim ki, . Yüksek. Heyetiniz de terviç et
mez. Yeraltı servetlerimize lâyık olan ehemmi
yeti imkân nispetinde vermekteyiz ve plânlı 
şekilde işletmelere devretmekteyiz. 

Şefik arkadaşım Malatya Bez Fabrikasın
dan bahsettiler. Bu fabrikanın inşası esnasın
da derpiş edilmiş olan oradaki bir dereden 
eletrik istihsal etmek işinin halledilmemiş ol
duğunu beyan buyurdular. Bendeniz geçen yaz 
o mmtakada dolaşırken sayın arkadaşım da 
orada idi. Bahsettikleri dereye beraber gittik, 
tetkik ettik. Esasen bu hususta evvelden yapıl
mış tetkikat mevcuttu ve hakikaten işaret buyur
dukları gibi Malatya fabrikası kurulurken ener
jisinin o sudan istihsal edilmesi mevzuubahis 
edilmiş ve o mülâhaza ile kurulmuştu. Yalnız 
bu tesisatın kurulabilmesi için ilk yapılmış olan 
plânlar bir milyon küsur bin liraya mal olacağı 
merkezinde idi. Fakat harp vaziyeti ve bugün
kü fevkalâde şartlar içinde, benim orada bulun
duğum zaman tahmin edilen 3,5 milyon liradan 
aşağı değildi, bilâhara burada, yaptığımız tet
kikler neticesinde bunun 4,5 milyon liradan aşa
ğı mal edilemiyeceği anlaşıldı. Bugünkü şartlar 
içinde buraya-bu parayı ayırmağa imkân bulama
dık. Arkadaşım dediler ki, bin küsur kilometre
lik yoldan oraya kömür getiriliyor. Bunun için 
750 000 lira sarf edildiğine göre kendiliğinden 
buraya sarf edilecek para kısa bir zamanda amorti 
edilebilir, bunu tehir etmek iktisadi bakımdan 
da mahzurludur. Bizim o fabrikadaki kömür 
ihtiyacımız 12 - 13 bin tondur, yani buyurdukları 
rakamdır. Fakat bu kömürün 2 - 3 bin tonu esa
sen fabrika için lâzım olan buharı temin etmek 
bakımından, elektrik santralını kursak dahi gön
dermemiz lâzımgelen kömürdür. Yaptığımız tet
kiklere göre 8 - 9 bin ton kömür tasarrufu olabi
lecektir. Bu, bizim için büyük bir şeydir. Fakat 
8 - 9 bin ton kömürün oraya kadar nakil ücreti, 
ton başına nakil ücreti zannederim 20 lira tut
maktadır, buyurdukları gibi senede 750 bin lira 
olmaktadır. 20 liradan bu kömürün nakliye üc
reti .1.60 - 180 bin liralık bir rakam tutmaktadır. 
Binaenaleyh bizim burada yaptığımız hesaplara 

göre, arzettiğim gibi aslında kendileriyle tama-
miyle mutabıkız. Tek mahzurumuz bugün bu 
iş için elimizde 4 - 5 milyon liranın bulunmaması
dır. Bunu temin ettikten sonra bunun derhal 
tatbikatına geçeceğiz. Eğer hakikaten söyledik
leri gibi iki senede amorti etmek imkânı olsaydı, 
ne yapar yapar onu da bulmak çaresine giderdik. 
Hulasaten şunu arzediyorum ki, beraber de tet
kik ettik. Esasen fabrika kurulduğu zaman alın
mış bir karardır. Fakat kısaca arzettiğim se
bepler dolayısiyle henüz realize edemedik. 

Bir arkadaşım; lüks eşya imalinin yasak edil
mesinden bahsettiler. Arkadaşlar, demin de ver
diğim kısa izahattan anlaşılmıştır ki, memleketin 
esas ihtiyaç maddelerini imkân nispetinde fazla 
istihsal etmek yolunda gayret sarf etmekteyiz. 
Yalnız memlekette lüks sayılabilecek bazı mallar 
ve maddelerin imali için kurulmuş olan tesisleri
mizin faaliyetten alıkonması doğru olmıyacağı 
kanaatmdayım. O tesisle! esasen bizim için ha
yati sayılan bir maddenin imalinde kullanılabi
lecek bir mahiyet arzuluyorsa,, bunları derhal 
yaparız. Ve o mahiyette olanları kendimiz imalât 
programını çizmiş olmamız itibariyle o istikamete 
çalışmağa sevketmiş bulanmaktayız. Ama, bu
günkü şartlir içinde lüks'sayılabilecek b''Y mad
denin imali için kurulımr tesisibri muattal bırak-
maktansa onları memleketin ham maddesini kıy
metlendirmek ve basit mikyasta da olsa memleke
tin ihtiyacını karşılaması bakmandan faalivette 
bulunmalarına devam ettirilmelerinde fayda mü
lâhaza ederiz. Ark idamlarımın not edebildiğim 
suallerine zannediyorum ki, cevap arzettim. (Kâ
fi sesleri) tatmin etmediğim bazı arkadaşlar var
sa... 

N. FIRAT (Samsun) — Evet veya hayır di
ye kısa cevapla karşılanacak bir sualim var. Yük
sek Vekâlet yüzlerce dokuma kooperatifiyle meş
gul olacağına bunları federe etmek suretiyle bir 
tek müessese ile meşgul olmayı faydalı addetmi
yorlar .mı? (Cevabı bir kelime ile olmaz sesleri). 

İKTİSAT V. P. SİRMEN (Rize) —Koope
ratifler mevzuu hakkında teferruata girmedim. 
100 küsura baliğ olan el dokuma kooperatifleri
nin her biri kendi kendini iyi istikamette gider 
bir şekilde idare edemediğnden bunları brlik ha
linde toplamayı ve o birliğin başına yeni karar
name ile aldığımız salâhiyet ile kuvvetli arka
daşlar koyarak Vekâletin görüşü dâhilinde ve 
hepimizin gönlümüzün istediği istikamette yürü
mesini temin edeceğz. 

REÎS — Fasılların müzakeresine geçilmesini 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Fasılların müzakeresine geçilmiştir. 

F- Lira 
636 Vekil tahsisatı 5 320 

REİS — Kabul "edilmiştir. 
637 Maaşlar 297 730 

REİS — Kabul edilmiştir. 
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638 

639 

640 

641 

642 

643 

644 

645 

646 

647 

648 

649 

650 

651 

652 

653 

654 

Lira 
•Ücretler 650 432 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 53 016 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
1683 sayılı kanunun. 58 nci mad
desi gereğince verilecek tekaüt 
ikramiyesi 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. • ^ • 
4178 sayılı kanun gereğince veri
lecek çocuk zammı 1 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 
4178 sayılı kanun gereğince veri
lecek yakacak zammı 1 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez büro masrafları 39 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 22 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Matbu evrak ve defterler 10 000 
REİS —- Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 31 777 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli ... 11 450 
REİS •— Kabul edilmiştir. 
Nakil vasıtaları masrafları 7 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar . 90 001 
REÎS — Kabul edilmiştir. -
Melbusat 12.000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
3335. sayılı kanun, gereğince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas- . 
rafları 2 500 
REİS —- Kabul edilmiştir. 
Kömür havzasına ve diğer ma- • 
denlere ait masraflar 9 501 
REİS-—Kabul edilmiştir. 
Teşviki sanayi kanunu gereğin
ce verilecek prim karşılığı 1 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Sanat modelleri. satın alınması, 
dağıtılması masrafları 290 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. . 

F . 
655 

Lira 
Kongrelere ve Milletlerarası 
müesseselere iştirak masrafları 3 
REİS — Kabul edilmiştir. . 

656 Krom madenleri ve Ereğli hav-
. zası ocakları ve diğer madenle

rin ruhsat tezkeresi ve imtiyaz 
sahibine 2818 sayılı kanunun 
6 nci maddesinin A. B. C. bent
leri mucibince verilecek tazminat 
ile aynı madenlerdeki tesisat kar
şılığı olarak ruhsat tezkeresi ve
ya imtiyaz sahiplerine verilecek 
tazminat 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

6£7 İşçi Sigorta İdaresi masrafı ile 
3008 sayılı kanunun 89 ncu mad
desinin tatbiki masrafı 12 000 

-REİS — Kabul edilmiştir. 
658 El ve ev sanatları kooperatif 

kurslarının her türlü kurma, 
idare etme ve okutma masrafları 
ve öğretmen ücretleri 10 000 
REİS—•• Kabul edilmiştir. 

659 .Yazı, neşir ve propaganda masn 
rafları ' 10 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

660 Yabancı mütehassıslar, tercü
manlar ve memurlar ücreti 20 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

661 Ziyafet masrafları 10 000 
REİS '— Kabul edilmiştir. 

662 Tamir masrafları " 2 500 
. REÎS — Kabul edilmiştir. 

663 Geçen yıl borçları 3 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

664 Eski yıllar borçlan 2 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

665 2804 sayılı kanun gereğince Ma
den Tetkik ve Arama Enstitü
süne yardım 2 335 451 
REİS — Kabul edilmiştir. 

İktisat Vekâleti bütçesinin müzakeresi bitmiş
tir. Cumartesi günü saat 10 da toplanılmak üzere 
•inikada son veriyorum. 

Kapanma saati : 21,27 
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