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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Birinci celse 
Maarif vekâleti bütçesinin heyeti umumiyesi üze

rinde müzakere cereyan ettikten sonra teneffüs için 
celse tatil edildi. 

ikinci celse 
Maarif vekâleti bütçesinin heyeti umumiyesi üze

rindeki müzakere bitirilerek fasılları kabul edildikten 
sonra cuma günü toplanılmak üzere inikada nihayet 
verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Refet Camtez İsparta Çanakkale 

Kemal Ünal Z. 6 . Etili 

HAVALE EDİLEN EVRAK 1JHL 
Teklifler 

1 — idare heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1938 
yılı bütçesinde 8 400 liralık münakale yapılmasına 
dair kanun teklifi (2/4) (Bütçe encümenine) 

Mazbatalar 
2 — 1938 yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı 

bazı dilire bütçelerinde değişiklik yapılmasına dair 

kanun lâyihaları ile idare Heyetinin, Büyük Millet 
iMeclisi 1938 yılı bütçesinde 8 400 liralık münakale 
yapılmasına dair kanun teklifi ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/149, 156, 2/14) (Ruznameye) 

3 — Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum 
müdürlüğü 1938 yılı bütçesine 160 000 liralık munzam 
tahsisat verilmesi hakkmda kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası (1/150) (Ruznameye). 

KÂTÎBLER 

B I R I N C I O E L S I 
Açılma Saati : 14 

BAŞKAN — Şemsettin Günaltay 
Dr. Sadi Konnk (Bursa), Vedid Uzgören (Kütahya). 

« •» 

BAŞKAN — Gelse açılmıştır. Bütçe müza
keresine devam edeceğiz. Nafia vekâleti büt
çesi : 

BÜTÇE E, M!. M. RAİF KARADENZ 
(Trabzon) — Bir teklifim var. Dört vekâletin 
teşkilâtına aid kanunlar vardır. Bu kanunlar 
ruznamededir. Bunlar müzakere edilmedikçe 
bütçelerinin müzakeresi esaslı olmayacaktır. 
Onun için her vekâletin bütçesine tekaddüm 
ederek veya dördünün birden şimdi ve müstace-
len müzakeresinin reye konulmasını Encümen 

namma teklif ediyorum. 
BAŞKAN — Encümen dört vekâlete aid teş

kilât kanununlarmm o vekâletelrin bütçelerin
den evvel müzakeresini teklif ediyor. (Doğru 
sesleri). Şu halde her vekâlet bütçesinden evvel 
ona aid teşkilât kanununu müzakere ederiz. 

Şimdi Nafia vekâleti teşkilât kanununun 
müstacelen ve şimdi müzakeresini reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

3 — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 
1 — Nıafia vekâleti vazife ve teşkilâtı hak

kında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazba
tası (1/128) [1] 

BAŞKAN — Kanunun heyeti umumiyesi hak
kmda söz isteyen var mı? Maddelere geçilmesini 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etme

yenler ... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

[1] 60 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

Nafia vekâleti teşkilât ve vazifelerine dair 
kanun 

MADDE 1 — Nafia vekâleti aşağıda yazılı 
iş ve vazifeleri yapar : 

A - Demiryollar ve limanlar inşaatı işleri; 
B - Su işleri; 
C - Şose ve köprü işleri; 
D - Yapı ve imar işleri; 
E - Nafia şirket ve müesseseleri işleri; 
F - Umumî ve hususî kanunların tahmil eyle-
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diğidiğöf işlet; 

G- - Bu işleri görmeğe ehliyetli fen adamları
nın yetiştirilmesi; 

H - Bu işlere müteallik her türlü şartname, 
mukavelename tiplerile nizamnameler ve tali
matnameler ihzarı. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Beyinize arzediyorum. Maddeyi kabul eden
ler ... Kabul etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Demiryollar ve limanlar inşa
atı işleri şunlardır : 

1 - Devletçe yapılmakta olan ve yaptırılması 
mutasavver bulunan demiryollarının istikşaf, 
etüd ve aplikasyonları; 

2 - Devletçe yaptırılmasına karar verilen de
miryollarının inşası: 

3 - Tahsisatları umumî ve mülhak bütçeler
den tesviye edilmek suretile rıhtım, dalgakıran, 
iskele, şenal ve her nevi limanların etüd inşa, 

tevsi ve temdidleri; 
4 - 3 numaralı fıkrada yazılı işlerden idarei 

hususiyeler, belediyeler veya hususî müessese
ler ce yaptırılacak olanlarının plân, profil ve 
sair fennî evrakile mukavelename ve şartname 
projelerinin tedkik ve tasdiki. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Beyinize arzediyorum. Maddeyi kabul eden
ler ... Kabul etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Su işleri şunlardır : 
1 - Yurd içindeki sularm vaziyet ve tabiat

ları hakkmda umumî etüdler ve rasadlar yapıl
ması; 

2 - Hasarm önünü almak bakımından nehir
lerin ıslahı; 

3 - Dahilî seyrisefain bakmamdan nehirlerin 
ıslahı; 

4 - Bataklıkların kurutulması; 
5 - Sulamalar ve bunların işletilmesi; 
6 - Su kuvvetlerinin kabili istifade hale ge

tirilmesi; 
7 - Yukariki (2, 3, 4, 5, 6) numaralı fıkralar

da yazılı işlere aid tesislerin daimî bakımı; 
8 - îdarei hususiyelere belediyelerin veya 

hususî müesseselerle eşhasm yapacakları bilû
mum mühim sulama işlerine fennî bakımdan yar
dım edilmesi ve inşalarile işletilmelerinin mu
rakabesi; 

9 - içme suyu ve kanalizasyon işlerine aid 
projelerin tedkik ve tasdiki ve bu işlerin mura
kabesi. 

EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Eşhasm ya
pacağı su işlerine fennî halamdan yardım, deni
liyor. Eşhasa Devletin maddî yardım yapacağı 
işler de olabilir, manevî yardım da olabilir. Bu 
maddedeki yardımdan hangisi kaydedilmiştir. 
Yani bu madde maddî yardımlara mâni değil 
mi? 

NAFIA VEKÎi.1 Gl. ALt FUAD CEBESOY 
(Konya) — Değildir. 

BAŞKAN — Madde kabul edilmiştir. 
MADDE 4 — Şose ve köprüler işleri şunlar

dır: 
1 - Askerî, iktisadî ve idarî bakımdan Dev

letçe lüzum görülecek millî şoselerle vilâyet
lerin birinci derecede ehemmiyetli yol şebekele
rinin programlarının hazırlanması; 

2 - Millî şoselerin ve büyük köprülerin İn
şaları ve daimî bakımları; 

3 - Vilâyetlerin yol mesai programlarmm 
tedkik ve tasdiki ile tatbikatının murakabesi; 

4 - idarei hususiyelerin yaptıracakları bilû
mum yol ve köprü proje ve keşiflerinin tanzim 
ve tasdiki ve inşalarmm murakabesi, kabul 
muamelelerinin icrası ve iyi halde muhafaza ted
birlerinin aldırılması. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Yapı ve imar işleri şunlardır: 
1 - Devlet yapı işlerinin teknik ve mimarî 

bakımından ve yurdun imar işlerinin şehircilik 
bakımından tanzimi; 

2 - Muvazenei umumiyeye dahil dairelere ve 
müesseselere aid bilûmum bina ve tesisat proje 
ve keşiflerinin doğrudan doğruya yapılması ve
ya mütehassıslara yaptırılması, inşaları ve esaslı 
tamirleri; 

3 - idarei hususiyelerin yapacakları bilûmum 
binalarla tesisatlarının proje ve keşiflerinin 
doğrudan doğruya yapılması veya mütehassıs
lara yaptırılması ve inşalarmm idare ve mura
kabesi ve kabullerinin icrası; 

4 - Mülhak bütçeli idarelerle belediyeler 
tarafmdan yapılacak keşif bedelleri elli bin li
rayı geçen binalarm ve tesisatlarmm proje ve 
keşiflerinin tedkik ve tasdiki ile bunların alâ
kadar dairelerce teşkil edilecek kabul heyetle
rinde aza bulundurulması; 

5 - Belediyelerce mütehassıslara yaptırılacak 
halihazır haritalarının ve imar plânlarının ted
kik ve tasdiki; 

6 - Musaddak halihazır haritalarile müra
caat ederek talebde bulunan belediyelerin imar 
plânlarının tanzim ve tatbikmda fennî balom
dan yardım edilmesi. 

BASlH KAPLAN (Antalya) — Bir sual so
racağım. Bu maddenin ifade ettiği hususatta 
hakikaten Nafia vekâleti vilâyetlere çok yardım 
ediyor. Yalnız teşkilâtın biraz daha genişletil
mesi lâzımdır. Teşkilât genisliyecek mi? 

NAFIA VEKtLl Gl. ALI FUAD CEBESOY 
( Konya ) — Genişliyeçektir. Çünkü Dahiliye 
vekâleti de imar heyetini bize verecektir. Kad
romuzu daha da genişleteceğiz (Bravo sesleri). 

BASlH KAPLAN ( Antalya ) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? Madde
yi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

m 
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MADtttl 6 -» İTafiâ şirket ve mİesseseİeri iş

leri şunlşuRfîıç: 
1 - Amme hizmet ve ihtiyaçları için Devlet, 

yüâyetye belediyelerce verilecek ifafia, mevzû-
4»a^,4ahil^ imtiyaz, ruhsat. ve mifeaajjelere _„„ .a|d 
aRi^veîename ye şartname tiplerinin flievztiat 
ve ihtiyaçlara uygun, bir şekilde ihzar _. ve tasdi
ki ile bunların tatbikatmm murakabesi; 

2 - Devlet ve vilâyetler yeyâ, su kuvvetinden 
Mjhsal olunan enerjiden maadasijçj^ beledi
yeler, tar^gi^an yerilen imtiyaz, ruhsat veya 
jnüsaaden^elere müsteniden hakikî ve hükmî 
fS^şİar tarafından yüeude getirilen yeyâbud 
devlet, y^ijet ve belediyelerce doğrucan doğ
ruya yapıpı elektrik, havagazı, n% i^amvay, 
tünel, otobüs gibi amme hizmetine mahsus tesis 
ve i§le|me!sri; 

a) Fenni, iktisadî ve idarî esas ve hitamlara, 
memleketin ve tesis mahallinin ihtiyaç ve men
faatlerine uvgün olarak yapılmalarının ve işle
tilmelerinin murakabesi; 

b) Tarife esaslarının tesbiti ve tasdiki ile 
tatbikatının murakabesi; 

c) Umumî şebekelerine bağlı dahilî tesisle
ri yapanların ehliyetlerinin tayin ve muraka
besi; 

3 - Devlet ve vilâyetlere aid arazi, yollar ve 
sulardan istifade veya bunları işgal suretile 
vücude getirilecek elektrik, havagazı gibi tesis
lere aıd. planların tasdiki ve inşalarının mura-
kabâsi 

NAJFİA V, ALI FUAD CEBESOY (Konya) 
— Bu maddedeki, 2 numaralı fıkranm sonunda 
(ve işletmeleri) deniyor, (ve işletmelerin) ola
caka ,..-•-. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Birinci maddede yazılı iş ve 
vazifelerle bunlara müteferri sair hususatı ifa 
edecek Nafia vekâleti teşkilâtı, bir vekilin emri 
altmda bir müsteşar ile; 

Merkezde: 
I - Demiryollar ve limanlar İnşâatı reis

liği; 
II - Su işleri reisliği; 

HI - Şose ve köprüler reisliği; 
IV - Yapı ve imar işleri reisliği; 
V - Nafia şirket ve müesseseleri reisliği; 

VI -, "STuksek fen heyeti; 
VIİ - feftiş heyeti; 

VIII - âukuk müşavirliği; 
IX - Hususi kalem müdürlüğü; 
X - Zat işleri müdürlüğü; 

Î ,XI «, Caizeme müdürlüğü; 
. X|I - Neşriyat müdürlüğü; 
XIII - Seferberlik müdürlüğü; 
XIV -Evrak müdürlüğü; 

Taşrada : 
I - Nafia müdürlükleri; 

II - Millî şose ve büyük köprüler mmtaka 
müdürlükleri; 

III - Demiryollar ve limanlar inşaat baş 
müdürlükleri; 

IV - Nafia şirket ve müesseseleri komiser
likleri ; 

V - Su işleri müdürlükleri; 
VI - Yüksek mühendis mektebile; 

Teknik okulundan ibarettir. 
BAŞKAN -T- Mjitalea var mı? 
RIEFIK İNCE (MAİnsa)-- Bu kanunun esası 

zaten mevcuddur. Esas itibarile bir butiğe mese
lesi olmakla beraber bir de ihtisas meselesidir. 
Ieab ederdi ki bu lâyiha Nafia encümeninden 
de geçsin. Geçmemiştir, müzakeresine de başla
dık. Mevcud kanunla okumakta olduğumuz lâ
yiha arasında esaslarda bir fark Vârmıdfr? Zan
nederim hemen fark yoktur, aynidir. 

NAFIA V. Gl, ALI PUAİ) CEBESOY (Kon
ya) — Aynidir. Fakat iki vekâlet ayrıldıktan 
sonra vazifeler de ayrılmıştır. Sonra daha evvel 
vekaletlerce bazı tecrübeler elde edilmiştir. On
lar da nazarı itibare alınarak bazı fennî kısım
lar da ilâve edilmiştir. 

REFİK İNCE (Mattfca) — işte bu ilâve edi
len kısımlar hakkmda izahat verirlerse memnun 
kalırız, 

NAFIA V. Gl. ALI FUAD CEBESOY (Kon
ya) — Eskisi gibidir. Yalnız nümerote edilmiş
tir, fark budur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda başka mütalea 
yoktur. Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Müsteşar, yüksek fen heyeti 
reis ve azaları, teftiş heyeti reisile müfettişler, 
hukuk müşavirleri, daireler reisleri, yüksek mü
hendis mektebi ve teknik okulu müdürleri, Na
fia vekâletinin inhası üzerine müşterek kararna
me ile, diğer memur ve müstahdemler Nafia ve
kâletince tayin olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 —Nafia vekâleti merkez ve taşra 
kadrosu bu kanuna bağlı cedveîde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cedveHe beraber reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 -•— Birinci maddede yazdı iş ve 
vazifeleri teşkilâta dahil daire reisliklerine tev
zii Nafia vekili tarafmdan yapılır. Diğer daire
lerin vazife ve salâhiyetleri aşağıda; yazılı mad-

: delerde gösterilmiştir. 
BAŞKAN - - lladdeyi röjdriize arzediyöriım. 

Kabul edenler... MmiyenJer... Kabul edilmiştir. 
MADDE 11 — Yüksek fen heyeti: 
Vekâlet dairelerince - hazırlanacak kanun, 

nizamname, talimatname, şartname ve sair pro-
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Relerle esâs programlarını takib ederek mü-
taleasım Vekâlete bildirmek ve yapılmasına lü
zum göreceği değişiklikler hakkında teklif
lerde bulunmak, diğer vekaletler ve dairelerce 
hazulanıb Vekâlete gönderilen kanun ve ni
zamname projelerinden heyete tevdi edilenler 
hakkında Vekâletin alâkadar dairelerinin reyi
ni alarak mütaleasmı bildirmek, yabancı mem
leketlerde Nafia mevzuuna giren bilûmum res
ini ve hususî neşriyatı ve kanunî mevzuatı ta
kib ve tedkik ederek bilhassa demiryollar ve 
limanlar, şose ve köprüler, sular, binalarla sair 
bilûmum Nafia işlerine müteallik umumî ve 
esas programlar, inşaat tarz ve üslublan, fen 
sahasında meydana gelen tekâmülâttan memle
kette tatbiki icabeden yenilikler hakkmda tek
lifler hazırlamak ve kendisine tevdi olunacak 
sair işleri yapmakla mükelleftir. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Haddeyi 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Teftiş heyeti: 
Müfettiş sıfat ve salahiyetini haiz bir reisin 

idaresi altında ve vekilden alacağı direktif da
hilinde Vekâletin emir, idare ve murakabesi 
altmda bulunan bütün teşekkül ve müesseselerin 
Mleümle nmur ve muamelâtını vekil namma tef
tiş ve tahkik eder (Teftiş heyeti reisile müfet
tişlerin sair vazife ve salâhiyetleri ve müfettiş
lerin haiz olmaları lâzzmgelen şerait ve evsaf, 
bir nizamname ile tayin olunur). 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Hukuk müşavirliği : 
Her nevi mahkemeler, icra daireleri ve no

terler tarafından Vekâlete yapılacak tebligatı 
kabul veicab edenlerinin cevablarmı ihzar et
mek, Vekâlet makamından veya vekâlet dai
relerinden gönderilecek mukavelename, şartna
me, kanun, nizamname, talimatname projele-
rile sair evrak, üzerinde tedkikat icra ve hukukî 
niütalea dermeyan eylemek ve Vekâlet maka
mının vereceği diğer işlere aid hukukî neticele
ri tayin etmekle mükelleftir. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Maddeyi 
ıreyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

JffADDE 14 —.Hususî kalem .müdürlüğü : 
Vekâletin teşrifat işlerile vekilin hususî ve 

s gizli i muhaberelerini ve emredeceği diğer işleri 
yapmakla-mhükelleftir. 

BAŞKAN— Söz -isteyen var ;mı? ̂ Maddeyi 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15—-Zat.işlerivmttdürlüğü : 
V«kâletin: bilûmum memur ve müstahdemleri-

nin sicillerini tutmak, tayin, nakil, becayiş^ terfi 
ve tecziye muamelelerini usul ve mevzuatı da
iresinde ifa etmek, kadroların tevziini temin ve 
merkezde maaş ye ücretleri ve tedavi tahsisatını 
ve dairelerin göstereceği lüzuma göre harcn?ait^ 

lan tevzi eylemek, Nafia memurlarına aid te-
kaüd ve yetim maaşlarının tahsis muamelelerini 
intaç etmek, inzibat komisyonunun- işlerini gör
mek ve okullar bürosu muamelâtını idare et
mekle mükelleftir (Müfettilşerin şahsî ve mah
rem sicilleri teftiş heyeti reisliğince tutulur). 

REFİK İNCE (Manisa) — Bu maddedeki 
(tecziye) kelimesini (cezalandırma) yapalım. 

BÜTÇE E. BEÎSÎ MÜKERREM UNSAL 
(İsparta) — Muvafık, 

BAŞKAN — Encümen de muvafakat edi
yor. Bu suretle tashih ediyoruz. 

Haddeyi tashihle beraber reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 16 — ftlalzeme müdürlüğü : 
Vekâlet merkez ve taşra teşlrilMın^ demir

baş, kırtasiye, mj#eferrik;a ve her nevi majzeme-
I lerile bunlara mümasil şair bilûmum ihtiyaca-

tmı temin ve bunları mahallerine sevk ve ay
niyat işlerini idare etmek ye merkez odşioı ve 
bekçilerinin ücretlerini tahakkuk ettirmek ve 

I Vekâlet binasının iyi bir halde bulundurulması-
I m temin eylemekle mükelleftir. 

BAŞKAN — Söz isteyen yar mı? Maddeyi 
kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Neşriyat müdürlüğü : 
Nafia mevzuunu alâkadar eden ilmi, idarî 

ve fennî eserleri ve mecmuaları tejlarikile Ve
kâlet kütüpaneşinde toplamak, Vekâletin bil
umum neşriyatını idare etmek, icabında yaban
cı memleketlerden Nafia mevzuuna temas eden 
resmî ve hususî neşriyatı ve kanunî mevzuatı 
getirmek ve ihtiyaç görülenlerini tercüme ettir
mek, istatistik ve müze işlerile iştigal ve bunları 
idare eylemekle mükelleftir. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Caddeyi 
kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edjjmiştir. 

MADDE 18 — Seferberlik müdürlüğü : 
Kanun, nizamname ve talimatnamelerle Ve

kâletin uhdesine müterettib sefere hazırlık ve 
pasif müdafaa işlerini tedvir etmekle mükel
leftir 

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

MADDE 19 — Evrak müdürlüğü : 
Vekalete gelen ve Vekâletten çıkan bilumum 

evrakı sürat ve intizam ile kayid ve mahallerine 
sevk ve teslim eylemekle mükelleftir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
I ,£abul edilmiştir. 
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MADDE 20 — lİmtaka ve vilâyet Nafia mü

dürlükleri 
Vilâyetlerin iş hacmine göre tayin edilecek 

fen adamlarından mürekkeb şubelerile şose, köp
rü ve yapı işlerini ve vekâletin mütenazır teşki
lâtı olmayan yerlerde diğer idarelerine aid vazi
feleri ifa etmekle mükelleftir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 21 — Demiryollar ve limanlar inşa
at başmüdürlükleri; 

Devletçe yaptırılmasına karar verilen demir
yollarını ve limanlan vekâletten alacakları tali
mat dairesinde inşa etmekle mükelleftir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 22 — Nafia şirket ve müesseseleri 
komiserlikleri : 

Nezdle rinde memur oldukları bilûmum Nafia 
tesis ve işletmelerinin imtiyaz, ruhsat ve müsa-
adenameler ve tanzim edilecek nizamnameler 
hükümleri dairesinde hareket etmelerini temin 
için icab eden murakabeyi yapmak ve vekâletin 
vereceği emirlere göre vazife ifa etmekle mü
kelleftir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 23 — Su işleri müdürlükleri : 
Vekâletin vazifelerine dahil su işlerinden 

mmtakalaımda icra edilenlerini murakabe ve 
vekâletten alacağı su mevzuuna müteallik diğer 
emirleri ifa etmekle mükelleftir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 24 — Nafia vekâleti; merkez ve 
taşra teşkilâtında maaş veya ücretle istihdam et
mekte olduğu her hangi bir memur veya müs
tahdemi, ifası vekâlete aid bir iş için orada vekâ
let teşkilâtı ve münhal vazife bulunub bulunma
ması ile mukayyed olmaksızın, kadroda gösteri
len tahsisatile merkez veya taşrada dilediği yer
de kullanılabilir. 

NAFÎA V. ALÎ FUAD CEBESOY (Konya) 
— « Kullanılabilir » deniyor. « Kullanabilir » 
olacak. 

BAŞKAN — Tashih veçhile maddeyi kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 25 — Devlet hizmetinde vazife al
mış olan yüksek mühendis ve yüksek mimarlar, 
mühendis ve mimarlar, fen memurları kıdem ve 
ehliyetlerine göre aşağıda yazılı derece ve mer
tebeleri alırlar : 

Derecesi 
Mertebesi îlk Son 

Müşavir mühendis, müşavir mimar 2 
Başmühendis, başmimar 4 3 

Derecesi 
Mertebesi tik Son 

Yüksek mühendis, yüksek mimar 10 5 
Mühendis, mimar 12 5 
Baş fen memuru 9 6 
Fen memuru 13 10 

Bu kanunun meriyet tarihine kadar kazanıl
mış olan mertebeler mahfuz olmakla beraber bu 
gibiler halen almakta bulundukları maaşları 
alırlar. Bunların hasbellüzum idarî işlerde is
tihdam edilmiş olmaları mertebelerini ve daha 
yukarı mertebelere terfi haklarını ihlâl etmiş 
olmaz. Devlet hizmetlerinden ayrılanlar, ayrıl
dıkları zamandaki mertebelerini fahrî olarak 
muhafaza ederler. Tekrar Devlet hizmetine gir
mek istedikleri takdirde ancak eski mertobele-
rile girebilirler. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
kabul edilmiştir. 

MADDE 26 -— Vekâlete aid işler için bir Na-
•fia meclisi teşkil olunur. 

Nafia meclisi; müsteşar, yüksek fen heyeti 
reis ve azaları, daireler reisleri (Teftiş heyeti 
reisi hariç) ve bir hukuk müşavirliğinden mü-
rekkebdir. Vekil meclisin tabiî reisi olub, bu
lunmadığı zamanlarda müsteşar veya tevkil ede
ceği zat riyaset eder. Devletin umumî ve hususî 
kanunları ve diğer makamların salâhiyetlerile 
tedahül etmemek şartile nafia işlerine müteallik 
imtiyazlarla vekâletçe ehemmiyetli görülen ame
liyatın mukavele ve şartnamelerini, mukavele
lere merbut inşaat ve ameliyattan doğan ihtilâf
ları ve mukavelelerle kanunların müsaadesine 
göre müddet temdidi gibi işleri ve vekâletten 
havale olunan sair hususatı tedkik ve mütaleası-
nı bir karara rabteder. Bu kararlar - Vekil biz
zat meclise riyaset etmiş olsa bile - ayrıca tas
vibi alındıktan sonra muamele mevkiine konur. 
Meclis azalarının gaybubetlerinde kendilerine 
vekâlet edenler Mecliste bulunur ve rey verirler. 

NAFÎA V. Gl. ALÎ FUAD CEBESOY (Kon
ya) — «Müşavirliğinden» yazılıdır, «müşavirin
den» olacak. 

BAŞKAN — Bu tashihle maddeyi kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 27 — Mnvazenei umumiyeye dahil 
dairelere aid inşaat ve esaslı tamirat tahsisatı, 
her daire namma ayrı ayrı maddeleri ihtiva et
mek üzere, Nafia vekâleti bütçesinde açılacak 
bir fasılda toplanır. Bu inşaat ve esaslı tamirata 
aid her türlü masraflar için taallûk ettiği inşaat 
ve tamirat tahsisatlarından sarfolunur. 

NAFÎA V. Gl. ALÎ FUAD CEBESOY (Kon
ya) — «îçin» deniyor. «îşin» olacak. 

BAŞKAN — Bu tashihle maddeyi kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 28 — Belediyelerde teşkil edilecek 
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fen heyetleri kadrolarında bulunan yüksek mü
hendis, yüksek mimar, mühendis, mimar, ve fen 
memurları belediyelerin inhası üzerine Nafia ve
kâletince tayin olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 29 — Millî Müdafaa vekâletine aid 
bilûmum inşaat ve tamirat ile hususî kanunlar
la salâhiyet almış bulunan muvazenei umumiye-
ye dahil dairelerin yalnız bu işlere aid inşaatı 
kendi fen heyetleri tarafmdan yapün*. 

Şu kadar ki, gerek bu daire ve müesseseler 
ve gerek proje ve inşaatlarını kendi teşkilâtla-
rile yapmağa salahiyettar olan mülhak bütçeli 
idareler, idarei hususiyeler, belediyeler ve sair 
bilûmum Devlet teşekkülleri, Nafia vekâletinin 
tertib ve tanzim edeceği nizamname, talimatna
me ve şartnameler hükümlerine riayete mecbur
durlar. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 30 — 2290 sayılı belediye yapı ve 
yollar kanununun birinci, ikinci ve üçüncü mad
delerinde yazılı Dahiliye vekâletine ve Ankara 
îmar müdrlüğüne aid vazifeler Nafia vekâleti
ne intikal eder. 

REFİK ÎNCE ( Manisa ) — Anlaşılıyor ki, 
İmar müdürlüğü isminde bir teşekkül vardı, bu, 
Dahiliye vekâletinden Nafia vekâletine devre
dilmiş bulunuyor. Bunun esbabı mucibesini lüt
fen izah ederler mi? 

NAFÎA V. Gl. ALÎ FUAD CEBESOY (Kon-
ya) — Eski Nafia vekâleti malûmu âliniz ikiye 
taksim edildiği zaman, yani Nafia ve Münakale 
olarak ayrıldığı zaman Hükümetçe arzu edil
di ki bütün teknik işler bir vekâlette toplansın. 
Dahiliye vekâletinin emrinde bulunan bu heyet 
te bu meyanda addedilerek vekâletimize devro-
lunmuştur. Bu heyetin teknik işleri takviye edi
lerek bir elden idare olunursa daha ziyade fay
dalı olacağı kanaatindeyiz (Muvafık, güzel ses
leri). 

ZÎYA GEVHER ETlLl (Çanakkale) — Bun
lar içerisinde «Ankara İmar müdürlüğü» de da
hil midir ve bunun hakkmda bir karar verilmiş 
midir? 

NAFÎA V. Gl. ALt FUAD CEBESOY (Kon
ya) — Ankara İmar müdürlüğü hakkında henüz 
bir karar verilmemiştir. 

ŞSÎYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — «Ka
nunun birinci, ikinci ve üçüncü maddelerinde 
yazılı Dahiliye vekâletine ve Ankara İmar mü
dürlüğüne aid vazifeler» diye yazılıdır. 

NAFÎA V. Gl. ALÎ FUAD CEBESOY (Kon-
ya) —Ö halde hepsi, yani Ankara îmar müdür
lüğü de dahildir. 

REFÎK İNCE (Manisa) — îmar işlerinin 
bir elde bulunmuş olmasından husule gelecek 
menfaati vekili mesulü kabul ettikten sonra biz

ce Dahiliye vekâletine merbut bir müessesenin 
Nafia vekâletine geçmesinde büyük bir fark 
yoktur. Ancak öyle tahmin ediyorum ki zaten 
îmar müdürlüğü bugünkü kadrosu ile - cedvelde 
artrp artmadığını bilmiyorum - bugünkü kad
rosu ile memleketin her tarafında birden beliren 
ihtiyacatı, su, elektrik, inşaat, belediye tesisatı 
yani her tarafta hayatla beraber husule gelen 
bütün fennî ihtiyacatı, harita yapmak gibi bir 
takım mecburî hizmetleri bir daire ile temin 
etmekte zorluk çekecektir. Esas itibarile mese
lâ; bu Dahiliye vekâletine merbut olan îmar 
müdürlüğünün yapmış olduğu işler ister iste
mez ihzarî mahiyette su, memleket haritaları ile 
meşgul olarak îmar müdürlüğüne gidib tasdik 
ettirmekte idi. Daha da bir çok işler verilirdi. 
Meselâ: her taraftaki su işlerinin vaziyetlerini 
gösteren haritaları memleketlerin hususî vazi
yetlerine göre tayin eden bir branş halinde ça
lışırdı. Bu, belediyeye tâbi olarak, hatta beledi
ye bankasının yardımı ile yaşryan bir müesse
se idi. Gayet doğru idi. Bir umumî noktai na
zardan şehircilik var, bir de her şehrin hususî 
hizmet ve vazifelerinin tasnif ve inkısamı bakı
mından şehircilik vardır. Belediye işlerinin 
böyle bütün teferruatı ile Nafia vekâletine 
almması bence işlerin yığılmasına ve teehhürü
ne sebeb olacaktır. Fena olacaktır demek isti
yorum. Bununla beraber bu teminatı ben esas 
olarak kabul ve hüsnü telâkki ediyorum. Amma 
şimdiden hatırlatmak istiyorum ki bu iş Nafia 
vekâletinin çarkı içinde teehhüre uğrarsa, Gl. 
Fuad arkadaşımızın bu sözü üzerinde herhalde 
biz de söz söylemek hakkını muhafaza ederiz. 

NAFÎA V. Gl. ALİ FUAD CEBESOY (Kon
ya) — înşaallah uzatmamağa bakarız. 

MÎTAT AYDIN (Trabzon) — îmar heyeti
nin teşkilâtını da alıyor musunuz? 

NAFÎA V. Gl. ALÎ FUAD CEBESOY (Kon
ya) — Hayır, hayır almryoruz. 

REFÎK ÎNCE (Manisa) — İşler daha çok 
uzun sürecek. Ben aksini düşünerek söylemiş
tim. Hakikaten şehir teşkilâtı ve imar mesele
si içinden çıkılmaz bir hale gelecek. 

NAFÎA V. Gl. ALÎ FUAD CEBESOY (Kon
ya) — Biz yalnız fennî cihetile alâkadarız, teş
kilâtımızı yaptık. Başarmağa çalışacağız. 

ZÎYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Hü
kümete bilhassa bu maddeden dolayı teşekkür 
etmek isterim. Ankara imarmm geçirdiği safa
hatı bilen ve hatta belediyesinde aza olarak ça
lışmış bir adam sıfatile Ankaranm imar işini 
ve bütün vilâyetlerin imar işlerini Devletin 
mutlalç otoritesine ve tekdirinin kontrolü al-
tma almaktan başka çaremiz yoktur. Refik înce 
arkadaşımızın, vilâyetlerin, belediyelerin müş
külâta uğrayacağı hakkındaki sözlerine gelin
ce; arkadaşlar, bu işleri, Dahiliye vekâletinin 
bir mimar veya mühendisden mürekkeb olan 
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BÜ- feey«t mi daha iyi yapar, yoksa Nafia vekâ
letinin her türlü ve yüzlerce teknisyenlerden 
mürekkep olan bir müessesesi mi? Elbette Na-
lianinM daha iyi yapar. Ondan sonra Nafia 
vekâletâ, projelere münhasır olan bir işi ted-
kik ederken çok daha esaslı olan işleri de ted-
kik edebilir. Vilâyetler ve belediyeler büyük 
masraflara katlanmaksızm Nafia vekâleti bu 
işi üzerine almakla, bütün memleketin umra-
limı üzerine almış oluyor. 

Tasavvur ediniz arkadaşlar, Çanakkale vi
lâyetinde Gelibolunun imar plânı yoktur. Çalış
kan belediyesi vardır, daha haritası yoktur, 
zavallmm. Haritasını yapacak, imar plânını 
yapacak, tasdik ettirdikten sonra, sekiz, on 
parayı i ir araya getirirse imarma girişecek. 
Arkadaşlar. Devlet elini uzatırsa bu gün onun 
ön bin liraya yaptıracağı plânı Uafia vekâleti 
emin olun beş bin liraya çıkarır. Nafia vekâ
leti yarm kazalar için ayrı tipler tesbit ede
cek, belki de böyle bir imar plânını bir ay 
zarfında kendilerine teslim edecektir. Böylece 
de güzel neticeler hâsıl olacaktır. Hükümeti 
tfcbrik liderim. Memlekette imar işini eline al
mış olmakla, bunu Cumhuriyetin esaslı işlerin
den biri olarak telâkki etmektedir. Bunu Na
fia veMteti gibi mesul ve teknikte kuvvetli 
olan bir müesseseye bağlamıştır. Gelelim, An
kara imar işine; bir bütçe münasebetile bunun 
hakkında bazı ricalarda bulunmuştum. Tam 
yeridir, müsaadenizle burada tekrar söyüyeyim. 
Arkadaşlar, Ankaranm imarında belediye ha
kikaten gözlerimizle görülecek kadar güzel bir 
ösör Veftniftir. Tabiî bunda, Devletten de alın
mış y#rlto ve Meclîsin verdiği tahsisatın da 
büyük faydası vardır. Çok çalışkan, iş bilir 
bir elle güzel bir eser yapılmıştır. Fakat ar
kadaşlar, bu iş yalnız öyle Ankaranm üstün
de gördüğümüz işler değil, bir de Ankaranm 
altı vardır. Asıl facia oradadır. Üstünde bu 
kadar kuvvet ve güzellikle yapılan şeyin altı 
daha mühimdir. Senelerden beri Ankarada yap
tığımız işlerin hepsinin heder olmasına doğ
ru gitmektedir. Seneler geçtikçe üstündeki ser
vetin, güzelliğin birden mahvolması mukarrer
dir. Onun için bu işi esaslı bir surette Dev
letin ele alması lâzımdır. Biliyorsunuz, Sıh
hiye vekili arkadaşımız izahat verirken, An
karanm lâğım meselesinin Sıhhiye vekâleti ta
rafından etüd edildiğini ve 'Nafia vekâletine 
devredildiğini söylemişlerdi. Bir çok seneden 
beri, Sıhhîye vekâletinde bulunduğu zaman. 

"fîmdiki-Başvekilimiz bu mesele üzerinde esas
lı'bîr* surette uğraşmış, bir çok mütehassısla
ra müracaat ederek bir proje hazırlamıştır. 
Fakat '-tohîye vekâleti bu işi yapmak vaziye-
tînde'd^pdi ve olamazdı. Arkadaşlar, denili
yor ki Ankaranm serveti bir milyar krymetin-
dedir. -Bilmiyorum o kadar var mıdır. Her 

'halde ytKPfin milyardan aşağı değildir. Böyle 

muazzam bir servet Ankaranm üstünde otur
maktadır. Tasavvur ediniz ki böyle bir şehrin 
lâğımı yoktur. Sıhhat meselesi ne kadar mev-
zubahs ise, maddî zararlar da o kadar çoktur. 
Biliyorsunuz, herkesin evinin önündeki çukur
lar, bilhassa Ankara topraklarının hususiyetin
den dolayı, kendi temeline nüfuz etmek vazi-
yetindedir. Kim 50 000 lira servet koymuşsa 
bu servet mahvolmağa mahkûmdur. Bütün 
Ankaradaki çöküntüler, büyük binalardaki ya
rıklar vesaire bu oynak, killi toprağın su vası-
tasile inhitatmdan hâsıl olmaktadır. Bu gün 
bunlar tamir edilebilir. Fakat 10 sene sonra ne 
olur? Demek Ankaranm bütün serveti bir an
da mahvolacaktır. Ankaranm güzel bulvarları
nı görüyorsunuz. Çamlar boyumuzu geçti ve 
güzel kokularını etrafa neşrediyorlar, güzel 
manzara teşkil ediyorlar. Fakat yarm kanali
zasyon yapıldığı zaman bütün bu güzellikler 
kalkacaktır arkadaşlar. Bunlara verdiğimiz pa
rayı biliyorsunuz. Bilhassa asfalt yollara Dev
letin sarfettiği sermayenin ne olduğunu da bi
liyorsunuz. Binaenaleyh henüz tekemmül dev
resinin ilk kısmında iken bu lâğım meselesini 
ele alarak halletmek lâzımdır. 

Arkadaşlar, bu, yalnız ihtiyaç işi değil, ay
ni zamanda sıhhat işidir. Ankara gibi, memle
ketin güzidelerini sinesinde toplayan bu yerde 
sarî Jbir hastalfğm çıkması bizim için çok ayrb 
Olur. Ayni zamanda çıkması melhuz sari bir 
hastalıkla yüzdeyüz mühim şahsiyetlerin kay
bolması da mümkündür. Hepimia bu felâket 
karsısında mahkûmuz. Ya ben, ya o, ya bu. 
(Gülüşmeler). 

Efendim, insan bazan söz söylerken ağam
dan böyle bir söz kaçırabilir. Maamafih ben 
de bu memleketin bir ferdiyim ve bir şahsiye
tim. Benim kadar sizlerin şahsiyetiniz de bu 
memlekete lâzımdır. Yani ayıblamaym, affeder
siniz. Bunda ayıb bir şey yoktur. Evvelâ ya
şamak, ondan sonra çalışmak. Onun için Sıh
hat meselesinin ehemmiyetli rolü vardır. Sıh
hat noktai nazarından bunu da düşünmek mec
buriyetindeyiz. 

Arkadaşlar, Ankaranm daha büyük bir felâ
keti vardır. Ekserimiz burada 18 senelik Anka
ralıyız. Ben ise 40 senelik Ankaralryrm. Buraya 
çocukken geldim. Dikmenden, Çankayaden ge
lecek sular ve sel bu yepyeni Ankarayıyerinden 
^oynatabilir. Hele Yenişehiri Döşnenden, yuka
rıdanseyrettiğiniz aoıan hüküm vern êk için ne 
mühendise, ne •mimara, ne de hesaberya ihtiyaç 
vardır. jO^aaaanetliidereyi tabiat ancak felâket
leri kucaklaması için getirmiştir. Nihayet kucak-
lıya-kuoaklıya Yenişehir bulv&raıa -götürüyor. 
Bir defasında Hilâliahmerin bahçesi arkasındaki 
evlerin basma gelmiş olanı bilirsiniz. Onlar bu 
derenin küçük zaarasBaauğraddar, Sahabüyttğü 
de olabilir. Oralarda ev olmadığı zaman selin 
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hayvanları nasıl süreklediğini unutmuş değiliz. 
Biz Ankarada Taşmektebde okuduğumuz zaman 
oraların deniz haline geldiğini gözlerimizle gör
müşüzdür. 

Demek ki sıhhat, servet ve felâket noktai 
nazarından Ankarada lâğım işi, bu gün derhal 
nazarı dikkate almacak bir mesele haline gel
miştir. Bunu ne belediye, ne kimse yapabilir, 
ancak Devlet yapabilir. Fakat paramızı santimle. 
hesab ettiğimiz bu zamanda Devlet bu parayı 
verecek midir? Arkadaşlar bu, şahısların işidir. 
Buna herkes seve seve iştirak edecektir. 50 bin li
ralık servetini bir binaya koyacak insan, Ankara 
lâğım inşaatı için de bir mikdar parayı seve seve 
verecektir, Ankaranm imarmda hissesi olacak
tır. Demek ki Ankaranm lâğmımı düşündüğü
müz zaman yalnız Devletin sırtından para çıka
cak değildir. Kendinizi yoklaymız, bir eviniz 
varsa, dişinizden, tırnağınızdan güçlükle arttıra
rak yapabildiğiniz bir evin böyle bir âkibete 
duçar olmasını ister misiniz? Esasen her sene 
muayyen bir para variyoruz. Hiç bir ev yoktur 
M senede üç def a, hatta bazı evler ayda üç kere 
belediyenin arabasını getirtip de çukurunu te
mizletmiş olmasm. Bu, ayda üç kere olursa 30 
lira, senede olursa tasavvur edin mikdarmı. Bi
naenaleyh bu iş olursa ev sahibi bu paraya kendi 
malı için seve seve verecektir. Burada sıhhati 
de mevzubahs olduğu için halk her zaman bu 
fedakârlığı yapabilir. Bu büyük iş senelere mün-
kasem bir iştir. Binaenaleyh kendisinden büyük 
bir faaliyet ve enerji beklediğimiz Nafia vekili
miz bunu seve seve üzerine alırlarsa bu güzel 
şehirimizin altmdan ikinci bir imar işini yürü
teceğine ben eminim. Bunu vaid buyururlarsa 
buradan büyük bir hazla ayrılacağım. Bunu rica 
ediyorum. 

BÜTÇE E M . M. RAİP KARADENİZ (Trab
zon) — öyle zannolundu ki, bu madde ile An
kara imar müdürlüğü kaldırılıyor ve onun va
zifesi Nafia vekâletine intikal ediyor. Halbuki 
maksad bu değildir. 

Belediye yapı ve yollar kanunu bir hüküm 
koyuyor. Orada deniyor ki, her belediye şeh
rin haritasını muayyen müddet içinde yaptırta
cak ve Dahiliye vekâletine gönderecek, Dahi
liye vekâleti bu haritaları tasdik edecek. İkinci 
olarak da, belediye şehrin müstakbel plânını yap
tırtacak, bu plân Ankara imar müdürlüğünce 
tasdik olunacak. 

îşte bu vazifeler daha evvel çıkan Nafia ve
kâleti teşkilât kanunile - ki bu kanun onun ye
rine kaim olacaktır. - Nafia vekâletine verilmiş
ti. Bu kanunda ise eski hükümler tekrar edil
diği içindir ki o hükümlerde tekrar edilmiş bu
lunuyor. 

Bu madde yazılmayacak olursa, yapı ve yol
lar kanunu mucibince bu plânlan tasdik işi 
kemafissabık Ankara imar müdürlüğüne veya 
Dahiliye vekâletien aid olacaktı. 

Halbuki Ankara imar müdürlüğü tamamen 
belediyeye bağlanmış ve Dahiliye vekâletinden 
ayrılmış bulunduğu gibi Dahiliye vekâletinde de 
bu işi görecek her hangi bir teşekkül mevcud de
ğildir. Bu itibarla kemafissabık Nafia vekâle
tinin bu işi görmesi münasib görülmüş ve böy
lece filî vaziyeti idame etmek maksadüe bu mad
de konulmuştur. Ankara imar müdürlüğü ke
mafissabık faaliyetine devam edecektir. 

ZIYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Efen
dim, madde sarihtir. Ankara imar müdürlüğü
ne aid vazifeler Nafia vekâletine intikal eder, 
diyor. Esasen bizi sevindiren madde budur. Muh
terem Vekil de bunu böyle kabul ettiler. Üç de
fa sordum, evet dediler. Şimdi Karadeniz ar
kadaşımız kürsüye geldiler ve Ankara imar mü
dürlüğünün işlerinden çok memnun olacaklar ki 
bunun aksini söylediler (Gürültüler, gülüşme
ler). Hayır mesele öyle değildir. Elimizdeki 
kanun • sarihtir, işte aynen okuyorum : Madde 
30 — « 2290 sayılı belediye yapı ve yollar ka
nununun birinci, ikinci ve üçüncü maddelerin
de yazılı Dahiliye vekâletine ve Ankara imar 
müdürlüğüne aid vazifeler Nafia vekâletine in
tikal eder. » Arkadaşlar daha ne kalır? Vazife
ler intikal eder de yalnız bir müdürlük mü ka
lır? İntikal intikaldir, mesele bitmiştir. Nafia 
vekâleti de bunu kabul etmiştir. İşleri Nafia 
vekâleti yapacak da biz uyuyan İmar müdürlü
ğüne 100 küsur bin lira para mı vereceğiz? Ma
demki Nafia vekâleti bunu kabul etmiştir, Büt
çe encümeni de bunu kabul etsin, bitsin (Gülüş
meler). 

NAFİA VEKİLİ Gl. ALİ FUAD CEBESOY 
(Konya) — Bu 30 ncu maddenin müzakeresini 
ya bendeniz iyi anlayamadım, yahud maksadımı 
anlatamadım. Burada madde sarihtir. Madde 
diyor ki ; « 2290 sayılı belediye yapı ve yollar 
kanununun birinci, ikinci, üçüncü maddelerinde 
yazılı Dahiliye vekâletine ve Ankara imar mü
dürlüğüne aid vazifeler Nafia vekâletine intikal 
eder. » Sırf bu vazifelere münhasırdır. Ziya Gev
her arkadaşımızın teklifleri büsbütün başka bir 
mevzudur. Yakında Heyeti Vekile bir kanun tek
lif edecektir, Heyeti Celilenize gönderilecektir. 
O vaMt bunu uzun uzadrya mevzubahs edersi
niz. 

Bir mesele daha var ki, o da, Ankaranm ka
nalizasyon meselesidir. Hükümetimizce bu iş 
bir Devlet meselesi olarak telâkki edilmiş, Nafia 
vekâletine verilmiştir. Ankarada yapılacak ka
nalizasyon işi için Vekâletimiz hazırlanmaktadır. 
Bu işin imkân derecesinde yapılmasına teşeb
büs edilecektir. 

BÜTÇE E. M. M. RAİF KARADENİZ (Trab
zon) — Ziya Gevher arkadaşım, maddeyi ilk de
fa okuyunca bu maddenin, Dahiliye vekâletine ka
dar olan fıkrasının yukanki hükme bağlı oldu
ğunu ve fakat oradan aşağı olan hükmün ise 
müstakil bir mana ifade ettiğini zannettiler. 
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ZİYA GEVHER ETÎLİ (Çanakkale) — Gü

zel. Teşekkür ederim. 
RAIF KARADENİZ ( Trabzon ) — Bunun 

üzerinde mütalea dermeyan ettiler. Halbuki 
maksad bu değildir. Kendilerinin zannettiklerin
den ayrı şekilde ve sarih surette mana çıkmakta
dır. Fakat her hangi bir sui tefehhüme mahal 
kalmamak için tensib buyurursanız maddeye bir, 
iki kelime ilâvesile başka şekle koyalım. 

ZIYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Tak
ririm var. 

RAİF KARADENİZ (Trabzon) — (Devam
la) Müsaade ediniz, biz nasıl yapmak istediğimi
zi anlatalım, siz de ondan sonra teklifinizi ya-
pm. 

«2290 sayılı belediye yapı ve yollar kanu
nunun birinci, ikinci ve üçüncü madelerinin Da
hiliye vekâletine ve Ankara îmar müdürlüğüne 
verdiği vazifeler Nafia vekâletine intikal eder 
(Güzel sesleri). 

Maddenin bu şekilde tashihini rica ediyo
rum. 

ZÎYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Ar
kadaşlar, bu kanunun biz sarih olarak manasmı 
böyle anlıyoruz. Koyanlar başka türlü mana 
kasdetmişler. Amma onu biz burada halledebili
riz. Bu çok kolaydır, bir takrirle, Heyeti Umu
miye münasib görürse bu halledilir. Yalnız arka
daşlar Ankara îmar müdürlüğünün vaziyeti, 
bir kere düşününüz, bu denilebilir ki küçücük 
bir vücud üzerine onun yirmi misli bir kafa gibi
dir. Ankara îmar müdürlüğünün vaziyeti bu
dur. Parası yoktur, kâfi mikdarda teknisiyen-
leri yoktur, kâfi vesaiti yoktur, otoritesi yoktur 
ve kendinden on misli vazife almıştır. 
Şimdi her gün gazetelerde, bilhassa bizim An
kara gazetesinde makale çıkar. Kaçak kat, ka
çak bodrum yapılıyor. Hakikaten yapılıyor. 
Demekki mâni olamıyor, çünkü otoritesi yoktur. 
Eğer vekâlet bunu eline alır ve Ankara için hu
susî bir teşekkül yaparsa o vakit arkadaşlar bü
tün bunlar kalkmış olur. 

Sonra arkadaşlar nerede iki kafa vardır, ora
da iş yapılamaz. Ankara îmar müdürlüğü Dahi
liye vekâletine mi söz anlatsm, Ankara valisine 
mi söz anlatsm, Dahiliye vekâletinin plânı ile 
mi gitsin, Ankara vilâyetinin plânı ile mi gitsin, 
ne yapsm? Bütün bozukluk buradan çıkıyor. 
Ben geliyorum, Dahiliye vekiliyim, şehirler hak
kında bir prensibim var, bunu böyle yapacaksın 
diyorum. Aman efendim, ben bunun için sene-
lerdenberi çalıştım, plânlar yaptım. Hayır olmaz. 
Aralarına beşer metre bırakarak yapılan bahçeli 
evler mülgadır. Onlar blok olacak. Bahçelerine 
bu kadar ağaç diktik, bu kadar su parası verdik, 
orada hava alıyorduk, şimdi ne olacak? Görü
yor musunuz arkadaşlar akibeti ve faciayı. De
mekki üç kafalı idare esasen iş yapamaz. Bütün 
vilâyetleri de imar edeceğimize göre bu işi Dev
let eline alırsa milyonlarla para sarf ettiğimiz bu 

güzel Ankara esaslı bir plâna sahib olacak ve 
hiç kimse ses çikannryacaktır. 

İkinci bir mesele; Şurayi devlet meşelisi. Bu 
gün Şûray devlet yalnız imar işile meşguldür. Her 
gün bir dava açılıyor, rica ederim, Şurayi devlet 
bunun için mi yapıldı? Arkadaşlar şurayi dev
letin diğer vazifesini yapamaması hep bu yüz
dendir. İşte böyle kanunî vaziyette İmar müdür
lüğü mefkut olmaktadır. Vaziyet bu şekli alın
ca, İmar müdürlüğü, canım senin evin de böyle 
olsun demeğe mecbur oluyor. 

Onun için arkadaşlar tam zamanıdır. Güzel 
bir fırsat elimize geçmiştir. Ankarayı seviyor
sanız, çocuğunuza mamur bir Ankara bıraka-
caksanız, Gl. Ali Fuad gibi enerjik bir arkadaşın 
eline vereceksiniz. Bir takririm vardır, bunu 
kabul edeceğinize eminim. Kanunun numarasını 
bilmiyorum. Af buyurun. Başka çare yoktur 
(Kabul sesleri ve alkışlar). 

SIRRI IÇÖZ (Yozgad) — Muhterem arka
daşlar, bu kanun Ankara imar müdürlüğündün 
Nafiaya bağlanmasının yeri olsun olmasm ben
deniz de Ziya Gevher arkadaşımın mütaleasma 
tamamen iştirak ediyorum. (Bravo sesleri) An-
karanm bu güne kadar geri kalmasının sebebi 
diyebilirim ki imar müdürlüğüdür. Bundan bir 
ay evvel Ankarada Dağ mahallesinde evi bulu
nan bir fukara oradaki evinin plâna göre yıkı
lacağını öğrenmiş ve düşünmüş, evini 800 liraya 
satmış. Aktepe yolunda ufacık bir bağ yeri al
mış, ev yapmak istemiş, plân yaptırmış, 
masraf etmiş, aylarca uğraşmış. İmara gel
miş, orası bu semte, daha iki sene zar
fında inşaata müsaade edilemez, diye iki 
satırlık yazı ile adamm emelini yıkmış. Şimdi 
o adam sattığı evde 30 lira kira ile oturuyor. 
Elindeki parasını da bitiriyor. Otobüsle Kala
baya teşrif ederseniz Kalaba köyü ile şose ara
sında yer yer taş ve kireç yığılı olduğunu gö
rürsünüz. Orada bir gece temel atılır, bir gece 
duvarı bir metre olur, ertesi gün bir az daha 
yükselir. Dördüncü gece karakol haber alır yı
kar. 15 nci gün birdenbire evin meydana çıkmış, 
bitmiş olduğunu görürsünüz. Ankaranm imarma 
değil hemen hemen imhasma âmil olan bu vazi
yet karşısında, ben de, yerinde olsun olmasm,... 

EHEFIK İNCE (Manisa) — Kanun yapıyoruz. 
Yerinde olsun olmasm ne demek? 

SIRRI IÇOZ (Devamla) — Muhterem Nafia 
vekilinden bunu kabul etmelerini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bir takrir vardır, okunacaktır. 
Yüksek Reisliğe 

Halen îmar müdürlüğünün lâğvedilerek bu 
işin Nafia vekâletine devrini taleb ederim. 

Çanakkale 
Ziya Gevher Etili 

NAFÎA VEKÎLÎ Gl. ALÎ FUAD OEBESOY 
(Konya) — Hakkımda gösterdiğiniz teveccüh 
ve itimada çok teşekkür ederim. Böyle bir va-
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zif eyi de tahmil ederseniz elimizden geleni yapa
cağız. Yalnız bu bir teşkilât kanunudur. Bun
dan sonra Hükümet ayrı bir kanunla imarm bi
ze geçmesi hakkında bir kanun getirecektir. O 
zaman bu mesele halledilmiş olur. Maamafih 
nasıl tensib ederseniz bittabiî ona uymağa mec
buruz. 

ZİYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Ha-
yır. Şimdi bunu kabul ederiz. O kanun da ge
lirse onu da ayrıca görüşürüz (Reye sesleri). 
Bunun gelecek teşkilât kanunlarile hiç bir alâ
kası yoktur. Çünkü Ankara imar müdürlüğü hu
susî bir müessesedir. Bu takdirde Ankara imar 
müdürlüğünü Naf ia vekâletine verdiğimiz zaman 
ona vermiş olduğumuz tahsisatla bu vazifeler ol
duğu gibi Nafia vekâletine devredilmiş bulunur. 
Binaenaleyh bu takririmin onunla hiç bir alâka
sı yoktur. Gelecek iş, vilâyetlerle Nafia vekâ
leti nasıl çalışacak, onu gösterecektir. Bununla 
hiç bir alâkası yoktur. Maamafih geleceği bah
sedilen o kanunla Ankara kelimesi geçecek olur
sa ona göre de bir şey yaparız. Fakat şimdi 
prensib itibarile Ankara imar müdürlüğünün 
Nafia vekâletine devrini temin edelim. Bunun 
adı zaten teşkilât kanunudur. Binaenaleyh bu 
teşkilâtın içerisine Ankarayı da dahil edebili
riz. Bundan daha iyi teşkilât kanunu olur mu? 
Diğer teferruat gele dursun. Onu hallederiz. 
Onun için takririmin reye konularak kabulünü 
rica ederim arkadaşlar. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMÎRAG (Sivas) 
— Muhterem arkadaşlar; Ziya Gevher arkada
şımızın.... 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Hak
kı vardır (Gülüşmeler). 

ABDURRAHMAN NACİ DEMÎRAG (Sivas) 
— Ankara imar müdürlüğü hakkındaki şikâyeti 
tamamen yerindedir. Ben şahsen bu müşkülâta 
maruz kalmış bir arkadaşınızım (Kim kalmadı, 
sesleri). Belki Ankarada bu müşkülâta maruz 
kalmayan pek azdır. Yalnız işi bir şahsî safha
sından, bir de hakikî safhahsmdan tedkik etmek 
mecburiyetindeyiz. Ankara imar müdürlüğü 
Ankara belediyesinin bir şubesidir. Ankara 
imar müdürlüğü Anakra belediyesinin vasrtai ic-
raiyesile hareket edecek bir müessesedir. Bir 
dairei belediyeyi Nafia vekâletine vermek doğru 
Jrir hareket değildir. Oradaki hataları tashih 
etmek, Dahiliye vekâletinin nazan dikkatini cel-
bedecek, haUan tasarruf ve menfaatini ihlâl 
edecek hareketlerin önüne geçmek lâzımdır. 
Yoksa belediye vezaifini Nafiaya devretmek 
doğru bir şey değildir (Evet sesleri). Bunun dü
zeltilmesini rica ederim. 

REFİK İNCE (Manisa) — Ben işe usul nok
tasından itiraz edeceğim. Yaptığımız iş bir ka
nundur. Kanunların mebdeinden müntehasma 
kadar, muayyen maksad ahenkle yürütecek bir 
müessese olduğunu hatırdan çıkarmamak lâzım
dır. Kanunlar her hangi bir müessesenin yerine 

I kaim olacak yeni bir tesis yaparken dahi ara
larındaki ahengi muhafaza etmek kaydi esasiye-
sine tâbidir. Burada Bütçe encümeni veyahud 
Hükümet, yapı ve yollar kanununun birinci, 
ikinci, ve üçüncü maddelerindeki ihtiyacı na-
jzarı dikkate alarak teşkilât kanununun içerisi
ne giren şu müesseseye, Nafiaya aid olan vazife
lerin şu kısımlarını ilâve etmek suretile işi hal
letmek isterken bir arkadaşın takririle şu veya 
bu- icraatın zaman olsun veya olmasın mütalea-
sile, 6 müessesenin heyeti umumiyesini ortadan 
Saldırmak, bu memlekette ahenkli iş görmek 
mesuliyetini üezrlerine alanlar için doğru değil
dir. 2290 numaralı kanundan şu dakikada be
nim haberim yoktur. Bir arkadaşın takririle 
bu kanunu ilga ediyoruz. Rica ederim, imara; 
taallûk eden bir kanunun icrasile mükellef olan 
vekili aidi burada yok iken bunun ilgasına git
mek, vazı kanun usullerine tamamile muhaliftir. 

Çok rica ediyorum, Vekilin, Dahiliye vekâ
letince buna aid bir kanun gelmek üzere oldu
ğuna dair sözlerine intizar etsinler. İmar mü
dürlüğü ile bu şehir ne yanmış, ne de yıkılmış-
tır, ne de harab olmuştur. 

Bir takrirle bir kanunun ilgası gibi vaziyet
lerin önüne geçmeğe ihtiyacımız vardır. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Dahiliye 
vekilinin huzuru olmadıkça Riyaset makamının 
bu takriri reye koymaması lâzrmgelir. Usul 
noktasından arzediyorum. 

ALİ RIZA TÜREL (Konya) — Ankara İmar 
müdürlüğü bir teşekkülü kanunidir, hususî bir 
kanunu vardır. Refik İncenin sözlerine tamamen 
iştirak ediyorum, mevzu ile alâkası omayan bir 
kanunun müzakeresi münasebetile bir takrirle 
bu müdürlüğün lâğvi yanlış bir muamele olur. 
Onun yerine ne ikame edeceğiz, teşkilât ve va
zifeleri ne olacaktır? Sabır buyursunlar, bahso-
lunan kanun gelsin, işi etrafile tedkik edelim, 
yanlış bir şey yapmayalım. (Doğru sesleri). 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ar
kadaşlar, herhangi bir işde usul meselesi çıkar
sa onun hallinden basit bir şey yok. Usule gi
reriz ve o suretle hallederiz. Biz prensipten bah
sediyoruz. Şimdi İmar müdürlüğünün vazifesi 
Nafia vekâletine intikal etmekle belediyeye bir 
tecavüz mü olacak? (Tabii sesleri). 

Müsaade buyurun, İzmirde bir İmar müdür
lüğü var mıdır? İmar işlerini belediyeler görür, 
belediyeler kanununa istinaden. Kastamonide 
imar müdürlüğü var mıdır, yoktur. Belediye
ler kanununa ve elindeki diğer yapı kanunları-

nna istinaden bu işi orada da belediye görür. 
İmar müdürlüğü Ankara için, hususî bir te-

eşekküldür. Bu, belediye kanunlarile alâkadar 
değildir, Yanlış olarak belediyenin üzerine 
tahmil edilmiş bir yüktür. Vazife değil. 
(Gürültüler). Müsaade ediniz de izah edeyim. 
Binaenaleyh, bu kanunun imar müdürlüğüne tah-
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mil ettiği vazife olduğu gibi zaten Nafia vekâ
letine intikal edecektir. 

Sonra buyurdular ki, Dahilye vekili bu mü
zakerede bulnumadılar. Zannederimki, başta Baş
vekil de hazır olmak üzere Hükümet buradadır. 
Müzakere edebiliriz. Sonra takririmin usule 
mugayir olduğundan reye konulmamasmı arzu 
ettiler. Usul meselelerinin halli gayet kolaydır. 
Eğer yaptığımız usulsuzse, usule gireriz. Fakat 
yaptığım usule uygundur ve yolundadır. Nizam
name sarihtir. Maamafih, asıl mesele bu değil, 
prensib meselesidir. Prensib itibarile bütün ar
kadaşlarla beraberiz. Eğer usul noktai nazarın
dan muvafık görmüyorsanız takririmi geri alı
rım. Bu kanun geldiği zaman - ki biran evvel gel
mesini rica ediyorum - bu mesele hallolunsun. 
Takririmi usulsüz olduğundan değil, sırf Refik 
ince arkadaşımızın hatırı için geri alıyorum. 
Yoksa usule muvafıktır ve prensib itibarile de 
Meclisin yüzünden bellidir ki, bunu kabul ede
cektir. Ben usulden çıkan bir adam değilim. 
Hatta bu usulsüz lâfın geçtiği için takririmi ge
ri alırım. Fakat bu kanunun geldiği zaman, aid 
olduğu encümen şurasını nazarı itibare alsın : 
Ankara belediyesine, bütün kadrosu sizin verdi
ğiniz tahsisatla vücude gelmiş bir imar müdür
lüğü yaptırmak baştan başa yanlıştır. Onun kapa
site ve tekniği, imkânu ihtimali var mıdır ki, 
Nafia vekâletinin kudreti ile ölçülebilsin? Hangi 
teşkilât kanunudur bilmiyorum. Karadeniz ar
kadaşımız lütfen hangi kanundur söylesinler. 

RlîlAT VARDAK, (Zonguldak) — Bu kanun 
gelmez, 

ZIYA GEHÎER ETlLt (Çanakkale) — Arka
daşımız gelmez diyorlar. Ben takririmi geri alı
yorum. Fakat böyle bir kanun gelmezse ken
dim bu kanun lâyihasını teklif edeceğim. 

RAlF KAKADENÎZ (Trabzon) .— Çok gü
zel. 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayetine aid bir 
takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir. Maddenin reye arzmı tek

lif ederim. 
Konya 

Riza Türel 
BAŞKAN — Takriri reyinize arzediyorum-

kabul edenler ... Etmeyenler ... Müzakerenin ki
fayeti kabul edilmiştir. 

Mîaddeyi encümenin tashih ettiği şekilde re
yinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 31 — Nafia vekâleti: Yüksek mü
hendis mektebinde ve teknik okulunda yabancı 
mütehassıs ve profesörler istihdamına ve bun
larla müddeti beş seneyi geçmemek üzere mu
kaveleler akdine salahiyetlidir. 

BAŞKAN — Maddeyi cedvelle beraber reye 

arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 32 — 2819 numaralı kanun ile teş
kil edilmiş olan Elektrik işleri etüd idaresi Na
fia vekâletine bağlanmış ve mezkûr kanun ile 
Iktisad vekâletine verilmiş olan vazife ve salâ
hiyetler Nafia vekâletine devrolunmuştur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 33 — ihtisas mevkii oldukları bu 
kanuna bağlı cedvelde işaret olunan memuri
yetlerde istihdam olunacaklara 1452 sayılı ka
nundaki evsaf ve şeraite tâbi olmaksızın mükte-
seb hak teşkil etmemek üzere kadrolardaki mu
ayyen maaşlar verilebilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 34 — 26 mayıs 1934 tarih ve 2443 
sayılı, 18 mayıs 1935 tarih ve 2718 sayılı, 14 ha
ziran 1935 tarih ve 2799 sayılı, 4 kânunuevvel 
1936 tarih ve 3074 sayılı ve 22 haziran 1938 ta
rih ve 3476 sayılı kanunlarla işbu kanuna mu
halif bulunan sair ahkâm ilga edilmiştir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Nafia vekâle
tinde ücretle müstahdem bulunanların ücret
lerinin tekabül ettiği maaş emsal hasılmı geç
memek şartile bu kanuna bağlı kadro cedve-
lindeki memuriyetlerden birine tayin suretile 
bir sene içinde ve bir defaya mahsus olmak 
üzere maaş derecelerini tesbite Nafia vekili 
salahiyetlidir. 

Şu kadar ki bu gibilerin Devlette veya Dev
lete aid müesseselerde geçen maaşlı ve ücretli 
hizmet müddetlerinin mecmuuna nazaran ve 
1452 sayılı kanunun 8 nci maddesindeki 15 sene 
kaydma bakılmaksızın mezkûr kanunda yazılı 
intisab ve terfi şeraitine göre tesbit edilecek 
maaş derecesi kendileri için mükteseb hak sa
yılır ve bu suretle tayin olundukları derece 
emsal hâsılı arasmdaki fark kendilerine ücret 
olarak verilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — işbu kanuna 
bağlı cedvele göre memuriyeti derecesi yükselen 
memurların yeni derecelerine muhassas maaş
ları alabilmeleri, halen almakta oldukları maaş
lar da 1452 sayılı kanun hükümleri dairesinde 
müddetlerini ikmal etmiş bulunmalarile müm
kün olur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Bu kanunun me
riyetinden önce Nafia vekâleti teşkilâtında 
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mevcud ve maaş emsali hasılmm tamamı veya 
fazlasmm ücret olarak verilebileceği yolundaki 
salâhiyetlere ve 2443 sayılı kanunun muvakkat 
üçüncü maddesine müsteniden tayin edilmiş 
olanlardan halen mezkûr vekâlet teşkilâtında 
müstahdem bulunanlara verilmekte olan ücret
lerin unvan tadiline bakılmaksızın ayni vazi
fede bulundukları müddetçe şahıslarına mün
hasır olmak üzere verilmesine devam oluna
bilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 35 — Bu kanun 31 mayıs 1939 ta
rihinden muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 36 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Nafia vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzedi-
yorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

2 — 1939 malî yılı muvazenei umumiye kamu
nu lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/1) 

A - Nafia vekâleti bütçesi. 

BAŞKAN — Nafia vekâleti bütçesine geçi
yoruz. Heyeti umumiyesi hakkmda söz istiyen 
var mı? 

ABDURRAHMAN NACİ DEMIRAĞ (Sivas) 
— Muhterem arkadaşlar, Nafia vekâleti bütçesi 
müzakere olunurken, bu teşkilâtın yapmış ol
duğu işlerin hemen her safhasına iştirak etmiş 
bir arkadaşınız sıfatile, bazı dilek ve ihtisasla
rımı arzetmek istiyorum. 

Ne yazıktır ki dünya emniyetsizliğinin şu 
dakikada hükümran olduğu bir zamanda bulunu
yoruz. Bu itibarla Türk milletinin ve onun ve
killerinin düşüneceği şey, her şeyden evvel mille
tin istiklâline karşı göz dikenlerin gözönünü çı
karmak için lâzım geldiği kadar kuvvetle Millî 
müdafaa ihtiyaçlarını temine gayret etmektedir. 
Bu söyliyeceğim sözlerin belki bu günkü bütçede 
yeri olmryacaktır. Fakat bu gibi anormal hâdi
seler mutlaka ilâ nihaye devam etmez. Bir gün 
tabiî vaziyetler hudüs edecektir. Bu itibarla ya
pılması lâzım gelen işler için Meclisin nazarı dik
katini celbetmek ve ihtisaslarımı muhterem Hü
kümete arz ve iblâğ için bir kaç şey söylemek 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Cumhuriyet nafiasmı, 
Cumhuriyet senelerinde yaptığı eserlerin büyük
lüğünü görüp takdir ediyoruz. Ben tabiî bu işin 
içinde olmak sıfatile daha yakmdan alâkadarım. 
Fakat Cumhuriyetin 15 nci yılı münasebetile 
çıkan broşürü gördüm. Oradaki rakamlar benim 

dahi vaziyeti tamamile kavramadığmu. ve hâdi
selerin hepsinin dimağımda menkuş bulunmadı
ğını göstermesi itibarile yapılan işler cidden şa
yanı şükrandır. 

Cumhuriyet nafiasmı muhtelif zamanlarında 
idare eden zevatm hizmetleri hakikaten milletçe 
şükranla kaydedebilecek kadar mühimdir. Bu iti
barla kendilerini şükranla ve minnetle anmak 
vazifemdir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Muhterem arkadaşlar, Nafia vekâletinin 
yaptığı ve yapmakta olduğu büyük işler ara
sında en evvel gelen şimendifer siyasetimizdir. 
Şimendifer siyaseti, Büyük Şefimiz İsmet Inö-
nünün Başvekâleti zamanmdan beri azimle, 
imanla,, irade ile takib ettiği bir siyasettir ve 
maaşşükran görüyoruzki tamamen muvaffak 
olunmuştur. Bu itibarla bütün millet namına 
huzurunuzda onun önünde eğilmeği bir vazife 
bilirim. Tarih onu hem vatan kurtarıcısı, mil
let kurtarıcısı, hem de Türkiye şimendiferinin 
banisi olarak ilelebet yadedecektir. Arkadaş
lar, şimdiye kadar takriben 3 000 kilometre 
kadar şimendifer inşaatı yaptık. Düz bir ara
zide 30 000 liraya mal olan şimendifer inşaatı 
bizim memleketin ekseriya tesadüf edilen yer
lerinde bazan 200 000 - 300 000 liraya malol-
muştur. Demekki düz bir arazide 3 000 kilo
metrelik şimendifer; beher kilometresi 3 000 
liraya mal olacakken, bize vasatı olarak 100 000 -
120 000 liraya malolmuştur. Bu kısa zaman 
içinde biz 3 000 kilometrelik hat yaptık, fakat 
haddizatında düz bir arazide 12 000 kilomet
relik yol yaptık demektir. Böyle 15 sene gibi 
kısa bir zaman içinde arızalı sahada 3 000 ki
lometre düz arazide 10 - 12 bin kilometrelik 
şimendifer yapmak ancak Türke mahsus bir 
muvaffakiyettir. Türk mühendislerinin, Türk 
sermayedarlarının ve Türk âmirlerinin azmü 
iradesile yapılmıştır. Bence şimendifer işi, he
definin % 80 ine vâsıl olmuş demektir. Daha 
yapılacak bir kaç eserimiz vardır. Diyarba-
kırdan Cizreye ve Tatvana giden iki hat var
dır ki, bu hattın yapılabilmesi için Meclisi 
Âliden tahsisat verilmiştir ve bitirilmesine, ça
lışılmaktadır. Bir de Tatvan - Kotar istika
metinde İrana gidecek olan devamı için de muh
terem Nafia vekilinin tahsisat isteyeceklerin
den eminim. Bunda da mutlaka hedefe vara
cağız. 

Bir de İstanbul yolunu kısaltacak Adapaza
rı - Bolu hattı vardır. Kanaatımca bunun da 
biran evvel yapılması lâzımdır. Ümid ederim 
ki Nafia vekâleti bunu da yapar. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Yerköy - Yozgad -
Çorum hattı vardır. înşaallah onu da yaparlar. 

ABDURRAHMAN NACÎ DEMlRAG (De
vamla) — Ona da geliyorum. Divrikide' demir 
madenleri vardır. Bunun gün begün ehemmi
yeti artmaktadır. Şimdiye kadar 15 milyon 
ton tahmin ediliyordu. Fakat son yapılan 6 
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sondaj neticesinde bunun 30 milyon ton oldu
ğu anlaşılmıştır. Fakat yapılacak ciddî son
dajlar neticesinde 30 milyon değil 100 milyo
nu da geçmiş bulunacaktır. Bu itibarla mem
leketimizin merkezinden mühim bir kütle Ka-
rabüke veya sahillerimize çıkacaktır. Kara-
büke gelecek şeyler için bu günkü mesafe zan
nederim, takriben bin kilometre kadar bir me
safedir. Bu kadar mühim bir kütleyi nakle
derken o yolun kısaltılması her halde düşünü
lecek bir iştir. O da Sumucakla Hacıbayram 
arasında takriben 150 - 160 kilometrelik bir 
hat yapılırsa, bu mesafe 150, 160 kilometrelik 
bir kısalma olacaktır. Bu büyük kütlenin nak
li de o derece kolaylaşacaktır. 

Bir de Trabzonluların hoşuna gitmek için 
- ki kanaatim de odur - söyliyeyim, o da Trab-
zonun dahile bağlanmasıdır. Fakat bu her hal
de evvelce söylediklerim hatlar yapıldıktan 
sonra sıraya lâzımgelen bir iştir. 

Bundan başka Nafia vekâletinin meşgul ol
duğu bir su siyasetimiz vardır. Bu su siyaseti
mize 3 - 4 sene evvel başlanmıştı. Ulu Şefimiz 
buna da elini koydu. Nihayet su işi için Mec
lisi Âlinize 31 milyon liralık bir tahsisat geldi. 
Nafia vekâleti Su idaresi kendisine tevdi edi
len vazifeyi hakkile ifa eder bir hale geldi. 
Geçen gün Maliye vekilinin söylediği gibi, 19 
milyonluk kısmın ihalesi yapılmış, 5 - 6 mil
yon liralık kısmı ihale edilmek üzere bulunmuş 
ve bakiyesinin de bu sene zarfında ihale edile
cek bir hale gelmiş olduğunu söylediler. Hakika
ten bizim için iftihar edilecek bir şeydir. Emi
nim ki bu sene sonuna kadar 31 milyona kadar 
olan kısmı da ihale edilmiş olacaktır. Ve bunu 
filî sahalarda da göreceğiz. 

Arkadaşlar; asıl derdimize geliyorum: O da 
yol siyasetimizin şimdiye kadar tamamile, hak
kile halledilmiş olmasıdır. Bundan tabii Nafia 
vekâletimize hata isnad etmek hatırıma gelmez. 
Bu işin esasmı halletmek lâzımgelir. Nafiaca 
neşredilmiş istatistiklere nazaran memleketimiz
de 40 bin kilometre araba ve otomobil geçecek 
yolumuz vardır. Bunun 17 bin kilometresi ma-
kadem şose ve 23 bin kilometresi ham yol, yani 
toprak yoldur. Burada arzetmeğe mecburum ki 
bu 17 bin kilometre şosenin 7 bin kilometresi 
bozuk 10 bin kilometresi geçilebilir bir halde
dir. 

Muhterem arkadaşlar; Bu 40 bin kilometre
lik yolu 760 bin kilometre murabbaı mesahamı
za taksim edersek kilometre basma 19 kilomet
re isabet eder. Birer misal olmak üzere arze-
deyim ki; Almanyada ve Italyada beher kilo
metre basma isabet eden yol mikdarı bize naza
ran on misli, Fransa ve îngilterede yirmi misli 
fazladır. Tabii biz kendimizi, bugün onlarla mu
kayese edecek değiliz. Onlar asırlarca evvel baş
lamış ve çalışmışlardır. 19 kilometre murabbar 

arazimize isabet eden bir kilometre yolu kabul 
edersek bugünkü ihtiyacımıza göre bunlarm 
ikmali ve hakikaten geçilir bir hale vazı lâzım
gelir. Bu yollarm bir kerre umumî bakım mas
rafı var. Aşağı yukarı en mütevazı bir hesabla 
beher kilometresine 100 lira bakmı masrafı kor-
sak 17 bin kilometresine 1 700 000 lira lâzım
dır. Sonra bir de şosalarm vasatî 10 senede bir 
balastının, kırma taşlarmm tecdidi lâzımgelir, 
beher kilometreye, yapılan hesablara köre 200 
lira isabet eder. Bu suretle bir kilometrenin 
masrafı 300 lira ediyor. Şu vaziyet karşısında 
hesab edersek bakım masrafı 17 000 kilometre 
için 1 700 000 lira ve tecdid masrafı olarak 
3 400 000 lira eder ve arzettiğim 23 bin K. M. 
lik ham yolun beher metresi için 20 kuruş kor-
sak 460 000 lira da bu eder. Bu suretle yekûn 
5 560 000 lira olur. Bu para sırf bugünkü vazi
yetin idamesi içindir. Halbuki bir de bu yollarm 
da artık peyderpey yapılması lâzımdır. Ve bu
nun zamanı gelmiştir. 

7000 kilometrelik bozuk yollarm tecdidi için 
kilometresi 6 bin liradan 42 000 000 liraya ve 
23 bin kilometrelik ham yolun kilometresine 12 
bin liradan 276 milyon lira ki ceman 318 mil
yon liradrr. Demek ki arkadaşlar, bu günkü va
ziyette 5,5 milyonluk tamirat masraf ma ilâve
ten 318 milyon liralık yol yapma masrafı var
dır. Bu 40 000 kilometrelik yol için sarfedile-
cek mikdardrr. Buna mukabil varidatımız ne
dir? 1937 de yol bedeli olarak nakden 10,5 
milyon lira alınmıştır. Bundan başka 2 600 000 
lira mukabilinde amelei mükellefe kullanılmış 
ki ceman yekûn 13 100 000 lira eder. Bunun 
4 750 000 lirası başka yerlere, ve maarife sarfe-
dilmiştir. Maarif vekilimizin beyanatından an
ladığıma göre, şayanı şükran ki, mektebleri 
müvazenei umumiyeye almak için bir teşebbüs
te bulunmuşlar. Bu yola girmekle bu paranm 
mühim bir kısmı nafiada kalır ve nafia da daha 
kolaylıkla işlerini görür. Bu şekil mektebleri-
misin de lehindedir, iane ile idamei hayat gibi 
gayri tabii bir vaziyetten kurtulur. 1938 senesi 
yol mükellefiyeti mikdarı 1 600 000 nakden ve 
950 bini de çalışmak suretile borçlarını ifa et
mişlerdir. Yol parası her yerde bir değildir. 
Bazı yerlerde altı lira ve bazı yerlerde 4 
liradır. Hepsini altı liradan hesab etsek 1938 
senesi yol varidatı 15 milyon küsur bin 
liraya baliğ olur. Muhterem arkadaşlar, 
bu 318 milyon liralık yol inşaatımız ki bu bi
zim vatanımız için asgarî bir haddir. Bu inşaat 
beş senede mi, 20 senede mi, 25 senede mi bit
sin? Ben şöyle bir hesab yaptım ve dedim ki, 
25 senede bitsin. Yani 25 sene sonra 40 bin kilo
metrelik yola sahib olalım. Bunun hesabını, tak
simini yaptığımız zaman senede 18 milyon lira
nın bütçemize girmesi lâzımdır. Bu sene olmaz
sa gelecek sene, 18 milyon liranın bütçemize gir-
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mesi lâzımdır. Bundan başka, aynca asfalte 
edilecek yollar için bir milyon, ve büyük köprü 
inşaatı için de bir milyon lira tahsis edilirse 
Nafia vekâletinin senelik yol bütçesi 20 milyon 
liraya arzı ihtiyaç ediyor demektir. Yalnız yol
lar için. 

Muhterem arkadaşlar, demin arzettiğim gi
bi yol tahsisatı ayırmak şartile, ve Hükümetin 
tezayüd edecek varidatile bu gaye üzerinde git
mesi lâzımgelir. Bir de benzine konan resmin 
de buna konulmak şartile bu memleketin yol me
selesi halledilmiş olur. Bendenizce de bundan 
başka çare yoktu:-. Yolsuzluk yüzünden duçar 
olduğumuz zararı ziyan hakikaten çok büyük
tür. Halkm, hayvanların, otomobillerin uğra
dığı müşkülât çok büyüktür. Nafia vekilinden 
bilhassa rica ediyorum. Bu hususta bir şey ha
zırlasınlar, Hükümete ve Millet Meclisine takdim 
etsinler. 

Yoldan sonra bir de yapı ve imar işleri hak
kında arzetmek istiyorum. Yapı ve imar işleri 
de memleketin mühim işlerinden birisidir Nafia 
vekâleti bunu da ehemmiyetle nazarı dikkate al
mış ve buna aid teşkilâtı da yapmıştır. Fakat 
bu günkü teşkilât da yine biraz azdır. Tezyid et
meğe çalışacaklardır. înşaallah önümüzdeki se
neler şimendiferde olduğu gibi muvaffakiyetli 
semereler vermeğe başlayacaktır onlar da. İn
sanlarda daima iyisini aramak arzusu vardır. 
Bu arzu iledir ki işi tenkid mahiyetinde değil bu 
işin daha mükemmel olması için temenni olarak 
arzediyorum. 

Bir de liman işlerimiz vardır. Maalesef bu
na da henüz başlanamadı. Fakat bir Ereğli ve 
Çatalağızı meselesi vardır. îktisad vekâleti ile 
Nafia vekâleti arasında' muhtelifünfih kalmıştır. 
îktisad vekâleti Çataağızmda, Nafia vekâleti 
ise Ereğlide yapmağı düşünmüştür. Her halde 
bu Ereğli ve Çatalağızı meselesi halledilmeli ve 
limanm yapılmasına başlanmalıdır. Çünkü bu 
işi yapmak zamanı gelmiştir. Limansızlık yüzün
den çektiğimiz elem ve ıztırabı hepimiz görmü
şüzdür. Öyle zannediyorum ki bu liman işinde 
mutlak surette ecnebilere muhtaç değiliz. 

Bilhassa Karadeniz Ereğlisi limanma başla
mak üzere yerli teşkilât ve sermaye ile bu işi 
başarmak imkânı vardır. Bu iş diğer işler için 
teşebbüs ve mümareseyi arttıracaktır. Bu gün
lük ihtisasımı bu kadarla arzetmiş oluyorum. 
(Alkışlar) 

RASIH KAPLAN (Antalya) — Arkadaşlar; 
Naci arkadaşımızın bahsettikleri limann işlerine 
bendeniz de temas edeceğim. 

Gerek Akdenizde, gerek karadenizde kışm 
seyrü seferi mümkün kılacak bir iltica limanı
mız yoktur. Her sene bu yüzden bir çok zayiat 
veriyoruz. Gerek vapur, gerek insan zayiatı. 
Ondan sonra nakliyatın durması yüzünden ikti
sadî zayiatımız gene başkadır. Ben Îktisad vekâ
leti ile Nafia vekâleti arasındaki, şuraya mı, bu

raya mı, meselesini münakaşa edecek değilim. 
Ben yalnız memleketin vaziyetinde gördüğümüz, 
hissettiğimiz, şeylerin bize emrettiği bu günkü 
zaruretlerden bahsedeceğim. 

Arkadaşlar, her şeyden evvel biri Akdenizde, 
diğeri Karadenizde olmak üzere bir iltica limanı 
yapmak lâzımdır. Kışm seyrü seferi mümkün 
kılacak bir limanm birini Karadenizde, birini 
Akdenizde yapmamız lâzımdır. Mutahassıs arka
daşlarımız, Akdenizde hangi limanı; Karadeniz
de hangi limanı yapmak lâzımdır, bunu tabiatile 
tesbit ederler. Bunu siyasî makamlarımıza bırak
mamalıdır. Bu işi ne Îktisad ve ne de Nafia ve
kaleti yapamaz. Seyrüsefer için, bu memleketin 
nakliyatı için Karadenizde ve Akdenizde birer 
liman lâzımdır. Kışın tehlikeleri bertaraf etmek 
için Karadenizde hangi liman lâzımdır, Akdeniz
de hangi liman lâzımdır, bunu kendimizden olan 
fen heyetimiz, denizcilerimiz tesbit etmelidir. 
Bunu siyasete bırakmryalmı. 

ikinci ricam da; yüksek heyetinizin kabul 
buyurduğu kanunla Antalya şimendiferine baş
ladık; kanunî müddeti içinde Antalyaya vara
madık. Arkadaşlar 2 veya 4 senedir inşaat dur
muş vaziyettedir. Bu hattm yapılan kısmma sarf 
ettiğimiz milyonlara mukabil, işletmeden hakkile 
istifade edemiyoruz. Onun için Heyeti celile-
nizden, Maliye vekilimizden ve Baş vekilimizden 
bu yolun Antalyaya varması için çareler arama
larını rica ederim. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Biz de iştirak 
ederiz. 

RASIH KAPLAN (Devamla) — Arkadaşlar; 
bu yurda, Adana ve izmir mmtakası gibi bir 
iktisad mmtakası, zengin bir mmtaka daha ka
zandırmak için Antalya şimendiferini biran ev
vel bitirmek lâzımdır. Bu memlekete çok varidat 
verecek olan o sahayı, biran evvel merkezimize 
şimendiferle bağlamak lâzımdır. Arkadaşlar 
biraz evvel bahsettiğim liman vaziyeti dola-
yısile, sonbaharda, kışta ve ilkbaharda nakliyat 
yapılmıyor. Halbuki burası iklim itibarile mem
leketimizin bize yegâne turfanda meyva ve sebze 
yetiştiren bir mmtakasıdır. O mmtakada deniz 
yolu ile turfanda zamanmda nakliyat yapılma
ması yüzünden, iktisadî vaziyet dolayısile, mem
leket inkişaf edemioyr. Binaenaleyh oraya ya
pacağımız masraf, şimendiferin bir iki senelik 
varidatile temin edilecektir. 

Arkadaşlar, memleketin ve ulusun kalkınma
sında bu hattm yapacağı fayda büyük olacak
tır. Memleketimizin nüfusunda keza büyük te
siri olduğu gibi yine memleketimizin çok mühim 
olan müdafaası için icab ettirdiği lüzum aynca 
Heyeti celilenize izaha hacet brrakmryacak va
ziyettedir. Binaenaleyh hepinizin benimle bera
ber, Vakil arkadaşlarınızdan ricalarıma iştira
kinizi rica ederim. Bu vaziyeti bir an evvel hal
letmek için Hükümetimizden çare aramalarmı 
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ricaya bilhassa bana iştirakinizi dilerim, (işti
rak ederiz sesleri) 

MITAT AYDIN (Trabzon) — Arkadaşlar, 
yeni Türk Cumhuriyeti son vakayi ve hâdisatla 
tarihî yeni bir devreye giriyor. Bu devirde de 
eski zanmada olduğu gibi bütün ihtiyacı nazarı 
dikkate alarak yeni faaliyetine yeniden yeniye 
muvaffakiyetler katacaktır. 

Biliyorsunuz ki arkadaşlar bu günkü mede
niyet merhametin, insafm, her türlü insanî va
sıfları hiç birisine krymet atfetmemektedir. 0-
nun nazarmda kendi seviyei medeniyetine çık-
mryanlar, mutlaka kendi silindiri altmda ezilme
ğe mahkûmdur. Tabiî Cumhuriyet Hükümeti bu
nu müdrik olduğundan bize büyük ve yeni yeni 
terakkiler getirmiştir. Arkamıza dönüp baka
cak olursak büyük bir âbidei medeniyet ve 
terakki görürüz. Bundan dolayı yalnız biz değil 
bizi sevenler değil, sevmiyenlerin de bizi takdir 
ettiklerine şahid oluyoruz. Fakat bu kâfi midir 
arkadaşlar? Bana öyle geliyor ki kâfi değil
dir. Çünkü önümüzde bizden medeniyetçe ile
ride bulunanlara bakacak olursak aramızdaki 
kısmm mühim mikdarda açık olduğunu görürüz. 
Size bir misal arzedeyim. Meselâ şimendifercilik 
sahasmı ele alalım. Şimendifercilik sahasında 
8 bin km. lik hattrmız var. Bunun 4000 bin km. 
sini bilfiil biz inşa ettik. Memleket idaresini ele 
aldığımız zamanki vaziyeti düşünelim. Bütün 
hatlar ecnebilerin elinde, memleket tamamile 
harab vaziyette idi. Şimdi memleketin imarma 
doğru yürümekteyiz. Evvelce yapılanlara ilâve
ten 5 - 6 bin km. lik hatta daha ihtiyacımız 
var. Arkadaşlar, memleketin imarma doğru gi
diyoruz. Tabu bu, şayanı şükrandır. Fakat de
min arzettiğim gibi ileriye doğru bakacak olur
sak bunu çok küçük görüyorum. 

Şimendiferlerden bahsediyordum, bize saha 
itibarile yakm olan memleketlerden meselâ Fran-
sada 80 bin kilometrelik hat vardır. Bizim ise 
8 bin, Almanyada 120 bin kilometre, Lehistanda 
35 bin kilometrelik hat vardır. Demekki arka
daşlar. bunlara nazaran çok geriyiz, buralarda 
ayrıca kanallar, şoseler, asfalt yollar da vardır. 
Bizim bütün bunlara mukabil 8 bin kilometrelik 
hattrmız vardır. 

Su işlerimize de yeni başlamış bulunuyoruz. 
Fakat biz bundan bu ihtiyaçlarımızın büyük
lüğünden korkacak değiliz. Şunu arzedeyim ki 
Türkiye Cumhuriyetinin muvaffakiyetlerini teş
kil eden esas ve tılsım, her şeyi olduğu gibi 
görerek ona göre tedbir almaktır. Cumhuriyet 
Hükümeti için bir asrı on beş seneye sığdırdığını 
söylüyoruz. Bu nisbet doğru ise şimdi de Refik 
Saydam Hükümeti bu on beş seneyi on seneye, 
beş seneye sıkıştırmak için iki, üç misli daha 
fazla çalışmak mecburiyetindedir. Ümid ediyo
rum ki Türkiye Cumhuriyeti bu işi de muvaffa
kiyetle başaracak ve Türk halkı da büyük şefle
rinin etrafmda toplanarak tamamile muvaffak 

olacaklardır. Az zamanda bu işi göreceğimizi 
söyleyebilirim. 

Bu gün Nafia vekâleti teşkilât kanununu 
kabul ettik. Gördük ki eski Nafia vekâleti iki
ye ayrılmıştır. Bunun gayesi tabiatile eski ida
reyi daha faal ve serbest çalışmağa sevketmek-
tir. Bu sözlerle Nafia vekâletinin işi azalmıştır 
demek istemiyorum, bilâkis işi tezauf etmiştir. 
Bu itibarla ben Hükümetimizin ve onun faal ve 
enerjik vekilinin bu işleri muvaffakiyetle başar
masını temenni ederim. 

Sözlerimi bitirmeden evvel bir kaç nokta üze
rinde bir kaç ricada bulunacağım. 

Birincisi sular meselesi üzerindedir; su siya
seti üzerinde biraz konuşmak istiyorum. Emin 
Sazak arkadaşımız bir beyanatı esnasında, Ana-
dolunun merkez kısmmm, yaylanm kuraklığın
dan bahsettiler ve Maliye vekilinin nazarı dikka
tini çektiler. Hakikaten bu günkü vaziyet Ma
liye vekilinin nazarı dikkatini celbedecek vazi
yettedir. Cumhuriyetin teşekkülündenberi bu 
yerlerimizde kuraldık daima mevcuddur. Fakat 
buna karşı Nafia vekâleti bir şey yapmış mıdır? 
Arkadaşlar. Ben derim M, Sular idaresi 3,4 mil
yon lira sarfederek bu kurak yerleri sulayabi-
lirdi. Belki arkadaşlarım derhal söyleyecekler
dir. Büyük su küçük su siyasetlerimiz vardır. 
Fakat memleketimizin ihtiyacı da nazarı dikkate 
alınmalıdır. Bu gün Aydın vilâyeti bekliyebi-
lir. Adana vilâyetimiz zengindir, bekleyebile
cektir Fakat Anadolu yaylası hakikaten fakir
dir. Bir inşaat yapılırken en çok varidat temin 
eden membalan göz önüne almak bir mühendis 
için esastır. Bu zengin vilâyetlerimiz için doğ
rudur amma artık bu Ankara sahasmı, yayla 
kısmmı düşünmek de vazifei asliyemiz içindedir. 
Bir misal olmak üzere arzediyorum. Amerikalı
lar bu gün yapmış oldukları bendlerle dünyayı 
hayran bırakmışlardır. Bu gün 280 metre irti-
famda bendler yapılmıştır. 20 sene evvel bir 
bend yapılacak denildiği zaman insan hayretler 
içinde kalırdı. Fakat bunu bu gün yapmakta
dırlar. Belki 5, 10 sene sonra bunun aksi tesiri
ni malî ve ziraî sahada biz de göreceğiz. Fakat 
bunlar böyle büyük işleri düşündükleri zaman 
para kazanmayı da vasıta yapmışlardır Biz de 
bu gibi büyük işler yaparken para getirecek ve 
maliyemize avridat temin edecek şekilde etüd 
yapmalıyız. Ondan sonra büyük işlere sırasile 
girmeliyiz Bendeniz bunların bu etüdlerin ya
pılmadığı manasına söylemiyorum. Bu işler ya
pılırken bu gayelerin de nazarı dikkate almma-
pmı rica maksadile arzediyorum. 

Şimendifer işi : Biraz evvel de arzettim. Nü
fusumuz Fransızlar kadar 38 milyon değil, 18 
milyondur. İnsana geliyor ki, sekiz bin kilomet
relik yol 18 bin kilometre olmalıdır. Haydi bu
nun bir kısmını keselim de 14 bin kilometre ol
sun. Şimdiye kadar yapılan yol sekiz bin kilo
metredir. Bu 60 bin kilometreyi yapmak çok 
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müşküldür, onun için bu işte küçük şimendifer 
siyasetini nazan dikkate almak lâzimgelecek-
tir. Hatıra gelebilir ki, şimendifer yerine yol
larımızı yapar, kamyonlarla nakliyat yaparız. 
Fakat arkadaşlar bu memlekette kamyonla nak
liyat yapmak meselesini bertaraf etmelidir. Çün
kü lâstiği, susu, busu hariçten gelen bir vasıta 
ile şimendifere rekabet etmeğe imkân yoktur. 

Bu her vakit böyledir. Üç yüz tonluk bir şi
mendiferin taşıdığı hamuleyi nakletmek için üçer 
tonluktan yüz tane kamyon ister. Bunun da iki 
yüz tane soförü bulunmalıdır. Binaenaleyh kam
yonun şimendiferle rekabet etmesinin imkân ve 
ihtimali yoktur. O halde küçük şimendifere 
geleceğiz. Küçük şimendifer büyük şimendiferin 
görmüş olduğu bütün işleri görür, bütün nakli
yatı yapar. Fakat kabiliyeti tahmiliyesi daha 
az olur. Meselâ büyük şimendifer üç yüz ton 
çekerse, küçük işmendifer yüz ton çeker. Buna 
mukabil bunun kilometresi masarifi 30 - 35 000 
liraya çıkar. Yani büyük şimendiferim yapıla
cak bir kilometresi ile 3, 4, 5 kilometre yol yapı
labilir. Konferans vermiş gibi olmayayım, bun
larda hatta yataklı vagonlar da mevcuddur. Bi
naenaleyh bu küçük şimendifer meselesini mem
leketimizin ihtiyacına göre düşünmek ve yapmak 
lâzımdır. Çünkü büyük şimendiferi tamamile bi
tirmek ve memleketimizi döşemek ihtimali yok
tur. 

Yol meselesi : Arkadaşım yol hakkında kıy
metli malûmat verdiler. Bu 370 milyon lirayı 
bulacak. Bir etüd yapalım, biz kendimiz de şu 
şekilde mütalea edebiliriz Ne bileyim biz ha 
yatmda babası parasmı yemiş, harab hale gelmiş 
bir çiftlik sahibi vaziyetindeyiz. Bu çiftliğin de
releri, yolları harab olmuş, ziraati azalmış vazi
yetteyiz. Bunun her neresinden bakarsak işe 
başlamak çok müşküldür. Binaenaleyh bu çift
lik sahibi nasıl düşünür ise biz de o şekilde dü
şünmeliyiz. 

Geçen günü müdürü umumî arkadaşlardan 
birisi, Hakkâriye gitmek için ham yol bile olma
dığını, katırla gitmek lâzımgeldiğini, bazı yer
lerde onun da kullanılamadığını söylüyordu. 
Memleketimizin bir tarafında asfalt yol yapar
ken diğer tarafında hiç olmazsa ham yol yap
mağı düşünmek lâzımdır. Herkes meslekinde 
büyük işler yapmak istediği gibi bir mühendis 
de büyük bir köprü yapmak, şimendifer yapmak 
arzu eder. Mühendislerimizden bu fedakârlığı 
beklemeliyiz. Binaenaleyh memleketimizde bu 
suretle vaziyete müsaid daha pek çok işler ya
pabiliriz. 

Refik înce arkadaşımız geçen günü pek tat
lılıkla dinlediğimiz tenkidlerinde mühendislere 
karşı acı olarak (illallah bu mühendislerden) 
buyurdular. Aziziye tüneli münasebetile arka
daşımızın söyledikleri bu sözlerden evvel, bu 
işi, bürosuna gidib tedkik buyurmuş olsalardı 
vaziyeti daha iyi görmüş olacaklardı. Demin 

Abdrrahman Neci arkadaşımızın dedikleri gibi, 
memleket arazisinin bir çok yerleri gayri müsa
id olmasından, başka yerlerde 40 bin liraya, 50 
bin liraya çıkan bir işin, bizde yüz bin, 2 yüz bin 
liraya mal olduğu vakidir Bilhassa bizde tünel 
meselesi hakikaten tahminin fevkinde güçtür. 
Meselâ Fransada tedkikat yapan Niksu bir ki
lometresinin dört yüz bin liraya mal olduğunu 
görmüştür. Her yerde bu şekilde işler, bir çok 
arızalar vukua gelmiştir. Bunlar için illallah 
deyecek hiç bir şey yoktur. 

15 senelik Cumhuriyet devrinde yapılan iş
lerde Cumhuriyetin terakkisinde. diğer memur
lar kadar, mühendislerin de bir avuç harcı var
dır. 

Karabük meselesine gelince; burada da tek-
nisiyenlere temas buyurdular. Yirmi "beş sene 
evvel ilim ilerde idi, bu gün teknik sözü daha ile
riye gitmiştir. 

Bankacılıkta teknik, maliyede teknik, zi-
raatte teknik, hatta hukukta da teknik. Eğer 
Karabükte bir hata varsa yalnız inşaat tek
niğinde değil maliyecilikte, bankacılıkta, hatta 
hukuk teknisyeninde de hata vardır. İtiraf 
edeyim, Karabük meselesi daha yepyeni bir 
iştir. Bunda eğer hata varsa birinci defa ola
rak affetmek lâzımdır. Eğer ikinci bir hata 
yaparsak bilaistisna tecziye yoluna gitmek lâ
zımdır. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Bendeniz Na-
fia vekâleti işlerimiz hakkmdâ bazı maruzat
ta bulunacağım. Bu hususta bizi meyus eden 
bir hâdiseden bahsedeceğim. Böyle işittim. Bu
rada vaktile Yulyos Berker diye bir şirket 
varmış, Kütahya - Balıkesir, Ulukışla - Kay
seri hattının müteahhidi imiş, bü şirketin; 
maalesef öteden beri bütün enerjisini, kabili
yetini Devletin aleyhine, memleketin selâbeti-
ni zafa düşürmeğe sarf eden bir yerli avauka-
tın tahrikile Devlet aleyhine bir milyon lira
lık dava açtığmı ve hakem tarikile de bu işin 
bu günlerde derdesti hal olduğunu işittik. Bu 
işde müddeinin tamamen yüzü karadır, bizim 
tamamen hakkımız yerindedir. Bütün cihanm 
dahi bildiği bu işde hakemlerin de vaziyeti 
iyi görerek bizim hakkımızın teslim edileceği
ne ve müddeiye de, utanmaz mısm, deneceği
ne kani olduğum için bu hususta arkadaşları
ma arzı malûmat etmek istedim. 

Arkadaşlar, bu şirket iş yaptığı vakit biz 
de çalışıyorduk. Muhtelif Türklerle iş yapıyor
lardı. Elindeki seksiyonu Türklerin 1Ö0 kuru
şa yaptığı işleri onlar 250 kuruşa maletmişler-
dir ve bîr takım gayri dürüst hareketlerde bu
lunmuşlardır ve görenleri memnun etmemiş
lerdir. Böyle olduğu halde bu şirket kendi 
kabahatini müdrik ve yaptığı işlerin gali ve 
fahiş olduğunu bildiği halde Devlet aleyhine 
dava açmak suretile, zannederim bu şirket bu 
kadar ayıb bir şeyi yapamazdı. Fakat bizim 
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tabaamızdan Gat Franko mu nedir, bilirsiniz, 
îzmir Rıhtım şirketinde para kaçakçılığı yap
mış, Devlet aleyhine bir takım mesavi ihzar 
etmiş, Hükümetin İsveç grupile yaptığı işde 
Devletin aleyhine on binlerce lira zarar ver
dirmeğe sebeb olmuş, yani nerede bir işimiz 
varsa onda bir âfet, bir belâ olmuş olan bu 
adam. bu işin ioine de girmiş, bu şirketi, tah
rik etmiştir. Türk milleti teşkilâtı esasiyesine, 
Parti programına koymuş. Türkçe konuşan ve 
kendisine Türküm diyene, Türk tebaası olana 
Devletten ayni muameleyi görecek. Buna he
pimiz hürmetkarız. Fakat milletin bu kadar 
âlicenabane ve dürüst hareketine karşı, içimiz
den bilhassa yahudi cemaatinden bazıları dai
ma Devletin, milletin aleyhine çalışmışlar, bu 
memlekette kaç ahlâk bozulmuşsa kısmı azami
ni onlar yapmışlardır. 

BEFÎK ÎNCE (Manisa) — Kendisini bura
da müdafaa edemiyenler hakkında hiç olmaz
sa isim tasrih etmeyin. Ne olursa olsun bir va
tandaştır. 

EMİN SAZAK (Devamla) — Memleketin 7 
milyon meselesi var. 

REFÎK ÎNCE (Manisa) — Mahkemen var, 
hâkimin var. 

EMİN SAZAK (Devamla) — Efendim, bu
rada reis var. 

Bu adam bence daima, memleketin muka
vemetini kesredecek ihaneti vataniyeyi müstel-
zim hareketlerde bulunmuştur. Bence müddei
umuminin bunu takibe geçmesi zaruridir. Bu 
gibi insanlar, tamamen kardeş gibi yaşadığımız 
bu anasır için de muzırdır. Biz demiyoruz ki 
içimizdeki gayri Türk anasır başka bir muamele 
görsün. Teşkilâtı esasiye ve parti programımı
zın onlar hakkındaki hükmü ne suretle ise ona hür
metkarız. Fakat her hangi bir vaziyette bu milletin 
aleyhine yüzde 70 zaran dokunanlar, bence da
ima kanunî takibata müstahaktırlar. Bu adam 
ötedenberi nefretle andan bir insandır. Daima 
muhtelif vesile ve eşhasla Devleti izrar etmiş ve 
edecek vesileler anyan bir adamdır. Aşağı yu
karı şimdiye kadar Devlete 15 - 20 milyon li
ra zarar verdirmiştir. Eğer bizim ceza kanun
larımız bu adamı memlekette tecziye edecek şe
kilde değilse onun hiç olmazsa memleketten ih
racı için bir teklifi kanunî yapalım. Bu, benim 
aklımın erdiği bir iş değildir. Bu şirket işleri, 
maliyet fiatı bakımından iki misli fazlaya ma-
leder. Ve hiç bir müteahhidin köprüsü ve tüne
li yıkılmazken bunun 150 köprüsünü Hükümet 
yıktı, yeniden yaptı. Tünelini de öyle. Bu va
ziyet karşısında eminim ki, bu adam bizi davaya 
cesaret edemez. Bilmiyorum, avukatlıkta her 
şeye cevazı seri varsa o başka. Bendeniz burada 
bilhassa Maliye vekilinin - çünkü bu işler Nafi-
adan geçmiştir, Maliye alâkadardır - nazarı dik
katini celbşderim: O saman yapılan diğer işle

rin mahiyetile bu şirketin yaptığı işlerdeki sa
katlığı hakemlerin ki- şüphe yok adil insanlar
dır - nazarında tebarüz ettirsin. Eminim ki, 
hakemler bizi değil, onu mahkûm edecektir. 
bence bir kuruş tazminat vermek tamamen hak
sızdır. Bu meseleyi bu kadarla arzedeceğim. On
dan öte yandaki mesuliyeti alâkadar Vekiller ta
biî taşn*. Bizim için vazife arzı haldir. Bunu 
da ilâve edeyim ki, bir tanıdığım olsa yahudi 
camaatinin içinde ona diyeceğim ki, bu gibi 
adamlar içinizden çıkarılsa ölesiye kadar, kar
deş gibi sizinle geçineceğiz. Hiç olmazsa taşla
yın maşlaym bu gibi adamları çıkarın. 

Su işlerinde ricada bulunacağım. Mitat ar
kadaşım da buna çok güzel işaret buyurdular. 
Su işlerine, hakikaten mucibi iftihar olacak şe
kilde başlanmıştır. Fakat işin tutumu itibarile 
nasıl başlanmalı, nereden gitmeli? Bunun için 
alman tedbirleri bir az sakat görüyorum. En 
çok kurağa maruz olan, her hangi bir zamanda 
harici her hangi bir tesirden masun bulunan 
ve muhtacı himaye olan yerlerden başlanmak 
lâzımdır. Bu yer de Anadolu yaylasıdır. Her
hangi bir harpte Anadolu sahillerinden istifade 
edilmek ihtimali vardır. Bu gibi hallerde mem
leketi, orduyu besliyecek buralardır. 

Sonra su işlerinde, küçük su isleri, büyük 
su işlerinden daha çok ehemmiyetlidir, bence. 
vaziyetleri itibarile su işlerinde günbegün teş
kilâtın kuvvetlendiğini görüyoruz ama küçük 
su şleri sahasında hiç çalışıldığını görmedim. 
Esasen köylülerin çalıştığı bu sahada onlara bir 
kaç bin lira ile yardım edilirse, küçük baraj
lar yapılarak daha semereli neticeler elde edi
lir. Bu şekilde dağ eteklerindeki yerlerde selle
rin suyu ve küçük sular toplanarak onlardan 
istifade edilir. Eyice tedkik etmedim ama bu 
işler için böyle canlı bir teşebbüs te görmedim. 
Onun için bu hususta ne gibi etütler, hazırlık
lar yaptıklarını da bilmiyorum. Bu itibarla 
beni tatmin edecek vekil paşanın bilhassa na
zarı dikkatini celbeder ve rica ederim, bu çok 
mühim bir meseledir. Bu hususa başlansm ve 
az para ile çok iş verecek şekilde çalışılsın. 
hakikaten, inşaallah bugün yağmur yağarda bu 
zararı telâfi ederiz, şayed kuraklıktan çok mü
teessir olan yerler olursa bunlar hakkında etüt 
yapılsm, bir proje hazırlansın, fazla tahsisat 
konulsun. Bu suretle hem kuraklıktan zarar 
görecek yerler istifade etsin, hem de oradaki 
fakir halkın karnı doysun, Devlete bar olma
sınlar. 

Bunun yapılması için 10, 15 bin lira lazımsa 
Nafia vekâleti himmet ederler. İnşaaallah ku
raklık olmaz da vaziyet normal gider. Hükü
met buralarda fazla iş yapacağı için fazla bir 
tahsisat isteyebilir. 

Sonra yol işinde benim takib ettiğim bir 
şey vardır ki, birinci devrede dahi bir takrir 
vermiştim. O gün için olmadı, fakat bugün için 
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olabilir. Meselâ vali, bir mühendis; bir kaç tane 
fen memuru bulduktan sonra, halka gidecek 
diyecek ki, ey millet bu yollar 20, 25 senede 
ancak biter, gelin el birliği edelim, 3 senede 
bitiriverelim. Meselâ Eskişeniri gözüme ahyo-
rum. Orada vali kimse, halka şu tesviyeiturabiye-
yi yapıverin, şu taşı da bedava getiriverin, Dev
let silindirajını ve köprülerini yapacak dese, 
öyle zannediyorum ki on para istemeden bu işi 
yaparlar. ZannederimM Türkiyede bir çok şehir
ler bu vaziyette olunca zamanında da yollar ya
pılır. Âlem tayyare ile gezerken kara yolumuz 
dahi olmamak hiç bir zaman kabili tecviz değil
dir. Bu da behemehal olacaktır. Her vilâyette 
iyi mühendis ve bir kaç tane de fen memuru 
olursa biçimi değiştirerek bu vaziyete geçmeli
yiz. Ben yol parası verdim amma mektebe aldı
lar, fakat bu yolu da yapacağım. Bu suretle in-
şaallah biz de ölmezsek bunu görürüz. 

Su işleri; küçük sulara çok ehemmiyet ver
meliyiz. Hükümete ve Muhterem Nafia vekiline 
muvaffakiyetler dilerim. 

RUŞENI ' BARKIN (Samsun) — Arkadaşlar; 
en çok yol siyasetine temas etmek istiyorum. 
Benden evvel kıymetli arkadaşlarım ve bilhassa 
Abdurrahman Naci arkadaşım büyük salâhiyetle 
bize cidden faydalı malûmat verdiler. Bendeniz 
dikkat ediyorum. Elbette ki benim kadar, belki 
benden daha çok fazla muhterem arkadaşlarımın 
buna şahid olduklarına eminim. Memleketin hu-
dudlarmdan bir karış öteye geçtik mi, karşımıza 
bir asfalt yol çıkar, isterseniz Mısıra teşrif edin. 
Bizim Seyhan vilâyetinden biraz öteye geçti
ğimiz zaman Kahireye kadar otomobilinizi yüz 
kilo metre ile sürebilirsiniz. Bu Suriyede Filis-
tinde, Mısırda, hatta Hatayda da öyledir. Orada 
mandater Devletler, memleketin sahibi olmadık
ları halde o memleketlerden daha fazla fayda
lanabilmek veya oraları daha iyi idare edebil
mek için keselerinden on para sarfetmeden ora
ların varidatile asfalt yollar yapmışlardır. 

Arkadaşlar; bundan yedi sekiz sene evvel 
Filistinde konsolostum, ingilizler Lut gölüne 
asfalt yol yapmışlar. Orada Eriha şehrinde beş 
yüz, altı yüz ev ile bir iki otel vardır. Lut denizi, 
ötesi Şarkî Erdün ta Ammana kadar Çala gi
der. ingiliz mühendisine sordum. Bu yola bu 
kadar para veriyorsunuz neden dedim. Çünkü 
bu yollar diğerlerinden daha ucuzdur, dedi. 
Nasıl olur dedim, evet dedi; çünkü yüz sene 
tamir istemez. Gayet küçük bir masrafla yüz 
sene yaşar, ondan sonra günün birinde bura
ya sevkedeceğimiz makine kuvvetlerimiz rahat 
rahat gelir ve hiç bir kazaya uğramaz. Mem
leketin idaresi bunu icab ettirmektedir. El
bette alâkadar arkadaşlar çok iyi bilirler. As
falt yolları her memleket yapıyor, işittiğime 
göre Almanyada sevkülceyşî yolları madenî 
hale koymuş veya koymaktadır. Fakat ingi
lizlerin yaptığı asfalt yollar cidden insanı hay

rete düşürecek derecede sağlam bir şekildedir. 
Biz arkadaşlar, memleketimize öteden beri bul
duğumuz şekle bu gün dahi devam ediyoruz. 
Şose yapıyoruz, ihale ediyoruz. Bu ihaleler 
eksiltme ile oluyor. Karşımızda yalnız Ankara-
da değil her yerde her hangi bir müteahhid 
çıkıyor. Zaten fakir ve iş azdır. Yaptıkları 
işten bir ev, belki de bir apartımana sahib ol
mak isterler. Yapılan mukavelelerin şekli esa
sisi iyi hazırlanmış olmakla beraber çürük nok
tası da vardır. Yolun kabulü katisi yapılırken 
tamire muhtaç bir vaziyette olduğuna şahid 
oluyoruz. Yol kabulü katisi yapıldıktan sonra 
tecdidini dahi icab ettirmektedir. Tamir değil, 
tecdid. Şahid olduğum bir yol vardır. Bolu -
Adapazarı yolu. Bundan, aşağı yukarı 9 - 10 
sene evvel yapıldı. Amma aradan tam bir se
ne geçmeden Atatürk bu yoldan geçmiş. Oto
mobili yolun çukuruna o kadar girmiştir ki, kar
şısını görememişler, Büyük Kurtarıcı bundan 
dolayı çok müteessir olmuş idi. 

Asfalt yol mu yapmalı, yoksa memleketin 
şosalarmı mı tamamlamalıdır? Bence bu mese
lenin halledilmesi zamanı gelmiştir. Bu gün 
bütün dünyada yol denince ilk evvel asfalt yol 
anlaşılıyor. Memleketin müdafaası, yaya yü
rüyen ordunun ve alelade arabaların taşıyacağı 
malzemeler ile değil asgarî 5 tonluk kam
yonlar, 50 tonluk tanklar ve toplar ile olur. 
Memleket bundan sonra böyle müdafaa edile
cektir. Demiryolları bundan sonra ancak mem
leket yapar. Yani inkişaf temin eder. Fakat 
memleketin müdafaası bundan sonra ancak as
falt yola bağlıdır. Bir ordu memleketin müda
faası için doğrudan doğruya sefer halinde bi-
lâkaydü şart havaya hâkim değilse Genel kur
may mutlaka asfalt yollara bakarak sefer plân
larını yapar. Binaenaleyh memleketin müdafa
ası, yapılacak yolun yaşaması, memleketin ma
kineye doğru yürümek ihtiyacından dolayı da
ha seri şekilde inkişaf ve tekâmülü için bizim 
de asfalt yollar siyasetine girmemiz sırasmm 
geldiğini kabul etmemiz lâzımdır. Bazı yerler
de söyleniyor, işitiyoruz, bazı arkadaşlar da 
söylemişlerdir : Bizde daha otomobil yoktur, 
makine yoktur. Ya kağnı mı var? Kağnı hiç 
olmasm. Arkadaşlar, makine yok, kamyon 
yok, benzin yok, atelye yok ve bunlar için 
lâzım olan personel ve teknisyen yok demek 
zamanı geçmiştir ve bu, Türkiyenin bu günkü 
zihniyetine sığmayacak bir kanaattir. Biz her 
halde öyle zannediyorum ki, değil öyle on se
ne, yirmi sene, bir elin parmaklarile sayılacak 
zaman zarfında Türkiyenin motor yapacağı, 
atelyeleri olacağı kanaatindeyiz ve muhakkak 
ki beş senelik plâna girmiştir, benzini de ola
caktır. Nihayet lâzım olan atelyeleri de mey
dana gelecektir. Ona hazırlanmalıyız. 

Arkadaşlar, müdafaadan sonra daha cazib 
bir şey de vardır : Bakıyorum, Hükümetimiz. 
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ve istanbul vilâyeti artık turistlerin feryadına 
dayanamadı. Edirneden Istanbula kadar asfalt 
yolunu yapmak için faaliyete geçti, bu yol da 
bitmek üzeredir. 

Temas etliğim ecnebiler ve bilhassa ingiliz
ler diyorlar İri Hindistanda bulunan ingilizler 
pek çoktur, Onlardan bir kere memur olanlar 
senede 3 ay mezuniyet alırlar. Diğerleri zaten 
kendi kendine izin verir. Çünkü oranın iklimi 
gayri müsaid olduğu için geniş bir zaman istira
hat ihtiyacını hissettirir. Hindistanda bulunan 
bir ingiliz Londraya gitmek için deniz yolunu 
ihtiyar ederse ki bu yol çok pahalı ve çok yoru
cu bir istikamettir. Olsa olsa en iyisi Iran için
den Iraka, Iraktan da Türkiyenin ortasından 
istanbul üzerinden otomobille gitmektir. Zaten 
Istanbuldan geçtikten sonra Bulon limanında 
otomobilini istop eder ve vaporla Duvra gider. 
Iran içinde yollar eskiden beri Linç kumpanyası 
tarafından yapılmıştır. Iranda otomobillerin 
seyrüseferine çok müsaid yollar vardır. Zaten 
Iranın platosu da çok serttir. Ben orada bir kaç 
sene yaşadım. Her tarafmı gezdim. Orada yollar 
gayet ucuz yapılıyor, seyrüsefer de emindir. 
Diyorlar ki, sizin memleketiniz Şarkla Garbı ayı
rır vaziyettedir. Bu, çok acı bir hitabdn*. Fakat 
maalesef arkadaşlar, ayırryor. Halbuki bir in
giliz ailesi bizim'paramızla 200, 300, 500 liraya 
bir otomobil alıyor, meselâ fort. Bulon limanma 
geldiği vakit yarı fiatına satsa bedava gezmiş de
mektir. Yolda da mükemmel rahat eder, istediği 
kadar da memleket görür. 

Turistik yollar meydana geldikten sonra 
memlekete büyük servet akacaktır. Trabzon yolu 
için milyonlar sarf ettik. Herhalde Hindistan 
turizmini Ingiltereye bağlayacak bir turistik yol 
Trabzon yolunun belki elli misli bir varidat ge
tirecektir. Her turist otomobilinden 10, 20, hatta 
30 ingiliz lirası alırsanız bunu memnuniyetle ver-
miyecek adam görmiyeceksiniz. Sonra düşünün 
yol boyunca yapılacak oldukça konforlu otellere 
gelib geçecek seyyahların 20, 50 hatta 100 000 
Hindistan yolcusunun bırakacağı serveti de 
hesaba katarsak bu hususta yapacağımız asfalt 
yolun masrafı belki bir kaç misli temin edile
cektir. 

Mısır turistik yolu da yine ayni istikametten 
bizim, Suriye hdudu ile yahud Hatay hududu 
ile başlar ve gider. O halde eğer biz Istanbula 
kadar gelmekte bulunan asfalt yolunu Ankara-
ya getirir ve oradan Adana yolile Suriye ve 
Iran hududuna verirsek bir kere memleketin 
müdafaası bakımından yollarm esasmı kurmuş 
olacağız bir, ikincisi Avrupayı Mısır ve Hindista-
na bağlayacağız iki, bunun temin ettiği varidat
tan başka bu memleketin bütün düynda öteden-
beri mevcud olan noksan telâkkisini ortadan 
akldıracak ve modern yeni Türkiyenin her saha
da Avrupa ile beraber yürüdüğünü gösterecek
tir. Bundan dolayı artık muhterem Refik Say

dam Hükümetinin ve krymetli Nafia vekilinin 
buna da bir şimendifer siyaseti gibi yeniden 
muazzam bir plânla geleceğini beklemek hakkı
mızdır ve şimdiden bunun hayırlı müjdesini 
minnet ve şükranla bekliyoruz. Arkadaşlar bu
nun üzerinde ne kadar söz söylesem başınızı ağ-
rıtsam yeri vardır. 

Bir kaç senedenberi meşgul olduğum çok ha
yırlı bir iş var. Kanaatimce zaten Millî Şefimiz 
inönü 3, 4 sene evvel Samsuna geldikleri vakit 
bunu kendisine arzettik. Memnuniyetle ve alâka 
ile dinlediler. Bu işe ellerini koydular ve der
hal tahsisat verdiler. Ondan sonra büyük su iş
lerine giriştiler. Büyük su işleri bilirsiniz, bir 
çok bataklıkları kurutuyor, bir çok işler görü
yor. 

Delta meselesi; arkadaşlar, Mısır deltası ha
yat veriyor. Mısır bir delta ve bir şeritten iba
rettir. 17,18 milyon nüfusu mükemmelen yaşatı
yor. Bu şerit Nil boyunca beşer, onar kilometre
lik ekilen arazidir ve Sudana kadar gidiyor. 

Arkadaşlar, Kızıl ve Yeşilırmak iki tane 
deltadır, bunlarm ikisi tam 1,5 milyon dö
nüm yerdir. Bu 1,5 milyon dönüm yer Türk mil
letinin bu ezelî vatanında yerleştiği zamandan 
beri Türk milletine mezar olmuştur. Ne kadar 
adam kırıyor. Onun hesabını Sıhhiye vekilimiz 
verebilir. Soruyorum, sıtma mücadele doktor
larına, onlar da hayret ve azab içerisinde bunal
mıştır. On binlerce hasta karşılarına geliyor, 
ve her sene binlerce telefat veriyor. Şimdi ar
kadaşlar, burası kurutulmağa başlanmıştır. Ge
çen sene iki kanal açılmış, eksklovatörlerle bil
mem amma bir kaç bin kilometrelik yer kurutul
muştur. Onu gördüğümüz zaman göğsümüz 
kabardı. 110 bin lira kadar bir para ile işe baş
landı, inönü, 300 bin lira tahsis edilmesi emrini 
vermişti. Tabiî şimdi büyük su işleri proj esile 
oraya dah çok para tahsis edilebilir. Ötedenberi 
sıtma mücadele teşkilâtı halkm kazması, küre-
ğile bir çok ufak tefek kanallar açtırmış. Bir 
kere Bafra deltasında yani Kızılırmak deltasın
da henüz katği plân bile yapılmış değildir. Sam
sunda su müdürlüğü vardır, işe başlamak üzere
dir veya başlamıştır amma bir iş yapılmış de
ğildir. Çarşambada bu arzettiğim gibi iki kanal 
vardır. Halkm ötedenberi yaptığı ufak mesai ile 
vücude getirdiği küçük kanallar da vardır. 
Şimdi ben bir tez üzerinde duruyorum. Onu bil
hassa Yüksek Heyetinizin nazarı dikkatine ar-
zetmek istiyorum. Bu iki delta kurutulduğu va
kit, bırakınız iki yüz bin göçmenini birinci gün
den itibaren müstahsil yapar, bırakınız ki on, 
yirmi viuâyetin hububatını verir, bunlar da 
ayrı. Bu gün arzedeyim ki arkadaşlar biz Ata-
türkün dahi büyük nutkunda işaret buyurduk
ları gibi memleketin kuvvetli atla ziraatini yap
mak projesi azmi karan vardı. Memleketimizde 
çift sürecek at yoktur, ileri memleketlerde bir 
at dediğimiz vakit o güzel yollarda ikL ton dahi 
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yük çeker, kocaman normal atlar, kadanalar, 
1000, 2000 kiloluk bir yükle küçük bir dağ götü
rür gibi gider. Yani iki değil, dört mandanm 
çektiği yükü çeker. On hayvan yerine iş gören 
bu hayvanlar her medenî memlekette vardır. 
Artık geçi boylu hayvanm bu memlekette yeri 
kalmamıştır. Şimdi böyle hayvanı nerede yetiş
tireceğiz. Harada yetiştirsek 400, 500 liraya mal 
olur. 

Sonra arkadaşlar, memleket müdafaası di
yince daha henüz belki de asırlarca orduda, at
tan katırdan müstağni kalamayız. Her orduda 
süvari sınıfı var: ve belki daha çok zaman var 
olacaktır. Ne kadar çok asfalt yol yapürsa ya
pılsın, askeri noktai nazardan ordu daima as
falt yol civarında temerküz etmez. Dağlarda, 
derelerde, ovalarda da işi vardır. Onun keşif 
vasıtası yine attır. Top çekmek, top taşımak, 
ağır mitralyoz taşımak, cephane taşımak yine 
ata, kadanaya, katıra düşer. Bu kuvvetli silâh 
vatanımızda yoktur, yetişmemiştir, yetiştirmi
yoruz. Rica ederim arkadaşlar, Türk milleti, 
türk vatanı at, katır, yetiştirmekten mi aciz 
olacaktır. Artık bunu unutmak zamanı gelmiş
tir. Yeşil ve kızıl ırmağm iki deltasını azimle 
kıymetli Nafia vekilimiz eline alır, Refik Say
dam Hükümeti karar verir ve mevcud olan para
yı da yolu ile harcanırsa belki iki üç sene sonra 
orada yok pahasma at yetiştirmek kabil olur. 
Orada feratı usulü vardır. Herkes bir parmak
lık çevirir, oraya kısrağı ve aygırı salıverir. 
Hayvanlar orada mehşeri bir halde bulunan otu 
yer, her ayağını bastığı yerde suyu içer, iste
diği tarafda orman vardır. Gülgesinde dinlenir. 
istediği kuytuda yatar, rahat eder. Burada bu 
işi yapan bir çok adamlar vardır. Bilhassa Ba
tlımda da gördüm. Bugün Rusyanm elinde bu
lunan Kafkasyada da aynı şekil vardır. Mal sa
hibi her sene içeri girer veya kuvvetli bir atlıyı 
içeri koyar, içeriye giren o mahir adam hangi 
tayı istiyorsa kemendi atar onun boynuna dışa
rıya çıkarır. Bir hafta on gün sonra işte size 
mükemmel yetişmiş bedava bir at. Fakat ilk 
günlerde biraz hoplar, sıçrar, amma kemende 
ram olur. 

Samsunda Inönüne buna dair bir teklifte 
bulunmuştuk. Hükümet konağında bu teklif 
üzerine görüşme esnasında Su müdürünü de ça
ğırmışlardı. Bize buyurmuştu ki iyi amma kar
şımıza kaç tane tapu çıkacaktır. Evet bu hatı
ra gelir. Belki bir kaç yüz tapu ve mal sahibi 
çıkar. Fakat mesele gayet basittir. Ziraat ve
kâletinin usullerinde ve kanununda istimlâk 
maddesi de vardır. Hükümet küçük bir para ile 
burayı kuruturken diyebilir ki, bir sene zarfın
da kim mülkiyet iddia ederse gelib isbat etsin 
ve hakkını alsın, burayı istimlâk ediyoruz. 
vatan müdafaası için, göçmen yerleştirmek için 
ve bir kaç bin vagon hububat istihsal etmek 

için lâzımdır ve bunu zaten Devlet kurutuyor 
ve Devlet işi olacaktır. Bunu şimdiden istim
lâk edebiliriz ve bu iki delta Devletin, Ziraat 
vekâetinin, Nafia vekâletinin olur. O vakit Hü
kümet ya göçmenlerden veyahud bu işe elveriş
li halktan mühim mikdarda adam getirir, iskân 
eder. Bir taraftan orasını kuruturken diğer ta
raftan da fennî şekilde kurddan, domuzdan ve-
saireden temizler. Taksimatım yapar. O insan
ları yerleştirir. Ondan sonra dölleri de bırakır. 
Zaten kanun yaptık. Ordu için dışardan alaca
ğımız hayvanların mühim bir kısmmı kısrak 
alacağız, halka da vereceğiz. Daha yeni bir ka
nun yapılabilir. Kısraklar da konur, aygırlar 
da konur. Tabiatile her sene Millî Müdafaa 
beş sene, belki sekiz sene sonra orduya lâzım 
olan hayvanı para ile değil, yalnız kemend ile 
alacaktır. Binaenaleyh bu mühim tez üzerinde 
muhterem heyetinizin ve çok kıymetli, işe sarı
lan Nafia vekilimizin nazarı dikkatini celbet-
mek için kürsüye çıktım. Başka söyliyecek bir 
şeyim yoktur. 

BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) — Sa-
ym arkadaşlar; bendenizden evvel kıymetli ar
kadaşlarım çok güzel sözler söylediler. Ben
deniz yalnız beş dakika kadar o sözleri teyi-
den bir kaç söz söylemek istiyorum. Nafia ve
kâletinin teşkilât kanununu okuduk. Vazife
leri pek çoktur. Yani o vazifeleri deruhde eden 
muhterem Vekil, bilmem kaç milyon lira ile işin 
içinden çıkacak. Bunun için en mühim, en 
mübrem olan işler hangisi ise onları seçerek 
yapmak lâzımdır. Bendeniz diyorum ki, de
miryolları siyaseti bir, sulama iki, limanlar üç, 
yollar dört. Demiryollar siyaseti nihayet mil
letin ve Hükümetin gayretile zaferle neticelen
di. Sulama işi halâ noksan bir halde kalıyor. 
Çünkü senelerden beri bu ziraî millet nisan 
geldimi gözleri gökte, aman ne vakit yağmur 
yağacak, diye bekliyor. Bu sene meselâ iki ay
dan beri yağmur yağmadığı için bazı yerlerde 
ekin kurudu. Şimdi bu elemanlardan bir iş bek
lenemez. Binaenaleyh mademki bu gün fen, 
ilim ileri gitmiştir, sulama işini fennî usullere 
bağlamalıdır. 

Meselâ ingilizler Sudana gider gitmez Ma
vi Nil dedikleri yerde bir baraj yaptılar. Şim
di orada gayet mümbit bir araziye malik oldu
lar. Bu gün oraya giderseniz onun ne kadar 
mahsul verdiğini görürsünüz. Sulama işleri için 
barajı temin ettikten sonra bir de liman işi 
var. Bu da gayet mühimdir. Biz bir bahrî 
Devletiz. Meselâ iki seneden beri (Sir Alek-
sandr Gibs) nammda bir müessese ile Çatalağ-
zı limanı için müzakere devam ediyor. Kara-
denizde, Marmarada, Akdenizde o kadar li
manlara lüzum var ki iki seneden beri müza
kere müzakere üstüne 20 000 000 liralık iş bi
le, ileri gitmemiştir. Bendeniz biraz müteessir 
olarak söylemeğe mecbur oluyorum. Liman iş-
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İeri gayet hayatidir, biran evvel yapmalıdır. 

Yollara gelince : Bu da demiryolları gibi 
sevkiüceyş ve ticaret noktai nazarından gayet 
mühimdir. Bunda gayet yavaş gidiliyor. Çok 
mühim ve mübrem bir ihtiyaçtır. Bunun için 
paramız yok diyemeyiz. Çünkü görüyorum ki 
sanayi işleri için muhterem Maliye vekili ne 
para istersek verebildi. Yarın, öbür gün Sü-
merbankm sermayesini tezyid için 58 000 000 
liralık bir kanun huzurunuza gelecektir. 

Büyük ve zengin bir milletle antant. yap
tık, bunlar çok pratik ve zengin bir millettir, 
bize, istersek, kredi vereceklerdir. Yani çe-
kiumiyelim isteyelim. Türk milleti daima ken
di fedakârlığını yapmıştır, daima yapar, ci-
vanmerd ve asil Türk milleti kendine düşen her 
fedakârlığı her zaman yapmıştır. Cumhuriyet 
Hükümeti her yaptığı işten daima zaferle çık
mıştır, bu inkâr edilemez. 

Sulama, liman, yol, demiryolu için paramız 
yoktur, diye yapmamağa kalkışmıyalım, haya
tî işlerdir. Muhterem Vekilden bunları istirham 
ediyorum. Kendileri tabiî kahraman bir asker
dirler, bendeniz askerlere meftunum, çünkü 
enerji, disiplin, intizam, faaliyet, her şey on
larda var. Asker olmaları hasebile kendileri
nin bu istirhamlarımı nazarı dikkate alarak 
biran evvel mevkii tatbika koyacaklarına emi
nim. Bu 4 mühim meseleden sonra bir de Bolu 
üzerinden kısa bir hat meselesi vardır. Bu 
bendenize beşinci bir mesele gibi geliyor. Bun
da kömürden iktısad vardır. Çünkü Bolu üze
rinden yoldan beş altı saat kazanılırsa tabiî 
kömür sarfiyatından da ayrıca bir kazanç ola
caktır. Bunun için bir proje var mıdır, yok mu
dur? Bunu da ikinci derecede olarak muhte
rem vekilimizden soruyorum. 

Dr. SADÎ KONUK (Bursa) — Bendeniz ga
yet kısa bir maruzatta bulunacağım. Eğer bu 
dileğim muhterem Vekilimizin mesai program
larında yer alırsa minnetle kendilerine şükran
larımızı arzederiz. Hükümetin vadi olarak Bur
sa, demiryolunu beklemektedir. Bursalılar Bur-
sayı iç Anadoluya bağlayacak demiryolunu dört 
gözle bekliyorlar. Bursanm iktisadî kıymet ve 
ehemmiyetinin memleket nazarında ne olduğu
nu burada söylemeğe lüzum görmüyorum. Mü-
kerreren büyüklerimiz tarafından vadedilen bu 
yolun, biran evvel yapılmasını Bursalılar namı
na arz ve rica ediyorum. 

REFİK İNCE (Manisa) — Sözlerimin esası, 
çok sevdiğim arkadaşım Emin Sazağın dermeyan 
ettiği mütalealara aid olacaktır. Bazı şahsî söz
ler sarfedildiği ve bu sözlerin bu kürsüden mu
kabilinin söylenmediği zehabını vermemek için
dir ki kürsüye çıktım. 

Arkadaşlar, Büyük Millet Meclisine intisab 
eden her ferdin, simasında, şahsında, hüviyetin
de mesul olmaması hassası vardır. Hiç bir sözü
müzden, hiç bir mütaleamızdan mesul olmayan 

bizler, insan olduğumuz halde ilâhî bir sıfat 
taşryoruz demektir, ilâhî sıfat taşıyan bizlere 
en çok yakışan şey, başkalarının hakkma şah
sına, ismine riayet ederek büyüklüğümüzü gös
termektir. Yoksa bu kürsüde hakkı müdafaası 
olmayan bir kimsenin aleyhinde bulunmak ve 

isim tasrih ederek, filân adam bu memlekete fe
nalık ediyormuş, demek doğru değildir. Biz 
memlekete ne gibi fenalık edilebileceğini say
mışız, kanunda cezalarını da koymuşuzdur. Efen
dim Devlet mekanizması bu fenalıkları görme-

/ misse, duymamışsa her vatandaşın vatandakşlık 
hakkını böyle vaziyetlerde kullanarak ihbar 
etmesi lâzımdır. Yoksa mebusluk hakkınm biz
lere vermiş olduğu bir salâhiyeti şahsa taarruz 
şeklinde kullanmağa, ben şahsen Büyük Millet 
Meclisine mensub bir ferd sıfatile iştirak etmem. 

Her yerde ve bütün dünyada parlâmentolar 
aleyhine bir cereyan vardır. O cereyanın muh
telif sebeblerinden bir tanesi de, bu kürsünün 
şu veya bu şahsa karşı alet ittihaz edilme
sidir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin dün
yaya numune olacak misallerinden birisi de, 
Ulus gazetesinin yazdığı gibi, ciddî bütün mese
leleri mücerred olarak müzakere etmek yolunu 
tuttuğumuzdan dolayı bütün dünyada hususî bir 
parlâmento terbiyesi ve hususî bir parlâmento 
mevcudiyeti örneği olmaktayız. Şimdi bir ta
raftan Atatürkten, İsmet înönünden başlayarak 
bu memlekette yahudi yoktur, rum yoktur ka
naatini verirken ve bunu itimadla yaparken 
içimizden her hangi bir arkadaşın bu unsur 
hakkındaki sözlerini... 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Umumî bir 
şey yok. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Yarabbi bu L , 
müdafaa edilebilir mi? 

REFİK ÎNCE (Devamla) — Bu bakımdan, 
prensib noktasından rüyet edilmekte olan bir 
işi bir mesele halinde parlâmentoda, bu kürsü
de mevzubahs etmeği doğru bulmuyorum. Hâki
min önüne gitmiş hal ve intaç edilmek üzere bu
lunan bir işi ta buraya kadar aksettirmek ve bu
rada hakkını müdafaaya imkânı olmayan bir 
adamı, on beş milyon lira batırmış diyerek onu 
muahaze etmek, onun haysiyetile burada oyna
mak hiç bir zaman haklı bir hareket değildir 
(Gürültüler). 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Böyle gider
se yahudiler hakkındaki husumeti Almanlar ka
dar aşılayacağız. 

REFÎK ÎNCE (Devamla) — Bu, mensub ol
duğumuz partinin siyasetine muhalif bir siyase
te taallûk eder. Onlar istedikleri gibi devam 
etsinler. Bence prensib noktasmdandır ki, bu 
kürsüden mücerred mebus olduğumuz için bu gi
bi muahazeye kalkışmamızın, doğrusunu isterse
niz, bu gibi şeylerin burada konuşulmasının 
aleyhindeyim. Eğer hareket etmek lâzımgelirse, 
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bir vatandaş gibi, efali gayrikanuniyeyi ihbar 
ederek Devlet kanunlarını harekete getirmek yo
lu vardır. Yoksa başkalarnmı aczini vesile it
tihaz ederek burada söz söylemek yolu yoktur. 

ZIYA GEVHER ETİLÎ (Çanakkale) — Ol
mayan bir şey için Kamutaya ders verilemez. 

REFlK İNCE (Devamla) — Ben ders ver
miyorum. 

ZİYA GEVHER ETÎLl (Çanakkale) — Ders 
veremezsiniz; her mebus mesuliyetini üzerine 
aldıktan sonra burada her şeyi söyleyebilir. 

REPÎK İNCE (Manisa) — Birbirimizden 
jiers alabiliriz. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Muhterem 
arkadaşlar, benim söyleyeceklerimin bir çokla
rını diğer arkadaşlar ifade ettikleri için ben on
ları tekrar, etmeyeceğim, yalnız muhtasaran muh
terem Nafia vekilimizden bazı temenni ve rica
larda bulunacağım. Biliyorsunuz ki Cumhuri
yetten sonra memleketi gayet harab bir vazi
yette bulduk. Bir imar siyasetine başladık ve bu 
siyasete Nafia vekâleti işlerile, şimendiferden' 
başladık. Başaldığımız şimendifer siyaseti, en 
iyi muvaffak olduğumuz bir eserdir. Çok düşün
dük ve şimendifer siyasetine başlarken memle
kette ne tarzda bir şimendifer yapacağımız* 
tesbit ettik ve bunun için şimendifer kongre
lerinde tanmmış mütehassıslardan mürekkeb ve 
Erkânı harbiyenin iştirakile şimendifer kongre
leri topladık. Burada, yapılacak işlerin şekli, 
evsafı ve memleketin servetini ve askerî ihtiya-
catmı temin ve tatmin edecek şekilde bir tip vü-
cude getirdik. Bu tiplendirilmiş programla An-
karadan itibaren başladık. Fakat son zamanlarda 
yani bir kaç seneden beri bu sistemden biraz ay-
rddık. Çünkü bizim ilk başladığımız zaman ga
yemiz adima ucuzluğa riayet ve bir metre ileriye 
gitmekti. 

SIRRI IÇÖZ (Yozgad) — Ve şehirlere uğ
ratmamak. 

IZZE™ ARUKAN (Devamla) — Hayır şehir
lere uğratmamak değil. Meselâ mebani meselesi 
vardır. Bu gibi mebani bu günden yapılırsa hat 
pahalıya mal olur. Sonra yapdırsa % 50 tasarruf 
vardır. Bir çok mebaninin ise 20 hatta 30 sene son
ra yapdmasmda mahzur yoktur. Malûmu âliniz 
bu hatları % 7 faizile yapıyoruz. Bu demektir ki 
10 sene sonra 2 misli, 20 sene sonra 4 misli olu
yor demektir. (Doğru sesleri). Şu halde 10 sene 
sonra yapılacak işi bu günden yapmak, mazide 
fakir kalmış bu nesle bir de bunu yükseltmek 
demektir ki, bu doğru değildir. Onun için pek 
muhterem Vekilden rica ediyorum, hatlarm ucuz 
bir şekilde yapılabilmesi için ileride yaprimasî 
mümkün olan işlerin ve inşaatm bu günden ya-
pdmamasmı temin etsinler, mebani gibi şeyler 
sonradan da yapılabilir. Memleketimizde yapıla
cak bir çok işler vardır. Bir çok şehirler ve va
tandaşlar hasretle şimendifer bekliyorlar. Ora-
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dan yapüacak tasarruflarla bu hatları da temin 
etsinler. 

Sonra ikinci bir nokta; tekmil şimendiferleri
mizin Istanbulla irtibatı için tek bir hat vardır. 
Bu şehir en büyük ticaret limanımız ve mahraç 
merkezimizdir. Ekser vilâyetler münakalâtını 
istanbul vasıtasile yapıyor. Halbuki Istanbula 
giden tek bir hat vardır ve bu hat en zayif bir 
hattır. Bu hattm kabiliyeti, memleketin terakki 
ve inkişafı hasebile günden güne artan münaka
lâtı belki 4 - 5 sene sonra bizim taleb ettiğimiz 
şekilde temin edemiyecektir. Buna bu günden 
bir çare düşünmemiz lâzımdır. Bu çare de Bolu 
hattıdır. Bolü hattının inşasında çok geç kalın
mıştır. Bolu hattı 324 te bitmesi lâzım gelen bir 
hattı. Yalnız bu hattı yaparken dikkat edilecek 
bir nokta vardır. 

Ankara ile İstanbul arası çok ehemmiyet kes-
betmiştir. Şimdiki hat ne kadar para sarf edilir
se edilsin ıslah edilip onunla sürat temin edile
mez, harcanacak paraya da yazık olur. Onun için 
Bolu hattmı çok sürate göre yapmak lâzımdır. 
Bu günkü bütçede bunun için bir tahsisat yok
tur. Hiç olmazsa bu hattın etüdü yapılsm. Bu 
da çok bir para istemez. 40 - 50 bin lira ile olur. 

İkinci nokta: Abdurrahman Naci arkadaşım 
Cizre hattından bahsettiler. Bendeniz bunun 
aksi fikrindeyim. Malûmu âliniz cenub hattı 
Musula raptedilmiştir. Halen tekmil trenler 
Musuldan hareket ediyor. Yapacağımız Cizre 
hatmm bize bir fayda temin edeceğine kail de
ğilim. Bu hattm yapılması 15 milyonluk bir iştir. 
Tedkik edip bu hatta sarfedilecek parayı Bolu 
hattma tahsis etmelerini Vekil Beyden çok rica 
ediyorum. Bu hattı beyhude yapmış olmryalım, 
şimdiden bunun tedkikini rica ediyorum. 

Yollar meselesi: arkadaşlarım söylediler, ben 
yeniden tekrar edecek değilim. Bence yol, para 
meselesidir. Nüfusumuz, Avrupa ile mukayese 
edilemez, yolları ora ile mukayese ettiler. Av-
rupada Km. basma 100 nüfus düşerken bizde 7 
nüfus düşüyor. Bu itibarla mukayeseyi bu şekil
de yapmalı. 

Biz ilk şimendifere başladığımız zaman dar 
hat taraftarı idik. Arkadaşım Mitatm söylediği 
gibi, askerî mülâhazalar bizi geniş hatta şev
ketti. Bu gün bundan dolayı pişman değiliz, 
yollar meselesi de ayni vaziyettedir, para mese
lesidir. Bence eğer Hükümet parayı temin ede
bilirse başlamak doğrudur. Lâkin gayet mü
him bir yol vardır. Ankara - Eskişehir - Bursa 
yolu. Saym general Filistinde bulundukları için 
ne maksadla bu hattı istediğimi bilirler (Biz de 
bilelim sesleri). 

Su meselesine temas edeceğim; arkadaşlar 
söylediler, biraz da ben söylemek istiyorum. 
Su işi dediğimiz zaman 3 esas vardır: 

1 - Bataklıkları kurutma, 2 kurak yerleri 
sulama, 3 dereleri ıslah... En başta bataklıkları 
kurutma gelir. Hem sıhhat noktasından, hem 
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de mümbit arazi kazanmak noktasından mü
himdir. 

Sonra sulama işi geliyor. Bütçenin umumî 
müzakeresi esnasında bir çok arkadaşlarımız 
köylünün kalkınmasından bahsettiler 

Köylünün kalkmmasmda benim mütaleam 
büsbütün başkadır. Köylünün bütün faaliyet 
ve gayretine rağmen halen harbi umumiden ev-
velki istihsalinin tezayüd etmediği kanaatinde
yim. Tabiî, çünkü bir şey yapmadık. Halbuki is
tihsal ettiği mal harbi umumiden evvelkine naza
ran bu gün yarı fiata düşmüştür. Yani harbi 
umumiden evvel bir kuruş altm para, ki bu gün
kü para ile 10 kuruşa satılan mal, bu gün 5 ku
ruşa satılıyor. Bu hesaba göre mal fiatı % 50 
inmiştir. Fakat istihsal de artmamıştır. Halbuki 
istihlâk ettiği eşya iki misli yükselmiştir. Bun
dan dolayı köylü sıkıntıya düşüyor. Köylünün 
istihsalini arttırmak lâzımdır. Bu da sulama 
ile olur. Bununla beraber şimendifer nakliye ta
rifelerinin de indirilmesi lâzımdır. Çünkü elan 
en yüksek tarifemiz buğday tarifemizdir. Bu 
muhakkaktır. O halde sulama işlerine başlaya
cağımız zaman nereden başlıyalım? Bu memle
ketin sevahil kısmı denizden itibaren 100 - 150 
kilometre içeriye doğru daha ratib ve daha müm
bit ve daha verimlidir. Bura halkı da zengindir. 

En zaruret içinde olanlar Orta Anadolu yay
lası ve istep arazide yaşayanlardır. Evvel emir
de onları refaha sevketmek icab ediyor. Bu 
yayla ksımmda yapılacak sulamalar bazı yerler
de ve az olacaktır, Aksu, Karasu, Porsuk var
dır ve halkımızı refaha kavuşturacaktır. Onun 
için tekrar edeyim, sulama işinde prensibimiz, 
evvelâ yayladan başlamak olmalıdır. Tabiî ev
velâ bataklıkları kurutmak ve sonra yaylaları 
sulamaya başlamak lâzımdır. Çünkü büyük de
relerin ıslahı - Vakıa kanunda mündemiçtir -
makine çalışmasına mütevakkıftır. Makine, Av-
rupadan gelecektir^ döviz meselesi vardır, ma
zot Avrupadan gelecektir. Halka çalışma saha
sı da azdır. Bunun için evvelâ Orta Anadolu 
yaylasından başlamak lâzımgelir. Bu sene mah
sul kıtlığı da vardır. Muhterem Maliye vekili 
10 milyona yakm fazla bir paranm bulunduğunu 
söylediler, bunun yayla kısmmm sulanmasına 
tahsis etmelerini rica ederim (Bravo sesleri). Sa
niyen buraya sarfolunacak para daha fazla ran-
drman verecektir, memleketi yükseltecektir. 
Onun için yaylayı tercih etmelerini rica ederim. 
Refik Şevket arkadaşımız geçen celsede Aziziye 
tünelinden bahsettiler Tabiî Mithat Bey arka
daşımız bu hususta biraz evvel cevab verdiler. 
Yalnız bendeniz de bir şey söylemek istiyorum. 
Şimendifer inşaatı ve alelûmum inşaat hiç bir 
vakit bir katiyeti riyaziye ile tesbit edilmiş değil
dir ve edilemez. Bunların içine tecrübenin mah
sulü olan bir takım kanaati fenniyeler de gi
rer. Bunlarda bazan aldanılabilir. Bu Avru-
panm her yerinde vardır. Bir çok yerlerde he

yelan, seylâb gibi ahval yüzünden evvelden tam 
manasile tahmin etmek imkânı hâsıl olamıyor. 
Meselâ Abdurrahman Neci Beyin tüneli. En bü
yük Alman tabakatilarz mütehasssılanndan biri, 
fennen bu tünelin açılmasına imkân yoktur de
mişken bilâkis bu tüneli açtığımız zamanda ga
yet mükemmel bir arazi bulduk ve kolay açtık. 
Ekseriya bunda aldanılabilir. Bu, mahzur gö
rülmemek lâzımdır. Fakat büyük i?lerde bıı ci
het şayanı teessürdür, olmaması lâzımdır, fakat 
maatteessüf aynen tahmin gibi yapılamıyor. 

EMİN YERLÎKAYA (Bolu) — Muhterem 
arkadaşlar; en son olarak söz alryorum. Bu ce
sareti, dün bir arkadaşımızın, Büyük Millet Mec
lisi kürsüsünde sözün ilk veya son olmasında 
fark olmadığı ve dinleyicilere gina getirecek bir 
havanm burada esmeyeceği sözünden âldım. 

Abdurrahman Naci, Ruşeni, İzzet arkadaşla
rımız Bolu - Adapazarı hattından bahsederek bu 
ihtiyacı tebellür ettirdiler. Bu hususta kendile
rine teşekkür ederim. Bendeniz içinize yeni ka
rışmış bir arkadaşınız olmak itibarile bu Bolu 
hattının şimdiye kadar gecikmiş olduğunu söy
leyen İzzet arkadaşımıza tamamile iştirak ediyo
rum. Hakikaten senelerdenberi bu hat yapıla
caktı. Saym vekil Çetinkayanm bu husustaki 
azimleri bu işi hemen tahakkuk ettirmek üzere 
idi. İnşaallah etüdü yapılan bu hatta derhal baş
lanması sayın Nafia vekilimize nasib olacaktır ve 
onun bu kürsüden bu tebşiratmı bekliyoruz. Ar
kadaşlar, İstanbul ile Ankara arasındaki şimen
difer nakliyatı, malûmu âliniz olduğu veçhile, 
her sene artan bir inkişaf seyri taikb ettiği için 
öyle bir hale geliyordu ki hat üzerinde nakil 
vasıtaları gerek sürat ve gerek kesafet itiba
rile memleketin ihtiyacına yetmiyordu. Anka
ra ile İstanbul arasında Etimesud - Kızılcaha
mam - Bolu - Gerede - Düzce - Adapazarı ve Iz-
mitten geçmek üzere yapılacak ikinci hat, nak
liyat noktai nazarından memleket hayatında 
başlı basma bir inkilâb teşkil edecektir. Bu gün 
12 saatte gidilen bu şimendifer hattmdan, Ada
pazarı - Bolu hattı yapıldığı zaman mesafe tah
minen 100 kilometre daha kısalacak ve şimdiki 
hattın zikzaklı ve zaif olmasından dolayı 50 ki
lometreden fazla gidemeyen tren Bolu hattı 
üzerinden 100 kilometre süratle gidecek (Gülüş
meler, bu çok, 85 kilometreye in sesleri). Arka
daşlar; bendeniz bu 50 -100 kilometre rakammı 
bir katiyeti riyaziye olarak söylemedim. Tah
min üzerinden söyledim. Maamafih belki 8Q> 
belki de 100 üzerinden gidecek. Binaenaleyh 
hattm güzergâhına göre bu mesafe görülüyor 
iki şimdiki trenin mesafesine nazaran çok kısa
lacak ve sürati ise eskisine nazaran bir misli ar
tacaktır. Saat 9 da Istanbuldan çıkacak bir 
yolcu saat 2 de Ankaraya gelib işni görecek ve 
5 trenile buradan tekrar Istanbula gitmek müm
kün olacaktır. Bu böyle olmakla beraber arka
daşlar, bu hattın yapılması siklet noktai naza-
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rmdan, yani ağrr yük taşımak noktai nazarın
dan da diğer hatta tercih edilecektir. Başka bir 
noktai nazardan, yani turizm noktai nazarın
dan da bu hat en müsaid bir hat olacaktır. 
Çünkü Bolu ormanlarından ve dillere destan 
olan Abad gölünden ki, 1700 metre irtifam-
da çamlar arasında berrak su ve alabalıkla-
rile meşhur olan ve her türlü spor harekel-

' lerine müsaid olan bu gölün yanından geç
mek itibarile de orası, Bolunun ve bilhassa 
Ankaranm çok ' kıymetli bir sayfiyesi olacak 
demektir. Bundan maada tiftik yetiştir
mekle meşhur olan Gerede ve tütün ve 
mısır mahsulâtile meşhur Düzceden geçerek 
memleket servetini taşıyacaktır. Bundan başka 
Izmitte bulunan kâğıd fabrikamız - ki kâğıd 
hamuruna lâzım olan ağacı şuradan, buradan, 
hatta ecnebi memleketlerden getirmektedir -
mevaddı iptidaiyesini Bolu ormanlarından te
darik etmek suretile iktısaden dahi fayda te
min edecektir. Şimdiki yol, idarei hususiye-
nin tahammülünden fazlası olması itibarile, 
Kuşeni arkadaşımızın söyledikleri gibi, gerek 
yolculara ve gerek Bolu halkma çok müşkü
lât vermektedir. Bu itibarla idarei hususiye-
nin bütçesile yapılamıyan bu yolu yaptıracak 
olursak, İstanbul - Ankara yolunu, hem de or
manlar arasmdan geçirmek suretile, kısaltmış 
olacağız. Bunun için inşaallah sayın Nafia ve
kilimizin bu işe başlamalarını temnni ederim. 
(Alkışlar). 

NAFİA V. Gl. ALÎ FUAD CEBESOY (Kon
ya) — Muhterem arkadaşlarım; söze başlama
dan evvel, bu kürsüden bazı arkadaşlarım, 
muhterem seleflerimle mesai arkadaşlarına be
yanı takdirat ettiler, binaenaleyh ben de Na
fia vekili sıfatile teşekkür ederim. Ayni za
manda bendenizi de teşvik eder sözlerinizle 
takdir buyurdunuz, buna da ayrıca teşekkür 
eylerim. 

Muhterem arkadaşlar; söze başlamadan ev
vel şunu da arzedeyim ki, vekâletimizin umu
mî vaziyeti hakkında arzı malûmat ederken 
tekmil arkadaşlarımın suallerine, sözlerine 
cevab vermeğe ve mümkün olduğu kadar ar
zularını yerine getirmeğe gayret edeceğim. 

Huzurunuza gelmiş olan Nafia vekâleti büt
çesi hemen geçen senenin aynidir. Vekâleti
mizin gittikçe büyüyen işleri tasvibinizle, Hü
kümetin kararile iki vekâlete ayrılmıştır. Bun
lardan Nafia vekâletine inşaat ve etüdden iba
ret olan teknik kısım verilmiş ve diğer vekâ
letlerden de bu işlere taallûk eden işler pey
derpey verilmekte bulunmuştur. 

Şunu da tebarüz ettirmek isterim ki, bu 
güne kadar, arkadaşlarımın da söylediği gibi, 
vekâletiniz vazifesini ifaya çalışmıştır, bun
dan sonra da çalışacağına emin olduğumu huzu
runuzda, arzetmek isterim. Muhtelif işlerde bü

yük başarılar yapmış''olan muhterem selefimi 
Ali Çetinkayanm himmetlerile kurulmuş mun-' 
tazam-işler bir idare bulduğumu söylemek is
terim. Ayni zamanda kendilerile muvaffak ol-" 
muş vekâlet arkadaşlarile, bilhassa fen saha-'-
smda huzurunuzda söylendiği gibi çok büyük^ 
eserler vücude getirmiş olan ve bendenizin çok* 
kıymet verdiğim mühendislerimize ve fen ar-^ 
kadaşlarımıza da güveniyorum. Bu sebebledirî 
ki huzurunuzda emniyetimi kemali serbestiyetle 
arzediyorum. 

Yine bir mühendis arkadaşımızın işaret bu-^ 
vurduğu gibi vekâletin ikiye taksimile Nafia-
vekâletine aid işler azalmıyor, bilâkis çoğal-} 
mağa başlıyor. Vekâletiniz bu ihtiyâcı fen ve * 
ihtisas adamlarile karşılayabilmek için şimdim
den bazı lüzumlu tedbirler almağa mecbur ölç
müştür. Fazla mikdarda yüksek mühendis ve 
fen memuru yetiştirmek istiyoruz. Bunun için-" 
de yüksek mühendis mektebile fen okulununV 
talebe mevcudunu ârttırryoruz. Yüksek mü-i 
hendis mektebinin mevcudunu bu sene 600 e ' 
iblâğ edeceğiz. (Bravo sesleri). 

Bu hulâsayı yaptıktan sonra iki vekâlete' 
taksim edilmiş olan vazifelerden Nafia vekâle-* 
tine aid kısım hakkında yapmış olduklarımzm5 

hulâsasını vereceğim. 
Bunlarm başında demiryolu inşası gelir. Bu* 

hususta bendeniz fazla bir şey söyliyemiyece-
ğim. Çünkü bu kürsüde bir çok sözler söylen-"l 
miş, takdirler yapılmıştır. Hakikaten hepsi ye-n 

rindedir. 1938 senesi zarfında yapılanlar hak-; 
kmda arzı malûmat edeceğim. I*' 

Bunlarm başmda Sivas - Erzurum hattı geli-;; 
yor. Bu hat biliyorsunuz ki Erzincana varmış^ 
trr ve bu sene de inşaatı Erzuruma doğru yürü-^ 
inektedir ve raylar ; f erşedilmektedir. Maliye * 
vekilinin dedikleri gibi bu hattnnız önümüzdeki.: 
Cumhuriyet bayramında Erzuruma varmış buln/Ç 
nacaktır (Alkışlar). Yalnız 1940 senesinde Eıy 
zincanda ikmal edilmemiş olan bir makine de-; 
poşu ile Aşkale ve Erzurum istasyon binaları lsU: 
lacaktrr. Fakat hat Cumhuriyet bayrammda. 
Erzuruma vasıl olmuş bulunacaktır. Muhtelif 
vesilelerle bu hattm ilk tahmin edüen ınaşraf-' 
larile son masrafları arasmda fark olduğunu 
söylediler ve bazı arkadaşlarınım böyle muvaf
fak olmuş eserlerde de dikkatlerini sarf ederek 
bu gördüklerinden dolayı burada kendilerine ar-~ 
zrteşekkür ederim. Yalnız burada bu farkta 
haklı olduğumuzu size isabata çalışacağım. De
min burada en sahibi salâhiyet mühendisindi 
olan İzzet arkadaşım bunu yüksek huzurunuz
da izah etmişlerdir/Biliyorsunuz ki bu şimendi-
fercilik Avrupada, Amerikada 100 senedenberi 
başlamış bir iştir ve düz :öValafda başlamıştır. 
Bütün yapılan tecrübeler, etüdler ona göredir. 
Onlara bakılırsa % 10 azamî bir fark tolerans 
görülüyor. Fakat isviçre gibi dağlık araziye ge
lince; orada bizde dahi tesadüf edilmiyen laf 
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l | takrm yanlış tahminler olduğu, köprülerin yı-
;;| kıldığı görüldü. 
I Yalnız bu hat hakkmda bir şey arzedeyim. 
| M şimendifer inşası, evvelâ keşif, sonra etüd, on-
J dan sonra arazi üzerinde tatbikat ye inşaatla 
II başlar. Bu hattı çabuk yapalım diyerek etüd ya-
!!].' pılmamıştrr. İstenilen etüd yapılsaydı üç sene 
jl daha bu hat teahhur edebilirdi. Bu hattm ilk 

• ' i keşfi 52 milyon liradır. 
Bn gün bütün masrafımız 62 milyondur. 

Eğer etüd yapılsaydı bu masraf çıkacaktı. Bu 
hattm bazı noktalan vardır ki oradan bir mü
hendis kafilesinin geçmesine imkân yoktur. 

:•.. Meselâ, Atma boğazı denilen bir yer vardır ki 
I 11 kilometre tulünde, ve boğaz 50 metre arzında 

ve 150 metre irtifarnda yalçm kayalıktır. Bura
da etüd yapabilmek için mutlaka kazacaksınız, 
ondan sonra geçebileceksiniz. Yalnız şunu da ilâ

ve edeyim ki bu müşkülâtı nazarı itibare alırsanız, 
Yalnız Divrikle Erzurum arasmda yapılan tünel
lerin tulü 29 kilometreye varmaktadır. îşte tahlil 

!." ve fevkalâde ahvali alırsanız, arazinin müşkü-
1 lâtmı alırsanız hiç şüphe yoktur ki vekâletimiz, 

mühendislerimiz ve müteahhidlerimizin burada 
her halde kuvvet sarfederk muvaffak oldukları
nı göreceksiniz (Alkışlar). 

. ' Binaenaleyh % 20 gibi bir fark göstermele-
. ri bendenizce kabili afiv bir farktır. 

Bundan sonra arkadaşlar ikinci mühim hattı-
• mızm inşası gelir. O da Diyarbakrrdan başlayıp 

îran ve Iraka gidecek olan hattır. Bu hat altı 
kısımdan ibaret olup mecmuu 131 kilometredir. 

j inşasına devam edilmektedir. Ağustos ayı zarf ni
da ray farşedilecek ve bu sene niihayetinde 
60 kilometresi bitirilmiş olacaktır. Gelecek sene-

! nin eylülü nihayetinde de hat 131 kilometreye 
kadar gitmiş olacaktır. 131 kilometreden 151 ki-

• lometreye kadar olan kısmı ihale edilmiştir. 
Onun da inşaatı başlamak üzeredir. Irak, İran 

I hattı denilen bu hat Divrikten 170 nci kilomet
rede Reşan denilen yere kadar beraberdir. Bu
rada hat ikiye ayrılıp İrana gideni Bitlisten geç-

: tikten sonra Van gölüne vasıl olacaktır. Vandan 
da feribot ile geçtikten sonra hududa (Kotur) 
varacaktır. Bu Reşan denilen yerin beş kilomet
re şimalinde Siird istasyonunu yapacağız. 

Tabiî bu hatlarm inaşsına tahsisat imkânı de
recesinde devam edeceğiz. Hatırınızda kalmışsa 
bu şimendifer inşaatı tahsisatı âdi bütçemizden, 
fevkalâde bütçeye devredildiğinden daima imkâ
nını gözeterek bu işimize devam edeceğiz. Bu 
hususta en ziyade kuvvetimizi, şimdilik Iran is
tikametine giden yol üzerine vereceğiz. 

Bundan sonra Aydm hattı üzerinde, bir kaç 
defa ismi geçen, Aziziye tüneli inşaatı ve o tü
nele gelen dik ve dokuz kilo metrelik bir yol 
vardır. Bu iki işten birincisi kânunuevvel niha-

; yetine kadar bitmiş olacaktır. Bu tünel hakkm-
| da bir kaç sual sorulmuştu, bunu salâhiyettar 
, arkadaşlarım kabili tecviz göstermişler, biraz da 
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I masraflı olmuştur, amma bu iş nagehanî zuhur 

eden ahvalin hususundan ileri gelmiştir. 
Arkadaşlarınım çok ehemmiyetle bahsetmiş 

oldukları Adapazarı - Bolu - Ankara hattma ha
kikaten Vekâletiniz çok ehemmiyet vermektedir. 
Bu sene'ne yapıp edip etüdü yapılacak ve tah
sisat imkânı dahilinde behemehal bunun inşasma 
başlanacaktır. (Bravo sesleri ve alkışlar). Bu 
hattm ehemmiyeti, hakkında çok söz söylendiği 
için bendeniz vaktinizi almryacağrm. Bundan 
başka Erzurumu şarkmdaki geniş yola birleştir
mek için, Erzurum - Sarıkamış arasmda bir dar 
hat vardır, bunun kabiliyeti pek azdır, hemen 
burasmm etüdünü yapacak ve bir an evvel Er-
zurumun Sarıkamışa bağlanmasma çalışacağız 
(Alkışlar). 

Antalya şimendiferine gelince, hakikaten Hü
kümetiniz buna da vaktile büyük ehemmiyet ver
miş hatta etüdünü bile ikmal etmiştir. Bir ka
nunla inşasma başlanmasını teklif etmiştir. Tah
sisat nisbetinde imkân buldukça tabiî bunu da 
yapacağız.' Şimendiferler hakkmda bu kisa ma
lûmatı arzettikten sonra bazı arkadaşların ba
his buyurdukları limanlar meselesi gelir. Hü
kümetiniz bu limanlar meselesine de çok ehem
miyet vermeğe başlamıştır. Çünkü hakikaten 
buyurduğunuz gibi Iktısad vekâleti ile bir Ça, 
talağazı limanmm yapılması meselesinin etüdleri 
mevzubahs olmuştur. Nafia vekâletince Ereğli 
limanı ile bunun mukayeseli etüdü yapılacaktır. 
Şimdiki vaziyette bir kaç gün içinde bu etüdler 
üzerinde tedkikat yapıyoruz. Hangi limanm ya
pılacağına dair bir kaç gün içinde çabucak ka
rar verilecektir. Bu münasebetle Zonguldak li
manmm tevsii imkânları da nazarı dikkate alın
mıştır. Bir müddet sonra bunlar hakkmda veri
lecek kararı huzurunuzda arzedeceğim .ve hemen 
işe başlamak için müsaadenizi istiyeceğim. Bu 
meyanda Trabzon limanı da vardır. Akdeniz va
ziyetine gelince, Akdenizin cenup kısmı bilhassa 
nazarı dikkate aldığımız işler arasındadır. Orada 
halledilecek bazı vaziyetler olduğu için bunlar
dan hangisine ehemmiyet verebileceğimizi biz 
de bilmiyoruz. (Gülümsemeler). 

Bir az da şirket ve müesseseler hakkmda 
arzı malûmat edeceğim. Ötedenberi Hükümeti
mizin ecnebi şirketlerin satm alınması hakkm
da prensip ve kararları vardır. Bunu, malûmu
nuz olduğu üzere, muhterem selefim Ali Çetin- ' 
kaya, bu nazik meseleyi çok iyi bir surette hal- , 
letmiştir. Biz de vekâlette geri kalanlar içinV 
aynı yol üzerinde yürümekteyiz. (Bravo sesleri, 
alkışlar), işte bu suretle millileştirilmiş olan 
müesseselerle belediyelerin amme hizmeti için 
yaptıkları müesseselerin iyi işlemesi ve iyi kul
lanılması için, halkm nefine yarayabilmesi için 
murakabelerinde vekâletinizin daima dikkatli 
bulunacağını büyük kürsüden arzediyorum. 

Şimdi arkadaşlarımın çok hassas bulunduk-
[ lan kara yolları meselesine geliyorum, Haki-
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katen arkadaşlarımızın hassas bulunduğu kadar 
vekâletiniz de çok zamandan beri bu müşkülü 
halle çalışmak istemiştir. Bu hususta vekâleti
niz kâfi derecede hazırlanmış bulunuyor, fikir
lerini, kararlarını huzurunuzda arzetmek iste
rim. Fakat bunu arzetmezden evvel bir parça 
vaziyeti hulâsa edeyim. Biliyorsunuz, halihazır
da bu kara yolları iki menbaa istinad ederek 
yapılmaktadır. Birisi vekâletinize verilen tahsi
satla, diğeri de vilâyetlerin varidatından temin 
edilmektedir. Yol vergisi gibi... Yol için vekâ
letinize üç membadan para geliyor. 

Umumî muvazene tahsisatından geliyor. Bu 
sene 900 bin lira kadar bir para tahsis edilmiş
tir. Bunun 100 bin lirası ile bazı masraflar ya
pacağız ve silindir makinesi alacağız. Müteba
ki 800 bin lirasmı yollarm inşasma sarfedece-
ğiz. 

İkincisi, yol vergisi tahsisatından bize % 15 
nisbetinde para veriliyor. Bu, 1 330 000 lira ka
dar tutar. 

Üçüncü menbaımız da, fevkalâde bütçenin 
immkânı dairesinde verilen paradır. 

Biz bu üç menbadan gelen paralarla 1938 
senesinde 1120 km. kadar yol tamir etmişiz, son
ra İstanbul - Edirne asfalt transit yolunun in
şasına devam etmişiz, köprüler yapmışız... Son
ra Ankara civarında, İstanbul yolu üzerinde 12 
km. asfalt yapmışız... Tunceli mmtakasmdaki 
yollarm inşasma devam ettik. Bir de Diyarba
kır - Bitlis arasmda Sason mmtakasmdan geç
mek üzere 60 kilometrelik yeni bir yol yapmak
tayız. 

İstanbul - Edirne asfalt yolunun 160 kilo
metresi yapıldı. Lüleburgaza vâsıl olmuştur. 
Burada eşya, insan nakliyatı çoğalmıştır. Şim
di Lüleburgazdan Kuleliköy arasındaki 38 ki
lometrelik asfalt kısım yapılıyor. Mütebaki 
39 kilometreyi konulacak bu seneki tahsisatla 
yapacağız. Bu suretle gelecek sene bu yolun 
bütün ihalesi bitmiş olacaktır. 

Trabzon - İran transit yolunun 642 kilo
metresinden 580 kilometresi iyi bir şose halinde 
yapılmıştır. Mütebaki 62 kilometresinin tesvi-
yei türabiyesi yapılmış ve bunlar üzerinde oto
mobil, kamyon işlemektedir. 

Tunceli mmtakasmda şimdiye kadar yapıl
mış olan Elâzığ - Pertek - Hozat şosesi bitmiş
tir. Pertekten Mamike kadar olan kısmm da 
tesviyei türabiyesi yapılmıştır. Memikten Se-
yidhana da tesviyei turabiye yapılmaktadır. Bu 
sene, verilmiş olan tahsisatla Plümür üzerinden 
Erzincana kadar . plan tesviyei turabiye yapıla
rak- Elâzığdan Erzincana gitmek üzere ;bu yo
lun ikmaline çalışacağız. 
'... Büyük köprüler : Bunların inşaatına her se
ne 900 000," bir-milyon lira : sarf edilmektedir. 
1937 senesinde ",78 büyük köprü yapılmış ve 
seyrişefere açılmıştır., Sonra 23 köprü de geçen 

sene yapılmıştır. Demekki şimdiye kadar yapı
lan büyük köprülerin mecmuu 101 adeddir. 
Bundan başka, başlamış olupta bitiremedikle
rimiz ve yeniden başlıyacağrmız köprüler var, 
bunlar da 38 kadardır. Binaenaleyh bunlarm 
da inşaatı bittikten sonra 139 büyük köprü 
olacaktır. Yukarıda inşaatlarma devam edece
ğimiz yollardan başka yine daha bir takım yol
ların yapılmasını tasavvur ediyoruz. Bunlar 
da Istanbuldan Kırklareli istikametine doğru 
olacaktır. Bu yolun zaten mühim bir kısmı 
mevcuddur. Yalnız Istanbuldan Saraya kadar 
olan kısmı yoktur, bunun için çalışmaktayız. 
Bir de Istanbulu doğrudan doğruya Gelibolu-
ya raptedebilmek için Tekirdağ ile Gelibolu 
kısmını yapmağı düşünüyoruz. Bu meyanda 
Şimalî anadolu yolları üzerinde de çalışacağız. 
Çanakkalede Ereğli - Lapseki yolları, da muta
savverdir. Vekâletimizin 1938 senesi yol işle
rinin hulâsası budur. 

Şimdi vilâyetlerin yol mesaisine geçiyoruz. 
Arkadaşım Abdurrahman Nacinin bazı rakam
ları hakikaten çok isabetlidir. Vilâyetlerimizin 
yol şebekesi 39 000 kilometredir. Buna muka
bil vilâyetlerimiz ancak senede 210 kilometre 
yeni yol, 570 kilometrelik tamir, 1 100 beton
arme menfez ve 500 ahşab menfez yapabilmek
tedirler. Bunlara ilâve edeceğimiz işler de, top
rak tesviyeleri de vardır. Bu 39 000 kilomet
relik şebekeden 10 bin kilometresi kırma taş 
şose, 7 000 i harab ve 13 000 i menfezli men-
fezsiz toprak yollardır. Köy yolları bu yekû
na dahil değildir. Bunlardan başka yapılan 
tsdkikler neticesinde bu 39 000 kilometrelik 
yola daha 4 500 kilometre yol ilâve etmek İâ-
znndır. 

İşte yekunu 43 bin kilometreye vasıl olan bu 
yolları yapmak için 388 milyon lira sarf etmek lâ-
zrmgelir. 

Zannederim ki Abdurrahman Naci arkadaşı
mız da 300 milyon küsur demişlerdi. Bu yapıla
cak yollarm mütemadi tamiratı için de iki mil
yondan fazla masraf yapmak lâzımdır. Şimdi bu 
yollar içerisinde tabiî uzun münakale yollarımız 
vardrr. Bu uzun münakale yollarımızın içeri
sinde bir kısmı yapılmamış veya çok bozuk oldu
ğu için geçip gitmek zor oluyor. Bu uzun müna
kale yollarının meydana getirilmesi lâzımdır 
Bir de vilâyetlerin bu yollarm inşasma sarfet-
mekte oldukları paranın, tahsisatın hulâsasını 
arzetmek isterim. 1937 katği hesabma nazaran 
yol vergisi yekûnu 10 milyon 500 bin lira tut
muştur. Bunun 4 milyon küsur lirasmı idarei hu 
susiyelerin - biliyorsunuz - kendileri sarfetmiş-
lerdir. 1 333 000 nini de vekâletimize gönder
mişler, mütebaki kalan 4 420 000 lirayı da kendi 
yollarma sarf etmişler. Bir de 439 000 ade'd mü
kellefin de mukabili 2 575 000 lirayı da .koya 
cak olursak demek oluyor M 1937 senesinde vi
lâyetler 6 995 000 lira sarfetmişler, yani yed 
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j .milyon lira sarf etmig bulunuyorlar. Bir de şimdi 
i -1933 senesinin mukayesesini yapacağım. 

^ 1933 senesinde tahmin 11 562 000 iken 
. 7160 000 nini yine yollarına sarfetmişler. Halbu-

1 IH 1937 de 13 milyon küsur varidatları varken 
yine yedi milyon sarf etmişlerdi. 

Bu hesabı yüksek huzurunuzda arzederken 
.şunu tebarüz ettirmek istiyorum M, yol bedel
lerinin mikdarı büyüdükçe hiç olmazsa o nisbet-
te yollara tahsis edilen paralan yükseltmek, 
çoğaltmak lâzımdır. Bu suretle tabiî 1937 sene-

- sinde 13 milyon lira tahsisat çıkmışken bunun 7 
;milyonu sarf edilmiştir.. Ondan evvelki sene de 
10 milyon lira tahsilat varken yine 7 milyon lira 
sarfedilmiştir. Bu arada üç, dört milyon daha 
yerilmiş olsaydı bu gün bizim daha fazla işimize 
yarayacaktı. Bunu tebarüz ettirmek istiyorum. 
Şimdi bu vaziyeti arzettikten sonra demekki 300 

.milyon liralık yol işi muvacehesinde bulunuyo
ruz. Tahsisata mazhar olursak ve hepsine birden 
.başlasak tabiî müsbet neticeler istihsal edemeyiz. 

Şimdi vekâletin noktai nazarını arzetmek iş
etiyorum; bu sene anladığıma göre yol için ne 

adi bütçede ne de fevkalâde bütçede fazla bu
h a r a konulmamıştır. Biz düşündük, elimizdeki 
para ile acaba daha nafi daha iyi nasıl hareket 
etmeliyiz ki daha ziyade randıman versin. Bu 

. noktayı esaslı olarak-tedkik ettik, onun için Yük
sek Heyetinize hulâsa olarak arzetmek istiyorum. 

.Bizim vardığımız netice şudur. Üzerinden 
geçmekte olduğumuz yolları tamir ederken, di
ğer taraftan uzun münakale yollarmm noksan 
olan kısımları üzerinde bazı tamir olunması lâ-
zmbgelen kısımları üzerinde vilâyetler vergi tah
silatlarım, yol vergilerini muayyen nisbette 
teksif edelim. Muntazam ve programlı çalışalım. 

.Bundan hâsıl edeceğimiz netice evvelâ üzerin
den geçtiğimiz yolları iyi bir halde tamir etmek, 
sonra uzun münakale yollarını peyderpey ik
mal etmek. Bu tarzda çalışmağa bu sene baş-
iryacak olursak daha nafi bir şekilde hizmet ede
ceğimizi tahmin ediyoruz; Bundan başka vilâ
yetlerin mesaisini de tanzim edip vekâletinizin 

, mesaisi ile bir ahenkte yürümesini temin etmek 
istiyoruz. Belki bu işte bazı kanunî tedbirler al
mak mecburiyetinde kalacağız. Bu hususta arzı 
malûmat edeceğim. Bu tedbirlerle, fazla tahsi
sat almaksızın bu sene çok ümid ediyoruz ki 
daha verimli bir iş yapmış^ olacağız. Bu plânlı 

/çalışma sayesinde Meclisi Âlinin arzularını pey
derpey yerine getirmeğe çalışacağız. 

Su işleri: Vekâletin çok ehemmiyet verdiği 
fişlerden birisidir. Şu işlerinin hulâsasniî arzet-
rmezden evvel.şimdiye kadar başarılmış» olan.su 
işleri hakkında şunu arzedeyim:) Bir. kere Bursa 

: ovasmm şu meselesi halledilmiş bitmiştir.'- Apdal 
jırmağının ıslahı olmuştur»'•; Küçük- .Menderes 
.nehrinde yatakların; ıslahı da bitmiştir. Yalnız 
;bazı köprü ve süt gibi yerler kalmıştır.' /'- l,: 

•±Y Şimdi büyük,su işlerine geliyorum. Malûmu 

âliniz olduğu üzere 937 senesi nihayetinde kabul 
buyurmuş olduğunuz bir kanunla 31 milyon lira
lık bir masrafm yapılmasına müsaade edilmiş
tir. Bu paralarla şu işlere başlanmıştır, sırasile 
arzediyorum : 

Marmara havzasında inşaatına geçilenler : 
Susığırlık havzası, fazla tafsilâtla başınızı ağırt-
mış olmayayım, yalnız şunu arzedeyim ki, 
2 926 808 liralık işe başlanmıştır. Yine bu 
mmtakada eksiltmeğe konulan mikdar 1 265 000 
küsur liradır. 

Bakırçayı havzası : Bakırçayı havzasının ıs
lah amelilyesi için 1 652 042 liralık işe başlan
mıştır. 

"Gediz havzasında ; 1 962 418 liralık iş yapı
yoruz. Yeni eksiltmeğe konulan mikdar bu 
mmtakada 1 718 000 küsur liradır. ' 

Büyük Menderes havzası : Yine fazla tafsi
lât vererek başınızı ağırtmayaymı. Burada da 
mühim bir para ile işe başladık ve yeni eksilt
meğe konulan işler de vardır, 

Adana, Malatya ve Yeşikrmak havrasında 
Niğde, Uzunyaylada, Erzincanda, İğdır havza
sında su işlerine başladık ve müteferrik olarak 
merkezde ve mintakalarda işletme binalarından 
bir kısmınm inşaatına dâ geçilmiştir. Sonra 
sondaj işleri için de para sarfediyoruz. Şimdi 
yapılanlarla yeni eksiltmeğe konulanların mik
darı. 21 milyon lira kadar tutmaktadır. Bunları 
kanun dairesinde, verdiğiniz baş senelik müd
det içinde tamamen ikmal etmiş olacağız. 

Bundan başka Konya sulama şebekesinin ısla-
- hı hususunda yapılacak inşaat için devir kanu
nunda evvelki 31 milyondan sarfiyat icrası ka
bul olunmuştu. Buna "istinaden ıslahat projeleri 
hazırlanmaktadır. Bu işlerden başka Gedizde 
Ahmedli sulamasının, Manisada Kumçayınm ıs
lahının, Yenipazarda sulamanın, Işıklı regülâtö
rünün, Yenice regülâtörünün etüdleri yapılmak
tadır. Adanada da Adana ovası sol sahil sula
ma şebekesi ve Seyhan nehrinin taşkınlıklarına 
karşı tertibat almak hususunda etüd işlerimiz var
dır. Malatyada sulama işlerimiz mevcuttur. Şu :, 
nu da arzedeyim ki, Orta Anadoluda da sula
ma işlerile uğraşılmaktadır. Kütahya, Eskişe
hir, Yenişehir ovalarının, sonra Yeşilırmak hav
zasında Amasya bahçelerinin, Merzifon, Erbaa 
ovalarının sulanması ve Uzunyaylada sulama ka
nallarına aid sınaî ameliyatın yaplması. İşte bu 
işlerin de etüdlerini yapıyoruz. Yakında pro
jelerini de yaparak işe başlayacağız, eksiltme
ye çıkaracağız. Tahsisat müsaadesine göre bu 
işlerden yapabileceklerimiz gene: beş sene niha
yetinde nihayet; 41 senesinde bitirilmiş olacak-' 
tır. Görülüyor ki, Orta. Anadoİuyu" '•••dtt* kâfi^e-
recede ele aldığımız gibi: Kızılırmak1 havrası üze
rinde'de çalışmaktayız. . Bundan başka biride 
Meriç nehrinin vaziyeti vardır. 'Bu riehriri'yfi-

-f*3klarmr:tahkim• içinr Yunanlılarla aramızda Mr 
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itilâf name yaptık. îki taraf etüdler yaparak bi
taraf hakemin kararile nehrin tahkimine çalışa
caklardır. Fakat Meriç vadisinde su basan yer
lerdeki acele işleri yaptık. Ezcümle, Bosna kö
yünü su basmasından kurtarmak için tertibat 
aldık. 

işletmesi vekâletimize devredilen Konya su
lama idaresi vardır. Bu idare, bu sulama şebe
kesini ıslah etmeğe çalışmakla beraber diğer ta
raftan sulama vaziyetini de unutmuyoruz. Bun
dan başka Bursa ovasının ve barajm işletilmesi 
için kadrolarımızla bu işi idare ediyoruz. 

Sonra Horsunlu sulama kanalile sulama ya
pılmaktadır, bir de Burhaniye kanalile bu sene 
sulama yapılacak. Ayrıca vekâletiniz belediye
lerin hazırlattıkları içme suyu ve hidro elektrik 
projelerinin tedkik ve tasdiki muamelesine de
vam. etmektedir. Hususî bir kanunla yapılmak
ta olan Trabzon içme suyu projeleri hazırlan
mış, ihale de edilmiştir. Bu inşaatı vekâletiniz 
kontrol etmektedir. 

Bu su işlerinden başka bu sene Sakarya man-
Sâbtnm temizlenmesi ve İzmit körfezindeki ba
taklıkların kurutulması için Adapazarma bir su 
şubesi göndereceğimiz gibi Çorumda da bir su 
tubesi açılacaktır. Onlar da orada Kızılırmak 
üzerinde tedkikler yapacaktır. Bundan sonra sa
hil bataklıklarının1 kurutulması için Antal-
yaya da bir su şubesi gönderilecek. Malûmu 
âliniz Konya ovası çok kurak gittiği için 
orada da bir su şubesi bulunduracağız ve su 
vaziyetini tedkik edeceğiz. Bundan başka Elâzığ 
ve Diyarbakır ovalarında su vaziyetini tedkik 
etmek üzere ayrıca bir su şubesi kuracağız. Bu 
sular hakkındaki vaziyeti böylece hulâsa ettik
ten sonra, İktısad vekâletinden teşkilât kanunu
muzun bir maddesile kabul etmiş olduğunuz 
elektrik etüd işleri de bize geçmiştir. Malûmu
nuz olduğu üzere bu idare enerji membalarını 
tedkik ile bunlardan ne suretle istifade edilece
ğini tedkik eden bir idaredir. Yine kabul ettiği
niz teşkilât kanunumuzda ayrıca su kuvvetlerile 
meşgul olan kısımlarımız da vardı. Şimdi bunları 
bir araya toplayarak daha esaslı verimli bir su
rette çalışacağız. Şüphesiz bu sene daha verimli 
olarak çalışacağımızı bu kürsüden arzederim. 

Bundan başka vekâletimizin 4 ncü kısmmı 
teşkil eden yapı ve imar işleri gelmektedir. 
Hükümetinizin imar işlerine ehemmiyet vermesi 
üzerine 1935 senesinde böyle bir teşkilât Nafia 
vekâletinde vücude getirilmiştir. Hakikaten bu 
teşkilâtımız, teknik esaslar dahilinde çalışması 
sayesinde bir çok güzel devlet binaları vücude 
getirdiği gibi/şehirlerin^inian!hüstısünda-da şittı-

:diye kadar programsız çalışmalarına nihayetle-; 
^erek "bunlara da bir intizam, bit yol gösterihek-
'tedir. Şimdi yapılmakta olan devlte yapdarrnm 
mimari;^elektrik, inşaat, kalorifer,' sû'; tesisatı 

rgıbîn%r "birine aid; ayrı; ayrı İhtisas işlerin^ ."ğa-; 

yet iyi bir kombinezonla1 yapmaktadır. Tabiî her 

yabancı bu işleri kolay, kolay yapamaz. Çünkü 
ihtisas işidir, idaremiz merkezdeki bu ihtisas 
şubeleri ve vilâyet merkezlerindeki teşkilâtla 
bu işleri idare etmektedir. 

Bundan başka, malûmunuz olduğu üzere; ba
zı şehirlerimizin, kasabalarımızın, belediyeleri
mizin imarı noktai nazarından da şehirci mühen
disler, mütehassıslar karşısında kaldıkları za
man, bunların plânlarını tedkik edecek heyetleri 
olmadığından merkezden bunlara yardım edil
mektedir. 

Devlet yapılarmm inşaat işlerinin vekâleti
mize tevdi edildiğinden beri her sene inkişaf 
göstermiş ve daha geniş mikyasta tahsisatla iş 
meydana getirmek imkânı hâsıl olmuştu. 1938 
senesinde 10 500 000 lira Devlete aid olmak üze
re, 2 500 000 lira da idarei hususiyelere aid 
olmak üzere 13 milyon liralık 1171 aded yapı 
işi vücude getirilmiştir. Bunlar meyanmda muh
telif Hükümet binaları, mektebler, vekâlet bina
ları, hastaneler ve saire mevcuddur. 

Şehircilik bürosu hakkında da şu nisbeti ar-
zedeceğim : 105 aded şehir ve kasabanrn hali 
hazır haritalarını, mahallerine fen heyetleri gön
dermek suretile, tedkik ve tesbit ettirmekteyiz. 
Bu büro otuz kasabanrn imar plânını tanzim et
miş ye bundan başka belediyeler, tarafından 
gönderilen 27 kasabanın da ayrıca imar plânmı 
tanzim etmiştir. Bu suretle vekâletimiz bazı 
belediyelere, plânlarını yapmak suretile de, 
150 000 lira kadar yardımda bulunmuştur. Tabiî 
Dahiliye vekâletinden bize bir kanunla devroîu-
nacak olan imarın heyeti umumiyesi de bizi tak
viye deceğinden bu vazifemizde daha ziyade hiz
met ifa edebileceğimizi kuvvetle zannediyoruz. 
Bu sene yapılmakta olan binaların ikmaline ve 
daha verimli bir program yapmağa çalışacağız. 
ümid ederim ki, gelecek sene bu işleri daha iyi 
yaptığımızı arzedebileceğiz. 

Nafia vekâletinizin 1938 senesindeki işleri 
hakkmda arzi malûmat ettim. Arzı malûmat 
ederken zannediyorum ki, bazı arkadaşlarımın 
sorduğu suallere, bahsettikleri meselelere temas 
ettim ve cevab verdim (Kâfi ve teşekkür ederiz 
sesleri). 

Gl. KİAZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır), — 
Bir sual...,Vize, Kırklareli yolu ile Afyon Kara-
hisar, izmir arasmda yapılması lâzım gelen yol, 
vekâletin bu seneki programı dahilinde.midir? 

2 - Haydarpaşa ile Sirkeci arasında daha çok 
eşyanın, daha çok malzemenin, daha çabuk vesa
itle nakli hakkmda ne düşünülüyor?. ,>;..:.;-
' -3 .-i: Arkadaşlarım temas,> lettiler-i •-: Marmara 

:ihavzasmâ ;bif fazla -hatla^ inmek dçm,jJ£araköy -
Bursa--iMudanya hattinm yapılmaşr. /hakkında 
vöevab:lütfetmediler.; TBu->babdakirdüşün©e.:ıiıe-

s'âirTA; ...T:-.:!?:.:»:':*.'• •^.û'rr.l^ i^'vtîto?, ı s | 
;m : 4 w?Bir*te vakitale/îstanbul-s-Tetkos biBmsE -
a hisar ^yize T.üzerinden ; 'KrrklaFelinfexr:İ>5iî;tthat 
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•yapılması hakkında bir fikir vardı. Vekâlet- I 
ce bu. hususta bir düşünce var mı? ; 

NAFÎA V. Gl. ALI FUAD CEBESOY (Koni 
ya) — Birincisini demin arzetmiştim. îstanbul-
dan Kırklareline olan yolu ikmal ederek, Sa
raya kadar olan kısmı yeniden yapmak için 
derpiş ediyoruz ve etüdünü de yapmışızdır. 
Yalnız, tahsisat imkânı dahilinde yapacağız ve 
bunu da başlamaya gayret edeceğiz. Afyon Ka-
rahisar -izmir hattı tasavvur halindedir. Uzun 
münakale yollarımız meyanındadır. Şimendi
fer hatları hakkındaki * arzunuza' gelince, şi
mendiferlerin hepsi hakkında noktai nazarını
za iştirak ediyoruz. Fakat inşaat işi tahsisat 

. meselesidir. Ancak bu sene yapacaklarımız, 
mevcudlara devam ve diğerlerinin etüdlerini 
yapmaktan ibarettir. Onun için bir şey soyliye-
mem. Haydarpaşa ile İstanbul arasındaki mü
nakaleye gelince, Münakale vekilimiz cevabı
nı verecektir. Çünkü bu vazife ona aiddir. 
(Bravo, kâfi sesleri ve alkışlar). 

MUHÎDDlN BAHA PARS (Bursa) — Bur
sa - Karaköy hattından bahis buyurmadılar. 
(Söylediler sesleri). Arkadaşlar, müsaade edi
niz, çok mühim olmasaydı arkadaşlarımın bu 
kadar ısrarına rağmen söz söylemek ihtiyacını 
duymazdım. Atatürkün bir emri vardır. On
dan bahsedeceğim. Atatürk, Ali Çetinkayaya 
Karaköy - Bursa hattmm hemen yapılması için 
emir vermişlerdi. Yeni' vekilden, seleflerile bu 
husus hakkmda 'görüşerek, gelecek sene için 
bir karar vermelerini rica ediyoruz. 

NAFIA V. Gl. ALI FUAD CEBESOY (Kon
ya) — Burası bizce de çok mühim bir hattır. 
Atatürkün emirlerini daima birinci derecede 
nazarı dikkate alırız. Fakat hepiniz biliyor
sunuz ki, tahsisat meselesidir. Bu imkânı bu
lunca behemehal yapacağız. (Alkışlar). 

Dr. FATMA MEMÎK (Edirne) — Saym ar
kadaşlar, her sene memleketimizde mühim tah
ribat yapan Meriç nehrinin taşması üzerine 4 
sene içinde söz söylemek için huzurunuza bir, 
iki defa çıktım. Yine her şene kış ve son ba
harda bu nehrin yaptığı tahribatı burada an
latmakla vaktinizi geçirmek istemiyorum. Yal
nız bu sene için ufak bir misal arzedeceğim. ı 
Mart içinde bir defa taşmış, 1 500 dönüm 
mezru pancarı su altmda bırakmıştır. 4 sene
den beri binlerce lira sarf ile teşkil ettiğimiz 
sıtma mücadelesini her sene bu mmtakada hu
sule gelen bataklığı kurutmak hususunda müş
kül mevkide bırakıyor. Hükümetimizin bu işi 
yakmdan takib ettiğini huzurunuzda şükranla 
kaydetmek isterim. Her sene evi, bahçesi ve 
tarlası su altmda kalan Bosna köyüne ufacık 
bir sed yapmakla bu köy bu sene sel tahriba
tından kurtarılmıştır. Fakat bu ufak işler di
ğer yerlerdeki tahribatı önlemiyor. (Doğru 

• sesleri).:.,Menci mansabmdan başlamak üzere 
temizlemek lâzımgeliyor. Bunun için Yunan | 

Hükûmetile bir itilâf yapıldığını biliyoruz. Fa
kat bu iş için evvelâ haritalar yapılıp ondan 
sonra icraata geçilmesi lâzımgeliyormuş. Alâ
kadarların ifadelerine, göre haritaların tanzimi 
on sene gibi büyük bir zamana mütevakkıfmış. 
Biz bekliyebiliriz. Fakat Meriç aman vermiyor. 
Her sene binlerce dönüm araziyi bataklık ve 
kum yığmı haline getiriyor. Binaenaleyh hari
talar tanzim ve Mericin esaslı surette ıslahına 
gidilinceye kadar alınacak tedbirler hakkında 
Nafia vekilimiz ne düşünüyor? Bunu öğrenmek 
isterim. 

İkincisi, Edirnenin-bir diğer derdi de içme 
suyudur. Bu, belediyeye aid bir iş olması-iti-
barile Dahiliye bütçesinde görüşülmesi icab 
ederken bililtizam Nafia bütçesinde söylemeği 
muvafık gördüm. Müsaadenizle söyliyeyim. 
Edirnenin içme suyu 400 küsur sene evvel Mi
mar Sinan tarafından Edirneye 41 kilometre 
bir mesafede tahtelzemin yapılmış altı metre 
derinliğinde bir depo yaparak oradan tonoz
lar içinde şehre getirilmiştir. O zamandan bu 
güne kadar bir çok tamir görmüşse de zaman 
zaman vukua gelen yer sarsıntıları ve sair se-
bsblerden yollar temelinden harab olmuş, bu 
gün hemen hemen kullanılmıyacak derecede 
tamire muhtaç bir hale gelmiştir. Bu gün 
membâda-saniyede 40 litre çıkmakta olan 3U 
şehre ancak 14 litre olarak vâsıl olmaktadır. 
Vaktile 100 bin kişiyi idare eden bu su, 38 bin 
nüfuslu olan bu şehri 24 saatte altı saat su 
vermek suretile ancak idare edebiliyor. Edir-
nede hali hazırda askerî vaziyet için bu su 
gayri kâfidir. Filvaki Edirnenin fakir beledi
yesi her sene bütçesinden 10 000 lira kadar bir 
para ayırarak bu yolların tamirine çalışıyorsa 
da bu para ile ancak bir kilometre kadar yer 
yapıyor, halbuki 41 kilometre mesafe yapmak 
için 41 sene lâzımdır, binaenalyeh tekrar arze-
diyorum ki, vaziyeti haziranın buna. tahammü
lü yoktur. Hükümetten ricam; bu işe doğru
dan doğruya Nafia vekilimizin el koyması ve 
bu işi Devlet işi olarak ele almasıdır. Belki 
bunun için de, para meselesi, denilebilir. Doğ-" 
rudur, fakat Yüksek Meclisiniz yerinde sarfe-
dilecek ve edilen para hakkında hiç ftir zaman 
müşkülât göstermemiş ve bu paraları daima 
vermiştir. Bu noktadan bu işe de vereceğine 
benim kavi imanım vardır. (Bravo sesleri, al
kışlar). 

NAFIA V. Gl. ALI FUAD CEBESOY (Kon
ya) — Saym arkadaşımız hakikaten çok mü
him olan iki mesele üzerinde nazarı dikkatimizi 
celbetti. Birisi Meriç nehrinin kabarması ile et
raf ma tesadüf eden yerlerin su basımından 
kurtulması. Diğeri de Edirneye su getirmek 
meselesi. Hakikaten ikisi de gayet mühimdir. 
Fakat bu Meriçin kabarib ta köyleri basması 
meselesi, birinci derecede Meriçin yatağmm tah-
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fjomi ve ondan sonra da deltasının temizlenmesi 
lâzımdır. Bunu Yunanlılarla müştereken yâpa-
fcağız. Bunun için neticeyi beklemek lâzımdır. 
^ Jîöyle müstakillen büyük bir işe teşebbüs etmek 
doğru olmaz kanaatmdayım. IfyTaamafih böyle 

müstacel olan işler üzerinde o çalınmaktan geri 
kalmryacağız. Diğer mesele: Edirne hakikaten 
güya muhtaçtır. Fakat tahsisatımız olmadığı 
için şimdilik bir şey söyliyemiyeceğim. Eğer 
Meclisi âli böyle bir tahsisat verirse bunun üze
rinde faaliyete geçmeği vadederim. 

ÎSMAÎL KEMAL ALPSAR (Çorum) — 
Kızıl ırmak Orta anadolunun başlıca bir ırma
ğıdır. Etrafındaki arazi çok münbit ve mah
suldardır. Bu arazi sulanırsa memleket ve mil
let çok istifade edecektir. Bunun hakkmda ne 
gibi bir tedbir alınmıştır? Bunu tedkik edib, 
yapmak zamanı gelmiştir kanaatmdayım. 

NAFÎA V. Gl. ALÎ FUAD CEBESOY (Kan-
ya) — Bu sene Çoruma bir heyet gönderib ted-
kikata başlryacağız. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Delice vadisini de 
unutmayınız. (Müzakere kâfi sesleri). 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
başka söz isteyen kalmamıştır. Fasıllara geçil
mesini reyinize arzedeceğim. Fasıllara geçilme
sini kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
P. 

701 

702 

703 

704 

705 

706 

707 

708 

709 

710 

711 

Vekil tahsisatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Maaş 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez müstahdemleri ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 
2223 numaralı kanun mucibin
ce askerlik dersleri muallimle
rine verilecek ücret 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler müstahdemleri üc
reti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez levazımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vekâlet otomobili işletme ve 
tamir masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
4 800 

1 656 766 

5 000 

245 340 

720 

129 960 

66 048 

8 500 

15 710 

. 8 750 

3 600 

F , 
712 

713 

714 

715 

716 

717 

718 

719 

720 

721 

722 

723 

724 

725 

726 

727 

728 

729 

730 

Motosiklet tamir ve işletme 
TVI Q SI*8ı f I 

BAŞKAN — Kabul edümiştir. 
Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler levazımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul edümiştir. 
Mütenevvi masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edümiştir. 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
BAŞKAN — Kabul edümiştir. 
Müfettişler harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edümiştir. 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
BAŞKAN — Kabul edümiştir. 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta ve telgraf ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi ve yol ve sa
ire masrafları • 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yollar ve büyük köprüler in
şaat ve müstacel tamirat mas
rafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Sular 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Levazım ve alâtı mütenevvia 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kitab ve fennî risaleler bede-
lile fennî eserlerin ve harita
ların tabı ve tecdid masrafları, 
alelûmum telif, tercüme ve na-
fia eserleri modelleri için veri
lecek ücret ve mükâfat ve Mü
hendisler birliğine nakden ya
pılacak yardım 
BAŞKAN — Kabul edümiştir. 
Beynelmilel müessese ve ce

miyetlere iştirak hissesi ve mas
rafları 
BAŞKAN — Kabul edümiştir. 
Ecnebi mütehassıs ve mühen
dis ve tercümanları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ecnebi memleketlere gönderi
lecek memurlar harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
100 

6 000 

8 500 

7 000 

12 500 

31*000 

31 000 

11 380 

4 000 

960 

12 108 

2 420 

900 538 

930 000 

6 500 

25x000 

100 

38 400 

9 000 
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731 

732 

738 

734 

735 

736 

737 

738 

739 

740 

741 

742 

Staj için ecnebi memleketlere 
gönderilecek memurlar harcı
rah ve masrafları 
BAŞKAN - Kabul edilmiştir. 
Teknik okulu masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yü borçlan 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.-
Eski yıllar borçlan 
BAŞKAN —- Kabul edilmiştir. 
inşaat ve esaslı tamirat mas
rafları 
BAŞKAN.—- Kabul edilmiştir. 
Hafriyat jnasraflan 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Maaş ve ücretler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
idare masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kitab, mecmua, tercüme, telif 
ve tabiye masraflan 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ecnebi muallimler ve su labo
ratuarları şef dö travo ücret 
ve harcrrahlan 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2233 numaralı kanun mucibin
ce askerlik dersleri muallimle
rine verilecek ücret 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3335 saydı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masraflan 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira;--

10 800 

155 000 

38 910 

6 400 

2 959 330 

18 570 

365 720 

207 300 

, 1 3 500 

75 000 

500 

200 

•Fi'-1'0•'-• •/• - * •• - • • • L i r a 

743: Geçen yü borçları 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

744 Eski yıllar borçlan 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

745 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek' 
tekaüd ikramiyesi 4 910 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

746 Daimî müstahdemler ücreti 36 840 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

747 idare masrafları 5 200 
. BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

748 Mütemadi tamirat * 11 630 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

749 Geçen ve eski ydlar borçları 
karşılığı 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

750 Ankara şehri kanalizasyon işle
rinin etiid, aplikasyon masraf -
larüe bu işlerde istihdam edile
cek mütehassıs, mühendis, fen 
memuru, ressam, sürveyanlarm 
ücret, yevmiye ve harcırahlari-
le usta ve amele yevmiyeleri, 
alınacak alât, edevat ve malze
me bedelleri ile nakliyeleri, kır
tasiye, matbu evrak ve tabiye 
ve bilûmum masrafları 50 000 

•- - BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Teneffüs için, celseyi 15 dakika kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,7 

» « - « 

Î K Î N C Î C E L S E 
Açılma saati 18,20 

BAŞKAN — Şemsettin Günaltay 
KÂTlBLER — Vedid Uzgören (Kütahya), Bekir Kaleli (Gazianteb) 

BAŞKAN — Gelse açılmıştır, tktısad vekâleti 
bütçesine-başlamadan evvel encümenin teklifi 
veçhile bu vekâletin teşkilâtına aid lâyihanın 
müstacelen müzakeresini reyinize arzediyorum. 
Iktısad vekâleti teşkilât kanununun müstacelen 
müzakeresini kabul edenler . . . Kabul etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

" 3 —• tktısad vekâleti vazife ve teşküâtı hak
kında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazba
tası- (1/126) [1] 

[1] 63 sayılı- basmayazı zabtın sonundadır. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini reyinize 
arzediyorum: Maddelere geçilmesini kabul eden
ler. .. Kabul etmeyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

îktısad vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkın
daki 2450 sayılı kanunda bazı değişiklikler 

yapan kanun 
• MADDE 1 — îktısad vekaleti teşkilât ve 

vazifeleri hakkındaki 2450 sayılı kanunun birin-
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ci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Sanayi, maadin ve iş hayatı ile bunlara mü-
teferri hususlarm tanzim, idare ve murakabesile 
mükellef olmak üzere tktısad vekâleti merkez 
teşkilâtı tktısad vekilinin emri ve bir müsteşarın 
idaresi altmda: 

1 - Hususî kalem müdürlüğü, 
2 - Teftiş heyeti reisliği, 
3 - Hukuk müşavirliği, 
4 - Sanayi umum müdürlüğü, 
5 - Maadin umum müdürlüğü, 
6 - tş dairesi reisliği, 
7 - Sanayi tedkik heyeti reisliği, 
8 - Zat işleri müdürlüğü, 
9 - Neşriyat müdürlüğü, 

10 - Seferberlik müdürlüğü, 
11 - Levazım müdürlüğü, 
12 - Evrak müdürlüğü. 
ile mütehassıs, müşavir ve mütercimlerden 

ibarettir. 
BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 

mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Kabul etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun ikinci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

tktısad vekâletinin merkez ve vilâyetlerdeki 
teşkilâtına aid maaşlı memurların maaş ve tea
dül dereceleri ilişik cedvelde gösterilmiştir. Bu 
cedvel Devlet memurları maaşlarının tevhid ve 
teadülüne dair olan 1452 numaralı kanuna ve 
buna müzeyyel kanunlara bağlı cedvellerin tk
tısad vekâleti memurlarına aid olan kısımlarmm 
yerine konulmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi cedvelle beraber reyinize arzediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Mezkûr kanunun üçüncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

İhtisas mevkii oldukları bu kanuna bağlı 
cedvelde işaret olunan memuriyetlerde istihdam 
olunacaklara 1452 sayılı kanundaki evsaf ve 
şeraite tâbi olmaksızın mükteseb hak teşkil et
memek üzere kadrolardaki muayyen maaşlar ve
rilebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Kabul etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — tktısad vekâletinin vilâyetler
deki teşkilâtı; Zonguldak mmtakası İktısad 
müdürlüğü ile mıntaka tktısad müdürlüklerin
den ve mmtaka tktısad amirliklerinden ibarettir. 
tktısad vekâleti ilişik cedvel ile muvazenei umu
miye kanununa bağlı (D) cedvelinin tktısad 
vekâleti için tesbit eylediği kadrolar dahilinde 
kalmak şartile bu kadrolarda gösterilen mmta
ka tktısad müdürüklerile amirlikleri sayısı fev
kinde olarak lüzum gördüğü yerlşrde mmtaka 

iktısad müdürlükleri veya amirlikleri ihdas 
edebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi cedvelle beraber reyinize arzediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5 — tktısad vekâleti teşkilâtında, 
Devlet memurları maaşlarının tevhid ve teadülü 
hakkındaki kanuna ilişik (1) numaralı cedvelin 
beşinci ve daha yukarı derecelerinde olan me
murlar müşterek kararname ile, diğer maaşlı 
veya ücretli memur ve müstahdemler tktısad ve
kilinin tasvibile tayin olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Kabul etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — 3460 numaralı kanun mucibince 
tktısad vekâletinin teftiş ve murakabesine tâbi 
iktisadî Devlet teşekküllerinin şube müdürlerile 
bu derecedeki memurlarının ve müfettişlerinin 
ve bunların kurdukları müesseselerin müdürle
rile Maden tedkik ve arama enstitüsünün bil
umum memurlarının tayin ve azilleri tktısad ve
kâletinin tasvibile icra olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Kabul etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Ticaret ve sanayi odaları hak
kındaki 655 numaralı kanun hükümleri daire
sinde müstakil sanayi odaları kurulmasına İk
tısad vekâleti müsaade edebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Maddeyi ka
bul edenler ... Kabul etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 8 — 3008 numaralı kanunun 63, 64 
ve 100 ncu maddeleri mucibince mücude getiri
lecek teşkilât ile bu teşkilâtın vazife ve salâhi
yetleri bu kanunun neşrinden itibaren en geç 
iki sene zarfında Büyük Millet Meclisine takdim 
edilecek bir kanun lâyihası ile tesbit edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Maddeyi ka
bul edenler ... Kabul etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 9 — İktısad vekâleti teşkilât ve va
zifeleri hakkındaki 2450 numaralı kanunun dör
düncü maddesile muvakkat maddesi ve 608 nu
maralı kanunun 7 nci maddesi mülgadır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Maddeyi ka
bul edenler ... Kabul etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanuna bağlı 
cedvele göre memuriyeti derecesi yükselen me
murların yeni derecelerine muhassas maaşı ala-
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bilmeleri halen almakta oldukları maaş derece
lerinde 1452 sayılı kanunun hükümleri daire
sinde müddetlerini ikmal etmiş bulunmalarile 
mümkün olur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Maddeyi ka
bul edenler ... Kabul etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanunun me
riyetinden önce îktısad vekâleti teşkilâtında 
mevcud ve maaş emsal hasılı veya fazlasının üc
ret olarak verilebileceği yolundaki salâhiyetlere 
müsteniden tayin edilmiş olanlardan halen mez
kûr vekâlet teşkilâtında müstahdem bulunanlara 
verilmekte olan ücretlerin unvan tebdiline ba
kılmaksızın ayni vazifede bulundukları müddet
çe şahıslarına münhasır olmak üzere verilmesine 
devam olunabilir. Bu gibilere verilecek ücret 
farkı vekâlet bütçesinin maaş ve ücret fasılları 
tasarrufatmdan temin edilir 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Maddeyi ka
bul edenler ... Kabul etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 10 — Bu kanun 31 mayıs 1939 tari
hinden muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Maddeyi kabul edenler ... Kabul etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îktısad vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Ka
bul etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler ... Kabul etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

B - İJcfosad vekâleti bütçesi: 
BAŞKAN — îktısad vekâleti bütçesine baş-

lryoruz. Heyeti umumiyesi hakkmda söz iste
yen var mı? 

HALÎL MENTEŞE (îzmir) — Arkadaşla
rım, memleketin müterakki gidişinde hiç şüphe 
yoktur ki, endüstri vaziyetimizin büyük payı 
vardır. Cumhuriyetin bu büyük eserinin bugün
kü durumu hakkmda bazı tedkikatta bulun
dum. Bunları ve bunlardan mülhem olduğum 
bazı mülâhazaları arzetmek için kürsüye gel
dim. Sözüm, biraz uzayabilir. îçine rakamlar 
dahi girebilecektir. Fakat arkadaşlarımı sıkmı-
yacağımdan emin bulunuyorum. Bilhassa bu 
mesele memleketin büyük bir meselesi ve büyük 
bir mevzuudur. Sözlerim hususunda arkadaşla
rımın müsaade ve müsamahasına da güvenebi
lirim. 

Evvelâ endüstrimizin seri terakkisini göste
ren bir kaç rakamı arzediyorum. 

Dahilî teşviki sanayi bakımından istifade 
eden bilcümle fabrikaların ve Devlet fabrikala
rının hâsılat rakamları: 

1927 de bunun krymeti 32 milyon iken, her 
sene seri hatvelerle terakki ede ede 1937 de 
(258 675 000) lirayı bulmuştur. Bu rakamlar 
salâhiytdar makamardan almış olduğum rakam
lardır. Bu sene idhalât (114 379 000) lirayı 
bulmuştur. Bunda maadin sanayiimizin 6 buçuk 
milyonluk bir hissesi vardır. Maadin sanayii
miz daha çok mikdarda ihracat malı olduğu 
için onu dahi bundan tenzil etsek nisbet % 70 i 
geçiyor. 1938 de işlemeğe başlıyan Merinos fab
rikası, Suni ipek, Nazilli fabrikalarının imalâtı 
ve gene 1938 de hususî eşhas tarafından ku
rulmuş olan 42 müessesenin imalât yekûnu 
2 800 000 ve 1939 da işlemeğe başlryacak olan 
Karabük, Malatya bez fabrikası, Sellilöz ve ikin
ci kâğıd fabrikalarının imalâtı da ilâve edile
cek olursa, 1939 da mamul eşya ihtiyacımdan 
dahilde yapılımrş olanlarının yekûnu aşağı 
yukarı idhalât nisbetinin % 80 belki % 85 ini 
bulacaktır. Bu, şu demektir ki, Cumhuriyet dev
rinde memlekette yeniden büyük bir istihsal 
kaynağı kurulmuştur. Fakat yalnız büyük istih
sal kaynağı değil, aynı zamanda büyük bir is
tihlâk kaynağı da kurulmuş oluyor. Zira fab
rikalarımız ham madde ihtiyacının % 85 ini 
dahildeki ham maddelerden alıyorlar. Bunla
rın mikdarı 92 098 000 lirayı buluyor. Bu de
mektir ki, dahilî pazar büyük bir genişliğe uğra
mıştır. Pazarın genişlemesi, hayatm genişlemesi, 
refahm genişlemesi, hülâsa olarak iş hacminin 
genişlemesi demektir. Bilhassa dahilî pazarın 
genişlemesi ve sanayim bu suretle ziraatle müte
kabil bir alıcı ve verici vaziyetine gelişi % 85 
nisbetinde memleketin iktisadî muvazenesinin 
kurulduğu demektir ve bihakkin bu gün iktisa
dî muvazenesi kurulmuş müterakki bir memle
ket olduğumuz iddia edilebilir. Yalnız daha 
mühim bir meseleyi, bir davayı bu suretle hal
letmiş oluyoruz. O, diyebileceğim ki, hakikî 
istiklâl davasıdır, yani tediye muvazenesini 
tesis etmiş bulunuyoruz. 

Arkadaşlarım, bu sanayi kurulmasaydı, bu 
mamul eşya ihtiyacımızın, ziraat ürünlerimizin 
kıymeti kâfi gelmediği için, fazlasmı sermayeden 
ödeyecektik. Bu suretle sermayeden ödeye, 
ödeye fakirleşerek nihayet iktisadî esaret ve 
onun arkasından da gelecek olan siyasî esarete 
mahkûm olacaktık. îşte bu büyük eserdir ki, 
bu memleketin af akından bu korkunç ihtimali ta-
mamile bertaraf etmiş bulunuyoruz. 

Tedkikatım neticesinde gördüm ki, sanayie 
tahsis edilen büyük milyonların 27 000 000 lira
sını Hükümet nakden tesviye etmiş ve Sümer-
bankm gerek dahilden ve hariçten yapmış oldu
ğu 7 - 8 senelik mukavelelerle ve gerek dahilde 
bankalarla yapmış olduğu milyonlarca istikraz-
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larla karşılamıştır. Bu gösteriyor ki, Sümerban-
kın istikraz bakımından büyük bir itibar kay
nağı olarak yer almıştır. Memlekette yalnız 
Sümerbankm mühim bir vazifesi daha vardır 
ki, henüz bunun başındadır. O da sanayi kre
disi açma ve bu sanayi kredisinin tevziini memle
kette tanzim etmektir. Bu bakımdan Sümer
bankm yaptığı kredi bir, bir buçuk milyon lira 
arasındadır. Bu kadar binlerce sanayi müesse
selerinin kredi ihtiyaçları karşısında bu ufak 
rakam bir mana ifade etmez. Ben Iktısad veki
linden rica ediyorum ki, bu mühim meseleye 
ehemmiyetle vaziyed etsinler ve sanayi kredi ih
tiyacını bu suretle temin buyursunlar. Arka
daşlar, sanayi kredi meselesi çiftçi kredisi gibi 
uzun vadeli, bir az tehlikeli ve ucuz bir kredi 
olmalıdır. 

Bu suretle bir kredi membaından mahrum 
olan mühim müesseselerimizden, hususî kanal
larla yaptıkları ağır faizlerden kendisini kurta-
ramamış olanlardan dağılanlar bulunduğu gibi, 
yerlerine başkaları geçmiş olanları da maalesef 
görüyoruz. Arzettiğim gibi bu mesele memle
ketin istikbal davası olduğu gibi ayni zamanda 
bir muvazenei iktisadiye davasıdır. Gerek hu
susî ve gerek resmî müesseselerin bu kredi pa
halılığından, faiz pahalılığından dolayı maruz 
kaldıkları müşkülâtm biran evvel ortadan kal
dırılması zannediyorum ki memleketin en mü
him meselelerinden birisidir. 

Arkadaşlarım, gurur ve iftiharla söylüyo
rum ki, bu gün medenî faaliyetin bu oldukça 
büyük ve nazik kısmı denilebilir ki usta ba
kımından, işçi bakımından, idareci bakımın
dan mühendis bakımından Türk çocuklarının 
elinde bulunuyor. 

Sümerbankm bütün fabrikalarında, tedki-
kinden anladım ki, ancak 21 ecnebi mütehassıs 
vardır. Merkezde de 4 tane vardır. O halde 
hepsi 25 ten ibarettir. Halbuki Sümerbankta, 
sanayi mekteblerimizden mezun olup Avrupa-
daki mümasil fabrikalarda staj görerek usta 
başı işini muvaffakiyetle başaran 200 ü mü
tecaviz Türk çocuğu vardır. Sümerbank bir ta
raftan 100 kadar lise talebesini konkurla seçe
rek hem mühendis olarak yetiştirmek ve mü
masil fabrikalarda stajlarını yapmak üzere gön
dermiştir. Bunlardan onu avdet etmiş, işinin 
başına geçmiş bulunuyor. Diğer taraftan Kara
bük fabrikası yeni başladığımız bir iştir. Bu
nun için de âli tahsil görmüş Türk çocukların
dan Avrupaya staj görmek üzere bir çok tale
be gönderilmiş, bunlardan on beş tanesi İngil
tere fabrikalarında staj yaparak bugünlerde 
hali faaliyete geçecek olan Karabük fabrikası
nın mühim ihtisas şubelerini ellerine almışlar
dır. 

Fabrikalarımızın mamul eşyaları, gerek pa
muklu mensucat, gerek yünlü, gerek ipekli 

mensucat bakımından hepimizin iftiharla gör
düğümüz ve seyrettiğimiz veçhile, gerek de
senleri, gerek çeşidleri, güzellik» zarafet» me
tanet ve yapılışları itibarile hakikaten iftihar 
olunacak derecededir. Benim, kız lisesinde bir 
torunum vardır. Geçen gün ona bir takım el
bise almak üzere yerli mağazalardan birisine 
girdim, yünlü ve ipekli olarak önüme Türk ço
cuklarının sermiş olduğu çeşidleri hakikaten 
hayretle seyrettim ve sonra bu güzel hayatın 
içerisinde ve bu işin başmda Türk çocuğunun 
gerek nezaket ve gerek giyinişinde gördüğüm 
centilmenliği, işi kavrayışını hayretle temaşa 
ettim. 

Bu bakımdan bu böyle olmakla beraber sâ
nayi mamulâtımız pahalıdır. Nitekim bunun 
üzerinde bir çok söz söylenmiştir. Filhakika 
arkadaşlar, yeni kurulan sanayi her yerde biraz 
pahalı olur. Bunun iki sebebi yardır. Birisi 
umumî, birisi hususidir. Kendimize aid umu
mî sebeb, sermayesi yeni konmuş, fabrika ye
ni kurulmuştur. Her şeyden evvel sermayeyi 
amortize etmek lâzımdır. Bu amortisman için 
her sene bir şey ayırmak mecburiyetindedir. 
Bunu ne kadar çabuk yaparsa malrnı da o ka
dar ucuz olarak rekabet sahasına çıkarabilir. 

Diğer kısım, senelerce fabrikada çalışmış 
ve mesleğini kavramış bir melekeli amele ile, 
henüz işe başlayan tecrübesiz bir amelenin is
tihsal kabiliyeti arasmda büyük fark vardır. 
Bundan maada, bizim fabrikalarımız kurulur
ken yalnız ve tamamile ekonomi şartlardan zi
yade biraz da millî müdafaa ihtiyaçları naza
rı dikkate alınmıştır. Fakir olan yerler hal
kına iş vermek ve biraz da regyonal fikir hâ
kim olmuştur. Bununla beraber uzun boylu 
Mecliste de görüşüldü. Fabrikalarımız Devle
tin vazettiği himaye ve muafiyet tedbirlerin
den istifade ederek müstehliki fazlaca istis
mar ettikleri de anlaşılmıştır. Buna karşı Hü
kümet, maliyet fiatlerini tesbit ederek normal 
kâr seviyesini tutmak için bazı tedbirlere baş
lamıştı. Bu tedbirler yürüyor mu, durmuş 
mudur? Durmuş ise ne gibi mahzurları var
dı? Yeniden bu normal kâr seviyesini düşü
nerek kontrol etmek için Iktısad vekili arka
daşım acaba ne gibi tedbirler düşünüyor? 

Maden sanayiimiz üzerinde bir kaç söz söy
lemek için müsaadenizi rica ederim. Maden 
sanayiimiz, hakikaten gönlümüzü iftiharla dol
duracak bir terakkide devam ediyor. Bundan 
bir kaç sene evvel ihracat 42 000 ton iken 1938 
de 251 000 tonu bulmuştur. Maden sanayiimi
zin, maden servetimizin en büyüğünü, hepiniz 
bilirsiniz, kömür havzası teşkil eder. Vaktile 
bu kürsüden kömür havzası hakkmda gerek 
hususî ve gerek resmî kanallardan yaptığım ted-
kikleri bir vesile ile arzetmiştim. Kömür hav
zamızın sahası yani bu gün genişliği Çamlıda 60, 
Zonguldakta 14 kilometredir. Fakat işlenecek 
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olanlar da ilâve edildiği zaman bu sahanm geniş
liği 40, tulü de 150 olduğuna ve her kilometre 
basma takriben 4 milyon ton çıkarıldığına göre 
elimizde ne mühim bir servetin bulunduğu teba
rüz eder. İşlemiş ve işlemeğe açılmış olan kısmın 
da mütehassısların hesab ettikleri yekûna naza
ran mevcud servet bir milyar tondur. 

Gazetelerde okuduk. Maden tedkik ve arama 
enstitüsü yeni sahalar keşfetmiş olduğu yazıldı. 
Bunlar hakkında İktısad vekili arkadaşım izahat 
verirse hakikaten çok memnun olurum. 1928 de 
Havzanın ihracatı 1 250 000 iken tedrici suret
te terakki ederek bu gün 2 500 000 tonu bulmuş
tur. 

Yine evvelce vuku bulan tedkiklerimi arze-
derken söylediğim veçhile, havzanm senede 
500 milyon ton istihsal edebilmesi için yapıla
cak tesisat, liman ve şimendifer masrafı olarak 
37 milyon lira kadar mütehassıslarca bir masraf 
tahmin edilmiştir. Bunlardan şimendifer Zon-
guldağa gelmiş bulunuyor. Liman meselesindeki 
ihtilâfların bir haftaya kadar halledileceğini 
tebşir buyurdular. Nihayet liman meselesi de ya-
km zamanda halledilecek demektir. Tesisat 
meselesi hakkında İktısad vekili arkadaşımızın 
ne düşünmekte olduklarını ve ne gibi tedbirler 
almak tasavvurunda bulunduklarını bilmek be
nim için de, Meclis için de her halde faydalı olur. 

DivriM demir cevherini mütehassıslar 25 
milyon ton olarak tahmin ediyorlar. Senede ya
rım milyon ton kapasite ile işlemek üzere ku
rulabileceğini söylediler. Tesisatın biran evvel 
yapılmasını temenni ederim. Ergani bakır ma
deni işlemeğe açılmış demektir. Kapasitesi se
nede 8 -10 bin ton tahmin edilmektedir. Mulgur 
bakırı da tesis edilmek üzeredir. Bunun 1940 se
nesinde açılmasını derpiş ediyorlar. Kuvarshan-
da işlemekte olan 2500 ton kapasitededir. Krom 
işinde hakikaten sevinilecek mevkide bulunuyo
ruz. 

Yeni açılmış olan Guleman kromu senelik 
100 -120 bin ton kapasitesile işlemeğe başlamış
tır. Bunun havaî hattı kurulmuş ve 120 bin ton 
sevkedecek kabiliyette imiş. Bu maden de bu şe
kilde faaliyete geçtikten sonra dünyada birin
ciliği almış oluyoruz. 

Sonra Maden tedkik ve arada enstitüsünün 
tedkik edip rantablite olduğunu kabul ettiği 
Bulgar dağı simli kurşun madeni vardır ki onun 
da zenginliği söyleniyor. Maden işinde de ha
kikaten Türk çocuklarının yavaş yavaş yetişe
rek ecnebi mütehassısları elimine ettiklerini if
tiharla müşahede ettim. Maden arama enstitü
sünde bu gün yüzde 65 Türk mühendisi, 35 ec
nebi mütehassıs vardır. Bunların bir kısmı jeo-
logtur. Enstitü Avrupaya 120 talebe göndermiş
tir. Bunlar jeolog ve mühendis ve izabeci olarak 
yetişeceklerdir. Bunlar avdet ettikten sonra bu 
endüstri sanayii de tamamile Türk çocuklarının 

-eline geçmiş bulunacaktır. 

Şimdi bazı umumî tedbirlerin ve mülâhaza
larını vardır. Onları arzedeceğim. 

Her hızlı hamlede bilhassa böyle bir kuru
luş hamlesinde Fransızların poz dedikleri, bizde 
de belki vakfe denebilir, bir durmaya ve biraz 
da arkaya bakarak kurulmuş olanlarm millî 
bünyede hâsıl ettiği tesiri görmek ve acele ya
pılan teşkilâtı düzeltmek ve işletme işini ras-
yonalize etjmek için biraz durmak ve huzur ve 
selâmeti fikirle çalışmak lâzımdır. Ben zannedi
yorum ki Sümer bank ki, bu işlerin başında o 
bulundu, bu seri işlerde, etüdleri yapmak olan
ları tesbit etmek, fabrikaları inşa etmek ve 
kurmak onun bütün mesaisini absorbe etmiştir, 
mallarm pahalı olması hususundaki şikâyetlerin 
bir çoğunu buradan geldiğine kaniim. Onun 
için Sümerbank cebhesindeki sanayi faaliyetini 
biraz durdurarak, dediğim gibi, arkaya selâ
metle, huzurla bakmak, acil kurulmuş olan teş
kilâtı düzeltmek işlemeyi rasyonalize etmek, 
memleket için çok büyük menfaati haizdir. Bu
nu diğer bir cebheden de lüzumlu görüyorum. 
Zira gördümki Hazinenin gelecek senelere sari 
taahhüd yükü biraz ağırlaşmıştır. Binaenaleyh 
hem Sümerbank hem de sanayi cebhesinden bu
nu karşılamak biraz güç olacaktır. Onun için 
bir tevakkuf yaparak kuvvetlerimizi maden 
sanayiine teksif etmeği bendeniz memleketin 
menafime daha uygun olduğunu zannediyorum. 
Çünkü maden sanayü hakkında arzettiğim ra
kamlar gösteriyor ki elimizde işliyecek büyük 
bir servet vardır. Aynı zamanda bunlar ihraç 
maddeleri olduğu için döviz kaynağıdır. Onun 
için söylediğim gibi iki cebheden de Sümerban-
kın faaliyetine bir az vakfe vererek Hüküme
tin faaliyetini maden sanayiine teksif etmek 
ve bu maden servetlerimizi bir an evvel ve aza
mî surette ileri götürmek, memleketin menafii 
baknnından daha hayırlı olacaktır. Bir de 
bütçe müzakeresi esnasında Maliye vekili arka
daşımız barem vesilesile dediler ki baremi ha
zırladık. Devlet sermayesile işlemekte olan ik
tisadî müesseselerin baremi ile Devlet baremi 
arasında ahenk husule getirilecektir. Ben fik
rimi açık söylemek istiyorum. Bunu muvafık 
bulmadım. Zira arkadaşlarımızdan hiç bilimiz 
iddia edemeyiz ki ilk tabakaya, bilhassa ilk ve 
orta tabakaya ve hatta vilâyetlerde valilerden 
başlıyarak bütün rüesamn, memurlarımızın me
deni ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde para ve
rebiliyoruz. Bütçenin darlığı yüzünden daha 
fazlasmı veremiyoruz. Yukarı tabakadan bah-
setmiyeceğim. Kaşki bütçe müsaid olsaydı ilk 
tabaka, orta tabakada bulunan memur
larımızın medenî ihtiyaçlarını karşılaya
cak, onlardan daha dürüst ve daha verimli 
iş alabilseydik. Şimdi iktisadî müessesele
rimiz, kazanç müesseselerimiz demektir, 
yalnız mümasil müesseseler arasında da bir ba-
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rem yapmak muvafıktır. Fakat Devlet baremi 
ile devlet maaş kadrosu ile bu müesseselerinim, 
memlekete kazanç, varidat getirmekte olan bu 
müesseselerimizi haleldar etmemeliyiz, bu genç
lerin ihtiyaçlarını kısarak zevki mesailerine ha
lel vermekten hazer etmemizi memleketin ınena-
fiine daha muvafık buluyorum. 

Sonra arkadaşlar; iktisadî teşekküller, iktisa
di uzuvlar inkişaf için kendi hususî şartlarını 
bekler, bunu nazarı dikkate alarak, memleketin 
zarurî şartlarının neticesi olarak Devletin ikti-
sad sahasında almış olduğu ve günden güne ge
nişlemekte olan müesseselerini kendi şartlarına 
göre işlemelerini temin etmek için bir takım 
tedbirler aldık. Bunlarm yüksek direksiyonu 
daima Devlette olmakla beraber işleme direksi
yonunda muhtariyet verdik. Şimdi görüyorum ki 
biraz bu muhtariyeti merkeziyete doğru çek
mek tandansı vardır. Bendeniz bunu da muva
fık bulmuyorum. Bunları ciddî mütehassıs ze
vattan mürekkeb heyetlerle sıkı murakabe et
melidir. Fakat kanunların kendilerine verdiği 
muhtariyeti merkeziyete doğru götürmemelidir. 
Memleketin menafii âliyesinin bunda olduğuna 
tamamile kani olduğunu söylemeliyim. Eğer bu 
işittiğim bunları alıp merkeziyete doğru bağla
mak için olacaksa, geçen gün Sıhhiye vekili ar
kadaşımız kendi bürolarının müdüriyetleri için 
bizden sekiz mütehassıs tabib stajiyeri tahsisatı 
istedi. Demekki kendi bürosunda şef olacak 
olanların işinin muktezası olarak mütehassıs 
tabiblerden terekkülı etmesini faydalı bulmuş
tur. Her halde îktısad vekâletindeki büro şef
leri eğer dediğim merkeziyete bağlanacaksa, bü
ro şefleri bu teknik işlerin ihtiyaçlarını görebi
lecek kabiliyette mütehassıslardan teşekkül et
mesini îktısad vekili arkadaşımızdan rica ede
rim. Sözüm bundan ibarettir. 

BESİM ATALAY ( Kütahya ) — Arkadaş
lar ; ben iki ufak şey istemek için buraya geldim. 

Birisi; bilirsiniz, yazın ucu belirir belirmez 
Afyondan Erzuruma kadar Orta Anadoludan 
kıyılara doğru bir akmtı başlar. Sırtlarında 
yamalı yorganlar, açık göğüsler ve aç kursak
larla bir takım işçiler çalışmak için sahile akın 
ederler. Bunlar nerede kalıyor? Kaya oyuk
larında, açılmış temellerde, yapı yerlerinde. 
Hulâsa yakışmıyacak yerlerde, acınacak bir 
halde yaşıyorlar ve vakit geçiriyorlar. Her gün 
görürsünüz. Sokaklarda sırtında yorganla 
oradan oraya bir takım insan heykellerinin akm 
yaptığını. Evet imtiyazsız, sınıfsız bir milletiz. 
Fakat arkadaşlar, bu halkı hiç düşünmeksizin 
bırakıvermek, dost, düşman gözü önüne bıra-
kıvermek doğru bir şey değildir. Nerelere pa
ra vermiyoruz, nerelere israf etmiyoruz. Bile
rek veya bilmiyerek. Benim düşünceme göre 
bu adamlar için istanbul, İzmir, Ankara, Ada
na, - Samsun, Aydın daha sonra gelir - gibi 
büyük şehirlerimizde tomturak ve şatafattan 

uzak, tuğladan, gayet basit, gayet sade amele 
evi, işçi evi yaptırmak için bir yıla kadar bi
ze etraflı araştırmalar ve incelemeler yaparak 
sayın îktısad vekili bir proje getirecek olursa 
memleketin bel kemiğini teşkil eden köylünün 
para kazanacak, nesil bırakacak çağda olan 
kısmını korumuş olacağız. Bunlar giderken 
yayladan aldıkları kuvvetle dinç ve gürbüz gi
derler. Dönerken dökülürler. Yarısı sıtmadan, 
yarısı açlıktan, yarısı gıdasızlıktan ölen ölene. 
Bırakınız ki, parasın alamaz, müteahhid alda
tır, şöyle olur, böyle olur. İş kanunu bunun 
biraz önüne geçti. Benim bildiğim bu iş çarça
buk olacak değildir. Fakat unutulacak bir iş de 
değildir. Asker lâzım olunca ona müracaat 
ederiz, neye lâzım olsalar elimizi onlara uza
tırız. Yapıda, fabrikada, tarlada çalışan ko
lumuz bunlardır. îşçilik yapmak üzere gelen
ler yalnız bir ekmek için çalışıyorlar. Bu hal 
gözlerinizin önündedir. Kalbleriniz şüphesiz sız
lıyor. Bunlar için bu beş şehrimizde hiç olmaz
sa amele hanları yapmak lâzımdır. Çok sade 
olmalı, bunlar içinde 10 kuruşa yatabilmeli ve 
hamamı da olmalıdır. Amelemizi biraz refah, 
biraz sıhhate kavuşturmamız ve hem düşmanın 
ve hem de dostun gözünün önünde bu sırtın
daki yamalı yorganı ve ayağındaki yırtık çarı
ğı kaldırmamız lâzımdır. Medeniyet davası an
cak bu şekilde hallolunur. (Doğru sesleri). Bu
raya hasta hasta geldim. îster benim hastalığı
ma, ister onlara acı da bu işi gör kardeş. 

Bir de ekmek meselesi var. Birinci nevi ek
mek. Efendiler, kel başa şimşir tarak, ikinci 
nevi ekmeğin daha gıdalı, daha tatlı olduğu
nu, daha besleyici bulunduğunu herkes söyle
yip dururken niçin birinci nevi ekmekte ısrar 
ederiz? Amele yatağı olan şehirlerimiz niçin 
ikinci nevi ekmek yapmasınlar? Yüz para ka
zansa peynir alır, soğan alır kırar da onu yer. 
Aziz vekilimizden rica ederim, köylünün bu 
derdini de düşünürlerse çok iyi bir şey yapmış 
olur. (Alkışlar). 

HÜSNÜ AÇIKSÖZ (Kastamonu) — Muhte
rem arkadaşlar, beş senelik sanayi programı 
Hükümetçe düşünülerek tedkik edilmiş ve Mec
lisçe kanuniyet kesbetmiştir. Bu programda 
mevcud olan bütün maddeler vücuda getiril
miş, yalnız kendir fabrikası işi geride kalmış
tır. (İşitilmiyor sesleri). Peki biraz daha ba-
ğırayım. (Bağırma mikrofona doğru söyle ses
leri). 

Yalnız kendir fabrikası. Ondan maada bü
tün beş senelik sanayi programındaki madde
ler vücude getirilmiştir veyahud vücude geti
rilmek üzeredir. Kendir fabrikası işi henüz ele 
alınmamıştır. Halbuki kendir bu gün gerek 
elyaf itibarile ve gerek sınaî mamulât itibarile 
memlekete çok fayda getiren bir mahsuldür. 
Türkiyeye senede beş, altı milyon liralıktan 
fazla kendir mamulâtı girdiği muhakkaktır, 
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Bundan maada kendir elyaf olarak ecnebi mem
leketlere ihraç olunan bir maddedir. Kendirin 
soyulması güç olduğu için kendir ekimi yapı
lamamaktadır. Bu gün kendirden alınan para 
ile diğer mahsuller arasında dört, beş misli fark 
vardır. Yani muayyen vüsatteki bir kendir 
tarlasından 40 lira alan bir adam o vüsatteki 
buğday tarlasından ancak 10 lira alabilir. Bu 
mahsulden halkın yapmış olduğu istifadeyi na
zarı dikkatinize arzetmek istiyorum. Halbuki 
kendir ancak el ile soyulduğu için bu mahsul 
ekilmek istenmemektedir. 

Bu kendir soyma fabrikasının nihayet 250 -
300 bin liraya çıkacağı tahakkuk etmiş olduğu 
halde, bilhassa Kastamonide böyle 2 - 3 kendir 
soyma fabrikası meydana getirildiği takdirde, 
kendir mahsulâtından o mıntakaya 10, 15 mil
yon liralık gibi bir servetin gireceği de tesbit 
edilmiştir. Beş senelik programda da bunun 
yapılması münderiç olduğu halde her nedense 
bu fabrika şimdiye kadar yapılmamıştır. Bu 
yapılmadığı halde sanayi programında olmayan 
bazı fabrikalar meydana getirilmiştir Binaen
aleyh İktisad vekilimizden hürmetlerimle rica 
ederim, bu hususta almış oldukları bir teşebbüs 
varsa lütfen izah etsinler. 

İkinci mesele de kömür meselesidir. Kömür 
için memleketin ne kadar ihtiyaçta olduğunu 
burada arzetmeğe lüzum görmüyorum. Yalnız, 
bundan 15 - 16 yıl evvel Irmak - Ereğli hattı
nın yapılmasına karar verilirken bir kolun da 
Söğüdözünden sarkıtlmasına karar verilmişti. 
Fakat sonra bu hattın pahalıya mal olacağı na
zarı itibare alınarak bu koldan o vakit için sar
fı nazar edilmişti. Halbuki bu gün memleketin 
kömür ihtiyacı o vakitkinden kat kat fazladır. 
Söğüdözü, Azdavay, Kara fasıllarda yapılan ted-
kikler göstermiştir ki, buralarda milyonlar de
ğil, milyarlarca ton kömür bulunduğu tebeyyün 
ettiği gibi bu kömürlerin kardif kömürüne mua
dil olduğu da anlaşümştır. Esasen bu Söğüd
özü hattı işletildiği vakit Karabükten Söğüd-
özüne gelecek olan demiryolunun Kastamonu, 
Taşköprü ve Boyabad ve Havzaya ittisali ve bu 
suretle de demir madeninin nakli muvafık ola
cağı kanaatindeyim. Bu hususta da yine İkti
sad vekilimizden izahat verilmesini rica ediyo
rum. 

İKTİSAD VEKİLİ HÜSNÜ ÇAKIR (Sam
sun) — Arkadaşlar, İktisad vekâletinin elindeki 
işlerin vasiyeti hakkında esasen kâfi derecede 
malûmatınız olduğundan bütçenin heyeti umu-
miyesinin müzakeresi sırasında sorulan suallere 
ve şimdi arkadaşlar tarafından arzu buyurulan 
meseleler hakkında arzı cevab edeceğim. 

Muhterem hatibler ehemmiyetle, bilhassa büt
çenin umumî müzakeresi sırasında ileri sürdük
leri noktai nazar, başlıca millî mamulâtımızın 
pahalı olduğu, sanayi kurulurken iyice tedkik 
ve hesab edilmesi lâzımgeldiği, kurulmuş olan 

fabrikaların rasyonel bir şekilde işletilmesi icab 
edeceği, millî mamulâtın hayat pahalılığına se-
toeb olduğu noktaları etrafında tekâsif ediyo
rum. Bu noktalar üzerinde bilhassa millî ma
mulâtın, sınaî mamulâtın fiyatlarndaki paha
lılık meselesi üzerindeki maruzatım şu şekilde 
olacaktır. Hayat pahalılığı; halkın istihlâk et
tiği eşyaya ödediği paranın fazlalığı, şeklinde 
ifade edilecek olursa, burada İktisad vekâleti
ne taallûk eden kısım, bilhassa sınaî mamulle
rin ucuz ve sağlam olması noktasında hulâsa; 
edilebilir. Sanayi mamullerinin ucuz olması, sağ
lam olması, millî fabrikaların, maruf tabirile, 
rasyonel şekilde işlemesi ile olur. 

Bu, millî sanayii kurmak kadar, belki de on
dan daha zor bir davadır. Millî sanayii rasyonel 
işletebilmek meselesi esas itibarile sanayi tesi
satının iyice hesab edilmiş olarak kurulmuş ol
masına, ham maddelerin tedarikine, fiat ve 
nakil vasıtalarının temin edilmiş bulunmasına, 
fabrikaların sarfedecekleri mahrukat maddeleri
nin kezalik gerek fiyat ve gerek nakil mesele
sinin temin edilmiş olmasına ve nihayet fabri
kaların istihsal edeceği maddelerin de sevkedile-
ceği pazarlara nakil masraflarının nazarı dik
kate alınmış bulunmasına bağlıdır. Millî sana
yi için mevcud olan bu mülâhazalardır. Devlet 
sanayii için müdafaai milliye mülâhazalarını da 
ilâve etmek lâzımdır. Müdafaai milliye, sana
yiin rasyonel işlemesi için lâzım olan şartlara 
daima muvazi olarak gitmez. 

Bu noktalara işaret ettikten sonra İktisad 
vekâletinin bu mevzu üzerinde yaptığı ve yapa
bileceği noktalar hakkında da maruzatta bulu
nayım : 

Millî sanayiin ucuz olması için elimizde bir 
kere maliyet kontrolü diye bir tedbir var. Bu 
tedbirin istinad ettiği kanun 3003 numaralı ka
nundur. Bununla sanayi mamullerinin maliyeti 
kontrol edilerek ihtikâra meydan verilmeksizin, 
vekâletçe fiyatlarının tesbiti yolunda bir tedbir 
vardır. 

Bu tedbire istinaden, tesbit edilecek, mese
lâ sömükok, çimento ve hatta son zamana ka
dar bu tarzda bu kanuna istinaden tesbit edil
miş pamuk bezile, pamuk ipliği fiatleri var
dır ki sonradan bunlar kaldırılmıştır. 

Maliyet kontrolü ile, fiatlerin tesbiti ted
biri gerçi bir yoldur, fakat bu yolda bilhassa 
maliyete, fiat teşekküllerine iyi nüfuz edebil
mek lâzımdır. Gerçi bazı mamullerde bunun 
faydası görülmüştür. Fakat bu tedbir diğer 
tedbirlerle müterafik olmadıkça müessir ola
maz. Fakat sureti umumiyede bu mevzu üze
rinde bunu tam ve kâfi bir deva telâkki etmek 
doğru değildir. Ayrıca sanayiin teknik kont
rolü meselesi mevcuddur. Sanayiin teknik kon
trolüne dair bir proje vardır. Fakat sanayiin tek
nik kontrolünü yapmak için, onun yalnız ka
nunî salâhiyetini almak değil filî ehliyeti iktı-
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sab etmek lâzımdır. Onun için o proje üzerin
de meşgul bulunuyoruz. Amelî ve daha tekem
mül etmiş bir şekilde yüksek huzurunuza arze-
deceğiz. Demek oluyor ki maliyet kontrolü 
yapılması lâzımgelen millî sanayiin teknik kon
trolü meselesidir. Bir üçüncü kontrol de bil
hassa himaye kontrolü, yani gümrük tarifele
ridir. Gümrük tarifeleri normal ve tabiî şe
kilde millî sanayiin inkişafına mâni olmayacak 
ve fakat onu âtıl da bırakmıyacak bir tarzda 
tesbit etmek meselesi; bilhassa ticarî mübade
lelerin normal olduğu zaman en esaslı kontrol 
bu kontroldür. Dördüncü olarak ta, umumi
yetle kalite noktasından mevzubahs olabilir. 
Bunu da henüz tam ve kâmil bir şekilde ya
pacak bir vaziyette olmamakla beraber umu
miyetle şikâyet olunan ve millî sanayiin vü
cude getirdiği malları Avrupa mamulâtı imiş 
gibi göstermek yolundaki temayüllere sed çe
kecek tarzda bazı tedbirleri etüd etmekteyiz. 
Bu arzettiğim ve yerli sanayiin fiatleri üzeri
ne müessir olması lâzımgelen ve bu gün kıs
men yapılan ve yapılması düşünülen tedbirler 
bu gün umumiyetle Devlet elinde bulunan ve 
hususî sanayi mahsulleri için tatbik edilmesi 
lâzımgelen bir tedbirdir. Bunun haricinde Dev
letin tesisatı, Devlet sanayii için düşünülen 
tedbirler, evvel beevvel yine gümrüklerden 
istifade etmeye çalışacağız. Yani bütün arzet
tiğim şartları birer birer tedkik ederek sağlam 
hesablara istinad ettirmek keyfiyeti tabiidir. 
Buna tamamile riayet etmek kararındayız. Bu
nun haricinde düşündüğümüz ve hatta kısmen 
teşebbüs ettiğimiz diğer bir şey vardır. O da 
kurulmuş olan ve işlemekte bulunan fabrika
ları mütehassıs bir ekibe, bu sahada ilerlemiş 
ve terakki etmiş memleketlerden getireceği
miz bir mütehassıslar grupuna gözden geçirt
mek kararındayız. Bu suretle bu gün elde edil
miş olan neticeler ve bunların sebebleri, eksi
ği, gediği nelerden ibaretse bunları bir defaya 
mahsus olmak üzere tedkik ettirmek istiyoruz. 
Hangi noktalar ve yollar üzerinde ne suretle 
çalışmak lâzım geldiğine dair elimize bir nevi 
faaliyet programı geçmiş olacaktır. Yani de
mek istiyorum ki, mevcud Devlet fabrikaları
nın her hangi birinin neticelerini ne kadar za
manda ve hangi noktalarda ve ne suretle ıs
lah edeceğimizi tecrübelerce ve uzun zaman
dan beri ihtisasları taayyün etmiş olan eksper
lere 2 - 3 ay grup halinde tedkik ettirerek 
vaziyeti olduğu gibi görmek ve göstermek fik
rindeyiz ve buna teşebbüs etmiş bulunuyoruz. 
Bunu yaptıktan sonra ayrıca Devlet fabrikala
rının imalât programlarını da vekâletin kont
rolü altına almak istiyoruz. Mamulâtı ucuz ya
pabilmek için seri ve tip mamulât haline gir
mek ve bazı arkadaşların tavsiye ettikleri har
cı âlem mamulâta ehemmiyet vermek maksa-
dile imalât programını fazla çeşidlerden kur

tarmak kararındayız. (Güzel sesleri). Bunu da 
kontrol altına koymak istiyoruz. 

Bütün bunlardan sonra vekâletin de bu su
retle kendi kontrolü altında bulunan müessese
lerin faaliyetini lâyıkı surette takib edebile
cek, işletmelerini daima murakabe edebilecek 
teknik elemanları takviye etmek suretile bu 
saha üzerinde çalışmalarımızı teksif etmiş bu
lunuyoruz. Bütün bu çalışmaların neticesinde 
gerek vekâletin, gerek bu fabrikalarda ve ge
rekse bu fabrikaların heyeti mecmuasını idare 
eden müesseselerde ihtisaslaşma keyfiyeti za
manla hâsıl olmuş bulunabilecektir. Bunun ne
ticesi bize gösterecektir ki her hangi bir Dev
let fabrikası, belki fabrikasının kuruluş yeri 
ve belki daha basit sobeblerden dolayı, vücude 
getirdiği mamulü, memleketin içinde bulunan 
diğer fabrikaların maliyetine nazaran bir kaç 
kuruş fazlaya malediyorsa bunu olduğu gibi 
görmek, bunun pahalılığını bütün memlekete 
sirayet ettirerek bir hayat pahalılığı vücude ge
tirmemek için belki onu açıktan açığa bir zarar 
olarak kabul edip başka yoldan «subventiome» 
etmek cihetine gideceğiz. Nihayet bu sistema
tik çalışmalarla ihtisaslar taayyün ettikten sonra 
hususî fabrikalarda teknik kontrolümüzü daha 
ehemmiyetle, daha süratle teşmil ederek, sizin 
fabrikanızı tedkik ettik, şu, şu hatalar vardır, 
bunları İslah etmezseniz bu himayeyi sizin üze
rinizde devam ettirmiyeceğiz yolunda bir teklif
te bulunmak imkânma malik olacağız. 

Bunlar, bu tarzda çalışma programının za
manla vereceği neticeleridir. Yüksek Meclisin bu 
mevzudaki hassasiyeti ve derin alâkası bizim 
için kuvvet olmak şartile bu mevzu üzerinde 
varmak istediğimiz neticelere bizi zamanla isal 
edecektir. (Bravo sesleri). 

Binaenaleyh sanayiin bundan sonraki kurul
masında arkadaşlarımızın tavsiye ettikleri tek
lifler, tedbirler yani iyi hesab yapmak, bütün 
şeraiti gözden geçirmek hususundaki temennile
rine ve daha rasyonel esaslara dikkat edilmesi 
yolundaki mütalealara bu şekilde arzı cevab 
etmiş oluyorum. 

Bir arkadaşlarımız kömür meselesinden bah
setmişlerdir. Memleketin sanayii ilerlemekte
dir, deniz ve kara nakliyat vasıtaları çoğalmak
tadır. Bunların sarfettikleri kömür mikdan se
neden seneye artmaktadır. Acaba bir kömür 
buhranına maruz kalır mıyız dediler. Filhakika 
kömür sanayii artmaktadır ve kömür istihsalini 
arttırmak için havzada esaslı tedbirlere başvur
mak mecburiyetindeyiz. Havzada istihsali art
tırmak bahsinde bilhassa bir, iki mühim unsur 
üzerinde durmak lâzım geliyor. Başlıca havzada 
madende çalışan işçi meselesi, havza işçileri Zon
guldak civarı halk aldandırlar. Bunlar toprakla
rına ve köylerine fazla merbutturlar. Havzaya 
gelirler, 15 - 20 gün çalıştıktan sonra köylerine 
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dönerler. Bilhassa ziraat zamanında bu gaybu
betleri daha uzun olur. Mevsim olurki havzada 
işçi noksanı % 40 - 45 e kadar çıkar. Bu yüzden 
işler sekteye uğrar, daimî maden işçileri he
nüz havzanın etrafında teşekkül etmiş değildir. 
Onun için bunları yerleştirecek ailelerile birlikte 
oturabilecekleri meskenler vücııde getirmek isti
yoruz ve bu meseleyi ele almış bulunuyoruz. 
Fakat ilk hamlede en az 4 - 5 bin ev vücude 
getirmek lâzımdır. Bu da büyük büyük paralara 
ve senelere mütevakkıftır. Bunlar üzerinde de 
etüd yapılmış ve ikmal edilmek üzere bulunmuş
tur. Bu evler peyderpey ve tedricen malî imkân
lar nisbetinde yapıldıkça amelenin buraya yer
leştirilmesini tatbike geçmiş bulunacağız. 

Bir arkadaşımız istihsali arttırmak için tesi
satı arttırmak meselesinden bahis buyurdular. 
Bunlara da teşebbüs edilmektedir, istihsali art
tırmak için kullanılacak mihanik vesaiti besli-
yecek santral meselesi üzerinde çalışıyoruz. 
Etüdleri hitam bulnmştur. Liman meselesi ile 
alâkadardır. Bu liman meselesi halledildiği va
kit santral işinin inşasma da teşebbüs edile
cektir. 

Bımlarm haricinde havza istihsali üzerin
de. bilhassa ehemmiyetle müessir olan havza is
tihsali üzerinde bazı noktalarda maden istihsal 
müesseselerinin ellerindeki imtiyaz ve imal 
ruhsatnamelerinin yekdiğerine mütedahil olma
sı meselesi fevkalâde müşkülât çıkarmaktadır. 
Muhtelif müesseselerin ellerine aynı arz kıtası
nın muhtelif tabakaları istismar kıtasT olarak 
verilmiştir. Eeer bunları düzeltmek imkânı ta
hakkuk edecek olursa bundan istihsali artır
mak hususunda büyük bir fayda olacaktır. Bü
tün bu maruzatımla beraber memleketin kö
mür ihtiyacını karşılamak için hariçten kömür 
getirilmesi meselesi asla mevzuubahs delildir. 
Yalnız kok ihtiyacı başka bir meseledir. Filvaki 
kok kömürünün gelmesi vakidir. Fakat taş 
kömürün, gelmesi mevzupubahs delildir. Eqer 
Karabükteki fabrikavı ağustos da imkân hâsıl 
olurda isletirsek - tek furunla - kok ihtiyacının 
da hariçten temin edilmesine lüzum kalmadan 
halledilebileceği ümid edilebilir. Çünki onun 
istihsal edeceği, tek fırın yandığına göre kok
ların kısmen piyasaya arzedilmesi kabil ola
caktır. 

Bazı arkadaşlar kaput bezile pamuk imliğin
den bahsettiler. Filvaki bir kan ay evvel kaput 
bezi ve pamuk ipliği üzerinde bazı sıkıntılar 
olmuştu. Fakat kaput bezinin ve pamuk ipliği
nin üzerindeki narhı kaldırmakla hariçten gel
mesini kolaylaştırmak suret le bu sıkıntı önlen
miş bulunuyor. Bası siparişlerin fabrikaca na
zarı itibara alınmadığından bahsettiler. Bugün 
böyle bir vaziyet yoktur. Bir balyeye varınca
ya kadar isteyenlere kapat bezi vermek müm
kündür, 
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Yine umumî bütçe müzakeresinde tktısad 

vekâleti bütçesinde maaş ve ücret fazlalığından 
bahsedildi. Fakat bu vekâletin masraf tertib-
lerindeki teşkiâtm yukarda asıl daimî müstah
demler tertibine nakledilmesinden ve böyle ter-
tib değişikliğinin verdiği fikirden başka bir şey 
değildir. Böyle bir fazlalık olmadığını arzet-
mek isterim. 

Halil Menteşe arkadaşımız, sanayi kredisin
den bahsettiler. Filhakika Sümerbank böyle bir 
vazife ile mükelleftir. Faka/t vaziyeti ayrıca ge
niş bir sanayi kredisi yapmağa müsaid olmadı
ğından bu vazifesini yapmamaktadır. Esas iti-
barile kredi ve finasman meselesi, bugün işlerin 
inkişafı dolayisile gerek Devlet işletmeleri için, 
gerek hususî sanayi için bunu ayrıca mütalea 
etmek ve ayrı bir esasa bağlamak lâzım gelir, 
vekâletin düşüncesi de bu merkezdedir. 

Yeni kömür sahaları haklımda sual sordu
lar. Filhakika Söğiid özü denilen yerde yeni 
ve zengin bir kömür havzası mevcuddur. M. T. 
A. Enstitüsü bu aramaları yapmaktadır. Belki 
bunlar 1, % 3 sene kadar devam eder. O vakte 
kadar diğer bir arkadaşımızın dediği gibi de
miryolu iltisakı yapılacak olursa bu kömürün 
de işletme imkânı hasıl olur. Yani araştırma 
ameliyesi muntazaman dovam etmektedir ve 
orada hakikaten zengin bir kömür damarı bu
lunmuştur. Şimdilik yüz milyon ton tahmin edi
liyor, bu, ibtidaî bir tahmindir; daha fazla kö
mür bulmak imkânı vardır. İktisadî teşekkül
lerde çalışanların baremi hakkında bahsettiler. 
Bittabi barem yüksek huzurunuza geldiği za
man ayrıca bahsedilecek, fakat su noktayı he
men arzetmeliyim ki iktisadî teşekküllere inti-
sab edecek memurlar, intisablarma göre istik
bal de arayacaklardır. Kadrosu nîsbeten dar bir 
kadro olacaktır. Meselâ Malatya baz fabrikasına 
ilk alınacaklar orta veya lise mezunu, orada 
minhayselmecmu 15 kişilik dar bir kadroya gire
cek ve inhilâl vuku buldukça ilerliyecek, dar 
bir kadroya istikbalini raptedecek kimseye 
Devletin daha geniş dairelerine istikballerini 
rapteden kimseye nazaran bir derece daha avan
taj vermek, derece itibarile bir fark gözetmek 
kanaatinde olduğumu arzetmek isterim. 

İktisadî teşekküllerin idare ve murakabesi 
hakkında ve mikdarlarınm azalmasına matuf 
bir temayülden bahis buyurdular. İktisadî te
şekküllerin idare ve murakabesi, esasen bu işle
rin bünyelerinin mahiyetlerinin icabı olan mu
rakabe ve prensibleri esirgemek doğru olmıya-
caktır. 

İsimlerinin banka olup olmaması da ileri sü
rülüyor. Bu mesele işin esası ile alâkadar değil
dir. Bir iktisadî teşebbüsün iyi idare edilmesi 
için mutlaka onun banka ismine ve kisvesine 
büründürmek lâzım gelmez. Bir iktisadî teşeb
büsün banka ile olan alâkası ve ihtiyacı, kre
di ve financement noktasından olabilir. Fakat 
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en iyi idare edilebilecek sistem banka sistemi 
yolundaki ifadeye iştirak etmek mümkün de
ğildir. Ancak onun istilzam ettiği kaideleri ban
ka ismine merbut addetmek de doğru değildir. 
İşin istilzam ettiği kaideleri Devletin işletme 
daireleri faalinde tatbik etmek suretile pekâlâ işi 
idare etmek kabildir. Şu şartla M, işin istil
zam ettiği, bünylelerinin istilzam ettirdiği idare, 
murakabe sistemleri ihmal edilmesin. Yani işin 
aslı ve zatı üzerinde murakabe kurulması icab 
edeceği fikrindeyim. Şekle aid murakabeler bu 
bahiste hiç bir zaman faideli olmaz, ancak mu-
zir olur. Maamafih bu meseleler Parti Grupunda 
mevzubahs olmuştur. Umarık ki ana hatlar üze
rinde esaslar tesbit edilir. Binaenaleyh bu bahsi 
orada daha fazla görüşmek imkânmı buluruz. 

Besim Atalay arkadaşımızın işçiler hakkında
ki dermeyan ettikleri mütalealan ehemmiyetle 
nazarı dikkate alacağımızı arzederim (Bravo, 
bravo sesleri). Ekmek meselesi üzerinde, İktısad 
vekâleti bu işle meşgul olmadığından Ticaret ve
kili arkadaşımız cevab verirler (Alkışlar). 

HULUSİ ORUÇO&LU (Sinob) — Memleke
timizin muhtelif yerlerinde petrol araştırmaları 
yapılıyor. Bunların neticeleri hakkmda lütfen 
malûmat verir misiniz? 

İkincisi; Maden tedkik ve arama enstitüleri
miz var. Bunlar şimdiye kadar ne gibi keşfiyat-
ta bulundular? Ne ile meşgul oldular? Onu da 
lütfen izah buyurur musunuz. 

İKTtSAD VEKİLİ HÜSNÜ ÇAKIR (Sam
sun) — Başüstüne. Yalnız arkadaşımın affini ri
ca edeceğim. Hüsnü Açıksözün kendir fabrikası 
hakkındaki sualine cevab vereceğim. Evvelâ onu 
arzedeyim. 

Kendir fabrikası filhakika sanayi plânmda 
dahildir. Son revizyonda gene muhafaza edilmiş 
bulunuyor. Kendir yıkama fabrikası şeklinde 
Kastamonuda bir fabrika vücude getirmek ka
rarındayız. Yalnız malî imkânlar noktasıdır ki 
şimdiye kadar bizi alıkoymuştur. Maamafih Sü-
merbanka emir verdik. Etüd yapryorlar. Hk 
fırsatta kurulması esbabını temin edeceğiz. (Bra
vo sesleri). 

Petrol araştırmaları için 1934 - 1936 senele
rinde Mardin civarında Basbirinde 1327 metreye 
kadar inen bir sondaj yapılmıştır. Bunlar, petrol 
bulmak hususunda Türkiyenin en müsaid yerleri 
telâkki edilmişti. Bunun için buralarda müte-
addid sondajlar yapılmıştır. 1327 metreye kadar 
inildiği halde netice menfi çıkmıştır. Oondan 
sonra gene o civarda Heriste birinci kuyuda 
940 metreye kadar giden bir sondaj yapılmıştır. 
330 metrede bir mikdar hava gazı verdiği gibi 
müteaddid petrol ve asfalt emarelerine de rast
lanmıştır. Bir çok tatlı sulara da rastgelinmiştir. 
Fakat ondan da bir netice çıkmamıştır. 

Üçüncü kerlentte 1030 metrelik bir sondaj 
yapılmıştır, orada da petrol ve asfalt emarele
rine, tatlı, tuzlu, kükürtlü sulara rastlanmıştır. 

Dördüncüsü; yine Herniste ikinci küçük bir 
sondaj yapılmıştır. Orada da yine böyle emarelere 
tesadüf edilmiştir. Fakat nihayet bütün bunlar 
şimdiye kadar maalesef müsbet bir netice verme
miştir. Fakat bunların müsbet netice vermemesi 
hiç bir zaman buralardaki taharriyattan bir ne
tice elde edilemiyeceği kanaati katiyesini ver
mez. Bilâkis mütehassıslarımız yine kuvvetli 
ümidlerini muhafaza ediyorlar. Nitekim şimdide 
Ramul dağmda Muyvon boğazı denilen yerde 
bir sondajı bu sene tatbik kararındayız. Diğer 
taraftan Adanada ikinci bir sondaj ameliyesi 
yapılmıştır. Oarda mevcud arazi teşekkülâtı 
ve emarelere böyle tecrübeyi mümkün göstere
cek mahiyettedir. (Devam sesleri). 

Evet devam ediyoruz. 
Maden Tedkik ve arama enstitüsü bir kere 

umumiyetle Türkiyede mevcud yeraltı servetle
rinin evvelâ umumî bir derlemesini yapmak, ya
ni herhangi bir yerde maden var diye haber alın
dı mı derhal kaydedilir ve ilk fırsatta memleke
tin muhtelif yerlerine giden ekiplere tedkik et
tirilerek bu tedkikat daha esaslı bir tedkiki istil
zam edecek, muhik kılacak bir netice verirse, 
bunun üzerine asıl ikinci ekibi göndermeğe ve 
ondan sonra derece derece tedkikler derinleştiri
lerek esaslı maden servetlerini ele geçirmek mak-
sadile kurulmuş ve çalışmaktadır. Şimdiye ka
dar çalıştığı mevzuları müsaadenizle arzedeyim. 
Keban madeni ki simli kurşundur. Burada uzun-
boylu çalışmalardan sonra işletmek imkânım 
bulmuş, ve Etibanka devretmiştir. Bolkar dağı 
da keza. Gümüş Hacı köy simli kurşununda da 
tedkikat yapılmaktadır. Denek ve Pirajmanda 
da simli kurşun araştırmaları devam etmektedir. 
Guleman kuromu çok zengindir. Bunun tedkikatı 
yapılmış ve işletilmek üzere Etibanka devredil
miştir. Zonguldak civarında maden aramalarına 
devam etmekteyiz. Kuvarshan bakır madeni üze
rinde tedkikat yapılmış ve işletilmek üzere Eti
banka verilmiştir. Murgul bakır madeninin ilk 
etüdleri bitmiştir. Espiyedeki bakirli prit made
ninin araştırılması, taharrisi ile meşguldür. 

Kürei Nühas dediğimiz yerde eskiden işle
tilmiş madenlerin cürufları - ki gayet mebzul
dür - Zannediyorum ki Karabük demir fabrika
sında bunları ham demirle karıştırarak istifade 
etmek mümkün olacaktır. Onunla da meşgulüz. 
Keskin Molipten madeni ile meşgul olunmuştur. 
Divriki madenlerine sondajlar yapılmaktadır. 
Söğüd Özü madenini demin arzettim. Seyid ö-
mer linyit, Değirmi Saz madenlerile meşgul olu
yoruz. Erzurum, Balkaya linyit madeni ile, Trak-
yadaki madenlerin etüdleri yapılmıştır. (Kâfi, 
kâfi sesleri). 

Hulâsa bir çok etüdlere verimli çalışmalara 
devam ediyoruz. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
başka söz isteyen yoktur. 

Fasıllara geçilmesini reyinize arzediyorum. 
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Kabul edenler ... Etmiyenler 
mesi kabul edilmiştir. 
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Fasıllara geçil-

F. 

755 

756 

757 

758 

759 

760 

761 

762 

763 

764 

765 

766 

767 

768 

769 

770 

771 

772 

773 

774 

Vekil tahsisatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Maaş 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez müstahdemleri ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler daimî müstahdem
ler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
BAŞKAN - - Kabul edilmiştir. 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez levazımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vekâlet otomobili işletme ve 
tamir masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vekâlet hizmet otomobilinin 
ve iki motosikletin tamir ve 
işletmesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler levazımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müfettişler harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Sanayi ve iş müfettişleri har
cırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ecnebi memleketler harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
4 800 

251 480 

6 000 

310 460 

251 220 

28 152 

10 000 

13 000 

6 000 

3 500 

2 500 

9 000 

2 500 

6 000 

36 500 

12 000 

15 000 

12 000 

15 000 

4 000 

F. 
775 

776 

777 

778 

779 

780 

781 

782 

783 

784 

785 

786 

787 

788 

789 

790 

Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta ve telgraf ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Telifat, neşriyat ve propa
ganda 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kongreler ve beynelmilel mü-
essesat masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ecnebi mütehassıslar, tercü
manlar ve kâtibleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tahlilhane masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Havzai fahmiye ve diğer ma
denler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Teşviki sanayi kanunu muci
bince verilecek prim karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Krom madenleri ve Ereğli hav
zası ocakları ve diğer maden
lerin ruhsat tezkeresi ve imti
yaz hesabma 2818 numaralı 
kanunun 6 nci maddesinin A, 
B, C bendleri mucibince ve
rilecek tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Sanat modelleri mubayaa, tev
zi, teşhir, neşir ve propaganda 
masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
îşçi sigorta idaresi masrafı ve 
3008 sayılı kanunun 89 ncu 
maddesinin tatbiki masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tamirat masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
îktısad vekâleti bütçesi bitmiştir. 

Lira 
6 000 

2 500 

6 000 

1 250 

15 000 

8 000 

80 000 

4 000 

11 000 

10 

16 000 

10 000 

29 000 

1 500 

13 000 

3 700 

RİYASET DÎVANININ HEYETÎ UMUMÎYEYE MARUZATI 

1 — Adliye vekilliğine Bolu mebusu Fethi Ok-
yartn, Gümrük ve inhisarlar vekilliğine Trabzon 
mebusu Raif Karadenizin tayin edildiklerine dair 
Riyaseticümhur tezkeresi. 

BAŞKAN — Kabine azası arasında vuku bu
lan bazı değişikliklere aid Cumhur Riyasetinden 
gelen tezkere var, okunacaktır : 

— 316 — 
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Konya mebusu Tevfik Fikret Sılaym Adliye 
vekâletinden ve istanbul mebusu Ali Rana Tar-
hanm Gümrük ve inhisarlar vekilliğinden vuku 
bulan istifaları kabul edilerek Adliye vekilliğine 
Bolu mebusu Fethi Okyarın, G-ümrük ve inhi
sarlar vekilliğine de Trabzon mebusu Raif Ka-
radenizin tayin edilmiş olduklarını saygı ile ar-

zederim. 
Reisicumhur 
îsmet tnönü 

(Allah muvaffak etsin sesleri) 
BAŞKAN — Yarm saat 10 da toplanmak 

üzere celseyi kapatıyorum. 
Kapanma saati : 19,55 

DÜZELTME 

Bu zaptm sonuna bağlı 60 sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltmeler yapılmıştır : 
17 nci sayıfanm 6 ncı satırındaki (derece 1), (derece 2 ve) ve 7 nci satırındaki (derece 2), 

(derece 3) olacaktır. 
Yirmi dördüncü sayıfanm 8 nci satırmda (25) lira maaşlı bir aded hesab memuru, (35) lira 

olacaktır. ^ 
17, 18, 19, 20, 21 ve 26 ncı sayıfalarda geçen (ihtisas makamı) tabirleri (İhtisas mevkii) olarak 

düzeltilmiştir. 
25 nci sayıfanm sondan dördüncü satırında : 6 ncı dereceden mühendis, mimar veya baş fen 

memuru» cümlesinden sonra «veya ressam» kelimeleri ilâve edilecek ve bundan sonra gelen 
7, 8, 9 ncu derecelerde yukarıdakinin ayni olarak düzeltilecektir. 

63 sayılı basmayandaki düzt itmeler de aşağıdaki şekilde dir: 
7 nci sayıfanm 15 nci satırındaki «yüz lira maaşlı bir aded iş dairesi reisi» çıkarılacaktır. 
Ayni sayıfada « vilâyetler » serlevhası altındaki « Zonguldak mmtakası ihtisas müdürü », [Zon

guldak mmtakası iktısad müdürü (ihtisas mevkii] şeklinde düzeltilecektir. 

*>&<{ 



r. & Jf. M. Matlaati 



S.Sayısı: 60 
Nafia vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkında kanun lâyihası 

ve Bütçe encümeni mazbatası (1/128) 

T. C. 
Başvekalet 9 -V -1939 

Karrlar müdürlüğü 
Sayı : 6/2383 -

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Nafia vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkında Nafia vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetinin 6 - V - 1939 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzf kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Nafia vekâleti 'teşkilât ve vezifeleri hakkındaki kanun lâyihası esbabı mucibesi 

2443 sayılı kanun ve zeyillerile Nafia vekâletine verilmiş olan vazifeler, iş bölümü kaidelerine 
daha uygun bir taksime tâbi tutularak bu vazifelerden bir kısmının 3271 sayılı kanunun vardiği 
salâhiyete istinaden yeni teşkil edilen Muhabere ve Münakale vekâletine devredilmesi neticesin
de husule gelen yeni vaziyet; Nafia vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 2443 sayılı karsan 
ile zeyillerinin bir kısım maddelerini vekâletimiz bakımından hükümden ıskat eylemiş ve diğer 
bir kısım maddelerinin de tadiline zaruret hissettirmiştir. 

Gerek bu hususta ve gerekse şimdiye kadar edinilen tecrübeler ve tatbikattan alman netice
ler göz Önünde bulundurularak Nafia vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkındaki kanun ve zeyil. 
lerinin tekrar tedkika tâbi tutulmasına ve hemen tamamen (İnşa) vekâleti haline gelinmiş olması 
dolayisile bu hükümlerin yeni baştan tedvininen lüzum hissedilerek ilişik kanun lâyihası ihzar 
olunmuştur. 

Mevcud ve meri bulunan kanun ile Nafia vekâletine verilmiş olan iş ve vazifelerden Münaka
lât vekâletine tefrik edilener hariç omak üzere «eriye kalanlarının ana hatlarına dokunulmamış 
ve yalnız tatbikatın verdiği netice ve tecrübelere istinaden iş ve vazifelerin daha katği ibarelerle 
belirtilmesine ehemmiyet verilmiştir. 

Birinci maddede; ifası Nafia vekâletine tevdi olunan iş ve vazifeler birer birer tasrih edilmiş 
ve -ikinci madde ile de bu iş ve vazifeleri görecek Nafia vekâleti teşkilâtı tebarüz ettirilmiştir. 

Üçüncü maddede; Nafia vekâleti teşkilâtına aid memur ve müstahdemlerin tayin ve tebdil 
hususlarına aid hükümler konulduğu gibi 4 ncü maddede vekâletin merkez ve taşra teşkilât kad
rosu gösterilmiştir. 

Göreceği vazifelerin tamamen fennî: işlerden ibaret bulunması hasebile bu kadrolarda bilhassa 
fennî heyetlerin teşekkül tarzlarına ehemmiyet verilmiş ve aded ve mikdarlarc, görülmesi icab-
eden işlerle muvazi olarak tanzim edilmiştir. 

Yüksek fen heyetinin ifa edeceği ve vekâlet için son derece mühim olan vazifenin esasen beş 
büyük ihtisas şubesini ihtiva eden vekâlet teşkilâtına nazrr olarak her ihtisas şubesini salâhiyetle 
temsil edebilmesini teminen beş mütehassısa iblâğı faideli ve zarurî görülmüştür. 

Ancak bu gayenin tedricen tahakkuku için yeni ilâve olunan İki aza şimdilik (L) çedvelinde 
bırakılmıştır. ^ ............. 



Turdun her tarafında hummalı bir faaliyetle inşaat işine girişmiş olan vekâletin bu kadar da
ğınık ve mühim olan işlerini sık sık teftiş ve murakabeye tâbi tutması her bakımdan lüzumlu ve 
zarurî olduğu düşünülerek teftiş heyeti kadrosuna mehmaemken ehemmiyet verilmiştir. Filhakika 
her birerleri milyonlara baliğ olan geniş inşaat işlerimizin inşa devreleri esnasında bir kaç defa ve 
hiç olmazsa birer defa sıkı ve dikkatli bir teftişe tâbi tutulmaları zarurî görülmüştür. Bunlardan 
başka diğer idareler kadrolarında da işlerin salim bir tarzda tedviri bakımından ve bu günkü ihtiya
ca daha uygun görülerek bazı tadilât yapılmış olmakla beraber maaş ve ücurat yekûnlarında mü
him bir tezayüd olmamasına bilhassa itina edilmiştir. Yalnız kadrosu şimdiye kadar vekâlet kadro
suna raptedilmiyerek her sene «O» cedveli ile idare edilmekte bulunan Yüksek Mühendis mekte
bi kadrosu mektebin önümüzdeki seneler ihtiyacını karşılayabilecek tarzda genişletilmiş ve fakat 
bu sene kullanılmayacak olan kısmı (L) cedveline alınmıştır. 

Beşinci maddede vekâlet teşkilâtının görecekleri vazifeler tasrih edilmiştir. 
Altıncı madde, memurların mesaisinden daha geniş surette istifade edilebilmesi ve vekâlet işleri

nin yürütülmesinde daha fazla elastikiyet temini için evvelce de vekâlete verilmiş bulunan bir salâ
hiyetin devamı şeklinde aynen konulmuştur. 

Yedinci madde, evvelce bu mevzuda yapılmış olan ve mühendis ve fen memurlarını alâkadar 
eden tasnif cedvelinin bilâhare Teknik okulunun açılması üzerine Yüksek mühendis, mühendis ve 
fen memurlarını ihtiva etmesi zaruret ve lüzumuna mebni, muaddel şekli dercedilmiştir. 

Yüksek mühendis ve yüksek mimarlarla mühendis ve mimarların ve fen memurlarmın bu su 
retle mertebelere tefriki, bunların takib ettikleri tahsil dereceleri ile iş hayatmdaki kıdem ve ehli
yet mertebeleri arasında teadül gözetilerek yapıluüştır. Nafıa meclisi, müdürler encümeni ve in-
zıbzat komisyonu hakkındaki hükümleri havi olan sekizinci ve bilûmum inşaat masrafmm her sene 
nafia vekâleti bütçesine konulacağından bahis dokuzuncu ve belediyelerin kullanacakları yüksek 

mühendis, yüksek mimar, mühendis, mimar ve fen memurlarının Nafia vekâletince tayin olunacak
larından bahis onuncu ve hususî kanunlarile yapı işlerini kendileri yapacak olan daire ve müessese
lere aid on birinci maddelerle 2290 sayılı belediye yapı ve yollar kanununun birinci, ikinci, üçün
cü maddelerini değiştiren hükümleri aynen ifade eden 12 nci madde eskilerinin hemen ayni olmak 
üzere tedvin olunmuşlardır. 

Kadroda maaşlar hizasmda emsali hâsılı ücret olarak verilmesi zarurî olan bazı memuriyetler 
için verilmiş olan meşruhat dairesinde sarf olunacak mebaliğe aid farklar vekâlet bütçesinin umu
mî tasarrufatmdan ödenmesi düşünülerek on üçüncü madde tertib olunmuştur. 

Yüksek mühendis ve Teknik okulunda ecnebi mütehassıs istihdamı için vekâlete diğer kanunla 
verilmiş olan salâhiyet bu kanunda da on dördüncü madde olarak yazılmıştır. 

Bundan sonra vekâlet teşkilâtını bu kanuna intibak ettirebilmek ve bu hususu tedricen ve sar
sıntısız olarak yapabilmek maksadile ve elyevm tatbikatta tesadüf olunan ve filhal mevcud bulu
nan muhtelif haller göz önünde tutlarak bazı muvakkat maddelerin ilâvesi zarurî görülmüştür. 

Bunlardan birinci muvakkat madde ile; görülen zarurete binaen bir defaya mahsus olmak üze
re ücretle çalışan bir kısım müstahdemlerin maaşa geçirilmesi derpiş olunmuştur. Gerçi 2443 sa
yılı kanunda dahi aynen mevcud olan bu muvakkat maddeden istifade edilerek bazı memurlar 
maaşa geçirilmiş ise de; vekâlet dairelerinden bir kısmına aid vazifelerin kemiyet ve keyfiyet ba
kımlarından tevessüü ve hassatan, demiryollar ve limanlar inşaat kısmmda etüd ve istikşaf bürosu 
ile yapı işleri kısmındaki imara müteallik vezaifin arttırılması ve otuz bir milyon liralık tah
sisatla girişilen su işlerinin peyderpey ikmaline başlanarak kısım kısım işletmeye açılmasının 
mukarrer bulunması gibi sebebler, bu salâhiyetin son bir defaya mahsus olmak üzere bir sene 
için daha alınmasını zarurî kılmıştır. 

İkinci muvakkat madde dahi aslen 2443 sayılı kanunda aynen münderiç olup, halen almak
ta oldukları ücrete nazaran maaşa geçirildikleri takdirde ellerine geçecek mikdarm çok az ola
cağı göz önünde tutularak kendilerine bir fark verilmesi adalete uygun görülmüştür. 

Üçüncü muvakkat madde; Mülga nafia fen mektebinden mezun olan fen memurlarının mük-
tesebatr ilmiyelerini tevsi ve mühendis unvanını ihraz edebilmelerini temin gayesile teknik oku-

( S. Sayısı : 60 ) 



İunda açılan kurslara devam eylemeleri hakkında 3074 sayılı kanunda mevcud hükümler goz 
önünde tutularak tanzim edilmiştir. 

Şu kadar ki, bu fırsattan istifade edebilecek fen memuru adedi esasen malûm olduğundan, 
bunların muayyen bir müddet zarfında müracaat etmelerini ve işin arkasının bir an evvel alın
masını teminen müracaat müddeti tahdid ve madde muvakkat şekle ifrağ olunmuştur. 

Dördüncü muvakkat maddeye gelince; Yüksek Meclisin 814 sayılı kararına göre teadül veya 
teşkilât kanunlarile bulunduğu memuriyet derecesi yükselen" memurların bu vaziyetleri terfi 
mahiyetinde addedilmemesi ve binaenaleyh yeni derecelerine muhassas maaşları derhal alabil
meleri icab etmektedir. Halbuki teşkilât kanunu lâyihasına bağlı (1) numaralı cedvelde yazılı 
bir kısım memuriyetlerin unvanları tebdil edilmediği halde, mahza o vazifelerin ehemmiyeti ve 
işlerinin kesreti göz önünde bulundurularak maaş dereceleri yükseltilmiş ve fakat bundan, o 
kadrolarda halen çalışmakta bulunan memurların birdenbire fazla maaş almaları gayesi takib 
edilmemiş olduğundan, böyle bir şeyin önüne ge çilmek üzere dördüncü muvakkat madde tanzim 
edilmiştir. 

Teşkilât kanunu lâyihasile; halen meri kanunlara nazaran yapılan berveçhi maruz değişiklik
lerden başka memurin kadro cedvelindeki tebeddülat ehemmiyetli bir şekil arzetmemektedir. 

1 Bütçe encümeni mazbatası * ' 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 18 - V - 1939 
Mazbata No. 24 
Esas No. 1/128 

Yüksek Reisliğe 

Nafia vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkında 
olub Başvekâletin 9 - V - 1939 tarih ve 6/2383 
sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihası Encümenimize verilmiş olmakla Nafia ve
kili Ali Fuad Cebesoy hazır olduğu halde okundu 
ve konuşuldu: 

Nafia vekâletine verilmiş bulunan vazifelerin 
ikiye ayrılarak bir kısmınm yeniden ihdas olunan 
Münakalât vekâletine verilmesi ve diğer kısmının 
Nafia vekâletinde bırakılmış olması sebebile mez
kûr vekâlette bırakılan bu vazifelerin nelerden iba
ret olacağını ve bunların ne suretle ifa edilece
ğini tesbit eden bu lâyiha Encümenimizce esas 
itibarile kabul olunmuş ve maddelerin müzakere
sine geçilmiştir. 

Hükümet teklifinde, vazifeleri gösteren madde 
uzun yazılmış olub Encümenimizce bu tertib tarzı 
değiştirilmiş ve vazifeler nevilere ayrılarak her 
birisi ayn bir maddede toplanmak suretile mak
sadı daha iyi ifade eder bir şekle konulmuştur. 

Lâyihanm Encümende müzakeresi sırasmda 
İktısad vekâletine bağlı olarak kalması Hükümetçe 
tensîb edilmiş bulunan Elektrik işleri Etüd idare

sinin Nafia vekâletine bağlanması bu idarenin 
görmekte bulunduğu işler esasen Nafia vekâleti
nin vazifeleri cümlesinden bulunmasına ve ba 
işlerin tek elde toplanması daha uygun olacağına 
binaen münasib görülmüş ve Encümende hazır 
bulunan îktısad ve Nafia vekillerinin de muvafa-
katlarile bu idarenin Nafia vekâletine bağlanması 
kararlaştırılarak lâyihaya bunu temin eder şekilde 
hüküm konulmuştur. 

Hükümet teklifinde halen ücretle müstahdem 
bulunan bir kısmı memurların bu teşkilât dolayısile 
almakta bulundukları ücretin tekabül eylediği 
maaş derecelerine geçirilmesi yolunda vekâlete 
bir salâhiyet verilmesi istenmiş ve kadro cedve-
line de bazı memuriyetlerde bulunacaklara maaş 
emsal hâsılının fevkinde bir ücret verilebile
ceği yolunda kayidler konularak bunların da ka
bulü istenilmiş ise de tevhid ve teadül kanununun 
esaslarından ayrılarak hâlen ücret alanların te
kabül. eylediği maaşa geçirilmenin uygun olma
yacağı ve maaşlı memuriyetlerde bulunacaklara 
bu maaşlar tutarının fevkinde ücret verilmenin 
de bu esaslarla tevfiki kabil bir muamele sa-
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yılanı ayacağını düşünen Encümenimiz bu mad
delerin lâyihadan çıkarılmasına ve ancak ev
velce bu yolda istisnaî olarak verilmiş olan 

salâhiyetlere müsteniden tayin edilmiş bulunan
ların filî vaziyetlerini bozmamak mülahazasile 
bu gibilere ayni vazifede kaldıkları müddetçe 
almakta oldukları ücretlerin verilmesine devam 
olunabileceği yolunda bir hüküm eklenmiştir. 

Lâyihada ihtisas makamları gösterilmemiş 
ve sadece bu cedvelde mühendis, mimar ve em
sali meslek unvanları zikredilmek suretile ik
tifa edilmiş olub bu tarzda bir işaret tatbikatta 
bazen karışıklığı mucib olabileceğini derpiş eden 
Encümenimiz kadro cedveliııde hangi mevkilerin 
ihtisas makamı olduklarını açıkça tesbit ey
lemeği faydalı bulmuş ve bundan başka Hü
kümet, teklif eylediği kadro cedvelinden bir 
kısım memuriyetlerin yukarıda bahsi geçen sa
lâhiyetin verilmemesi münasebetile ücret kad
rosuna naklini istemiş olub bu taleb dahi En-
cümenimizce kabul olunarak kadro cedveli bu
na göre yeniden tertib edilmiştir. 

İhtisas makamlarında bulundurulacaklara 
kadrolardaki maaşların ne suretle verilebile
ceğini tesbit eden yeni bir madde dahi lâyihaya 
eklenmiş bulunmaktadır. 

Bu vekâlet teşkilâtına aid bazı hükümleri 
bir arada toplamak suretile Hükümetçe hazır
lanmış bulunan bu lâyiha Bncümenimizce bazı 
maddeleri çıkarılmak ve yeniden bazı m;xideler 
ilâve edilmek ve bir kısım madde Lerde de deği
şiklik yapılmak suretile yeniden yazılmış ve 
Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere Yük
sek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis 
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Kâtib 

istanbul 
F. Öymen 

Diyarbakır 
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Kastamonu 
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Kayseri 

F. Baysal 

Bolu 
Dr. Z. Ülgen 

Elâzığ 
F. Altay 
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S. Serim 
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Trabzon 

R. Karadeniz 

Çanakkale 
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îçel 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Nafia vekâletinin teşkilât ve vazifeleri
ne dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Nafia vekâleti aşağıda yazılı iş 
ve vazifeleri yapar : 

1 - Demiryollar ve limanlar inşaatı işleri : 
A) Devletçe yaptırılmakta olan ve yaptırıl

ması mutasavver bulunan demiryollarının istik
şaf, etüd ve aplikasyonları; 

B) Devletçe yaptırılmasına karar verilen 
Demiryollarının inşası; 

0) Tahsisatları umumî ve mülhak bütçeler
den tesviye edilmek suretile rıhtım, dalgakıran, 
iskele, şenal ve her nevi limanların etüd, inşa, 
tevsi ve temdidleri; 

D) O fıkrasında yazılı işlerden idarei husu-
siyeler, belediyeler veya hususî muesseselerce 
yaptırılacak olanlarının plân, profil ve sair fen
nî evrakile mukavelename ve şartname projele
rinin tedkik ve tasdiki. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİtetşt 

Nafia vekâleti teşkilât ve vazifelerine dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Nafia vekâleti aşağıda yazılı 
iş ve vazifeleri yapar: 

A - Demiryollar ve limanlar inşaatı işleri; 
B - Su işleri; 
C - Şose ve köprü işleri; 
D - Yapı ve imar işleri; 
E - Nafia, şirket ve müesseseleri işleri; 
F - Umumî ve hususî kanunların tahmil ey

lediği diğer işler; 
G - Bu işleri görmeğe ehliyetli fen memur

larının yetiştirilmesi; 
H - Bu işlere müteallik her türlü şartname, 

mukavelename tiplerile nizamnameler ve tali
matnameler ihzarı. 

MADDE 2 — Demiryollar ve limanlar inşa
atı işleri şunlardır: 

1 - Devletçe yaptırılmakta olan ve yaptırıl
ması mutasavver bulunan demiryollarının is
tikşaf, etüd ve aplikasyonlar; 

2 - Devletçe yaptırılmasına karar verilen de
miryollarının inşaatı; 

3 — Tahsisatları umumî ve mülhak bütçe
lerden tesviye edilmek suretile rıhtım, dalgakı
ran, iskele, şenal ve her nevi limanların etüd, 
inşa, tevsi ve temdidleri; 

4 - 3 numaralı fıkrada yazılı işlerden idarei 
hususiyeler, belediyeler veya hususî muessese
lerce yaptırılacak olanlarının plân, profil ve 
sair fennî evrakile mukavelename ve şartname 
projelerinin tedkik ve tasdiki. 

2 - Su İşleri : z 
A) Hasarın önünü almak bakımından nehir

lerin ıslâhı; 
B) Dahilî seyrisefain bakımından nehirle

rin ıslâhı; 
O) Bataklıkların kurutulması; 
D) Sulamalar vo bunların işletilmesi; 
E) Su kuvvetlerinin kabili istifade hale ge

tirilmesi ; 
F) işbu 2 numaralı bendin (A, B, C, D, E) 

fıkralarında yazılı işlere aid tesislerin daimî ba-

( S . Sayısı 

MADDE 3 — Su işleri şunlardır: 
1 - Yurd içindeki sularm vaziyet ve tabiat

ları hakkmda umumî etüdler ve rasatlar yapıl
ması; 

2 - Hasarın önünü almak bakımından nehir
lerin ıslahı; 

3 - Dahil seyrisefain bakımından nehirle
rin ıslahı; 

4 - Bataklıkların kurutulması; 
5 - Sulamalar ve bunların işletilmesi; 
6 - Su kuvvetlerinin kabili istifade hale ge

tirilmesi; 
60) 



G) Idarei hususiyelerle belediyelerin veya 
hususî müesseselerle eşhasm yapacakları bilû
mum mühim sulama işlerine fen bakımından yar
dım edilmesi Ve inşalarile işletilmelerinin mura
kabesi 

H) îçme su ve kanalizasyon işlerine aid pro
jelerin tedkik ve tasdiki ve bu işlerin muraka
besi; 

3 - Şose ve köprü işleri: 
A) Askerî, iktisadî ve idarî bakımdan Dev

letçe lüzum görülecek millî şoselerle vilâyetle
rin birinci derecede ehemmiyetli yol şebekeleri 
programlarının hazırlanması; 

B) Millî şoselerin ve büyük köprülerin inşa
ları ve daimî bakımları; 

C) Vilâyetlerin yol mesai programlarının 
tedkik ve tasdiki ile tatbikatıma murakabesi; 

D) îdarei hususiyelerin yaptıracakları bil
ûmum yol ve köprü proje ve keşiflerinin tanzim 
ve tasdiki ve inşalarının murakabesi, kabul mu
amelelerinin icrası ve iyi halde muhafaza ted
birlerinin aldırılması. 

4 - Yapı ve imar işleri: 
A) Devlet yapı işlerinin teknik ve mimarî 

bakımından ve yurdun imar işlerinin şehircilik 
bakımından tanzimi; 

B) Devlet daire ve müesseselerine aid bil
ûmum bina ve tesisat proje ve keşiflerinin doğ
rudan doğruya yapılması veya mütehassıslara 
yaptırılması, inşaları ve esaslı tamirleri; 

0) îdarei hususiyelerin yapacakları bil
ûmum bananlarla tesisatlarının proje ve keşif
lerinin doğrudan doğruya yapılması veya müte
hassıslara yaptırılması ve inşalarının idare ve 
murakabesi ve kabullerinin icrası; 

D) Mülhak bütçeli idarelerle belediyeler ta
rafından yapılacak keşif bedelleri elli bin lira
yı geçen binaların ve tesisatlarının proje ve 
keşiflerinin tedkik ve tasdiki ile bunların alâ
kadar bairelerce teşkil edilecek kabul heyetle
rinde aza bulundurulması; 

E) belediyelerce mütehassıslara yaptırılacak 
halihazır haritalarının ve imar plânlarının ted
kik ve tasdiki; 

F) Musaddak hali hazır haritalarile müracaat 
ederek talebde bulunan belediyelerin imar pilân-

7 - Yukarıki (2, 3, 4, 5, 6) numaralı fıkra
larda yazılı işlere aid tesislerin daimî bakımı; 

8 - îdarei hususiyelerle belediyelerin veya 
hususî müesseselerle eşhasm yapacakları bilû
mum mühim sulama işlerine fennî bakımdan 
yardım edilmesi ve inşalarile işletilmelerinin 
murakabesi; 

9 - İçme suyu ve kanalizasyon işlerine aid 
projelerin tedkik ve tasdiki ve bu işlerin mura
kabesi. 

MADDE 4 — Şose ve köprü işleri şunlar
dır : 

1 - Askerî, iktisadî ve idarî bakımdan Dev
letçe lüzum görülecek Millî şoselerle vilâyet
lerin birinci derecede ehemmiyetli yol şebekele
rinin programlarının hazırlanması; 

2 - Millî şoselerin ve büyük köprülerin in
şaları ve daimî bakımları; 

3 - Vilâyetlerin yol mesai programlarının 
tedkik ve tasdiki ile tatbikatının murakabesi; 

4 - îdarei hususiyelerin yaptıracakları bilû
mum yol ve köprü proje ve keşiflerinin tanzim 
ve tasdiki ve inşalarının murakabesi, kabul 
muamelelerinin icrası ve iyi halde muhafaza ted
birlerinin aldırılması. 

MADDE 5 — Yapı ve imar işleri şunlardır: 
1 - Devlet yapı işlerinin teknik ve mimarî 

bakımından ve yurdun imar işlerinin şehircilik 
bakımından tanzimi; 

2-Muvazenei umumiyeye dahil dairelere ve 
müesseselere aid bilûmum bina ve tesisat proje 
ve keşiflerinin doğrudan doğruya yapılması ve
ya mütehassıslara yaptırılması, inşaları ve esaslı 
tamirleri; 

3 - îdarei hususiyelerin yapacakları bilûmum 
binalarla tesisatlarının proje ve keşiflerinin 
doğrudan doğruya yapılması veya mütehassıs
lara yaptırılması ve inşalarının idare ve mura
kabesi ve kabullerinin icrası; 

4 - Mülhak bütçeli idarelerle belediyeler 
tarafmdan yapılacak keşif bedelleri elli bin li
rayı geçen binaların ve tesisatlarının proje ve 
keşiflerinin tedkik ve tasdiki ile bunların alâ
kadar dairelerce teşkil edilecek kabul heyetle
rinde aza bulundurulması; 

5 - Belediyelerce mütehassıslara yaptırılacak 
halihazır haritalarının ve imar plânlarının ted
kik ve tasdiki; 

6 - Musaddak halihazır haritalarile mura-
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larmm tanzim ve tatbikinde fen bakmamdan yar
dım edilmesi. 

5 - Nafia şirket ve müesseseleri işleri: 
A) Devletçe veya vilâyet ve belediyelerce (su 

kuvvetlerinden istihsal olunan enerjiden maada
sı) Nafia mevzuuna müteallik olmak üzere ve 
amme hizmet ve ihtiyaçları için verilecek imti
yaz, ruhsat ve müsaadelere aid imtiyaz mukave
lename, ruhsat ve müsaadename, fennî şartna
me tiplerinin mevzuat ve ihtiyaçlara uygun bir 
şekilde ihzar ve tasdikile bunlarm tatbikatının 
murakabesi; 

B) Doğrudan doğruya; veya Devlet, vilâyet 
ve belediyelerce hakikî ve hükmî şahıslara veril
miş ve verilecek imtiyaz, ruhsat ve müsaadeler 
üzerine; vücude getirilmiş ve getirilecek ve ya-
hud devir almacak olan elektrik, havagazı, su, 
tramvay, tünel, otobüs, troleyfyis ve emsali Na-
fiaya müteallik her nevi tesis ve işletmelerin; 

I - Vekâletçe tesibt edilecek fennî, iktisadî 
ve idarî usul, esas ve nizamlara ve mukaveleleri 
hükümlerine ve memleketin ve tesis mahallinin 
ihtiyaç ve menfaatlerine uygun ve kâfi olarak 
yapılmalarının ve işletilmelerinin murakabesi, 

II - Bunlarm pilân, proje ve sair fennî evra
kının tedkik ve tasdiki ve kabullerinin icrası, 

III - Vekâletçe tesbit edilecek esaslar dahi
linde mahallindeki komisyonlar veya salahiyetli 
merciler tarafından tanzim edilecek tarifelerin 
tedkik ve tasdiki ve tatbikatının murakabesi, 

IV - Umumî şebekelerine bağlanacak olan da
hilî tesislerin fen erbabı ve ehil işçiler tarafın
dan vücude getirilmesini temin maksadile'bun
ları yapacakların ehliyetlerinin tayini ve ehliyet
namelerinin sureti ita ve istirdadı hakkmda esas
lar vazı, 

V - Her hangi bir ihtiyacm temini zımmmda 
Devlet, vilâyet ve belediyeye aid sular, yollar 
ve millî araziden istifade suretile kurulacak elek
trik, havagazı, gibi tesislere aid müsaadelerin 
verilmesi ve bu tesislere aid puanların tasdiki 
ve inşaatm murakabesi. 

6 - Umumî ve hususî kanunların tahmil eyle
diği diğer işlerin yapılması, 

7 - Yukarıdaki altı bendde yazılı iş ve vazi
feleri görmeğe ehliyetli fen adamlarının yetiş
tirilmesi ve buna muktazi tedbirlerin ittihaz ve 
tatbiki; 

( S. Sa 

caat ederek talepte bulunan belediyelerin imar 
plânlarının tanzim ve tatbikmda fennî bakım
dan yardım edilmesi. 

MADDE 6 — Nafia şirket ve müesseseleri iş
leri şunlardır: 

1 - Amme hizmet ve ihtiyaçları için Devlet, 
vilâyet ve belediyelerce verilecek Nafia mevzuuna 
dahil imtiyaz, ruhsat ve müsaadelere aid mu
kavelename ve aşrtname tiplerinin mevzuat ve 
ihtiyaçlara uygun bir şekilde ihzar ve tasdiki 
ile bunlarm tatbikatınm murakabesi; 

2 - Devlet ve vilâyetler veya su kuvvetinden 
istihsal olunan enerjiden maadası için beledi
yeler tarafından verilen imtiyaz, ruhsat veya 
müsaadenamelere müsteniden hakikî ve hükmî 
şahıslar tarafından vücude getirilen veyahud 
Devlet, vilâyet ve belediyelerce doğrudan doğ
ruya yapılan elektrik, havagazı, su, tramvay, 
tünel, otobüs gibi amme hizmetine mahsus tesis 
ve işletmeleri; 

a) Fennî, iktisadî ve idarî esas ve nizamlara 
memleketin ve tesis mahallinin ihtiyaç ve men
faatlerine uygun olarak yapılmalarının ve işle
tilmelerinin murakabesi; 

b - Tarife esaslarının tesbiti ve tasdiki ile 
tatbikatının murakabesi; 

c - Umumî şebekelerine bağlı dahilî tesisle
ri yapanların ehliyetlerinin tayin ve muraka
besi; 

3 - Devlet ve vilâyetlere aid arazi, yollar ve 
sulardan istifade veya bunları işgal suretile 
vücude getirilecek elektrik, havagazı gibi tesis
lere aid plânların tasdiki ve inşalarının mura
kabesi. 
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8 - Bütün bu iş ve vazifelerin matlub şekilde 

ifalarını temin edecek her türlü şartname, mu
kavelename tiplerile nizamnameler ve talimat-
nanmeler yapılması, 

MADDE 2 — Birinci maddede yazılı iş ve 
vazifelerle bunlara müteferri sair hususatı ifa 
edecek Nafia vekâleti teşkilâtı, bir müsteşarın 
idaresi altmda; 

Merkezde: 
Demiryollar ve limanlar inşaatı, su işleri, 

şose ve köprüler, yapı ve imar işleri, Nafia şir 
ket ve müesseseleri reisliklerinden, yüksek fen 
ve teftiş heyetlerinden, hukuk müşavirliğinden, 
hususî kalem, zat işleri, malzeme, neşriyat, se
ferberlik ve evrak müdürlüklerinden; 

Taşrada: 
Vilâyet Nafia müdürlüklerinden, demiryol

lar ve limanlar inşaat başmüdürlüklerinden, 
Nafia şirket ve müesseseleri komiserliklerinden 
su işleri mühendisliklerinden, umumî müfettiş
likler nafia müşavirliklerinden ve yüksek mü
hendis mektebile Teknik okulundan ibarettir. 

MADDE 3 — Müsteşar, yüksek fen heyeti 
reis ve azaları, teftiş heyeti reisile müfettişler, 
hukuk müşavirleri, daireler reisleri, zat işleri 
müdürü, vilâyet nafia müdürleri, Yüksek mü
hendis mektebi ve Teknik okulu müdürleri Na
fia vekâletinin inhası üzerine müşterek karar
name ile, diğer memur ve müstahdemler dairele
rinin teklif ve inhası üzerine Nafia vekâletince 
tayüı ve tebdil olunur. Maaş emsali hasılları 
veya ücretleri 100 liraya kadar olanların tayin 
ve tebdilleri için alâkadarlara mezuniyet ver
meğe Nafia vekâleti salahiyetlidir. 

HADDE 4 — Nafia vekâleti merkez ve taş
ra kadrosu bu kanuna bağlı (1) numaralı ced-

MADDE 7 — Birinci maddede yazılı iş ve 
vazifelerle bunlara müteferri sair hususatı ifa 
edecek Nafia vekâleti teşkilâtı, bir vekilin emri 
altında bir müsteşar ile; 

Merkezde: 
I - Demiryollar ve limanlar inşaatı reisliği; 

II - Su işleri reisliği; 
III - Şose ve köprüler reisliği; 
IV - Yapı ve imar işleri reisliği; 
V - Nafia şirket ve müesseseleri reisliği; 

VI - Yüksek fen heyeti; 
VII - Teftiş heyeti; e 

VIII - Hukuk müşavirliği; 
IX - Hususî kalem müdürlüğü; 
X - Zat işleri müdürlüğü; 

XI - Malzeme müdürlüğü; 
XII - Neşriyat müdürlüğü; 
XIII - Seferberlik müdürlüğü; 
XIV - Evrak müdürlüğü. 

Taşrada: 
I - Nafia müdürlükleri; 

II - Millî şose ve büyük köprüler mmtaka 
müdürlükleri; 

III - Demiryollar ve limanlar inşaat müdür
lükleri ; 

IV - Nafia şirket ve müesseseleri komiserlik
leri; 

V - Su işleri müdürlükleri; £ 
VI - Yüksek mühendis mektebi; 

île teknik okulundan ibarettir. 

MADDE 8 — Müsteşar, yüksek fenheyeti 
reis ve azaları, teftiş heyeti reisile müfettişler, 
hukuk müşavirleri, daireler reisleri, yüksek mü
hendis mektebi ve teknik okulu müdürleri, Na
fia vekâletinin inhası üzerine müşterek karar
name ile, diğer memur ve müstahdemler Nafia 
vekâletince tayin olunur. 

MADDE 9 — Nafia vekâleti merkez ve taş
ra kadrosu bu kanuna bağlı cedvelde gösteril-
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velde gösterilmiştir. 

Bu kadroda yazılı memuriyetlerden her bi
risinde, icabında, daha küçük dereceli bir me
murun istihdamı caizdir. 

Bu suretle istihdam olunanlara 1452 numara
lı kanunun müsaid olduğu derecede maaş veri
lir. 

MADDE 5 — Birinci maddede yazılı iş ve 
vazifelerin teşkilâta dahil reisliklere tevzii, Na-
fia vekili tarafından yapılır. Bu iş ve vazifele
rine müteferri sair hususat teşkilâta dahil diğer 
idareler tarafından aşağıda yazılı olduğu şekil
de ifa edilir: 

A) Yüksek fen heyeti : 
Vekâlet dairelerince hazırlanacak kanun, ni

zamname, talimatname, şartname ve sair proje
lerle esas programlan fennî noktadan tedkik ve 
bunların tatbik tarzlarını takib ederek mütalea-
sını vekâlete bildirmek ve yapılmasına lüzum gö
receği değişiklikler hakkmda tekliflerde bulun
mak, diğer vekâletler ve dairelerce hazrrlanıb 
vekâlete gönderilen kanun ve nizamname proje
lerinden heyete tevdi edilenler hakkmda vekâ
letin alâkadar dairelerinin reyini alarak müta-
leasmı bildirmek, yabancı memleketlerde Nafia 
mevzuuna giren bilûmum resmî ve hususî neşri
yatı ve kanunî mevzuatı takib ve tedkik ederek 
bilhassa, demiryollar, limanlar, Şose ve köprü
ler, Sular, binalarla sair bilûmum Nafia işleri
ne müteallik umumî ve esas programlar, inşaat 
tarz ve üslûpları, fen sahasında meydana gelen 
tekâmülâttan memlekette tatbiki icab eden ye
nilikler hakkmda teklifler hazırlamak ve kendi
sine tevdi olunacak sair işleri yapmak. 

B) Teftiş heyeti reisliği : 
Müfettişlerin şahsî ve mahrem sicillerini tan

zim, mesai tarzlarını tayin, teftiş ve tahkik işle
rinde vekâlet makamile olan muhabere ve mü
nasebetlerine tavassut, vazifelerinin ifasını mu
rakabe, teftiş ve tahkik raporlarını tedkik ve 
tahlil ile bunların idarî cihetleri hakkmda itti
hazı muktazi tedbirleri vekâlet makamından ala
cağı emre göre tayin ve takib etmek, müfettiş
lerin umum masraflarını tedkik ve tanzim eyle
mek, (Teftiş heyeti reisliğinin, yukarıda yazılı 
hususat haricindeki vazife ve salâhiyetlerile 
müfettişlerin bilûmum vazife ve salâhiyetleri 

mistir. 

MADDE 10 — Birinci maddede yazılı iş ve 
vazifeleri teşkilâta dahil daire reisliklerine tev
zii Nafia vekili tarafından yapılır. Diğer daire
lerin vazife ve salâhiyetleri aşağıda yazılı mad
delerde gösterilmiştir. 

MADDE 11 — Yüksek fen heyeti: 
Vekâlet dairelerince hazırlanacak kanun, 

nizamname, talimatname, şartname ve sair pro
jelerle esas programları fennî noktadan tedkik 
ve bunların tatbik tarzlarını takib ederek mü-
taleasmı Vekâlete bildirmek ve yapılmasına lü
zum göreceği değişiklikler hakkmda teklif
lerde bulunmak, diğer vekâletler ve dairelerce 
hazırlanıb Vekâlete gönderilen kanun ve ni
zamname projelerinden heyete tevdi edilenler 
hakkmda Vekâletin alâkadar dairelerinin reyini 
alarak mütaleasmı bildirmek, yabancı memle
ketlerde Nafia mevzuuna giren bilûmum res
mî ve hususî neşriyatı ve kanunî mevzuatı ta
kib ve tedkik ederek bilhassa; Demiryollar ve 
limanlar, şose ve köprüler, sular, binalarla sair 
bilûmum Nafia işlerine müteallik umumî ve esas 
programlar, inşaat tarz ve usulleri, fen saha
sında meydana gelen tekâmülâttan memlekette 
tatbiki icabeden yenilikler hakkmda teklifler 
hazırlamak ve kendisine tevdi olunacak sair iş
leri yapmakla mükellef, 

MADDE 12 — Teftiş heyeti: 
Müfettiş sıfat ve salâhiyetini haiz bir re

isin idaresi altmda ve vekilden alacağı direktif 
dahilinde Vekâletin emir, idare ve murakabesi 
altmda bulunan bütün teşekkül ve müessesele
rin bilcümle umur ve muamelâtını vekil namma 
teftiş ve tahkik eder. (Teftiş heyeti reisile mü
fettişlerin sair vazife ve salâhiyetleri ve mü
fettişlerin haiz olmaları lâzrmgelen şerait ve ev
saf,. ayrı bir nizamname ile tayin olunur). 
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ve haiz olmaları lâzımgelen şerait ve evsaf, ayrı 
bir nizamname ile tayin olunur). 

O ) Hukuk müşavirliği: 
Her nevi mahkemeler, icra daireleri ve no

terler tarafından vekâlete yapılacak tebligatı 
kabul ve icab edenlerin cevablarmı ihzar et
mek, Vekâlet makamından veya Vekâlet dairele
rinden gönderilecek mukavelename, şartname, 
kanun, nizamname, talimatname projelerile sair 
evrak üzerinde tedkikat icra ve hukukî mütalea 
dermeyan eylemek ve Vekâlet makamının vere
ceği diğer işlere aid hukukî neticeleri tayin et
mek; 

D) Hususî kalem müdürlüğü: 
Vekâletin teşrifat işlerile vekilin hususî ve 

gizli muhaberelerini ve emredeceği diğer işleri 
yapmak, 

E) Zat işleri müdürlüğü: 
Tayinleri vekâlete aid bilûmum memur ve 

müstahdemlerin sicillerini tutmak, alâkadar 
dairelerin inhasile tayin, nakil, becayiş, terfi ve 
tecziye muamelelerini ifa etmek, kadroların 
tevziini temin ve merkezde maaş ve ücretleri ve 
tedavi tahsisatını ve dairelerin göstereceği lü
zuma göre harcirahları tevzi eylemek, Nafia me
murlarına aid tekaüd ve yetim maaşlarının tah
sis muamelelerini intaç etmek, inzibat komis
yonunun işlerini görmek ve okullar bürosu 
muamelâtını idare etmek, 

P) Malzeme müdürlüğü: 
Vekâlet merkez ve taşra teşkilâtının demir

baş kırtasiye, müteferrika ve her nevi malzeme-
lerile bunlara mümasil sair bilûmum ihtiyacatm 
temin ve bunları mahallerine sevk ve ayniyat 
işlerini idare etmek ve merkez odacı ve bekçi
lerinin ücretlerini tahakkuk ettirmek ve vekâ
let binasmm iyi bir halde bulundurulmasını te
min eylemek, 

G) Neşriyat müdürlüğü: 
Nafia mevzuunu alâkadar eden ilmî ve idarî 

ve fennî eserleri ve mecmuaları tedarik ile ve
kâlet kütüpanesinde toplamak, vekâletin bil
ûmum neşriyatını idare etmek, icabmda yaban
cı memleketlerden nafia mevzuuna temas eden 
resmî ve hususî neşriyatı ve kanunî mevzuatı 

MADDE 13 — Hukuk müşavirliği: 
Her nevi mahkemeler, icra daireleri ve no

terler tarafından Vekâlete yapılacak tebligatı 
kabul ve icab edenlerinin cevablarmı ihzar et
mek, Vekâlet makamından veya vekâlet daire
lerinden gönderilecek mukavelename, şartna
me, kanun nizamname, talimatname projele
rile sair evrak üzerinde tetkikat icra ve hukukî 

mütalea dermeyan eylemek ve Vekâlet makamı
nın vereceği diğer işlere aid hukukî neticeleri 
tayin etmekle mükelleftir 

MADDE 14 — Hususî kalem müdürlüğü: 
Vekâletin teşrifat işlerile vekilin hususî ve 

gizli muhaberelerini ve emredeceği diğer işleri 
yapmakla mükelleftir 

MADDE 15 — Zat işleri müdürlüğü: 
Vekâletin bilûmum memur ve müstahdemleri

nin sicillerini tutmak, tayin, nakil, becayiş, terfi 
ve tecziye muamelelerini usul ve mevzuatı da
iresinde ifa etmek, kadroların tevziini temin ve 
merkezde maaş ve ücretleri ve tedavi tahsisatını 
ve dairelerin göstereceği lüzuma göre/ harcırah
ları tevzi eylemek, Nafia memurlarına aid te
kaüd ve yetim maaşlarının tahsis muamelelerini 
intaç etmek, 

İnzibat komisyonunun işlerini görmek ve 
okullar bürosu muamelâtını idare etmekle mü
kelleftir (Müfettişlerin şahsî ve mahrem sicille
ri teftiş heyeti reisliğince tutulur). 

MADDE 16 — Malzeme müdürlüğü: 
Vekâlet merkez ve taşra teşkilâtının demir

baş, kırtasiye, müteferrika ve her nevi malzeme-
lerile bunlara mümasil sair bilûmum ihtiyaca-
tmı temin ve bunları mahallerine sevk ve ay
niyat işlerini idare etmek ve merkez odacı, 
bekçilerinin ücretlerini tahakkuk ettirmek ve 
Vekâlet binasının iyi bir halde bulundurulmasını 
temin eylemekle mükelleftir. 

MADDE 17 — Neşriyat müdürlüğü: 
Nafia mevzuunu alâkadar eden ilmî, idarî 

ve fennî eserleri ve mecmuaları tedarik ile Ve
kâlet kütüpanesinde toplamak, Vekâletin bil
ûmum neşriyatını idare etmek, icabında yaban
cı memleketlerden Nafia mevzuuna temas eden 
resmî ve hususî neşriyatı ve kanunî mevzuatı 
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getirtmek ve ihtiyaç görülenlerini tercüme et
tirmek, istatistik ve müze işlerile iştigal ve 
bunları idare eylemek, 

H) Seferberlik müdürlüğü: 
Kanun, nizamname ve talimatnamelerle ve

kâletin uhdesine verilen sefere hazırlık ve pasif 
müdafaa işlerini tedvir etmek, 

J) Evrak müdürlüğü: 
vekâlete gelen ve vekâletten çıkan bilûmum 

evrakı sürat ve intizam ile kayid ve mahallerine 
sevk ve teslim eylemek, 

K) Vilâyet Nafia müdürlükleri: 
Vilâyetlerin iş hacmine göre tayin edilecek 

fen adamlarından mürekkeb şubelerile şose, 
köprü ve yapı işlerini ve vekâletin mütenazır 
teşkilâtı olmryan yerlerde diğer idarelerine aid 
vazifeleri ifa etmek; 

L) Demiryollar ve limanlar inşaat başmü
dürlükleri : 

Devletçe yaptırılmasına karar verilen demir
yollarını: ve limanları vekâletten alacakları 
emirler dairesinde inşa etmek, 

M) Nafia şirket ve müesseseleri komiserlik
leri : 

Nezdlerine memur oldukları bilûmum Nafia 
tesis ve işletmelerinin imtiyaz, ruhsat ve müsa-
adenameler ve vekâletçe tanzim edilecek nizam
nameler hükümleri dairesinde hareket etmelerini 
temin için icab eden murakabeyi yapmak ve ve
kâletin vereceği emirlere göre vazife görmek, 

N) Umumî müfettişlikler Nafia müşavirleri: 
Hususî kanunları mucibince teşkil edilen 

umumî müfettişlikler nezdinde; umumî müfettiş
ten alacakları direktifler dairesinde umumî mü
fettişlik mmtakasma dahil vilâyetlerdeki Nafia 
vekâleti teşkilâtının faaliyetini takib ve teftiş 
etmek, Nafia kavanin, nizamat ve talimatının 
tatbik tarzları ve mmtakaya dahil vilâyetlerin 
Bayındırlık vaziyetleri hakkında tedkikat ic-
rasile müşahedatı neticelerini umumî müfettişe 
bir raporla bildirmek ve bir suretini de vekâlete 
irsal eylemek, 

O) Şu işleri mühendislikleri: 
Vekâletin vazifelerine dahil su işlerinden 

getirmek ve ihtiyaç görülenlerini tercüme ettir
mek, istatistik ve müze işlerile iştigal ve bunları 
idare eylemekle mükelleftir. 

MADDE 18 — Seferberlik müdürlüğü: 
Kanun, nizamname ve talimatnamelerle Ve

kâletin uhdesine müterettip sefere hazırlık ve 
pasif müdafaa işlerini tedvir etmekle mükel
leftir. 

MADDE 19 — Evrak müdürlüğü: 
Vekâlete gelen ve Vekâletten çıkan bilûmum 

evrakı sürat ve intizam ile kayid ve mahallerine 
sevk ve teslim,eylemekle mükelleftir. 

MADDE 20 — Mıntaka ve vilâyet Nafia mü
dürlükleri : 

Vilâyetlerin iş hacmine göre tayin edilecek 
fen adamlarından mürekekb şubelerile Şose, köp

rü ve yapı işlerini ve vekâletin mütenazır teşkilâtı 
olmayan yerlerde diğer idarelerine aid vazifele
ri ifa etmekle mükelleftir. 

MADDE 21 — Demiryollar ve limanlar inşa
at başmüdürlükleri : 

Devletçe yaptırılmasına karar verilen demir
yollarını ve limanlan vekâletten alacakları tali
mat dairesinde inşa etmekle mükelleftir. 

MADDE 22 — Nafia şirket ve müesseseleri 
komiserlikleri : 

Nezdlerine memur oldukları bilûmum Nafia 
tesis ve işletmelerinin imtiyaz, ruhsat ve müsa-
adenameler ve tanzim edilecek nizamnameler 
hükümleri dairesinde hareket etmelerini temin 
için icab eden murakabeyi yapmak ve vekâletin 
vereceği emirlere göre vazife ifa etmekle mü
kelleftir. 

MADDE 23 — Su işleri müdürlükleri : 
Vekâletin vazifelerine dahil su işlerinden 
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mmtakalarmda icra edilenlerini murakabe, ve
kâletten alacağı su mevzuuna müteallik diğer 
emirleri ifa etmek, 

P) Yüksek mühendis mektebi: 
Yüksek mühendis yetiştirmek, 

R) Teknik okulu: 
Mühendis ve fen memuru yetiştirmek, 
Vazifelerile mükelleftirler. 

MADDE 6 — Nafia vekâleti; merkez ve taş
ra teşkilâtında maaş veya ücretle istihdam et
mekte olduğu her hangi bir memur veya müs
tahdemi, ifası vekâlete aid bir iş için orada vekâ
let teşkilâtı ve münhal vazife bulunup bulunma
ması ile mukayyed olmaksızın, kadroda göste
rilen tahsisatile merkez veya taşrada dilediği 
yerde kullanılabilir. 

MADDE 7 — Devlet hizmetinde vazife almış 
olan Yüksek mühendis ve Yüksek mimarlar, mü
hendis ve mimarlar, fen memurları kıdem ve eh-
liytelerine göre aşağıda yazılı derece ve merte
beleri alırlar; 

Mertebesi Derecesi 
ilk Son 

Müşavir mühendis, müşavir mi
mar. 2 1 
Baş mühendis, Baş mimar 4 3 
Yüksek mühendis, Yüksek mimar 10 5 
Mühendis, mimar 12 5 
Başfenmemuru 9 6 
Penmemuru 13 10 
Bu kanunun meriyet tarihine kadar kaza

nılmış olan derece ve mertebeler mahfuzdur. 
Bunların hasbellüzum idarî işlerde istih

dam edilmiş olmaları, mertebelerini ve daha 
yukarı mertebelere terfi haklarını ihlâl etmiş 
olmaz. Devlet hizmetinden ayrılanlar, ayrıl
dıkları zamandaki mertebelerini fahrî olarak 
muhafaza ederler. Tekrar Devlet hizmetine gir
mek istedikleri takdirde ancak eski mertebe
lerile girebilirler. Her ne suretle olursa olsun 
fennî ve meslekî bir cürüm ile mahkûm olan
ların bu mertebeler^, Nafia meclisi kararı ve ve
kâletin tasdikile sakıt olur. Bunların Devlet 
şûrasına müracaat hakları mahfuzdur. 

MADDE 8 — Vekâlete aid işler için bir na
fia meçlısile bir müdürler encümeni ve bir in- | 

( S. Sayış 

mmtakalarmda icra edilenlerini murakabe ve 
vekâletten alacağı su mevzuuna müteallik diğer 
emirleri ifa etmekle mükelleftir. 

MADDE 24 — Hükümetin 6 ncı maddesi 
aynen 

MADDE 25 — Devlet hizmetinde vazife al
mış olan yüksek mühendis ve yüksek mimarlar, 
mühendis ve mimarlar, fen memurları kıdem ve 
ehliyetlerine göre aşağıda yazılı derece ve mer
tebeleri alırlar : 

Derecesi 
Mertebesi 

Müşavir mühendis, müşavir mimar 
Başmühendis, başmimar 
Yüksek mühendis, yüksek mimar 
Mühendis, mimar 
Baş fen memuru 
fen memuru 

tik 

2 
4 

10 
12 
9 

13 

Son 

3 
5 
5 
6 

10 

Bu kanunun meriyet tarihine kadar kazanıl
mış olan mertebeler mahfuz olmakla beraber bu 
gibiler halen almakta bulundukları maaşları 
alırlar. Bunlarm hasbellüzum idarî işlerde is
tihdam edilmiş olmaları, mertebelerini ve daha 
yukarı mertebelere terfi haklarmı ihlâl etmiş 
olmaz. Devlet hizmetinden ayrılanlar, ayrıldık
ları zamandaki mertebelerini fahrî olarak mu
hafaza ederler. Tekrar Devlet hizmetine gir
mek istedikleri takdirde ancak eski mertebelerile 
girebilirler. 

MADDE 26 — Vekâlete aid işler için bir 
Nafia Meclisi teşkil olunur. 

[ : 60 ) 



— 13 — 
zibat komisyonu teşkil olunur. 

A) Nafia meclisi: 
Müsteşar ile reisler ve bir hukuk müşavi

rinden ve zat işleri ve malzeme ve muhasebe 
müdürlerinden mürekkebdir. Vekil meclisin 
tabiî reisi olup, bulunmadığı zamanlarda müs
teşar veya tevkil edeceği bir zat riyaset eder. 
Devletin umumî ve hususî kanunları ve diğer 
makamların salâhiyetlerile tedahül etmemek 
şartile nafia işlerine müteallik imtiyazlarla ve
kâletçe ehemmiyetli görülen ameliyatın muka
vele ve şartnamelerini; mukavelelere merbut 
inşaat ve ameliyattan doğan ihtilâfları ve mu
kavelelerle kanunların müsaadesine göre müd
det temdidi gibi işlerle vekâletten havale olu
nan sair hususatı tedkik ve mütaleasmı bir ka
rara bağlar. Bu kararlar - vekil bizzat meclise 
riyaset etmiş olsa bile - ayrıca tasvibi alındıktan 
sonra muameleye konur. Meclis azalarının gay
bubetlerinde kendilerine vekâlet edenler meclis
te bulunur ve rey verirler. 

B) Müdürler encümeni : 
Müsteşarın riyaseti altmda daire reislerile 

bir hukuk müşaviri ve zat işleri müdüründen 
mürekekbtir. Dairelerin göstereceği lüzum üze
rine vekâlet makamından havale edilen idarî iş
lerle memurların, müstafi ve mütekaidlerin zat 
ve memuriyetlerine müteallik işleri mevcud ka
nunlara göre tedkik eder. Encümen kararları ve
kâlet makamının tasdikile tatbik olunur. 

C) inzibat komisyonu: 
Müsteşarın riyaseti altmda vekâletçe inti-

hab olunacak iki daire reisile bir hukuk müşa
viri ve zat işleri müdüründen mürekkebdir. Me
murin kanununun bu hususa dair olan hükümle
rine göre iş görür. 

MADDE 9 — Devlet daire ve müesseselerine 
aid inşaat ve esaslı tamirat tahsisatı, her daire 
namma ayrı ayrı maddeleri ihtiva etmek üzere, 
Nafia vekâleti bütçesinde açılacak bir fasılda 
toplanır. Bu inşaat ve esaslı tamirata aid her 
türlü masraflar, işin taallûk ettiği inşaat ve ta
mirat tahsisatlarından sarfolunur. 

MADDE 10 — Belediyelerde teşkil edilecek 
fen heyetleri kadrolarında bulunan Yüksek mü
hendis, yüksek mimar, mühendis, mimar, ve fen 
memurları belediyelerin inhası üzerine Nafia ve
kâletince tayin olunur. 

Nafia meclisi; müsteşar, Yüksek fen heyeti 
reis ve azalan, daireler reisleri (Teftiş heyeti 
reisi hariç) ve bir hukuk müşavirliğinden mü
rekkebdir. Vekil meclisin tabiî reisi olub, bu
lunmadığı zamanlarda müsteşar veya tevkil ede
ceği zat riyaset eder. Devletin umumî ve hususî 
kanunları ve diğer makamların salâhiyetlerile 
tedahül etmemek şartile Nafia işlerine müteallik 
imtiyazlarla vekâletçe ehemmiyetli görülen ame
liyatın mukavele ve şartnamelerini, mukavele
lere merbut inşaat ve ameliyattan doğan ihtilâf
ları ve mukavelelerle kanunların müsaadesine 
göre müddet temdidi gibi işleri ve vekâletten 
havale olunan sair hususatı tedkik ve mütalea
smı bir karara rapteder. Bu kararlar Vekil biz
zat Meclise riyaset etmiş olsa bile - ayrıca tas
vibi alındıktan sonra muamele mevkiine konur. 
Meclis azalarmm gaybubetlerinde kendilerine 
vekâlet edenler Mecliste bulunur ve rey verirler. 

/ 

MADDE 27 — Muvazenei umumiyeye dahil 
dairelere aid inşaat ve esaslı tamirat tahsisatı, 
her daire namma ayrı ayrı maddeleri ihtiva et
mek üzere, Nafia vekâleti bütçesinde açılacak 
bir fasılda toplanır. Bu inşaat ve esaslı tamirata 
aid her türlü masraflar, için taallûk ettiği inşaat 
ve tamirat tahsisatlarından sarfolunur. 

MADDE 28 — Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen 
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MADDE 11 — Millî Müdafaa vekâletine aid 

bilûmum inşaat ve tamirat ile hususî kanunnlar-
la salâhiyet almış bulunan muvazenei umumiye-
ye dahil dairelerin yalnız bu işlere aid inşaatı 
kendi fen heyetleri tarafından yapılır. 

Şu kadar ki, gerek bu daire ve müesseseler 
ve gerek proje ve inşaatlarım kendi teşkilâtla-
rile yapmağa salahiyettar olan mülhak bütçeli 
idareler, idarei hususiyeler, belediyeler ve sair 
bilûmum Devlet teşekkülleri, Nafia vekâletinin 
tertib ve tanzim edeceği nizamname, talimatna
me ve şartnameler hükümlerine riayete mecbur
durlar. 

MADDE 12 — 2290 sayılı belediye yapı ve 
yollar kanununun birinci ikinci ve üçüncü mad
delerinde yazılı Dahiliye vekâletine ve Ankara 
İmar müdürlüğüne aid vazifeler Nafia vekâle
tine intikal eder. 

MADDE 13 — Bu kanuna bağlı (1) numa
ralı cedvelde maaş mukabili emsali hâsıl üze
rinden ücret verilebileceği işaret edilmiş olan
ların ücret farkları, Nafia vekâleti bütçesinin 
umumî tasarrufatmdan tediye olunur. 

MADDE 14 — Nafia vekâleti: Yüksek mü
hendis mektebinde ve teknik okulunda yabancı 
mütehassıs ve profesörler istindamma ve bun
larla müddeti beş seneyi geçmemek üzere ma 
kaveleler akdine salahiyetlidir. 

MADDE 15 _ 26 mayıs 1934 tarih ve 2443 
sayılı, 18 mayıs 1935 tarih ve 2718-saydı, 14 hazi
ran 1935 tarih ve 2799 saydı, 4 kânunuevvel 
1936 tarih ve 3074 sayılı ve 22 haziran 1938 ta
rih ve 3476 sayılı kanunlarla işbu kanuna mu
halif bulunan sair ahkâm ilga edilmiştir. , 

MADDE 29 — Hükümetin 11 nci maddesi 
aynen 

MADDE 30 
aynen 

Hükümetin 12 nci maddesi 

MADDE 31 
aynen 

Hükümetin 14 ncü maddesi 

MADDE 32 — 2819 numaralı kanun ile teş
kil edilmiş olan elektrik işleri etüd idaresi Na
fia vekâletine bağlanmış ve mezkûr kanun ile 
îktısad vekâletine verilmiş olan vazife ve salâ
hiyetler Nafia vekâletine devrolunmuştur. 

MADDE 33 — İhtisas mevkii oldukları bu 
kanuna bağlı cedvelde işaret olunan memuri
yetlerde istihdam olunacakara 1452 sayılı ka
nundaki evsaf ve şaraite tâbi olmaksızın mükte-
seb hak teşkil etmemek üzere kadrolardaki mu
ayyen maaşlar verilebilir. 

MADDE 34 
aynen 

Hükümetin 15 nci maddesi 

MUVAKKAT MADDE 1 Nafia vekâle-
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tinde ücretle müstahdem bulunanların ücret
lerinin tekabül ettiği maaş emsal hasılmı geç
memek şartile bu kanuna bağlı kadro cedve-
lindeki memuriyetlerden birine tayin suretile 
bir sene içinde ve bir defaya mahsus olmak 
üzere maaş derecelerini tesbite Nafia vekili 
salahiyetlidir. 

Şu kadar ki bu gibilerin Devlette veya Dev
lete aid müesseselerde geçen maaşlı ve ücretli 
hizmet müddetlerinin mecmuuna nazaran ve 
1452 sayılı kanunun 8 nci maddesindeki 15 sene 
kaydma bakümaksızm mezkûr kanunda yazdı 
intisab ve terfi şeraitine göre tesbit edilecek 
maaş derecesi kendileri için mükteseb hak sa
ydır ve bu suretle tayin olundukları derece 
emsal hâsılı arasındaki fark kendilerine ücret 
olarak verilir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Ücret alanlardan 
(A) serisine geçecek olanlar alacakları maaşm 
tutarı tekaüdiyeye karşdık olarak işbu tutarın 
yüzde yirmisi hariç olmak üzere almakta olduk
ları ücretten daha az olursa, aradaki fark şahıs
larına münhasıran Nafia vekâleti bütçesinin 
mmumî tasarrufatmdan ayrıca tediye olunur. 

2443 saydı kanunun muvakkat üçüncü mad
desine göre bu suretle fark almağa hak kaza
nanların bu hakları mahfuzdur. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Mülga Nafia fen 
mektebinden mezun olub da hâlen bilûmum Dev
let teşkilâtında maaş veya ücretle müstahdem 
bulunan ve 12 - XII -1936 tarihinde kırk yaşmı 
geçmemiş olanlar arasmda mühendislik tahsil 
etmeğe kabiliyeti görülenler aslî vazifeleri mü-
said bulunduğu takdirde, mektebe başladddarı 
tarihden itibaren bir sene için maaş veya ücret
leri tam olarak verilmek ve bu müddetçe memu
riyetlerine aid bütün haklan mahfuz kalmak şar
tile teknik okulunda açdan kurslara gönderile
bilirler. Bu evsafı haiz olub da belediyelerde ve
ya belediyelere bağlı müesseselerde veya serbest 
çalışanlar dahi işbu kurslara kabul olunabilirler. 
Kursta muvaffak olanlar teknik okulu mezunla
rının haklarından istifade ederler. Muvaffak 
olmryanlar bir daha kursa iştirak edemezler. 
işbu kurslara devam etmek isteyenler 31 - XII -
1939 tarihine kadar Nafia vekâletine yazı ile 
müracaat mecburiyetindedirler. Aksi takdirde 
kursa devam haklan zail olur. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Hükümetin mu
vakkat üçüncü maddesi aynen 
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MUVAKKAT MADDE 4 — işbu kanuna 

bağlı cedvele göre memuriyeti derecesi yükselen 
memurların yeni derecelerine muhassas maaş
ları alabilmeleri, hâlen almakta oldukları maaş 

derecelerinde 1452 sayılı kanunun hükümleri da
iresinde müddetlerini ikmal etmiş bulunmalarile 
mümkün olur. 

MUVAKKAT MADDE 5 — Bu kanuna bağlı 
kadrodaki Müsteşarlık maaşı bu vazifenin filen 
ifa edildiği tarihden muteberdir. 

MADDE 16 — Bu kanun 3 mayıs 1939 tari
hinden itibaren meridir. 

MADDE 17 — Bu kanunun hükümelrini ic
raya Nafia vekili memurdur. 

6 - V - 1939 

Bş. V. 
Dr. B. Saydam 

Da. V. 
Fay ıh öztrak 

Mf. V. 
Yücel A 

S. î . M. V. 
DY. H. Alataş 

Mü. Mu. V. 
A. Çetinkaya 

Ad. V. 
T. F. Sılay 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
F. Cebesoy 

G. I. V. 

Ti. V. 
C. Ercin 

M. M. V. 
N. Tınaz 
Ma. V. 

F. Ağ rai ı 
Ik. V. 

H. Çahır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 

MUVAKKAT MADDE 2 — İşbu kanuna 
bağlı cedvele göre memuriyeti derecesi yükselen 
memurların yeni derecelerine muhassas maaş
ları alabilmeleri, halen almakta oldukları maaş
larda 1452 sayılı kanun hükümleri dairesinde 
müddetlerini ikmal etmiş bulunmalarile müm
kün olur. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Bu kanunun me
riyetinden önce Nafia vekâleti teşkilâtında 
mevcud ve maaş emsali hasılmın tamamı veya 
fazlasının ücret olarak verilebileceği yolundaki 
salâhiyetlere ve 2443 sayılı kanunun muvakkat 
üçüncü maddesine müsteniden tayin edilmiş 
planlardan halen mezkûr vekâlet teşkilâtında 
müstahdem bulunanlara verilmekte oan ücret
lerin unvan tebdiline bakılmaksızın ayni vazi
fede bulundukları müddetçe şahıslarına mün
hasır olmak üzere verilmesine devam oluna
bilir. 

Bu gibilere verilecek ücret farkı vekâlet 
bütçesinin maaş ve ücret fasılları tasarrufatm-
dan temin olunur. 

MADDE 35 — Bu kanun 31 mayıs 1939 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 36 — Hükümetin 17 nci maddesi 
aynen 

ÜO 'ı 
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Bütçe encümeninin değiştirişine bağlı 

CEDVEL 

Derece Memuriyetin nevi Aded Manş 

2 Müsteşar 1 125 

Nafia yüksek fen lıeyeii 
1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
9 

10 
11 
12 
14 

6 
9 

10 
12 
14 

Reis (Mü 
Aza (üçü 

Reis 

Lşavir ] mühendis) 
başmühendis, birisi başmimar) 

Başmüfettiş 
Müfettiş 

y> 
» 

Kalem âmiri 
Şef 
Memur 

5» 
Kâtib 

Müdür 
Şef 

» 
Memur 
Kâtib 

Teftiş heyeti 

:', 

Hususî kalem- müdürlüğü 

1 
4 

1 
1 
3 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
1 
1 

125 
100 

100 
90 
80 
70 
55 
40 
35 
30 
25 
20 

70 
40 
35 
25 
20 

Demiryollar ve Umanlar inşaat dairesi 
3 Reis (Başmühendis (İhtisas makamı) 1 100 
4 Reis muavini (Başmühendis) (Biri ih

tisas makamı) 2 90 

Demiryollar inşaat fen heyeti 
4 

5 
6 
7 
8 
7 
8 
9 

Başmühendis (birisi müdürlük yapa
caktır) (İhtisas makamı) 
Yüksek mühendis 

» » 
» » veya yüksek mimar 
» » » » 

Başdesinatör 
Desinatör 

» 

2 
2 
3 
4 
2 
2 
2 
1 

90 
80 
70 
55 
45 
55 
45 
40 

( S. Sayısı : 60 ) 
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Derece Memuriyetin nevi Aded 

Etüd ve istikşaf fen heyeti 
4 Başmühendis (ihtisas makamı) I 
5 Yüksek mühendis 1 
6 » » I 
8 Baş fen memuru 1 
7 Başdesinatör 1 

Malzeme fen heyeti 
5 Yüksek mühendis 1 
6 » » I 
6 Baş fen memuru 1 

Limanlar inşaat fen heyeti 
4 Başmühendis (müdür) (ihtisas makamı) 1 
5 Yüksek mühendis, (müdür muavini) 1 
6 » y> 1 
6 » » 1 
7 » » 1 
7 Yüksek mühendis veya baş fen me

muru 1 
8 Mühendis veya baş fen memuru 1 
9 Desinatör 1 

11 Memur 1 

Muamelât ve istimlâk müdürlüğü 
5 Müdür 1 
8 » muavini 2 
9 Şef 1 

11 Memur 4 

Tedkik müdürlüğü 
6 Müdür 1 
8 » muavini 1 
9 Tedkik âmiri 1 
9 Şef 1 

11 Memur 3 
12 » 1 

Şose ve köprüler dairesi 
3 Reis (başmühendis) (ihtisas makamı) 1 
4 Reis muavini (Başmühendis) 1 
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Derece Memuriyetin nevi Aded Maa§ 

Köprüler fen heyeti 
4 Başmühendis (müdür) (ihtisas makamı) 
6 Yüksek Mühendis 
7 » » 
7 Mühendis veya baş fen memuru 
8 » » » 
7 Başdesüıatör 

Şoseler fen heyeti 
4 Başmühendis (müdür) (ihtisas makamı) 
6 Yüksek mühendis 
7 » » veya mühendis 
8 Mühendis veya baş fen memuru 
9 » » » 

10 » » fen memuru 
10 Desinatör 
11 » 

Tedkik müdürlüğü 
6 Müdür 
9 Şef 

11 Memur 
12 » 
14 Kâtib 

Yapı ve imar işleri dairesi 
3 Reis (başmühendis veya başmimar (ih

tisas makamı) 
4 Reis muavini (Başmühendis veya baş

mimar) 

Yapı işleri fen heyeti 
4 Başmühendis veya başmimar (Müdür) 

(İhtisas makamı) 
5 Yüksek mühendis veya yüksek mimar 
6 » » » » 
7 » » » » 
7 Mühendis veya baş fen memuru 
8 » » » » 
9 » » » » 

Şehircilik fen heyeti 
4 Başmühendis veya başmimar (Müdür) 

(İhtisas makamı) 1 90 
(S. Sayısı : 60) 

1 
2 
2 
1 
3 
1 

1 
2 
3 
4 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
3 
4 

90 
70 
55 
55 
45 
55 

90 
70 
55 
45 
40 
35 
35 
30 

70 
40 
30 
25 
20 

1 
1 

1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 

100 
90 

90 
80 
70 
55 
55 
45 
40 
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Derece Memuriyetin nevi Aded Maaş 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
3 
2 
2 

1 
1 

80 
70 
45 
35 
30 

70 
40 
30 
25 
20 

100 
90 

5 Yüksek mühendis 
6 » » veya yüksek mimar 
8 » » » » 

10 Mühendis veya fen memuru 
11 » » » 

Muamelât müdürlüğü 
6 Müdür 
9 Şef 

11 Memur 
12 » 
14 l£âtib 

Su işleri dairesi 
3 Reis (Başmühendis) (İhtisas makamı) 
4 Reis muavini (Başmühendis) 

Fen heyeti 
4 Başmühendis (Müdür) (ihtisas makamı) 1 90 
5 Yüksek mühendis (Mıntaka şefi) (ih-

- tisas makamı) 
6 » » 
6 Mühendis 
7 Yüksek mühendis 
7 Mühendis 
8 Yüksek mühendis 
8 Mühendis 
7 Baş fen memuru 
7 Başdesinatör 
9 Desinatör 

10 » 
7 Rasad ve fennî âletler şefi 

14 Ambar memuru 

Muamelât müdürlüğü 
6 Müdür 
8 Muavin 
9 Şef 

11 Tedkik ve tahakkuk memuru 
12 Memur 
12 Proje teksir ve muhafaza memuru 

Nafia şirket ve müesseseleri dairesi 
3 Reis (Başmühendis) (İhtisas makamı) 
4 Reis muavini 

5 
2 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
3 
3 
1 

1 
1 

80 
70 
70 
55 
55 
45 
45 
55 
55 
40 
35 
55 
20 

70 
45 
40 
30 
25 
25 

100 
90 
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berece 

4 

5 
5 
6 
7 

5 
6 
7 

10 
11 

6 
9 

11 
12 

3 
4 
5 
6 

10 
11 

5 
7 

10 
11 
12 
14 

9 
11 
12 

- M -
Memuriyetin nevi 

Fen heyeti 
Başmühendis (Müdür) 
(İhtisas makamı) 
Yüksek mühendis 
Mühendis 
Yüksek mühendis 

» » 

Tarife ve hesab tedkik heyeti 
Başmurakıb 
Murakib 
Murakib 
Şef 
Memur 

Müdür 
Şef 
Memur 

» 

1 nci hukuk 
2 nei » 
3 ncü » 

1 

Muamelât müdürlüğü 

Hukuk müşavirliği 
müşaviri 

» 
» 

Hukuk müşaviri muavini 
Şef 
Memur 

Müdür 
Muavin 

Şef 
Memur 

» 
Kâtib 

Zat işleri müdürlüğü 

Muamelât kalemi 

Tahakkuk ve tahsis kalemi 
Şef 
Memur 

» 

Aded 

1 
1 
1 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
3 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 

1 
2 
2 
1 

1 
2 
1 

Maaş 

90 
90 

:80 
80 
70 
55 

80 
70 
55 
35 
30 

70 
40 
30 
25 

100 
90 
80 
70 
35 
30 

80 
55 

35 
30 
25 
20 

40 
30 
25 
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Derece Memuriyetin nevi 

SicilKalemi 
10 Şef 
11 Memur 
12 » 

8 Şef 
12 Memur 

5 Müdür 
7 Mauvm 

9 Şef 
11 Memur 

Mektebler bürosu 

Malzeme müdürlüğü 

Sipariş kalemi 

Tedkik ve tahakkuk kalemi 
10 Şef 
11 » muavini 
11 Memur 
14 Kâtib 

Mubayaa, tesellüm ve sevk kalemi 
11 Mutemed 
11 Mubayaa ve tesellüm memuru 
14 Kâtib 

Ayniyat muhasibliği 
9 Muhasib 

11 » muavini 
14 Kâtib 

Neşriyat müdürlüğü 
5 Müdür 
7 Muavin 

11 Memur 
12 » 
14 Kâtib 

8 Müdür 
10 Şef 

Evrak müdürlüğü 

(S. Sayısı : 60) 

Aded 

1 
2 
2 

1 
1 

. 1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
2 
1 

1 
1 

Maaş 

35 
30 
25 

45 
25 

80 
55 

40 
30 

35 
30 
30 
20 

30 
30 
20 

40 
30 
20 

80 
55 
30 
25 
20 

45 
35 
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12 Memur 
14 Kâtib 
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Memuriyetin nevi Aded Maaş 

25 
20 

TAŞRA TEŞKİLÂTI 

Yüksek muhendi$ mektebi 
3 
6 

9 
12 
14 

2 
3 
4 
5 
6 
6 
7 
8 
9 

12 
14 
8 

10 
10 

Müdür 
» muavini 

Müdürlük kalemi 
Başkâtib 
Dosya memuru 
Kâtib 

Tedris heyeti 
Müderris 

» 
» 

Muallim 
» 
» muavini 
» » 
» » 
» » 

Tedris Kalemi 
Talebe sicil memuru 
Kâtib 
Kütüpaneei 

» 
Müze memuru ve alât muhafızı 

îdare ve muamelât şefliği 
9 Şef 

12 Memur 
9 idare memuru 

11 » »* 
10 Ayniyat muhasibi 
11 Levazım mubayaa memuru 
12 Mekteb ve pansiyon ambar memuru 
14 Kâtib 

8 Muhasebeci 
Muhasebe 
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1 
2-

1 
1 
1 

2 
6 

12 
16 
20 
12 
17 
30 
9 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
6 
6 
1 
1 
2 
2 

100 
70 

40 
25 
20 

125 
100 
90 
80 
70 
70 
55 
45 
40 

25 
20 
45 
35 
35 

40 
25 
40 
30 
35 
30 
25 
20 

45 
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Derece 

11 
12 
14 

4 
7 

10 
12 
14 
11 
9 

11 
12 
12 
12 

4 
5 
6 
7 
7 
8 
9 

5 
6 
6 

1Q 

5 
6 

5 
6 

5 
6 

! Memuriyet/in nevi A 

Veznedar 
Muhasebe memuru 

» katibi 

Teknik okulu 
Müdür 
Müdür muavini 
Hesab memuru 

» » muavini 
Katib 
Kütübane memuru 
Dahiliye başmemuru 

» memuru 
» » 

Ambar memuru 
Levazım memuru 

Tedris heyeti 
Muallim 

» 
» 
» 
» muavini 
» » 

Umumî müfettişlikler müşavirleri 
Birinci umumî müfettişlik müşaviri 

» » » » muavini 
» » » » na-

fia mimarı 
» » » » fen 

memuru 
îkinci umumî müfettişlik müşaviri 

» » » » mu
avini (ikisi mimar) 
Üçüncü umumî müfettişlik müşaviri 
Üçüncü umumî müfettişlik müşavir 
muavini (ikisi mimar) 
Dördüncü umumî müfettişlik müşaviri 

» » » » mii-

.ded 

" 1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 

3 
6 

15 
7 
6 
6 
5 

1 
2 

1 

1 
1 

4 
1 

4 
1 

Maaş 

30 
25 
20 

90 
55 
25 
25 
20 
30 
40 
30 
25 
25 
25 

90 
80 
70 
55 
55 
45 
40 

80 
70 

70 

35 
80 

70 
80 

70 
80 

avini 2 70 

Mtntaka ve vilâyetler nafıa müdürlükleri 
4 Müdür (Başmühendis) 6 90 
5 » (Yüksek mühendis) 19 80 
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Derece Memuriyetin nevi Aded "Maaş 

5 
12 
5 
10 
5 
10 

70 
55 
55 
45 
45 
40 

t Şose ve köprüler yüksek mühendisleri 
6 Yüksek mühendis (Mmtaka veya naf ia 

müdürü olarak (kullanılabilirler). 21 70 
6 Yüksek mühendis (Nafia müdürü (ola 

rak kullanıMiİMer). 
7 Yüksek mühendis 
7 » > 
8 » » 
8 » » 

#ose ve köprüler mühendis ve fen memurları 
5 Mühendis mıntaka veya naf ia müdürü 

olarak "kullanılabilir). 5 80 
6 Mühendis veya baş -fen memuru (Na-

f ia müdürü olarak kullanılabilirler). 
7 Mühendis veya baş fmitmemuru 
8 » » » » 
9 » » » » 

10 Mühendis veya fen memuru 
f i » » » 
12 » » » 

Tunceli vilâyeti nafia, müdürlüğü 
6 Müdür (Yüksek mühendis) 
7 Yüksek mühendis (Yol ve yapı) 
8 » » (Elektrik) 

19 Basşf enmemuru 
114 Kâtib - Mutemed 
14 Ambar memuru 

Yapı ve imar yüksek mühendis ve^yühs^k mimarları 
5 Yüksek.mühendis veya yüksek,mimar 
6 » » » 
7 » » » 

•S » - » » 
»9 » , » » 

10 » » » 

Yapı ve imar mühendis, mimar ve fen memurları 
6 Mühendis, mimar veya başfenmemuru 2 70 

10 
30 
70 
70 
75 
75 
§6 

1 
2 
1 
8 
6 
1 

mark 
2 7 
'10 
10 
10 
6 

70 
55 
45 
40 
35 
30 
25 

70 
55 
45 
40 
!20 
20 

ı/rı 
80 70 
55 
45 
40 
35 

7 
8 
9 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

9 
16 
16 

55 
45 
40 
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Derece Memuriyetin nevi Aded Maaş 

10 
11 
12 

» » feumemunı 
» » » 

Fenmemuru veya desinatör 

16 
16 
15 

35 
30 
25 

Denıiryollar ve limanlar inşaat başmüdürlükleri 
4 Başmüdür (Başmühendis) (ihtisas 

makamı) 
5 Başmüdür muavini (Yüksek mühendis) 
5 Başmüdür muavini (Yüksek mühendis) 
5 Şube mühendisi 
5 » » 
6 kısım mühendisi 
6 :» » 
7 Yüksek mühendis 
8 » » 
7 .İstimlâk başfenmemuru 

10 Mühendis veya fenmemuru 

Sular şube müdürlükleri 
4 Müdür (Başmühendis) (ihtisas makamı) 
5 » (Yüksek Mühendis) (ihtisas 

( 
( 
( 
( 

;» 
» 
» 
» 

) 
) 
) 
) 
) 
) 

4 
1 
2 
3 
5 
3 
4 
2 
4 
J 
2 

90 
80 
80 
80 
80 
70 
70 
55 
45 
55 
35 

90 

8 
8 
9 
9 
7 
8 

10 
11 
12 
12 
12 
14 

5 
6 
7 
9 

10 
12 

makamı) 
Yüksek mühendis 
Mühendis 
Yüksek mühendis 
Mühendis 
Başfenmemuru 

» 
Fenmemuru 

» 
» 

Desinatör 
Hesab memuru ve mutemed 
Ambar memuru 

3 
4 
1 
8 
3 
1 
2 

10 
5 
7 

11 
5 
5 

Nafia şirket ve müesseseleri komiserlikleri 
Başkomiser 
Komiser 

» 
Şef 
» 

Kâtib ^ „ .-., 
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S.Sayısı: 63 
İktısad vekâleti vazife ve teşkilâtı hakkında kanun 

lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/126) 

T. C. 
Başvekâlet 9 - V - 1939 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/2382 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

iktısad vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 2450 numaralı kanunun bazı maddelerinin tadil 
ve bu kanuna bazı maddeler ilâvesi hakkında îktısad vekilliğince hazırlanan ve îera Vekilleri Heye
tinin 6 - V - 1939 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırıla'n kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte.sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

İktisad vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 2450 numaralı kanunun bazı maddelerini 
tadili ve bu kanuna bazı maddeler ilâvesine dair kanun lâyihasının esbabı mucibesi 

2450 sayılı kanunla îktisad vekâletine verilmiş olan vazifelerin iş bölümü kaidelerine ve iktisa
dî icab ve zaruretlere daha uygun bir tasnif ve taksime tâbi tutularak bu vazifelerden bir kısmı
nın 3271 numaralı kanunun 1 nci maddesinin verdiği salâhiyete müsteniden 3 - IV - 1939 tarihinde 
teşekkül eden yeni vekâletlere devredilmesi neticesinde tahassül eden vaziyet muvacehesinde iktısad 
vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 2450 numaralı kanunun bazı maddelerinin tadiline lüzum 
hâsıl olmuştur. İlişik kanun lâyihası bu tadilât ile bu arada yeniden ilâvesinde faide mülâhaza 

edilmiş olan maddeleri ihtiva etmektedir. 
îktısad vekâletine mevdu ve memleketin iktisadî kalkrnmasile müteraf ik olarak şümul ve vüsati 

günden güne artan vazifelerin iyi, sağlam ve esaslı bir şekilde ifa edilebilmesini teminen vekâletin 
merkez teşkilâtı lüzumu kadar takviye edilmiş ve vilâyetlerdeki işlerin bir elden idare ve tanzimini 
ve idare makanizmasını aksatan ikilik ve ayrılıkların önlenmesini teminen îktısad vekâletinin vilâyet
lerdeki teşkilâtını bir araya toplayacak mmtaka îktısad müdürlüklerile amirlikleri ihdas edilmiş ve lü
zum görüldükçe lâyihaya bağlı kadroları aşmamak şartile bunların sayılarının arttırılması için salâ
hiyet veren bir hüküm konmuştur. 

15 - VI - 1937 tarihinde meriyete girmş olan 3008 numaralı kanunun 141 nci maddesi hükümleri 
mucibince mezkûr kanunun meriyeti tarihinden itibaren iki yıl içinde îş dairesinin esas teşkilâ
tının yapılması icabetmekte olduğundan bu mecburiyeti kanuniye müddeti içinde yerine getiril
mek üzere, şimdiye kadar her sene muvazenei umumiye kanunlarına bağlanan (E) cedvellerine 
dahil masraf tertiblerinden îcra Vekilleri Heyeti kararile alman muvakkat kadrolarla idare edil
miş olan iş teşkilâtı îktısad vekâletinin bünyesinde vücude getirilmiştir. 

Vekâlet teşkilâtına dahil maaş veya ücretli memur ve müstahdemlerin tayinlerini usule bağ
lamak maksadile lâyihaya icab eden hüküm konmuştur. 

Memleketin sanayiin mütekâsif bulunduğu yerlerinde sanayi erbabının müstakil sanayi odala
rında toplanması ve bunların bu suretle teşkilâtlanmış bir hale gelmesinde memleketin' girişdiği 
sanayileşme hareketinin inkişafı imkânlarının doğrudan doğruya .alâkadarların da mütalâaları 



alınarak tedkik ve tesbitini teshil bakımından faide ve lüzum mütalâa elilerek bu gibi odaların 
kurulabilmesi için lâyihaya hüküm konmuştur. 

Halen meri mevzuata nazaran «iş ve işçi bulma» teşkilâtile «îşçi sigorta idaresi» nin en geç 15 
haziran 1939 tarihine kadar vücude getirilmiş olması icab etmektedir. Bu iki teşkilâtın meydana 
gelebilmesi mütekaddim tedkikat ve ihzarat icrasına bağlı bulunduğu ve bu tedkikat ve ihzarat 
henüz ikmal edilmediği cihetle bu idarelerin kurulma mühletlerini biraz daha uzatmak zarureti 
baş gstermiştir Bu itibarla gerek «îş ve işçi bulma» teşkilâtının ve gerek «îşçi sigorta idaresi» nin 
kurulmasına aid kanun lâyihasının ilişik lâyihanın kanuniyet iktisab edeceği tarihten itibaren iki yıl 
içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine takdim kılınacağı hakkında hüküm konmuştur. 

Şirket teşkili mecburiyeti ancak mekşuf madenlerin ihalesinde mevzuubahstir. Taharri neticesi 
ihale edilen madenler ferdi erin de uhdesinde kalabilmektedir. Ayni işi yapan müteşebbislerin 
mümkün olduğu kadar ayni mükellefiyetlere tâbi tutulması adalet esaslarına daha uygun olacak
tır. Mekşuf madenlerden ayrıca kâr hissesi de alındığından kendilerine mekşuf maden ihale edil
miş müesseselerden alman komiserlik ücretlerini ilga etmekle madea işleten muhtelif müessese 
ve ferdleri mümkün olduğu kadar müsavi külfetlere tâbi tutmak gayesi gözönünde bulundurularak 
608 numaralı kanunun 7 nci maddesinin ilgasında faide mütalea edilmiş ve lâyihaya ona göre bir 
hüküm dercolnmuştur. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 17 - V • 1939 

Esas No. î/126 
Mazbata No. 23 

YüksekReisliğe 

îktısad vekâleti teşkilât ve vazifeleri hak
kındaki 2450 sayılı kanunun bazı maddelerinin 
tadili ve bu kanuna bazı maddeler ilâvesine da
ir olub Başvekâletin 9 - V - 1939 tarih ve 
6/2382 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunu
lan kanun lâyihası encümenimize verilmiş ol
makla îktısad vekili Hüsnü Çakır hazır olduğu 
halde okundu ve konuşuldu: 

îktısad vekâleti kendisine bağlı bir müste
şarlıkla idare edilen deniz işlerile iç ve dış. ti
careti ve bunlara müteferri hususatı, sanayi 
ve maadin işlerile iş kanununun kabulünden 
sonra iş ve işçi hayatmm tanzimi gibi ticarî, ikti
sadî içtimaî ve çok esaslı teşekkülleri bünyesinde 
toplamış ve bunlarrn başlangıç halinde iken bir 
elde idareleri mümkün olmuş ise de mevzuların 
süratle inkişafı daha teferruatlı çalışmayı in
taç ettiğinden bu işlerden bir kısmının diğer ve
kâletler arasmda taksimi zarurî görülmüş ve bu 
suretle yalnız sanayi, maadin işlerile iş ve işçi 
hayatmm tanzimine dair olan üç mühim şube 
bu vekâletin çalışma sahasında birakılmıştır. 

îşte lâyiha bu esasa göre vekâletin vazifelerini 
tayin ederek teşkilâtlandırılmasını temin mak-
sadile sevkedilmiş olub encümenimizce esas iti-
barile kabul edilmiştir. 

Lâyiha mezkûr vekâletin halen mevcud olan 
2450 sayılı teşkilât kanununun bazı maddelerinde 
değişiklik yapmak ve bu kanuna bazı maddeler 
eklemek, suretile mezkûr kanunun yeni vaziyete 
göre tadili ve maksadı bu yoldan istihsal etmeği 
istihdaf etmiş olub, vekâlette kalmış olan teşek
küllerin bünyesine uygun olarak şimdiye kadar 
teessüs etmiş olan tatbikat taamüllerini bozma
mak için ana hükümlerin muhafazası yolundaki 
Hükümet noktai nazarına encümenimiz de iştirak 
ederek bu esası muhafaza eylemiştir,. 

Ancak mezkûr kanunun tadil edilen madde
lerinin ayrı ayrı maddeler halinde gösterilmesi, 
vuzuhu daha ziyade temin edeceğinden maddeler 
o suretle tanzim edilmiştir. 

Lâyihanın birinci maddesi vekâletin esas va
zifelerini ifade ettikten sonra merkez teşkilâtının 
unsurlarını saymak snretile yeniden tanzim edil-
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miş ve ikinci maddenin ikinci fıkrası daimî ücretli 
müstahdemlerin müvazenei umumiyeye bağlı (D) 
cedveline alınması ve üçüncü fıkrası maaşatrn tev-
hid ve taadülü hakkındaki kanunla temin edilmiş 
olması hasebile tayyedilmiştir. 

Üçüncü madde ile maaşlı kadroda kullanılan 
bir kısım memurların maaş emsal hâsıllarının yüz
de elli fazlasile ücretle istihdamlarına dair bir 
salâhiyet istemekte ise de maaşatın tevhid ve taa
dülü hakkındaki kanunun koyduğu esaslara uy
gun olmayan bu hükmün teşkilât kanunlarında 
yer almasını muvafık görmeyen encümenimiz mez
kûr maddeyi lâyihadan çıkarmış ve ancak şimdi
ye kadar istisnaî olarak haklarında bu şekilde 
muamele yapılanların mükteseb haklarını ihlâl 
etmemek maksadile ve bunların şahıslarına mün
hasır olmak üzere bu yolda almakta oldukları üc
retleri almağa devam edeceklerine dair lâyihaya 
muvakkat bir madde eklenmiştir. 

Lâyihaya bağlı maaşlı kadro cedvelinde ihtisas 
mevkii olarak gösterilen makamlarda istihdam 
edileceklere münhasır olmak ve mükteseb hak teş
kil etmemek üzere 1452 sayılı kanundaki evsaf 
ve şeraite bakılmaksızın kadro maaşlarının verile
ceği de istisnaî bir hüküm olarak 'kabul edilmiş ve 
üçüncü madde o yolda yazılmıştır. 

Lâyihanın müzakeresi sırasında bu vekâlet teş
kilâtında yapılmış olan elektrik işleri etüd ida
resinin ayni işlerle meşgul bulunan Nafia vekle-
tine bağlanmasının daha faydalı olacağı bildirile
rek bu teşkilâttan ayrılması teklif edilmiş ve ha
zır bulunan Nafia vekilinin de ayni mütalea da 
olduğu görülmüş olduğundan Encümenimiz bu 
teşekkülün Nafia vekâletine bağlı kalmasına ka
rar vererek dördüncü maddeden bu kısmı çıkar
mıştır. 

Bu günkü tatbikata göre lâyihaya bağlı kad
ro cedvelinde memuriyet dereceleri, unvan de-

değişmeksizin yükselen memurların yen-i derece 
maaşlarını almaları mümkün ise de encümenimiz 
teadül kanununun ruh ve esasına uygun olmayan 
bu muamelenin devamını tecviz etmemiş ve lâyi
haya yeniden bunu önleyecek surette bir hükmün 
ilâvesini muvafık bulmuştur. 

Lâyihanın muvakkat maddesi dahi Devlet 
memurları maaşatınm tevhid ve teadülüne dair 
olan kanunun koyduğu prensiblere uygun görüle
mediğinden lâyihadan çıkarılmasına karar veril
miştir. 

Lâyihanın diğer maddelerinden bir kısmı ay-
rien kabul edilmiş ve bazılarında da yapılan ufak 
tefek tadiller ayrıca izaha muhtaç olmayacak 
derecede vazıh bulunmuştur. 

Bu değişiklikleri ihtiva etmek üzere encüme-
nimizce yeniden yazılan kanun lâyihası Umumî 
heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek Reisliğe 
sunulmuştur. 

Reis R. V. M. M. 
İsparta Kayseri Trabzon 

MÜkerrem Unsal F. Baysal B. Karadeniz 
Kâtib 
İstanbul Bolu Çanakkale 

F. öynwn Dr. Zihni Ülgen B. Bulayırh 
Diyarbakır Eüâzığ Içeel 
Büstü Bekit M.F. Mtay T. C. Beriker 

Kastamonu Kayseri Kırklareli 
T. Çoşkan 8.Serim B.Denker 
Kocaeli Konya Kütahya 

A. 8. Akbaytuğan B. Türel A. Tiridoğlu 
Malatya Malatya Maraş 

M. öker O. Taner Mansur Bozdoğan 
Mardin Muğla Muş 

R. Erten H* Kitabcı #. Ataman 
Trabzon Urfa Yozgad 

SırmDay . 8ami îşbay A.. Sungur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Iktısad vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 
2450 numaralı kanunun bazı maddelerini tadile 

ve bu kanuna bası maddeler ilâvesine dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — îktısad vekâleti teşkilât ve va
zifeleri hakkındaki 2450 numaralı kanunun 
birinci, ikinci ve üçüncü maddeleri aşağıda ya
zılı şekilde değiştirilmek suretile numaraları 
hizalarında gösterilen maddelerin yerine konul
muştur : 

Madde 1 — îktısad vekâleti teşkilâtı îktısad 
vekilinin emri ve bir müsteşarın idaresi altın
da: 

1) Hususî kalem müdürlüğü, 
2) Teftiş heyeti reisliği, 
3) Hukuk müşavirliği, 
4) Sanayi umum müüdrlüğü, 
5) Maadin umum müdürlüğü, 
6) îş dairesi reisliği, 
7) Sanayi tedkik heyeti reisliği, 
8) Zat işleri müdürlüğü, 
9) Neşriyat müdürlüğü, 

10) Seferberlik müdürlüğü, 
11) Levazım müdürlüğü, 
12) Evrak müdürlüğü; 

ile mütehassıs, müşavir ve mütercimlerden iba
rettir. 

Madde 2 — îktısad vekâletinin merkez ve 
vilâyetlerdeki teşkilâtına aid maaşlı memurla
rın maaş ve teadül dereceleri ilişik (1) numaralı 
cedvelde gösterilmiştir. Bu cedvel Devlet me
murları maaşlarının tevhid ve teadülüne dair 
1452 numaralı kanuna ve buna müzeyyel kanun
lara bağlı cedvellerin îktısad vekâleti memur
larına aid olan kısımlarının yerine konulmuştur. 

Mezkûr vekâletin merkez ve vilâyetlerdeki 
teşkilâtına aid ücretli memur ve müstahdemle
rin kadrosu ilişik (2) numaralı cedvelde göste
rilmiştir. 

icabında bu kadrolarda yazılı memuriyet
lerde daha küçük dereceden memur istihdamı 
caizdir. Bu suretle istihdam olunanlara 1452 
numaralı kanunun müsaid olduğu derecede maaş 
verilir. 

Madde 3 — Bu kanuna bağlı (3) numaralı 
cedvelde gösterilen fen ve ihtisas memuriyet
lerinde maaş emsali hasılmm yüzde elli fazla-

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİElŞÎ 

Iktısad vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 
2450 sayılı kanunda bazı değişiklikler yapan ka

nun lâyihası 

MADDE 1 — Iktısad vekâleti teşkilât ve 
vazifeleri hakkındaki 2450 sayılı kanunun birinci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Sanayi, maadin ve iş hayatı ile bunlara mü-
teferri hususların tanzim, idare ve murakabesiie 
mükellef olmak üzere Iktısad vekâleti merkez 
teşkilâtı Iktısad veiklinin emri ve bir müsteşarın 
idaresi altmda: 

1 
2 • 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Hususî kalem müdürlüğü, 
Teftiş heyeti reisliği, 

- Hukuk müşavirliği, 
• Sanayi umum müdürlüğü, 
- Maadin umum müdürlüğü, 

iş dairesi reisliği, 
- Sanayi tedkik heyeti reisliği, 
- Zat işleri müdürlüğü, 
- Neşriyat müdürlüğü, 
- Seferberlik müdürlüğü, 
- Levazım müdürlüğü, 
- lEvrak müdürlüğü, 

He mütehassıs, Müşavir ve mütercimlerden 
ibarettir. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun ikinci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Iktısad vekâletinin merkez ve vilâyetlerdeki 
teşkilâtına aid maaşlı memurların maaş ve taa-
dül dereceleri ilişik cedvelde gösterilmiştir. Bu 
cedvel Devlet memurları maaşlarının tevhid ve 
taadülüne dair olan 1452 numaralı kanuna ve 
buna müzeyyel kanunlara bağlı cedvellerin Ik
tısad vekâleti memurlarına aid olan kısnnlarmm 
yerine konulmuştur. 

MADDE 3 — Mezkûr kanunun üçüncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

ihtisas mevkii oldukları bu kanuna bağlı 

( S. Sayısı : 63 ) 



5 -
sına kadar ücret olarak vermek suretile ücretli 
memur İstihdam olunabilir. Bu gibilere verile
cek ücret farkları îktısad vekâleti bütçesinin 
umumî tasarruf atından verilir. 

MADDE 2 — îktısad vekâletinin vilâyetler-
deki teşkilâtı Zonguldak mıntakası îktisad mü
dürlüğü ile mıntaka îktisad müdürlüklerin
den ve mıntaka îktisad amirliklerinden ibaret
tir. îktısad vekâleti ilişik (1) ve (2) numaralı 
cedvellerde yazılı kadrolar dahilinde kalmak 
şartile bu cedvellerde gösterilen mıntaka îkti
sad müdürlüklerile amirlikleri sayısı fevkinde 
olarak lüzum gördüğü yerlerde mıntaka îktısad 
müdürlükleri veya amirlikleri ihdas edebilir. 

MADDE 3 — îktısad vekâleti teşkilâtında, 
Devlet memurları maaşlarının tevhid ve teadülü 
hakkındaki kanuna ilişik (1) numaralı cedvelin 
beşinci ve daha yukarı derecelerinde olan me
murlar müşterek kararname ile diğer maaşlı 
veya ücretli memur ve müstahdemler îktısad 
vekilinin tasvibile tayin olunur. 

MADDE 4 — 3460 numaralı kanun mucibince 
îktısad vekâletinin teftiş ve murakabesine tabi 
iktisadî Devlet teşekküllerinin şube müdürle
rile bu derecedeki memurlarının ve bunların 
kurdukları müesseselerin müdürlerile Maden 
tedkik ve arama Enstitüsünün ve elektrik işleri 
etüd idaresinin şube müdürlerinin ve bu de
recedeki memurlarının tayin ve azilleri îktısad 
vekâletinin tasvibile icra olunur. 

MADDE 5 — Ticaret ve sanayi odaları hak
kındaki 655 numaralı kanun hükümleri daire
sinde müstakil sanayi odaları kurulmasına îk
tısad vekâleti müsaade edebilir. 

MADDE 6 — 3008 numaralı kanunun 63, 64 
ve 100 ncü maddeleri mucibince vücude getiri
lecek teşkilât ile bu teşkilâtın vazife ve salâhi
yetleri bu kanunun neşrinden itibaren en geç 
iki sene zarfmda Büyük Millet Meclisine takdim 
edilecek bir kanun lâyihası ile tesbit edilir. 

MADDE 7 — îktısad vekâleti teşkilât ve va
zifeleri hakkındaki 2450 numaralı kanunun dör
düncü maddesile muvakkat maddesi ve 608 nu
maralı kanunun 7 nci maddesi mülgadır. 

cedvelde işaret olunan memuriyetlerde istihdani 
olunacaklara 1452 sayılı kanundaki evsaf ve 
şeraite tâbi olmaksızın müktesep hak teşkil et
memek üzere kadrolardaki muayyen maaşlar ve
rilebilir. 

MADDE 4 — îktısad vekâletinin vilâyetler-
deki teşkilâtı; Zonguldak mmtakası îktısad 
müdürlüğü ile mmtaka îktısad müdürlüklerin
den ve mmtaka îktısad amirliklerinden ibarettir. 
îktısad vekâleti ilişik cedvel ile müvazenei umu
miye kanununa bağlı (D) cedvelinin îktısad 
vekâleti için tesbit eylediği kadrolar dahilinde 
kalmak şartile bu kadrolarda gösterilen mmta
ka îktısad müdürlüklerile amirlikleri sayısı fev
kinde olarak lüzum gördüğü yerlerde mmtaka 
îktısad müdürlükleri veya amirlikleri ihdas ede
bilir. 

MADDE 5 -*-. TJçücü madde aynen. 

MADDE 6 — 3460 numaralı kanun mucibince 
îktısad vekâletinin teftiş ve murakabesine tâbi 
iktisadî Devlet teşekküllerinin şube müdürlerile 
bu derecedeki memurlarının ve müfettişlerinin 
ve bunların kurdukları müesseselerin müdürle
rile Maden tedkik ve arama Enstitüsünün bil
ûmum memurlarının tayin ve azilleri îktısad ve
kâletinin tasvibile icra olunur. 

MADDE 7 — 5 nci madde aynen. 

MADDE 8 — 6 nci madde aynen. 

MADDE 9 — 7 nci madde aynen. 
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MUVAKKAT MADDE — İktısad vekâleti 
teşkilâtında ücretle müstahdem bulunanların 
ücretlerinin tekabül ettiği maaş emsal hasılını 
geçmemek şartile bu kanuna bağlı kadro cedve-
lindeki memuriyetlerden birine tayin suretile 
bir sene içinde ve bir defaya mahsus olmak üzere 
maaş derecelerini tesbite iktısad vekili salahi
yetlidir. 

Şu kadarki bu gibilerin Devlette veya Dev
lete aid müesseselerde geçen maaş ve ücretli 
hizmet müddetlerinin mecmuuna nazaran 1452 
sayılı kanunun 8 nci maddesindeki 15 sene kay
dına bakılmaksızın mezkûr kanunda yazılı in-
tisab ve terfi şeraitine göre tesbit edilecek maaş 
derecesi kendileri için mükteseb hak sayılır ve 
bu derece ile tayin olunduklan derece emsal 
hasılı arasındaki fark kendilerine ücret olarak 
verilir. 

MADDE 8 — Bu kanun 1 haziran 1939 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 9 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
İktısad vekili memurdur. 

6-V-1939 
Bş. V. 

Dr. B. Saydam 
Da. V. 

Fayık Öztrak 
Mf. V. 

Ad. V. 
T. F. Sılay 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

M. M. V. 
N. Tınaz 
Ma. V. 

F. Ağrah 
Na. V. îk. V. ve G. î. V. V. 

Yücel A. F. Cebesoy 
S. t M. V. G. I. V. 

Dr. H. Alataş 
Mu. Mü. V. 

A. Çetmkaya 

H. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

C. Ercin 

MUVAKKAT MADDE 1 — İşbu kanuna bağ
lı cedvele göre memuriyeti derecesi yükselen 
memurların yeni derecelerine muhassas maaşı 
alabilmeleri halen almakta oldukları maaş dere
celerinde 1452 sayılı kanunun hükümleri daire
sinde müddetlerini ikmal etmiş bulunmalarile 
mümkün olur. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanunun me
riyetinden önce iktısad vekâleti teşkilâtında 
mevcud ve maaş emsal hasılı veya fazlasının üc
ret olarak verilebileceği yolundaki salâhiyetlere 
müsteniden tayin edilmiş olanlardan halen mez
kûr vekâlet teşkilâtında müstahdem bulunanlara 
verilmekte olan ücretlerin unvan tebdiline ba
kılmaksızın ayni vazifede bulundukları müddet
çe şahıslarına münhasır olmak üzere verilmesine 
devam olunabilir. Bu gibilere verilecek ücret 
farkı vekâlet bütçesinin maaş ve ücret fasılları 
tasarrufatmdan temin edilir. 

MADDE 10 — Bu kanun 31 mayıs 1939 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 11 — 9 ncu madde aynen. 

( S. Sayısı : 63 ) 



— 7 — 
Bütçe encümeninin değiştirişine bağlı 

CEDVEL 

Dereci! 

2 
6 
3 
4 
5 
6 
7 

Memuriyetin nevi 

6 
7 
9 
8 
6 
9 

10 
11 
12 

Müsteşar 
Hususî kalem müdürü 
Teftiş heyeti reisi 
Başmüfettiş 
Birinci sınıf müfettiş 
îkinci » » 
Üçüncü » » 
Dördüncü » » 
Müf etiş muavini 
Birinci hukuk müşaviri 
îkinci » » 
î ş dairesi reisi 
Sanayi umum müdürü (îhtisas mev
kii) 

» » müdür muavini (Ihti-
sis mevkii) 
Şube müdürü 

» » muavini 
Maadin umum müdürü (îhtisas mev
kii) 

» . » müdür muavini ( îhti
sas mevkii) 
Şube müdürü 

» » muavini 
Sanayi tedkik heyeti reisi (îhtisas 
mevkii) 
Muavin (îhtisas mevkii) 
Zat işleri müdürü 
Levn zım müdürü 
Ayniyat muhasibi 
Evrak müdürü 
Seferberlik müdürü 
Büro şefleri 
Birinci mümeyyiz 
Mümeyyiz 
Memur 

VİLÂYETLER 
3 Zonguldak mmtakası îhtisas müdürü 
6 Hukuk müşaviri [1] 

Aded 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
16 
22 
19 
24 

1 
1 

Maaş 

125 
70 
100 
90 
80 
70 
55 
45 
40 
100 * 
80 
100 
100 
80 
70 
45 
100 
80 
70 
45 
125 
80 
70 
55 
40 
45 
70 
40 
35 
30 
25 

100 
70 

[l] 1.687 csayıh hanımda yazılı salâhiyetleri istimal eder 
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Derece 

7 
9 
9 

10 
11 
9 

10 
11 
12 
13 

Memuriyetin neyi 

Muamelât müdürü 
Büro şefi 
Rüsum ve hesab şefi 
Birinci mümeyyiz 
Mümeyyiz 
Mevki memuru 

» » 
Memur 

» 
» 

Aded 

1 
2 
1 
4 
4 
1 
1 
4 

12 
16 

Maaş 

55 
40 
40 
35 
30 
40 
35 
30 
25 
20 

>€*< 
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