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haksız hareketlerin önüne geçmesini rica edece
ğim.
Geçen sene 'Kurban bayramında Afyon'daki
evimde misafirlerimle oturuyordum. On sekiz
yaşlarında bir genç geldi. Topallıyordu. Yüzü
gözü şişmiş yara bere içerisinde idi. Onun kim
olduğundan evvel bu feci halinin sebebini sor
duk. Utana utana şöyle anlattı: Enstitüden
yeni çıkmış, (geçen sene 1946 Kurban bayramın
da yani bundan az sonra bir buçuk ay sonra)
lhsaniye bucağının" zannederim Muradlar köyü
ne tâyin edilmiş, mektep işinden dolayı muh
tarla araları açümış. [Muhtar bu yüzden bana
tahakküm etmek istiyordu. Ben ise vazifemi iyi
yapmak istiyordum, muhtar ahbabı olan nahi
ye müdürüne şikâyet etti ve jandarma ile beni
nahiyeye götürdü, bucak müdürünün huzurun
da beni bu hale getirdiler, iki gün yattım.] dedi.
(Sualle alâkası yoktur sesleri).
Sualle alâkası vardır. Mektepten yeni çık
mış heveskârlar ve randıman üzerine tesir eder.
BAŞKAN — Sözünüz daha var mı, uzun mu?
KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Hayır
bitiyor,
Efendim her bakımdan yeni inkişafa başla
mış olan bu vatandaşın benden ricası şu idi:
Başka bir vazifeye nakli. Ben ise kendisine va
zifesinin kutsiyetini hatırlattım, bu gibi yolsuz
hareketlerin talebeye yapacağı telkinle giderile
bileceğini ve arızi olan şu hâdiseden dolayı va
zifeyi terk etmenin doğru olmadığını söyledim,
teselli ettim, vazifesine gönderdim. Şikâyet etti,
nazarı itibara alınmamış. Şimdi buraya bir di
lekçe vermiş, Büyük Millet Meclisindedir. Bu
gibi milyonlara yetişen öğretmenleri bir Bakan
yetiştirir, diğer Bakan bozarsa bu işler yürümez,
yerinde sayar. B L türlü hareketi, baltalamayı
bendeniz doğru bulmadım. Sayın Bakandan rica
ediyorum, bu nevi hareket ve hâdiselerin biranevvel tahkikini rica ediyorum.
MİÎLÎ EĞİTİM BAKANI REŞAT ŞEM
SETTİN SİRER (Sivas) — İşlerimizin ana
prensiplerini arz ve ifade ettim. İstikametimiz,
veçhemiz ve çalışmalarımıza hâkim olan pren
sipleri huzurununzda açıkladım.
Özçoban arkadaşımın benden sonra vâki
olan beyanatını demin arzettiğim şeylere bir
şey eklememi icabettirecek mahiyette görmedim.
Bunu arzettikten sonra şunu da ilâve ede-
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yim ki, ileri memleketlerdeki okullarda da sa
yıca randıman düşüktür. Birkaç sene evvel sa
yın selefim burada Büyük Britanya ile Arna
vutluğa ait mektep randımanlarını kemiyet
olarak ifade etmiş, Arnavutluk'ta çok yük
sek, yüzde yüze yakın, İngiltere'de de aşağı
yukarı bizim rakamlarımıza yakındır demiş
ti. Bence, asıl randıman kemiyet randımanı
değil, keyfiyet randımanıdır. Bunun üzerinde
ehemmiyetle durmakta olduğumuzu da arzettim.
Dilimizi sadeleştirmek, ilim dilimizi teşkil
ve terimleri tesbit etmekte ana prensiplerimizin
neler olduğunu da arzettim. Bu istikamette
memleketin mütehassısları Dil Kurumu, bilgin
lerimiz, Üniversite hocaları çalışmaktadır.
EŞREF DİZDAR (Giresun) — Dayak hâdi
sesi?
BAŞKAN — Gündeme devam ediyoruz.
5. — Çanakkale Milletvekili
Ali Rıza Kırsever'in, Meriç nehri civarındaki
çeltiklerde
çalıştırılan işçilerin sıhhi durumlariyle iaşeleri
hakkındaki sözlü sorusuna Çalışma Bakanı Dr.
Sadi îrmak'ın cevabı
Yüksek Başkanlığa
Meriç nehri civarındaki çeltiklerde çalıştırı
lan binlerce amelenin iaşeleri ve sıhhi durumları
en iptidai bir şekilde olup istirahat zamanlarını
geçirecek bir çatıaltı bile yoktur.
Bataklıklar içinde sivrisinek membaı olan
bu yerlerde sıtmadan kurtulmıyan ve her sene
birçok kurbanlar veren bu zavallı vatandaşla
rın teşkilâtlandırmak suretiyle feci durumdan
kurtarılmaları için ilgili Çalışma Bakanlığınca
alınmış bir tedbir var mıdır?
Sözlü olarak bildirmelerini saygılarımla rica
ederim.
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Çanakkale Milletvekili
Ali Rıza Kırsever
ÇALIŞMA BAKANI Dr. SADİ İRMAK
(Konya) — Arkadaşlar; Çanakkale Milletvekili
Sayın Ali Rıza Kırsever arkadaşımızın işçileri
mizin hayatı ile alâkalı bu mevzuda gösterdik
leri ilgiye teşekkür ederim.
Yüksek Meclisin bildiği gibi 3008 sayılı Ka
nun sadece endüstri ve münakalât işçilerine şâ
mildir. 10 sene evvel çıkmış olan bu kanuna
maalesef deniz ve tarım işçileri ithal edilme-
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