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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

" ' • Birinci celse 
1943 malî yılı Muvazene! umumiye kanunu 

lâyihasının müzakeresine devamla; 
Gümrük ve inhisarlar; -
Ve Dahiliye vekâletleri bütçeleriyle; 
Emniyet umum müdürlüğü; 
Jandarma genel komutanlığr; 
Ve Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti büt

çeleri kabul edildi. ! 

Teneffüs için celse tatil olundu. 
.' îîcinci celse '• . ] 

• ̂  Hariciye; • . '' 

Ve Adliye vekâletleri bütçeleriyle; 
Tapu ve kadastro umum müdürlüğü bütçesi 

kabul edildi; 
Çarşamba günü toplanılmak üzere inikada ni

hayet verildi. 
Reis vekili Kâtip 

Sivas Kütahya 
Ş. Günaliay '. V, Uzgören 

Kâtip 
'' • •. Tunceli 

Necmeddin Sahir Sılan 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Teklifler 
1. — İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 

1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması 

halikında kanun 
nine). 

teklifi (2/12) (Bütçe encümc-

)>9«, 

BÎKİNCÎ CELSE 
Açılma saati: 14,00 

REİS — Dr. M. Germen. 
KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sdan (Tunceli), K. Turan (İsparta) 

^ • ^ 

REİS — Celse açılmıştır. 

3, — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
• 1, — 1943 maU yıh muva&enei umumiye ha-

nunu lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/1) 

REİS — Bütçe müzakeresine devam ediyo
ruz. 

A — Maarif vekâleti bütçesi. 
REİS —• Maarif vekâleti bütçesi söz istiyen-

ler lütfen, isimlerini yazdırsınlar. 
Buyurun Gl. Sevüktekin. 
Gl. K. SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) — Ben

deniz Maarif vekilimizden şu ricalarda buluna
cağım: 

1. — Birinci umumî müfettişlik dahilinde bu
lunan vilâyetlerde ve bu meyanda Diyarbakır vi
lâyetinde tahsil çağında bulunan ve kanunen 
tahsil gösterilmesi mecburi bulunan çocuklar, 
mevcut mektepler ihtiyacı karşılayamadığından 
açıkta kalmaktadırlar. Vilâyet hususi idaresinin, 
hatta tamir edilecek mekteplere yetecek kadar 
tamir tahsisatı köyaeak kudreti olmadığından, 

Maarif vekilimizden bunu düşünmesini bilhassa 
rica edeceğim. 

.' İkincisi; tam devreli mektepleri ikmal eden 
çocuklar tahsile heveskârdırlar .Bunların ameli bil
gilerle köylerinde faydalı olmalarını ve köylerine 
bağlanmalarım temin için çok umutlar besledi
ğimiz ve köy kalkınmasında çok faydalı olaca
ğım .umduğumu?, bir köy enstitüsünün Şark mın-
takası için Diyarbakır'da açılmasını rica edi
yorum. 

Üçüncü ricam da: Bu. mmtakadakî memur ve 
subaylarm kız çocukları tahsilsiz kalıyorlar. Orada 
bir akşam kız sanat mektebi vardır. Bunun da 
enstitü haline ifrağ edilmesini rica ediyorum. 

Dr. K. BEYAZİT (Maraş)'~- Arkadaşlarım, 
Maarif vekâleti bu sene geçen seneye nazaran 
14 500 000 lira fazla bir bütçe ile Meclise gel
miş bulunuyor. Bendeniz şahsen hu fazla tahsi
satın mühim kısımlarının ' köy dâvamızın bi
rinci plânında gelen köy enstitülerine ve yine 
memleket dâvamızda Önemi inkâr edilmiyen tek
nik öğretim işine tahsis edilmiş olmasını, gör-
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mckîc büyük bir sevinç duymaktayım. Hükü
metin büyük bir hassasiyet göstererek her sene 
yeni bir hamle ile maarif işlerinde bugün için 
gönlümüze ferahlık Teren yarına bizi büyük 
ümitlerle bağhyan bu teşebbüslerine teşekkürü 
bir vazife bilirim. Saym Vekil Yücel'i başardığı 
büyük işlerden dolayı tebrik ederim. 

Bu münasohetle Maarif vekâletinden yerinde 
bir dilekte bulunacağım. Memlekette çok müte
vazı çalışan bir kültür müessesesi vardır. Dişçi 
mektebi. Çok değerli ve kıymetli Türle hocaları, 
her zaman her milletin eline kolay kolay geçmi-
yecek değerli bir eenebi mütehassıs kontoroviçle 
sessiz sadasiz çalışan bu müesseseye maalesef lâ
yık olduğu kadar balalmaftnaktadır. Hatırımda 
kaldığına göre vaktiyle askerî bir ' daire iken 
mektebe ifrağ edilen bu bina mektep için çok el
verişsiz şartlan haizdir. 

Sonra arkadaşlar; bu mektebe mühim ağız 
ameliyatları, ağız plâstikleri, çene plastikleri 
yapılmaktadır. Bu böyle olmakla beraber maa
lesef bu mektebin bir kliniği bile yoktur. Bir 
misal arzedeyim: . Faraza bir arabacının ağızım 
at tepmiş, dişini ve çenesini param parça etmiş. 
Ait olduğu makam diye mektebe hayale ediyor
lar. Mühim bir ameliyat geçiriyor, telefon te
lefon üstüne, şayet hastanelerde yatacak yer 
yoksa fıkaranın gideceği yer han köşesidir. Ben
deniz bunun misallerine çok şahit oldum. Bu iti
barla memlekete çok hayırlı işler gören bu 
müessese için Maarif vekilinden bir ricada bulu
nacağım. Bütçesine, öyle talimin ediyorum ki, 
senede 10 bin liradan fazla yükü olmryacaktır, 
bu mektebe hiç olmazsa 10 yataldı bir Miniğin 
açılmasınnı teminidir. 

Böyle bir klinik açılırsa çok hayırlı ve fay
dalı olacaktır. Arzcttiğim gibi bütçeye de bar-
olmıy a çaktır. Nihayet 10 yataklı bir kliniğin 
tesis masrafiyle iki hizmetçi ve bir şovestr mas
rafından ibarettir, taşe bakımından da bütçe
ye yine bir yük teşkil etmiyecektir. Sebebi de 
ağzından ameliyat olmuş bir hastanın ne yiyip 
içeceği malûmdur. Sütle yoğrut. Onun için 
Maarif vekilimizden rica ediyorum. Bu sene ne 
yapıp yapıp bu işi görsün. 

B, K. ÇAĞLAR (Erzincan) —Maarifimizin 
iki ve yeni güzel kurumu hakkında bir kaç so
rum var: Köy enstitüleri ve Devlet konservatu-
varı. Bir kere gönül isterdi ki Türk köy ve 
sanat kalkınmasının baş unsuru olacak bu ku
rumların her şeyden evvel doğru dürüst isim
leri türkçe olsun.. Bunu geçelim. 

Köy enstitüsü köy ve toprak çocuğunu köy
den ve topraktan koparmaksızm bizim anladı
ğımız mânada köye ve toprağa yararlı ve kalkın
maya önder yetiştirmek, çok güzel bir şey.. 
Fakat biran, Köy enstitüsünden mezun bir köy 
çocuğunun herhangi bir köye öğretmen olarak 
gittiğini düşünelim; 

Kafasında ve muallâklara bir takım güzel 
düşünceler, kararlar ve bilgiler bulunan 20 
yaşlarında bir çocuk; karşısında, içine kapanık 
türeleri muhkem, imkânları kıt «sen salla başı
nı ben bilirim işimi» diyen bir köy.. Kim kimi 
eritecek, kim kime benziyeeek? Bu kararları ve 
bilgileri köye yaymak ve benimsetmek için bu 
gence ne gibi kanuni tedbirler, ne gibi müeyyi
deler, ne yolda üstünlükler temin edecektir. 

1. Bir gencin, bir müddet sonra zaten ço
cukken içinde "büyüdüğü köy şartlarına kendini 
bırakıvermesi, muhtarın kızı ile evlendikten 
sonra eski köy yaşayışına karışıvermesi ihtima
lini önlemek için, onun azmi ve îmanı ne, ile 
desteklenecektir. Ne gibi salâhiyetleri, nasıl 
yardımcıları olacaktır, 

Civar enstitülerinde öğretmen yetişmek için 
tatbikat yapacak olan talebe ekipleri ikide bir 
imdadına yetişecek midir? Bu hususta neler dü
şünülmektedir, izah edilmesini rica ederim. 

iyice açıklılaymı: Ben kurumun güzelliğine 
hattâ tâbir caizse kutsallığına inanıyorum: Ye
tişecek gençlerin araya. gitmemesini istiyorum 
ve bunları sağlamak için alınmış ve alınacak 
tedbirleri öğrenmekle gönlüm rahat edecek. 

Bir nokta daha: Köy enstitüsünden, yetişe
cek öğretmenlerden başka elde bir de eski, 
emektar, tecrübeli binlerce ilkokul öğretmem 
var. Bunlar zamanla tasfiye mi edilecek? Ye
ni bir kursa mı tabi tutulacak? 20 senelik öğret
men olup henüz asli maaşı otuzu geçmiyen suç
suz ve başarılı ilkokul öğretmenleri var, bunlar 
ne zaman ve nasıl terfih edilecek? 

Öğretmen okulunun yeni mezunları yirmi li
ra asli maaşla işe başlıyorlar; eski mezunlar 6 
lira ile işe başlamışlardı. Aradaki 15 - 20 senelik 
kıdem ve hizmet boşa mı gidecek? öğretmenle
ri hepimizden büyük ve derin bir .şefkatle sev
diğini yalımdan bildiğim değerli vekilden beni 
aydınlatmasını rica ederim, 

İkincisi Devlet konservatuvarı. Konservatu-
dan mezun olupta Devlet artisti unvanı verilen 
gençlerimize "ne kadar maaş verilmektedir? Bu
günlerde hemen her gün Millî Şefimizin tebrik 
ve buketlerini haketmek bahtiyarlığına eren bu 
sanatkârlar bu verilen maaşlarla geçinebiliyor
lar mı? Hakettikleri refaha kavuşabilmeleri için 
ne gibi tedbirler düşünüldüğünü sanat sever 
vekilimizden öğrenmek istiyorum. 

Üçüncü olarak da, Devlet .tiyatrosunda ne za
man telif esere yer verileceğini sormaktan ken
dimi alamıyorum. Devlet tiyatro sahnesine 
lâyık Türk eseri henüz yok mudur? Yoksa bunu 
yazdırmak için ne gibi çareler düşünülmekte 
veya bu iş sadece zamana mı bırakılmaktadır? 

Bir, iki sualim daha var. 
Türk tiyatrosu, yalnız bu mektebin ve me

zunlarının bu çeşit faaliyeti ile mi yaratılacak
tır? Çok çalışıp verimli olsa da bir yabancı re^ 
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jisÖrün idaresiyle dünyanın enbüyük klâsikleri 
dahi olsa da bir takını yabancı eserlerin oyna
tılması, gerçek Türk tiyatrosunun doğması iğin 
kâfi midir? Türk cihanın d aki Türk folklorun-
daki tiyatro unsurlarından faydalanmağa lüzum 
görmüyorlar mı? Görüyorlarsa ıbu hususta ne 
gibi tedbirler almışlardır? Tavzih edilmesini ri
ca ediyorum, 

Y. ABADAN (Eskişehir) — Muhterem ar-, 
kadaşlâr, aranıza katılma şerefine kavuşuncaya, 
kadar emeklerini Maarife vermiş bir arkadaşını
zım. Bu itibarla Maarif bütçesinde vâki maru
zatımı müsamaha ile dinliyeceğinîzi ümit ede-

- rini Ve müsamahanızı bilhassa rica ederim. 
Tİtİz bir alâka ile üzerinde durduğumuz ma

arif işlerine Hükümetimizin verdiği önemi be
lirten bu senelri 14,5 milyon fazla .bütçeyi mü
zakere ederken ilk sözüme bu isabetli tedbîr ve 
kararı alan Hükümetimize teşekkür ve onun kıy
metli. Maarif vekilini tebrik ile başlamak iste
rim.. 

Yalnız- bu 14,5 milyon lira fazla tahsisatm, 
tahsis cephesine dair bir noktaya işaret etmek 
istiyorum. Pek haklı olarak • büyük millî dâva
larımız olan memleketi teknikleştirme ve okut
ma dâvasına ön plânda yer verilmesi tabiidir. 
Gerçekten bütün tahsisatın büyük, bir kısmı 
teknik öğretim ile Köy enstitülerine verilmiş bu
lunuyor. Bu şüphesiz yerinde ve isabetli bir ha
rekettir, Ancak başlanmış olan işlere de hiç 
olmazsa aynı nispette değilse bile bu işlerin yü
rümesini kolaylaştıracak ve tekâmüllerini temin 
edecek, sağhyacak şekilde muvazeneli bir tahsis 
cihetine gidilmesi şayanı temenni olurdu. Tek
nik öğretim, ilk ve orta öğretim dâvamızda hiç 
bir zaihan gözöıiündcn kaçırmamamız lâzımge-
len noktanm bu öğretim sahalarının memleke- , 
tin ihtiyaçlariyle ve diğer tahsil şubeleriyle mu
vazeneli bir şekilde takviyesi ve inkişaf ettiril
mesi dâvası olmalıdır. Şüphesiz ki bir çok tek
nik müesseselere, meslekî müesseselere ihtiyacı
mız vardır. Fakat bu ihtiyaçlarımız arasında 
bazaıı yeni müesseseler kurarken, eskilerinin iş
lemesi imkânını önliyeeek ifratlara . gitmekte 
olduğumuzdan'endişe etmekteyim ve bu şekil
de açılmakta olan yeni müesseselere zaten kâfi 
eleman bulunup, bulunamadığı meselesi ayrı
ca münakaşalı bir mevzu olarak ortada kalmak
tadır. Bir misal olarak arzedeyim; yeni ti
caret mektepleri açılmasr keyfiyetine işaret 
edeceğim. Bunlara öğretmen bulmak meselesi, 
ticaret mektebi mezunlarından seçmek suretiy
le biraz aşırı bir tâbirle gelişigüzel temin edil
miştir. Orta tahsil mevzuuna taallûk etmesi 
itibariyle bir dileğim de bugünkü talebe kalaba
lığı karşısında kadro çaresizliği ortada iken baş
ka tür tedbirle çocuklarımızın daha iyi yetiş
melerini ve onların bu yetişmeden aldıkları ne
ticelerin daha mükemmel şekilde tesbitini temin 
edecek bazı tedbirlerin düşünülmeğe lâyık oldu-

ğunu arzetmektir. Ezcümle bazı derslerde prog
ramların yeniden tetkika ihtiyacı olduğu kana-
atındayım. Keza imtihan usullerinin yani ta
lebenin sınıf geçmesini mümkün . kılan usulle
rin bir mütehassıs heyet tarafından tedkik edil
mesinde fayda olduğu düşüncesindeyim. 

Orta okullarımızda bir çocuğun sınıfı. geç
mesi için bugünkü talimatnamelere göre yazılı 
ve sözlü denemeler ile vazifelerden ibaret olmak 
üzere 27 not. abnasr ieabetmektedir. Bir sene 
içerisinde 30 haftalık ders müddetinde haftada 
iki saat okutulan derslerde, 60 kişilik sınıflarda 
bunun ne şekilde tatbik edüeceğini ve bundan 
alınacak neticenin ne kadar doğru ve emin ola
cağını tâyin etmeği yüksek takdirinize bırakı
yorum. Yalnız şu noktayı belirtmek istiyorum 
ki bu şartlar altında bir çok hocalarımız maa
lesef işi ciddi, tutmaktan ziyade, yani maarifin 
talimatını tatbikten ziyade kendi takdirlerine 
göre bir not verme sistemine gitmektedirler. 
Bu da emniyetsizliği arttırıyor. Böylece talebe
nin ve velilerinin, hocaların vazifelerine mü
dahaleyi arttırıcı bazı şikâyetlerine sebep olu
yor. 

Neşriyat meselesine taallûk eden bir temen
nim hususi neşriyata yapılan yardımın esaslı 
bazı kaidelere raptedilmesini arzetmekten ibaret
tir. 

Telif hakkı kanunumuzun yeniden çıkarıl
ması suretiyle kültürel inkişafımızı yeni icap
lara göre tanzim edecek mevzuata ihtiyaç oldu
ğu aşikârdır. Bu hususta Maarif vekâletinin 
çalışmalarının epeyce ilcrlemiış olduğunu bildi
ğim için projenin saym. vekilimizden bir en ev
vel Yüksek heyetinize seyketniesi temennisinde 
bulunmak istiyorum. , 

Pravantoryom ve sanatoryom meselesine ait 
temennim esasen vekâletin ciddi bir hassasi
yetle üzerinde durduğu ve bütün öğretmenlerin 
şükranını kazanan bu teşebbüs de bir dereceye 
kadar tevsi imkânlarının mevcut olup olmadı
ğını düşünmeğe inhisar ve bu hususa vekâletin 
dikkatini çekmeye taallûk ediyor. 

Asıl buraya çıkmamın sebebi olan üniversite 
mevzuuna müsaadenizle bir iki noktadan -temas 

. edeceğim, ünırversite üzerinde durmanın sadece 
kendimin orada vazife gören bir arkadaşımız 
olmamdan doğuyor. Daha ziyade Üniversiteyi 
bizim millî irfanımızı ve yeni hayat, ve dünya 
görüşümüzü yaratacak' ye yayacak bir mües
sese olarak, bir varlık olarak düşünmek ve 
görmek zarafetidir ki cümlemizin hassasiyetini 
tahrik ederek bu mevzu üzerinde , topluyor, 
Üniversite . bu yıl, hemen bu günlerde 10 ncu 
yılmı dolduruyor. Bu suretle Darülfünunun 
lağvından sonra Üniversitenin kurulmasiyle be
raber 10 yıllık bir mesai hayatını geçirmiş bu
lunuyor. Bu 10 yıl içerisinde Üniversite hocası 
ve Darülfünunda talebe sıfatiyle bulunmuş olan 
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arkadaşınızın şahadetine itimad buyurursanız 
şunu belirtmek isterim ki bu müessese cidden 
büyük tekâmül göstermiştir ve bazı bakımlar
dan da esaslı surette ilerilik kaydetmiştir. Bu
nun bizim avzu ettiğimiz hedefi tahakkuk etti
rip ettirmemesi meselesi ayrıca tetkik edilecek 
bir mevzudur. Dünya şartlarını ve Üniversite
nin maruz kaldığı bazı müşkülleri düşünürsek 
bazı sahalarda arzularımızı henüz tahakkuk et-
tireınemiş olmasmı mazur gösterecek sebepler 
mevcuttur. Ben bu hususta muhterem vekilimiz
den şu onuncu yıl dönümü vesilesiyle Üniver
site hakkında, Üniversitenin bir taraftan teşki
lât ve müessese olarak kıymeti, diğer yandan 
da bu üniversitede vazife almış olanların va
ziyeti hakkında ne düşündüklerini sormak İs
tiyorum. Üniversitenin bir müessese olarak ku
rulmasında iki noktai nazarın hâkim olması ica-
bediyor. Eskiden Darülfünun muhtariyetle ida
re edilirdi. Üniversite tamamen merkeziyetle 
idare edilir. Muhtariyet Ve merkeziyetin fayda 
ve mahzurlarını birbiriyle karşılaştırdığımız za
man hangisinin daha ağr basacağını kestirmeğe 
imkân yoktur. Bana kalırsa üniversite bu gün
kü hüviyetiyle tam merkziyetçi sisteme tabi 
olduğu için henüz müstakil bir şahsiyete sahip 
değildir, şahsiyet değildir. Şahsiyet olmadığı 
için bilhassa bir kültür müessesesinin tekâmü
lünde zaruri olan inkişaf şartlarını bir çok ba
kımdan ihtiva etmemektedir. Fakülteler gerek 
bütçeleri gerek fonksiyonları itibariyle birer 
müstakil mevcudiyet bile değildir. 

Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Bravo 
Abadan. j 

Y. ABADAN (Devamla) — Üniversite 
adının.da göstermiş olduğu veçhile muhtelif 
fakültelerden terekküp eder. Halbuki orta yer
de,-sözüm tabii istanbul Üniversitesine taallûk 
ediyor, istanbul Üniversitesinde fakülte diye 
bir mevcudiyet yoktur. Bütçeleri Üniversite 
.bütçesi içindedir. Her fakültenin kendine mah
sus liir mevcudiyeti olmalıdır ki onların bütü
nünü teşkil eden Üniversite ayrıca tıpkı bir or-
gatıizmin bütün hayatiyctiyle inkişaf etmek 
imkânına malik olsun. Bu "artların muhakkak 
ve mutlak bir muhtariyet . prensibi ile temin 
edileceği dâvasını ortaya sürmekten uzağım. 
Fakat hor halde hu günkü vaziyette jslah edile
cek noktalar olduğunu bu vesile ile arzetmek 
istiyorum. 

İkinci nokta; şüphesiz ki Üniversitede vazife 
alan arkadaşların vaziyetlerine taallûk ediyor. 

Bu arkadaşlar bütün maarif sahasında işli-
yen arkadaşlar gibi köy mekteplinden, köy 
enstitülerinden başlıyarak en vüksek kademeye 
gelen bütün arkadaşlar gîbİ tam bir feragatle 
ve.niçin çalıştıklarını müdrik olarak kanaatla 
ve imanla çalışmaktadırlar. Buna hiç şüphe 
yoktur. Madem İti herkesten bu devirde fera

gatle çalışmağı bekliyoruz, yüksek tahsil mü
essesesi hocalarından herkesten ziyade bu fera
gati beklemeğe hakkımız vardır. Ve kimsenin de 
bundan şikâyet etmeğe hakkı kalmaz. Ancak 
bir asgari imkân meselesi vardır. Bilhassa hu 
müessesede va/,ifc almış olan arkadaşların pek 
çoğunun kitap ihtiyaçlarını ve diğer vaziyetle
rini nazarı itibara alacak olursak bugünkü şart
lara göre onlara asgari bir maıişet imkânı te
min etmek hem bu müessesenin şerefi, hem de 
Türk ilminin istikbali namına b^r zarurettir. 
Bu zaruret her şeyden evvel kendilerine mes
leklerinde müemmen bir vaziyet temin etmekle 
sağlanabilir. Bununla esasen Maarif vekâletinin 
de üzerinde durduğu (Akademik kariyer) kâ
nununun biranevyel çıkarılması ve bu kanunda 
arkadaşlar için meslekî bakımdan kâfi temina
tın derccdİImcsi lüzumuna işaret etmek istiyo
rum. Şüphesîzld akademik kariyer kanununun 
müzakeresinde ayrıca kadro meselesi, kadro İh--
tiyaçları meselesi ve üniversite hocalarının as
gari ihtiyaçlarını tçımin ve tâyin edecek mevzu
lara ve. maaş meselesine temas edilir. Zaten bu 
bakımdan baremin de, bir kaç celseden beri 
muhterem arkadaşlarımızın temas etmekte ol
dukları baremin tahripkâr tesirleri muhakkak İti 
en ziyade üniversitede kendisini göstermekte
dir. Ü vakit hiç olmazsa baremin ıslahı, buna 
fimkâıı yoksa Üniversite İçin ayrıca bir ihtisas 
bareminin tatbiki yoluna gidilmesi icabeder. 
Çünkü üniversite hocalığı ihtisas meselesi de^ 
ğilse dünyada hiç bir mesleğin ihtisasa girece
ğine inanmakta mazuruz. . 

Bu vesüe ile bir kaç cümle ile yüksek tahsil 
gençliğinin vaziyetine temas ile onlara ait bir 
kaç temenniyi de yüksek vakilimize suımmk is
tiyorum, Yüksek tahsil gençliği hepimizin, bü
tün memleketin üzerinde hassasiyetle titrediği 
bir mevzudur. Çünkü nihayet istikbalimiz mev
zuu bahistir. 

Bunlar hakkında muhtelif rivayetler vardır, 
içerisinde on sene haşrüneşrolmuş bir arka
daşınız sıfatiyle size şu müjdeyi vermek iste
rim İti, gençlerimiz yurtsever, milletsever yüksek 
haysiyet ve izzeti nefis sahibi mükemmel Türk 
çocuklarıdır. (Bravo sesleri alkışlar). Ancak 
bunların bir teşkilâtı yoktur. Bir teşkilâtı yok
tur ve önderleri yoktur, ikaz edenleri yoktur, 
Bii' çoğu şartların kabahatidir, bir çoğu da bi
zim kabahathnİzdir, bir çoğu da talimatname
lerin kabahatleridir. Yüksek tahsil gençlerine 
taallûk etmesi itibariyle şu noktayı arzetmek 
istiyorum ki bunlar içinde seçmek hakkını haiz 
ve hattâ arzedeyim ki, bazıları Yüksek Meclise 
seçilmek yaşma gelmiş kimselerdir. Böyle ol
duğu haldo gençler tamamiyle kendi işlerine 
taallûk eden bir çok işlerde profesörleri ve do
çentleri tarafından idare edilmektedir.' Yani 
talebe birlikleri talimatnameleri bu teşkilâtın 
bir profesör veya doçent ile idare edilmesini 

237 — 

http://go.ste.rmis


t : S8 §6.5 
âmir. bulunmaktadır ve o •şekilde idare edil
mektedir' ki, o canlı uzviyet kendine yaramıyau 
bir kalıp içine girmiş gibidir. O kalıbı bertaraf 
etmeye uğraşıyor. Bertaraf etmeğe uğraştığı 
içindir ki, muhterem rektör talebe birliğinin 
vazifesini de, işlerinin çokluğuna rağmen ken
di üzerine almak mecburiyetine veı vaziyetine 
düşmüştür. 

Hürriyet yerinde olmak ve lâyık olana tah
sis edilmek şartiyle mesuliyet şuurunun-ve do-
layısiyle disiplinin en esaslı şartıdır. Bunu ve 
mesuliyet şuuriyle'beraber hürriyet fikrini bize 
derslerinde telkin eden muhterem hocamız Ha
san Âli Yücel'den yüksek tahsil gençliği namı
na onlara biraz daha serbestlik, ve hürriyet 
vermesini huzurunuzda temenniye lâyık görü
yorum, 

Dileklerimin -nazarı itibare alınacağına kati 
emniyetle sözlerime nihayet veriyorum. (Al
kışlar). 

H. T. DAĞLIOĞLU (Antalya) — Arkadaş
lar, 20 senesini bu meslekte harcamış bir arka
daşınız sıfatiyle maarif hakkında bazı dilekler 
arz etmekten çekinmiyeceğim. Bu sene ki Maarif 
bütçesi, Millî Müdafaa bütçesinden sonra en ka
barık bir bütçedir. Bu itibarla sevincimiz yerin
dedir. Bu bütçenin siklet- merkezini Köy ens
titüleri ile teknik öğretim teşkil ediyor. Bunlar 
çok iyi. 
•* Maddelere geçmeden, evvel bendeniz umumî 

bazı mütalâalarda bulunacağım. Maarif, mille
tin ve istikbalin mânevi mesuliyetini üzerine 
almış bir teşkilâttır. Buna şüphe yok. Bu teş
kilât okulları, müesseseleri ve üniversitesi ile 
milletin hayat seviyesini, kültür durumunu 
ahlâk ve şuurunu yükseltmek İçin çalışır ve bu 
istikametleri tâyin etmek için uğraşır. Cum
huriyet maarifi bir taraftan millî bir taraftan 
da insani esaslara dayanır. Şüphesiz ki millî 
ahlâk ve millî terbiye meselesi en başta gelen 
bir dâvadır. Bilgi ve ahlâk birbirini tamamla
yan, birbirini destekliyen iki kuvvettir. 

Gelip geçici buhrandan sarsılmıyacak ah
lâk programı tanzimi zamanı gelmiştir. Son 
Maarif şûrası bu maksatla toplanmıştı. Nasıl 
bir karara vâsıl olduğunu öğrenmek elbette fay
dalı olacaktır. Arkadaşlar bunu niçin söylüyo
rum. Dünya buhranı bizde de bazı sarsıntılar 
vücude getirdi. Maddi sarsıntılar, mânevi sarsın
tılara yol açtı. Bu sarsıntıların gençlik üzerin
deki tesiri çok büyüktür. Zararlf neşriyat, za
rarlı filimler, her türlü menfi propagandalar 
gençler üzerinde çok müessirdir. Böyle zaman
larda okul talebeye içtimai ve iktisadi kuru di
siplin ile işliyen bir müessese değil aynı zaman
da vatan ve Cumhuriyet menfaatlan el ile tu
tulur bir şekilde kutsileştirilmeli, bir tapanak 
olmalıdır. Bundan başka arkadaşlar mektep
lerimizde muaşeret esaslarının öğretilmesinin de 

.im Ö i ı 
çok lüzumlu olduğuna kaniim. Büyüğüne say
gı göstermiyor. Teşmil etmiyorum, fakat var
dır, Bir tramvayda ninesi yerinde bir kadına 
veya çocuğu kucağında bir genç anneye yer 
vernıiyen gençlere maalesef rastlıyoruz. Aile 
otoritesi gittikçe zayıflıyor. Gençlerimizin, ço
cuklarımızın harici hayatın yalancı ve aldatıcı 
manzaraları karşısında evlerine bağlılıklarının 
yavaş yavaş çözüldüğünü görüyoruz. Hele bazı 
çocuklar, baskısız kalmış çocuklar, türlü fena
lıklara sürükleniyorlar. Dün kabul buyurduğu
nuz Adliye bütçesinde çocuk ıslahevinin tahsi
satına bakarken kendi hesabıma derin bir acı 
duydum. Yoksulluk, kimsesizlik, anormal ola-' 
rak doğmuş olmak bu işlerde şüphesiz ki bir 
âmil olur. Bu itibarla bir tedbir almak lâ
zımdır. Anormal tiplerimiz için Maarif teşkilâ
tımızda maalesef hiç bir müessese yoktur. Yal
nız istanbul'da, Yeşilköy'de çocukları kurtarma 
yurdu vardır. Fakat bu da hakikî bir yurt ol
maktan çok uzaktır. Yurdumuzda böyle bir mü
essese kurarsak bu suretle okullarrmızdaki inzi
batı üzerine almış olan bocalarımızı ve talebele
rimizi bu sıkıntılı vazıyetten kurtarmış oluruz. 
Bir tane anormal çocuk'için yüzlerce çocuğumu
zu ve hocalarımızı azaba sokmağa hiç bir hakkı
mız yoktur. 

Şimdi arkadaşlar biraz de ecnebi okullarına 
geliyorum- Memleketimizin bazı yerlerinde, 
İstanbul, tzmir, Kayseri ve Tarsus'ta bazı ecne
bi mektepleri vardır. Bu okullarda okuyan Türk 
çocukları vardır. Maalesef bizde yanlış bir ka
naat vardır, ecnebi mekteplerinde disiplin iyi
dir,-tedrisat iyidir. Muvaffakiyat şudur budur... 
Bilâkis bunların ne maksatla kurulduğunu biliyo
ruz. Ziyanı yok. Mekteplerimizde çocuklarımız 
varsın biraz daha az lisan öğrensinler. Fakat ar-. 
tık fikir kapitülâsyonlarına yer vermek zamanı 
değildir. Bunların disiplinleri bizim mektep tali
matnamemize uymaz. Talimatnameleri, gütmekte 
oldukları şartlar ayrıdır. Gerçi Türk Maarif teş
kilâtı bunları sıkı esaslara bağlamıştır. Fakat 
dâva bu değildir. Arzu eden aile çocuklarını Av
rupa'ya, Amerika'ya gönderebilir. Artık bunla
rın hâkimiyetine son vermeliyiz. 

. İlk Öğretim dâvasına geliyornm. Arkadaşla
rım işaret buyurdular. Bütçenin en kabarık fas
lını bu sene köy enstitüleri teşkil ediyor. Bu 
asırlarca ihmal edilmiş bir dâvanm köy dâva
sının halline doğru atılmış ilk adımdır. Bu, 
bize hayat ve ümit verecek bir gün, bir meşaledir. 
Bugün memleketimizin 18 yerinde köy enstitüsü 
vardır. Buraya harcanan paralar yedi milyon 
küsur liradır. Helal,olsun. Yalnız dikkat ede
lim ki, köyde aşla bir şehir hayatı yaratmryalım. 
Çünkü oraya doğru gidiyoruz. Medeni fakat 
köy zevkiyle, köy şiriyle, köy aşkîyle dolu bir 
insan ve eleman topluluğu yapalım ve onları biran 
evvel müstahsil bir hale getirelim. Bu mües
seseler çok geçmeden kondi mahsulleriyle ken-
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dilerini geçindirmek saadetine onları kavuştur
muş olsun. Bunu istiyoruz. Anadolu ve Rume
li'de bu enstitüler özlediğimiz kalkmmanm teme
lidir. Bu teşkilât yarınki saadetin temelini ve 
kaynağını teşkil edeceklerdir. Buna imanım var
dır. Bir de arkadaşlar köy enstitülerinin yanın
da en çok dikkat edilecek bir dâva vardır. O da 
yatdı bölge ilkokullarının açılmasıdır. Sanırmı-
smız ki, şelıirl erim izde yaşıyan çocuklar bin
lerce ve binlercesi Maarif ve milletin yardımına 
muhtaç olmasın. Bugün ilk tedrisatta birinci 
sınıftan beşinci smıfa kadar daimî bir artış yok
tur, bilâkis eksiliş vardır. Sebebi şudur: İhti
yaç, zaruret ve hastalık ve bakımsızlıktır. Bu 
çocukları kurtarmak bizim vazifemizdir. Çocuk 
jnektebe geliyor, ayakkabısı yoktur geri gönde
riliyor, çocuğun izzeti nefsi kırılıyor bir daha 
mektebe gelmek istemiyor. Bunları Maarif vekâ
leti ele almalıdır. Behemehal leyli bölge mektep
lerinin kurulması zamanı gelmiştir. Bunlar da 
köy çocukları kadar himayeye muhtaçtırlar. 
Bunu vilâyetler yapsın, fakat vilâyetler yapamı
yorlar. Vilâyetlerin bütçeleri buna müsait değil
dir. Kurtaracağımız yüz, beş yüz, bin, bin beş 
yüz çocuk bu memleketin temelini teşkil edecektir. 
Unutmıyalım İd, arkadaşlar böyle müesseseleri aç
tığımız vakit mutlaka bir hapishane kapanacak
tır. Hapishaneler için milyonlar tahsis ediyoruz. 
Gönül arzu eder ki, beş yüz bin lira da bu işe 
tahsis edilsin. Çocukları himaye, bahusus ilk 
ve orta mekteplerdeki çocukları himaye usulle
rini bir programa raptetmek lâzımdır gelişi gü
zel tedbirlerle bu iğin öıiünc geçmek kabil de
ğildir. Gerçi halkımız hayır ve hasenatı çok se
ver. Fakat bu şekilde yürütülemez. Buna bir ted
bir bulmak lâzımdır. Bunu bilhassa Maarif ve
kili Beyden rica ederim. Bilhassa ilk mekteplerin 
açılma ve kapanma zamanlarını tesbit etmek lâ
zımdır. 

Bu müzmin bir haldedir. Bu sene nisanda 
kapanır, gelecek sene haziranda, obir sene ma
yısta kapanır. Hiç olmazsa mektebin açılışın
da, kapanma zamanmı tesbit edelim, tesbit ede
lim ki hocalar, plânlanın, programlarını ona 
göre yapsınlar. 

Orta öğretime geliyorum; bugün memleketi
mizde 20!) tane orta okul ve lise vardır. Bunla
ra verilen para da on milyona- yakındır. Bu 
mekteplerde üç bine yakın Öğretmen ve on bin
lerce talebe vardır. Fakat itiraf edeyim ki, ma
arifin en zayıf tararfı ve bu meslekin en acına
cak tarafı orta öğretim müessesesinde çalışan 
arkadaşlardır. Bunların haklarını ve tahsisatla
rını zamanında veremiyoruz. Belki malî icaplar, 
belki zamanın ieabatı bunu gerekli kılıyor. Fa
kat ferdin hakkını ihmal veya, ferdin hakkını 
vermemek katiyen doğru değildir. Bu, Türk 
adaleti ile kabili telif değildir. Bu sene 434 Öğ
retmen zam almıştır. Fakat bunlar 1941, 1942 
de zam almış arkadaşlardır. Bu sene zam alacak 

arkadaşlar ancak % 50 dır. Yüzde ellisi mes-
kût. Niçin ve no hakla,? Devlet Şûrasını hep 
bu muallim zam meseleleri dâvalan dolduruyor. 

Bütçeye bârolmıyacaktır. Rica cdiyonım Ma
arif vekili Beyefendiden. Bu sene kurs tahsi
satı olarak 30 bin lira bir tahsisat konmuştur. 
Bu sene 45 lise müdürü ve 200 kadar tabiiye 
ve kimya muallimi burada kurs görecektir. Hi
çi ederini zammını, tahsisatını almıyan bir ho
caya kurs gösterme ne dereceye kadar yolunda 
bir is olabilir? Tekâmülü takip edelim. Fakat 
evvelâ, hakkı verelim: . 

Müzelere geliyorum. Arkadaşlar, Anadolu 
bir medeniyet beşiğidir. Burada bir çok mede
niyet eserleri vardır. Fakat elimizde sakat, kö
tü 1886 - 1806 tarihinden kalma bir Yunan âsa-
rt atika nizamnamesinin taslağı vardır. Bu 
memleketin bir çok eserleri harap olmuştur, 
kurtarmak lâzımdır. Onmluıriyet Hükümeti, 
Allah razı olsun, büyük bir hassasiyetle bunla
rı kurtarmıya, çalışmış, imkân dahilinde lıcr şe
yi yakmıştır. Fakat Asarı atika kanununu yap
mak bir bütçe meselesi değildir. 7 - 8 senoden-
beri hazırlanmış olan bu kanun haber aldığımı
za göre Talim terbiye dairesindedir. Çok rica 
edivornm. Bu kanun gelsin ve' bizim de medenî 
mîlletler gibi bir Asarı atika kanunumuz çıksın. 

Burada huzurunuzda Maarif vekili ve Ma
liye vekili Beylere teşekkür edeceğim. Çok ber
bat bir halde elimize aldığımız Topkapı sarayı
nın tamirine iki senedir 500 000 lira gibi bü
yük bir nara verilmiştir. Bu ecdat yadigârı 
olan ve Türk'ün en mühim hâdiseleri içinde geç
miş olan bu sarayın tamir edilmesinden büyük 
bir zevk duyuyoruz. 

Arkadaşlar, müzeler işini konuşurken me
zarlarımıza da temas etmeden geecmiyeceğim. 
Türkün mimari eserleri, lisan, tarih, sanat ve 
daha buna benzer bir çok varlıkları mezarlan-
mızda görmek mümkündür. Bir çok mezarları
mız şu veya.bu idareW tarafından yol açmak, 
imar etmek bahanesiyîe tahrip edilmektedir. 
Hangi hakla bu mezarlarımız tahrip ediliyor? 
Onlar milletin şerefi ve malıdır. Resmî ye me
sul bir zata sordum. Niçin tahrip ediyorsunuz? 
Akrabası kurtarsın dedi. Arkadaşlar, Kınalı Ali 
Efendinin, Sevdi Ahmet Paşanın ve Bâki'nin 
akrabasr kimdir? Bütün bir millettir. Onun 
için bıı mezarlarımızı artık tahripten kurtara
lım. Eğer buralarda yol açmak icabediyorsa 
mütehassısların fikrîni alalım. Bir Panteon ya
pılsın ve bu suretle mezarlar, oraya getirilsin, 
çünkü bizim do gideceğimiz ycr'orasıdrr. 

Sonra arkadaşlar, askerî ve deniz müzele
rine temas etmek isterim. Bunların Maarif ve
kâletine devrinin çok uygun olacağını düşünü
rüm. Oünkü bunlar bir depo halindedir. Bunları 
kurtarmak ve tanzim etmek lâzımdır. 

Bir de millî arşivin temelini atmak zamanı 
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gelmiştir. Bizim hazinei evrakımız zengindir. 
Fakat tetkik edi'lmemiş$r. Başvekâlete bağlı 
olan I™ müessesenin Maarif vekâletine bağlan
masında fayda vardır. Tahti kendileri daha îvi 
düşünürler. "Ren burada .sicîllâtı şeriyeve te
mas etmek İstiyorum. Bunlar, bizim milletimi
zin, hayatımızın iktisadi, sosyal, askerî şu ve 
hu bakımdan tarihî hazineler demektir. Bunları 
hır arşivde toplamak, mütehassısların tetkikma 
arzofimek lâzımdır. 

Kütüphanelere geliyorum'; memleketimizde 
bir eok krymctlî kitap, bilhassa yazma kitap 
vardır.. Bunların son hâdiseler dolayısiyle tazı
ları Anadolu'ya sevkedilmistir. Fakat mevcut 
elan kitapların korunması için de tedbir alma
lıyız. Bunlar için tedbirlerimiz yoktur, Maalsef 
bazı kitaplarımız da çalınmaktadır. Sîze bir 
hâdise arzcdoecğ'iın: 

Sandal bedestenine gittim.- Bazı yazma ki
taplar satılıyordu, iki yalıudinin pey sürdükle
rini gördüm. Kittaplantı ne olduğunu bilmeden 
ben do pey sürdüm ve aldım. İçlerinde kıymetili 
kıymetsiz kitaplar vardı. "Fakat bir tanesi na
zarı dikkatimi celhetti, Bu kitap Diyarbakır'da
ki Abdürrahmanpaşa kütüphanesinden çalın
mış bir kitaptı., Bunun için tedbir alınmalıdır. 
Yazma kitaplarımızı1 kurtaralım. Yazma kitap
larımızı hiç olmazsa bir kütüphanede toplıya-
lftri. Bunları kurt yemesinden, şunun bunun çal
masından kurtarmanın zamanı gelmiştir. 

Neşriyat: krlâsikler neşrediliyor. Çok iyi fa
kat bizim kılâsiklorjmiz nerede? Bundan başka 
ana kitaplarımız vardır. Cihannüma gibi; evliya 
çelebi gibi, ITâmmer tarihi gibi. Bunları yeni 
yazıya çevirerek gençlerimize sunmak lâzımdır, 
Sunu itiraf etmelidir ki, «ihannümayı İstanbul 
Üniversite kütüphanesinden başka bir yerde 
tetkika imkân yoktur. Çünkü hiç bir yerde bu 
kitap kalmamıştır. 

Köy neşriyatı: Arkadaşlar, köylüler okumu
yor diyoruz. Köylü elbette okumaz. Çünkü köy
lünün. okuyacağı kitabı neşretmiyoruz. 

Çocuk edebiyatına ait neşriyat çok muhdut-
,tur. Gençlerimizin ve gençliğimizin ahlâkı pa
hasına bir çok muzır neşriyat yapılıyor.'. Çocuk
larımızın seviyelerine uygun kitaplar neşretme-
liyız. Gaye yalnız Köy enstitülerini açmak de
ğil, köylünün okuyacağı eserler de hazırlama
lıyız. .' 

Son söz olarak arkadaşlar tekrar muallimle
rin kıdemine geliyorum. Malûmu âliniz Maarif 
muallime istinat eder. Türk muallimi her za
man bu vatana kafası ile; ruhu ile ye bütün 
varlığı ile. hizmet etmiş bir insandır. İrticaa 
karşı bir Kubilây'gibi başını vermiş arkadaşla
rımız vardır. Adsız askerler gibi, adsız kahra
manlar gibi adsız muallimler vardır. Bütün 
hayatlarında yoksulluk saçakları altında fera-
ğatla, faziletle çalışmışlardır. Sırası gelince 
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vatan uğrunda ölmüşlerdir. Halkevlerinde mil
lî hayatın kalkınması için vazife almışlardır. 
Sayın Başvekilimizin söyledikleri gibi öğretmen; 
cansız ruhlara can Veren sanatkârlardrr. Genç
lerimizin kafa ve ruhlarr. îşliyen her öğretmen 
Cumhuriyet Turkiyesindc sarsılmaz bir temel 
taşıdır. Bskİ bir ata sözü vardır: «Hoca hakkı 
ödcnincz.> Cumhuriyet Hükümeti ve Yüksek 
Meclis hoca hakkınm ödendiğini gösterecektir. 
Hocanın hakkını vermekle milletimizin ve ço
cuklarımızın hakkmr vermiş olacağız. Elinizi 
vicdanınıza koyunuz". Hüküm ve karar sizindir, 

Gl. S. TURSAN (tçel) — Arkadaşlar; kıy
metli Maarif vekilimizin bizzat söyledikleri 
veçhile Reisicumhurumuzun altıncı intihap dev-
.resiııi açış nutukların daki direktif ve emirle
rinden ilham alarak Köy enstitüleri açılmasına 
başlanmıştır. Maarif vekilimizin ilk öğretim 
ve köy kalkınma davalarmm esası olan bu Köy 
enstitülerini bir yandan açmak için imanla ça
lışırken diğer yandan da aynı ehemmiyetli bir 
iş olarak memlekette sanat erbabı yetiştirmek 
için teknik okullar açmak suretiyle-büyük gay
retler sarfedildiğini görüyoruz, 1940 senesin
de kabuk edilen Köy enstitüleri kanunu 394-3 de 
kabul huyıırulan Koy okulları ve köy enstitüleri 
teşkilât kanunu ile perçinlcştirümiş • ve prog-
r a in 1 aştı r ılmiştır, 

fîerek Başvekilimizin gerek Maarif vekilimi
zin söyledikleri veçhile 1.940 da harekete geçile
rek 14 köyde 3000 köy çocuğuna, 3000 daha 
katılmıştır .1943 senesinde ise 18 Koy enstitü
sünde 12 bin köy çocuğu Öğretmen olarak yetiş
mekte bulunmuştur. 

Arkadaşlar, en büyüğümüzün, Reisicumhu
rumuzun dolaştığı yerlerde bu köy enstitüle
rini ve teknik okullarını nasıl ehemmiyetle ta
kip ettiklerini şükran ve minnetle görüyoruz. 
Bu kıymetli takiple Maarif vekâletimizin ve Sa
yın Maarif vekilimizin aynı büyük titizlik ve 
eehdin husule getirdiği başarı ile bu programlı 
dâvanm mesut neticelerini almak sevincini sim
di duymaktayız, Malum olduğu üzere bu köv 
enstitüleri en büyük müesseseler haline gelmek 
üzeredir. Bir defa tam devreli mektepleri biti
ren köy çocuklarından alınmıştır. Bunların 
hocaları ticaret ve sanayi mekteplerinden çık
mış veya inşaat okullarından, meslek mektep
lerinden mezun insanlar olduğu gibi. yüksek 
üniversite tahsili görmüş zevat da buralarda 
hoealık etmektedir. Demek ki, bunlar kıymet
li birer eleman olarak yetiştirileceklerdir. Tah
sil müddeti de beş senedir kİ, burada okuyan
lar lise tahsiline yakın bir tahsil göreceklerdir. 
Bunların en mühim vazifeleri köy öğretmenleri 
yetiştirmek olduğu gibi köylülerin işlerine ya-
rryacak bir çok meslek erbabını da yetiştirmek
tir. Bu köy Öğretmenleri tabii köylülerin ço
cuklarını okutmak için uğraştıkları gibi köy-
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lülcrın kültürel terakkilerine yardım iyin ka-, 
huni'vazifeler almışlardır. Bir taraftan köy 
enstitüleri l>n yokla çalışırken diğer taraftan da 
yino köylerin kalkınması için köy gezici kurs
ları açılmıştır. Bunlar erkek ve kız gezici kurs
larıdır. Bunlar biner tane olacaktır, bunlar 
köylere gidecektirler, oralara lüzumu olan maran
gozluk ve dülger gibi sanatkârları yetiştirecek
le]', kız gezici kursları da ev kadınına, lâzım 
olan malûmatı verecekler, çocuk yetiştirmek, 
ev.bakımını, dikiş dikmeği ve.biçmeği öğrete
ceklerdir. Bunlardan başka yine köyler için 
köy gezici başöğretmenleri ihdas edilmiştir. 
Gazetelerde okudum, bunlar çok başarılr İşler 
görmüşlerdir. Hattâ bazı yerlerde Hükümet-» 
ten hiç tahsisat almadan sırf köylülerin yardı
mı ilo mektepler yapmışlar, mektep binaları ya
nındaki bahçelerde scpzo ve saire yetiştirmişler
dir. Köylere fennî surette ziraatçilîk öğretmiş
lerdir. fi örülüyor ki, bunlar her bakımdan, 
köylünün kalkınmasına çalışmaktadırlar. Ta
bii Maarif vekâleti de bunlara mükâfat olarak, 
yine gazetede gördüm, böyle köylerde çalışan
ların isimlerini gazetede neşrctmîştir, Bunlar 
M eğitmen, 9 gezici öğretmendir. Tabii köy
lünün yetişmesine sadakatle çalışan bit gibilere 
daha büyük mükâfatlar yapılacaktır. Meselâ 
köydeki anıtlara bunların isimlerinin yazılması, 
köylerde yapılacak eserlere bunların, isimlerinin 
verilmesi, ülküeri sayılmak gibi bir çok mü
kâfatlar verilecektir. Bunlar mânevi mükâ
fattır 

Maddî mükâfat olarak da, bunlara yardım 
sandıkları, yapı sandıkları, tesis olunacaktır. 
Yine gazetede gördüm, 14 nisanda bu sandık
lar kurulmak üzere muallimlerden ve müfettiş-. 
]erden mürekkep bir statü teşkil edilmiştir. 

Şu hale nazaran arkadaşlar, muhtelif cephe
lerden köylülerimize Maarif vekilliğince bir çok 
yardımlar-yapıldığı gibi Ziraat; vekilliğince de 
yardımlar yapılmaktadır. Yakın veya uzak bir 
âlide köylülerimizi şöyle düşünüyorum: Köyle
rimizdeki insanların ekseriyeti okuyup yazına 
biliyor. Halk odaları vardır, gazeteler geli
yor. Bunlar muhitlerine göre bilgilidir. Sonra zi
raat vekâleti bunlara enstitülerde yetişmiş ele
manlar gönderiyor ve buralarda kurslar açıyor-
Buıılardan istifade edilerek ziraat! ilmî ve mu
hitin icabatına uygun bir .şekilde, yapacaklar
dır. Devletin de yardımı ile traktörler kullana
caklardır. Bunlar teknik okulların da yar di
miyle traktörleri işletme ve tamir işlerinde bir 
'kaç köyde bîr de makinist bulacaklar. Büyük 
köylerde nalbant, yapı ustaları, marangoz; 
dülger bulacaklar. Sonra Sıhhat vekâletimizin 
tebşir ettiği gibi, ön senede her köye bir ebe ve 
bîr hastabakıcı verilecek ve köy bölgesi merke
zinde de bir doktor bulunacaktır. Bazı köylerde . 
elektrik ve radyo bulunacak. 

. .Arkadaşlar köylülerimizin şimdiye kadar 

oturdukları binaların no'feci bir :lialde &ld\ığnıitt 
biliyoruz. Bu vesait-' temin edildikten/sonra 
tabii bunların kendilerine '•göre küçük," fakat; 
medenî vesait île mücehhez evleri olacaktır. Ki
remitli, "camlı evler. Hasılı bunlar ekerek, biçe
rek topraktan altın çıkararak müreffeh yaşiya-
caklardır. Bu, tabii yakın' bir âtide olmıyaeağı 
için belki ben görmiyecoğim, fakat 'köylümü
zün lâyık olduğu İm müreffeh hayati düşünerek 
şimdiden büyük bir zevk ve şevk duymaktayım. 
Bunu arzettikten sonra sÖyliyeccğîm şudur.1 

Böyle müreffeh bir" şekilde yaşıyacak köylülerin 
çocuklarının büyük şehirlere akrrt etmesine mâ
ni olmak, fakat ben bunu maarif bakımından 
söyliyeceğim, yalnız .geçende ai'kadaşun Kâzım 
KaraKekir bahis buyurdular. Ben de bir misal 
arzcdcccğim. Fransız müelliflerinden Böuc-BaT. 
zen namında birinin «la terre qui ınourt» ismin
deki eserini okumuştum. - Orada baba ocağım 
muhtelif sebeplerle tcrkcdeıı evlâtlardan^dolayı 
o ocakların söndüğünü feci ve hüzünlü bir tarz
da anlatıyor ve bunu Fransa'nın hazin bir içti
mai yarası olarak söylüyor. Benim arzefmıok 
istediğim böyle müreffeh ya,şayan köylülerinde 

, kasaba çocuklarının büyük şehir mekteplerine 
hücum etmemeleridir. :Fakat. arkadaşlar bun-, 
dan maksadım, istidadı fıtri zekâsı,^ kabiliyeti 
olan çocukları muhakkak dar muhitte bırakmak 
değildin bilakis pırlanta küçükte olsa parlar.-
Bunlar küçük mekteplerde de kendilevinr gös
terirler, iste o' zaman bunları • ellerinden -tutup-. 
şehirlere yatı mekteplerine -yurtlara .götürmeli
dir Dünva'ııın her tarafında köylülerden büyük' 
adam yetiştiği bugün de; evvelce de malûmdur;-
meselâ' Fransa'nın ; hala -yaşıyan Cıımlmrrcsı 
Lehrön bir kövlü gocuğudur.' Eski Çekoslovak 
Tîeisİ Mazarİk'de bir köylü'çocuğu imiş. Bizim-
k.ymeilİ Başvekilimiz köylü değildir amma bir 
halk evlâdıdır. Halk Hükümeti olan'bu m'emle-
kette Türk cemiyetinin yüksek hizmetlerinde,1 

Türk cevherinden, özünden nştİ.fnde.ctmesİvtnbı-
idir Benim söylemek istediğim,' alelıtlak bu. 
evsafta olmıvan köylü ve kasabalı çocuklarının-
şehirlere gönderilmem esidir-. Büyük mektepte 
okumak hevesine kapılmamalıdır, -Gönderilen 
hu çocukların cöğu- pansiyotrâVyntar,.-yi» afcuıy 
vn okunamaz. Bazan sarsıl-^ Bİr çok şeylere mu-
i-uz kalır, neticede ekserisi yüksek evsafı haiz 
olmadığı İçin' senelerce- mektepte •muvaffak da, 
olsa hayatta: muvaffak-olamaz. ' '• •-•• '•'.' ; 

' Efendim, Türk gençliği iclıı gaye' mutlaka.-
büvük mekteplerde okumak değildir, Zaten-Ira-
kitfniütli zümre tahiatiylc azdır. Mesele;ekserH 
velî teşkil eden gençliktir. Bunlar umumi malu-: 
matıhaiz,mcslek tahsilini İyi kavramış,--hazmet
miş, sporla yetişmiş, ahlaki scciyesigüzcl,patana-. 
ve vazifesine' aşkla merbut vofedakâr-geııÇİcıv 
dır. .Büyük Cumhur reisimizin geçen.M42 senesi 
19 mayısında spor hayram!•'• münasebetiyle iTiJflî-.' 
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gençliğin* bir hitabesi vardır. Bu hitabe bir be-
lagM nümünesidiıy gençliğin .evsafım gösterir. 
Atatürk;gençliğe yaptığı hitapta onu: «Ey Türk 
gençliği» btrincl vazifen Türk istiklalini ve Türk 
Cumhuriyetini muhafaza ve müdafaa etmektir» 
diye tavsif ve Türk . gençliğinin vasfını da 19 
mayın 4042 de İnönü veciz hitabiyle ifade etmiştir. 
Bu hitabe lür belagat ltümutıesidir. lsınet İnönü 
bu'evstifl zikradei'kcn ona imtlııııı'da gösteriyor. 
Biz de lııiinü'nün; arkasından -bu İnuııa İştirak 
ederiz. • 

Şimdi arkadaşlar; gaye büyük mektep olma
dığına görej Türk Hükümetinin meşgul olması 
icabeden aahaİHn Maarif vekâleti açıyor. Geçen 
scıie/ kabul buyurduğunuz 81 milyon lira ile 
bakınız iteler yapılacak: Yüksek dereceli olan
ları söylüyorum. Ankara Yüksek teknik okulu, 
Ankara Yüksek iktisat okulundan maada Tayyare 
motorculuğu usta okulu, mensucat ve sanayi kim
ya okulu, İstanbul inşaat deniz okulu, maden 
sanatlan okulu, dökümcülük okulu, doğramacılık 
okulu, elektrikçilik okulu, muhtelif-yerlerde yedi 
sanat okulu, beş yapı ustaları okulu, 12 orta ti
caret okUlu, 25 kız enstitüsü, altısı İstanbul'da ol
mak Üzere muhtelif yerlerde 68 akşam erkek sa
nat okulu, 57 akşam kız sanat okulu, akşam ti
caret okulları. Bundan başka bugün mevcut bu 
hazırdaki bir çok okullar tevsi vo ıslah edilecek. 
Ziraat vekâleti de memlekette teknik ziraat okul-
larr tesis edecektir, Manisa örnek çiftlik mek
tebi de bu sene teknik okul haline konacaktır. 
Mühim meyvecilik mıntakalarmda da bahçe zi
raatı için keza teknik okullar açılacaktır. Lise
den çıkanlar kadastro ve fen tatbikat mektebin
de bir sene tahsil görerek kadastro ve fen memuru 
olurlar. Demekki arkadaşlar; böylece gençler için 
hem kendi şahiiJarıııa ve hem de memlekete nafi 
yollar açılmıştır. Gayrimüslimlerin yüksek •mek
teplerde-.okumadıkları halde kazandıkları refahı 
bu-gençlik için bir nüınune obnahdır. 

.Arkadaşla!1, büyük mekteplere gelince ; Rah
metli Başvekil Sıhhiye vekili iken memlekette 
ne hekim, ne hâkim lüzumu kadar olmadığı için 
yurtlar açtı. Bu yurtlara ;liscden gelen talebe
ler alindi ve az zamanda dün Sıhhiye vekilinin 
dediği gibi- her kazaya bir doktor teinin edildi. 
Sonra'- Hukuk mektebi hem burada, hem İs
tanbul'da açılmıştır. Maarif vekilimiz hukuk
çuların eleman: azlığından" bahsettiler, fakat 
arkadaşımız Yavıus. Abadan'in. ınütalâları üze
rine bunlardan taınamîyle istifade edilmediği 
anlaşıldı. Mesele ne olursa olsun, yüksek mek
tebe gireeokleri mutlaka imtihana tabi tutmak 
lâzımdır. Başvekilimiz nutuklarında söyledik
leri üzere 10 sene evvel 6 800 lise talebesi var
ken, bugün 30 bindir. Temenni edelim ki yüz 
bini bulsun. Çünkü umumi tahsil bütün insan
lar için lâzımdır. Bunların ekseriyeti büyük 
mekteplere hücum edecekler, Daha şimdiden 

görülüyor ki meselâ Ticaret vekâleti bir müfet
tiş muavinliği için bir imtihan açıyor, Toprak 
ofisi bir müfettiş.alacak, bazr esaslar koyuyor. 
Mektepten ileride çıkanlardan almak istiyor. 
Yüksek tahsil Vaziyetini, böyle'."gelişigüzel bıra
kırsak bunlar hali işbaa gelecek yani mütema
diyen bir çok talebe çıkarırsak bunların hepsi 
Devlet kapılarına gidecek, ne olacak? Ora
da burada imtihanda kazanamayınca kendileri 
bedbin olacak, münkesir hattâ nıünfeil olacak, 
dolayısiyle ne Hükümete ve ne de kendisine fay
dalı bir unsur olmaktan çıkacak. Bu. itibarla 
yüksek tahsil görecek talebelerin seçilerek «İm* 
ması lâzımdır. Şükranla görüyoruz ki son za
manlarda Maarif vekilliği buna başlamıştır. 
Meselâ Tıbbiye okuluna imtihanla talebe alın
maktadır. Geçen sone Mersin'e gidiyorduk, tren
de Adana'dan gelen talebeler vardı, tatile rast
lıyordu, gençlikle temas etmeği arzu ettiğimiz 
için kendileriyle konuştum ve sordum, hangi 
mektepte okuyorsunuz? Tıbbiyenin birinci sını
fında P. S. N. de olduklarını söylediler. Daha 
yukanki sınıfta olsalardı o kadar ehemmiyet 
vermiyecektim. İmtihanla mı girdiniz dedim, 
evet dediler. Ben de bunu işitince, itiraf ede
yim ki bir hissi takdir uyandı. Onun için yine 
tekrar edeyim ki yüksek mekteplere talebe alı
nırken muhakkak imtihanla almak lâzımdır. Bu 
talebeleri tabii seçerken Maarif vekâletinin bir 
elinde ilmü irfan terazisi, öbür elinde de aıhlâk 
terazisi olmalıdır. Daha küçük mekteplerde bu 
mühim meseleyi imzan dikkate almalıdır. Se
ciyesi zayıf olan ve senelerce ıslah edilemiyen 
talebenin artık mektepte yeri olmaması lâzmı-
gelir. Orası ıslahhane değildir. Meselâ işreti 
itiyat edinenlerin mektepte yeri olmaması lâ
zımdır. Belki böyle bir usul vardır. Fakat 
tatbikatta ne dereceye kadar muvaffak olundu
ğunu bilmiyorum. 

Diyorlar ki Fransa'da «Eeolc Libre des Sci
ences Politiquc» e hariçten gidenler.diplomasız 
girebilirlerin iş. Fakat girmesi kolay, çıkması 
zormuş. Sorbon'a da lise şahadetuamesiylc girili
yor, fakat çıkması çok güçtür. Ben istiyo
rum ki bizim yüksek mekteplere girmesi de, çık
ması da pek kolay olmasın. 

Arkadaşlar, bizim gençliğimiz memnuniyet' 
le söyliycbüirİın ki iftihar cdileeck bir vaziyet
tedir. Bunların meziyeti ve bilgileri çoğunun 
kâfi derecededir. Fakat gönül arzu ediyor ki 
daha çoğu, hepsi aynı yüksek meziyette ve da
ha yüksek bilgide olsunlar. Meselâ "bundan son
ra yakın istikbalde bir Üniversite mezunu gö
rürsek bilmeliyiz ki, bu muhakkak Avrupa'daki 
emsaline hiç olmazsa müsavi olmalıdır. Sonra 
yine bilmeliyiz kî bunlar yüksek seciyelerini 
ilmü irfan ile tenmiye etmişlerdir. Bunlar yük
sek ahlâk ve seciye sahibidirler* Kendileri her 
noktadan hürmet telkin edecek vaziyettedirler. 
Yine bilmeliyiz ki bunlar memleketin ve Cum-
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huriyctın menfaatlerini lâyıkiyle ifa edecek bir 
haldedir ve bu gençlere memleketin en yüksek 
hizmet ve işleri tevdi edilebilir, 

Dr. F. Ş. BÜEGE (Kocaeli) — Efendim, sa
yın Maarif vekiline, vekâletin sağlık teşkilâtı 
bakımından bazı düşüncelerimi arzedeceğinı. 

Maarif vekaleti ' bütçesi 43 333 434 liradır. 
Bunun içinden sağlık teşkilâtına sarfediteıı 
para 292 Ö01 liradır. Filvaki bir vekâletin sıhhî 
İşlerine tahsis ettiği bu para istiskal cdilmiyc-
cek derecededir. Fakat vekâletin? teşkilâtı o ka
dar çoktur ki bu para bu kadar muazzam iş 
karşısında bana biraz az gibi geliyor.'Nitekim 
fikirlerimi teyit için bazı müşahedelerimi arze-
deeçğim. Bîr defa mektep doktorlarının vazife
leri ve vaziyetleri bizi tatmin edecek şekilde 
değildir. Çünkü bunlar mektep doktorluğunu 
alelekser üçüncü, dördüncü munzam bir vazife* 
olarak demlide etmişlerdir. Aldıkları para da 
en çok J00 lira raddesindedir ki bıuum üçte 
ikisini yani aneak 25 - 30 lirayı alırlar. Bunlar 
diğer vazifeleri arasında artan vakitlerinin ufak' 
bir kısmım mektebe hasrederler. Bu yüzden çocuk
ların sıhhat]arı ile alâkadar olmağa vakitleri 
müsait değildir. Filvaki vekâletin istanbul'da 
bir sıhhat teşkilâtr vardır. Müfettişleri vardır. 
Bu 'da gayet güzel. Fakat bu teşkilât ancak ra
por işleri ile ve heyeti sıhhiyeye sevkedilen ta
lebenin, öğretmenlerin muayenesi için tavzif 
edilmiştir. Muhtelif ihtisas müfettişleri vardır. 
Göz hastalıkları mutahassjsı vesaire. Fakat asıl 
mesele hastalıkla mücadele edecek mektep dok
torlarının işidir. Haydarpaşa lisesinde ortada 
arkadaşlarının arasında dolaşan bir çok .tüber
küloz hastalara tesadüf etmişimdir. Bunlar çok 
kalabalık talebe arasında mektep doktorlarının 
lâyıkiyle alâkalarını çekmiyor, ebeveynlerinin 
de nazarı dikkatlerini celbetmediği takdirde bu 
çocuklar arkadaşları arasında hem kendi hem 
de arkadaşlarının zararına olarak kalıyorlar. 
Artık hastalıkları gizlonemiyccck bir hal aldık
tan sonra ancak etrafının nazarı dikkatini ccl-
bediyor ve mektep doktorunun tavassutuyla 
bir hastaneye naklediliyor veya evine gönderi
liyor. Bir defa bu eihetin sayin Maarif vekili
mizden teminini rica edeceğim. Sıhhat talimat
namesini mi değiştirecektir, yoksa doktor ade
dini mi arttıracaklardır? 

Bir de Pravantoryom yatak adedi hakkında 
konuşacağım. Som zamanlarda teşkilâtın iyiliği 
yüzünden bu pravantoryom fazla rağbete nıaz-
lıar olmuştur. Rağbet kelimesini burada kul
lanmak doğru değildir, fakat çok ihtiyaç karşı-
smdadır demektir. Pravantoryomlara ekseriya 
istirahat etmek için yatmaktadırlar. Açık tü-
berkülozlulara tahsis edilen yatak adedi çok azdır. 
Bu yüzdendir ki Sıhhat vekâletinin sanatör-
yomunda olduğu gibi pravantoryomda yatmak 
için müracaat eden öğretmen ve talebeler uzun 
zaman sıra beklerler. Bu beklemenin 4 - 5 ayı ! 
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bulduğu çok vakidir. Binaenaleyh prayaniof-
yomun bilhassa açık veremliler için tevsii lâ
zımdır. 

Temennilerimi hu!âsa; edecek olursak Maarif 
vekâletinin yeni bjr sıhhat talimatnamesi yap
masını faydalı gördüm. , , 

îkîncis-i; mektep hekimliğini bir meslek ha
line sokmak. Ijiyen Skolar teşkilâtı yapmak. lâ
zımdır. Bunun için bütçedeki parayr arttırmak 
icabettiği kanaatmdayınu Bilhassa dahiliye triîi* 
tehassrsları arasından niektepJ doktorlarını ilti
hap etmek çok faydalı olur. Maalesef cildiyeci 
gibi, bevliyeci gibi.dahiliye ile alâkası olmıyan 
bir çok meitfekdaşlav birer mektep doktorluğu 
almışlardır. Bu ciheti erin1 de nazarı dikkate al
masını saym Maarif vekilimizden rica ederiın. 

S. K. YETKÎN (Urfa) — Sayın arkadaşlar, 
bütçe münasebetiyle bir,4ki temennide buluna
cağım. Epe-y/yıî Üniversite kadrosunda ça'lŞ: 
mış bir arkadaşınız olmak sıfatiyle yakından 
gördüğüm ve kendimîıv'de tattığım bir.derd; 
burada 'Zikretmekten kendjmiî alamıyacağım. 

Başta Üniversite olmak üzere yüksek okul 
profesör ve doçentlerimi! .eslci bir derdi vardiT-
Bu dert kitap derdidir. Kitap derdi son derece 
mühimdir. Maaşları pek az olan ve barem icabı 
35, 40 'lira nlan doçentler ve.60, 70 lira.alan bir 
profesörün geçim güçlükler'ini yenmeğe çalışır
ken, kafasını da beslemeğe çabşnıası çok güçtür. 
Bir profesörün ilim alanında verimli olması 
için yalnız memleket içinde çıkan kitapları ve 
delgileri değil aynı zamanda yabancı memle
ketlerdeki bütün neşriyatı, kitapları da takip 
etmek mecburiyetindedir. 

Halbuki alınan maaşla bunun imkânı yoktur. 
Kitap için her hocaya ortalama 50 Hm bir para 
lazım gelmektedir. Bu paranın temini için bazı 
çarelere başvurulmuştur. Meselâ fakültelerde çı
kardan dergilerde profesör ve doçentlere yazı
lar yazdırmak ve alacakları tel'İf hakkı ile kitap 
temin etmeleri yoluna gidilmiştir. Fakat bun
lar da lâzımgelen vasıtayı temin etmiyor. Çün
kü ilmî vasıfta bir yazr yazmak zannedildiğinden 
daha fazla güç ve zaman isteyıiei bir şeydir ve 
bir profesör, bu çeşit yılda.en çok dört beş ya
zı yazabilir. Çıkacak akademik kanunda belki 
bu taraflar dikkate alınacak ve hocaların bu 
ihtiyacı gideriilmeğe çalışılacaktır. Bıı kanun ha-
zırlana dururken benim yüksek Meclisten bu
gün âçİıı temennim hiç olmazsa bareme dokun
mamak şartiyle ilim adamlarımıza ayda;50 lira. 
kadar bir kitap masrafı .temin edilmesidir, 

İkinci temennim • Devlet konservatııvarı hak
kındadır. 

İftihar edeceğimiz bir sanat müessesesi olan 
bu yer iki senedenberİ mezun vermeğe bağladı, 
Mezunlar her Devlet memura gibi Bareme tabi
dirler. Fakat sanatkârın kendi bünyesinden ge
len bir takım hususiyetleri vardır. Gayet iki 
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giyinmek',:; konserlere, tiyatrolara, sinemalara 
gitıftek, 'normal zamanlarda Avrupa sahnelerini 
görmek mecburiyetindedir. Bu mezunların 
geniş"ihtiyacını hazırlanacak olan bir Devlet 
tiyatro ve opera' kanunu tenim edecektir. Şüp
hesiz sayın vekilimiz bu nokta üzerinde de dü
şünmüş ,ve düşünmektedir. Fakat belki zaman 
müsait:. d.çğiîdir. diye bunu geciktiriyor. Fakat 
bizy hn; çetin- samanlarda bir. çok .şeyler başar
dık, İBu -sanat. ocağının .••itibarının- dışarda bir 
kat da haı artması için, konscrvatuvarm tatbikat 
ve-faaliyefe'.'̂ jıh&sı olan Devlet tiyatro ye opera-
smniiİmnuırtı'îbİran öneo çıkarsa yerinde olur. 
•;.": Diğer-'taraftan bayie bir kanunun çıkması 
mezunların maneviyatını istikbal ümitlerini kuv
vetlendirmiş1 oluıv Maarif vekilimizden rica edi-
yormh;. Akademik kantin hazır! ann-ken bu ka
nunda'haüırlaîism ve bîranevvcl Yüksek Mecli
se sunulsun; -.-./-.--, ••-.'. v " -; 
:-s ai.-JS. DI7RÜKAN (Hatay) — Sayın arka-
da'şlar;^Maarif'/vokale t inin -bütçesindeki yaban
cı memleketlere-^ gönderilecek • talebe tahsisatı 
ve'aynıizamanda .memlekette;nıeslekî ve.teknik • 
okulun i-açılması ve mevcutların büyütülmesi 
hakkındaki' tetrsisat münnfîebetiyle ben de saym . 
•Maarif, vekilimizden bazı temennilerde bulun-
mak lüzumunu hissettim. Memleketin yüksele ik-
tîsadiyatiy»memleket ısanayiiniu- yükselmesiyle 
pek;;yakrndau filtiJcadâr olduğu gibi, ordumuz .' 
da.-iftiharla/görüyorıiü ki muasır ordularda ol-
-'cUığa.' gibi .ft'unde» güne mekanize ve motorine 
ediliyor. 'Bu itibarla ordununve memleket sa
nayiinin fen elemanlarına olaniktiyacr çok bü
yüktür. Bunu karşılamak için* gerçi bazr ted-' 

'-bîrler-alınmıştıi'. .Avrupa yahut Amerika gibi, 
yabancı memleketlere tahsile, bir çok talebe gön
deriliyor ye -ayın zam and a kemali memnuniyetle 
arzedevim.-ki;,Yüksek •mühendis mektebimizde : 
de?t.ah}bcıi-inEbir kısım makine mühendisi; .yebir 
kısmı-da elnktrik-mühcndisi ^yetiştirilmek üzere 
hayu-Jı teşebbüslere girişilmiş, ve girişilmektedir. 
Yüksek mühendis mektebimiz- ki, eskj-hendesci 

.mÜlttiyemi/,j memleketin mühendislik bakımın
dan: -Ve.--!menilelsüitîıı- imarı bakımından- büyük 
hizi.ii-ef.ler'-•• gördüğünü hepimiz takdir ederiz. 
-^Binaenaleyh, makine'<•• mühendisi ve elektrik 

mühendisi yeti ştîrinekı hususunda da büyük maz
hariyete-nail olaeağı şüphesizdir. Fakat gerek 
Avrupa'ya gidenler ve gerekse Yüksek -mühendis 
mektebinde bugün yetişmekte olan teknik eleman 
t«o" ordunun ve ne- de memleketin yüksek .iktisa
diyatının^ dayandığı sanayii besliyecek vaziyette 
4eğildiıv yo- bununla. ihtiyacı kapatmıya^ imkân 
yoktur. İ938 senesinde bulunduğum .idarede 

..yaptığı ufak bir hesabı ve bîr misali delil olmak 
üzere. arzlettinek lüzumunu hissediyorum. 

j.938 ..senesi..Millî .Müdafaa bütçemize ' Ayrtı-

İ^â'ya^tahsile giden talebemiz için 435 300 Lira 
, ..tonmuştu ' ve o tarihte' Avrupada'ki talebemi
zin âdedi de .120 den ibaretti. Binaenaleyh, bir 

;lÖ4â Ö : 1 ! 

talebeye senede 8627 lira Sarlediİiyordu. ' b a 
hane: bir memlekette yüböek fen tahsili yapan 
bir talebe asgari beş sertede memlekete dönebi
liyor. Beş seneden sonra memlekete dönen bir 
talebeye Millî Müdafaa vekâletimiz 18 135 lira 
harcamış oluyor. Beş senede memlekete dön
meye muvaffak olan arkadaş pek azdır. Bun
ların ekserisi altı senede ve hattâ daha fazla 
bir senede memlekete döndüklerini hepimiz' gör
dük. ve biliyoruz. Altı senede memlekete 
döndüğüne nazaran bir mühendise 21 762 lira 
sarfediyoruz, Yani bir mühendis bize asgarî 
18 000, ve vasatı 21 000 ve hattâ daha fazlaya 
nıalolnyör.. Bu kadar ' pahalıya malolmasrna 
rağmen gelen mühendislerimiz kemiyet itibü"-
riyle ihtiyacımızı karşılıyacak adette değildir. 
Bununla beraber bunların bir kısmı da Avru
pa'da veyahut gittikleri yerde ufacık bir Ser
bestiye ınazhar oldukları için çalışmıyorlar. 
Kendilerinin dağınık bulunması itibarı ile tef
tişleri de' imkânsız kalıyor. Teftiş edilseler bi
le-tamamı ile olamıyor. Serbest kalan talebe 
içerisinde mektebin 5 - 6 senelik tahsilini 7 - 8 
seneye kadar devam ettirenler oluyor. Hattâ 
ba^ı yerlerde bulundukları yer buım kendileri 
İçin varidat membaı telâkki ettiği için tajebc-
nin bu yoldaki devamsızlığına karşı takip dahi 
etmiyorlar. Onların bazı müracaatlarını da 
kolaylaştırıyorlar. Bunların içerisinden bazısı 
maalesef arkalarına bir de yabancı kadın taka-

. rak geliyorlar. Bundan başka talebe Avrupa'da 
tatbikat bakımından da iyi .yetişmiyor. 

Bilhassa sanayii liarbiye için gönderilen tale
be fabrikalara sokulamıyor. Hiç bir top fabri
kasında, tüfenk fabrikasında, bir maddei in-
filfıkiyo fabrikasında, bir barut fabrikasında tat
bikat göremiyor. Hattâ bunların tatbikat göre
bilmesi için Millî Müdafaa vekâletimiz büyük te
şebbüslere girişti. Yapılan mukavelelerde mu
kaveleyi akteden müessese ile anlaştı. Bu talebe 
fabrikalara girsin tatbikat göısün diye zorladı. 
Fakat bununla da muvaffak olamadı. Binaen
aleyh Avrupa'ya gönderdiğimiz talebe belki nazarî 
haklımdan eksik olmıyabilir. Fakat tatbik ve ame
liyat bakımından' çok geridir. Memlckte bil* ma- ' 
kine mühendisi olarak dönüyor - Maruzatım as
kerî sanayi içindir - Evet bir makine mühendisi 
bir.top konstürüktürü, bir makineli tüfenk kons-
türiiktürü, bir tüfenk konstürüktürü olacak
tır. Fakat bunun Tcknışe, Hohşule ve ö ayarda ki 
mekteplerde olmasına imkân yoktur. Bu ancak 
fabrikada, Jıönstrüksiyoıı büi'olarda ve bilfiil 
tezgâhlar başında çalışarak mümkün olacakta'. 
Biı imkâıısa'kendilerine verilmiyor. Bu itibarla 
günden güne mekanize edilen ordumuza giren 
silah ve her türlü harp vasıtalarının imali değil 
hatta bakımı ye hüsnü istimali bakımından bir 
çok teknik elemana ihtiyaç vardır. Bunun 
için eskiden Almanların Mijitcr, Teknişe, Hoh
şule ayarında ve bizimde eski topgn mümtaz si-

*™— Zf&fx ~~* 

http://hizi.ii-ef.ler


İ : âö y.5.1Öİ3 Ö : İ 
hıfları ayarında bir mektebin açılmasını lf!3fi 
senesinde teklif etmiştim. Askerî Âti Şûrada 
im mesele müzakere edildikten sonra bunun yal
nız ordu için değil memleketin yüksek iktisa
diyatı ile de alâkadar olduğu için bir Hükümet 
meselesi olduğu kabul edilerek nihayet Hüküme
te müracaat edildi. Bunun üzerine. Maarif vekâ
letimiz hakikaten çahştn ctüdler yaptı ve bu
nun için 430-t numarah kanunla da büyük bir 
tahsisat aldılar. Fakat bu kanuna nazarım bu 
mektebin açılabilmesi, semere vermesi daha uzun 
zamana mütevakkıftır. 51 senesine kadar kanun 
müsaade ediyor. Fakat zamanın, variyetin buna 
müsaadesi yoktur. Gerek memleketin iktisadiyatı 
ve -gerekse ordunun elindeki harp vasıtaları
na bakım ve imalâtı için teknik elemanlara İh
tiyacı çok şiddetlidir. Bıı ihtiyacı karşılamak için 
şüphesiz yabancı mütehassıslara müracaat edili
yor ve bir çok yabancı mütehassıslar mevcuttur ve 
.Bütçe kanunumuzda görüyoruz ki, bunlar için de 
aynlmış bir çok paralar mevcuttur. Fakat bu ya
bancı mütehassısların hepsinden istenilen isti
fade elde edilemiyor. Bunların bir kısmı küllisi 
kendi ihtisaslarını öğretmek istemiyor, ve ihtisa
sından istifade ettirmiyor. Ve hatta içlerinde, 
İm iş; siz in haremiz değildir, bu Türkiye'de ya
pılamaz, bunu yapmak için sn kadar yabancı 
mülehassts mühendise ve su kadar mütehassıs us
taya. ihtiyaç vardır diye de bütün imkân kapı
larım kapıyor. Çünkü onların kalpleri bizimle 
beraber çarpmıyor. Bununla beraber biz kentii-
lorine büyük paralar veriyoruz. Ben bu mütehas
sıslardan müstağniyiz demek istemiyorum. Bun
lara ihtiyacımız olduğu gibi yabancı memleketrin 
fenninden, ilminden istifadeye ihtiyacımız da 
çoktur. Fakat biranevvet memleketimizde meslekî 
ve teknik okullar açılırsa bu yabancı memleketlere 
akıp giden paraların Ününe geçeceğimiz gibi az 
zamanda daha çok teknik eleman yetiştirmek im
kânı da elde edilmiş olacaktır. ' 

' Tatbikat bakımından ; .bugün memleketimiz
de tatbikat; yabancı memleketlerden daha ziya
de; görmek imkânı varder. Çünkü bu mektep 
talebesi için bütün fabrikalarımız açıktır. Şük
ranla arzedorim ki bugün demir sanayii, ~ çelik 
sanayii, pirinç sanayii, memleketimizde kökleş
miştir, elektrik İçin büyük smıtrallarjmız ku
rulmuştur. Harp sanayimden barut ve mevad-
dı infilâlnyc ve bunların malzemeleri hakkında 
müteaddit fabrikalarımız vardır. Bütün sana
yii madeniyemiz, kimyagerler, elektrik ve maki
ne mühendislerimiz için her vakit serbestçe tat
bikat sahası olabilir. Maarif vekilimizden bütün 
temennim çok mükemmel olmasına intizar et
mektense biran evvel ilk - adımları atarak mem
leketimizde küçük mikyasta dahi olsa bu mek
teplerin açılmasıdır. Bunu temenni ediyorum. 
Bu mektepler ne kadar çabuk açılırsa memle
ketin bütün sanayiine ve ordunun teknik ihtiya
cına o kadar çabuk cevap verilmiş olacaktır. 

Evet gönül arzu eder, Berlin'deki Teknikum-
şule ayarında bir mektebin bizim memleketimiz
de de olması hepimizin emeli vo arzusudur. 
Berlin'deki Teknikumşule ve Fransa'da bulunan 
onun ayarındaki mektepler asırların eseridir. 
Binaenaleyh, çok mükemmel, çok iyi olsun diye 
iyiyi i'cda etmiyclim. Biran evvel bu işe bütün 
germi ile başlıyalım. Maarif vekâletimiz her se
ne muhtelif vekâletler için bütçesine 310 ÛOO, 
412 000, 487 000, keza 487 000 gibi paralar 
koymuştur. 1938 senesindenberi yaptığım ufak 
bir hulâsada Mîllî Müdafaa vekâleti ile Maarif 
vekâleti 4 1)74 119 lira vermiştir, Avrupa 'da
iri yahut yabancı memleketlerdeki talebemizin 
yetiştirilmesi için bu az bir para değildir. Bu
nun nısfı ile daha evvelden ufak da olsa müte
vazı bir mektep aesaydık bugün oradan, Avru
pa'dan gelecekler derecesinden; nazari bilgile
ri tamam değilse bile, çok daha iyi ameliyat 
ve tatbikat görmüş teknik elemanlar yetiştir
mek imkânı olabilirdi. Bununla beraber bugün 
mademki elimizde bir kanun vardır, bütçemize 
de 7 milyon gibi büyük bir para konmuştur, 
bununla Maarif vekâletimizin daha büyük bir 
sürat ve enerji ile bu işi başarmasını ve diğer 
muvaffakiyetleri meyanında bunu da Maarif 
vekâletimizin yüksek bir muvaffakiyeti olarak 
görmeği candan temenni ederim. (Alkışlar). 

H. ÜÇÖZ (Tunceli) — Sayın arkadaşlarım, 
millî vo sonsuz bir dâva olan köy enstitüleri 
üzerinde arkadaşlarım uzun uzadıya durdular. 
Ben Sayın vekilimizden bîr nokta rica edece
ğim. Hepiniz takdir buvurursunuz ki kazaları
mız tabiat ve karektor itibarivle köylerden ta
mamen ayrılmış bir şekilde değildir. Hemen 
hemen bir çok kazalarımız k3~ kalitesinde ve 
köy karokteritidedir. Çifçidir, bahçecidir, bah
çıvandır, meyvecidir. Köy enstitülerimize ka
za çocukları alınmıyor. Bunu rica ediyorum 
Sayın vekilimizden. 

Bir de arkadaşlar; Behçet Kemal -Çağlar'm 
çok güzel temas ettiği Köy enstitüsü mezunları 
ojan gençlere istikbal vadedilmİştir, hazırlan
mıştır. Fakat diğer arkadaşlara, Sik öğretmen 
arkadaşlara böyle bir istikbal ne vadedilııüs. ne 
de hazırlanmıştır. Bugün 15, 20 senedenberi 
öğretmenlik eden bir çok arkadaşlarımız elan 
20 lira üzerinden maaş alıyorlar ve tatmin edî-
lemiyorlar. Bunlar çalışamıyor, bunlar aile sa
hibi olmuştur, iş göremiyorlar. İlk öğretimdeki 
sakatlığı yalnız talebenin devamında aramıya-
tnn. Muhakkak onlara öğretmenlik eden arka
daşlarımızın tatmin edilmesini rica edeceğini, 
Ricanı bundan ibarettir. 

t M. UĞUR (Sivas) — Ben de saym veki
limden bazı temennilerde'bulunacağım. Geçen 
sene bütçe müzakeresinde köy okullarına, tale
besi çok olan okullara 'iki hoca verilmesini rica 
etmiştim. Bu mesele halloldu. Kendisine teşek
kür ediyorum. ' . . j . . . , , .. •- . 
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Bîmdi asıl temennim şu: Bu sene kendi kö

yümde okulda bir tılısım anladım.. (Gülüşmeler) 
Bunu izah edeyim, Kendi köyümde 12 sene köy 
muhtarlığı yapmış bir arkadaşınızım. Köyün 
nüfusu 2050 dir. 12 sene zarfında bir tek köy 
kızını mektebe göndermeğe muvaffak olamadım. 
Hattâ açık, samimî söylüyorum; daha ileriye 
gidersem hayatıma mal olacaktı. Bütün köylü 
hana hücum etti. Susmağa mecbur oldum. 

Geçen sene Vekil beyden rica ettiğu'm saman 
izmir muallim mektebinden çıkma bir kızcağız 
bizim köye tâyin olunmuş. Bendeniz burada 
idim, köye gitmıiş, köyde işe başlar başlamaz 
haydi kızlar mektebe. İşte bu tılısim burada çö
züldü. Eğer köy kızlarımızı köyde beş sınıftı 
mekteplerde okutursak ve hayat bilgisini öğre
tirsek o, binbir zahmetle doğurduğu çocuğunu 
beslemesini, büyütmesini öğrenir vo bu vatana 
ve bu memlekete hayırlı bit' iş yapmış oluruz. 

Sayın -vekilden ikinci r-icam: Köy okulların
da teftiş biraz ağır gidiyor, bunun biraz hızlan
dırılmasıdır. 

Uçüneü ricam; ricalarımın,,en kuvvetlisi bu
dur, devam meselesidir. Devanı meselesi bugün
kü usulle tatbik edilemiyor. Talebe devam et
miyor. Ben de köylüyüm, biraz köylüye kamçı 
lâzımdır. Kendi menfaati için (Gülüşmeler). Bu
nun için bilhassa rica ediyorum. 

Son söz olarak sunu söyliyeyim Büyük 
İnönü' ye sevgili Hükümetimize biz iman ettik. 
Bu cehalet zeııciriııdcıı bizim başımızı kurtara
caklardır. Bunun da en büyük ispatı köy ensti
tüleridir. (Alkışlar). -

E. TÜRKER (Afyon karahisar) — Sayın ar
kadaşlar; bendeniz nutuk söylemiyeceğim. Bun
dan evvel kıymetli arkadaşlarımın sözlerini din
ledim, hayranlık izhar ediyorum ve onları teb
rik ederim. 

Bendenizin de bir temennim vardır, onu söy-
liycceğim. Acaba bizim kız mekteplerimizde 
analık meselesi mcvzııubahıs oluyor mu? yük
sek tahsil .gören kızlarımıza nasıl ana olmalı, 
nasıl çocuk büyütmeli bunlar Öğretiliyor mu? 
Çünkü Türk anası bizim kahraman askerleri
mizi doğuruyor. Türk anaları bütün kahraman 
büyüklerimizi doğuruyor. Bu günkü kızlarımı
za ana olmak vazifesini öğretelim. 

Sonra başka mühim bir mesele daha var: 
ijiyen üzerine de dersler verelim. Geçen gün 
Sıhhat vekâleti bütçesi- münasebetiyle de ne 
kadar cahilane şeyler olduğunu gördük. Hu
lâsa gerek ana olmalı meselesiyle alâkadar ders
ler hakkında, gerek ijiyen meseleleri etrafında, 
acaba sayın vekil bize memnuniyetbahş bir ce
vap verebilirler mi? Bunu temenna ederek sözle
rime nihayet veriyorum. . . 

REİS — Söz Maarif vekilinindir. 

.im o : i 
MAARtP VBKÎLÎH.Â. YÜCEL (Wir) ^ 

Sayın arkadaşlar; huzurunuza sunulmuş olan 
Maarif vekilliği 1943 büçesi 43 milyon 128 -bin 
küsur liradrr. Bir sene evvelki bütçemiz 
28 533 hin küsur lira idi Farkı olan 14 
buçuk milyon lira 1943 Maarif vekilliği bütçe
sinin fazla tahsisatını göstermektedir. Bendeniz 
Maarif vekilliği vazifesini aldığım zaman vekil
liğin bütçesi bu sene vekilliğe verilen fazla mik
tar kadardı: (14 000 000) lira. Tasvibinize arze-
dilmiş olan bütçede 1943 için verilmiş olan faz
la miktar o miktarın hemen aynıdır. Paranın 
hu fazlalığını hizmetin ve işin fazlalığı mâna
sına alarak mesul bir arkadaşınız sıfatiyle haki
katen memleket irfanı hesabına büyük bir bah
tiyarlık duymaktayım. Bu bahtiyarlığı sağlıyan 
mesuliyet arkadaşlarıma ve Başvekillerim mer
hum Refik Saydam'Ia sayın Saraçoğlu'na mü
teşekkirim, Büyük minnetim, maarif İşleri, 
huzuruna yeldîği zaman daima büyük bir sevgi 
ile ve ilgi ile karşılayan Yüksek ve Büyük Mecli-
lisc, maarif meselelerini seneler önce demiryol
ları dâvamız gibi iradeli ellerine almış olan 
ve onu kısa zamanda güvenle yürüttürmek için 
büyük teşvik ve alâka göstermiş bulunan Bü
yük Şefimize knrşrdır. Bunları söylemekle ta
rihi vazifemi yapmış olduğuma inanıyornnı, 

Geçen seneye . nispetle fazla aldığımız 1.4 
buçuk milyon liranın nerelere tahsis edildiğini 
kısaca arzetmok suretiyle işlerimizin gidimi hak
kında maruzatta bulunmuş olacağım, 

"İlk öğretim için dört milyon liradan fazla 
bir para almış bulunuyoruz; Bunun 3 996 000 
lirası Küy enstitüleri içindir. Elimizdeki prog
rama göre önümüzdeki yıl içinde Köy enstitü
leri talebe adedi on beş bini bulacaktır. Bu on 
beş bin, esaslı bir had olarak alınmıştır. Ondan 
sonra üçer bin mezun vermiye bağlıyacağız. Köy 
enstitülerinin yalnız talebe adedini arttırmakla. 
kalmıyoruz. Onları yerleştireceğimiz mmtaka-
lan da dikkate alarak kendi adedlerini de art
tırmaktayız. Diyarbakır sayvah Gl. Sevüktekİn 
arkadaşımın buyurdukları mıntakada bu se
ne yeni bir Köy enstitüsü açılacaktır. Birinci 
umumî müfettişlikle muhabere halindeyiz. Şark 
vilâyetleri İçin geçeri sene Erzurum'da bir Köy 
enstitüsü açmıştık. Diyarbakır'dan sonra Van 
ve Muş'u da düşünmekte ve, tetkikatını yap
maktayız. Köy enstitülerinin daha dört senelik 
bir hayat içerisinde, eski rejimler ve devirlerde 
mütemadiyen kendisinden alman, fakat kendi
sine lıiç bir şey verilmiyen köye ve köylüye 
yeni şeyler vermek için bir yuva olmağa baş
ladığı dün Sıhhiye vekilinin burada söylediği 
püzel tehşiratta gizlidir sanıyorum. Köylere 
Millî Şefimizin ifade ettikleri gibi öğretmenle 
gidiyoruz. Yine kendilerinin isabetle arzu ettik
leri veçhile öğretmenin dolduramıyacağı boş
lukları da ebesiylc ve sağlık memuriyle doldur-
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malî yolundayız. Bn suretle köye ve köylünün 
ayağına' hem irfan ışığı, bilgi ışığı, hem' de yaşa
ma imkanları verecek insanı götürmenin arife-
sindeyiz. 

Köy enstitülerimizden mezun edeceğimiz genç
leri, Çağlat* arkadaşımızın söylediği gibi, 20 ya
yında çocuk saymıyoruz; 20 yaşında genç, 20 
yaşında Türk genci sayıyoruz. 

İlk öğretimin üstüne verilmiş beş senelik ve 
is esasına müstenit bir terbiye alan bu Türk ev
lâtlarının çocuk olmıyaeağma inanıyoruz. Bu
günkü hayatın, değil 20 yaşında, ondan çok ev
velki yaşlavdakilcrc no büyük mesuliyetler tevdi 
ettiğini birbiriyle döğüşen milletlerin hayatın
dan misal alarak görmek, o kadar müşkül bir iş 
değildir. Bu 20 yaşındaki gençleri biz köye gön
derdiğimiz vakitte köyde bir mukavemet göre
ceklerine. asla ihtimal vermiyoruz. Bugün köy
lümüzün bize geri görünen manzarası, şimdiye 
kadarla Türk münevverlerinin o köylüden daha 
geri olmasından neşet etmiştir. Biz hangi me
deni vasıtayı köye götürdükte aklı erdikten 
sonra onu reddetti? Kinini yolladık. Ne oldu
ğuna itimat etmedi. Çünkü onu yolhyan mem
leket münevverine itimat etmiyordu. Onu ta-
lumıyordu. Fakat kininin sıtmadan titreyen 
vücudunu titretmez bale getirdiğini görünce 
hattâ sıtma olmadığı vakit vücudunu kuvvetli 
hissettirdiği İçin bir nevi kuvvet ilâcı gibi onu 
almağa başladı. Bunun için Köy enstitülerin
den mezun edeceğimiz gençler geri ruhlu bir mu
hite gidecek değillerdir. Onlar kendi kardeşle
rine iyi şeyler götürüyorlavdır. Onların dert
lerine deva bulmak için oraya gideceklerdir. 
Köylüler onlardan çok daha az tahsil görmüş 
eğitmenleri de bağırlarına basmışlardı, onları 
da bağırlarına basacaklardır. Bununla biz her 
türlü ihtimali ve hatıra gelmesi" muhtemel her 
türlü tedbiri derpiş ile -mükellef olduğumuz için 
bunları da düşünmüş bulunuyoruz. Onun için 
geçen sene yüksek tasvibinize iktiran etmiş 
olan köy enstitülerini teşkilâtlandırma kanu
nunda Köy enstitülerinden mezun olacak genç
lerin ne suretle tâyin edilecekleri ve iş yapa
cakları sarih surette gösterilmiştir. Bu genç
ler, tek olarak gönderilmiyeceklerdir. Bu genç
ler sekiz, on köyden mürekkep mıntakalara, böl
gelere ayrılacaklar ve o bölgelerin başına gezi
ci başöğretmeni ev konacaktır. Müteaddit bölge
lerden mürekkep olan bîr grupun başına da bir 
ilk tedrisat müfettişi getirilecektir. O müte
addit gruplar teşekkül ettikten sonra onların 
başında vilâyetin Maarif müdürü bulunacaktır. 
Bu suretle tek tek gönderilmiycceklerdir. Tıp
kı uzviyette olduğu gibi selül ve doku nizamı 
halinde bir hayat mecmuası olarak mütalâa edil
mişler ve tertipleri böylece kanunlaşmıştır. 

Köy enstitülerimizin bu suretle mensuplarını 
bir teşkilâta bağlamış olmak bize arkadaşımızın 

ileri sürdüğü endişenin yârit olmadığı kanaati
ni vermektedir. 

İlk öğretim meselesinde ikinci dâvamız bu
gün mevcut olan ilk öğretim teşkilâtını daha 
uyanık tutmak, daha işler hale getirmektir, 
bundan hemen 10 sene evvel Cumhuriyetin İÜ 
ucu yıl dönümü münasebetiyle 10 yıl içerisinde 
muhtelif hükümet dallarında yapılmış olan iş
lerin hulâsası o zaman başvekil -olan İnönü'nü 
takdim edildiği vakit kendilerinin teessürle gör
düğü rakam, ilk öğretimin verimine gitti. O za
man mebus olan arkadaşlarım Başvekil İnönü'
nün feryadını bu kürsüden dinlemişlerdir. O 
zaman bütün 3 ve 5 sınıflı okullardan, çıkmış 
olan talebenin yekûnu ancak 20 bini tutıiyordu. 
.Evvelki sene ve geçen KCIIC bu rakam 70 bini 
bulmuştur. Fakat biz bu rakamı da kifayetsiz 
gördük. Çünkü ilk okulların birinci sınıfına 
gelmekte olan talebe 200 küsur bin olduğu hal
de ikinci sınıfa 100 bin küsuru geçmektedir. 
Burada bazı arkadaşlarımın buyurdukları gibi 
değildir, bu geçnıeyiş şehirden ziyade köyde 
olmaktadır. Bu suretle büyük bir fire vere ve
re 250 bin kişilik birinci sınıf 5 nci sene sonun
da 70 bin kişilik mezun vermektedir. Şu hal
de arada kaçmalar oluyor demektir. Bunu ön
lemek için geçen sene. çıkmış olan kanun, cs-
kidenberi mevcut ve bildiğimiz Tedrisatı ipti
daiye kanunu muvakkatinin köy okullarına ve 
köy öğretmenlerine ait olan ahkâmını da tadil 
ettiği için devam meselesini halletmiştir. 

O kanunda okulların açılması, kapanması dâ
vası bir nizama -konmuştur. Bir arkadaşım 
bunun nizama konmamış olduğunu söylediler. 
Ona cevap olmak üzere arzediyornm: Konmuş
tur. İsmail arkadaşımın istediği gibi hapis ce
zasına kadar da bu mevzuda ceza vardır. Son 
gezimde bir vali yolda müsadif oluduğum zaman 
cezalan kâfi görmediğini söylemişti. Verdiğim 
cevap şu oldu: « Elinizde hapise kadar kanun;. 
salâhiyet mevcut. Okula evlâtlarımızı getirmek 
için bunları idam mı edelim? ». Onun için eli
mizdeki kanuni salâhiyet kâfidir.: İdare adam
larımızın, mesul arkadaşların bu kanuni salâhi
yeti sıkı tutup tatbik etmesi meseleyi hallede
cektir. Böyle bir ikazı yapmak için vilâyetle
re kendi hususi vaziyetlerini ayrı ayrı gösterir 
tamimler yaptık. Radyoda bütün millete İri tab
ederek bendeniz konuştum. Ondan sonra Baş
vekilimiz bütün valilere bir tamim yaptı 
ve bu tamimde okullara devam nispetinin 
valilik vazifesinde İm arkadaşların muvaffaki
yetine miyar olacaklarını, sarih surette zikretti ve 
yine bu tamimde seyahatları esnasında, Millî Şefi
mizin bu meseleyi soracaklarını, yakından ala
kadar olacaklarım kendilerine ihtar etti. Onun 
için işe başladığımız bu sene ve önümüzdeki sene, 
devam meselesinin esaslı bir surette bir hal 
tarzına varacağı kanaatindeyim, 

Şehir okulları Tedrisatı iptidaiye kanunu 
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muvakkat hükmüne tabidirler. Eskiden kalma 
tedrisatı iptidaiye meclisleri okulların açılma ve 
kapanma •zamanını tâyin ve tesbit ederler. Dağ-
lıoğlu arkadaşımın dediği gibi; bu sene mayısta, 
o bir sene temmuzda kapanmak gibi bir şey vâki 
olmamıştır. Bu sene arzettiğim tedbiri, gerek ve
kâletin, gerek Başvekâletin bu tamimleri dola-
yısiylc dalıa sıkı tutmak istiyen İstanbul vilâ
yeti, okulda okuma müddetini artırmak istemiş
tir. F'akat İstanbul okullarında bir kısım has
talıkların mevcut oluşu dolayısiylc sdıhi .lıc-
yetin bu kadar uzatmaya taraftar olmaması su
retinde bir karara varmasiylc tadil edilmiştir, 
Yoksa tedrisatı iptidaiye meclisinin vermiş ol
duğu karar muta idi ve o surette tatbik edile
cekti. Düşüncemiz -tahsil müddetini, memleketi
mizin hayat şartlarına uydurarak uzatmaktır, 
loşa tahsili siz de, talimin ederim ki, istemez
siniz. Hayat şartlarına, ekonomik şartlara uyu
larak daha uzun bir zaman çocuklarımızın okul-
laı-da kalması, onlarda beğenmediğimiz alışıldık
ların bertaraf edilmesi- için de en müessir bir 
vasıtadır. İlli okul dâvamızda bu'14,5 milyon lira 
fazlalığın içerisinde 100 000 liraya yakm bir pa
ra da yine ilk öğretime yardım maksadiyle kon
muştur. Bu para, bir zamanlar vatanımızdan 
uzak kalmış ve sonra ona iltihak etmiş, kavuşmuş 
ohın Hatay'da yabancı kültürlerin ana dilini ken
dilerine unutturdukları vatandaşlarımıza bu 
unuttukları ana dili daha etkili bir surette öğret
mek için yârdım maksadiyle konmuştur. 

İkinei fazlalık, orta öğretim mevzuundadır, 
Buraya 1 077 000 lira konmuştur, Arkadaşlarım 
gerek ilk öğretmenler, gerek.orta öğretmenler ve 
gerek yüksek tahsil mensupları için refahtan bah
settiler, Maarif vekilinin vazifesi şüphe yok ki. 
kendi teşkilâtında bulunan insanların daha iyi 
çalışmasını sağlıyacak maddi tedbirleri de al
maktır. 

Fakat İm tedbirler, teşkilâtımız mensupları 
hususi zümre halinde - bir kere daha arz eti niş
tim - hususi zümre halinde asla düşündürmeme-
lidir. Çünkü Maarif veki'lliği vazifesini, verdi
ğiniz bu arkadaşınız, diğer memurların mensup 
olduğu vekaletlerin iştigal ettiği müşterek işle
rin de müşterek mesuliyetime dahil bir vatan
daştır. Onun. için umumî hükümler ve umumî 
esaslar dışarısında hususi hükümler, ve hususi 
esaslar ile herhangi bir teşkilâtın mensuplarını 
terfih etmeğe kalkmak Devlot nizamında haki
katen aksaklıklar yayıar. Şahsan ben buna ta
raftar değilim. Burada bazı arkadaşların buyur
duğu gibi ilk öğretmenler refahtan mahrum da 
değillerdir. 30 senede 20 'lirada kalmış hangi 
arkadaşımız varsa hangi kazanın hangi köyünde 
ise ismini bana söylemelerini huzurunuzda ken
dilerinden istirham ediyorum. Bütün öğretmen
lerin intibakı yapılmıştır. Bunlar içerisinde 
müteaddit ve muhtelif kanunların tatbikmdaıı 
mütevellit bazı küçük mağduriyetler olabilir. 

Amma esaslı ve muvazenesiz bir mağduriyet' 
mcvzuubalıis değildir. Aldığımız İm 14 milyon 
liranın mühim bir kısmını orta okul ve liseleni-
mizdeki öğretmenlerin terfiine tahsis etmiş bu
lunuyoruz. 1941 don kalmış G7 öğretmen, 1942 
den kalmış 367 öğretmen ve şimdi içine girece-
ğ'İmiz sene yani 1943 de torfi edecek 344 öğret
men terfilerini elde etmiş bulunacaktır. Şu hal
de 778 öğretmen 3 bin küsnrluk bir kadrodan 
terfi etmiş olacaktır. Bundan başka 55 memur 
da, orta öğretmen kadrolarına dahil, terfi ede
cektir. Günün hu şarjlar içinde ve diğer teşki
lâtlara nispetle bu torfi derecesi küçümsenecek. 
bir terfi nispeti değildir, 

Dağlıoğlu arkadaşım, haklar verildikten 
sonra vazife istiyor. Halbuki biz, vazifelerimizi 
yaptıktan sonra hak istemeğe alışmışız ve iş ar
kadaşlarımızı da buna alıştırmağa çalışıyoruz. 

Orta öğretimde hu sene denemeli bilimler 
için bir kurs yapacağız. Bunda tabiat bilim
leri, fizik, kimya öğretmenleri bulunacaktır. Bu 
kursla seneler önce tahsil kaynaklarından çık
mış bulunan öğretmenlerimize geçirilmiş zaman 
mesafesi içerisinde gerek öğretme usulleri ba
kımından, gerek öğretilecek maddeler bakımın
dan faydah olmak kararındayız. Nitekim lise 
müdürlerini de bir kongre imlinde toplamayı 
düşündük. Dağlı arkadaşım buna da temas et
tiler. Bu da liselerimizin umumî kültür verme 
bakımından yalnız kemiyet değil, keyfiyetleri
ni de yükseltmek için lüzumlu ve faydalı bir 
tedbir olduğu içindir. Maaşlarla işleri biz bir
birine karıştırmıyoruz. Maaşlar ayrı meseleler, 
işler ayrı meselelerdir. Bu işler için tahsis edil
miş hakikaten küçült bir parayı maaş olarak bu 
tarafa devretmekle, zannetmiyorum tavsiyeleri
ni yapmış olalım. Bununla doğru bir şey yap
mış oluruz, kanaatinde değilim! 

Fazla olarak aldığımız paralar içerisinde bü- • 
yük yekûn, teknik öğretime aittir. Biz Türk 
milletinin makineye 'ısınmasını, makine kullan
masını ilk öğretim meselesi gibi kurtuluş dâva
larından biri saymaktayız. Çünkü 20 milyona 
çıkan nüfusumuz, makine ile kendiliğinden 40 
milyon, 50 milyon 60 milyon olacaktır. Nüfu
sumuzu ve nüfuzumuzu arttırmanın birinci âmil
lerinden birini teknik öğretim meselesi bellc-
yoruz. Onun için 9 sone üzerine yaptığımız 
programı mümkün olduğu kadar kısa zamanda 
- General Eyüb arkadaşımızın dediği gibi -
kısa zamanda tahakkuk ettirmek ve o kısa za
manda bir seksen milyon lira için daha tekrar 
huzurunuza gelmek istiyorum. O gün, ' benim 
için en büyük saadet olacaktır. Bunu yapmak-,. 
ta üç şeye ihtiyacımız olacaktır : 1 - insan, 
2 - Makine, malzeme, 3 - Bina, Yavuz Abadan 
arkadaşımın dediği gibi gelişigüzel değil, düşü-' 
nerek ve esaslı . tedbirlerini alarak eleman me
selesini halletmek yolundayız. Bütün esbap ke
maliyle. talıassül 'etsin, ondan sonra iş görelim,. 
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Bunu dedik mi bizden evvelki nesilleri taklit 

, etmiş ve o nesillerin bugün bizim önümüzdeki 
vaziyetine biz de düşmüş oluruz. Biz işe baş
larken kusurlarımızı, eksiklerimizi bilmekteyiz. 
Eğer bunların tamamlanmasını beklersek sittin. 
sene bunun itmam ve ikmali mümkün olamaz. 
Korku nerededir? Tertipsiz işe başlamak, bil
memek ve körükörüne yürümek... Halbuki bi
zim gözümüz iyi görüyor, noksanlarımızın fari-
kıyız ve onların tashihi için tedbirler alıyoruz. 
Onun için, eleman yetiştirmekte bilfarz teknik 
ve meslekî Öğretim işlerinde, yüksek ticaret 
okullarından yetişmiş bir ticaret lisesi öğret
meni gayri kâfi ise, kendisi de orada hocalık 
yaptı, bundan oradaki hocaların mesul olması 
lâzımgclir. Sonra burada meslek öğretmen oku
lu açtık. Talebesini arttınyonız. Gazi terbiye 
enstitüsünün talebesini dör yüze çıkardık, altı 
yüze çıkarmak için tedbir alıyoruz. Eski koy 
Öğretmen okullarından devraldığımız mezunla
rı Hasanoğlan'da okutuyoruz. Gazi terbiye ens
titüsüne geliyorlar. Ziraat enstitüsüne geliyor
lar, okutuyoruz, bütün bocalan kendilerinden 
memnundur. Bu nevi yüksek tahsil görenleri 
hoca yapmağa savaşıyoruz. Binaenaleyh, gelişi
güzel işimiz yoktur. Yürüyüşü güzel işlerimiz 
olmasına bütün varlığımızla gayret etmekteyiz. 

Sanat okullannın, tasvibinize mazhar olmuş 
olan Teknik Öğretim kanunundan önceki vaziyeti 
şu idi: Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Aydın, 
Sivas, Kastamonu, Diyarbakır, Konya'da 9 sanat 
okulumuz vardr. 1941 - 1942 dere yılmda Adana'-
dakini açtık. Şimdi biten ders yılında Çorum, 
Edirne, Eskişehir, Kayseri, Malatyadakileri aç
tık. Önümüzdeki sene Samaun, Balıkesir, Trab
zon, Gazianteb, Afyon Denizli, Erzurum, Burdur 
sanat okullarını açacağız. Makine bulursak ve 
askerde bulunan öğretmenlerimiz geri dönerlerse 
daha fazlasını da açmak imkânım bulacağız. Şu 
halde iki sene içnde 9 sanat okulunu yirmi üçe 
çıkarmış bulunuyoruz. Bu rakam karşılaştırıldığı, 
vakitte insanın içine gelebilir; acaba okul ade
di mi artıyor, yoksa hakikaten bu işin istediği 
tezgâhı, hocayı da bulup evvelki sanat okulları 
gibi işliyor mu ? Size vereceğim cevap, Mm arzu* 
ederse şahsen bu yeni açtığımız okullara gidip 
bizzat görmeleridir. Gidiniz görünüz, ba
cak kadar Türk çocukları tezgâhları' başında 
çalışırken döküm dökerken, tahta, rendelerken, 
mengenede uğraşırken nasıl canla başla uğraşı
yor, Gidip görünüz. Son seyahatimde Adana'da, 
Malatya'da gördüm ve heyecanımı zapt için 
kendini tutmıya mecbur kaldım. Arkadaşlar, 
üç saatlik yoldan gelenler var. Kendilerine öğ
retilen şeyleri yürekten öğrenmek için uğraşıyor 
çocuklar. (Bravo sesleri). 

Eski konakları almışlar, ellerinden geldiği 
kadar tamir etmişler. Yeni binaların ihale ve 
yapılmasma intizarla gül gibi temiz tuttukları 
bu binalar İçerisinde vüeııde getirdikleri atölye

leri, sınıfları gömmek hakikaten gönül ferah
latıcıdır, Bu milletin nelere müstait ve nelere 
muktedir olduğunu hakikaten anlataeak birer mi
saldir. Onun için yalnız okul adedini size -say
mış olduğumu sanmamanızı rica ederim, 

Kız enstitüleri de aynı suretle büyük bir dik
katle genişletilmekte ve çoğaltılmaktadır. Kanun 
çıktığı zaman 15 kız enstitümüz vardı, 41 - 42 
yılında 5 ilâve ettik 20 oldu. Biten serte de 8 
ilâve ettik 28 oldu. Önümüzdeki sene bundan 
daha fazlasını yapmak için tedbir alıyoruz, 
Akşam erkek sanat okulları ve akşam kız sa
nat okulları için de aynı geniş ölçüde tedbir al
maktayız. 

Bu vesile ile yüksek huzurunuzda bir haki
kati ifade etmek isterim. Şimdiye kadar biz
de bazı şeylerin hep numunesi yapılıyordu. Nu
mune mektebi, numune çiftliği, numune hasta
nesi. Artık bit devri kapamak lâzımdır. Numu
neler değil, büyük nispette, medenî seviyemizi. 
yükseltmek içiiı büyük nispette ve geniş ölçüde 
büyük işler lâzımdır. Numune mektebi ile ilk 
okul, numune çiftliği ile ziraat enstitüsü, numu
ne hastanesi ile sağlık kurumu olmıyacağınr an
lamamız lâzımdır (Bravo sesleri). Biz peraken
deci değiliz, toptancıyız. Onun için daima bin
lerden bahsediyorum, on binlerden bahsediyo
rum, yüz binlerden bahsediyorum. Bir kaç yıl 
önce on sekiz milyon olan nüfusumuz, her halde 
yirmi milyona çıkmıştır. Onun için bu rakama 
uyar iş görmeğe alışmalıyız.' 

Teknik Öğretimin bir mühim dâvası da. is
tanbul'daki Yüksek mühendis okulunu genişlet
mek olduğu gibi, Ankara'daki Yüksek mühen
dis okulunu da açmaktır, istanbul'daki Yüksek 
mühendis okulumuz günden güne tekâmül edi
yor. Yeni yetişmiş gençler talim heyetine giri
yor, Talebe sayısı arttırılıyor. Mevkut ve ders 
kitabı halindeki neşriyat bizi memnun edecek 
şekilde artıyor. Teşkilâtında da değişiklikler 
yapmayı, bir rektörlük vermeği ve şubelerini 
birer dekanlık haline getirmeyi düşünmekte
yiz. Lâboratuvar bakımından, bina bakımın
dan genişletmek için bütçeye tahsisat konmuş
tur. 

Ankara'daki politeknik teferruatlı bir me
sele. 'Projeleri hazırlanmıştır. Yüzde bir mik^ 
yasındak - ki ancak o suretle ihale olunabilir -
plânları da bitmek üzeridir, 1943 sonlarında ve
ya 1944 başlarında inşaata başlanabileceğini 
kuvvetle umuyorum, 

Teknik öğretimin iki ucu vardır, bîri köy
lere giden ve demircilik, marangozluk, kızları
mıza, yıkanma, giyinme, çocuğa bakma Öğreten 
kadın, erkek kursları; diğeri teknikum ve poli-
tekniklcrdir. Biz ortası ile meşgul olduğumuz 
nispette bu iki uçla da meşgul olmaktayız. Köy 
kurslarını arttınyonız. General Şefik arkada-
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şıraızm pek güzel izah buyurdukları gibi ve Ge
neral Eyüp arkadaşımızın da arzularını yerine 
getirecek şekilde tedbir alıyoruz. Ankara'da açıla
cak olan Yüksek mühendis okulunun açıldığı za
man hoca olacak elemanları da düşünmüşüzdür, 
Onlar da tahsillerini görmektedirler. 

Umumî olarak fazla aldığımız tahsisatın nere
lere verileceğini böylece arzetmiş bulunuyorum. . 

Şimdi bütçenin^ umumî heyeti görüşüldüğü 
zamanda beyanlarını dikkatle dinlediğim Gl. 
Karabekir arkadaşımın ileri sürdüğü bir kaç 
nokta üzerinde ben de durmak istiyorum. Sa
yın arkadaşım beyanları arasında orta okul ve 
liselerimizin beceriksiz talebe yetiştirdiğini söy
lediler. Bütün arkadaşların burada konuştukları 
zamanda tenkidlerini, ikazlarını büyük bir sa
mimiyetle dinleyip mesuliyetini üstümüze aldı
ğımız idâvada acaba yanlış bir iş görüyor mu
yuz? görüyorsak düzeltelim yolundayız. Güzel 
niyetle söylenen bu sözleri aynı güzel niyetle 
ben de dinledim. Kendi kendime sordum: Acaba 
böyle midir? bizim orta okul ve liselerimiz be
ceriksiz çocuk mn yetiştiriyorlar? Bendenizin 
düşünce tarzım şu oldu: Bir defa memlekette 
«Palpable» olan, yani elle tutulur mahiyette 
olan işlere bakalım. Şu Cumhuriyet devrinde, 
memlekete kilometrelerce demiryolu döşendi, dik 
başlı muazzam dağlar delindi, içerisinden şimen
diferler geçirildi. Kim yaptı bunları? Düşünü
yorum, vicdanıma verdiğim cevap şu oluyor: 
Bu bizim orta okullarda okuttuğumuz, liselerde 
okuttuğumuz çocuklar aralarından çıktdar, mü
hendis mektebine veyahut başka okullara git
tiler, mezun olduktan sonra bunları yaptılar. 

Dün Sıhhiye vekilini dinlerken hatırımda 
kaldr. Çiçek için 14 milyon- aşı yapılmış. Bunu 
yapan buradaki müessesede çalışan Türk çocuk
larıdır. Onlar da bizim orta okullarda okumuş
lar, lisede okumuşlar, Tıp fakültesinden çık
mışlar, gelmişler ve bu işleri yapıyorlar. Sonra 
şurada, Yozgat'ta orta okuldaki çocuklar, bir 
takım resimler yapmışlar," bu resimleri almış
lar Londra'ya götürmüşler. Şimdi şu anda kim 
bilîr ne kadar ziyaretçi hayranlıkla o çocuk
ların yaptıkları resimlere bakmaktadır! Bilmi
yorum, arkadaşım orta okul ve lise mezunla
rından bu arzettiğim mevzulardan başka sahada 
mı beceriklik istiyorlar? Ben umumî olarak 
bir beceriksizlik görmüyorum. Belki bunların 
içerisinde bîr kaç durgun, anormal çocuklar 
mevcuttur. Fakat biz aldığımız neticeden mem
nunuz. 
ıSÖzleri arasında umumî olarak, kırtasiye me

selesinden bahis buyurdular. Bendeniz her sene, 
bittiği zamanda vekâlet evrakında bir bilanço 
yaptırırım. Bu bilançonun 1939 dan .bu yana 
olanım arzedeeeğim. 

1939 da 109 000 evrak gelmiş, bizim vekâle
te. Sene sonunda işi bitmiş olan 108 000 dir. 1516 
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evrak kalmıştır. Bu kalmış olan evrak tespit 
edilerek, numarasiyle, mütaakıp senenin başın
da muameleleri bitirilmek üzere çalışılır. Bu 
demek değildir ki, 1516 evrak vekâlette kal
mıştır. 1940 senesinde 148 317 evrak gelmiş
tir. Bunun 103 000i gitmiş ve 1056 kalmış. : 

Z. ARKANT.(Yozgat) — Burada bir yan
lışlık olsa gerek. Kalan 1056 olduğuna göre 
çıkan evrakın daha fazla olması lâzımgelir. 

MAARİF VEKİLİ H. A. YÜCEL (İzmir) — 
Affedersiniz 148 000 olmıyacak Bunu şöyle ifade 
edeyim: 1939da 1516 evrak, 1940 da 1056 evrak, 
İ941 de 605 evrak, 1942 de 615 evrak kalmış
tır. Şu halde yüz küsur biri evrak gelmekte ve 
her sene azalmak üzere bu evrakm % 99 u 
muamele görüp gitmektedir. Kalan evrak da 
meselâ tahsil derecesinin tesbiti için vâki mü-. 
racaatlardır ki, bu hususta muhtelif memleket
lerde muhtelif mekteplerde yapılan tahsil vazi
yetinin tesbiti, mahalleri ile muhabereye bağlı
dır. Bununla şunu ifade etmek istiyorum ki, 
kırtasiyecilik bu şekilde bizi endişeye sevkede-
cek: vaziyette değildir ve korkacak gecikme
ler olmamaktadır, 

Arkadaşımın temas ettiği meselelerden biri 
de Üniversite davasıdır. Diğer arkadaşlar da 
bu noktaya temas buyurdular. Üniversiteler her 
memleketin kendi sosyal ve ekonomik şartları
na ve tarihlerine göre doğuyor ve teşekkül edi
yor. Avrupa üniversitelerinin mühim bir kısmı 
orta zamandan intikal etmiş, menşei bizim eski 
medreselere benzer müesseselerdir. Sorbon, 
Oksfort, Kembriç, Frankfurt böyledir. Bir çok 
Avrupa üniversiteleri de bunun gibidir. Bun
ların içinde menşei medrese olmryarak yeni 
zamanda açılmış olanları da vardır. Berlin 19 
ncu asrın başında, Hamburg 20 nci asrın başın
da açılmış üniversitelerdir. Bizde medreseler 
bulundukları zamanın ilerilcmelerini takip ede
medikleri için Tanzimattan sonra da bun
dan evvel -tıbbiyenin kuruluşunda olduğu gibi, 
ıslahatçılar kâfi cesaretle bunlara müdahale ede
memiş, bunlar da kâfi liyakatla kendilerini 
zamanın ihtiyacına uyduramamışlardır. Onun 
için bizde tanzİmatın ilânından hemen 30 serte 
gibi uzun bir zaman geçtikten sonra: Darülfü
nunun kurulması bir mesele olarak ortaya kon
muştur. Üniversitelerin daima halı olan ihtiyaç
lardan doğmadığına.Şarkta Türklerden misal 
getirmek mümkün olduğu gibi Garplilerden de 
misal getirilebilir. Mesalâ Almanya'da Frank
furt, Ammaİn,'Girren, Marburg'da birer üni
versite vardır. Bunların arasındaki mesafe 
bugünkü nakil vasıtalariyle bir saat bile tutmaz. 
Halbuki tarihten intikal eden bu müesseseler 
günlük ihtiyaçlara kurulsa idi üçünden ikisi açıl-
mamalıydı. Netekim bizim Erzurum'da Selçuk
lar devrinde {Yakutiyc) medresesi Dar - üş - şifa, 
(Hatııniye) medresesi Dar - ül - hadis olarak, 
yani birisi tıp, diğeri teoloji fakültesi olarak ya-
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pılmıştır. Erzurum'un^ çok yakınında olan 
Tercan'da da (Manıaİıatun medresesi) vücude 
getirilmiştir. Demek ki, alelıtlak ihtiyaç mese
lesi olarak değil, devrin zaruretleri, üniversi
teleri meydana getirmiş demektir. Bununla 
Sunu arzetmek istiyorum: Üniversiteler bir umu
mî kaideye uyarak doğmuyorlar. Hor memle
ketin kendi tarihine ve ihtiyacına, kendi sosyal 
ve ekonomik şartlarına göre vücut huluyorlar. 
Şu. halde arkadaşımın arzu ettiği gibi, anla-

, (lığıma göre üniversitelerin kırlarda ve şehir uzak
larında kurulması bir dilek meselesi olamaz. Bu 
nevi üniversiteler Amerika'da vardır. Amerika'-_ 
ya gitmedim, fakat resimlerini gördüm, tetkik 
ettim, bilenlere sordum, Amerika'dan «Kır» 
dediğimiz şey bizim memleketteki kır değildir. 
Bütün medenî vasıtaları tamam olarak şehrin 
uzağında demek, hakikaten şehirden'uzakta. dc-

. mek değildir. Çünkü onlar münakale vasıtalariyle 
şehre bağlı müesseselerdir. Esaısen ' kendileri 
bir şehirdir. Meselâ Prineton, Vilsonun rek
törlük ettiği Prineton üniversitesi, kırda,' ta
biat içerisinde yapılmış üniversitelerden biri 

. olarak söyleniyor, • Bunun resmine bakılınca fil
hakika ağaçlar ve ağaçların arkasından dağlar 
görünüyor, fakat aynı zamanda Ankara gibi 
bir şehir de gözükmektedir. 

Bizdeki üniversite, arzettiğim. vaziyette, bir 
rüptürle, bir kopma ile Tanzimatçılar tarafm-

.dan darülfıınun şeklinde kurulmuştur. Diğer 

. ayrı teşekküller de birleştirilerek üniversite ha
line gelmiş ve yenileri de açılmıştır. Bunu İs
tanbul'un dışında yapmak bir defa nakil ve me
denî vasıtalar bakımından güçtür, 

Çünkü şehirsiz yerde üniversite olmaz. Zira 
cemaat bulunmaz. Kırlarda, tabiat içinde üni
versite yapan memleketlerde yatılı talebelik yok
tur. Bizde talebe büsbütün ayrı yaşayış şartları ' 
ile hayatını geçirmektedir. Bizde bu yapılmış 
olsa o zaman kışla halinde yatakhaneler, dersa-
neler . . . yapmak, yemek tertibatı almak lâzım-
geleccktir. Bir üniversite tahsili yapmak için 
lâzımgelen medenî vasıtaları ve bir üniversite 
tahsilini itmam için lâzımgelen malzemeyi.bul
mak imkânsızdır, istanbul'da düşündüğümüz 
ve plânlastırdığımız üniversitenin taazzuvu böy
ledir; Bayazıt'tan haşlar, Vezneciler'i atlar, 
Tıp fakültesi hastanelerinin bulunduğu kısma, 
Çapa ve Şehremini'ne kadar gelir. Yanan Zey
nep Hanım konağı bu bütünün cüzlerinden bi
ridir. Arkadaşımm buyurduğu gibi lâalettayin 
orası yandı, başka bir yek yoktur diye, müsa
ade buyururlarsa kendi tâbirlerini kullanayım, 
oraya şöyle bir çakılmış değildir. Düşünülmüş
tür, plânı yapılmıştır, tertibatı alınmıgtr. O 
şekilde Zeynep Hanım konağının' yeri, civarı is
timlâk edilmek suretiyle fen ve edebiyat fakül
tesine tahsis olunmuştur. Hattâ Tıp fakültesi 
için bu sene/Şişli'deki çocuk hastanesinden idrar 
yolları kliniğini getirdik, ilk imkân hâsıl oldu-
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ğn vakit Bakırköy'ündeki akıl hastalıkları klini
ğini - yenisi yapılmak suretiyle - çocukları ta ora
lara götürmekten kurtaracağız. Arzettiğim gi
bi plânımız, Bayazıt ve Süleymaniye'den ta 
Şehremini'ne ve Çapa'ya kadar yayılmaktadır. 

Ankara'ya gelince: Ankara üniversitesi bir 
büyük tarih mahsulüdür; istiklâl savaşı, istiklâl 
savaşı olmasa îdi, Ankara Devlet merkezi ya-
pılmasaydı burada bir üniversite olmazdı. 'O 
halde Ankara'daki bu üniversitenin oluşunun 
tarihi sebebi doğrudan doğruya istiklâl savaşı
dır ve Ankara'nın Devlet merkezi oluşudur. 

Burada hukuk fakültemiz vardır, Siyasal bil
giler okulumuz vardır, Gazi terbiye enstitüsü 
vardır, Ziraat enstitülerimiz vardır, Dil -: Tarih 
fakültemiz vardır. Eksik olan fen ve tıpfakül-
teleridir. Âzami bir sene sonra Tüksek mühen
dis okulunu burada kurmaya başladığımız za
man Fizik - Kimya şubesi kendiliğinden fen' 
fakültesini doğurmuş olacaktır. Bu suretle po-
litekniğin kuruluşu aynı amanda,bir fen fakül-

• t esinin kuruluşunu da bize temin edecektir. Şu 
halde bîr Tıp fakültesi noksan kalıyor demektir. 

Ankara'da bir Tıp fakültesi kurmak hakika
ten zaruridir. Bunun kurulması için geçirilmiş 

'. bergün, memlekette sıhhat koruyucusu olan insan
ların çoğalması hesabına bir kayıptır. 

Ankara Üniversitesini tamamladıktan sonra 
memleketin garp kısmında istanbul Üniversitesi, 
merkezinde Ankara üniversitesi; haritamızı göz-
önüne getirdiğimiz vakitte kendiliğinden bir 
boşluk dikkati celbeden NitekÜm bu düşünce. 

. ile Ebedî Şefimiz Atatürk de Şarkta, Van'da 
bir üniversite yapılmasını istemişti. Benim de 
salisen temennim budur. Amma bu, Van'da mr, 
başka W\v merkezde mi daha müsaittir, tetkika-
tmı yapmış değiliz, güç bir şey diyemem. Esa
sen bu mesele üstünde İnşa bir zamanda hare
kete geçmeyi de mümkün görmüyorum. Fakat 
Şarkta bir üniversitenin yapılması zaruridir. 
Bu insana ilk bakışta bÜ,v hayal gibi gelir. Ne 
yapalım ki hakikatleri hayaller doğuruyor. Ar
kadaşımın izahından aıüıyabildiğim ikinci nevi 
üniversite bu nevinden bir şey mi bilmiyorum. 

, Anladığım kadarına göre bizim memleketimiz 
henüz büyük şehirler dışında üniversite tahsilli 
vovecek müesseseleri ne besliyebilecck haldedir, 
ne de böyle b'ir üniversiteyi kurmak mülnkün-
dül'. Şehir içi olduğu halde bunların kurulma
ları hususunda çektiğimiz sıkıntıları hep bili
yorsunuz. 

Üniversite bahsi gelmişken arkadaşlarımın 
buyurdukları diğer cihetleri de cevaplamağa ça-. 
lışayım. 

Dr. Kemali Bayizit arkadaşım dişçi okulun
dan bahsettiler, Hakikaten yeri iyi değildir.^ 
Vaziyetleri o kadar müsait değildİT. Fakat geniş 
ölçüde, dişçi okulunu içerisine alacak b'ir inşaat 
yapmağa bu gün muktedir değiliz. Ani vaka-

| lan uınumî cerrahî klinikleri almaktadır. Me-
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selâ dedikleri gibi bir arabacının' ağzını:.at tek-
melese hastanelerden''birinin hariciye kılıniğine 
götürüyoı*l ar. . Arzulan' çok yerindedir. Dişçi 
okuluna 8 - 10 yatakb bir kılinik yapılması, ha
kikaten doğrudur, Bu senenin içerisinde bunu 
yapabilir miyim, katı olarak söz veremem. Tet
kik ettiririm, imkân varsa bu sene yaparız, ol
mazsa gelecek sene yaptırmak îmkânmı ararız. 

:; Yavuz Abadan arkadaşım, üniversite vazi
yetine temas ettiler. Benim buradan söylemekle 
.-mükellef olduğum bîr çok cihetleri dün orada 
vazife almış bir arkadaşınız şahit sıfatiyle hu
zurunuzda arzetti. Bunlara temas edecek değilim. 

Sordukları şu idi: Üniversitenin teşekkül 
tarzı nasıl olmalı? Üniversitenin hükmi şahsi-. 
yeti ^yoktur. Fakat bıı, üniversite istiklâlsizdir 
demek değildir. 

'Çünkü Maarif vekâletinden, şu zatı doçent 
yapınız, şu zatı profesör yapınız, şu işi şöyle 
yürütünüz, şu işi böyle yapınız diye emir ve
rilmemektedir, Doçentlerini kendileri intihap 

'ederler, asistanlarını kendileri inha ederler, 
profesörlerini kendileri seçerler, burada Maa
rif vekâleti nâzım vaziyetindedir. İcabında mü
dahale ederiz, 'idarî tarzımız budur. Binaen
aleyh bu idare tarzı hükmî şahsiyeti vermemiş' 
olmakla beraber ilmî istiklâli vermiş oluyor de
mektin 

Bütçelerine gelince; Fakülte dekanları otu
rurlar, masraflarını beraber .tesbit ederler. Rek
törlük vekâlete o suretle teklif eder. Teklif, bü
tün şubelerimizde olduğu gibi almakta oldu
ğumuz paranın lâakal on mislidir. însaallah 
bir gün gelir Maarif bütçesi 200 milyon lira 
olur, o zaman yapılan bn bütçe tekliflerinin 
esaslı bir müessiriyeti hâsıl olur. Merkeziyet me
selesi Üniversitemiz için mevzuubahis değildir, 

• nispî istiklâl vardır. Sırası geldiği zamanda 
şahsiyeti hükmiye sahibi de olur, tam istiklâ
lini de elde eder. Yalnız demin söylediğim gibi 
bu istiklâl ve şahsiyeti hükmiye meselelerini. ta
rihlerine bağlamak lâzımgelir. Bir kanunla 
(şahsiyeti hükmiye verilmiş), bir kanunla (alın
mış) dedikten sonra esasen o müessesenin şehsi-
yeti -hükmiyesi yok demektir. Şahsiyeti hük-
miyosi var denen müessesenin Devlet bütçe
sinden başka kendi parası da olur. Vakıfları, 
emlâk ve arazisi bulunur. Talebesinden varidat 
;temin eder. Amerika'da milyonlara sahip olan 
bu gibi müesseseler vardır: Bizde olduğu gibi 
kolayca verilip alman şahsiyeti hükmiye hakikî 
bir şahsiyeti hükmiye değildir. (Doğru sesleri). 
- Talebe meselesine gelince; istanbul Üniver-

• site talebesi, imkânın âzami nispetinde yardım 
görmektedir. Bir defa yurtlar. Partimizin ve 
diğer teşekküllerin idare ettiği yurtlar. Bu se
ne ucuz yemek verilmesi için tertibat alınmış
tır. Ondan sonra mahallen yardımlar yapıl
maktadır. Bizim yaptığımız incelemeye göre 
yardım dışında kalmış talebe 300 - 400 içeri

sindedir. Halbuki Üniversitede. 10 000_ küsur 
talebemiz vardır. Bunlar için de mümkün olan 
şeyi yapmak için tedbir alıyoruz. 

Talebe birliği, zannımea çok faydalı .olmuş
tur. Evvelce ,̂ gençlerimiz kendi kendilerine bı
rakıldıkları İçin gençliğin, delikanlılığın ica
bı fazla ifratlara gitmişler ve niiiayet Hükü
met bu teşkilâtı lâğvetmek zaruretini duymuş
tur. Biz bunu yeniden kurduğumuz vakit 
doçentlerin, profesörlerin, dekanların ve rektörü 
vazifedar olarak yakından ilgilendirmek' istedik. 
Talebe birliği başına geçmiş olan arkadaşların 
birer birer ayrılıp rektör tarafından bu işin ele 
alınması, teessürü mucip olmamalı. Çünkü 
Üniversitenin başındaki arkadaş bunu bizzat 
eline abp yürütmek vazifesini deruhte etmiş 
demektir. Talebe birliğinin gerek yardım ba
kımından, gerek talebe içerisinde sporun ve gü
zel alışkanlıkların teessüsü bakımından faydala
rı daha şimdiden görülmektedir. Arkadaşım bü
tün bu teşkilâtı içerisinde talebeye verilmekte 
olan hürriyetin kâfi olmadığını ihsas edecek 
şekilde beyanatta bulundular. Bu bir doz me
selesidir ve onun'dozunu arkadaşım kendisi de 
pek iyi takdir eder. Verdiğimiz hürriyet dere
cesinin iyi oluşu delillerinden birisi, bana kür
süden seneler önce aynı okulda bulunuşumuzu 
hatırlatmalarının işaret ettiği mânada gizlidir. 
Bu bir takdir, mevzuudur; ne fazla, açılır, ge
nişletilir, ne de lüzumundan çok daraltılır. Bu
günkü durumu bendeniz şahsen makul bulmak
tayım^ 

Yine arkadaşım imtihan usulleri meselesine 
temas buyurdular. Biz imtihan, talimatnamesini 
hazırladık, birinci Maarif şûrasına verdik. Ora
da ineelendi ve Maarif şûrası bu talimatnameyi 
kabul etti. Kendileri bunun bir mütehassıs he
yete verilip tekrar tetkik edilmesini arzu buyu
ruyorlar. Bu hususta Maarif şûrasından daha 
salahiyetli hangi heyet varsa lütfen tavsiye bu
yursunlar, orada,tetkik ettireyim ve değiştireyim. 

Burada konuşulan hususlar işlerimizin mühim 
bîr kısmına taalluk etmesi itibariyle cevaplarr-
MU elimden, geldiği kadar kısa tutmıya çalıştığım 
halde mâruzâtım, epiy uzun sürdü. Aflerinizi 
dilerim, başınızı ağrıtıyorum. (Estağfurullah 

• sesleri) . 
. Burada konuşan arkadaşlarımızdan biri, eski 

eserler meselesine temas buyurdular. Biz son 
üç sene içerisinde Osmanlı tarihinin, tarihî ma
kam olan Topkapı sarayını ilk plâna aldık ve 
arkadaşımında buyurduğu gibi 3 - 400 bili lira 
ile maddi olarak lâakal 30 - 40 milyon liralık bina 
kazandık. Bunun tarihî kıymeti, sanat kıymeti 
ise para ile ifade edilemez. Şimdi ikinci plânı
mız Selçuk devrini ve onun merkezî olan Kon-" 

, ya'yi ele almak, oradan Antalya ve dolaylarına 
varjmak. Hakikaten bir kışım kiymetli eserler çök
meye mahkûm bir haldedir, Nitekim üç seneden-
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-beri üstünde durduğumuz Bursa'dalri Çelebi 

Mehmet türbesi de eğer böyle bir müdahale olma
saydı, maalesef çöküp yıkriacakmış. 

Mezarlar dâvasında; arkadaşımın buyurduğu 
' panteonu iki sene evvel düşündük. Evkaf, Diya

net işleri ve vekilliğimiz temasdadır, Bunları 
bir neticeye bağlıyarak, bir araya mı getirmeli, 
yoksa oldukları yerlerde tamirlerine dikkat mi 
etmeli ¥ Bir karara varacağız;' Bunun hari
cinde yalnız istanbul'da 60 türbeyi ki, bunla
rın içerisinde Fatih, Süleyman'ı kanuni, Şclıza-

', de türbeleri de dahildir, .büyük, küçük 60 esaslı 
türbeyi tamir ettirdik. 

Arkadaşım arşiv moaelesinc de temas ettiler. 
, • Biz Adliye vekâletinin büyük kültür severliği ile 

şer'i mahkeme eicillatını daha bu sene o da kıs-. 
men aldık. Bunların hemen tetkik edilmesi der
hal neşriyat yapriması mümkün olmasa gerek
tir. Halen bu sieiller elimize geçmiştir. 

Başvekâlete ait olan ve Başvekâletin bugün 
idaresinde bulunan arşiv mevzuuna gelince, bun
dan bir kaç sene evvel Başvekâlet müsteşarının 
reisliğinde toplanmış olan komisyonun verdiği 
karar mucibince Vekâlete bağlanacaktır. Fakat. 

. bugünün işi olarak bunu temin etmeğe imkân 
; yoktur. Çünkü yüzlerce vagon kâğıt tutmaktadır. 
Binası usulünde yapılmadıkça arşivi vekâlete 

; devretmiş olmak bir söz devrinden ibaret kala
caktır. 

Yalnız arkadaşımın beyanatı içinde bir nok
ta' dikkatimi pek celbetti. Kütüphane kitapların
dan bazılarının çalındığını söylediler ve kendi 
ellerine- Abdurralınıan Paşa kütüphanesinden 
çalınmış bir kitap geçmiştir dediler. Bu kitap 
hâlâ kendi ellerinde midir; veya zabıtaya haber 
verilmiş, takibat yapılmış mıdır? (Gülüşmeler). 

. Lütfen bendenize söylerlerse ona göre takibat 
yaparım. 

Neşriyat meselesinde, biz yalnız klâsikleri bas
makla kalmıyoruz; senelerdenberi Türk eserleri 
içinde hakikî bir anıt olarak duran ve bugünkü 
Türkçemizo nakledilmiş bulunan Kutadkubiliğ 
gibi, sonra Türk diline ait Tuhfetüzzekiye ve 
benzerleri gibi. bir çok kitapları bugünkü dili
mize.çevirmekteyiz. Zaten biz dünya klâsikleri. 
tercümelerini mîllî edebiyatımızın içinde dillen
miş görüyoruz, böyle alıyoruz. Çünkü bir Pa-
ustu benim güzel Türkçemle ifade ediş, Faustu 
mi 11 il eş tir inekliğim demektir. Nitekim eski Yu
nan eserlerini de ana dilimizde bu anlayışla 
okutmak istiyoruz. Zaman ve mekân itibariyle 
bizden çok uzak.olduğu halde onları bu şekilde 
kendimize yaklaştırmışız demektir. Klâsikle
rin tercümesini millî kültürümüzün başlıca 
alâmetlerinden saymaktayız. Çünkü onlar da 
bu.sayede ve bu mânada Türk eserleri oluyor
lar, 
.- Konservatuvar hakkında da bazı arkadaşlar 

temennilerde bulundular. Devlet konservatu-

' varından çıkacak ve Devlet artisti olacak genç
lerimiz, umumî kaidelere esas itibariyle Devlet 
memuru olarak tabidirler. Bunların meslekle
rinin hususiyetinden mütevellit ihtiyaçlarını 
karşılamak için bir Mütedavil sermaye kanun 
lâyihası hazırlanmış, Maarif encümenine gel
miş, orada .konuşulmuş ve kabul edilmiştir. Büt
çe encümeninde de konuşulduktan sonra huzu
runuza gelecektir. Bununla yardım imkânları 
hâsıl olacaktır. 

Devlet tiyatrosunda ve operasında kendi 
millî eserlerimizin oynanmasına gelince; biz 
henüz, bu tiyatro ve operayı tiyatro ve opera 
levazımı tamam olmak üzere tesis etmiş değiliz. 
Daha işin başındayız. Nasıl ki mekteplerimizde 
klâsik olmuş mevzuları okutuyorsak, yeni 
nazarivelerden, yeni çıkmış eserlerden balıset-
meyip' klâsik olmuş fikirleri ve kitapları veri
yorsak konservatuvarda da pek tabii .olarak 
klâsik olmuş eserleri temsil mevzuu olarak, ope
ra olarak vermekteyiz. Bu böyle yapılmazsa 
kuruluş devrinde bulunan Devlet kottservatuya-
rmm mektep mahiyeti zail olmak tehlikesine 
mâruz bulunur .Amma bu demek, ilerde büyük 
eserler verilir, Devlet konservatuvarmm dı
şında umumî bir kıymet kazanır veklâsik ma
hiyet aln-sa bunlar yabancı eser değildir, oyna
namaz demek' değildir, Bilâkis böyle millî eser
leri teşvik etmek Devlet tiyatrosunun vazifeleri 
içerisindedir. Nitekim arkadaşım kendisi de "böy
le bir eser vermiş olursa memnuniyetle bunu oy
natırız. 

Arkadaşlarım çok teferruatlı cihetlere temas 
ettikleri için mümkün olduğu kadaT toplu 
konuşarak cevap vermeğe çalışmış bulunuyo
rum/ Eğer bana tevcih ettikleri suller içerisin
de 'cevaplamadıklarını, unuttuklarım varsa ihtar 
buyurdukları takdirde onlara da tekrar dilimin 
döndüğü kadar cevap vermeğe çalışırım. 

Arkadaşım Doktor Fazıl, okul ijiyenindeu 
ve okul hekimlerinden bahis buyurdular. Be
yanatları içerisinde bütçemizdeki parayı küçük 
görmemekle beraber bunun daha fazla olmasını 
temenni : ettiler. Benim bu temenniye iştirak 
etmemden taîıii bir şey olamaz. Yalnız J™ me
seleyi para meselesi olarak almamalıdır. Mem
lekette 4 bin içerisinde doktor vardır. Sivil ve 
asker bütün teşkilâtı bu 4 hinle bugün doyur
mağa ve idare etmeğe mecburuz. 

Bana her doktora beş yüz lira da ücret ver
me imkânını verseniz benim doktor bulmam ka
bil değildir. Onun içindir ki, istanbul gibi bü
yük merkezler, çok doktoru olan yerlerde, yal
nız dahiliyeci değil ondan başka cildiyeci, kulakçı, 
cözcü dc'tftvin ediyoruz. Çünkü gözü hasta olan 
çocuk vardır, cilt hastalığı olan çocuk görülüyor. 
Bu suretle bir nevi sıhhi heyet vücude getirerek 
bu çocukları takip ettiriyoruz. Haydarpaşa lise
sinde, bana da şikâyet vâki olmuştu, tahkikat 
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yaptırdım, hakikaten -verem çocuklar çıkmıştır. 
Talebesinin çok olması oradaki doktor arkadaşı
mın bütün bu talebeyi birer birer zamanında 
gözden geçirmeyi temin edecek halde değildir. 
Eskiden Üniversiter karyer içerisinde bulun
duğu ve çalışkan bir arkadaş, olduğu halde in
san takati dışında yetişememiştir. Görememiş
tir. Böyle göremediğimiz yerlerde birçok hasta
ların bulunması da mümkündür. Elden geldiği 
kadar mektep sıhhatini korumak için, fakat el
den geldiği kadar gayret edilmektedir. Arka
daşımın buyurduğu okul hijyeni Tıp fakülte
sinde esaslı bir mevzu olarak alınıyor. Beden 
terbiyesi umum müdürlüğü bütçesinde bir sağ
lık merkezi tesis etmek için para konulmuştur. 
ve bu mevzuda iki doktorda bu sene tahsile gön
derilecektir. Daha şimdiden bu sağlık merkezi-

. nin motaboliznı bazal ve diğer ölçü ve muayene 
âletleri alınmıştır. Arkadaşımın dilekleri ye
rindedir. Ancak mümkün olan taraflarını yap
makla iktifa eder haldeyiz. 

B. K. ÇAĞLAR (Erzincan) — Efendim, 
Konservatuvarın bugünkü çalışmalariyle, yani 
ne kadar muvaffak olursa olsun, bir yabancı re
jisörün idaresinde, dünyanın en büyük klâsik- ;i 
leri de olsa, bir takım yabancı eserleri oynatmak 
suretiyle gerçek Türk tiyatrosunun doğmasına 
ve Türk hayatında ve yaşayışında Türk folklo
runun işlenip işlenmiyeceğini ve bu hususların 
nazarı itibare alınıp alınmadığını sormak isti
yorum. 

MAARİF VEKİLİ H. A. YÜCEL (İzmir) — 
Türk folklorunda bir tiyatroya neler unsur olabi
lecek; onu bir vekillik teşkilâtı değil, bizatihi 
sanatkâr yapar. Kanunla, emirle bunu yapmak 
iktidarında değiliz. (Bravo sesleri) Biz,, âlemin •* 
kullandığı usuller, normal olarak nelerse onları 
tatbik ettiriyoruz, Te kanaatımızca bir opera 
kurmak, bir büyük tiyatro kurmak İçin Türk. 
mütehassısımız kâfi derecede yetişmiş değildir. 
Onun için ecnebi mütehassıs bulunduruyoruz, 
Ecnebi mütehassısı ecnebi olduğundan dolayı : 
değil, Türk mütehassısı bulunmadığından ve zatî : 
değerinden dolayı kullanıyoruz. 

A. R. ESEN (Siirt) — Orta mektebin son sı
nıfındaki talebeler denemeye tabidir. Bu bir • 
sözlü, bir de yazıkdır. Yavuz arkadaşımızın nok-
tai nazarlarına bendeniz de iştirak ediyorum. Bir 
talebe imtihana girebilmek için bir sene zarfın
da öğretmenlerin kanaatini hâsıl etmesi ve 27 
numara alması lâzımdır. Demek ki bir öğret
menin bir talebe üzerinde senede üç defa tevak- , 
kuf etmesi ve onu derse kaldırması lâzımgeliyor. 
Bu kanaat notonu aldıktan sonradır ki, deneme
ye girebileeek, Şimdi bizim şubelerimizde asgari 
60 talebe olduğuna göre, bir muallimin bir ço
tuk üzerinde tevakkuf edememesine göre, kendi 
kendine bir kanaat hâsıl oluyor. Demek ki, ço
cuğun yüzüne bakıyor, istidadını tâyin ediyor. 
Bu noktayı bendeniz Vekil Beyden sormak iste-
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rim. Hakikaten deneme... memleket İçin çok nâ-
fidir. Yetişecek talebe çok kuvvetli olacaktır. Ka
bul ederim. Lâkin bu şekillere de bir mahiyet 
vermek lâzım. Bu noktanın izahını ve burtun. 
için tedbir alınmasını Vekil Beyden çok rica 
edeceğim. 

MAARİF VEKİLİ H. A. YÜCEL (İzmir) — 
Denemeye alınacak çocuklar için Öğretmenler bir 
heyet halinde toplanıyorlar ve bütün sene muh
telif vesilelerle kendilerinin not verdikleri bu 
çocuklar hakkında beraberce karar veriyorlar, 
bu dcnc(meye girebilir diye. Ondan sonra yazılı 
bir imtihana tabi oluyorlar. Sonra sözlü imti
hana giriyorlar. Bu kademelerin çok olması ta
lebenin lehinedir. Çünkü bizim esiri vaziyeti
mizde olduğa gibi iki hususi, bir umumî imti
han çok kere isabetsiz hükümlere götürür. Halbuki 
bundan daha emniyetli bir kademe usulü vardır. 
Yavuz Abadan arkadaşıma da arzettiğim gibi; 
biz bunları kendi kendimize yapımıyoruz. Vekil, 
müdürü umumî karşı karşıya geçerek kaide ve 
usul koymuyoruz. Ig böyle değildir. Bunlar bü
tün Maarif teşkilâtının mümessillerinden mürek
kep bir heyete veriliyor. Onlar tetkik ediyorlar. 
Bunların içinde ilk. mektep hocasından üniver
site ordinaryüs profesörüne kadar var. Hattâ 
Maarif vekâleti teşkilâtının dışında kalan öğretim 
teşkilâtının mümessilleri dahi mevcut. Bunlar işi 
inceliyorlar. Böyle yapılmasında daha fayda var
dır diyorlar. Tatbik ettiğimiz usul bu şekilde 
kararını aldığımız usullerdendir. Yoksa kendi 
kendimize oturup, yapıp evlâtlarımıza tatbik et
tiğimiz bir usuller değildir, 

Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Beyanatınız 
arasında bir müjde bekliyordum. îki senedenberi 
vait buyurulan vilâyet merkezlerinde bir sıhhiye 
merkezi tesisi. Bu sene de hiç olmazsa vait bu
yurmaz mısınız? ' ' 

MAARİF VEKİLİ H. A. YÜOEL (İzmir) — 
Böyle bir vadin hatırlatılması benim için başlı 
başına bir zevk mevzuudur. Yeniden vadediyo-
rum. (Gülüşmeler) İnşallah bunu yapmak müm
kün olur ve bu vadi Maüyo vekili arkadaşım da 
işitir. 

S. K, YETKİN (Urfa) — Profesör ve do
çentlerin ilmi gelişmeleri maksadiyle yapılması 
gereken yardım hususunda saym vekilimizin 
neler düşündüğünü öğrenmek istiyorum. Bu 
hususta bizii tenvir ederler mi? 

MAARİF V. H. A. YÜOEL (İzmir) — Zan
nediyorum Yetkin arkadaşıma, umumî maaş ve 
geçim mevzuuna temas* ederken cevap vermiş 
oldum. Ayrıca söyliyecek bir şeyim yoktur. 

O, S. BARLAS (Gazianteb) — Sayın vekiL 
cevapları arasında, hastalıklardan bahis buyur
dular, Bu Haydarpaşa lisesindeki hastalıkların 
önüne geçilmiş midir? Buradaki talebenin izdi
hamının mahzurlu olup olmadığını ve mektebin 
sık srk murakabe edilerek kalabalık .olması yü-
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zünden, talebeler arasında bir ahlâksızlığa mey
dan verilmemek için mektebi dağıtmak suretiyle 
bunların önüne geçilmesine imkân var mıdır? 

MAARtP V. H. A YÜOEL (Devamla) — Bir 
defa bıı lisede iki üç veremli çıkmıştır. Bütün 
mektep hasta değildir. Biz üç tane verem vaka
sını bile bir mesele olarak ele alıyoruz, ihmal 
etmemek bakımından. Yoksa izam edecek bir 
vaziyet yoktur. Nitekim atletizm müsabakala
rında bııMise birinci geldi. 

Sonra kalabalık ahlâksızlık yapar dediler. 
Bizim kabul ettiklerimiz arasında böyle bir ka
ide yoktur, Mektep kalabalık olduğundan do
layı terbiyesi noksandır, böyle bir esas mevcut 
değildir. Yalnız talebemi az olan yerde bir mü
dürün yanına üç muavin veriyorsak burada se
kiz - dokuz muavin, yardımcı veriyoruz. Ora
daki talebeyi dağıtmak istiyorlar, şimdi ben 
kentlilerine soracağım, nerede okutturayım,* ba
na göstersinler. 

B. TtÎEKER (Afyonkarabisar) — Buyurdu
lar ki ijîyen skoler yalnız Tıp fakültesinde ted
ris ediliyor. Acaba düğer mekteplerde ijiyene 
dair ders verilmiyor mu? Ellerine aldıkları ders
ler içinde ijîyen mevzun yok mudur? 

MAARÎF V. H. A. YÜCEL (îzmir) — Berç 
Türker'e tamamen anlatamamışım. Ben 
Türk okullarındaki ijiyon şkolerle Tıp fa
kültesi meşgul oluyor dedim,. Okullarımız için 
i.İiyen hitabı, muaşeret usulleri kitabı vardır. 
Her mektep kendisine göre bu. mevzulara temas 
eder. 

Ol. Ş. TURSAN (Îçel) — Mühendis mekte
bine ötedenberî imtihanla talebe kabul edildi
ğini biliyoruz. Diğer Yüksek mekteplerimiz için 
de aynı usulün ihdasım düşünüyorlar mı? 

MAARÎF V. H. A, YÜCEL (tamir) — Sayın 
Generalin arzuları yerine getirilmeğe başlanılmış
tır. Üniversitenin kimya şubesine imtihanla ta
lebe alıyoruz. Sonra Tıp fakültesine geçen sene
den itibaren imtihanla talebe almağa başladık 
Fakat mümasil müesseselerin bir kısmında yer 
olmadığı, bir kısmında az yer olduğu için mem
leket gençlerine kapıları kaparsak biz nereye 
gidelim diye sordukları vakit verilecek cevabı 
da gözönünde tutmalıdır. 

Gl. SŞ. TURSAN (îçel) ,— Sizin açtığınız mü
esseseler var. 

MAARÎF V. H. A. YÜCEL (Devamla) — 
îlerî için arkadaşımın buyurdukları doğru. Ben
deniz bugün için mâruzâtta bulundum. (Kâfi 
sesleri) (Alkışlar). 

Gl. K. KARABEKÎR (İstanbul) — Arkadaş
lar, ben maruzatımda orta mektep ve liseler
den çıkanların beceriksizliklerinden bahsettiğim 
zaman âli. mekteplerden çıkanlardan bahsetme
dim. Benim bahsettiğim mesele tahsillerini tam 
olarak bîtiremiyenlerdir. Yani âli tahsil görme
den mektepten ayrılanlardır. Tahsil tarzımız 

klâsik olduğu için ya yukarı doğru çıkacak ve
ya orta mekfep ve yahut liselerden hayata atı-
hrlarsa bilgileri eksik,; kaldığı için beceriksiz 
oluyorlar. Yani bazı cephelerden, eksiktirler 
dedim. Halbuki Maarif vekili Bey başka türlü 
cevap verdi. 

Kırtasiye meselesini ben umumî olarak söy
ledim, Bununla beraber Maarif vekâletinde de 
bir misalini arzedebilirim : Haydarpaşa lisesi ve 
Erenköy kız lisesi sabahları aynı trene dolarlar 
ve akşamları da aynı trenle dönerler. Çünkü 
ders saatleri birdir. Bunun halkı ıstıraba sok
ması yani gerek izdihama sebep olması cihetin
den, gerekse çocukların bir arada gelip gitme
si sebebiyle bazı uygunsuzluklardan halk biz me
buslara kadar şikâyete mecbur kalmıştır. Şikâ
yetin hakir olduğunu gözümle de gördüm, kız 
ve erkek talebenin ayrı ayrı trenlerle gidip gel
mesi çaresini düşündüm, geldim vekâlete anlat
tım. Kendileri bulunmuyorlardı, müsteşara ri
ca ettim mâkul gördüler, emir verdiler. Ara
dan tam bir ay geçti, İstanbul'a gittiğim zaman 
aynı hali gördüm, hattâ daha feci. Bunun de
vamından herkes de şikâyet ediyordu. Maarif 
müdürünü telefonla aradım, rica ettim, böyle 
bir emir verilmişti, ne oldu, emir verileli tam 
bir ay oldu dedim. Evet dedi tebliğ ettim. Ne
reye dedim, mekteplere dedi. Fakat ben aynı 
hali görüyorum dedim. Yeniden kâğıt yazmağa 
lüzum yok. Telefon var, daha kısa zamanda iş 
halledilebilir, rica ederim -tahkik buyurabilir-
siniz dedim. Ne îso tam bir ay sonra bu mese
le bu suretle hallolundu. Erkek mektepleri ya
rım saat evvel derse giriyor, kız mektepleri da
ha sonra girdikleri için artık ayrr ayrı trenle 
gidip geliyorlar. Bundan bütün halk ta, mek
tepler de Maarif vekâletine tabii müteşekkir
dirler. 

İkinci bir misal arzedeyim; burada otobüs
le mektebe giden çocukların hali acınacak bir 
vaziyettedir. Hele o kız çocuklarını bir görseniz, 
hele bir de baba olursanız, elîmdir. O İskarça-
nm İçinde turşu gibi sallana sallana, çalkana 
çalkana mektebe gider, bir kenara atılır. Ak
şamlan da aynıdır yine. Bazı açılmamış ailele
rin çocukları yayan gitmiye mecburdur, İki 
defa Maarif vekilinden rica ettim. Belediye ile 
temastayız dediler* Fakat halâ bir yıldır netice 
çıkmamıştır. Kanunu medeninin 272 ve 273 
ncü maddelerinde çoeuk haklan diye bir mese
le vardır. Biz onun asıl muharrik olan madde
sini aldığımız içindir ki, böyle olmuştur. 

Arkadaşlar, bu Kanunu medeniyi aldığımız 
yerin asıl kanununda müthiş bir hüküm vardır. 
Orada herkes müddeiumumidir. Her vatandaş 
bir müddeiumumi gibi mahkemeye belediye aley
hine, Maarif vekâleti aleyhine dâva açar ve hâ
kim müsebbiplerini cezalandırır. Gidiyorsunuz 
çocukların sıhhati, rahatı, ahlâkı için yalvarıyor-
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sunuz belediye yapmıyor, Maarif vekâleti yap
mıyor. 

Beceriksizlik hakkmda biraz dalıa söyliyece-
ğim : Hayatı unıumiyeye atılmış orta mektep
ten, liseden muvaffak olmuş kaç ldşi vardır? 
Ben yüksek mektepleri takdir ederim. Şimen
diferleri onlar yapıyor, doktorlarımızın, avu
katlarımızın mesailerini daima takdirle anarım. 
Bahsimiz o değildir. Tahsilin klâsik olduğunun 
mahzurudur. Yalnız bir mektebi bitirdi mi ha
yatta iş görsün, bakayım. Meğer ki meslekî mek
tep olsun. 

îs, açılmışken arzedeyim. Bu amelisizlik 
meselâ Kız enstitüsünde de vardır. Benim ya-

. kından bildiğim bir çok kızlar vardır, bun
lar tamamiyle beceriksiz tiplerdir. Yemek gü
zel, pastalar güzel orada. Fakat hiç bir şeyi 
evde yapmazlar. Hattâ mektebe gitmeyenler
den daha tembel olmuşlardır, öğrenmek başka 
amelî yapmak başkadır. Hattâ öğrendiği üze
rinde idman da başkadır. Gittim, gördüm, ala
franga bir mutfakta 40 tane kız çocuğu, güle 
oynıya çalışıyorlar, güzel, pasta yapıyorlar, bu
yurun efendim diyorlar. Amma hakikî ev 
mutfağını hiç bilmiyorlar. Öyle bir sofra ter
tip ettiler ki., ben daha böyle kiristal bir bar
daktan su bile iç m em isimdir. Bizim milletimiz, 
halkımız fakirdir. Bunların da ev mutfakların
da çalışabilecek şekilde yetişmeleri lâzımdır. 
Diğer sanat kısımları da vardır, oralarda şap
kacılık, dikiş, nakış ve saire öğreniyorlar. Aca
ba kendilerine bir şapka mı yapıyorlar, bir el
bise mi, dikiyorlar. Maksadım bunları tenkit 
ederek hakikî ihtiyacı temindir. Bu, hepimizin 
derdidir ve buna samimî olarak çare bulmak 
meselesidir. Siz bunu babaların keselerine ve 
içlerine sorunuz. Hepsi falanca yerden şapka 
alacak, falan yere elbise diktirecek. Bunların 
sebebi nedir? Oraya giren çocuklarımız bir sa
nat sahibi mi olacak, yoksa ev kızı, ev hanımı 
mı olacak? Ö bir terzi, bir şapkacı olacaksa çık
sın, atelyc açsın. Halâ vaziyete gayri Türkler 
hâkimdir. Şikâyetim bu, ev kızr olarak bece
riksiz oluyorlar. Çünkü dediğim gibi amelî ça
lıştırılmıyorlar, Göstermekle amelî çalışma 
arasında ve ünsiyet arasında çok fark vardır. 

Kılâsik tahsil yapmağa herkesin istidadı yok
tur. Her baba çocuğu okuyabilir zanneder fa
kat gelir orta da durur. Hiç olmassa yerine gö
re, biraz sanat veya ticaret veya ziraat işi Öğ
retmelidir. 

Şimdi en mühim derde . geliyorum. Biliyo
rum çok yoruldunuz uzun söylemiyeeeğim, 
fakat sükûnetle lütfen beni dinlemenizi çok ri
ca ederim. Üniversite meselesi eskidir, istik
lâl harbinden başlar. O zaman Darülfünunla
rımız o heybet ve heyeti île profesörleri ile ta
lebesi ile - belki muhterem vekilimiz de o za
man. içinde bulunuyorlardı - İstanbul'da idi. 
jtarbiyc ve Erkânı harbiye mektepleri de keza. 

Ö zaman çok açılar duydum; şarklı arkadaşla
rım da aynr acıyı duymuşlardrr. Amerika'dan 
Avrupa'dan heyetler geldi. Kâinat bizi tetkik 
ediyordu. Arkadaşlar karşılarına yarım düzine 
münevver çıkaramadım, Resmî yazılarım var, 
istanbul'dan hiç olmazsa Erzurumlu'lan yetiş
tirin dedim. En nihayet zabitlerimi soydum, 
sivil elbiseyle bu heyetlerin karşılarına çıkar
dım. Bu iş bu kadar acıdır. Şimdi arkadaşlar, 
istanbul'un vaziyeti coğrafiyesinden bir daha 
bahsedeyim, istanbul'un her tarafı kaledir. 
Tehlikeli bir mmtakadır. Bugünkü harp 24 sa
atte bütün muvasalayı kesebilir. Benim bahset
tiğim şehirin tehlikeli durumudur. Sonra ben 
şahsan Amerika 'lıların nasıl çalıştığını da gör
düm. Amerika'ya gitmedim amma, Amerikalı
ların bir şark milletini ne hale koyduğunu gör
düm. • Kurdukları şeyler müthiştir. Yalnız pa
ra ile değil, işle, elle, kafayla meydana gelmiş
tir. Ankara'ya geldiğim zaman da memleketi
mizin büyüklerini de aynı dertte buldum, Ö 
zaman Ankama'da kaç münevverimiz, kaç pro
fesörümüz vardı? Mahdut bir zümre idi. İstiklâl 
harbi oldu, bu, asker kafasıyla ve asker ko
luyla oldu. Benim demek istediğim istikbal 
tehlikesine işarettir. Yine yalnız asker koluyla 
asker kafasıyla olacaksa ordu bunu çekemez. . 
Yüksek kafalar, yüksek münevverler bu vatanın 
göbeğinde oturmalıdır, benim dâvam budur. 
Benim demek istediğim, yarın yine: böyle bir 
hale düşecek olursak oradan hiç kimse gelemez.. 
Orada kalır ve çok yazık olur. Nitekim o za
man gelemediğinden hicran duyanlar pek çok
tur. Şimdi bu tarihî misal göz önünde tutula
rak yeni üniversite bu ihtiyaca göre kurulsun di
yorum, O zaman gazeteler de beyanatımı yaz
dı. Ben jşahsan Amerika sistemine çok meftunum. 
Bunlar çok becerikli insanlardır. Mektebin en 
yüksek profesörü bakarsınız eline kazmayı, ke
seri almış, talebeleriyle beraber bir eser hazırla
mıştır. Bu zihniyete ne Almanya'da ne de baş
ka memleketlerde tesadüf etmedim,; 

Hulâsa: Bu binalar tehlikeli bir kale içinde
dir. Hemen hemen 24 saat içinde bir tehlike 
arzedebilir. Mevcut binaların iki tanesi, Fen 
fakültesiyle adliye sarayı yandı. Şimdi bunla
rın inşası için en az beşer. yüz bin liradan, 
bir milyon lira sarfedilecek. Bizde de Amerika
lılar gibi bir zihniyet olmalıdır. Almanlar da 
böyle yenîleştiler. Bugün Almanya ile ingiltere 
arasındaki harp bile bu yenilik rekabeti yüzün
den çıkmıştır, ingiliz fabrikaları eskidir Onun 
yüz kişi ile yaptığı bir işi Almanya'da on kişi ile 
yaparlar. Yeni kurulacak müesseselerde yeni 
zihniyet lâzımdır. Kuvvet daima yeniliktir. O 
halde biz müessese kuraoaksak eski. medreseler 
gibi şehirlerin ortasındaki binalar içinde mi 
kurmalıyız, . yoksa önümüze çıkacak fırsattan 
istifade ederek yeni tarzda mı yapmalıyız? Ben ' 
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bıı zihniyetle Ira teklifi yaptım. Yoksa demedik 
ki gitsin, dağın başında mektep yapsın. Meselâ 
yarrn etrafındaki .korusu ile, ve saivesiylc 
Harbiye: mektebi de çok uygun bir hal alacak
tır. Yeni üniversite yapmak için 8 : 1.0 kilo
metre açılıi'sak yine yeiıİ tarz demektir. Niçin 
şehîrin içerisine sokalım. İstanbul'un maddi ve 
mânevi bir cazibesi vardır.'- Bana profesörleri 
darıhnasınlar amma, arkadaşlarımız buraya faz-
3a'bağlandılar. Ucu Haydarpaşa'dan İstanbul'a 
tıbbiyenin • geçmesine aynı düğünce ile muhalif 
idim. Fakat Tıp fakültesi Şehzadcbaşı'na nak
ledildi. Arkadaşlar Şehzadcbaşı'na yapılacak 
yeni bir binanın vaziyetini tasavvur buyurun. 
4 tarafı tramvay, akşamları caddelerde sarhoşlar 
şavkı söylev. Belki talebe de mektepten çıkarak 
bunların içerisine karışabilir. Şüphesiz yanmış 
olnıt için yeniden bir bina koyacağız. Amma 
ne diye* götürüpte yine balkın ayak altı olan 
bir yere yapalım. Yani Şehzadebaşı'nda sine
maların. barkrm, içkili yerlerin ortasında. Ge
çen gün bu mevzuda sizi çok yordum, onun için 
tekrar etmiyeceğim. Orada teessüs etmiş bir 
bayatviçtimaiye vardır. En mühim bir mahuzr 
da memleketin bu parçasının lıer zaman bizden 
muvakkat de olsa bîlc kopması ibtiniali vardır. 
Kopar amma biz de onu bırakacak değiliz. 1<V 

•kat başımızdan bir tecrübe geçmiştir. Benim sa
mimî olarak ortaya attığım dâva budur. 

Bîr de Amerika'da üniversite talebesi be
dava bir lokma ekmek yemez. Ne yapar? Biri 
gelir lâboratu varda diş macunu yapar, öteki ge
lir bir şey yapar, süt sa#ar, yağ yapar, peynir 
yapnr , . tkİ saat içinde aldığı gündelikle iki 
sriiıı yaşar. Bîr de bizim batta şu Ankara'daki 
Ziraat enstitüsüne gidiniz; muazzam makineleri 
vardır amma sütümüz nereden geliyor biliyor 

.musunuz, Ege sahilinden, Geçen gün Sıhhat 
vekilinden rica ettim, ben derecemi kovdum 
dörtte üçü sır, hem de ne sn. mülevves. Şimdi . 
Amerika sistemi île muk-ayese ediniz. 

"Üniversiteli aynı zamanda etrafında bhılcrce 
inekleri bulunan memleketin fakir halkı ile 
temas ederek süt sağmak da. öğrenir. Teknik kıs
mı ile de meşguldür. Üniversiteli yağım pey
nirini yoğurdunu yapmasını biliyor. O fakir 
genç elinin emeğiyle alnınım teriyle' yemeğini 
yiyor ve yüksek tahsilini yapıyor. Devlet açık
tan talebeye yüz binlerce lira masruf etmiyor. 
Benim-ricam şudur: İmkânı varken götürüp ora
ya tekrar ükmıyalım.. Hem askerî mahzuru dü
şünelim, hem de orada teessüs cliniş içtimai 
.vaziyeti düşünerek iyi bir yere alalım. Buralara 
alınan ye alınacak olanlar, yani Konya'da, Kay
seri *de yapılacak bu işLor bizim için kudret 
kaynağıdır, vaziyet böyledir, 

En «on çocuk meselesi üzerinde duracağım. 
Bu işi Maarif vekili arkadaşımız geçen şene ver
diğini bir takrir üzerine -üzerlerine aldılar. 

i.1943 C : İ 
Fakat ne yaptılar? Ne ettiler. Bize sadre şifa 
olacak bir şeyden" bahsetmediler. Çok rica ede-
r.im. Çocuk dâvasında ve tahsilde.istihsalcı kud
retini vermeği yani bu fakir ınijlcto • bütün- dâ
vasında bu hedefi'unutniasınlar." : ;-".-- '. 

REİS — Maarif vekili. .""'. ' . . : . : " ; ' 
MAÂRİF VEKİLİ H. A / Y O C E L (tzrnii) ^ , ; 

.Söylesinler de ondan sonra söy] iyeyim.-•.:", ~'"•'"„•"• \ 
Dr. A. S, DÎLEMRE (Rize) ^ ISfendimjİuı " 

bütçe müzakere olunurken Maarif, vekâletinin, 
üzerinde ne kadar iş olduğunu burada. Jjüjâiıiv 
arkadaşlar gördüler. Yani ". köylüleri; adam et
mek, aynı zamanda kimsesiz, sefil çocuklara,.öğ
retim, teknik işlerde . kullanmak,;, yani onlara 
verilen 80 milyonu harcamak, ondan sonra-üni-. 
versite ile.meşgul olmak, maarifi umumîye İle* 
iptidai' tedrisatla, -sonra' orta.tedrisle,: ondan. 
Koımı yüksek tahsille, ondan sonra nuizelcıie,, 
mezarlıklarla, Çelebi Sultan Mehnıed'İ11 türbe-
siyle, (Gülüşmeler) 'Konscrvatuvarla, :• ..koııserya-: 
tu varda- yapılacak işlerle-vesaire ile:..-.-:;. 

Bir defa tasavvur bııyüruıv bu kadar hamu
leli bîr iş içerisinde Maârif vekili burada :ıi'asıl 
herkese laf yetiştirdi? (Gülüşmeler) Ye-herkese-
cevabım'buldu, cidden bon hayretteyim. Benim 
tarafımdan teşekkürden başka bir-laf yoktur. 

Sonra General Kâzım Karabckir arkadaşımı
zın burada söyledikleri lafları hepiniz dinle
diniz, Şapkacı dükkânı açsın da, yapsın da ke
babı, köfteyi pişirmeyi biliyor da yapıyor jda, 
ediyor da„ {Gülüşmeler) Şapkacı dükkânını açsa 
kimse gelip ondan şapka satın' alacak mıdır ?-Mek
tepten çıkıyor, bakalım anasından, babasından 
kendisine- bir sermaye kâhyor mu, para bulup 
o müesseseyi açabilecek midir? ; "" - ; - ' '•-''• 

Orta mektepten ve "Liseden çıkan talebe: miskTiı 
olur diyorlar. 'Bunlara verilen terbiyede':o-'ço
cuğun ana-ıLiun, babasının hiç hissesi-yok' mudur? 
Bunlar Maarif* vekâleti bütçesi münasebetiyle bu
rada uzun uzadıya ' söylenir İni? 'Teşebbüsü- şah
si, İçtimai kabiliyet meselesini, geçmişin' üzerîniiz-
de bıraktığı bir takım tesirlerin' devâını'n't'-da 
düşünııiek lazımdır. Bütün bu dertlerle;" nteşgftl 
olan ."Hükümetin,' milletin, Devletin işrei'İn-i, 
buulyrm hepsini birden hû bütçe münasebetiyle 
Maarif vekiline yüklemek doğru 'değildir. Her
kes kendi evinden mesuldür. Paşa 'duj; kendisi 
de evinden mesuldür. Mektep -'-nazariyat •okutu
yorsa pratiğini kendi evde yaptırsın/Ben •yocugu-
lııııı hâkim yapacaksam ve ınckteptckİ'-tahsilini 
nazari bulursam "Jîcirdim ' evde "iıritilvan^-ede
rim ve noksanların!"] 'tamamlatırım. "Bîriaertaloyh 
evde anası babası çocuğundan -mesuldür.' ;•"•?•"• ̂ ' 

Sonra üniversite şehri yapmak mosclesi: Mâa
rif vekilliğinden Haydelberg, ' Marburg - bilmem 
ne gibi bir şey mi yapması isteniliyor? İstan
bul'da bir Adliye binası yapılıkciı, şurada bura
da bu yapılırken niçin "bunlar yapılmıyor-de
niyor? İstanbul'da bir para sail'edilip'bir §cy 
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yapılıyor mu? Bir kliniğe başlandı mı. Hayır 
yapılamaz. Çünkü buna resmen kanun mânidir. 
Bu binalar en mübrem ihtiyaç oldukları halde 
yapılamadı. Onun için simdi maddelerin müza
keresine geçerek bu bütçeyi tasdik edelim, bitsin 
Allah aşkına. (Gülüşmeler). • 

Bu maddelerde böyle ayrıca bütün zamanın 
hulâsasını burada... (Gülüşmeler) (Bravo sesle
ri, alkışlar). 

MAARİF VEKİLİ H. Â. YÜCEL (tamir) — 
Müsaadenizle iki üo/cümle söyliyeceğim. 

Bir defa şunu tebarüz ettirmek lâzımdır ki, 
burada söylenen bütün sözler, karşılıklı' olarak 
hakikaten samimidir. Burada arkadaşım nasıl 
samimi olarakj; konuşuyorsa ben de aynı derece
de samimi olarak görüşüyorum. Çünkü «mah
keme kadıya mülk olmaz» derler. Bize bir va
zife vermişsiniz., Bir mesuliyet altındayız. Eli
mizden geldiği kadar çalışıyoruz. Bütün, dâva 
bu kadardır. Nasıl daha iyi yapabiliriz? Zo
rumuz buradadır. Başka hiç bir endişemiz, biç 
bir korkumuz ve dâvamız yoktur. Onun için 
karşılıklı samimiyet içindeyiz. 

Şimdi gelelim beceriklilik, meselesine. Mev-
zuubahis olan orta okul ye liselerdir. Zihnimi 
yoruyorum, - anlamak istiyorum. Orta okul ve 
lise müstakil bir cins mektep değildirler. Lise 
mezununa iş veren bir okul değildir. Bir bütü
nün parçasıdır. Sayın General lise mezununun 
ne iş görebileceğini bana anlatsın, o işte bece
riksiz midir, değil midir cevap vereyim. Lise 
mezunu tam bir meslek adamı değildir. Lise, 
üniversiter tahsilin bir parçasıdır. Oradan çı
kan bir adam bir şey olmaz, her şey olabilir. 
Çünkü oradan çıkan yüksek tahsile gider, ken
disini tamamlar. 

Biz bu kadar çabalıyoruz, dünyanın para
sını harcıyoruz, dünyanın işlini yapıyoruz. Köy 
enstitülerine binlerce çocuk alıyoruz, bunları 
mezun edip köy okullarına göndereceğiz; sanat 
okullarına bir çok çocuk alıyoruz. Büyük bir 

. teşkilât yapıyoruz. Bütün bunlar becerikli bir 
insan yetiştirmek için alınmış tedbirler değil 
midir? Saym General beceriklilik mevzuunda 
tenezzül edip bu işler için iki kelime bile söy
lemediler. Bu çocuklar başka memleketin ço-

.cukları mıdır? Bunlar rende tutarlar, bunlar 
freze öğrenirler, bunlar torna kullanırlar. İs
tedikleri beceriklilik bundan başka mıdır? 

Sonra kızlar, buyurdukları gibi değildir, 
.yanhş görmüşler, gidip tekrar görsünler. Biz 
Ismetpaşa Kız enstitüsünde havagaziyle yemek 
pişirtiyoruz. Fakat dikkat etmemişler, orada 
maltız dayardır. Amma biz sittin sene maltız 
.İ)S-yemek.pişirecek değiliz. Bizim gayemiz bü
tün memlekette havagazı ile yemek pişirmektir. 
Biz medeni olmak istiyoruz, bedevi olmak değil. 

. Havagazi bulamadığımızr zamanda maltız ile ni
hayet ne bulursak onunla yemek pişirmesini öğ
retiyoruz, . ' • - • ' 

Sonra pasta da yapıyoruz, pilâv da yapıyo
ruz, yumurtada pişirtiyoruz. Arzu ederlerse ge
lip görebilirler. , 

Kristal bardaktan bahsettiler, Rieâ ederim 
teneke maşrabadan mı su içirelimî 

Sonra ipekli elbise nasıl dikilir.onu gösterdi
ğimiz gibi basmadan nasıl dikilir, hattâ astardan 
nasıl dikilir, onu dahi gösteriyoruz. Çorap na
sıl yamanır, eski bir elbise nasıl tamir edilir, 
lekeli bir elbise nasıl temizlenir onu da öğreti
yoruz. Bunun yanında tuvalet nasıl dikilir, onu 
da öğretiyoruz. Hangimiz evimizde yalnız eski 
elbiselerin temizlenmesiyle evdeki kadınlarımızı 
İşgal etmiye muvaffak olabilmişizdir ? Buna im
kân ve lüzum var mıdır? 

Sonra işlerin uzamusıııdan bahis buyurdular, 
İnsaflarına dehalet ediyorum. Belediyeye Maa
rif vekili söyliyecek, otobüs meselesini hallede
cek, .Bunu Maarif vekili kendi emriyle yapa
bilir mi ? Bendeniz belediye reisi değilim, • Uza
dı, bir ay oldu diyorlar. D em i ryollariyle muha
bere ediyoruz. Ben teşkilâtım dışında kimseye 
emredemem. Sekizde hareket edecek trenin 9 
da hareket etmesi, tren vaktinin ayarlanması 
inceleme ile olacaktır. Ben emredeyim, ertesi 
günü olsun. Her şey telefonla halledilsin, bu 
olacak, bir şey değildir. Beni mazur görsünler. 
Biz gene bunu vazifemiz arasında sayıyoruz. 
Kendileri bilirler, bana da söylediler, yeni oto
büs gelmiştir, meşgul oluyoruz; evlâtlarımızın 
otobüsü ile, bitiyle, her şeyiyle meşgul oluyoruz, 
yüksünmüyoruz. Yalnız bu işle meşgul olan adan
ma da biraz insafla . . . . . . . 

Gl. K. KARABBKÎR (İstanbul) — Efendim, 
bir şey arzedeyim: Demiryolları muhaberesi 
yoktur, birbirimizi iyi anlıyamıyoruz. Meselâ; 
kız mektebine emir verilecek, sîz şu saatte der
se başlayın denecektir.' 

MAARİF V, H. Â. YÜCEL ( Devamla > — 
Eğer iş o kadar basit olsaydı gayet kolaydı. O • 
kız lisesinde hoca olanlar orada yatmıyor. Kİ-
ıııi Boğaz'dan geliyor, kimi Ada'dan. Mesele o 
kadar kolay olsaydı bir emir verir, ilk ders 8 de 
olmasın da 9 da olsun derdik. Biz vazifemize 
elimizden geldiği kadar, bütün teşkilâtımızla 
dikkat ediyoruz. İşlerin yürümesinde türlü es
bap vardır. Bir teşkilâtın sade kendi başına iş
lemesine imkân-var mıdır? 

Sonra üniversite meselesinde bir Parti He
yeti toplanan da size sorsam istanbul'dan üni
versiteyi kaldırmağa kolay karar verebilir mi
siniz? Sizin verem iye c eğiniz bu kararı Maarif 
vekâletiniz hangi esasa istinaden nasıl verebi
lir? Bir milyon vatandaşın oturduğu bir vatan 
parçasının müdafaasını ileri sürerek bunu yap
mak mümkün müdür, mâkul müdür? 

Gl. K. KARABEKÎR (İstanbul)"— Bu hu
susta fikir istiyorum. 

MAARİF V. H. Â. YÜCEL (Devanda ) — 
Fikir bu. İstanbul'da bir milyon vatandaşımız ve 
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Mesele bu, 

âM'.lÖ43 Ö : İ 
fikir bir de Üniversite vardır. 

budur. (Alkışlar). 
REÎS — Heyeti tımumiyesi hakkında başka 

söz istiyen yoktur. Fasıllara geçilmesini reyini-
- ze arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

F. 

.541 

542 

543 

544 

545 

546 

547 

548 

549 

550 

551 

552 

553 

554 

555 

556 

557 

558 

559 

560 

Vekil tahsisatı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Maaşlar 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
2517, 3007, 3829, 3834, 3976 ve 
4069 sayılı kanunlar gereğince 
verilecek ücretler 2 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
1683 sayıh kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek teka
üt ikramiyesi 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
4178 saydı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
4178- sayıh kanun gereğince ve
rilecek yakacak zammı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Merkez büro masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Matbu evrak ve defterler 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ' ücret 
vo masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Vekâlet otomobili masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Melbusat 
REİS — Kabul edilmiştir. 
3335 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Tetkik, kütüphaneler, derleme 
vo neşir masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Hususi idare bütçelerini tetkik 
edecek maarif mümessili ücreti 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
İstanbul üniversitesi ve buna 
bağlı fakülte, müessese ve teşek-

2 

Lira 
•fi 3 2 0 

086 837 

3 495 182 

033 770 

209 527 

19 000 

40 000 

40 000 

24 767 

21 624 

'6 000 

65 427 

125 200 

3 800 

164 000 

3 360 

7 520 

258 144 

700 

F. 

561 

562 

563 

564 

565 

•: İJira 
ı' 584 820 

566 

567 

568 

569 

570 

571 

572 

573 

574 

576 

küllerin umumî masrafları 
REÎS ı— Kabul edilmiştir. 
Ankara fakülteleri umumî mas
rafları v. 325 888 
REÎS — Kabul edilmiştir. t !i; 
Yüksek okullar umumî mas
rafları ;fJ, 467 322 
REİS — Kabul edilmjştir, , -;••' 
Lise ve orta okullar ile öğret
men okulları umumî masrafları - 758^666 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Yatılı, yarım yatılı gündüzlü 
meslek okulları ile akşam okulları 
ve kursları umumî masrafları 3 006 846 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
3238, 3704, 3803, 4274, 4357 sa
yılı kanunlar gereğince ödenecek 
bilûmum köy okulları ile enstitü
leri ye köy eğitmenleri ücret ve 
masrafları 6 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Güzel sanatlar akademisi umu-

.mî masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Riyaseti Cumhur filârmonik or
kestrası umumî masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
istanbul Kandilli rasathanesi 
umumî masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Prevantoryom ve sanatoryom 
umumî masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir, 
Kütüphaneler umumî masraf
ları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Müzeler ve âbideler umumî mas

rafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Yabancı memleketlere gönderi
lecek talebenin tahsil ve yol mas
rafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Yabancı (memleketlerdeki tale
be müfettişliği masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Orta Öğretim öğretmenleri kurs
ları bilûmum ücret ve masraf
ları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Seyyar sinema satmaca bede
li ile diğer masraflı?* 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Meslekî ve teknik okullar açılma
sı ve mevcutların büvâtfiıuıesi 
hakkındaki 4304 sayılı kanun 
gereğince yapılacak hizmetler 7 000 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

874 335 

60 826 

16 015 

20 200 

127 565 

31 391 

113 930 

308 526 

8 360 

30 000 

1 
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; 577- Resini ve heykel sergilerinin açı
lış masraflarına yardım ile mü
kâfat vo satın almaeak eserler 
bedeli 
REİS — .Kabul edilmiştir. 

578. Milletlerarası, kongre, sergi ve 
müsabakalara iştirak ve ilmî 
tetkik için gönderileceklerin 
harcırahları ilo yol masrafları 
.EEÎS— Kabul edilmiştir. 

' '• -579" Milletlerarası meslekî . öğretim 
cemiyetine* iştirak hissesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

580 Okul .kütüphane]erine alınacak 
kitap Vo mecmua bedelleri ve 
bunlara ..ait masraflar 
REİS — Kabuledilmiştir. 

581 Okul müzesi masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

>•'•.;.. T>82 Yahaucr mütehassıslar ücret ve 
masraflan 1 
REİS T - Kabul edilmiştir. 

;.- 5.83 Kamp masrafı 
REİS --. tfabul edilmiştir. 

584 . Devlete derahde edilen masraf -
••--• • 1 a r ' 

REİS - -Kabul edilmiştir. 
585 Liseler,"oi'ta" ve öğretmen okul

ları tesisat masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

580 İstimlâk ycsatmâlma bedel ve 
:,: masraflar! 

REİS — Kabul edilmiştir. 
587 Staj hjin'yabancı memleketlere 

gönderileceklerin' • tahsisat ve 
harcırahları . 
REİS —""İCabul edilmiştir. 

Lira 

3 500 

370 

7 850 

1. 570 

047 205 

190 000 

770 44(5 

lift 700 

92 800 

• T . 
•588 

Lira 
Müzeler yayın işleri ınütcdavil 
sermayesi 5000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

589 Ankara Devlet konservatuvarı 
ve Riyaseti Cumhur filârmonik 
orkestrası mütedavil sermayesi 20 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

.590 Oeçen yıl borçlan 5 800 
REİS — Kabul edilmiştir. 

59.1 Eski yıllar borçlan 8 000 
REİS — Kabul edilmiştir, 

592 Vilâyetlere yardım 1592 752 
REİS — Kabul edilmiştir. 

593 İzmir arsıulusal fuarında yapr-
lacak kültür pavyömi için fuar' 
komitesine yardım- ; 4-000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

594 Makine vo tesisat levazimiyle 
yapı, tevsi, nakil vo yeniden kur
ma işlerinde kullanılmak üzere 
Maarif matbaası mütedavil ser
mayesine yardım ' ' 75 000 

' REİS — Kabul edilmiştir. 
595 2133 sayılı kanun gereğince Dev

let kitapları mütedavil serma
yesine yardım 250 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

'590 Öğretimi ilgilendiren masraf
larla iaşe bedeli karadığı için 
İstanbul üniversitesince hasta
nelere yapılacak yardım 562 970 
REİS — Kabul, edilmiştir. 

Maarif vekâleti bütçesinin müzakeresi bit
miştir. 

Dinlenmek için,15 dakika celseyi tatil ediyo
rum, 

Kapanma saati : 18,04 . , 

OÎ: 

İKİNCİ CELSE 
-•-';• Açılma saati : 18,30 .' t 

REİS — Dr. M. Grernıert 
KATİPLER, : V. TTzgören (Kütahya), NV Baydar (Malatya) 

REİS — İkincıi celse açıldı, 

Ji - Nafia-veMUii hutçesi: 
REİS — Nafıa yekâloti bütçesinin müzake

resine başlıyoruz. ' 
Jİeyeti umumiyesi baklanda mütalâa var mı? 

NECMEDDİN SAHİR SILÂtt (Tunceli) — 
Sayın arkadaşlarım, Cumhuriyet nafıa
sının, içinde bulunduğumu?, türlü zor
luklara ve türlü darlıklara rağmen; her-
güıı yeni ve feyizli bir- eserini görmek
teyiz ve bunlarla övünmekteyiz. Yurdumuzun 
her köşesinde yoni, yeni yapdar yükselmekte/ 
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su işlerİtmiz, elektrik etüdîerimiz gelişmekte, 
önemli bazı köprülerle yollanınız yapılmakta 
ve hattâ demiryollarını iz in daha ilerlere ulaştı
rılması ftjih çalışılmaktadır. 

Büyük Meclisçe kabul edilen 3262 ve' 3813 
sayıh kanıtlılarla ve verilen paralarla ırak ve 
İran hudutlarına doğru yapılmakta olan demir-
yollarımiz, ülkemizdeki çeşitli bayındırlık iş
lerinin en yeni ve en gür örnekeridir Bu bakım
dan biraz bu kanun üzerindo durmak istiyorum. 

Şon dünya harbi başilamadan Önce. Diyarba
kır - Cizre hattında ihale edilen ve yapılmaya 

"•başlanılan 159 kilometrelik kısım üzerindeki ça-
İrşmalara, harp yıllan içinde, devam edilmiş ye 
yüzüncü kilometreye kadar raylar döşenerek 
hattnı bir kısmı işletmeye açılmıştır. Bu hat 
üzerinde 500 metre uzunluğundaki büyük Bat
man köprüsü de değerli mühendislerimizin eliyle 

' yakılmıştır. Böylelikle harbin doğurduğu zor
luklaca rağmen bugün Diyarbakır'dan Siirt'c 
•doğru 100- kifjonı etrelik bir demiryolunu kazan
mış bulunuyoruz. • • • • ' . 

li-ak" hududuna giden bu demiryolu üzerin
deki çalıahıal af böylece ileri götürülürken İran 
hududuna güdecek demiryolunun da, yurdumuz 
için daha faydalı, düşüncelerle, Elazığ - Bingöl -. 
Muş - Van üzerinden yanrilmast karar! aştıirıl-
mıştır." 

Fevzîpaşa - Malatya - Dİya,rbakn" demiryolu 
üzerinde Yolçalı'daıı Elâzığ'a uzanan 24 kilo
metrelik şube hattr ile birlikte Elâzığ - Palu -
Çabakçur, Muş ovalarını aşarak ve Murat va
disini dolanarak Tatvan'a vo Van gölünde fe
ribotla geçilecek kısımdan sonra Van'dan Iran 
hududunda Kotur'a dayanacak olan 350 kilo
metre uzunluğundaki, bu yeni demiryolu Doğu 
bölgemiz için yepyeni bir devrin başlangıcıdır. 

Bu demiryolunun, ilk hamlede Elâzığ'dan iti-
• baren bugün, Bingöl durağı diye adlandırılan 

Genç kaza merkezinin bulunduğu Darahini'ye 
. kadar 134 kilometrelik kısmının yapılması ve 

Muş'a kadar bir servis yolu açılması uygun gö
rülmüş ve bu saha altı kısma ayrılmak ve iha
le edilmek suretiyle,' 1940 yılından itibaren ça
lışmalara başlanılmıştır. 

Ancak ilk devrede etüt ve aplikasyon işlerin
den sonra 1941 yılında verimli görülen çalış
malar, geçen yıl içinde oldukça aksamıştır. Bu 

. aksayışta, içinde yaşadığımız fevkalâde hallerin 
tesiri olmuştur. Fakat bu işleri taahhüt edenle
rin de bu aksayışlarda hisseleri vardır. Bu ba
kımdan bu işlere kısaca dokunmak yerindedir. 

Eski ve yeni seçim bölgemin bulunduğu bu 
çevre içindeki inecleraelerime göre aksayış se
beplerinde iki Önemli unsur görülmektedir: 
Amele ve malzeme. 

Son dünya harbinin yurdumuzdaki iktisadi 
ve umumî akisleriyle amele, işçi gündeliklerinde 
ve malzeme fiyatlarında bir çok yükselmeler 

ve değişmeler ölmüştür. .Aıheİe gündelikleri 
100 - 120 kuruştan 300 - 350 kuruşa, usta gün- . 
delikleri 300 kuruştan 600 kuruşa yükselmiş, 
elli liraya alman bir metre mikâbı kereste 120 
liraya fırlamıştır. Bu vaziyet karşısında 1941 
yılı yaz aylarına kadar eski şartlarla işlerelde-
vam edilmekle beraber, demiryolu inşaatı mü-
taahhitleriyle imzalanan mukaveleler işlemez 
hale gelmiştir. > 

Bunun üzerine vazıyet Hükümetimizce in
celenmiş ve demiryolu inşaatının durdurulma

ması matlup ve mültezem olduğundan evvelce 
imzalanan mukavelenameler günün şartlarına 
uydurmak, suretiyle inşaataa devam edilmesi 
Hazine menfaati ve memleket siyaseti bakımla-

! nııdan uygun görülmüştür. 
Bu prensip kararından sonra nıütaahhitlerle, 

evvelce vâki müracaatları üzerine, Umumî mu
hasebe kanununun-o zaman m er'i olan. 136 ncı 

i maddesi gereğince Devlet şurasının .tasvibiyle ' 
1942 yılında ek mukavelenameler imzalanmıştır. 

: Bu ek mukavelename hükümlerine göre, esas iti
bariyle tatbik olunan vahit fiyatlar yerine de

r iş ik fiyat usulü konulmuştur. Bu suretle bir 
yandan amele - işçi fiyatlarının artmış olması, 
diğer yandan becerikli ve güçlü amelenin bulun
duğu sınıfların millî vazifelerine çağırılması-
yüzünden çok genç, çok yaşlı, sakat ve acemi 
amele çalıştırılması zaruretleriyle ortadaki ve
rimsizliği gidermek için türlü inşaata göre işçi
lik emsali kabul edilmiştir. 

Yine bu ek mukavelenamelere göre'taşıt va
sıta ve be ıı zeri eri ildeki farklar göze alınmış, çi
mento fiyatlannda taahhüt zamanına nazaran 
% 10 dan fazla olacak olan farkın tesviyesi 
için esas mukavelenamelere konulan hükme ilâ
veten çimento çuvalları parasında yüzde elli
sinin Hükümetçe ödenmesi kabul olunmuştur. 
Bn arada, kereste fiyatlarındaki yükselmeleri 
Önlemek için memleketin kereste piyasaların
daki ticaret odalarından alınacak fiyatların 
vasatisi kabul edildiği gibi mütaahbitlerin, çi
mento ve kereste ile birlikte akaryakıt maddele
rinden, «benzin, mazot, yağ ve benzerleri gibi» 
vüeude getirecekleri stoklar için, fiyat yükseliş
leri yüzünden temine sermayeleri yetmiyeeeğin-
d'eıı ve yetse bile uzun müddet sermayeleri bağ
lı kalacağından mevzuubahis malzemeden iş . 
başına getirilen kısmının parasının, malzemenin 
sarfından önce ödenmesi esası kabul edilmiştir. 

Akaryakıt, kamyon, kompresör, vantilâsyon 
tertibatı konkasör tedarikinde mütaahhitlere ba
zı kolaylıklar gösterilmesi taahhüt: olunmuştur. 
Yalnız İkinci kısma ait olmak üzere bu kısımda 
inşası gerekli Murat üzerindeki Külüşkür köprü
sü temellerinin fennî zaruretlerle tazyikli ha
va ile çok derinden yapılması gerektiğinden, bu
nun bedelinin ayrı bir hesap üzerinden ödenme
si kararlaştırılmıştır. ' , . . j 
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İlk hesap ve keşiflere nazaran 134 kilometre

lik altı kısmın inşa bedeli, 16 000 000 liradır ve bu 
birihei - üçüncü kısımlarda 5, dördüncü kısım
da 4,5, beşinci kısımda 4, 'altıncı kısmda 2,5 
milyon lira olarak tesbit edilmiştir. 

Ek mukavelenamelerle kabul edilen yeni fi
yatlara göre ise, evvelce kabul edilen bu inşaat 
bedelleri ortalama bir hesapla yüzde 75 - 80 art
tırılmıştır. •> 

Bütün bunlar Hükümetimizin demiryolları-
mızı yapmakâçin ihtiyar ve kabulettîği külfet ' 
ve fedakârlıkların bir delilidir. Ancak bu feda
kârlıklara rağmen işlerdeki aksaklık yine devam ' 
etmektedir. 

Ek mukavelenamelerin akdi için geçirilen 
bekleme devresinden -sonraki aylarda işlerin 
esaslı olarak ileri gidememesi türlü bakımlarla 
incelenmeye değer. 

Mütaahhitler, ana mukaveledeki değişiklik
lere rağmen, hâlâ mütereddit görünmekte ve 
bu da sermayelerinin azlığına atfedilmektedir. 

Mütaahhitlerin tabii zamanlarda muhammen 
iş bedeline göre koydukları % 10 sermaye, ame
le - işçi ve malzeme fiyatlarının yükseldiği fev
kalâde zamanlarda yetmemektedir. Beş milyon 
liralık bir işe 500 bin liralık sarmaye ile girişen 
mütaahhitlerin, bugünün şartlariyle 3 - 4 misli
ne, 15 - 20 milj'on liraya yükselen işlerini eskisi 
gibi % 10 sermaye ile karşılamaları imkânsız
dır. Altı kısımdan yalnız birisinde para darlı
ğı olmadığı, dört kısımda işlerin zorlukla çevril
mekte bulunduğu ve bir kısımda ise para dar
lığının şiddetle hâkim olduğu anlaşılmaktadır. 

Kısımlarda umumiyetle, tediyeler, gelecek 
ayın 10 uua kadar olurken bir kısım da tediye 
imkânsızlığı başlamıştır. Birinciteşrin ayı tediye
leri ikinciteşrin ayı sonunda tamamlanmış, ikin-
citeşrm istihkakları 1943 yılı başına kadar öde
nememiştir. 

Böyle sermaye darlığı karşısında, verilmiş 
olan işleri parçalayarak yine mütaahhitlere ser
mayeleri ve takatleri nispetinde verme, yahut 
sermaye Hükümetçe temin edilerek işi daha 
küçük ellere _gordürmek acaba doğru olmaz mı? 

.Birinci şekil bugünkü vaziyetin aynıdır.. 
İkinci şekil bugünkü şekle benzer gözükür, fa
kat mahiyeti ve neticesi bambaşkadır. Bugün 
mütaahhitler, buğday, benzin, yağ, nakil vasî-
taları; inşa malzemesi «demir, çimento, kereste 
gibb temini için Hükümete baş vurmakta ve 
Hükümetin bütün vasıtaları harekete geçerek' 
bunları iş başında mütaahhitlere teslim etmek
tedir. Mütaahhitlerin bu yoldaki emekleri ni
hayet müracaat, biraz takip ve tesellümden iba
rettir. 

Fakat, bu ikinci şekle göre, iş daha küçük el: 

lere verilirse Hükümet teşkilâtının çalışmaları, 
yardımları yine esirgenmiyecoktir. Ancak pa
rası, mütaahhide teslim edildikten sonra değil, 
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malzeme alındığı zaman alındığı yere"1 Hükü
metçe ödenecektir. Tabii bu takdirde yaplan 
sarfiyatta mütaahhit kârı diye ,bir para ilâve 

' cdilmiyeceği için iş daha ucuza mal olacak ve 
Hükümet tarafından temini taahhüt edildiği 
için işlerde daha fazla emeniyet ve selâmet ola
caktır. 

Her halde, işin istediği sermaye.bulunmaym-
ca, demiryolu işlerimizin istenildiği gibi ileri 
gidemiyeceği anlaşılıyor. Acaba Nafİa vekâleti
miz bu hususta ne düşünmektedir? 

Mütaahhitlerin sermaye darlığını doğuran 
âmiller arasında amelenin ekmeklik buğday işi 
de önemli bir yer tutmaktadır. Mütaahhitlerin, 
çalıştırdıkları amelenin iaşesi İçin, bugün altı ay
lık, en aşağı üç aylık ekmeklik buğday, un 
stok etmeleri • gereklidir. 

Bugün her mütaahhit, amelesine, parası ke
silmek üzere, bir buçuk kilo ekmek vermekte
dir. Bir buçuk kilo ekmeğin değeri, İnşaat böl
gesindeki rayiçlere göre ortalama hesapla 120 
kuruştur. Bu hesaba göre bir amele için ayda 
36 liralık ekmeklik ayrılması lâzımdır. Bir mü-
taahhidin, bugün amele bulıınmasındaki zorluk
lara rağmen, çalıştıracağı amele 1 500 olarak 
hesap edilse bir aylık ekmek için 54. 000 lira 
tahsisi icaheder. Bu hesap üzerinden altı aylık 
ekmeklik stok için 324 000 lira, en az üç aylık 
stok için de 162 000 lira ayrılması zaruridir. 
Bunu Ortalama bir hesapla 150 000 - 300 000 
lira olarak düşünsek bile, İşleri çevirmek için, 
sermayesi az olan mütaahhitlerin yalnız buğ
day stoku yüzünden ne kadar sıkıntıya düştük
leri anlaşılabilir, 

Akaryakıt ve diğer malzeme stokları da bu
na ilâve edilirse vaziyetin ehemmiyeti daha iyi 
sezilebilir. 

Bu arada, amele - işçi gündelikleri üzerin
de de duran ak gerektir. Ek mukavelelerde ame
le - işçi gündeliklerine dayanan değişik fiyat 
esası kabul edilirken bu gündeliklerin arttırıl
ması salâhiyeti tamamen mütaahhitlere veril
miştir; inşaatı Hükümet adına murakabe eden
lerin müdahalesi için hiç bir kayıt konulma
mıştır. 

Amele - işçi gündeliklerinin âzami hududu 
da belli değildir. İnşaat bedelleri tabii zaman
lara nispetle dört, beş misli yükseldiğine göre 
masrafların daha çok artacağı anlaşılmaktadır. 
Esasen demiryolu işlerindeki tecrübelere göre 
inşaat bedellerinin takriben yarısı işçi - amele 
ücreti olarak ödenmektedir. Şu halde, müteah
hitlerin, gündelikleri, istedikleri gibi, yükselt
memeleri için esaslı bir müdahale gereklidir. 

. Mütaahhitler, ek mukaveleler üzerinde, bir
birleriyle yarış edercesine, gündelikleri arttır
mışlardır : Eylül ayında 200 - 230 kuruşa, bi
rinci, ikineiteşrin ayında "250 - 300 kuruşa, bi-
rineikânun ayında 400 - 500 kuruşa yükseltmiş
lerdir. Halbuki Elâzığ belediyesi ağır işçi râ,-
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yieini 250 - 300 kuruş olarak tesbit etmiştir. 

Gündeliklerin bu suretle yükselişlerinin nor
mal olduğunu kimse iddia edemez. İlk devrede^ 
100 - İSO kuruş olan amele - İşçi gündeliklerine 
bir çırpıda 100 - 150 kuruş zammedilmiştir. 

Gündeliklerin bu suretle hesapsız yükseltil
mesi, mütaahhitlerin aralarındaki bir anlaşma
ya müstenit değildir. Her mütaahhit, amele 
çekmek için gündelikleri arttırmakta ve buım 
gören amele de çalıştığı yeri bırakarak diğerine 
gitmektedir. 

Bu, bölgedeki amele gündeliğini rayicin üs- \ 
tuna çıkardığı gibi amelenin iş terbiyesini de 
bozmuştur. Mütaahhİtler amele üzerinde mü
essir değildir. Fazla çahştırmrya msltııf ciddi: 
bir hareket sert bir ihtar karşısında amele işini 
bırakmaktadır. 

Mütaahhitlerin gelişigüzel gündelik takdir 
•etmeleri amele randımanı üzerinde de müessir
dir. Ameleye, bir tasnife tabi tutulmadan, gün
delik verilmesi doğru değildir. Küçük bir ço
cuk ile iyi çalışabilecek bir işçiye aynı gündeli
ğin verilmesi işçilerin şevkini kırmakta ve ran
dıman düşmektedir. Bugün amele randımanı
nın. yumuşak topraklarda 1,5 metre mikâbına 
inmiş olması banım delilidir. Eskiden bu, 2,5 -
3 metre mikâbı olarak temin edilmiştir. . 

Mütaahhİtler, gündeliklerin artışını, ekmek 
fiyatındaki yüksekliğe atfetmek istiyorlar. Bi
rinci, ikinci kısımlarda ekmek fiyatı Elâzığ 
fiyatiyle 72, üçüncü kısımda Palo fiyatiyle 80 
kuruştur. Bu fiyatlar birincikânundan itibaren : 

kabul edilmiştir. Eski fiyata göre 30 - 40 ku
ruşluk yükselişe mukabil amele gündeliklerin
de 100 - 150 ve beşinci kısımda 200 - 250 kuru
şu bulan bu yükseliş nasıl izah edilebilir? 

Mütaahhitlerin amele gündeliklerini lıö'ylo 
yükseltmeleri memleketimizde yarınki iş haya
tımız itibariyle de önemlidir. Amele - işçi, İnı-
gün akıcı bir durumdadır. Amele gündeliklerini 
indirmek düşünülse bile bunun tatbiki kolay ol-
mıyaeaktır. 

Hükümet, mütaahhitlerin vaziyetlerini koru
mak için, ek mukavelenamelerle randıman em
sali namı altında tahlillerle işçilikleri 1,3 ve 1,4 
nispetinde arttırdığı gibi- umumî masrafların 
karşılığı olarak önce kabul edilmiş olan % 15 
leri % 25 e çıkarmıştı]'. 

Böyle olduğu halde mütaahhitlerin bazı ha
reketleri demiryol inşa işlerimizi sarsmış, aksat
mıştır. Bunları önleyiei tedbirlere başvurulma
lıdır. Bu, iki tarafın, Hükümet ile mütaahhit-

'lerin hüsnüniyetlerine dayanarak imzalanan ek 
mukavelenamelerle mütaahhitlere verilen salâ
hiyetlerin iyi kullanılmadığını göstermektedir, 
Bugün im bölgedeki işler henüz geniş mikyasta 
ileri gitmemiştir ve ödenen paralar da mühim 
miktara çıkmamıştır. Fakat yarın işler gelişmi-
yc başlayınca ve sarfiyat artınca maliyet daha 

ağırlaşacaktır. Şu halde Hükümetimizi melhuz 
kararlardan korumak için derhal tedbir almak 
yerindedir. 

İnşaat masraflarımızı yersiz olarak yükselt
mek istidadını gösteren bu vaziyetin karşılan
ması ve yeni başlıyan inşaat mevsiminde fuzu-

. lî masrafların önüne geçilmesi için sayın Nafia 
vekilliniz ne düşünüyor? 

"Bu arada amele gündeliklerinin tanzimi ve 
işin daha ucuza, bugünkü fiyatlardan çok ıı'ok-

: sana inal edilebilmesi için İlk plânda ekmek işini 
ele almak gerektir. Bu hat üzerinde, işlerin, is
tenildiği şekilde, yürütülebilmesi nde gerekli 
amele için senede 2000 ton buğdaya ihtiyaç var
dır. Bugün bu buğday için kilosu 2G kuruştan 
500 bin liralık bir sermayeye ihtiyaç bulunmak
tadır. Ofis fiyatı ile, hattâ inşaat için daim 
ucuz fiyatla bu buğday: ambarlara depo edilse 
ve mütaahhitlere gerektiği kadar verilse bir yan
dan amele gündelikleri üzerinde nâzım olmak, 
diğer yandan amele gündeliklerini tahdit etmek 
İmkânı elde edilmiş olmaz mı? . _ 

Bu suretle inşaatta % 50 ye yakın bir mik
tarda daha tnsarru.f temin olunabilir. -Hattâ bu 
buğdayı Nafia vekâleti bütçesinden mubayaa 
suretiyle ameleye parasız vermek Hazine, men
faatine daha uygun düşmez mi? 

Böylelikle, eğer şimdiki şekil devam edecek
se, mütaahhitlerin sermaye darİıklan hiç ol
mazsa buğday bakımından azalacağı gibi amele 
gündelikleri 200 kuruşa kadar düşebilir ve ılımı
mı masrafların tutarına göre mütaahhitlere ve
rilmekte olan % 25 lerdetı, yani mütaahhit ka
rından büyük bir para tasarruf edilebilir. Çün
kü mütaahhit kârı ve masrafı, amele gündelik
leri ve malzeme fiyatları tutarı üzerinden % 25 
nispetinde ödenmektedir. 

Sayın arkadaşlarını; bu konu üzerinde çok 
vaktinizi aklım. Fakat, tabii zamanlarda 150 
kilometrelik demiryolunu iki yılda bitirmek ka
bil olduğu halde, Cumhuriyet Hükümctlerı-
mizec binlerce kilometrelik demiryolu inşaatı 
çok kısa bir devrede başarıldığı halde yenı_ de-
mirvolıımuzuıi dünya harbinin serpintılerıylc, 
amele ve malzeme İşlerindeki zorluklar yüzün
den de olsa, henüz istenildiği gibi ileri götüru-
Jememiş olmasını doğru görmüyorum. 

Aradan üç yıl geçti, tik tahminlere göre 1942 
yılı sonlarında Palu'ya varılması mukarrerdi. 
Demiryolunun Palu'ya varması demek, zengin 
ve bereketli Elâzığ ovasının, Palu ovasının çe
şitli mahsullerini kolayca taşımak imkânlarını 
elde etmek demektir. Halbuki geçen yıl Devlet 
hissesi olarak alman hububattan yüzlerce ton 
mahsulümüz o bölgeden taşın anlamıştır. 

Dem iry olum uzun Daruhhıe'ye, Arduşiıı'e 
varması demek Solhan, Karlıova, Çapakçjır böl
gesinde engin ve zengin Muş ovasnıdaki tür
lü hububatımızı, Bingöl ve Şerafettin yaylala-
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rmdaki hayyan. servetimizi doğudan batıya taşı
mak, batıyı doğuya kavuşturmak demektir. 

Bu itibârla yeni demiryolumuza ait çalışma
ları _ bu yıl içinde hızlaştırm alıyız. Btı ameliye-
îer için tabii zamanlara ve .şaı-tlara göre 12, 13 i 
biıı, ameleye, ihtiyaç görülmektedir. Fakat bu- '• 
günkü şartlara nazaran geçen yil içinde çalıştın-J 
lan 3 bin amelenin en^az 6-bine çıkarılması ve : 

geri kalan amele boşluğunu doldurmak için de : 

yarma hafriyat makineleri, kompresör, konka- • 
• sör ve bunların benzin, yağ ve, yedek, parçaları
nın teinini suretiyle işlerin ilerletilmesi de ha-
tn-a gelmektedir . 

Esasen amele işi başlı başrna bir konu olmuş- •' 
tur ve çeşitli bayındırlık işlerimizi görmek,^ 
maden ve ziraat işlerimizi.ilerletmek için muh
taç olduğumuz ameleyi bugünkü şartlarla tc-

,mîn etmek, yollarımızı mükellef, amel e ile yan- ; 

mâk imkânsızdır. Bıı bakımdan bayındırlık iş
lerimizi benzer işlerle birlikte yürütmek için 

• ülkemizi makineleştirmek zamretindeyiz. 
Bunda» ba^ka bir yıllık demirvolu inşaatı ! 

•miıı tıedfinikhift zaruret trörülen 15 bin ton ci-
ıiuento ile akar yakrt mn.ddelerinm de vaktinde ! 
temini elzemdir. Bütün bıı inleri tanzim iein de : 
Nafia vekâletiyle Ticaret. ÎHisut, ve Münakalât • 
vekftletim'iz arasımda islerliğinin hakikî mînm-
style temini gereklidir. Bu. hususta. dcmirvolla-
vımızın Millî müdafaa emrindeki büvük hizmet
leri halamından. Millî Müdafaa .vekaletimizin de : 
yakuı ilcilerini ve yardrmlarım istemek yerin
dedir. 

Arkadaşlar. K'lâzığ - Pahı --Bingöl bölgesin- i 
de yakından görüşlerime ve incelemelerime göre ' 
Elâzığ - TCü'lüflkür: arasındaki . birinci - ikinci '• 
gruplar ârızali değildir. TCülüskür - Palu ara- I 
sındaki- Murat üzerindeki büyük Külüşkiir köp- ; 
rüsü .ameliyeleri yi e bir kaç" tünel vardır. Bu : 
köprünün demir kısımları, hazırdır. 

Palu'dan sonra dördüncü vo beşinci kısımlar 
arızalıdır. Uzun ve kısa tünellerde çalınmak 
gerektir. Fakat Suvaran suyu "üç Darahini arası 
arızasıdır. 

Esasen bu hattın 72 kilometrelik demir ray 
malzemesiyle teferruatının Almanlarla imzala
nan ticaret • mukavelenamesi mucibince 5 ay 
sonra tesellüm edileceği umulmaktadır. 

. Şu halde bu demiryölumuzun bu yıl alınacak 
esaslı tedbirlerle ve sürekli .çalışmalarla gelecek 
yıl hasında Palu'ya kadar ulaştırıldığım görmek 
yerinde bir dilektir. 

Nafıa voki'limizin bizi bu konu üzerinde ay
dın! atmalarını' ve bu demiryolunun dik merhale 
olarak esas tutulan. Bingöl durağma, Daralıiniye 
ne vakit varıllabileceği hakkında düşündükleri
ni belirtim el er ini riea edenim. 

Sonra arkadaşlarım, Cumhuriyet Hükümet-
lerimizce Gazi Mustafa Kemal -. Atatürk devrin
de. Başvekil .İsmet Paşaıım uğurlu eliyle dağ
ları aşan, oyaları aşan, geçilmez .sanılan nehir- I 
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leri aşan .doıtıiryofllarımıznı, Aziz Mîllî Şefimiz 
İsmet İnönü devrinde de Saraçoğlu Hükümeti--
nin-keskin hamleleriyle bütün zorluklan1 yene
rek, hedeflerine ulaştırılacağını kuvvetle umu
yor ve bu uğurda çalışanları bu kürsüden saygr 
ile anıyorum. ' - .. 

C. OEAL (Seyhan) — Muhterem arkadaşlar, 
Nafia bütçesinin konuşulmağa başlandığı şu an
da bir hakikati ve büyük bir eseni tebarüz ettir
mek fıstiyoram. 1931 senesinde Ankara'da top
lanan Ziraat Kongresine iştirak eden Çukurova 
nııırahlıasıları içinde ben de. vardım. Çukurova, 
gene kötü yıllarından binisini yaşıyordu. Mah
sul kıttı, fiyatlar iyi değildi. Bu münasebetle 
derdimizi o zaman Başvekil buılunan Mfllî Şefe 
arzetnıck iıstcdik. lîiaî kabul ettiler, dertlerimizi 
büyük bir şefkatle dinlediler. Biziin derdimizi 
keudî derdî bildtler. Neticede dediler ki; sizin 
iki şeye ihtiyacınız , vardır; birisi pamuk istih
lâk edecek fabrika, ikincisi sizi kuraklıktan ve 
seylâptan kurtaracak olan silişleri; 

Arkadaşlar, biliyorsunuz, fabrika işi bugün 
tahakkuk etmiş bir eserdir ve memleketin pa
muklarının mühim bir kısmını istihlâk etmek
tedir. 

Su işıİ, bilhassa 1935 senesinde büyük tetkik 
seyahatlerinden sonra Hükümetin aıia siyaseti 
hükmüne girmiştir ve o günden bugüne kadar 
memleketin muhtelif yerlerinde ele alman su 
nıcvzuu bugün verimli bîr sahaya girmektedir. 

Birkaç gün sonra Adana'da; bir buçuk mil
yon dönüm.sahayı sulıyacak barajın resmi kü-
şadı yapılacaktır. Bu barajın meydana gelme
sinin vo su işinin, tamamlanmasının, memleketin 
iktisadî hayatında no büyük rol oyıııyacağmı 
hepiniz takdir buyurursunuz. Bugün Çukur
ova vasati olarak senede 200 - 250 bin balya pa
muk istihsal eder., Bu baraj açıldıktan son
ra hiç şüphe yok ki, bu istihsal bir milyon bal
yaya çıkacaktır ve' Türkiye bir Mısır kazana
caktır. Bu itibarla, Çukurova'nın bir mebusu 
olmak stfatiyle, Millî Şefimize, Cumhuriyet 

Hükümetimize bu eser dolayısiylc minnet ve 
şükranlarımı arzetmeği bir vazife bilirim (Bra
vo sesleri, alkışlar). . 

A. US. DEMÎRAĞ (Sivas) — Muhterem ar
kadaşlar; harp dışı kalmamıza rağmen dünya
yı saran büyük harp felâketinin iktisadi tesir
lerinden hariç kalamadık. Bu itibarla çok muh
taç olduğumuz ümran hareketlerimiz maalesef 
biraz yavaşlamak mecburiyetinde kaldı. Bunu 
söylerken hiç bir zaman Nafia vekâletini az 
iş yaptı dîye tenkit etmek hatırıma gelmedi. 
Bilâkis bu ıztırap, bu-müşkülât içinde yine 
memleketin imar hareketlerini ilerletmesi itiba
riyle mesailerini çok şayanı şükran buldum. 
Bu şükranımı huzuranuzda arzetmek istedim. 

Kuhterem arkadaşlar; bunu ifade ederken 
tıfak bir noktayı Nafia vekâletinin nazarı dik
katine: arzetmek isterim, Cumhuriyet ilâ» çdi-
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bpto memleket imar hareketlerine başladığı za
man uzun seneler ümran hareketlerinden mah
rum bîr millet sıfatiyle büyük .hamleler atmak 
mecburiyetinde kaldık. 

Bu büyült adımları atmak için de mutlaka 
bir takım projelere, keşiflere ihtiyacımız vardı. 
Fakat öyle seri adımlar atmak mecburiyetinde 
İdik ki, bir taraftan bu İşler ihale edilirken 
beri taraftan da projeler yapılır ve beraber yü
rürdü, Elbette bımıın ufak tefek mazarratı ol
muştu ve belki bir kaç milyon lira fazla sarfını 
icabettirmiştir. Fakat o günün icabı serî ham
leler yapmak mecburiyetinde olan memleketin 
bundan başka takip edeceği yol yoktu, îşte bu 
tarzdaki işleri görmüş bir arkadaşınız sıfatiyle 
bu gün Nafia vekâletinden temennim şudur: 

Filvaki bugünkü şerait altında büyük işler 
yapmak imkanından malınınım, fakat pek ya
kında evvelkinden daha seri ' hamlelerle büyük 
işler yapmak mecburiyetinde kalacağız. 

Bu, bizim yaşamamız içn en tabii ve zaruri 
bir vaziyettir, tşlc onun içindir ki bugün in
şaat sahasında bir çok müşkülât dolayısîyle bü
yük muvaffakiyetler göster emiyorsak', hiç de
ğilse, proje ve keşif itibariyle, gerek şimendifer, 
gerek elektrifikasyon, gerek inşaatta, İmar ha
reketlerimizde proje yapmak için, tıpkı yarın 
büyük faaliyetle harekete geçilecekmîş gibi, ilı-
zaratta bulunulsun. Yarın sulha kavuştuğumuz 
zaman elimizde her şeyin, hiç değilse bir kaç. 
senelik yapacağımız işlerin projeleri hazır bu
lunsun, İşte benim temenniyatım bundan iba
rettir (Güzel, güzel sesleri). Ve eminim ki Nafia 
vekâleti do bu noktada benimle hemfikirdir. 

t ARUKAN (Eskişehir) — Sayın arkadaş
lar, bütçeyi tetkik ettiğimiz zaman Nafia bütçe
sine konan tahsisatın geçen seneye nazaran yüz
de on fazla, olduğunu görüyoruz. Halbuki büt
çenin heyeti umumiycsİni nazarı itibara alırsak 
yüzde yirmi beş geçen seneye nazaran bir faz-' 
lalık vardır. İsterdim ki bu heyeti umumiyede 
olan 100 milyon fazladan, memleketin refah ve 
imarr sahasında pek büyük işleri üzeıinc alan 
Nafia bütçesi de nasibini almış olsun. Her halde 
gelecek sene bütçesinde bunun nazarı itibara 
alınacağını ümît ediyorum. 

Simdi bütçeyi fasıl fasıl tetkike giriştiğimiz 
zaman görürüz k i ; şose ve köprüler için geçen 
seneden 500 000 lira fazla konmuş, yani altı bn-
çuk milyon lira kadar bîr para konmuştur, 

CH. K: SEVÜKTEKttr ( Dyarbakır ) — Az 
mı? 

1 ARUKAN { Devamla ) — Aşağı yukarı. 
Halbuki bugünkü pahalılıkla bu para ile yapı-. 
laca.k iş, geçen sene yapılan işin ancak üçte biri 
kadar bir şeydir. Şimdi demek oluyor ki geçen 
seneki yapılacak iş kadar bir tahsisat konma
mıştır. Yalnız bu tahsisatın noksanlığını kıs
men telâfi etmek için çareler düşünmek icabe-
diyor, Ueuz iş vücude getirmek. O da makine

leşmekle olur. Biliyorsunuz ki bugün eksvatör-
1c yapılan işler, akaryakıt, mazot bulunabilir
se, âdi amele eli. ile yapılan işlerden çnk fazla 
olur. Amele eliyle yapılan iş makine ilo yapıla
nın ancak üçte biridir ve hattâ daha pahalı bir 
fiyata mal olur. Memlekette epeyce eksvatör de 
vardır, hususi şahıslarda.. Temenni ediyorum ki 
Nafia vekâleti bunlardan br kaç tanesini tedarik 
etsin, bu makine işine, eğer İktisat vekâleti 
mazot (emin ediyorsa, şimdiden teşebbüs etsin. 
Eğer buna imkân yoksa ergeç. bu el emeğinin 
yüksek olacağı muhakkaktır. Her halde bu ma
kine faslına ehemmiyet vermek lâzımdır. Nafia 
vekâleti ileride yollanmızr cksvatörlerlo yap
mak imkânını bulacağı gibi yine kongasörlerlc 
de takları kırmak suretiyle hem "zamandan ka
zanmak ve hem de el emeğinden tasarruf etmek 
çarelerini kendiliğinden elde etmiş olacaktır. 
Buna başlamasına. İmkân da olmasa hiç olmazsa 
projelerini hazırlamalarını rica ediyorum. 

Su işlerine gelince; Hususi kanunlarına göre 
büyük su işlerine başlanmış ve bunların muvaf
fakiyetle yürümekte olduğunu biliyoruz. Şim
di Cavid Ora! arkadaşımız da burada şükranla 
bahsettiler. Yalnız bu memleketin bir de gayet 
önemli, az para ile çok menfaat teminine imkân 
verecek ve halkı âcil refaha kavuşturacak küçük 
su işleri vardır, Filvaki bu küçük-su islerinin 
biranevvel vücude getirilmesinin büyük hedefi
miz olduğu Parti programında bîr madde ile 
tasrih edilmiştir. Lâkin henüz biz bu işe başla
madık. Her ne kadar Köy ve Köy enstitüleri 
kanunlarına bu bapta madde koyduk ise de bıı, 
bir teknik bilgi, daha doğrusu mühendİ3 işidir. 
i tat tâ doktor arkadaşlarım, Sıhhiye bütçesinde 
bataklıkların kurutulması işinden gayet haklı 
o'arak bahsettiler. Nafia vekâletinin bu mevzu 
üzerinde bir karar almasını, teşebbüsata giriş
mesini, Meclise lâzımgelen kanunları biran ev
vel şevketmesîni rica ederim. 

En mühim iş olarak üçüncü ricam da : 
Memleketin . elektrik işidir. Biliyorsunuz ki 
memleketimiz Allahm büyük lûtfuna uğramış
tır, En zengin kömür madenlerine ve su kuv
vetine maliktir. Bugün paraya tahvil edilirse 
70 - 80 milyon tutacak olan bu su kuvveti şim
diye kadar havaya akıyor ve heder oluyordu, 
Bu tabii servetten istifade zamanı gelmiştir. 
Çünkü bir taraftan sanayileşme, motörleşme, 
makineleşme için mektepler açıyoruz, bunun 
memlekette tamimi yoluna gidiyoruz. Maarif 
vekilinin bir kaç ay evvel söyledikleri ve oku
duğum programa göre senede 20 bin kadar ta
lebe ye ehlisanat çıkacaktır. Bu ehlisanata doğ
rudan doğruya iş ye çalışma sahası hazırlamak 
binaenaleyh memlekette sanayii tezyit etmek lâ
zımdır. Sanayide de en esaslı. nokta kuvvei mu
harrikedir. Knvveİ muharrike elektrikle olur. 
Elektrik te bizim memleketimizde kömür ve su 
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iledir. Lâkin böyle bedava, su akıntıları varken 
kömüre gitmek tabii abestir. . Bugün •memleke
timizin halihazır elektrik'vaziyetini tetkik eder
seniz ,sıı lesisatiyle elektrik istihsal eden vilâyet
lerde elektriğin kilovatı, Sivas'ta'12. - 13 ku
ruştur. Bizim gibi kömüre yakın olan yerlerde 
elektriğin, kilovatı 32 kuruştur. Daha. Şarka gi
derseniz, meselâ Erzurum'da, filân, kömürün 
tonu 70 liraya m al oluyor. Tabii. burada elektri
ğin kilovatı da GO kuruştur. Böyle kilovatı 30, 
40, 50, 00 kuruş olan. elektrikle sanayi olman. 
Onun. için elektrik işine biran evvel başlamak 
mecburiyetindeyiz.. Nailin vekâletinin Elektrik 
işleri etüd idaresi vardır. Beş senedenberi çalı
şan ve şahsiyeti hükmiyeyi haiz bir dairedir ve 
projeler 'hazırlamakla meşguldür. Zannederim 
ki bütün 'projelerini hazırlamışlardır. Yalnız 
projelerin hazırlanması -.bir fayda, temin etmez. 
Bunları icraata kalbetmek zamanı gelmiştir. 
Vahidî fiyatlar değişmektedir. O değişince fi
yatlar da tahâvvül eder. Bu itibarla, yapılan 
emekler de heder olur. Oıratı için hazırlanan pro
jelerin tatbikma geçmek lâzımdır. .Muhterem Na
fıa vekilimizden .soruyorum: Bu su kuvvetlerin
den ne va.kit istifadeye başlıyacağız ve su kuv-
vetlerinden istifade kanununu ne zaman.Mecli
se göndereceklerdir? Bunu tebşir etmelerini ri
ca, ediyorum. Tabii bu su kuvvetlerine, bu İşe 
başlarken aynı zamanda, icra Vaziyetini de dü
şünmek lâzımdır. 

Şahsiyeti hükmiyeyi haiz bir .Elektrik İşleri 
etüd şubesi olduğunu a.rzetmiştim. Bu şubenin 
kanununda icraat safhası yoktur. Doğrudan 
doğruya etiidle mükelleftir. Aynı zamanda hu 
icra, vaziyetlerini de düşünmek lâzımdır. Ben 
geçen Kcnc'Nafia vekâletinden ayın ricada, bu
lunmuştum. İmtiyazlı şirketler, su işleri, elek
trik işleri etüd şubesi ayrr ayrı çalışıyorlar. 
Bunları birlikte çalıştıracak surette bir koordi
nasyon kanuniyle gelmeleri lâzımdır. Maruza
tım bundan ibarettir. 

R, PENMEN" (Kocaeli) — Nafıa vckçkâleti-
mizin teşkilâtında' ve türlü inşaatının icra tar
zında, millî servetimizi koruyacak iki tedbirin 
alınmasını .sayın Vekilimizden .rica, etmek isti
yorum. . 

Teşkilâta, ait olan bininci teklifim; demin. 
İzzet Arukan arkadaşımın temas ettiği, memle
ketimizde bol ve ucuz elektrik enerjisi dağıta
cak büyük mıntaka santralleri kurmak üzere 
tesis edilmiş olan memlekete çok faydalı iş gör
mekle mükellef elan elektrik etüd idaresiyle 
su taleri. idaresinin, sulara ait işlerde mevcut 
ikiliğin izalesine aittir. 

Yüksek heyetimizin ıııaÜıtrımdur .İri elektrik 
etüd idaresi başlıca iki çeşit tabii enerji kay
naklarımızdan faydalanmak üzere çalışmalarda 
bulunur: Bir taraftan kömür ye linyit diğer 
taraftan su kuvvetleri. Bu idarenin, yani elek
trik etüd idaresinin, kömür. ve linyitlerimize 

dayanan santral projelerine lüzumlu bilgilerini 
Maden tetkik ve «nııa enstitüsünden aldığı gibi, 
sırlarımıza ait olan bütün malûmatı da su işleri 
idaresinden alması icabederken, kendi bünye
sinde ayrıca bir sular heyeti fennİycsî vücude 
getirmiştir. Şimdiki vaziyette elektrik etüd 
idaresi bu heyeti! fenniycsiylc bir nehrimizden 
kuvvet istihsali bakımından tetkikat yaparken 
sular idaresi aynı nebini, sulama, soyrü sefer, 
şehirlere su isalesi veya bataklığının kurutul
ması noktasından incelemek üzere rasat istas
yonları kurar, ayrıca haritalar aldırır, baraj, 
kanal ve regülâtör projeleri hazırlar ve İm ih
zari etüdler senelerce devam eder. Olur ki elek-. 
İnik etüd idaresi bir nehir üzeninde bir çok 
emek ve bir çok masraflar1!a barajlı bîr su san
tralı1 projesi meydana getirdiği halde sular ida
resi de aynı nehrin yukarılri kısımlarında sula
ma İşlerine karnı: vererek, elektrik santralına 
lâzım olan suları başka yerlere Sarfa kıyam 
eder ve elektrik etüd .idaresinin bunca emek ve 
masraflarla vücude getirdiği projeler heba 
olup gider. Bunun üzerinde bir misalini Sakar
ya üzerinde tesisi mukarrer elektrik santralleri 
İle Porsuk vadisinin sulama İşlerinde görürüz, 

İşte millî paramızın bu gibi israflarına mâni 
olmak içindir İtİ, Sayın Nalİa vekilimizden rica 
ediyorum. Elektrik etüd idaresindeki su teş
kilâtını, Sular idaresine devretsinler ve müessif 
neticeler doğuran bu ikiliğe bir nihayet versin
ler ve derelerimizi tek elden ve her bakımdan 
tetkik ettirerek «anımızın israfına set çeksinler. 

•Sayın vekilimizden ikinci ricanı da, pek bü
yük masraflarla meydana gelen bunca nafia 
inşaatının korunması için bîr çok bitmez, tü
kenmez talikini masraflarına yol açan hoyeîâıı-
ların tahripkâr tesirlerine mâruz kalmamak 
üzere her türlü nafıa inşaatında, iş,e başlama
dan evvel, zeminin heyelanlara mâruz olup ol
madığını mütehassıs jeologlara tetkik ettiril
mesinin prensip olarak •ittihazıdır.' Bu esasa 
riayet cdilidğiuden Samsun - Sivas şimendifer 
hattında olduğu gibi, heyelanların tahribatını 
önlemek için her sene birçok fedakârlıklar ve 
masraflar ihtiyar edilmektedir. 

Bu ricalarımı, milletlerarası şöhreti haiz su 
mütehassısı Profesör Ludiu iie Sorbon Jeoloji 
profesörü Bcrtra'nın çok isabetli olduğunu gör
düğüm fikirlerine tercüman olarak yaptığımı da 
ilâve etmekle kesbi şeref eylerim. (Alkışlar). 

Gl. M. BAKU (Kocaeli) — Saym arkadaş
lar, yüksek huzurunuzda Sayın Nafıa vekili
mizden Kocaeli vilâyetinin Adapazarı kazasının 
en büyük derdi ve mühim bir işi olan Mjudur-
nu suyunun feyezanının o nnntakada yapmış 
olduğu müthiş tahribat ve fenalıktan bahsede
rek önünün alınmasını rica edeceğim. Gerek ilk 
baharda ve gerek sonbaharda yağmur mevsim
lerinde Adapazarı, Hendek mmtakasmdaki bu 
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Mudurnu suyunun ve ondan başka Kanlıçay ve 
bazı derelerin Sakarya'ya mecra bulamaması 
yüzünden ve senelerce bu vaziyette metruk bir 
halde kaklığından dolay; bir kaç sene orada bil
fiil vazife görmüş bir arkadaşınız sıfatiylc, ora
larda güller halini alarak 7* km, en, Jâ km. boy 
olmak sureti ile yüz küsur köyün gerek arazi
sinin heder obuası, lıai'ap olması vaziyetinin hu
sule1 gelmesini bizzat görmüş olanlardan olmak 
itibariyle, bir de o suyun bırakmış olduğu ve 
bilâhare çekilince lıâsrl olan ve bütün sayın ar
kadaşların bilgisi dahilinde bulunan sıtma has
talıklarının pek elîın bir seki İde zayiat ve müh-
lik tahribat yapmış olması dotayısiyle takriben 
bu arazini», 100 bin hektar miktarında bıilunan 
bu arazi parkasının kurtarılması hususunun her 
halde ehemmiyetle gözöııünde tutulmasını bil
hassa derin saygılarımla sayın vekilimizden is
tirham ve bu halkın kurtarılmasını niyaz ede
rini, 

R, SOYEE (ÎMa) — Efendim, Necmeddin 
Sahir Boy arkadaşımız, demiryolu inşaatının 
son senelerde biraz teehhürle ilerlemekte oldu
ğunu zikretti ve bunun bazı esbabından bahset
tiler. Filhakika demiryolu inşaatında bir teeh
hür olduğu görülüyor. Bunun sebebi şundan 
bundan ziyade çimento yokluğundan ileri gel
diğini ya km en biliyorum. Efendim çimento kâ
fi derecede ele alınamamakta jrani tedarik edi
lememekte bulunduğunu göre Nafia vekâleti 
benîm öğrendiğime göre yapılacak inşaatta en 
evvel yapılması daha lüzumlu ve müstaeel olan 
kısımları a yırın ıştır. Meselâ, malûmu âliniz bir 
kısmı demiryolu inşasında türlü türlü ameliye 
vardır. Toprak tesviyesi, bina inşaatı, köprü 
inşaatı ve saire ve saire gibi ınnlanddit nevide 
İıışaal v-ardıv, "Bunlardan bir kısmı çimentoya 
ihtiyaç göstermez. Mesela tesviyei türabiye ve 
binalar bu kabildendir. Fakat bir kısım inşaat 
vardır ki bunların başında köprüler, tüneller 
gelir, bunların inşası çok zaman alır ve çinıen-
toya İhtiyaç;, gösterir. İşlerin hepsine birden 
başlayıpta. bir kısmım bitirmek, bir kısmını 
heklemektonsc çok iyi bir usul olarak en ziyade 
zaman alacak kısımlarına köprü gibi, tünel gi
bi kısımlarına, bîraııcvvcl başlamak suretiyle 
onun hitamı yakhı.ştığı sıralarda diğer aksama 
da başlanır. Hepsi aslığı yukarı muayyen bir 
zamanda muayyen bir noldaya varır. İşte Nafia 
vekâleti İnşaatı geciktirmemek için evvelâ baş
laması lâzımgclcn tünel ve köprüler için çimen
tonun asgari miktarım tesbit etmiştir. Şimdi 
îvak hatlı da İnşa ettirilmektedir, Bunun 100 
kilometrelik krsmmrn köprü, tünel ve saîresi 
yapılmıştır. Hattâ işletmeye de açılmıştır. Fa
kat geriye kalan fiO kilometren'm köprüsü ve sa
îresi bittiği halde yalnız rayları kalmıştır. Bun
lar da son anlaşanla ile Almanya'ya sipariş edil
miştir. Belki yakın zamanda geleeektİr. O za

man ferşiyata başlanacaktır. Şimdi hali inşada 
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olan İran hattıdır, Elâzığ'dan Tatvan'a kadar 
olan hattır. Bunlar için şimdiden başlanması 
zaruri olan tünel ve köprü gibi inşaat için ayda 
1200 ton çimentoya ihtiyaç olduğu tesbit edil
miştir. Nafia vekâletinin diğer ihtiyaçları için 
de 4 500 ton lâzımdır. Bizim çimento fabrika
larım iz şimdilik biri Zeytinburmı'nda diğeri de 
Kartal 'da olmak üzere, ikidir. Bunlar günde 
altı yüz ton kadar veriyorlar ki senevi 180 bin 
ton eder, tju halde her fabrika günde takriben 
000 ton çimento yapabildiğine nazaran bu iki 
fabrikanın beheri birer günlük istihsalini Na
fia vekâletinin demiryolu inşaatına tahsis eder
sek çimento buhranı da ortadan kalkacaktır 
ve biç bir mahzur kal m ıyn çaktır. Çünkü inşaat 
masrafı, lahsisatı mevcuttur. Binaenaleyh-
süratle ilerler. Programlar yapılmıştır. Müta-
ahhide ihale edilmiştir. Üzerinde çalışmaktan 
başka, bir şey kalmamıştır. Gördüğüme ve bil
diğime göre ancak çimento fıkdanından bu iş 
yürümüyor, "Şmdiye kadar olduğu gibi Nafiamı-
zın karşısnıda ha şanlın ıvaeak bir iş yoktur ve 
müşküller tamamen yenilecektir. 

Bu iş İçin bir çare vardır. Bu*çare de basittir. 
iler fabrikanın yalnız birer günlük mamulâtını 
İşte bu 1 200 ton çimentoyu Nafİn vekâletinin 
bir aylık ihtiyacını karşılamak, bu vekâlete ver
mekten İbarettir. 

Sonra Necmeddin Sah ir Bcyefİndi bir de bu 
hattın maliyet fiyatının yüksekliğinden ve ame
le ücretlerinin fazlalığından bahis buyurdular. 
Bu nokta üzerindeki noklai nazarımı da kısa
ca arzedeyim, 

Efendim, amele yevmiyeleri harpten evvel 
aşağı yukarı mıntakasına. göre yetmiş kuruş, 
vasati olarak doksan kuruş kadar bir şeydi. Fa
kat şimdi amele diğer İhtiyacafını temin etmek 
için üç, dört misli fazla para vermektedir. Ya
ni muhtaç olduğu eşyasını almak için tabii yev
miyesinin de o kadar yükseltilmesinde ısrar edi
yor ve kimin yanında fazla yevmiye bulursa 
onun yanma gidiyor ve bu parayı temin edemi-
yenlerin yanında çalışmıyor. Malûmu ilimizdir 
kİ İnşaatta bilfarz bir metre mikâp kârgir inşaa
tın maliyet fiyatının hesabında amele yevmiye
si ve malzeme fiyatları ne kadar ucuz olursa 
maliyet de elbet o kadar ucuz olacaktır. Şimdi 
amele yevmiyesi üç misli yükseldiğine göre far
kı fiyat da. tabii ona göre yükselecektir. Çün
kü her şey fiyatlıdır. Amele eskiden 80 kuruş 
alırdı. Bugün 300 kuruş alıyor fakat günde bir 
buçuk kilo ekmek yediğine göre ve bir kilo ek
mek £0 kuruş olduğuna göre 120 kuruşunu yal
nız ekmeğe veriyor. Sonra, bu aldığı pai'adan 
Maliye vekâleti de kazanç, buhran vergisi diye 
bir şeyler alıyor. Bunların hepsi bir araya ge
lince bunların maliyeti de artmakladır. Şayet 
bunlara maliyet fiyatına ekmek temin edilirse 
Harbi umumideki gibi mutedil bir ücretle ek-
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mek temin edilirse, o nispette de yevmiyesi teh
zil edilirse ki, amele için bunda bir fark yoktur, 
o zaman amele az yevmiye ile çalışabilecektir 
ve vergilerini de, mükellefiyetini de ödiyebile-
cektir. Bunun üzerinde fazla söz söylemiyece-
ğîm. Fakat arzettiğim gibi bu amele daha ko
laylıkla hayatını temin ederse, ekmeği ucnzla-
tılırsa amele de ueuz çalışacaktır. • ' 

Çimento meselesine gelince : Bahis açılmış
ken çimento meselesi .^üzerinde de bir iki nokta
yı arzedeceğim. Çimento fiyatı yakın zamana 
kadar tonu 23 lira: idi. Bu birdenbire bir misli 
fazla fiyat olan 46 liraya çıkmıştır. Mütaahhi-
de verilen para inşaatın maliyet fiyatına göredir. 
Demin de arzettiğim gibi bilfarz bir duvar ya 
paeağız. Bunun için metre mikâbr hesabiyle fi
yat tesbit edilir. Buna ne kadar malzeme, taş 
gitmişse ona amele yevmiyesi ve saire de ilâve 
edilerek bu duvarın, maliyet fiyatı tesbit edi
lir ve buna muayyen bir yüzde miktarı da zam-
ralunarak' mütaahhidin hakkı verilir. Velhâ
sıl duvara ne kadar masraf yapılırsa, ne ka
dar malzeme giderse hepsi toplanır. Yekûnu 
üzerinden müteahhide bir kâr verilir. Şimdi. 
çimento iki misle çıkınca -kârgır inşaatın mali
yeti de dolayısiyle iki misline çıkacak ve mü-
taahhide verilen yüzdeler de yükselecektir. Bi
naenaleyh çimento fiyatım yükseltmekten ise 
evvelki gibi 23 liradan, maliyet fiyatından ve
rilirse inşaatın maliyeti de azalmış ve dolayısiy
le mütaahhide verilecek kâr yüzdesi de eksilmiş 
olacaktır. Çimentonun harice yatddığı yoktııı-. 
Tekmili Millî Müdafaa, Nafia, Devlet demiryol
larının ihtiyacı için sarfedîlmektedir. Yani res
mî müesseseler için sarfedildiğine göre bunun 
yüzünden olan ziyan; yekûnu itibariyle çok bü
yüktür. Fiyatların yükseltilmesinden mutedil 
bir seviyede bırakılmasını; hatların inşaat maliyet 
fiyatlarını azaltacağından dolayı temenni ederim. 

NAFIA VEKİLtS. DAY (Trabzon) —. Muh
terem arkadaşlar, söylemeğ hacet yokki, bu vekâ
lete henüz gelmiş bulunuyorum. Bu itibarla bu
rada Nafia mesaisini övmek lütfûnda bulunan 
arkadaşlara teşekkür ederken benden evvel bu 
vekâlette bulunan ve vazfelerini iyi işleten ve ni
hayet Büyük Sefili, emirlerini Meclisin emelle
rini tahakkuk ettirmeğe çalışan eski vekillere ve 
kıymetli mesai .arkadaşlarıma ben de şükranları
mı bildirmeği bir vazife sayarım, 

Nafia vekâleti yapmış olduğu işlerle vakıa 
memleketin ihtiyaçlarım tatmin edecek dereceye 
vâsıl .olmuştur denilemez. Ancak asırlarca çalı
şan eski saltanat devrinin zaif bünyeleri tabi
atla mücadele etmemişlerdir, Güç şartlar İçinde 
memleketin bezenmesi için milletin fedakârlıkla
rına dayanarak Büyük Millet Meclisinin verdiği 
tahsisatla yapılan hamleleri de küçük görmek 
herhalde doğru olmaz. Bunlardan bir iki misâl 
söyliyebiliriz, Saltanat devrinin Babıâlisİ âdi 
kaldırım arasında kurulmuş bir barakadan başka 

bir şey değildi. Saltanat devrinde yollar ni
hayet valilerin hûnametine kalmış bir işti. Sal
tanatın bize devretmiş olduğu demiryolu bugün 
mâlik olduğumuzun yarısı kadardır, yani 3 500 
kilometre kadardı. Bunlar da tamamen yaban
cı şirketlerin elinde idi. Yol vaziyetinde henüz esas
lı bir programla çalışmasına imkân, bulunmamış 
olmakla beraber saltanatın bize. devrettiği 
yollardan bugün iki misli fazla yolumuz vardır. 
20 yıl. zarfında 3 500 kilometrelik demiryolu satın 
alındıktan başka, sonradan ilâve ettiğimiz yol
larla dcmiryollanmızın tulü 7 000 küsur kilo
metreyi bulmuştur. Yalnız demiryollarına bu 
Devletin sarfettiği para 500 milyon ' lirayı ge
çer. Devlet Demiryollarının kendi lahsisatîyle 
yaptığı ıslahat ve aldığı muharrik ve müteharrik 
malzeme için sarfettîğî bundan hariçtir. Geç

mişinden Yüksek Meclisten büyük Şeflerden il
ham alarak başlanan bu işleri .daha ziyade te
kâmül ettirmek için.âzami gayret göstermelete 
kusur edilmiyecektir. Bugün bana tevdi edilen 
bu işi başarmak için teveccühünüze, itimadınıza 
lâyık olmak âzami derecede çalışacağıma emin 
olmanızı çok'rica ederim. 

Evvelâ, müsaade buyurursanız Nafıia prog
ramı var mı ve ne yapılıyor diye sordular, onu 
arzedeyim: 

Arkadaşların burada izah. ettikleri;gibi bu
günkü demir, çimento ve diğer malzeme sıkın
tıları ve bunlar olsa bile uzun mesafelerden ta
şımak zorluğu karştsrnda Nafia inşaatı yavaşla
mış sayılabilir. Yani eski hızı ile gitmesine, 
istenildiği kadar tahsisat ta verilse, imkân yok-

• tur. İaşe müşkülâtı da sebeplerden biri sayılla-
bîlir. Binaenaleyh bir taraftan neye mal olursa 
olsun elde bulunan idleri başarmağa çalışırken 
diğer taraftan ilerde, Demirağ arkadaşımın bu
yurdukları gibi, hattâ daha aşkın hızlarla yürü
mek "için hazırlanmaktayız, lnşaal hazırlan
mıştır. Etüdleriyle meşguldür. Memleketin en 
âcil ihtiyacı olan daha 4000 kilometrelik demir
yolu yapabilmek İçin icabedeıı etüdler peyder
pey tamamlanmaktadır. Vazıiyet müsait olduğu 
ve sulh günlerine vardığımız zaman yapacağı
mız bu işlerin etüdlei'i üzerinde duracak değiliz. 

Şoselerimize, gelin.ee: lüsascn bugün dahi tah-
sinatın azlığına rağmen Mitili Mdafaa vekâletiyle 
işbırliğıi yaparak inşaata hızla devam etmekte
yiz, Bunun âtide alacağı şekil yine geçeaı gön 
Heyeti umumiyede arzettiğim gibi yolu makina-
laştrrnıak ve esaslı bir programa bağlamak ve 
heyeti ıımumiyeşıni huzurunuza getirmek mev
zuu üzerindeyiz. 

Sn işleri için 1937 senesinden itibaren tatbik 
edihnekt,e olan kanunlar ve zeyilleriyîe verdi-, 

. ğiniz 81 milyon liralık salâhiyete dayanarak 
bunun 33 milyon lirası sarfedilmistir. Halen su 
işlerinin mümkün olanlarının' inşasına devam 
edilmekte ve İhale edilmemiş olanların etüdü yapıl
maktadır. Elektrik etüd işleri de bir taraftjan 
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devam etmekle beraber. imtiyazlı şirketler ida
remiz memlekette halen mevcut bir kaç imti
yazlı şirketin son hesaplarım tasfiye etmemeye 
çalışmaktadır. . .Zannediyorum ki bu sene içeri
sinde iki üç şirketin de tasfiye hesapları huzu
runuza arzcdilmek imkânı hâsıl olacaktır. 
. Bina inşaatına taallûk eden temennilere ge

lince ; arkadaşlarım/ bina tipleri ve şarkta me
murların ikametini temin için, ev tipleri ve bun
lara müteferri projeler üzerinde faaliyetle ça
lışılmaktadır. Binaenaleyh, işaret buyurdukları 
gibi Nafia vekâleti bir taraftan eldeki işleri ya
parken bir taraftan da harp sonrasını hazırla
maktadır. Bilhassa harpten sonra çok büyük 
Önemli vaziyetlerle karşılaşacağımızı tahmin et
liğimi/ için hazırlıklara devam ediyoruz ve ka
nuni vaziyetlerimizi de tetkik ediyoruz. Şimdi 
müsaade buyurursanız arkadaşlarımın sualleri
ne cevap vereceğim. 

Bütçenin heyeti umumiyesi hakkında söz 
söylerken arkadaşımız Berç Türker bataklıklar
dan balıselmişlerdi. Zaten bu su mevzuu muh
terem General'in de işaret ettikleri- bir-mevzu 
İle birleştirilebilir. 

Bir büyük su dâvası var ki, arzettiğim gi
bi tahsisatı mevcuttur.' Kleman ve malzemesi bu-
lıuııuıoa yapılmıya devam edilecektir, bu İş yürü
mektedir, 

_ Bir de küçük su dâvası vardır. Küçük sular 
için bütçemizde gayet mahdut miktarda talisi-• 
sat vardır. Hattâ bu sene'bu tahsisatın ar tırıl -
masi da düşünülmüştü. Fakat elimizdeki ele-, 
inanların azlığı bu işlerin de yapılmasuıa mü
sait olnıadıği için daha ilk hamlede küçük su 
işleri ile de uğraşmaya imkân olmadığı kana
atine vardık. Mahaza koyduğumuz kısa tahsi
satla küçük sulara da mümkün olan yardımı 
yapacağız. Şimdiye kadar çıkan kanunlara 
ilâveten Meclisi Âliye sevkedilecek «lan sular 
kanuniyle küçük suların ıslahı için yine sizler
den ieabeden tedbirleri almak için salâhiyet is-
tiyeceğk. Şimdiye kadar asırlarca imlıal dil-
nüş olan tabiatın memlekette, doğurduğu sıt
malı bataklıkların zannediyorum ziraat saba
sından ziyade sıhhi sahada bizi ürkütecek ve 
üzerinde durulması: İcaedecek tahribat karşı
sında âeîl tedbirler almak zorundayız. Bu 81 
milyon tahsisatla başlanmış olan bu işe iyi bir 
cereyan verilmiştir. 

Muhterem Neeıneddin Sahir arkadaşımız 
işaret ettikleri demiryollarının bilhassa Şark de-
nıiryollarmm güçlükle yürüdüğüne temas etti
ler Bunun için ısmarlanmış olan köprülerin 
vaktinde gelmemesi dolayısiyle Türkiye'nin en 
büyük köprüleri olan Batman köprüsü belo'n-

• armo olarak yapılmak zarureti hâsıl oldu. Bu 
köprünün boyu 500 metredir ve yapılmıştır. 
Kendilerinin ifade ettikleri gibi Balinan'a ka
dar olan 90 küsur JCm. lik İnşaat, önümüzdeki 
ayda işlemeye açılacak vaziyete gelmiştir. Böy-
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le olmakla beraber gerek Irak hattı üzerinde 
ve gerek Etayık - İran hattı üzerindeki çalış- * 
maların muvaffak olması, ve biran evvel bitme
si için elden geleni yapmakla beraber müşkülat 
dcaııı etmektedir. Çimento henüz ayrıldığım 
vekâlete- taallûk etmektedir. Benim zamanımda 
da müşkülât vardı. Bu sene daha çok muvaf
fak olacaklarını ümit ederim. Ancak 180 - 200 
bİu ton çimento temin etsek dahi bu günün da
ha mühim olan Millî Müdafaa ihtiyaçlarına ge
niş mikyasta çimento vermek zarureti karşı
sında bizim bu ihtiyaçlara ayıracağımız çimen
to hayh azalmaktadır. Akar yakıt ta böyledir. 

Bize tahsis edilen çimentonun oralara kadar 
nakli de gecikmektedir. Benzin lâstik, kam- t 
yon ve diğer İhtiyaçlarda da vaziyet aynıdır. 
Bütün bu haller bizi tazyik etmekte ve 
işlerimizin biteceği günün teshiline mâni 
olmaktadır. Arkadaşlarımla bir aralık konuş
tum. Acaba ihale edilmiş ve elyevm müteahhit
ler elinde olan işlerden yapabilecekleri yapa
lım, diğerlerini tasfiye edelim ve miUaalıhİUetie 
işlerimizi keselim. Buna da yanaşmadılar. Çün
kü açılmakta olan bir.tünelin haliyle .bırakıl
ması bir kömür ocağtmn terkedilmesi gibi iler
de daha büyük masrafları istilzam edecek vazi
yetler tevlit eder. Bu sebeplerle eldeki vasıta ve 
imkânları bir araya teksif etmek suretiyle iş
lerimizi başarmağa çalışmaktayız. 

iaşe meselesi, arkadaşımızın izah ettiği gibi 
gayet mühimdir. Yalnız kendiler ve siz de bilir
siniz ki, geçen sene ve bu seneki İaşe imkânla
rını teshil ederken Hükümet ancak dar ve sa
bit gelirli vatandaşlarla orduyu ofisten iaşe 
imkânı olabileceğine kani olmuş; Hatla sivil ya
taklı okul talebesi dahi istifade ettirilcmem iş
tir. Yalnız çok büyük İşçi kitlesine .malik olan 
kömür havzasında yüksele fiyatla zahire verile
bilmişti. Bu itibarla Devletin, hatta askerî 
müesseselerde çalıştırdığı sivil işçilere dahî ofi
sin yardım edemediğine göre işçilerimize ofisten 
buğday vermek imkânı olamazdı. Ancak bu sene 
İçin umduğumuz bereket hâsıl olursa bir elden 
diğer ele vermek gibi gayıM, tabii olan bu işi dü
şünecek ve tedbirlerini almak kabil olabilecektir. 

Mülaahhitlerin mukavelelerine gelince; ha
kikaten şeraitin değişmesi neticesi olarak mu
kavelelerde yapılacak tadilât Hükümetçe dü
şünüldü. Yalnız bu İşleri bir tek kararla halle 
İmkân bulunmadı. Bu imkânsızlık gözöıühule 
tutularak her hâdiseyi ayrı ayrı ve kanunun tâ
yin ettiği formaliteler içinde nıütaahlıitleriıı haklı 
oldukları hususal tetkik ve ıslah edildi. Devletin 
hakkı ve mülaahhidin hakla mukaddes iki hak 
olarak karşı karşıya tutuldu. Bir mütaahhitle 
vaktiyle yapılan mukavele hüsnü niyetine, rağ
men ve stııtıı taksiri karşısında eğer onu ızrar 
edecek zararlı hale gelmişse o mütaahhit zarara 
maruz bırakılmadı. Binaenaleyh Devlet ve müta
ahhit bakımından hakları koruyucu tedbirlere 
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başvurulmuştur. Bu müteahhitleri kaldırıp yer
lerine küçük mütaahhitleri koymak meselesine 
gelince; bu, kolay bir dâva değildir. İşin seyya1 

liycthıi gözöııünde tutarak işleri biran evvel 
neticelendirmek için ne yapmak lâzımca yapı
yoruz. Yalnız bugünkü şartlara göre malzeme 
maliyet fiyatlarında olan artış nazarı dikkate 
a.lrnuruk . % 15 fazla, % v15 eksik nispette vaki 
olacak taahhütlere göre mukavelelerin elastikiye
tini temin ediyorum. Bu şartla m ütaahlı itlerin 
geniş ücretlerle amele tedarik etmek için fazla 
ücret vermeleri ihtimali akla. gelebilir. Fakat 
hu tarzdaki mukavelelere dayanan büyük iş
lerde daima alâkalı dairelerin muayyen kontrol
lerle puvantaj yaparak amele yevmiyeleri tesbît 
edilmekte ve hiçbir mütaahhidiıı bugünkü fiyat 
muvazenesine uygun olmıyan hallerde amele 
ücretlerinin artırmasına meydan vorilnı em ekte
dir. Yakında ekmeğe dayanan amele ücretle
rinde büyük tenakuslar göreceğimizi ümit et-, 
mekteyiz, Bulunduğunuz şartlar içerisinde baş
ladığımız işleri ne vakit bitireceğimizi ve yeni 
işlere ne vakit başhyabilecoğiuıizi, tahsisatımız 
olsa dahi, takdir etmek elimizde değildir. Müm
kün olduğu kadar süratle çalışmak ve işleri bitir
mek için gayret sarfediyomz. 

Arkadaşımız Cavit Oral Seyhan Regiilâtörün-
den bahsettiler. 'Hakikaten Seyhan ve herdandaki 
regülâtörler büyük emeklerle ve vaktinde ya
pılabilmiş işlerdir. Ana kanallar da açılmıştır. 
Tâli kanalların bir kısmı ihale edilmiştir. Bir 
kısmı ihale edlememiştir. Seyhan'da bunların 
açılması orada yeni bir inkişaf ve hayat belirt
miş olacaktır ve memlekette su siyasetinin iyi 
bir siyaset olduğunu belirtecektir. Bunu teba
rüz ettirdiğinden dolayı kendilerine teşekkür 
ederim, 

Muhterem arkadaşım İzzet Anıkan tahsisat 
arttırıl m alıdır dediler, fakat tahssat ne arta-
bîlr, ne de artsa da iyi bir şekilde sarfetmeğe 
imkân vardır. Mamafih sene zarfında imkân
lar hâsıl olursa salâhiyet istiyorek bu işleri 
inkişaf ettirmeğe çalışacağız. Küçük su işlerin
den bahsettim. Elektrik işine gelince, tabii su
dan elektrik istihsal etmek ideal bîr dâvadır. 
Memleketimizde Trabzon, Kayseri gibi yerlerde 
küçük mikyasta mevcut olan, idrolik tesisattan 
başka bu nevi tesisatımız yoktur. Zaten elektrik 
etüt işleri idaresi bu maksatla teşkil edilmiş bu
lunuyor. Elektrik etüt işleri idaresi her tavafta 
yapiığı tetkikler arasında bilhassa Ankara'nın 
ve Kırıkkale'nin sudan istihsal edilmiş elektriğe 
kavuşması İçin Çağ]ayık'da yapılacak tesisat 
İçin projeler hazırlanmıştır. Filhakika hu tet
kikler neticelenmiş, nııeak fiyatların talıavvfi] 
etmesi dolayısiyle bugün tahmin ettikleri ihtiyaç 

'•baraj ve Ankara'ya kadar, Kırıkkale'ye kadar 
olan nakil hatlariyle ve arada tesis edilecek olan 
tünel, kanal ve diğer tesisler de dahil olduğu 

halde 20 milyon liraya baliğ- olmaktadır. P>u 
tetkikler sona ermiş sayılabilir. Hükümet vazi
yeti tetkik eder, imkân hâsıl olursa Meclisi Âli
den salâhiyet ister, Bu işin başarılması ümit 
ediyorum ki diğer etütlerin peyderpey rcalize 
edilmesi imkanını bize bahşetmiş olur. 

Muhterem arkadaşımız Refik Fcnmen'e çok 
müteşekkirim; Tasarruftan ve heyelanlardan 
bahsettiler. 

Bugün Su işleri idaresinin su üzerinde rasat
ları vardır. Elektrik etüt idaresinin rasatları 
vardır ve ayrıca Meteoroloji umum müdürlüğü
nün de rasatları vardır. • Yalnız bu üç dairenin 
ayın ayrı rasat teşkilâtı olmakla -beraber arala
rında bir. koordinasyon mevcuttur. Yani müm
kün olduğu kadar aynı su üzerinde üç. daire- -
uin memuru bulunmamaktadır. Muayyen bir su 
üzerinde yaptığı tetldkattan her daire diğerle
rini haberdar etmektedir. Maahaza "bunlar 
bir elde toplanır ve daha iyi formüle edilirse in
san enerjisini, Devlet parasının daha iyi tasar
ruf edilmesi imkânı olur ki buna da çalışacağız. 

Heyelanlardan, yapılan tesislerimiz zarar gö
rüyor buyurdular ve ininiarm Karar görmemesi 
için yapılacak inşaatın bir jeolojik tetkîkata ta
bi tutulmasının lüzumuna, işaret ettiler. Büyük 
inşaat için bu yapılmaktadır. 

Meselâ Ankara'daki Çubuk barajı ve nıev-
zuubabis olan Çağlayık barajı batta en salahi
yetli ecnebi mütehassıslar cclbetmek suretiyle 
tetkik edilmiştir. Hakikaten bu işe büyük bir 
ehemmiyet verilmektedir. Nitekim belki de bu 
tetkikat yapılmadan İspanya'da büyük bir ba
raj yapılmış, fakat bir türlü su tutmamış. Bu 
baraj aradan 40 - .̂ 0 sene geçerse ve suyun ge
tirdiği rüsup orada bir tabaka teşkil ederse o 
zaman kabili istifade olması muhtemelmiş. 
Biz de bu gibi esaslar ve hattâ köprü ve demir
yolu •inşaatımızı-yaparken buna çok ehemmiyet 
vouiynruz, Bu tclkikata fazla ehemmiyet veril
medi,'arkadaşlarınım da bana söylediklerine gö
re eok yerindedir. Bununla beraber, mem
leketin tabiatına göre hiç tahmin etmedi
ğimiz bir günde ve bcyalaııla, yersarsıntılariylo 
karşılaşılabilir. Bilhassa yersarsnıtıtarmdan. 
hâsıl olan zararlar sebebiyle bundan sonra bü
yük şehirlerin kuruluşunda ve büyük inşaat iş
lerinde daima âzami dikkati göstermekle bera
ber bunu bir teminata bağlı yanı lyaeağnııı' ken
dileri de takdir buyururlar. 

Muhterem arkadaşımız Mürsel Baku Mudurnu 
çayından bahsettiler. Hakikaten gerek ziraata 
ve gerek sılıhata. zarar veren bir mevzu halinde 
feyezanlar viieude getiren bir sudur. Bu büyük 
su isteri İçirişinde mütalâa edilmesi imkânı olan 
bir işıîr. Kanunda tasrih edildiği gibi Sekarya 
şubelerinden biridir, uzerin.de sular idaresi tet
kiklerine devam etmektedir. Boğaza kadar kıs
mının haritsaıııı da hazırladılar. Tetkik bitince 
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derhal eksiltmeye konacak ve talip olana ihale 
edilmek suretiyle halledilecektir. 

Arkadaşlar süzlcrimi bitirirken bu nıevzıt-
dan bir noktayı tavzih edeyim. Çok su işine bir
den başlamış- bulunuyoruz. 

Başladığımız sulardan henüz hiç birisi ve
ya. bîr ikisinden başkası ne katlımda bahsedil-: 
diği gibi varidat; getirecek haldedir, ne de hal
kın lâyıkiylc istifade edebileceği hale gelmiştir. 
Hepsi noksandır. Kısmen, bitirilmek üzeredir. 
Kısmen yarıya gelmiştir. Başlandığı andaki va
ziyet ve şerait değişmemiş olsaydı şimdiye ka
dar bunların büyük bir kısmınr bitirmek imkâ
nı olabilirdi. Fakat başlandığı Kaman bugünkü 
vaziyet tahmin edilemediği için bitmeleri gecik
miştir. Fakat bu bizleri nevmit edecek bir va
ziyet değildir. İmkân buldukça hattâ bugünün 
şeraiti içinde de gerek Devlete varidat temin et
mek bakımından, gerek halka büyük hizmet gö
recek şekilde bitirmek imkânım aramaktayız. 

R. KORALTAN (îçel) — P-ozöyük istasyo
nundan başhyarak Bursa'nııı İnegöl, Yenişe
hir kazalarından sonra Melcece'ye bağlanacak 
ve yine İnegöl ile Yenişehir amamdan, Bursa 
ovasından geçerek o hattı Mustafa Kemalpaşa'ya 
bağlıyacak olan demiryolu, General Ali Fuacl 
Oehesoy tarafından ehemmiyetle nazarı i t ibare 
alınmış. istikşafları ve ettidleri yapılmıştı. 
Derhal ilâve edeyim ki biraz evvel kaydettiğim 
Bozoyük, Yenişehir varyantının Mckcceye ka
dar yapılması işi ehemmiyetle takip ediliyoıtlu. 
Şimdi ehemmiyetli ve bilhassa Bursa'nııı feyiz
li ovasını ihya edecek olan bu yol hakkında Ve
kâlet ne düsüııüvor? Bu is neden .kaldı ve ııiein 
kahir. 

NAFÎA V. S. BAY (Trabzon) — Müsaade 
buyurursanız beraberce tetkik edelim. Yalnız 
şunu da tebarüz ettireyim ki ihale edilen işler 
dahi, demin Razi Soyer arkadaşımızın da işa
ret ettikleri gibi, vaziyeti hazıra dolayısiyle fç-
ahlmrlara uğramaktadır. Bu işi henüz tetkik 
edemedim. Mazur görmelerini rica ederim. 

R. KORALTAY (îcel) — Teşekkcrür ede
rim, 

REİS — Heyeti uıuumiyesi hakkında mü
zakereyi kâfi görenler.., Görmiyenler.,, Müzake
re kâfi görülmüştür. 

Fasılların müzakeresine geçiyoruz. 

F . 
597 Vekil lahsisalı ' 

REİS — Kabul edilmiştir. 
598 Maaşlar 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
599 Ücretler 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
(İOO Muvakkat tazminat 

REÎS — Kabxü edilmiştir. 

Lira 
5 320 

1 704 G<14 

733 499 

90 192 
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617 

618 

G10 

620 
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Lira 

4 000 

39 820 

27 850 

7 250 

29 223 

4 000 

4 000 

84 000 

14 .000 

1(183 saydı kanunun 58 nci mad
desi gereğince verilecek tekaüt 
ikramiyesi 3 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
4 178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı *> 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
4İ78 sayılı kamın gereğince ve
rilecek yakacak zammı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Merkez büro masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Matbu evrak ve defterler 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon üeret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Vekâlet otomobili masrafları 
REÎS — Kabııl edilmiştir. 
Harcırahlar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Melbusat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
3335 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafları 3 500 
REİS —• Kabul edilmiştir. 
Yollar ve köprüler fi 596 049 
REÎS •— Kabul edilmiştir. 
Su işleri. 257 817 
REÎS —• Kabul edilmiştir. 
Dcnıiryollar ve limanlar 8 127 761 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Yapı ve imar işleri, inşaat, is- ; 
fiııılâk ve esaslı tanıi,rat mas
rafları . • 3 582 987 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Ankara lâğımlarının inşa mas
rafları 700 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Ankara gençlik parla masrafları 50 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Fennî aletler ve levazım bedel
leri 5 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Telif, tercüme, baskı ve neşir 
masrafları, kitap, mecmua be
delleri ve Nufia sergisi mas
rafları 3S 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası müessese ve ce
miyetlere iştirak hissesi 100 
REİS — Kabul cdHıniştir, 
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622 Yabancı mütehassıs, mühendis 
ve -tercümanları 60 428 
BEtS — Kabul'edilmiştir.-

623 Staj için yabancı memleketlere 
gönderilecek mcıııuriar harcı
rah ve saire masrafları . 1 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

£24 Hafriyat masrafları 15 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

625 Jlusus'i idareler bütçelerin/i tet
kik edecek Nafia mümessili üc
reti • : 700' 
REİS — Kabul edilmiştir. 

626 Kurs yevmiyesi 1 
REİS — Kabul edilmiştir. 

627 Gcçetıyı'l borçları 20 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

628 Eski yıllar borçlan 4 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. " 

629 2810 sayılı kanıma göre elektrik 
İşleri etüd idaresine yardım. 292 000 
REÎS '— Kabul edilmiştir. 

630 Mühendisler birliği İle teknik 
okun .mezunları birliğine yardım 2 000 
REİS — Kalnıl edilmiştir. 

631 Halkın yapacağı su işlerine yar
dım 50 000. 
REİS — Kabul edilmiştir. 

K. TURAN (İsparta) — Gerçi rakam müte-
vazidir. 50 bin liralık bir fasıl. Fakat fasıl olduk
ça dikkati çekecek bir mahiyettedir. Halkın 
yapacağı su işlerine yardım. Bütçe encümeni 
namına Nafia vekâleti bütçesini tetkik eden ar
kadaşımız raporunda bunun küçük su işlerin
den çıkarılarak buraya,, bütçenin tekniği bala

tamdan, yardım halinde alındığını söylüyor, 
Fakat bu su işlerine yardımın asıl mahiyeti izah 
edilmiyor. Filhakika Devletin başlattığı büyük 
su içleri vardır. Bunlar yer yer başarılıyor, 
13u şayanı, memnuniyet bir haldedir. Eğer halkın 
da böyle teşvik edileceği, yardım göreceği bir 
su harekeli varsa bunu gönül isterdi ki, 50 bin 
lira iîe değil, 500 biiı lira ile takviye edelim. 
.Eğer buna normal bütçenin hacını müsait değil
se, diğer büyük su işlerinde olduğu gibi, yine 
bütçe dışı tahsisatla yardım edelim kî halkın 
yaptığı su işleriyle Devletin yaptığı sn İşleri az 
çok muvazi olarak yürüyebilsin. Bu paranın 
mevcudiyeti bana şu fikri veriyor k i : Halk yar
dım görürse su işinde bir .şeyler başarabilecektir. 
Vekâlet de hııııa kanidir ki, bilmiyoruz ne za
man başladı, böyle bir yardım esasına devam 
ediyor. Binaenaleyh fasıl hakkında saynı veki
limizin bizi bira/, tenvir etmesini ve demin de 
arzettiğim gibi; eğer bu yardımın genişlemesi 
imkânları varsa İni hususta mütalaalarım lüt
fetmesini rica edeceğim. 

. NAPÎA V. S. DAY (Trabzon) —. Halkın ya
pacağı su işleri de vardır. Arzettiğim gibi; su 
kamımı ile buna-temas edilecektir. Bu yardım. 
küçük olmakla beraber Jıalkııı yapamıyacağr ba
zı sınai tesisatı vüende getirmek maksadîyle 
konu İt nuş bir tahsisattır. Bu sene tatbikatta 
muvaffak olursak.önümüzdeki sene bu tahsisatı 
arttırmak.,yoluna gideceğiz. 

REÎS—- Faslı kabul edenler . . , Etmİyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

•Nafia bütçesi burada, bitmiştir. 
Yarın saat 14 te toplanmak üzere celseyi ka

patıyorum. 

Kapanma saati: 20.5 

T. B. M. M, Matbaast 


