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1. — OEÇEN TUTANAK ÖZBTt 

Birinci Oturum 
1948" vılı yedi aylık Bütçe Kanunu tasarısının 

görüşülmesine devam edilerek Ekonomi Bakanlığı 
bütçesinin tümü üzerinde bir müddet görüşüldü 
ve dinlenmek için yarım saat Oturuma son ve
rildi.. 

İkinci Oturum 
Ekonomi Bakanlığı bütçesinin tümü hakkın-

Raporlar 
1. —: Belediyeler Bankası hakkındaki 2301 

sayılı kanunun 5 nci maddesinin (A) fıkrasının 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde-
ilâlşsine dair kanun.tasarısı ve Maliye ve Bütçe 
Komisyonları raporlariyle Mahallî tdadeler İmar 

.t — 1945 yılı yedi aylık Bütçe Kanunu ta-
mrısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/388) 

A — Ekonomi Bakanlığı bütçesi 
BAŞKAN — Ekonomi Bakanlığı bütçesinin 

tümü hakkmdaki görüşmeye devam edilecektir. 
Söz Ekonomi Bakanı Fuad Sirmen'indir. 
EKONOMİ BAKANI F. SİRMEN (Rize) 

— Muhterem arkadaşlarım; dün ve bütçenin 
umumî müzakeresi yapılırken sorulmuş olan 
suallerin Çevaplıyamadığmı kısımlarını cevapla
mağa gayret edeceğim. 

Bir arkadaşımız bağ kükürdü meselesinden 
bahsettiler. Bağ kükürdünün fiyatının fazla 
olduğum; ve bunun kükürt cürufundan yapıl
mış olması dolayısiyle fiyatmm indirilebileceği
ni söylediler. Bu hususta kendilerine vereceğim 
cevap şudur: 

Bağ kükürdü, Tarım Bakanlığiyle mutabık 
bulunularak yapabildiğimiz âzami tenörde imal 
edilmektedir ve fiyatının indirilmesi mevzuun
da hassasiyetle duurlmaktadır. Geçen sene tor

da görüşülmeğe devam edildi. Cumartesi günü 
saat 10 da toplanılmak üzere Birleşime son ve
rildi. , _ "'*" 

Başkanvekili Kâtip Kâtip 
Aydın İsparta Erzincan 

Dr. M. Germen K. Turan B. K. Çağlar 

Bankası hakkında kanun tasarrsı ve İçişleri ve 
Bütçe Komisyonları raporları. (1/187, 331) (Gün
deme) ; 

2. — İş kazaları ile meslekî hastalıklar ve 
analık sigortaları hakkmda kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/316) (Gündeme); 

- I hası 12 liraya olan bu kükürdün fiyatını bu 
sene 11 liraya indirmiş bulunuyoruz. Bundan 
daha fazla indirmeğe bu sene için imkân bula
madık. Arkadaşımızın dileğini nazara alarak 
gelecek sene bunda ikinci bir indirme imkânı 

ı olup olmadığını ciddiyetle araştıracağız ve müm
kün olursa bunu da yapacağız. 

Arkadaşlarımdan bazıları garp linyitleri iş-
ı letmelerimize amele tedariki için tatbik edilmek-
ı te olan mükellefiyet usulünden bahsettiler ve 
ı bunun doğru olmadığı ve iyi neticeler verme-

diğni ileri sürerek mümkünse kaldırılmasını is
tediler. Arkadaşlar, Garp linyitlerimiz, bili-

ı yorsunuz, büyük harbin şiddetlendiği devirler-
ı de memlekete tehlikelerin yaklaşmağa başladığı 

bir zamanda memleket müdafaasının büyük icap
ları nazara alınarak ele alınmış ve kısa bir za-

ı manda geniş ölçüde harekete geçilmesi karar
laştırılmıştı. O mmtakalarda eskiden beri işle-

c tilmekte olan kömür ocakları gayet mahdut bu-
l lunduğundan dolayı kömürde çalışmakta bulu

nan ve bunu kendisine meslek ittihaz etmiş 
- i olan işçi adedimiz çok azdı. Bu boşluğu karşı-

2. — HAVALE EDİLEN KAÖITLAB 

BÎRÎNCt OTURUM 
Aşılma saati : 10 

BAŞKAN — Ş. Günaltay 
KATİPLER : B. K. Çağlar (Erzincan), N. Baydar (Malatya) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— 396 — 
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lâyabilmek için ister istemez orada mükellefi- ı 
yet usulüne gidilmiş, bu usulün tatbı kından 
şimdiye kadar alınan neticelere göre mutaaddıt 
ıslahlar yapılmış ve en son, zannediyorum ar
kadaşların kısmı ft7ıflTmr»n malumudur, yeni
den mükellefiyet usulünde bazı istisnalar ve 
ferahlık verici esaslar kabul edilmiştir. Ekono-
mi Bakanınız da bu mevzuda konuşan arkadaş-
arın fikrine tamamen iştirak etmektedir. He
defimiz ve gayemiz bir an evvel ve bir gün ön
ce bu mükellefiyet usulünü terketmektır. Bu 
mevzuda ciddi olarak çalışmaktayız ve çok uzun 
olmayan bir zaman zarfında bu mıntaka için bu
na muvaffak olabileceğimizi de ümit etmekteyiz. 

Arkadaşlarımdan bazıları balıklarımızın mem
lekette kiymetiendirilmediğinden bahsederek mü
talâada bulundular. Biliyorsunuz ki su mahsul
leri mevzuu iktisat Bakanlığının taksim edilme
diği devrede Denizbanka verilmiş vazifeler ara
sında bulunmakta idi. Bilahare Ticaret ve Ulaş
tırma Bakanlıkları ihdas edildiği zaman su mah
sulleri işi teşkilât kanunu mucibince Ulaştırma 
Bakanlığı vezaifi meyanma ithal edilmiştir; 
Ulaştırma Bakanlığının yeni teşkilât kanununu 
tasarısında bu mevzuu oradan alınarak Ekonomi 
Bakanlığına devredilmesi için teklif yapılmıştır. 
Halen bu tasarı, öyle zannediyorum ki, Bü
yük Millet Meclisi komisyonlarında müzakere 
edilmektedir. Lâyiha kanuniyet kesbedince bu 
işe de iktisat Bakanlığınız el koyacak ve ıslah 
yolunda çalışacaktır. 

Arkadaşlarım, bu mesele hakkındaki maru
zatımı burada bitirdikten sonra biraz da geçen 
sene içinde sanayi kalkınması hamlesi sayılabi
lecek olan yaptığımız işlerin neler olduğunu ar-
zetmeme müsaadenizi rica ederim. 

1944 senesi Haziran ayında, yüksek heyetin 
malûmu olduğu üzere, Karabük sülfrik asid 
fabrikası işletmeye açılmıştır. Bu fabrika o ta-
rihtenberi normal bir şekilde çalışmakta, ge
rek resmî, gerek hususi müesseselerimizin sülf
rik asid ihtiyacını geniş ölçüde karşılanmakta
dır. Yalnız sülfrik asidin 66 boıneli teksif edil
miş kısmını hazırhyacak olan tesisimiz de ge
çen sene bazı arızalar çıkmış ve fakat sarf edilen 
gayretler neticesinde bu arızalar da ıslah edile
rek halen bu kısım da normal bir şekilde çalış
mağa başlamıştır. 

Yine geçen senenin Temmuz aynıda Kara
bük'te süperfosfat fabrikamız işletmeye açılmış
tır. Memleketin yüksek heyetinizce malûm bu
lunan sunî gübre ihtiyacını bu tesisimiz geniş 
ölçüde karşılamaktadır ve sunî gübrenin haki
ki ihtiyaç sahiplerine en iyi şekilde dağıtılabil-
mesini sağlamak üzere fabrikamızın bütün mah
sulü Tarım Bakanlığı emrine verilmiş o Ba
kanlığın gösterdiği ve tâyin ettiği şekilde tevzi 
edilmekte bulunmuştur. 

Tine geçen senenin Temmuz ayında, saman, 1 
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paçavra Selüloz fabrikalarımızı işletmeye açtık. 
ikinci kâğıt fabrikamızı işletmeye açtık. 

Saman ve paçavradan selüloz istihsal eden 
müesseselerimizin geçen seneki faaliyeti olmasay
dı, Avrupa ile münasebetimizin kesilmesi neti
cesi, selüloz getiremediğimizden dolayı İzmit'te-' 
ki kâğıt fabrikamız durma tehlikesine mâruz ka
lacaktı. Hattâ geçen senenin son aylarmda an
cak yerli selülozla işleyebilmiş ve bu sayede faa
liyetin durmasından kurtulunmuştur. Bu sene
nin ilk aylarmda da odundan dahi selüloz imali
ne geçilmiş ve ilk zamanlarda husule gelen bazı 
arızalar izale edilerek halen odun selülozu fab
rikamız da işler hale konulmuştur. Bu arada 
bir arkadaşımız, ambalaj kâğıtlarının mukave
met edemediklerini ve patlamakta olduğunu be
yan ettiler. Bunu Ekonomi Bakanlığımızda bil
mektedir. Bu patlamanın sebebi; kısaca arşede
yim, selüloz darlığı ve müşkiiâtı dolayısiyle ima
lâtta kâfi miktarda selüloz kullan il mamasından 
ileri gelmiştir. Bir taraftan arzettiğim gibi se
lüloz tesislerimizin yeniden selüloz imali vazi
yetine geçmeleri, diğer taraftan İsveç'ten ve di
ğer bazı Avrupa memleketlerinden ve Amerika-
dan selüloz getirilmesi için yaptığımız teşebbüs
lerin müsbet netice vermesinden istifade ederek 
bunların evsafının eyileştirümesi cihetine gide
ceğiz. 

Sonra geçen sene zarfında inşasını ikmal etti
ğimiz Sivas'ta Tuğla ve kiremit fabrikamız var
dır. Bu fabrikanın tuğla kısmı halen işletmeye 
alınmış ve tuğla imaline başlamıştır. Kiremide de 
yakında başlayabileceğimizi umuyoruz. 

Bundan sonra yine geçen sene eylül ayında 
temelini attığımız izmir'de kurulmasını karar 
verilmiş bulunan dokuma fabrikamızın inşaatı 
aşağı yukarı bitmiş bir hale getirilmiştir. Bu fab
rikada kurulacak olan dokuma tezgâhlarının, son 
defa Amerikaya giden heyetimiz tarafından, 
Amerika'ya siparişleri yapılmıştır ve onların 
gelmesine intizar edilmektedir. Bir kaç gün sonra 
da Taşköprü'de kendir soyma tesisatımızın teme
li atılacaktır ve bu tesisatı tamamlayıcı ve bize* 
hakikî neticeyi verecek olan kendirden iplikle do
kuma tesisatının kurulması için gayret sarfedil-
mektedir. 

Arkadaşlarımdan bazıları, Ateştuğlası fabri
kasının şimdiye kadar niçin kurulmadığından 
bahis buyurdular. Hakikaten ateştuğlası fabri
kasının kurulmasında büyük gecikmeler olmuş
tur. 1943 senesinde isviçre'ye sipariş ettiğimiz 
ateştuğlası fabrikamızın muamelesi İsviçre J^ 
caret anlaşmasının bilâhare husule gelen olaylar 
neticesi işliyememesinden dolayı şimdiye kadar 
buna muvaffak olamadık. Ateş tuğlasının /arka
daşlarımın bahsettiği gibi memleket sanayiindeki 
mühim rolünü idrak ettiğimizden dolayı ve bu
nun tahakkukunu ticaret anlaşmasının işlemesine. 
bağlamak bu işi daha ziyade geciktireceini nazarı 
dikkate aldığımızdan son defa Bakanlar IÇuru* 
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lundan istisnai bir karar istihsal ederek bu tesi
sin doğrudan doğruya serbest döviz tediyesi su
retiyle mubayaasını ve kurulmasını sağlamış bu
lunuyoruz. 

İsviçre Hükümetine sipariş yapılmış, si
pariş bedelinin % 40 i ödenmiştir. Teslim 
müddeti siparişin tekemmülü tarihinden itibaren 
on aydır. Hâlen bu fabrikayı kuracağımız Fil-
yosta 'ki yeri ve araziyi temin etmekle uğraşmak
tayız. 

Yine egemen s&ae zarfında Havza'da Kozlu 
mmtakasında bir kuyu açılması için hazırlıkları 
bitmiş ve bütün malzemesini memleketimize ge
tirmiş bulunmaktayız. Bu kuyu havzanın o 
mıntakadaki istihsalini sağlıyacak ve emniyet al
tına alacaktır. Orada yapılacak olan teknik te
sisatla o mmtakanın istihsalini yükseltecektir. 
Kuyunun inşası her yerde olduğu gibi biz de de 
uzun sürecektir. Ancak 3 senede bitirilebilecek
tir. 

Murgul Bakır işletmemizin bundan evvelki se
neler zarfında peyderpey ingiltere'den getiril
miş olan malzemesi mahallerine tamamiyle sev-
kedümiştir. Bakiye malzemenin ingilizlerden 
alınması yolunda büyük gayretler sarfedilmekte-
dir. Bu tesisimizde hakiye malzeme gelince kur
mağa başlıyacağız. Bütün bu arzettiklerimden 
başka geçen sene zarfında Divrik'teki havai hat-
tımızı ikmal ettik, Hâlen işletmekteyiz. Fabri
kalarımızın birçok noksan kısımlarını ve içtimai 
tesise taallûk eden işçi evleri ile revir, hastane 
ve memur evleri gibi birçok inşaatımız da ol
muştur. Bu saydıklarımın heyeti umumiyesi 
hakkında bir fikir verebilmek için bu mevzular
da geçen sene zarfında sarfettiğimiz paranın, 
Etibank vo Sümerbank için 20 milyon lirayı aş
tığını huzurunuzda arzetmek isterim. 

Arkadaşlar; dünya harbinin bitmesi yaklaş
tığı şu zamanda yeni sanayi hamleleri yapabilmek 
için gerek ileride yapmağı tasarladığımız husus
ları .tâyin, gerek bunları işletici müesseselere, ve
rilmesi lâzımgelen şekil üzerinde uzun zamandan-
beri ciddi bir surette vâki olan çalışmalarımız 
aşağı yukarı «ona ermiş ve bu hususta Bakanlı
ğımızca hazırlanmış bulunan tasarılar peyderpey 
Bakan arkadaşlarımızın görüşlerine ve mütalâa
larına-arzedilmektedir. Kısa bir zamanda Hü
kümetten geçirilip yüksek huzurunuza sunula
cağını arzedebilirim. 

Arkadbşlar; geçen sene yaptıklarımız ve ile
ride yapacaklarımız için vâki olan hazırlıkları
mıza kısaca işaret etikten sonra arkadaşlarımın, 
üzerinde üzunuzadıya durdukları diğer bir ko
nuya geçiyorum. Söz alan arkadaşlar memleke
tin sınai kalkınmasında hususi teşebbüs ve ser
mayenin de buna iştirakini ileri sürdüler ve bir
çok .kıymetli mütalâlarda bulundular. 

Arkadaşlar, Ekonomi Bakanlığının görüşü 
odur ki, bir memleketin sınai kalkınması yal-
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I nız Devlet eliyle, istediğimiz hacimde ve sürai-

te yapılamaz. Esasen hepimizin bağlı bulundu
ğu ve inandığı Partimizin programı Devletçili
ğimizin hududunu ve şeklini tayin ederken bu
rada ferdî teşebbüsü esas olarak kabul etmiştir. 
Binaenaleyh Hükümetimizin ve Ekonomi Ba
kanlığınızın bütün icraatına bu zihniyet hâkim
dir. Halen kanunlarla, ki o da bir tane, iki 
tanedir, bazı müesseselere imtiyaz şeklinde 
hasredilmiş olan konuların haricinde hiçbir hu
susi teşebbüsün herhangi bir mevzuda sınai te
sis kurmasına İktisat Bakanlığınız mâni olmuş 
değildir. Bilâkis bu kalkınmada hususi serma-

I yenin ve teşebbüsün büyük rolü olabileceğine 
inanan Bakanlığınız bu senenin başında sanayi 
birliklerine, ticaret odalarına gönderdiği bir ta
mimle kendilerine şu vazifeleri vermiş ve ken
dilerinden şunları istemiştir4- denilmiştir ki, 
Devlet yarmm muhtemel -müsait şartlarından 
istifade ederek memlekette yeni bir sınai 'kal
kınma hamlesi yapmak için hazırlikhmnı ikmale 
gayret etmektedir. Hususi eşhas elinde teraküm 
etmiş olan servetin yine bunlar eliyle memleke
tin sınai kalkınmasına kanalize edMebihnesi 
için ne gibi tedbirler alınması lâzımgelir «fiye 
kendilerinden sorulmuştur. Bu tedbirlerde Ba
kanlığımıza yapabilecekleri tavsiyeler, ehemmi
yetle tetkik edilecektir ve kendilerinden yalnız 
umumî mütalâa değil, mevcut •mevduatımızda 
dahi ne gibi tadiller ieabedeeeği sorulmuştur. 
O zamandan bu güne kadar başta istanbul Sa
nayi Birliği olduğu halde diğer largök ticaret 
odalarımızdan cevaplar gelmiş ve bunlar Ba
kanlığınızda tetkik edilmekte bulunmuştu. He
nüz eevap vermemiş olan bir iki ticaret odasın
dan da cevaplar alındıktan ve Vekâletimizin bu 
husutaki tetkikleri de yapıldıktan sonra ioabe-
derse Devlet teşkilâtı dışında bulunan ve bu 
hususta ihtisas sahibi telâkki edikn kimsele
rin de mütalâlarma müracaat edilerek ioabeden 
tedbirlerin peyderpey alınması cihetine gidile-

' çektir. 
Arkadaşlarım, şimdiye kadar olan mevzua

tımla zannediyorum ki kıymetli arkadaşlarımın 
sordukları suallere, bunları toplayarak cevap 
vermiş bulunuyorum. Sözlerimi bitirirken şunu 
bilhassa tebarüz ettirmek istiyorum ki, Cum
huriyet idaresi kuruluşundanberi memleketimin 
zin smaileşmesini, ileri medeniyet ve refah se
viyesine erişebilmemizin ana şartlarından biri 
saymıştır. Biz, bugün, ikinci büyük harbin 
6 ncı yılında buna her zamandan da z^-ade inan
mış o lunuyoruz, 

Yarının dünya iktisadi nizamı ve şartlan 
ne olursa olsun, malî imkânlarımız ne kadar 
dar, bilgin ve teknik elemanlarımız, ne kadar az 
bulunursa bulunsun sınai kalkınma hamleleri
mize devam etmek niyetindeyiz ve devası «dece* 
giz. Bu hareketin ilk devrelerde bizi ne kadar 

I çetin meselelerle ve zorluklarla karşı karşıya bı-
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rakaeağıın biliyoruz. Hepimize ve bu günkü , 
nesiUniae baaı külfetler tahmil edeceğini de bi- i 
t iyorm Fakat, bütün bunlara rağmen sınaî kal- ı 
kımna hamlesinde herhangi bir tereddüde dü
şünmüyoruz ve düşünmenin de doğru olmaya
cağı kanaatindeyiz. 

Çünkü, arkadaşlar; biliyoruz ki milletlerin 
tam istiklale kavuşmasının tek yolu budur ve 
yine arkadaşlar, hepimizin en büyük amacı 
olan Türk milletinin refah ve saadete erişmesi 
ancak bu yoldan kabildir. Mâruzâtım bundan 
ibarettir. (Alkışlar). 

' H. BAYIER {Manisa) — ünee, bir iki keli* 
nıe ile, bu şahsi mesele denilen şeyden bahsede
yim. 

Ben, vazifeten toplanmış bir komisyonda, va-
zifeten çağırılmış bir bakanın, kendisine vazi
feten söz söylerken, bir kaç kötülük örneği ver
miş olan bir kaç arkadaşıma karşı aldığı hoşa 
gitmiyen tavrı anlattım. Bunda şahsiyat nerede, 
şahsi SÖK nerede? Bu resmî bir muamelenin nak
linden ibarettir. Bunu ben niçin naklettim? 
Çiiııkü böyle, kötülük örnekleri verilirken bunların 
iyi karşılaorp takip edilmemesi ileride kötülük- i 
lere yol açabilir ve açmıştır. Bunu ifade etmek | 
için söyledim. Bu işlerde gerektiği gibi takip yok 
dedim. Ben bunu tamamiyle bir vazife ifası ad
dederim. Ve bunda hiç bir şahsi düşüncem ve 
kimsenin şahsına taalluk eden bir şey de yoktur. 

. Şimdi bu bir tarafa, Bay Fuad Sirmen'in 
ifadeleri arasında gayet ehemmiyetli -iki yön üze
rinde durmak isterim. Bunlardan birisi adı ge
cem komisyonda da onılnuştır. Bu kürsüden de ! 
tekrar edildi. Bunu başka başka arkadaşları
mızda yapmaktadır ve doğru değildir. Şimdi biz 
bir kötüdöktem ve yolsuzluktan şundan ve bun
dan şikâyet ederken bir bakan burada der ki 
vaKye niyesöylemiyoı«Bnu$ Vali niye yapmıyor? 

Bir defa arkadaşlar valiler bize karşı mesul 
değildir. Vali bizi hatır için ya dinler, ya din
lemez. Fakat nazari de oka bize karşı mesul olan 
vekillerdir. Bir yolsuzluk görürsek biz onlara 
söyliyebiliriz,ve bize karşı mseul mevkide bulu
nan vekil niçin valiye söylemedin bile <kmemeli
dir. Kendisine encümende de söylemiştir. Bu 
kötülüklerin kendisine söylendiği zaman vekil va
liye niçin söylemiyorsunuz, vali niçin intaç etmi
yor, bu pamukluların köylerde gerektiği gibi sa
tılması işin biz birtakım tedbirler -emrettik bun
dan sonrası valilere aittir. Valiler islerini gör
müyorsa bizmi takip edeceğiz. Bu ne demektir 
arâtadaslarl Eğer vaK iş gOTmiyarsa kendileri Ta
liyi cezalandırabilirler, sarini dahi isteyebilirler. 
î ş görmiyor diye gelip bû» söykmesm. Bu hal işle
rin takip edilmediğini ve olduğu ^ibi bırakıldığînı 
gösteriyor. Bu işlerde ayn ayrı iki yön yardır. Bi
risi tetbirde toabet, ikincisi takipte ciddiyettir. 
Herhangi *teri aksasa ötekinin mükemmeKyetmi 
srihm indirebilir. Benim bütşe genel konuşması 
esnasında anlattığım olay yani-kötülükler Etmus»-

yönun da geçen olay esasını bu takip işinin ciddi 
olmadığını göstermiştir ve bumı göstermek için 
söylenmiştir. 

Şimdi başka bir iddiaya gelmek istiyorum, 
o da yapılmaktadır. Bazı Bakan arkadaşlarımız 
dahi bunu söylemektedirler. Deniyor ki; biz böy
le düşündük, böyle yaptık. Eğer siz daha iyisini 
biliyorsanız, söyleyin yapalım. Bu gibi iddiaları 
mesul olmıyan bir aşız söyliyebilir. Mesul olmı-
yan bir kalem yazabilir. Amma mesuliyet ma
kamında bulunan bir zat bunu söyliyemez, hele 
bu kürsüden hiç söyliyemez. Bu ne demektir? 
Meselâ bir pamuklu dağıtımı işinde herhangi bir 
tedbir alınırken veyahut bir tedbir kabul edilir--
ken, nasıl yapmış olduğunu bilmiyoruz, amma 
hepimiz bir tahmin yürütebiliriz. 

B u işleri başariyle tatbik etmiş ve muvaffak 
olmuş birçok memleketler vardır. Hemen bütün 
müstakil memleketler. Bu memleketlerde ne ya
pılmıştır? Her halde bunların tatbik edip muvaf
fak oldukları kanun, nizam, talimatname vesairesi 
getirilmiş, görülmüştür. Bir defa bunların bizde
ki duruma ne kadar intibakı vardır? Bizde tat
bik edilebilir mi, edilemez mi? Edilebilrse ne de
receye kadar tatbik edilebilir Tabii bunun üze
rinde incelemeler yapılmış ve bu incelemeler ya
pılmakla beraber Bakanlığın teşkilâtında bulu
nan mutahassıslar da fikirlerini yürütmüşlerdir. 
Sonra ticaret, sanayi odalarının, idare âmirleri
nin, valilerin, kooperatiflerin, ziraat odalarının 
polisin ve sairenin mütalâası da alınmıştır. Bütün 
bunlar da mütalâalarını beyan etmişlerdir. Bük
tün bu incelemelerden sonra pamuklu dağıtımı 
için, fasulya için şu şu esasata yürüyeceğiz de
nilmiştir. 

Şimdi Bakanlarca bize deniliyor ki, bütün 
bunları, bu istihbarat ve danışma vasıtalarını 
kullanarak bu neticeye vardım. Sizler ve yahut 
sizlerden bir ikisi bunlardan tamamen mahrum 
olarak kendi aklınızla bir şey bulun ve buldu-
ğimizde bizimkinden daha iyi olsun. Böyle bir 
iddia olur mu ve bir Devlet rüknü bunu söyle
mekle mesuliyeti üzerinden atmış ohır mu! Be
nim aklım ermiyor, kendimi alıyorum, zannede
rim ki, % 99 nuzun vaziyetindeyim. Murakabe 
komisyonu vardı, bunların raporlarının bir iki 
tanesine göz atabildim, hepsini göremedim, epey 
de uğraştım ele geçiremedim. Amma diyeceksi
niz ki, Başbakandan isteseydiniz size verirlerdi. 
Bunu yapmadın. Amma onun haricinde uğraştım, 
fakat elde edemedim. Biz böyle en basit şeylerden 
bile mahrumuz. Bu suretle, bu şerait altmda bizler 
mesul ricalden daha fazla bir şey söyliyebilir mi
yiz? Dolayısiyle şurada, burada gayrimesul 
kimseler söyliyebilir, yazabilir. Fakat, bu kür
süden mesul rioal bir daha böyle bir şey söyle-
memelidir.' Nihayet bir bakan şu kanaate varır
sa ki, kendi elinde bunca vesait' varken oatüı 
bulamadığı bir şeyi bu vesaitten mahrum olan 
kimseler veya bir iki kimse buluna o vıtkit u 
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bakanın yapacağı iş nedir? Derhal Başbakana 
gitmeli benden daha zeki, benden daha kabili
yetli birisini buldum, benim elimde bunca ve-
saitr farken bulamadığım bir şeyi o elinde hiç bir 
vesait yokken bulmuştur. Fevkalâde kabiliyetli 
ve zekidir. Ben çekiliyorum, bu makama onu 
getirin Devletin, milletin menfaati bunu gerek
tirir demesi lâzımdır. 

Bundan sonra maden işletmelerine dönece
ğim. Tabii Soma madeni üzerinde konuşacağım, 
Çünkü, bu maden üzerinde az çok bilgim vardır, 
ötekiler üzerinde konuşmuyorum. 

Şimdi bu Soma madenini ve umumiyetle 
. Garp Linyitleri işini Bay Fuad Sirmen çok ha

fif geçmiştir. Mesele böyle hafif değildir. 
Maddi yolsuzluk vardır, gayri kanuni ve doğru 
olmıyan hareketler vardır. Bir defa kanunen 
bu işlerde karar almak Koordinasyon Heyetinin 
vazifesidir. Koordinasyon Heyeti Baştan veya
hut da onun tevkil edeceği bir bakanın riyaseti. 
altında bir kaç bankadan terekküp eder. Bun
lar da Ticaret, Ekonomi, Ziraat vesairedir. Bun
lar- demin arzettiğim gibi birkaç bakanlıktan 
terekküp eder. Bu işte o bakanlıkların kurmay 
heyetleri rey sahibidirler, fikir sahibidirler de
mektedirler. Halbuki bugün tatbik edilen ka
rarname jböyle yapılmış bir kararname değil
dir. Yalnız Bakanlar kurulundan geçmiştir. 
Yani Bakanlar kurulundan geçmiş kararname
lerin ne demek olduğunu bir çoğumuz biliriz. 
Bu, behemehal o bakanlıkların kurmaylarından 
geçmiş değildir. î'ktisat Bakanlığı bir karar 
vermiş, Bakanlar Kurulu toplantısında imza top
lanmıştır. Halbuki kanunun istediği bu değil
dir. Koordinasyon Heyetinden çıkması lâzım
dır. Yani bir kaç bakanlık kurmayınca incelen
mesi lâzımgelirken bu yapılmamıştır. 

ikincisi; doğru olmıyan bir cihet de yayın
lanmamış olmasıdır. Yani bir çokları evinden 
barkından almıyorDün bir arkadaşın söylediği 
gibi, jandarma, polis vesair kuvvetle bunlacı ev
lerinden alıyoruz. Bu neye binaen oluyor, niçin 
ilân edilmemiştir. Her halde bundan bir iki haf
ta kadar evvel ilân edilmiş değildir. O mıntaka-
da her halde bundan iki hafta evveline kadar 
ilân edilmiş değildi ve aylardanberi ilân edil
memiştir. Dolayısiyle herkes evinden alındığı 
vakit neye binaen alınmıştır, bunu, bilmiyor^ bu 
vaziyette suiistimal olmaz olur mu? Niçin İlân 
etmemişler? Bu hususta birşey söylenmemiştir. 
Ben, bunu da doğru bulmuyorum. Bu iş her,|ür]ü 

"'suiistimale mütehammildir. Yüzlerce mektup al
maktayız. ' ... . 

Sonra herkesi askere aldığımız gibi buutları 
da çalıştırıyoruz deniyor. Bu da doğru dfjpldir. 
Çünkü bunlar, askerliğini orada yapıyor değil
lerdir. Askere alınmaktadırlar, ondan maada 
askerliğini yapmaktan maada bu işi de yapıyor
lar. 

Sonra, bunlara verilen para meselesi; bunla-
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i rın eline bir liradan biraz az para verilir. Fakat 

iddia edilir ki, bunlar 3 - 4 arasında bir şey ve
riyoruz. Fakat yemekleri vesairesi için kesilir, 
o yemek de doyuracak miktarda değildir. Bun
dan başka kendisine nazarı olarak veriyorum 
denilen paranın 3 - 4 ü yemek için kesilir buna 
göre bu iş bir angaryadan başka bir şey değil
dir, verilende gayrikâfi bir yemektir. Kanun 
bunların ücretle alınmasını emreder, ücretle 
demek o adamın dışarıda alacağı ücretin aşağı 
yukarı tutarı demektir. Biz nefere de beş on 
kuruş veriyoruz. Bu takdirde onu da ücretli 
addetmek icabeder. Halbuki nefere verilen pa
ra dışarda kazanacağı paraya nazaran laşeydir. 
Bunlara verilen ücret de dışarıda kazanacağı pa
raya nazaran laşeydir. • Daha acayip şeyler ol
muştur. Sonra Önlenmiştir. Mesela bu köylüler 
alınmış, madenler için ormanda direk kesmek 
üzere müteahhitlerin emrine verilmiştir. 

Hatta kendi baltalariyle gitmelerini dahi is
temişlerdir, Bü yüzden baltalar kırılıyor ve
saire gibi şikâyetler olmuş ve bazı idare âmirle
ri bunu önlemeğe çalışmışlardır. Bu meselede 
acaip işler olmuştur, istediğimiz bunlara doğ-

I ru ve âdilâne muamele yapılmasıdır. Bunlar 
I bin bir türlü şaşırtıcı muamelelere mâruz kalmış

lardır. Bunlara para verilsin, yiyeceklerini 
kendileri alsın, veya kendilerine evlerinde te
darik edecekleri fiyata vrilsin. Yoksa muhteki
re §u kadar kâr bırakılarak yağ almak, gıda 
maddeleri almak suretiyle veriyorsunuz. Bun
lar kararname ile alınıyor. Besliyoruz diyorsu
nuz ve bunu da fahiş fiyatla veriyorsunuz. Bu 
hak mıdır? Bir çok şikâyet mektupları alıyo
ruz, yazık bu insanlara. Bu mudur adalet, bu 
mudur müsavat? Gibi feryat ediyorlar. 

Bizim istediğimiz bunlar olmasın, güzel bir 
tedbir alınsın. Bu adamlar madem ki civarda 
bulunuyor, kendi ailelerinin vereceği yiyecekler 
muayyen bir vasıta ile toplayıp kendilerine ge
tirilirse hiç olmazsa aldıkları üs, dört lira yev
miye kendilerine kalır ve ücret meselesi ferya
dı mucip olmaz. 

Bir zamanlar buraya herkes alındı. Meselâ 
bir fabrika sahibi madende taş kırmağa gönde
rildi. Neticede ne oldu? O adamın bin bir 
emekle vücuda getirdiği fabrikası kapandı. Onun 

I için büsbütün adaletsizlik olmadan bu iş düzel-
I tümelidir, öyle olmazsa halk mütemadiyen Dev

letten, Devletçilikten soğuyacaktır. Verim de 
fevkâlede düşüktür. Yunus Nadi zamanındaki 
verimden üç, dört misli aşağıya düşmüştür. 
Bu suretle mağdur olduklarım bilen adamlar ta-
biatiyle iyi çaışmamâktadırlar ve verim de gün
den güne azalmaktadır. Yerimin düşüklüğü ise 
bir çok fuzulî masrafların yapılmasını mucip ol
maktadır. Çünkü bu adamlar toplandıkları va
kit muayyen sayıda adam alınmamaktadır. Bu 
tertibe göre pek çok kişi bir defa gidiyor, çün-

I kü düşünülüyor ki şu kadar kaçma, şu kadar 
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hastalık yüzünden eksîleeekthr. Biz kalabalık 
taşıyalım, eğer taşımayanlar arasmda kaçanlar, 
hastalar varsa kaçan kaçmıştır, hasta çıkanlar 
bırakılır. Bu işlerde da^a tedbirli olmak lâzım-
gelir, askerde bile böyle olmaz. Askere, va
tani vazifeye giderken bile ne bulursa alayım 
sonra salıveririm demek yoktur. O da yayın
lanmış bir kanunla olur. Bunlarm düzeltilme
si, Devletçilik prensibinin halkın sinesine yer
leşmesi ve onda tepkiler uyandırması için elzem
dir. 

Z. KARAMURSAL (İstanbul) — Puad Sir-
men arkadaşım kendisine tevcih edilen sualle
rin kesreti ve aynı zamanda suallerin ehemmi
yeti itibariyle, bazı suallere cevap vermek im
kânını bulamadı. Bendeniz de zaruri olarak 
dünkü maruzatıma tekrar temas edeceğim. Sa
yın Bakan, benim temas ettiğim mevzulardan 
birisi olan kömür beyannamesine temas ettiler 
amma benim söylediğimr esbabı aynen ortaya 
koymakla iktifa ettiler. Bendeniz dedimdi ki, 
beyanname için tâyin edilen müddet, verilecek 
olan kömürlerin tevzi işini tanzim ve umumî 
tevziat miktarını tesbit içindir, fakat verilen 
müddet azdır. Bana belki yirmi kişi İra iş için 
müracaat etti, verilecek yarım ton, bir ton kö
mür için sıkışık bir duruma konulması doğru de
ğildir. Hiç olmazsa biı müddet bir ay daha 
temdit edilsin. Bilmiyorum, buna imkân var 
mıdır, yok mudur? Bu müddet bittikten sonra, 
kömür en mühim bir ihtiyaç maddesidir, müra
caat edememiş olan vatandaşlara kömür veril-
miyecek midir? Bendeniz öyle tahmin ediyo
rum ki, muhterem Bakan birçok meşguliyetle
ri arasında böyle yüzbirilerce müracaat karşı
sında kalacaklardır. Hepsi birer sebebe istinat 
edecektir. Belki hakikate makrun olmıyan es
baba başvuracaklardır. Bu da umumî ahlâk ile 
kabili telif olmıyan bir vaziyet ihdas edecek
tir. Hiç olmazsa vatandaşların vaziyetlerini na
zarı dikkate alaraktan biraz daha bu işi vâsi 
tutsunlar da onlar da mahrum bırakılmasın. 

Diğer bir sorum, Sümerbank fabrikalarını 
satmalmaya teşebbüs edildiğine dair olan şayi
alardan bahsetmiştim. Bu sorumu cevapsız bı
raktılar: Doğru mu, değil mi? (öyle bir şey 
yok sesleri). 

En "sonra, balıklar hakkında evvelce bir ka
nun tasarısı verilmiş olduğunu söylediler, onu 
takibedeceğim. Bunları kısa bir surette olsun 
ccvaplahdırırlarsa müteşekkir kalırım. 

İktisadi Devlet Teşekküllerine ait raporun-
münderecatı hakkındaki sorumu sükûtla geçiş
tirmeleri kanaatimin ölçülmesine delâlet etmiş
tir. Tekrar etmek istemem. 

Gl. E. DURUKAN (Hatay) — Saym arka
daşlar, Ekonomi Bakanımız ekonomi işleri 
hakkında uzunuzadıya izahat verdiler. Belki 
bazı arkadaşlarımızın suallerine cevap verip, 

kendilerini tatmin buyurdular. Fakat benim 
ehemmiyetle üzerinde durduğum meselelerin ba
zılarına hiç temas buyurmadılar ve bazılarına 
da beni ve bizleri tatmin edecek izahat yerme
diler. Onun için tekrar huzurunuza çıkıp^ bel
ki mâruzâtımı unuttular, hatırlatmak zarureti
ni duydum. 

Mâruzâtımın başında; petrol arama işi ge
liyordu. Bunun ne vaziyette olduğunu bilmek 
istiyorum. 

Motor imalâtı için atılmış bir adım var mı
dır? Hazırlanmış bir proje mevcut mudur ve 
ne düşünülüyor, ne haldeyiz? Bunu da bilmek 
istiyorum. 

Üçüncüsü; Karabük müessesemiz şimdiye 
kadar ne kadar ray yapmıştır ve bu sene ne ka
dar yapacaktır, fiyatlar nedir? Travers, cebi
re, bil on ve trifon gibi malzeme de yapılıyor 
mu ? Bunları- bilmek istiyorum. 

Bakır istihsaîâtmm yükseldiğinden bahis bu
yurdular. Fakat tasfiyesi hakkında bir şey söy
lemediler. Zaten istihsalâtm yükselmekte oldu
ğunu hepimiz biliyoruz. İstediğimiz tasfiyesi
nin ne halde olduğunun bilinmesidir. 

Kükürtten bahis buyurdular, fakat yine tas
fiyesinden bahsetmediler. Yani kükürdün için
deki bitüm atılarak harp sanayiinde kolaylıkla 
kullanılacak bir hale getiriliyor mu, getirilmi
yor mu ? Bunu da bilmek istiyorum. 

Asit sülfirikten bahis buyurdular, hakika
ten kendilerini bu hususta tebrik ederim. Fab
rika imalâta geçmiş, gerek memleket, gerek h^rp 
sanayiinin bu yardımcı malzemesi bu suretle 
temin edilmiştir. Fakat asit nitrikten hiç bahis 
buyurulmadr. Yine harp sanayiini yakından il
gilendiren gliserin imalâtı için de ne düşündük
lerini söylemediler. Onun için bu hususta ken
dilerinden tenvir buyurulmafclığımı tekrar rica 
ediyorum. 

t. SABUNCU (Giresun) — Efendim, huzuru
nuzu fazla ihlâl etmiyeceğim. Saym Bakanın 
benim dünkü beyanatım münasebetiyle lütfettik
leri cevaplan arasmda o beyanatla ilgili gördü
ğüm bazı noktlara kısaca temas edeceğim. 

Amele mevzuuna temas ettikleri zaman niha
yet Devlet işletmesi bakımından bir de sosyal 
vazife yaptıklarını beyan buyurdular Bu doktor
ların matbu rejim kâğıdı gibi bir konu oldu. Her 
işte ileri sürülen bir şeydir. Kendilerinden ev
vel de böyle idi, yeni değil. Hattâ o kaflar ki. 
isim zikretmiyeceğim, komisyonda bu meseleyi ben 
uzun müddet senelerce münakaşa ettiğim zaman 
ileri sürülen yine bu olmuştur. Efendim, biz 
memura, ameleye ev yapıyoruz, lojman yapıyo
ruz, biraz eğlensin diye sinema yapıyoruz, bu 
başkasında yoktur, Mukabilinde birşey almıyo
ruz. Müessese müdüründen sordum, hayır aslı 
yoktur dedi. Hangisinin aslı yoktur dedim, evet 
böyle şeyler yapılıyor, fakat lojmanlar mukabi
linde biz kira alıyoruz mümasillerim Devlet na-
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sû amorti ediyorsa biz de bu tarzda bir kıra alı- I 
yoruz. Arkadaşlar aynı malı, aynı evsafta ya
pan mümasil fabrikalarla mukayese etmek iea-
lıerdir. Meselâ Adanada'ki fabrikanın hudutla,- I 
rT, hastaneler ve amele memurlarını yatıracak 
yerleri vardır. Bunlar benim iddiamı çürütmek 
değil hafifletmiyecek dahi misallerdir. 

Sonra kalifiye amele meselesi; ilk zamanlarda 
bu tip işçi bulunmıyordu dediler. Arkadaşlar; 
ilk zamanlarda da yoktur, son zamanlarda da 
yoktur, İşte rapor yanımdadır. 15 sene evvel 
kurulduğu zaman da böyle idi şimdi de böyle 
Amele niçin tutulamıyor, sosyal vazife yapıyo
ruz diyorlar ve bunlar için yüz binlerce sarfe-
diliyor, fakat, yine amele yoktur. Bunlar ikisi 
birbirini tutmıyan iddialardır. Sosyal vazife
mi yaptım dediğim zaman bu amele dursa pekâlâ 
derim. Yapılan masrafta hedefine vâsıl oldu 
derim. Bu yoktur. Amele kaçıyor. 

Sonra Murakabe Heyetinin raporları İktisadi 
Devlet teşekkülleri Umumî Heyetinee incelenmiş
tir, buyurdular, Bu sözlerinden benim anladığı
ma göre, bundan birçok rakamlar aldın, birçok 
şeyler teşrih ettin amma bunun cevabmı orada 
vermiştik, demek istediler Fakat ben bu fikirde 
değilim. Nihayet ekonomi işleri burada mevzuu-
bahis olurken bütün memleketin üzerinde alâka
dar olduğu bir bahis olarak telâkki ettim ve bu
nu teşrih ederken, dâvayı ortaya korken huzu
runuzda Murakabe Heyetlerinin raporlarından 
da istifade etmeğe çalıştım. 

Sonra kârlardan bahsettiğim zaman, en çok 
şaştığım cevaplarından biri şu oldu: Fabrika ma-
mulâtınm vasati kârı alınmıştır. Efendim; rica 
ederim, istirham ederim. Ticaret Bakanı nerede 
görmüyorum, bunun cevabı ona düşer. Nihayet 
bir kanun neşrediyoruz, kararname neşrediyo
ruz, bütün milleti buna itaata sevkediyoraz. 
emrediyoruz. Riayet etmeyenleri takibata mâruz 
bırakıyoruz, ihtisas mahkemelerine veriyoruz, 
Sonra burada bağırıyoruz, on tanesini aşmalı idi 
efendim. Beri taraftan Devlet riayetsizlik yapı
yor, nihayet bir takım paravanalar arkasma sı
ğınarak vasati kân teknik ve sair düşüncelerle 
cevaplandırıyoruz. Bunu millet yutar mı? Erba
bı buna kanaat getirir mi? vasati kâra bakmalı; 
ne demek efendim? Bir malı piyasaya sevkediyo-
ruz, ortada bir kararname vardır, bunu on ku
ruşa satacaksın diyor, fabrika kârın % 10 diyor. 
••% 11 kuruşa sevkedeceksin yerlimallara. Benim j 
bildiğim kararnameye göre mal fabrikadan çıktık- I 
tan sonra perakendecimin eline geçinceye kadar I 
kararnamenin bıraktığı kâr âzami % 25 tir, va
sati olarak, hatırımda kalan budur. Bugün tica
retle meşgul değilim amma, sağdan, soldan du
yuyoruz. % 200 - 300 kâr etti denildiği zaman, 
akıl, mantık kabul etmeyen cevaplarla karşıla- j 
şıyoruz. Beni asabileştiren bir çok şeyler var; j 
kontenjan, kliring perdesi arkasına sığınarak | 
iktisat Bakanlrğı elindeki civataları istediği gibi ' 

I sıkıştırıyor; dışarıdan girmesin «en yapta ucuza 
sat, onu da yapmaz. Bunun hesabını dökümanter 
olarak verebilirim amma sözü uzatmak istemiyo-
rum. 

Sonra bizdeki fabrikalara verilen kâr, hususi 
fabrikalara verilen kârdan fazla değildir diyor
lar Ticaret Bakanı buna cevap versin. Ben böy
le olmadığı iddiasındayım. 

Sonra, fiyatlarda indirme yaptım diyor. Asıl 
matlup olan indirmeler, halkm günlük ve zaruri 
olan ihtiyacına taalluk ederse o zaman ben 
ona indirme derim. Burada buna naftalinden, 
neftten %5 indirme yaptım diyor. Amma öte
kine gelince, hakikaten zaruri ihtiyaç, Devletin 
ilân ettiği ile fiilî vaziyet arasında dağlar ka
dar fark vardır. Son çıkan konjonktür mecmu
asında diyor ki, Ankara, İstanbul gecikme en
deksinden bahsederken kaçıncı sayfada olduğunu 
bilmiyorum orada diyor ki, son zamanda Yerli-
mallar Pazarı basma ve kaput bezinin fiyatında 
% 25 - 30 indirmesine nazaran piyasada patiska 
fiyatı şu kadar daha pahalıdır. İşte resmî bir 
yalan. Nasıl, nerede olmuştur, bu ne zaman in
dirilmiş? Onun intişar ettiği tarihteki toplanmış 
olan istatistiklerde basmanın fiyatı 157 kuruşa 
satılıyordu. Sonradan 150 kuruşa indirilmiştir. 
Yani arada bir 7 kuruş indirme vardır. Bu, 150 
nin içinde % 25 - 30 mudur? 

Sonra evsafta iyiliğe doğru gidildiğinden 
bahsedildi. Evsafta iyiliğe doğru gidilmediğini 
yine Murakabe Heyeti raporunda görüyoruz. 
7944 yılında belki biraz gidilmiştir. Gidilmiyen 
kısımlar da çoktur. Meselâ yünlü kumaşlar mü
temadi ven bozuk çıkmaktadır. Evsaf, nerede ev
saf? Enleri de arzettiğim gibi bu, dünya ölçü
sünün dışındadır. Meselâ bu kumaşların eni 
140 santimdir. Hattâ daha aşağı gelenler de 
vardır. Bu hususta ençok salâhiyetle söz söy-
liyebilecek Şevket Torgut arkadaşımızdır, is
terseniz gelsin Heyeti Celileyi tenvir buyursun
lar. Benim nihayet ecdattan kalma bir mesle
kim dir. Bundan 30 sene evvel dahi böyle değil
di. Benim yaşım 55 tir. Çok oldu bu işten ay-
rılalı. Erkek kumaşlarında 140 santim yoktu, 
bu daima 150 santimdir, tngiliz kumaşlarını 
alınız, kenarının makineye bağlı olduğu kısmı 
hariç, geri kalanı 150 santimdir. Rica ederim; 
memura kumaş veriyoruz. Aldığınız kumaşı 
terzinize götürdüğünüz zaman, benden daha 

I boylu ve. ben ende bir adama 3 metre kumaş kâfi 
I gelmiyor. Terzi çıkmaz diyor, bir kol boyu daha 

alacaksınız. Niçin, dediğimiz zaman, en vermi
yor, çıkar fakat pantalonun apışarası parçalı 
olur diyor. Bilmiyorum, neden üç metreden bir 
adama bol bol çıkmasın, yazıktır. Hükümet söz 
veriyor, memurlara elbiselik kumaş verece-

j giz. Bunu tabiî Bütçe Encümeni soruyor, araş-
! tınyor, üç metre olarak ayarlıyor ve memurlara 
I üç metre üzerinden veriliyor. Alıyorsun üç met* 
i reyi, bir türlü bir kostüm çıkmıyor, 
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Sonra^ hariçten; mal getirmekte» bahsettim, 

buna cevap verdiler. Bakan? arkadaşımız buysa?-
daılar ki; öyle pekte deiiildi£§ g M hani hariç-
ten gelecek mal • pek te uams; d& âeğüffip; Bunu 
böyle söylüyorlar amma hâdl» peki te böyfe de
ğildir. Niçin boyler dejprv Kesttâ teşekkülleri 
var, yüz milyonlarca liralık ı»ai getİBen miies- j 
sese var Ticaret ofisi; Açsın tekftmui sorsun. ı 
92: santim eniiıde basmaa 22; sent^ patiskaya-16 | 
sensfr tföUP edilmiştir; Kenıülsrinihi Duyuştaki»- | 
n prim farkı- ile birlifete; boıwm- varaeağr fiyat I 
27 - 28, bilemedin 30*kunüştnr. (MtaTÜk* resim
leri ile henafeer. Btt'Taziyiotte^ahaTidüşâfc evsaf
ta basma 150 f ktıruşafi nasıl aatdrjs»!^ Ötekinin 
eni de fazla. 

Birafc genişlik verirsek deşiyor ki Bizito tea
limiz nice olacak? Birazr düşüneiim<, köylünün 
haline bakıyorum-, müteessiır ©hnaıaak mümkün 
değil. Bur adamlar bize deseler kr? sesin ?n ba
na verdin- beş metre basmada; pamuk olarak 
hamaıadâe kaç kıınîstta"?r Yetrecebeerap bula
mayız. Benim tahminimi iplik" olanak ifade efe-
tiği mânaı W - 20- kuaruştan ibadettir: Murakabe 
Heyetinin de işaret ettiği gibi bu gitd şeyler»-
de hammaddelerin* tuttuğu fiyat kaaşriîğf % 40'± 
60; nispetindedir. Bonn esas alrssak- nihayet 
50' korusa' malolmalı. 150< kuruşa satıliyor, han
gi esbabı mucibe ile ? Eğer' bugün bu mevsimde 
daha iyi bir mahsul alsaydık... Arkadaşlar, mah
sul kendi kendisini ayar eder ve ayarlayacaktır 
gökçeksiniz: Bugün 20 kurası olan buğday ya
rın -mahsul daüa iyi'olduğu zaman dışarıda 1& 
mc satacaksınız ? Böyle palyatif tecftMerie* dı
şarıya mal satılmaz. Mecburuz ucuz istihsal et
meğe, maliyetini ucuz ©İde etmeğe, ihracat' ya*- I 
pana prim ver, ithalât yapandan _pTİm al, her 
ikisinde de müstehlik eziliyor; Fiyatr düşürmek 
aklımıza gelmiyor. Manzaraya bakıyoruzv V&i 

muklu işi, arkadaşlar; sıkıhyorum'sizden^ fakat 
müsaade buyurun bu mesele halli imkânsız- oian 
bir şey değildir. Bumemlekette hallohmur am
ma müsait vakit olsa âeizanr kanaatimi arz** 
derdim. Amma benim alacağım tedbir netice 
itibariyle bir taraftan piyasayı'düşünmekle bera?-
ber fabrikaları yıkar. Bu sahada daha-söylene
cek birçok şeyler vardır. Fakat üiüyorr EEağıt 
işinden bahsettiler. Kâğıt işi bence pamuklu 
dâvası gibi bir âlemdir. Bugünkü vaz^efrve 
plânm tatbiki, yerin intihabı, iştansn.' ve saire l 
bence fennin değil, fensizliğüb lAr ibidesiâirr I 

Sonra, buyurdular-ki, bû miüetm lam; istik* 
lâle kavuşmasının' tek yolu- sanayileşmektir? 
Bunu inkâr eden kimse yoktu», bu dbğrudurc | 
Fakat nihayet bunlar her dâvanm biter fa*& 
başıdır. Amma nasılı saaayüeşm«HdirfI)âtf& buğ
radadır. Ben bütün bu idîüalaıam<tef senelerce 
münakaşa ederken demiyonum ki, sanayileemi-
yelhn, fabrikat kummyalrat. Nihayet fabrikaW*-
nasım bir' müiaahhide vedrainie, o binayı yapar, 
makinesini sipariş ederaİBİzt moretia: gelir, ı&aM* I 

neyi- monte eder, fabrika kurulur. Mesele bu de
ğildir. Mesele-onu işletmecfe, iktisadi bir zihni
yetle işletebilmektedir. 

S*w olarak şöyle^bitireceğim: Bizde ekseriyet
le buniata böyle ınütoakaşa ederken? birçok ecne
bi kelimelere dayanım Efendim; «sosyoloji 
icabı», «tetoeloji bn*u böyle icabettiriyor, sizin 
akimiz ermez» derler. Aklımız erer. Fakat be-
mm hayaca âcizane gördüğüm; «sosu», «tekni
ği* kaüırdığmrz- gibi gerisi hep «löîoji». 

Y. ÖZEY (Manisa) — Muhterem arkadaşlar; 
çok kısa maruzatta butaaeağîm. Saym Baka
nımız kükürdün torbasını 11 liradan on liraya 
indirdiklerini işaret buyurdular ve Tarım -Bfe* 
.kanlığı ile de müşterek hareketlerinden bahis 
buyurdular. Belki m'üşterek hareket vardır. Fa-
bat;f iyat hususunda müşterek bir hareket olma-
chğsnr yakından biliyorum. Bu hal uzun muza-
kerelere yol açmıştır ve bu müzakereler yüzün
den bağcılarımız zarar görmüşlerdir. Bundan 
birkaç sene evvel1 a j anda» kükürt getirildiği 
zaman:; bilhassa-bu nokta üzerinde Sayın Baka* 
nro dikkat nazarlarını çekm-ete istiyorum, Keçi
borlu sarı kûkürtün torbasmı beş liraya veri
yordu. Sön: senelerde dışarıda» kükürt getirt
mek- imkâöı hâsıla olmadı. Bu imkânsızlık kar-
şrsmda» Keçiburlu işletmesi bunun fiyatını yük
seltti. Batta zannediyorum ki, şimdi sanayi 
erbabına kilosunu bir liraya veriyor. Eskiden 
elli' kiloluk torbas* iki, üç liraya1 satılırken, sarı 
kükftrtün; şimdi i kilosuns bir liraya veriyor
lar. Fakat bu çiftçiye verilmiyor. Kendileri 
niçiru bir kıymeti olmayan ve adeta kendileri 
için bir* yük sayılan cürufu, yani kükürdün is
tihsalden1 artan* kısman bugün kilosunu 11 li
raya. bağcılara-veriyorlar. Bağcılar bugün çok 
müşkül bir durumdadırlar; Bu kükürdü; de za
ruret dolayısiyle alıyorlar. Esasen Keçiburlu 
işletaasesinm kuruluşunda birçok yanlış vaziyet
ler olmuştur, yedek tasımlar daha evvel tedarik 
edilmemiştir. Bu i yüzden bağcılarımız zarar 
görmüşlerdir. 11' lira üzerinden torbasmı ver
mekte İsrar etmelerini ben memleket menfaati
ne uygun< görmüyorum. Muhterem Bakandan 
tekrar-rica ederim, başka bir yerde kuUanılmı-
yan, kendileri için esasen kaybedilmiş bir madde 
olan cürufu hiç olmazsa- maliyet fiyatından pek 
yüksek bir bedel saydîğhn 5 liraya versinler. 
Ştmkü buna yapıla» ameliye yıkanmak ve öğüt-
mefcfcen ihanettir: Bu öğütmek ve yıkamak da 
50 kitelukbir torteaı kükürt için 5 liradan fazla 
olamaz. Büfeümefc evvelce çiftçilere bu gibi ilâç
ları teşvik mahiyetinde olarak bedava vermekte 
idi. Çok rica ederim bunû  da naaan itibara- al-
smlar: 

Teteöir arzaMyouiHn. -Bickaç «me evv îl «arı-
kükürtü: beşi Urayan -verirken; hali haznrda: hiçbir 
işen yaraffiiyan baı küiairdÜ4 11 lu-ayaı vermekfceı 
ifamr-etraesinier. Bian bunşı ç t̂çiîiğiiKîZf ve bağ> 
oıüğoıolzır. meıtfaaatıma. arteri, görüyorum;. 
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EKONOMÎ BAKANI F . SÎRMEN (Rize) — . 

Muhterem arkadaşlar; yeniden söz alan arkadaş
ların bahis buyurdukları hususlara birer birer 
cevap vermeğe gayret edeceğim. Sözlerime baş
larken, dün bahsettikleri halde maruzatım me-
yanında temas etmediğim hususlar için mazur 
görülmekliğimi dilerim. Esasen dün demiştim ki; 
arkadaşların sordkları mütenevvi meselelerden 
şayet gözümden kaçmış olanlar bulunursa, kendi
leri ifale buyururlar onlara da cevap veririm de
miştim. Şimdi bu vazifemi yapacağım. 

Dünkü beyanatım, bir arkadaşım tarafından 
Yüksek Meclisinize karşı mesuliyet deruhte etmiş 
olan Bakanlarınızın aldığı tedbirler meyanında, 
şu işleri valilere havale etmfiş olanların gör
mesini istedim dedikleri zaman, mesuliyeti vali
lere devrettiklerinden bahsettiler. Arkadaşlarım 
zannediyorum ki, icra işlerinden dolayı Yüksek 
Mellise karşı mesul olan tek heyet; Bakanlar Ku
rulu ve onu teşkil eden mesul Bakanlardrr. Bu, 
malûmdur. Fakat bir Bakan arkadaşa şu iş tat
bik edilirken mahzurlu netice veriyor bunu dü
zeltin dendiği zaman, o Bakan bu işin nasıl cere
yan ettiğini anlatırken şu kısmının tatbiki valiye 
bırakılmıştır demesi Bakanların mesuliyeti vali
lere devrettiği mânasını çıkarmıya ne dereceye 
kadar müsaittir bunu takdirinize arzediyorum. 

Arkadaşlar; ben dünkü mâruzâtımda, pamuk
lu tevziatında memleketimizin bünyesine en ziyade 
uygun bir usulü tatbik etmekte olduğumuz kanaa-
tında bulunduğumu arzettim, takdir buyurursu
nuz ki, takip edilen usullerin mahzurlu ve faydalı 
taraf'arı vardır. Ve bunlar daha ziyade fayda ve
recek olan yeni bir şekil bulununcaya kadar de
vam eder. Binaenaleyh bu mâruzâtımın Sümer-
bank vasıtasiyle tevzie tâbi tutulan pamuklula
rın ayni fiyatla ve tamamen köylünün eline geçe
bilmesini sağlıyabilmek için tatbik etmekte oldu
ğumuz usulden bahsederken bu arada valilere 
düşmüş olan işleri de söylerken burada Bakanın 
mesuliyeti valilere devrettiği mânasını çıkarmak 
ne dereceye kadar doğrudur, onu da takdirinize 
arzederim. 

Arkadaşlar, ikinci mesele olarak şu noktaya 
ilişildi; ben dün dedimki pamuklu birinci derece
de halkın ihtiyaç maddesilir. Bundan en iyi şe
kilde en ziyade ihtiyaç sahibi olanlara gidebilme
sini sağlayabilmek meselesine şahsan dahi büyük 
ehemmiyet verdim, şahsan meşgul oldum, bu hu
susta fikirlerinden istifade edilebilecek kimselere 
danıştım ve bu danıştığım kimseler arasında yük
sek heyetiniz içerisinde bulunan arkadaşların da 
bulunduğunu söyledim. Bütün bu istişareler en 
sonra vardığımız ve bulduğumuz neticenin bu ol
duğunu arzettim. Burada bu söylediklerimden 
daha iyi bir usul bulup bana veriniz, onu tat
bik edelim manasına çıkarmak bilmem nasıl 
mümkündür. Ben bugünki imkân ve memleke
timizin bugünkü şartlarına göre ve dediğim şe
kildeki istişareleri yaptıktan sonra bulabildiği- i 

miz usulden bahsettim. Belki bunun daha iyisi 
olabilir. Fakat bizim yaptığımız budur. Bunun 
daha iyisinin mümkün olup olmadığının takti
rini yüksek heyetinize bırakırım. 

Sonra mükellefiyet hususunda kanun dışı 
muameleler olduğundan bahsettiler. Arkadaş
lar, mükellefiyet usulünün bugün tatbik edilen 
şeklinde kanuna aykırı bir hareket yoktur. Bu
günkü Hükümetin değil Türkiye Cumhuriyetinin 
kurulduğu günden itibaren hiç bir Hükümetin 
kanun dışı muameleye tevessül etmemiş olduğu 
malûmunuzdur ve olsa bile buna yüksek he
yetiniz bir an için dahi müsaade etmez. Zanne
diyorum ki Millî Korunma Kanununda mevzuu-
bahis edilen mükellefiyet usulü ile şimdi bizim 
gerek Havzaya gerek garp linyitlerinde amele 
bulmak için tatbik etmekte olduğumuz usulü 
birbirine karıştırıyorlar. Eğer bugün tatbik et
mekte olduğumuz usûl Millî Korunma Kanunu 
hükümlerine dayanılarak mecburi mükellefiyet 
usulü olsaydı buyurdukları gibi evvelâ koordi
nasyon heyetinden bu mevzua dair bir karar al
mak ve ondan sonra bu kararı Bakanlar Kuru
lundan geçirmek lâzımgelirdi. Nitekim bundan 
çok seneler evvel harbin başlamasını takip eden 
birinci veya ikinci sene zarfında bu yola gidile
rek Ereğli isletmelerine amele temin ve tedarik 
edilmiştir. Fakat bunun tatbikatı binlerce va
tandaşın bu mükellefiyete ademi riayetinden do
layı doğrudan doğruya mahkeme huzuruna 
sevkedilmeleri ve mahkemeleri hudutsuz işler 
altmda bırakmak neticesini verdiği görülmüştür. 
' Havzaya ve linyit işletmelerine bu voldan ame

le temin ve tedariki doğru olmadığı neticesine 
varılmış ve ondan sonra o usûl terkedilmiştir. 
Bn<rün tatbik edilen usûl nedir? Bu mesele ile 
vakinen alakalandıklarına göre herhalde kendi
lerinin de bilmeleri lâzım gelir. Bugün mevcut 
kanunların hükümlerine dayanılarak bazı muay
yen mıntakalarda bazı muavyen esnan dahilin
deki vatandaşlar silâh altına alınmaktadır. 
Bilvesile yine huzurunuzda arzettiğim gibi bu 
muameleve tâbi tutulan vatandaşlar askerlik va
zifesi o-ören vatandaşlar gibi muameleye tâbi
dir. Ancak kendileri Devletin, ehemmiyetini 
simdi arzettiğim, maden islerinde çalıştırıldık
ları için bunlara yalnız nefer tahsisatının veril
mesi doğru olmadığı düşünülmüş ve mümasil 
amele ücretlerine yakın bir ücret verilmesi ve 
bu suretle hareketin hem kendilerine bir vardım 
ve hem de hakşınaşâne bir muamele olduğu dü
şünülerek bu yolda muamele yapılması kararlaş-
mıştır. Bu esas dâhilinde harekette bulunulmuş
tur. Bu karar niçin tebliğ edilmemiştir, niçin 
gizlidir dive ifade buvurdular. 

Bu suali Bütçe Encümeninde Bakanlığımın 
bütcasi görüşülürken diğer bir arkadaşımız sor
muştu. Orada etraflı izahat verdim. Bütçe En
cümenini terkip eden arkadaşlar hatırlarlar, bu, 
askerî bir davet olduğundan dolayı zannediyo-
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rum ki, neşredilmemiştir. Bu hususta ben kendi
mi, yüksek Heyetinize salahiyetli ve tam izahat 
verecek vaziyette addetmemekteyim. Çünkü 
bunların celp ve daveti ciheti askeriyece yapıl
maktadır. İcabederse sayın Millî Savunma Ba
kanı tenvir buyururlar. 

Mâruzâtımın hulâsası budur ki, bu işte kanu
na aykırı bir vaziyet yoktur. Buna işaret ettik
ten sonra, dün söylediklerimi kısa olarak tekrar 
edeceğim. 

Mükellefiyet usulünün devam ettirilmesi ni
yetinde değildir, Ekonomi Bakanlığımız. Ar-
zettiğim gibi, ilk fırsatta ve mümkün olabilen en 
kısa bir zamanda bu usulü peyderpey bütün ma
den işletmelerimizden kaldırmak niyetindeyiz. 
Ekonomi Bakanlığı bundan iki, iki buçuk sene 
evvel amele temin ve tedarikinde bugünden bü
yük güçlükler olduğu bir devirde demir işletme
miz de de bu usul tatbik edilerek amele temin ve 
tedariki için kendisine salâhiyet verildiği halde 
bu salâhiyeti kullanmamıştır. Bugün esasen 
kullanmıya da lüzum hâsıl olmamaktadır. 

Sonra bu şekilde çalıştırılan vatandaşlara ve
rilmekte olan ücretten de bahsettiler. Ya tahkik
leri yanlış veyahut hatırlarında yanlış kalmış ol
sa gerek. Bunlara verilen ücret vasatisinin bir 
lira olduğunu ifade ettiler. 

I. ARUKAN (Eskişehir) — Eline geçen. 
H. BAYUR (Manisa) — Eline geçen vasati 

bir lira civarındadır'dedim. 
EKONOMİ BAKANI F. SÎRMEN (Devam

la) — Yedirme, ve içirme için sarf edilen masraf 
içinde de büyük ihtikâr payı olduğundan dolayı 
bunun da 3 - 4 liraya çıktığını ifade buyurdular. 
Bizim resmî kayıtlarımıza göre sarfettiğimiz pa
ranın, miktarı ve bunlara iaşe masrafı olarak har
cadığımız paranın yekûnu şunu gösteriyor. 

Gerek garp linyitleri ve gerekse Havzada iş
çilere verilen vasati ücret iki liranın üstündedir. 
Ellerine geçen paranın vasati miktarı, iki lira
nın üstündedir. Bunların içinde usta ve teknik 
bilgisi ileri olanlara 6 - 7 liraya yakın ücret ve
rilmektedir. Yeraltında ve yerüstünde çalıştı
rılanlara ayrı ayrı kalorilerde olmak üzere yer
altında çalıştırılanlara 4000 kaloriye yakın yer
üstünde çalıştırılanlara ise 3 2O0 küsur kalori 
olmak üzere gıda verilmektedir. Bu vatandaşlar 
bir senede 12 ay mütemadiyen çalıştırılmayıp iki
şer ay münavebeye tâbi tutulmaktadır. Ereğli 
işletmesinde münavebe neticesi olarak köyüne gi
den ve bilâhare iki ay sonunda işbaşına dönen
lerin tartılmalarını yaptık. Tıpkı ciheti aske
riyede olduğu gibi, askere alındığı zamanlarda 
nasıl o vatandaşlar tartılıyor ve askerden bıra
kıldıkları zaman yine bir tartılmağa tâbi oluyor
larsa biz de aynı usulle ameleliğe alındığı sıra ile 
izinli gittiği zaman ve tekrar vazifeye döndüğü za
man bu şekilde tartıyoruz, ve çalışmaları arasında 
kilo kaybediyorlar mı, etmiyorlar mı diye kontrolü
müze devam ediyoruz. Arkadaşlara huzurunuz

da şunu temin ederim ki, bu şekilde yapılan 
tetkiklerin bize verdiği netice işletmede bulun
dukları müddet zarfında bunların ekseriyeti
nin kilo kaybettiğini değil, kilo aldığını göster
mektedir. 

H. BAYUR (Manisa) — Somada aksıi. 
EKONOMİ BAKANI F. SlRMEN (Rize) — 

Somayı ayrıca tetkik eder arzederim. 
Arkadaşlar; bu şekilde çalıştırdığımız vatan

daşlara ayrıca yardım olmak üzere köylerine 
döndükleri zaman ve daha ziyade bayramları
mızda hesaplıyarak bunlara diğer o*mıntaka-
larda oturan arkadaşlardan gayri olarak pa
muklu vermekteyiz, bunları, köylerine dönerken 
çoluk çocuklarına götürmektedirler. 

Bundan iki sene evvel iaşe darlığı çektiğimiz 
devrede bunlara, gerçi bedelleri kendileri tara
fından ödenmek suretiyle olsa bile buğday, mı
sır temin ve tedarik edilmekte idi. 

Sonra bildiğiniz gibi son aldığımız kararla 
Ereğli işletmesinde bunlara senede dış elbisesi 
olarak ayrıca birer kat elbise, bir kasket bir 
kundura vermekteyiz. 

Hülâsa bu mâruzâtımla şunu ifade etmek is
tiyorum ki, memleketin içinde oturdukları ma
hal itibariyle kendilerine istisnai külfetler tah
mil ettiğimiz bu vatandaşların yüklendikleri 
külfetlerin karşılığını mümkün olduğu kadar 
geniş ölçüde vermeğe gayret ediyoruz. 

Ziya Karamürsel arkadaşım, istanbul'da hal
ka kışlık teshin kömürü için dağıttığımız beyan
nameler için tâyin ettiğimiz müddetin kısalığına 
işaret ettiler ve bu mevzuda dün verdiğim ce
vapları tatmin edici bulmadılar. Arkadaşlar; 
zannediyorum ki ben dün lazımgeldiği kadar vu
zuhla arzettim? Mamafih emirleri üzerine tekrar 
arzediyorum; istanbul şehrinin nüfusu nedir ma
lûmunuzdur. Bizde bir ailenin vasati nüfus mik
tarı yine malûmdur. 

Z. KARAMURSAL (istanbul) — Ben umumî 
bahsettim, istanbul'dan bahsetmedim. 

EKONOMİ BAKANI F. SlRMEN (Rize) — 
ikisi de arzettiğim şekilde. Bir ailenin her bi
rine kömür vermek lâzımgelirse teshin kömü
ründe istihsal miktarlarımız itibariyle aile ba
şına 150 kilo mu? düşer bilmem. Halkın yakıt 
ihtiyacının ehemmiyetini ve bilhassa mangal kö
mürü ve odun fiyatlarının yüksekliğini nazara 
alarak mühim olduğu kadar geniş ölçüde ve da
ha çok sayı da vatandaşların ihtiyacını temin et
tiğimizi söyleyebilirim. Dün okuduğum rakkam-
larda bunu gösterir. Vakıa elimizde geçen sene-
ki miktar malûmdur. Fakat benden kömür is-
tiyen insanlar arasında bir tefrik yapamıyaca-
ğıma ve ben kömür istiyorum diyen vatandaş
lara içtimai seviyesi ne olursa olsun siyanen 
muamele yapmak mecburiyetinde bulunduğu
ma göre, benden önümüzdeki kış mevsiminde 
yakıt ihtiyacı olarak kömür isteyen vatandaş-
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larm miktarını bilmeden hangi esasa istinaden ı 
dağıtacağım kömür miktarını tayın edebilirim. 
Bunu bir türlü anlıyamıyorum. . Vatandaşlara 
bu kadar hayatî ihtiyaçlarını karşılayacak olan 
maddeyi isteyip ıstemiyeceklerini bildirmeleri 
için bir ayıık bir müddet tâyin etmenin kısa ol
duğunu asi a kabul etmiyorum. Yalnız şuna işa
ret etmek lâzııngeliı ki, şayet beyanname içm 
tayın ettiğimiz müddet zarfında o şehirde, mu
kim olmayıp da bıiânare nakli memuriyet, iş
lerinin o şeiıre intikali dolayısiyle evini o şehre 
nakletmiş .olanlara yenenin iıaııgı ayında olursa 
olsun bunlara kömür vermekteyiz. Çünkü bu 
vatandaşlar, tâynı ettiğimiz müddet zarfında o 
ozamana kadar oturdukları yerden oraya gele
ceklerini bilmiyorlardı. Bunun gibi hastalık ve 
bu müddet zarfında o şehir içinde ikamet etmekıe 
beraber zaruri sebebler dolayısiyle başka yerler
de bulunanlara avdet ettikleri zaman bu maze
retlerini tevsik etmek kayıt ve şartiyle yine kö
mürleri verilmekte ve beyannameleri kabul edil
mektedir. Bundan daha ileri, bundan daha âdi
lâne bir esasın bulunamıyaeağı kanaatındayım. 

Sonra arkadaşım Sümerbank fabrikalarının 
hususi eşhasa satılacağına dair bazı şayialar, ol
duğundan bahsettiler. Böyle bir şey olmadığını 
ve hatırımızdan geçmediğini ve geçemiyeceğini 
huzurunuzda arzedöbilirim. 

•Sonra,-bir rapordan bahsettiler. Bu raporUn 
hangi rapor olduğunu iyi anlıyamadım, eğer 
iktisadi Devlet Teşekküllerinin umumî 'heyetinin 
teşkil ettiği bir komisyonun hazırladığı ve umu
mi heyette kabul edilen rapordan bahis buyuru
yorlar; ise bunun cevabını biraz evvelki mâru
zâtımda, yeni imkânların bize vereceği müsa
adeye göre sanayi hamlemizi yaparken gerek 
mevcut teşkilâtta gereken tadiller hususunda, 
gerek yeni kurulacak sanayi müesseselerim burma 
vazifesini vereceğimiz teşekküllerin alacağı hü
viyet üzerinde hazırlıklar yaptık dedim, ve 'bu 
husustaki kanunlar ikmal -edildi dedim, ancak 
bunlar bakan arkadaşlarıma 'sevkedilmektedir. 
onların mütalâa ve tetkikatı ^bittikten sonra ya
kında Bakanlar Kurulundan geçirilecek huzuru
nuza getirileceğini söyledim. 

Durukaaa. arkadaşımız petrol arama işi hakkın
da izahat istediler. 

Arkadaşlar, petrol arama işlerinde ümidimiz 
devam etmektedir. Memleketimiziaa bir petrol 
mıntakası olduğuna katiyetle inanıyoruz ve ancak 
bu inaneımızdır ki, bizi bunu bizzat 'bakmak yo
lunda gayretler sarfettiriyor ve bulmaları mu
kabilinde bizden imtiyaz istiyen şirköttere de 
henüz müspet cevap vermek *vaziyeUine «bizi ya
naştırmıyor. Bugün huzurunuzda müzakere edil
mekte olan bakanlık bütçesine ilâve edilen tek 
tahsisat, petrol arama işlerini daha iyd ıbir «u- ! 
rette yapabilmek için muhtaç olduğumuz malae- \ 
meyi mubayaa karşılığı ©lan paradır. JJMsaen- I 
aleyh arama iğlerinde ümitli kaldıkça, bu mal- I 
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zemeyi temin ve tedarik edip neticelerini görme
dikçe bahis buyurdukları şekilde bir yola gitmek 
fikrinde değiliz. Halen iki yerde, daha doğrusu 
arazi tetkiki noktasını da ele alırsak, üç yerde 
sondaj yapılmaktadır. Bunun biri Kaman da
ğında .yeniden tesbit edilmiş olan yerde yapıl
makta olan sondajdır. 

Takdir buyurursunuz ki sondaja devam 
ederken şimdiye kadar olduğu gibi ve her yer
de de olduğu gibi, bazı arızalarla karşılaşılmak
tadır ve onların izalesi cihetine gidilmektedir. 
Bizim için Baman kadar ümitli telakki edilen 
bir yer de Beşiri ̂ dir. Bu sene de burada da 
sondaja başlanmıştı, orada da harekete geçil
mişti. Yalnız yüksek heyetin malûmudur ki 
son -zamanlarda orada vukua gelen müessif bir 
kaza neticesi olarak kıymetli petrol mühendis
lerimizden birisiyle, bir ecnebi mütehassıs ve 
iki Türk sondörünü kaybetmiş bulunuyoruz. 
Petrol arama işlerinde, memleketimizde bu gi
bi kıymetli uzmanlarımızın yetişemediği ve kıt
lığı dolayısiyle bu kampın faaliyetine yeniden 
idame etmeğe imkân henüz 'bulamadık. 

î&incisi sondaj işimiz de Hatay'da devam et
mektedir. Hatay'da iki yerde sondaj yapmak
tayız. Şimdiye kadar yüksek heyetinizi işgal et
miş bulunan Polatlı'da da arazi vaziyetini de 
esaslı bir surette öğrenebilmek için 350 metreye 
inesşek b k sondaja başlamışızdır. O da devam 
etmektedir. 

öl . E. DUBUKAN (Hatay) — Bir noktanın 
tashihi için müsaadenizi rica ediyorum. Ben 
beyanatımda imtiyazdan bahsetmedim. Yalnız 
diğer fabrikalarımızda olduğu gibi bir konbine-
zondan bahsettim.' Bu noktanm tashihini rica 
ettim, imtiyazdan bahsetmedim. 

E. B. F . SİKMEN («ize) — Konbinezon ne
dir bilemedim, ankyamadım. 

öl . E. DUBUKAN (Hatay) — Diğer sanayii 
fabrikalarımızda nasıl yaptıksa öyle bir anlaş
madan bahsettim, imtiyazdan bahsetmedim. 

EKONOMİ BAKANI F. SİBMEN (Bize) — 
Yani aramayı ona vermek mi? Nasıl buyurdu
nuz? 

öl. E. DUBUKAN (Hatay) — Bir kombine
zon bulmak... imtiyazdan bahsetmedim. 

EKONOMİ BAKANI F. SlBMEN (Devamla) 
— Yine Durukan arkadaşımız motor sanayim
den bahsetti, öeçen seneki bütçe müzakerele
rinde de arkadaşımız bu mevzua temas etmiş
lerdi. Bugünkü mevcut ve meri karar, motor 
sanayiini kurmak işini Millî Savunma Bakanlığı
na bırakmış vaziyette bulunmaktadır. Ancak 
biz demin arzettığim gibi yeni sanayii kalkınma 
plânlarımızda ve bu meyanda ele almış bulun
duğumuz ağır sanayi ve makine sanayii tasarr-
mızda bu dşin Ekonomi Bakanlığının yapması 
doğru olduğu neticesine vardık ve yüksek heye
tinize diğer bir vesile ile de arzetmiş olduğum 
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gibi fau proje henüz Bakanlar îööirulaaefon çık- ' 
mış değildir. I 

Sonra mötör sanayimde ştr noktaya bilhassa 
işaret etmek isterim ki motor föbrika^ı-deyhı-
ce bü fabrikanın kurulması 'bizim -ve sizterm hep-
sinin istediği müspet neticeyi birden bire vere
mez. Çünkü motor iaibrrkasmrn kurulması de
mek, bizim anlayışımıaa 'göre motorun yapılma- | 
sı için lâzım olan bilumum parçaların memleket- i 
dâhilinde elde edilmesi demektir. Yoksa motor 
parçaları dışardan gelip burada Tnuntajı "yapı
lacak tesis mahiyetinde kalırsa tabiatiyle fab
rika olmaz. I 

Gl. E. BÜRUKAN (Hatay) — Benim böyle I 
bir teklifim yoktur, hepsi konpile olmak şar-
tiyle arzettim. 

EKONOMİ BAKANI F. StfeMEN (Bize,) — 
Arkadaşlar taktir buyurursunuz ki, kuracağı
mız müesseseler o şekilde kurulmalıdır ki bir 
birbirine bağlı olanları kül halinde ele alıp ta
hakkuk ettirilmeli ve birbirinden ayrılması 
mümkün olanların ehemmiyetlerine ve imkânla
rına göre sıralanması lâzımdır. Makine ve ağır 
sanayide ilk maddeleri verecek olan Karabük ı 
fabrikamızın muhtelif üniteleri arasındaki ahen
gi tesis etmeden ve bizim için hususi evsafta çe
lik verecek bir tesis kurmadan ve bunları işle
yecek makina fabrikaları kurulmadan bir mo
tor fabrikası kurmağa gitmek, takdir buyurur
sunuz ki doğru değildir. (Doğru, doğru sesle
ri). 

Biz motor fabrikasını Türkiyede kuracağız 
dediğimiz zaman* şimdi Durukan arkadaşımızın 
da teyit ettiği gibi bu şekil dâhilinde hareket 
ettik. Memlekette bu iş ifiin evvelden kurulması I 
zaruri olan. tesislerin yapılması ve yapmağa 
mecbur olduğumuz işlerin hudutsuzluğu gözönü-
ne getirilince motor fabrikasının derhal ve kısa 
bir zamanda realize edilmemesinin sebepleri 
kendiliğinden meydana çıkar. 

Ray meselesine temas buyurdular. * Arkadaş
lar, Karabük fabrikamızda ray imal • edilmekte
dir. Gerek Devlet Demiryollarına, gerek Ba
yındırlık Bakanlığına hatta orman işletmeleri 
için Tarım Bakanlığına dekovil rayı vermekte
yiz. Yalnız dün huzurlunuzda belirttiğim gibi 
Karabük fabrikaları haddehanelerinin «verim ka
biliyetleri ve o haddehanelere işlemek iğin yarı 
mamul yetiştiren çelikhanelerin verimini arzet-
miş bulunuyorum. Biz bugün bu ihtiyaçları fcar- | 
şılamak için ray imalini artırdığımız takdirde 
diğer nevi demirlerin aleyhine bir vaziyet ihdas 
etmiş oluruz. 

Büyük parçaları ve yüksek tonaj :tutan kısım 
demirlerini yapmak Karabük imüessesesinin işine 
çok gelir, M Bu ı şekilde yapabildiğini % 80 ̂  seri 
halinde ray amali ;şeklme üarağ etmekten çok mem
nun olur. İPakat arkadaşlar, takdir buyurursu
nuz ki, memleketin binbiraıevi »demir ihtiyacı I 
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varken yalnız biri üzerinde mseaisini teksii etmek 
biai bu fabrikalardan bttgünkü şartlar altında al
dığımız verimi yalamamak durumuna düşürür. 
Arkadaşrum wgy mevzuu üzerinde vereceğim ce
vap budur. Benim bildiğime göre, belki şartla
rın değişmesiyle bu rakamlar çek artabilir, mem
leketin ray ihtiyacı senede on - on beş bin ton 
raddesmdedir. F<em yapılacak demiryollarının 
isşûate^nisted^i takdirde bu miktar da sürat
le tartatoiiı'. Fakat biz mamul demir olarak 1942 
senesinde 30 OG0 toja, İ943 senesinde 36 000 ton, 
1944 senesinde 41 000 tona çıkabildik. Bunun 
içinden bu faadar îbüyük bir rakamı yalnız raya 
hasrederek doğer ihtiyaçlaramızı ne dereceye ka
dar tazyik 'edeceğimizi yüksek Heyetiniz takdir 
edeı*. 

Bdksr tasfiyesi işinden bahis buyurdular. 
Arkadaşlar, buyurdukları tamamen variddir 

ve ryenmdedir. Biz bugün plister bakırın buyur
dukları »gibi, askerî ihtiyacın her koluna yaraya-
büeeek -derecede tasfiye edememekteyiz. Bunun 
için tesisat lâzmıdır. Bakın elektrolize etmek için 
UDUZ »ve geniş ölçüde enerjiye ihtiyaç vardır. 
Bnmın nerede kurulması lâzımgeleceğini ve biran 
evvel -kuuulaaoası ieabedeceğini biz de düşündük ve 
yeni jplântemmmm. içine almışızdır. Yalnız sa
ra^ ^müesseselerinin kurumları, takdir buyurur
sunuz ki, enüardan *ewel veya Mç -olmazsa onun
la ıbeıaber .büysük rbölge enerji santrallerinin ku-
ışıimasına ballıdır. 

A*k«âaşia*Hnin bihakkm 'üzerinde hassasiyet
le dfar^uklaTi snaMyet tneseleterkıe en ziyade mü
essir olabilecek hususlardan biri de budur. Bi
naenaleyh, elektrolitik 'bakır yapmaya niçin gi
d e m e z i m i n sebepleri bu mâruzâtımızla zanne
derim ki, iftçıktemmış 'buiunur. Asit nitrik için 
geçen seae de^teinas buyurdular. Hakikaten asit-
nitrik memleketin «a^ayiinde muhtaç olduğu ana 
maddelerden i r id i r . *Q zaman da ^rzettiğim gi-
gibi teiı»ya.ea»ay» plânımızda bunu-birinci olarak 
öle «knaya *karar vermiş *bulag&3»aktayız. Kura-
ca|»Mn*z «etft-sanayii içinde *aBİtmtrik elede-edile-
cöfctir ve 'bu, tattsğumuz -ölçüye göare en srkışık 
3»mankiTda"b.üe Millî Müdeiaanm istediği en gc-
n4s-5(^i«ie asitnitriği verebilecektir, lıüzum o1-
ısi(h^iEfanajüaaFda bu caddeden memleketin bü-
ytik ^ölgüde fflaashtaç ̂ ldw#« nitroşo denilen suni 
ğ&bre yapskâöafctrr. Bu^da yine takdir edersiniz 
ki, Mtttohy* <ve lıavsüsinde yapılması takarrür et
miş olan eiafefcrifc aastralanm yapılmasiyle ancak 
fürytrt sahas«aa konukıbUeeektir. Bu mevzu üze
rinde ciddi ve esaslı bir surette çalışmaktayız. 
Yialnız henüz şartların istediğimiz bu 
büşys&k tstsisleri anırma için lâzım olan 
matenıeler ve rteüs«tı derhal getirmek ve yap-
tnrma^ dmkâoıııı toize vermediğine kısaca işaret 
etmek isterim. «Bandan dört, beş yıl önce mu
kavelesi :ya|ttbnaş ^e şartiarmda tamamen mu
tabık kalınmış «elduğu ıhalâe daha henüz Çata-
lağn eantrah^m kurulması dahi temin edileme-
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mistir. Bunun firmasının mensup olduğu mem- ı 
leket.hayat memat mücadelesine girişmişti. Şim
di Avrupa'da harbin bitmesi üzerine yeniden 
bu mevzuu ele almış ve yakın bir zamanda o 
firmanın bu santralın kurulmasının temini için 
imalâta geçeceğini ümit etmekteyiz. 

Gliserinden bahsettiler. Gliserin memleketin 
savunması için lâzım olan maddelerden biridir. 
Yalnız dünkü beyanatları sırasında, şimdi ha
tırlıyorum ki, memlekette gliserin yapmak is
teyen bazı teşebbüsler olduğu halde Ekonomi 
Bakanlığınız bazı formaliteler yüzünden teşeb
büslerinin önlendiği ve yaptırılmadığından bahis 
buyurdular. Böyle bir şeyi bendeniz şahsen bil
miyorum, haberdar değilim. Kendileri buradan 
çıktıktan sonra rica edeceğim, bu mevzu üze
rinde bana bildiklerini söylesinler, ben de bu işi 
ciddiyetle tetkik ederim. Yalnız benim bildiğim 
bir şey vardır ki,' îzmir havalisinde bunu yap
mış olan bir vatandaş bendenize gliserinin nu
munesini dahi getirdi. Kendisini tebrik ettim 
ve bu gliserinin bizim istediğimiz tam evsafta 
olup olmadığını tetkik etmelerini arkadaşlarımı
za söylemiştim. Evvelce de arzettiğim gibi millî 
sınai kalkınmasında hususi teşebbüsleri engel
lemek değil, teşci ve teşvik etmek vazifemizdir, 
Binaenaleyh böyle kendi sermayeleriyle memle
ketin hayati maddelerini yapmak imkânını bu
lan vatandaşlarımız olursa biz onların arzula
rını yerine getirmemek değil, bilâkis böyle bir 
teşebbüse girmek niyetinde olduklarından do
layı kendilerine teşekkür ederiz ve her yardımı 
yaparız. 

Arkadaşlar; Sabuncu arkadaşımız maliyet 
meselelerine tekrar temas buyurdular. Maliyet 
meselelerinde, dünkü beyanatıma ilâve edecek 
başka bir şey yoktur. Yalnız temas ettikleri bir 
noktaya işaret etmek isterim ki, memleketimiz
de amele istikrarı her sene biraz daha gelişmek
tedir. Fabrikalara bağlı ve istikbalim, çoluk ço
cuklarının istikbalini çalıştığı müessesede gören 
ve bulan vatandaşların artmasını istiyoruz ve o 
müesseselerin civarında yerleşmelerini ve tees
süs etmelerini arzu ediyoruz. Hakikaten, dün 
bir arkadaşımın dediği gibi, ana dâvalarından 
biri de budur. Biz müesseselerimizde çalışan iş
çilerimize yardımcı kolumuzu onların o mües
sesede geçirdikleri müddetin uzunluğuna veya 
kısalığına göre uzatmaktayız. Bundan oldukça 
müspet neticeler alıyoruz ve bu istikamette da
ha esaslı bir şekilde çalışacağız ve devam edece
ğiz. 

Yine .Sabuncu arkadaşım, Ticaret Bakanlığı 
tarafından neşredilen Konjöktür mecmuasındaki 
bazı rakamların hakikate uymadığından bahset
tiler. Buna cevap arzetmek şüphesiz bendenize 
düşmez, onun için bunu da geçiyorum. 

Mamullerimizin evsafının iyileştiğinden bah
setmiş ve bu meyanda bilhassa pamuklulara da 
İşaret etmiştim. Kendileri bunun varit olmadığı- I 

M 6 : İ 
nı, Umumî Murakabe Heyetinin 1943 senesin
de yazmış olduğu bir raporu işhat ederek söy
lediler. Arkadaşlar, bugün, 1945 senesinin be
şinci ayını bitirmek üzereyiz. Gerek bundan 
evvel geçen seneki bütçede ve gerek muhtelif 
vesilelerle, harbin dar senelerinde sınai mamul
lerimizin, bilhassa pamukluların memlekette pa
muklu ihtiyacının genişliği itibariyle evsafını 
ihmal ederek miktara bakıldığını söylemiş ve 
bunun doğru olmadığını da ilâve etmiştim. Şim
di ciddi ve esaslı tedbirler almakta olduğumu
zu söyledim. Netice olarak bu seneki maruza
tımda da pamuklu mamulleri evsafınin başlıca 
miyarlarından biri olan sıklığın 14,8 den 16,5 
çıkarılmıştır dedim. Basma, kaput ve mümasili 
pamuklu mamullerin bundan evvelki senelere 
göre evsafının iyileşip iyileşmediği hususunu 
yüksek takdirinize bırakıyorum. 

i unlu mevzuuna gelmce: Bunların bir kısmın
da hakikaten az oımayan arızalılar vardır. Bun
ların bir kısmı yeni dokuma tesisi kurduğumuz 
Merinos: fabrikasına taalluk etmektedir. Şimdiye 
kadar yalnız iplik yapmakta olan bir müessesenin 
yeniden ve birdenoıre dokuma vazıyetine geçme
sinden ileri gelmiştir. Bunlar geçici tesirlerdir. 
BJu mevzuda da her gün biraz aaua ileri gidece
ğimize biz inanıyoruz. 

Sonra Sabuncu arkadaşım dünkü ve bugünkü 
beyanatlarında bundan çok evvelki tarihlere tesa

düf eden hâdiselere temas buyurdular. Bu arada iz
mit 'te kurulmuş kâğıt fabrikasının yerinden de 
bahsettiler. Bunun kuruluş ve tesislerini tavsif 
ederken bunun, kelimeyi tamamen buiamıyaca-
ğim, fensizlik mı dediler, böyle bir şey söylediler. 

Arkadaşlar, bizim görüşümüz şudur: Türk ço
cukları sanaı alanda her sene biraz daha ilerle
mektedirler. Şimdiye kadar kurulmuş olan sanai 
müesseselerin bu memlekete, henüz tam geçtiğini 
katiyetle söyliyemıyecegımız, harp senelerinde ne 
kaaar ferahlık verdiğini bütün memleket takdir 
etmektedir, söylemektedir ve sınai müesseseleri
ni övmektedir ve hepimiz övmekteyiz. Dünkü 
mâruzâtımda arzettiğim gibi Cumhuriyet idaresi 
sanayi alanda eski Devletten hemen bir şey almış 
değildir. Başlangıçta ve süratli kuruluş esnasında 
şüphesiz ki bazı hatalar bulunabilir. Bütün bu 
sözlerimi İzmit fabrikasının yerinin hatalı oldu
ğu kanaatmda olduğum için söylemiyorum. Umu
mi olarak söylüyorum ve bu mevzuda fikirlerine 
iştirak etmiyornm. Bizim bütün gayretimiz ve 
dikkatimiz o olmalıdır ki, şimdiye kadar kurul
muş olan fabrikalarda hatalar varsa bunların bir 
daha tekerrürüne meydan vermemek, onun için 
gözümüzü dört açmak ve dikkat sarf etmektir. 
Bundan sonra kurulacaklarda da belki yine hata
lar olacaktır. Fakat uzun seneler evvel yapılmış 
olanları bugün mevzuubahis etmenin ne gibi bir 
fayda temin edeceğini takdir edemedim. 

Arkadaşlar; Yaşar arkadaşımız kükürt fiyat
ları hakkında söylediğim sözlerin tatminkâr olma-

408 



B : 63 26.5.1945 O : 1 
dığmı söylediler. Arzettiğim gibi, bütün mamul
lerimizin fiyatını indirmek hususunda gayret sar-
fetmekteyiz. Bağcılara ilâç verilirken kükürdün 
pahalı satılması ne dereyece kadar doğru dediler. 
Bu bir mütalaadır. Fakat sanayi müesseselerimi
zin işletilmesi ve bunların mamullerinin mali
yetleri dununda satılmasını biran için kabul et
tiğimiz takdirde; geçende de arzettiğim gibi, bun
ların kapılarının kapatılması zarureti hâsıl olur. 

Keçiborlu kükürt maliyetinin fazla yüksek ol
ması sebebini bilvesile Yüksek Heyetinize arzetti-
ğimi zannediyorum. Keçiborlu kükürt rezervi ge
çen sene bitmeğe yaklaşmış idi. Ancak bir iki sene 
çalışacak vaziyette bulunuyordu. Tenoru yüksek 
kükürtlerin bittiği ve elde mevcut plan kükürtle
rin bugünkü tesis ile saf kükürt olarak istihsaline 
imkân olmadığı anlaşılmıştır. Bunun içindir ki, 
orada bir flütasyon tesisatı yapmak zaruretinde 
kaldığımızı söylemiştim. Evvelki sene yapılan 
araştırma neticesinde, Keçiborlu mmtakasmda yi
ne huzurunuzda bilvesile arzettiğim gibi, yeni 
ve geniş ölçüde kükürt damarları bulunmuştur. 
Bu yeni bulunan kükürt damarlarda ki cevherin 
evsafı şimdiki tesisatımızla saf, vetenörü yüksek 
kükürt istihsaline müsait değildir. Yine rezerv 
miktarına göre orada yeni tesis kurmak, yeniden 
flotation tesisatı yapmak zorundayız. Bu mevzu 
üzerinde çalışıyoruz. 

Bu arada bağcılarımızın büyük bir ihtiyacı 
bulunan bağ kükürtünü iki seneden beri yap
maktayız ve her sene bu husustaki istihsalimizi 
artırmaktayız. Fiyatlar için söylediğimden baş-

1, ka yeni bir şey ilâve etmek mevkiinde değilim. 
Mamafih üzerinde bu kadar İsrar ile durdukları
na göre yeniden bu durumu tetkik eder ve ikinci 
bir indirme cihetine gitmek imkâm varsa onu da 
yapmaya gayret ederim. 

Zannediyorum ki, kıymetli arkadaşlarımın 
bahis buyurdukları hususların hepsine cevap 
vermiş bulunuyorum. (Kâfi kâfi sesleri, alkışlar). 

Dr. A. S. DELİLBAŞI (Kütahya) — Arka
daşlar; yalınız bir noktayı peşin olarak Yüksek 
Huzurunuzda açıklamak için söz almış bulunuyo
rum. Itıymetli bakan arkadaşımız kömür havza
larında işçiye verilen yemek kalo'risinden bahis 
buyurdukları zaman bu kalorinin 4000 raddesin
de olduğunu beyan buyurdular. Zannediyorum 
ki, bu noktada zühulleri olacak. Bendeniz bu 
mmtakaları gezdim ve kendi rasyon cetvel-
lrindeki, kalori miktarını tetkik ettim, bunla
rın hiçbirisi, bu gördüğüm mıntakalarda dahi 
muhtelif olmasına rağmen, kalorinin hatta dört-
bine varmadığını gördüm. 

İkinci nokta; kendilerinden rica edeceğim, , 
bendeniz kısacık malûmatımla arzediyorum. Top
rak altında ve toprak üzerinde çalışan amele için 
kalori miktarının 4 500 - 5 000 raddelerinde ol
masını hıfzıssıhha âlimleri kabul etmişlerdir. Bu
na gayret buyurmalarını temenni ediyorum. 

BAŞKAN —' Himet Bayur (kâfi sesleri). 
H. BAYUR (Manisa) — Bir iki kelime söyli-

yeceğim; Soma madeni hakkında dün Hulusi 
Küçükler arkadaşımız ve şimdi doktor Delilbaşı 
arkadaşımız söylediler. Buna ekliyecek bir şeyim 
yoktur. , 

Bay Fuad Sirmen kâh Garp linyitlerinden 
kâh Zonguldaktan behsetti, rakamlar biri birine 
karıştı bizim söylediklerimizi yalnız Garb linyit
lerine aittir. Burada ne beslenme hakkında ne 
de para miktarı hakkında buyurdukları doğru 
değildir. Doğru olan Hulusi Küçüklerin söyle
dikleri rakamlardır. Dr. Delilbaşı arkadaşımızın 
söyledikleridir. 

Yalnız şu da var ki bu usul yakında kalka-
caksa her taraf büyük bir dertten kurtulmuş 
olacaktır, iyi bir şey olacak ve halkta sevine
cektir. 

Birazda kükürt işine dokunmak istiyorum, 
kükürt için şöyle bir vaziyet var bize, bağcılara 
on bir liraya satılmak istenilen kükürt yere dö
külmüş cüruftur ve ancak yere atılmağa ya
rar. Bağcılar bundan memnun değildir işe vara
mamaktadır. % 5-10 ölçüde münhasırdır amma, 
yokluktan- bunalıyorlar. Bazan kalorifer külleri
ni attırmak için para veririz bu cürufu attırmak 
için de para lâzımdır, işte bunlardır ki bağcı
lara satılıyor hem de 11 liraya satılıyor. 

Deniliyor ki; bu Taran Bakanlığı ve Ekono
mi Bakanlığı, arasında tesbit edilmiş bir fiyat
tır. Tesbitin ruhuna gidilirse şu görülür; iki üç 
gün evvel bütçenin umumî konuşulmasında da 
söylemiştim. Geçen sene şpyle bir vaziyet oldu. 
İlâçlar vardı ve fakat bir kaç bakanlık mümes
silleri toplanıp bir fiyat tesbit edemediler. Has
talık bağlarda tahribat yaptı ilâçlar depoda bek
ledi, bu ilâcı bağcılara satamadılar. Bu vaziyet 
bu sene de tekerrür etmesin deniyor Bu vaziyet 
karşısında halka karşı mesul olan kimdir, halk 
kime hitap edecektir, tabii Tarım Bakanma do-
layısiyle Tarım Bakanı tazyik altındadır. Eko
nomi Bakanı dayandı mı, Tarım Bakanlığı aman 
ne olursa alsun ucuzuna pahalısına bakmam, ne 
kadara verirsen ver, haleti ruhiyesi altmda bu
lunmaktadır. Bilmem Tarım Bakanı arkadaşım 
burdan bunu söyler mi söylemez mi, söylemeği 
doğru bulur mu bulmaz mıf Fakat haleti ruhi
ye budur, hakikat budur. Cüruf olsun; ne olur
sa olsun % 5, % 10 tesiri olsun ne olursa olsun. 
Onu dahi bulamamak vaziyetinde kalmca halk 
sağa sola başvuruyor Tarım Bakanlığının tazyik 
ediyor. O ne yapsın aman herhangi fiyata olur
sa olsun verelim diyor. Geçen seneki gibi olmasın 
diyor. Böylelikle atılması için üzerine para ve
rilmesi lâzımken cüruf 11 liraya satılığa çıkarı
lıyor. Halbuki Maliyeti yok gibidir yalnız yıka
nılacak ve öğütülecektir. Binaenaleyh munsifâne 
davranmalarını rica ediyorum. Tekrar tetkik 
edeceklerini söylediler. Dikkat etsinler. Bu tet
kik 11 lirayı 10,5 yapmak için olmasın. Niha-
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yet gerçek masrafa % 15 - 20 gibi bir kâr ilâve 
etsin ve satem. 

EKONOMİ BAKANI F . S İ B ^ E N (Bize) 
— Arkadaşla,^ bendeni^ buraca Devlet teşkilâ
tının itimat edilmesi lâznngelen kayıtlaauna isti
naden beyanatta bulundum. 

Arkadaşlarımın beyanatının da aynı sıhhat-
ta olmasını ve olduğunu takdir öderim ve öyle 
kabul ederim. Fakat bu, rakamlar arasında bir 
ihtilâf olursa kendileri lütfen zahmet buyuran
lar, bizim, rakamlarımızın; neye istinadettikleri-
ni karşılaştırırız, eğer müesseselerinin, buna verdiği 
rakamlarda bir yanlışlık varsa onu mevcut mev
zuat dairesinde tecziye ve ıslâh ederiz. Fakat 
bendenim asla tahmin etmiyorum ki, İktisat Ba
kanlığına, Devlet işletmelerinin* verdiği böyle kar 
loriye taallûk eden rakamda hata bulunsun. Şim
di bu rakamları okuyorum: 

1944 yılı içinde Garp linyitleri işletmelerin
de çalışan işçilere parasın olarak verilmekte oran 
yiyeceklerin kalori vasatisi 3484 tür: Bunların 
yeraltında çalışanlarına; daha fazla* yerüstünde, 
açık havada çalışanlara daha, .eksik kalori veril
mektedir.. Yeraltında çalışanlara verilen kalori 
miktarı 3759 dur. Yerüstünde çalışanlara ise ve
rilen miktar 3230 dur. Doktor Ali Süha arkada* 
şım işçilere verilmesi lâzrmgelen kalorinin 4500 -
5000 arasında olması lâzım geleceğini söylediler 
Bunun doğruluğu şüphesizdir. Esasen ekonomi 
Bakanımız iş dairesine ve onun sıhhi işlerle meş
gul olan, doktoruna alâkası, işletmelerin mümessil
lerini de getirerek Devlet sanayiinde çalışan iş
çilerin, katlandıkları iş itibariyle muhtaç olduk
ları kalori nedir ve bunları bütün, işletmelere sey
yanen tatbik etmek imkânı var mıdır? Bu mevzu 
üzerinde bundan birçok evvel durmuş idik ve 
yine o zaman yaptığımız tetkiklere göre, maden 
işletmelerinde şimdiye kadar ne hususi, şirketler 
tarafından işletilirken, ne de Devlete intikal et
miş olduğu devirde 4000 kaloriden, üstün gıda 
verilmiş olduğu görülmüş değildir. Bizim, işçi
lerimizi de mümkün olduğu kadar ileri memle
ketlerde çalışan işçilere yapılan muamelelere uy
gun ve aynı muameleye- tâbi tutmak için sarfet-
tiğimiz gayretler Yüksek Heyetin dikkatinden 
kaçmaz. 

Bilirsiniz ki, hususi ve resmi işletmelerde is;çi-
lers parasız gıda eskiden verilmez idi. O kendi 
ücretlerinden ayırdığı ne ise, neler yer
se, onu ne şekilde sarf ederse öyle olur
du. Cumhuriyet idaresinin güzel bir eseri 
olarak evvelâ Devlet resmî müesseselerinde 
parasız aşverme cihetine gidilmiş ve büyük mer
kezlerde, hususi müesseselerini de bu yolda hare
ket etmelerini temine tevessül edilmiştir, ve on
larda da işçisine bizim ölçüde olmamakla bera
ber parasız yemek vermek vaziyeti az çok temin 
edilmiştir. 

Verdiğimiz rakamların sıhhati hususunda yükr 
sek Heyette herhangi bir tereddüt hâsıl olmaması 

için tekrar söz alarak huzurunuza çıkmak lüzu
munu duyduğumdan dolayı özür dilerim. (Kâ-

' Dr. A. S. DELlLBAŞI (Kütahya) — iki söz 
rica edeceğim. (Kâfi kâfi sesleri, gürültüler) 
Müsaade buyurun, çok mühimdir arkadaşlar, 
iki kelime. 

Efendim bendeniz, hayalî rakam getirecek 
adam değilim-. Bendeniz evvelce kendi ramta-
kamdan bahsetmemiştim. Fakat şimdi bakan 
arkadaşımız beni mecbur ettiler. Kendi dairei 
intihabiyem olan Kütahya'nın Tavşanlı havzası
nın amele işi ile şahsen meşgul olmuş bir arka
daşınızım.. Orayı iki defa ziyaret ettim. Kıymet
li vjakitlerinizi zayi etmemek için orada gördük
lerimi ifade edecek değilim. Bunları ifade et
meye- kalkışsam, lâakal üç saat sürer. Bakan 
arkadaşım da altı saat cevap vermeye mecbur 
olurlar. (Gülüşmeler, gürültüler) Kısaca ke
seceğim. 

Bakan arkadaşım itimat buyursunlar, ver
diğim rakamlar, kendi mutemet memurlarının 
bendenize getirdikleri muhtelif aylardan sekizer 
günlük tabelâlardan alınmış rakamlardır. Bina
enaleyh ya bendeniz aldanıyorum, ya kendileri 
aldanıyorlar. 

BAŞKAN — Ekonomi Bakanlığı bütçesi hak
kında söz almış başka arkadaş kalmamıştır. Gö
rüşmenin yeterliğini kabul buyuranlar... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümlere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Bölümlere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

B. Lira 
585 Bakan ödeneği 3 104 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
586 Aylıklar 503 589 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
587 Ücretler 82 417 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
588 Geçici tazminat 31 437 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
589- 4178, 459,8 ve 4599 sayılı kanun

lar gereğince verilecek zamlar ve 
yardımlar' 88 060 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

590 Merkez büro giderleri 23 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

591 iller büro giderleri 12 550 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. . 

592 Basılı kâğıt ve defterler 6 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

593 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 29 353 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

594 Kira karşılığı 5 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

595 Taşıt giderleri 3 750 



B : 63 26.5.1915 © : 1 
B. 

BAŞKAN ^ - Kabul edilmiştir. 
596 Yolluklar 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir.' 
597 Giyecekler 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. . 
598 4598 sayılı kanun gereğince yapı

lacak tedavi giderleri ve yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

599 Kömür havzasına ve başka maden
lerle ilgili giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

600 Teşviki sanayi kanunu gereğince 
verilecek prim karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

601 Sanat modelleri satmalmması, da
ğıtılması giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

.602 Kongrelere ve milletlearası mü
esseselere katılma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

603 Krom madenleri ve Ereğli1 havzası 
ocakları ve başka madenlerin 
ruhsat tezkeresi,ve imtiyaz sahi
bine 2818 sayılı kanunun 6 ÎICI 
maddesinin A. B. C. bentleri ge
reğince verilecek tazminat ile ay
nı madenlerdeki tesisat karşılığı 
olarak ruhsat tezkeresi veya im
tiyaz sahiplerine verilecek taz
minat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

604 îşçi sigorta idaresi gideri ile 3008 
sayılı kanunun 89 ncu madde
sinin uygulama gideri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

605 El ve ev sanatları kooperatif kurs
larının her türlü kurma, idare 
etme ve okutma giderleri ve öğ
retmen ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

606 Yazı, yayım ve propaganda gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

607 Yabancı uzmanlar, tercümanlar 
ve memurlar ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

608 Ziyafet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

609 Oaarma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.. 

610 4644* sayılı kanun gereğince öde-, 
necek emekli keseneği karşılığı 
BAŞISAN — Kabul edilmiştir. 

611 Geçen, yıl borçları , 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

612 Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
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B. Lira 
613 2804 sayılı kanun gereğince Ma

den Tetkik ve Arama Enstitüsü
ne yardmı , 3 814 433 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

B — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı büt
çesi . 

BAŞKAN — Sağlık ve. Sosyal Yardım Bakan
lığı bütçesinin görüşülmesine geçiyoruz. 

Tümü hakkında söz isteven var mı? 
Dr. M. CANBOLAT '(Gazianteb) — Sayın 

arkadaşlarım; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı bütçesi konuşulurken dört dilekte bulunaca
ğım. 

Bunlardan birincisi, bütün bakanlıkları di
ğerleri de yalnız Sağlık Bakanlığını ilgilendir
mektedir. 

Birincisi; arkadaşlar, memurların nakil za
manları gayrı muayyendir. Bunların müsait bir 
mevsimde olmasının teminini rica edeceğim. 

Çocukları mektepte olan babalar mevsimin 
müsait olmayan bir zamanda başka yere gittik
leri zaman çocuklarının tahsilleri, sekteye uğ
radığı gibi, kış zamanlarında seyahat müşkü
lâtı da vardır. Bundan dolayı mecburi bir va
ziyet olmadıkça nakillerin yaz mevsiminde ol
masını rica edeceğim. (Doğru sesleri). 

İkincisi, arkadaşlar; Sağlık Bakanlığının 
büyük hastanelere tâyin edeceği mütehassıs he
kimler içindir. Bizde hastaneler 10 yataklıdan 
başlamak üzere 500 yataklıya kadar muhtelif 
büyüklüktedir. Bütün mütehassıs arkadaşlar, 
şüphe yok ki, büyük şehirlerde bulunan güzel 
yapılı ve yatağı çok hastanelerde çalışmak is
terler. Bunu adilâne temin etmek için buraya 
tâyin edilecek arkadaşlar kariyerakademik esas
lara göre tâyin edilmelidir. Bu suretle büyük 
hastanelerde çalışmak isteyenler kendi meslekle
rinde yazma, çalışma ve keşif yapma gibi, haki
katen mesleğini ileriye götürmek için mesai yap
mak mecburiyetinde kalıyor. Büyük şehirlerde 
büyük hastanelerde çalışmak için bunlar istenir 
ve tahakkuk ettirilirse meslek için de faydalı 
olur. 

Üçüncüsü, doğumevi meselesidir. Temennim 
şudur ki, memleketin 5 000 nüfuslu olan yerleri
ne kadar her tarafında doğumevi olsun. Fakat 
bugün içinde bulunduğumuz şartlar ve imkân
sızlıklar doğumevlerinin bu şekilde olmasma 
fiili olarak imkân vermemektedir. Memleketin 
muhtelif yerlerindeki hastanelerimiz küçüktür, 
gayri muntazamdır. Eğer biz yeni doğumevleri 
tesis ederken bunları hastahahe içinde bir kovuş 
ve şube olarak yapalım. Bugün birçok vilâyetle
rimizde bir kadın hekimi yokken bazı vilâyet
lerde hem doğumevi ve hem de hastahanede mü
tehassıs hekimler vardır. Evvelce dahi arzet-
tiğim gibi doğumevlerindeki hastalar başka he-
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kimlerin de muayene ve tedavisini icabettire-
bilir. Bunlar hastane içinde olursa diğer müte
hassıslardan da istifade temin edilmiş olur ve 
hem de bu hususta harcanan paralar hastane
lerin inkişafına hasredilmiş olur. .Bunun için 
sağlık Bakanlığı bu hususta çalışır ve dediğim 
gibi yaparsa daha iyi neticeler elde eder. 

Dördüncü temennim şudur: Mühim çok mü
him telâkki ettiğim bu dâvaya huzurunuzda 
üçüncü defa olarak arzediyorum. Diğer konuş
malarımızda Sağlık Bakanı belki burada bulunma
mışlardır, onun için tekrar faydalı olur kanaatin
deyim. Kendi görüşüme ve inanıma göre mem
lekette sağlık dâvasını ileri götürmek için tek 
yol hasta yardımsandığı teşkilidir. Vatandaşı 
kayıtsız şartsız oraya bağlamak ve bu husustaki 
yükü yalınız bütçeye değil aynı zamanda vatan
daşa da yüklemek lâzımdır. 

Aynı zamanda bütçeye yüklenmek mecburi
yetinde kalmaz. Bütün medeni ve ileri memle
ketlerde böyle olduğu gibi yakınımızda bulunan 
ve bizimle beraber yürüyen milletler vardır ki, 
bu yolu tetkik ederek ileri gitmişlerdir. 
Dünyanın muhtelif yönleri vardır ki, 10 000 
nüfusa yatak adedi olarak 50 isabet eder. 
Bizde ise bu nispet 7 dir. Yanı başımızdaki 
memleketlerde bu miktar 10 - 12 ye yükselmiş
tir. Bizde yükselmeyişi maddi imkânlarımızın 
azlağından dolayıdır. Halbuki hasta yardım 
sandıklarını teşkil edersek bütün vatandaşları 
kazançları nispetinde buraya bağlarsak memle
ketimizdeki sıhhi bir derdi halletmiş oluruz. Bu 
suretle bütçeye de büyük bir yük olmadan va
tandaşın kazancı nispetinde oraya vereceği bir 
para ile bu müesseseler teessüs eder. 

Bu da hakikaten" ihtiyaca cevap verir. Bu
gün memleketimizdeki yatak adedi 13 bindir. 
Bunun yansından fazlası istanbul'dadır. Müte
hassısların da büyük bir kısmı büyük yerlerde, 
büyük şehirlerde toplanmıştır. Bunun sebebi 
de küçük yerlerde hastanelerin bulunmaması ve 
kazancın azlığıdır. Arkadaşlar, sıhhi müesse
selerin bu şekilde tanzimi ile memlekete büyük 
ölçüde bir fayda sağlanacağına inanmaktayım. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Bütçe Encü

meninin raportörü kıymetli arkadaşım Zihni Ül-
gen'in yazdığı raporu okuduktan sonra Sağlık 
Bakanlığının durumunu ve mevkiini katî olarak 
tesbit etmek mümkündür. Yalnız benim hükmüm 
ile değil, oradan da aldığım incelemelerin neticesi 
olarak söyliyebilirim ki, Sağlık Bakanlığı, Cum
huriyet devrinin eseri olan bu müessese hamleci 
düşme olarak teşekkül etmiş, yorulmuş, duraklamış 
ve yoluna gelmiştir. Dilerim ki eski hamlelerini ik
tisap etsin, yola çıksm ve memlekete faydalı ol
sun. Sağlık Bakanlığının bütçesi eskisine nazaran 
ancak bir buçuk misli tezayüt etmiş, büyümüştür. 
Millî Eğitim Bütçesine bakarak ibret alınmasını 
dilerim. Millî Eğitim Bütçesi sekiz misli artmış 

iken, onun yanında memleket ölçüsünde hizmet
leri hiç, de aşağı olmayan Sağlık Bjakanlığı Bütçe
sinin bu kadar cılız ve zayıf olarak görülmesine 
ben de razi değilim. Fakat her ne suretle olursa 
olsun Sağlık Bakanlığına fazla para mı verilsin. 
Mesele o değildir, iş, paranın miyarıdır, iş gör
sün, biz de para verelim. 

Sağlık Bakanlığının vazifelerinden, işlerinden 
bahsolunurken evvlâ onun hastaneleri gözönüne 
gelir. Filhakika Sağlık Bakanlığının numune has
taneleri vardır ve bu hastaneler memleketin duru
muna göre, memleketin siasuna göre ol
dukça mütekâmil müesseselerdir. Bunlar
dan başka vilâyetlerin, idarei husnısiyele-
rin, belediyelerin, Evkafın, hattâ muhtelif 
Bakanlıkların da birçok müesseseleri vardır. Ben 
Millî Eğitim Bakanlığının kendisine örnek olma
sını dileyeceğim. Bir vakitler Millî Eğitim Ba
kanlığı hiç muvaffak olmazken yeni yıllarda ko
şar adımlarla ilerlemeye başladı. Sebebi, çünkü 
bütün tedris işlerini kendi üzerine aldı. Mühen
dis mektebini kendi üzerine aldı, çekil oradan Na
fıa Bakanlığı dedi, Tıp Fakültesini kendi üzerine 
aldr, çekil Sağlık Bakanlığı dedi. Bu suretle hep
sini eline' almakla bu işleri böylece yürüttü ve 
muvaffak ta oldu. O halde Sağlık Bakanlığı aca
ba niçin Millî Eğitim Bakanlığının elinde hâlâ 
prevantoryum bulunduruyor?. 

Niçin Millî Eğitim Bakanlığr, bütün tedri
satı kendi üzerine aldığı halde, bu müesseseleri 
Sıhhat Bakanlığına vermiyor? Veremez efendi
ler. Ben de olsam vermem. Fakat Sıhhat Ba
kanlığının bunu alması lâzımdır. Bunun gibi, 
Ulaştırma ve Ekonomi Bakanlıklarının hasta
neleri de sağlık Bakanlığının elinde olmalıdır. 

Vilâyet hastanelerini, yani muhasebei husu
siye hastanelerinin muvazenei umumiyeye geç
mesi ve Sıhhat Bakanlığının doğrudan doğruya 
eline geçmesi tezi benim tarafımdan 8 sene ev
vel ortaya atılmış bir tezdir. Bunu her sene 
mütemadiyen ve bıkmadan söylüyorum. Geçen 
sene yine bunu tekrar ettiğim zaman Sağlık Ba
kanımız bizim prensipimizi bize hatırlatıyor 
dediler. Ben o zaman prensiplerini kendilerine 
bağışladığımı söyledim. Bu sene de Sağlık Ba
kanlığı birkaç vilâyetin hastanesini kendi üze
rine almıştır. Ancak bu tezi ortaya atan adam 
ben olduğumu ve memleketin ıstırabını çok ya
kından bildiğimi lütfen kabul buyursunlar. Kon
ya'da bir hastane vardır. Bu hastanenin bida
yeti teessüsündenberi şimdiye kadar zemini hiç 
yoklanmam ıştır. Çünkü zemini yapılırken fena 
yapılmış, yıkanmağa mütehammil değilmiş. Vi
lâyet tamir etsin diyorlar. Vilâyetin tamir ede
cek parası yok. Sonra bir doğumevi vardır, ka
loriferi yok. Konya gibi soğuk ve şiddetli bir 
iklimde doğum hastalarının kışın, buralarda ne 
tehlikelere mâruz kaldığını izaha lüzum görmem. 
Bu gibi müesseseler Sağlık Bakanlığının doğ
rudan doğruya eline geçmezse, tekâmül yolun-
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da tek bir hatve atmasına imkân yoktur. Gerek j 
İstanbul hastanelerinde ve gerek diğer hastane- | 
lerimizin bütününü nazarı dikkate almak lâ- ı 
zınıdır. * 

Arkadaşlar, pekâla biliyorsunuz ki, muhtelif 
memleketler, muhtelif ' Avrupa Tıp Fakülteleri 
bulundukları şehirlerde hastanelerdeki yatak
lardan muayyen nispette istifade ederler. Nis
pet % 14 -• 18 arasındadır. Halbuki bizim îs
tanbul t)niversitemizin Tıp Fakültesi, istan
bul'da mevcut hastanelerin 1/3 den istifade edi
yor. Tedris gayesi bakımından güzel amma 
Üniversite, yatak lazımsa kendisi yaptırsın, şeh
rin hastaları için yapılan yatakları şehre ver
sin, şehir mustariptir. Üniversite faydalanı
yor, faydadır amma, acısını şehir çekiyor. 

Sağlık memurları bahsinde; küçük sıhhat 
memurları yetiştiriyoruz. Bunların miktarları 
hakikaten çok azdır, halbuki bunlar Hükümet 
tabiplerinin yardımcılarıdırlar, ancak bir nokta 
daha var. Sağlık Bakanlığının istediği tahsil 
seviyesinde bulunan diğer Bakanlıklara bağlı 
zümreler, bunlardan çok daha iyi istikbal kar
şısında bulunuyorlar. Sağlık Bakanlığı bu me
seleyi yeniden gözden geçirmeli ve köy enstitü
leri mezunları gibi bunlara istikbal temin et
mek mecburiyetini anlamalıdır. 

Köy enstitülerinde ebe ve sağlık memurları 
yetiştirmekteyiz. Bu sağlık memurları henüz ne 
vakit yetişecektir bilmiyorum. Köyle inmeği is
tihdaf ettiğimiz bu gayeleri ve vaziyetleri lüt
fen izah buyursunlar. Bunlardan ne vakit ve 
nasıl istifade edeceğiz ? 

Yerli ilâçlardan bahsetmek istiyorum; ken
dileri Bakanlık makamını işgal ettikleri vakit, 
eğer gazetelerde intişar eden sözleri doğru ise, 
demişlerdi ki; birçok iptidai maddeleri memle
ketimizde bulunan ilâçları eczacılar kullansın
lar. Güzel. Eğer hekim yazarsa onlar da yap
mağa mecburdur. Fakat galenik dedikleri 
havan ilâçlarının bütün dünya yüzünden kal-
kıpta eczanelerin birer süslü bakkal dükkânı ol
duğu bir devirde zannetmem ki bu yolda yürü
nebilsin. Bununla beraber memleketimizde yer
li ilâçlar yapılıyor, yerli ilâçlarımızın mahiyeti 
hakkında ben tereddüt ve şüphe içerisindeyim. 
Size bir tek misal göstereyim, önüme gelen bir 
misal. Bir çokları var, fakat söylemiyeceğim. 
Bir kaşe.., Zaten bizde kaşe modası vardır. Se
bebi her ne olursa olsun ağrıları teskin eder. 
Diş, baş ve yüz ağrılarına, grip ateşlerine, ro
matizmalılara en iyi ilâçtır, yalan bu. Bu ilâç 
her ağrıyı ' kesmez, her ıstırabı dindirmez, o 
adam yalan söylüyor, hem ne büyük yalan. He
kimin bu okuduğum ilâcın ismini tanıdığı hal
de terkibini tanımaması acıdır,- bu moda almuş-
tur. Eğer vaktinizi işgal edeceğim korkusu ol
masaydı size daha bunun- gibi birçok misal zik
reder, örnekler arzederdim. Nedir bu kaşenin 
terkibi bilinmez. Fakat bir tek te Avrupa ilâç- i 

I larmdan misal vereyim : Meselâ Adalin. Bu is
min altında iki kelime ile terkibi tarif edilmiş
tir. Bromür (Brom di etil asetik karbomit) 
bundan ne anlaşılır diyen olur. Bundan hekim 
çok şey anlar, hekim olmıyan bir şey anlamaz. 
Fakat ben bundan çok şey anladım. Sıhhat Ba
kanlığı bununla meşgul olmalıdır. Panayır yer
lerinde yakı satar gibi ilâç satılmaz. 

Sıtma savaşı hakkmda olağanüstü bir kanun 
kabul ettik, olağanüstü tahsisat verdik, olağa
nüstü faaliyete atıldık. 

Arkadaşlar; bu olağanüstülüğün yanında 
olağanüstü netice bekleriz. Bu neticenin şu ve
ya bu olacağı hakkında şimdiden bir kehanet
te buiunmıyacağım. Ancak bu sene zarfında 
intihap dairelerimize gittiğimiz zaman en çok 
meşgul olacağımız iş, bu olağanüstü vaziyeti tet
kik etmek olacaktır. Eğer muvaffak olduğunu 
görürsek o zaman kendilerini tebrik ederiz. Bu
nunla beraber Sağlık Bakanlığı bu olağanüstü 
vaziyeti artık kaldırsınlar. Olağanüstülüğü nor
mal şartlara irca etsinler. Eğer bu faaliyetten 
bir netice çıkıyorsa memleketi bundan istifade 
ettirsinler. Normal kanunlarla normal şartlara 
irca etsinler. 

Bu faaliyet eğer beğeniliyorsa, eğer memleket 
bundan istifade ediyorsa normal kanunlarla bu
nu idame etmeğe baksınlar. Tahsisat mı icab edi
yor, memur adedinin çoğaltılması mı lâzunge-
liyor, memurların seviyesinin yükseltilmesi mi 
gerekiyor, buna tevessül etsinler ve bunu normal 
şartlarla yapsınlar. 

Sıtma» sağlık koruyucuları diye gayet müte-
vazi memurlarımız var. Arkadaşlar bu bahis hak
kında bazı münakaşalar geçmiştir. Eski bakan da 
yeni bakan da bu hususta bazı vaitlerde bulun
muştur. Fakat bunlar vait olduğu gibi olmadı. 
Bunların ücrette kalmalariyîe daha fazla istifade 
edilir zannedildi Arkadaşlar, bunların yaptıkları 
iş basit olmakla beraber sıtma mücadelesi bakı
mından en hamleli, en ileri işlerdir. Bunları ter
fih yoluna gitmelerini ve bunları nazarı dikkata 
almalarını dilerim. 

Verem mücadelesi bahsinde bu sene faaliyet 
gösterdiler. Üç dispanser açtılar. Dispanserimi
zin adedi bu suretle 6 oldu, belki yeniden de 
açacaklardır. Fakat dispanser adedi nekadar çok 
olursa olsun, isterseniz her büyük seterimizde 
büyük birer sanatoryum yapınız. Verem müca
delesi için son zamanlarda edindiğimiz intibalar 
ve tecrübelerlen aldığımız neticeler, bütün mem
leketin sanatoryum vaziyetine konulmasını ica-
bettirecek şekilde ağırdır. Söyliyecğim şeyler bel
ki kendisine doğrudan doğruya ait değildir. Fi
yatları düşürmek, halkın boğazına, karnına besle
yici bir gıda vermek;. îyi amma kendileri ten
kitlerimizi nazarı dikkate alsınlar, o da hekim
dir, hekimce cevap verir. Ben iktisat işlerinden 

I asla anlamam, ticaret işlerinden asla anlamam, 
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onun için o cihetlerden bir şey söylemiyeceğim. I 
Yalnız benim bildiğim halkın belenmesei işi. Bu
gün değil mütevazı insanlar, orta halli insanlar, 
hattâ biraz refah içinde yaşayanlar dahi ıstırap 
içindedirler. Memlekette bir yağ meselesi vardır. 
Yağ âdeta bir pırlanta kadar kıymetli bir mata 
olmuştur. Memlekette eskiden o kadar yağ bol 
idi ki, binlerce teneke sadeyağ ihraç ederdik 
Sadeyağ ihraç ederken bugün bir kaşık sadeyağ 
bulamıyoruz. Memleketten teneke, teneke vapurlar 
dolusu zeytinyağı ihraç ederken, bugün salataya 
koyacak bir parça yağı bulamıyoruz. Memlekette 
eskiden hiç olmazsa kasaba gittiğimiz vakit et bu
lurduk. Bugün kasapta et gördüğüm zaman 
hayrete düşüyorum. Bu da mı Avrupa'dan geli
yor? Her gün Ulus Gazetesi, tıpkı Abdülhamit 
devrinde maaş çıktığı zaman yazıldığı gibi, bu
gün mezbahada şu- kadar koyun, şu kadar kuzu 
kesilmiştir diye yazıyor. Bu havadisi biz de arı- • 
yoruz, Ulus Gazetesi bizim bu ihtiyacımıza cevap 
veriyor. Bu da bugün memleketimizde bir me
sele halindedir. Niçin mesele olarak kalsın? 

Bence verem mücadelesi bahsinde yapılacak ilk 
iş, halkın kursağına, eti, yağı, şekeri gayet ucuz 
olarak temin etmektedir. • Bu, iktisadın şu sis
temine dayanırmış, ticaretin bu sistemine daya
nırmış, ben bunu anlamam. Halkın sıhhatini an
larım, halkın yaşamasını anlarım. Halkın sağlı-' 
ğı mevzuubahis olduğu vakit iktisat da, ticaret 
de her şey susar. 

Meyva meselesi daha fena bir haldedir. O 
kadar fena ki, meyva âdeta lüks gıdalar sırası
na girdi. Bugün olur olmaz adamlar,.çocuk!arı
na iki kilo elma alamıyor. İki portakal almakla 
adamın kesesi boşalıyor. Bu bakımdan bunlar 
çok mühim mesele oluyor. 

Arkadaşlar normal zamanlara girdiğimiz söy
leniyor. Normal zamanlara girdikten sonra ola
ğanüstü olarak kabul ettiğimiz bütçenin bazı mas
raflarından kurtulmuş olacağız, böyle bir tasav
vur var. Fakat bu normal şarttlara avdet eder
ken olağanüstü faaliyetlere de atılmak üzere 
bulunduğumuzu da düşünmeliyiz. Memlekette 
bir çocuk meselesi vardır. Çocuk meselesinin kö
tü bir tarafı, nihayet hamdolsun umumî ve ge
nel olarak halledilmiştir. Fakat umumî olarak 
düşünülmesi lâzımgelen çocuk meselesini Devletin 
eline almasıdır. Kimsesiz, fakir çocuklar Dev
let elinde bulunmazsa bu memleketin nüfusu art
maz. Ben şahsan Sağlık Bakanının bu meseleyi 
kavradığını' biliyorum, Kendileriyle hususi te
maslarım vardır. Memleketin nüfusu arttıyor 
deniyor. Hayır, arkadaşlar memleketin nüfusu 
artmjyor. 1927 senesinde nüfusumuz 14 milyon
muş. Şimdi 18 - 20 milyon olmuşuz. Artmıyor, 
görüşümüzde bir galat var. Halk eskiden oldu
ğu gibi saklanmıyor yazış ve istatistik tekemmül 
etmiştir, biz; bu rakam tekâmülünü nüfusumuzun | 
arttığı şeklinde kabul ediyoruz. Şekil bu değil
dir. Şekil olduğumuz yerde duyuyoruz, belki de I 
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küçülüyoruz. Bunu arttırmada Sağlık'Bakanlığı
nın büyük yardımı olacağına kaniim, çocuk ba
kımını ele almak şartiyle. 
• Bizim memleketimizde çocuklara bakacak bir 
müessese var, cılız, hattâ faydasız, müsaade bu
yurursanız, lüzumsuz. 

Yalova kaplıcaları kiraya mı veriliyor? Hay
ret ediyorum. Yalova kaplıcaları hakkında ben 
bidayette bu müesseselerin Sağlık -Bakanlığına 
verildiği zaman söz olarak demiştim ki, Yalova 
kaplıcaları hangi Bakanlığın emrine geçerse geç
sin o bakanlığın bütçesini tahrip edecek bir şey
dir. Fakat ilâve etmiştim, demiştim ki, memle
ketin salonudur, her ne pahasına olursa olsun, 
orada yaptığı masraftan vaz geçemiyeeektir. 
bu salonu daha basit bir şekle ifrağ edemiyeee-
ğiz, olduğu gibi hattâ daha süslü yaşatmağa 
mecbur alacağız. Uzatmamak için kısa söyliye-
ceğim, Yalova kaplıcalarının Yıldız sarayı aki-
betine uğratılmam asını rica ederim. 

En nihayet son paragrafıma geliyorum. Mes
lek haysiyetini korumayan, meslek haysiyeti 
uğruna yapılan bazı hareketlerden bahsetmek 
istiyorum. İstanbul'da bazı gazetelerde okundu, 
gece nöbetçiliği meselesi: 

Arkadaşlar; bu memlekette sağlık işi Devle
tin işidir. Sağlık Bakanlığının hikmeti vücudu, 
bütün arkadaşlara ifade ettiği şey bu memleke
tin sıhhatinden ben mesulüm demektir. Beledi
ye dairelerimizde bir şube var. Sağlık müdür
lüğü. Onun da hikmeti vücudu bu şehrin sıhha
tinden ben mesulüm demektir. Pekâlâ amma ge
ce yarısı herhangi bir sebeple filân mütehassıs 
benim' ayağıma gelsin dendiği vakit o mütehas
sısın da insan olması dolayısiyle biraz istiraha
ta ihtiyacı varsa, mazeretim var rahatsızım, m 
uyuyorum derse, bu doktorların aleyhine yürü
mek için bir sebep mi olmalıdır? 

Niçin Sağlık Bakanlığı-bunu nazara almaz 
ve belediye üzerine hâkim olmaz, şehrin sıhha
tini korumak için belediyeyi faaliyete sevket-

mez? Arkadaşlar; İstanbul Belediye Hekimleri
nin vaziyetini belki bilmiyorsunuz, faciadır. 
Beş sene evvel bunlara 75 lira veriliyoıdu, bel
ki 15 lira da pahalılık zammı almışlardır. Bu şe
rait altında hekimin vazifesi de belli değildir. 
Binaenaleyh herhangi bir şekilde hekimin va
zifesi tasrih edilmez ve kendisine de geçinecek 
miktarda para verilmezse iş görmez ve görül
mez. Bütün bunlara Sağlık Bakanlığı doğrudan 
doğruya hâkim olmak mecburiyetindedir. 

Arkadaşlar; memlekette çocuk düşürme dâ
vası aldı yürüdü. Benim bildiğim hekim, insan
lığı yaşatmakla mükelleftir. Katillik yapmakla 
değil. 

Büyük Millet Meclisi kürsüsünden kendile
rinden rica ediyorum, meslek aleyhine, meslek
taş aleyhine olmakla beraber rica ediyorum, bu
nu yapan adamlar mevcuttur, bunlar -yakalan-
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malı ve en şiddetli cezalarla tecziye edilmelidir. 

Çocuk düşürmenin aleyhinde değilim. Bu
nun da tıbbi sebepleri vardır. Eski kanunda dü
şürmenin konsültasyon ile yapılabileceği hakkın
da bir kayıt konulmuştu. Fakat ben buna da 
emniyet etmiyorum. Bazı hekimler, meslektaş
larımın kısmı küllesini bundan tenzih ederim, 
her meslekte olduğu gibi hekimlik mesleğinde 
de soytarılar vardır, çocuk düşürmeden evvel, 
düşürmenin sebebi ortaya konulduktan sonra 
ameliyat yapmazdan evvel etraflarına baksınlar. 
Eğer o memlekette bir hastane varsa ameliya
tı mutlaka o hastanede yapsınlar. Yoksa 
kendi muayenehanelerimle, onun bunun evinde 
değil. Bunu temin ederlerse çocuk düşürmenin 
önüne, % 99 onda dokuzunun önüne geçilebilir. 
Halkın ahlakı bozulmuştur. Hekimin ahlâkı da 
bozulmuştur, bunun biran evvel önüne geçsin
ler, meslek şerefini kurtarsınlar. 

M. AKSOLEY (Ankara) — Sayın arkadaş- ' 
l arım Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
1945 yılının 7 aylık bütçesini incelerken, büt
çenin 632 numarasında hastaneler Sağlık ve 
Sosyal Yardım kurumlarına yardım bölümünde 
verem dispanserleri için 35 bin liranın ayrılmış 
olduğunu gördüm. 

Arkadaşlar; yıllardanberi Sosyal Yardım ko
nusunda çalışan bir arkadaşınızım. Yoksul va
tandaşın durumu ile yakından ilgiliyim. Bu 
vatandaşın harpten önce hayat zorluğu bakımın
dan çekmiş olduğu ıstırabın ölçüsünü % 5 -10 
farzedersek bugün yüzde yüz artmıştır. Buna 
hiç şüphesiz ki, hayat şartlarının zorluğu ve ge
nel olarak fiyatların yükselişi âmil olmuştur. 

Vücudu-besliyen gıdaları tam alamamak yü
zünden maalesef veremlilerin adedi çoğalmıştır. 
Bundan biray önce Yardım Sevenler Derneğini 
bir hastasını Heybeliada Sanatoryumuna yerleş
tirmek için yazmış olduğu mektubuna almış ol
duğumuz cevap şudur; sırada bekliyen 380 has
ta vardır, sizin hastanıza ancak 8 - 10 ay son
ra sıra gelebilir. 

Arkadaşlar; gönül arzu ederdi ki, bu bütçeye 
o bölümde dispanserlere ayrılmış olan 35 000 li
ranın yanında yeni bir sanatoryumun tesisine ait 
bir hüküm de bulunsun. 

Müsaade ederseniz, kendi bölgemi ilgilendi
ren bir konuya da temas edeceğim. Ankara'nın 
Çubuk kazasında dört yataklı bir dispanser 
vardır. Bu dispanser ismen mevcuttur. Köhne, 
bugün yıkılmaya meyyal bir evin iki odasını iş
gal etmektedir. Diğer odaların bütün divarları 
yıkılmıştır. Kasabanın bir imar plânı mevcut
tur.- Bu imar plânı mucibince Hükümet kona
ğı, bir de sıhhati umumiyeyi alâkadar eden ha
mam yapılmıştır. Üçüncü olarak dispanserin 
inşası gelmektedir. Fakat henüz bu hususta 
hiç bir teşebbüs mevcut değildir. 

Temennim şudur: Yeni bir dispanserin biran 
evvel yapılacağı için eskisi tamir edilmemekte

dir, hiç olmazsa bu dispanserin biran evvel te- . 
mel.] erinin atılmasıdır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Bravo sesleri, 
alkışlar.) 

ZİYA KABAMURSAL (istanbul) — Sayın 
bakanımız, memleket namına pek mühim işlere 
teşebbüs ettiler. Bu işleri muvaffakiyetle İ t t ir
mesini temenni etmemek imkânı yoktur. Bu te
şebbüslerinin neticesine ait olacak olan mâruzâ
tımı sonraya bırakarak başka bir konuya geçi
yorum. 

ArkalaşJLâr; bu kürsü tenkit kürsüsü olduğu 
kadar, aynızamanda takdir ve şükran kürsüsü
dür. Takdirin bence, tenkitten ziyade kıymeti 
vardır. Tenkit vazifesini ifa etmiyen vatandaş
ları ikaz mahiyetindedir, takdir ise hem vazife
sini ifa etmeyenleri ikaz ve hem de' iyi iş görenleri 
teşvik mahiyetini alır. 

Bendeniz Numune hastanesinden bahsede
ceğim. Ankara'mızın medan iftiharı olan bu 
müesseseyi gidip görmeyen yok gibidir. Müte
addit vesilelerle ben de sık sık oraya giderim. 
Sizi- temin ederim ki her gidişimde ruhum ifti
harla dolar. Oraya gittiğim zaman yüzlerce alil, 
mariz, perişan bir çok köylülerin gelmiş olduk
larını görürüm. Bir kenara çekilir onların vazi
yetini tetkik ederim. Bu biçareler hekimlerin ya
nma çekinerekten utanaraktan girerler, fakat 
girer girmez gördükleri yakın alâkadan dolayı 
sevinerek hastalıklarını güzel, güzel anlatırlar. 
Hakikaten bunlar gerek tedavi hususunda gerek 
lüzum ve imkân varsa orada yatırılmak suretiyle 
de profesörler ve doktorlardan hüsnü muamele 
görürler. Belki bu arada münferit bazı hâdiseler
de olabilir bu umumî vaziyeti bozmaz. 

Ancak, arkadaşlar bir hastane kâfi gelmi
yor bahusus buradaki yataklar da yetişmiyor. 
Bu vesile ile hastaneyi idare eden kıymetli 
doktoru Rüştü Çapçı'ya, muavinine ve diğer 
profesörlere ve bütün doktorlara ve hattâ hemşi
relere buradan şükranımı arzederken Başkenti
mizde böyle bir hastanenin daha vücuda geti
rilmesini temenniden kendimi alamıyorum. 
Aynı zamanda bu hastanenin ismi gibi bütün 
yurdumuzdaki hastanlere nümUne olmasını da 
temenni ediyorum. 

Müsaadenizle bir ricada bulunacağım, gidip 
hastahaneyi gezdiğimiz vakitte, hastaların yanı
na da uğrarım. Bunların ekserisini memurlar teş
kil ederler. Tarzi tedavilerden memnuniyetle bah
sederler fakat ücretlerin fazla olmasından şikâyet 
ederler; üç dört gün yatanlar için bu bir mesele 
teşkil etmiyebüir fakat 15 - 20 veya bir ay ya
tanların verecekleri para kendilerine ıstırap ve
riyor. Belki bugünkü vaziyete göre bu ücreti çök i 
olmayabilir amma onların maddi vaziyeti icabı 
bu parayı vermek için ağır geliyor. Bilmiyorum. 
Bu husus Sağlık Bakanlığına mı yoksa Maliyeye « 
mi aittir. Her nereye ait olursa olsun biı ücreti 
yarı yanya tenkis edelim. Bu, milyonlarca olan 
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bunların da istirhamlarını ufak bir fedakâr
lıkla kabul edelim. Onlar hastaneden nasıl 
memnun kalıyorlarsa bu hareketimizle bizler de 
onların memnuniyetini kazanalım. (Alkışlar).. 

E. A. TOKAD (Denizli) — Sağlık Bakanımız
dan üç dilekte bulunmak için söz aldım. Banlar
dan birisi meriyette olan Sıtma Kanunu değil de 
hazırlanan Sıtma Kanunu ile beraber Çeltik Ka
nununu da getirmelerini rica eleceğim. 

ikincisi: Uzun zamandanberi inşaatı bir türlü 
bitmiyen doğumevinin inşasına önem verilerek 
biranevvel faaliyete geçilmesinin temin edilmesi
ni rica ederim. Bu konu üzerinde fazla durmak 
istemiyorum. Çünkü ehemmiyet ve müstaceliyeti 
hepimizce de aşikârdır. 

Üçüncü ricam: Memleketin her tarafında ser
pilmiş bir halde bulunan birçok sıcak su kaplıca
larımız vardır. Bunların bir çoklarının suları 
tahlil edilmiştir. Radyo aktiviteleri üzerinde tet
kikler yapılmıştır. Hattâ zannedersem uzun za
mandanberi bu sular Sıhhat Bakanlığınca tetkik 
edilmektedir. Önümüzleki. bütçe zamanına kadar 
lütfetsinler, bu konu üzerinde bize bir eser. ya
zarak hediye etsinler. Memleketin muhtelif böl
gelerinde bu işle alâkalı birçok hastalar vardır. 
Bunların hepsi Yalova'ya, Bursa'ya gidemezler. 
Memleketin muhtelif yerlerinde hassai şifaiyeleri 
tam olan kaplıhalardan bahsediliyor. Binaenaleyh 
bunlar hakkında bize bir eser lütfetmelerini, bil
hassa bu hususta kıymetli uzmanlara mütalâala
rını bir arada toplıyarak epiyce ve kıymetlice bir 
kitabın önümüzdeki bütçe müzakeresine kadar 
mümkünse yetiştirilmesini rica ederim. 

Dr. A, URAS (Mardin) —Arkadaşlar; bende
niz Güney doğdudan, sıtmalı bir bölgeden yakın
da döndüm. Orada atabrinden sarıya boyan
mış pek çok vatandaş buldum. Bu teşkilâtta kurstu 
biltirmiş olan birçok gençlerin hasta aramak için 
köylere dağıldıklarını müşahede ettim. Ne yaptı
ğını bilen doktor arkadaşlarımızın hummalı faa
liyetleri ve idarecilerin yardımlarını görmekle 
müstakbel için bir zaman teşkil eden bu faaliye
tin ferahlık verici olduğunu arzedeceğim. Gerek 
bunun için ve gerekse geçenlerde, çocukların öl
dürücü ishallerine karşı getirtilmesüni rica etti
ğim ilâcın getirtilip tevzi edilmek üzere olduğunu 
öğrendiğim için Sayın Bakana teşekkürlerimi ar-
zediyorum. 

Bu hassasiyetlerinden cesaret alarak Sayın 
Bakandan bir ricam daha vardır. 

Arkadaşlar, Devlet Reisimiz geçenlerde 19 Ma
yıs stadyomunda irat ettikleri nutukta köylü sağ
lığının da büyük millî bir dâva olarak elealına-
cağmı tebşir buyurdular. Emir ve işaretleri ke-

? sindir. Bendeniz bu ereğe varmanın ancak santr 
.d'ijiyenlerİe olabileceğine kaniim, yani sağlık mer

kezleri: O sağlık merkezleri ki, bulundukları mın-
takada doğan her vatandaşı, ferden ferda sıh
hi sicillerinin tutulması ve hayatları müddetin? 
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I ee sıhhi hallerinin kontrol edilmesi vaki ve sa

fi tababetin daima nezareti altında bulundur
mak suretiyle çalışırlar. Bu ereğe, bu netice
ye yarıldığı. vakit ideal, hakikî sıhhi teşkilât 
kurulmuş olur. Bu da, Millî Eğitim dâvası gi
bi, muvaffak ve muazzam bir hamle ile başarıla
cağına katiyen kaniim. Bendeniz bu teşkilâta 
bir çekirdek olacak küçük bir teşkilâtın hemen 
kurulmasını istirham ediyorum. Çocuk mesele
lerinde biraz hassasım arkadaşlar, işi çocuklar
dan almamın sebebi de belki bundan ileri gelir. 
Arkadaşlar, bir çocuk doğar doğmaz bir düzüne-
ye varan amansız düşmanlarla çarpışmak zo
rundadır. Hayatiyeti bu amansız düşmanlara 
galebe çalan çocuk camiaya katılır, maalesef 
yarısını teşkil eden diğerleri ölür. Bu aman
sız düşmanlarla savaşacak surette tababet halen 
mücehhezdir. Çocuk altı aya varır varmaz ken-

I dişine boğmaca, difteri, çiçek, tifo, paratifo ve 
I emsali bütün aşılar yapılabilir. En müthiş düş

manı olan çocuk ishali ile savaşabilecek halde
dir tababet. Binaenaleyh şimdi istediğim, bu 
çekirdek teşkilâtın yerini büyük teşkilâta ter-
ketmesi gayet kolay olacaktır, her kazaya bir 
seyyar sıhhat memurunun bu aşılar ve ilâçlar
la mücehhez olarak gitmesi kâfidir. Bu büyük 
bir paraya ve büyük bir külfete ihtiyaç göster
mez zannederim. Bu suretle de en büyük düş
manlarla mücadele edilmiş olur. 

Arkadaşlar, Türk anası fedakârlık ve fera
gatle bize her yıl kucak kucak çocuk vermekte
dir. Bunlar geleceğin ümit ve ışığıdır. Bunla
rın hüsnü muhafazasıdır ki kalabalık, mesut, 
kuvvetli ve ileri bir Türkiye 'yi doğuracaktır. 

Hükümetten ikinci bir ricam vardır. Arka
daşlar, sosyal yardım bir komplekstir. Bunun 
bugünkü içtimai muavenet müdürlüğü kadro
sunda kaldığı müddetçe yani o dairede kaldığı 
müddetçe pasif kalmağa mahkûmdur, iş Kanu
nunun tatbikatının işçi teşekkülleri ve amele te
şekküllerinin analık hallerinin sosyal sigorta iş
lerinin, aylak çocukların, acezenin, fakirlerin, 
işsizlerin bu mudil işi bu konuya girebilir. 

Binaenaleyh; içtimai muavenet müdürlüğü 
işinin bu saydıklarımla münasebeti nazarı dik
kate alınarak yeniden teşkilâtlanmasında fayda 

I mülâhaza ediyorum. Takdir kendilerinindir. 
I Dr. C. ÖZELÇI (Malatya) — Sayın arkadaş

lar; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının çı
kardığı sıhhi haritaya şöyle bir goz atacak olur
sak Erzurum'dan Mersin'e kadar trahom; Kara
deniz sahillerinde frengi; Orta Anadolu sıtma ile 
işaretlenmiştir. Şu vaziyet karşısında Sağlik ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının bütçesi gözönünde 
tutulacak olursa, gerek bu savaşlar, gerek içtimaî 
yardımlara, bu paranın kâfi gelip gelmiyeceğini 
mülâhaza ediyorum. Bu paranın bugünkü vazi
yette kâfi gelmiyeceği pek sarih olarak" görülmek-

1 tedir. Bunun için ne yapmalıyız. Devlet bütçe-
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sinde sağlık ve sosyal yardım için bu kadar pa
ra ayrılabilmiş. Buna karşı Sayın arkadaşlar, 
her medeni memlekette olduğu gibi, sıhhr yardım
lar, sıhhi vergiler ihdas edilmiştir, bizde de bu 
kalkınmanın tamâmiyle kendisini göstermesi ve 
muvaffak olması için bunun yapılması zaruridir. 
Bunu arzettikten sonra Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığından bazı ricalarım vardır: Gerek ola
ğanüstü sıtmada ve gerekse normal sıtma müca
delesinde iyi teşkilâtla işe başladılar. Bu teşki
lâtla beraber giden trahom ve firengi mücadele
leri vardır. Trahom mücadelesinde fazla bir dur
gunluk var. Bu durgunluğun faaliyete şevkini 
rica ediyorum. Meselâ adıyaman trahomun en 
kesif noktası olduğu halde burada 20 yatakla 
faaliyete başlıyan hastanenin kadrosu son zaman
larda on yatağa indirilmiştir. 

Sonra bazı mmtakalar vardır ki, kışm muva
sala kesiliyor, yollar, manialar dolayısiyle kapa
nıyor. Buna karşı hastalar gerek muayene ve 
tedavi evlerine gerek dispanserlere gidemiyor. 
Bunun için de vilâyet dâhilinde, Malatya dâhi
linde Arapkir ve Pötürgede bir Trahom dispan
seri açılmasını Tiça ediyorum. 

Sonra Malatya'da mensucat fabrikasının pa
muk atelyesi her ne kadar fenni şekilde yapılmış
sa da bu pamukluların atımında çalışan amele
nin sıhhi vaziyetleri hakikaten nazarı dikkati cel-

! bedecek vaziyettedir. Fabrikadaki pamuğun rü-
[ tubet derecesini muhafaza etmek için fazla mik

tarda rutubet veriyorlar." Bundan, orada çalışan 
' amele müteessir oluyor, romatizmaya ve vere-
I me istidat gösteriyorlar. Bir çokları da malûl 

olarak o müesseseden ayrılıyorlar. Buna karşı 
arkadaşlarınım ifade ettikleri gibi burada verem 
günden güne çoğalıyor. Bu hususta lâzımgelen 
tedbirlerin alınmasını rica ediyorum. 

Günden güne kesafet" peyda eden Malatyanm 
nü.fusu 50 bine yaklaşmaktadır. 75 yataklı mem-
let hastanesi ihtiyaca cevap veremiyor. Eğer 
imkân bulunursa bunun Muvazenei Umumiyeye 
alınmasını istirham ediyorum, maruzatım bun
dan ibarettir. 

BAŞKAN — Daha söz almış beş altı arkadaş 
vardır, vakitte geçmiştir. Görüşülecek bütçe
lerin adedi de çoktur. Bütçenin ay başından ev
vel çıkması lâzımdır. Maliye Bakanlığı vilâyet
lere icabeden talimatı vaktiyle verebilmek için 
bütçenin biranevvel çıkmasını istemektedir, bir-
anevvel çıkması, zaruridir. Onun için müsaade 
buyurursanız pazartesi günü öğleden evvel de 

I toplanalım. (Doğru doğru sesleri). 
I Şu halde pazartesi günü saat onda toplanıl

mak üzere bu birleşime son veriyorum. 
I Kapanma saati : 13 
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