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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci oturum 

Tunceli ilinin idaresi hakkındaki 2884 sayılı 
kanun hükümlerinin bir yıl daha uzatılmasına 
dair olan kanun kabul olundu. 

Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin tümü üze
rinde görüşüldü ve, 

Oturuma ara verildi. 

İkinci oturum 
Bayındırlık Bakanlığı bütçesi kabul olundu 

ve, 
Çarşamba günü saat 10 da toplanılmak üze

re Birleşime son verildi. 
Başkan Kâtip Kâtip 
Çankırı Kütahya Bitlis 

M. A. Renda V. Uzgörm B. Osma 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Damga resmi hakkında kanun tasarısı 

(1/528) (Ticaret, Maliye ve Bütçe Komisyonla
rına) . 
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BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 10 

BAŞKAN — C. K. încedayı 

KATİPLER : N. Fiat (Samsun), V. Uzgören (Kütahya). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 1946 yılı I Bütçe Kanununun müzakeresine devam ediyoruz. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1.— 1946 yüı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Komisyonu raporu (1/467) 

A - Ekonomi Bakanlığı bütçesi 

BAŞKAN — Ekonomi Bakanlığı bütçesinin 
tümü hakkında söz istiyen var mı? Söz istiyen
lerin isimleri okuyorum. 

Bütçe Komisyonu, Gl. Eyüp Durukaııı Dr. 
Rebi Barkın, Refik Fenmen, İzzet Arakan, İs
mail Sabuncu. Başka söz isteyen yok. 

Şimdi söz Bütçe Komisyonunundur. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ H. N. 

KEŞMİR (Tokad) — Müsaade buyurursanız kü
çük bir açıklama yapmak istiyorum. 

Ekonomi, Ulaştırma ve Ticaret Bakanlıkları 
bütçelerini tetkike memur komisyon azaları 
bu üç Bakanlık işlerini alâkadar eden işleri müş
terek bir zaviyeden tetkik ederek bir umumî ra
por yazdılar. Bu rapor bütçenin gider kısmının 

sonunda 294 ncü sayfasında mevcuttur. Bu açık
lamayı yapmama sebep, bütçe müzakerelerinin 
ilk günü Hikmet Bayur arkadaşımızın bu rapo
run niçin bastırılıp tevzi edilmediği hakkındaki 
sorularıdır. Bu rapor neşredilmiştir, dağıtılmış
tır, hattâ bu raporun bir özeti umumî bütçe ra
poru içine alınmak suretiyle de ayrıca Yüksek 
Heyetin nazarı dikkatine vazedilmiş bulunmak
tadır. 

BAŞKAN — General Eyüp Durukan. 
Gl. E. DURUKAN (Hatay) — Muhterem ar

kadaşlar; bundan yedi ay evvel yedi aylık bütçe
mizi müzakere ederken, Ekonomi bakanlığımıza 
ait bütçe müzakereleri esnasında, memleketimizin 
sanaiyiini ilgilendiren bazı hususlar hakkında ma
ruzat ve dileklerde bulunmuştum. Sayın bakanı
mız bizi tenvir buyurdular ve bazı vaitlerde bu
lunmuşlardır. Bunlardan birincisi olan ateş Tuğ
lası fabrikasının temelinin atıldığı bir ay kadar 
evvel gazetelerde gördüm. Kendilerini ve kendUe-
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rinin mesai arkadaşları olan Sümerbank ve saire 
yi candan tebrik eder ve muaf fak olmalarını di
lerim. Yalnız burada bilmek istediğim ufak bir 
şey var. O da şudur: Bu fabrikamız acaba ateş, 
tuğlalarının her cinsim, yani silikat, manyezit, 
kromit ve şamot tuğlalarını ve her müesesenin ih
tiyacı olan muhtelif pozisyonları tamamı ile yapa
cak mıdır? Bu hususta da ufak bir izahatta bulu
nurlarsa çok müteşekkir olurum. 

Bundan sonra da memlekette petrol araştırma 
mesaisini bahis mevzu etmiştim. Ve bu günkü ara 
ma şekillerinde muaf f akiyet az olacağını da belirt
mek istemiştim. Ve kendileri verdikleri izahat es
nasında Ramandağmda Beşiri, Hatay ve Polat-
lıda araştırma işlerinin büyük önemle devam et
tiğim ve yakında belki bizi sevindirecek bir haber 
verebileceklerini beyan buyurmuşlardı. 

Bu hususta münasip görürlerse bizi tenvir 
etmelerini tekrar diliyorum. 

Bundan sonra motor sanayiine yine temas etmek 
isterim. Motorun ehemmiyeti hakkında maruzatta 
bulunacak değilim. Çünkü bunun ehemmiyeti he
pimiz için derkârdır. Yalnız Sayın Bakanımız o 
vakit verdikleri izahat sırasında bu işin komplike 
bir iş olduğunu ve motor yapmak için evvela mal
zeme, aksam ve teferruat fabrikalarının yapılması 
lazım geldiğini beyan buyurmuşlardı. 

Bu, çok doğru bir hakikattir. Fakat her iş yi
ne böyle malzemeye fabrikalara aksama vesaire-
ye muhtaçtır. Ve hakikaten bu iş kompilike bir iş
tir. Fakat bunun gibi kompilike işleri bugün şük
ranla arzederim ki, memleketimizde yapmaktayız. 
Aynı derecede kompilike, aynı derecede hassas ve 
aynı derecede nazik bir çok işlerimize ufak mik
yasta başlanılmış ve günden güne inkişaf ettiril
miştir. Yoksa biz büyük mikyasta şeyler düşüne
rek işe başlamazsak çok zaman kaybederiz. 

Bundan epey zaman evvel harp sanaiyiini il
gilendiren ordunun mühim vasıtalarından birisi
ni memlekette yapmağı düşündüğümüz vakit mem
lekette bulunan yabancı mutahasıslar bize; bu si
zin işiniz değildir, yapamazsınız, bunu yapmak 
için asgari 4 milyon liralık bir fabrika kurmak la
zımdır, ve bu işin başına 20 tane mütehassıs mü
hendis 80 tane de mutahassıs usta getirmek lâzım
dır, aksı suretle bu sizin memlekette yapılamaz 
demişlerdi. Onların bu mütalâa ve raporları bi
zi yedi sene uyuşturmuştur, yedi sene zaman kay
bettikten sonra ufak mikyasta biz de bu işe atıldık-
Biz bugün bunu başarı ile yapıyoruz ve bu sa-
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nayi memlekette kökleşmiştir. Onun için ufak 
mikyasta da olsa bu motor işine ehemmiyet ver
mek zamanı gelmiştir. Çünkü bütün muassır or- * 
dul arın ve komşularımızın her vasıtalarını mo-
törizeleştirmişlerdir. Bugün motor her şeydir. 
Bu hususta ilk adımı atmak şerefi Ha
va Kurumuna aittir. Hava Kurumunun 
bu teşebbüsünü tebrik etmekle beraber 
bu işi tam ihtiyacı karşılıyacak dereceye isal ede
mez. Bu Hükümetin işidir. Binaenaleyh vakit 
geçirmeden Hükümetin başarılı elini bu iş üzeri
ne koyması lâzımdır. Hava Kurumunun kurmı-
ya teşebbüs ettiği bu fabrika işinde kendilerine 
başarılar temenni ederim. Fakat yine arzediyo-
rum ki bütün ihtiyacı karşılıyacak halde değil
dir. Ancak bizim için mektep olacaktır. Buna 
muarız olan istanbul gazetelerinden birisi yaz
dığı yazılar arasında Hava Kurumunun attığı bu 
adımı tenkit ederken istinat ettiği sözler arasın
da Sayın Bakanımızın bu işin pek komlike olma
sını hakkındaki ifadelerinden faidelenmek iste
miştir. . Bu yazılarında motor işinin memleke
tin ihtiyaçları arasında ancak ellinci derecede ge
leceğini ifade etmiştir. Arkadaşlar, bu iş ellin
ci değil birinci derecede önemlidir. Bu itibarla 
yapılmakta olduğunu işittiğimiz gelecek memle
ket sanayi programının başında bunu görmeği 
tekrar candan dileyorum. 

Yine bu harb sanayiinin birinci mevkiinde 
yer alacaklar meyanmda asit sülfrik ve gliserin 
fabrikalarını da görmek isterim. İşittiğime, na
zaran kükürt istihsalâtımız da memleketin ve 
memleket sanayiinin, hassaten harp sanayiinin 
ihtiyacını karşılıyacak derecede olmadığı merke
zindedir. Hassatan tasfiyesi matlûp dereceye 
isal edilememiştir. Bununla beraber Karabük '-
teki asit sülfrik fabrikamızın faaliyete geçtikle
rini Sayın Bakanımız bundan yedi ay evvel teb
şir buyurmuşlardı. Fakat istihsalâtınm yine ih
tiyacı karşılıyamadığmı işittim. Halbuki, benim 
bildiğime ve işittiğime göre bunun istihsalâtı 
bütün memleketin ekonomik ihtiyacını karşılıya-
bileceği gibi harb sanayiine de yardım edecekti. 
Halbuki bu istihsalâtm ihtiyaca kifayet etmedi
ğini işitiyorum. Bunun bir hakikat olup olma
dığını kendilerinin ağzından işitmek isterim. 
Bununla beraber gene Karabük fabrikalarımı
zın demir, çelik, profil, ray vesaire imalâtlarının 
ihtiyaç nispetinde olmadığını ve kalite itiba
riyle de düşük olduğunu, hattâ kendisinin ku-
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rulmasına esas olan teknik şartnamesinde tâyin I 
edilen takatin ancak üçte birini nispetinde istih-
salât yapabildiğini işitiyorum. Bunların doğru 
olmadığını temenni eder ve bizi bu hususta gene 
Sayın Bakanımızın tenvir buyurmalarını rica 
ederim. 

Fabrikalar hakkındaki maruzatım şimdilik 
bundan ibarettir. Bir de ufak şöyle bir dilekte 
bulunacağım: Temmuzda intihap dairemizi gez-
diğimiz sırada, İskenderun'da bulunan bir va
tandaş manifatura ticaretiyle meşgul imiş. Di
ğer emsaline satılmak üzere manifatura verildi
ği halde kendisine verilmediğinden ve mütead
dit şikâyetlerinin de. cevapsız kaldığından bah
setmişti. Ankara'ya avdetimde Sümerbank Sa
yın Umum Müdürü ile telefonla görüştüm. Ken
dilerinden ve makamlarından beklenilen alâka 
ile karşılanmadım ve ben vatandaşa karşı öğre
nip cevap vereceğim diye verdiğim sözü yerine 
getiremedim, kendine karşı manen borçlu 
kaldım. Binaenaleyh bu gibi müracaatlarımı
zın veya bu gibi şikâyetlerin ikna edici şekilde 
cevaplandırılması bir defa nezaket kaidesi oldu
ğu gibi bu suretle vâki olmuş müracaatların ka
nunen icabeden cevapları verip karşısındaki 
vatandaşı bekletmemeğe borçlu olduğunu, -ken
dileri her ne kadar bilmekle beraber ben de bir 
defa daha bunu hatırlatmayı münasip gördüm. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Söz Dr. Rebii Barkın 'mdır. (Bu

rada yok sesleri). 
Hayrettin Karan. 
H. KARAN (Balıkesir) — Dokuma fabrika

ları memleketin ihtiyacına cevap vermediğinden 
dolayı vaktiyle Ekonomi Bakanlığı yardımcı is
tihsal olmak üzere ev sanayiini teşvik etti, dokuma 
tezgâhları yaptırdı, halka dağıttı. Bu suretle bir 
çok işsiz aileler hem iş bulmak fırsat ve imkânına 
mazhar oldu ve hem de memleketin mühim bir 
ihtiyacı karşılanmış oldu. Evvelâ biz şöyle bir 
itirazla karşılaşırdık, fabrikaların yapacağı şeyi 
el ile yapmak gayriiktisadidir. Bu, doğrudur. 
Fakat köylümüzün zirai işlerinden başını kaşıya
cak vakit olmadığı bir çağa gelince, halbuki bir 
çeşit ziraatle meşgul olan köylümüzün yarı ömrü 
boş geçmektedir. Boş geçen zamanını köylü ken
di giyeceği eşyayı dokumakla geçirirse bundan da
ha iktisadi bir hareket olamaz. Maamafi Bakan
lık bu lâflara kulak asmadan bir çok dokuma tez
gâhları yaptırdı, halka dağıttı ve halk bundan j 
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I faydalandı. Yalnız bunları yaparken bakanlık tez

gâh adedlerini tesbit etti ve mevcut iplikleri tez
gâh adedine göre dağıtmakla bu işte intizam ve 
adaleti tesis etti. 

Fakat bu tesbit muamelesi yapılalı aşağı yu
karı 4 - 5 sene oldu. Acaba yeni ihtiyaca tezgâh
ları yeniden tesbit ve işi biraz daha genişletmek 
imkânı var mı? İhtiyaca göre yeni tezgâhlar 
tesis etmek imkânı var mıdır? İplik tedariki im
kânları acaba biraz daha genişledi mi? Genişledi 
ise Bakanlık bu hususta ne düşünüyor? Efendim, 
buna şundan dolayı lüzum gördük. Bizim bir 
Balya kazamız vardır. Arazisi kısırdır. Vaktiyle 
bunlar dokumacılık ve bir de maden ameleliği 
ile geçinirlerdi. Balya madeninin bildiğimiz veç
hile hayatı sona erince bu kaza. halkı çok muztar 
bir duruma düştü. Bunların dokumacılık işinde 
çok istidatları vardır eski sanatlarıdır. Eğer ge
niş mikyasta iplik ve tezgâh adedini tezyidetmek 
imkânı yoksa yalnız bu kaza halkı için acaba Ve
kâlet bir şey düşünür mü? 

İkinci ricamız; esnaf satacağı manifatura 
eşyasını Yerli mallar pazarından alır ve bu pa
zarlar da daima vilâyet merkezlerinde teessüs 
etmiştir. Bunun kazalara doğru inmesi imkâ-

I m var mıdır, yok mudur? Soruşturdum. Ele
man fikdanından dolayı halen imkân olmadığı 
cevabını aldım. Hakikaten bu biraz da ihtisas 
meselesidir. Gelişi güzel her kes esnaf ola
maz. Fakat mademki sanayide Devletçiliğe 

I doğru gidiyoruz. Bu işi biraz daha tevsi ederek 
kazalara doğru inmek zarureti vardır. Buna 
şundan dolayı lüzum gördük. Gönen kazası 
manifaturacıları iki kaza atlıyarak, ve tam 150 
kilometre mesafe katederek ta Balıkesir'den 
manifatura eşyası almağa giderler. Bunların 
yolda çektikleri sıkıntı ve yol masrafları tabiî 
tamamiyle müşterinin sırtına biniyor. 

Acaba meselâ 3 - 4 ilce merkezi olan Bandır
ma'da bir Yerli mallar pazarı şubesi açmak su
retiyle bu 3 - 4 ilçenin ihtiyaçlarını buradan 
tedarik etmeleri imkânı yok mudur? 

Eğer bu yapılacak olursa halka çok.kolay
lık olacaktır. 

Bunu, bizden çok ehemmiyetle rica ettiler. 
Sayın Bakandan bunun teminini rica edeceğiz. 

BAŞKAN — Rifat Vardar. 
R. VARDAR (Zonguldak) — Bendeniz Ma

liye ve Ekonomi Bakanları arkadaşlarımızdan bir 
meseleyi anlamak için söz.aldım. 
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Kömür havzasının Hükümet eline geçmesi 

için yapılan kanun üzerine kömür ocaklarına 
el konarak sahiplerinden alındı ve Hükümet iş
letmesine verildi. Bu fizyon işinden sonra te
şekkül eden komisyon mahallinde tetkikat yaptı. 
Fakat arkadan bir ihbar vâki oldu. Bu ihbarı 
yapan bir mühendistir. Bu mühendis diyor ki, 
ocak sahiplerinden biri bundan yirmi sene ev
vel kendi hududunda bulunan diğer ocak sahip
leriyle aralarında bir mesele zuhur etmiş bu 
mesele üzerine Maden Umum Müdürlüğünce 
tahkikat yapıhnış, vaktiyle Havzada uzun müddet 
çalışmış halen 75 - 80 yaşında olarak İstanbul 'da 
yaşamakta olan eski maden mühendislerinden 

' biri Zonguldağa celbedilmiş, Zonguldak'ta ça
lışmış bir mühendis olduğu için yaptığı tahki
katta her iki tarafın hakkını dört dere için
den hangi dereye kadar hükmü olduğunu gös
termiştir. Bu dosya halen Zonguldak'ta eski 
Maden Müdüriyeti Umumiyesinin evrak depola
rında mevcut olduğu gibi iki taraf arasmda vu-
kubulan anlaşmamazlık yüzünden adliyeye inti
kal eden safhalarından dolayı bu maden sahi
binin verdiği arzuhal ve evrakın adliye dosya^ 
sında mevcut bulunduğunu hâkimler bu sefer 
bendenize söylediler. Bu ihbar .üzerine Ekono
mi Bakanlığı Hukuk Müşavirliği dairesinde ya
pılan tetkikatta muhtaeı tetkik birşey görül
memiş. Fakat Maliye Vekâletine vukubulan mü
racaat üzerine Maliye Hukuk Müşavirliği buna 
ehemmiyet vermiş. Devletin bir buçuk milyon 
lirası bu maden sahibinin cebine girecek oldu
ğunu görünce Maliye Bakanlığı Ekonomi Ba
kanlığındaki dosyaların Maliyeye devrini iste-
mişdi ve Başvekilimiz iktisat Vekiline bu dos
yaların Maliyeye devrini emir buyurmuştur. Bu 
evrak Maliye Bakanlığına verildikten sonra bu 
Bakanlık tetkikat yapacak, bu meseleyi mey
dana çıkaracak ve Hükümetin 1,5 milyon lirasını 
kurtaracaktır. 

Bunu bize kim ihbar etti ? Geçenlerde gaze
telerde okuduğunuz, memleketimizde birinci de
fa Fnad Sirmen'iri himmetleriyle kazılmağa baş
lanan kuyunun, kazılma mesuliyetini üzerine 
alan mühendistir. Bu kuyu vaktiyle Almanlar 
tarafından yapılacak idi, rüptür dolayısiyle on
ların buradan gitmeleri üzerine, sandıklarda 
kalan âletleri meydana çıkararak ve bütün 
mesuliyeti üzerine alarak kömür havzasının 
umum müdürden sonra kömür istihsalinde en 

büyük salahiyetli mühendisi elan Hakkı Kök ta
rafından bu ihbar yapılmıştır. Artık bu, benim 
gözümle görmüş kadar inandığım bir iş halini 
almıştır. Bu muamele nereye kadar gelmiştir 
ve mahallinde tetkikat yaptırılmış mıdır? Ma
lîye Bakanlığı işi ne dereceye kadar yürütmüş
tür? Şayet dosyalar henüz verilmişse Bakanlar
dan ricam şudur: Bu iş yalnız hukuk müşavir
lerinin halledeceği mesele değildir. Bunu hal
letmek için maden mühendisi olmak şartiyle iki 
mühendis, maden tetkik arama enstitüsü mü
hendislerinden, iki maden mühendisi de Ereğli 
kömür havzası mühendislerinden olursa dört fen 
adamı eder, sonra Başvekâlet Yüksek Muraka
be Heyetinden de iki maden mühendisi olur altı, 
Maliyeden de bir müfettiş ile bir hukuk müşaviri 
konularak bu suretle terekküp edecek sekiz ki
şilik komisyon ile mahillinde yapılacak bir tet
kik ve tahkik her şeyi meydana çıkaracaktır. 
Hem vatandaşın hukuku varsa meydana çıkar, 
hem de o vatandaşın hakkı yoksa Hükümetin 
bir buçuk milyon lirası kurtulmuş olur. Sözüm 
bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Söz Refik Fenmen 'indir. 
R. FENMEN (Kocaeli) — Sayın arkadaşlar, 

süratle gelişmekte olduğunu memnunlukla gör
düğümüz sanayiimizin, ucuz, iyi cins ve bilhas
sa seneden seneye daha mütekâmil mallar çıkar
ması gerektiğine göre, bu gayeye erişebilmek 
için bazı mütalâalarımı arzetmekliğime yüksek 
müsaadelerinizi rica ederim. 

1. — Endüstri mallarımızın ucuzluğuna yar
dım edecek bir tedbir; . kurulacak fabrikalara 
lüzumlu ham maddenini, nakil vasıtalarımızı en 
az işğâl edecek surette yerinin seçilmesini ve de
niz nakliyatıdan da âzami istifade edilmek üze
re, çimento ve madeni eşya gibi ağır endüstri
mizin sahillerde ve müstakbel elektrik enrji 
hatlarımıza yakın yerlerde kurulmasını temin 
için, Ulaştırma Bakanlığı uzmanlarının da işti
rak edecekleri yüksek bir fen .şurası teşkili. 

2. :— işçilerimizin bir günde daha çok mal 
çıkarmak suretiyle verimlerini artıran «Taylo-
rizm» yani çalışmanın fennî organizasyonu usu
lünün bütün fabrikalarımızda vakit geçirmeden 
tatbiki. 

3. — Teknik bakımdan en mütekâmil bir fab
rika bütün üstünlüklerini değerlendirmek şartiy
le, neticede en ueuz olacağı prensipi gözönünde 
tutularak, endüstrimizin münhasıran en müte-
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kâmil makinelerle teçhizi. 

4. — Seneden seneye daha mütekâmil mal çı
karmak için yeni fabrikasiyon usulleri bulmak 
ve aynı zamanda yakıt ekonomisini de araştır
mak üzere her çeşit mamullerimiz için birer ara
ma laboratuvarı ve bunların direktiflerini tatbik 
etmek üzere de her fabrikada birer kontrol 
laboratuvarı tesisi. 

Arkadaşlar, arama ve kontrol lâboratuvarları 
masraflarından kaçınmak asla veridi hatır ol
mamalıdır. Zira bunların yalınız yakıt ekono
misinden temin edecekleri en küçük bir ekonomi 
için binlerce, ton kömür yakan bir fabrikada sene 
sonuna ne kadar.önemli bir yekûna baliğ alaca
ğını takdir buyurursunuz. 

5. — Ana sanayiimizi teşkil eden Karabük mü
essesemizin Ulaştırma Bakanlığınca kurulacak va
gon, lokomotif ve gemi inşaat fabrikalarının ku
rulmasına imkan verecek ve hususi müteşebbisle
ri de teşvik edecek çelik levha, dingil, bandaj gi
bi yarı mamul eşya ve yapı inşaatını ucuzlatmak 
için ucuz çivi ve çatı inşaatını ucuzlatacak eternit 
kiremit fabrikasının tesis. 

6. — Memlekette ampul sıkıntısını ngiderilme-
si için en maruf ampul fabrikasının Lisanslarını 
satm alarak bir ampul fabrikasının tesisi. 

7. — Sayın vekilimizden bir ricam da sanayi 
mühendislerimizin, mektepten henüz neş'et eden, 
hizmete alınmadan evvel ihtisaslarına uyan tek
niği ileri memleketlerin fabrikalarında en az bir 
sene sitaj yaptırılmasıdır. 

Bu sayede pratik bilgilerle verimleri çok art
mış olacağına göre, temin edecekleri faydaların 
da fazla olacağı aşikârdır. Henüz sitaj yapmadan 
hizmete alınmış olan genç mühendislerimizin de 
her sene, bu maksatla, ileri memleketlere ve umu
miyetle mühendislerimizin kırtasi muamelattan 
uzak ve münhasıran proje, lâboratuvar ve inşaat iş
lerinde çalıştırılmaları yerinde olur kanaatmda-
yım. 

Başarılı, kıymetli bakanımız, dileklerimi nasıl 
telakki buyuracaklarını bildirirlerse bahtiyar olu
rum. 

BAŞKAN — îzzet Arukan. 
î. ARUKAN (Eskişehir) — Arkadaşlar; Eko

nomi Bakanımızdan, Ekonomi Bakanlığı bütçesi 
münasebetiyle bazı dileklerde bulunmak üzere 
söz almış bulunuyorum. Bunlardan birisi; bizim 
Eskişehirin yakar linyitidir. Tabiî bunun mües
seselerdeki kısmını bundan evvelki. 

D. D. Yollan müzakereleri dolayısiyle epeyce 
konuşmuştuk. Şimdi bu sefer doğrudan doğruya 
seçim bölgem olan Eskişehire sıra geldi. Eskişe
hir'de kışlık yakacağını temin maksadı ile epeyce 
linyit stokları yapılmıştır. Lâkin malûmu âliniz, 
bizim linyitler ve hattâ bazı maden kömürlerimiz 
tesiratı havaiye altında toz haline gelir. Eskişe
hir'e de yazm nakledilmiş olan bu gibi stokların 
tamamı toz ve toprak olmuştur. Ve tabiî yanmaz 
bir hale gelmiştir. 

Son zamanlarda günde bir iki vagon yakıla-
bilir linyit nakledilmiş ise de bu, şehire kâfi gel
miyor. Yapılan bir yanlışlık üzerinde durmakta 
mâna yoktur. Bu linyitler tabiî atılmağa mah
kûmdur. Her şeyde bir hata olabilir. Lâkin şehri 
de mahrukatsız bırakmak doğru değildir. Onun 
için İktisat Vekilinden bilhassa istirham ederim. 
Lâzımgelen linyitleri biranevvel temin etsinler. 
Ve halka tevzi etsinler. Filvaki günde iki üç va
gon geliyor, fakat bu, gayrikâfidir. Hattâ Hükü
met namma beyanatta bulunan Muhterem Vali, 
Halk Partisinin ilce kongresinde bu hususu itiraf 
etmeğe mecbur kalmıştır. Beyanatında linyitleri
miz hakikaten toz topraktır demeğe mecbur kal
mıştır. Vaziyet öğrendiğimize göre bugünlerde çok 
ağır bir hale gelmiştir. Bir çok zatürree hastalık
ları başlamıştır, mahrukatsızlık yüzünden. 

İkincisi, bu linyitleri yakarken âdi sobalar
da yakıyoruz. Koku veriyor. Halbuki malûmu 
âliniz, linyit sobası büsbütün başkadır. Eski
den Merzifon'da kullanırlardı. Yeni yapılmış 
Brovete linyit sobaları vardır. Bunları mem
lekete ithal etmek lâzmdır. Bunlar Brovete ol
duğu için biz yapamayız, bizim ustalarımız lin
yit yakacak sobaları sonra tadilen yapabilirler. 

ikinci ricam; bu sene esnafa Sümerbank 
toptan manifatura dağıtmaya başladı. Bunlara 
dağıttıktan sonra kendilerine perakende kârı 
olarak % 6,5 bıraktı ve sonra da % 15 bir ten
zilât yaptığı zamanda halkm elindeki manifa
turalar da tabiî kaldı. % 6,5 kâr vermişlerdi, 
halk satamayınca götürüp geriye verdiler, % 
6,5 kârla aldıkları şeyi iade etmek suretiyle 
% 8 kaybettiler. 

Çimentolar da aynı vaziyettedir. Esnafa sa
tılmış ve sonra bir tenzilât yapılmıştır. Tüc
car bundan dolayı kaybetmiştir. Bence bizim 
esas yapacağımız şey şudur : Sümerbankm bir
kaç milyon lira kazanması değil, halkın yaşa
masıdır. Bir esnafa hiç olmazsa nafakasını te-
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min edecek bir menfaat göstermek lâzımdır. I 
Onun için bu gibi tenzilâtlardan dolayı Sümer
bankın tüccarlar elinde kalmış olan malı için, 
Tekel idaresi gibi, ziyandan dolayı farkını ver
melidir. Bu işlerin tetkik edilmesini ve teker
rür etmemeisni sayın Bakandan rica ederim. 

Esnafa satmak için verilen mallarm daima 
halkın kullanmıyacağı mallardan olduğu şikâ
yet edilmektedir. Esnaf bundan dolayı satamı
yorlar. Eskişehir'de dikkat ettim, günde 30 
bin liralık satış yapılıyor, Bunun ancak 2 - 3 
bin lirasını esnaf satabiliyor, öte tarafmı Sü-
merbank kendi prekanede satışlarından temin 
ediyor. Binaenaleyh bence böyle mahdut dük
kânları olan ve kontrolü daima mümkün bulu
nan yerlerde Sümerbankın perakende satıştan 
vazgeçmesi memleket menfaatine daha uygun
dur. Bu esnafa yaşama kudretini ve kendilerin
den vergi alma takatini bırakalım. Hükümet
ten ricam, bu işin esaslı bir şekilde bir daha 
tetkik edilmesidir. 

Arkadaşım çividen bahsetti. Dün de Bayın
dırlık Bakanı çivi üzerinde durdu. Senede 
3 - 5 bin ton çivi getirebildiklerini söylediler. 
Malûmu âliniz İstanbul'da memlekete yetecek 
kadar çivi fabrikamız vardır. Ancak bunun ip
tidai maddesi olan 6,5 ve 8 mm. kutrunda çubuk 
yoktur. Acaba Karabük haddehanesi bunu ya
pabilecek bir hale henüz gelmemiş midir? Bu 
çivi meselesi haddehane meselesidir. Çiviyi de 
Avrupadan getirmiyelim. 

Dr. S. A. DİLEMRE (Rize) — Efendim; 
linyit istihlâki için konuşacaktım. Linyit yak
mağa halkı alıştırmak lâzımdır. Mühendis arka
daşım dediler ki, bunu Eskişehir'de yakıyor-
larmış. Eskişehir'i tebrik ederim. Fakat bunu 
bugün ne Ankara, ne de İstanbul halâ anlıya-
mamıştır. Belki 3 - 5 evde yakılıyor amma bunu 
umumileştirmek lâzımdır. Vestifalyada küçük 
şehirlerde, bizim bulunduğumuz yerlerde hal
kın yaktığı hep linyittir, hattâ 40 sene evvel. 
Bunu rica ediyorum filân değil, lütfedin filân 
yok. Bunu yapın, istiyoruz. (Gülüşmeler). 

Sonra bunun tonu 30 liraya satılıyor da fa
kat alan yok. Mühendis arkadaşım prevete fi
lân dedi. Amma biz prevete falan dinlemeyiz. 
Zaten kim kimi dinliyor ki? (Gülmeler). 
Efendim, linyiti tepesinden yakıyorlar ve fay
dalı bir şey oluyor, yüksek haraket veriyor. 
Nedir o? Zümrüd müdür, Zonguldak mıdır, ne- | 

I dir? soba yapıyorlar. Onlar bunu yapamaz mı? 
Arkadaşlar, daha basitini söyliyeyim. Kadı-
köyün'de Ermeniler soba yapıyorlar. Altını dö
küyorlar, üstünü döküyorlar, içine kiremidi 
koyup ucuz satıyorlar. Ben bu linyit sboası 
işine iki üç defa takıldım. Bize anlatın yapalım 
dediler. Bilmiyorum ki, söyliyeyim. Ben o so
ba yapanlardan birisine dedim ki, bu linyit kö
mürü yakan soba yapsanız Zümrüdçüler dedi
ler ki, almaz kimse. Fakat zannediyorum ki, 
Ekonomi Bakanlığının bir ikinci vazifesi de hal
kı alıştırmaktır. Meselâ Karabük'te filân bu 
sobayı yaptırabilirler. Vallahi daha iyi bir şey 
yoktur. Kok kömürüne de çok yardımı olur. 
Sobayı yapmalı, resmini Ulus gazetesine koy
malı, altma da izahat vermeli, nasıl yakılır, 
nasıl yapılır diye. Çuvalla bazı münakale me
murları kaçırıyorlar, çuvalla getiriyorlar. Ben 
duydum. Ankara'da, burada çuval ile yakan
lar var, üstünde yemek falan pişiriyorlar. Bu
nu da isteriz ve bekleriz, bu linyit işini. 

Sonra, bereket az yapılıyor, bu, kipritle ya
nar. Kömürü sobaya koyunca çıtır, çıtır yanar, 
insanın ağzının suyu akar. (Gülüşmeler). Al
manya 'da kimse tonla kömür almaz, haftada bir 
çuval alır, yakar. Bunları yumurta şeklinde, 
briket şeklinde yapıyorlar, fukaralar «este, 
ceste, alıyorlar. 

Şimdi bir şey daha duydum, kok yapan 
fabrikalarda çok toz varmış, çok toz hâsıl olu
yormuş Karabük'te. İki bin, üç bin ton toz var
mış. İşi de işgal ediyormuş diye bazan o tara
fa, bazan bu tarafa naklediyorlarmış. Katran 
da varmış. Bunu da isteriz. Sonra bir şey daha 
isteriz, hem de bunu herkes ister. (Gülüşme
ler), Kömür dağıtma işi daha çabuk ve daha 
kolay yapılamaz mı? istanbul'da Topanede bir 
Kömür Dağıtma yeri vardır. Görmek lâzım. 
Mahalakalkh. Rize'de vaktiyle sıkıntı zamanında 
mısır dağıtılırdı halka. Bunun yanında o hiç 
kalıyor. (Gülüşmeler). Buna bir çare, bir kur
nazlık yok mudur? (Gülüşmeler). Bilmiyorum 
amma postaları, falan çoğaltmalı, Üsküdar'da, 
Kadıköy'de, Fatih'te bazı postalar daha yap
malı. Vakıa bunun nakliyesi güçtür. Ne iste
diğimi ben de pek iyi bilmiyorum amma.. (Gü
lüşmeler). Bu kömür dağıtılan yerde vaziyet çok 
fecidir. Kış geliyor da daha bir çok kimseler 
kömürünü alamıyor. Amma eskisi gibi değil 

I ha. Hakkını vermeli, neme lâzım. (Gülüşmeler). 
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Eskisinden çok iyidir. Amma daha iyi olacak 
gibi geliyor bana (Gülüşmeler, alkışlar). 

I. ARUKAN (Eskişehir) — Efendim; bir 
noktayı unutmuşum. O da bizim, Eskişehir'in 
eskidsenberi en mühim yeraltı servetlerinden bi
ri olan lüle taşıdır ve dünyada yegâne bir ma
dendir. Burada, eskiden aşağı yukarı 10 bin 
amele çalışmış ve senede altı, yedi bin sandık 
lületaşı çıkarılırdı. Nedense son senelerde bu. 
ihmal edildi, üzerinde çok durulmadı. Bunun 
ruhsatını alan zat, aslan payını kendisine aldı 
ve bu taş çıksın çıkmasın, kendisi için müsavi 
gibi hareket etti. Bu vaziyette bu madenin iş
letilmesi ve satışı hemen hemen durdu, araya 
bir de harb girdi. Bu taş eskiden doğrudan 
doğruya Viyana'ya satılırdı. Dâhildeki satışı
mız hiç mesabesindedir. Zaten iyisi de değildir, 
kabuklarıdır. Viyana'ya satıyorduk. Bunun 
sandığı eskiden 50 altındı. Halen 60 İngiliz lira
sıdır. Eskiden senede 6 - 7 bin sandık kadar 
ihraç edilmiştir. 300 - 400 bin altın tutar. Mü
him bir paradır. Döviz meselesinden maada Es
kişehir için ayrıca bir menfaati vardır. Bu se
ne olduğu gibi kurak senelerde yiyeceği olmı-
yan bir çok halk gider, orada çalışırdı. Beş 
mıntakada bu taş çıkar, halk gider çalışırlar, 
amele yatacak barakaları vardı, haftada bir de 
yevmiyelerini alırlardı. Güzel bir teşkilâttı. 
Şüphe yok, bu teşkilât halen bozulmuştur. Lâ
kin bu seneki kuraklık dolayısi ile bu madenleri 
tekrar açmak zarureti vardır. 

Birincisi senede, hiç olmazsa memlekete bir 
kaç yüz bin liralık İngiliz dövizi girer. İkinci
si en aşağı beş - on bin amele ekmeğini bulur. 
Memnuniyetle haber aldım ki, Ekonomi Bakan
lığı bunun üzerinde durmuştur. Ne verilen ruh
satiye yerine ayrı ayrı eşhasa, taliplere ruh
satiye vermek teşebbüsüne girişmiştir. Lâkin 
bu işin hiç olmazsa ilkbahardan evvel hallini ri
ca ediyorum. Çünkü Eskişehir'in vaziyeti çok 
ağırdır. Bu sene hiç ekin olmadı. Hiç olmazsa 
1 0 - 1 5 bin kişilik bir halk buradan ekmeğini 
çıkarır. Bu suretle bunu bir şekle soksunlar 
doğrudan doğruya bir an evvel çalışma vaziye
tini temin buyursunlar. Bu temin ya ayrı ayrı 
ruhsat vermek suretiyle, yalnız maden nizamna
mesine göre ruhsatı alan adam derhal işletmeğe, 
çalışmağa icbar edilemez. Onun için hususi bir 
şart koşmak lâzımdır Veyahut imkân varsa bir 
kanunla bu madeni idarei hususiyeye bıraksın-
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lar. Bunları Sayın Vekilin nazarı itibara alma
sını rica ediyorum. 

İkincisi; Asım Us arkadaşımız vakit gazete
sinde zannederim 7 Aralık tarihli nüshasında 
İzmit kâğıt fabrikası hakkında bir makale yaz
mıştı. Bu makalede kâğıdın iyi olmaması, sağ
lam olmayışı, az oluşu, sellüz kazanlarından 
ikisinin bozulmasına ve İveç'ten hususi makine
ler getirildiği' halde bunların da kullanılmadı
ğından bahsediyordu. Muhterem Vekil bu hu
susta bizi tenvir ederlerse çok müteşekkir olu
ruz. M:âruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Söz, Hakkı Sabuncu'nundur. 
î. SABUNCU (Giresun) — Efendim, bende-

niz geçen seneki mâruzâtımla aradan geçen ye
di ay zarfındaki tetkiklerim sırasında Ekono
mi Bakanlığını alâkadar eden işler üzerinde 
gördüğüm farkları tebarüz' ettirmek üzere söz 
almış bulunuyorum. Bakanlığın meşgul olduğu 
işlerden bilhassa geçen sene kundura, iplik ve 
dokuma işlerine temas etmiştim. Bunların da 
bilhassa kalite ve maliyetleri üzerinde durmuş
tum. Bu arada yaptığım tetkiklerde görüyo
rum ki, kaliteler hakikaten memnuniyeti mucip 
olacak kadar düzelmiştir. Tamamiyle hatasız 
denemez. Fakat bu hata geçen sene onsa, bu 
sene beşten aşağı inmiştir. Gerek imal bakımın
dan, gerek maliyet. bakımından bir fark var
dır. İdarî bakımdan görülen noksanlara gelin
ce; bu bendenizce iktisadi teşekküllerin yalnız 
Ekonomi Bakanlığını ilgilendiren işleri yönün
den değil, Devletin diğer sahada dahi bu nevi 
yaptığı işler bakımından bu işi memurlar üze
rinde tatbik ettiği baremle çok yakından ilgi
li görüyorum. 

Arkadaşlar; bu yedi ay zarfında birkaç 
fabrika gezdim, gördüm, yakinen hesapları ile 
alâkadar oldum. Bilhassa İktisadi Devlet Te
şekkülleri umumî heyeti münasebetiyle tetkik 
ettim. Şu neticeye vardım ki, eğer bu fabrika
lardan iyi randıman almak istiyorsak bugünkü 
barem usulünü muhakkak değiştirmemiz lâzım
dır. Bunu birkaç misal ile izah etmeği faydalı 
telâkki ediyorum. Bir müessese senede yüz 
milyon liradan fazla iş yaptığı halde muhase
becisine verdiği para ayda 260 liradır. Yina 
harbden evvel sekiz, on milyona çıkan bugün
kü rayiçle bunun üç dört misline malolacakbir 
fabrika tam arzu ettiği şekilde ticaret servisine 
adam bulamıyor. Niçin bulamıyorsunuz dediği-
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miz zaman, arzu ettiğimiz vasıfta piyasaya ve 
satışa hâkim ve bizini bütün mubayaa ve sa
tış işleri üzerinde bihakkın liyakatle çalışacak 
bir elemanın eline ayda asgari 600 - 700 lira 
geçmelidir. Halbuki bu vazifeye alınanlara. 
konulan kanunlar, talimatlar, nizamnameler 
bunu vermeye mâni olmakta ve kendilerini kös
teklemektedir. Yani bu parayı veremiyorlar. 
Bilhassa alınacak eleman genç olursa yeni in
tisap ettiğinden, ücret kısmına geçirilse ve bir 
iki derece fazla para vermek hüsnüniyeti ve 
açıklığı gösterilse bile eleman bulamıyorlar. 
Binaenaleyh bu gibi işler de daima maşa ile 
tutan adamların elindedir. Onun için bu işler 
hakkında muhakkak cezri kararlar vermek 
mecburiyetindeyiz. 

Maliyet meselesine geliyorum : Maliyet ba
kımından geçen sene bendeniz 1943 ün maliyet
leri üzerinde durmuş ve konuşmuştum. Bu 
defa 1944 ün maliyetleri üzerindeki görüşleri
mi söyliyeceğim. Umumiyetle denilebilir ki ma
liyetler düşmemiştir. Fakat bu düşmemenin se
bebi, çalışmanın daha bozuk gittiğinden değil
dir. 1943 e nazaran memlekette hayat stan
dardının, hayat pahalılığının biraz daha art
ması, bilhassa en mühim faktörü olarak mad-
dei iptidaiyeniiı pahalı olmasıdır. Bilhassa do
kumada. Dokumada pamuk alış fiyatı 1943 e 
nazaran 1944 de biraz daha yüksek alınmış, 
bundan dolayı maliyet hakikaten biraz daha 
pahalıya çıkmıştır. 

Amele meseleleri; amele meseleleri de tam 
olarak halledilmiştir denemez. Fakat gördüğüm 
manzara hal yoluna girmiştir. Hakikaten çok 
büyük samimiyetle bu ameleyi yerinde tutabi
lecek ve bunun neticesi olarak da kalifiye amele 
haline getirmek için Bakanlık teşebbüslere 
geçmiştir. Fabrikaları yakinen gezdiğim ve bil
diğim için burada bilhassa Bakanlığın bir nokta 
üzerinde nazarı dikkatini celbedeceğim. Biz de 
Devlet olarak bina yaparken biraz işin lüksüne 
demeyeyim de pahalısına kaçıyoruz. Bu defa 
Zonguldak'ta gördüğüm bir nokta şudur: Üzeri 
pekâlâ kiremitle örtülebilecek olan bir maran
gozhanenin damını dalga dalga betondan yap-. 
ınışlar. Bu kiremitle de olabilirdi. Aynı za
manda çok pahalıya da malolduğu muhakkak. 
Amma belki Devlet bunu yaparken Devlet ola
rak ben bunu yapıyorum, esaslı ve sağlam olsun 
diye düşünür. Fakat kiremitle de yapsa o yine 
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I 30 - 40 sene dayanır. Çünkü bizim ahşap evle

rin üzerine kiremit koyuyoruz da 40 - 50 sene da
yanıyor. O bakımdan da maliyetler üzerinde 
fazla müessir olan bu gibi pahalıya çıkan taraf
ları vardır. Bunları biraz daha ileri bir görüşle 

i rctuş etmek ve memleketin iktisadi bünyesine, 
hayat şartlarına uygun binalar yapmayı ben ye
rinde ve tavsiyeye şayan gördüm. 

Bu arada maliyetten bahsederken satışla ma
liyet arasında çok büyük fark olduğunu gördüm. 
Hesapları tetkik ettim- meselâ 1943 de hase 65 
kuruşa mal olmuşken, 1944 de 78 kuruşa malol-
muştur. Basma 1943 de 46,54 kuruşa mal olmuş
ken 1944 de 62,75 kuruşa mal olmuştur. 1944 se
nesi maliyetini esas olarak alsak bile bunun mu
amele vergisi ve istihlâk vergileri de inzimam et
tikten sonra öyle zannediyorum ki, sekiz, on ku
ruş da kendilerine kalmak şartiyle seksen sek
sen beş kuruşa satmak kabil olacaktır. Bu nokta
ya geçen sene de temas etmiştim. Hakikaten bu 
kömür açığını kapamak için bir fon tesis etmek 
mecburiyetinden dolayı az kâr hadlerinin yük
sek tutulduğundan bahsedilmişti. 

Kömürün açığını kapamak için bir fon tesisi 
mecburiyetinden dolayı kâr hadlerinin biraz yük
sek tutulduğundan bahsedilmişti. Fakat ben öy
le tahmin ediyorum ki, şu maliyetler ve mevcut 
satış fiyatlarına nazaran bu kâr hadleri fazla
dır. Eğer maksat kömür açığını kapamak ise 
zannederim ki, üç senede verdikleri 15 milyon 
içindedir. Amma kömürün dahi tonuna bir, bir 
buçuk lira zammetselerdi, 3 milyon ton kömü
rün satış farkı bu açığı kendiliğinden kapardı. 

Arkadaşlar, bunun üzerinde sizleri böyle faz
la meşgul etmemin sebebi bizim memlektin en bü
yük kitlesi, geçen senede arzettiğim köylüdür.. 
köylünün de peynir, ekmek kadar ihtiyacı olan 
madde kaputbezi, basmadır. Biz bir taraftan ih
racat imkânsızlığından bahsederken bunun ıstı
rabını duyup döviz yok derken istihsal malları
mızın pahalı olduğundan bahsederiz. 

Köylü ile karşı karşıya geldiğimiz zaman 
o da daima bez olarak basmanın ve kaputun fi
yatlarından bahseder ve der ki, ben de 20 kuru
şa aldığım kaputu 100 kuruşa alamıyorum, ka
raborsadan 200 kuruşa tedarik ediyorum, Onun 
için tekrar affınızı rica ederim, üzerinde çok has
sasiyetle duralım ve durulması lâzımgelen bir 
mevzudur bu. Bunu lüks eyşa gibi telâkki edip 

I «0 kurusa satılması mümkün olan bir malın 130 
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kuruşa satılmasını doğru bulmuyorum. Nerede 
kaldı ki bu fabrikalar % 50, % 60, % 70 ini 
amorti etmiş bir hale gelmişlerdir. Şu halde Dev
letin bunu bir ana fiyat politikası olarak ele al
ması ve hedefinin buraya doğru olmasını rica 
ederim. 

Bu arada, geçen seneki maruzatım arasında 
vergilere temas etmiştim, tekrar buna temas et
meden geçemiyeceğim. Bu daha ziyade Maliye 
Bakanımızı ilgilendiren bir meseledir. Evvelce 
de arzetmiştim; Bugün giyim eşyasında, pamuk
luda, bugünkünün daha iki mislini yapsak an
cak bir insanın iki donu iki gömleği ve iki min
tanı olabilir hale gelebilir. 

Bugün tevzi edilebilen ve nüfus başına dü
şen mensucatın miktarı bunun üçte biri olduğu
na göre bence bir plân dâhilinde bu verginin 
indirilmesi imkânı vardır. % 15 muamele ver
gisi, bazı halda % 10 istihlâk vergisi hakikaten 
çok ağırdır. Bunu sistemli surette sanayii bir 
taraftan inkişaf ettirirken diğer taraftan bu ver
gileri indirirsek maliye için bir kayıt teşkil et
mez. Aynı vergiyi yine alacağız. Bence bu 
kanaat bir iman halindedir. 

Geçen sene bir temennide bulunmuştum. Eko
nomi Bakanlığı bugünkü teşkilâtı ile gerek Dev
letin idare ettiği fabrikaları, gerek himaye do-
layısiyle tetkik mecburiyetinde olduğu hususi 
fabrikaları tetkik edecek durumda değildir. Teş
kilâtı buna kâfi olmadığından takviye zarureti 
vardır dedim. Son zamanlarda bu lüzumu ka
bul eden Hükümetin bir kanun sevketiğini gör
mekle memnuniyetini de bu vesile ile izhar et
mek isterim. 

Devletin fabrika işletmesinde ıslah edildiğini 
gördüğüm bazı noktaları da burada söylemeyi 
bir borç biliyorum. 

Geçende Zonguldağa gitmiştim. Bilhassa 
amelenin vaziyetiyle yakından alâkadar olmak 
istedim. Hatta bir gün sabah erken kalktım. 
3 - 4 saat onların iş ve istirahat yerlerini gez
dim. Yemeklerini gördüm. Bunların hepsini 
hakikaten memnuniyete şayan şekilde bulduğu
mu burada ifade etmek isterim. Amele işini 
severek çalışır bir halde gördüm. Yani bizde 
amele böyle Anglosakson mecmualarında gördü
ğümüz gibi, sıkı devletçilik takibeden memle
ketlerde olduğu gibi ne iş yerlerine süngü kuv
vetiyle gidiyor, ne de ayağı çıplak ve üstü pej
mürdedir. Yemeklerini tattım, orta halli bir 
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ailenin seve seve yiyeceği ölçüde nefis buldum. 
Sonra yatak yerlerini de temiz ve iyi buldum. Her 
amelenin ayrıca dolabı var, yatakları ranza 
halinde temizdi ve rahat bir şekilde idi. Son za
manlarda bir kısmını tahtadan yapmışlar, sor
dum, demirini bulamadık, fakat yakında Ka
rabük 'ten demir alıp yaptıracağız dediler. Bun
dan dolayı çok mütehassis oldum. Bu ciheti be
lirtmeği de bir vicdan borcu bildim. (Alkışlar). 

Y. ÖZEY (Manisa) — Sayın arkadaşlar; sa
lahiyetli bir arkadaşımız, kükürtün Millî savun
ma ihtiyacını bile karşılayamadığından ve ayrı
ca fabrikalarımızın da buna muhtaç olduğundan 
bahsettiler. Halbuki kükürtün memleket hasta
lıkları mücadelesinde önemi malumunuzdur. 
Şimdiye kadar dışarıdan kükürt getiremiyorduk. 
Bu yüzden Keçiborlu kükürtlerinden çıkan cü
ruftan istifade mecburiyeti hâsıl olmuştur! Bu cü
rufu başta bağcılarımız olmak üzere kullanıyor
lardı. Fakat bunun müessiriyetinin azlığı zan
nederim Saym Bakanca da malumdur. Ve nite
kim bundan, bağ mahsullerimize miktar bakımın
dan, evsaf bakımından tesir yapmıştır. Şimdi bu 
küküi'dü getirmek kolaylığı vardır, bu kükür
dün gümrüğe tâbi tutulduğunu da ilâve eder
sek bunun üzerinde durmanın ehemmiyeti ken
diliğinden anlaşılır. Hastalıklarla mücadele için 
kükürdü ucuz ve hattâ parasız olarak çiftçilere 
verdiğimiz halde şimdi bu vaziyet karşısında mem
lekete dışarıdan getrilen kükürdün kilosundan 
dört kuruş gümrük resmi alınmayor bunu bil
hassa bir kısım ihracat mahsullerimizin gerek ma
liyet fiyatını düşürmek ve gerek evsafını yükselt
mek bakımından zararlı görüyorum. Evvelâ sa
yın Bakanımızdan bu hususu rica ediyorum; Ke
çiborlu müessesesini başka suretle himaye yolunu 
tutsunlar, askeri fabrikalarımızın bile ihtiyacını 
karşılayamayacak derecede az olan sarı kükürdü 
çıkaran bu müessesenin artık cürufundan çiftçi 
lerin faydalanmasını düşünmesinler. Bu toplan
mış olan cürufu da bundan sonra bağcılarımıza 
vermesinler. 

Külleme denilen hastalık Orta - Anadolu'da 
mevcut değildir. Bugün Orta - Anadolu'ya doğru 
külleme hastalığı ilerlemektedir. Binaenaleyh, Kü
kürt ihtiyacı memlekette günden güne kendini 
göstermektedir. Hali hazırda bu hastalıklarla 
mücadele için 4 000 ton kükürde ihtiyacımız 
vardır. Bu hastaık ilerlediği vakit bu 4 bin 
ton da belki yetmiyecek. Bunu Keçiborlu müeş-
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şosesi meydana getirmekten çok uzak vaziyet- I 
tecfir. . 

İkinci bir ricam; amon sülfat denilen azotlu 
gübreyi memlekette yapmaktayız. Bu şayanı 
şükran bir neticedir. Yalnız bu gübre pahalı 
olduğundan bütün çiftçilerimiz tarafından kul
lanılamamaktadır. Bunun ucuz ve bol olmasının 
temenni Sayın Bakandan rica ederim. Bilhas
sa sulama tatbikatına başladıktan sonra toprak
larımızın küveti tabiatiyle azalacaktır. Top
raklarımızın kuvvetinin azalmasına meydan bı
rakmamak için gübrelemeyi tatbike mecburuz. Bu 
bakımdan da bu amon sulf atm memlekette bol 
ve ucuz olarak yapılmasını Sayın Bakandan 
istirham edeceğim ve bu suretle gerek bu güb
renin bol kullanılması ve gerek kükürdün mem
lekete bol ve ucuz olarak girmesi sayesinde bir 
kısım ihraç mahsullerimizin maliyet fiyatının 
düşmesi temin edilecek, bir taraftan da vasıf
ları yükseltilmiş olacaktır. 

BAŞKAN — Salâhattin Batu. 
S. BATU (Çanakkale) — Efendim, bende

niz balıkçılık mevzuu üzerinde yalnız bir kaç 
kelime söyliyeceğim. Bilhassa yakmdan tanı
dığım Çanakkale bölgesinin ekonomisinde balıkçı
lık oldukça mühim rol oynamaktadır. Bu mm
takada balıkçılığı, memleket ölçüsünde mü
him olabilecek - bir mevzu olduğundan bu 
konuda bir kaç söz söylemeyi faydalı buldum, 
'Çanakkale diğer Anadolu sahilleri gibi hububat, 
ve bilhassa bağcılık ve zeytincilikle meşgul ol
makla beraber bunlarm yanında oldukça mü
him ölçüde balıkçılıkla geçinir ve balıkçılık 
'Çanakkale'de inkişafa çok müsaittir. Çünkü bu
ranın boğaz ve balıklar için bir geçit yeri ol
ması, balık akmı ve bir çok balık tarlalarını 
ihtiva etmesi, bu mıntakanm ehemmiyetini ar
t ırmakta ve bundan başka deniz yoliyle müna
kale bakımından da istihsali ve satışı çok ucuza 
maledilecek bir durumda bulunmaktadır. Ça
nakkale bu bakımdan iç ve dış pazarlara gayet 1 
kolaylıkla bağlanabilir. 

Bu itibarla bu iş ele almdrğı takdirde mem
leket ölçüsünde faydalı olacaktır, zannediyorum. 
Bu da ancak, balık istihsal usullerini bu onınta-
:kada bilhassa ele almakla ve bu usulleri ileri tek
nik bir seviyeye çıkarmakla ve nihayet balıkçı
lığı ilmen o mmtakada tetkik etmekle ve meselâ 
*o mmtakada bir balıkçılık enstitüsü meydana 
rgetirmekle mümkün olacağmı zannediyorum. I 

Bundan başka Gelibolu'da, bazr müteşebbisler 
küçük bir balık sanayii meydana getirmişlerdir. 
Fakat bu küçük sanayi, yıllardanberi istediğimiz 
kadar inkişaf edememiştir. Bu küçük sanayiin 
ileri bir endüstri haline konmasında büyük fay
dalar olacağı mütalâasındayım. 

Bundan başka Çanakkale bölgesinde balıkçı
ların kredi ihtiyaeı büyük ölçüdedir. Acaba Eko
nomi Bakanlığı yahut Hükümetin herhangi bir 
bölümü bu mmtakada balıkçılığı inkişaf ettirmek 
için hususi bir kredi organı meydana getirebilir 
mi? Bu konu üzerinde de Sayın Bakan bize izahat 
verirlerse çok müteşekkir olacağım. 

Bundan sonra bilhassa satış ve ihracat işleri
nin de teşkilâtlandırılması lâzımdır, zannediyo
rum. Çünkü bu mmtaka bazan istihsalini ihraç 
edememekte satamamakta aylarca ellerinde kal
maktadır. Bu bakımdan boğazdan akan tonlarca 
balık değerlendirememekte ve. küçük endüstiri 
ile meydana getirilen istihsal dahi bazen satıla-
mamaktadır . Onun için Balıkçılık Kanununun 
ihracat ve satış işlerini ayrı bir mesele halinde 
ele almak lâzımdır. Sonra bütün memlekette 
balıkçılık işlerini şirketler kurarak ve bu şirket
leri koruyarak mı inkişaf ettirmek lâzımdır? 
Yoksa geri kalmış bir çok sahalarda olduğu gibi 
bu işte de Devletin doğrudan doğruya müteşeb
bis mevkiine geçmesi mi icabedier? Bu prensipin 
de biranevvel halledilmesinin gerektiği kanaatm-
dayım. 

Son zamanlarda Ekonomi Bakanlığının ba
lıkçılık konusunda esaslı tetkikler yaptırdığını 
öğreniyoruz. Bundan bendeniz şahsen çok mem
nunum, onun için arzettiğim konular üzerinde ve 
bilhassa memleket ölçüsündeki ehemmiyeti bakı
mından Çanakkale'nin balıkçılık konusu üzerin
de Sayın Bakan bizi tenvir buyururlarsa çok mü
teşekkir kalacağım. 

S. YUEDKORU (Afyon Karahisar) — Ar
kadaşlarım, iktisat Bakanlığnm yeni ve gü
zel işleri arasında gündengüne ilerlemekte ol
duğunu memnunlukla müşahede ettiğimiz Dev
let sanayiinin yanıbaşmda hususi sanayiin de 
himayesi ve geliştirilmesi için yeniden bir Teş
viki Sanayi Kanununun hazırlanmakta olduğu
nu öğrenmiş bulunuyorum. Başka memleket
lerde teşviki sanayi sistemiyle himaye edilen 
sanayi arasında turizm sanayii de vardır. Ha
zır elde böyle bir proje varken bu sistem içe
risine turizm sanayiinin de alınmasından büyük 
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faydalar umarını. İ3u konuyu kıymetli iktisat 
Bakanımızın dikkat nazarlarına arzetmek isti
yorum. 

îkinei olarak balıkçılık konusuna temas et
mek istemiştim. Fakat benden evvel söz almış 
olan Salâhittin Batu arkadaşım temas buyur
dular. Bu işi yedi ay evvel İktisat Bakanlığı
na vermiş bulunuyoruz. Bu yedi ay içerisinde 
balık istihsalinin, muhafaza ve kıymetlendiril-
mesinin teşkilâtlandırılması hususunda neler 
yapılmış olduğu hakkında iktisat Bakanımızın 
Yüksek Meclisi tenvir etmelerini rica ederim. 

Üçüncü olarak, Sümerbank Yerlimallar Pa
zarlarına temas etmek istiyorum. Fakat vak
timizin azlığı ve benden evvel söyliyen arka
daşların da bunu nazarı itibare alarak ona göre 
kısa söylemeleri dolayısiyle ben de kısaca maru
zatta bulunacağım: 

Arkadaşlar; Sümerbank Yerlimallar Paza
rının işleri hiç te iyi gitmiyor ve iyi çalışamıyor. 
iyi çalışamadığını anlamak için Yüksek Muraka
be Heyetinin bilhassa son sene raporuna bak
mak kâfidir. Müessese kaç senedir faaliyette 
bulunan bir müessese olduğu halde teşkilâtını 
düzeltmiş dahi değildir. Müessesenin fiyat po
litikası tamamen sakattır. Kâr politikası ise 
memlekette hayat pahalılığı tevlidedecek ma
hiyettedir. Bilhassa bu nokta çok şayanı dik
kattir. Bir taraftan bu müessese harb seneleri 
içinde kendine munzam olarak verilen vazifele
ri meyanında serbest ticaretin bir kısım işti
gal sahasını da eline almış bulunuyor. Fakat 
arkadaşlarım, artık bugün harbsonu devresine 
girmiş bulunuyoruz. Binaenaleyh Sümerbank 
Yerlimallar Pazarının perakendecilik işini her-
yerde kâmil ve tamam bir şekilde olmasa da ev
velâ lüzumu olan yerlerden başlıyarak serbest 
ticaret lehine olarak bırakması lâzımdır. Bu 
noktaları da sayın Bakanın dikkat nazarına va
zetmek istiyorum. 

M. ALLIOĞLU (Yozgad) — Arkadaşlar; ben 
şu kumaş numunesini, intihap dairem olan Yoz
gad 'da, gözaltı edilmiş Almanlar tarafından do
kunmuş olduğunu göstererek söze başlıyacağım. 
Bu kumaşın çözgüsü iplik, atkısı tiftiktir. Tif
tik elden iğrilmiş ve dokunmuştur. Eni 80 
santimdir. Bunun metresi beş liraya mal olun
maktadır. istanbul'da çeşitli renklere boyata
rak Beyoğlu mağazalarında metresini 15 liraya 
kadar sattırmağa muvaffak olmuşlardır. Bu 
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kumaşları sun'i ipekle karıştırarak daha lüks 
kumaşlar yapmağa muvaffak olmuşlardır. Ör
me işleriyle gayet güzel kadın ve erkek ve ço
cuk elbiseleri, çeşitli masa örtüleri yapmışlar
dır. Tiftiklerimiz hepinizin malûmu olduğu üze
re hariçten alıcısı bulunmadığından bir senedir 
satılamıyor. Depolarda çürüyor, güveleniyor. 
Harbten evvel 250 kuruşa müstahsilin ayağında 
alınmakta idi, şimdi yüz kuruşa yüzüne bakan 
yoktur. Bu hal böyle devam, ederse, yani kır
kım mevsimine bir iki ay kalmıştır, o zaman elli 
kuruşa da alan olmıyacaktır. Halbuki bu millî 
bir servettir. Memlekete senede milyonlarca dö
viz getirir. Bilhassa Orta-Ariadolu halkının mü
him bir geçim kaynağıdır. Bunun yetiştirilmesi 
sebebiyle binlerce aile geçinmektedir. Seneyi 
altı milyon kilo rekoltesi vardır. Harbten evvel 
15 - 20 milyon lira raddesinde idi. Bu hayvan 
mahsûlünün depoda'bekleme mukavemeti niha
yet üç senedir. Bu üç sene zarfında satılmazsa 
20 milyon lirayı mütecaviz servet heder olur. 
Geçen seneler bazı arkadaşlarımın teşebbüsleri 
ile bir kısım kumaşlara % 10 - 30 nispetinde tif
tik karıştırmak için üzerinde durulmuştur; öyle 
zannediyorum ki; hâlâ tecrübe devresini aşma
mış, pek cüzi bir kısım işlemeğe alınmıştır. Bu 
kumaşın numunesi baha öyle kanaat verdi ki, 
tiftik aşağı yukarı her kumaşa karıştırılabilir. 
Sümerbank fabrikalarında en ince numaralara 
kadar iplik yaparak ve iplik hâlinde piyasaya 
çıkarılmış olsa, trikotaj fabrikaları her nevi, 
lüks, fantazi şeyler dokuyabileceklerdir. Bu 
harb yıllarında eşya fiyatları birkaç misli artmış 
olduğu halde, zavallı menzilesine düşmüş tiftik 
de % 50 sinden aşağı düşmüştür. 

Arkadaşlar, bu kadar aşağı fiyata düşmüş 
tiftikten memleket dâhilinde her şey yapabili
riz. Ne bileyim, bir miktar kumaşa karıştıra
rak, bir miktar battaniye yaptırarak ve sun'i 
ipekle karıştırarak masa örtüsü, perdelik ku
maşlar yaptırarak. Bilhassa paltoluk ve manto
luk kumaşlarda sarfettirerek birikmiş, kalmış 
depo mevcudunu biraz hafifletmiş oluruz. Bu 
sayede hem mevcudu bir miktar azalmış olur, 
hem de bu işlerle meşgul olanlar arasmda bir 
alım satım yapmıya yardım edilmiş olur. Ayni 
zamanda yüzüne bakılmıyacak bir hale gelmiş 
olan bir mahsûlümüzün millî sanayiimizde kul
lanılarak olağanüstü bir başarı elde edilmiş olur. 

Ekonomi Bakanımızdan şunu rica edeceğim; 
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şimdiye kadar Sümerbank ne kadar tiftik muba
yaa etmiştir? Ne nispette, hangi kumaşlara tif
tik karıştırılmıştır? Merinos fabrikalarında tif
tikten hangi numaralara kadar iplik yapılabili
yor, hangi numaralara kadar yapılamıyor, se
bepleri nedir? Tiftiği iplik halinde dünya piya
salarına arzetmekte ne gibi müşkülât görüyor
lar? Bu sorulara cevap verilmesini rica edece
ğim. Sözlerim bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Aziz Uras. 
Dr. A. URAS (Mardin) —Sayın arkadaşlar; 

Mardin'in Gercüş ilçesinin hemen yanından baş-
lıyarak 70 kilo metre doğu'da Harbul'a kadar 
imtidat eden ve ağlebi ihtimal açılmış bir petrol 
kuyusunun zeminini teşkil eden ve Gercüşte bir bu
çuk metre ebadda, ve derinlikte, Harbul'da 40 
metre derinliğinde bir asfalt tabakasmm mev
cut olduğunu bendenize haber vermişlerdi. Mü-
tehasıs olmamakla beraber gittim, gördüm. Bu
nun hakikî asfalt olduğu muhakkaktır. Daha ev
vel bir tetkik yapılmıştır. Bazı yabancı uzman
lar tarafından ve bizim M. T. Arama tarafından 
küçük tetkiklerin yapıldığı anlaşılıyor. Eğer bu 
öyle ise bir kaidesi bir buçuk, öteki kaidesi 40 
metre irtifaı 70 kilometre olan bir kesik pirami
din hacmi 10,5 milyon ton ve binaenaleyh, aşağı 
yukarı bu kadar da asfalt mevcut olduğu tahmin 
edilebilir. Bunun gayet sert bir bitum olduğu 
da meydandadır. Bu, muazzam bir servettir. 
yan taraflara intişarı nazarı itibare alınırsa bu
nu daha büyük miktarlarda olması muhtemel ol
duğu gibi daha az olması imkânı da mevcuttur. 
Ancak bunun muazzam bir esrvet olduğu mu
hakkaktır. 

Sayın Ekonomi Bakanlığının bu husus hak-
hakkmda bir tetkiki, bir müşahedesi veya bu
nun işletilmesi hakkında bir fikri olup olmadığı
nı osruyorum. Memleket iktisadiyatına mühim 
tesiri olacağını kuvvetle talimin ettiğim bu ko
nu üzerinde beni tenvir buyururlarsa minnettar 
olurum. 

BAŞKAN — Rebii Barkın. 
Dr. R. BARKIN (Zonguldak) — Muhterem 

arkadaşlar; Yurdumuzun en önemli bir bölgeli 
olan Zonguldak ve havalisinde ancak olağanüstü 
zamanlara has bir tedbir olan ve şimdi elan tat
bik edilmekte bulunan ücretli iş mükellefiyetin
den bahsetmek istiyorum. Bu mesele üzerine 
Yüksek Heyetinizi tenvir maksadiyle buraya gel
dim. 

Millî Korunma Kanunu hükümlerine göre çı
karılan evvelâ 2 ve sonra 336 sayılı Koordinas
yon kararnameleri gereğince Safranbolu hariç 
olmak üzere bütün Zonguldak vilâyetinde ücretli 
iş mükellefiyeti tatbik ediliyor. Yani İşçiler 
zozla maden ocaklarında çalıştırılıyor. Mükelle
fiyete tâbi amelenin yekûnu 28 - 30 bin kişidir. 
Bunlar E ve D grupu diye iki grupa ayrılarak 
14 - 15 bin kişilik iki grup nöbetle maden ocakla
rında 45 er gün çalıştırılıyor. Araya bayram ve
saire girmesi yüzünden tertiplemek müşkülleşti-
ği için bunların bazan iki ay çalıştıkları bile 
oluyor. Bu mükellefiyet kararnamesi istisnasız 
olarak mükellefiyet bölgesinde mükellefiyet ça
ğma girmiş herkese tatbik olunuyor. 

Bunu burada tebarüz ettirmeyi faydalı bu
luyorum. Bunun isçi randımanı üzerine yap
tığı tesiri ileride arzedeceğim. Anayasa hüküm
lerine göre bir hiçbir vatandaşı zorla çalıştıra
mayız. Anayasanın 74 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrasına göre olağanüstü hallerde kanuna gö
re para ve mal ödevleri dışında herhangi bir 
kimseye hiç bir şey yaptırmak yapmaya ve ver
meye zorlanamaz. Ancak olağanüs zamanlar
da bulunduğumuz için Anayasanın şu hük
müne göre ve Millî Korunma Kanunu icabı ola
rak bu vatandaşları zorla madenlerde çalış
tırıyoruz. Olağanüstü zamanlarda çalıştırmak
la beraber bedava da çalıştırmıyoruz kendilerine 
para veriyoruz. Fakat arkadaşlar; haklarını 
acaba tamamiyle veriyor muyuz, vermiyor muyuz? 
Bu Büyük Millet Meclisinin iyice bilmesi- lâzım-
gelen bir mevzudur. îş yevmiyeleri Büyük Mil
let Meclisinin tarihî kanunlarından biri olan 
151 sayılı kanunla işçi yevmiyelerinin nasıl tes-
bit edileceği tesbit edilmiştir. Bu 151 sayılı 
kanun T. B. M. Meclisinin, ilk çıkardığı kanun
lardan biridir. Bu kanunda şöyle diyor: (İşçi
nin haddi asgari ücreti ocak âmil ve mültezim-
leriyle amele birliği ve İktisat Vekâleti tara
fından müntehap üç zat marifetiyle tâyin edi
lir.) Bundan sonra kararlaştırılan asgarî yev
miyelerin sonuncusu 1938 de kararlaştırılmış
tır ; ondan sonra 1940 ta Millî Korunma Ka
nunu çıkıyor ve yevmiye rejiminde başka bir 
hal tahaddüs ediyor, olağanüstü zamanlara ait 
usuller kabul edilmiş oluyor. Bu kanuna tev
fikan evvelâ (2) ve daha sonra 336 sayılı Koor
dinasyon Heyeti karariyle bu işçi yevmiyeleri
nin tâyini keyfiyeti İktisat Vekâletinin takdi-
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r W bırakılmış oluyor. Bu asgari ücrete, 1942 
senesi başlarından itibaren % 10 ile 25 arasın
da zamlar yapılmıştır. Yapabildiğimiz zam an
cak budur. Ana yevmiyelerde biraz artırıl
mıştır. Böylece 1938 - 1939 yevmiye rayicine 
göre bizim amele yevmiyelerine yaptığımız efek
tif zam ancak % 70 tir, en çok .% 70 tir. 
Bundan başka işçilere yemek verilmekte, ma
den - işçi için giydirilmekte hattâ maden dışı 
hayatları için de birer elbise, kasket ve 
bir ayakkabı verilmektedir. Ayrıca barın
dırma masrafları da yapılmaktadır. Bu sosyal 
hizmetler İsmail Sabuncu arkadaşımızın da be
lirttiği gibi büyük dikkatle yapılmaktadır. 
Bunda daima müteşekkirim. Ne vakit Zongul-
dağa gittimse amelenin iyi bakıldığını gördüm, 
yalnız % 15 - 20 nispetinde amele henüz iskân 
edilememiş vaziyettedir. Bunların da iskânı için 
fevkalâde çalışılıyor. Tabiî 30 - 40 bin amele
nin yedirilmesi, içirilmesi, barındırılması ha
kikaten mühim bir meseledir, işletme bunu ba
şarıyor ve bundan dolayı çok memnunum. 

Bir misal olarak söyliyeyim, 1943 senesin
den, 1945 yılının ikinci ayının sonuna kadar Tür
kiye'de büyük bir tifüs salgını olmuştu. Bu ti
füs salgsnı esnasında Zonguldak amelesi ara
sında ancak 212 vaka görüldü. Bu vaka adedi
nin ne kadar az olduğunu huzuru âlinizde be
lirtmek isterim. 

ıŞöyle ki, süre içerisinde, yani 26 ay, iki 
seneden fazla bir zaman içinde 17 devre yapıl
mıştır, yani 45 er günlük devreler olduğu için 
aşağı yukarı 15 bin amele madenlerle köyler ara
sında devredilmiş1 aşağı yukarı 250 bin kişilik bir 
nüfus hareketi yapar. Bu 250 bin nüfus hare
ketinde 212, yalnız 212 tifüs vakasının görül
mesi cidden bir muvaffakiyet sayılır. Bu kür
süden işletmeyi övmeyi bir vazife bilirim. 

Şimdi arnadaşlar; bunların hepsi iyi, ame
leye iyi bakılıyor falan. Fakat işçi aldığı para
ya bakıyor. İşçiye bizim verdiğimiz yevmiye 
nedir? Gerek Umumî Murakabe Heyeti raporla
rında ve gerekse Sayın Bakanımızın burada bize 
lütfettikleri beyanlarına nazaran işçiye, 210 ku
ruş, vasati olarak yevmiye veriliyor. 

Fakat bendeniz Ağustos 1945 bordrolarına 
göre bir cetvel aldım, incelemeler yaptım. Bu 
cetvelde bir ayda 861 263 yevmiye yapılmış ve 
1 838 377 lira 88 kuruş ücret verilmiştir. Bu 
cetvele bakacak olursak, bunun içinde 27 lira-
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ya kadar yevmiye alan vardır. Mütehassıs var
dır, bir kısım işler için teknisyenler vardır, 
yevmiye 27 lira veriliyor 8 lira, 9, 10, 11, 12, 
15, 17, 20, 27 liraya kadar verilen yevmiye va
sati hesabına ithal edilmektedir. Bu yüksek 
yevmiyeler herhalde bazı zaruret icabı olarak 
veriliyor. Bunlar dahi bu yevmiye cetveline 
ithal edilmiş oluyor. Bu suretle vasati yevmiye 
kabarıyor. Ben bunları uzun uzadıya incele
dim, bir döküm yaptım, ondan şu neticeyi bul
dum. Şimdi arkadaşlar, bu yevmiyeler, yani 
ücretle çalışan mükellef amelenin kısmı âzami
nin eline geçen para 120 - 130 kuruştur. Oku
yayım bakınız. Huzuru âlinizde tasdi etmek is
temem, fakat biraz izah sadedinde bunları 
müsaadenizle okuyayım. 

Bir ay zarfında: 
90 - 100 kuruş arasında 19 800 yevmiye ve

rilmiştir. Yani 19 800 yevmiye 90 - 100 kuruş
tan verilmiş yevmiyelerdir. Bu umumî yekû
nun % 2.29 nu teşkil ediyor. Bunun eline ge
çen para da kesintiden sonra 90 kuruştur. Yani 
bir mükellef amele 45 günlük bir devrenin so
nunda 40 lira para alıp gidiyor. 

Sonra, 110 - 120 kuruş arasında ve eline va
sati olarak 110 geçen, 108 997 yevmiye yapıl
mıştır. Yani 108 997 yevmiye 110 - 120 kuruş 
arasında ödenmiştir. Bu da yine umumî yekû
nun % 12.29 nu teşkil ediyor. 

Sonra, 140 - 150 kuruş arasından istihkak 
tutarı 172 278 yevmiyedir. Bunların eline ke
sintiden sonra vasati günde 130 kuruş geçiyor. 
Bu da bütün yevmiyelerin % 20 sidir. Bunla
rın toplamını yaparsak aşağı yukarı verilmiş 
bütün yevmiyelerin % 45 - 50 si, hattâ biraz 
daha çıkarsak 130 dan 150 - 160 kuruşa kadar 
olan yevmiyeler ki bunların eline 90 - 150 ku
ruş geçmektedir, bunların bütün yevmiyelere 
nazaran % 60 - 65 ni teşkil ettiğini görürüz. Bu 
suretle 90 - 150 ve 160 kuruş yevmiye almak
tadırlar. 

Arkadaşlar, bu az yevmiyeler mükellef ame
leye verilmektedir. Yani mükellef ameleye ver
diğimiz yevmiyenin miktarı, serbest ve yerüs
tünde çalışan ameleye verdiğimiz miktarın al
tındadır. Havza'da birtakım serbest işçiler, du
varcı, kaldırımcı vesaire vardır, bunlar toprak 
üstünde çalışır ve aldığı yevmiye toprak altında 
çalışan amelenin aldığı yevmiyeden çok fazla
dır. Bunlar 3,5 - 4 lira arasında yevmiye alıyor-
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lar. Yevmiye cetvelinde aşağı doğru indiğimiz 
zaman, yani üç liralık yevmiyelere doğru indiği
miz zaman tekrar bir kabarma görüyoruz. 
14 000, 10 000, 15 000 vesaire sayısındaki yev
miyeler vardır. Bunlar da toprak üstünde ça
lışan, dışardan bulduğumuz serbest işçilere ve
rilen yevmiyedir. Çünkü onlar için mecburi iş 
mükellefiyeti yok, ancak bağlayıcı bir yevmiye 
verirsek çalışıyor. 

Şimdi arkadaşlar, bu tarzda bir işyerinde 
bizim mecburi olarak çalıştırdığımız vatandaş
ların hakkını vermek lâzımdır ve bunu temin 
etmek bizim borcumuzdur. 

Bu, bir defa vicdan vazifemizdir. Saniyen, 
zor altında çalışmakta olan ve bunların hakkı 
verilmeden çalışmalarından şu fasit daire doğ
maktadır: f1 

îşçi, çalıştığına mukabil hakkının verilme
diğine, gadre uğradığına kaildir. İşi, baştan sa
var. Kendisine muayyen bir yevmiye veriyo
ruz. Yedirip, içirip çalıştırıyoruz. Bu para ha
rama gitmesin diye o amele, muayyen bir kö
mür çıkarmağa mecburdur. Bu kömürü çıkar-
masa yevmiyesi kesilir veya cebredilir. Çünkü 
asgari bir istihsale mecburdur, her ocak ağzı 
muayyen araba kömür vermeğe mecburdur. O-
nun için zorla çalıştırılıyor. Zorla çalıştırılın
ca pasif muhalefet artıyor. Artınca da iş dövüp 
sövmeye müncer oluyor. Şunları da söyliyeyim 
ki dövüp sövme çok az oluyor, Ekonomi Baka
nıyla Armutçuk açağına gittiğimiz zaman bir 
adamın yüzüne fenerle vurulduğunu ve yüzü
nün şiştiğini gördük. Fakat bu dövüp sövmeler
de işçinin de kabahati vardır. Çünkü ya mu
ayyen işi vermemekte veyahut ocakta memnu 
olan bir fiilî yapmaktadır; meselâ bazı hareket
ler yapılıyor ki yüzlerce adamın hayatı tehlike
ye girebilir. Çavuşlar tarafından yapılan ihtarı 
dinlemeyip mütemadiyen inat edince dövülüyor. 
Çavuşun biri diyordu ki her amelenin başında bir 
çavuş bulunduramaz. Ben galeriye gittiğim za
man biri yan gelip yatmakta, bir ayaktan di
ğer ayağa gittiğim zaman, evvelki yan gelip 
yatıyor. Bunların yapılmaması lâzımdır. Bu 
gibi yapılmamasını istediğimiz şeyleri yapıyor
lar ve ben de çileden çıkıyorum ve bunu yap-
mıya mecbur oluyorum diyor. îşte arkadaşlar 
bunun sebebi de bu arzettiğim dairei fasidedir. 
Yevmiyesi değer derecede verilmiyor ve amele
de de daha az çalışmak hissiyle hareket ediyor. 

Bu şikâyet ettiğim mükellefiyetin iyi tarafları 
da yok değildir. Zonguldak halkı en hüera 
köylerine kadar iş hayatına alışmıştır. Munta
zam gidip gelme ve çalışma ruhlarında bir di
namizm yaratmıştır. Aynı zamanda kömür 
ocaklarının ne büyük bir nimet olduğunu da 
öğrenmiştir. Bilhassa harb yrflarmda Türki
ye'nin enerji kaynağı olan kömürü işte bu mü
kellefiyet usulü sayesinde temin edebiliyoruz. 
Burada kaloriferlerimiz yanıyor ve trenlerimiz 
rahat rahat işliyor. Bütün bunlar olurken kö
mürü çıkaran adamların da haklarını vermekle 
mükellefiz. Bu da Büyük Millet Meclisinin va
zifesidir. Ne benim, ne de hissiyatına tercüman 
olduğum halkın şikâyeti mükellefiyetten değil
dir. Zaten bugün mükellefiyet kaldırılsa halk 
bizzat kendisi madenlere gidecek, iş riea ede
cektir. Bunu yüksek huzurunuzda delilleriyle 
arzedebilirim. Çünkü Zonguldak verimsiz bir 
memlekettir, toprak az mahsûl verir, köylü ge
çimine âmil olmak üzere tarla zira atine yardım
cı olacak muavin bir iş nev.'i aramak mecburiye
tindedir. Bir misâl: Toprak mahsulleri vergi
sine ait istatistiklere itimat edilir nevinden ol
duğu için hesabımı bunun üzerinde yaptım. Bel
ki Türkiye'de bütün istatistiklere tamamiyle iti
mat edilmez amma toprak mahsulleri vergisine 
ait olanlar böyle değildir: 

Merkezde aile-başına 16 dönüm ekilir, D:v-
riği'de 32, Ereğli'de 30 ve Bartın'da 50 dönüm 
ekilir. Arkadaşlar bu kadar arazi bir aileyi ge
çindirmeye kâfi değildir. Meselâ Ulus ve Çay
cuma'da halkın - mısır da dâhil - aldığı mahsv.l 
adam başına ve bir senede 100 - 200 kilodur. 
Mısır da dâhil dedim, çünkü buralarda ençok 
mısır ekerler. îşte bu hesaba göre adambaşı-
na bir senede 100 - 200 kilo hububat düşüyor, 
bunda hayvanı ve kendisi dâhildir. Bu kadar 
hububatla bir kişinin bir senede geçinmesine 
imkân yoktur. Binaenaleyh işçiler Zonguldak'
taki kömür havzasına koşacaklardır. Biran 
ocaklarm işlemediğini kabul edelim, veya işçi
ye ihtiyaç olmadığını kabul edelim, bunlar ge
lecekler; aman iş verin diye yalvaracaklardır. 
Bunun için halk işyerine muhtaçtır, işyeri de 
halka muhtaçtır. Bunun ikisi arasında bir tan
zim siyaseti yapsak, bunları memnun etsek ve 
kendimiz de memnun kalsak. Bu suretle Cum
huriyet Hükümetinin sanma yakışır bir iş yap
mış oluruz. Bunu temin için işçiye cazip yev-
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miye vermek lâzımdır. Nasıl verelim? Arka
daşlar, muhtelif yolları vardır. Sayın Ekonomi 
Bakanı ve onun muhterem arkadaşları bu yolu 
bendenizden daha iyi bilirler. Meselâ kömür fi
yatlarının artırılması vardır. Kömür fiyatları
nı artırmıyoruz. Başka yerlerden ekliyoruz. 
Artırmıyoruz amma şöyle bir hesap yapacak 
olursak bu siyasette biraz haksız olduğumuzu 
görürüz. Harbden evvel, kömürün tonu 8 - 8,5 
liraya satılırdı. Hattâ 9 liraya yakın satıldığı 
da olmuştur. Bugün Havzaya bir ton kömürün 
maliyeti 24 - 25 lira arasındadır. Şimdi istihsal
de işçinin kol kuvveti var, makine var, çalıştı
ranların fikir emeği var, direk var, velhasıl 
bu unsurların herbirinde pahalılık olmuştur. Me
selâ direk aklın kabul edemiyeceği nispette art
mıştır. Eskiden 8 liraya maldan direk bugün 
85 liraya malolmaktadır, inanılmaz bir fiyat
tır. Sonra, sosyal masraflar müthiş artmıştır. 
Yani ameleyi yedirme, içirme ve sair masraf
lar. Bunları hepimiz biliriz. Çünkü kendimi
zin evlerimizde yeme, içme ve saire masrafla
rı ne kadar yükselmiştir malûmunuzdur. Bun
dan başka lâstik, boru ve sair istihsal malze
mesi fiyatlarında da 15 - 20 misli tereffü ol
muştur. Şimdi kömürü biz 24 liraya malediyo-
ruz. Amele yevmiyesinde de ne kadar tereffü 
olmuştur? Bu yükseliş ancak % 70 - 80 dir. 
Bu hesaplara baktığımız zaman direk, malze
me, atelye masraflarındaki büyük yükselişler, 
ancak amele yevmiyelerini baskı altında tutmak 
suretiyle karşılıyabiliyoruz. Çünkü umumî ha
yat pahalılaşması, umumî hayat standardı ar
tışı % 450 - 500 olduğuna nazaran evvelce 9 li
raya satılmış olan kömür bugün 45 liraya sa
tılmış olması lâzım. Kömürde % 250, diğer mal
zemelerde % 500, lâstik ve sairede ise % 1 000 -
2 000 tereffü hâsıl olmuştur. Şu hesap gösteri
yor ki, biz ancak işçi yevmiyelerini baskı al
tında tutmakla kömürü 25 liraya maledebili-
yoruz. Binaenaleyh, Ekonomi Bakanlığımız 
müsaade eder, kömürü artırırlarsa veyahut 
Devlet kesesinden on milyon, yirmi milyon ve
rirse bilmem nasıl yapar bilmiyorum, ancak bu 
bir yol gibi geliyor bana. 

îkincisi, direk fiyatlarıdır. Direk fiyatla
rı muazzam bir tereffü göstermiştir. Eskiden 
metre mikâbı sekiz liraya olan direk bugün 
Havzaya 85 liraya maloluyor, nakliyesi falan 
da öyle. Buna da bir çare bulmak lâzımdır. 
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Asıl işin kötüsü yalnız direklerin değil, aynı 
zamanda direk ebadının istenen ebada uygun 
olmamasıdır. Ya uzun oluyor, ya kalın olu
yor. Tabiî ince direk kullanılacak yerde bunu 
bulamayıp kalın direk kullanılıyor, uzun di
reklerin başları kesiliyor, öyle kullanılıyor. 
Bütün bu sebeplerden müthiş telefat oluyor. 
Bunların yekûnunu size bazı misallerle söyliye-
yim. Eskiden bir ton kömürün çıkarılmasın
da aşağı yukarı 35 desi direk giderdi. Alman
ya'da, Fransa'da ve sair madenci memleket
lerde ne miktar direk gittiğinin çıkarılmasını 
ben Umumî Murakabe Heyeti arkadaşlarımdan 
rica etmiştim, çünkü ben madenci değilim, ora
larda 25 - 30 desi arasındadır. Bizde 1938 se
nesinde 40 - 43 idi. Şimdi 50 ye çıkmıştır. Ya
ni aşağı yukarı beher ton kömür üzerinde 10 
desi ziyan ediyoruz. Havzada 3,5 milyon ton 
tüvenan kömür istihsal edildiğine göre 10 desi 
ile darbederseniz bakınız ne gibi rakamlar kar
şısında kalacaksınız. 

Şimdi bu direk, yani direk, fiyatlarını ucuz
latmak lâzımdır. Bunun için de Devlet daireleri 
aralarında bunun için bir koordinasyon yapmak 
lâzımdır. Hakikaten direği ucuza mal etmek ve
ya hariçten direk temin etmek lâzımdır. Zan
nediyorum ki, Tarım Bakanlığı da hariçten geti
rilmesine mütemayildir. Çünkü ormanlarımızı 
dinlendirmek lâzımdır. Hükümetin bir teklif 
karşısında kaldığını öğrenmiş bulunuyorum. Bu
nu işlemesi lâzımdır. Çünkü ormanlarımız istik
balin en büyük servetidir. Onun için hariçten 
getirmek daha muvafıktır. Pamuk mukabili di
rek vereceklermiş. Pamuk da bizim için gayet mü
him ve kıymetlidir. Bunlara bir miktar pamuk 
vermek yahut Adana'da ıslanmış pamuklar var
mış onları vermek kabil değil midir? Bu da olmaz
sa kömür mukabili direk temin edebilirsek çok 
yerinde olur. Çünkü hariçten getireceğimiz direk
ler 30 liraya maloluyor, biz do ise seksen liraya. 
Bunun bir ton kömür başına isabet edecek mik
tarını düşünürsek yalnız kömürün maliyetinin 
% 30 unu direk teşkil ettiğini görürüz. Halbu
ki, bu nispet eskiden % 5 di. Bu suretle kömürü 
de biraz ucuzlatmış olabiliriz. Aynı zamanda 
kömür istihsal eden bu yer altında çalışan va
tandaşların haline bir çare bulabiliriz. 

45 gün maden altında çalışıyor, devre sonun
da eline ne geçiyor? Bakınız. 140 - 150 kuruş 
yevmiye alan - ki bütün amelenin % 20 sidir -
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yani yüz elli kuruş üzerinden bir ayda 172 000 
yevmiye tevzi edilmiştir. Eline 150 kuruştan 
kesintiden sonra 130 kuruş geçiyor. 45 günlük 
devrede 58 lira tutuyor. 45 gün zarfmda tütünü, 
sigarası filân masrafları olarak ta 10 lira çıka
rırsanız, elinde 39 - 40 lira kalıyor. 45 gün ça
lışma mukabilinde bu değer bir para mıdır? 

Bu vatandaşlar bana dediler ki, bir çift gön 
kundura bile alamıyorum. Gön - kundura orada 
miyar. Ve evindeki çocuklarına iki arşın basma 
alamıyor. 

Binaenaleyh, muhtelif yollardan meselâ hariç
ten kömür mukabili direk getirmek lâzımdır. 
Mümkün olduğu kadar hariçten direk getirmeli
dir. Bunun başka tasarrufları da vardır. 

Arkadaşlar, Zonguldak enteresan bir vilâyet
tir, görmemiş arkadaşlarıma tavsiye ederim, 
mutlaka görsünler, bir gece meselâ Ulustan Bar
tın'a giden yollara bakarsanız, şehriayin var zan
nedersiniz, Bütün yol boyunca, sıra sıra otomo
bil, kamyon, arkasından kağnı, arkasında manda 
arabası, fenerler takmışlar gidiyorlar. Bunlar 
maden ocaklarına direk taşıyorlar. Havzanın 
senelik direk ihtiyacı 200 bin metre mikâbıdır. 
Bunun kısmı küllisi karadan nakledilmektedir 
Bu karadan nakliyata ne yol dayanıyor, ne köprü. 
Ulusla Abdipaşa rasında birıçok köprüler var
dır, Bugün kağşamış bir vaziyettedir. Kam
yonlar üç dört ton yükle bunun üzerinden ge
çiyorlar; Her şoför bir fedaidir. Ben cearet 
edemiyorum, iniyorum da köprüyü yaya geçi
yorum. Ne yol dayanıyor, ne köprü bu münaka
lâta bu işlerde kullanılan yüzlerce kamyon daha 
çok verimli yerlerde kullanılabilir. Binaenaleyh, 
harice kömür satarak mukabilinde direk getirmek 
için Ekonomi Bakanlığının ciddi bir tetkik yap
masını bilhassa rica ederim. 

Sözü fazla uzatmıyayım, benim maksadım mü
kellefiyeti kaldırmak değildir. Bugün lbunu kal
dıramayız. Mükellefiyeti kaldırırsak istihsal 
birdenbire durur. Amma mükellefiyetin kaldırıl
ma hedefine doğru bir istihale devri geçirme mec
buriyetindeyiz. Bir iki sene sonra mükellefiyeti 
kaldırmak için bu günden yapmağa mecbur ol
duğumuz bazı şeyler vardır. Bu işlere bugünden 
başlanırsa âcil zaruretler karşısında mükellefi
yeti kaldırınca istihsal bîrden bire düşer. Bun
lar da başta havza makanizasyonudur. Bunun 
içinde amenajman projesinin kabulü lâzımdır, 
detaylar yapılmamıştır. Bir inşaat ve tesisat için j 
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plânlar ve projeler lâzımdır. Bunlar yapılma
mıştır. Umumî amenajman bir kül olarak ya
pılıp katî olarak tesbit edilmemiştir. Bir avan 
proje yapılmıştır. Ekonomi Bakanlığı zaruri ve 
âcil gördüğü şeyleri kendi karariyle yapmakta
dır. Kozludaki kuyu çay damarındaki tesisat 
ve saire gibi yalnız bunlar bir plân ve sistem dâ
hilinde yapılması zannediyorum daha çok iyi olur. 
Bu işin tatbikatının Havza idaresine bırakılması 
daha iyi olur. 

Ondan sonra havzaya biraz daha istiklâl ve
rilmesi yerinde olur gibi geliyor bendenize. 
Yalnız, Fransa ve Belçika'daki mümasil jij-
manlarla kıyas ederek bir ton kömürün maliye
tinde ne kadar, atölye, ne kadar amele ve 
nakliye ve saire gibi istihsal unsurlarının ne ka
dar payı olduğunu takdir etmek ve üst tarafını 
havzaya bırakmak çok sabetli olacaktır. Tâ 
ki, adam bunun üzerinde istediği gibi çalışsm. 
Bunu yapmak ona hudutsuz bir salâhiyet ver
mek değildir. Onu bağlayan öyle hususlar var
dır ki, ufacık bir hata bu mesuliyeti kat kat 
hissettirir. Zennediyorum ki, böyle yapılmak
la havzanm daha iyi çalışmasına fırsat verilmiş 
olur. 

Hülâsa arkadaşlar; bu meselelerin tefer
ruatına girmek benim ihtisasım dışmda olur. 
Yalnız burada gördüğüm vaziyetler bana şu 
fikirleri ilham ediyor. Lâzım olan bir şey var
sa o da işçi yevmiyelerini rektifiye etmek, 
düzeltmektir. Verimli ve randımanlı işçi yetiş
tirmek için biz buna muhtacız. Bizde işçinin 
verdiği randıman günde 608 kilodur. Amerika'
da 4000, Polonya'da 2000 küsur Rhur havzasında 
1692 kilodur. Bizdeki 608 çok düşüktür. Kaz
ın ıcılar 3500 kilo hasılat alırlar amma körnür 
asıl toprağa çıkıncıya kadar fazla işçi çalış
tırmamız yüzünden bu miktara yani 608 kiloya 
düşüyor. Mükellefiyet kanunun başında, arzet-
tiğim gibi, istisnasız mükellefiyetin tatbiki ge-
li.-. Çünkü; iyi, kötü, herkesi almak mecburiye
tinde kalıyoruz. Bunu zaten başka türlü yap
mağa da imkân yoktur. Çünkü; kime istisna 
yapılacağı suiistimallere yol açar. Bu amele
lere günde 110 kuruş yevmiye veriyoruz ve top
rak altında çalıştırıyoruz. Tabiatiyle bu mik
tara çalışmak istemez. Mükelefiyeti bütün o 
bölgeye tatbik etmezsek suiistimallere yolsuz
luklara yol açar. Onun için mükellefiyet umu
mî olarak tatbik edilmektedir.. Bu yüzden de 
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mesela Devrek kazasında ne kadar mükellef var. 
Bunların içinde zayıfı var, âcizi var, az çok to
palı var, hastası var iyi çalışamıyanı var, de
ğerlisi var değersizi var. Fakat işletme bunla
rın hepsini alıp iş vermek mecburiyetindedir. 
Birini alıp ta ötekini almazsak olmaz. Havza 
bunlardan müstağni kalamıyor. Çünkü havza 
mekanize değildir. Bir lokomotif 40 vagon çe
ker. işten çıkan her lokomotif yerine 8 - 10 
katardan mürekep kafile yapılıyor. Her katar 
için ayrı eleman kullanılmak çalıştırmak mec
buriyeti hâsıl oluyor. Yani havzanın biran ev
vel makanize edilmesi lâzımdır. Bu suretle 
daha randımanlı iş görülebilir, ve işçilerden 
daha iyi randıman alabiliriz. Bu ciheti bilhassa 
arzetmek isterim. (Alkışlar). 

C. S. BARLAS (Gazia'nteb) — Efendim, kur
ye çıkmak niyetinde değildim. Fakat Rebi Bar
kın arkadaşım beni kürsüye çıkmaya şevketti. 

Yalnız daha evvel iki kelime ile Ekonomi 
Bakanına teşekkür edeyim. Üç sene evvel elek
trik Etüd işlerinin Ekonomi Bakanlığına bağ
lanmasını rica etmiştim, Çünkü bütün enerji 
kaynaklarının verilmesini bir elde toplamak 
zarureti vardı, lâyiha Meclise gelmiştir, ken
disine bu bakımdan teşekürü bir vazife bilirim. 

Amele meselesine gelince; ben Ekonomi Ba
kanı ile Çalışma Bakanından rica ediyorum, 
elele versinler, amelenin yevmiyesinden evvel 
randımanlarını artırma yoluna gitmek zama
nı gelmiştir. Mükellef amele kalacak mı, kal-
mıyacak mı, bilmiyorum. Bu, ayrıca bir tet
kik ve etüd mevzuudur. Fakat Rebi Barkin ar
kadaşımın son cümleleri en mühim bir mesele
dir. mükellef ameleye hakkını, işletmeleri ver
mektedir. Çünkü 90, 100, 150 kuruş yevmiye
den başka yemek, içmek, duş ve yatmak da 
Devletin temin ettiği menfaatlerdendir. Fakat 
bizde ameleler günde 600 - -650 kilo kömür çı 
karabilir. 

Dr. R. BARKIN (Zonguldak) — 608. 
C. S. BARLAS (Devamla) — 600 650 de

mekle onu da içine alıyorum. Buna mukabil 
makineleşmiş Amerika'nın günde 4 000 kilo kö
mür çıkaran amelesini değil de orta Avrupanın 
orta kömür ocakları olan Çekoslovakya'nın kö
mür amelesini ele alalım. Günde 1 200 kilo kö
mür çıkarır. Buna nazaran kömür amelesinin 
aldığı yevmiye çıkardığı kömürle mütenasip
tir. Ben amelenin haklarını kesmiyelim. Yal- 1 
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niz verimli amele yapalım. Ondan sonra ücreti 
artıralım. Çünkü kömür fiyatının bugünkü is-
istihsali bakımından kömürün hakikî kalitesi 
hakmda da bir fikir vermek mümkün olmadığı
na göre amelenin verimi hakkında da düşün
meliyiz. Amele randımanının tam olmayışıda 
kömür fiyatlarınım yükseltmektedir. Yalnız di
rek fiyatı bir faktör değildir. (Bravo gresleri). 

Binaenaleyh biz Sümerbanknı fonundan kö
mür yakarken, unutmamalıyız ki, bu işte de 
amelenin kalifye olmamasının büyük dahli te
siri vardır. Benim İktisat ve Çalışma Bakan
larından tekrar tekrar ricam'; amelenin kalife-
yeleştirilmesi ve onun emeğine mukabil para 
verilmesidir. Yine tekrar ediyorum, kalifiye ol
mayan amele bugün yemesi Ve içmesiyle bera
ber bir kâtip bir hâkim kadar parasını almakta
dır. Bu bakımdan amelenin hakkını veriyoruz. 
O bize randıman verdiği zaman parasına artır
mak lâzımdır. Yoksa bugünkü haliyle bunla
rın yevmiyesini artırmakla Orta Anadolu köy
lüsünün emeğini kömür amelesine geçirmiş olu
ruz. Sözüm budur. (Alkışlar). 

Başkan — Söz Ekonomi Bakanındır. 
EKONOMİ BAKANI F. SlRMEN (Ri

ze) — Muhterem arkadaşlarım; gerek şimdi, ge
rek bütçemizin tümü hakkında görüşülürken söz 
almış olan arkadaşlarımın iktisadî işlerimiz ve 
bilhasse Ekonomi Bakanlığı işleri hakkında ile
ri sürdükleri kıymetli mutaleaları dikkatle ve is
tifade ile dinledim. 

Her şeyden evel, arkadaşlarımın naçiz şahsını 
ve teşkilâtım hakkında beyan buyurdukları te-. 
veccühkâr sözlerden dolayı şükranlarımı arzede-
rim. 

Arkadaşlar, cevaplarımı sabrınızı sui istinıa? 
etmemek için mümkün olduğu kadar kısaltarak ve 
ana meselelere hasrederek arzedeceğim. 

Hatiplerden yalnız biri, ekonomi ilerimiz hak
kında kötümser bulundu ve dedi ki, memleketin 
iktisadî işleri günden güne fena gitmektedir, hat
ta o kadar fena gitmektedir ki, halkımızın Dev
letçilik ve sanayileşme pnensip ve hareketlerinin 
dahi aleyhinde bulunmağa başladığı görülmekt-: 
dir. Müasade buyurunuz her şeyden evvel bu id
diaya karşı cevablarmı arzedeyim. 

Arkadaşlar; Ekonomi işleri denince Yüce He
yetinizin malumudur ki yalnız Bakanlığımı/ın 
bugünkü iştigal mevzuunu teşkil eden hususlar 
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anlaşılmaz. Ekonomi işleri içinde başta Ticaret 
Bakanlığı ve derece derece Tarım, Ulaştırma Ba-
kanığının mevzuan da vardır. Bu iddia karşısın
da şüphesizdedir ki diğer Bakan arkadaşanm da 
lanm gelen cevapları vereceklerdir. Bendeniz bu 
iddiaya karşı Bakanlığıma taalluk eden husus
lar bakımından cevap arzetmeğe çalışacağım. Ar
kadaşlar, Ekonomi Bakanlığının iştigal sahası-
bugün yalınız sanayi ve maadin işlerinden ibaret
tir. Binaenaleyh günden güne fenalaştığı ileri sü
rülen ekonomik işlerimizin bu cepheden olan vazi
yetini kısaca huzurunuzda tebarüz ettirmeğe ça
lışacağım. Kötülüğün bilhassa şon zamanda oldu
ğu ileri sürüldüğüne göre mukayeseyi 42 sene
siyle onu takip eden seneler arasında yapacağım. 
şurasını yüksek huzurunuzda kesin olarak ifade 
edebilirim ki, gerek hususi, gerek resmî sanayi ve 
maadin işletmeleri bazılarının ham madde ve diğer 
bazı malzeme bulma bakımından mâruz bulunduk
ları müşkilâtı ve onun neticesi olarak çalışmaların 

da gözüken aksama ve gerileme istisna edilirse umu-
miyet itibariyle bir genişleme ve ilerleme kaydet
mektedir. Bu müşahadeyi Bütçe Komisyonumuz 
kendi arasında ekonomik işleri tetkik etmek üzere 
ayırmış olduğu altı kişilik heyet te görmüş ol
duğu gibi, saym Bütçe Komisyonunun raporun
da da bu husus işaret edilmiş bulunulmakta
dır. Arkadaşlar; evvelâ sınaî müesseselerimizin-
vaziyetinden başlıyorum: 

Pamuklu müesseselerimiz, hususi ve resmî-
olarak, iplik ve dokuma yapan memlekette mev
cut müesseselerimiz, ton hesabiyle 942 senesin
de 24352 ton mal yapmışlardır. 943 te bu rakam 
25519 tona çıkmıtır. 944 te 27 bin küsur tonu bul-
mutur. îçinde bulunduğumuz senenin 11 aylık 
rakamlarının bize gösterdiği netice 44 senesinin 
verdiği seviyenin de üstüne çıkacağımızı göster
mektedir. Elde edilen neticenin hakiki kıymetini 
anlıyabilmek için, müsade buyurursanız, imal 
edilen malların evsaf iyiliğinin de nazara alınması 
lâzım geleceğini arzetmek isterim. 

Dokumada kabaya ve seyrek dokumaya ka-
çıldığı takdirde istihsal edilebilecek olan mikta
rın ton itibariyle yükseleceği tabiîdir. Fakat yi
ne burada şükranla razediyorum ki, bazı arka
daşlarımızın da ifade buyurduğu ve Yüce Mec
lisin de bildiği gibi, son zamanlarda dokuma 
evsafında büyük salâh elde edilmiştir. Bu sa
lâh ince iplikle ve daha sık dokuma ile elde edil-
nıiştir. Bu da nazara alınırsa istihsal rakamla-
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rının yükselişindeki hakiki kıymeti daha ziyade 
zannederim ki tebarüz eder.. 

Pamuklu dokuma gibi halkımızın ana ihtiya
cını teşkil eden bir maddenin, memlekette istih
salinin genişletilebilmiş olması millî ekonomi ba
kımından ne kadar ileriye ve güzele doğru gi
dildiğinin bir delilidir. Bu vesile ile bir nokta
ya kısaca işaret etmek istiyorum. Memlekette 
bugün dahi büyük ölçüde sıkıntısını çekmekte 
olduğumuz iplik tevzii işlerimiz de şu şekildedir: 
Memleketin dört bucağına dağılmış zatî ve mes
lekî halinde çalışmakta olan el tezgâhları ve an
cak iplik bulabildiği halde çalışabilecek olan atel-
ye ve fabrika mahiyetindeki tesislere dağıtılmış, 
Bakanlık eliyle dağıtılmış olan iplik miktarı 
1942 senesinde 1 milyon 900 küsur bin paketten 
ibaretti. Bu rakam 1945 senesinin 11 ayında 2 
milyon 344 bine varmıştır. 

Yünlü sanayiimize gelince, yünlü sanayii-
mizde de artış aşağı yukarı buna yakın bir ma
hiyet arzetmektedir. Devlet fabrikalarında is
tihsal edilen yünlülerimiz metre itibariyle 1942 
senesinde 3 milyon metreden bir az eksik iken 
bu rakam 1945 senesinde 4 milyonun üstüne çık
mış, beş milyona yaklaşmış bulunmaktadır. 

Diğer sanayi kollarına geliyorum. 
Burada arkadaşımız da mevzuubahis ettiler, 

kâğıt sanayiimiz, sellüloz sanayiimiz. 
Arkadaşlar 1942 senesinde mamul kâğıt is

tihsalimiz kâğıdın her nev'i, yazı kâğıdı, kar
ton kâğıdı dâhil olmak üzere 8 954 ton idi, 1945 
senesinin on ayı zarfında 15 739 tondur. Bu 
rakamları arzederken, bir arkadaşımın kâğıt 
evsafına dair olan mütalâalarına da kısaca ce
vap vermek istiyorum. 

Hakikaten geçen senenin son aylarında, Sel
lüloz getirdiğimiz müesseselerin bize mal gön
dermeme vaziyetleri, Orta Avrupa'nın siyasi 
münasebetlerimizin kesilmesi dolayısiyle aldığı 
vaziyet ve yolların kapanması bizi geçen senenin 
sonlarında fabrikamızı işletemez bir hale düş
mek tehlikesi ile karşı karşıya bıraktı. Şükran
la arzederim ki, o senenin başlarında yeniden 
işletmiye açmış olduğumuz saman ve kısmen 
odun sellülozu fabrikalarımız olmasaydı kâğıt 
fabrikalarımız sellülozsuzluktan durmak vaziye
tine gelecekti. Bu arada takdir edilir ki, ma
mulün evsafından biraz fedakârlıkla sellüloz ta
sarrufunda bulunmak zaruretini duyduk. Bina
enaleyh geçici bir müddete münhasır olan evs:ıf 
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düşüklüğü işletmedeki noksandan ve kifayetsiz- I 
İlkten değil, yalnız bu sebepten ileri gelmiştir. 
Bugün mevcut kâğıt imalâtımız memlekette ka
bul edilmiş ölçüler dâhilinde ve tam evsafı haiz 
olarak istihsal edilmektedir. 

Mamul demir istihsal vaziyetimize geçiyo
rum. 

Arkadaşlar; Karabük'ün istihsal ettiği muh
telif maddeler hakkında ayrı ayrı mâruzâtta 
bulunacak değilim. O tesisin kuruluşunun esas 
hedefini teşkil eyliyen, memleketin muhtaç ol
duğu ve doğrudan doğruya kullanacağı ma
mul demir istihsalinin rakamlarını arzediyorüm. 
1942 senesinde Karabük'ün bu bakımdan istih
sal etmiş olduğu mamul demir miktarı 30 452 
tondan ibarettir. Halbuki 1945 senesinin onun
cu ayı nihayetinde istihsal etmiş olduğu mik
tar 40 bin tonu aşmıştır ve bu sene nihayetine 
kadar 50 bini bulacağını ümit etmekte bulunu
yoruz. 

Çimentoya geçiyorum. Memlekette çimento 
sanayii müesseselerimizin ve bir aralık memle
ketin çimento sıkıntısından dolayı çektikleri Yü
ce Heyetin malûmudur. 

1942 senesinde 180 küsur bin ton civarında 
iken çimento istihsalimiz 1944 te 289 000 ve bu 
senenin 11 nci ayı sonunda istihsal miktarı 
271 000 ton olmuştur. Sene nihayetine kadar 
300 000 tonu bulacağını ümidetmekteyiz. 

Bugün artık memlekette çimento darlığı 
yoktur. Hattâ denilebilir ki bir çimento fazlalı
ğı, fazla istihsal vaziyeti vardır ve müesseseleri
miz, memleketin ihtiyacına göre istihsallerini 
ayarlamak zaruretini hissetmeğe dahi başlamış
lardır. 

Şeker sanayiine gelince; arkadaşlarım, şe
ker fabrikalarımız hergün daha güzel çalışmak
ta ve memleketin bu bakımdan olan ihtiyacını 
geniş ölçüde karşılamaktadırlar. Gerçi şeker 
istihsali doğrudan doğruya fabrikanın iç işlet
mesi ile alâkalı değildir. Onun üstünde pancar 
ziraati ve pancar istihsal miktariyle doğrudan 
doğruya alâkalıdır. Bununla beraber, Şeker 
Şirketi doğrudan doğruya pancar müstahsilini 
istihsalini genişletmek bakımından malzeme ve 
teknik bilgiyi bol bol yardımcı olarak verdiği 
için bu bakımdan Şirketin ve işletmemizin rolü 
ve vazifesi mühimdir. Şeker istihsalimiz 1942 
senesi 57 300 tondu. 1943 senesi, kuruluşun-
danberi vâsıl olunamamış olan bir dereceye çık- | 
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mistir. 96 bin küsur ton şeker istihsal edilmiş
tir. 1944 ve yeni kampanya bittiği için 1945 
istihsalleri 89 800 küsur tondur ki, aşağı yuka
rı 90 bin toiı olarak elde edilmiştir. Bu sene 
kampanyasının 127 bin ton istokla kapanmış ol
duğunu görüyoruz. Memleketin zirai alanda ve 
pancar istihsal vaziyetinde en kötü ihtimaller ile 
karşımıza çıksa 1947 senesi ortalarına kadar 
memleketin şeker ihtiyacı tamamen müemmen 
vaziyette bulunuyor. Hattâ arkadaşlar, şeke
rimizin bir kısmını memleketin muhtaç oldu
ğu ve sıkıntı çektiği bazı maddelerle, Sayın 
Başbakanımın da geçen müzakerede Heyeti Ce-
lilenize arzettiği gibi değiştirme karar ve cesa
retini kendimizde görüyorum. Henüz nihai ka
rar alınmış değildir. 

Arkadaşlar, kötü gittiğinden bahsedilen sı
nai müesseselerimizde 1942 senesinden sonra o 
tarihe kadar bu memlekette istihsaline muvaf
fakiyet elverilmemiş olan şu işler de yapılmış 
ve maddeler istihsal edilmiştir : 1942 den sonra 
sülfrik asit, süper fosfat, klor, kireçkaymağı, 
saman ve odun sellülozları ve hâki boya. Bu 
maddeler o tarihe kadar memlekette istihsal 
edilemez iken o tarihten sonra getirilmiş tesis
leri işleterek ve yeni tesisler kurarak mem
leketimizde bu maddelerin de istihsaline muvaf
fakiyet elvermiştir. 

Maden işletmelerimize gelince; maden işlet
melerimizde ve diğer sınai müesseselerde olduğu 
gibi, son seneler zarfındaki inkişaf gayet bariz 
ve açıktır. Taşkömürü için 1942 senesinin rakam
larını mukayeseye esas olarak alacak değilim. Çün
kü, yüksek Heyetinizin malûmu olduğu üzere, o 
sene, direksizlik dolayısiyle, bir iki ay çalışma
dığı için istihsal düşük olmuştur. Onun için, 
ondan daha evvelki 1941 senesini mukayeseye 
esas olarak alacağım. O tarihe kadar esasen 
havzada istihsal edilmiş olan eh yüksek kömür 
miktarı 1941 senesinde vâki olmuştur. 

1941 senesindeki 3 019 000 ton tutan taşkö
mürü istihsalimiz mütemadi artış kaydederek 
1944 te (3 554 000) tona çıkmış ve içinde bu
lunduğumuz seneyi (3 700 000) tonla kapaya
cağımızı ümit etmekteyiz. Taşkömürünün bu 
memleket iktisadiyatındaki kıymet ve ehemmiye
tini ayrıca huzurunuzda arzetmek istemiyorum. 
Bu gün mevcut sanayi müesseselerimiz kömür 
ihtiyaçlarını tamamen karşılar hale gelmiş ve 
kendilerine emniyet verici kâfi istok temin edil-
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mistir. Sayın Ulaştırma Bakanı arkadaşımızın | 
himmet ve gayretleriyle bu kömürlerimiz birçok 
sınai müesseselerin bulunduğu yerlere kadar 
nakledilmiş ve kendilerim emniyette bulundura
cak kâfi stoklar verilmiştir. Bu müesseselerin 
başında bizzat Devlet Demiryolları idaresi gel
mektedir. 

Arkadaşlar, taşkömürü istihsalinde aldığımız 
mesut netice o hale gelmiştir ki, belki bugün İs
viçrelilere bir sene zarfında verilmek üzere 300 
bin ton kadar yıkanmış kömür satmak cesaretini 
bulmuş oluyoruz ve bunun ilk 150 bin tonu için 
bağlanmak üzereyiz. 

Kok istihsali ve tevzii vaziyetine gelince : I 
Arkadaşlar; bilhassa büyük şehirlerimizin yakıt 
ihtiyacı bakımından, teshin ihtiyacı bakımından, 
kok kömürünün ehemmiyeti aşikârdır. Memle
ket içinde bu bakımdan yapılmış olan tevziat mik
tarını arzediyorum: 

1942 senesinde dağıtılmış olan kok kömürü 
200 837 tondur. Bu rakamın içine halk yakıt 
ihtiyacı, sanayiin muhtaç olduğu kok kömür ve 
kaloriferli tesislere verdiğimiz koklar da dâhil
dir. 

1943 - 1944 senesi zarfında bu miktar 205 000 
tona çıkmış, 1944 - 1945 senesinde, yani geçen kış 
esnasında tevzi ettiğimiz miktar 238 000 tonu 
geçmiş ve içinde bulunduğumuz sene zarfında 
tevzi etmek imkânını bulacağımızı ümit ettiği
miz miktar ise 266 bin tondan ibaret olacaktır. 

Kok alan büyük şehirlerimizin vaziyetini de 
arzetmek istiyorum. Ankara'da halka kendi ev- 1 
lerinde, sobalarında yakmak üzere tevzi ettiği
miz kömür miktarı 36 bin tondur. 21 bin 300 kü
sur aileye. 1943 te 29 bin 500 küsur aile için 43 
bin ton tevzi edilmiştir. 1944 - 1945 yılında 31 
bin küsur aileye 44 bin ton tevzi edilmiştir. Bu 
rakamların içinde kaloriferli binalara verdiğimiz 
kok miktarı dâhil değildir. Yalnız evlerinde, so
balarında kok yakan vatandaşlara verilen mik
tardır. 

İstanbul'a gelince; Istanbulda 1942 senesinde 
34 000 aileye 44 000 ton kömür verilmiştir. 
1943 senesinde 47 000 aileye 46 000 ton kömür 
verilmiştir. Geçen sene 58 000 aileye 58 000 kü
sur ton verilmiştir. İçinde bulunduğumuz sene 
zarfında, usulüne uygun beyanname vermiş olan 
ve kömür alma hakkını kazanmış olan 75 000 
küsur aileye şimdiye kadar teslim etmiş olduğu
muz miktar 64 000 küsur tonu bulmuştur. | 
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Arkadaşlar, Meclisin bu mevzudaki sıcak ve 

büyük ilgisi ve vatandaşların ısınma ihtiyacının 
ehemmiyeti aşikârdır. Bakanlık 1942 senesinde 
34 000 ailenin bu bakımdan İstanbul'da imdadı
na koşarken, içinde bulunduğumuz sene zarfın
da 75 000 ailenin kömür ihtiyacını karşılamak 
neticesini elde etmiştir. 

Linyit kömürlerimize gelince; arkadaşlar, 
linyit istihsalimiz de taşkömürden daha geniş ve 
süratli olarak artmıştır. 1942 senesinde 296 000 
tondan ibaret olan Devlet linyit işletmelerinin 
istihsal miktarı 1945 in 10 ncu ayında 400 000 . 
küsur tonu bulmuştur. Sene nihayetine kadar 
590 - 600 000 ton arasında yükseleceği anlaşıl
mıştır. 

Arkadaşlarım, linyit dâvası üzerinde dur
dukları için müsaade buyurursanız bu vesile ile 
kendilerine de kısaca cevap arzetmek istiyorum. 

Arkadaşlar, linyit işini memleketimizin ya
rınki iktisadi dâvaları içinde, birinci plânda, 
bir mevzu olarak telâkki etmekteyiz. Memle
ketimiz linyit rezerveleri ve yatakları itibariyle, 
çok şükür, zengindir. Her tarafa dağılmış lin
yit yataklarımız mevcuttur. Memleketin yarın
ki iktisadi zaruretleri, harice ihracı güç olan 
ve uzak mesafelere nakli, bünyeleri icabı müm
kün olmayan linyitleri daha ziyade ve hergün 
daha çok memlekette kıymetlendirilmesini em
retmektedir. Hükümet bu mevzuu ciddi olarak 
ele almış ve linyitlerimizi, iktisadi sayılabile
cek olan istihlâk bölgelerini katî olarak çizmek 
vaziyetine girmiştir. Bu katî olarak tesbit edil
dikten sonra, o mıntakalar içinde linyitle ya
pılabilecek her iş, bununla yapılacak ve bu böl
gelere taşkömürü verilmiyecektir. Bunda mu
vaffak olabildiğimiz takdirde bir yandan da 
yeni baştan ele aldığımız tabiî kuvvetlerden 
enerji istihsali yolunda muvaffakiyetli netice 
elde ettiğimiz takdirde öyle ümit ediyoruz ki, 
memleketin yarınki sınai ve iktisadi inkişafı ne 
olursa olsun havzamızın mevcut istihsali bu
nu rahat rahat karşılayacak ve hattâ memleke
timiz için bugün şimdiden başladığımız bu fev
kalâde ahval dolayısiyle çok mütevazi raka
mın üstüne çıkarak memleket için bir döviz kay
nağı vaziyetine dahi gelecektir. 

Bakır istihsalimize gelince; 1942 senesinde 
memleketimizde istihsal edilen bakır 8 257 ton
dan ibaretti. 1944 te bu rakam 11 050 tona 
yükselmiştir. 
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Geçen senenin bütçe müzakereleri dolayı-

siyle arzettiğim gibi Kuvarsan bakır işletmemi
zin rezervi tamamen-tükenmiş ve o işletme ka
patılmıştır. Bugün işleyen yalnız Ergani bakı-
rımızdır. Ergani'nin 1945 yılı 11 aylık istihsa
li 9 bin tonun üstündedir. Sene nihayetine ka-

' dar 10 bin tona yaklaşacağını ümit etmekteyiz. 
Binaenaleyh Kuvarsan işletmesinin rezervinin 
bitip istihsalinin durmuş olmasına rağmen 1945 
teki istihsalimiz 1942 senesindeki istihsalin çok 
üstüne çıkmış bulunmaktadır. 

Krom istihsalimizde de vaziyet bu merkez
dedir. 1942 senesinde roş ve ince krom olarak 
yekûn itibariyle 50 bin ton kadar Glomanda is
tihsal yapıldığı halde içinde bulunduğumuz se
ne zarfında ve bu senenin yalnız 9 ayında roş 
ve ince krom olarak yapılmış olan ishihsal 90 bin 
tona varmış bulunmaktadır. 

Demir cevherinin mukayesesini yapmıyorum. 
Çünkü 1942 senesinde istihsal edilen miktar o 
kadar düşük ki, 19 bin ton kadardır. Bugün 
10 ay nihayetinde istihsal ettiğimiz miktar 120 
bin tonu bulmuştur ve bu istihsali, nakil kabi
liyetimiz olursa, daha da artırabiliriz. Geçen 
bütçe müzakeresinde bir vesile ile arzettiğim 
gibi cevher demir istihsalimiz Karabük fabri
kasının ihtiyacına göre ayarlanmaktadır. Ka
rabük fabrikasının bugünkü çalışmasına göre 
senevi 120 - 130 bin arasında cevhere ihtiyacı 
olmaktadır. Bugün bu ihtiyacı karşılamaktayız. 
Şimdi arkadaşlar, huzurunuzda kısaca rakam
lara istinat etmek suretiyle arzettiğim bu du
rum karşısında ekonomik işlerimizin bilhassa 
son seneler zarfında kötü gittiğine dair olan 
iddianın Bakanlığıma taallûk eden ciheti ba
kımından yersizliği ve gayrivârit olduğu kendi
liğinden anlaşılır. 

Arkadaşlar, istihsal miktarımızı arzettikten 
sonra müsaade buyurursanız fiyat ve maliyet 
meselesine geçmek istiyorum. Geçen seneki 
bütçe müzakerelerinde de arzettiğim sözleri tek
rar edeceğim. 

Maliyetlerimiz sanayileştirme dâvamızda ha
yati ehemmiyeti haiz bir konudur. Eğer hedefimiz 
olan ileri memleketlerin ölçülerine maliyelerimi
zi yaklaştıramazsak hakikaten kurmuş oldukla
rımızın dahi ayakta tutun ab ilmelerinden bihak
kın endişe edilir. Nerede kaldı ki yeniden bu 
memleketin muhtaç olduğu büyük müesseseleri 
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kurmak imkânı hasıl olsun. Binaenaleyh Eko
nomi Bakanlığınız maliyetleri ve maliyet mev
zuunu o kadar hayati telâkki etmektedir ki eli
mizden geldiği kadar maliyetlere tesir eden bin-
bir âmiller içinde evvelâ kendi işletmelerimizin 
daha rasyonel ve daha verimli çalışmaları için 
âzami gayreti sarfetmekten geri kalmıyoruz. 
Hükümetiniz kül halinde bu meselenin hayati 
ehemmiyetini kabul etmiş olduğu için maliyetle
re ve memleketteki fiyatlarm yüksekliğine ta
allûk eden dâvada birbirini tamamlayıcı tedbir
ler almakta ve bu tedbirlerin neler olması lâzım-
geleceği üzerinde ciddiyetle çalışmaktadır. Ma
liyetlerimize menfi tesir eden unsurlar üzerinde 
diğer ilgili Bakan arkadaşlarım da bu istikâ
metlerde çalıştıkları için bu konuda da muvaf
fakiyetli neticeler alacağımızdan emin bulunuyo
ruz. İstihsalde olduğu gibi bu mevzuda da me
safe aldığımıza kani bulunuyoruz. 

Arkadaşlar; maliyetlerimizi düşürmek için 
bir yandan mevcut tesislerimizi daha verimli bir 
hale getirmek ve noksanlarımızı ikmal etmek, 
rasyonel çalışmalarını temin etmek için gayret 
ederken diğer yandan da buradaki işletme tek
niğini ileri seviyeye çıkarmağa gayret sarfediyo-
ruz. 

Müesseselerimizin ve işletmemizin iç organi
zasyonunu ve muhasebe usullerini ıslaha ehem
miyet veriyoruz ve elimizden geldiği kadar ça
lışıyoruz. Huzurunuzada apaçık ve salâhiyetle 
ifade edebilirim ki bu konuda vâsıl olduğumuz 

^neticeler bizi halen tatmin etmekten çok uzaktır. 
Hedef izim arzettiğim gibi ileri memleketlerin bu 
alandaki seviyesine de erişmek olduğuna göre bu 
konuda yapılacak çok büyük işlerimiz vardır. 
Arkadaşlar, fiyatlara gelince: Yüksek Mecli
sin bu konuda gösterdiği büyük hassasiyet Hü
kümetimizin çalışmalarına daimî bir işaret ol
maktadır. Memlekette fiyatlarda bir inişe gi
debilmek için alınması gerekil olan umumî ted
birler üzerinde ciddî olarak çalışırken ve bu ha
rekette Devlet müesseselerinin önayak ve numu
ne teşkil etmesi lüzumunda Büyük Meclisin ir
şatlarına uyulmuş ve bu istikâmette pek küçük 
görülmiyecek neticeler de alınmıştır. Diğer 
Bakan arkadaşlarımız da kendi mevzularında ay
rıca izahat verirler. Bendeniz burada yalınız 
Bakanlığıma bağlı müesseseler eliyle istihsal 
edilen maddeler üzerindeki son aylar zarfında 
yaptığımız indirmeleri kısaca işaret edeceğim, 
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Arkadaşlar; geçen Ağustosun yirmisinde şe

ker, çimento, bakır fiyatlarında malûmunuz 
olan indirmeler yapılmıştır. Şeker toz olarak 
180, kesme olarak 200 kuruş idi, otuzar kuruş 
tenzil edilerek toz şeker 150 ye, kesme şeker 
170 e indirilmiştir. 

Bunun haricinde yine bildiğiniz gibi ve şeker 
istihlâkimizin dörtte birine varan ve dörtte bir 
sarfiyatımızı teşkil eden memurlarımıza, on
ların ailelerine ve dar gelirlilere ve bazı mek
teplere ve hastanelere verdiğimiz ucuz şe
ker de vardır. Bunun da fiyatı toz şeker 120, 
kesme şeker 140 kuruş idi. Bunlardan da yir-
şer kuruş indirerek toz 100, kesme 120 kuruşa 
inmiştir. 

Bir aralık şekerin toz cinsi 480 kesme şeker 
500 kuruş olduğu, nazara alınırsa bundan sonra 
üç etapta yapılmış olan indirme derecesinin pek 
küçük görülmiyeceği aşikârdır. 

Şekerin bugünkü fiyatı üzerinde yeni bir in
dirme imkânı olup olmıyacağı, takdir buyurur
sunuz ki, Hazineye temin ettiği büyük varidat
tan fedakârlığa bağlı bir meseledir. Ağus
tostan beri yapılmış olan bu indirmelerin tesiri 
ve geçen sene başında serbest bırakılmış olan 
unlu maddeler dolayısiyle ve onlarm tesiri ile 
de şeker istihlâkimiz günden güne artmaktadır. 
1944 senesinde 75 bin tonu ancak bulabilmekte 
olan şeker dahilî istihlâkimiz 1945 senesinin son 
ayının 10 ncu gününe kadar, ki, sene başına 
20 gün kalmış oluyor, 81 000 küsur tonu bul
muştur. Ümit ediyoruz ki, bu sene nihayetine 
kadar 85 000 tona kadar çıkacaktır. 

Çimentodaki fiyat inişi de Yüksek Heyetini
zin malûmudur. Bu iniş ile bugünkü çimento 
fiyatları diğer maddelerle mukayese edildiği 
takdirde okadar yüksek sayılmaz. Arzettiğinı 
gibi istihsalinin memleket ihtiyacına yeter bir 
hale çıkartılmış olması da ayrıca bir ferahlık 
mevzuu teşkil etmektedir. 

Bakır fiyatlarımızda da % 35 derecesinde 
bir indirme yapılmıştır. Bunun, dolayısiyle di
ğer bakır mamullerine olan tesiri de tabiîdir. 
Sonra arkadaşlar, içinde bulunduğumuz sene
nin Ekim ayının birinden itibaren de yine Yük
sek Heyetin malûmu olduğu üzere pamuklu 
mensucatta % 15 bir fiyat indirmesi yapılmıştır. 
Geeen sese yapılmış olan % 10 da nazara alın
dığı takdirde pamuklularda yapılmış olan ten
zilâtın yekûnu % 25 i bulmaktadır. 

Arkadaşlarımdan bazıları, bihakkın, pamuk
lu mensucatın memleket halkının ekseriyetini 
ve bilhassa köylü vatandaşlarımızı çok yakın
dan ilgilendirdiğinden daha fazla tenzile gidil
mesi mütalâasında bulundu. Hedefimiz ve isti
kametimiz budur. Yapılmış olan % 25 tenzi
lât, kâr hadlerinde yapılan fedakârlıklar ve 
fabrikalarımızın demin rakamlarını arzettiğim 
gibi, daha geniş çalışmalarının temin ettiği im
kânlar sayesinde temin edilmiştir. Pamuklu 
mensucattan kömür açığımızı kapamak için al
dığımız 1943 senesinde aldığımız fark bu indirme 
derecesinde değildi. 

Binaenaleyh onu kapadıktan sonra daha aşağı 
bir iniş istikametinde yürüyeceğiz. Hükümeti
mizin ve Bakanlığımızın görüşü odur ki, pa
muklular hakkındaki yapılmış olan indiriş kâfi 
değildir ve biz bununla iktifa etmiyeceğiz ve 
ileride imkân husulünde daha ziyade indirme 
yolunda gayret sarfedeceğimizi arzetmek iste
rim. (Bravo sesleri). Sonra arkadaşlar yine bu 
senenin Kasım ayının başından itibaren memle
ket için mühim bir madde teşkil eyliyen demir 
fiyatlarında da mühimce tenzilât yaptık. 

Karabük mamullerinin bazılarında % 30 a 
kadar varan ve fakat ortalama olarak % 15 i 
bulan bir iniş yaptık. Demirlerdeki bu inişin 
inşaatı kamçılamak ve verdiğimiz demirlerin 
diğer maddelere kalbi suretiyle elde edilen baş
ka maddelerinin ve bilhassa çivinin maliyetle
rinde yapaıcağı tesir de Yüksek Heyetinizin na
zarından kaçmaz. 

Karabük'ün diğer talî mahsullerinde de fi
yat inişleri yaptık. 

Bu arada Yaşar arkadaşımın ileri sürdüğü bir 
noktaya temas edeceğim. Karabük'ün tali mah
sulü olarak elde edilen amonyün sülfat fiyatla
rının yüksekliğinden bahsettiler. Arkadaşlar, 
amünyün sülfatm bugün tonu 400 lirayadır. 
Diğer bir suni gübre olan süper fosfotın fiyatı 
375 lira idi. Son tenzilât ile 325 liraya indir
dik. Biz, bilvesile geçen bütçede de arzettiğim 
gibi amünyon sülfat ve süperfosfat denilen suni 
gübreleri doğrudan doğruya Tarını Bakanlı
ğının emrine arzetmekteyiz. Tarım Bakanlığı 
öyle zannediyorum ki, memleket dâhilinde zi
rai donatım kurumu eli ile hakikî ihtiyaç sa
hiplerine dağıtmaktadır. Tarım Bakanlığının bu 
arzetiğim fiyatlar üzerine tevzi işi dolayısiyle 
ne miktar zammettiğini lâyikiyle bilmiyorum. 
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Onu Taran Bakanı arkadaşım Yüksek Huzuru
nuzda ayrıca izah ederler. 

Dediğim gibi bunların fiyatında biz müte
madi bir inişe gitmiş bulunuyoruz. îmkân olur
sa bundan sonra da gideceğiz. Memlekette bu 
suni gübreler istihsal olunmadığı zaman benim 
dolaştığım yerlerde Karadeniz sahillerinde filân 
duyduğum fiyatlar şu idi. Tonunun bin liraya 
çıkmış olduğunu soyuyorlardı. Şimdi Tarım 
Bakanlığı kaça satıyor bilmiyorum. Fakat bi
zim fiyatlarımız bir iki sene evvelki fiyatlarla 
kıyas kabul etmiyecek kadar ucuzdur. Fakat 
bu ucuzlukla da iktifa edecek değiliz. Yeni kur
duğumuz süperfosfat fabrikamız işletmesini da
dana genişlettikçe bunun fiyatında da yeniden 
bir inişe gideceğimiz tabiîdir. 

Arkadaşlar, yine Yaşar arkadaşımız, kükürt
ten bahsettiler. Geçen seneki konuşmamda 
arzetmiştim. Keçiborlu kükürt fabrikasının bu
gün çalışmakta olduğu rezerler hemen hemen 
bitmiş addedilebilir. Yapılan yeni sondajlar ne
ticesi kükürt yatakları bulunmuştur. Bu yeni 
bulunan kükürt yataklarının ümit ettiğimiz zen
ginlikte olduğu anlaşılmıştır. Bu yeni yatakla
rın vaziyetine göre Keçiborlu işletmesinde ica-
beden tesisleri kuracağız. Kurulduğu zaman 
gerek ordunun saf kükürt olarak ihtiyacı daha 
geniş ölçüde karşılanacağı gibi cüruftan yaptı
ğımız kükürdün tenörü de artmış olacaktır. 
Bugünkü 60 tenor % 80 e kadar artacaktır. Bu 
vaziyette bağ hastalıklarının en şiddetli oldu
ğu zamanda 'dahi, istihsalimizin mütehassısla
rın ifadesine göre, tesirli olacağı anlaşılmak
tadır. 

Arkadaşlar, bazı arkadaşlarım sınai kalkın
ma mevzuunda aldığımız kararları ve bu ka-

. rarlarm tatbiki için teşkilâtımızda yapılması 
gereken tadiller hakkında kıymetli mütalâlar 
ve irşatlarda bulundular. Kendilerine ayrı ayrı 
cevap müsaadenizle arzetnı iyeyim. Yeniden ku
rulmasını tasarladığımız tesislerin kısaca ana-
hatları itibariyle mahiyetlerine temas edeyim 
ve bu yeni verdiğimiz kararla sınai kalkınma 
hamlemizi başarıya isal edebilmek için mevcut 
teşkilâtta yapmayı derpiş ettiğimiz değişişlik-
lere de kısaca temas edeyim. Çünkü gerek ya
pılacak sınai tesislerin, gerek teşkilâtın ayrı 
ayrı kanunları huzurunuza gelecek ve orada 
bunlar teferruatiyle uzunboylu münakaşa edi
lecektir. Binaenaleyh bendeniz burada kısaca 
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şunu arzedebilirim ki; harb içinde maddi im
kânsızlıklar dolayısiyle gönlümüzün istediği şe
kilde yapamadığımız sınai kalkınma hamleleri
mize yeniden başlamak kararını almış bulunuyo
ruz. (Bravo sesleri). Harb bitmiş, henüz tama
men barış devresine geçmiş olmamakla beraber 
artık sınai kalkınmamız için lâzımgelen tesisle
ri dışarıdan getirmek imkânları belirmeye baş
lamıştır. Binaenaleyh bu imkânlardan âzami 
istifade ederek sınai kalkınma hamlemizi müm
kün olduğu kadar kısa zamanda ve geniş ölçü
de yapmak kararını Hükümetiniz almış bulun
maktadır. Sınai kalkınmada bir program dâhi
linde hareket edeceğiz. Sınai kalkınmamızla 
ahenkli olarak Devletin diğer işletme ve kolla
rında lâzımgelen kalkınmayı da Hükümetiniz 
derpiş etmiştir. Diğer Bakanlıklara taallûk 
edenleri üzerinde de kalkınma hamlelerinin 
yapılması takarrür etmiştir. Maliye Bakanı 
arkadaşım bütçe hakkındaki umumî izahların
da, rakamlarla yurdumuzun umumî kalkınması 
için Devletin göze aldığı fedakârlıkları ve har-
cetme kararında bulunduğu meblâğların mik
tarını söylemiştir. Bendeniz tekrar edecek de
ğilim. Sınai ve maden işlerimizde kalkınma 
programlarını hazırlarken istikametimiz şu ol
muştur : Mevcut kurulmuş tesislerimizin daha 
verimli ve daha rasyonel çalışması için lâzım
gelen mütemmim tesislerin ikmal ve ıslahına 
matuf işleri birinci plâna almışızdır. Topal yü
rüyen, eksik tesisatla iş gören, üniteleri ara
sında ahenk bulunmıyan bir tesisi olduğu gibi 
bırakıp yeni sahalara atılmanın bizi istediğimiz 
ölçüde süratle muvaffakiyete götürmiyeceğine 
kani bulunuyoruz. Onun için sanayi programı
mızda birinci plâna bu gibi tesisleri aldık. 
İkinci olarak ele aldığımız mevzular şunlar
dır: Memleket için hayati mahiyet arzeden 
maddeleri verecek tesislerin ve aynı zamanda 
hammaddesi memlekette yetişen tesisleri kur
mak. Yani sınai kalkınmada prensip olarak ve 
esas olarak nazara aldığımız nokta bir yandan 
kuracağımız tesis için lâzımgelen hammadde
nin memlekette yetişmiş olması, diğer yandan 
da istihsal edeceği maddenin memleketin hayati 
ihtiyaçlarına cevap vermesi ve ana kütleyi ilgi-
lendirmesidir. Cumhuriyet idaresi kurulduğun-
danberi, sınai tesislerimiz bu anaprensipler-
den ilham alınarak kurulmuş ve bundan sonra 
da bu istikamette kurulacaktır. Bu arada ki-
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saca arkadaşlarıma arzedebilirim ki, yeni sınai 
programlarımızı realize etmeğe muvaffak olur
sak bu yeni plânlarla yeniden ve büyük ölçüde 
memleketin elektrikleştime işlerini ele alaca
ğız. Memlekette büyük ölçüde geniş elektrik 
santrallan kuracağız. Bu santrallar termik 
ve hidrolik olarak kurulacaktır. Bundan son
ra yeni olarak makine sanayiine mütevazi 
bir ölçüde olmakla beraber gireceğiz. (Bra
vo sesleri). Biliyorsunuz ki, ağır endüstri
nin temelini teşkil edeü Karabük kurulmuş ol
makla beraber henüz memlekette tam mânasiyle 
bir makine sanayiine başlamış vaziyette değiliz. 
Binaenaleyh, bu plânla arzettiğim gibi, müte
vazi bir ölçüde olmakla beraber, makine sana
yine girmiş bulunuyoruz. 

Bu arada motor sanayimden arkadaşlarım 
bahsettiği için kısaca bu noktaya da işaret ede
ceğim. 

Arkadaşlar, motor sanayiinin memlektte bir 
an evvel kurulması lüzumuna Hükümetiniz de 
kanidir. Geçende de arzettiğim gibi, bugün 
dahi bu sanayii kurma vazifesi, Millî Savunma 
Bakanlığında olmakla beraber, geçen bütçe mü
zakeresinde Sayın Generalin de arzettiği gibi, 
askerî fabrikalarında dğier endüstri tesisleri gibi 
Ekonomi Bakanlığına bağlanması prensip itiba
riyle Hükümetçe tekarrür ettiğinden dolayı, 
esasen yeni yapacağımız sanayi plânları içinde 
motor sanayiini kurma işi de Ekonomi Bakan
lığına verilmiş olduğu için, motor sanayiini de 
Ekonomi Bakanlığı kuracaktır ve bugün Millî 
Savunma Bakanlığınız tarafından şimdiye kadar 
yapılmış olan ihzarı tetkikler ve bazı îngiliz fir
maları ile ve onlara yaptırılmış olan iptidai 
etüdler mahallinde tetkik neticeleri ve bilhassa 
harb içindeki motor sanayiinin aldığı geniş va
ziyeti yerinde görmek üzere Millî Savunma ve 
Ekonomi Bakanlığı mütehassıslarından mürek
kep bir heyet halen Londra'da bulunmaktadır. 
Bunlar tetkikatını bitirip memlekete döndükten 
sonra motor sanayii mevzuunda daha esaslı ve 
daha ciddî olarak çalışacağız. 

Arkadaşlar yine memleketin kalkınma mev
zuu işine, arkadaşlarımın bihakkın temas ettik
leri bir konuya işaret etmek istiyorum. O da 
balıkçılık işleridir. Biliyorsunuz ki içinde bu
lunduğumuz senenin zannediyorum Temmuz 
ayında kabul buyurduğunuz bir kanunla bu iş 
Ekonomi Bakanlığına geçmiştir. O tarihten iti-
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baren bu mevzuu Bakanlık gayet ciddî olarak 
ele almıştır. Huzurunuzda tetkiklerimizi aşağı 
yukarı bitirmiş bir hale geldiğimizi söyliyebili-
rim. Bu tetkiklerin ilk önce bize verdiği kanaat 
şudur: Balıkçılık memleketin umumî, iktisadi 
vaziyeti itibariyle birinci plânda ele alınması lâ-
zımgelen bir meseledir. (Bravo sesleri) ve ba
lıklarımızın bugüne kadar olduğu gibi heba edil
mesini ve halkımızın gerek gıda ve gerek servet 
bakımından çok zengin olan bu mahsûlümüzden 
gereği gibi istifade edememesi ve bu servetin 
yok olmasına bir an dahi müsaade etmemek lâ
zımdır. (Bravo sesleri) Bu kanaatle derhal ba
lık sayıt resmini kaldırmak ve balıktan vergi 
alacağız diye şurada burada uzun zaman geçir
mek suretiyle evsafının bozulmasını ve koku-
tulmasmın caiz olmadığı kanaatma vardım. 
(Güzel sesleri). Onun için Maliye Bakanı arka
daşımla bu hususta müşterek'bir görüşümüz var
dır. Hükümet tasvip ettiği takdirde en kısa 
bir zamanda balık sayıt resmini kaldırmak için 
bir kanun tasarısı getireceğiz. Sonra balık işle
rini ta tutmadan başlıyarak memleket dâhilinde 
sarf ve istihlâkini genişletmek ve buna lüzumlu 
sanayii kurmak, ihracat işleriyle meşgul olmak 
üzere bir teşkilât kurmağa karar vermiş bulunu
yoruz. Bu teşkilât doğrudan doğruya balık tut
ma işleriyle meşgul olacak değildir. Tutulan ba
lıkların iyi muhafazası, evsafının bozulmaması 
ve kıymetlendirilmesi ve tutma işleri ile meşgul 
vatandaşlara muhtaç oldukları teçhizatı temin 
edeceğiz. Sonra balıkhaneleri maliyenin vergi 
almak için kurulmuş bir müessesesi halinden çı
kararak daha ziyade balıklarımızın cins ve ev
safların bozulmasına mani ve bunların muhafa
zasına salih birer buz deposu haline getirmek 
kararındayız. (Bravo sesleri) 

Bu teşkilâta vereceğimiz vazife şüphesiz ki 
bundan ibaret kalmıyacaktır. Memleketin ba
lıkçılığı da dâhil olmak üzere hayvan servetini 
inceden inceye etüd, etüd etmek ve bunların ha
kiki kıymetlerine göre alınması lâzımgelen ted
birlerinde tetkik ve tesbit edilmesi de bu teşki
lâtın birinci vazifesini teşkil edecektir. 

Binaenaleyh, balıkçılık mevzuu ile beraber 
daha henüz katî kararımızı almamakla beraber 
bu teşekküle, memlekette hayvancılık sanayii
ni de kurmak vazifesini yükliyeceğiz. 

Çünkü biliyorsunuz ki şarktan diri olarak 
hayvanları memleketin öbür bucağına haftalar 
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ve haftalar geçirerek nakletmek, sırf hu nakli 
bakımından da bizi büyük ölçüde işğâl ettiği 
gibi bunların bu sırada kilo ve kıymetlerinden 

•de geniş ölçüde kayıplariyle karşılaşıyoruz. 
Binaenaleyh, tasarladığımız ve fakat henüz 

nihaî şeklini tesbit etmemiş olduğumuz teşkilâta 
istiyoruz ki balıkçılık ile beraber bu hayvan 
endüstürisi işlerini de verelim ve bu isleri de 
memleketin ihtiyacına uygun bir şekilde kura
lım. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Arkadaşlar; Saym General geçen bütçe de 
söyledikleri gibi bu .«şene de bilhissa Milli Savun
ma bakımından mühim bir mahiyet arzeden asit 
nitrikten bahsettiler. Asitnitriği halen memle
kette yapamıyoruz. Bunun yapılması arzettiğim 
gibi hazırladığımız plânların kimya endüstirisi 
koluna taalluk edenlerin başına almış bulunuyo
ruz. Bu Kütahya veya Tavşanlıda kurulacak
tır. Ve kurulacak olan bu sanayi bizde milli sa
vunmanın bugünkü ve yarınki ihtiyacını en ge
niş ölçüde karşılar hacimde bulunacaktır. Milli 
Savunma haricinde kalan kısmıyla da memleke
tin çok muhtaç olduğu suni gübre yapılacaktır 

Binaenaleyh bu ele alınmış ve Huzurunuza ya
kında gelecek olan Etibank ve Sümerbank ser
mayelerinin tezyidi kanunu kabul buyuruldu-
ğu takdirde bunun tatbikine de geçilecektir. 

Ateştuğlası fabrikasını kurduğumuzdan dola
yı iltifatkâr sözler söylediler, kendilerine bil
hassa teşekkür ederim, benden bu fabrika hakkın
da biraz malumat istediler . onları arzedeceğim 

Filyosta bir ay kadar evvel temelini atmış ol
duğumuz ateş tuğlası fabrikamız senede 10 bin-
ton çamot tuğlası, iki bin ton harç ve yine iki 
bin ton selika tuğlası yapılacaktı. Bu tesis o şe
kilde yapılmaktadır ki ufak bir ilâve ile iki bin 
tonda manyezit tuğlası yapacak hale gelecektir. 
Saym General sülfrik asit fabrikasının işletilme
sinden bahsettiler. Memlekette bugün bizim 
bildiğimize göre piyasa ihtiyacı 1500 tondur. 
fabrika ihtiyacı 4000 ton, bunun dışında Milli 
Müdafaa ihtiyacının derecesini kafî olarak ar-
zedecek değilim. Piyasa ve fabrika ihtiyacı ola
rak sülfrik asit ihtiyacı bugünkü ölçüde beş 
bin küsur tondur. Biz bugün Karabükte sülfrik 
asit olarak altı bin ton istihsal etmekteyiz. Üç 
ekip çalışarak bu miktarı on iki bin tona çıkar
ma imkânımız vardır. Bunu o halde çıkarmama
mızın sebebi ihtiyaç olması ile beraber, asit sülf
rik nakline salih sarnıçlı vagonlar ve diğer şey

lerin kâfi ölçüde temin ve tedarik edüememesi-
dir. Binaenaleyh saym Generale arzedeceğim 
şudur ki, kurulmuş fabrikanın azami kapasitesi 
üzerinde çalışıldığı takdirde memleketin asit 
sülfrik ihtiyacı tamemen müemmen sayılabilir. 

Arkadaşlar, saym arkadaşlarımın sordukla
rı sualleri atlamamağa gayret ediyorum. Eğer 
unuttuklarım olursa lütfen işaret buyursunlar, 
onlara da cevap veririm. 

Bazı arkadaşlar, yerlimallar pazarının iyi iş
lemediğinden ve vazifesini hakkiyle yapmadığın
dan bahis buyurdular ve temenni olarak söyle
diler ki yerli malar pazan mümkün mertebe 
kuruduğu şehirlerde dahi perakende satış yapma
sın, onlar yalnız toptancılık sahası içinde kalsın 
Yine bazı arkadaşlar bu mütelâanın tamamen ak
sine olarak yerli mallar pazararının kazalara ka
dar teşmil edilerek oralarda dahi mağaza açma
sını istediler. 

Arkadaşlar; yerlimallar pazarlarına bugün ve 
kısa bir zamanda verilmiş öyle büyük işler var
dır ki, kendi bünyesinin, esas kuruluşunun dı
şındadır. Bu işler dolayısiyle çok geniş ve yükü 
çok artan bu müe-sesenin bugün gösterdiği randı
man ve verdiği netice bizim kanaatimize göre kö
tü değildir. Arkadaşlar, biran için tasavvur bu
yurunuz ki, yalnız millî fabrikalarımızın mamul
lerini satmak ve halkı yerli mallarına ısındırmak 
ve sevdirmek ve onların büyük merkezlerde pe
rakendeciliğini yapmak üzere kurulmuş olan bu 
müesseseler bu harp içinde bilhassa ana ihtiyaç 
maddelerini bir tevzi organı vaziyetine getiril
miştir. Yerlimallar pazarlarının içinde bulundu
ğumuz sene zarfındaki satış hacmi 300 milyon 
liraya yaklaşmaktadır. Binaenaleyh, kendisine, 
esas kuruluşunun üstünde ve bugün elimizde bu 
işlere en sâlih bir müessese olmak bakımından ver
diğimiz büyük vazifeler nazara alınırsa bu bü
yük yük altında bu müessesenin zannediyorum ki, 
yine iyi çalıştığını teslim buyurursunuz. (Doğru 
sesleri). 

Yerlimallar pazarının bulunduğu yerlerde di
ğer perakendeci manifaturacılara mal vermiyor
duk. Fakat büyük Meclisin bu husustaki tema
yülü ve artık istihsal ettiğimiz miktarların ya
vaş yavaş genişlemesinin de tesiriyle biz yerli
mallar pazarı müessesesi bulunan şehirlerdeki 
manifaturacılara dahi perakende satış için mal 
vermek kararını almış bulunmaktayız. Binaena
leyh arkadaşlarımın bu konuda ileri sürdükleri 
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dilekler de esasen yerine getirilmiş bulunmakta
dır. (Kâfi, kâfi, sesleri). 

Arkadaşlar, iki şey kaldı. Eifat Vardar ar
kadaşımız bir meseleye temas ettiler. Dediler ki, 
havzada kömür tesisleri Devletleştiriİdiği zaman 
alınmış olan bir karar neticesi Hazinenin bir mil
yon lira kadar bir zarara duçar edilmesi gibi bir 
vaziyetle karşılaşmaktayız, ve bunu hakikaten 
mesaisinden çok memnun olduğumuz kıymetli bir 
mühendis arkadaşımızın, ihbar ettiğini söylediler. 

Arkadaşlar, hâdise şudur: Havza Devletleşti
riİdigi zaman, Yüksek Meclisin kabul ettiği bir 
kanunla, hususi şirketlerin, içinde Fransız ve 
İtalyan şirketleri de vardır, elindeki ocakların 
bedellerinin ne suretle ödeneceği tasrih edilmiş 
idi. Bu arada Türk vatandaşların ocaklarıda 
olduğu gibi, büyük hisseye sahip iş Bankasına 
ait olanları d# vardı, iş Bankası ile hususi ocak 
sahibi bir şahıs arasında bu kanundan evvel bir 
ihtilâf vardı. Bu ihtilâf da benim imtiyaz saham 
şurası seninki burası diye bir şey idi. Füzüyon 
kanunu çıktıktan sonra iş Bankası bu dâvadan 
feragat etti ve feragat dolayısiyle iş Bankasının 
üzerinde hak iddia ettiği damarın o hususi şah
sa ait olduğu teslim edilmiş oldu. Şimdi o hususi 
şahsa verilecek olan tazminat bedeli eskisine na
zaran daha yüksekçe imiş ve bu da bir milyon li
ra kadar tutacak imiş. Bu ihbar Bakanlığıma ka
dar geldi ve Maliye Bakanlığına da yapıldı. 
Vaziyeti şahsan dahi tetkik ettim. Şekil şudur: 
Seleflerim zamanında bu durum Bakanlıkta ku
rulan bir mütehassıs heyete tetkik ettirilmiş. O 
zamanın Hukuk Müşaviri, Maden Umum Müdü
rü, Maden Başmühendisi ve bu gibi işlerde mü
tehassıs sayılan ve memleketimizin madencilik 
konusunda iftihar ettiği kimseler de bu komisyo
na iltihak etmiş ve vaziyeti incelemişlerdir. Bu 
komisyonun vâsıl olduğu netice bu iddianm doğ
ru olmadığı merkezindedir. Seleflerim zamanın
da varılan bu netice o zaman Ekonomi Bakanlı
ğınca tasdik edilmiş ve muamele bu şekilde tecel
li etmiştir. Bilâhare bu iddia tekrar vâki olun
ca yeniden bu işleri tetkik ettirdim, hattâ şahsan 
dahi kendisini dinledim. Kendisinin memleket 
işlerindeki hassasiyetini överim. Fakat söyledik
leri ben de, tamamen teferrüatrnı bilmediğim bir 
mevzu olduğu için katî bir kanaat tevlit etmedi. 
Bakanlığın da evvelce verilmiş böyle bir kararı 
olduğu için bunun en iyi şekilde kazaî mercilere 
isal edelim, kazai merciler işin ıcığına, cıcığına 
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kadar tetkik etsin ve kararım versin. 

Binaenaleyh iş Bankasının kömür ocakların
daki tesis ve hisesesini geçen sene aldığımız bir 
kararla Etibanka satılmış ve halletmiş olduğu 
için bu hususta Etibanka emir verdim, halefi-
yet tarikiyle bu hususi şahıs aleyhine Şûrayi 
Devlette bir dâva açıldı. Ekonomi Bakanlığı-
nin kararı ve heyetin aldığı karar yersizdir 
diye. Danıştay tetkik etti ve halefiyet tarikiyle 
bu şekilde bir dâva açılamıyacağmı, kanunlara 
istinaden reddetti. 

Arkadaşlar, memleket parasını, hattâ 10 
parasını dahi haksız ve lüzumsuz yere, kim 
olursa olsun, akıtmak istemediğimiz için yine 
Etibanka ikinci bir emir verdim. Mademki 
Danıştay dâvamızı reddetmiştir. Siz Bakanlı
ğın teşkil ettiği komisyon kararının düzeltil
mesi için müracaat ediniz eski karar teyit edil
sin. Bunun aleyhine yeniden idarî yolla Danış-
taya dâva açın dedim. Bu şekilde biz de rahat 
edelim dedim, ikinci bir dâva açıldı. Halen 
bu dâvaya Danıştayda devam edilmektedir. 
Ümit ediyorum ki nihai bir karar alacağız. Bi
naenaleyh bahis buyurdukları hâdise en yüksek 
kazai merdimizin eline kadar gitmiştir ve onun 
nihai karariyle halledilecektir. 

Arkadaşlar, daha iki mevzu kaldı, müsaade 
ederseniz arzedeyim. 

Bîri Barkm arkadaşımız, mükellefiyet işle
rinden bahsettiler. Kısaca arzedeyim. Arka
daşlar, müteaddit vesilelerle huzurunuzda ar-
zettiğim gibi Hükümetiniz, bugün tatbik edil
mekte olan mükellefiyet işlerini tabiî ve nor
mal telâkki etmemektedir. Fevkalâde ahvalin 
bir zarureti ve icabı olarak telâkki etmektedir. 
Meclisin bu mevzuda gösterdiği yüksek hassasi
yeti biliyoruz. 

Geçen sene arzetmiştim ki, mükellefiyet 
usulünün Divriki'de de tatbik yetkisi elimizde 
iken tatbik etmiş değiliz ve tatbik etmedik. Bu 
kere Garp linyitlerinde tatbik edilmekte olan 
bu mükellefiyet usulünü kaldırmış bulunmak
tayız. Garp linyitlerinde geçen sene tatbik 
edilmekte olan mükellefiyete dâhil vatandaşlar
dan bir kısmı mükellefiyet müddetlerini tamam-
lıyarak vazifelerini ifa etmişlerdir. Bir kısmı
nın noksanları vardır. Tamamlama halindedir
ler. Binaenaleyh aldığımız kararlarla Garp lin
yitleri mmtakasmda yeniden mükellefiyete gi-
dilmiyeceğini tesbit etik. Ancak evvelce mü-
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kellefiyete tâbi olan vatandaşlardan bir kısmı 
vazifesini yapmış, bir kısmı şu veya bu sebep
ten yapmamıştır. Yapmamış olanları esasen as
kerî disipline uygun görmediğimiz için bakiye
lerini tamamlatacağız ve bunlar üç beş ay için
de bitirilmiş bulunacaktır. Bunu temin eder
ken oradaki amele ihtiyacımızı ve linyit kömü
rü gibi memleketin mühim bir maddesi üzerin
de bir istihsal düşüklüğüne meydan vermemek 
için Adalet Bakam arkadşımla mutabık kal
dık. Garp linyitlerinde üç ocak vardır, Tav
şanlı, Değirmisaz, Soma. Değirmisaz'da mah
kûm işçi teşkilâtı vardır. Şimdi Soma ve Tav
şanlı'da da yeni olarak iş esasına müstenit ce
zaevi açacaktır Adalet Bakanı arkadaşımız ve 
bu iki işletmede bu suretle lâakal 500 mahkûm 
vermeği kabul buyurmuşlardır. Binaenaleyh 
her işletmeden elimizde beşer yüz sabit mah
kûm işçi bulunacaktır. O mmtakanın diğer iş
çileri de vardır. Bunlar bizim için bir emniyet 
teşkil etmektedir. Binaenaleyh Garp linyit 
ocaklarında mükellefiyet usulünü kaldırmış bu
lunuyoruz. 

Havzaya gelince; burada vaziyet mühimdir. 
Garp linyitlerine nazaran havzada mükellefi
yet usulünün tatbikında büyük ıstırap yoktur. 
Garp linyitleri esasen mahdut miktarda işleti
liyor ve az ameleye ihtiyaç vardır. Aynı zaman
da bu mıntaka amelesi geniş ölçüde madenci de
ğildir. Madenci olmayan ameleyi kanun zoruy
la madenlerde çalıştırmak ağır geliyordu. Hal
buki havza ve civarı bu vaziyette değildir. Bun
ların toprakları kısır olduğu için ötedenberi 
madencilikle iştigal etmektedirler. Bununla de
mek istemiyorum ki, mükellefiyet usulü ilâni-
haye devam etsin. Barkm arkadaşımızın da de
diği gibi uzun olmayan bir zamanda bu mükel
lefiyet usulünü kaldırmak azmindeyiz. Kendi 
alacağımız idari ve iktisadi tedbillerle ve işçi
leri müesseseye bağlamak tedbirleriyle mükelle
fiyet usulünü kaldırma kararmı aramızda ver
miş bulunuyoruz. Amma bunun altı ay veya 
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bir sene sonra kaldırılacağı şeklinde telâkki bu-
yurulmamasını rica ederim. Yalnız tatbik edil
mekte olan usulün normal şartlar usulü olma
dığına, harbin bittiğine ve artık normal şartlara 
dönmemiz icabettiğine göre mükellefiyet usu
lünü de kaldırmak lüzumunu ve bu hususta ça
lışmakta olduğumuzu arzetmiş oluyorum. 

Sonra, bir arkadaşım, Barem Kanununun 
bilhassa iktisadi müesseselerde işletme bakı
mından büyük mahzurlar tevlit ettiğini söyledi. 
Arkadaşlarım; benim bu husustaki fikirlerim 
Yüce Heyetinizin malûmudur. Müstakil Grup
ta çalıştığım zaman Barem Kanununun bu mü
esseselere bu kadar rijid bir surette tatbik edil
memesi kanaatini izhar etmekte idim. Binaen
aleyh arkadaşlarımın bu husustaki sözlerine, 
esasen eskidenberi inandığım bir mevzu olmak 
itibariyle tamamen iştirak ederim. Esasen bu 
müesseselere diğer Devlet müesseselerine naza
ran biraz daha genişlik vermek için huzurunu
za Hükümetinizin de yardımiyle getirdiğim ka
nunları Büyük Meclis kabul etmekle kanaati
min isabetini de kabul etmiş bulunmaktadır. 
Meclisin bugün yeniden izhar ettiği bu.şekil
deki daha ileri arzularından da istifade etmiye 
şahsan gayret edeceğim. Fakat bilirsiniz ki, bu 
iş Devletin ve Devlet hizmetinde bulunan va
tandaşların menfaatlerini telif ve herbiri hak
kında birbirine yakm muamele tatbikini emre
den kararın ne olacağı hakkında şimdiden mâ
ruzâtta bulunmak imkânına malik bulunamıyo
rum. (Kâfi, kâfi sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Bölümlere geçilmesini... 
H. BAYUR (Manisa) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Vakit çok geçmiştir, söyliye-

cekleriniz kısa ise buyurun. (Kâfi, kâfi sesleri). 
H. BAYUR (Manisa) — Belki uzun sürebi

lir. Yemekten sonra söyliyeyim. 
BAŞKAN — Tensip ederseniz saat 15 te top

lanmak üzere oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 13,25 



Î K Î N O Î OTURUM 
Açılma saati: 15 

- BAŞKAN — C. K. Incedayı 

KATİPLER: N. Fırat (Samsun) V. Uzgfcren (Kütahya) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
Söz Başbakanındır. 

BAŞBAKAN Ş. SARAÇOĞLU (İzmir) — Ar
kadaşlar, bugün elimizde tetkiki hitam bulmuş 
beş aktarma kanun tasarısı vardır. Senenin son 
günlerine yaklaşmış olduğumuz için bu kanun 
tasarılarının gündeme alınmasını ve ivedilikle 
müzakere edilmelerini arkadaşlardan rica ede
rim. (Muvafık muvafık sesleri) 

BAŞKAN — Bu beş aktarma kanun tasarı
sının gündeme alınıp müzakeresini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1945 
yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/517) [11 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı? 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1945 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişik

lik yapılması hakkında kanun 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1945 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelin 1 nci (Aylıklar) bölümünün 1 
nci (Memurlar aylığı) maddesinden (6 000) lira 
düşülerek 4 ncü (1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek emekli ikramiyesi) 
bölümüne aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

[1] 35 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

MADDE 2. — Bu kanutv yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyla oyunuza sunuyo
rum 

3. — Devlet Denizyolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü 1945 yılı bütçesinde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Komisyonu raporu (1/520) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında mütalâa var 
mı? Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü 1945 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

kanun 

MADDE 1. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü 1945 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik cet
velde yazılı bölümlerine (2 310 500) lira ek öde
nek verilmiştir. 

B. 
1 Büro giderleri 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telofon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
45 000 

5 000 

15 500 

[1] 36 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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B. Lira 
11 Yolluklar 15 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
13 Yiyecek giderleri 100 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
15 Deniz ve kara taşıtları 900 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
18 Fabrika, havuz, dok ve atelyele-

rin her türlü ücret ve giderleri 1 200 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

23 Faiz, acyolar ve akçe farkları 15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

29 Basımevi giderleri 15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Madde 1 tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul, edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunu açık oyunuza sunuyorum. 

4. — İdareci Üyeler Kurulunun, Büyük Mil
let Meclisi 1945 yılı bütçesinde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Komis
yonu raporu (2/90) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında mütalâa var 
mı? Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1945 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cet
velin Büyük Millet Meclisi kısmında değişiklik 

yapılması hakkmda kanım 

MADDE 1. — 1945 yılı Maliye Bakanlığı büt
çesinin 385 ncı aylıklar bölümünün birinci me
murlar aylığı maddesinden (6 000) lira indirile
rek Büyük Millet Meclisi bütçesinin birinci öde
nekler bölümünün ikinci üye ödeneği maddesine 
aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

[1] 40 Sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi

yenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Büyük Millet Mec-
isi yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Kanunu açık oyunuza sunuyorum. 

5. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel 
Müdürlüğü 1945 yılı bütçesinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasanst ve Bütçe Komis
yonu raporu (1/522) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakında sez sityen var 
mı? (Yok sesleri). Maddelere geçilmesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Posta, TeigTaf ve Telefon- îşletsıe Genel Müdür
lüğü 1945 sayılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa-
retüi cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

MADDE 1. — Posta; Telgraf ve Telefon iş
letme Genel Müdürlüğü 1945 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cötvelin ilişik' cetvelde 
yazılı bölümlerine 448 500 lira ek ödenek veril
miştir. 

B. 

12 

CETVEL 

Geçici tazminat 
BAŞKAN — K â M edilmiştir. 
4178, 4598 ve 4599 sarılı kanun
lar gereğince verilecek zamlar 
ve yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4454 sayılı kanunun 51 nci mad
desi gereğince verilecek ücret
ler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
4 500 

334 000 

20 000 

90 000 

(Birinci madde tekrar okundu). 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

[1] 37 sayûı basmayazı tutanağm sonundadır, 
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Kabul buyuranlar... StmiyeBİer... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — \Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarınm tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

6. — T#hd Qeml MMicrtüğü W45 yxlı bütçe
sinde değişiklik yapılması kdkkmda Tamım tasa
rıları ve Bıürtçe MomisyoMU raporu (1/523, 524) 
Tl]. 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Madedelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelde değişîktök ya-

pılması nakfcrnfla kamm 

MADDE 1. — TsJşel Gteael MMüWüğü 1&45 
yılı Bütse ganununa bağlı (4) işaşetü eetvelin 
3 ncü bölümÜDÜu birinci (Çocuk zammı) mad
desine (100 000) lpa ek Şdenek v,eFİJmiştir. 

P3TVBL 

B. Düşülen Eklenen 
8 Taşıt giderleri 60 000 

BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

12 Yapı ve onarma işleri 320 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

13 Demirbaş kurma ve ma
kine satınalma ve onar
ma giderleri 300 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

18 Para taşpna giderleri 40 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

(Madde tekrar okundu). 

[1] 38 sayüı lasmayazı tvtanağvn aonmcfodkr. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1945 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetve
lin, ilişik cetvelde yazılı bölümleri arasmda 
(360 000) liralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Güm
rük ve Tekel Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunu açık oyunuza sunuyorum. 

7. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1945 yifo 
bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/525) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1945 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya

pılması hakkında kanun 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1945 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cet
velin, ilişik cetvelde yazılı bölümleri arasında 
(11 500) liralık aktarma yapılmıştır. 

CETVEL 

B. Düşülen Eklenen 
1 Aylıklar 9 000 

BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

5 4178, 4598 ve 4599 sayılı 
kanunlar gereğince veri
lecek zamlar ve yardımlar 9 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

7 İller büro giderleri 2ÛO 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir . 

[1] 39 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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9 Posta, telgraf ve telefon 
ücret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

14 4598 sayılı kanun gere
ğince yapılacak tedavi gi
derleri ve yollukları 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

16 Arazi, ormanlar ve zey
tinlikler genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

23 Mahkeme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

29 Muhafaza ve fen memur
ları hayvan ve yem kar
şılığı 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Lira 

300 

1 000 

1 250 

1 000 

1 250 

(Birinci madde tekrar okundu). 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. Bu kanunu Başbakan ve Maliye 
Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü açık oya arzediyorum. 

BAŞKAN — Ekonomi bütçesine devam edi
yoruz. 

Buyurun Hikmet Bayur. 
H. BAYUR (Manisa) — « Arkadaşlar; Eko

nomi Bakanının sözleri ile hemfikir olmadığım 
noktalara geçmeden önce bir yönü belirtmek is
terim. 

Biz burada gerçek ve büyük demokratik bir 
ülkenin çocuklarıyız. (Bravo sesleri). Hürriyet 
ve demokrasi ruhuna uygun olarak kendi dert
lerimizi, ulusumuzun dertlerini alabildiğimiz şid
detle her birimiz kendi tabiatimızdaki biçime 
göre münakaşa etmekteyiz ve bu yolda tartışa-
gelmekteyiz. Bu yoldaki tartışmaların şiddeti 
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hakikatte hür ve demokratik olduğumuzun deli
lidir. Halbuki, hayretle gördük ki, bazı yabancı 
basın, yayın, radyo her ne ise, bunu tamamiyle 
tersine alıyor. Biz burada görüşürken, kavga 
ederken, bir birimize söylerken, bu yurdun evlât
larıyız. Dahma iyisi nasıl olur yolunda biri bi
rimizle kavga ederiz. Bu, demokratlığımızın ge
reğidir, hürriyetimizin delilidir. Ruhlarımızın, 
vicdanlarımızın hür olduğuna kesin bir kanıttır. 
Bu yoldaki tartışmaların bunun aksine misal ge
tirildiğini en hafif tabiriyle hayretle karşıladım. 

Burada daha ileri gitmek istemiyorum. Maka
le olarak yazı olarak herkes istediğini yazabilir, 
fakat burası resmî bir kürsüdür, bu kadarla ye
tinmek istiyorum. 

Şimdi Ekonomi Bakanı arkadaşımızın fikirle
rine geliyorum ve iştirak etmediğim noktaları be
lirtmek istiyorum. 

Esasta bir anlayış farkımız vardır. Ben diyo
rum ki, pahalılığı yenmek hayatı ucuzlatmak işi 
bir hamle işidir, esaslı tutulmalıdır ve kuvvetle 
yürümelidir. Yoksa % 500 pahalılanmış bir 
şeyde % 15, % 20 indirmek bir mesele değildir. 
Mesele bir hamle yapmaktır. Buğday üzerinde 
hamle yapacağız. Buğday deyince bu, köylüden 
buğday almak işi değil onun müştaklarının şe
hirde satılması işidir. Pamuklu şu ve bu üzerin
de hamle yapacağız. Köylünün malını şehirliye, 
şehirlinin malını köylüye daha ucuz satacağız. 
Bu esaslı hamlenin yapılmasının düşünüldüğüne 
dair bir delil görmedim, Bakanın sözlerinde bu
na dair bir delil görmedim. Şu bu ucuzlamalar, 
şu, bu imal artışları var. Bunlar resmî rakam
lardır, münakaşa edecek halde değilim. İkinci 
âmil, fiyat denksizlikleridir. Pahalılaşmada 
öyle âmiller vardır ki, bu yüzden bir kısım 
halk ezilmektedir. Pamuklu da istokumuz var 
mı, yok mu bilmiyorum. Bunun askerî olmayan 
kısmı piyasaya atılmalıdır. Fiyat kırmak için 
lâzımdır. Pamuklu işlerinde Sümerbank ve Yer-
limallar pazarının yirmi milyon birinin on milyon 
birinin kârı vardır. Bu kârlar yapılmamalıdır. 
Çünkü bu tüccara da aksediyor. Tüccar da o 
nispette kârını artırıyor. Sümerbank bu pamuk
lu maliyetinden şu ve bu maksat ki, bu maksatta 
ayrıca münakaşa edilebilir. Bu şekilde pahalı 
satılınca ihtikâr olmasa bile resmen hariçte de fi
yat bindirmeleri oluyor. Tüccar da kârını artı
rıyor, ihtikâr olmasa da fiyat biniyor, resmen 
biniyor. Dolayısiyle bir malı şu veya bu mak-
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satla pahalı satmak teselsülen birçok fuzuli pa
halılıklar husule getiriyor. Bu karşı tarafa da 
tesir ediyor ve umumî hayat üzerinde müessir 
oluyor. Biz ihtikârla yapılan satışları bugün 
yaptığımızdan çok daha fazlasiyle önliyebiliriz. 
Bunun üzerinde bir şey söylenmiyor. Uzak köy-
İcro gittiğimiz zaman 150 kuruşa satılması lâ-
zımgelen bir şey 250, 300 hattâ 400 kuruşa ka
dar satılıyor. Bunu bir dereceye kadar önliye
biliriz. Eşya fiyatları ucuzlarsa köylü de buğ
dayını daha ucuza verebilir. Bu ucuzlama ham
lesi yapıldıktan sonra belki kömürü de daha ucu
za istihsal edebiliriz. Bunlar birbirine bağlı 
şeylerdir. Hamle yapmaktan korkarak, aman 
şunu yaparsak, bu olur, bunu yaparsak şu olur 
diye değil, kütle hücumiyle pahalılığı yenmek 
lâzımdır. Azimli bir el bunu yapabilir. Yani 
Ben Sümerbank ve sairenin fazla kârları, susu, 
busu, bazı yanlış tedbirleri hayatı pahalılaştırı-
yor dedim. 

Yanlış tedbirler alınmıştır, dedim. Başka 
birşeyden bahsedeyim : Meselâ büyükçe mües--
seselerden, iplik fabrikatörlerinden duydum; 
bize resmen verilen iplikler atelyelerimizin iş
letme kapasitesinin çok dunundadır. Böyle iş
lersek zarar ederiz, umumî masraflarımızı kar-
şılryamayız. Bu yüzden dışardan yüksek fiyat
la gizli olarak iplik tedarik etmeğe mecbur 
oluyoruz. Fakat bunu resmî makamlara söy-
1 ivemiyoruz. Çünkü bunu söylediğimiz zaman bi
ze iplik vermezler. Bunun için hesaplarımızda 
resmen aldığımız ipliklere göre yapmak mec-

J buriyetinde kalıyoruz. Vergi, yakıt, ışık mas
raflarını bunların üzerine yüklüyoruz. Maliye
timiz hesap edilirken bu suretle yükseliyor. Bi
zi serbest bıraksınlar ipliği bulacağız, işliyece-
ğiz ve maliyetini ona göre hesap ederek ucuz
latacağız. Bize resmen bugün 50 kilo verili
yorsa 50 kilo da dışardan buluyorsak iş alenî 
olsa umumî masrafımızı 100 kilo üzerinden he
sap edileceği için maliyet daha ucuza gelecek
tir, her dokunan metre kumaş daha ucuzdan 
hesap edilecektir. Bundan başka işin iyi tu
tulmaması ayrıca da bir pahalılık konusu olu
yor. 
' Sonra, paçal usul 1 erinde, meselâ dışarıdan 

bir kumaş geliyor, bir İngiliz kumaşı, bize 10 -
15 liraya nıaloluyor metresi. Parzedelim yün- | 
lü İngiliz kumaşı. Bize 10 - 15 liraya nıalolu
yor amma bizde 40 - 50 - 60 liraya satılıyor. Ne j 
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yapılıyor? Sümerbank mamulâtiyle bir fiyat 
birliği yapılıyor. Bu gayrikanunidir. Buraya 
kanunu gelse, konuşsak, münakaşa etsek bir 
dereceye kadar. Fakat tıpkı tekel maddelerinin 
satışı gibi oluyor. Amma onlar fevkalâde kâr
la satılıyor, bir vergidir. Kanunu geçmiştir. 
Kanuni bir iştir. Bunlar olabilir. Değerinin üç 
misline satılıyor bu hariçten gelen kumaşlar. 
Niçin? ötekilerle fiyat birliği yapmak için. Bu 
gayritabiî birşeydir. Böyle ucuza malolan şey
leri fakir köylere getirip satsak, amma onlar is
terlerse karınlarını doyurmak, kendileri satsın
lar. Fakat bugünkü şekilde yapmak doğru de
ğildir. Deniliyor ki, varidattır. Varidattır 
amma hayatı bu kadar yüksek tutma pahasına 
varidat elde etmek doğru değildir. Bir defa ha
yatı düşürelim, şu pahalılığı kıralım. Belki büt
çemizin açığı da kapanır. Yani bazı yollar de
nemek lâzmdır, başka gözle işi tutmak lâzım
dır. Fakat o yola hiç gidilmemektedir. Bakan 
arkadaşımızın anlattığına göre hiçbir değişiklik 
yoktur. Bu hesap ederek, kitap ederek, pa
muklu % 500 pahalılaşmış olan pamukludur, 
% 10 indireceğim diye çalışmakla olmaz, dâva bu 
değildir. 

Sonra, demin dediğim gibi, bu gibi pahalı
lıklar bazı birtakım yurttaşlarımızı çok zarara 
ve çok sıkıntıya sokuyor, memuru mu diyeyim, 
ihracatçıyı mı diyeyim? Biz bunları eziyoruz. 

Sonra, birçok şeyler vardır ki, hesapsız ya
pılmıştır. Hâki boyadan bahsoluyor, pek iyi 
bilmiyorum, belki rakamlarda hata yaparım, bu 
fabrika 20 ton yapmak üzere kurulmuştur. 
Halbuki bizim bütün memleketteki ihtiyacımız beş 
tondur. Şimdi kapanmıştır. Çünkü birkaç se
neliğini birden yapmıştır, şimdi boş duruyor. 
Böyle hesapsız işler de var. Bu da başka bir ci
heti gösterir. Bariz bir surette görülmekte
dir. Sınai işlerimizin yürümesi için aşağı yu
karı her işletmenin bir plânı vardır. Bunu ya
pıyor. Gerek Sümerbank, gerek Etibank, 
nereye tâbi ise o tasdik ediyor veya etmiyor. 
îş gidiyor. Halbuki bunlar umumî bir plânlaş-
maya tâbi tutulsa fabrikaların plânları umumî 
olarak tetkik edilse bundan çok daha büyük 
faydalar elde edilebilir. Çünkü bu birçok eme
ğin heder olmasma, lüzumsuz yere harcanma
sına sebep olmaktadır. 

Garp linyitlerinde mükellef amelenin kal
dırılması şayanı şükrandır. Yani bu iş için ken-
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di bölgem adına teşekkür etmek isterim. 

Kömür mütemadiyen artıyor deniliyor. Ha
kikaten artıyor. Amma baştan alınıp bu kömür 
işi tetkik edilirse, yani 50 sene evvelindenberi 
tetkik edilirse bunun daima artan birşey ol
duğu görülür. Her sene değil tabiî. 5 senelik, 
10 senelik bir devre alırsak muntazam bir ar
tış vardır bunda. Fakat son yıllarda kül mik
tarı daha çoktur. Lave kömür miktarı daha 
azdır. Dolayısiyle hakikî artış var mı, yok mu 
onda da şüpheliyim. Bu fiyat meselelerinde ta
biî baremin yani insan değerine gerektiği ka
dar değer verilmemesinin çok tesiri vardır. 
Onun için yalnız çok adam kullanıyoruz, çünkü 
barem maaşları azdır ve az olmasını da âmirdir. 
Ondan dolayı bunların birkaç misli iş görecek 
adamı kullanamıyoruz. Ancak, Bakan da bu
nu söylemiştir, ki ben de buna taraftarım, an
cak bu, esaslı surette ele alınmalıdır. Tekrar 
ediyorum, esas dâva işin bugün tutulduğu bi
çimde değildir. Esas dâva ucuzlama hamlesi
nin kırıcı olmasıdır. Yani karşı cepheyi yıka
cak şekilde olmadığı takdirde bu işler düzenle
nemez, böylece devam eder, gider. Maruzatım 
budur. 

EKONOMİ BAKANI F. SÎRMEN (Ri
ze) — Saym arkadaşlar; şimdi söz almış olan ar-
arkadaşm ileri sürdüğü noktalara gayet, kısa ce-
vaplanmı arzedeceğim. 

Arkadaşlar, öğleden evelki maruzatımda mem
lekette fiyatları indirmek mücadelesi yapılır
ken bu mücadelenin Hükümetçe kül hainde ele 
alındığını söyledim. 

Takdir buyurursunuz ki, Hükümetin umumî 
fiyat politikası hakkında Ekonomi Bakanınız, 
Hükümet adına söz söylemek yetkisini haiz olma
dığı için sözlerimi tamamlamak bakımından şu 
noktayı da işaret etmiştim. Hükümette müşte
rek bir çalışma vardır. Ve yine Yüksek Heyet 
takdir buyurur ki fiyat poltikasını tanzim da
ha ziyade, Ekonomi Bakanlığından evvel Tica
ret Bakanlığına aittir. Ve diğer bakan arkadaş
larımın da bu mevzuda ve bu istikamette çalış
tıklarını söyliyerek bunda da muvaffak bir ne
tice alacağımızı ar/etmiştim; Bizim yalnız Devlet 
eliyle istihsal edilen malların fiyatlarında bir in
dirme yapmakla ve yapdığımız indirme ile ikti
fa etmek niyetinde olmadığımızı zaten söylemiş
tim. Diğer Bakan arkadaşlarım da kendilerine 
taalluk eden lmuslarda bu istikamette almış ol-
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duldan kararlan iza hedince, Yüksek Heyete, 
Hükümetin mutelif kollarının pahalılık karşısın
da aldığı tedbirlerin mahiyeti kendiliğinden mey
dana çıkacaktır. Esasen bütçenin tümü hakkmda 
konul üşürken ve gerek diğer vesilelerle Sayın 
Başbakan ve Maliye Bakanı arkadaşım memle
ketteki hayat pahalılığının hangi sebeplerden 
ve hangi amillerden doğduğunu umumî olarak 
işaret etmişlerdir; Bütün bunları huzurunuzda 
tekrarlıyacak değilim. 

Devlet eliyle işleyen müesseselerin mamullerin 
de yapılan fiat indirişlerini bizim için nihaî had 
olmadığını söylemiştim. Diğer indirme yapma
dığımız mamullerden yeni indirmeler yapma 
yolunda gayret sarf etmekteyiz. 

Sonra indirme yapdığımız mamullerin fiat-
larmda da keza yeniden indirme yoluna gitmek 
için çalışıyoruz. Zan ederim arkadaşım yanlış 
istihbar neticesi olarak dedilerki: dışarıdan on 
beş liraya İngiliz kumaşı geliyor Sümerbanka 
kâr ettirmek için ortalama bir fiat esası yapıla
rak 40 liraya veriliyor. Böyle bir şey yoktur. Or
talama fiyat yalınız pamuklu mensucattadır. 
Çünki orada memleket dahilinde istihsal edilen ge
rek devlet eliyle gerek hususi olsun hepsi bizim 

elimizde toplanmaktadır. Halbuki ithal malı olarak 
getirmiş olduğumuz İngiliz kumaşları doğrudan 
doğruya getiren tüccar tarafından halka in

tikal ettirilmekte idi. tnce yünlü kumaş darlığı ve 
bunun üzerinde büyük ölçüde ihtikâr yapma im
kânı ve bilhassa bunu eline geçiren terzi tüccar
ların terzilik ücretini çok yükselterek bu metağ 
üzerinde geniş ölçüde ihtikâr yaptıkları görülün
ce Ticaret Bakanı arkadaşım benden bir dilek
te bulundu ve ben de kabul ettim. Dedi ki, aldı
ğımız kararla idhal edilen ingiliz kumaşlarını 
muayyen nisbetlerde idhalâtçıya bırakalım, çün
ki onun da bir çok müşterisi vardır, malların 
hepsini einden amak doğru değidir; fakat bunun 
bir kısmının Yerlimallarma verelim, bu Yerli-

mallara kaça malolmuşsa, bugünkü mevzuatm husu
si eşhas için kabul ettiği kâr ne ise bu fiyat üze
rinden kumaşlar halka intikal ettirilsin. Ben bu
na muaffakatimi bildirdim. Yalnız bir şartla: 
şayet idhal edilen ingiliz kumaşlarının idhal ma
liyeleri bugün memlekette teessüs etmiş fiyatlar 
üstünde ise bunları alamam. Çünkü milletin pa
rasına dayanarak kurulmuş olan müesseselerin bu 
yüzden zarar görmelerini kabul edemezdim. Bi
naenaleyh ithal mallarından bizim tevziimiz lâ-
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İ : 19 26.} 
/rm gelenlerin memleketin bugün o mevzuda ta
karrür etmiş ona fiyatlarına göre satış imkânları 
mevcutsa bunları alırım dedim. İthal edilen İngi
liz mallarının bugünkü mevcut mevzuata 
göre ithalatçı kârı, gümrük bedeli ödendik
ten sonra perakendecilere verilecek olan kâr 
ilâve edilerek halka intikal ettirmektedir. 
Tahattur buyurunuz ki, bu intikal malları 
muhtelif partiler halinde geldiği için fiyat
ları bazılarının yüksek, bazılarının alçaktır. 
İngiliz kumaşını, yerli kumaş fiyatlarını 
düşürelim diye hakikî fiyatı 15 lira iken 40 
liraya satıldığı malumatını nereden almışlar bil
mem? 

H. BAYUR (Manisa) — Pamukla karışmış 
olabilir.. 

EKONOMİ BAKANI F. SİKMEN (Devam
la) — Pamuklunun ithal mallarım şimdiye kadar 
almıyorduk. Yalnız en son Ticaret ofisi tarafın
dan getirilmiş olan.... Hind bezleri ve Ticaret 
Bakanlığının şimdiye kadar ayrıca tevzia tabi 
tuttuğu ithal pamukluları için sayın Ticaret Ba
kam benden ricada bulundu. Bunların tevziini 
de yerli malların müessesesi marifetiyle yapın 
dedi. Biz de peki dedik. Bunlar hakkında aldı
ğımız karar da tıbkı yünlü İngiliz kumaşları hak
kında aldığımız karar gibidir, pamukluda paçal 
fi atı yaptığımız halde bunlarda yani idhal pamuk
lularında paçal fiatına gidilmemiş perakendeci 
olarak tevzie memur ettiğimiz müesseselere yalnız 
perakendeci kârı vererek tevzi esasını kabul etmiş 
bulunuyoruz (Doğru doğru sesleri) 

Binaenaleyh kendilerine bu malumat nereden 
gelmişse izah buyursunlar ve yahut bu arzettiğim 
sözlere bunları söyliyenlere karşı lazım gelen ce
vabı kendieri versinler. 

Arkadaşlar, planlaştırma, işlerimizde yoktur 
dediler. 

Bir an için tasavvur edilebilir mi. ki, millet
ten vergi alarak topladığımız ve yine milletin 
servetini teşkil eden paralarla memleket dâhi
linde smai müesseseler kurarken bunların nere
ye sarfedileceğini ve nereye gideceğini anlama
dan, dinlemeden sarfedelim. Bunun bir an 
için hatıra gelmesi, yapılan ve yapılacak olan 
işler hakkında umumî bir itimatsızlıktır. 

Arkadaşlar, bu kadar ana dâvalarda değil, çok 
basit işlerde bile plânla hareket ederken ve prog
ramlar yaparken ve hazırlarken, demin de hu
zurunuzda arzettiğim gibi, hangi esaslara da-
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yandığımızı arzettim, dedim ki, kurulmuş te

sislerimizin daha rasyonel çalışması, daha ve
rimli çalışması için noksanlar varsa evvelâ bun
ları plâna aldık, sonra dedim ki, Cumhuriyet 
idaresinin kuruluşundanberi sanayileşme hare
ketinde gözümüzden kaçırdığımız iki ana pren-
sipi daima gözönünde tutuyoruz dedim. Biri 
ham maddesi memlekette yetişen maddeler üze
rinde sanayi kurmak. Yani memleketin ham 
maddelerini memleket dâhilinde kıymetlendir
mek. 

İkincisi; memleket ana ihtiyacına cevap ve
recek ve kütleyi alâkalandıran tesisleri yap
mak. Biz Cumhuriyet idaresi zamanında sana
yileşme hamlelerini ta o zamandanberi bu isti
kamette kurduğumuz gibi yeniden hazırladığı
mız plânları da bu şekilde yapmaktayız. Bina
enaleyh plânsız çalışmak gibi bir şey yoktur. 

Hâki boya işine gelince; arkadaşlar, Kara
bük fabrikalarını görmüş olanlarınız bilir. 
Memleketimizin umumî sınai hüviyetine göre ha
kikaten azametli bir tesistir. Yarının ağır en
düstrisinin nüvesini teşkil edecek olan büyük bir 
tesistir. Biz bunu ilk kurduğumuz senelerde ben 
gözümle görmüştüm. Bugün azlığından şikâyet 
ettiğimiz, yokluğundan üzüldüğümüz kok fab
rikasının gazları asumane mavi bir meşale gibi 
giderdi. Onlardan bugün çelikhane. ve hadde
haneyi işletme suretiyle istifade ediyoruz. Kok 
ameliyesi neticesinde elde edilen katranın binleri 
aşan tâli maddelerini ziyan etmemek için Kara
bük'ün tâli tesislerini genişletmeye çalışıyoruz. 
Bu arada katrandan boya istihsali mümkün ola
bildiğine göre, biz de boya istihsal edebilmek 
için orada ufacık mikyasta mütevazi bir boya 
tesisi vücude getirdik. Bunda ölçüsüz hareket 
edilmiş demekteki mânayı bendeniz de anlamış 
değilim. Kurduğumuz fabrika bize milyonlara 
malolmuş değildir. Ufacık bir mikyasta belki 
50 - 100 bin lira arasındadır. Böyle küçük bir 
tesisle bu hâki boya ihtiyacımızı karşılarken bu 
istihsal ettiğimiz hâki boya belki istihlâkimizin 
üstünde olabilir. Fakat bu fabrika tam kapasi
tesi dâhilinde çalışmıyabilir. Amma hiç istis
mar etmemektense bunu memleket ölçüsünde is
tifadeyi temin haddinde kalsa dahi buna ölçü
süz hareket edildi demek günah değil midir, ri
ca ederim? (Doğru sesleri) 

Arkadaşlar; en son olarak kömürün artısı
nın da doğru olup olmadığında şüpheli bulun-
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dukl arını söylüyorlar. Arkadaşlar, rakamlar 
hakikati beliğ bir surette ifade etmektedir. Hat
ta onun üstünde olarak realite şudur: Memle
ket sanayiinin inkişafında, gelişmesinde ve o-
nun istilzam ettiği geniş ölçüde kömür sarfiyatı
mıza rağmen bugün kömürsüzlükten mefluç ha
le düşmek vaziyetine bir gün gelmiş bulunan 
memleketimizde bütün ihtiyaçları karşıladık ve 
müesseseler asgarînin çok üstünde sayılacak 
olan stoklarını yaptığı halde bugün Havza'da çı
karılmış ve nakle amade yüz küsur bin ton kö
mürümüz vardır. 

Bu istihsal hacmimizin artışı bize demin de 
arzettiğim gibi belki bu günlerde mukavelesini 
imza edeceğimiz 150 bin ton kadar kömürü İs
viçrelilere satmak cesaretini vermiştir. 

Bütün bu işler, hayalî rakamlarla olabilir 
mi ve şüphe ile nasıl hareket edilir] 

Kendisinden çok rica ederim biraz da lehi
mize şüphelensinler. 

Arkadaşlar, sözümü bitirirken bir kanaati
mi ifade edeyim. Hepimizin amacı olan memle
ketimizi ileri medeni memleket seviyesine yük
selmek için sanayileşmenin biran evvel tahak
kuk etmesi lâzımdır. 

Geçen müzakerelerde de arzettiğim gibi biz. 
haricî imkânların müsait olmasının belirdiği bu 
anda bu hamleyi yapma kararını almış bulunuyo
ruz. Smai kalkınma hamlemizde mesuliyet yükü
nü sırtına verdiğiniz naçiz arkadaşınız ve be
nim mesai arkadaşlarım bu büyük ödevlerini ya
parken Meclisin göstereceği yakm alâka ve sıcak 
müzahereti en büyük kuvvet kaynağı saymak
tadır. 

Arkadaşlar, Yüce Heyetinizin bu alâkası mev
cut oldukça bu yeni büyük hamlelerde de muvaf
fak olacağımıza eminiz. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Bir sual var, efendini. (Kâfi 
sesleri) 

Bölümlere geçilmesini yüksek oyunuza sunu
yorum. Kabil edenler... Etmiyemler... Kabul edil
miştir. 
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B. 
613 

614 

615 

Bakan Ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Aylıklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
5 320 

1 115 711. 

180 796 

B. 
«16 

617 

(i İS 

619 

620 

621 

622 

623 

624 

625 

626 

02S 

629 

630 

631 

(ieçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178, 4598 ve 4599 sayılı kanun
lar gereğince yapılacak zamlar 
ve yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret, 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmişti]-. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
tüyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı kanun gereğince yapı
lacak tedavi giderleri ve yolluk
ları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Teşviki Sanayi Kanunu gereğin
ce verilecek prim karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
.Sanat modelleri satmalmmasr, 
dağıtılması giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kongrelere ve Uluslararası ku
rumlara katılma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Krom madenleri ve Ereğli Hav
zası, ocakları ve başka madenlerin 
ruhsat tezkeresi ve imtiyaz sahi
bine 2818 sayılı kanunun 6 ncı 
maddesinin A. B. C. bentleri ge
reğince verilecek tazminat ile aynı 
madenlerdeki tesisat karşılığı ola
rak ruhsat tezkeresi veya imtiyaz 
sahiplerine verilecek tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yazı, yayını ve propaganda gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Ura 
97 J58 

156 

38 

24 

10 

47 

10 

7 

99 

14 

740 

000 

750 

500 

935 

250 

000 

501 

000 

10 000 

295 000 

10 002 

5 000 

10 000 
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R. Lira 

032 Yabancı uzmanlar, tercümanlar 
ve memurlar ücreti 65 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

633 Ziyafet giderleri 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

634 Onarma giderleri 2 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

635 4614 sayılı kanun gereğince öde
necek emekli keseneği karşılığı 7 440 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

636 Geçen yıl borçları 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

637 Eski yıllar borçları 2 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

638 2804 sayılı kanım gereğince ^la
den Tetkik ve Arama Enstitü
süne yardım 6 013 487 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Oy toplama muamelesi bitmiş
tir. 

B - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı büt
çesi : 

BAŞKAN — Söz almış olanları okuyorum : 
Dr. Muzaffer Canbolat, Mebrure Aksoley, Hüsa
mettin Tugaç, Dr. Talât Simer, Dr. Muhtar Ber-
ker, Salâhattin Kutman, Muhittin Baha Pars, Dr. 
(11. Niyazi İsmet Gözcü, Dr. Osman Şevki Uludağ, 
Dr. Esat Oktay, Dr. Kemali Bayizit, Zihni Or-
hon, Feyzullah Uslu, Dr. Bahaettin Kökdemir, 
Cafer Özelçi... 

Dr. M. CANBOLAT (Gazianteb) — Sayın ar
kadaşlarım; geçen bütçede Sağlık Bakanlığından 
dört dilekte bulunmuştum. Bugün buna iki di
lek daha ilâve edeceğim: Birincisi, eczanelerin 
tahdidi dolayısiyle husule gelen vaziyet hakkında
ki fikrim ve buna karşı Sağlık Bakanlığının nok-
tai nazarını öğrenmektir. 

ikincisi de, trahom mücadelesidir. 
Sayın arkadaşlarım; geçen seneki dört dile

ğimden üçüne, cevap alamadığımdan dolayı hem 
bu üç için, hem de yeniler için Sağlık Bakan] r-
ğmjn noktai nazarını söylemesini memleket için 
faydalı görmekteyim. 

Geçen sene zaruri vaziyet olmadıkça memurla
rın kış mevsiminde değil, yazm nakledilmesini 
rica etmiştim. Sağlık Bakanlığı bu hususta ted
bir almıştır, teşekkür ederim. Diğer Bakanlık
ların da bu hususu gözönünde bulundurmalarım 

rica ederim. 
îkincisi; doğumevleri meselesidir. Bu'memle

kette doğumevlerinin açılmasına taraftar olan 
bir arkadaşınızım. Fakat memleketin içinde bu
lunduğu vaziyet ve imkânsızlık dolayısiyle bu 
doğumevlerinin, mevcut olan bir hastaneye bir 
kovuş ilâvesi suretiyle, şayet o kasabada bir has
tane yoksa evvelâ hastane açılması ve oraya bir 
doğum kovuşunun ilâvesi yoluyla yapılması fay
dalı olacağına kaniim. Çünkü arkadaşlar; bu 
suretle her şehrimizde, her kasabamızda bir has
tane olacak, o hastanede bir kadın mütehassı bu
lunacaktır. Doğumevini mevcut hastaneye ko
vuş ilâvesi suretiyle alırsak bir doktorla iki 
yeri birden idare etmek imkânı elde edilmiş olur. 
Burada yatacak olan hastalar hastanenin müte
hassıs hekimlerinden, laboratuvarından, rönt ko
ninden istifade etmiş olur. Çünkü bizim memle
ketimiz her şehrinde ve her kasabasında bir has
tanesi olan bir memleket değildir. Biraz son fa 
arzedeceğim gibi bu cihetler hakikaten memleke
timizde dikkatle, ihtimamla nazarı itibare alın
ması lâzımgelen şeylerdir. Geçen seneki dilekle
rimde belirttiğim konulardan birisi kariyer aka
demik esası idi. Sağlık Bakanlığında çalışan 
mütehassıs hekimlerin tâyini meselesi hakikaten 
meslekinde tekâmül etmek istidadında bulunan, 
yükselmek istiyen, çalışan, uğraşan ve didişen 
bir kimseyi on yataklı bir hastaneden 100 yatak
lı, 500 yataklı bir hastaneye küçük bir kasabadan 
büyük bir şehre getirmek için tek yol ve tek ça
re onun meslekinde gösterdiği hakikî alâka dik
kat, ihtimam ve yükseliş olmalıdır. Bundan baş
ka hiçbir şey meslek tekâmülüne yol açmaz. 

Dördüncüsü arkadaşlar, hasta yardım sandığr-
dır. Ben şahsi kanaatim olarak memleketimizde 
sağlık işlerinin başarılabilmesi için tek çare ola
rak bulunduğum bu mevzuu, iki mevzudan sonra 
söyliyecegim. 

Bu mevzularda şudur: Arkadaşlar; eczanele
ri, 24 ocak 1927 tarihinde kabul ettiğimiz bir ka
nunla tahdit ettik. Esbabı mucibeyi okudum, 
esbabı mucibede diyor ki, 600 eczanemiz vardır, 
bunun 300 ü İstanbul'da, 300 ü de Anadoluda-
dır, Binaenaleyh, biz eczaneleri tahdit edersek, 
Anadolu'nun küçük şehirlerinde bile eczane açıl
mış olacaktır. Şimdi vaziyet ise şudur 1927 ta
rihinde 300 ü İstanbul'da 300 ü Anadolu'da bu
lunan 600 eczaneye karşı bugün 493 eczanemiz 

var. 
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"bunların 140 ı İstanbul'da, buna mukabil 353 de 
Anadolu'dadır. O kanunun faydası istanbul'da 
140 eczane kalması hususunju. temin etmesidir. 
Ru vaziyetdende kim faydalanıyor takdirinize 
bırakıyorum. 

Asıl maksat eczanesi olmıyan kasaba ve 
şehirlere eczane açmak olunca o esbabı muc-
beye göre yapılan kanun bunu temin ve tat-
mn etmiş değildir. Bugün 4 vilâyet merkezi
mizde ve 269 kaza merkezimizde eczane yok
tur. Binaenaleyh bu tahditten hiç bir fayda 
elde edilmiş değildir. O halde ne yapmak lâ
zımdır. Nasıl ki, bir kazaya, bir vilâyete bir 
hâkim, bir belediye reisi, bir doktor tâyin 
etmek lâzım geliyorsa, aynı şekilde bu kasaba 
ve şehirlere de bir eczacı tâyin etmek mümkün
dür. Ayrıca ya bir eczacılar kooperatifi teşkil 
ederek bunları temin etmeliyiz. Beyahut da 
Belediye, Hususi Muhasebe veya Sosyal Yar
dım Bakanlığının yardımiyle bu eczaneleri aç
mak mecburiyetindeyiz. Bilmiyorum Sağlık 
Bakanlığı bu hususta ne düşünmektedir. 

İkincisi, trahum, meselesidir. Arkadaşlar, 
çok teessürle belirtmek isterim ki, 12 vilâyeti
mizde, 3 milyona yakın vatandaşımızın yaşadı
ğı bir bölgede trahum endeksi % 60 dır. Mil
yonlarca insanın mübtela olduğu bu hastalık 
anne kucağında başlar, bununla mücadele ha
kikaten güç ve çetindir. Bunun yuvası arzet-. 
tiğim gibi anne kucağıdır. Bunun için yapıla
cak tedbirler ve alınacak kararlar çok geniş 
mikyasta olması lâzımdır, çok büyük bir para 
ister. Bir buçuk milyondan fazla trahomlu için 
ayrılmış olan para 410 000 liradır. Bu para 
hiç bir şekilde bunu karşılayamaz. Hattâ bir 
tek kasabanın bile trahum mücadelesine kâfi de
ğildir. Bu sene yazın bir kaza merkezinde bir 
günde müracaat eden trahumluların sayısı 2349 
olduğunu gördüm. En aşağı günde bin kişi 
tedavi olmak için müracaat etmektedir. Bunu 
karşılıyacak hekim ve orada çalışanların adedi 
asla bu ihtiyaca kâfi gelemez. Onun için Sağ
lık ve Sosyal Bakanlığının birinci vazifesi baş
ta gelen vazifesi, koruyucu tedavidir. Koru
yucu tedavi de sıtma ve trahum gibi memleke
timizde en çok tahribat yapan hastalıklar için 
tatbik edilmelidir. 

İkinci nokta; sıtma, trahom gibi memleketi
mizde tahribat yapan iki büyük hastalık vardır. 
Trahom ile mücadele 400 000 lira ile başarıla-
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eak bir dâva değildir. 

Arkadaşlar; bundan sonra hasta yardım san
dığı meselesine geliyorum. Bu kürsüden mü
teaddit defalar söylediğim gibi; sağlık isleri
mizin düzelebilmesi, medenî ve ileri bir mille
tin sağlık işleri derecesine yaklaşabilmesi için 
tek çare vardır. O da sağlık işelrimizle, va
tandaşlarımızın alaka ve para yardımını temin 
etmektir. Bunu, yapmalıyız. Bütün dünyada 
bu, böyledir. Eğer biz, yalnız, Sağlık Bakan
lığı bütçesindeki ödenekle bütün vatandaşların 
sağlığını korumak ve hasta olanları tedavi et
meğe kalkarsak asla bir iş göremeyiz. Dün
yanın her tarafında 10 000 nüfusa düşen has
ta yatağı şu şekildedir: İngiltere'de 50, Dani
marka'da 63, yakın komşularrauzda 12-15, biz
de 7 dir. Fakat bizdeki bu 7 nin bir hususiyeti 
vardır 13 bin küsur hasta yatağından % 50 si 
İstanbul'dadır. Diğer % 50 nin fazla bir mik
tarı da büyük şehirlerdedir. Küçük şehirleri
mizde hastaların ameliyat olması, tedavi gör
mesi icabeden hastalar için yatacak bir tek ya
tak yoktur. Kışın Van'da hastalanan veya Si
irt'te ameliyat icabettiren bir hastayı İzmir'e, 
İstanbul'a göndermeğe imkân yoktur. Başka 
milletlerde bu böyle değildir. Avrupada iki şe
hir arasındaki mesafe ve bunlar arasında işli-
yen vesaiti nakliye bizim büyük şehirlerimizde 
bir tarafından öbür tarafına kadar olan mesa
fe kadardır. 

Bunun için onbin kişiye yedi yatak isabeti 
bizim hesabımıza göre doğru değildir. Bizde 
iki yatak bile düşmez. Tekrar ediyorum, bütün 
milletlerin yaptığı, komşu Devletlerin yaptığı 
gibi her vatandaş senede kazancının pek cüzi 
bir kısmını meselâ senede iki lira verecek olur
sa hem memlekette sağlık müessesesi çoğalır, 
hem de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığımızın 
bütçesinde büyük para artar ve bununla da tra
hom mücadelesi ve saire gibi mücadeleleri ya
parız. Cumhuriyet devrinde Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı büyük hamleler yapmıştır. 
Fakat bu devirde körlerin bulunması doğru 
mudur? Trahom işinin ileri gittiğini iddia et
mek hakikati görmemek demektir. Sağlık Ba
kanlığının yegâne yapacağı iş hasta yardım san
dıkları yapmaktır. Bu münasebetle İstanbul'
daki ecnebi profesörlerle ve buradaki profesör
lerle görüştüm. Diyorlar ki; Türkiye'de vilâ
yet vilâyet mahallî hasta yardım sandıklan te-
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şekkül edecek ve sonra bunlar birleşecek olur
larsa çok faydalı olacaktır. Çünkü her vilâyet 
içinde 200 - 300 bin kişi vardır. Bunların ve
recekleri birer, ikişer lira ile o vilâyetin ihtiya
cına yetecek bir mevcudiyet vücude getirilebi
lir. Yoksa bütçesi 7 500 lira olan bir hastane 
00 bin nüfuslu bir kazaya kâfi gelmez. Arzet-
tiğim şekilde yapılacak hasta yardım sandığı 
başarıya götüren kolay birşeydir, fakat kolay
lığı nispetinde faydası çok büyüktür. 

Bu altı noktai nazarım hakkında Sağlık Ba
kanlığı fikrini söyliyecek olursa çok minnettar 
kalırım. Maruzatım bundan ibarettir. (Alkış
lar). 

M. AKSOLEY (Ankara) — Sayın arkadaş
lar; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1946 
bütçesi konuşulurken önemli gördüğüm bir konu
yu incelemek için huzurunuza geldim. 

Bütçe kanunu tasarısının 660 numarasında 
hastahaneler, sağlık ve sosyal yardım kurumları 
basıldı bölümde çeşitli sihhî müesseseler için sekiz 
milyon liraya yakın bir ödenek koduğunu mem
nunlukla görüyoruz. Hususî idare bütçelerinin 
sıhhat bölümleri de ayrıca mütalaa edilmelidir. 

Şimdi biz zaman zaman, yer yer hastahaneler 
doğum evleri, dispanserler çocuk bakımevleri ve

saire gibi sıhhat müesseselerini açıyoruz. Bunla
rı sıhhi modern tesisatla teçhiz ediyoruz ve halk 
hizmetne arzedyoruz. Lâkin bu kadar masraf ve 
fadakarlığa mukabil hastalanan vatandaşlar ge
reği gibi bu sıhhat müesseselerinden faydalanamı
yor tedavi edilentiyorlar ve istirahat edemiyor
lar. Bunun başlıca sebebi bakım personeli
nin kalite ve kantite bakımından... kifayet
sizliğinden ileri geliyor. Hepiniz bilirsiniz 
arkadaşlar, bir hekim hastasıyla günde 
ancak on dakika meşgul olabilir. Ondan 
sonra, o hekim hastasını bedenen, ruban fikren sag 
lam; ahlaklı, faziletli, bilgili şefkatli bir hemşi
re eline bırakır. Memleketimizde bu vasıfta hem
şire çok azdır. Sağlık Bakanlığı bu ihtiyacı göz 
önünde tutarak bu yıl hastahane bulunan yedi 
yerde hemşire okulu açmağa karar vermiştir. Bu 
karanın büyük bir şükranla karşılarım. 

Arkadaşlarım 1939 yılında, ikinci büyük har
bin arifesinde Almanyada on beş gün sabahtan 
akşama kadar süren büyük bir kadın teşkilatını 
gezmiştim. Bunun bir şubesini de çocuk ve has
tabakıcı hemşireler, ziyaretçi hemşireler teşkil 
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I ediyordu. Ziyaretçi hemşirelerin arkasında çan

tası veya sepeti, bunun içinde lüzumlu alat ede
vat ve eczası bulunduğu halde bisiklet, moto
siklet veya küçük bir otomobil ile kendisine ay-
rıbnış olan bölgede köy köy, ev ev dolaşırlar bu 
şefkatli sağlık koruyucuları bilhassa köy ka
dınlarının yardımcısıdırlar ve öğüt vericisidirler. 

Ankara Halkevi köycülük kolunda çalışır
ken, köylü kadınını köyünde ve evinde ziyaret 
ettiğim zaman gödüklerimi burada tafsile geç-
miyeeeğim. Bu teşkilatın memlekette, bizim mem
lekette lüzumuna, şiddetle lüzumuna kanaat ge
tirdim. Etimesgut sıhhat merkezinde bu teşkilâtın 
küçük bir numunesini görüyoruz. 19 köyün sağ
lığı ile ilgili bulunan bu gibi hayırlı sıhhat mer
kezlerinin sevgili yudumuzun dört bir bucağına 
yayılmasını candan ve gönülden temenni ederim. 

Arkadaşlar, Milletlerarası Hemşireler Der-
I neği bir memleketin hemşire ihtiyacını şu şe

kilde hesaplıyor : Her bin nüfusta iki kişinin 
hastanede yatak işgal ettiğini farzediyor ye 5 
hastaya bir hemşire lâzımdır diyor. Biz biraz 
daha tasarruflu hareket ederek beş hastaya de
ğil de 10 hastaya bir hemşire lâzımgeldiğini 

I kabul edecek olursak 20 milyon nüfusumuzun 
dört bin hemşireye ihtiyacı olduğu meydana çı-
kar. Aynı zamanda halkın sağlığını muhafaza 

I etmek ve sağlamları hastalandırmamak için zi
yaretçi hemşire teşkilâtına da önem verdiği-

I miz takdirde; 6 000 nüfusa bir ziyaretçi hem
şire; (İngiltere ve Amerika'da 4 000 nüfusa bir 

| ziyaretçi hemşire hesap edilmektedir) biz 6 000 
i nüfusa bir ziyaretçi hemşire kabul edersek 
! 3 200 ziyaretçi hemşireye ihtiyacımız olduğu 
; meydana çıkıyor. 
I Sağlık Bakanlığımız, hemşire dâvasına el 
f koymuştur. Fakat okul açmakla dâva hallolun-
j muş değildir. Okula öğrenci bulmak ve bun-
! lan mesleke bağlamak ta lâzmıdır. Hemşirelik 
i kutsi bir meslektir. Hemşirelik; görevi çok ezi-
i yet, ıstırap verici, fedakârlık ve feragati ica-
i bettirmektedir. Evvelâ bunun tam değerini ve 

kıymetini vermek gerektir. Sağlık Bakanımız 
! bundan yedi ay önce, yedi aylık bütçe körüş-
I melerinde, bize çok yakında bir hemşireler ta-
j sarısını getireceğini vait buyurmuşlardı. Bunun 
I biran önce gelmesini temenni ederken, tasarı-
ı ıım içinde hemşireleri maddi ve mânevi tatmin 
| edecek ve onları bu mesleke bağlıyacak, mes-
, leki cazip kılacak hükümleri bulunmasına bil-
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hassa ehemmiyet ve önem• vermelerini rica edi-
y o ram. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Hüsamettin Tugaç. 
H. TUGAÇ (Ağrı) — Cumhuriyet Hükümet

lerinin feyizli ve verimli işlerinden seçim böl
gemin gördüğü faydaları bundan evvelki bütçe
ler münasebetiyle arzetmiştim. 

Bugün sağlık işlerimiz üzerinde de bir iki 
ricada bulunacağım. 

Arkadaşlar, sağlık işleri, bizim o tarafın 
en esaslı dertlerinden biridir. 

Ağrı'da; frengi, cüzam, trahom, son zaman
larda sıtma, verem daima ilerlemekte ve Önemli 
bir durum almaktadır. 

Vilâyet merkezinde, hususi muhasebeye ait 
50 yataklı bir hastane vardır. Fakat tahsisat-
STzlık yüzünden ancak 25 yatağı iş görebilmek
tedir. Üst tarafı boş kalıyor, işletilemiyor. 

Vilâyetin 5 kazasında tek bir doktor var
dır. Hastanede yeter doktor yoktur. Frengi 
muayenesi için kan Ankara'ya gelir burada in
celenir, iki ayda cevap gider. O zaman da fren
giliyi bulamazlar. Çünkü işin uzamasından 
ümitsizliğe düşen hasta ekseriya bir daha uğ
ramaz. 

Cüzamlrlar serbest dolaşırlar, yalnız Diya
din kazasında 50 cüzamlı vardır. Bunu vilâye
tin G kazasrna nispet edersek 300 hesabı ken
diliğinden meydana çıkar. ACT olduğu kadar 
tiksindirici bir manzara arzeden cüzamlılar 
hastane bulamazlar ve yapılacak bir iş olmadı
ğı neticesine varırlar. Geçen sene Sayın Ba
kandan ricada- bulunmuş, bir çare istemiştim. 
Dediler ki : İçel vilâyetinde cüzamlılar için bir 
köy ayrılacak ve cüzamlıların hepsi orada top
lanacak. Bu sene bir netice alınamadığı habe
rini edindim. Sayın Bakanımızın bu hususta 
ne düşündüğünü açıklamalarını rica ederim. 

(ieçeıı sene Doğuhayazit Kazasında iki yüz 
çocuk boğmaca ve difteriden ölmüştür. Oradan 
bulunan doktordan işittim. Serom ve ilâçsızlık 
yüzünden doktor eli bağlı seyirci kaldı. Kaza
larda doktor yoktur, hastahaııeler kifayetsizdir. 
Bakanlıktan bunun sebebini sordum. Dediler 
ki oralara doktor bulamıyoruz, gitmiyorlar, gi
denlerde durmuyorlar. Arkadaşlar, bu ciddi 
mesele üzerinde biraz durayım. Bu iş yalınız 
doktorlara mahsus değildir. Bütün memurları
mız için l)iı böyledir. Şark bölgesi uzaktır, 
mahrumiyet çoktur. Kazalarda ilâç, okul, dok

tor bulunmaz. Ruhî ihtiyaçlar hiç tatmin edi
lemez. Bu hal insanlar ve bilhassa memurlar 
üzerinde menfi tepkiler yapmaktadır. Bunu ta
biî görüyoruz. Ancak derhal hoşnutluğumuzu 
mucip olacak bir şey daha söyliyeyim. Bu ciddî 
durumu gözönüne alan Hükümetimiz şark bölge
sinde bu hali ıslah edecek tedbirler almak üze
redir. Hakikaten buna ciddî ihtiyaç vardır. 
Memurlar oraya harcırah kifayetsizliği yüzün
den borçlu olarak giderler, gittiği zaman mu
hitinden edindiği menfi tesirler dolayısiyle de 
ya kendi derdine düşer ve işi oluruna bırakır, 
veyahut oradan bir an evvel ayrılabilmek için 
sebepler ve hadiseler ihdas eder, nihayet ora
dan kaldırılır. Oraya gelen her bakanlık me
muru için vaziyet böyledir. Bereket versin Hü
kümetimiz artık bu işe bir çare bulmak yolun
dada-. Çok rica ederim Sayın Başbakan İm hu
susta hazırlanan kanun tasarısını bir an evvel 
Meclise getirsinler. Bu tedbirden sonra eğer yi
ne sarka doktor ve memur bulamamak vaziyeti 
karşısında kalırsak o zaman elbette kanuni ted
birler almak zaruri olur. Hatırlarsınız 1923 te 
şarkta Pasinler'de büyük ve şiddetli bir zelzele 
olmuştu. Büyük Atatürk oraya gitti, zelzele 
mıntakasında doktor bulamadı. Bunun üzerine 
369 sayılı kanun çıkarıldı. Bu kanuna göre; 
tatbikat müddetini ikmal eden her doktor iki 
sene mecburi hizmete tâbi tutuluyordu. Üç se
ne hizmeti kabul edenler ise M ki da meccanen tah
sil ettiriliyordu. Bunlardan Hükümetin istediği 
yeri kabul edenlere muayyen maaş zamları da 
veriliyordu. O ihtiyacın icabına göre çıkmış 
olan bu kanun bilmiyorum neden 9 sene sonra 
değiştirildi, mükellefiyet kaldırıldı. Bugünkü 
vaziyet nedir? Yüksek tahsil müesseselerinde 
tahsil gören her '^enc tahsil müddetinin bir bu
çuk misli mecburi hizmete tâbidir. Yanı altı 
sene tahsil gören bir genç Devlete 9 sene hiz
metle mükelleftir. Fakat nedense tıbbiyeyi ik
mal edenler tahsillerinin yarrsı kadar, yani 3 
sene mecburi hizmete tâbi tutuluyorlar. Bilmi
yorum bu hususta Sağlık Bakanlığı ne düşünü
yorlar. Bu farkı aradan kaldırmak hem dok
torsuz bölgelere hekim bulmak, hem de bir ada
letsizliği, diyeceğim, ortadan kaldırmak için 
lüzumludur. 

Sözümü kısa kesmek istiyorum arkadaşlar, 
Ağrr bölgesi, Van vilâyeti hasılı şark hudut
larına 'ak in o lan bölgeler hududunun hemen 
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öte tarafında olup biten çok ciddî olayların ışı
ğı altında şunu arzediyorum ki Hükümetimizi 
zaten geri kalmış olan o bölgeye bilhassa ehem
miyet vermek mevkiindedir. Daha özel düşün
celerle daha büyük bir önemle oralara el uzat
mak durumundadır. Bu arada Sıhhat Bakanlı
ğımızdan olan ricamı da tekrar edeyim: He
kimsiz, ilâçsız kalan o mıntakaları Hükümetin 
alacağı esaslı tedbirlere muvazi olarak daha çok 
verimli iş bekliyoruz. Evvelce de söylediğim gi
bi Karaköse'de hususi muhasebenin yaptırdığı 
güzel bir hastahane binası vardır. Fakat işliye-
memekte ve işletileınemektedir, hatta diğer 
bölgelerimizin zararına da olsa imkân bulurlar
sa bu sene Ağrı hastanesini bakanlık hesabına 
ve roüvazenei unıumiyeye alsınlar. Bunu rica 
etmekle sözümü bitiriyorum. 

Dr. T. SÎMER (Bursa) — Aziz arkadaşla
rım, Sağlık bütçesi üzerinde tabiatiyle konuş
mak hevesi, bu meslek içerisinde uzun zaman 
hizmet görmüş bir arakadşınız sıfatiyle daima 
gönlümde yer alır. Fakat 1945 bütçesi konuş
ması esnasında şahsi görüşlerimi ve fikirlerimi 
etraflıca arzetmiştim. Bunları tekrar etmek is
temiyorum. Hatıralarınızı yoklarsanız, meslek 
şahsiyeti maneviyesi ve gerek meslek arkdadaş-
larımın mesaisi ve gerekse memleket dâhilinde 
yapılacak sıhhi teşkilât hakkmda kabataslak 
gördüklerimi söylemiştim. Buna ilâve edecek 
bir şey kalmıyor. Yalnız yeni olmak itibariyle 
bir iki nokta üzerinde Muhterem Heyetinizi ten
vir etmek ve bu meyanda da Sayın Bakanı
mızdan bazı noktaları temenni etmek istiyorum. 

Olağanüstü sıtma mücadelesini her sıtma 
mücadelesinde olduğu gibi bu defa da haklı 
veya haksız tarizlere uğradığını hepiniz hatır
larsınız. Meteorolojik hâdisatla ilgili olan 
bu mücadelenin muvaffakiyetle başarılmasını, 
istiyerek veya istemiyerek, doğru veya yanlış 
bir kanaatla muvaffakiyeti bu işe atfeden arka
daşlarımızı dinlemiş bulunuyorum. Bunun tesir 
derecesini tesbit edecek elimde vesikalar ol
mamakla beraber cevi hâdiselerin olağanüstü 
sıtma savaşı üzerindeki iyi veya kötü tesirini 
yakından duymuş ve bu işlerde uzun müddet ça
lışmış bir arkadaşınız olarak arzedeyim ki, bu 
muvaffakiyet yalnız cevi hâdisatm icabından 
ibaret değildir. Bu muvaffakiyeti eğer sırf bu 
hâdiseye bağlıyacak olursak bu işin içerisinde 
çalışmış ve hakikaten uğraşmış olduklarını şahsi j 
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I gezilerim esnasında görmüş olduğum arkadaş

ları çok müteessir etmiş oluruz. Mesai itibariyle 
hakikaten olağanüstü mesai yapmış çok güzide 
arkadaşlarımız, takdirinize lâyik şekilde bu 
muvaffakiyetin bir kısmını üzerlerine almak şe
refine mazhardırlar. Bunları ve bu hakikatları 
söylememe bilhassa müsaadelerinizi rica ederim. 
Kendisi eski bir arkadaşım olmak itibariyle bu 
hususta baştaki Bakanımıza yervermek' istemi
yorum ; şerefin hepsini arkadaşlarına bırakmak 
istiyorum. Hakikaten çok yerinde mesai yap
mışlar ve gönlümüzü şenlendirecek muvaffakiyete 
âmil olmuşlardır. 

İkinci nokta ; Sağlık Bakanlığımızın huzu
runuzda takdim etmiş olduğu önümüzdeki se-

| nelere ait mesainin en mühim ve önemli parçası 
olan, sağlık merkezlerine dokunmak istiyorum. 
Sağlık merkezleri; medenî alemin bilhassa Ame
rika'nm teşkilâtı sıhhi konusu olarak üzerinde 
en çok durduğu ve dikkat ettiği, çalıştığı bir 
mevzu olmuştur. Bu mevzuda geniş izahat ver
meğe, tahammülünüz kalmadığını bilyonun; yal
nız bu haberi beşaret, haberi beşaret diyorum, 
bu güzel teşkilâtın memlekette kurulması arzu
sunun, yapılması şöyle dursun izhar edilmesi 
dahi bizim için bir ümittir. 

Kurulduğu günden itibaren bugüne kadar 
tek başına çalışan Etimesgut Dispanserimizi ya
kından gören ve tanıyanlar takdir eder ki, ha
kikaten takdire lâyik bir mesai yapmıştır. 
Bu sağlık merkezlerinin yalnız memleketin il
lerinde ve ilçelerinde değil köylerine kadar gö
türüleceği vâdı da cidden takdir ile karşılana
cak bir iştir. Bunların bir hususiyeti var, Zan
nediyorum ki, memleketimize daha uygun ol
mak itibariyle sağlık merkezleri yalnız koru
yucu tababet bakımından değil, aynı zamanda 
tedavi yapıcı tababatin de küçük nüvesi ve 
unsuru olarak çalışacaktır. Sayın Bakan, bize 
bu güzel müesseselerden 750 tane yapacağını 
vadediyor. 400 zü ilce merkezlerinde 350 si de 
köylerde olacak demek. 

Hakikî bir şekilde Türkiye sağlık teşkilâtını 
kurduğu gün ben tahmin ederim ki, bu vadi 
âlilerini birkaç misline çıkarmak zaruri olacaktır. 
Etimesgut dispanserinin mesai sahası 17 köy 
ve 1 çiftlikten ibarettir. Bunu 20 olarak kabul 
edersek 40 bin olan köylerimizi 20 ye taksim et
tiğimiz zaman harici kısmet 2000 eder ki, bu ra
kam kurmak mecburiyetinde olduğumuz sağlık 
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merkezleri adedim gösterir. Sayın Bakanımız ı 
750 olarak getirmişlerdir. İleride bu teşkilâtın 
2000 e çıkarılmasını temenni ederim. Henüz te
şekkül devresinde olan bu sağlık merkezlerimiz 
yaşayabilmesi için bir nokta üzerine nazarı dik
katlerini çekeceğim. Biraz önce işaret ettiğim 
gibi bu sağlık merkezleri köyde mesai yapacak 
arkadaşlarımız için en temiz sağlık müessesesi
dir. Köyde mesai dediğim zaman, bundan ev
velki konuşmamda da işaret ettiğim gibi, köye 
gidecek hekim davasıdır. Köye, değil, kasabaya 
değil maalesef büyük vilâyet merkezlerine gön
derdiğimiz hekimleri diğer memur arkadaşlarımız 
gibi orada tutmanın imkânı olmıyor. 

Ben bu arkadaşları günahkâr bulmuyorum 
uzun uzadıya izah ettiğim gibi gittikleri kazalar
daki mahrumiyetler bunları oralardan uzaklaştı
rıyor. Adliyemizin en büyük makamının reisi, 
birçok arkadaşlarımızın da bulunduğu açılma tö
renindeki söylevi hâlâ bütün çıplaklığı ile kula
ğımda çınlıyor. Bu sayın Başkan diyorlardı ki, 
biz kazalarda hâkim oturtamıyoruz. Çün
kü orada hekim yok, mektep yok. Çünkü 
bunlar orada en basit ihtiyaçlarını tatmin edemi
yorlar. Zaruri olarak uzaklaşıyorlar. Ben buna şu
nu ilâve edeceğim; kazalarda hekimleri oturtabil
mek için yapılacak merkez binaları yanında hiç 
bir zaman memur lojmanlarını unutmamalıyız. 
Lojmanı olmayan en basit istirahatini temin ede
meyen bir arkadaşın mütemadiyen bu memleke
tin dertleri ve elemleri üzerinde hevesle çalışabil
mesine imkân yoktur. Sayın Bakandan şunu 
rica ederim ki, kendilerine şahsan da arzettiğim 
gibi, yapacakları müesseselerin yanında mutlaka 
çalıştıracakları arkadaşların istirahat meselesini, 
lokal meselesini, civar merkezlerle muvasalaları 
meselesini, medeni âlemle irtibatları işini temin 
edecek tedbirleri de beraber alsınlar. Bir dok
torun, bir eczacının veya herhangi bir memurun 
orada yaşaması için gereken âmilleri ve tedbir
leri kendileri de takdir ederler. Huzurunuzu 
fazla ihlâl etmemek için tekrar etmiyorum. Fa
kat şu kadarını söyliyeyim ki, 10 yataklı da olsa 
orada çalıştırılacakları dahiliye doktorunun, 
nisaiye mütehassısının, eczacının yatacağı yeri, 
yıkanacağı banyoyu... hulâsa onu insanca orada 
yaşatacak vesaiti temin etsinler, kuracakları mü
essesenin ve içinde çalışanların muvaffakiyeti bu 
basit ihtiyaçların teminine bağlıdır. Bunu yap
mazsak, hekimden demiyorum, fakat lâalettâyin | 
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bir memur arkadaşlarımızdan da vazife isteye
meyiz. Çünkü bunsuz hiç bir şey olmaz. 

Büyük ve medeni memleketlerin bu gibi mü
esseselerde çalışan memurlara bahşettiği büyük 
konfor, bahşettiği büyük imkânlar ve istik
bali istemiyerek Türk çocuğu, Türk hekimi 
arzettiğim bu medeni ihtiyacı bulduktan sonra 
memnuniyetle çalışır, bu kadarcık bir şeyi bu
lamadıkları içindir ki, köyde oturamıyorlar. 
Cebir ve tazyikin meydana getireceği korku 
hiç bir zaman onun bu yokluğa tahammülünü 
icabettirmez. ^alnız hekimi işine bağlıyacak 
meslek aşkı yanında yaşamasını temin edecek 
lıayat şartları da lâzımdır. 

Bir noktayı daha tebarüz ettirmek istiyorum. 
O da Hepinizin muttali olduğunuz gibi ser
best tababatteki ilâç tedariki meselesidir. Sa
yın raportör arkadaşımızın raporunda da teba
rüz ettirdiği gibi bu memleketin bir çok yerle
rinde ve bu meyanda (4) vilâyetimizin merke
zinde eczane yoktur. Bunlar da zannederim 
Şark vilâyetlerimizde olacaktır sanırım. Hak
kâri, Muş, Bitlis, merkezlerinin eczaneden mah
rum olduğunu yakın vilâyetlere seyahatta bu
lunduğum zaman bizzat duymuştum. Bunla
rın dördüncüsü de belki Van ve belki bir baş
ka bedbaht vilâyetimizdir. Düşününüz arkadaş
lar hasta bu yerlerde oturan bir vatandaş ilâ
cını alabilmek için köyden kazaya değil, vilâ
yete değil, başka bir vilâyete gitmek ıztırarm-
da bulunuyor. Bu vatandaşdan sağlığını koru
ması için ne beklenebilir? Gönül ister ki, va
tandaşın ileri vilâyette, kazaya değil, köye 
kadar, vatandaşın ayağma kadar onun ihtiyacı 
mübremi olan ilâcı götürülsün, zaruri bir ih
tiyaç olmayan inhisar maddelerinin getirildiği 
gibi ilâcı da ayağına kadar götürülsün. Kaldı 
ki arkadaşlar, bugün 269 kaza merkezimiz bu
gün kendi parasıyla kendine ilâç almak veya 
reçetesini yaptırmak saadetinden mahrumdur. 
Bu mahrumiyet karşısında alacağımız tedbirler, 
hiç şüphesiz eczane ve eczacı noksanını telâfi 
etmektir. Bugünkü durumda yetişen genç ec
zacılarımızla senede eczacı adedimiz on tane bi
le artmıyor. Size bir rakam vereceğim. Eğer al
dığım malûmat doğru ise eczacı arkadaşlarımı
zın sayısı, memur, serbest meslek dışında çalı
şanların adedi bini geçmez. Her bin nüfusta 
elli arkadaşımızı kaybettiğimizi kabul edersek 
her sene 1000 eczacımızdan 50 sini kaybediyo-
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ruz demektir. Buna mukabil ne alıyoruz? Bu 
sene fazladan olarak, sevinilecek bir şeydir, 70 
eczacı talebesi aldık; uzun bir tahsil ve staj se
neleri sonunda bu miktarm elliye inmiyeceği ne 
malûm? Şu halde bugünkü durumda ancak 
zayiatımızı telâfi ediyoruz demektir. Bu, yal
nız eczacı yetiştirme meselesi değildir. İkinci 
bir zorluk da, bu yetişen arkadaşların meslek
lerinin icabı olarak muayyen bir sermaye sahibi 
olmaları lâzımdır. Memlekette yetişen çocuk
ların pek çoğu mutavassıt aile çocuklarıdır. 
Çocuklar tahsilini ikmal ettikten sonra, kanu
nun kendilerinden istediği maddi teminatı, ser
mayeyi nereden bulacaktır? Bugün bir ecza
nenin kurulması bulunduğu muhitin nüfusuna 
nazaran 20 000 liradau 50 000 liraya kadardır. 
Tahsilini yapmış her türlü mânasiyle tekem
mül etmiş, memlekete hizmet edecek bir vazi
yete gelmiş bir eczacı, nihayet 50 0000 lirası 
yoksa bu eczaneyi açabilir mi? arkadaşlar? Is-
pençiyar Kanunu bir eczanenin açılması için 
eczacılardan maada hiç bir kimsenin eczaneye 
kapital koymasını katiyen kabul etmez. Bir 
bakkal, bir manifaturacı sıkıldığı zaman niha
yet kendisine hariçten sermaye bulabilir. Fa
kat eczacı katiyen bulamaz. Bu noktalar çok 
uzundur ve ben de uzun uzadıya söyliyerek 
bunlar üzerinde sizi yormak istemem. Yalnız bi
ze mahsus olmak üzere size biraz da garip ge
lebilecek olan bir teklifte bulunmak istiyo
rum. Bunu yalnız memleket sağlığı için değil, 
aynı zamanda ordunun ve Millî Savunmanın bir 
ihtiyacı bakımından düşünüyorum. Bugün Or
dumuzun dahi sağlık ihtiyacını karşılayacak şe
kilde eczacısı yoktur. Bilvesile temas ettiğim 
ilgili arkadaşlardan aldığım malûmat bu mer
kezdedir. Fakat buna mukabil derhal istimdat 
edebileceğimiz ve elinden tutacağımız bir un
sur vardır. 

Bu unsur bugün eczanelerin eli, ayağı, te
meli olan; eczanelerin yüzünü güldüren, en ka
rışık reçeteleri okuyan, yalnız Eczacılar Kanu
nunda adı geçen bir unsur vardır ki, o da ec
zacı kalfaları. Malûmu âliniz kanunda adı ge
çen bu eczacı kalfalığı memleket dâhilinde ge
rek resmî, gerek hususi eczanelerde eczacılık 
yapmakla meşguldürler. Fakat bunlar bir ec
zanenin mesnedi ve en iyi yardımcısıdırlar. Tak
dir buyurursunuz ki bu kalfa olmayınca o ec
zane yalnızbaşma işini yürütemez. Bu vatan-
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daşlanmız gayet mütevazi olarak kendi islerini 
büyük bir ihtimamla geceli gündüzlü yapmak
ta berdevamdırlar. Bu arkadaşların, askerlikte, 
orduda, Hükümet müesseselerinde yeri yoktur. 
Askerliğini er olarak yapar. Ben, yazıcı olarak 
askerliğini yapan eczacı kalfası gördüm. Hal
buki kendilerine emniyetle ilâç işleri tevdi ede
bilirsiniz. Bulundukları yerde bir eczacı ka
dar müfit olabilirler. Sağlık işlerinde sağlık 
memurlarının rolü ne ise, ispençiyari işlerde 
de bu eczacı kalfalarının oynadığı rol odur. İs
pençiyaride, eczanelerde bu kalfa dediğimiz, 
adsız kalmış insanlar içtimai hayatta yeri ol-
mıyan ve birçoklarının da öldüğü zaman ke
fensiz gömüldüğünü zannettiğim insanların bu 
vatana bugünkü vaziyette yapacağı çok büyük 
hizmetler vardır. Binaenaleyh, hekimin bulun
madığı yerde koruyucu tababet için yerine koy
duğumuz sıhhat memuru, tedavi ettiğimiz has
tanın başında sürveyyans yapmak için terket-
tiğimiz hemşire gibi ispençiyaride, eczacının 
bulunmadığı yerde ikame edeceğimiz unsur bu
gün için zaruri olarak kalfadır. Bu kalfanm 
ne şekilde yetiştirileceğini burada izah edecek 
değilim. Sayın Bakan bu dâvayı pekâlâ ele al
dığı zaman bize yeni bir katagoriden bir yar
dımcı unsur bulabilir. Bu kalfalar hem bu su
retle muntazam bir surette yetişmiş olur, hem 
de kendilerinden eczacılarımızı istediğimiz mik
tarda yetiştirinceye kadar istifade edebileceği
miz bir unsurdur. 

Gerçi Eczaneler ve Eczacılık Kanununun 
bir maddesi hekimlere, eczanesi bulunmayan 
yerlerde ecza dolabı açmak hak ve salâhiyetini 
vermiştir. Fakat eczacılar için olan külfet ay
nen hekimler için de varittir. Bir hekim mem
leketin selâmeti namına kendi parasını rizke 
edemez veya bulamaz. Binaenaleyh yerine ecza
cı konuncaya kadar istifade edilecek unsur ben
ce kalfalardır. Kalfalar bir müddet sonra, bu
gün için eczacı arkadaşların da itiraf edecek
leri veçhile mektep görmüş bir eczacı arkadaş 
kadar mesuliyeti üzerine alabilir. Bugün bile 
alacak arkadaşlar vardır. Büyük vilâyetleri
miz için, büyük kazalarımız için değil fakat 
öyle- ülkelerimiz vardır ki buralarda tek bir ec
zane yoktur. Buralarda doktorun nezareti al
tında pekâlâ kalfalar eczacılık yapabilirler. 
Meşhur bir darbımesel vardır : «Koyunun olma
dığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler» 
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derler. Binaenaleyh bize mahsus olmak üzere 
kitapta, medeni âlemde yeri olmıyan bu işin 
dâvamızın tahakkukuna kadar, muvakkat bir 
zaman için dahi olsa, yapılmasını uygun bulu
rum. Maruzatım bukadardır. 

S. KUTMAN (Kütahya) — Müsaade ederse
niz benden evvel söz alan arkadaşlarımın arzetti-
ği mevzular üzerinde bendeniz de naçiz fikirlerimi 
söylemek istiyorum. 

Birincisi; ilâç mevzuudur. Bugün arkadaş
lar dünyanın her yerinde hazır ilâçlar piyasaya 
hâkim olmakta ve eczacının havanı yerini istiye-
rek veya istemiyerek bunlara terketmektedir. 
cereyanın önüne durmak çok müşkül hattâ kabil 
değildir. Yalnız bu cereyan bize intikal ederken 
millî ekonomimize ve servetimize zarar vermeme
si için tedbirler almamız lâzımdır. Cumhu
riyetten evvel hazır ilâçların kâff esi denecek ka
dar % 99 u hariçten gelirdi. Memleketimizde 
pamuğun en iyisi istihsal edildiği halde idrofil 
pamuk, gaz bezi, hattâ gül memleketi olduğumuz 
halde gülsuyu bile bize hariçten gelirdi. Bun
lara etek dolusu para verirdik. Bu devrin so
nuna doğru gerçi isimlerini hayırla yâdedeceği-
miz birkaç eczacı meslektaş çıkarak birşeyler yap
tılar amma bunlar büyük deniz yanında katre gi
bi kaldı. Cumhuriyetten sonra Cumhuriyetten 
feyzalan birçok sanat müesseseleri gibi küçük 
ilâç sanayii, lâboratuvarcılık bizde de başladı. 
bu hareketi bu memlekette doktorluğa ve eczacı
lığa büyük hizmetler yapan merhum Refik Say
dam'da himaye etti ve bu himaye neticesinde do
ğan inkişafla bugün itimat edeceğimiz birçok ilâç 
lâboratuvarları teessüs etti. Bunlar Avrupadan 
gelen emsali derecesinde muvaffak ilâçlar yap
tılar ve ötekilerden yarı yarıya ve hattâ üçte bir 
nispetinde ucuz bir fiyatla satışa çıkardılar. 
Bunların ispirtosu memlekette yapılıyordu, şe
keri memlekette çıkıyordu, etiketi, kutusu ve sair 
bir çok malzemesi yerli idi. Nihayet bunları 
doldurup kapatan bir çok aileler de bu sayede iş 
buldular. 

Arkadaşlar, bu lâboratuvarlar bütün harp 
zamanında bize çok faydalı oldular. Dijitalin 
yoktu, dijitalin yaptılar, katgüt yoktu katgüt 
yaptılar. Bunların kıymetini doktor arkadaşlarım 
benden daha iyi takdir ederler. Eğer bu lâbo
ratuvarlar bizde vaktiyle teessüs etmemiş olsaydı; 
bir zeyti kâfuri ampulünü bulmak için çok müş
külât çekecektik. Bu yeni gelişen sanayim teşvik 
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edilmesi çok yerinde bir hareket olur. Bunu da 
hayal olarak arzetmiyorum. istikbalin ilâç fab
rikalarının şimdilik bu küçük odalardan doğaca
ğını ümit ediyorum. Almanya'da meşhur Merk 
Fabrikası Darmiştad şehrinde küçük bir eczane
nin bir odasında doğmuştur. Şering fabrikası 
Berlinde keza küçük bir eczanenin lâboratuva-
rından doğmuştur. Şimdi bunlar ne haldedir, 
bilmiyorum, fakat Merk Fabrikasının içinde 
vaktiyle 50 kilometre uzunluğundan bir demir
yolu tesisatı varmış. 

Himaye, müzaheret ve teşviki nasıl ve ne yol
da yapacağız? Bunun izahına kalkışırsam sabrı
nızı tüketirim. Esasen bunlar Saym Bakan için 
de meçhul değildir. Yalnız bunlardan en mühim 
olan birisini söylememe müsaadenizi rica ederim. 
Bugün sağlık Bakanlığının lâboratuvar işlerini 
ve aynı zamanda yurdda mevcut 400 küsur ec
zaneyi teftiş ve murakabeye memur bir büro var
dır. Bu büroda çalışan çok kıymetli iki arkada
şımız vardır. Fakat bu iki arkadaşın bütün lâ
boratuvar işlerinin ve eczane işlerinin tedvirine 
kâfi gelecek kadar zamanları olmadığını zanne
diyorum. Halbuki, arzettiğim himaye teşvik ve 
müzaheret için bütün lâboratuvar işleriyle meşgul 
olmak, onların malî ve ekonomik durumlarını in
celemek, yapılan müstahzarların fayda ve zarar^ 
larmı kontrol ettirmek ve hattâ icabında yeni 
ilâç yapılmasında onlara müzahir olmak için 
Bakanlıkta yeni bir teşkilâtın kurulması .lâ
zımdır. Sıhhat Bakanlığı bütçesini kontrol 
eden Bütçe Komisyonu raportörü S a y n 
arkadaşım Doktor Zihninin de işaret et
tikleri gibi, bu işte mütehassıs eleman
lardan mürekkep bir heyetin teşkili veyahut bir 
müdüriyeti umumiye ihdası zaruri ve elzemdir. 
Mevcut teşkilât kanunun tadili için yeni bir ka
nun tasarısının yakında Meclise getirileceğini 
duyuyoruz. Sayın Bakandan rica ederim, bu 
konuyu da nazarı itibara alsınlar. 

Arkadaşlar, müsaadenizle, kısaca üzerinde 
duracağım bir mevzu da eczahaneler mevzuudur. 
Doktor Muzaffer Canbolat ve Talât Simer ar
kadaşlarımın üzerinde durdukları gibi, hakika
ten yurtta eczahane adedi çok azdır. 400 ilçe
mizden 269 unda eczahane yaktur. Bunlar, ne 
Canbolat arkadaşımın buyurduğu gibi tahdid 
neticesidir, ne de Talât Simer arkadaşımın bu
yurduğu gibi sermaye meselesidir. Evvelâ şu
nu arzedeyim ki, lâtince bir söz vardır, ay-
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nen hatırlıyamadım, Türkçesini hatırlıyorum, 
«Eczacılık tababetin hademesi değil, belki hem-
şiresidir» diye. Hakikaten arkadaşlar tababetle 
eczacılık yanyana yürüyen ve yanyana inkişaf 
etmek ihtiyacında bulunan iki meslektir. Biz 
senelerdenberi açtığımız tıp mekteplerinde, ta
lebe yurtlarında doktor arkadaşlarımızı himaye 
ettik, onların yetişmesine âmil olduk. Fakat 
şurasını unuttuk ki, bir yere bir doktor gönde
receğimiz zaman onun yanında bir de eczacı lâ
zımdır. Şimdiye kadar Sağlık Bakanlığı her 
sene beş - on eczacı yetiştirmiş olsaydı bugün 
Bakanlığın elinde hiç olmazsa 300 eczacı ola
caktı. Binaenaleyh evvelâ eczacı yetiştirmek 
lâzımdır. Dr. Talât Sim er arkadaşımızın de
diği gibi bir eczahane açmak da 20 000 - 50 000 
lira meselesi değildir. Bugün herhangi bir ka
zada mütevazı eczane açmak için 10 000 lira kâ
fidir, hatta 5 000 liraya dahi bir eczahane açı
labilir. Yalnız eczahane açacak olan o arkada
şın sermayesini oraya getirip yatırabilmesi için 
oradan bir kâr temin etmesi; nihayet hiç ol
mazsa doyması lâzımdır. Maalesef söylemeğe 
mecburum ki, bazı kasabalarda eczahane açmış 
olan bir çok arkadaşlar kendilerini doyuracak 
kadar bir kazanç temin edememektedirler. îşte 
dâvanın başı burada başlar. Bazı belediyeler, 
gerçi eczacılarını elektrik parası almamak, be
dava dükkân vermek ve başka türlü bütçelerin
den yardım etmek suretiyle tavizatla geçindir
mek istiyorlar. Amma bunu da nihayet bir be
lediye reisi veriyor, diğeri bütçe mülâhazasiyle 
bunu kesiyor. O arkadaş da o kazadan ayrılıp 
gidiyor. Bizim bu hususta yapılacak iş; hiç 
olmazsa bu 269 kazamızda her sene yirmişer, 
otuzar eczahane açmak lâzımdır. Bunlar ancak 
Devlet eczahaneleri olabilir. Muayyen sermaye 
ile ve standart tipte eczahaneler yapmak ve I 
buralara memur olarak eczacı göndermek ve bu 
suretle onları inkişaf ettikçe; eczahaneleri ken
dilerine bırakmak ve daha başka yenilerini aç
mak, ancak bu işi de Sıhhat Bakanlığı el koy
duğu takdirde muvaffak olunacak bir sistem- j 
dit*. Aksi takdirde biz kendi parasiyle okumuş 
bir vatandaşa sen falan yere git de sermayenle 
orada bir eczahane aç, fakat'kazanma deyemi-
yeceğiz. Oraya gönderdikten sonra ya kazancı
nı biz temin ederiz veyahut Hükümet hesabına 
orada vazife verebiliriz. 

Arkadaşlar müsaade buyururlarsa <lairei 
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intihabiyeme ait küçük iki dilekten sonra söz
lerime nihayet vereceğim. Bizim güzel bir kasa
bamız var. Simav. Çok yeşil, aynı zamanda şi
rin bir memleket. Bir de gölü var. Göl birçok 
yerlerde güzellik verir, amma bizde maalesef 
hastalık membaı. Vaktiyle Sayın arkadaşım 
Muhlis Erkmen'in Tarım Bakanlığı zamanında 
buranın kurutulması için bir proje yapılmıştı. 
Tarım Bakanlığındadır. Esasen bu iş çok mu
azzam da değildir. Esasen bunun masrafı da 
tekrar oradan çıkacaktır. Çünkü binlerce dö
nüm arazi kazanacağız. Orada arazi çok dar ol
duğundan çok kıymetlidir. Bu itibarla Sayın 
Sağlık Bakanı,. Tarım Bakanı ile birlikte bu iş
le alâkadar olurlarsa burası hem büyük bir 
arazi parçasına sahip olacaktır, hem de Si
mav'ın ve etrafının sıtmadan kurtulması sağ
lanmış olacaktır. 

Buna benzer ikinci bir mâruzâtım da; bizim 
Altıntaş denilen bir ovamız vardır, bu, haki
katte Altıntaş değil Elmastaş ovasıdır. Amma 
ne yazık ki burada da bir Koçak deresi var. 
Porsuk'a akar, bu tıkanmış ve bataklık yapıyor. 
Bunun da temizlenmesini rica1 edeceğim. Esa
sen bunun temizlenmesiyle elde edilecek arazi 
satılırsa bunun için yapılan masrafı karşılar. 

Bu iki dileği Bakanımızdan rica ediyorum. 
Mâruzâtım bukadardır. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, müzakeresi biten 
6 kanunun oy sonucunu arzediyorum : Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1945 yılı bütçesin
de değişiklik yapılması hakkındaki kanuna 
(332) oy verilmiştir, muamele tamamdır, ka
nun (332) oyla kabul edilmiştir. 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğü 1945 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkındaki kanuna (338) oy verilmiştir, mu
amele tamamdır, kanun (338) oyla kabul edil
miştir. 

1945 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaret
li cetvelin Büyük Millet Meclisi kısmında de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanuna (343) oy 
verilmiştir, muamele tamamdır, kanun (343) 
oyla kabul edilmiştir. 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğü 1945 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkın
daki kanuna (338) oy verilmiştir, muamele ta
mamadır, kanun (338) oyla kabul edilmiştir. 
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'Fekel Genel Müdürlüğü 1945 yılı Bütçe Ka

nununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanuna (341) oy veril
miştir, muamele tamamdır, kanun (341) oyla 
kabul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1945 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkındaki kanuna (322) oy ve
rilmiştir, muamele tamamdır, kanun (322) oyla 
kabul edilmiştir. 

Sağlık bütçesine devam ediyoruz. 
M. B. PARS (Bursa) — Aziz arkadaşlarım; 

milletvekilliği hayatımda ilk defa olarak dilimi 
ve gözümü elimdeki kâğıda esir etmek zaruretini 
hissetmiş bulunuyorum. Bu zarureti takdir bu
yuracaklarından emin olduğum muhterem arka
daşlarımın müsaadeleriyle okumağa başlıyorum. 
(Buyurun sesleri). 

Zamanında kabul ettiğiniz dar bütçe ile ya
pılması kabil işleri yaptığı ve milletin parasını 
kendi parası gibi israfsız sarfettiği şimdi pek 
iyi görülen muhterem Hulusi Alataş'ın halefinin 
müdafaa edeceği bütçe vesilesiyle söz söylemeği 
hiç düşünmemiştim. Fakat arayıp bulmak, 
mektup yazmak suretiyle üzerime vazife yükle
ten muhterem doktorların adedi o kadar çoktur 
ki ve bütün doktorların büyük ekseriyetinin 
bunlarla beraber olduğuna o kadar eminim, ki 
bunu bir vazife olarak ifaya mecburiyet hisset
tim. Bu vesile ile muhterem bir ölüye, Refik 
Saydam'a verdiğim sözü de yerine getirmiş ola
cağım için vazifem bir kat daha ifası zaruri ma
hiyet almaktadır. 

Bana yazılan mektuplarda doktorlara yapı
lan haksız muamelelerin teferruatı ve sebeple
ri hakkındaki kısımları bırakacak esasa geçece
ğim. Nakiller, vekâlet emrine almalar, sonra 
terfian tâyinler, verilen kararlardan dönmeler, 
tıbbın üstat ve otoritelerini tekaüde sevkedip ay
ni yaştaki liyakatsizi arı taltif etmeler, hülâsa 
adaletsizlik ve prensipsizlik şikâyetlerin bir par
çasını teşkil etmektedir. Bunlardan bazılarını 
arzediyorum:. 

1. — Mebusluğundan evvel şimdiki Sağlık 
Bakanı ile Haydarpaşa nisaiye mütahassıslığmı 
istemiş ve tâyin edilmiş olan Zeki Tektaş ilk 
hücuma uğrayanlar ve istifa edenler arasında
dır. 

2. — Balta limanı hastahanesinin kıymetli 
ve faziletli başhekimi Raif Bey çıkarılmış, iade 

.1945 0 : 2 
edilmek istenilmiş ise de istifasında İsrar etmiş 
ve Bakanlık bu muktedir zattan mahrum kal
mıştır. 

3. — Göz mütahassısı Şükrü Artan da hak
sız olarak istifaya mecbur edilenler arasındadır. 

4. — Giresun'a tâyin edilen izmir Hastaha-
ne Operatörü Cevdet istifa etmiş, oranın opera
törü cezaen vekâlet emrine alınmış olmasına rağ
men bilâhara terfian istanbul'a naklolunmuştur. 

5. — Bakanlık Sicil Müdürü kıymetli Dr. 
Salih lüzumsuz olarak evvelâ Antalya'ya, son
ra Kocaeli'ne tâyin edilmiş, her ikisini de esas
lı bir hakka dayanarak reddetmesi üzerine ye
rinde bırakılmıştır. 

6. — Yine Bakanlık emrine alınan Giresun 
Sağlık Müdürü biraz sonra taltif edilmiştir. 

7. — İstanbul Tebhirhanesi Müdürü Feyzi 
Bey Bakanlık emrine alınmış, Danıştaya müra
caat etmesi üzerine, bir hastahanede cildiye mü-
tahassıslığına tâyin olunmuştur. 

8. — İstanbul Belediyesi Sağlık Müdürü Os
man Sait Bey herkesin önünde Bakanın hakare
tine uğradığı için tekaütlüğüne pek az zaman 
kalmasına rağmen istifa etmiştir. 

9. — Hasaki Hastahanesi Başhekimi kıymetli 
Bakteriyolog Fethi Erden Samsun'a, Samsun'
daki Bursa'ya, Bursa'daki Lûtfi Bey Haseki 
Hastahanesine tâyin edilmiş ve hemen son iki 
tâyinden vazgeçilmekle beraber Fethi Bey de 
istanbul'da bir vazife ile tavzif olunmuştur. 

Şimdi benim yakından bildiğim muamelelere 
geçiyorum: 

10. — Bilinen haksız bir sebepten dolayı Bur
sa hastahanesi dahliye mütehassısı Diyarbakır'
dan Bursa'ya gelmiş, çok kıymetli Doktor Ne
şeti Oster Erzincan'a tâyin edilmiş ve istifa et
miştir.. 

11. — Binlerce talebe yetiştiren burada Sa
di Konuk namındaki doktoru himayesine mazhar 
kılan kıymetli profesör ve büyük Mütehassıs 
Bahri ismet Beyi Bakan Sadi Konuk'un ilk iş 
olarak tekaüde sevketmesi, buna mukabil bil
gisizliği, işe yaramazlığı, yaşlılığı sebebiyle he
men tekaüde sevkedeceğini bazı arkadaşlarımıza 
söylediği bir sağlık müdürünü bu sözlerinden bir 
hafta sonra takdirname ile ve yirmi beş lira ma
aş zammı ile de kanaat edemiyerek Bakanlıkta 
kıymetli bir zatın yerine ve kendisinden çok yük
sek, muhterem doktorların bulunduğu bir he
yetin başına getirmesi kimsenin gözünden kaç-
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mamış olan keyfî ve haksız muamelelerin şahese
ridir. 

12. — Bursa Hastahaııesı Bakteryöluğu kıy
metli Doktor Lûtfi Karlıova evvelce terfian Ha
sa ki Hastahaııesine tâyin, sonra Bursa ipka ve 
nihayet yolsuz emirleri ifa etmediği için Balı-
kesire nakledilmiş ve istifa etmiştir. Bu haksız 
nakilden ve lâyık görüldüğü muameleden çok mü
teessir olan kırılmış haysiyetinin ıstırabını ar
kadaşlarına büyük teessürler içinde anlatan za
vallı doktor Lûtfi zaten bozuk olan asabının büs
bütün perişan olması sebebi ile intihar etmiştir. 

Adalet ve prensip, Hükümet idaresinde esas
tır. Bir Bakanlığa mensup olanların hergün 
haksızlıklara, hakaretlere, keyfî muamelelere uğ
ramaları ve uğrayacaklarından korkmaları göre
cekleri işlere müessir olmakla kalmaz. Hükümet 
otoritesini de ihlâl eder. 

Şimdi başka bir bahse geçiyorum. Sıtma mü
cadelesinde bir çok israflar yapıldığı Şişli apart
manlarının tuvaletlerine mazot dökmek gibi er
babınca lüzumsuz ve gösterişten ibaret işler gö
rüldüğü fuzulî seyahatlann da müsrifane hare
ketler arasında bulunduğu bu seyahatlar da bir 
taraftan vatandaşların bir taraftan doktorların 
hakarete uğratıldığı söylenmektedir. Tabiî bunla
rın hepsinin delâil ve şühudu var. Mücadele ve
silesiyle bazı valiler, belediye reislerine, emni
yet müdürlerine ikişer maaş nispetinde ikrami
yeler dağıtılmasına mukabil asıl sıtma savaşı ile 
uğraşan bir çok sağlık memurunun ikramiyeden 
mahrum bırakılması haksız ve adaletsiz işler ara
sında görülen yersiz muamelelerdir. 

Sıtma mücadelesinin neticelerine gelince: 
Bir çok mahsulün mahvolmasına, sayısız hay

vanların ölmesine sebep olan, ziraatçıları, Hükü
met hazinesini zarara uğratan bu seneki kurak
lık bütün milletin aleyhine olmuş, yalnız yeni 
bakanın işine yaramıştır, denilmektedir. Eğer bu 
bir hakikatsa susuzluğun öldürdüğü sineklerden 
yapılmış bir serpuşu şeref tacı gibi kullanmak 
nıütahassıslarla acı bir istihza, vatandaşların sıh-
hatına, milletin hazinesine karşı büyük bir cü
rüm olur. istanbul'da evvelâ hepsi, sonra tekra-
ren ve tekiden memur olan kısmı hiç bir zaman 
vazifesini yapmamış olmakla itham ve tahkir edil
miş olan sıhhatlanmızı borçlu olduğumuz muhte
rem doktorlar nam ve hesabma söylenecek sözle
rin ancak yüzde birini söylemiş olarak son sözle
rime geliyorum: 
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Sağlık Bakanı olarak vücude getirdiği bü

yük eserlerle milletin ve meslektaşlarının ebedî 
şükranına lâyık olan prensipleriyle, zihniyeti 
ile, teşkilâtı ile Cumhuriyet sağlık müessesesi
ni kurmuş bulunan bu kadar hizmetlerine rağ
men ikinci halefi tarafından prensipsiz ve pro
gramsız hareket ettiği söylenen merhum Re
fik Saydam'la birgün muhterem Başkanımız 
Abdülhalik Renda'nm arasında bulunuyorduk. 

İktidar mevkiinden ayrılmış bir arkadaşı 
kürsüde müdafaadan gelmiştim. Refik Saydam 
bana, kürsüde fazla heyecanlandığımı söyledi. 
Kendisine, «yarın sizin de eserlerinizin, çalış
malarınızın da alyehinde söyliyecekler çıkacak
tır. O zaman sizi de aynı heyecanla ben müda
faa edeceğim» demiştim. 

Şimdi, Allahtan, bize Refik Saydam gibi bir 
Sağlık Bakanı vermesini temenni ve onun na
mını hürmet ve minnetle yadetmekle verdiğim 
bu sözü yerine getirmiş oluyorum. 

Dr. N. î. GÖZCÜ (İstanbul) — Değerli ar-
kadaşlarım, bu seneki sağlık bütçemiz, geçen 
seneye nazaran 2 milyon 300 küsur bin lira faz
la ile 32 milyon 791 bin küsur liradır. Bütçe
mizde bulunan 33 milyon civarındaki bu para 
memleketin sağlık ihtiyaçlarını gözönüne alın
ca bunu yeter görmeğe imkân yoktur. Fakat bi
zim gerek bugünkü sağlık teşkilâtımız ve ge
rekse bu teşkilâtı yürüten sağlık elemanlarımı
zın sayısı bugünkü sağlık hizmetlerimizi daha 
derin bir şekilde yapmak imkânını vermemek
tedir. Cumhuriyet Türkiyesinin Sağlık Ba
kanlığını kurduğu günden bugüne kadar Sağ
lık Bakanlığı kendine amaç ittihaz ettiği, kö
ye doğru gitmeye bu teşkilâtın bugünkü vü
sati ve bugünkü sağlık personeli kâfi gelme
mektedir. Bu teşkilâtı istediğimiz amaca doğ
ru götürmek için Sağlık Bakanı arkadaşımı
zın yeni bir teşkilât projesi hazırladığı ve bu
nu yakında diğer tasarılarla birlikte Meclise 
getireceğini işittik ve o esas tasarıyı da kısmen 
gördük. Bu tasarıda yapılması düşünülen yeni 
sağlık teşkilâtının esasını sağlık merkezleri teş
kil edecek, sağlık merkezlerinin Hükümete ya
pacağı büyük hizmetler hakkmda benden ev
velki arkadaşlarımdan bazıları gerek Ameri
ka'da ve gerek diğer memleketlerde bu merkez
lerin ne büyük hizmetler gördüklerini . veya 
görmekte bulunduklarını belirttiler. Halkevle
rinde henüz kapanmamış olan (British Cou-
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ncil) in açmış olduğu bir sergi vardı. Orada 
bir iki sağlık merkezinin fotoğrafları gösteril
mektedir. Bu fotoğraflarda bir merkeze mer
but sağlık memurunun kendi alanında bulu
nan halkla nasıl temas ettiği, onların dertleriy
le nasıl ilgilendiği gösterilmektedir. Bunlar çok 
enstrüktiftir. Sağlık merkezi hakkında bir fi
kir edinmek istiyen arkadaşların, o sergi kalk-
mışsa, bunları görmesini çok rica ederim. Sağ
lık Bakanlığı on sene zarfında 750 sağlık mer
kezi kurulmasını düşünmektedir. Bunlara lâ
zım olan hekim, sağlık memuru, hemşire ve 
sağlık koruyucularını lâzımgelen sayıda yetiş
tirmek için birtakım hazırlıklar yapmak lâ
zımdır. Nitekim elimize verilen 1946 Sağlık Ba
kanlığı bütçesinde bu elemanlardan bazılarının 
fazla yetişmesi için gerekli bazı hazırlıklara 
başlandığını gördük. Şimdiye kadar memleket
te bir tane olan ve İstanbul'da bulunan Küçük 
sağlık memuru okulunun adı, Sağlık komiser
liğine tahvil edilmek suretiyle kadrosu genişle
tilmiş ve ayrıca bir tane Sivas'ta, bir tane de 
Diyarbakır'da açılmak üzere bulunmuştur. Bu 
yeni açılacak mektepler için Sivas ve Diyar
bakır'ın intihabını çok muvafık bulurum. Yal
nız oralarda bu mektepler için bina bulmak 
müşkülâtı ile karşılaşılacağından bu hususta 
üç. gün evvel Akpınar arkadaşımızın tavsiyele
rini Sağlık Bakanlığının da gözönünde bulun
durmasını rica ederim. Çünkü Diyarbakır'a git
tiğim zaman oranın tek oteli olan binasını Te
kel İdaresi alarak yolcuları sokakta bıraktığını 
esefle görmüştüm. Diğer geride kalan bir oteli 
de Sağlık Bakanlığı alırsa o zaman oraya gi
denler büsbütün sokak ortasında kalacaktır. 

Hemşire meselesine gelince; hemşire yetiş
tirmek üzere Sağlık Bakanlığı yedi yerde hem
şire mektebi açıyor. Numune hastaneleri bulu
nan yerlerle İzmir ve İstanbul'daki Devlet has
tanelerinden istifade ederek, ikisi İstanbul'
da, İzmir'de, Sivas'ta, Diyarbakır'da ve Anka
ra 'da olmak üzere yedi yerde hemşire mek
tepleri açıyor. Bu hemşire mektebine bugünkü 
hemşire yetiştirmek için aranan şartlar ve câri 
olan usullerle hemşire bulabileceğinde şüphem 
vardır. Vaktiyle biz askerî hemşire okulu aç
tık. Gördüğümüz tecrübe, kadrosunda bulu
nan yüz hemşireyi hiçbir zaman doldurmağa 
imkân bulamadık. Bugünkü mevcut adedi el
linin altındadır. İki sene evvel yine Sağlık Ba-
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kanlığı Ankara 'da bir hemşire okulu açmak istedi 
bir tek talip buldu, onu da bizim ordu hasta
bakıcı mektebine devretmek mecburiyetinde kal
dı. Binaenaleyh, aradığımız miktarda hemşire 
bulacağımızı zannetmiyorum. 

Bunun için hemşire yetiştirmek için, daha 
fazla talipleri bulmak için, bazı yerleri düşün
mek ve bulmak gerektiğine kaniim. 

Şimdi arkadaşlarım, bu yeni düşünülen teşkilât 
eleman hazırlığına başlıyan sağlık Bakanlığımı
zın asıl bu teşkilâtın ana temelini teşkil edecek 
olan hekim hakkında bir şeyi düşündüğünü yeni 
bütçede göremiyorum. 

Tabiî hekim yetiştirmek, tıp fakültesi açmak 
ve tedrisata başlamak gibi şeyler Eğitim Bakan
lığına ait bir iş ise de kendilerinin kuracağı teş
kilâta lâzımgelen hekim elemanrnı bulmak kendi
lerinin vazifesidir. Binaenaleyh, buhususta da 
bir şeyler yapmak lâzımgelir. 

Bugünkü hekim adedi ile yapılmasını tasavvur 
ettikleri bu sağlık teşkilâtının, sağlık merkez
lerinin yapılmasına bendeniz imkân görmüyo
rum. Yalnız kendilerine belki yardımı olur mü-
lâhazasiylc hatırıma gelen bazı düşüncelerimi ar-
zedeceğim. 

Bundan yedi ay evvelki bütçede yine bazı ar
kadaşlarla beraber benim de üzerinde durduğu
muz bir mesele vardı. Devlet parasiyle, Devlet 
masrafiyle Tıp talebe yurdunda yetişen hekim 
arkadaşların 2000 sayılı kanunun tahmil ettiği 
dört senelik mecburi hizmet müddeti azdır. Çün
kü altı sene Devlet yediriyor, içiriyor, bunları 
yetiştiriyor. Bu bakımdan bir, aynı zamanda 
adaletsizdir. Çünkü aynı şerait altında Askerî 
Tıbbiyede yetişen arkadaşlar 15 sene hizmete tâ
bidir. Sağ elinizle aldıklarınıza 4 sene, sol eli
nizle aldıklarınıza 15 sene. Bu haksızdır. Bu 
hususta kullanılan ölçünün neye istinadet tiril di -
ğine de akıl erdirmiş değilim. 

Yalnız sivil arkadaşlarımızın, asker arkadaş
larımız kadar 15 sene hizmeti mecburiyeye tâbi 
olsunlar demiyorum ve bunu demem de haksız 
olur, sebebi; asker arkadaşlar askerlik etmek, 
yedeksubay olmak gibi birtakım askerî mükelle
fiyetlerden kurtulmaktadır. Tabiî bu hizmeti 
mecburiye müddeti çoğaltılırken, onların bu as
kerî mükellefiyetleri yani yedeksubaylık, aske
rî hizmet mükellefiyetlerinin gözönüne alınması 
lâzımgelir. Bu şekilde bunu sekiz seneye çıkar-
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makta hiç bir mahzur yoktur. Binaenaleyh, se
kiz seneye çıkarmak ile Sağlık Bakanlığının, em
ri altındaki hekim adedi de az çok artmış olur. 

Sonra sayın arkadaşlarım; bu talebe yurduna j 
aldığımız arkadaşların canları istediği zaman pa
rayı verip kaçması, hekim olduktan sonra iki 
misli parayı verip çıkmasını da hiç doğru bul
muyorum. Biz orada pansiyon veya otel açma
dık. 

Devletin Sağlık teşkilâtında lâzım olan un
surları yetiştirmek üzere kendilerini oraya al
dık. Kendileri de bunu imzalamışlardır, Ver
dikleri para ile yerine bir hekim bulup gönderme
ğe imkân yoktur. Binaenaleyh, para almak ver
mek usulünü kaldırmak lâzım. Bunu, teklif 
ediyorum. 

Vaktiyle askerî tabipler de para vererek çı
kıyorlardı, Bir çok arkadaşlar da istifade et
mişlerdir. Birinci dünya harbinden sonra ordu
dan ayrılarak Sıhhiye Vekâletine geçmişlerdir. 
Çünkü iki misli para veriyordu. Bunu ciheti 
askeriye görünce mecburi hizmeti de 10 seneden 
15 seneye çıkardı ve para verme usulünü de kal
dırdı. 

Sağlık bakanlığının da bunu kaldırarak ada
leti ve eşitliği tesis etmesi lâzımdır. 

Sonra üçüncü olarak Sağlık Bakanlığına âm
me hizmetini görecek bir doktor membaı olmak 
üzere bendeniz şöyle düşünüyorum, bir çok 
görüşdüğüm arkadaşlar ve burada söz alan bir 
çok arkadaşlar : ikide birde; niye hususi yeti
şen doktorlara hizmeti mecburiye yapmıyorlar 
diye lâfediyorlar. Hiç bir mesleke konmayan 
hizmeti mecburiyenin yalnız Tıp Fakültesin
den yetişenlere konmasını hiç bir hukuk kaide-
siyle, hiç bir adalet mefhulu ile kabili telif gör-
miyorum. Yalnız memleketin doktora olan 
ihtiyacını nazarı itibara alarak bazı çareler dü-
şünmekliğimiz lâzımgelir. Meselâ benim hatı
rıma gelen; şimdi Tıp Fakültesini bitiren, 
doktor olan arkadaşları muvazzaf hizmetle
rini yapmak yedek hizmete, orduya alıyoruz. 
Hukuktan yetişmiş bir arakadş veya diğer ilim 
ve bilim şubesinden yetişmiş bir arkadaş or
duya alındığı zaman kendisinin hiç meluf ol
madığı bir meseleğe almıyor. Mesela piyade, 
topçu gibi mesleklere alınıyor, O arkadaş yeni 
ve bilmediği kendi meslekiyle alâkası olmıyan 
veyahut uzaktan teması olan bir şeydir. Hal
buki ordu hekimleri orduda hekim olarak kul-
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lanıyor. Hekimlik şurada başka burada baş
ka değildir. Ordu hekimliğinin kendisine mah
sus küçük hususiyeti vardır. Fakat Tıp Fa
kültesini bitirmiş bir hekim Gülhane tatbikat 
ve Yedek Sıhhiye okulunda altı ay zarfında 
yapılan tedris ile kendisine askerî hekimliğin ica-
bettirdiği hususiyetler Öğretilebilir. Arkadaş
larım, orduda birliklerinde görecekleri bir bu
çuk iki senelik hizmete mukabil, Sağlık Ba
kanlığı emrinde bu müddete mahsuben hizmet 
ettirmek imkânı olabilir. Hatta orduda yapa
cağı bir buçuk iki senelik hizmete mukabil ordu 
hizmetinin güçlüğü nazarı dikkate alınarak si
vil hizmete bir müddette zam edilerek yapıla
bilir. Fakat kendi parasiyle kendi hesabına pa
ra sarfederek okumuş bir doktora, hizmeti as
keriyesini de istenildiği gibi yaptıktan sonra iki 
üç sene mecburi hizmet yapacaksın demeyi ben
deniz adalete yakıştıramıyorum. Elde mevcut 
doktorlardan bu veçhile daha fazla istifade et
mek imkânları vardır. Yeni doktor yetiştirmek 
için doktor yetiştiren daha basit, daha külfet
siz bir takım usullere müracaat edilmesi lâzım-
geldiği kanaatindeyim. Nitekim burada geçen 
sene Ankara Tıp Fakültesi Kanunu mevzuubah-
sohınurken bir aralık buna şöyle dokunmuş
tum: Fransa'da olduğu gibi bir takım (Ecole 
de medecine) 1er açılması kabildir. Bunlar tıp 
fakültesi değildir. Tıp fakülteleri hem doktor 
yetiştiren hem de ilim yapan yerlerdir. Halbu
ki (Ecole de medecine) 1er tıp fakülteleri gibi 
hem ilim yapma, hem de doktor yetiştirme yer
leri değil. Yalnız okutma yeridir. Bu okut
ma yerinin mektebin nazari olan üç tedris se
nesi okul dö medsen'de yapılır. Bunları öğ
rencinin memleketine, ailesine yakındır. Meselâ 
Sivas'tadır, İzmir'dedir. Adanada'dır. Ora
da üç Senesini okur, dördüncü senesinde Anka
ra veya İstanbul Tıp Fakültesine gelerek tahsi
lin üst tarafını, asıl hekimliğe ait yüksek kı
sımları ve pratik kısmını burada okur. Benim 
bildiğime göre harpten evvel Fransada 10 ta
ne fakülte vardı buna mukabil 12 tane de ekol 
dö messen mevcuttu. Bu teşkilât burada ya
pılsın demiyorum amma herhalde nazarı itibara 
alınarak fazla hekim yetiştirmek için başvuru
lacak çareler arasındadır. 

Gene yedi aylık bütçe müzakeresi esnasında ba
zı arkadaşlarla Saym Sağlık Bakanı arkadaşım
dan rica etmiştik. Fakültelerde verilen malûmat, 
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öğretilen şeyler tabiî umumî bilgilerdir. Bir Hü
kümet tabibliği için bazı hususiyetleri bilmek lâ-

. zımgelir. Yani Hükümet tabibliğinin bazı husu
siyetleri vardır. Nasıl ki askerî tabipliğin hu
susiyeti olduğu gibi, mektep hekimliğinin hususi
yeti olduğu gibi, gemi tabibliğinin hususiyeti 
olduğu gibi. 

Binaenaleyh bu hususiyeti temin edecek as
kerî hekimlerin Gülhane tatbikat Okulu gibi Sağ
lık Bakanlığının da bunlara resmî vazifelerini 
öğretecek ve boş kalan zamanların da pratik ma
lûmat verebilecek ve onların iyi bir pratisiyen he
kim olmalarını sağlıyacak böyle bir tatbikat oku
luna lüzum olduğunu bazı arkadaşlarımla bera
ber ileri sürmüştüm. Yine aynı lüzum üzerinde 
durmaktayım. Devlet hekimliği işleri için lâzım 
olan mütahassıstan ziyade koruyucu hekim ve 
pratisiyen hekimdir. Tenha bir kazada rast gel
diği hastalara yararlı olabilmeleri için pratiği 
kuvvetli, yani umumî tıp malûmatı ve umumî 
acil tıp müdahalelerini yapabilecek derecede 
iyi bir pratisyen, aynı zamanda koruyucu, hiji-
yenist bir hekim olması lâzımdır. 

Arkadaşlar, muhterem Bütçe Komisyonumuz, 
ötedenberi bir prensip kabul etmiş, her sene ted
ricen memleket hastanelerinden bazısını devlet 
bütçesine, yani Sağlık Bakanlığı bütçesine inti
kal ettirmektedir. 

Nitekim bu sene Bakanlık kendi teklif ettiği 
bütçe ile iki hastahanenin devlet bütçesine alın
masını teklif ettiği halde, değerli Bütçe Komis
yonumuz bunu dokuza çıkarmıştır. Çok şayanı 
teşekkürdür. 

Bizim özel idarelerle idare ettiğimiz vilâyet 
merkezlerinde ve bazı kaza merkezlerindeki has-
tahanelerimizin en büyüğü, aşağı yukarı ikisi 
istisna edilirse 50 yataklı, âzami 100 yataklıdır. 
Hususi idarelerin zaten dar gelirleri dolayısiyle 
kendilerinden beklenen faydayı sağlıyacak bir 
şekilde değillerdir. Bazı büyük şehirlerde bu
lunanlara da o büyük şehirlerin belediyeleri 
hiç yardım etmemektedir. Bu kürsüden şunu da 
tebarüz ettirmeden geçemiyeceğim. Bu sene Ada-
na'ya gittim. Adana Memleket hastanesi ka
dar kötü hastane dünyada görmedim. Adana 
gibi nüfusu 100 000 i geçen bir şehirde 100 
yataklı bir hastanenin 200 küsur bin liralık 
bir bütçe ile idare edilmemekte ve oradaki be
lediyenin de buna tamamiyle bigâne kalmasına 
benim aklım ermedi. 

Bugün İstanbul gibi, 800 000 nüfuslu bir şe
hirde 4 - 5 milyon liralık belediyenin doğrudan 
doğruya hastane işlerine tahsis ettiği bir para 
varken, onun sekizde biri kadar olan bir be
lediyenin başkasının idare ettiği şehir hasta
nesi masraflarına 50 000, 100 000 lira gibi bir 
para ile yardım etmemesine, doğrusu şaştım. O 
hastanede bir hekim olmak, bence dünyanın 
en büyük azabına mâruz bırakılmaktır. Hasta
ne, kapısından girerken hekimin bütün çalışma 
zevkini silip süpürdüğü gibi, birde mevkiinin, 
etrafındaki yolların hastaneye yığdığı tozlar 
da, fennî bir şekilde çalışmaya, bilhassa ame
liyat yapmağa imkân bırakmamaktadır. Sağ
lık Bakanı arkadaşımız o hastanede çalışmış
tır. Ben on sene evvel bir defa görmüştüm. 
Fakat o zaman zihnimde bu kadar fena bir iz 
yapmamıştı. Demek ki, aradan geçen on sene 
zarfında vukubulan değişiklik hastaneyi, bu
günkü fena şekle getirmiştir. Bunu tebarüz et
tirmeden geçemiyeıceğim. 

Binaenaleyh ben, diyorum ki, bu gibi hu
susi idarelere ait dediğimiz hastaneleri bir gay
ret edelim, bir hamle yapalım bunların hep
sini bütçeleri ile beraber, ekonomi ilminin em-
retiği şekilde yani belediye veya idarei hususi-
yelerin sağlık işlerine bütçesinin kaçta kaçını 
veriyorsa o şekilde bütçesi ile birlikte Sağlık 
Bakanlığına verelim diyorum. 

Bendeniz, gelecek sene bütçesinin tanzimine 
kadar Muhterem Sağlık Bakanından bu işe yar
dım etmelerini rica edeceğim. 

Sonra arkadaşlar, böyle 50 yataklı, 100 
yataklı hastane nihayet bunun göreceği vazife 
âcil işleri görmek ve ilk yardım işlerini yap
maktır. 

Binaenaleyh burada bugünkü hekimliğin ica-
bettirdiği şekilde muhtelif laboratuvarlarda 
araştırmalar, tetkikler, muhtelif pahalı teda
vileri tatbik etmek imkânı yoktur. 50 yataklı 
hastanelere; aklen, mantıkan 2 nihayet 3 dok
tor verirsek çok hovardaca bir hareket etmiş 
oluruz, yani israf olur. 50 - 100 yataklı has
tanelere ilk ve âcil tedavileri yapmak için bir 
cerrah, bir dahiliye mütehassısı bir de doğum ve 
kadın hastaları mütehassısıdır. Bundan fazla 
12 - 16 doktoru 50 - 100 yataklı hastanelere ve
rirseniz bir hastanın tedavisi kaça malolur? Ame
rika'da bile böyle masraflı bir hastane yoktur. 
Binaenaleyh ben diyorum ki, 50 -100 yataklı has-
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tanelerin kadrosunu kendi görebilecekleri isler 
derecesine indirelim fakat buna mukabil memle
kette 500 yataklıdan aşağı olmamak üzere, çün
kü ucuzluğu temin etmek için mutlaka yatak 
adedini çoğaltmak lâzımdır, icabediyorsa 1000 
yataklı, daha fazla yataklı hastaneler tesis 
edelim. Bu hastaneler ilk ve âcil tedavi işleri 
yapılan hastalar daha büyük hastanelere sevke-
dilir. Meslâ 5 - 6 vilâyette bir tane büyük has
tane yapalım. 

Bu büyük hastaneler küçüklerin yapamadık
larını yapsın. . 

Sonra bugünkü tedavi usulleri pahalıdır. 
Bunu yalınız Devlet bütçesine yüklemek doğru 
değildir. Yedi ay evvelki bütçede sayın Baka
nımızdan rica ettiğim gibi bu işe şahsın da ken
di bütçesinden bir şey ayırmak ve bu işin gö
rülmesini kolaylaştırmak üzere hastalık ve ma
luliyet sigortaları biran evvel yapılıp meydana 
çıkarılmalıdır ve bu veçhile hastahane masraf
larının bir kısmının sigorta kaynaklarından sağ
lanması lâzımdır. 

Arkadaşlarım, bu Sağlık Bakanlığının on 
sene üzerine tertiplenmiş ve aşağı yukarı 305 
milyon liraya ihtiyaç messeden yeni teşkilât plâ
nı yapılmcıya kadar mevcut teşkilâtın sizlerin 
istediğiniz gibi, hiç olmazsa biraz daha köy ve 
köylülerle meşgul olabilmelerini temin için, ge
çen sen bütçe müzakeresi esnasında söylediğim 
gibi, Hükümet hekimlerine motorlu vasıtalar 
dediğimiz şeylerden temin edilmesi lâzımdır. 
Aynı arzu Bütçe Komisyonu raporunda kayma
kamlar için teklif ve tavsiye edilmektedir. Bi
naenaleyh ben bu iki maksadın yaklaştırılarak 
kaza merkezine, icabında kaymakam, icabında, 
hekim, icabında da savcının kullanacağı - key
fe kullanmamak şartiyle - cip dedikleri, her 
yerde kullanılır, her dereyi aşar nevinden bir 
otomobil temin edilmesi lüzumuna kaniim. Çün
kü görüyorum ki hekim köye gitmedi diye şi
kâyet ediyorsunuz. Sekiz saatlik bir köye bir 
hekimin gitmesi kolay değildir. Sonra sarfedi-
lecek emekle elde edilecek faydanın karşılıklı ol
ması lâzımdır. Bu işler keyif için ve sansasyo
nel şekilde olmaz. Az çok maddi bir faydaya 
istinad etmesi lâzımdır. 

Sonra; bu yaz nihayetine doğru kendi mes
leğimin çok yakından ilgisi olduğu trahomla 
mücadele teşkilâtının bir kısmını olsun yakın
dan görebilmiş olmak için bazı cenup vilâyetle-
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rine bir seyahat yaptım. Adana'ya gittim. Ken
dime ait olan işi gördükten sonra vali îyido-
ğan'm ve gerekse sıtma mücadele reisi Tümer-
kan'ın çok nazikâne gösterdikleri kabulden is
tifade ile Adana vilâyetinin sıtma mücadele iş
lerini yakından görmek maksadiyle kendi vası-
tasiyle Ceyhan, Osmaniye ve Dörtyol'da dolaş
tım. Zaten ondan evvel kendi intihap dairem 
olan istanbul'da ötedenberi sıtma ve sivrisinek 
menbaı olarak bildiğiniz Göksu deresi ve Tarab-
ya civarlarını, Erenköy ve diğer muhit kazala
rını seçmenlerimizle temas etmek için gezdiğimiz 
zaman bu mücadele işi hakkında orada görüştü
ğümüz insanlardan bazı malûmat sorduk. Ar
kadaşlarım bana söylenilen malûmata göre bu 
sene sıtma mücadele teşkilâtının halkı çok mem
nun ettiği merkezindedir. Benim bizzat alâka
dar olduğum Anadoluhisarına gittiğim zaman o 
civardaki bostancıların ötedenberi bostanlarını 
sulamak için yaptıkları bazı hile ve tesislerden 
dolayı sivrisineğin tamamen kaybolmadığını gör
düm. Çünkü onlar bir takım hilelerle kötü su 
arklarını memurun gözlerinden kaçınyorlardı, 
o vakit sıhhiye müdürlüğüne gittim. Bunun 
sebeplerini söyledim, aradılar taradılar ve iş 
halloldu. 

Sonra yine civar İstanbul kazalarını gezer
ken arkadaşlarım görmüşlerdir. Birikintili sular
da, derelerde ark yataklarında daima çalışan 
adamlar gördük. Binaenaleyh, sıtma mücadele 
teşkilâtının kendi başarabileceği su birikintileri, 
çay yatakları, dere yatakları . vesairede, gerek 
İstanbul ve gerekse Adana civarını gezdiğim 
zaman daima bir faaliyetini gördüm. Adana 
memleket hastahanesinde sıtmalılar için 20 yata
ğın ayrılmış ise de bunun yirmisinin de boş ol
duğunu gördüm. 

Sonra Ceyhan kazasının Rumeli Şükriye kö
yündeki, sıtma seyyar hastahanesinde bir sıt
malıya tesadüf etmedim. Sonra o civarlarda ge
zerken daima ötedenberi mevcut su birikintile
rinin, bataklıkların kurutulması için bazı çalış
maların yapılmakta olduğunu ve yapılmış oldu
ğunu gördüm. Meselâ Osmaniye'ye giderken Top-
rakkale civarında göl gibi bir birikinti vardı. 
Osmaniye'nin gayretli bir kaymakamı vardır. 
Kaymakamın himmeti ve buraya yeni gelmiş 
bulunan bucak müdürü, ayağmda getirleri, dağ, 
bayır dinlemiyor, dolaşıyor, icabederse yayan 
gidiyor. Bu hususta çalışıyor. Bataklığın ku-
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rutulmuş olduğunu gördüm. Küçük say mü- I 
kellefiyeti ile bu işlerin büyük kısmını köylü
lere yaptırmışlardır. Bu sene de çeltik ekilen yer
lerde ve ötedenberi bataklıklar arzeden kamış 
yetiştiren Fevzipaşa battı üzerinde Eloğlu istas
yonuna gelmeden başlayıp, kilometrelerce de
vam eden bir kamışlık civarlarında az çok sıt
ma olmuş. Fakat buralarda sıtma vakaları gö
rülür görülmez hemen önlüyorlar. Buralardan 
geçerken, mücadele dolayısiyle sıtma kalmadı
ğına güvenerek cebimde kinin olduğu halde 
almamak tedbirsizliğinde bulundum ve maale
sef sıtmayı aldım. Oralardan sıtma alanlar bol 
ilâçla tedavi ediliyorlardı. Binaenaleyh bu çel
tik meselesinin biran önce halledilmesi lâzım-
gelir. 

Bazı arkadaşlarımız; bahusus R. Kaplan 
arkadaşımız bu Çeltik Kanunu ile çok yakın
dan alâkalı olmasına rağmen geçen sene de bu
nu hararetle takip ettiği halde yeni Çeltik Ka
nunu bir türlü gelmedi. 

Sonra, bir de gazetelerde görüyorum, şeker | 
kamışı yetiştirilecekmiş. Eğer bu şeker kamı
şı da diğer kamış gibi bataklık içerisinde ye-
tişeeekse; bundan ben çok korkuyorum. 

Sonra arkadaşlar; trahom meselesine geli
yorum, trahom mücadelesi takriben 1926 se
nesinde başlamıştır. Bu evvelâ küçük birkaç 
vilâyet ve kazaya münhasır olarak başlamışken 
tedricî olarak büyütülmüş ve bugünkü şeklini 
almıştır. Fakat bugünkü şekliyle dahi ihtiya
cın üçte birini temin edecek vaziyette değildir. 
Amma bugünkü mahdut teşkilâta bile lâzım-
gelen tıbbi elemanları bulamamaktayız. Bu
günkü trahom teşkilâtında mevcut doktorlukla
rın hemen hemen yarısıboştur. Canbolat arka
daşımızın dedikleri gibi, yaz aylarında polikili-
niklere, mücadele merkezlerine müracaat eden 
hastaların adedleri çoğalır. Fakat bu çoğalıp 
gelen hastaların hepsi trahom değildir. Oralar
da o kadar bol olan ve yazın sineklerin ka
natlanması ile zuhur edip güzün sonbaharda si
neklerin kaybolması ile kaybolan cerahatli göz 
nezlesi yani Oftalmi dediğimiz ve birtakım mik
roplarla husule gelen ayrı bir hastalıktır. Ha
kikatte de o havalide trahomdan daha fazla 
kör eden budur. Yalnız o havalide değil, ı 
dünyanın bütün trahom mmtakalannda kör 
etmekte asıl cürümlü ve kabahatli olan 
bu oftalmidir. Bunlar had hastalıklardır. 
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Bunlara tutulunca kocakarı ilâcı hemen hemen 
hastayı % 90 kör etmeğe mahkûm eder. Bi
naenaleyh orada trahomda çalışan arkadaşla
rın hepsi trahom kadar asıl o muhitlerde sayı
sız insanı kör eden bu hastalıklarla mücadele 
etmektedirler. Onun için yaz aylarında işler 
fevkalâde çoğalmaktadır. Fakat ben, 1927 de 
yapılan nüfus yazımındaki malûller cephesin
de körlerin nispeti, bizim memleketimizde bin
de iki olarak görülmektedir. 1940 senesindeki 
nüfus sayımında acaba kör nispeti azaldı mı 
diye rakam aradımsa da maalesef bu yazımda 
bu tahlil yapılmamıştır. Onun için kör adedi
nin memleketimizde azaldığını size katî suret
te ispat edecek bir rakam verememekle beraber 
bir karine söyliyeceğim. Bundan evvel gerek 
Kilis, gerek Adıyaman vesairede meşhur Körler 
çarşısı varmış. Şimdi oralara gidip gelenler 
oralarda eskisi gibi körlerden mürekkep bir 
çarşının bulunmadığını söylüyorlar. 

Trahom mücadelesi ancak körlük adedi üze
rinde bir tahavvül vücude getirebilir. Trahom 
endeksinde pek tahavvül göstermez daha ziyade 
medeni teçhizat ve vesaitle alâkadar bir şeydir. 
Trahomun mücadelesi diğer memleketlerde de 
yapılmış fakat arzettiğim gibi trahom endeksinde 
büyük bir tahavvül kaydedilememiştir. Amister-
damda yahudi mahallesinde elli senede trahom 
endeksi ancak sıfır derecesine gelmiş o da ma
halle halkrnın kültür derecelerindeki vücude ge
len tahavvülât sebebiyle olmuştur. Mücadelenin 
tesiri azdır. Fakat bu mücadele yukarıdanberi 
arzettiğim gibi kör adedi üzerinde çok müessir ol
muştur. Doktorların bu husustaki mücadelesi 
kör adedi üzerinde müessir olup gözün görmeye 
mâni olan arızaları ortadan kaldırmak suretiyle 
netice veren ve binnetice iş görme kabiliyetini de 
sağlamak suretiyle insanların zavallı bir hale 
düşmesini engelliyen bir mücadele olmak dola
yısiyle ekonomik ve sair birçok faydalar sağlar. 

Arkadaşlar, belki sabrınızı suiistimal ediyo
rum, fakat bir iki dileğim daha vardır, bunları 
da söylememe müsaadenizi rica edeceğim. (Bu
yurun sesleri). 

Geçenlerde Polikilinik mecmuası adlı bir mec
mua da Karabük Demir ve Çelik fabrikasının iç 
hastalıkları mütehassısı bir doktor arkadaşımızın 
bir makalesini okudum ve çok calibi dikkat gör
düm. Sağlık Bakanının da nazarı dikkatine ar-. 
zedeceğim: Biliyorsunuz, Karadenizin şark yalısı 
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vilâyetlerinde nekatör ve (anklostom düodenal) 
dediğimiz bir bağırsak kurdu hastalığı vardır. 
İnsanların kanını emerek onları zayıflatır ve vü
cutlarında çok fena istihaleler ve hastalıklar vü-
cude gelmesine sebep olarak nüfusça da zayiata 
sebebiyet verir. 

Şimdi Karadeniz illerinde vaktiyle açılan mü
cadelenin kaldırılmasını işittim. Halbuki, Ka
rabük fabrikalarına amelelik yapmak üzere gelen 
o taraf halkı son zamanlarda ailelerini de getirip 
yerleşmektedirler. Arkadaşımızın yazdığına gö
re, bunlar arasında hastalık artmıştır. Bunların 
dışkılarında, eski tâbirle söyliyeyim, mevaddı ga
italarında yapılan muayenede 2093 hastada 
% 9.05 de negatör görülmüştür. Bu arkadaş di
yor ki, bu anklostom bir çoğunda mevcuttur. 
Bunların hepsi Karadeniz halkıdır. Buranın 
coğrafi bünyesi bu hastalığın fuye teşkil etmesi
ne müsaittir. Binaenaleyh, Sağlık Bakanlığı şim
diden gelir ve negatürlü hastalan ayrıp ve onla
rı isterlize eder ise bunun önü şimdiden alınır 
ve bu suretle Şarkî Karadeniz vilâyetlerimizde 
olduğu gibi bir de burada, Karabükte fabrikanın 
yanında naktör mihrakının teşekkülüne meydan 
verilmemiş olur. Bendeniz de bu tavsiyeyi çok 
yerinde buluyorum. Sonra bir de tş Bakanımı
zın .... 

R. KAPLAN (Maraş) — Hastalığı asri do
ğuran sebep nedir Paşam? Su mudur? 

Dr. Gl. N. î. GÖZCÜ (Devamla) — Pislik 
mihraklarının, çukurların ve sairenin açıkta bu
lunmasıdır. Suların temizlenmeden kullanılma
sıdır. 

R. KAPLAN (Maraş) — O halde onları te
mizlemek lâzım. 

Dr. Gl. N. î. GÖZCÜ (Devamla) — Binaen
aleyh, henüz bir mihrak teessüs etmemiştir, ge
len hastalar isterlize edilirse orada mihrak te
şekkül etmez. Diğer birçok memleketlerde 
aynı şerait var, aynı lâğamlar açık, aynı kuyular 
var fakat nekatör yok. 

Sonra bir arkadaşımızın temas ettiği bir mev
zua geliyorum. Bu, hastahanedeki mütehassıs 
arkadaşlarımızın nakil ve tâyininde yalnız kıdem, 
ehliyet, idari kiyaset nazarı itibara alınmasın. 
îşe tâyin edilecekler işi yapabilecek kapasitede 
olup olmadığını, yani ilmi kapasitesini, o verdi
ğimiz yerlerde iş hacminin bütün yükünü kal
dırıp kaldırmıyacağını düşünmek lâzımdır. Çün
kü eline kâğıt alan mutahassıs olur. Fakat her 
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sahada olduğu gibi mutahassısın da iyisi var, 
ortası var. iyisi nerede kullanılacak, ortasr nerede 
kullanılacak? Bunu az çok dairelerdeki muame
lâtı zatiye reisleri veya umum müdürlerinin ça
lışma alanmı teşkil eder. Binaenaleyh, bendeniz-
ce yalnız kıdem, ehliyet Anadolu'da çok kalmış, 
Rumeli'de az bulunmuş gibi düşüncelerle yani 
verildiği yerdeki işi görmek iktidarında olmadığı 
cümlece müsellem olan insanları bu gibi yerlere 
tâyin etmemelidir. Buna da bilhassa dikkat edil
mesini rica ediyorum. 

SAĞLIK ve SOSYAL YARDIM B. Dr. S. 
KONUK (Bursa) — öyle şey yok Paşam. 

Dr. N. î. GÖZCÜ (Devamla) — Bendeniz bi
liyorum. 

Sonra efendim, Devlet teşkilâtına dahil olan 
her Bakanlığın kendi idari işlerini görmekten 
başka bir de kendi Bakanlığını ilgilendiren mes
leğin tekâmülü ile alâkadar olması lâzımdır. Ta
biî Tıp Fakültesinin yetiştirip kendi ellerine ver
diği hekimlerin ilmî seviyelerini daima terü taze 
ve yerinde tutmak tabiî o mesleğin mensup ol
duğu Bakanlığın cümlei vazifesindendir. Bakan
lığımıza bu cümlede bir çok amatör hekimler yar
dım etmektedir. Bugün hekimler tarafından çı
karılan üçü resmî, 13 ü şahıslar tarafından çıka
rılan gayri resmî olmak üzere 16 tane dergi çık
maktadır. Bu işde mesleğine aşık insanlar ve oku
mak, yazmak merakını bir türlü tatmin edemiyen 
ümmet yazıyor, çiziyor. Yani hekimlerin bugün
kü mesleklerinde taze kalmaları azçok temine ça
lışıyorlar. Tamamiyle temin edemiyorlar. Fakat 
bu uğurda Bakanlığa yardımcı oluyorlar. Evvel
ce; Bakanlık bu dergilerden bazılarından elli yüz 
tane abone olurdu. Nihayet verdikleri para ancak 
bir nüshasını çıkarmağa kâfi gelirdi. Bakanlı
ğımızdan bu yardımı kemafissabık temin etme
melerini rica etmekteyim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Dr. Uludağ. 
Dr. O. §. ULUDAĞ (Konya) — Sizleri çok 

sıkmamak için muhtelif noktalar üzerinde kısa 
kısa duracağım. 

Sağlık Bakanlığı bu sene Olağanüstü savaş 
Kanunu sayesinde giriştiği sıtma mücadelesin
de bence muvaffak olmuştur. 

Bazı arkadaşlardan ve dışarda bazı zevattan 
işitiyorum, ne yaptı; biraz mazot biraz da ata-
birin. Evet biraz mazot, biraz da atabirin amma 
şimdiye kadar zaten onu bekliyorduk. Bu ba-
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kundan bunlar yerinde kullanılmıştır. Mem
leket te bundan istifade etmiştir. Nazarı dik
katinize bir şey arzedeyim. Sağlık Bakanlığı 
büyük şehirlerde bilhassa İstanbul'un kendisine 
bakan muhitlerinde Nişantaşı ve Şişli'de ve ci
varında apartumanların tuvaletlerine memur 
göndererek mazot sıktırmıştır. Hakikaten bu, bi
raz fazla dikkat olsa gerek. Vatandaşı kendi 
evine bakmak mecburiyetinde tutsak daha eyi 
olur mülâhazasmdayım. Bu, beledî ve insanlar 
için medenî bir vazifedir. 

Yine deniyor ki, bu yıl kuraklık oldu, bu 
itibarla eyi netice alındı. Müteaddit kurak se
neler gördük. Bir tarafa rasat cetvellerini diğer 
tarafa sıtma durumunu gösteren istatistikleri 
koyarsak ve o senelerle bu seneye nazaran te
razi kefelerine korsak, kefe bu seneki müca
delenin muvaffak olduğu tarafına doğru ağır 
basar. 

Ben Sağlık Bakanlığını asıl bir noktada 
görmek isterim. Memleketimizde sıtma kadar 
mühim bir hastalık olan aynı zamanda medenî 
olup olmadığımıza da hükmettirecek olan bir 
tifo meselesi vardır. Bu tifo maalesef burada 
var, İstanbul'da var, ötede var, beride var. 
Size İzmiitteki bir vakadan bahsedeceğim. Geçen 
sene Ekim ayında yani mekteplerin açılma za
manında muhtelif yerlerden gelen çocuklar İz
mit 'te toplandıktan sonra yavaş yavaş başla
yan vakalar birdenbire had bir şekil almıştır, 
295 vaka kaydedilmiştir. Bu 295 vakanın 200 ü 
mektepli çocuklar arasında idi. Bu misali ke
sif olduğu için nazarı dikkatinize arzettim. Yok
sa her arkadaş kendi muhitinde tifo vakaları
nın ne kadar harabiye sebep olduğunu bir çok 
misallerle zikredebilirler. 

Bir arkadaşım ulaşım ve turizmin lüzumun
dan bahsetti. Arkadaşıma şüphesiz hak veririm. 
Fakat bu şartlar dâhilinde memleketimize misafir
lerin gelmesini okadar istiyenlerden değilim. Mem
lekette en basit bir ijiyen kaidesi, en basit bir iç
me suyu meselesi halledilmediği halde içme suyu 
ve bostan sulama meselesi halledilmeden turizim-
den bahsetmeyi zait görürüm. Kendi kabuğumuz 
içine sığınarak yaşamak istesek dahi buna "im
kân olmadığı bedihidir, kabuğumuza sığına
cak vaziyette değiliz. Yol oğrağı bir mevkideyiz. 
Misafirlerimiz olacaktır. İçme suyu durumu 
Bunlara medeniyetimiz aleyhine fikirler vere
cektir. Hatta bu yüzden bizden bazı şeyler is-
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temeğe mecbur olacaklardır. Sıhhat Bakanı
mız şimdiden tedbir alsm. 

Verem savaşında Sağlık Bakanlığı doğru yol
dadır. Mesele tam manasiyle kendisini işgal 
eden bir mevzu değildir. Şimdiye kadar bazı 
maruzatta bulundum. Evet verem bir içtimai 
ve ekonumik yaşama hastalığıdır, geçim has
talığıdır, istirahat hastalığıdır. Fakat diğer ba
kanlıkların memleketin ahvali hakkında lüzumu 
kadar çalştığı ve ortalık düzeldikten sonra Sağ
lık Bakanlığına isabet eden ciheti bu veremin te
davisi meselesinde, geçen sene kararlaştırdığı
mız gibi, şanatoryomlar açmak yolundadır. 
Bunlardan bir tanesi Ankara'da açılacaktı. Bu
nun için heyetler teşekkül etmiş, memleketin 
en yetkili adamları gelmişler, Ankara'da bu 
sanatoryomun kurulacağı yeri tâyin etmişler
dir. Tâyin edilen yer şüphesiz ki, çok güzeldir. 
Arkadaşlar bugün için o mevki elde bulunsaydı 
Ankara'da bir sanatoryom kurulmuş olacaktı. Fa
kat Bakanlık yeni bir müessese açmak sevdası
na düşmüştür. Bu da iyidir, güzeldir amma 
bu yeni müessesenin bina olunmasını beklemek 
için vaktimiz yoktur. İstanbul ve İzmir'deki Ve
rem sanatoryomu o kadar çok hasta karşısm-
dadır k, yalnız İstanbul'da 300 den fazla has
ta sıra beklemektedir. Memleketin bir çok yer
lerinden gelen hastalar böyle nöbet beklerken 
Ankara'da bir verem hastanesini temin edecek 
tedbiri hâlâ almamak yerinde olmasa gerektir. 

Tababet ve şuabatı sanatlarının icrasına dair 
olan kanun değişmiyecek midir? Söylediğime 
göre Çalışma Bakanlığı için işçi hekimi yetişti
recektir. İkinci defa tekrar sordum, evet ye
tiştireceğiz dediler.. O halde ben beden terbiye
si doktoru yetiştirilmesi hususunda İsrar edece
ğim. Ben senelerdenberi beden terbiyesi heki
minin yetiştirilmesini istedim. 

Sonra elimizde bütçede bir tâbir var; sıhhat 
komiseri. Bizim teşkilâtımız arasında sıhhat ko
miseri tâbiri yoktur. Binaenaleyh sıhhat komi
serleri yazılı olan bu bütçenin usulen kabul edil-
memsi lâzımdır. Madem ki bütçe müzakeresine 
başlanmıştır, bu tâbir buradan çıkarılsın, ka
nun kabul edildikten sonra ilâve edilsin. 

Arkadaşlar; meslek durumu hakkında bir 
kaç söz söylememe müsaadenizi rica ederim. Bi
zim memlekette hekim kazancının büyük oldu
ğunu zannederler. Bir hekimin kabinesine üç, 
beş hasta geldiği zaman bunun hepsinden para 
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aldığını zannederler. Halbuki vaziyet böyle de
ğildir. Kimisi tavsiye üzerine gelmiştir, kimisi 
hısımıdır, para almaz. Fakat Sağlık Bakanlığı 
bu hekim ücretleri hakkında gazetelerin mübala
ğalı neşriyatına karşı tedbirler almak icabeder. 
Bu hususta ettiba odalarını teçhiz ederlerse çok 
yerinde bir hareket yapmış olurlar. Bu odalar 
daima hekim nazarında bir menfi tesir yaratmış
tır. Bunu hekimlerimize sevdirmek lâzımdır. 
Yine hekimin tahsiliyle mütenasip bir maaş al
madığına temas edeceğim. Bütçeyi açınız, D 
cetveline bakınız. 70 - 80 hatta 40 lık kadrolar 
vardır. Tahsilleri en uzun olan, en yıpratıcı 
tahsili yapan, ne bileyim bu meslek erbabını 40 
lira, 70 lira gibi az bir maaş tahsis etmek Sağ
lık Bakanının evvel bevvel nazarı dikkatini cel-
bedecek bir mevzu olmalı. Bazı Bakanlıkların 
teşkilâtına bakarsanız hekim tahsisatı bile gör
mezsiniz amma biraz şirketleri şunları bunları 
hekim tutmağa mecbur ediyoruz. Evvelâ Ba
kanlıklar hekim tutsunlar. 

Başka bir konuya geçiyorum. Memlekette 
Sağlık Bakanlığının ne lüzumu vardır? Tuhaf 
bir sual? Eskidenberi Millî Savunma Bakanlı
ğının kendisine mahsus teşkilâtı vardır. Ayrıca 
görüyoruz, Ekonomi Bakanlığının kendisine 
mahsus teşkilâtı var, Eğitim Bakanlığının ken
disine mahsus teşkilâtı var, Çalışma Bakanlığı 
nm Encümende müzakere edilmekte bulunan bir 
sıhhat kadrosu oluyor. Sıhhat Bakanlığının va
zifeleri taksim olunmuştur. Ne lüzum var Sıh
hat Bakanlığına? Bence, bu Bakanlıkların eli
ne taksim olunan sıhhat işleri matteessüf iyi yü
rümüyor. Yukarıda, demin arzettiğim veçhile 
İzmit'te mekepler arasında zuhur eden tifo vaka
ları hekimsizlik ve vasıtasızlık yüzündendir. 
Filhakika beş, altı mektebe ancak 60 lira ma
aşlı bir hekim koyarsanız ve beş, altı mektebe 
bakacağım söylerseniz, böyle tifo değil hiç bir 
şeyle mücadele edemez. 

Sağlık Bakanlığı, İzmit'te yangın bacayı sa
rınca, buradan, en kıymetli, mutlaka vazifesi 
başında bulunması icabeden bir mühehassısı ora
ya göndermiştir. O mütehassıs zatın mutlaka 
Refik Saydam Hıfzıssıhha Müessesesinde ve işi
nin başında bulunması lâzımdı. 

Sağlık Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığından 
örnek olmalıdır demiştim. Hakikaten bu Ba
kanlıktan örnek almalıdır. Millî Eğitim Bakan
lığı, eskiden çok şikâyet ettiğimiz bir müessese 
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idi. Bugün çok iyi yürüyen ve dikkate lâyık 
bir kurum olmuştur. Muhtelif Bakanlıklar elin
de bulunan kendi teşkilâtım birer birer kendi 
bünyesinde cemetmiştir. Nafıa Vekâletinin elin
den mühendis mektebini almıştır, Sağlık Ba
kanlığının elinden Tıp Fakültesini almıştır. 
Bunları yeknasak bir surette tedrisat yolu
na koymuştur. Muvaffak bir yoldadır. Sağlık 
Bakanlığı nasıl olur da Ulaştırma Bakanlığına, 
Çalışma Bakanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına 
birçok şeylerini taksim eder. Bu takdirde bun
ları nasıl toplar, nasıl hazmeder, nasıl yapar? 
İstanbul'daki Validebağı'nda bulunan Millî Eği
tim Bakanlığının prevantoryomunu ben de gez
dim. Maarif işlerimizi çok güzel idare eden ve 
yoluna koymuş olan Millî Eğitim Bakanlığı 
maatteessüf elinde bulunan prevantoryumunda 
pek fena bir mevkidedir. Memlekette böyle bir 
müessesenin bulunmasını ben çok utandırıcı bu
lurum. Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakan
lığının yürütemediği bir müesseseyi pekâlâ ih
tisası dâhilinde yürütmeye muktedirdir. Niçin 
bırakıyor? 

Yerli müstahzarlar hakkında Salâhaddin ar
kadaşıma hak vereceğim. Yerli müstahzarlar 
derken Salâhaddin arkadaşım ve diğer arkadaş
larım biraz meslek endişesine kapıldılar. Be
nim haber aldığıma göre bu yıl 1 500 müstah
zar yapmak için, Bakanlıktan müsaade isten
miştir. 1 500 müstahzar, bu ne demektir, kim 
yapacak, nasıl yapılacak? Fakat Bakanlık bu
nun j^alnız elli tanesine müsaade vermiş, güzel 
yapmış, memleketin muhtaç, olduğu müstahzar
ları Bakanlığın korumasını dilerim. Müstahzar
lar ucuza çıkıyor mu? Pahalı da olsa bunları 
himaye etmek lâzımdır. Son defa memleketin 
muhtaç olduğu D. D. T. ilâcı hakkında birçok 
neşriyat oldu. Bana da müracaat ettiler. Ba
kanlığın vücude getirdiği pahalı olmuştur. Hat
tâ ondan evvel bana teklif edilen D. D. T. den 
on misli fazla bir fiyat konmuştur, zararı yok. 
Memlekete lüzumu vardır. Bunun için pahalı 
da olsa yardım edelim. 

Doğumevlerine de ufak bir kayıt koyduktan 
sonra kürsüyü terkedeceğim. 

Doğum yerleri hakkında arkadaşlarım, bir 
çok temennilerde bulundular. Hepisinin temen
nileri kıymetlidir. Bazı yerlerde hastahaneler ol
duğu ve yanında doğum merkezi de bulundu
ğu ve memlekete tam kadrolu olduğu halde fay-
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dalı olamamaktadır. 

Doğum merkezlerinin faydalı olabilmesi için 
o memleketteki ebelerin oraya bağlanması lazım
dır. 

Köy ebeleri doğrudan doğruya vilayet sıhhat 
müdürlerinin ile ilgilidir. Doğum merkezi oldu
ğu halde onunla temas etmiyorlar. Bu yüzden 
doğum merkezi ancak bir kaç mahalle için fay
dalı oluyor. Bütün muhit için faydalı olamı
yor. Zannederim bu teşkilat nazarı dikkate 
alınmağa lâyıktır. 

BAŞKAN — Esat Oktay 
Dr. ESAT OKTAY (Kars) — Sevgili arka

daşlarım, arzu ve isteklerimizi sayarken unut
mamalıyız ve şükranla söylemeliyiz ki Cumhuri
yet Hükümeti bütün sahalarda büyük başarı
lar göstermiştir ve göstermektedir. Bu cümle
den olmak üzere sağlık işleri, millî eğitim iş
leri, ekonomi işleri, tarım işleri vesaire gelir. 

Şimdi maruzatıma başlarken hali hazır vazi-
yoli kısaca arzetmeden tabiî öteki isteklerimi ve 
fikirlerimi anlatamam. Onun için müsaadeni
zi rica edeceğim. 

Halkın sağlığını korumak için bir defa esas 
itibariyle iki türlü vasıta vardır. Birisi koruyucu 
hekimlik, ikincisi de şifa verici hekimliktir. Hali 
hazırda memleketimizde koruyucu hekimlik va
zifesini Sıhhiye Müdürleri, Hükümet Tabipleri 
görürler. Şifa verici vazifeyi de hastaneler, ve
rem sanatoryumları,, sıtma, frengi, trahum teş
kilâtları. Doğum ve çocuk bakım evleri teşki-
lâtlariyle bilhassa övünmeye değer müesseseleri
mizin en başında bulunan Refik Saydam Hıf-
zıssıhha müessesesidir ki, koruyucu hekimliğin 
bütün ihtiyaçlarını sağlayan ve resmî doktorlar 
için tekâmül kursları açan kıymetli bir cumhuri
yet abidesidir. Sayın arkadaşlar, halkın seviyesi 
ne kadar yüksek ve koruyucu doktorluk ne ka
dar kuvvetli olurca olsun tabiatın binlerce te
siri altında yine insan bin bir çeşit hastalıkla
ra yakalanmaktan kurtulamamaktadır. Bunla 
rı şifa verici müesseselerimiz tedavi etmektedir ki 
bunların en başında hastahanelerimiz gelir. Şimdi 
bu müesseselerin terakkilerini gözden geçirelim. 

Cumhuriyet Hükümetinin kuruluş tarihi 
olan 1923 te memleketimizde 4 410 yataklı 56 
hastanemiz vardı. Bu vaziyete göre on bin nü
fusa ortalama 2,3 yatak isabet ediyordu. Hal
buki başka memleketlerde on bin nüfusa 2 0 - 6 0 
yatak isabet etmektedir. Şu halde yapılacak | 
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işi bu da gösteriyor. Halihazırda memleketi
mizde yatak sayısı 13 145 e yükselmiştir ve 
on bin nüfusa isabet eden yatak nispeti de 2,3 
ten 7,3 e yükselmiştir ki bunu şükranla kay
detmek bir vazifedir. Sağlık Bakanlığının ha
zırladığı iş programına göre de 11 250 yataklı 
90 hastane daha açılacaktır ki, nüfus başına ya
tak adedi 15 e çıkacaktır. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, fikirlerinizi ba
zı cihetlere celbetmek istiyorum. Bugünkü sağ
lık vaziyetine göre sağlık mensubinini 3 grupa 
ayıralım : Yüksek doktorlar, eczacılar ve saire. 
Orta kısımda; hemşireler, ebeler gelir. Ondan 
sonra da üçüncü kısım olarak hastabakıcılar ve 
hademelerdir. Şimdi hepiniz takdir buyurur
sunuz ki, bugünkü doktorluk ihtiyacı tama-
miyle karşılanamıyor. Sonra bugünkü ihtiyaç
lar da oldukça değişmiştir. Meselâ doktorluğu 
tetkik edecek olursak yeni yeni ihtisas bölüm
lerine ihtiyaç vardır. Adli tabip muhakkak ki 
eskiden de vardı, gene lâzımdır. Fakat azdır. 
Sigorta teşkilâtı yapıyoruz, sigorta doktoru da 
lâzımdır, bunları yetiştirmek icabeder, sonra 
spor doktorları, bunlar da memleketimizde yok
tur. Bu meyanda en ehemmiyetlisi pratisyen 
doktordur ki arkadaşlar da bu bahse temas et
tiler. Kanaatımca memleketimizde pratisyen 
hekimlik çok faydalıdır. Pratisyen hekimliği 
öyle gökten düşer gibi kabul etmemelidir. Bu 
da bir ihtisastır ve mühim bir ihtisastır. Hal
buki biz halihazırda mektepten çıkar çıkmaz 
yeni doktorları pratisyen hekim olarak kulla
nıyoruz. Bu doğru değildir. Bu vazifeyi yapa
mazlar. Bunu ayrı bir ihtisas olarak kabul et
meliyiz. Pratisyen doktor bir şubede mütehas
sıs değildir, amma bütün şuabatı azçok biliyor, 
göz tedavi edecek, kulak tedavi edecek, içhas-
talıklarma bakacak, sinir hastalıklarına baka
cak, ufak tefek ameliyatları yapacak. Evet her 
hekim yapar, yapar amma pratisyen yetişmiş 
doktor daha isabetle yapar ve ileriye esasa mü
tehassıslara göndereceği hastalar daha az olur. 
Bu itibarla arkadaşlarımızın da tebarüz ettir
dikleri gibi üniversitelerimiz doktor yetiştirir
ken muhakkak pratisyen hekimlik işlerine de 
son dere ehemmiyet vermelidir. 

Şimdi bu doktor sınıfından sonra orta sınıf 
sıhhiye mensubini yetiştirmek ve bulmak mese
lesine gelelim. 

Burada hemşire ve ebeler gelir. Hemşire 
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meselesinde arkadaşlar uzunboylu söylediler. 
Ben başka cihetten bu işi mütalâa edeceğim. 
Kendi tababet hayatımda bu müşkülleri gör
düğüm için arzediyorum. 

Şimdi, hemşire evlenir mi, evlenmez mi? 
Hemşire evlenir, evlendikten sonra da hemşi
renin tabiî çocuğu da olacaktır. Şimdi bir de 
buna karşı hastane talimatnamesini ele alalım. 
Hastane talimatnamesine göre, hemşire, hafta
nın altı gününü geceli gündüzlü hastanede ge
çirir. Yalnız bir gün çrkar. Başımızdan geçtiği 
için ufacık bir vaka ile bu ciheti zannederim da
ha iyi tebarüz ettiririm. 

Hemşirenin bir çocuğu var, ikincisini de do
ğurdu. öteki hemşire ile geçinemiyor, öteki de 
şikâyet edip duruyor; bu çocuk hastanede bulu
namaz, hastaneye gelemez diye. Hakiaten ço
cuğun hastaneye gelmesi çocuğun sıhhati için de 
iyi değil amma, çocuğu hastaneden atmak da 
onu ölüme sevketmektir. Günde altı defa meme 
emzirmek lâzım, kim getirecek onu? Bıtnu tabiî 
talimatname hükmüne muhalif olarak biz çocuğu 
yine hastanede bıraktık, baktık ve büyttük. Şu 
misalimden de görülüyor ki, hemşire ihtiyacını 
temin etmek o kadar kolay değil. Ya tariki dün
ya kızlarımızdan seçeceğiz, veya beyaz saçlı kız
larımızdan seçeceğiz, bu vazifeye koyacağız. Veya
hut da başka çeşit onları buralara sevkedici ça
relere başvurmalı veyahut talimatnamede deği
şiklik yapacağız. Nöbetçi olan hemşire ertesi gü
nü 24 saat istirahat etmelidir. Halbuki nöbetçi 
hemşireyi biz sabahleyin ameliyat odasına soku
yoruz. Hemşireler hakkında ikinci dileğim; hem
şireler ihtisaslarına göre yetiştirilmelidir: ida
reci hemşire, narkoz veren hemşire, ameliyat 
hemşiresi, çocuk bakımı hemşiresi, ziyaretçi hem
şire gibi. Birçok ihtisaslar vardır ve o suretle 
yetiştirmelidir. Çünkü müesseseler bu gibi hem
şireleri yetiştirmek için, bahsus kadroları da dar 
olduğu takdirde, oldukça, müşkülât çekmektedir
ler. 

Şimdi arkadaşlar; böylece doktor kadrosu, or
ta mensubini sıhhiye kadrosu, küçük sıhhiye kad
rosu tamamlandıktan sonra bunları çalıştıralım. 
Yeni icaplara ve memleketimizin ihtiyaç ve bün
yesine göre ilçelerden başlıyalım. Köylere biraz 
daha yakın gidelim. Büyük bucaklardan da baş-
hyabiliriz. Köylere daha yakındır. 

Orada kurulacak sıhhiye teşkilâtı bir defa lâ-
akal iki doktor olmalıdır: Madem ki, Sıhhiye işi-
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ni ikiye ayırdık. Birincisi koruyucu doktor ola
rak çalışacak; Hıfzıssıhha müessesesinin hazırla
dığı aşılardan ve saireyi tatbik edecek, köylerde 
temizlik nezafet, helalar, sular vesaire; bu dok
tor yalnız koruyucu hekimlik işi ile uğraşacak di
ğeri ya pratisyen hekimdir, yanında da bir dis
panseri ( 5 - 1 0 yataklı) ve daha iyisi bir hasta
ne olacak. 

Sonra ikincisi, yine bucak ve ilçelerde yapıla
cak teşkilâta ait hazırlanmakta olan köy ebeleri 
ve köy sağlık memurları bu müesseseye bağlı ol
malı ve boş zamanlarında orada çalışarak direk
tiflerini de oradan almalıdır, vesaitini de oradan 
alıp köylere gitmelidirler. Tedavi edemedikleri 
hastaları kazaya gönderirler. îşte kaza teşkilâtı 
objektif olarak bu şekilde olabilir. Vilâyette ta
biî ona göre bakteriyoloji lâboratuvarı var, da
ha geniş kadrosu ve mütehassısları var. Onlar da 
kazalardan gelen ve orada yapılamayan işleri 
yaparlar. 

Bu suretle umumî mütalâamı bitiriyorum. 
Ancak yine umumî olmak üzere birkaç dileğim 
vardır, müsaade ederseniz beş dakikanızı da ona 
alayım. 

Birincisi her medeni memlekette olduğu gibi 
bizde diğer memleketlerle fikir ve bilgi mübade
lesine mecburuz. Bunun için onlardan eserler 
alıyoruz, tercüme ediyoruz ve mekteplerimize 
ve halkımıza yayıyoruz. Bizde olanları da baş
ka memleketlere tercüme edip vermek lâzımdır. 
Bu iş kanaatıma göre biraz dağınıktır, plânsız 
oluyor. Bazı arkadaşlarımızın da temas buyur
dukları gibi bunu bir enstitü şekline koymak lâ
zımdır. Bütün Bakanlıklar bilhassa Sağlık Ba
kanlığı oraya bağlanır. Bilginler orada topla
nır. (ıerek Millî Eğitim, gerek diğer şubeler
den nereye lazımsa bütün kitap o müessesede 
tercüme ve tetkik edilip yayılır. Bizim de ha
zırlayacağımız kitaplar orada tercüme edilir, 
başka memleektlere yayılır. Birinci ricanı bun
dan ibarettir. İkinci ricam; arzettiğim gibi 
bunlar birbirine bağlı değildir, müteferriktir. 
Büyük şehirlerimizde yine halkın sağlığını koru
ma fikirlerine aittir. 

Arkadaşlar; şimdi görüyoruz ki her Bakan
lığın, her müessesenin ayrıca birer doktoru var
dır. Bunlar tabiî ücret alıyorlar. Bu doktorlar 
nihayet bir şubede mütehassısdırlar. Halbuki 
orada çalışanlar her bir hastalığa bakacaklardır. 
Hastalık tesadüfen onun dâhil bulunduğu ihtısa-
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sâ aii.se onun bütün ihtiyaçlarını karşılayabilir, j 
Oraya ait değilse - ki tabiî ekserisi böyledir -
hastahanelere. sevk için kâğıt yazar. Şu halde j 
bu doktorların vazifesi ne oluyor: Bir istirahat 
raporu vermek. Böyle yapmaktansa hem diğer 
resmî müesseselerimizin vazifesini hafifletmek, 
hem de halkın sıhhatini daha az para ile koru- I 
m ak için aklıma şöyle bir tedbir geldi: Meselâ 
Ankara'yı elealalım, burada ne kadar doktor 
tutan müessese varsa bunların verdikleri paranın 
yekûnunu hesaplıyalım ve bu para ile birkaç 
yerde birer sağlık merkezi kuralım. Buraya iki
şer tane pratisiyen doktoru daimî olarak tâyin 
edelim, 3 - 4 tane de mütehassıs doktoru tav
zif edelim. Bu sağlık merkezi daimidir. Günün 
24 saatini oralarda münavebe ile geçirirler sağ
lık merkezinde diğer mütehassıslar da mevcut
tur. İkişer saat poliklinik yaparlar. Bu sağlık 
merkezlerine birer de otomobil verirsek, müra
caat eden vatandaş, memur olsun, müstahdem 
olsun, oralarda muayene edilir ve istediği mü-
tehasıslan bulur. Gerekirse evine davet eder, 
evinde de tedavisi yapılır. Bunu bir mütalâa 
olarak arzediyorüm, tabiî en iyi karar sizlerin
dir, sizlerin vereceği karara bendeniz de te-
beiyet ederim. 

Üçüncü mesele; doğum ve çocuk bakımevle
ri meselesidir. Şimdi arzedeceğiın cihet, İstan
bul'da, İzmir'de ve Ankara'da hissedilmez. 
Çünkü oralarda doğumevleri, çocuk bakımevle
ri, nisaiye ve çocuk hastahaneleri vardır. Bu
ralarda çeşit çeşit mütehassıslar mevcuttur. Fa
kat uzak illerde bu vaziyet başka şekilde cere
yan ediyor. Şimdi vilâyetimizin birini nazarî 
olarak elealalım. Hepiniz bilirsiniz, bir has- | 
tanesi vardır, iki, üç mütehassıs doktoru var- j 
dır, aralarında çocuk doktoru yoktur. Bir de j 
doğumevi vardır, muhakkak ki güzel ve ve- I 
rimli bir müessesedir. Arzetmek istediğim bu mü- | 
essesenin talimatnamesinde değişiklik yapılması 
ve biraz daha pratik ve verimli bir şekle konul
ması meselesidir. Böyle bir vilâyette bir hasta
ne vardır, bir de doğumevi yardır. Doğumevi- j 
nin çocuk kısmı ancak iki yaşına kadarki çocuk
larla daha ziyade meşgul oluyor. Çocuk ölümü 
ile alâkadardır, sarî hastalıkları almaz. Tabiî 
bu mahzurludur, doktor olarak bunu kabul edi
yorum. Amma hastanede de mütehasıs yoktur, 
teşkilât ta yoktur, fakat gittimi hastane alma
ğa mecburdur. Amma nereye alacak? Farzedi- ! 
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niz ki iki yaşındaki üç tane çocuk geldi, birisi 
menenjitli, biri difterili, bir de tifolu, bir defa 
hastalıkları itibariyle bunları ayrı, ayrı koğuş
lara koymak lâzımdır. Üç. koğuş gitti. Sonra 
çocuk mütehassısı yok, daha sonra süt teşkilâtı 
yok burada. Onun için acaba doğumevlerinin 
talimatnamesini gözden geçirirken bir tecrid kıs
mı ayırıp ta sarî hastalıkları oraya almak daha 
doğru olmaz mı? Çünkü küçük yaştakilerin, 
çocuk ölümlerinin sebeplerinin en mühimlerin
den biri, hepinizin malûmu olduğu üzere, sari 
hastalıklardır. 

Dördüncü mesele, röntgen cihazı meselesi
dir. Biliyorsunuz ki, röntgen bugün teşhis ve
saitinin en mühimlerindendir. Bir yerinize ufak 
bir iğne batar bir çok defa bulamazsınız. Adaleyi 
kesip paramparça mı edelim? Yakalım kül mü 
edelim ki oradan çıksın? Çok zordur. Bulurun ı-
yor. Halbuki röntgen derhal görür; kırık görü
lür, yerine getirilir ve vaziyet kurtarılır. Tabiî 
hepimiz ve hepiniz isteriz ki, her vilâyette, her 
kazada bu cihazdan bulunsun. Fakat ben Bakan
lığımıza fazla masraf yüklemek istemiyorum. Bazı 
cihetler var. Meselâ bir vilâyet merkezinde iki, 
üç tane röntgen cihazı var. Biri askeriyenin, biri 
Numune hast ananesinin, biri de sivil. Tabiî orta 
derecede vilâyetlerden bahsediyorum. Diğer ba
zı vilâyetlerimizde de hiç yok. Erzurum'da hem 
askeriyenin var, hem de Numune hastalı ailesinin 
var. Bunun bir tanesi ve meselâ askeriyenin ki 
Kars'ta olsa hem Erzurum'daki işler görüTmüs 
olur, hem de Kras'ın bu ihtiyacı temin edilmiş 
olur. Bunu da bir fikir olarak Sayın Bakanımıza 
arzediyorüm. 

Beşinci mesele biraz tuhaftır. Fakat gelmiş
ken onu da arzedeyim: Memleket hastahaneleri 
ve hasta hane başhekimliğinin vazifelerine aittir. 
Hastahanede başhekimler yalnız müstahdemini 
tâyin eder ve çıkajrırlar. Ötesi hemşire, ebe, dok
tor, eczacı bunlar da merkezden tâyin olunurlar. 
Bunun bence çok iyi tarafları olmakla beraber 
fena tarafları da çoktur. Bunu bir misalle arze
deyim. Bana bir tarihte bir eczacı tâyin ettiler. 
Tabiî Bakanlık eczacıyı görmemiş; görmüş olsay
dı her halde göndermezdi. Yaşlı bir zat, göz
leri de iyi görmüyor. İstasyondan hastahaneye 
gelirken ufak bir çantası, torbası varmış onu kay
betmiş. Polise müracaat ettik, aradılar nihayet 
kahvede buldular getirdiler. O gün nasrl olsa yol 
yorgunluğu vardır diye istirahatını temin ettik. 
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Krtesi günü eczacıya anahtarı teslim ettik. Bu 
eezahaneye girer girmez orada ispirtolu ne kadar 
şey varsa hepsini içmiş. Eezahanede ispirtolu 
ilaç kalmamış. Ertesi günü aradık yok. Nihayet 
bir hafta sonra dahi aklı başında bulamadık. Çün
kü ayakta duracak vaziyette değildi. Ben bunu 
sıhhat müdüriyetine yazdım, dedim ki bu adam 
hastadır, alkoliktir, gözleri de görmüyor. Bunun 
yapacağı ilâca da itimat edilemez. Bunu, bilme
den göndermişler, ya ilâçlarımızı dışarda eezaha-
nelerde yaptıralım, yahut dışardan bir eczacı gel
sin yapsın, bu meseleyi vekâlet ile halledinceye 
kadar bir iki ay geçecek. Sıhhiye müdürü ce
vap veriyor: Olamaz, eczacınız vardır, idare edin. 
Tabiî bizim ilâç yapmak ve yaptırmak salâhiyeti
miz yok. Ampullerle idare etmeğe başladık. Fa
kat işimiz yürümüyordu. Onu da arzedeyim baş
ka çare kalmadı. Dedim ki eczacıyı derhal hasta 
olarak yatırın, pijama geydirdik, yatağa yatır
dık hasta olarak kabul ettik. O suretle ilâçları
mızı dışarıya yaptırabildik. 

Fakat o yataktan kaçtı. Bağladık, mücadeleli 
bir şey. Sonra işi hallettik. Gitti. 

Şimdi ufak bir müşahede ile beraber bunu 
arzetmek istiyorum ki acaba sertabibleri iyi inti
hap etmek suretiyle bütün kadrosunu o kendisi 
intihap etse ve Bakanlığa o suretle bildirse daha 
iyi olmaz .mı? Bunun esbabı mucibesi de; hasta
ne mesaisi diğer müesseselerdeki gibi değildir. 
Burada ahenk olmazsa çalışma olmaz, vatan
daşların sıhhatleri haleldar olur, çalışma müs^ 
pet şekilde yürümez. Fakat arzettiğim şekilde 
baştabip kendi kadrosunu kendisi intihap eder
se, hemşiresini, doktorunu, eczacısını ve Ba
kanlığa da arzederse ahenk tesis edilmiş olur 
ve iyi çalışılmış olur. 

Kanaatlerim budur, hepinize saygılarımı su
narım ve Bakanımıza da başarılar dilerim. (Al
kışlar) . 

Dr. K. BAYAZIT (Maraş) — Sayın arkadaş
larım, Sağlık Bakanlığı bütçesinin müzakeresi 
münasebetiyle şahsen ehemmiyetli gördüğüm bir 
mevzuu Yüksek Heyetinize arzetmeyi faydalı bul
dum. Bunun dışında Hükümetten bazı dileklerde 
bulunacağım. Büyük sağlık dâvasmrn tahakkuku 
için herşeyden evvel çok doktora ve çok sağlık 
elemanlarına ihtiyaç vardır. Bunu gözönüne alan 
Cumhuriyet Hükümeti bu sene Ankara'da Tıp 
Fakültesini açmış olmakla daha çok-doktor ye
tiştirmek işine ehemmiyet verdiğini ispat etmiş 
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ve fakültemiz derslerine başlamıştır. 

Yurdumuzda 5 200 doktor vardır. Bu 5 200 
doktorun askerî ve sivil Devlet hizmetinde va
zife göreni ancak 3 100 kişidir. Bunun 1 300 e 
yakın vazifeli ve serbest olarak İstanbul'da 
çalışmaktadır. Binaenaleyh 6 700 küsur kişiye 
bir doktor isabet eden bir memlekette Bakanlı
ğın, Hükümetin, Yüksek Meclisin büyük sağlık 
dâvasını ne kadar tahakkuk ettirmeğe çalışırsa 
çalışsın neticenin bizleri sevindireceğine ve um
duğumuza kavuşturacağına inanmamak lâzım
dır. Ankara Tıp Fakültesinin açılmasiyle yakın 
bir gelecekte umuyoruz ki, hiç olmazsa komşu 
memleketler derecesinde ve belki daha fazla 
memleketimizde doktor adedi artacak ve sağ
lık ihtiyaçlarımız karşılanacaktır. Bu böyle ol
makla beraber doktor adedi ne kadar artarsa art
sın dâvamızın tahakkukunda bunlardan tam isti
fade edebilmek için yetişen doktorları ve sağlık 
elemanlarını mahrumiyet mıntakalarmda vazi
feye sevketmek en büyük dâva ve bence en bü
yük bir iştir. Filhakika bugün bir mecburi 
hizmet kanunu vardır ve bu kanunla Leyli Tıp 
talebe yurdundan istifade ederek tıp fakültesini 
bitirenler kuraya tâbi olarak mecburi hizmet 
görmek üzere yerlerine gitmektedirler. Fakat 
arkadaşlar itiraf etmek lâzımdır ki, mecburi 
hizmete tâbi olan bir doktoru gittiği mahrumi
yet mıntakasında dört sene tutmak zordur ve 
her vakit mümkün olmamaktadır. Bir çokları 
mektep masraflarını ödiyerek ayrılmakta bir 
çokları gittiklerinin altıncı ayında sıhhi ve ailevi 
sebepler gibi kendilerince haklı gördükleri se
bepleri ileri sürerek ayrılma yolunu tutmakta
dırlar. Bu yalnız Sağlık Bakanlığı hizmetinde
ki mecburi hizmete tâbi elemanların değil, di
ğer bakanlıklar hizmetinde çalışan arkadaşların 
da maalesef tuttukları yoldur. Bunu gözönün-
de tutan Hükümetiniz Millî Eğitim Bakanlığı
nın başkanlığında yeni bir mecburi hizmet ka
nunu hazırlamakla meşguldür. İşittiğim doğru 
ise mecburi hizmetin yani tıp talebe yurtlarında 
veya leyli mekteplerde âli tahsil görenlerin 
mecburi hizmeti on seneye çıkarılacakmış. 

Arkadaşlar; ben sayın hocam Niyazi Göz
cü'nün fikrinde değilim. On sene bu, dile ko
lay. Bu mecburi hizmet az hizmet değildir, çok 
hizmettir. Bir taraftan çok doktor yetiştirelim 
diye bir dâvanın peşinde iken günün birinde 
fazla bir mecburi hizmeti öğrencilerin gözü 



• 

B : 19 26.12 
Önüne koyarsak fazla doktor yetiştirme işini I 
kendimiz baltalamış oluruz. Sağlık Bakanlığı-
nm yetkili makamlarından, müdürlerinden al
dığım şu rakam bize göstermektedir ki, .1930 
da İstanbul Darülfünununun Tıp Fakültesine 
devam eden talebelerden, leylî tıp talebe- yur
duna devam eden ve bunun dışında askerî tıp 
okuluna devam eden öğrencilerden gayri 127 -
128 kadar serbest tahsil yapan talebe vardı. 
1945 senesinde 1930 un 120 küsur serbest tahsil 
yapan öğrencisine mukabil 2 700 küsur ser
best öğrenci tıp tahsili yapmaktadır. Şahsi mü
talâama göre bu serbest tahsil yapan öğrenci 
adedinin yükselişi memlekette refah seviyesinin 
1930 a nazaran 1945 te daha. yüksek oluşundan, 
leylî tıp talebe yurtlarının ihtiyacı karşılayacak 
vüsatte olmamasından ve mecburi hizmet, öğ
rencileri leylî tıp talebe yurduna girmektense 
serbest tahsil yoluna sevkettiğindendir. 

Arkadaşlar, bu on sene gibi mecburi bir 
hizmet öğrencileri bilhassa tıp gibi ağır bir 
tahsili icabettiren bir meslekte, korkarım ki 
başka mesleke kaçırır. 

Bu itibarla bendeniz şimdiki mecburi hiz
met müddetinin kâfi olduğu kanaatini taşıma
makla beraber, eğer mecburi hizmet on sene 
olacak ve Sıhhat Bakanlığı mecburi hizmeti 
şimdiki gibi tatbik edecekse bunun iyi bir yol 
olmadığına işaret etmek mecburiyetindeyim. 

Bugünkü usule göre tıp tahsilini bitiren bir 
doktor askerliğini yapmak; ondan sonra dört 
sene mecburi hizmet görmek ve bu dört sene
nin sonunda ihtisasını yapmak üzere asistanlı
ğa ayrılmaktadır ki, aşağı yukarı 35 -.36 ya
şında meslek hayatına bilgin ve mütehassıs 
bir hekim olarak atılacaktır. Eğer bu usul ta
kip edilecekse ve doktorlar 10 seneyi mücade
lelerde, Hükümet tabipliğinde geçireceklerse 
buna ihtisas yapmak için de üç sene gibi bir 
asistanlık müddeti de ilâve edince 40 - 42 ve 
hattâ belki de 45 yaşında serbest hayata atı
lacaklardır ki bu bizdeki vasati yaş ömrü ta
biisine göre büyük bir yaştır. Onun için Ba
kanlıktan bir ricam : Mecburi hizmet usulünün 
değiştirilmesi ve doktorların kazalarda Hükü
met tabibi veya mücadelelerde doktor olarak 
birkaç senesini geçirdikten sonra birkaç sene
sini de asistanlıkta geçirmelerini kabul edelim. ' 
Mütehassıs hekimlerimizin dahi mecburi hiz
mete tâbi hekimler içinde bulunmasında zarar 
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yok, belki de faydası vardır. Çünkü öyle illeri
miz vardır ki, doğumevleri açılmış, senelerden-
beri mütehassıs, doğum mütehassısı, çocuk mü
tehassısı gönderilmemiştir. Hastanelerimizin 
mütehassıs kadroları noksandır. Neden mecburi 
hizmete tâbi elimizde mütehassıs hekim bulun
masın? Bu bakımdan Bakanlığın- mecburi hiz
met usulünü değiştirmesini ve on sene gibi yük
sek bir mecburi hizmet yoluna gidilmiyerek 
her tahsil senesine mukabil bir sene mecburi 
hizmet esasında ısrar etmesini yerinde bulurum. 

Arkadaşlar; şuna işaret etmek lâzımdır ki, 
sağlık dâvamızın tahakkukunda en kıymetli 
faktör mecburi hizmet tatbik etmek değildir. 
Bence mahrumiyet mıntakalarmdaki vazifeyi 
cazip kılacak bir yolun tutulması elbette ki 
daha iyi bir hareket olur. Sağlık Bakanlığı bu
nu memnuniyetle arzedeyim ki ; düşünmüş ve 
barem dışında ilk girişlerinde 125, beş sene 
sonra 175 ve 10 sene sonra da 250 lira tazminat 
vermek suretiyle mahrumiyet mmtakalarma gi
decek hekimlerini ve seyyar vazife görecek dok
torları terfih etmek için Maliye Bakanlığiyle 
görüşmelere başlamıştır. 

İşittiğim doğru ise bu meselede Maliye Ba
kanlığı Sağlık Bakanlığı ile fikir birliği yapma
dığıdır. Bu konu; belki de yalnız sağlık ele
manları meselesi değildir, mahrumiyet mınta-
kalarmda çalışan diğer Devlet memurları va
ziyeti de vardır, bu itibarla malî portesi yük
sek olur düşüncesi ile Maliye Bakanlığının muta
bakat göstermediği bu işte, şu nokta vardır : 
Arkadaşlar; millî ekonominin gelişmesinde ve 
yükselmesinde insan emeğinin rolü gözönüne 
alındığında ve insan emeğinden randıman alın
ması sağlam insanları yaşatmak ve hayatiyet
lerini muhafaza gibi bir kaideye bağlanacağına 
göre bu vazifeyi üzerine almış olan Sağlık Ba
kanlığı ve onun elemanlarından bu gibi hayat 
standardına uygun bir refahı çok görmek yerinde 
olmasa gerektir. Sayın Bütçe Komisyonumuz
dan önümüzdeki sene bütçesinde ve belki sene 
içinde gelecek bu gibi teklifleri iyi karşılamaları
nı bilhassa rica ederim. 

Arkadaşlar ikinci bir noktaya geliyorum, bu 
bence ehemmiyetli bir dilektir. Yüksek Mecli
sin rikkat ve hassasiyetini bir noktaya celbetmek 
isterim. Şimdiye kadar Cumhuriyet Hükümet
leri ve bilhassa Saraçoğlu Hükümeti me-
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m urların vaziyeti üzerinde durmuş, me
murları terfih etmek* memurların -gerek 
memuriyet hayatlarında ve gerekse emekliye ay
rıldıktan sonra durumlarının düzenlenmesi yo
lunda gayet iyi tedbirler almıştır. Bu tedbirleri 
övmeği, teşekkür etmeği, şahsan Hükümete min
netlerimi bu kürsüden ifade etmeği vazife bili
rim. Cumhuriyet Hükümetleri her işi adalet 
çerçevesi içinde yapmıştır. Yüksek Meclis eline 
aldığı bütün mevzuları ve kanunları bu zaviye
den mütalâa etmiş ve işleri ona göre çıkarmıştır. 
Hükümet geçen sene ücretlilerin maaşlı kadroya 
geçmesi gibi çok ehemmiyetli bir mevzuu Yüksek 
Meclisin senelerce süren dileklerine uyarak bir 
kanun ile halletti. Birkaç gün evvel de maaşlı 
memurların ücretliler seviyesine çıkarılmalarını 
Yüksek Meclis tasvip etti. 

Arkadaşlar; mademki, daima memuru terfih 
etmek yolu tutuluyor ve adaleti gözönünde tutu
yoruz. Bu iki meseleyi hallederken bir adalet
sizliğin olduğunu sonradan öğrenmiş bulunuyo
ruz. O da şudur: Geçen sene ücretlileri maaşa 
geçirirken ön sene gibi bir müddeti kabul ettik. 
Fazlasını kabul etmedik. Gerek Sağlık Bakanlığı 
gerek diğer Bakanlıklar emrinde adedi 100 - 150 
yi geçmeyen memurlar vardır. Bu memurlar sa
dece ilmî kıymet ve kabiliyetleri bakımından 
vaktiyle uzun seneler evvel ücretli vazifeye alın
mışlar ve betahsis bu vazifeyi görsün diye alın
mışlardır. işte geçen sene çıkardığımız kanun
la bu memurların on senelik hakkını kabul ettik, 
on seneden fazlasını kabul etmedik. Bunlar yaş
lanmış ve tekaütlük müddetini doldurmak için 
uzun seneler çalışmağa elverişli olmayan arkadaş
lardır. Bu itibarla adaleti tevzin ederken mağ
dur olmuş bu 100 - 150 memurun da vaziyetini 
düşünmek lâzımdır. Bunun malî portresinin 
fazla olmadığını da tahmin ederim. Hükümetin 
bu ciheti nazarı itibare alarak bu memurları tat
min için gerekli tasarıyı getireceğine inanıyor ve 
bunu bekleyorum. 

Arkadaşlar, bir noktaya daha temas edeyim: 
Vakıa bilgim dâhilinde değildir amma müstahza
rat yapan arkadaşlar ısraren bendenizden Yüksek 
Meclise arzını istediler, onun için arzediyorum. 

Avrupa'dan müstahzaratın gelişinde ve 
memlekette imal edilen müstahzaratın satışında, 
müstahzarat kanununa göre ve diğer ilgili ka
nunlar hükümlerine göre şöyle bir yol tutulmuş. 
Memlekette yapılan bir müstahzarın terkibinin 
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maddei asliyesi ne ise bunun bedeli gramına ka
dar hesap edilmekte. Faraza bir müstahzarda 
üç kalem maddei asliye varsa bunların maliyeti, 
imal masrafı, ambalaj masrafı vesair masraf
ları da üzerine ilâve edilerek gayet cüzi bir had 
bulunmakta ve bu had üzerinden memlekette 
satışı temin edilmekte imiş. Avrupa'dan gelen 
müstahzarlarda ise bizde tatbik edilen yani 
maddei asliyeleri teşkil eden ilâçların fiyatları, 
ambalaj, gümrük vesair masraflar hesap edil
memekte sadece getirenin ibraz ettiği fatura ba
kanlıkça tetkik edilmekte ve uygun görülürse 
memlekete ithâl edilmekte imiş. 

Memleketimizde bir ilâç sanayiinin kurulma
sını hepimiz candan arzu etmekteyiz. Şükranla 
arzetmek isterim ki senelerce çok mütevazi bir 
şekilde bu memlekette müstahzarat yapan ve 
sadece ömrünü buna vakfetmiş olan kimyager, 
eczacı arkadaşlarımız vardır. Bunların görüşüne 
göre ki bendeniz de buna iltihak ediyorum, bir 
müstahzar memlekette imal edildiği için yüz ku
ruşa, aynı maddei asliyeyi ihtiva eden diğer bir 
müstahzar da dışarıdan ithal edildiği için 500 ku
ruşa ve hattâ bin kuruşa satılmaktadır. Ar
kadaşlar bu hal iki bakımdan zararlıdır. Birisi 
her sene muaddilleri memlekette yapılan müs
tahzarat için dış memleketlere çok para vermek
teyiz. ikincisi de, yurdumuzda bu işle çalışan 
feragatli meslek erbabına inkişaf imkânı veril
memesi ve ilâç sanayimin teessüsünü baltalamış 
olmamızdır. Bize sağlık dâvamızın kalkınma
sında ümit veren Sadi Konuk'un bu mevzuu ele 
alarak memleket mustahzaratc.iliğinin söndürül-
memesini ve bu arkadaşlara daha çok çalışma 
imkânı vermesini bilhassa rica. ederim. (Alkış
lar). 

Z. ORHON (Kars) — Muhterem arkadaş
lar, yorulmazsaııız. bile çok söyliyecek değillim. 

Bugün söz almamama sebep Erzurum batak
lıkları içindir. Erzurumun hemen kuzeyinde, 30 
kilometre uzunluğunda, 3 kilometre eninde bir 
bataklık vardır. Bu bataklık şehrin hayatını teh-
did ediyor, sıtma yapıyor. Bunun kurutulması 
için himmetini, lütfünü rica ettiğim Sayın Ba
yındırlık Bakanının verdiği cevapta bunu biz 
mi kurutacağız, yoksa Sağlık Bakanlığı mı ku
rutacaktır diye bir şey söylediler. Şimdi iş dön
dü, dolaştı, Sağlık Bakanlığına geldi. Hakika
ten çok yazıktır. 6 - 7 ay tabiatın bütün şidde
tine maruz kalan; fırtına, tipi, sıfırın altında 17. 
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- 27 arasındasoğuktan .sonra da ilkbahar geldi- ı 
ği zaman bataklık ve sıtma. Memleketin hiç 
bir yerini diğer bir yerinden ayıracak değilim. 
Fakat, lâzım olduğu zaman haydi kahramanla
rını, haydi yiğitlerim diyorlar, diyoruz gidiyor
lar. Fakat böyle sıtmalı yiğitler, sıtmalı kahra-
manlar... sora sıhhat itibariyle kahramanlık
tan düşerler. Muhterem Sadi Konuktan çok ri
ca ediyorıfm, bu işi ele alsın, bunu lütfetsin. I 

Bir de çok yerlerimizde şüphesiz ki doktor
lar yoktur. Sayın Bakan bunu da yaratacak 
değildir. Fakat mevkilerin önemine göre he
kim noksanını ikmal etmek lâzımdır. 

Erzurumun hemen bütün kazalarında hekim 
yoktur. Çoğumuz şimendifer sayesinde artık 
memleketi öğrendik. Şimdi Hınısa kim gidip ge
lebilir, yol kapalı. Oltuya kimse gidip gelemez. 
Kars'ın posof kazasına kimse gidip gelemez. (Jüı. 
kü mahsurdur. Onun için buralarda lütfetsinler 
göndersinler, hiç olmazsa kışın buralarda dok
tor bulunmasını temin, etsinler bunu rica ediyo
rum (Alkışlar) 

B. TÜRKAV (Siird) — Sayın arkadaşlar; 
sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla, bakanlığın sa
vaşta gösterdiği başarıları sevinçle görüyoruz. 
Ben kısaca şu konu üzerinde durmak istiyorum. 
Bir çok arkadaşlar salâhiyetle belirttiler. Vur
dun bir çok yerlerinde daha doğrusu bazı böl
gelerinde, bir çok ilçelerde hekim yoktur. Mem
leketteki hekim mevcudunun buraları hekimsiz 
bırakacak kadar az olmadığı kanaat nidayım. 

Buralara yetecek kadar hekim vardır. An
cak Sağlık Bakanlığı elindeki hekimleri, bu 
memlekette mevcut hekimleri istediği yere gön
derememektedir. O halde bir çok arkadaşlar 
bunun üzerinde durdular. Bunun için ben şu 
kadar söyliyeeeğim. 

Sağlık Bakanlığı elindeki hekimleri ve nıem-
leketeki hekimleri istediği yere gönderebilecek 
tedbirler ve yetkilerle cihazlandırmak lâzımdır. 
Bunların neler olacağını arkadaşlar belirttiler. 
Mecburi hizmet kanununu yeniden ele almnk ve 
bilhassa mecburi hizmete tâbi hekimlerin .bir, iki 
sene çalışıp para kazandıktan sonra borçlarını 
vererek mecburi hizmetlerden kurtulma çarele
rinin önüne geçmek lâzımdır. 

Bu konuda memur hekimler diğer memurlar
dan, meselâ, yargıçlardan, mühendislerimizden 
daha mümtaz bir mevkidedirler. Yargıç ve mü

hendis memuriyet yaparken hariçte çalışamaz, avu- j 
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katlık yapamaz, mühendislik yapamaz. Fakat 
bir hekim görevi dışında gece, mesai saatinden 
sonra hekimlik yapabilir; para kazanabilir. Para 
kazanınca iki senede kazandığı paralarla mecbu
ri hizmet karşılığı olan 2 - 3 bin lirayı Bakan
lığa ödüyor ve mecburi hizmetlerden kurtul u-
yor. Kurtulsun. Fakat bir çok illerde hastaha-
neler hekimsizdir, ilçeler şenelerdenberi hekim 
görmemiştir. O halde arzettiğim şekilde Bakan
lığın yetkilerini genişletmek, tedbir almak lâ
zımdır. 

Bunları söylemeğe neden mecburiyet gördüm! 
Eğenin bazı ilçelerinde 4 - 5 resmî hekim, beş 

altı serbest hekim vardır. Buna mukabil meselâ 
iyi tanıdığını için söylüyorum. Siird'in yedi 
ilçesi senelerdenberi hekim yüzü görmemiştir. 
O halde mevcut hekimlerin bir yere yığılışma 
mâni olmak ve ihtiyaç görülen yerlere gitmesini 
temin etmek lâzımdır. Sayın Kemali Bayizit bu
nun üzerinde esasir durdu. Mecburi olarak gön
deremeyiz. Mahrumiyet mıntakaları diye andı
ğımız bu yerlere hekimlerin gidebileceği yerler 
yapmayı tavsiye etti. Bunda çok haklıdır. Fakat 
bu belki uzun senelere mütevakkıftır. Bugün im
kân el verinceye kadar mevcut hekimleri istedi
ğimiz yerlere gönderebilecek tedbrleri almamız lâ
zımdır. 

Sayın arkadaşlarım, bir ilçede hekimin bulun
mayışı yalnız sağlık işlerinde zorluklar doğur-
ııuyor. Bir çok sosyal sıkıntılar ve zorluklar 
ve mahzurlar da doğuruyor. Meselâ hekim bu
lunmayınca evlenme zorlaşıyor. Arkadaşlar, 
bir ilçede veya civarındaki kazalarda hekim 
yoksa evlenecek zavallı, fakir ve cahil köylü 
- nikâhsız birleşmeyi kastediyorum - muayene 
yaptıraınıyor. Motorlu vesait bulunmayan 
yollarda yaya olarak ve '•] - 4 gün yürüyerek il 
merkezine gitmek mecburiyetindedir. İki gün 
de orada kalsa gidip gelme 7 - 10 günü yolda 
geçecek demektir. Köylü zengin de olsa buna 
katlanmıyor ve katlanmak mecburiyetini duy
muyor. Neticede nikâhsız birleşmeler çoğalıyor 
ve bunlardan doğan çocuklara biz nesebi sa
hih olmıyan çocuklar diyoruz ve bunların artı
şından da ürküyoruz. 

Hekimlerin mecburi hizmet müddeti hak
kında Sayın Gözcü Generalin fikirlerine işti
rak ediyorum. On senenin çok olduğu hakkın
daki Sayın Bayizid'in fikirlerine iştirak edemi-
yeeeğim. 
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Bir hukuk talebesi dört sene okur, sekiz se

ne mecburi hizmete tâbi tutulur. Zannediyorum 
ki mühendisler de aynı kayda.tabidirler. Hal
buki hekimler bugün altıda dört nispetinde 
mecburi hizmete tabidirler. Bunların son sene
sini staj veya başka suretle ihtisas sınıfı der
sek beş seneye mukabil on sene mecburi hizmet 
yapmaları diğerlerine eşit bir muamele olur, ye
rindedir. 

Yine bu yokluktan dolayı birşey düşünüyo
rum. Bazı arkadaşlar pratisyen hekim konusu 
üzerinde durdular. Bunun tahsil müddeti ne 
olacaktır? Pek iyi anlıyamadım. Ben, acaba 
gezici bölge köy hekimleri sınıfı ihdas edebi-
lirmiyiz diye Sayın Bakandan soracağım. îh-
tısassım olmadığı için bunun üzerinde birşey 
söylemiyorum. Yalnız istiyorum ki ; bugün il
çelerimize bile yetişmiyen hekim mevcudu zan
nederim ki köylerimize hiç hekim veremiyecek 
vaziyettedir, verememek mevkiindeyiz. O hal
de köylerimizi hekimden mahrum etmemek için 
gezici köy hekimleri sınıfı ihdas edebilir miyiz 
diye rica ediyorum. Meselâ bir mütehassıs he
kimden daha az tahsilli fakat sağlık memurun
dan daha yüksek, orta bir sınıf diye aklıma 
geliyor, fakat bunu mütehassıslarına bırakıyo
rum. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, 13 arkadaş konuş
tu, şimdiye kadar. Daha 8 arkadaş bu konu 
üzerinde söz almıştır. Bir arkadaşımızın konuş
manın yeterliği hakkında önergesi vardır. Başr 
kanlık, mümkün olduğu kadar her arkadaşın 
konuşmasını sağlama yolundadır. Fakat önerge 
sahibi ısrarla oya konulmasını istiyorlar. 

Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşma yeter, bölümlere geçilmesini teklif 

ederim. 
. * Van Milletvekili 

t. Arvas 

A. S. DELİLBAŞL (Kütahya) — Bendeniz 
bütçe hakkında değil başka bir mesele hakkın
da söyliyeceğim. 

t. GÜR AK (Giresun) — Takrir aleyhinde söz 
istiyorum. 

A. S. DELİLBAŞl (Kütahya) — Muhterem 
arkadaşlar,, bütçeden bahsetmiyeceğim. Zaten 
kifayeti müzakere takriri kabul edildi. (Edil-
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ınedi sesleri). Neyse, ben bütçeden bahsedecek 
değilim. 

Burada mühim bir meseleden bahsedildi. 
Yüksek Heyetinizin gayet güzel ve takdire şa
yan bir geleneği vardır, o da şudur; bu kür
süde hiçbir şahsın lehinde ve aleyhinde, bil
hassa aleyhinde söz söylenmez. Bir arkadaşı
mız, kanaatlerinde muhteremdir, bize bir ten-
kithame okudular. Bunun içinde sekiz, on mes-
leştaşm isimlerini zikrettiler. Bu arkadaşım 
tenkitnamelerinde, kendi dâvalarına göre, ya
pılan bu kabîl muamelerin fena olduğunu iddia 
ediyorlar. Bakan arkadaşımdan bilhassa rica 
ettiğim yegâne nokta şudur : Lütfetsinler, bu 
noktaya cevap versinler. 

BAŞKAN — Usul hakkında ve kifayet aley
hinde değildir konuştuklarınız, onlara Bakan 
cevap verir. 

Takriri reye arzedeceğim. 
î. GÜRAK (Giresun) — Kifayet aleyhinde 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
î. GÜRAK (Giresun) — Arkadaşlar, Büyük 

Meclisimizin en büyük vazifesi olan denetleme 
işini bütçe ile yapıyoruz. Bununla, bütçede ar
kadaşların konuşmasını tahdit etmek, 10 kişi 
kadar konuştuktan sonra bir kifayeti müzake
re takriri vermekle kötü bir çığır açmış olu
ruz. (Gürültüler, ne münasebet sesleri). Bütçe 
müzakerelerini geçen günlerde olduğu gibi de
vam ettirmelidir. Her arkadaş konuşmalıdır. 
Ancak konuşan arkadaşlar mevzu dâhilinde 
kısaca konuşmalı ve bu konuşmayı konferans 
haline sokmamalıdır. (Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Hüküm Yüksek Heyetinizindir, 
takriri tekrar okutuyorum. 

(Takrir tekrar okundu) 
BAŞKAN — Takriri kabul edenler., etin iye ti

ler Takrir kabul edilmemiştir. Müzakereye de
vam etmekle beraber şimdi saat 19 dur. Bu ko
nuda daha sekiz arkadaş soz almıştır. Halbuki 
Sağlık Bakanlığı bütçesi çıktıktan sonra beş 
Bakanlık bütçesi vardır. Ayrıca mevzuları iti
bariyle her biri bir Bakanlık kadar yüksek ala
kanızı çekecek olan altı da katma bütçe vardır 
(Dokuz sesleri) Şimdi aldığınız yüksek karar 
mucibince çok geniş tenkit ve konuşmalar cereyan 
edecektir. Vakit de yoktur. Uygun bulursanız 
21 de toplanalım. (Muvafık sesleri, sekizde olsun 
sesleri) O haldi, şimdi müzakereye devam ediyo-
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ruz, gece toplanmayı ayrıca avzedeceğim, yok
sa bütçeyi bitiremeyiz. 

(Devam devam sesleri) 
K. KAMU (Rize) — Usul hakkında birşey 

söyleyeceğim. 
Madem ki vakit kısadır. Her kes buradan 

çıkıp yarım saatlik konferans vermekten vazgeç
sinler. Sözün 10 dadika ile tahdidini teklif 
ediyorum. 

]'). AliTKOĞLU (Seyhan) — Usul hakkında 
maruzat ta bulunacağını. Bazı sualler var kısa

dır. Bunlar da dahil midir? (Anlaşılmadı sesle-
leri) 

Efendim, bazı kısa, kısa sözler vardır, belki. 
bu suallerinizin cevabını Sayın Bakan kısa bir 
ifade ile verir. 

BAŞKAN — Hepsi bitsin ondan sonra ce
vaplan verir. 

D. ARUKOÖLU (Seyhan) — Konuşma ara
sında bu sualleri sormak faydalı olmaz mı? 

BAŞKAN —• Sıranız geldiği zaman söylersi
niz. 

Dr. C. ÖZELÇÎ (Malatya) — Sayın arka
daşlar; kazalarda Sağlık Bakanlığına bağlı mu
ayene ve tedavi evleri vardır. Şimdi bu, muaye
ne ve tedavi evlerinin verimsiz bir halde oldu
ğunu görüyoruz. Acaba bunların talimatname
leri değiştirilerek verimli bir hale konması im
kânı var mıdır? Bunu Sayın Sağlık Bakanından 
öğrenmek istiyorum. 

ikincisi; Trahom münasebetiyle Sayın Gene
ral Niyazi Gözcü Adıyaman'da Körler Çarşısı 
bulunduğundan bahis buyurdular. 

Arkadaşlar; 1927 yılmdanberi orada vazife 
gördüm. Böyle bir hal yoktur, Körler çarşısı na-
miyle de bir çarşı yoktur. Yalnız trahom ııisbe-
ti fazla olduğu için Hükümet ilk mücadeleyi ora
da açmış, Yapılan mücadelede hakikaten muvaf
fak olmuştur ve körlük hemen kalmamıştır. Ora
da üçüncü bir ricam, Sayın Sağlık Bakanının 
olağanüstü sıtma savaşında muvaffak olduğun
dan dolayı kendilerini tebrik ederim. Yalnız di
ğer mücadeleler de bu kadar olağanüstü sıtma 
savaşı gibi önem verilerek diğer mücadelelerle de 
çalışarak orada çalışan arkadaşlara da eşit hak
lar verilmesini temenni eder ve sözüme nihayet 
veririm. 

Dr. B. KÖKDEMİR (Sinob) — Değerli ar
kadaşlarımın ne kadar yorulmuş olduğunu göre
bilmek için hekim olmağa hacet olmadığı gibi 
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vaktin de geçtiği meydandadır. Bu bakımdan 
esasa müteallik bazı noktalar hakkında kısaca 
mâruzâtta bulunmama müsaadenizi rica edece
ğim. Birinci Maruzatım bulaşıcı ve salgın hasta
lıklarla savaşın esasını teşkil eden bir unsura 
müteallik bulunacak, bu da hekimlerin teşhis ko
laylığını sağlamak neticesine müncer olacaktır. 

Büyük şehirlerde hekimlik edenler bilhassa 
bulaşıcı hastalıklara karşı teşhis kolaylıklarına 
mazhar kılınacak olurlarsa kolaylıkla hastalıkları 
teşhis ve bilmelice tecrit, tedaviyi ikmal edebilir
ler. Bu mâruzâtımı bir iki kelime ile açıklamaya 
çalışayım: Teşhis kolaylıklarını temin eden un
sur bilhassa lâboratuvarlardır. Büyük şehirle
rin hemen hepsinde ya Devlete veya Hususi ida
re veya Belediyelere ait lâboratuvarlar vardır. 
Bu lâboratuvarlar hariçte hekimlik eden pratis
yen hekimlerden gönderilecek marazi maddeleri 
parasız bir şekilde muayene etmelidir ve bu 
maddeleri koymak için lamel gibi, lâm gibi tüp 
gibi bazı değersiz maddelerin eczanelerden ko
laylıkla tedarik edilmesi imkânı sağlanmalıdır. 
Bir çok medenî memeleketlerde böyledir. Has
talık karahumma, lekeli humma, kızıl, difteri 
veya sıtma olduğuna göre tedavisi yapılır. Bu
nun için mârazî maddelerin konulmasına ve lâ-
boratuvara gönderilmesine yarayacak lüzumlu 
ezcanelere dağıtılmasını Sayın Bakandan rica 
ediyorum. 

Mâruzâtımın ikincisi; bütçede görüldüğü 
gibi bulaşıcı hastalıklarla savaş için 51 bin li
ra bir fazlalık var. Bu parayı sülfo guvanil is
mindeki ilâcın alınmasına tahsis edecekleri ge
rek rapordan ve gerekse Bakanlığın gerekçe
sinden anlaşılmaktadır. Bu ilâç dizanteriye ben
zeyen çocuk ishallerini durduran gayet güzel 
ve son keşfiyata dâhil (Şimyo terapi) esasına 
dayanır. Fakat şimyoterapi yalnız sülfu gu
vanil «ismi değildir. Geçen gün burada Dr. 
Fuat Umay arkadaşımızın da söyledikleri gibi 
lohusa hummaları yüzünden bir çok anneler 
gaybolmakta ve bunların çocukları meydanda 
kalmaktadır. Bu lohusa hummaları için de bu 
ilâçlardan istifade edilebilir, kızıl hastalığı için 
de bundan istifade edilebilir. Binaenaleyh Sa
yın Bakandan ricam yalnız bulaşıcı ve salgın 
hastalıklarla savaş için ayrılan bu para ile yal
nız sülfo guvanil alınmasın, bunun yanında 
bunun kadar mühim ve faydalı olan sulfatyazol 
ve sulfatyazin cisimleri vardır. Hiç şüphe yok 



B : 19 26. 
ki, beyin zarı hummasında, kızılda büyük fay
dası vardır. Bnunun için ayrıca bir aktarma 
sağlasınlar, ve saydığım hastalıklarda ve hatta 
zührevi hastalıklarda resmî hekimin nazareti al
tında hastalara verdirsinler. 

Bir başka mâruzâtım da, gerek seçim böl
gemizde ve gerek genel incelemeler yaptığımız 
yerlerde görüyoruz, bazı Hükümet tabipleri 
bulaşıcı hastalıklar hususunda biraz kayitsiz 
davranıyorlar. Ben kendi mıntakamda bir çok 
köy ve köy okullarında hemen % 85 derecesinde 
uyuz, ve ateşli hastalıklar gördüm. Uyuz için 
Bakanlığa yazdım, lütfedip ilâç verdiler, has
talarda tedavi edildi. Yine bir genel incelemem 
esnasında bir özel sanatoryuma gitmiştim. Bu
rada iç hizmet ve vazifeler talimatnamesine 
aykırı olarak hareket edildiğini, iyi bakılmadı
ğını ve erkek, kadın hastaların bir arada tu
tulduğunu gördüm, belki Sayın arkadaşlarımın 
bir kısmı bilirler: Bu hastalıklarda bilhassa 
cinsî temayül itibariyle teheyyüçleri vardır. 
Bunların kadın ve erkeklerin bahçeleri dahi ay
rı olmaları lâzım gelir. Bu şekilde kadın ve 
erkeklere ayrı bir hastahane tahsis edilmemişse 
erkek ve kadın hastaların hiç olmazsa binanın 
ayrı katlarında veya kısımlarında birbirlerinden 
tamamiyle ayrılmış bir vaziyette olması lâzımge-
lir. Fakat maatteessüf gittiğim sanatoryumda 
vaziyet böyle değildi. Bir hastaya ayak üzeri 
baktım, ateşi vardı. Vaktin. bu ilerlemiş bir 
saatinde erkek kadın kapıya dayanmışlar, ko
nuşuyorlardı. Sayın Bakandan rica ediyorum, 
bilhassa böyle özel sağlık müesseseleriyle sana
toryumlarda iç hizmet ve vazife talimatnamesini 
sıkı bir surette denetlesinler ki, yapılan bu te
daviler için çekilen emekler ve yapılan masraf
lar bu suretle heder olmasın. 

Bir mâruzâtım da arkadaşlarımın temas et
miş olduğu müstahzar, yabancı ve yerli müs
tahzar tibbi cisimler için olacaktır. Yerli müs
tahzar cisimlerin fiyatlarının te'sbiti maliyet un
surlarına istinat eder. Yabancı müstahzarların 
fiyatları ise faturalarına istinat eder. Bir mi
sâlle arzetmek lâzımgelirse asprin gibi müstah
zarların kilosu hariçte 10 - 12 lirayadır. Dâhil
de tababet yapılırsa, komprime haline getirdik
ten sonra tüp içinde 20 tanesi bu 20 - 25 kuru
şa satılabilir. Halbuki bu bir yabancı kisveye 
girerse ve yabancı bir etiket alırsa 65 - 70 ku
ruşa satılmaktadır ki bu ekonomik zararlara se-
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bep olan bir vaziyettir. 

Keza demin arzettiğim (Sülfonamit) cisimle
rin kilosu 15 - 20 lira arasındadır. Bunların dâ
hilde yapılan 20 gramlık bir tüpü 65 kuruşa 
malolduğu halde Avrupa'dan gelen emsali 385 -
390 kuruşa satılmaktadır. Bu hususta Sayın Ba
kanın meseleyi incelemelerini rica ediyorum. 

Yine bir mesele de yerli müstahzarlarımızdır: 
Demin bir arkadaşımız buyurdular ki 1500 
kadar cismin müsaadesi istenilmiş. Teleâşa ha
cet yok, bunlar ancak hekimlerin reçeteleri ile 
satılacağına göre bunların çok olmasında bir 
mahzur göremem. Bu cisimler, her memlekette 
çok vardır, bir mahzur tasavvur etmem. Bilâkis 
memleketimizde bir yandan müstahzarcılık sa
natının diğer taraftan kimya sanayiinin ilerle
mesine vesile olur. Eğer mesele yalnız lâbora-
1/ııvar imalatına mucip olmadığı noktasından tah
dit ediliyorsa, başka sebep yoksa bu tahdidin 
gevretilmesini rı>a ederim. 

BAŞKAN — îzzet Arukan. (Yok" sesleri). 
I. GÜRAK (Giresun) — Sayın arkadaşlarım 

sözümde durmuş olmak için çok kısa konuşa
cağım. Esas itibariyle seçim bölgemizin dertle
rinden, mahallî dertlerden bu kürsüden bahse
derek Kamutayı işgal etmeğe prensip itibariyle 
taraftar değilim. Amma bir çok kiymetli ve tec
rübeli arkadaşlarım bana bu cesareti verdiler; 

1946 bütçesinde iftihar edilecek yenilikler 
arasında bütçeleri zayıf özel idareler tarafından 
istenilen mükemmeliyette idare edilmeyen has
tanelerinden on tanesinin daha umumî bütçeye 
almmış olduğunu görüyoruz. Ben, derdimi ar-
zetmeden evvel seçim dairem olan Giresunun ik
tisadi vaziyetini iki kelime ile hulasa edeceğim. 
Bu bölgenin bütün halkı fındık istihsal eder ve 
bununla geçinir. Köylüsü kentlisinin hep şeraiti 
hayatiyesi fındık mahsulüne bağlıdır. Harpten 
evvel 35 - 40 kuruşa satılan fındık harp için
de on kuruşa kadar satılmak gibi daima aleyhe 
temevvüçler göstermiş olmakla beraber 40 ku
ruştan yukarı da satılmamıştır. Halbuki bu 
civar halkının yegâne gıdası olan mısırı harp
ten evvel 8 kuruşa alır harp içinde 80 hatta yüz 
kuruşa kadar mısır almıştır. Onun neticesi ola
rak geçinebilmek için elindekini avcundakini 
elinden çıkarmıştır. Bunu yaparken de mem
leketi hesabına hiç bir fedakârlıktan çekinmiyen 
diğer Türk köylüleri gibi hiç bir şikâyet gös
termeden sırf geçinebilmek için bu fedakâr-

— 471 — 
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lığa katlanmışlardır. Harp bittiği zaman dene- i 
bilir ki, bu halkın elindeki satacağı şeyler de 
birlikte bitmiştir. Bu bölgeler halkı gibi ma
hallî idareleri de bugün iktisadi bakımdan zayıf
tır. Buralar özel idaresinden büyük değil, hat
tâ normal işleri bile beklemek yersizdir. Bi
naenaleyh gelecek sene bu bölge hastanesinin 
umumî bütçeye alınmasını rica ediyorum. Sa-
ym Bakan kendisi de bu iklimi bilir ve bu lü
zumu benden çok daha iyi takdir edecek du
rumdadır. iklim çok ratiptir. özel idare bin 
bir zahmetle bir hastane yaptırmıştır amma bu 
hastaneye gelenler sağlam girer hasta çıkar. 
Kaloriferler yapılmamıştır, ısıtmak imkânı yok
tur. Binaenaleyh Sayın Bakan ne yaparsa yapsın 
kendi bütçesinden yardım ederek bu ememleket 
hastanesini ikmal ettirsin. Hem memleketi min
nettar kılmış, hem de yurda iyi bir müessese 
kazandırmış olur. 

Gerek bu vesile ile gerekse hakikaten büyük 
bir enerji ve titiz bir dikkatle başarılmış olan 
sıtma savaşı dolayısiyle ve yer yer hergün göğ
sümüzü kabartacak sıhhi kalkınmalar dolayısiyle 
çok çalışkan Bakan arkadaşıma teşekkür edecek
tim amma burada bir arkadaş Bakan aleyhine 
o kadar kötü şeyler söyledi ki teşekkür etmekten 
âdeta ürktüm amma nihayet bu arkadaşımızın 
hatırasına hepimizin hürmet ettiği bir ölüye ve
rilmiş olan sözü tutmak için değil sıhhi sebeplen* 
dolayısiyle kapatılan ve menfaatleri zarar gören 
bir havuzdan dolayı intikam diyemiyeceğim bir 
mukavele olsun diye... 

BAŞKAN •— Saded dışına çıkıyorsunuz, büt
çe hakkında, söyleyiniz. 

t. GÜRAK (Devamla) — Bir Bakanın idari 
salâhiyetlerinin elinden alınmasını ister mahi
yette görünce ... ürkmiyerek. 

BAŞKAN —- Bütçe hakkında söyleyiniz. 
t. GÜRAK (Devamla) — Sayın Bakana ve 

bilhassa takdirkârı olduğum Saraçoğlu Hüküme
tine ve bu hastahanelere karşı gösterdiği yakın 
alâkalarından dolayı değerli Bütçe Komisyonu
muza bu kürsüden teşekkür etmeği ve kendilerini 
övmeği vicdanî bir borç bildim. 

M. AYDIN (Trabzon) — Sayın arkadaşlarım, 
bir mühendisin Sağlık Bakanlığı bütçesi konuşu
lurken, sağlık işleri hakkında söz söylediğinden 
dolayı doktor arkadaşlarımın beni affetmelerini 
rica edeceğim. Burada konuşulurken doktorla
rın da mühendisler gibi az miktarda olduğunu ] 
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öğrendim. Bunların az zamanda tezyidi imkânı 
yoktur. Fakat doktorlarımızdan âzami istifade 
şekilleri görüşüldü. Ben de hatırıma gelen bir 
kaç noktayı söyleyeceğim. Büyük şehirlerimize 
gittiğimiz zaman bir çok hastahaneler görürüz. 
Hükümet hastahanesi, Deniz hastahanesi, Beledi
ye hastahanesi, Kömür amelesi hastahanesi ve 
saire. Acaba bu hastahanelri bir tek çatı altmda 
toplayamaz mıyız? Çünkü her hastahanenin bir 
müdürü, mütaddid idare memurları, susu ve 
busu vand'ır. Bir tek hastahane altında toplarsak 
hem doktorlardan daha çok istifade edeceğiz, 
hem de idare memurlarından ve hem de masraf
tan tasarruf edeceğiz ve hem de onların daha 
ileriye gitmesine yardım edeceğiz. 

İkinci bir ricam arkadaşlar, Trabzon hasta
nesidir. Hükümet Trabzonda hakikaten bir has
tahane değil, bir hasta sarayı olarak muazzam 
bir bina yapmıştır, fakat bir türlü açılamamış
tır. Aynı zamanda Devlet Demiryolları bir has-
tahaneye başladı ve itmam edilerek açıldı. Bu
nu nazarı dikkate alan Sayın Vekilimiz burada 
100 yataklı bir hastane açılmasını kabul etmişler
di. Ben kendilerinden rica ediyorum; Gelecek 
sene bu hastaneyi açsınlar. Bu suretle bir sıh
hat kâbesi olarak mükemmel hastane meydana 
getireceklerdir. 

Üçüncü bir ricam da arkadaşlar, kalben ve 
ruhan bize merbut olan vatandaşlara ait olan bir 
meseleden bahsetmek istiyorum. Şurada burada 
vakıf hastaneler veyahut Musevi hastanesi, Rum 
hastanesi, Ermeni hastanesi gibi birtakım hasta
neler görüyoruz. Bu hastane isimleri arzettiğim 
gibi Türk olmakla şeref duyan bu kabîl millet-
taşlarımızm kalbini rencide ediyor. 

Sonra arkadaşlar, bunlar Hükümet hastane
lerimiz gibi yüksek bir terakkiye de malik değil
lerdir. Bilhassa İstanbul hastaneleri gibi tıbbm 
terakkiyatmı içinde toplamış olan hastanelerimiz 
yanmda bunlar hiçtir. Bunun için Sayın Ba
kanımızdan kıymetli ellerini bu müesseseler üze
rine koyaraktan bu Türk vatandaşlarımızın kalp
lerine de sevinç vermelerini ve bu hastaneleri de 
yükseltmelerini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Doktor Saim Ali Dilemre. 
Dr. S. A. DİLEMRE (Rize) — Efendim; 

bendenizin derdim, Rizenin dispanseridir. Verem 
çok. (Hekim gönderelim sesleri). Efendim he
kim bulamıyorlar, kimse gitmiyor. Biraz para 
verin giderler. Bir yolunu bulmalı, para temin 
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etmeli v« göndermeli. Burada dispanser kurul
du, tahsisat ve saire verildi, aradan üç sene geç
tiği halde bir türlü açılamıyor. Sonra efendim, 
bir de yağmurlar pek çok. Bu topraklar çama
şır gibi yıkanıyor, kuvvei imbatiyesi kalmıyor. 
Bunun için insan gübresi kullanıyorlar, kazurat 
kullanıyorlar ve bundan vazgeçiremezsiniz, an
cak sunî gübre vermeli. Bakın iş nereye dayanı
yor. Bu sene gübre karaborsada idi; kilosu 180 
kuruşa satılıyordu. Bunları Yüksek Sıhhat Şû
rasında da konuştuk. Fakat 3 - 5 kişinin bilmesi 
başka bir propaganda konusu yapmak yine baş
kadır. Bu mıntakada çamaşır gibi yerler yı
kanıyor dedim, büyük ağaçlar tutunuyor. Nâ
zik ziraat kalmıyor. Eskidenberi alışmışlar in
san kazuratını bile gübre diye kullanıyorlar. 
Bundan vazgeçirmek için Tarım Bakanını Sağlık 
Bakanlığına yardım etmesi lâzım. Başka türlü 
nekaturdan kurtulunmaz. 

Hekim kıtlığına çare hizmeti meeburi olmalı
dır. Avukatlar nasıl 4 sene çalışıyorlar, onun 
gibi hekimler de yapmalıdırlar. Hem bu eski
den vardı efendim. Eskiden Kadırga hastane
sinden çıkan çıkan sivil etibba hizmeti mecburi 
yaparlardı. Hem bunu seyyanen yapmalı, bu se
neden itibaren değil 5 senedenberi mezun olan
ları göndermeli, hattâ mütehassısları da. Ne ya
palım, orduya almıyor muyuz? Bu da sıhhat 
mücadelesidir, anhası minhası yok.. (Bravo ses
leri, alkışlar). 

î. H. BALTACIOĞLU (Afyonkarahisar) — 
Söyliyeceğim sözler üç dakikadan fazla değildir. 
Sağlık Bakanına teşekkür ederim. Başladığı 
sıtma savaşı başarılıdır, gözümle gördüm, te
şekkür ederim. Afyon ilinde Cay nahiyesine git
tim. Orada Ali Bey isminde bir belediye müdü
rü vardır. Çok şayanı dikkat bir adamdır. Su
yun düşünmesinden faydalanarak elektrik elde 
etmiş. Kirli sular için yollar yapmış. İstanbul'da, 
Ankara'da olduğu gibi bahçeler yapmış. Çok 
şayanı dikkat bir adamdır. Sordum sıtma sava
şı nasıldır? HaMkaten o adamın fikrinin de- ' 
geri vardır bence. Bana; doğrudur, ciddidir, J 
elden gelen her şey yapılıyor dedi. Fakat Çay, '' 
Bolvadin tehlikelidir. O insanlar ölüyor. Bu- j 
r*da Eber gölü denilen bir göl vardır. Bana 
bir vagon çimento bulursan ben bunları ölüm
den kurtarırım dedi. Ne yapıyorsun d«dim. Evet 
dedi. Heman geldim, koştum, söyledim... Çi- I 
mento serbest kaldı. 
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Şimdi Sağlık Bakanından iki şey soracağım. 

Ben benim bütçe bilgisinden öyle anlayışım yok
tur, işim değildir. Birinci sualim; bu başla
dığı savaşa aynı ciddiyet ve samimiyetle devam 
edip Türkleri ölümden kurtaracak mıdır? Ben 
kendisine, Millet Meclisi Kürsüsünden sorarım, 
sen cevap ver dedim. Cevap verecektir. 

İkinci sualim: Sağlık Bakanlığı bu yıl vazi
fesini yapmıştır. Fakat tehlike bertaraf edilmiş 
değildir. Sağlık Bakanlığı bütçesinin gücünü kuv
vetini aşan bir zorluk vardır, adı (Bataklık) tır. 
Biz artık ondan korkmuyoruz. Oahlde Hükümetten 
ve -sizlerden -soruyorum: Sağlık Bakanlığı, Tarım 
Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı ve biz elele 
verip bataklıkları kurtaracak mıyız? Eğer bu
nu yaparsak 10 - 15 sene zarfında 50 milyon 
olabiliriz. Sır bundadır. Fazla söz söylemek 
caiz değildir. Nemiz eksik bizim? Biz Türk mil
leti değil miyiz? Kurutalım bataklıkları. (Al
kışlar)... 

H. ÖYMEN (Bolu) — Arkadaşlar, sayın reisve-
kallerimizin ikazlarından sonra sözlerimi kısaltmak 
lüzumunu takdir etmekle beraber genç hekim
lerimizin büyük memleket hizmetine atılmaları
nı sağlaması bakanlıklar arası iş birliğinin gü
zel bir örneği halkın yakın şükran ve alâkası
nı celbetmesi bakımından ben de bunu memnu
niyetle karşılıyorum. 

Sıtma savaşı tabiat şartlarının elverişli mü
saadesi yanında da olsa bu başarı eseri olarak 
vasıflandıracağım. Bu savaşı ve neticelerini 
bence de bu memleketin başbelası olan bu derdi 
üzerinde milletçe açılış savaşı gibi mânalandır-
mak en • güzelidir. Bu mütalâamdan sonra .yeni 
bütçeyi yeni bir hamlenin başlangıcı olarak gör
düğümü de sevinç duyarak belirtmek isterim. 
Sağlık merkezlerinin kurulması, sağlık okul
larının açılması ve çoğalması, tekâmül kurs
ları açılması ve umumî muvazeneye yeniden bir 
çok hastanelerin alınması bu hamlenin başlan
gıcı olarak görülebilir. Ayrıca Bütçe Komis
yonunun bu hastaneleri umumî muvazeneye alın
masıyla vilâyet bütçelerindeki buna ayrılan pa
raları ilçe merkezlerindeki sağlık işlerine har
canması yolu emniyet altına alınmış bulunmak
tadır. Komisyonumuz hesabına bu, şükranla 
kaydedilecek bir şeydir. Tabiî bunun hakkında 
lâzımgelen direktifleri Sağlık Bakanı vermekte 
geeikmiyecektir. 

Bu yeni bütçe ile sağlık merkezleri hakika-
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ten halka doğru, halk sağlığına doğru gidişin 
çok güzel bir başlangıcıdır, esas itibariyle. Fa
kat eleman ve para bakımından iş ele alınınca, 
bir hayal sukutuna düşmemek için hakikaten 
l)iı işi lâyık olduğu ehemmiyet ve dikkatle al
mak ve plânlamak lâzımdır ki, bu nokta üze
rinde bütçe gerekçesinde yeteri kadar izahat ve
rilmemiştir. Onun için Sayın Bakanımızdan rica 
ediyorum ki, buradaki izahları sırasında sağbk 
merkezleri, sağlık okulları ve tekâmül kurs
ları üzerindeki plânlarını, programlarını, he
saplarını bize açıkça bildirmek lûtfunu esirge
mesinler. Para bakımından o kadar endişeli de
ğilim. Çünkü bu millet diğer büyük hayati ih
tiyaçlarda olduğu gibi sağlık yoluna harcanacak 
paraları da en sıkıntılı zamanlarda dahi bulabi
lir veyahut Muzaffer Canbolat arkadaşımızın 
burada belirttiği gibi bir çok örneklerini de öğ
retmenler camiasında bazı Hükümet kollarında, 
iktisadi teşekküllerde gördüğümüz bir çok yar
dım teşebbüsleri vardır ki, bunlardan ilham 
alarak bu topluluğa, bu bütünlüğe de varabili
riz. Fakat asıl mesele eleman ihtiyacıdır. Se
bebini arkadaşlar tek tek belirttiler. Yurt kö
şelerini şurasında, burasında benzer bir çok 
yerlerde hekim olmadığından bahsettiler. Ben
deniz toptan rakamı söyliyeceğim. Mevcut mün-
haller 400 e yakın görünüyor. 400 doktorluk 
kadrosu münhaldir, 255 sağlık memeni mün
haldir. 80 hemşirelik kadrosu münhaldir, 46 
eczacılık kadrosu münhaldir. Şimdi bu mün-
hallerin yanında bu sağlık merkezleri ile düşü
nülen veyahut kadrosuna girmesi zaruri olan 
eleman ise 2775 doktor, 2000 sağlık memuru, 
2250 sağlık konıyucıısudıır. Bunların parasını 
hesaplıyacak değilim. Fakat tıp fakültelerimiz
den çıkan doktorların, hele mecburi hizmete ka
tılacakların sayısı 100 - 150 yi geçmiyeceğine gö
re ve halen de 400 münhal bulunduğuna göre 
memleketin on senelik faaliyetini omuzlayacak 
doktorların bu zamanda nasıl bu üniversite kad
rosu ile yetiştirilebileceğine akıl erdirmek güç 
oluyor. Bütçe Komisyonunda Sayın Bakanın 
söylediği acı bir hesabı da açıklamak isterim. 
Demişlerdi ki bu sene tıp fakültesine 600 ta
lebe alınmış ve bunmı400 ü birinci sınıfta kal
mıştır. Yani birinci sınıf ikinciye 200 kişi dev
retmiştir. Bu beş senelik tahsil bitirilinciye ka
dar en aşağı yüze düşmiyeceğini kimse iddia ede
mez. Binaenaleyh bu tertip ile de bütün bu 
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[ programlara rağmen yerinde saymak biraz kal

burla su taşımak gibi bir şey olacaktır. Bu boş
luğu gidermek için Ankara'da bir Tıp Fakülte
sinin açılmış olması bizi ferahlatıcı bir şeydir. 
Fakat aldığı kadro ve barındığı saha ve diğer 

I eksikleri gözönüne alınacak olursa bunun için 
de hakikaten ayrı tedbirler düşünmek zarureti 
vardır. 

Burada arkadaşım, Gözcü gibi, vaktiyle Şam 
Tıbbiyesi gibi İzmir'de adeta bir tibbiye mek
tebi daha çok ilim sahasında yükselecek, ya
hut ondan sonra yine gidebileceği kapıları açık 
tutacak olan bir şekil de tavsiye edilebilir. Fa
kat bana şu daha doğru olacak gibi geliyor. O 
da birinci sınıfta P. C. N. sınıflarında F. K. B. 
sınıfında dökülmüşlerdir. Burada okutulan 
dersler daha ziyade lise dersleridir. Fizyoloji, 
tabiat bilgileri, fizik, F. K. B. deki yetiştirme 
zorluğu da buradan gelmektedir. Binaenaleyh 
imtihanla fakülteye girenle imtihansız giren ara
sında adeta fark kalmıyor. Bu F. K. B. smıfla-
riyle alâkalı kollarını eczacı, tıp ve fen fakül
teleri diye üçe ayırmak suretiyle hem işi hafiflet
mek, hem de verimi artırmak yolları vardır. 
Bir de bunun üstünde Eğitim Bakanlığiyle iş 
birliği yaparak tıbba esas olacak tabiat ilimle
ri kolunda takviye ihtiyacı 400 - 600 rakamiyle 
belirmiştir. Liselere bir sınıf daha ilâve et
mek mi lâzım, yoksa bu kadar tahsil kollarına 
devam edecek talebelerin bir çok memleketlerde 
olduğu gibi ayrı liselerin veyahut hiç değilse 
fen şubesini son sınıfta ayırmaktansa bir çok 
şubelere daha işin başında ayırıp fen koluna ay
rılacakları ayırmak ve Amerikan sisteminde ol
duğu gibi bu husustaki malûmatı takviye etmek 
lâzımdır. Artık mütevasıl kaplar gibi umumî 
bilgi üzerinde gitmek dünyanın hiç bir yerinde 
kalmamıştır. Bunun için bu kollar üzerine Ba
kanlığın dikkatini çekerek diğer Bakanlıkla iş
birliği yapmak suretiyle bizzat kendi plânını 
realize etmesi şarttır. 

Bugün asgari hesapla 2 700 doktora ihtiyaç 
olduğu halde mevcut miktarla bu isin önüne 
geçilmesıi imkânsızdır. Bu boşlukların doldurul
ması lüzumu gayet aşikârdır. Hastabakıcı, sağ
lık memuru, hekim ve saire elimizde bulunan 
miktarlarla hiçbir zaman bütün hastalıkların 
izale edilebileceğini iddia edemeyiz. Diğer ta
raftan bu yeni okullardan çıkanlara (sağlık ko-

I .TIişeri) diye de bir ad takılmaktadır. Vakıa sıh-
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nat işlerinde inzibat fena birşey değildir amma 
böyle yardımcı, önleyici bir rolü üzerine almış 
olan bir adama daha iyi ve münasip bir isim bu
lunması doğru olacaktır kanaatındayım, Diğer ta
raftan bu okullardaki meslek okullarında görü
len hastalığa işaret etmek isterim. Bu da barem
dir. Bu meslek okullarında bareme .uyduraca
ğız diye birçok fuzuli dersler verilmektedir. Ta-
rih, coğrafyaya, boğacak yerde amelî ve meslekî 
dersler verilse herhalde daha iyi olur; Bu mev
zuu, Devlet Demiryolları lisesi münasebetiyle 
Ulaştırma Bakanlığı bütçesinde söyliyecegim için 
bu mevzuu burada keseceğim. Aslolan kursun 
amelî ve hayati maksadının kaybolmamasıdır. 
Ümit ediyorum ki ve eminim ki Sayın Bakanı
mız benim bu başka kollardaki müşahedelerimle 
edindiğim kanaatin yerinde olmadığını ispat 
edecek ve izahlariyle tenevvür edince bunların 
yersiz olduğunu bana anlatmış olacaktır. 

Arkadaşlar, geçen şene tıp talebe yurdu hak
kında bazı maruzatta bulunmuştum. Bu sene 
hastabakıcı ve hemşire kadrolarında bir artış 
olduğunu görüyorum, tabiî bunda Eızılaym da 
bir hissesi vardır, şükranla karşılıyorum. Yalnız 
maddeten ve manen meslekin cazibesine insanı 
sevkeden bir tarafını eksik bırakır ve rağbetsiz 
bir hale getirirsek neticeye varamamış oluruz. 
Tıp talebe yurtları 800 000 liralık bir ödenek 
tutuyor bütçede. Bu yurtlar için Sayın Bakan 
İstanbul'a gittiği zaman alâkadar olduklarını 
gazetelerde okumuştum. Bunların sokak içinde 
derme çatma evlerde, konaklarda yerleşmiş bu
lunmasının önüne geçecek bir tedbir, kısa bir 
zamanda olmasa bile, almaları zaruridir. Bu
ralarda meslek aşkı ve tetebbu imkânları verile
memektedir. Bir noktaya da işaret etmek iste
rim ki, mecburi hizmet üzerindeki arkadaşların 
ısrarları ne kadar haklı ise bu mecburi hizmet 
disiplini hiç vermezsek olmaz. Mecburi hizmet 
disiplinini almryan gençler yurda geceyansı dö
nerler ve tetebbu ihtiyacı için başını eğecek yer
de çalışmayıp dışarıda zevkini arıyacaklardır. 
Mecburi hizmette de hiçbir fayda beklenemez. 
Bütün hayatın sonuna kadar hayat disiplinli
dir. Binaenaleyh ortadaki bu disiplinlilik vazi
yetini muhakkak surette düzeltmek lâzımdır. 

Son olarak ta arkadaşlar, Sıhhat Bakanlığı 
teşkilâtı içinde umumî hıfzıssıhhası, diye bir da
ire, bir kısım vardır. Bunun esas vazifelerinden 
birisi de okulların sağlık işleridir.- Okulların 
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sağlık işleri burada Sayın Eğitim Bakanımızın 
yüzbinleri aşan rakamların daha fazla artmakta 
olduğunu bize anlatırken ferahlık duyduğumuz 
bütün mektep meselelerinin, bu meselelerin, bizi 
düşündürecek ve meşgul edecek bir portesi ol
duğunu düşünmeliyiz. İmtihan, iş, ahenk, ne
tice, şu bu ilk, orta ve yüksek kısımların hepsi 

*için düşüneceğimiz en mühim nokta terbiyenin 
temeli sağlıktır ve yine anlaşılmıştır ki, Millî 
Eğitim Bakanlığı bunda, alâkalı değildir diyemi-
yeceğim, kifayetsiz ve cihazsız olduğu anlaşıl
mıştır. Bu konuda sorulan bütün sorular ce
vapsız kalmış olması bunu göstermektedir. Bina
enaleyh burada rica edeceğimiz nokta kanuni va
zife olarak verilmesi lâzımgelen ve bu işin bir 
borç bulunmasına göre, bir de ayrıca çocukları
mızın bedence, zihince sıhhatli olmasını daima 
gözönünde tutmaklığımız lâzımdır. Bütün bu 
hususa vereceğimiz önem ve ehemmiyetini bu ko
nu teşkil etmelidir. Sağlık Bakanından ricam 
odur ki, bu okul sağlığı meselesini demin Sa-
im Ali Dilemre 'nin işaret ettiği gibi aileye ve 
etrafa hastalık tohumunun yayılması, üretil
mesi vesaire gözönüne alınacak olursa hattâ bir 
dersin sıhhi şartlar altında tanzimi, öğleden ev
vel veya öğleden sonra tedrisat 5 saat üstüstü-
ne tedrisat gibi bir sürü meseleler var. Bu ba
kımdan Sağlık Bakanlığından rica ederim, bu 
meselede de sıtma savaşında olduğu gibi alâka
lı Bakanlrklar işbirliği yaparak bu dâvayı hal
letmesini, bu hususta da hizmet ve yardımlarını 
rica ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Eyüp Durukan. 
Gl. E. DURUKAN ı tfatay) — Muhterem 

arkadaşlar, aziz halkımızın sıhhati ve memle
ketimizin umumî sağlığını rencide eden ve ade
ta memlekette bir afet haline gelmiş olan sıt
maya karşı Hükümetimizin ve Sıhhat Bakan
lığımızın aldıkları yüksek tedbirler, diğer ar
kadaşlarımızın da belirttikleri gibi, cidden şa
yanı şükrandır. 

Yalnız bu savunma ve mücadele tedbirleri 
alınırken bazı ifrata kaçılarak bir kısım halkı-
mızmda geçim sıkıntısına ve sefalete düşürül-
memesi şüphesiz aynı derecede şayanı arzudur. 

Bu mülahazatımdan sonra asıl mevzua ge
çiyorum. 

İntihap dairem olan Hatay ilinin Kırık
han ilçesi çeltikleri ötedenberi il çeltik komis-
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ytmmmtm çeltik kanunun çerçevesi haricinde tah
didat yaparak kendilerinin gadre ve sıkıntı
ya uğratıldığından şikayet etmektedir, ve bu 
şikâyetlerini Sıhhat ve Tarım Bakanlıklarımıza 
da yakarak onların bu husustaki hakemlikleri
ni istemişlerdrr. Bize vaki olan müracaatları 
üzerine biz de bu hususta Tarım Bakanı arka
daşımızla görüştük. 

Tarımbakanı arkadaşımız tarım bakanlığı bu 
hakemliğe hergün hazır ve amadedir. Yalnız 
Sıhhat Bakanlığımız memleketin bazı mıntaka-
larında çeltik ekimini men etmek arzusundadır. 
ve Hatay da bu mmtakalara dahildir. Tarım 
Bakanlığı bu kanaatta değildir ve bu kanaat
ta olmadığını da Sıhhat Bakanlığına bildir
miştir.. Fakat henüz bir cevap alamamıştır de
diler. Bugün «ayın Sıhhat Bakanımızdan bu me
sele hakkında ki noktai nazarlarını sordum. 
Evet dedi, Hatay da menetmek istediğimiz mm-
takalardan birisidir, ve ben orada çeltik ekilme
meği arzusundayım belki bir gün buna ait bir 
kanun tasarısı yaparak bununla Meclis huzu
runa geleceğim. Yahut mevcut çeltik kanununun 
bazı hükümlerinden istifade ederek bunu mevkii 
fiile koyacağım buyurdular. 

Her iki veçhesi ehemmiyetli olan bu mese
le karşısında ben herhangi birisinin böyle veya 
şöyle olması fikrini arzetmiyeceğim. Yalnız be
nim temennim verilecek kararım bir an ev
vel verilmesidir. Çünki halk şüphesiz hazır
lanıyor. Ekmek için belki bazı masraflara 
giriyor. Bunu yaptıktan sonra tam fiiliyata 

geçeceği sırada ekmiyeceksin denilirse bu halk şüp
hesiz mutazarrır olacaktır Bu zarar yalınız halkta 
kalmıyacak, ufak ta olsa memleketin ekonomisi 
üzerinde de fena bir tesir yapacaktır. Bütün bun

lara mâni olmak için verilecek karar her ne ise iki 
bakanlık biribirleriyle görüşüp anlaşarak hangi is
tikamete gidilicekse o istikametin bir an evvel tâ
yin edilmesini sayın Sağlık Bakanlığından rica 
ve temenni ediyorum. 

F . KUEDOĞLU (Manisa) — Arkadaşlar; bu 
kürsüden, gerçeğe ve kendi bilgilerimize yüzde 
yüz aykırı mütalâalar ileri sürüldü. Bu bahisle 
ilgili bölgelerden birine mensup olmak itibariyle 
karşı fikrimizi belirtmeği bir vazife bildim. Mâ
ruzâtımı iki üç dakika içine sığdırmağa çalışa
cağım. 

Arkadaşımız Muhittin Baha Pars bu kürsüde 
ilk defa gözlerinin ve kaleminin esiri olacağını 
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söyliyerek uzun bir hitabe okudu. Umarım ki, 
insafları kendilerine şeref vermiş ve daima şe
ref verecek derecede, ve daima bağımsızdır. Ben 
bu insaflarına hitap ederek kendi bildiğim ger
çeği bir kaç cümle ile arza çalışacağım. 

Mensup olduğum bölge tarihin belli olmayan 
zamanlarından beri sıtma sahası olarak tanınmış 
bir yerdir. Yansı her yıl su baskını altındadır, 
yansı her yıl subaskını artındadır. Yansı ku
raklık denen ıstırabm ne olduğunu bütün mem
leketle beraber tatar. Bu tezatlı sahada sıtma 
mücadelesinin kuraklık olan ve olmayan sahala
rında ne neticeler verdiğini hakikaten en iyi, en 
isabetli şekilde görmek kabildir. Bnundan evvel 
o yerlere gittiğimiz zaman ilkokullarda hasır se
rili bazı odalann aynidığını, oralara da bir kı
şımı, titreşen bir kısmı yanan çocukların kaynaş
makta ^olduğunu görerek üzülürdük. İstasyonlar
da ve bilhassa Sarıgöl istikametindeki köylerde 
köylü ve işçi kafilelerinin hemen hemen birbirine 
dayanarak sıtma nöbetlerini geçirmekte olduk
larını gördük. Eski Sağlık Bakanı arkadaşımız 
bu yerlerde sivrisineğin ne kadar eski, ne kadar, 
tarih kadar eski olduğunu anlatmak için şu cüm
leyi söylemişti; oradaki sivrisineğin belkemiğin-
den sigaraağızlığı yapılır. (Gülüşmeler). Bu l>el-
ki mübalâğalıdır. Fakat bu sahada sivrisineğin 
ne kadar yerleştiğini ispat için kâfidir. 

Şimdi arkadaşlar, böyle bir mıntakanın, her 
köşesini her sene dolaşan bir arkadaşınız ve men
sup olduğum bölgenin yolu üzerine düşen aynı 
ıstırabı çeken illerde de sık sık muhtelif vesile
lerle dolaşmayı âdet eden bir arkadaşınız sıfa-
tiyle arzediyorum ki, bu sene, kime sormuşsak 
sıtma işinin artık çaput dâvası, muska olmaktan 
çıktığını, sıtmanın mikrobik bir hastalık olduğu
na herkesin inandığını sıtma ile sivrisinek ara
sındaki münasebetin iyice anlandığmı, sarı hap 
denilen şeyin nasıl alınacağının, cığara paketleri
nin arkasına kadar yazılmış yazılarla da öğrendi
ğini ve nihayet işaret ettiğim sahnelerin de orta
dan oldukça büyük nispette kalkmış olduğunu, 
köylünün birçok kanallarını, değirmen arkları
nı, bataklıklarını kurutmak için maddî mânevi 
bu Bakanlığın müzaheretinden f aydalanıldığmı ve 
bunun bırakılacağından korkarak bize aman şu 
olağanüstü sıtma savaşını mümkün mertebe uza
tın, daimî ^bir kanun halinde yaşatın diye rica
larda bulunduklarını gördük. 

Bu mâruzâtımla şüphesiz ki, bu altı yedi ay 
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içinde bu kanun her şeyi yapmış iddiasında bu- [ 
lunmak istediğim şüphesiz. Fakat müspet iyi dü-
şüniibnüşv sea?i netice vermiş bir hamle, bir fikir, 
olgun bir hareket olmak kabiliyet ve faidelerini 
göstermiştir. (Bravo sesleri). 

Muhittin arkadaşımız bilmem ne münasebetle; 
eğer bu bir muvaffâkiyetse bu" işte çalışan arkadaş
lara sivrisineklerden bir sorguç gibi bir şey de, 
dediler. Hakikaten derin hayret ve esefle karşı
ladım. Eğer hakikaten arkadaşlar, bu işte çalı
şanlara bir sorguç ınevzuubahis olsa, bütün hiz
metlerini minnet ve şükranla anmamız ve mü- I 
kerreren anmamız icabeden, bu arkadaşların sor
gucu, hayatlarını kurtardıkları binlerce, yüzbin- j 
leree vatan çocuğunun sıhhati, sıhhati millî var- I 
lığa katılacak dftan varlık ve nihayet | 
vazifelerini basan ile yapmış olmanm vicdan 1 
huzurundan daha parlak daha bibaha malzeme 
olur mu? (Bravo sesleri ve alkışlar). 

BAŞKAN — Muzaffer Akpınar. 
M. AKPINAR (Balıkesir) — Arkadaşlarım, 

Sağlık Bakanlığını ilgilendiren ve hattâ bazı I 
izahlara göre ilgilendirmeyen bir çok noktalar 
üzerinde sözler söylendi. Kıymetli mütalâalar 
setrdedildi. Hastahaneler, eczahaneler, sıhhat bi
naları, sağlık yurtlan, hemşirelere ve en ufak te
ferruata kadar gidildi. Bunlardan bahsetmek için 
diğer arkadaşlarımın salâhiyeti yanında kendi sa
lâhiyetimi daha kasir gördüğüm için yalnız müs
tahzarat bahsine temas ederek sözümü bitireceğim. 

Arkadaşlardan birisi 1500 müstahzar için mü
racaat edildi. Fakat Sıhhiye Vekâleti 500 tane
sine izin verdii, dedi. 

Dr. B. BERKER (İçel) — Ellisine... 
M. AKPINAR (Devamla) — Ben böyle oldu

ğunu tahmin etmiyorum. Böyleyse çok üzüldüm. 
Müstahzar yapmak kolay bir şey değildir. Ecza
cılık ilminin ta kendisidir. Büyük küçük bütün 
müstahzarlar fennin ve ilmin esasını teşkil eden 
Matier medical, Farmako dinami Farmakokrazi, ' 
Taksikoloji gibi ilimlerdir ve bunların daha sarih | 
ifadesiyle lâboratuvarlara istinat eden müstah- I 
zarlardırki bunların memlekette çoğaldığını gör
mekle iftihar etmemiz ve Sağlık Bakanlığının da 
bunu teşvik etmesi lâzımdır. Arkadaşlar; harbin j 
ikinci senesine kadar memlekette ecnebi müstah- I 
zan 1500 dü. Belki hâlâ da 1500 dür. Fakat bu ' 
3000 den 1500 e inmiştir. Bunun inmesine âmil ; 
memlekette vatandaşlanmızın yaptığı sıfırdan I 
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800 e yükselen müstahzarata*. Bunların ad«<M 
çoğaldıkça mukabil tarafm adedinin küçüldüğü

nü görmekle haz duymalıyız, zevk duymalıyız. Bun
lar usulüne tevfikan yapılmaktadır. Formülü veril
mekte, tehtlil ücreti verilmekte ve çok güvendiği
miz emniyet ettiğimiz, iftihar ettiğimiz tahlilhaöe-
mizde tahlil edilmekte ve ondan sonra müsaade ve
rilmektedir. Fazla olması memleketi zenginleştiri-
yor, sıhhat durumundan endişeleri azaltır zarar 
vermez, ilaçlan ikiye ayırmak lâzı(rndıi\ For
müller dahilindeki ilâçların bir kĴ Btf ağBfd|r, 
reçete ile verilir, hastalık halinde yardıma, mşr 
mak için eczahanelerin dolaplannda bekler. Bun-
lann dairei seyahati eczahanelerin bulundukları 
yerlere kadar gider. Bunlara ne kadar sermaye 
bağlanaa beşeriyetin İstırabını o kadar teskine 
hizmet eder. Bir kıymet ifade etmesi bakımından 
ehemmiyetlidir, varsın sermaye bağlansın bun
lar eczahane dolaplarında yığılsın kalsın. Temen
ni ederim kimse muhtaç olmasm. Fakat elimizde 
ilâç vardır ve bu ilâçlarımıza güvenebiliriz. 

Arkadaşlar; ikinci kısım ilâçlarımız reçetesiz 
satılan halk ilâçlarıdır. Bütün Anadolu köyle
rinde misyoner gibi dolaşan ve sıhhi teşkilâta 
yardımcı olan ilâçlar bunlardır. Bugün sıkılmış 
limon kabuğuna kahve atıp basma çatma çatan 
köylerimize keşke miktarı çok olsa da bu ilâç
lardan verebilsek, bunları en ücra köşelere ka
dar dağıtsak. Bunlar ihmal edilir himmet mah
sulü değildir arkadaşlar. Filhakika bunlar da 
iki üç tozu bir araya getirmek suretiyle yapıl
mışlardır, fakat Avrupa'nın (Cache curatin) 
diye sattığı ilâçlar yanında bu beş kuruca satı
lan ilâçlarımızın değer ve kiymeti çok büyük
tür. Ne olduğu belli olmayan ecnebi ilâçlar 
yanında Türk eczacısının yaptığı ilâçları kul
lanmakta şüphesiz daha büyük fayda ve isa
bet vardır. Onun için Sayın Bakandan rica 
ediyorum. Her Türk eczacısı müracaat et
tiği vakit ruhsatına müsaade etsinler. Türk ec
zacılarından korkmasınlar, tahlil yapamıyorum 
elemanlarımız az diyorlarsa o teşkilâtı kuvvet
lendirmeğe baksınlar. Hakikaten bunlar sıh
hat Vekâletinin yetişemediği ve daha sekiz on 
sene yetişemiyeeeği en ücra köşelere kadar ye
tişmektedir. Oralarda sıhhi teşkilât tamamla-
nıncıya kadar memleket sıhhatine yardım eden 
bu müstahaarlara yardım etsinler. Misyoner 
gibi çalışan bu ilâçlara ön vermek lâzımdır. Bu 
yerli ilahları taltif etsinler, müsaade etsinler. 
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Her ilâca rağbeti mukabilinde iltifatını esirge
mesinler. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Ahmet Selgil. 
Dr. A. H. SELGlL (Afyonkarahisar) — Sa

yın arkadaşlarım, sabrınızı kötüye kullanmıya-
cağım, çok kısa söyliyeceğim. Üç sene evvel 
Bilecik'in Gölpazarı İlcesine gittim. Orada Kur
şunlu diye bir köyü var., Gölpazarı isminden de 
anlaşılacağı üzere bir bataklığın kenanndadır, 
Kurşunlu da onun karşısında, bu köy halkı mü
racaat ediyordu, sıtmadan ölüyoruz, soyumuz 
sopumuz mahvoluyor. Bizi buradan kaldırınız 
diyorlardı. Arkadaşlar erkekleri tenasülü insi
yaklarını kaybeden, kadınları doğumu bile 
unutan bu köy halkı buradan kalkmak isti
yordu. Çünkü sıtma bunları her gün Öldürüyor
du. Bir rakam söyliyeceğim arkadaşlar, kendi
lerinden aldığım bir rakam. Bir senede ölen
lerin miktarı yüzdür. Bu rakam bir köyde bir 
senede ölenlerin miktarıdır. Aradan iki sene 
geçti, Içbakanlığma müracaat ettik, Içbakan-
lığı bu köyün kaldırılmasını düşündü. Bu es
nada Meclisi Âliniz Olağanüstü Sıtma mücade
lesi Kanunu çıkardı. Bu kanun Gölpazarma da 
girdi. Burada, bu bataklığın etrafında altı 
kilometre uzunluğunda bir kanal açıldı. Arka
daşlar, bu kanal ile Gölpazarı 'nm manzarası 
değişti, Kurşunlu köyü müracaat etti, sa
kın bizi yerimizden kaldırmayın diye. Oraya 
gittiğim vakit yeni yapılan evleri görünce göz
lerim yaşardı. 

Arkadaşlar; emin olunuz ki, Meclisi Âli
nizin çıkardığı en güzel ve hayırlı kanunlardan 
biri Olağanüstü Sıtma mücadelesi Kanunudur. 
Naçiz bir doktor sıfatiyle, naçiz bir hekim sı-
fatiyle size teşekkür eder, şükranlarımı suna
rım. (Alkışlar). 

Arkadaşlar; ben Kurşunlu'ya gittiğim za
man gözümün önüne Silifke'den Mersin'e kadar 
uzanan geniş, mahsuldar bir arazideki büyük bir 
şehir harabesi geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz 
arkadaşlar, bu, ta Romalılar zamanından kal
ma damlan bile çökmemiş mermerden bir şehir
di. Bu şehirde bugün kimse yoktur. Bu şehirleri 
yekeden, bitiren, insanları oralardan uzaklaştıran 
sıtmadır arkadaşlar. Yarın öbürgün Mersin'le Si
lifke bu şehirlerin arasında eskisi gibi beş milyon 

nüfusu gördüğümüz zaman elbette bu millet büyük 
bir kalkınma hareketi ile buraları İslah edecek, 
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buraları da imar edecek, nüfusumuz artacak, 
ve biz de bu nüfusumuzla iftihar edeceğiz. 
(Bravo sesleri). O zaman bu memleket, bu va
tan ne güzel bir cennet olacak. Bunu tahayyül 
edin, bunu tahayyül edin arkadaşlar. (Bravo 
sesleri). 

Arkadaşlar Sağlık Bakanlığından bir şey rica 
edeceğim, Bu memleketin bir derdi daha var, 
frengi derdi. Bu dert sıtma gibi, gözükmez, bir
den vurup yıkmaz, sinsidir. Ağır ve yavaş ya
vaş yıkar. Ailenin harimine girer, silsileye, aile
ye tesir eder, torunlarımıza kadar gider. Fren
gi tedavisinde sistem mühimdir. Bunun teda
vi sistemi bakımından usanmadan inatçı bir te
davi yoludur. Bu tedavi köylülerimizi şehir ve 
kasabalarımıza kadar getirerek yapıyoruz. Es-
kidenberi kurulmuş birşeydir. Hattâ ilk fren
gi tedavisi Türkiye'de başladığı zaman Dr. Dü
ring Paşa, yapmıştır bunu. Kastamonulu arka
daşlar hatırlarsınız, o havalide kendi adiyle anı
lan bir takım hastaneler de vardır. Düring Paşa 
hastanesi derler; bu doktor hastaları oraya ge
tirerek tedavi ediyordu. Yanlış bir yol olduğu 
anlaşıldı. Hastalar ayakta tedaviye başlandı. 
Arkadaşlar, bu tedavi ile de iş bitmez. Ne ya
pıp yapıp sıhhat teşkilâtını köylümüzün ayağı
na kadar götürüp tedavi yaptırmalıyız. Pazar
lardan istifade etmeliyiz, toplu oldukları gün
lerden istifade etmeliyiz. Tedavisini yaptırma
lıyız. 

Sonra, frengi tarama meselesi, bu çok mü
himdir. Maalesef görüyoruz ki, elimizdeki ekip
ler çok zayıftır. İki ekibimiz var, bunlar da kad
ro halindedir. Gidip çalışamıyorlar. Bundan 
evvel birkaç kere teşekkül etti, lâğvoldu, yeni
den teşekkül etti. Bir türlü kuvvet bulamadı. 
Sağlık Bakanından rica ederim. Gelecek sene 
için kuvvetlendirsin. 

Son maruzatım da Bakan arkadaşmıa, Af
yon hastanesi için teşekkür edeceğim. Afyon 
hastanesi bütün Afyonluların gayreti ile, him
meti ile bugün hakikaten iftihar edeceğimiz ka
dar güzel, modern bir hastanedir. Bunu, umu
mî bütçeye aldıkları için bilhassa kendisine te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Damar Ankoğlu; sorularınız. 
D. ARIKOĞLU (Seyhan) — Birkaç sual so

racağım, Muhterem Bakandan. 
Efendim, bu çeltik işi, bilhassa pirinç zi-

raati, dairei intihabiyemizde birçok büyük tah-
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ribat yapmıştır. Bunun tahdit edildiğini ve kıs
men de tamamen kaldırıldığını duyduk. Bun
dan çok sevinmiştik. Fakat günün birinde ya
kınlarda Ulus gazetesinde bir yazı gördüm. Tek
rar bu çeltik işine ehemmiyet verileceğini, pirinç 
ziraatimizin genişletileceği yazıldı. Bu bizi çok 
müteessir etti. Dairei intihabiyemizden uzun 
uzun mektuplar aldık. Aman bunun önüne ge
çin; ötedenberi bu yüzden fena vaziyete düşmüş
tük, bunun tamamen kaldırılacağını beklerken 
tekrar iade edileceğini işittik. Bundan mütees
siriz, diyorlar. Bu birinci sual. Sayın Bakanı
mız bunun hakkında bize katı bir cevap versin
ler. 

İkinci sualim frengi meselesidir. Birinci 
harbi umuminin yadigârı olan bu hastalık Sa
imbeyli ve Feke kazalarında zuhur etmiştir. 
Aslan gibi Türk yavruları bu frenginin tahrîba-
tiyle inlemektedir. Vakıa bir mücadele açılmış
tır, fakat cılızdır. Bilâkis şimdiye kadar bek
lerdik ki bu frengiye musap olanlar iyilensin. 
Bu defa dolaşırken gördük ki iki senede, üç se
nede bir iğne yapmışlar. Mücadele tam değildir. 
Sayın Bakandan bu mücadelenin tam olmasını 
rica edeceğim. Bunun hakkında ne düşünüyor
lar? izahat versinler. 

Üçüncü bir sual : Sayın Gl. Gözcü de bahset
ti, Adana memleket hastanesi hakikaten yürek
ler acısıdır. Nüfusu 100 bini tecavüz eden bu 
şehrin bu hastanesi hastaneden başka birşeydir. 
Görenlerin yürekleri sızlar, iş bununla kalsa yi
ne iyidir. Bir diğer ehemmiyetli nokta daha 
var : Nehir tuğyan ettiği zaman hastane suyun 
altında kalmağa mahkûmdur. Böyle bir hal kar
şısında derhal hastane su altında kalıyor, hasta
lan başka bir yere nakletmeye mecbur oluyorlar. 
Ne kadar feci bir şeydir. Onun için bu hususta
ki yardım ve bilgilerini sarf etmelerin i Sayın Ba
kandan rica ederim. (Sağdan gürültüler). Ne o? 
Birisi bir şey mi söyledi? (Devam, devam ses
leri). 

Sonra, bir de burada sanayi programını ik
tisat Bakanından dinledim. Hakikaten göğsü
müz kabardı. Çok memnun okluk. Gönül ister
di ki bunun içinde bir kimya sanayii de bulun
sun. İhtimal ki vardır, fakat ben duymadım. 
Bu hususta sayın Vekilden rica ederim. Kimya 
sanayii hakkında bir düşünceleri var mı ? 

Mâruzâtım budur. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen kalmadı. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANÎ 
Dr. S. KONUK — Sayın arkadaşlar, kısa söy-
liyeceğim, sabrınızı suiistimal etmiyeceğim. 

Arkadaşlarımızın mütalâalarını ve beyanla
rını kemali itina ile dinledim ve not adım. Si
zin adınıza vazifelenen Sıhhat Bakanlığı teşkilâ
tı hakkında kıymetli arkadaşlarımızın söyledik
leri teveccühkâr sözlere arkadaşlarımın adına 
teşekkür ederim. 

Müstakil Grup Başkanı Sayın Ali Rana Tar-
han arkadaşımızın sıtma durumu üzerindeki me
saimizi takdir eden sözlerini şükran ile karşı
lıyorum. 

Muhterem arkadaşlarımın bütün sözlerinin 
bir çokları hemen, hemen biribirini takviye ve 
teyid eden müşterek istek ve müşterek temen
niler vaziyetindedir. Bakanlığımızın mesaisinin 
şekli üzerinde, hedefi üzerinde kanunlarla em
rettiğiniz işlerin tanzimi üzerinde birleşmiş fi
kirler ve emirler vardır. Bunların her biri için, 
arkadaşlara ayrı, ayrı arzı cevap, çok uzun sü
rer. Müsaade buyurursanız Bakanlığımın hare
ket tarzını ve aldığı işi ne yolda yaptığını rast
ladığımız güçlükleri izah edersem kıymetli ar
kadaşlarımın bir çok sorularını cevaplamış ola
cağım. (Doğru, doğru sesleri). 

Geçen 1945 yılında Yüksek Meclisin olağanüs
tü sıtma savaşı yapılması hakkındaki yüksek em
ri, Bakanlığımızın ve bütün meslek arkadaşlarım
la işe katılan diğer yardımcı bütün kıymetli ida
reci arkadaşların; âzami dikkat ve itina ile 
mümkün olduğu derecede muvaffak bir neticeye 
doğru vardırmak için çalışmışlardır. Bununla 
övünüyoruz ve Türk hekiminin şeref ve liyakat 
dâvası diye ele aldığı bu konudaki işimize ke
mali itina ve emniyetle devam ediyoruz. Türk 
hekimine güveniniz, bu dâvayı başarmıya ah
dettiğimizi huzurunuzda söylemek benim için bir 
zevk olur. (Bravo sesleri). 

Bakanlığımızın mevzuatı içinde halk sağlığı
na ve cemiyet yardımına doğru gideceğimiz bir 
çok vazifeler vardır. Halk sağlığını arzederken, 
cemiyet hastalıkları, bulaşıcı hastalıklar ve 
salgın hastalıklar diye bir takım istiraplarla uğ
raşma mecburiyetini üzerine alan Sağlık Bakan
lığı kendi bünyesini bu mesainin icabettirdiği 
şekilde taksim etmiş ve böylece vazifelendirmiş 
bulunmaktadır. 

E. DEMlKEL (Kars) — Devam edin, devam 
edin. 

479 — 
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

Dr. S. KONUK (Devamla) — Arakdaşlar, Sağ
lık Bakanlığı bir çok zaruretler, mahrumiyet
ler ve mecburiyetlerle mücadele ederek kanuıı-
larm ve cemiyetimizin sağlığının emrettiği bir
çok hizmetleri azamî feragatla yapmak yolun

dadır. Şayet zaman, zaman bazı hatalarımız ve ba
zı hareketlerimizde aksaklıklar görüyorlarsa bun
ları her zaman için iyi gözle görmek ve ileride
ki mesaimizin gittikçe bu aksaklıkları bertarcf 
edeceğine inanmak lûtfuuda bulunmanızı rica 
edeceğim. Pekâlâ kabul buyurursunuz ki bu 
dâvayı güdecek olan hizmetkâr grupu azdır, her 
şekilde ve bölümde azdır. Bu azlığa ka/sı, va
zifemizi fazla mesai ve yorulmaz bir hırsla M-
cfi/rmnk mecburive+i^dev'z. Kabul buyurursunuz 
ki, Türk cemiyeti bundan yirmi sene evvelki 
Türk Cemiyeti değildir. Artık sıtmaya pa
çavra bağlıyan hasta boğazma yazı ve karnma 
çocuk doğurmak için harf yazdıran, boynunda 
muska taşıyan insan kalmamıştır. Bunların hep
si hekime koşmaktadır. Çok övüneceğimiz, çok 
sevineceğimiz bir seviyeye gelmiş bulunuyoruz. 
Bu medeni seviyemize lâyık olan inkişaf hare
ketini cevaplandırmak vazifesini Sıhhat Ba
kanlığınız müdriktir. Fakat bunları cevaplan
dırmak bugün için şu veya bu şekilde kabil ol
muyorsa, Sağlık Bakanlığı mesaisi, bu cemi
yetin kendisine karşı yapılması lâzımgelen ve 
şimdiye kadar yapılmış olan hareketle değişen 
ve artan isteklerini geniş bir şekilde lâyıkiyle 
karşılanamıyorsa, bu âcizden ve göremezlikten 
değil ancak imkânsızlıktan olduğunu lütfen ka
bul buyurunuz. 

Arkadaşlar; Sağlık Bakanınız şimdiye kadar 
mevcut mesaisini hiç aksatmadan, yapacağı in-
tikalide hiç bir zaman şu veya bu şekilde açık
lık vermeden yapmak emelindedir. 

Yeni dâvalarımız vardır. Bu dâvaların ba
şında sağlık merkezleri gelmektedir. Fakat bir 
çok arkadaşların buyurdukları gibi acaba Sağ
lık Bakanlığı bu eleman noksanı ile bunları 
karşılayabilir mi? Lütfen müsterih olsunlar. 
Bunu karşılayabilmek için bu memleketin bütün 
takatini ve bütün kudretini kullanacağız. 
(Bravo sesleri). 

Eksiklerimizi bilerek, yoksulluklarımızı bile
rek işe başlıyoruz. Esasen sanatımız da hayale 
müsait değildir. Daima müsbet ve verimli işler 
üzerinde yürümek vaziyetmdeyiz. Hayal ile 
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tesadüf ile alâkamız yoktur. 

Bugünkü istekleri yüzde yüz olarak % 100 
kanlayacak takatta bulunmadığımızı lütfen 
siz de takdir buyuruyorsunuz. Şu halde ben de 
sizden bir fert olarak bu takdire iştirak etmek 
mecburiyetindeyim. Yapacağımız hareketlerin 
hiçbirisi hayalle battal olamıyacaktır. Mümkün 
olanı yapmak için bütün takatimizi kullanaca
ğız. Eleman yetiştirmek hususunda ne yapmak 
mümkünse arkadaşlarımın düşündükleri ve bel
ki onların da hatırına gelmiyen birçok şeyleri 
etrafımızda tetkik ederek yapacağız. Bu hareket
lerin kısa bir yoldan verimli bir şekilde olacak 
muhassalasmı huzurunuza ve milletimize arz-
zetmek istiyoruz. Tamamen bu yoldayız. 

Hekim noksanlığım buradaki fakülte bu se
ne kısmen karşılayacak takattedir diyemiyece-
ğiz. Elbetteki tıp fakültelerimiz çok olmalıdır. 
Daha birkaçına sahip olmamızı temenni ederiz, 
bunun esbabını hazırlayacağız. Sivasta veya baş
ka bir bölgede üçüncü, dördüncü bir Tıbbiye 
mektebiyle bu isteği cevaplandırmak istiyoruz. 
Buna koşacağız ve yapacağız. Diğer yardımcı 
tıp elemanları üzerinde bu sene ehemmiyetle dur
duk, huzurunuza şimdilik küçük bir hazırlık 
projesi arzettik, bu azdır gelecek seneler daha 
çok tekemmül edecektir. Verim kabiliyeti işler 
tekemmül ettikçe ezafiyle artacaktır. Buna ina
nılmasını rica ediyorum. 

İstanbul tıp fakültesi hekim verimi bakı
mından adedce memleketi tatmin edecek du
rumda ve tatkatta değildir. Ankara tıp fak ül
eşi ise malûmuâlinizdir ki henüz intaş halinde. 
dir. Halen memleketin ihtiyacını karşılıyacak 
taburlar halinde hekim sevketmeye imkân yok
tur. Fakat bir taraftan kemiyete ehemmiyet ver
mekle beraber diğer taraftan da kalite bakımın
dan en iyi şekilde yetişmeleri için daima dik
katliyiz. Yardımcı olarak diğer mekteplerin de 
açılmasına imkân bulursak yabancılardan ve ara
mızdaki elamanlardan da istifade edeceğiz. 
Hatıra gelmesin ki biz yeni işe başladığımız 
için mevcudu ihmal edeceğiz. Hep beraber çalışa
cağız ve hepsini memleket hizmetine koyacağız. 
Hiçbir zaman adanı kuvvet ve kıymetinden müs
tağni değiliz. 

Sağlık işlerini ve bilhassa sosyal yardımın, 
tıbbi yardım şeklini şimdiye kadarki mesaisiyle 
Sağlık Bakanlığınız eline almış ve kabil olan 
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imkân ve icaplara göre bunları bir araya getire
rek hizmetini yapmıştır. Fakat demin de arzet-
tiğim gibi isteklerin çoğalması ve ihtiyaçların 
artması bu yapılan hizmetin de artık gayrikâfi 
geldiğine bizi inandırmıştır. Bu inanışladır ki, 
yepyeni bir hareketle yalnız tşbbi değil sosyal yar-
dımm diğer bütün icaplarını da içine alan bir ça
lışma programiyle ortaya gelmiş bulunuyoruz: 
Kısa zamanda hazırlığını bitirerek Büyük Mec
lise sunacağımız kanunlarımız ve sizin de yardı
mınızla kuvvet bulacağını umduğumuz plânları
mız vardır. Bunları yakm zamanda memlekete 
amtmeye muvaffak olacağımıza inanıyoruz. 

Bu işleri yaparken muhakkak ki, eleman hu
susunda müşkülâtımız olacaktır. Amma bundan 
da yılımş değiliz. Arkadaşlar bu sene yaptığı
mız sıtma mücadelesi işini, geçen seneki 52 - 54 
hekime mukabil sizin verdiğiniz imkân ve kud
retle bu sene 380 hekimle başardık. Bu miktar 
geçen senekinin aşağı yukarı sekiz mislidir. (Bra
vo sesleri). Bu hareket kudretini sizden aldrk. 
gelecek işlerimizin de başarma takatini size bağ-
lryoriK. 

Yîne sıtma işini elimizde bulunan ve mev
cudu 300 - 400 olan sağlık memurlarını birtakım 
bulma ve yetiştirme tertipleriyle, belki biraz ha
talı amma, 1500 sağlık memuru ile yaptık. Bun
ların hemen diyebilirim ki, binde biri vazifesinde 
aksaklık yaptı. Yalnız nazari tertiplerle, tamim
lerle, kurslarla yetiştirerek bunları çalıştırdık. 
Demek ki, daha ciddi bir takip ve daha kalifiye 
ve daha yetişkin elemanlarla gelecek yıl daha çok 
iyi neticeler alınacaktır. İlâç sıkıntımız yoktur, 
Hattâ diyebilirim ki, yurdun her tarafı kapalı 
kalsa aynı mücadeleyi aynı hızla iki sene yapa
cak ilâç ve malzeme takatimiz vardır. (Alkışlar). 
Ve işimize hâkim durumdayız. 

Gelelim gelecek hareketleri yaparken ihtiya
cımız olan elemanlara: Hemşime, sağlık koruyu
cu ve diğer yardımcı insanlarımıza : Arkadaşlar; 
memleketimizde şimdiye kadar Kızılaym candan 
himmetiyle ve her türlü müşkülâtı yenerek adam 
yetiştirmeği istihdaf ettiği bir hemşire mektebi 
vardır. İstanbul'da bulunan bu hemşire mekte
binin verimini Kızılay senelerdenberi Sağlık Ba
kanlığımızın emrine vermiştir. Bu kızcağızları
mız memleketin muhtelif yerlerinde gayretleriyle 
ve güzel sevgileriyle bize ve hastalara yardımcı 
olmuşlar ve ihtiyacı karşılamışlardır. Fakat 
demin arzettiğim cemiyetin inkişaf azameti; bizi 

I yepyeni yollara sevketmektedir. 
Bu işin kemiyet ve keyfiyet itibariyle kâfi 

gelmediğini ve behemehal yepyeni bir hareketi 
ve canlı bir yetiştirme işinin ele alınmasını em
retmektedir. Bunun için yüksek huzurunuza, 
bu sene sunduğumuz mütevazı bütçede yedi 
yerde yirmişer, otuzar kızı alabilecek hemşire 
mektebi yapıyoruz. Ayrıca yine İstanbul'daki 
sağlık memuru mektebini iki misli büyültüyo
ruz. Bundan başka memleketin iki yerinde el
lişer öğrenci alacak sağlık komiseri mektebi ya
pıyoruz. Bu sınıfa İstanbul'daki de dâhil sağ
lık komiseri ismini vermekten maksadımız, bun
ların sıhhiye memuru değil, sıhhiye zabiti ola
rak yükseltilecek oldukları içindir. Yani hekim
le, eski sıhhat memuru arasında bir taazzuv ola
caktır ve kızlar da alınacaktır. Bunları artık 
daha iyi bir hayata 'kavuşacak şekle çıkarıyoruz. 
Gerek hemşire, gerekse sağlık komiseri lise me
zunu ayarında ve onun haklarına malik Devlet 
memuru olacaklardır. Umumî sağlığın 'kıymetli 
yardımcıları olacaklardır. Velhasıl orta tahsil
den sonra üç sene hususi bir meslek tahsiliyle 
yetiştirilecek olan bu gençleri devamlı ve şerefli 
bir meslek sahibi yapmak istiyoruz. Arkadaşlar, 
hemşireler bu memleketin iltifatına lâyık, ce
miyetin inkişafı ile mütenasip iş ve ihtiyaç çeşit
lerine göre yetiştirilerek bu mesleğe lâyık şe
kilde kuvvetli birer eleman olarak üç sene son
ra huzurunuza gelmiş olacaktır. Bu dâvaların 
hepsi bir kânunla, bir emirle ol denildiği zaman 
olacak dâvalar değildir. Zaman ister, imkân is
ter, ne bileyim birçok yardımcı vasıtalar ister. 
Ondan dolayıdır ki, hizmeti önleyici olarak kar
şımıza çıkan birçok engeller vardır. Binaen
aleyh bu işlere başlarken önümüzde 3 - 4 sene
lik bir sıkıntı devresi içinde vakit geçireceğiz. 
Bunları başka türlü yaratmamıza imkân yok-

I tur. Mektepsiz hemşire, mektepsiz» sağlık me
muru olamaz. Hemşireye memlekette, cemiyet
te lâzımgelen itibar ve kıymeti vermedikten 
sonra hastanın ıstırabına, cemiyetin binbir ak
saklıklarına karşı koyacak kimseleri herhangi bir 
şu veya bu hizmetkâr grupuna veremeyiz. Ken-

I dişini bir ibadet gibi hastaya bakan, hastalıktan 
koruyan ve bu cemiyette ruhunda yüksek bir sa-. 
nat sevgisi taşıyan bir hisle işine bağlanan şifa 
veren bir insan sınıfı yetiştiıttnek istiyoruz. Biz 
hemşireliği bu şekilde anlryor ve ona lâyık ol-

I düğü mevkii de teinin etmek istiyoruz. Arkadaş-
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İanrn emin olsunlar ki; aynı ruh ve aynı ihti
yacı taşıyan Bakanlığınız işlerini bu yolda ayar
lamaktadır. 

Hastanelerimizin durumuna gelince : Arka
daşlar, hakikaten ıstıraplı tarafları olan bu mev
zu sizin gibi, Sağlık Bakanlığınız da zaman za
man acı duygular ve ıstıraplar duymaktadır. Bu 
konuda birçok mahrumiyetler içerisinde ihtiyaç
ların karşılanması için acaba ne yapalım da bu 
ihtiyaç ve mahrumiyetleri çabucak giderici ve 
karşılayıcı olalım, diye yerinde tedbirlere baş
vurmaktan bir an geri kalmıyoruz. 

Memlekette mevcut hastahanelerin bir kısmı 
büyük, küçük şehirlerimizde, kasabalarımızda 
imkânlar nispetinde ve halkın daha fazla rağbe
tine lâyik derecede ihtimamlı bir tarzda hizmet
te bulunmaktadır. Fakat bir kısmı şu veya bu 
zaruretler ile tatminkâr değildir. Yine arzediyo-
rum, adedi çok azdır, hekim adedimiz de az
dır. Bunların memleket müdafaasında kullanıl
makta olanları da gözönüne alınırsa, cemiyetin 
durumuna cevap vermek güçleşir. 

Bu iki dâva üzerinde hekim adetlerinin çok 
az olması dolayısi iledir ki bazı yerlerimizde he-
kimsizlik bize ancak ıstırap ve üzüntü vermekte
dir. Evet, yetişemiyoruz. Çünkü elimizde mev
cut 3 bin.küsur faal hizmette olan asker, si
vil, hekimle 19 000 000 nun sağlık işlerini tam 
kemaliyle karşıladığımız iddiasında olamayız. 
Yurdun sosyal ve sağlık hizmetini temine yar
dım etmek, şu veya bu şekilde meml ektin isti-
rabmı karşılamak için Sağlık Bakanlığının elin
deki eleman bugün çok azdır. Bu azlıkla mem
leketin köşe ve bucaklarına yetişemiyoruz. Fa
kat bu azlığa rağmen yetişme çarelerini ara
maktan da geri kalmıyoruz. Bunu itimatla 
karşılamanızı hassatan rica ediyoruz. Yarm 
memleketimiz sükûna kavuşup endişelerimiz ber-
teraf olduğu zamandır ki, memleketin bütün 
sağlık elemanları mesaisini bir araya teksif ile 
bu dâvayı halledeceğiz, bu hareketi ön plâna 
almış bulunuyoruz. Gelecek çok yakındadır. 
Çok ümit ediyoruz. 

Bir arkadaşımızın dediği gibi 80 kazamız 
hekimsizdir. Hastanelerimizde de askerî hizmet 
dolayısiyle hekim açığı vardır, fakat 400 mün
hal yoktur. Maalesef hastanelerimiz o kadar çok 
değildir. Hizmeti askeriyeye çekilen hekimin 
yerine başkasını tâyin etmeye imkân yoktur. 
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Bunun için ne paramız kâfidir, no de imkan 
mevcuttur, imkân dahi olsa hekim adedi azdır. 
Malzeme itibariyle tıbbi itina itibariyle bu mem
leket ne verebiliyorsa o nispette hizmetler gü
zeldir, iyidir. Bu sene 28 vilâyetin muhtelif 
hastahanelerini şahsan gördüm, bir iki vilâyet 
müstesna. Yokluk ve hekim noksanlığına rağ
men oralarda hastanın hasta derdinin devaları
nı bulabilecek takat ve kuvvettedirler. Elimizde 
malzemelerimiz vardır, eskimiştir. Fakat Türk 
hekimi eski makinelerle de olsa ne yapar yapar 
çok iyi işler çıkarır. Tıpkı bu milletin diğer 
fertleri gibi fedakârdır, yaratıcıdır, tıpkı on
lara benzer. Bu gibi güçlüklerle mücadele 
edebilir ve bu mücadeledeki yaratma kabiliyetinin 
üstünlüğündendir ki, bir çok müesseselerimiz 
şu ve bu şekilde mahrumiyetler içinde olmakla 
beraber üstün mesai vermektedir. 

Tıbbi yardım müesseseleri içine hastaneler
den gayri doğumevleri, bazı seyyar ekipler ve 
benzeri teşekküllerimiz de girmektedir. Detay
larla sizleri yormak istemiyorum. Yalnız bazı 
arkadaşların mütalâa ve suallerine dokunaca
ğım. 

Mesalâ kiymetli arkadaşım Canbolât doğum 
evleri yerine.doğum işlerinin hastanelerde olması
nın yerinde olduğunu söylediler. Halbuki doğum 
bir hastalık değildir, doğum tabiî bir hâdisedir. 
Onun için şehirlerde doğum mevzuunu hasta
neler içine almak taraftarı değilim. Fakat im
kânsızlıklar içinde yaptığımız mücadeleler sıra
sında herhangi bir vilâyet hastanesinde de bir 
servis ve mütehassıs bulduğumuz takdirde bu 
işi ona vereceğiz ve vermekteyiz. 

Sağlık merkezlerimiz müstakbel ihtiyacı kar
şılayacak şekilde olacaktır. Bilmem tafsile 
lüzum var mı? (Kâfi kâfi sesleri, alkışlar). Çok 
teşekkür ediyorum ve iltifatınızı itimat telâkki 
ederek kürsüden ayrılıyorum. 

BAŞKAN — Söz istiyen kalmamıştır. Bölüm
lere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

B. Lira 
5 320 642 Bakan ödeneği 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
643 Aylıklar 8 247 693 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
644 Ücretler 3 579 999 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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645 Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

646 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanun
lar gereğince verilecek zamlar 
ve yardımlar 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

647 Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

648 İler büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. ' 

649 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

650 Posta, telgraf ve telefon üuret ve 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

651 Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

652 Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

653 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

654 Giyeeukler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

655 4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yolluk. 
l an 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

656 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla 
savaş 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

657 Trahomla savaş 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

658 Zührevi hastalıklarla savaş 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

659 Sıtma ile savaş 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

660 Hastaneler, sağlık ve sosyal yar
dım kurumları 7 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

661 Okullar, kurullar, yurtlar 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

662 Refik Saydam Merkez Hıfzıssıh
ha kurumu ve Hıfzıssıhha okulu 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

663 İskân işleri 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

664 Onarma işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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Lira 

.1.41 435 

564 969 

39 700 

145 000 

30 000 

133 804 

35 000 

500 

301 838 

7 950 

22 622 

580 000 

410 300 

232 500 

3 650 000 

729 167 

853 090 

552 000 

145 143 

137 000 

B. 

666 

667 

66S 

669 

670 

671 

672 

674 

675 

676 

677 

678 

679 

680 

Millî Türk Tıp kongresi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Zehirli ve boğucu gazlardan 
korunma gereçleri satmalına.kar
şılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Sağlık propagandası ve yayın 
işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Sağlık memurları ve sağlık ko
ruyucularının hayvan yemi kar
şılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı kanun gereğince 
staj için yabancı memleketlere 
gönderilecek memurların yolluk 
ve başka giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yabancı uzmanlar ve tercüman
ları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yüksek Sağlık Şûrası üyeleri 
huzur ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Özel idare bütçelerini inceliye-
cek temsilci ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hükümet tabipleri için alınacak 
tıp âletleri ve gereç karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4644 sayılı kanun gereğince öde
necek emekli keseneği karşıhğı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
özel kurumlara ve derneklerle 
kişilere yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Çok çocuklu analara yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yalova kaplıcalarına yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Sağlık memurları ve sağlık ko
ruyucularının hayvan avansı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
15 000 

57 500 

193 680 

54 900 

81 192 

15 000 

840 

2 000 

162 

17 

5 

703 

361 

600 

30 000 

500 000 

79 900 

10 000 
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fi81 1437 sayılı kamun gereğince veri

lecek avaaıslar 16 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Sağlık Bakanlığı bütçesinin müzakeresi bitti. 

Evvelce aldığımız karar üzerine yarın sa.nl 
onda toplanmak üzere Oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 20,45 

mmm> 
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AFYON KARAHİSAR 
1. H. BALTACIOĞLU 
H. ÇERÇEL 
Dr. A. H. SELGlL 
A. TAŞKAPILI 
B. TÜRKER 
S. YURDKORU 

AĞRI 
H. BAYRAK 
R. R. PASIN 

AMASYA 
N. AKTIN 
Z.TARHAN 
E. URAS 
A. K. YlĞlTOĞLU 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
01. N. ANILMIŞ 
B.BAYKAN 
A. BAYTIN 
H. 0. BEKATA 
A. ÇUBUKÇU 
P. DALDAL 
M. BRÎŞ 

oylara sonucu : 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
üye sayısı 

Oyyerenler 
Kabul edenler 

Kabul etmiyenler 
Oya katılmayanlar 

Çekmserler 
Açık Milletvekillikleri 

455 
332 
332 

0 
122 

0 
l 

[Kabul edenler] i 
H. N. MIHÇIOĞLU 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
M. ÇANKAYA 
Dr. G. KAHRAMAN 
N. E. SÜMER 

AYDIN 
Dr. M. GERMEN 
N. GÖKTEPE 
A. S. LEVEND 
Dr. R. LEVENT 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
0. N. BURCU 
H. ÇARIKLI 
P. ETÇÎOĞLU 
H. KARAN 
II. KÜÇÜKLER 
Gl. K. ÖZALP 
F. TlRİTOĞLU 
t. H. UZUNÇARŞILI 

BİLECİK 
K. GÜLEK 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
M. ERTAN 
B. OSMA 

BOLU 
H. Ş. ADAL 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
H. C. ÇAMBEL 
C. ÖZÇAĞLAR 
C. S. SİREN 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
Ş. ENGINERİ 
M. SANLI 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
Gl. A. ATLİ 
A. DURU 
A. M. ERHAN 

_ y •-•<•..-;,, 

M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
F. GÜVENDİREN 
Dr. S. KONUK 
Dr. M. T. SİMER 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
R. BULAYIRLI 
H. ERGENELİ 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
Dr. A ARKAN 
A. İNAN 
T. ONAY 

ÇORUH 
A. R. EREM 
M. M. KANSU 
A. TÜZÜN 
A. US 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
E. S. AKGÖL 
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E. ALPSAJt 
N. AT ALAY 
Dr. M. CANTEKÎN 
î. EKER 
Dr. C. KAZANCIOĞLU 

DENİZLİ 
F. ASAL 
Dr. H. BERKMAN 
C. ÇALGÜNER 
A. EGE 
H. GÜNVER 
N. KÜÇÜKA 
E. A. TOKAD 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
R, BEKİT 
O. OCAK 
Dr. î. T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKİN 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
F. BALKAN 
E. DEMİRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr. F. MEMİK 

ELÂZIĞ 
t. YALÇIN 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT 
A. S.lLTER 
F. KALFAGİL 
S. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTUĞ 
Gl. P. DEMÎRHAN 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
S. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMİR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
î. ARUKAN 
î. U. AYKURT 
î. ÖZDAMAR 

B : 19 26, 
OAZİANTEB 

Dr. M. A. AĞAKAY 
ö. A. AKSOY 
C. S. BARLAS 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
M. ŞAHIN 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
I. GÜRAK 
1. SABUNCU 
A. SAYAR 
A. ULUS 
F. YÜZATLI 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELİ 
E. S. TÖR 

HAKKÂRİ 
A. R, GÖKSİDAN 

HATAY 
Gl. E. DURUKAN 
H. İLGAZ 
B. S. KUNT 
H. SELÇUK 

İÇEL 
Dr. M. BERKER 
Ş. TUGAY 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
M. KARAAĞAÇ 
K. TURAN 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
Dr. K. C. BERKSOY 
A. H. DENÎZMEN 
Dr. H. DİKER 
A. Ş. ESMER 
M. H. GELENBEĞ 
î. A. GÖVSA 
Dr. Gl. N. 1. GÖZCÜ 
F. HAMAL 
Gl. K. KARABEKlR 
Z. KARAMURSAL 
S. Â. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
V. SARIDAL 

12.1946 0 : 2 
A. R. TABHAN 
î. H. ÜLKMEN 
M. ÜSTÜNDAĞ 

İZMİR 
Ş. ADALAN 
B. ARIMAN 
M. BİRSEL 
Dr. H. H. CURA 
E. ÇINAR 
S. DİKMEN 
S. EPİKMEN 
H. ONARAN 
E. ORAN 
Ş. SARAÇOĞLU 
Ş. YUNUS 

KARS 
E. DEMÎREL 
C. DURSUNOĞLU 
Gl. H. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
A. BİNKAYA 
T. COŞKAN 
H. ÇELEN 
Dr. F. ECEVİT 
N. TAMAÇ 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
A. H. KALAÇ 
R, ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 
Ö. TAŞÇIOĞLU 
C. TÜZEL 
S, H. ÜRGÜBLÜ ' 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Korgrl. K. DOĞAN 
N. KANSU 
Ş. ÖDÜL 
Dr. F. UMAY 

KIRŞEHİR 
F. SELER 
Ş. TORGUT 
î. TURAN 

KOCAELİ 
S. ARTEL 

Dr. F. Ş. BÜR8E 
A. DİKMEN 
N. ERİM 
R. FENMEN 
Koramiral Ş. OKAN 
I. TOLON 
I. S. YÎĞlT 

KONYA 
V. BlLGlN 
M. A. BlNAL 
Gl. A. F. CEBESOY 
S. ÇtFMRALI 
A. H. DİKMEN 
Dr. S. IRMAK 
H. KARAGÜLLE 
K. OKAY 
N. H. ONAT 
T. F. SILAY 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
Dr. A. S. DELlLBAŞI 
S. KUTMAN 
H. PEKCAN 
R. PEKER 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇt 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
H. SAĞIROĞLU 
K. SAYIN 
0. TANER 
T. TEMELLİ 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Korgrl. A. R. ARTUN-
KAL 
H. BAYUR 
1. ERTEM 
Dr. S. E. KÂATÇILAR 
F. KURDOĞLU 
Y. ÖZEY 
F. USLU 

MARAŞ 
Dr. K. BAYİZİT 
R. KAPLAN 
H.R.TANKUT 
A. YAYCIOĞLU 
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MARDİN 
î. F . ALPAYA 
Gl. S. DÜZGÖREN 
E. ERGlN 
R. ERTEN 
H. MBNEMENCÎOĞLU 
Dr. A. URAS 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
A. ÇAKIR 
Orgrl. I. ÇALIŞLAR 
C. KARAMUĞLA 
II. KlTABCI 
F. O. MENTEŞEOĞLU 

MUŞ 
K. KOTAN 

NİĞDE 
H. MENGl 
II. ULUSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
î. ÇAMAŞ 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. YALMAN 

B : 19 26 
BİZE 

H. C. BELÜL 
Dr. S. A. DÎLEMRE 
K. KAMU 
F. SlRMEN 
A. ZIRH 

SAMSUN 
C. BlLSEL 
Z. DURUKAN 
Amiral F . ENGÎN 
S. ERBAY 
t. EZGÜ 
N. ÖZTUZCU 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU 
K. ÇELÎK 
Ş. İŞCEN 
C. ORAL 
Dr. K. SATIR 
A. M. YEGENA 

SllRD 
E. KILIÇCIOÖLU 
S. TUNCAY 
B. TÜRKAY 

SİNOB 
C. ATAY 
O. K. ÎNCEDAYI 

12.1946 0 : 2 
Dr. B. KÖKDEMÎR 
H. ORUCOĞLU 
t. H. SEVÜK 

SİVAS 
M. Ş. BLEDA 
E. DİZDAR 
Ş. GÜNALTAY 
II. IŞIK 
K. KİTAPÇI 
R. Ş. SİRER 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
E. PEKEL 
N. TRAK 

TOKAD 
S. OELlKKOL 
M. DEVELİ 
II. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
N. POROY 

TRABZON 
M. AYDIN 
D. EYÎBOĞLU 

T. GÖKSEL 
R. KARADENİZ 
H. SAKA 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 
H. ÜÇÖZ 

URFA 
K. BERKER 
R. SOYER 
E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

YOZGAD 
M. ALLIOĞLU 
C. ARAT 
Z. ARKANT 
Y. D. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R, BARKIN 
Ş. DEVRİN 
A. R. İNCEALEMDAR-
OĞLU 
Y. Z. ÖZENÇt 
Ş. TANSAN 
R. VARDAR 

[Oya İca t il mı ya ıı la ı • / 
AFYON KARAHİSAR 
A. ÇETİNKAYA 
M. GÖNENÇ 

AĞRI 
II. TUGAÇ 

ANKARA 
F. R, ATAY 
R. BÖREKÇI 
T. İNÖNÜ (Cumhurbaş
kanı) 
M. KAYAOĞLU (I.) 
M. ÖKMEN 

ANTALYA 
H. T. DAĞLIOĞLU 
T. SÖKMEN 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
Gl. R. ALPMAN 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. DEMlR 
II. ONAT 
S. ÖRGEEVREN 
Y. S. UZAY 

BİLECİK 
M. Ş. ESENDAL 
K. SUN 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 

BOLU 
II. R. ÖYMEN 

BURSA 
II, CANITEZ 
M. B. PARS 

ÇANAKKALE 
R. N. GÜNTEKlN 

ÇANKIRI 
B. ERKİN 
M. A.RENDA (Başkan) 

ÇORUM 
M. ÇAĞIL 

ELÂZIĞ 
F. AĞRALI (I.) 
F . A. AYKAÇ 
II. KİŞİOĞLU 
S. SAĞIROĞLU 

ERZURUM 
R, DlNÇ 

ESKİŞEHİR 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
Dr. A. MELEK 
Ş. ÖZDEMİR 

GİRESUN 
N. OSTEN 
Gl. t. SÖKMEN 

GÜMÜŞANE 
C. SELEK 

HATAY 
A. Ş. DEVRIM (ı.) 
A. TÜRKMEN 

IÇEL 
T. C. BERlKER 
F. C. GÜVEN 
R. KORALTAN 
II. S. TANRIÖVER 

İSPARTA 
K. AYDAR 
H. ÖZDAMAR 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
Gl. R. BELE 
S. ClMCOZ 
H. KORTEL 
H. C. YALÇIN 

İZMİR 
R. KÖKEN 
H. MENTEŞE 
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Ur. K. ÖRS 
H. A. YÜCEL (Bakan) 

KARS 
F. KÖPRÜLÜ 

KASTAMONU 
H. ÇORUK 
Z. ORBAY 
R. SALTUĞ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
N. TOKER 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU 

KOCAELİ 
A. F. ABASIYANIK 
S. PEK 

KONYA 
S. ARIKAN 
Ş. ERGUN 
F. GÖKMEN 
A. R. TÜREL (Bakan) 

KÜTAHYA 
H. BENLİ (1.) 
M. ERKMEN 

B : 19 26. 
A. TİRİDOĞLU 
Ö. B. UŞAKLI (1.) 

MALATYA 
E. BARKAN 
N. BAYDAR 
M. PEKTAŞ 

MANİSA 
R, N. EDGÜER (1.) 
O. ERCİN 

Ş. R. HATİPOĞLU (B< 
kan) 
K. KARAOSMAN 
H. SARHAN 

MARAŞ 
A. H. TANPINAR 

MUŞ 
H. KILICOĞLU 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
F. SOYLU 
Dr. R. F. TALAY 
H. TEPEYRAN 

12.1946 0 : 2 
ORDU 

H. ŞARLAN 
S. S. TARCAN (1.) 
M. YARIMBIYIK 

RİZE 
T. B. BALTA 

SAMSUN 
H. ÇAKIR 
N. FIRAT 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
Gl. N. ELDENİZ 
H. URAN (Bakan) 

SİİRD 
A. R. ESEN 

SİVAS 
Gl. F. ERBUĞ 
A. ESENBEL 
Amiral H. GÖKDALAY 
N, SADAK 
1. M. UĞUR 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
F. ÖZTRAK 

C. UYBADIN 
TOKAD 

R. ERİŞKEN 
R. A. SEVENGÎL 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLU 
M. S. ANAMUR 
F. A. BARUTÇU 
H. N. BOZTEPE 
S. DAY (Bakan) 

URPA 
H. S. COŞAR 
A. K. TECER 

VAN 
1. ARVAS 
N. BERKER 
M. BOYA (1.) 

YOZGAD 
S. İÇÖZ 

ZONGULDAK 
E. ERİŞİRGİL 
A. GÜREL 
H. A. KUYUCAK 

[Açık rnilletvekilUkleriJ 

Seyhan : 1 

» • - « 

Devlet Denizyollari ve limanlari Genel Müdürlüğü 1945 yilı Bü^çe Kanununa bağli (A) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkındaki kanuna verilen oyların sonucudur. 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Ü ve sayısı 
Oyyerenler 

Kabul edenler 
Kabul etmiyenler : 

Oya katılmıyanlar 
Çekinserler : 

Açık Milletvekillikleri : 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHİSAR 
1. H. BALTACIOĞLU 
H. ÇERÇEL 
M. GÖNENÇ 

Dr. A. H. SELGİL 
A. TAŞKAPILI 
B. TÜRKER 
S. YURDKORU 

455 
338 
338 

0 
116 

0 
1 

AĞRI 
II. BAYRAK 
R. R. PASİN 

AMASYA 
N. AKTIN 
Z. TARHAN 
E. URAS 
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B : 19 26.12.1945 O : 2 
A. K YİĞİTOĞLU 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
Gl. N. ANILMIŞ 
B. BAYKAN 
A. BAYTIN 
H. O. BEKATA 
R. BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL 
M. ERİŞ 
H. N. MIHÇIOĞLU 
M. ÖKMEN 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSÖY 
M. ÇANKAYA 
Dr. G. KAHRAMAN 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
Dr. M. GERMEN 
N. GÖKTEPE 
A. S. LEVEND 
Dr. R, LEVENT 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
O N . BURCU 
H. ÇARIKLI 
P. ETÇlOĞLU 
İL KARAN 
H. KÜÇÜKLER 
Gl. K. ÖZALP 
F. TlRİTOĞLU 
1. H. UZUNÇARŞILI 

BİLECİK 
K. GÜLEK 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
M. ERTAN 
B. OSMA 

BOLU 
H. Ş. ADAL 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
H. C. ÇAMBEL 
C. ÖZÇAĞLAR 
C. S. SİREN 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
Ş. ENGİNERI 
M. SANLI 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
Gl. Â. ATLI 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
F. GÜVENDİREN 
Dr. S. KONUK 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
R. BULAYIRLI 
H. ERGENELl 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
A. İNAN 
T. ONAY 
M. A. RENDA 

ÇORUH 
A. R. EREM 
M.M.KANSU 
A. TÜZÜN 
A. US 

ÇORUM 
H.AKDOĞAN 
E. S. AKGÖL 
E. ALPSAR 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKlN 
M. ÇAĞIL 
1. EKER 
Dr. C. KAZANCIOĞLU 

DENİZLİ 
F. ASAL 
Dr. H. BERKM AN 
C. ÇALGÜNER 
A. EGE 
H. GÜNVER 
N. KÜÇÜKA 
E. A.iTOKAD 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
R. BEKİT 

0. OCAK 
Dr. 1. T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKİN 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
F. BALKAN 
E. DEMİRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr. F. MEMİK 

ELÂZIĞ 
1. YALÇIN 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT 
A. S. İLTER 
F. KALFAGİL 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTUĞ 
Gl. P. DEMlRHAN 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMİR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
t. ARUKAN 
I. U. AYKURT 
1. ÖZDAMAR 

GAZİANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
Ö. A. AKSOY 
C. S. BARLAS 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
Ş. ÖZDEMİR 
M. ŞAHİN 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
1. GÜRAK 
I. SABUNCU 
A. SAYAR 
A. ULUS 
F. YÜZATLI 

GÜMÜŞANE 
II. F. ATAÇ 

Ş. ERDOĞAN 
R. GÜREL! 
E. S. TÖR 

HAKKARİ 
A. R. GÖKSÎDAN 

HATAY 
Gl. E. DURUKAN 
H. İLGAZ 
B. S. KUNT 
H. SELÇUK 

İÇEL 
Dr. M. BERKER 
Ş. TUGAY 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
M. KARAAĞAÇ 
K. TURAN 

İSTANBUL 
0. E. ARSEVEN 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
Dr. K. C. BERKSOY 
A. II. DENİZMEN 
Dr. H. DİKER 
A. Ş. ESMER 
M. II. GELENBEĞ 
1. A. GÖVSA 
Dr. Gl. N. 1. GÖZCÜ 
F. HAMAL 
Gl. K. KARABEKlR 
Z. KARAMURSAL 
Ş. A. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
V. SARIDAL 
A. R, TARHAN 
I. H. ÜLKMEN 
M. ÜSTÜNDAĞ 

İZMİR 
Ş. ADALAN 
B. ARIMAN 
M. BİRSEL 
Dr. II. II. CURA 
E. ÇINAR 
S. DİKMEN 
S. EPİKMEN 
R. KÖKEN 
II. ONARAN 
E. ORAN 
Ş. SARAÇOĞLU 
Ş. YUNUS 
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KABS 
E. DEMlREL 
C. DURSUNOĞLU 
Gl. H. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
A. BlNKAYA 
T. COŞKAN 
H. ÇELEN 
Dr.. F. ECEVÎT 
N. TAMAÇ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 
C. TÜZEL 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Korgrl. K. DOĞAN 
N. KANSU 
Ş.ÖDÜL 
Dr. F. UMAY 

KIRŞEHİR 
F. SELER 
Ş. TORGUT 
t. TURAN 

KOCAELİ 
S. ARTEL 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
A. DİKMEN 
N. ERİM 
R. FENMEN 
Koramiral Ş. OKAN 
î. TOLON 
S. YARGI 
1. S. YİĞİT 

KONYA 
V. BİLGİN 
M. A. BİNAL 
Gl. A. F. CEBESOY 
S. ÇUMRALİ 

B : 19 26.1 
A. H. DİKMEN 
H. KARAGÜLLE 
K. OKAY 
N. H. ONAT 
T. F. SILAY 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
S. KUTMAN, 
H. PEKCAN 
R. PEKER 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇİ 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
H. SAĞIROĞLU 
K. SAYIN 
0. TANER 
T. TEMELLİ 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Korgrl. A. R. ARTUN-
KAL 
H. BAYUR 
1. ERTEN 
Dr. S. E. KÂATÇILAR 
F. KURDOĞLU : 
Y. ÖZEY 
F. USLU I 

MARAŞ 
Dr. K. BAYİZİT I 
R. KAPLAN 
H. R. TANKUT 
A. YAĞCIOĞLU 

MARDİN 
I. F. ALP AYA 
Gl. S. DÜZGÖREN 
E. ERGİN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCÎOĞLU 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
Orgrl. 1. ÇALIŞLAR | 
C. KARAMUĞLA 
H. KİTABCI 
F. O. MENTEŞEOĞLUj 

;.1945 O : 2 
MUŞ 

K. KOTAN 
NİĞDE 

H. MENGİ 
H. ULUSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
1. ÇAMAŞ 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
H. YALMAN 
M. YARIMBIYIK 

H. C. BELÜL 
Dr. S. A. DİLEMRE 
K. KAMU 
F. SİRMEN 
A. ZIRH 

SAMSUN 
C. BİLSEL 
H, ÇAKIR 
Z. DURUKAN 
Amiral F. ENGİN 
1. EZGÜ 
N. FIRAT 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU 
K. ÇELİK 
Ş. İŞCEN 
C.ORAL 
Dr. K. SATIR 
A. M. YEGENA 

SİİRD 
E. KILIÇCIOĞLU 
S. TUNCAY 
B. TÜRKAY 

SİNOB 
C. ATAY 
C. K. İNCEDAYI 
Dr. B. KÖKDEMİR 
H.ORUCOĞLU 
I. H. SEVÜK 

SİVAS 
M. Ş. BLEDA 

E. DİZDAR 
Ş. GÜNALTAY 
H. IŞIK 
K. KİTAPÇI 
R. Ş. SÎRER 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
E. PEKEL 
N. TRAK 

TOKAD 
S. ÇELİKKOL 
M. DEVELİ 
H.N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEÇEL 
N. POROY 

TRABZON 
M. AYDIN 
D. EYİBOĞLU 
T. GÖKSEL 
R. KARADENİZ 
H. SAKA 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 
H. ÜÇÖZ 

URFA 
K. BERKER 
R. SOYER 
E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

YOZGAD 
M. ALLIOĞLU 
C. ARAT 
Z. ARKANT 
Y. D. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Ş. DEVRİN 
A. R. İNCEALEMDAR-
OĞLU 
Y. Z. ÖZELÇİ 
Ş. TANSAN 
R. VARDAR 
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B : 19 26.12.1945 O : 2 
[Oya kaUhnıy anlar] 

AFYON KARAHÎSAR 
A. ÇETlNKAYA 

AĞRI 
H. TUGAÇ 

ANKARA 
F. R. ATAY 
I. İNÖNÜ (Cumhurbaş
kanı) 
M. KAYAOÖLU (Has
ta) 

ANTALYA 
II. T. DAĞLIOĞLU 
T. SÖKMEN 
N. E. SÜMER (Bakan) 

AYDIN 
Gl. R. ALPMAN 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. DEMİR 
H. ONAT 
S. ÖRGEEVREN 
Y. S. UZAY 

BİLECİK 
M. Ş. ESENDAL 
K. SUN 

BÎNGÖL 
T. BANGUOĞLU 

BOLU 
II. R. ÖYMEN 

BURSA 
R. CANITEZ 
M. B. PARS 
Dr. M. T. SİMER 

ÇANAKKALE 
R. N. GÜNTEKİN 

ÇANKIRI 
B. ERKİN 

ELÂZIĞ 
F. AĞRALI (1.) 
F. A. AYKAÇ 
H. KİŞİOĞLU 
S. SAĞIROĞLU 

ERZURUM 
R. DİNÇ 

ESKİŞEHİR 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
Dr. A. MELEK 

GİRESUN 
N. OSTEN 
Gl. 1. SÖKMEN 

GÜMÜŞANE 
C. SELEK 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM (Ö.) 
A. TÜRKMEN (Hasta) 

İÇEL 
T. C. BERlKER 
F. C. GÜVEN 
R. KORALTAN 
H. S. TANRIÖVER 

İSPARTA 
K. AYDAR 
II. ÖZDAMAR 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
Gl. R. BELE 
S. CİMCOZ 
H. KORTEL 
H. C. YALÇIN 

İZMİR 
H. MENTEŞE 
Dr. K. ÖRS 
H. A. YÜCEL (Bakan) 

KARS 
F. KÖPRÜLÜ 

KASTAMONU 
H. ÇORUK 
Z. ORBAY 
R. SALTUĞ 

KAYSERİ 
Ö. TAŞÇIOĞLU 
N. TOKER 
S. H. ÜRGÜBLÜ (Ba
kan) 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU 

KOCAELİ 
A. ABASIYANIK 
S. PEK 

KONYA 
S. ARIKAN 
Ş. ERGUN 
F. «GÖKMEN 
Dr. S. IRMAK (Bakan) 
A. R. TÜREL (Bakan) 

KÜTAHYA 
II. BENLİ (I.) 
Dr. A. S. DELlLBAŞI 
M. ERKMEN 
A. TÎRİDOĞLU 
Ö. B. UŞAKLI (I.) 

MALATYA 
E. BARKAN 
N. BAYDAR 
M. PEKTAŞ 

MANİSA 
R, N. EDGÜER (Hasta) 
O. ERÇIN 

Ş. R. HATlPOĞLU (Ba
kan) 
K. KARAOSMAN 
H. SARHAN 

MARAŞ 
A. H. TANPINAR 

MARDİN 
Dr. A. URAS 

MUŞ 
H. KILICOĞLU 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
F. SOYLU 
Dr. R. F. TALAY 
H. TEPEYRAN 

ORDU 
S. S. TARCAN (I.) 

RİZE 
T. B. BALTA 

SAMSUN 
S. ERBAY 

SEYHAN 
Gl. N. ELDENİZ 
H. URAN (Bakan) 

SltRD 
A. R. ESEN 

SİVAS 
Gl. F. ERBUĞ 
A. ESENBEL 
Amiral H. GÖKDALAY 
N. SADAK 
I. M. UĞUR 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
F. ÖZTRAK 
C. UYBADIN 

TOKAD 
R. ERİŞKEN 

kR. A. SEVENGİL 
TRABZON 

S. ABANOZOĞLU 
M. S. ANAMUR 
F. A. BARUTÇU 
II. N. BOZTEPE 
S. DAY (Bakan) 

URFA 
H. S. COŞAR 
A. K. TECER 

VAN 
1. ARVAS 
N. BERKER 
M. BOYA (Hasta) 

YOZGAD 
S. IÇÖZ 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
E. ERİŞIRGİL 
A. GÜREL 
H. A. KUYUCAK 

[Açık milletvekillikleri] 
Seyhan : 1 



B : 19 26.12 .1946 0 : 2 
1945 yilı Bütçe kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Büyük Millet Meclisi kısmında değişiklik ya

pılması hakkındaki kanuna verilen oylenn sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

• 

AFYON KARAHİSAR 
I. H. BALTACIOĞLU 
H. ÇERÇEL 
M. GÖNENÇ 
Dr. A. H. SELGİL 
A. TAŞKAPILI 
B. TÜBKER 

AĞRI 
11. BAYRAK 
R. R, PASIN 

AMASYA 
N. AKTIN 
Z. TARHAN 
E. URAS 
A. K. YlĞİTOĞLU 

ANKARA 
M.AKSOLEY 
Gl. N. ANILMIŞ 
B. BAYKAN 
A. BAYTIN 
H. 0. BEKATA 
R. BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL 
M. ERİŞ 
H. N. MIHÇIOĞLU 
M. ÖKMEN 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
M. ÇANKAYA 
Dr. G. KAHRAMAN 
N. E. SÜMER 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 

U ye sayısı : 455 
Oy verenler : 343 

Kabul edenler : 343 
Kabul etmiyenler : 0 

Oya katılmıyanlar : İ l i 
Çekinserler : 0 

Açık Milletvekillikleri : 1 

[Kabul edenler] 
Dr. M. GERMEN 
N. GÖKTEPE 
A. S. LEVEND 
Dr. R. LEVENT 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
0. N. BURCU 
H. ÇARIKLI 
P. ETÇİOĞLU 
İL KARAN 
H. KÜÇÜKLER 
Gl. K. ÖZALP 
F. TİRİTOĞLU 
I. H. UZUNÇARŞILI 

BİLECİK 
K. GÜLEK 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
M. ERTAN 
B. OSMA 

BOLU 
H. Ş. ADAL 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
H. C. ÇAMBEL 
C. ÖZÇAĞLAR 
C. S. SİREN 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
Ş. ENGİNERİ 
M. SANLI 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
Gl. 1 . ATLI 

A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
F. GÜVENDİREN 
Dr. S. KONUK 
Dr. M. T. SlMER 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
R. BULAYIRLI 
H. ERGENELt 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
A. İNAN 
T. ONAY 
M. A. RENDA 

ÇORUH 
A. R. EREM 
M. M. KANSU 
A. US 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
E. S. AKGÖL 
E. ALPSAR 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKİN 
M. ÇAĞIL 
1. EKER 
Dr. C. KAZANCIOĞLU 

DENİZLİ 
F. ASAL 
C. ÇALGÜNER 
A. EGE 1 

H. GÜNVER 
N. KÜÇÜKA 
E. A. TOKAD 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
R. BEKİT 
0. OCAK 
Dr. 1. T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKİN 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
F. BALKAN 
E. DEMIRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr. F. MEMİK 

ELÂZIĞ 
1. YALÇIN 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT 
A. S. İLTER 
F. KAL'FAGİL 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTUĞ 
Gl. P. DEMİRHAN 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMİR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
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1. ARUKAN 
î. U. AYKURT 
I. ÖZDAMAR 

GAZÎANTEB 
Ur. M. A. AĞAKAY 
ö. A. AKSOY 
C. S. BARLAS 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
Ş. ÖZDEMIR 
M. ŞAHİN 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
1. GÜRAK 
I. SABUNCU 
A. SAYAR 
A. ULUS 
P. YÜZATLI 

GÜMÜŞ ANE 
II. F. ATAÇ 
Ş. EKDOĞAN 
R. GÜRELİ 
E. S. TÜR 

HAKKÂRİ 
A. R. GÖKSİDAN 

HATAY 
Gl. E. DURUKAN 
H. İLGAZ 
B. S. KUNT 
H. SELÇUK 

İÇEL 
Dr. M. BERKER 
Ş. TUGAY 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
M. KARAAĞAÇ 
K. TURAN 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
Dr. K. C. BERKSOY 
A. H. DENİZMEN 
Dr. H. DİKER 
A. Ş. ESMER 
M. H. GELENBEĞ 
1. A. GÖVSA 
Dr. Gl. N. 1. GÖZCÜ 
F. HAMAL 
Gl. K. KARABEKİR 

6 : 1 9 26. 
I Z. KARAMURSAL 

Ş. Â. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
V. SARIDAL 
A. R„ TARHAN 
î. H. ÜLKMEN 
M. ÜSTÜNDAĞ 

İZMİR 
Ş. ADALAN 

I B. ARIMAN 
I M. BİRSEL 

Dr. H. H. CURA 
E. ÇINAR 
S. DİKMEN 
S. EPİKMEN 
R, KÖKEN 
H. ONARAN 
E. ORAN 
Ş. SARAÇOĞLU 
Ş. YUNUS 

KARS 
E. DEMİREL 
C. DURSUNOĞLU 
Gl. H. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
I A. BİNKAYA 

T. COŞKAN 
II. ÇELEN 
Dr. F. ECEVİT 
R. SALTUĞ 
N. TAMAÇ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 
Ö. TAŞÇIOĞLU 
C. TÜZEL 
S. H. ÜRGÜBLÜ 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Korgrl. K. DOĞAN 
N. KANSU 
Ş. ÖDÜL 

12.1945 O : 2 
I Dr. F. UMAY 

KIRŞEHİR 
F. SELER 
Ş. TORGUT 
İ. TURAN 

KOCAELİ 
S. ARTEL 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
A. DİKMEN 
N. ERİM 
11. FENMEN 
Koramiral Ş. OKAN 
1. TOLON 
I. S. YİĞİT 

KONYA 
V. BİLGİN 
M. A. BİNAL 
Gl. A. F. CEBESOY 
S. ÇUMRALİ 

I A. H. DİKMEN 
I Ş. ERGUN 

H. KARAGÜLLE 
K. OKAY 
N. H. ONAT 
T. F. SILAY 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
Dr. A. S. DELİLBAŞI 
S. KUTMAN 
H. PEKCAN 

I R. PEKER 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇİ 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
M. PEKTAŞ 
H. SAĞIROĞLU 
K. SAYIN 
0. TANER 
T. TEMELLİ 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Korgrl. A. R. ARTUN-
KAL 
H. BAYUR 
1. ERTEN 
Dr. S. E. KÂATÇILAR 
F. KURDOĞLU 

Y. ÖZEY 
F. USLU 

MARAŞ 
Dr. K. BAYİZİT 
R. KAPLAN 
A. H. TANPINAR 
A. YAĞCIOĞLU 

MARDİN 
I. F. ALP AYA 
Gl. S. DÜZGÖREN 
E. ERGİN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCIOĞLÜ 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
A. ÇAKIR 
Orgrl. 1. ÇALIŞLAR 
C. KARAMUĞLA 
H. KİTABCI 
F. O. MENTEŞEOĞLU 

MUŞ 
K. KOTAN 

NİĞDE 
H. MENGİ 
H. ULUSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
İ. ÇAMAŞ 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
II. YALMAN 
M. YARIMBIYIK 

RİZE 
H. C. BELÜL 
Dr. S. A. DİLEMRE 
K. KAMU 
F. SİRMEN 
A. ZIRH 

SAMSUN 
C. BİLSEL 
H. ÇAKIR 
Z. DURUKAN 
Amiral F. ENGİN 
S. ERBAY 
1. EZGÜ 
N. FIRAT 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 



SEYHAN 
D. ARIKOĞLU 
K. ÇELÎK 
Ş. ÎŞCEN 
C. ORAL 
Dr. K. SATIR 
A. M. YEGENA 

SllRD 
E. KILICOĞLU 
S. TUNCAY 
B. TÜRKAY 

StNOB 
C. ATAY 
C. K. INCEDAYI 
Dr. B. KÖKDEMlR 
H. ORUCOĞLU 

B : 19 26 
î. II. SEVÜK 

SİVAS 
M. Ş. BLEDA 
E. DİZDAR 
Ş. GÜNALTAY 
H . I Ş I K 
K. KİTAPÇI 
R. Ş. SlRER 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
E. PEKEL 
N. TRAK 

TOKAD 
S. ÇELİKKOL 
M. DEVELİ 

12.1945 0 : 2 
II. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
N. POROY 

TRABZON 
M. AYDIN 
D. EYİBOĞLU 
T. GÖKSEL 
R. KARADENİZ 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 
H. ÜÇÖZ 

URFA 
K. BERKER 
R. SOYER 

S. K. YETKİN 
YOZGAD 

M. ALLIOĞLU 
C. ARAT 
Z. ARKANT 
Y. D. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
Ş. DEVRİN 
A. R. INCEALEMDAR-
OĞLU 
Y. Z. ÖZENÇİ 
Ş. TANSAN 
R. VARDAR 

I Olla katılm ıyan hır] 

AFYON KARAHİSAR 
A. ÇETİNKAYA 
S. YURDKORU 

AĞRI 
H. TUGAÇ 

ANKARA 
F. R. ATAY 
t. İNÖNÜ (Cumhurbaş
kanı) 
M. KAYAOĞLU (1.) 

ANTALYA 
H. T. DAĞLIOĞLU 
T. SÖKMEN 

AYDIN 
Gl. R. ALPMAN 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. DEMİR 
II. ONAT 
S. ÖRGEEVREN 
Y. S. UZAY 

BİLECİK 
M. Ş. ESENDAL 
K. SUN 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 

BOLU 
H. R. ÖYMEN 

BURSA 
R. CANITEZ 
M. B. PARS 

ÇANAKKALE 
R. N. GÜNTEKİN 

ÇANKIRI 
B. ERKİN 

ÇORUH 
A. TÜZÜN 

DENİZLİ 
Dr. H. BERKMAN 

ELAZIĞ 
F. AĞRALI (1.) 
F. A. AYKAÇ 
H. KİŞİOĞLU 
S. SAĞIROĞLU 

ERZURUM 
R, DİNÇ 

ESKİŞEHİR 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
Dr. A. MELEK 

GİRESUN 
N. OSTEN 
Gl. 1. SÖKMEN 

GÜMÜŞANE 
O. SELEK 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM (1.) 
A. TÜRKMEN (1.) 

İÇEL 
T. C. BERİKER 
F. C. GÜVEN 
R. KORALTAN 

II. S. TANRIÖVER 
İSPARTA 

K. AYDAR 
II. ÖZDAMAR 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
Gl. R. BELE 
S. CİMCOZ 
H. KORTEL 
H. C. YALÇIN 

İZMİR 
H. MENTEŞE 
Dr. K. ÖRS 
H. A. YÜCEL (Bakan) 

KARS 
F. KÖPRÜLÜ 

KASTAMONU 
H. ÇORUK 
Z. ORBAY 

KAYSERİ 
N. TOKER 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU 

KOCAELİ 
A. F. ABASIYANIK 
S. PEK 

KONYA 
S. ARIKAN 
F. GÖKMEN 
Dr. S. IRMAK (Bakan) 
A. R. TÜREL (Bakan) 

KÜTAHYA 
H. BENLİ (I.) 
M. ERKMEN 
A. TÎRÎDOĞLU 
Ö. B. UŞAKLI (1.) 

MALATYA 
E. BARKAN 
N. BAYDAR 

MANİSA 
R. N. EDGÜER (t.) 
I. ERCİN 

Ş. R, HATİPOĞLU (Ba-
kan) 
K. KARAOSMAN 
II. SARHAN 

MARAŞ 
II. R. TANKUT 

MARDİN 
Dr. A. URAS 

MUŞ 
II. KILICOĞLU 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
F. SOYLU 
Dr. R. F. TALAY 
H. TEPEYRAN 

ORDU 
S. S. TARCAN (t.) 

RİZE 
T. B. BALTA 
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SEYHAN 
öl. N. ELDENİZ 
H. URAN (Bakan) 

SÎIRD 
A. R, ESEN 

StVAS 
Gl. F. ERBUĞ 
A. ESENBEL 
Amiral H. GÖKDALAY 
N. SADAK 

B : 19 26 
I. M. UĞUR 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
F. ÖZTRAK 
O. UYBADIN 

TOKAD 
it. A. SEVENGlL 
R. ERİŞKEN 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLU 

12 .1945 O : 2 
M. S. ANAMUR 
F. A. BARUTÇU 
II. N. BOZTEPE 
S. DAY (Bakan) 
II. SAKA (Bakan) 

URFA 
II. S. COŞAR 
A. K. TECER 
E. TEKELİ 

VAN 
I. ARVAS 
N. BERKER 
M. BOYA (I.) 

YOZGAD 
S. İÇÖZ 

ZONGULDAK 
E. ERIŞIRGÎL 
A. GÜREL 
II. A. KUYUOAK 

[Acık milletvckiUikleri] 
Seyhan : 1 

>mmm 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Grenel Müdürlüğü 1945 yılı Bütçe Kanununa bağli (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapilmasi hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanını kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
1. H. BALTACIOĞLU 
H. ÇERÇEL 
M. GÖNENÇ 
Dr. A. H. SELGİL 
A. TAŞKAPILI 
B. TÜRKER 
S. YURDKORU 

AĞRI 
H. BAYRAK 
R. R. PASIN 

AMASYA 
N. AKTIN 
Z. TARHAN 
E. URAS 
A. K. YİĞITOĞLU 

ANKARA 
M.AKSOLEY 

Uyel er sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Kabul etmiyenler 

Oya katılmıyanlar 
Çekinscrler 

Açık Milletvekillikleri 

455 
: 338 

338 
0 

116 
0 
1 

[Kabul edenleri 

Gl. N. ANILMIŞ 
B. BAYKAN 
A. BAYTIN 
II. 0. BEKATA 
R. BÖREKÇI 
A. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL 
M. ERİŞ 
II. N. MIHÇIOĞLU 
M. ÖKMEN 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
M. ÇANKAYA 
Dr. G. KAHRAMAN 
N. E. SÜMER 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
Dr. M. GERMEN 
N. GÖKTEPE 
A. S. LEVEND 
Dr. R. LEVENT 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
0. N. BURCU 
II. ÇARIKLI 
P. ETÇİOĞLU 
H. KARAN 
H.KÜÇÜKLER 
Gl. K. ÖZALP 
F. TÎRİTOĞLU 
İ. II. UZUNÇARŞIL1 

BİLECİK 
K. GÜLE: K 

Dr. M. SUNER 
BİNGÖL 

F. F. DÜŞÜNSEL 
BÎTLÎS 

M. ERTAN 
B. OSMA 

BOLU 
II. Ş. ADAL 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
H. C. ÇAMBEL 
H. R. ÖYMEN 
0. ÖZÇAĞLAR 
0. S. SİREN 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
Ş. ENGlNERl 
M. SANLI 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 
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BURSA 
A. AKGÜÇ 
Gl. Â. ATLI 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
R. BULAYIRLI 
H. ERGENELÎ 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
A. İNAN 
M. A.RENDA 

ÇORUH 
A. R. EREM 
M. M. KANSU 
A. US 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
E. S. AKGÖL 
E. ALPSAR 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKÎN 
M. ÇAĞIL 
1. EKER 
Dr. C. KAZANCIOĞLU 

DENİZLİ 
F. ASAL 
Dr. H. BERKMAN 
C. ÇALGÜNER 
A. EGE 
H. GÜNVER 
N. KÜÇÜKA 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
R. BEKİT 
O. OCAK 
Dr. 1. T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKİN 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
F. BALKAN 
E. DEMİRAY 

B : 19 26. 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr. F. MEMİK 

ELAZIĞ 
H. KİŞİOĞLU 
1. YALÇIN 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT 
A. S. İLTER 
F. KALFAGİL 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
Gl. P. DEMİRHAN 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMİR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
1. U. AYKURT 
1. ÖZDAMAR 

GAZİANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
Ö. A. AKSOY 
C. S. BARLAS 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
Ş. ÖZDEMİR 
M. ŞAHİN 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
1. GÜRAK 
N. OSTEN 
î. SABUNCU 
A. SAYAR 
A. ULUS 
F. YÜZATLI 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
E. S. TÖR 

HAKKÂRİ 
A. R. GÖKSİDAN 

HATAY 
G1.E. DURUKAN 
H. İLGAZ 
B. S. KUNT 
H. SELÇUK 

12.1946 0 : 2 
İÇEL 

Dr. M. BERKER 
Ş. TUGAY 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
M. KARAAĞAÇ 
K. TURAN 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
Dr. K. C. BERKSOY 
A. H. DENİZMEN 
Dr. H. DİKER 
A. Ş. ESMER 
M. H. GELENBEĞ 
1. A. GÖVSA 
Dr. Gl. N. 1. GÖZCÜ 
Gl. K. KARABEKİR 
Z. KARAMURSAL 
Ş. A. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
V. SARIDAL 
A. R. TARHAN 
1. H. ÜLKMEN 
M. ÜSTÜNDAĞ 

İZMİR 
Ş. ADALAN 
B. ARIMAN 
M. BİRSEL 
Dr. H. H. CURA 
E. ÇINAR 
S. DİKMEN 
S. EPIKMEN 
R. KÖKEN 
H. ONARAN 
E. ORAN 
Ş. SARAÇOĞLU 
Ş. YUNUS 

KARS 
E. DEMİREL 
C. DURSUNOĞLU 
Gl. H. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
A. BİNKAYA 
T. COŞKAN 

H. ÇELEN 
Dr. F. ECEVİT 
R. SALTUĞ 
N. TAMAÇ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 
ö. TAŞÇIOĞLU 
C. TÜZEL 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Korgrl. K. DOĞAN 
N. KANSU 
Ş.ÖDÜL 
Dr. F. UMAY 

KIRŞEHİR 
F. SELER 
Ş. TORGUT 
1. TURAN 

KOCAELİ 
A. F. ABASIYANIK 
S. ARTEL 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
A. DİKMEN 
N. ERİM 
R. FENMEN 
Koramiral Ş. OKAN 
1. TOLON 
I. S. YİĞİT 

KONYA 
V. BİLGİN 
M. A. BİNAL 
Gl. A. F. CEBESOY 
S. ÇUMRALİ 
A. H. DİKMEN 
Ş. ERGUN 
H. KARAGÜLLE 
K. OKAY 
N. H. ONAT 
T. F. SILAY 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
Dr. A. S. DELİLBAŞI 
S. KUTMAN 
H. PEKCAN 
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R, PEKER 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇÎ 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
M. PEKTAŞ 
H. SAĞIROĞLU 
K. SAYIN 
0. TANER 
T. TEMELLİ 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Korgrl. A. R. ARTUN-
KAL 
H. BAYUR 
1. ERTEN 
Dr. S. E. KÂATÇILAR 
F. KURDOĞLU 
Y. ÖZEY 
F. USLU 

MARAŞ 
Dr. K. BAYİZİT 
R. KAPLAN 
H. R. TANKUT 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
1. F . ALPAYA 
Gl. S. DÜZGÖREN 
E. ERGİN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCÎOĞLU 

B : 19 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
A. ÇAKIR 
Orgrl. 1. ÇALIŞLAR 
C. KARAMUĞLA 
H. KİTABCI 
F . O. MENTEŞEOĞLU 

MUŞ 
K. KOTAN 

NÎĞDE 
H. MENGİ 
H. ULUSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
1. ÇAMAŞ 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
H. YALMAN 
M. YARIMBIYIK 

RİZE 
H. C. BELÜL 
Dr. S. A. DİLEMRE 
K. KAMU 
F. SİRMEN 
A. ZIRH 

SAMSUN 
C. BİLSEL 
H. ÇAKIR 
Z. DURUKAN 
Amiral F . ENGİN 
S. ERBAY 
1. EZGÜ 

26.12.1945 O : 2 
N. FIRAT 
N. ÖZTUZCU 
M. A.YÖRÜKER 

SEYHAN 
K. ÇELİK 
Ş. İŞCEN 
C. ORAL 
Dr. K. SATIR 
A. M. YEGENA 

SİİRD 
E. KILICOĞLU 
S. TUNCAY 
B. TÜRKAY 

SİNOB 
C. AT AY 
C. K. İNCEDAYI 
Dr. B. KÖKDEMİR 
H. ORUCOĞLU 
1. H. SEVÜK 

SİVAS 
M. Ş. BLEDA 
E. DİZDAR 
Ş. GÜNALTAY 
H. IŞIK 
K. KİTAPÇI 
R. Ş. SİRER 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
E. PEKEL 
N. TRAK 

TOKAD 
S. CELİKKOL 

M. DEVELİ 
H. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
N. POROY 

TRABZON 
M. AYDIN 
D. EYİBOĞLU 
T. GÖKSEL 
R. KARADENİZ 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 
H. ÜÇÖZ 

URPA 
K. BERKER 
R. SOYER 
E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

YOZGAD 
C. ARAT 
Z. ARKANT 

| Y. D. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
Ş. DEVRİN 
A. R. İNCEALEMDAR-
OĞLU 
Y. Z. ÖZELÇÎ 
Ş. TANSAN 
R. VARDAR 

[Oya katlimin anlar] 
AFYON KARAHİSAR 
A. ÇETİNKAYA 

AĞRI 
H. TUGAÇ 

ANKARA 
F. R. ATAY 
1. İNÖNÜ (Cumhurbaş
kanı) 
M. KAYAOĞLU (Has
ta) 

ANTALYA 
H. T. DAĞLIOĞLU 
T. SÖKMEN 

AYDIN 
Gl. R. ALPMAN 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. DEMİR 
H. ONAT 
S. ÖRGEEVREN 
Y. S. UZAY 

BİLECİK 
M. Ş. ESENDAL 
K. SUN 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 

BURSA 
R. CANITEZ 
F. GÜVENDİREN 
Dr. S. KONUK (Bakan) 
M. B. PARS 
Dr. M. T. SİMER 

ÇANAKKALE 
R. N. GÜNTEKİN 

ÇANKIRI 
B. ERKİN 
T. ONAY 

ÇORUH 
A. TÜZÜN 

DENİZLİ 
E. A. TOKAD (Ö.) 

ELÂZIĞ 
F. AĞRALI (1.) 
F . A. AYKAÇ 
S. SAĞIROĞLU 

ERZURUM 
S. ALTUĞ 
R. DİNÇ 

ESKİŞEHİR 
1. ARUKAN 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
Dr. A. MELEK 
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B : 19 26.12.1945 0 : 2 
GÎRESUN 

Gl. î. SÖKMEN 
ÖÜMÜŞANE 

R. GÜRELİ 
C. SELEK 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM (ö.) 
A. TÜRKMEN (Hasta) 

İÇEL 
T. C. BERİKER 
F. 0. GÜVEN 
R. KORALTAN 
H. S. TANRIÖVER 

İSPARTA 
K. AYDAR 
H. ÖZDAMAR 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
Gl. E. BELE 
S. CİMCOZ 
F. HAMAL 
H. KORTEL 
H. C. YALÇIN 

İZMİR 
H. MENTEŞE 
Dr. K. ÖRS 
H. Â. YÜCEL (Bakan) 

KARS 
F. KÖPRÜLÜ 

KASTAMONU 
H. ÇORUK 
Z. ORBAY 

KAYSERİ 
N. TOKER 
S. H. ÜRGÜBLÜ (Ba
kan) 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU 

KOCAELİ 
S. PEK 

KONYA 
S. ARIKAN 
F. GÖKMEN 
Dr. S. IRMAK 
A. R. TÜREL (Bakan) 

KÜTAHYA 
H. BENLİ (î.) 
M. ERKMEN 
A. TÎRÎDOĞLU 
ö. B. UŞAKLI (Hasta) 

MALATYA 
E. BARKAN 
N. BAYDAR 

MANİSA 
R. N. EDGÜER (Hasta) 
O. ERÇÎN 
Ş. R. HATÎPO&LU 

K. KARAOSMAN 
H. SARHAN 

MARAŞ 
A. H. TANPINAR 

MARDİN 
Dr. A. URAS 

MUŞ 
H. KILICOĞLU 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU . 
R. DOLUNAY 
F. SOYLU 
Dr. R. F. TALAY 
H. TEPEYRAN 

ORDU 
S. S. TARCAN (Hasta) 

RİZE 
T. B. BALTA 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU 
Gl. N. ELDENİZ 
H. URAN (Bakan) 

SHRD 
A. R. ESEN 

SİVAS 
Gl. F. ERBUĞ 
A. ESENBEL 
Amiral H. GÖKDALAY 
N. SADAK 

î. M. UĞUR 
TEKİRDAĞ 

R. APAK 
F. ÖZTRAK 
C. UYBADIN 

TOKAD 
R. ERİŞKEN 
R. A. SEVENGÎL 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLU 
M. S. ANAMUR 
F. A. BARUTÇU 
H. N. BOZTEPE 
S. DAY (Bakan) 
H. SAKA (Bakan) 

URFA 
H. S. COŞAR 
A. K. TECER 

VAN 
t ARVAS 
N. BERKER 
M. BOYA (Hasta) 

YOZGAD 
M. ALLIOĞLU 
S. ÎÇÖZ 

ZONGULDAK 
E. ERtŞÎRGİL 
A. GÜREL 
H. A. KUYUCAK 

[Açık mületvekülikleri] 
Seyhan : 1 



B : İd 26.12.1945 0 : â 
Tekel Gknel Müdürlüğü 1045 yılı Bütçe kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

AFYON KARAHÎSAR 
î. H. BALTACIOĞLU 
H. ÇERÇEL 
M. GÖNENÇ 
Dr. A. H. SELGÎN 
A. TAŞKAPIL1 
B. TÜRKER 
S. YURDKORU 

AĞRI 
H. BAYRAK 
R. R. PASÎN 

AMASYA 
N. AKTIN 
Z. TARHAN 
E. URAS 
A. K. YİĞİTOĞLU 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
Gl. KANILMIŞ 
B. BAYKAN 
A. BAYTIN 
H. 0. BEKATA 
R. BÖREKÇI 
A. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL 
M. ERİŞ 
H. N. MIHÇIOĞLU 
M. ÖKMEN 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
M. ÇANKAYA 
Dr. G. KAHRAMAN 
N. E. SÜMER 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 

hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir,) 

üye sayısı 
Oyverenler 

Kabul edenler 
Kabul etmiyenler 

Oya katılmıyanlar 
Çekiuserler 

455 
341 
341 

0 
113 

0 
Açık Milletvekillikleri ı 

[Kabul edenler] 
Dr. M. GERMEN 
N. GÖKTEPE 
A. S. LEVEND 
Dr. R. LEVENT 

BALIKESİR 
M. AKPINAB 
0. N. BURCU 
H. ÇARIKLI 
P. ETÇİOĞLU 
H. KARAN 
H. KÜÇÜKLER 
Gl.K. ÖZALP 
F. TÎRİTOĞLU 
î. H. UZUNÇARŞILI 

BİLECİK 
K. GÜLEK 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
"i?. F. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
M. ERTAN 
B. OSMA 

BOLU 
H. Ş. ADAL 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
H. C. ÇAMBEL 
H. R. ÖYMEN 
C. ÖZÇAĞLAR 
C. S. SİREN 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
Ş. ENGINERÎ 
M. SANLI 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
A. AKGÜÇ 

| G1..Â. ATLI 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
F. GÜVENDİREN 
Dr. M. T. SÎMER 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
R. BULAYIRLI 
H. ERGENELÎ 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
A. İNAN 
M. A. RENDA 

ÇORUH 
A. R. EREM 
M. M. KANSU 
A. TÜZÜN 
A. US 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
E. S. AKGÖL 
E. ALPSAR 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKİN 
M. ÇAĞIL 
•1. EKER 
Dr. C. KAZANCIOĞLU 

DENİZLİ 
F. ASAL 
Dr. H. BERKMAN 
C. ÇALGÜNER 

1 A. EGE 
H. GÜNVER 
N. KÜÇÜKA 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
R. BEKİT 
0. OCAK 
Dr. 1. T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKİN 
K. ŞEDELE 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
F. BALKAN 
E. DEMİRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr. F. MEMİK 

ELÂZIĞ 
H. KİŞİOĞLU 
1. YALÇIN 

ERZİNOAN 
A. FIRAT 
A. S. İLTER 
F. KALFAGİL 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
Gl. P. DEMİRHAN 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMİR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
1. ARUKAN 
1. U. AYKURT 
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t. ÖZDAMAR 
GAZÎANTEB 

Dr. M. A. AĞAKAY 
ö. A. AKSOY 
C. S. BARLAS 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
Ş. ÖZDEMÎR 
M. ŞAHİN 

GÎRESUN 
M. AKKAYA 
I. GÜRAK 
N. OSTEN 
î. SABUNCU 
A. SAYAR 
P. YÜZATLI 

GÜMÜŞANE 
H. P. ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELI 
E. S. TÖR 

HATAY 
Gl. E. DURUKAN 
H. İLGAZ 
B. S. KUNT 
H. SELÇUK 

İÇEL 
Dr. M. BERKER 
Ş. TUGAY 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
M. KARAAĞAÇ 
K. TURAN 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
Dr. K. C. BERKSOY 
A. H. DENIZMEN 
Dr. H. DİKER 
A. Ş. ESMER 
M. H. GELENBEĞ 
I. A. GÖVSA 
Dr. Gl. N. I. GÖZCÜ 
F. HAMAL 
Gl. K. KARABEKlR 
Z. KARAMURSAL 
Ş. A. ÖGEL 
P. ÖYMEN 
V. SARIDAL 

B : 19 » 
A, R. TARHAN 
I. H. ÜLKMEN 
M. ÜSTÜNDAĞ 

İZMİR 
Ş. ADALAN 
B.ARIMAN 
M. BİRSEL 
Dr. H. H. CURA 

S. DİKMEN 
S. EPIKMEN 
R. KÖKEN 
H. ONARAN 
E. ORAN 
Ş. SARAÇOĞLU 
Ş. YUNUS 

KARS 
E. DEMİREL 
C. DURSUNOĞLU 
Gl. H. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
A. BlNKAYA 
T. COŞKAN 
H. ÇELEN 
Dr. P. ECEVIT 
R. SALTUĞ 
N. TAMAÇ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 
ö. TAŞÇIOĞLU 
C. TÜZEL 
S. H. ÜRGÜBLÜ 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Korgrl. K. DOĞAN 
N. KANSU 
Ş.ÖDÜL 
Dr. F. UMAY 

KIRŞEHİR 
P. SELER 
Ş. TORGUT 
I. TURAN 

1*.1MB 0 : 3 
KOCAELİ 

A. ABASIYANIK 
S. ARTEL 
Dr. P. Ş. BÜRGE 
A. DİKMEN 
N. ERİM 
R. PENMEN 
Koramiral Ş. OKAN 
I. TOLON 
1. S. YİĞİT 

KONYA 
V. BİLGİN 
M. A. BINAL 
GL A. P. CEBESO^i 
S. ÇUMRALİ 
A. H. DİKMEN 
Ş. ERGUN 
H. KARAGÜLLE 
K. OKAY 
N. H. ONAT 
T. P. SILAY 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
Dr. A. S. DELILBAŞI 
S. KUTMAN 
H. PEKCAN 
R. PEKER 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇI 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
M. PEKTAŞ 
H. SAĞIROĞLU 
K. SAYIN 
0. TANER 
T. TEMELLİ 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Korgl. A. R. ARTUN-
KAL; 
H. BÂYUR 
1. ERTEN 
Dr. S. E. KÂ ATÇILAR 
F. KURDOĞLU 
Y. ÖZEY 
P. USLU 

MARAŞ 
Dr. K. BAYlZlT 

R. KAPLAN 
H. R. TANKUT 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
I. F. ALPAYA 
Gl. S. DÜZGÖREN 
E. ERGİN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCIOĞLU 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
A. ÇAKIR 
Orgrl. I. ÇALIŞLAR 
C. KARAMUĞLA 
H. KlTABCI 
F. O. MENTEŞEOĞLU 

MUŞ 
K. KOTAN 

NİĞDE 
H. MENGI 
H. ULUSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
I. ÇAMAŞ 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
H. YALMAN 
M. YARIMBIYIK 

RİZE 
H. C; BELÜL 
Dr. S. A. DlLEMRE 
K.KAMÜ 
F. SÎRMEN 
A. ZIRH 

SAMSUN 
C. BlLSEL 
H. ÇAKIR 
Z. DURUKAN 
Amiral P. ENGlN 
S. ERBAY 
I. EZGÜ 
N. FIRAT 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU 
K. ÇELİK 
Ş. IŞCEN 
C. ORAL 
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Dr. K. SATIR 
A. M. YEGENA 

SttRD 
E. KILIÇÇIOĞLU 
S. TUNOAY 
B. TÜRKAY 

SÎNOB 
C. ATAY 
C. K. ÎNCEDAYI 
Dr. B. KÖKDEMÎR 
H. ORUCOĞLU 
î. H. SEYÜK 

SİVAS 
M. Ş. BLEDA 
E. DİZDAR 

B : 19 26 
Ş. GÜNALTAY 
H.IŞIK 
K. KİTAPÇI 
R. Ş. SlRER 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
E. PEKEL 
N. TRAK 

TOKAD 
S. ÇELİKKOL 
M. DEVELİ 
H. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL 

12. 1&46 Ö : 2 
N. POROY 

TRABZON 
M. AYDIN 
D. EYİBOĞLU 
T. GÖKSEL 
R. KARADENZ 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 
H. ÜÇÖZ 

URFA 
K. BERKER 
R. SOYER 
E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

YOZGAD 
M. ALLIOĞLU 
C. ARAT 
Z. ARKANT 
Y. D. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
Ş. DEVRİN 
A. R. İNCEALEMDAR-
OĞLU 
Y. Z. ÖZENÇİ 
Ş. TANSAN 
R. VARDAR 

[Oya katlimin anlar] 
AFYON KARAHtSAR 
A. ÇETİNKAYA 

AĞRI 
H. TUGAÇ 

ANKARA 
F. R. -ATAY 
1. İNÖNÜ (Cumhurbaş
kanı) 
M. KAYAOĞLU (1.) 

ANTALYA 
H. T. DAĞLIOĞLU 
T. SÖKMEN 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
Gl. R. ALPMAN 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. DEMÎR 
H. ONAT 
S. ÖRGEEVREN 
Y. S. UZAY 

BİLECİK 
M. Ş. ESENDAL 
K. SUN 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 

BURSA 
R. CANITEZ 
Dr. S. KONUK (Bakan) 
M. B. PARS 

ÇANAKKALE 
R. N. GÜNTEKIN 

ÇANKIRI 
B. ERKİN 
T. ONAY 

DENİZLİ 
E. A. TOKAD (1.) 

DİYARBAKIR 
Ş. ULUĞ 

ELAZIĞ 
F. AĞRALI (1.) 
F. A. AYKAÇ 
S. SAĞIROĞLU 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 

ERZURUM 
S. ALTUĞ 
R. DİNÇ 

ESKİŞEHİR 
E. SAZAK 

GAZÎANTEB 
Dr. A. MELEK 

GİRESUN 
Gl. 1. SÖKMEN 
A. ULUS 

GÜMÜŞANE 
C. SELEK 

HAKKÂRİ 
A. R. GÖKSİDAN 

HATAY 
A. Ş. DEVRİN (1.) 
A. TÜRKMEN (I.) 

İÇEL 
T. C. BERİKER 

F. C. GÜVEN 
R. KORALTAN 
H. S. TANRIÖVER 

İSPARTA 
K. AYDAR 
II. ÖZDAMAR 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
Gl. R. BELE 
S. CİMCOZ 
H. KORTEL 
H. C. YALÇIN 

İZMİR 
E. ÇINAR 
H. MENTEŞE 
Dr. K ÖRS 
H. Â. YÜCEL (Bakan) 

KARS 
F. KÖPRÜLÜ 

KASTAMONU 
H. ÇORUK 
Z. ORBAY 

KAYSERİ 
N. TOKER 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU 

KOCAELİ 
S. PEK 

KONYA 
S. ARIKAN 
F. .GÖKMEN 
Dr. S. IRMAK (Bakan) 

A. R. TÜREL (Bakan) 
KÜTAHYA 

H. BENLİ (1.) 
M. ERKMEN 
A. TİRİDOĞLU 
Ö. B. UŞAKLI ( t ) 

MALATYA 
E. BARKAN 
N. BAYDAR 

MANİSA 
R. N. EDGÜER (Has
ta) 
O. ERCİN 

Ş. R. HATİPOĞLU (Ba
kan) 
K. KARAOSMAN 
H. SARHAN 

MARAŞ 
A. H. TANPINAR 

MARDİN 
Dr. A. URAS 

MUŞ 
H. KILICOĞLU 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
F. SOYLU 
Dr. R. F. TALAY 
H. TEPEYRAN 

ORDU 
S. S. TARCAN (1. 
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RtZE 
T. B. BALTA 

SEYHAN 
Gl. N. ELDENİZ 
H. URAN (Bakan) 

SttRD 
A. R. ESEN 

SİVAS 
Gl. F. ERBUĞ 
A. ESENBEL 

B : 19 26. 12 
Amiral H. GÖKDALAY 
N. SADAK 
t. M. UĞUR 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
F. ÖZTRAK 
C. UYBADIK 

TOKAD 
R. ERİŞKEN 
R. A. SEVENGİL 

.1915 0 : 2 
TRABZON 

S. ABANOZOĞLU 
M. S. ANAMUR 
F. A. BARUTÇU 
H. N. BOZTEPE 
S. DAY (Bakan) 
H. SAKA (Bakan) 

URFA 
H. S. COŞAR 
A. K. TECER 

VAN 
1. ARVAS 
N. BERKER 
M. BOYA (1.) 

YOZGAD 
S. ÎÇÖZ 

ZONGULDAK 
E. ERİŞİRGİL 
A. GÜREL 
H. A. KUYUCAK 

[Açık milletvekillikleri] 
Seyhan : 1 

Vakıflar Oenel Müdürlüğü 1945 yılı Bütçe Kanunna bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanuna verilen oylarm sonucu 

(Kanun kabul edümiftir.) 

AFYON KARAHİSAR 
1. H. BALTACIOĞLU 
H. ÇERÇEL 
M. GÖNENÇ 
Dr. A. H. SELGİL 
A. TAŞKAPILI 
B. TÜRKER 
S. YURDKORU 

AĞRI 
H. BAYRAK 
R. R. PASIN 

AMASYA 
N. AKTIN 
Z. TARHAN 
E.URAS 
A. K. YÎĞİTOĞLU 

ANKARA 
M. AKSOLEY 

Üye] Ler sayısı : 455 
Oy verenler : 322 

Kabul edenler 322 
Kabul etmiyenler 0 

Oya katılmıyanlar : 132 
Çekinserler : 0 

Açık Milletvekillikleri : 1 

[Kabul edenler] 
Gl. N. ANILMIŞ 
B. BAYKAN 
A. BAYTIN 
H. 0. BEKATA 
R. BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL 
M. ERİŞ 
H. N. MIHÇIOĞLU 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
M. ÇANKAYA 
Dr. G. KAHRAMAN 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
Dr. M. GERMEN 
N. GÖKTEPE 

Dr. R. LEVENT 
BALIKESİR 

M. AKPINAR 
0. N. BURCU 
H. ÇARIKLI 
P. ETÇİOĞLU 
H. KARAN 
H. KÜÇÜKLER 
Gl. K. ÖZALP 
F. TİRİTOĞLU 
1. H. UZUNÇARŞIL1 

BİLECİK 
K. GÜLEK 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
M. ERTAN 1 

B. OSMA 
BOLU 

H. Ş. ADAL 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
H. C. ÇAMBEL 
H. R. ÖYMEN 
C. ÖZÇAĞLAR 
C. S. SİREN 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
Ş. ENGtNERI 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
Gl. A. ATLI 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKBR 
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Dr. R. GÜRAN 
F. GÜVENDİREN 
Dr. S. KONUK 
Dr. M. T. SÎMER 
Gl. N TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
R. BULAYIRLI 
H. ERGENELÎ 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
A. tNAN 
M. A. RENDA 

ÇORUH 
A. R. EREM 
M. M. KANSU 
A. US 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
E. S. AKGÖL 
E. ALPSAR 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKÎN 
M. ÇAĞIL 
I. EKER 
Dr. C. KAZANCIOĞLU 

DENÎZLt 
F. ASAL 
Dr. H. BERKMAN 
C. ÇALGÜNER 
A. EGE 
H. GÜNVER 
N. KÜÇÜKA 
E. A. TOKAD 

DİYARBAKIR 
R. BEKÎT 
O. OCAK 
Dr. 1. T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKÎN 
K. ŞEDELE 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
F. BALKAN 
E. DEMİRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr. F. MEMÎK 

ELÂZIĞ 
H. KİŞİOĞLU 

B : 19 36 
1. YALÇIN 

ERZİNCAN 
A. FIRAT 
F. KALFAGÎL 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
Gl. P. DEMÎRHAN 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMİR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
î. ARUKAN 
I. U. AYKURT 
t. ÖZDAMAR 

GAZİANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
Ö. A. AKSOY 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
Ş. ÖZDEMİR 
M. ŞAHÎN 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
î. GÜRAK 
N. OSTEN 
î. SABUNCU 
A. SAYAR 
A. ULUS 
F. YÜZATLI 

GÜMÜŞANE 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELİ 
E. S. TÖR 

HAKKÂRİ 
A. R. GÖKSİDAN 

HATAY 
Gl. E. DURUKAN 
H. İLGAZ 
B. S. KUNT 
H. SELÇUK 

İÇEL 
Dr. M. BERKER 
Ş. TUGAY 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
M. KARAAĞAÇ 

12.1945 0 : 2 
K. TURAN 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
A. H. DENÎZMEN 
Dr. H. DÎKER 
A. Ş. ESMER 
M. H. GELENBEĞ 
I. A. GÖVSA 
Dr. Gl. N. 1. GÖZCÜ 
F. HAMAL 
Gl. K. KARABEKÎR 
Z. KARAMURSAL 
Ş. A. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
V. SARIDAL 
A. R. TARHAN 
î. H. ÜLKMEN 
M. ÜSTÜNDAĞ 

İZMİR 
Ş. ADALAN 
B. ARIMAN 
M. BİRSEL 
Dr. H. H. CURA 
E. ÇINAR 
S. DİKMEN 
S. EPtKMEN 
R. KÖKEN 
E. ORAN 
Ş. SARAÇOĞLU 
Ş. YUNUS 

KARS 
E. DEMÎREL 
C. DURSUNOĞLU 
Gl. H. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
A. BÎNKAYA 
T. COŞKAN 
H. ÇELEN 
Dr. F. ECEVİT 
R. SALTUĞ 
N. T AMAÇ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 

A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 
ö. TAŞÇIOĞLU 
S. H. ÜRGÜBLÜ 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Korgrl. K. DOĞAN 
N. A. KANSU 
Ş.ÖDÜL 
Dr. F. UMAY 

KIRŞEHİR 
F. SELER 
1. TURAN 

KOCAELİ 
A. F. ABASIYANIK 
S. ARTEL 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
A. DİKMEN 
N. ERİM 
R. FENMEN 
Koramiral Ş. OKAN 
1. S. YİĞİT 

KONYA 
V. BÎLGÎN 
M. A. BÎNAL 
Gl. A. F. CEBESOY 
S. ÇUMRALİ 
A. H. DİKMEN 
Ş. ERGUN 
H. KARAGÜLLE . 
K. OKAY 
N. H. ONAT 
T. F. SILAY 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
Dr. A. S. DELİLBAŞI 
S. KUTMAN 
R, PEKER 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇİ 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
M. PEKTAŞ 
H. SAĞIROĞLU 
K. SAYIN 
O. TANER 
T. TEMELLİ 
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M. N. ZABCI 
MANİSA 

Korgrl. A. E. ARTUN-
KATı 
I. ERTEM 
Dr. S. E. KÂATÇILAR 
F. KURDOĞLU 
Y. ÖZEY 
F. USLU 

MARAŞ 
Dr. K. BAYİZÎT j 
R. KAPLAN 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
I. F. ALPAYA (î. Ü.) 
Gl. S. DÜZGÖREN 
R. ERTEN I 
H. MENEMENCÎOĞLUİ 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
A. ÇAKIR 
Orgrl. î. ÇALIŞLAR 
C. KARAMUĞLA 
H. KtTABCI 
F. O. MENTEŞEOĞLU 

MUŞ 
K. KOTAN 

NİĞDE 
H. ULUSOY 

AFYON KARAHISAR 
A. ÇETlNKAYA 

AĞRI 
H. TUGAÇ 

ANKARA 
F. R. ATAY 
t. İNÖNÜ (Cumhurbaş
kanı) 
M. KAYAOĞLU (Has
ta) 
M. ÖKMEN 

ANTALYA 
H. T. DAĞLIOĞLU 
T. SÖKMEN 
N. E. SÜMER (Bakan) 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
Gl. R. ALPMAN 

B : 19 26. 
ORDU 

Ş. AKYAZI 
t. ÇAMAŞ 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
H. YALMAN 
M. YARIMBIYIK 

RİZE 
Dr. S. A. DİLEMRE 
K. KAMU 
A. ZIRH 

SAMSUN 
C. BİLSEL 
H. ÇAKIR 
Z. DURUKAN 
Amiral F. ENGİN 
S. ERBAY 
1. EZGÜ 
N. FIRAT 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU 
K. ÇELİK 
Ş. İŞCEN 
C. ORAL 
Dr. K. SATIR 
A. M. YEGENA 

A. S. LEVEND 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. DEMİR 
H. ONAT 
S. ÖRGEEVREN 
Y. S. UZAY 

BÎLEClK 
M. Ş. ESENDAL 
K. SUN 

BİNGÖL 
T.'BANGUOĞLU 

BURDUR 
M. SANLI 

BURSA 
R. CANITEZ 
M. B. FARS 

2.1945 0 : 2 
I SttRD 

E. KILIÇCIOĞLU 
S. TUNCAY 
B. TÜRKAY 

SÎNOB 
C. ATAY 
C. K. INCEDAYI 
Dr. B. KÖKDEMİR 
H. ORUCOĞLU 
I. H. SEVÜK 

SİVAS 
I M. Ş. BLEDA 
I E. DİZDAR 

Amiral H. GÖKDALAY 
Ş. GÜNALTAY 
K. KİTAPÇI 
R. Ş. SlRER 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
E. PEKEL 
N. TRAK 

I TOKAD 
S. ÇELÎKKOL 
M. DEVELİ i 
C. KOVALI 
G. PEKEL 

I N. POROY I 

I ÇANAKKALE 
R.N. GÜNTEKlN 

ÇANKIRI 
B. ERKlN 
T. ONAY 

ÇORUH 
A. TÜZÜN 

DENlZLt 
Dr. B. UZ 
• DİYARBAKIR 
Ş. ULUĞ 

ELÂZIĞ 
F. AĞRALI (1.) 
F. A. AYKAÇ 
S. SAĞIROĞLU 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
A. S. ILTER 

I TRABZON 
M. AYDIN 
D. EYIBOĞLU 
T. GÖKSEL 

I R. KARADENİZ 
I L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 
H. ÜÇÖZ 

URFA 
K. BERKER 
R. SOYER 
E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

YOZGAD 
M. ALLIOĞLU 
C. ARAT 
Z. ARKANT 
Y. D. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Ş. DEVRİN • 

A. R. INCEALEMDAR-
OĞLU 
Y. Z. ÖZENÇI 
Ş. TANSAN 
R. VARDAR 

ERZURUM 
S. ALTUĞ 
R. DİNÇ 

ESKİŞEHİR 
E. SAZAK 

GAZlANTEB 
C. S. BARLAS 
Dr. A. MELEK 

GİRESUN 
Gl. I. SÖKMEN 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
C. SELEK 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM (Ö.) 
A. TÜRKMEN (Hasta) 

İÇEL 
T. C. BERlKER 

[Oya katıl m iyonlar] 
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F. C. GÜVEN 
R. KORALTAN 
H. S. TANRIÖVER 

İSPARTA 
K. AYDAR 
H. ÖZDAMAR 
C. TÜZBMEN 

İSTANBUL 
Gl. R. BELE 
Dr. K. C. BERKSOY 
(t) 
S. CÎMCOZ 
H. KORTEL 
H. C. YALÇIN 

İZMİR 
H. MENTEŞE 
H. ONARAN 
Dr. K. ÖRS 
H. Â. YÜCEL (Bakan) 

KARS 
F. KÖPRÜLÜ 

KASTAMONU 
H. ÇORÜK 
Z. ORBAY 

KAYSERİ 
N. TOKER 
C. TÜZEL 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU 

B : 19 26.12 
Ş. TORGUT 

KOCAELİ 
S. PEK 
I. TOLON 

KONYA 
S. ARIKAN 
F. GÖKMEN 
Dr. S. IRMAK (Bakan) 
A. R. TÜREL (Bakan) 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
H. BENLİ (1.) 
M. ERKMEN 
H. PEKCAN 
A. TİRİDOĞLU 
Ö. B. UŞAKLI (1.) 

MALATYA 
E. BARKAN 
N. BAYDAR 

MANİSA 
H. BAYUR 
R. N. EDGÜtER (Has
ta) 
O. ERCİN 

Ş. R. HATİPOĞLU (Ba
kan) 
K. KARAOSMAN 
H. SARHAN 

MARAŞ 
H. R. TANKUT 

.1945 0 : 2 
A. H. TANPINAR 

MARDİN 
E. ERGİN 
Dr. A. URAS 

MUŞ 
H. KILICOĞLU 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
H. MENGİ 
F. SOYLU 
Dr. R. F. TALAY 
H. TEPEYRAN 

ORDU 
S. S. TARCAN (1.) 

RİZE 
T. B. BALTA 
H. C. BELÜL 
F. SİRMEN (Bakan) 

SEYHAN 
Gl. N. ELDENİZ 
H. URAN (Bakan) 

SİİRD 
A. R. ESEN 

SİVAS 
Gl. F. ERBUĞ 
A. ESENBLL 
H.IŞIK 
N. SADAK 
1. M. UĞUR 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
F. ÖZTRAK 
C. UYBADIN 

TOKAD 
R. ERİŞKEN 
H. N. KEŞMİR 
R. A. SEVENGİL 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLU 
M. S. ANAMUR 
F. A. BARUTÇU 
H. N. BOZTEPE (I.) 
S. DAY (Bakan) 
H. SAKA (Bakan) 

URFA 
II. S. COŞAR 
A. K. TECER 

VAN 
t. ARVAS 
N. BERKER 
M. BOYA (Hasta) 

YOZGAD 
S. İÇÖZ 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
E. ERİŞÎRGİL 
A. GÜREL 
H. A. KUYUCAK 

[Açık milletvekillikleri] 
Seyhan : 1 

t>9<i 

T. B. M. M. Bastmevı 



Ss Sayısı: 35 
Beden Terbiyesf Genel Müdürlüğü 1945 yılı bütçesin
de değişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı ve 

Bütçe komisyonu raporu (1/517) 

T. G. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 14 . XII . 1945 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 472 6/2712 
Büyiik Millet Meclisi Yüksek Başkanlıg-ma 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1945 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında Millî 'Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 12 . X I I . 1945 
tarihinde Yüksek Meelise arzı kararlaştırılan kanun tasaoeıamm gerekçesiyle birlikte .sunulmuş ol
duğunu arzederim. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Gerekçe •* 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü teşkilâtına dâhil memurlardan Kasım 1945 ayı içinde Me
murin Kanununun 84 neü maddesine tevfikan ödenecek tekaüt ikramiyesinin, bütçenin alâkalı bö
lümündeki ödenekle karşılanması -mümkün olamıyacağmdan bu bölüme (6 OOO) liralık ödenek ak
tarılmasına lüzum- hasıl-solmuşı ve tatbikatı biten 6 aylık .süre içinde yapılmış tasarruflarla bu1 öde
neğin memurlar aylığı, maddesindeki (43 280) liradan indirilerek ikramiye bölümüne aktavılıuası 
düşünülmüş ve bu maksatla ilişik kanını tasarısı hazırlanmıştır. 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 20 . XII. 1945 
Esas No. 1/517 
Karar No. 24 

Yüksek Başkanlığa 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1945 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında Millî Eğitim Ba
kanlığınca hazırlanan ve Başbakanlığın 14 . X I I . 
1945 tarihli ve 6/2712 sayılı tezkeresiyle Yük
sek Meclise sunulan kanun tasarısı Komisyonu
muza verilmekle Maliye Bakanlığının yetkili 
memurları hazır olduğu halde incelendi ve gö

rüşüldü. 
Tasarı, Genel Müdürlük bütçesinin iki gider 

tertibi arasında 6 000 liralık aktarma teklifini 
ihtiva etmektedir. 

Memurlar aylığı tertibinden emekli ikrami
yeleri tertibine 6 000 lira aktarılmasından iba
ret olan teklif Komisyonumuzca da ayniyle ka
bul edilmiştir. 
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Kamutayın onayına arzedümek üzere Yüksek 

Başkanlığa sunulur. 
Başkan Başkan V. Sözcü 

Kastamonu Edirne Tokad 
T. Coşkan M. 'N. Gündüzalp II. N. Keşmir 

İstanbul 
F. öymen 

Çanakkalo 
8. T. Arsal 

Aydın 
R. Alpman 
Çorum 
t. Eker 

Burlıar 
Ş. Engineri 
Diyarbakır 

R. Bekit 

Diyarbakır 
Ş.Uluğ 
İsparta 

M. Karaağaç 
İzmir 

M. Birsel 
Manisa 

F. Kurdoğlu 
Samsun 

M. A. Yörüker 

Giresun 
M. Akkaya 

İstanbul 
H. Kortel 
Kayseri 

F. Baysal 
Mardin 
R. Erten 

Giresun 
A. Sayar 
İstanbul 

//. Dikmen 
Kütahya 

H. Pekcan 
Rize 

T. B. Balta 
Yozgad 

A. Sungur 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1945 yüı Büt
çe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişik

lik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1945 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelin 1 nci (Aylıklar) bölümünün 1 
nci (Memurlar aylığı) maddesinden (6 000) lira 
düşülerek 4 ncü (1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi gereğine verilecek emekli ikramiyesi) 
bölümüne aktarılmıştır. 

MADDE 2. — B u kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Eğitim Bakanları yürütür. 

Maliye ve Millî 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Adalet Bakanı 
R. Türel 

İçişleri Bakanı 
Hümi Uran 

Maliye Bakam 
?/. E, Sümer 

Bayındırlık Bakam 
Strn Doy 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Dr. S. Konuk 

Gümrük vo Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
Suat H. Ürgüblü Ş. R. Hatipoğlu 

Ulaştırma Bakanı Ticaret Bakanı 
A. F. Cebesoy R. Karadeniz 

Çalışma Bakam 
Dr. 8. Irmak 

Millî Savunma Bakanı 
A. R. Artunkal 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Yücel 

Ekonomi Bakanı 

» • - « 

( S. Sayısı : 35 ) 



S. Sayısı: 36 
Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdür
lüğü 1945 yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Bütçe komisyonu rapru (1/520) 

T. C. 
Başbakanlık 17 . XII . 1945 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

8ay%: 71^-474, 6/2728 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığıma 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1945 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunca 14 . X I I . 1945 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun tasarısının ge
rekçesi ve ilişiği cetvelle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Gelir gerekçesi 

Lira 

500 000 Marsilya'ya zuhurat seferi yapan ticaret şileplerinin gelirleri. 
1 000 000 Doğu akdeniz ve Marsilya seferlerini yapan vapurların elde edilmiş ve edilecek 

gelir fazlası. 
810 500 îş hacminin artması dolayısiyle fazla gelir olacağı tahmin edilmiştir. 

2 310 500 Toplam 

Gerekçe 

B. M. Eklenen 

10 000 Şirketi Hayriyenin 1944 yılı idare bünyesine katılması dolayısiyle 1944 de 
konulan ödeneğe nispetle yedi aylık için konulan ödenek ihtiyaca kâfi gel
memiştir. 

25 000 Şirketi Hayriyeden devrolunan memurların masa, sandalye, ve diğer bir 
takım levazımı değiştirilecek yeni teşkilâtın ihtiyaçları tamamlanacaktır. 

10 000 Yapılan hesaplara göre bu bölüme konulan ödeneğin yıl sonuna kadarki ih
tiyaçları karşılıyamıyacağı anlaşılmıştır. 

5 000 Yeni seferlere ait ilânların yazlık ve kışlık duvar ve el tarifelerinin tabı 
dolayısiyle tertibindeki ödenek tamamen sarfedilmiştir. Yıl sonuna kadar
ki ihtiyacı karşılamak üzere bu tertibe ödenek eklenmesi * zarureti hâsıl 
olmuştur. 
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B. M. Eklenen 

11 

13 

15 1 

15 500 

15 000 

100 000 

550 000 

18 

23 
29 

2 350 000 
1 200 000 

15 000 
15 000 

Yeni açılan Doğu Akdeniz seferleri zuhurat postaları ve kredi anlaşmaları 
gereğince fazla muhabere yapılması gerekmiştir. 
Kredi anlaşması gereğince yapılacak satınalma işleri için Londra'ya giden 
Heyetin masraflarının noksanı tamamlanacaktır. 
Doğu Akdeniz seferleri ile zuhurat postaları yapan gemiler ve gaz gemi
lerinin subay ve mürettebatının iç tüzük gereğince % 25 zamları ve iaşe 
bedelleri dolayısiyle tertibindeki ödenek yetişmemiştir. 
Doğu Akdeniz seferleri ve zuhurat postalarına ait gemilerin işletme masraf
ları karşılığıdır. 
Şirketi Hayriyeden devralman gemilerden bir krsmı onarılacaktır. 
Şirketi Hayriyeden devralınacak gemilerin umumî olarak onarmalarını te
min için fazla işçi kullanılmasına ve fabrikaların geceli gündüzlü çalıştırıl
malarına lü/um hâsıl olmuş ve bu yüzden tertipteki ödenek kâfi gelmemiştir. 
Yeni acenteler açılması dolayısiyle bu bölümdeki ödenek kâfi gelmemiştir. 
Yeni seferlere ait ilânlarla yazlık ve kışlık duvar ve el tarifelerinin tab'ı 
dolayısiyle fazla harcanmıştır. 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/520 
Karar No. 27 

21. XII. 1945 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Denizyolları ve Limanları işletme 
Genel Müdürlüğü 1945 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanıp 
Başbakanlığın 1 7 . X I I . 1945 taihli ve 6/2728 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan ka
nun tasarısı Komisyonumuza verilmekle yetkili 
memurlar hazır oldukları halde incelendi ve gö
rüşüldü. 

Tasarı, Genel Müdürlüğün 1945 yılı bütçe
sinin değişik gider tertiplerine (2 310 500) li
ralık ek ödenek verilmesini sağlamak amaciyle 
hazırlanmıştır. Bu para aynı bütçenin gelir 
f azlalariyle karşılanmaktadır. 

Komisyonumuz bu ek ödenek isteği münase
betiyle bir noktanın belirtilmesini faydalı gör
müştür. 

Devlet Denizyolları İşletme idaresi bütçesi
nin 9 ncu maddesiyle idareye, seferleri ve hiz
metleri aksatmamak için Büyük Millet Meclisi

nin kapalı bulunduğu zamanlarda Bakanlar 
Kurulu karariyle bazı gider tertiplerine öde
nekler eklenmesi kolaylığı tanınmış ise de Mec
lis açık bulunduğu zamanlarda yapılacak gider
lerin evvelâ Meclisten ödenek alınmak suretiyle 
yapılması gerekmektedir. 

idarenin bu yola gitmiyerek yapılmış gider
ler için ek ödenek talebinde bulunması doğru 
görülmemiştir. Bu halin tekrarlanmaması ve 
işletmenin mahiyeti dolayısiyle kanunla tanınan 
bu yetkinin maddenin sarahati dairesinde kul
lanılması ve diğer hallerde Meclisten yetki alın
madan para haroanmamasmm sağlanması kay
da değer görülmüştür. 

Ayniyle kabul olunan tasan, Kamutaym ona
yına arzolunmak üzere Yüksek Başkanlığa-sunu
lur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Kastamonu Edirne Tokad 
T. Coşkan M. N. Gündüzalp H. N. Keşmir 

( S. Sayısı : 36 ) 
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Kâtip 

İstanbul 
F. Öymen 

Çanakkale 
S. T. Arsal 

Diyarbakır 
Ş.Uhtğ 

Aydın 
R. Alpman 

Çorum 
/. Eker 

Giresun 
M. Akkaya 

Burdur 
Ş. Engineri 

Diyarbakır 
B. Bekit 

Giresun 
A. Sayar 

HÜKÜMETİN 

İsparta 
M. Karaağaç 

İzmir 
M. Birsel 
Manisa 

F. Kurdoğlu 
Samsun 

İstanbul 
H. Kortel 
Kayseri 
F. Baysal 
Mardin 

R. Erten 

M. A. Jörüker 

TEKLİFİ 

İstanbul 
H. Ülkmen 
Kütahya 

H. Pekcan 
Rize 

T. B. Balta 
Yozgad 

A. Sungur 

Devlet Demzyollan ve Limanlan İşletme Genel 
Müdürlüğü 1945 yüı Bütçe Kanununa bağh (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yaptbnast hakktnda 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Denizyolları ve Liman
lan işletme Genel Müdürlüğü 1945 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik cet
velde yazılı bölümlerine (2 310 500) lira ek öde
nek verilmiştir. 

MADDE-2. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayım tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Adalet Bakanı 
R. Türel 

Millî Savunma Bakanı 
A. R. Artunkal 

Dışişleri Bakanı 
B. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
JÜCÂ 

içişleri Bakanı 
Hümi Uran 

Maliye Bakanı 
N. E. Sümer 

Bayındırlık Bakanı 
Sim Doy 

Ekonomi Bakanı 
Fuad Sirmen 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Dr. S. Konuk 

Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
Suat H. Ürgüblü Ş. R. Batipoğlu 

Ulaştırma Bakanı Ticaret Bakanı 
A. F. Cebesoy R. Karedeniz 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. Irmak 

( S. Sayısı: 36 ) 
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tf. 

1 
2 
5 

2 

4 

1 
2 

#wfewm4tfm teklifine bağlı 
CETVEL 

ödeneğin çeşidi 

Büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Öteberi giderleri 

Basılı kağıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
Telefon ye başka haberleşme giderleri 
Yolluklar 
Ecnebi memleketler yolluğu 
Yiyecek giderleri 
Deniz ve kara taşıtları 
işletme 
Yapma, onarma ve satınalma 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplasını 

-.. 

Lira 

• 
10 000 
25 000 
10 000 

45 000 

5 000 

15 500 

15 000 
100 000 

550 000 
350 000 

900 000 

Fabrika, havuz, dok ve atelyeleriıı her türlü ücret ve giderleri 
Faiz, acyolar ve akçe farkları 
Basımevi giderleri 

1 200 000 
15 000 
15 000 

Genel toplam 2 310 500 

»m<* 

( S. Sayısı : 36 ) 



S. Sayısı: 37 
Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğü 1945 yılı 
bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa

rısı vs Bütçs komisyonu raporu (1/522) 

T. C. *•/ 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 17 . XII . 1945 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 475 6/2736 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Posta, Telgraf ve Telefon işletme Genel Müdürlüğü 1945 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
14 . XII . 1945 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesi ve ilişiği 
cetvelle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başbakan 
- • ; • T • i ' . ' " . " • • . " . . . Ş. Saraçoğlu 

Posta, Telgraf ve Telefon işletme Genel Müdürlüğü 1945 yılı bütçesine (448 500) lira ek ödenek 
verilmesi hakkında kanun tasarısı gerekçesi 

4178 sayılı kanun gereğince memurlara verilmekte olan çocuk zamlarının miktar ve nispeti 4598 
sayılı kanunla çoğaltılmış ve bu kanunla memurlara ayrıca doğum ve ölüm yardımları kabul edil
miştir. 

idarenin 1945 yılı bütçesi hazırlanırken kanun hükmü yeni tatbika başlanmış ve bu itibarla bu 
tertiplere ait ödeneğin hakikata yakın bir şekilde tesbiti mümkün olamamıştı. Gerek bu tertiplere 
ve gerek iktisadi, idari ve askerî sebep ve zaruretler dolayısiyle çoğalan işlerin iyi bir şekilde ve 
müsmir bir kontrol altında yürütülmesi için alınan tedbirler sebebiyle sene sonuna kadar yetmiye-
ceği anlaşılan diğer bazı tertiplere (448 500) lira ek ödenek konulması lâzımgelmiş ve bu ödeneğin 
diğer tertiplerden tasarruf ve bu tertiplere aktarılması suretiyle temini mümkün olmadığından 
1945 yılı gelirler fazlası bu Ödeneklere karşılık tutulmuştur. 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/522 
Karar No. 26 

21. XII. 1945 

Yüksek Başkanlığa... 

Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğü 
1945 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında Başba
kanlığın 17 . X I I . 1945 tarihli ve 6/2726 sayılı 
tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun ta
sarısı Komisyonumuza havale buyurulmakla Pos
ta ve Telgraf Genel Müdürü ile Maliye Bakan
lığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü 
hazır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Tasarı ile Genel Müdürlüğün 1945 yılı bütçe
sinin bazı tertiplerine 448 500 liralık ek ödenek 
verilmek istenmektedir. 

ödenekleri yetmediği anlaşılan bu tertip
ler, geçici tazminat, çocuk zammı, ölüm, doğum 
yardımlariyle aynı yardım, Posta memurlarına 
kanunla kabul edilen fazla mesai ücretleri ve 
bir de geçici görev yolluğudur. Bu bölümlerin 
daimî tahavvüle uğrayan tertiplerden olması 
ve bir hesaba dayanması sebepleriyle kabule şa
yan görülmüş ve yalnız geçici görev yolluğu için 
istenen 90 000 lira üzerinde durulmuştur. Ve
rilen izahatlara göre son zamanlarda Potsa İda
resinde vukua gelen paket ve para çalınması 
gibi hallerin önüne geçmek maksadiyle gerekli 
görülen mahallerde idarenin tensip ettiği me
murlar vasıtasiyle bu servisleri daimî teftiş ve 

kontrol altında bulundurmak ve sık sık kasa 
saymaları yapmak suretiyle bu suiistimallerin 
önüne geçilmesi için alınan tedbirlerin bu öde
neği gerektirdiği anlaşılmış ve gelir fazlasının 
bunları karşılamağa yetkin olduğu görüldüğün
den tasarı teklif gibi ayniyle kabul edilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan vekili Sözcü 
Kastamonu Edirne Toka d 
T. Çoşkan M. N. Gündüzalp H. N. Keşmir 

Kâtip 
istanbul Aydn Burdur 

F. Öymen R. Alpman Ş. Engineri 
Çanakkale Çorum Diyarbakır 

S. T. Arsal î. Eker R. Bekti 
Diyarbakır Giresun Giresun 
Ş. Vluğ M. Akkaya A. Sayar 
İsparta İstanbul İstanbul 

M. Karaağaç II. Kortel II. Ülkmen 
İzmir Kayseri Kütahya 

M. Birsel F. Baysal H. Pekcan 
Manisa Mardin Eize 

F. Kurdoğlu R. Erten T. B. Balta 
Samsun Yozgad 

M. A. Yörüker A. Sungur 

( S. Sayısı : 37 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

P. T. T. IşUtme Genel Müdürlüğü 1945 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de

ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğü 1945 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik cetvelde 
yazılı bölümlerine 448 500 lira ek ödenek veril
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayım tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

Başbakan Adalet Bakanı 
Ş. Saraçoğlu B. Türel 

Milî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 
A. B. Artunkal Hilmi Uran 

Dışşleri Bakanı 
H. Saka 

Milî Eğitim Bakanı 
Yücel 

Maliye Bakanı 
N. E. Sümer 

Bayındırlık Bakanı 
Sırt Bay 

Ekonomi Bakanı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Fuad Sirmen Dr. S. Konuk 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Suad H. Ürgüblü 

Tarım Bakam 
Ş. B. Hatipoğlu 

Ulaştırma Bakanı Ticaret Bakanı 
A. F. Cebesoy B. Karadeniz 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. Irmak 

Hükümetin teklifine bağlı 
CETVEL 

B. M. Muhassasatın nev'i 

3 Geçici tazminat 

5 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gereğince verilecek zamlar ve yardımlar 
1 Çocuk zammı 
3 Doğum yardımı 
4 Ölüm yardımı 

5 Aynı yardım 

Bölüm toplamı 

4454 sayılı kanunun 51 nci maddesi gereğince verilecek ücretler 

Zammedilen 

6 

12 Yolluklar 
2 Geçici görev yolluğu 

4 500 

200 000 
20 000 
4000 

110 000 

334 000 

20 000 

90 000 

GENEL TOPLAM 448 500 

* • » 

( S. Sayısı : 37 ) 





S. Sayısı: 38 
Tekel Genel Müdürlüğü 1945 yılı bütçesinde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe komisyo

nu raporu (1523,524) 

Tekel Genel Müdürlüğü 1945 yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkmda kanun tasarısı (1/523) 

17 . XII . 1945 
T. G. 

Başbakanlık 
Muamelât Genel Müdürlüğü 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayı: 71-473, 6/2724 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Tekel Genel Müdürlüğü 1945 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 14 . XII . 1945 tari
hinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesi ve ilişiği cetvelle birlikte sunul
muş olduğunu arzederim. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Gerekçe 

1945 yık bütçesinin çocuk zammı maddesine geçen yıl ödeneğinin 7/12 si nispetinde konulan 
(138 542) liranın yıl sonuna kadar ihtiyacı karşıla yamıyacağı anlaşıldığından gelir artığiyle karşılan
mak üzere bu tertibe (100 000) liralık ek ödenek verilmesi zaruri görülmüş ve bu maksatla ilişik 
kanun tasarısı düzenlenmiştir. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tekel Genel Müdürlüğü 1945 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli [cetvelde değişildik yapıl

ması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1945 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
3 ncü bölümünün 1 nci (Çocuk zammı) maddesi
ne (100 000) lira ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayım tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Güm
rük ve Tekel Bakanları yürütür. 
Başbakan Adliye Bakanı Millî Savunma Bakanı 

Ş. Saraçoğlu R. Türel A. R. Ariunkal 

İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 
Hilmi Uran H. Saka N. E. Sümer 

Millî Eğitim Bakanı 
Yücel 

Bayındırlık Bakanı 
Stm Doy 

Ekonomi Bakanı 
Fuad Sirmen 

Sağlık ve Sos. Yardım Bakanı 
Dr. S. Konuk 

Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
Suad H. Vrgüblü Ş. R. Hatipoğlu 

Ulaştırma Bakanı Ticaret Bakanı Çalışma Bakanı 
A. F. Cebesoy R. Karadeniz Dr. S. Irmak 
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Tekel Oenel Müdürlüğü 1946 yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı (1/524) 

T. C. 
Başbakanlık 17. XII. 1945 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-476 6/2727 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tekel Genel Müdürlüğü 1945 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 14. XI I . 1945 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesi ve ilişiği cetvelle birlikte 
sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Tenzilin gerekçesi 

B. M. 

8 Taşıt giderleri 
1 Satmalına karşılığıdır 

Beş aylık giderlere göre bu tertipten (60 000) liranın tasarruf olunabileceği anlaşıl
mıştır. 

13 Demirbaş, kurma ve makine satınalma ve onarma giderleri 
Tahakkuk eden giderlere nazaran bu tertipten (300 000) liranın tasarrufu mümkün gö
rülmüştür. 

Zammın gerekçesi 

12 Yapı ve onarma işleri 
1945 yılı inşaat programı haricinde ilâveten yapılmasına lüzum ve zaruret görülen yeni 
inşaat, ilâve ve dağışık yapı ve onarma işleri için bu bölüme (320 000) liranın ilâvesine 
lüzum görülmüştür. 

18 Para taşıma giderleri 
1944 yılının ilk dört ayında Genel Müdürlüğe (79 934 000) lira olan para irsalâtı 1945 
yılında (94 892 000) liraya yükselmiş olup arada (14 958 000) lira fazlalık vardır. Bu
nun sene sonuna kadar (26 000 000) liraya yükseleceği tahmin edilmekte olduğundan 
1945 yılı bütçesine konulmuş olan (221 670) lira ödeneğin kifayet etmiyeceği anlaşılmak
tadır. Bu sebeple, bu bölüme (40 000) liranın ilâvesi icabetmektedir. 

( & Sayısı : ÛB İ 



- S -
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tekel Genel Müdürlüğü 1945 yılı Bütçe Kamış 
nuna bağlı (A) işaretti cetvelde değişiklik ya

pılması hakkında kanun tasarısı 

İ. — Tekel Genel Müdürlüğü 1945 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin, ilişik cet
velde yazılı bölümleri arasında (360 000) liralık 
aktarma yapılmıştır. 

2. — Bu kanun yayım tarihinde yürürlüğe gi
rer, 

3. — Bu kanunu Maliye ve Gümrük ve Te
kel Bakanları yürütür. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

A. R. Artunkal 

Adalet Bakanı 
R. Türd 
İçişleri Bakanı 
Hümi Uran 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Yücel 

Maliye Bakanı 
N. E. Sümer 

Bayındırlık Bakanı 
Sırrı Day 

Ekonomi Bakanı 
Fuad Sinmen 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Dr, S. Konuk 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Suat H. Ürgüblü 

Ulaştırma Bakanı 
A. F. Cebesoy 

Tarım Bakanı 
Ş. B. Hatipoğlu 

Ticaret Bakanı 
R. Karadeniz 

Çalışma Bakam 
Dr. S. İrmak 

Bütçe Komâsyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/523, 594 
Karar No. 185 

80 . XII . 1945 

Yüksek Başkanlığa 

Tekel Genel Müdürlüğü 1945 yılı Bütçe Ka
nuna bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında Gümrük ve Tekel Bakanlığınca 
hazırlanan ve Başbakanlığın 17 . XII . 1945 ta-
tarihli Ve 6/2724 ve 6/2727 sayılı tezkereleriyle 
Yüksek Meclise sunulan kanun tasarıları komis
yonumuza verilmekle Maliye Bakanlığının ve 
Tekel İdaresinin yetkili memurları hazır olduk
ları halde incelendi ve görüşüldü. 

Taşanlardan biri, Tekel Genel Müdürlüğü 
büteesinin çocuk zammı tertibine (100 000) lira ek 
ödenek verilmesine dairdir. Geçen yıl yedi aylık 
bütçesinin hazırlandığı sırada memur ve müs
tahdemlerin çocuk adedleri kesin olarak biline
mediği ve yeniden de doğanlar olduğu için bu 

.tertibe ek ödenek verilmesi yerindedir. Bu öde
nek aynı bütçenin gelir fazlalarından karşılana
caktır. ;.i. •!• ; ; 11 

İkinci tasan, dört masraf tertibi arasında 
(360 000) liralık aktarmayı ihtiva etmektedir. 
Yapı ve onarma işleri için (320 000) ve para ta
şıma giderleri için de (40 000) lira istenmekte 
Te bu paranın demirbaş kurma ve makine satm

alına ve onarma giderleri ile s&tıhaİma karşılığı 
tertiplerinden aktarılması teklif olunmaktadır. 

İki tasarı birleştirilmek suretiyle yapılan de
ğişiklik Kamutayın onayına arzedilmek üzere 
yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Kastamonu Edirne Tokad 
T. Coşkan M. N. Öündüzalp H. N. Ke§mir 

Kâtip 
İstanbul 

F. Oymen 
Çanakkale 

S. T. Arsal 
Diyarbakır 
Şeref Vhığ 

İsparta 
M .Karaağaç 

İzmir 
M. Birsel 
Manisa 

F. Kurdoğlu 
Samsun 

Aydın 
R. Alpman 

Çorum 
1. Eker 
Giresun 

M. Akkaya 
İstanbul 
H. Kortel 
Kayseri 

F. Baysal 
Mardin 
R. Erten 

Yozgad 

Burdur 
Ş. EngineH 
Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

Giresun 
Ayet Sayar 

İstanbul 
H. Ülkmen 
Kütahya 

H. Pekcan 
Bize 

T. B. Balta 

M. AH Yörüker A. Sungur 

( S. Savısı : 38 ) 



*- 4 — 
BÜTÇE KOMİSYOİNTJNüN DEĞÎŞTÎRÎŞİ 

Tekel Genel Müdürlüğü 1945 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya

pılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1945 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
3 ncü bölümünün birinci (Çocuk zammı) mad
desine (100 000) lira ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1945 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetve

lin, ilişik cetvelde yazılı bölümleri arasında 
(360 000) liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Güm
rük ve Tekel Bakanları yürütür. 

B. M. 

Hükümetin teklifine bağlı 
CETVEL 

ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

8 Taşıt giderleri 
1 Satınalma karşılığı 

12 Yapı ve onarma işleri 
13 Demirbaş kurma ve makine satimalma ve onarma giderleri 
18 Para taşıma giderleri 

Toplam 

60 000 

300 000 

360 000 

320 000 

40 000 

360 000 

/ Ö .âotttdt . 30 \ 



S. Sayısı: 39 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1945 yılı bütçesinde deflî-
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Butça ko

misyonu raportr (1/525) 

tt.O. 
Başbakankk, 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü ; 17. XII. 1946 
8ö&-: 71/477 - 6/W3â 

Büyük MiHft Meclisi Başkantagına. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1945 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretti cetvelde değişiklik 

yapılmasına-dair olan ve Bakanlar Kurulunca 14. XII . 1945 tariMnde,Yüksek I£eçlise.arzı kararlaş
tırılan kanun tasarısmm gerekçesi ve ilişiği; cetvelle birlikte, sunulmuş olduğunu arzederim. 

Baş̂ >akaEL 
Ş. Saraçoğlu 

Gerekçe 

1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 19*5 yılı yedi aylık bütçesinin doğrımliasm artması dolayısiyle 
5 nci bölüm 1 nci çocuk zammı maddesinden (9 000), 

2. — Kâğıt fiyatlarının artmasından ötürü 7 nci bölüm 1 nci kırtasiye maddesinden (200), 
3. — İllerde yeni tesisler yapddıkça ihtiyaçta o nispette artmakta olduğundan 9 ncu bölümün 

2 nei telefon ve diğer haberleşme ücret ve giderleri maddesinden (300), 
4. — 4598 sayılı kanun gereğince yapılaoka tedavi gjderhrive yol masrafları hasta memurlara 

kâfi gelmemekte olduğundan 14 ncü bölümünden (1 000), 
5. — Davaların çokluğundan dolayı kâfi gehniyen 2S ncü mahkeme giderleri bölümünden 

(1 000) ki topyekûn (11 500) liralık ödeneğe ihtiyaç görtömüştür. 
6. — 1 nci bölümün 1 nci memurlar aylığı veaynr bölümün 3 ncü cami ve mescit hademeleri 

vazife ve olşğanüstrir ödenekleri maddelerinden munhatter dolayısiyie sene sonuna kadar tasarruf 
edileceği, anlaşılan (4 500) şer yüz ve 4735 sayılı Orman Kanunu gereğsjşe Devletleştirüen Y&krf> 
ormanlarla;; bakım masrafında» ve muhafaza fenmem^laranm hayvan yem bedeli karsağından, 
olmak üzere-36,. 28>ncu bölümlerden de kalacak olan 1250 şer liranın tenzil edilerek :pkardasöj& edi
len. tertiplere aktarılması ger ekmekte olduğu cihetle yapılan, (11 500) liralık ilişik aktarma; ka^ 
nun taşan)» ara ve. takdim kdmmiftır. 



Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/525 
Kurar No. 22 

20 . XII . 1945 

Yüksek Başkanlığa 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1945 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında Başbakanlığın 17 . X I I . -
1945 tarihli ve 6/2725 sayılı tezkeresiyle Yüksek 
Meclise sunulan kanun tasarısı Komisyonumuza 
havale buyrulmakla Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün yetkili temsilcisi ve Maliye Bakanlığı adı
na Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü hazır 
oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1945 yılı bütçe
sinde istenilen bu değişiklik 4598 sayılı kanun 
gereğince yapılacak tedavi giderleri ve çocuk 
zammı gibi daima değişiklik gösterebilen tertip
lerdeki ödeneklerin yetmemesinden ve keza kır
tasiye ile telefon mükâleme ücretleri çok az mik
tarda hasıl olan ödenek noksanını tamamlamak 
maksadiyle hazırlanmış olduğu ve ödeneklerinde 
artık görülen bölümlerden aktarma ile bu ihti
yaçların sağlandığı alınan izahlardan anlaşıl
makla tasarı teklif veçhile ayniyle kabul edil
miştir, 

Kamutaym onayına arzolunmak üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kastamonu 
T. Çoşkan 

Kâtip 
.istanbul 

F. öymen 
Çanakkale 
8. T. Arsal 
Diyarbakır 

Ş. Uluğ 
İsparta 

M. Karaağaç 
izmir 

M. Birsel 
Manisa 

F. Kurdoğlu 
Samsun 

Başkan V. 
Edirne 

Sözcü 
Tokad 

M. N. Gündüzalp H. N. Keşmir 

Aydın 
R. Alpman 

Çorum 
/ . Eker 
Giresun 

M. Akka/ya 
istanbul 

H. Kortel 
Kayseri 
F. Baysal 
Mardin 

R. Erten 

M, A, Jörüker 

Burdur 
^Ş. Engineri 
Diyarbakır 

R. Bekit 
Giresun 

A. Sayar 
İstanbul 

H. Ülkmen 
Kütahya 

H. Pekcan 
Eize 

T. B. Balta 
Yozgad 

A. Sungur 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1945 yılı Bütçe Ka
nununa bağh (A) işaretli cetvelde değişiklik ya

pılması kakında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1945 yıli Bütçe Kanuna bağlı (A) işaretli cet
velin, ilişik cetvelde yazılı bölümleri arasında 
(11 500) liralık aktarma yapılmıştır. 
M A DE 2. — Bu kanun yayım tarihinde yü

rürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu kanunu Başbakan ve Mali

ye Bakanı yürütür. 
Başbakan 

Ş. Saraçoğlu 
Milî Savunma Bakanı 

A. R. Artunkal 

Adalet Bakanı 
R. Türel 

İçişleri Bakanı 
Hürni Uran 

Dışşleri Bakanı Maliye Bakanı 
H. Saka N. E. Sümer 

Milî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
Yücel Sın Bay 

Ekonomi Bakanı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Fuad Sirmen Dr. S. Konuk 

Gümrük ve Tekel Bakanı Tanın Bakanı 
Suad B. Ürgüblü Ş. R. Hatipoğlu 

Ulaştırma Bakam 
A. F. Cebesoy 

Ticaret Bakam 
R. Karadeniz 

Çalışma Bakam 
Dr. S. Irmak 

( S . Sayreı.:39) 
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HükümeUn teklifine loğU 

CETVEL 

B. M. ödeneğin çeşidi 

1 1 Memurlar aylığı 

3 Cami ve mescit hademeleri vazife ve olağanüstü ödenekleri 

Bölüm toplamı 

5 1 Çocuk zammı 

7 1 Kırtasiye 
9 2 Telefon ve diğer haberleşme ücret ve giderleri 

14 4598 sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yol

lukları 

16 Arazi, ormanlar ve zeytinlikler genel giderleri 

23 Mahkeme giderleri 
29 Muhafaza ve fen memurları hayvan yem karşılığı 

Düşülen 

4 500 
4 500 

9 000 

1 250 

1 250 

Eklenen 

9 000 

200 

300 

1000 

1000 

TOPLAM 11 500 U m 

(S. 9*X*İ2&9X 
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$£ Ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

1 Memurlar aylığı 4500 
3 Camı ve~ mescit hademeleri* vazife ve olağanüstü ödenekleri 4 500 

Bölüm toplamı 9 000 

4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gereğince verilecek zamlar 
ve yardımlar 

1" Çocuk zammı 9 000 

îller büro giderleri 
1 Kırtasiye 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
2 Telefon* ve diğer haberleşme ücret1 ve giderleri 

4598 sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yol
luklara 

Arazî, ornianlar ve* zeytinlikler genel giderleri 1 250 

Mahkeme giderleri 

Muhafaza ve fen memurları hayvan ve yem karşılığı 1 250 

w— 

200 

300 

1 000 

1 000 

TOPLAM 11 500 11 500 

(S.SfeyKf:&)/ 



S, Sayısı:40 
İdareci Üyeler Kurulunun Büyük Millet Meclisi 1945 
yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifi ve Bütçe komisyonu raporu (2/90) 

T. B. M. M. 
İdareci Üyeler Kurulu 

20 . XII . 1945 

Yüksek Başkanlığa 

Niğdo Milletvekili iken ölen Faik Soylu 'mm ailesine verilmesi icap eden (6 000) lira tazmi
natın ödenebilmesi için 1945 malî yılı Büyük Millet Meclisi bütçesinin* 1 nci bölümünün 2 âza 
ödeneği maddesinde ödenek mevcut olmadığından mezkûr maddeye (6 000) lira ilâvesi ' için 
aşağıda yazılı kanun tasarısının kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

İdare Âmiri İdare Âmiri İdare Âmiri 
M. Öker î. F. Alpaya 

Bütçe Komisyonu raporu 

2'. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 2/90 
Karar No. 25 

Yüksek Başkanlığa 

Büyük Millet Meclisi 1945 yılı bütçesinde 
değişiklik yapılması hakkında İdareci Üyelerin 
20. XII. 1945 tarihli kanuni teklifi Komisyo
numuza havale buyurulmakla incelenip # görü
şüldü. 

Tasarı, Niğde Milet Vekili iken ölen Faik 
Soylunun ailesine verilmesi gereken 6 000 lira
nın temini maksadiyle teklif edilmiş bulunmak
tadır. 

Bu ödeneğin Maliye Bakanlığı bütçesinin 
385/1 memurlar aylığı tertibinden aktarma ya
pılmak suretiyle karşılanabileceği Hükümetçe 
ifade edilmiş olmakla tasarı bu esasa göre ye
niden yazılmak suretiyle kabul edilmiştir. 
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 

Başkanlığa sunulur. 
Başkan Başkan V. Sözcü 
Kastamonu Edirne Tokad 
T. Coşkan M. N. Gündüzalp H.N.Keşmir 

21. XII. 1945 

Kâtip 
İstanbul 

F. öymen 

Çanakkale 
S. T. Arsal 

Diyarbakır 
Ş. Vluğ 

İsparta 
M. Karaağaç 

İzmir 
M. Birsel 

Manisa 
F. Kurdoğlu 

Samsun 
M. A. Yörüker 

Aydın 
\ B. Alpmmı 

Çorum 
. 1. Eker 

Giresun 
M. Akkaya 

İstanbul 
II. Kortu 

Kayseri 
F. Baysal 

Mardin 
li. Erten 

Burdur 
Ş. Engineri 

Diyarbakır 
R. Bekit 

Giresun 
A. Sayar 

İstanbul 
//. Ülkmen 

Kütahya 
//. Pekçan 

Rize 
T. B. Balta 

Yozgad 
A. Sungur 



ÎDARECÎ ÜYEbER KURULUNUN TEKLÎFl 

MADDE 1."— 1945 malî yılı Büyük Millet 
Meclisi bütçesinin 1 nci bölümünün 2 «ıci üye 
ödeneği maddesine (6 000) lira eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayınlandığı tarihten 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun Büyük Millet Meclisi 
tarafından yürütülür. 

2 — 
BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRÎŞİ 

1945 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cet
velin Büyük Millet Meclisi kısmında değişiklik 

yapılması hakkınla kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1945 yılı Maliye Bakanlığı büt
çesinin 385 nci aylıklar bölümünün birinci me
murlar aylığı maddesinden 6 000 lira indirilerek 
Büyük Millet Meclisi bütçesinin birinci ödenekler 
bölümünün ikinci üye ödeneği maddesine akta: 
rılmıştır., 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Büyük Millet Mec
lisi yürütür. 

( S. Sayısı : 40 ) 


