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12 . XI,. 1948 Cuma günü. saat 15 t e toplanıl
ın; ıh üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Trabzon Miletvekili Kocaeli Milletvekili 

R. Karadeniz V. Aksu 
Kâtip 

Kocaeli Milletvekili 
ı H. Pek 
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3, --. SOFULAR VE OEVAPLAR 
: ir— Mûrctş Milletvekili^ Dr; kâinÜ İdil'in, 

Birlenmiş Milletler Güvenlik Konseyinde yapılan 
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Dikeri ^a^dnvekîli Tahsin'B'ekir Baltanın söz
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;.'•:.•:.- yüksek Başkanlığa 
.•:• 9 . X . 1948 

Birleşmiş Milletler ,, Güvenlik Konseyinden 
müddeti biterek çekilen -Suriye'nin yerine Orta-
Doğu Devletlerinden! birisinin serilmesi gereki
yordu.';--!!/ • '. 

Ekim ayinin ilk haftasında yapılan seçimde 
Türkiye ile Mısır belli başlı iki namzet olarak 
bahis1 konusu bulumıyordu. Seçimlerde > üç defa 
oylar dağılmış, dördüncü turda Mısırın aldığı 
38 oya karşı 19 ile-biz bu üyeliği kaybetmişiz. 

'Birleşik Amerika, Lâtin Amerika bloku, A-
rap Birliği ve hattâ Yunanistan hep Mısır lehin
de öy! vermişler; sonuncu deıieniede ise İngiltere 
ile (bir tanesi müstesna) dominyonlar da Mısırı 
iitizâın e'tM^ierdir.' 

Kendilerine! birçok hususlarda önemli yar
dımlar yaptığımız Arap Birliği, ve Yuııanista-
nıiı müVfetnîrren a teinimizde ov vermesi bilhas-

K?!I;.\1 

sa dikkati çekmektedir. 
•: Yabancı Press muhabirlerinin tam biı* rriağ-

lûbiyetimiz olarak vasıflandırdıkları bu olayın 
sebeplerinin Başbakan tarafından sözlü olarak 
açıklanmasını saygı ile rica ederim. - : 

Maraş Millet Yekîlî • 
: Dv. Kâmil İdil ' 

DIŞİŞLERİ BAKANİ VEKİLİ TAHMİN 
BEKİR BALTA, (Ifcize).— Muhterem arkadaşı-
mız Dr. Kâmil İdil, Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyine Türkiye 'nin. değil Mısır 'uı seçilmiş 

olmasının sebeplerini soruyorlar. 
İç politika konularında Blüyük Mecliste iste

diğimiz gibi konuşmada meaııleket ve Millî men
faat bakımından çok kerre < mahcur olmıyabilir. 
Fakat takdir buyurursunuz ki dıjj politikaya ta
allûk eden konularda hal böyle,değildir. Dış p*^ 
litika konularında olayların olduğu gibi tahlil; v* 
ifadesinde çok dikkatli ve titiz davranmalıyız. 
Bu sebeple önergede sözü edMen: hususları, olay
ların hakiki cereyan tarzı ile.-it.eliîf ve o şekilde 
kabul etmek suretiyle soruyu («evaplandırmat; 
zorundayım. , . 

(önergede «Bu ' seçim için Türkiye ile Mı»ır 
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bellibaşlı iki namzed olarak bahis konusu bulu
nuyordu » deniyor. Halbuki Türkiye Güvenlik 
Konseyinde açılacak yer için namzetliğini koy
mamıştır. Esasen Konsey Üyeliği seçiminde nam
zetliğini ileri sürmek Genel Kurulun içtüzüğüne 
aykırıdır. İliç kimse ne kendi devletinin namzet
liğini ve ne de başka bir devletin namzetliğini 
Asamblede ileri süremez. 

Birleşmiş Milletler (»ene! Kurulunda seçim 
işi, he"r yerde ve her seçimde olduğu gibi, her 
şeyden önce bir hazırlık meselesidir. Konseye 
veya Milletlerarası bir kurula seçilmek istiyen 
devletler bu arzularını birkaç ay önce elçilik 
leri vasıtasiyle bütün üye devletlere bildirirler' 
ve bunların desteğini temine çalışırlar. Arzet-
tiğim gibi Konsey üyeliğine Türkiye bu defa da 
talip olmadığı gibi Suriye'den açılan yere İran'
ın talip olmasını bekliyordu. Hattâ İran'ın böyle 
bir talebini desteklemesi için Birleşmiş Milletler 
nezdindeki daimî delegemize talimat da verilmiş
ti. Halbuki Delegasyonumuz Paris'e vardığı 
zaman Arap Birliğinin aldığı bir kararla, Kon
seye yine Mısır'ın namzetliğini ileri sürdüğünü 
öğrendi Bu suretle Birleşmiş Milletler, kurul-
duğundanberi yapılan üç Konsey seçimlerinde 
her defasında da Orta Şark bölgesine ait olan 
bir yere bir Arap Devletinin girmesiyle bu yerin 
Orta Şark Devletlerine değil, yalnız Arap Dev
letlerine ta'hsis edildiği yolunda bir geleneğe 
yol açabilmiş olabilirdi. Delegasyonumuz bu mah
zuru gayet dostane bir şekilde Mısır Heyetine 
anlattı. Ve üçüncü defa bir Ara]) Birliği Devle
tinin ve iki defadır Mısır'ın namzetliğine sırf bu 
sebep dolayısiyle taraftar olamadığımızı izah 
etti. 

Noktai nazarımız Arap Birliğine şu. şekilde 
izah olundu: «Aramızdaki kuvvetli rabıtalara ve 
kendilerine karşı beslediğimiz sıkı dostluk ve sev
gi hislerine rağmen bu sefer de bir Arap Bir
liği Devletinin Konseye girmesi, Konseydeki bu 
yerin yalnız Arap Devletlerine tahsis edildiği 
fikrini yaratacağından bu meselede kendileriyle 
birlik olmamıza imkân yoktur. Bahusus bütün 
Orta Şark 'm diye gösterilmek istenen bu nam
zetlik sadece Arap Birliğinin bir kararı ile öne 
sürülmüştür. Türkiye şimdiki halde Konseye 
girmek isteğinde değildir ve biliyoruz ki, bu yol
da hiçbir teşebbüste de bulunmamıştır. Fakat bu 
defa Arap Birliği dışında bir Devletin, meselâ 
İran, Efganistan, Pakistan veya Yunanistan 'm 
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namzetliğini müştereken desteklemeye hââifi*» 
dedik. 

Delegelerimiz diğer Orta Şark delegelerinin 
de tasvip ettikleri bu prensip meselesinde ısrar 
ettiler. Aradaki bu görüş farkından haberdar 
olan bazı Avrupa Devletleri Türkiye'nin ileri 
sürdüğü bu coğrafi prensipi haklı, bulduklarını, 
bu kanaatlerini kuvvetle izhar için Türkiye'ye 
rey verileceğini temsilcilerimize söylediler. Bu 
suretle ilk seçimde Türkiye 23 rey aldı ki, ken
disini seçtirmek için teşebbüs ve gayretlerde bu
lun malmış olması hasebiyle bu netice tahminlerin 
üstündedir. Bütün bu izaha11an anılan seçimde 
Türkiye ile Mısır arasında her hangi bir rekabet 
dâvası mevcut olmadığı bu izahlarımla açıkça an
laşılıyor. Şu halde arkadaşımızın önergesinde ile
ri sürdüğü mağlûbiyet sözü içinde meydanda bir 
mevzu bulunmadığı tabiidir. 

Bir noktayı daha açıklıyayım: Konsey seçi
minde rey gizlidir. Kimin kime rey verdiği hak
kında kesin hükümler ileri sürmek doğru olmaz 
Tahminlere göre Avrupa Devletleriyle Domin
yonların ve Arap Birliği dışında Orta Şark Dev
letlerinin, Asya Devletlerinin ve hattâ iki üç Gü
ney Amerika Devletinin Türkiye'ye rey vermiş 
olduklarını sanırız. Mısır'a ise Güney Amerika 
ekseriyetle, Arap Birliği, Sovyetler ve Sovyetlerle 
birlikte yürüyen Devletlerin rey verdiklerini sa
nıyoruz.. 

Dostumuz Mısır'ın fazla rey almasını mantık 
ve alelade bir hesap meselesinin neticesi telâkki 
etmek lâzım gelir. Çünkü Mısır yegân yegân diğer 
Devletler nezdindc teşebbüste bulunmuş ve destek 
va'di almıştır. Türkiye ise böyle bir müracaatta 
bulunmamıştır. Binaenaleyh Mısır lehinde rey 
veren her hangi bir Devlet Türkiye ile Mısır ara
sında bir tercih yapmak zoru ile de karşılaşma
mıştır. 

Seçimde Türkiye lehinde verilen reyleri ne 
Türkiye lehinde, ne Mısır aleyhinde telâkki etme
mek ieabeder. Türkiye lehindeki bu reyleri bir 
noktai nazarın teyidi şeklinde kabul etmek daha 
doğru olur ve kanaatimizce hakikat da budur. 

Son olarak şu mühim noktayı da işaret etmek 
isterim ki, bu intihap neticesinde ne Mısır'da, ne 
de diğer Arap Devletleriyle aramızdaki dostane 
münasebetlere en ufak bir halel gelmemiş ve göl
ge düşmemiştir. 

Dr. KAMİL İDİL (Maraş) — Arkadaşlar. 
Dışişleri Bakan Vekili Sayın Tahsin Bekir Balta' 
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nm izahatlarına ve bana ne gibi şeylerde sual so
rulması icabettiği hakkında verdiği derse bilhas
sa teşekkür ederim. 

Buyurdular ki, Türkiye namzetliğini koyma
mıştır. Bu, olabilir. O günkü ve ertesi günkü 
radyo neşriyatı .yabancı Press muhabirlerinin Gü
venlik Konseyindeki seçimde, Türkiye'nin Ak
deniz politikasını kaybettiğini söylemeleri üze
rine duyduğum teessürden dolayı ben bu sözlü 
soruyu sunmuştum ve sonradan aldığım mütem
mim malûmat beni daha bir çok noktalarda ay
dınlattı. 

Bir defa dediler ki, hiç kimse, hiçbir Devlet 
bir diğer devleti Konsey nezdinde propoze ede
mez. Ve biraz sonra da kendilerinin bu sözlerinin 
tamamen zıddı olan, Arap Birliğinin Mısır Dev
letini propoze ettiğini ve konseye girmesini temin 
için ve konseye girmesini temin etmeye uğrat
tığını söylediler. Vaziyete bakılırsa sözlerinde 
biraz tezat var gibi geliyor bana. Bunlar üze
rinde uzun ıızadıya durmak istemiyorum. Asıl 
benim üzerinde durmak istediğim nokta, seçime 
iştirak edilmiştir, dört defa seçim yapılmıştır, 
dördünde de sıra ile 23, daha aşağı, ve dalın aşa
ğı olmak üzere bize verilen reylerin düşmüş ol
masıdır. 

Buraya giden arkadaşlarımızın buradaki se
çimi kazanıp kazanamıyaeağımızı araştırmaları 
lâzımdı ve oradaki ileri gelen devlet mümessil
leri ile temas ederek bu seçimi kazanıp kazana
mıyaeağımızı anlayınca da namzetlikten fera
gat edebileceğimizi söyliyerek işin içinden çık
maları gerekirdi. 

BAŞBAKAN HASAN SAKA (Trabzon.) — 
Namzetlik yoktur, konmamıştır. 

Dr. KÂMİL ÎDİL (Devamla) —"Evet nam
zetlik konmamıştır amma dört defa seçime işti
rak edilmiştir, müsabaka gibi bir şey olmuştur. 
Bunun ilk defasında feragat edilebilirdi, bu ya
pılmamış. Hepimiz aşağı yukarı bu gibi toplan
tılarda seçimin nasıl yapılacağını biliriz, seçim 
nasıl kazanılır? îleri gelen Devlet Mümessille
rinden istimzaç edilir, bizim burada kazanma 
şansımız var mıdır, yok mudur denilir. Ondan 
sonra da şansımız varsa, diğer delegelerden rey 
toplamak üzere ufak bir çalışma yapılır. Bu 
çalışma yapılmamıştır. Buraya giden delegasyo
numuz vazifesini yapmamıştır, kanaatindeyim. 
Hakikaten Devletin hariciyesini idare eden ar

kadaşlarımızın bu gibi hususları bilmemesine 
imkân yoktur. Benim bu cihetten hatırıma ge
len şudur, acaba buralara gönderdiğimiz dele
geleri kâfi derecede maddî bir şekilde teçhiz 
etmiyormıTyüz. Bunlar, hariçte şu memleketin 
mümessilini bir ziyafete davet etsin, buna bir 
ikramda bulunsun diye zannederim kâfi derece 
maddeten tatmin edilmiyorlar. Böyle ise bunun 
nazara alınması bakımından Hükümetin dikka
tini celbederim. 

Bunun yanında da, az çok Hariciye memur
larının durumuna da. temas etmek istiyorum. 
Bizi hariçte temsil eden arkadaşlarımızın zan
nediyorum ki; kâfi derecede tahsisatları yok-
tuı*. Bu bakımdan.... 

BAŞKAN — Hariciye memurlarını karıştır
mayınız. Soruya cevap veriniz. Bir bahisten bir 
bahse geçmeyin, aynı bahiste kalın. 

Dr. KÂMÎL İDİL (Devamla) — Yine bu 
mevzu dolayısiyle bizim harice gönderdiğimiz bir 
kaç ekip daha vardır. Meselâ Basın Yayın Kon
feransına giden ekiplerimiz, Parlâmentolara gi
den ekiplerimiz, Şark Dilleri Konferansına giden 
ekiplerimiz, gittikleri yerlerde pekâlâ muvaffak 
olmuşlardır. Fakat çalışmaları ile raportör mev
kiine, .devamlı âza mevkiine, geçmek imkânını 
buldular. Bir çok yerlerde başarılar elde ettik. 
Bu gibi yerlere giden ekiplerimiz vazifelerini 
başarırken daha büyük konferanslara gönderdik
lerimizin temayüz edemeyişlerine doğrusu mü-
tessir oluyoruz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI VEKİLİ TAHSİN 
BEKİR BALTA (Rize) — Efendim, ikinci defa 
söz almak istemezdim. Fakat arkadaşımız bazı 
meselelere temas ettiler ki bunları cevapsız bıra
kamam. Arkadaşımız ders verdiğinden bahsetti
ler. Ben konunun nezaketine dikkati çekmek is
tedim. Bu gibi dış münasebetlere taallûk eden 
mevzular hakkında ne şekilde mütalâa yürütmek 
lâzım geldiği hakkında görüşümü söyledim. Fa
kat her halde bu konuda kâfi derecede açıklama
da bulunamadım, ki arkadaşımız cevapsız bı
rakmak doğru olmıyan bir takım yanlış fikirler 
ileri sürdüler. 

Açıkça söyledim, asamblede bir devlet konsey 
için namzetlik koymaz. Ama asamble dışında te
şebbüs yapar. Binaenaleyh sözlerimde tam ahenk 
vardır. Türkiye konseye girmek niyetinde olma
dığı için bu teşebbüsü yapmamıştır. Ama Mısır 
yaptı. 
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Bahis buyurdular, efendim. Birçok konfe

ranslara iştiittk ettik buralarda delegelerimin 
muvaffak oldular. Ama bilmiyorlar ki, muvaf
fak olan haddi zatında Dışişleri teşkilatımızdır. 
Bu konferanslardan önce Dışişleri hep birinde 
sondajlar yaptı onun için muvaffak olundu. Bu
nun en bariz misali son Çalışma Konferansına 
giden delegelerimizin muvaffakiyetidir. Bu mu
vaffakiyetin zemini daha önce Dışişlerince hazır
landı. Onların muvaffakiyeti her şeyden önce 
Dışişlerinin buradan yaptığı teşebbüslerle temin 
edilmiştir. Fakat bu Konsey işinde biz namzet ol
madık ve daha evvel Devletler nezdinde teşeb
büste bulunup destek aramadık. Sadece bahset
tiğim prensip meselesini muhtelif mülâhazalarla 
öne sürmeyi lüzumlu gördük, bu mülâhazaların 
teferruatına burada girişmek istemem. 

Arkadaşımız bir tereddüt gösteriyorlar bura
ya intihap olunan delegelerimiz bu iş için acaba 
lâyık değillermiş Arkadaşlar Birleşmiş Millet
le)' toplantısına seçilip gönderilip bu arkadaşla
rımız bu işi en iyi başaracak şahsiyetlerdir ve 
bu memleketin seçebileceği en iyi delegasyon 
heyetidir. Aksi halde bu vazifeyi Hükümetin 
kendilerine fevdi etmemesi lâzımgelirdi. Dış 
memleketlerde Türkiye'yi temsil eden arkadaş
larımızın- temsil, sıfat ve ehliyetleri üzerinde 
Büyük Millet Meclisinde en küçük şüpheye yer 
vermemek, lâzımdır. Aksi halde Hükümet de va
zifesini yapamamış demektir. 

Tahsisat meselesine gelince; lâzımgeleiı tahsi
sat delegelerimize verilmektedir. Bu arkadaşlar 
kendilerine düşen vazifeyi tam başarı ile yap
maktadır. Bundan Büyük Millet Meclisi üyeleri
nin emin olmasını bilhassa rica ederim. 

Buyuruyorlar ki,Asamblede ilk defa reyler 
böyle tecelli edince niçin çıkıp da deklârasyon 
yapmadılar. Sayın arkadaşlar, diplomasi icapla
rının nezaketine temas ettim ve şunu söyledim: 
Konseyde kendi namzetliğini koymak ve hattâ 
başka bir Devletin namzetliğini ileri sürmek caiz 
değildir. Kaldı ki, bahsettikleri şekilde bir deklâ
rasyon Mısır'ın namzetliğini dolay isiyle ileri 
sürme ve destekleme gibi bir mâna taşımaz mıydı 
acaba? Ve bu da Asamble iç tüzüğüne ne derece 
uygun olurdu Keza böyle bir deklarasyon, mü
dafaa ettiğimiz.prensipten, yani bu yerin Arap 
Devletlerine münhasır olmadığı prensip inden fe
ragat demek olmaz mıydı? Bütün bunlar diplo
masi tekniğinin icaplarına göre delegasyonumuz-
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ca düşünülmesi ve halli icabeden keyfiyetlerdi ki, 
Paris'teki arkadaşlarımız bu icaplara göre ha
reket etmişlerdir, tik mâruzâtınım başındaki söz
lerimle bu icaplara, dikkati çektim. Bunu ifade 
etmek bir ders değil halen Dışişleri mesuliyetini 
vekâleten üzerine alan bir arkadaşınızın vazifesi
dir. Bu itibarla mazur görsünler netice itibariy
le delegasyonumuz tam vazifesini yapmıştır ve 
ortada hiçbir suretle bizi üzecek bir durum yok
tur. 

BAŞKAN Diğer soru önergesine geçiyo
rum. 

2. - Diyarbakır Milletvekili İhsan fi dm id 
Tıgrel'in, Doğu illerimizin kalkınması için fJii-
kametçe alman tedbirler hakkındaki soruş UM 
Başbakan Hasan Hûka'nın sözlü sorusu (d/187) 

25 . X . ÎÖ48 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Doğu İllerimizin kalkınması mevzuu etrafın

da Hükümetin bazı tedbirler almakta olduğunu 
gazetelerin neşriyatından ve çeşitli beyanlardan 
öğrenmekteyiz. 

Meselenin umumi efkârca iyiden iyiye an
laşılabilmesi içiu bu hususta Hükümetin ıı-e-dü
şündüğünün, bu mevzuda ne gibi bir karara 
varıldığının ve bunun tahakkuku için .esas!' 
bir program yapılıp yapılmadığının, yapılmış 
ise ana hatlariyle malî portesinin neden ibaret 
okluğunun bilinmesinde fayda mülâhaza etmek
te olduğumdan keyfiyetin Meclis kürsüsünden 
Sayın Başbakan tarafından açıklanmasını son
suz saygılarımla rica ederim. 

Diyarbakır Milletvekili 
İhsan Hâmid Tigrel 

BAŞBAKAN HASAN SAKA (Trabzon) - -
İni mealde diğer iki takrir daha vardır, onların 
da okunmasını rica ederim. 

BAŞKAN Malûmu âliniz, önergeler ayrı 
ayrı okunur ve Bakan birisine eevap verdikten 
sonra, diğeri için de aynı şeyleri tekrarlarını 
şeklinde cevap verir. Teamülümüzü bozamıya-
;cağımız için bu şekilde hareket edeceğiz. Lüt
fen siz cevabınızı veriniz. 

BAŞBAKAN HASAN SAKA (Trabzon) — 
1 Sayın arkadaşlar; üç sayın Milletvekili İhsan. 
Hâmid Tigrel, (il. Vehbi Kocagüııey ve Fahri 
Kar&kaya tarafından aynı mealde olmak üzere, 
Doğu İllerimizin kalkınması mevzuunda FTükü-
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metçe bir progVanı hazırlanmış olup olmadığını 

> ^•ha^ırlaıittiıs^öe; ihtiva ettiği esasların ve 
i malî portesinin * ayıklanması hakkında verilen 
'sözlü* Boru önergeleri dolaylsiyle bu hususta 
Hükümetin düşüncelerini kısaca açıklayacağım. 

Doğu illerimizi idari, ekonomik ve kültürel 
baküMaıi muhtaç olduğu tesislere ve teşkilâta 
'ka\nıştûrmak konusunu* Cumhuriyet Hükümet
leri ötedenbei1! umde ittihaz etmiş olmakla be
raber, împeratorluktan devralman harap ve 
bakımsız yurdun her tarafında birden aynı hızla 
f&aÜiyete geçmeye mâlî kaynaklarımızın ve tek

ittik !ele*manmev(nıdümu2un imkân vermemiş ol-
; ikası-f yüzünden; Doğu tilerimizin ihtiyaçları 
şimdiye kadar toplu ve plânlı bir şekilde ele 
alınamamış, muhtelif bakanlıklarca bu illerde 

• girişilen faaİivetler münferit mahiyette kaimişi-
-Wr; ; • ' 

' !Dog\ı illerimizin coğrafi ve stratejik ehem-
'• m'iyeti bu-illerin ihtiyaçlarını biran evvel ve top

lu olarak ele1 almaktaki mübremiyeti her gün 
biraz daha1 artmakta öldüğünü müşahede eden 
Hükümetiniz bü hulusta muhtelif Bakahlıkhı-

^'riri-faalliyetleriili koordine etmek ve Öoğünun 
kalkınma 'işini biı*! plân ve> programa bağlamak 

!;' rttAfcsadiyle1 s fâaliyete5 f; geçmiş ve İçişleri, ! Dışiş-
^eH/'Sftğlik've14iSos^als Yârdım ve Çalışma Ba-

J-''fcard^lndöüntü£İu bir': komisyon kurmuştur. 
: 'fiü > komisyon faaliyete1" geçmiş ve! mevzuun tek-
'kik'1 esaslarını ÎVazırlamak üzere, muhtelif Ba-

4 kalfllıkîârda- çeşîtİi teknik komiteler kurarak 
""''^i'şfMlarina1!başlamıştır: '-' ;• 

Hazırlanacak programa ekas teşkil edecek 
"«üİ'anafealar şunlardı* : ;i •' 

•t•tih-.v.'fy. _- : îlcenteşkilâtını ^artırmak, bunun temi-
" (HhleM*aklarntam;lteşkilâtih bucaklar kurmak; 
Î • î N ç: i I _û:: Döğü Mâ:' Hükümet' konaklarını; Pos • 
î:*t^ Telgraf W Teleföfe ve Tettel 'binalarıiiı ve me-
•• WÜr*e4^et'm:i,|lrriahaîîî ih£â üsül ve mâİzenielerini 

' 7 de'' nazarı1 dikkate alınmak suretiyle yapmak; 
3. — Bu illere gönderUecelt me^nürlarV mah-

' ;r\ımiyet'dörebelerîne 'ğ&re1 'bir' tazminat vermek 
^ ' b â i t f haklat1 İtkhüitk;' '• ' 

i ! i ! l ;4:' ^ ' A ğ i r ' c e ^ ' ^ 
1 MJâ.e M Mahkemeleri tamamlamak, diğer yer-

! , ^ d ^ öeyyar MkrmlMerburmak; 
• ''! [ 5! ̂ - ; Bu' illetirı:* 'muhtelif "'' yerlerinde Sağlık 
ji$ıerkeizlerr 'açıitfak,1 seyyar hekimlikler ihdas et-
ü Wk, • l%m.m! 'ÖMiyUn ye'rler'de ' sabit ve seyyar 

; fteldmîrklerdie ilâç1 bulundurmak; sağlık Merkez-

.1048 O • İ 
le rinde bölgenin genişliğine göl4* ebe bulundur
mak; • ;;.."• 

6. — Sıtma ve trahom mücadele teşkilâtı 
kurmak; 

7. — Büyük il merkezlerinde ziraat aletleri 
sağlıyacak depolar ve tamirhaneler açmak, 
mahrukat ve suni gübre ihtiyâcını karşılamak, 
haralar vücüde getirmek; 

X. — Öğretim müddeti üç yılı" geçmiyeçek 
yatılı bölge okulları açmak, okuma çağını ge
çirmiş kadın ve erkekler için pratik usullerle 
bilgiler verecek ve Türkçeyi öğretecek tedbir
leri gerçekleştirmek; 

9. — Yaz, kış geçilmeye müsait yol şebeke
si tesis etmek ve suları ıslah eylemek. 

Komisyonların çalışmaları ^enüz bitmemiş 
olduğundan kalkınma programı kesin bir du
rum almamıştır. Bu itibarla heyeti unyumiye-
sinin malî portesini ve tatbikat bakımından yıl
lara bölünüş tarzını şimdiden arzetmek imkâ
nını göremiyorum. Program çalışmalarının bir
kaç ay içinde - tamamlanarak l?u yıl - faaliyete 
geçebileceğimizi tahmin ediyorum. Bu maksat
la 1949 yılı Bütçesine 10 milyon liralık bir öde
nek koymuş olduğumuzu arzederim. 

İHSAN HÂMÎD TÎGREL (Diyarbakır) ~ 
Aziz arkadaşlarım, sözümün esasına geçmeden 
evvel Şark vilâyetlerinin kalkınmasını bir dâva 
İdinde ele almış olan Hasan Saka Hükümetine 
yüksek huzurunuzda teşekkür etmek isterim. 

Temenni ederim ki, Muhterem Saka Hüküme
ti biraz evvel Heyeti CeJiîenize vâki olan mâru
zâttaki düşüncelerini fiile isal çaresini bulmuş 
olsunlar ve bunu başarabilsinler. 

Bu mevzuu ele almış olan Hasan Saka Hü
kümetine işe biraz daha süratle ye ciddiyetle sa
rılması lâzım geldiğini de müsaadenizle arzetmek 
isterim. 

Bir > komisyonun teşkil edildiğini ve. mevzu
un tetkik edilmekte olduğunu ifade buyurdular. 

Bn mevzu da*ha on ay evvel; Şubat ayında ele 
almış olduğunu yine resmen' beyaü etmiş olan 
Hükümetin şimdiye kadar henüz, programını 
hazırlamam iş olması beni biraz düşündürdü.' Bu 
sebepledir; ki; işe daha ehemmiyet ve sürat ver
melerini kendilerinden istemek mecburiyetinde 
kaldım. 

Aziz arkadaşlarım; Muhterem Başbakanın 
izahatından anlaşıldığı veçhile Doğu ilferirniz 
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uzun seneler ve hattâ Asırlardanberi havsalaya 
sığmıyacak derecede bir ihmal ve teseyyübe mâ
nız bırakılmıştır. Yol yok, mektep yok, hasta
lar namütenahidir. Bir zamanlar bütün dünya
yı beslemek istidadında olan birçok yerlerimiz 
bugün âdeta bir deyn,ekle çiftçilik yapmak su
retiyle geçinebilmektedirler. Bu uzun zamanla
rın ve asırların teseyyübünü hem telâfi etmek 
hem de Hükümetin üzerine lereddüp eden vazife
leri yapmak itibariyle işe iki kat ehem iye t le sa
rılmak icabeder. Bunun haricinde olarak beni 
en ziyade düşündüren cihet bu mıntaka'iıın jeo
politik vaziyetidir. 

Aziz arkadaşlarım bu nııntaka, - açıkça ko
nuşmak lâzımdır - Cenuptan, Şarktan ve bilhas
sa Şimalden muhtelif hüviyetlerle gelen telkinle
rin tesirine mâruzdur. Biz bunların karşısında lâ-
zımgelen tedbirleri almazsak bu tesiri, telkinleri 
yalnız orada tesis etmek istediğimiz jandarma kuv
vetiyle menetmeye kalkışırsak hatalı bir hareket 
yapmış oluruz. Bunun için tenpoyu artırmak 
tempoya sürat vermek ve ahalisinin % 95 inin 
okuyup yazma bilmiyen ve c/c. 80 inin kendi dilini 
ve benliğini kaybetmiş olan halka kendi dilimizi, 
milliyetimizi aşılamak ve onlara milliyetçiliğimiz 
esası dâhilinde kültürümüzü aşılamak mecburi
yetindeyiz. 

îşte bu sebepledir ki, zaman, zaman bu mev
zuu ele alıyor, Heyeti Oelilenizi âdeta rahatsız 
ediyorum. Bu, işin nazari ve ideal kısmıdır. 

Fiiliyata gelince; bugüne kadar ki, tatbikat, 
eğer prensipler ve esaslar değiştirilmezce hakika
ten bizi müteessir edecek bir vaziyettedir. 

Bir, iki misalle vaziyeti izah etmeme müsaade 
buyurunuz. Ayni mevzuda benden sonra söz al
mış iki arkadaşımız belki daha etraflı tafsilâta 
girerler. Ben, bir sual çerçevesi dâhilinde konuş
mak ve sözümü uzatmak istemiyorum. 

Üç sene evvel Hükümet, Doğu illerinde me
mur evleri inşası için bir karar alındı. Gayet isa
betli olan bu kararı Heyeti Oelileniz tasvip etti. 
Her sene bütçesine tahsisat koydu, 1947 
senesi sonunda 296 memur evi inşası ieabederken 
şimdi 1948 senesi bitmek üzeredir. Yapılan evle
rin sayısı 96 dır. Tahsisatı Heyeti Oelileniz ka
bul etti, memurlar harıl, hani maaşlarını alıyor
lar, mütaahhit var, fakat bu işler yapılamıyor 
sebebi? Bu ihmalin eeezasmın verilmemesidir. 

Müsaade buyurursanız ikinci bir misal arze-
deyim; hepiniz bilirsiniz, Dicle nehri Diyarba-
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kır'uı ortasından geçer ve Vilâyeti ikiye böler. 
Bunun üzerinde bir tek geçit köprüsü vardır, o 
da, 1 200 sene evvel Emeviler tarafından yapıl
mıştır. Bunun haricinde f ey azan zamanlarında, 
en fazla ihtiyaç duyulduğu zamanda dahi bir ta
raftan diğer tarafa geçilememektedir. En müb-
rem ihtiyaçlar karşısında dahi bir taraftan öte 
tarafa geçmek hayli külfete mütevakkıftır. Bu 
sebeple her yıl bir çok kurbanlar verilir. 

Zannederim, Cevdet Kerim Bey zamanında 
idi, vaziyeti kendisine anlattık, hiç olmazsa şimal 
kısmında bir köprü yapılmasını rica ettik. Bütçe 
imkânsızlığından dolayı yapamayız dediler. An
cak köprü yapılacak yerde «Vargel» dedikleri 
salları işletelim dediler. Pekâlâ dedik ve bekle
dik. Cevdet Kerim Bey çekildiler, Kasını Gülek 
arkadaşını geldiler. Kendilerini beş altı 
defa rahatsız ettim 1eşe"kkür ederim, alâka 
gösterdiler. Emir verdiler, bu salların bir an ev
vel yapılması lüzumunu tebliğ ettiler. Aradan 
bir buçuk yıl geçmiştir. Daha Dicle üzerinde iş
lemek üzere iki sal kurulmamıştır. 48 saat zarfın
da bir geminin tezgâhından denize indiği bir za
manda bir bir buçuk sene zarfında iki salı iş
letemiyoruz. Bu vaziyet elimdir, fecidir. 

Bu bizim kudretsizliğimizden değil, yapılan 
ihmallere karşı şedit tedbir almamamızdandır. 
Binaenaleyh Hasan Saka Hükümetinden rica 
ediyorum. Tasavvur ettikleri programı tatbik 
imkânını buldukları zaman ve hattâ şimdiden 
çalışabilecek elemanları, çalışması lâzımgelecek 
şekilde çalıştırsınlar. Ve mesulleri muhakkak 
surette cezalandırsınlar. 

Sonra arkadaşlar, demin de arzetmiştim; 
bir sorunun çerçevesi içinde muhtelif misaller 
zikretmek imkânı yoktur, o havaliye gönderilen 
memurlar, maalesef lâzımgelen evsafı haiz bu
lunmaktadırlar. Meselâ Maarif memurları, Maa
rif Teşkilât Kanununun 22 nci maddesine daya
nılarak işe yaramıyan memurlar derhal oraya 
gönde ril m ektedir. 

Muhterem Nihat Erim arkadaşımız hakika
ten iftihar edeceğimiz bir ciddiyetle işe elkoy-
dular ve vazifesini iyi görmiyen memurlardan 
birçoğunu vazifelerinden uzaklaştırdılar. Amma 
nereye? Siird'e, Bitlis'e, Van'a, Muş'a. Eğer 
bunlar işe yaramıyorsa bu gittikleri memleket
lerin ne kabahati var? Belki bunlar oralara git
mezler.... Ya giderlerse Rica ediyorum, Hükü
metin bunu düşünmesi lâzımgelir. Arkadaşlar 
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dilimizi oraya götürmeye mecburuz, oranın ir- I 
fan seviyesini yükseltmeye mecburuz. Millî 
menfaatler bunu icap ettirir. 

Bir de şu noktaya temas edeceğim. 
Bütçeye on milyon lira tahsiat koyduklarını 

ve teklif yaptıklarını ifade buyurdular. Demin 
saydıkları bütün işleri bu on milyon lira ile 
yapmak bilmiyorum, ne dereceye kadar kabil 
olacaktır1? Bunu da takdirinize arzederinı. Ve mü- | 
saade buyurursanız bütçe müzakereleri esnasın- i 
da bu hususta yardımınızı şimdiden rica ede
ceğim. 

BAŞBAKAN HASAN SAKA (Trabzon) — 
Sayın arkadaşım İhsan Hâmid Tigrel'e çok te
şekkür ederim, bu mevzuda bana tekrar konuş
mak fırsatını verdiler. 

Arkadaşlar, Bu mevzii üzerinde henüz Yük
sek Heyetinizi bütün teferrüatiyle tenvir edecek 
dununda ve işgal edecek vaziyette değiliz. Yal
nız yüksek heyetinizin malumu olduğu üzere 
Cumhuriyet Hükümetleri bu mesele ile yeni 
değil, hayli zamandanberi etüd halinde olsun, 
tetkik hâlinde olsun meşgul, olmuşlardır. Ait 
olduğu Bakanlıklarda bu güzel illerimizin mu
kadderatı ve kalkınma imkânları üzerinde bü
yük hazırlıklar yapılmıştır. Hükümetimiz, şim
di bu mıntıkaların, bu İllerimizin bütün jeo
politik ve stratejik ve diğer bakımlardan bü- 1 
tün hususiyet vo ehemmiyetlerini nazarı itibara I 
alarak katî bir tatbikat sahasına geçmek kara-
riyledir ki, nihayet bütün bu etüd. ve netayici 
malûm, ve müspet ve muayyen zamanlar zar
fında tatbik edilmek üzere işe koyulmuş ve ic
raat programını ona. göre tanzim ederek bir tat
bikat programına bağlamak üzeredir. Pek tabiî 
olarak böyle büyük mikyasta, büyük bir mese
lenin ihzarı muamelâtının biraz zaman meselesi 
olduğunu, da takdir ve kabul buyurursunuz, 
kanaatindeyim. 

Bii' kerre program hazırlandıktan sonra, 
bunu kaç sene zarfında ve hangi kısımlarının 
hangi yerlerde tatbik edileceği teknik hesapla-
riyle birlikte yüksek heyetinize lâzımgelen 
müracaatları yapacağız. 

B. M. M. ninde, zaten ötedenberi takip bu
yurduğu ve Hükümetlerine verdiği direktiflerine 
dâhil mühim bir mesele olmak itibariyle bu husu
sun tasvibinize iktiran edeceğinden emin bulun
maktayız. . ] 
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Binaenaleyh bu kadar mühim mikyasta olan 

meselenin esaslı ve ciddî bir surette hazırlanıp 
Yüksek Heyetinize getirilmesi için bize bir miktar 
zaman vermenizi ve arkadaşımdan da sabırlı ol
masını rica ediyorum. Biz bilhassa son zamanla
rın bu kalkındırmanın ehemmiyetini ne dereceye 
kadar tahrik etmiş olduğunu göz önünden bir an 
kaçırmıyoruz, arkadaşımız bundan emin olsunlar. 

1949 Bütçesine teklif halinde koyduğumuz 10 
milyon lira âdeta bir başlangıçtır.'Ve hiç olmaz
sa önümüzdeki senelerde bu işlerin, ne olursa ol
sun, esaslı bir surette, işaret buyurdukları su işi
ne, köprülere, illerimizi birbirine bağlıyan geçit
lere, yollara bir an evvel başlamak ve bu seneyi 
boş geçirmemek için bu küçük para ile işe atılma
ya karar verdik. Meselenin para bakımından por
tesinin ne olduğu, bilâhara arzedeceğimiz müfre
datlı programlarla ve teferruatlı puanlarla mey
dana çıkacaktır. 

Sayın arkadaşlarını, bu iş, hayli para ve bir
çok sene zarfında yapılması ancak tasavvur edile
bilen büyük işler mevzuubahis olduğuna göre, 
şimdiden bunların teferruatına girmeyi faydalı 
mütalâa etmiyorum. Her halde Yüksek Heyetiniz
den icabeden mühim paraların temin ve tedarik e-
dilmesi için ricada bulunacağız. Memleketin umu
mi surette kalkınması, Şark ve üarbmdaki haya
tın azçok birbirine benzer şekilde olması ve müsa
vat tesis eder bir istikamette yürütülmesinin hede
fimiz ve esaslı programımız olduğuna emin olma
nızı rica edeceğim. (Alkışlar) 

3. —• Erzurum Milletvekili Gl. Vehbi Koca-
güney'in, Doğu illerinin kalkınması için Hükü
metçe hazırlanan pılân hakkında ki, sorusuna 
Başhakem Hasan Saka'nın sözlü cevabı (6/188) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki soruya Sayın Başbakanımızın söz

lü olanak cevap vermelerini dilediğimi saygıla
rımla arzederinı: 

Doğu illerimizin kalkınması için Hükümetçe 
hazırlanan pılân genel olarak neleri ihtiva edi-
yar? Pılânın tatbiki kaç yıla ayrılmıştır; 

1949 Bütçesine bu maksat için ne kadar Öde
nek konmuştur? 

Erzurum Milletvekili 
Gl. Vehbi Kocagüney 

BAŞBAKAN HASAN SAKA (Trabzon) — 
Zannederim k i ; mâruzâtıma yeni bir şeyin ilâ-
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vesine lüzum yoktur. Eğer arkadaşımı tatmin 
edemcmişsenı, ilerde arzı malûmat ederim. (Mu
vafık sesleri) 

Gl. VEHBl KOCAGÜNEY (Erzurum) — 
Sayın arkadaşlarını, Doğu illerinin kalkınması 
hakkında. Başbakan tarafından •verilen' izahata 
teşekkür ederim: Komisyon henüz mesaisini 
bitirmediğine göre Doğu'nun mübrem ihtiyar
larını, Doğu Milletvekillerinin bu mübarek kür
süden açıklamamız, Hükümet ve Komisyonu bi
raz daha tenvir etmek, noksanları göz Önüne 
koymak bakımından faydalı olur. Maruzatım 
uzunca olacaktır. Müsamahanızı rica edeceğim. 

EMİN SOYSAL (Maraş) - Paşam. Komis
yon kay ayda bir toplanıyar. 

Gl. VEHBİ KOCAGÜNEY (Devamla) — Bil
miyorum. 

Türk varlığının bin yıllık âbidelerini sinesin
de taşıyan bu iller hakikaten kalkınmaya muh
taçtır. Yolunuz Kars'a Ardahan'a. Çoruh'a, ge
riye dönerek Trabzon'a, Erzincan'a, Erzurum'a, 
Diyarbakır'a, Bitlis'e, Van'a, Ağrı'ya kadar 
uzanırsanız bütün bu illerimizde bin yıllık Türk 
hâkimiyetinin Bayındırlık eserlerini görür
sünüz. •Simdi bir de gözlerinizi çevirip de bu 
illere bakarsanız tatmin edici bir şey göre
mezsiniz. Başbakan da buyurdular ki; 25 yıl 
içerisinde bu memlekete el uzatamadık. Doğru 
dm, Ege mmtakası da yanmış yıkılmıştı. 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Yanlış Paşam 
Erzurum'a haftada iki defa ekspres koyduk. 

Gl. VEHBİ KOOAGÜNEY (Devamla) -
Binaenaleyh bunları yapmak ve onarmak 
balcınııı.davı Doğu illeri biraz geri kalmıştır. 
Fakal, İzmir'e bir taş koyarken, Erzu
rum'a da bir taş koymak gerekirdi. Trak
ya'da bir metre yol yapılırken Doğudan 
da bunu esirgememek lâzımdı. Çünki, 
Trakya nasıl büyük bir sınırnnızsa Doğu da 
kalelerle donanmış bir sınırımız ve bölgemizdir. 

Aziz arkadaşlarını, Osmanlı İmperatorluğu-
nun ihmallerinden sonra Birinci Cihan Harbi 
Doğu illerinin hepsini çok harap etmiştir, düş
man ateşi ve kiline] ne can bıraktı ne de mal. 
Aziz Cumhuriyetimizi ilân ettiğimiz gün o ille
rin yarası hâlâ kanayor, yangın yerleri hâlâ 
tütüyurdıı. 25 nci yıl dönümünü bir hafta 10 
gün evvel kutladık. Fakat inanınız ki Doğuyu 
iyi bilenler hâlâ kapıları yapılmamış, ocakları 
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tüttürülmemiş yerler vardır. Binaenaleyh bu 
memleketin 4 - 5 milyona varan halkını biran 
evvel kalkındırmak için bayındırlık işlerine el 
konsun bu lâzımdır. Yine Sayın İhsan Tigrel ar
kadaşımızın buyurdukları gibi artık komisyon 
işlerini terkedelim bunlardan ziyade amelî iş
lere ehemmiyet verilip bu işlere bir an evvel 
başlamak ieabeder. 

Aziz arkadaşlarını; 194G senesinde Sayın 
Cumhurbaşkanımız Erzurum'a geldikleri zaman; 
Erzurum memleketin temel direklerinden biri
dir, onu memleketimizin en mamur yerlerinden 
birisi yapacağız. Vatandaşlardan Erzurum'u 
bir defa gören herkes bir daha görmek hevesine 
kapılacaktır, demişlerdir. Bu. Hükümeti teşvik 
için güzel bir cümle idi. Fakat iki senedenberi 
bu bölgelerin üzerine hiç el sürülmemiştir. 

Arkadaşlarım, bir plân masa başında yapıla
bilir. Ancak masa başında yapılan bu plânlar. 
bizce tecrübe edilmiştir ki tatbikat sahasında 
çek zor isliyor. Bu sebeple bizim gibi, Doğuyu 
tanımış insanların fikirlerinden vakit vakit is
tifade etmelerini komisyona da. Hükümete de 
tavsiye etmek isterim. 

Arkadaşlar; bu yaz tatilinde Sayın Ticaret Ba 
kanımız Erzurum'a ve Kars'a kadar geldiler. Do
ğunun üç ilindeki; Erzurum, Kars ve Ağrı'daki 
ekim kıtlığını gözleriyle gördüler. Yerinde bi
zimle görüştü. Biz dertlerimizi kendisine açtık 
ve bu suretle hayırlı neticelere vardık. Yardım 
ellerini uzattılar. Fakat burada kendilerine arz 
edebilirim ki; yapılan bu yardımlar henüz nok
sandır. Palandöken ve Tahirgediği kar kapatma
dan buralara yardım ellerini uzatsınlar, bilhassa 
yiyecek buğdayı yetiştirsinler. Günkü buraları bir 
kere. kar kapatırsa, oralardan ue kuş uçar. ne de 
kervan geçer. 

Bir şey daha rica edeceğim; Doğuya yolu dü
sen Bakan arkadaşlarımız Erzurum'da da tevak
kuf etsinler, bir kahvemizi içsinler. 

Erzurum kültürce, bayındırlıkça iş ve işçi ba
kımından en önemli yerinıizdir. Buranın dertle
rini yerinde görsünler. Bizimle görüşsünler. E-
ğer Erzurum'da durmazlarsa; böyle bir kalkın
ma plânından salahiyetli olarak sözrsöyliyenıezlcr. 
Başka, iş olmazsa dahi, bütün dağlarında, ovala
rında yüz binlerce şehit yatan, bu toprakda. şe
hitlerin ruhunu taziz için tevakkuf etmeli, ve 
memleketin evlatları ile selamlaşıp, dertleşme!;-
dir. 
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Aziü arkadaşlarım, di? eçeksiniz ki. Doğunun f 

dörtleri nedir, ihtiyarları nedir; Ben siııe diyece
ğim ki,Cumhuriyet Halk Partisinin Hükümeti 
tarafında Erzurum'dan Karsa kadar giden, Muş
tan Van'a kadar uzatılan demiryolu bu memle
ketler iein iktisadi bakımdan, askerî bakımdan, 
çok hayırlı olmuştur, fakat bunun karşısında 
daha bir çok ihtiyaçlar da vardır. Bunları da 
birer birer arz edeyi n. Yolsuzluk, ışıksızlık, yaka-
eaksızhk, evsizlik, hayvan ve tarım işlerinde ak
saklıklar, endüstri sahasından uzak kalış, kifayet
siz bir eğitim, noksan sağlık teşkilatı, vakıf işleri- j 
m izdeki kısırlık, nüfuz azlığı, idare teşkilâtında 
bazı değişikliklere ihtiyaç, giyim eşyası sıkıntı
sı, orman dâvası, toprak dâvası, memur ^ dâvası I 
ve elaman ihtiyacı. I 

Aziz arkadaşlarım, Doğunun bu ihtiyaçları 
tamamlandığı gün manasınız ki Orta ve Batı A- I 
nadolu'nun da yeraltı ve yerüstü hazineleri da- } 
ha da kıymetlenir, feyizli olur. Oralarda refah 
ve saadet daha fazla artar. Meselâ bugünü nazara I 
alınız. 

Doğu'da ekin yıkt ın, Orta Anadolu ihraca 
müsait olan buğdayını vatandaşının, kardeşinin 
ambarlarına doldurmaya mecbur kaldı. Bunun 
için Doğu'yu şimdi söyliyeeeğim sahalarda kal-
kındırırsak Orta ve Batı Anadolu'nun yardım- I 
hırına lüzum kalmaz. Doğu kendi kendini bes-
liyebilir. Bu suretlcde, memleket refaha kavuşur, 
ihraact yükselir, memlekete elbette döviz getirir. 

Arkadaşlar, üç kardeşten biri zail" olursa I 
diğerleri elbette onun imdadına yetişir. Fakat 
zaif olmak asla doğru değildir. Çünkü duş mü
nasebetleri iniz bakımından birbirinden ayrıl-
nııyan bu üç bölgenin dipdiri ayakta durması j 
lâzımdır. Bu şimdi de ve her vakitte böyle ola
caktır. 

Arkalaşlar, yol dâvasını, Sayın Bayındırlık 
Bakanının çok güzel izah ettiğini gazetelerde I 
okuduk. Doğu'mm yol ihtiyacını takdir ederek 
ele almışlardır. Fakat ben kendilerine bir iki 
noktayı, bir iki acı olayı arzedeeeğim : 

Trabzon'dan, bu şirin kasabadan başlıyarak 
Şark'a kadar giden bir transit yolundan başka 
yol yoktur. Diğerleri kervan yürümüş iz yap
mıştır, ne Erzurum'dan, İspir üzerinden Rize'ye 
ne Erzurum'dan Tortum'dan Çoruh'a ve Hopa'
ya, ne Hopa'dan Şavşat'tan Ardahan'a kadar, 
ne Erzurum'dan Muş'a geçilebilir yol vardır. 
Hele Van'a gitmek büyük bir zorluktur ve bu f 
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zorluğu Sayın Bayındırlık Bakanı üç arkadaşı 
ile birlikte görmüşlerdir. 

Arkadaşlarım, ben de sizin gibi bu yaz seçim 
illerinde gezdim. Fakat inanmız ki, cip ile gez
diğim halde çektiğim zahmet belki saçlarımı 
ağartmadı ama belimi biraz daha büktü. Nar-
man'a giderken cip arabasının tekerleğine omuz 
vermek bu yaşta, düşününüz, ne demektir ve ne 
zahmettir. Sayın arkadaşını Erzurum Bölge Mü
fettişimiz Esat Altan ile beraber Bayburt'tan İs
pir'e gittik. Giderken bir an geldi ki, cip gitmem-
dedi ve isyan etti arkadaşlar. Esat Altan'la cid
den meyus ve müteessir olarak geri döndük. 

EMİN SOYSAL (Maraş) - - Yol mu karşı 
geldi, yoksa cip mi isyan etti? 

Gl. VEHBİ KOOAGÜNEV (Erzurum) — 
Yol yoktur arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Geııeualim, müsaade buyurursa
nız üç, dört dakikanız kaldı, sözünüze devem 
ediniz. 

EMİN SOYSAL (Maraş) - Mesele mühim
dir efendim, devam etsin. (Devam etsin sesleri) 

BAŞKAN — Rica ederim arkadaşlar, şahsi 
takdirle olmaz, nizamname vardır, on beş dakika, 
on beş dakikadır. 

REFİK KOBALTAX (İçel) — Doğu'lu Mil
let -vekili Doğu'dan bahsedecektir, dertlidir. 

BAŞKAN — Rica ederim, nizamname var
dır elimizde, istisna yapamam. 

Ol. VEHBİ KOOAGÜNEV (Erzurum) ^ 
Fakat dün bir arkadaşım yarım saat: konuştu, 
müdahale edilmedi. 

BAŞKAN — Rica ederim. Doğu Batı diye bir 
şey yoktur. 

Gl. EEHBI KOOAGÜNEV (Erzurum) — 
Dün reisimiz bir arkadaşa yarım saat müsaade 
eti ilci, Doğu'dan bahsediyorum, ihtiyaçlarını or
taya koyuyorum müsaade buyurun. ( t l . ^ D u ^ 

BAŞKAN — Dün iddia mevzuubahıs olamaz. 
Soru sahibi iki takrir verdiler, bu takrirlere on-
beşer dakikadan yarım saatlik bir müddet zar
fında cevap verdiler. Yoksa tüzüğü tatbik et
memeyi mi arzu ediyorlar? Doğu, Batı mavzuu-
bahis olamaz Vatanın her tarafı birdir, müşte
rektir, ben şahsan Doğu Milletvekili olduğum 
halde Batıyı ve Doğuyu müsavi görürüm. Onun 
için doğu ve batı diye bir tasnif yapmıyalım, 
yalnız tüzüğün tatbiki mevzubahistir. 

Gl. VEHBÎ KOCOGÜNEY (Erzurum) — Do
ğu ve Batı diye bir tasnife geçmiyorum, bunu 

- 91 -



B : 5 12 .11 
ben de çok iyi bilirim. Fakat Doğu Milletvekili 1 
olduğum için oradan bahsediyorum. Esasen 
Hükümet de Doğuyu ele almış bulunmaktadır. 

Şimdi, Arkadaşlar; geçen sene İspir'e gide
medim. İspir'in güzel kokusu, burnumda tüttü. 
ne yazık ki yolsuzluk yüzünden gidemedim. 

Doğunun ışıksızlığı; Arkadaşlar; bugünkü 
endüstriyi bir tarafa bırakarak eğitimden bahse
deceğim. Çocuklarımız Doğuda bir gaz lâmbası 
altında okuyorlar bazı yerlerde o da yok çıra 
ışığı altında okumak zorunda kalıyorlar. Hal
buki Tortum'un şelâlesi bu kudretin % 90 nını 
veriyor. Hükümetin buna el attığını biliyorum. 
Binaenaleyh tavsiye ederim Hükümet bu işi 
bir an evvel ele alsınlar. Bu illeri bir an evvel 
ışığa kavuştursunlar. 10 milyon liranın mühim 
bir kısmı ile Doğu bölgelerini ışığa kavuştursun
lar. 

Sonra Doğu bölgesi askerî bir mıntakadır. 
Majino yapılırken kazmayı vurmadan evvel 
elektirik sani inlilerini kurdular. Bilhassa biz de 
önee ışığı vermek mecburiyetindeyiz. Medeni 
bir hayat ancak böyle mümkün olur. 

Arkadaşlar, kış günleri Erzurum yollarını 
kar kapar, Tahirgediği Rahva ve Palandöken 
boğazları geçilemez bir hal alır. Şimdi medeni 
vasıtalar çoktur, getirtilecek iki kar makinesi 
bu yolları her zaman için açabilir. Fakat bu hiç 
kimsenin aklına gelmemişti)-. 

Erzurum belediyesi ışığı artırmak için .">() bin 
lira istemişti, alamadı Sayın Bayındırlık Baka
nından rica ettim, müsait bir cevap verdi. Er
zurum belediyesinin bu ihtiyacını sağlayacakla
rını kuvvetle umuyorum. 

Arkadaşlarım, yakaeaksızlık doğu bölgeleri
nin belini büküyor, tarihin baltası ormanları ol
tadan kaldırmıştır. Fakat kömür madenleri üs
tündeyiz, lâkin buna da kuvvetle el atılmış değil
dir. Bu sebepten tarlaların gıdası olması lâzım 
gelen gübreyi biz evimizde yakıyoruz. Onun da 
iki arabası bir radyo makinesi fiyatınadır. 

Evsizlik, büyük bir buhran doğurmuştur. 
orada da karaborsa almış yürümüştür. Bu kara
borsadan en çok sıkıntı çeken memurlardır. Bit
lis'te, Van'da, Ağrı'da, Erzurum'da, Elazığ'da 
ve Çoruh'ta memurlar evsizlik yüzünden büyük 
sıkıntı içindedirler. Hükümetin, bu illerin her 
birisine 15-20 ev yaptırarak memurları sıkıntı
dan kurtarması lâzımdır. | 
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BAŞKAN — Vaktiniz tamamdır efendim. 
(il. VEHBİ KOCAGÜNEY (Devamla) — Beş 

dakika daha izin verir misiniz? 
BAŞKAN — Benim iznimle olmaz. (De

vam etsin, sesleri) 
BAŞKAN — Kısa kesmeğe çalışınız. 
öl . VEHBİ KOCAGÜNEY (Devamla) — 

Arkadaşlarını, hayvan ve tarım işlerimiz de kâ
fi derecede iyi yürümüyor, karasabanla bir çift
çi emeğinin karşılığını alamıyor, bire 3-4 ten 
fazla alamıyor. Bu yıl bire iki aldık; Tarım Ba
kanlığı memleketin zirai kalkınmasını istiyorsa, 
memlekete bir an evvel ziraat aletleri yetiştirme
si lâzım gelir.Kar yağıyor, harmanlarımız kav 
altında kalıyor, sebep: ziraat aletlerimizin olma-
yışındandır. Yetişemiyoruz. 

TARIM BAKANI CAVİD OIîAL (Seyhan) 
- Getirtiyoruz Paşam... 

Gl. VEHBİ KOCAGÜNEY (Devamla) — 
•Umu Tarım Bakanımız Cavid Oral'ın himmetin
den bekliyoruz. Arkadaşlarım Araş, Fırat. Mu
rat, Çoruh ve Bitlis çayları akar ırider, fakat hiç
birisinden de bir damla su alamıyoruz, ne bağla
rımız. ne de bahçelerimiz için bunlardan istifade 
edemiyoruz, hatta hayvanlarımız çok yerde susu/ 
kalır. 

Yan bağları düşmanın tahribinden başka bu 
susuzluktan harap olmuştur. Van bağcılık bakı
mından Türkiye'nin en güzel ve feyizli mıntıka
larından biri idi. Burada bu susuzluk giderilirse. 
bir fabrika açılırsa buradan elde edilen mis ko
kulu meyva'arnmz dünyanın her tarafına gön
derilir. 

Bitlis de aynı vaziyettedir. Arkadaşlarını, bu 
topraklardan bugün elde edilen bire üç mahsul 
insanları bile beslemiyor. 

Hayvan satımı da bugünkü insanları besle
miyor. Kışın altı ayını bütün bu halk, elleri bö
ğürlerinde kahvelerde geçiriyor. Malatya ve Si
vas hattının ötesine doğru bir tek fabrika yapıl
mış değildir. Deri bizde çıkar, başka yerde tabak
lanır, yün bizde çıkar, başka yerde dokunur. Et 
kombinaları yapılacağını işitiyoruz. Bir Dani
markalı, bir de Alman mühendis gelmiştir. Eko
nomi Bakanından rica ederim, bu iş üzerinde 
vaktinde uğraşsınlar, bir an evvel Erzurumda et 
kombinasının yapılmasını temin etsinler. Hiç 
olmazsa eli boş iş bekliyen vatandaşlar bir az iş 
bulsunlar. 

Arkadaşlarını; Eğitim de kifayetsizdir. İhsan 
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Tigrel arkadaşım ne güzel söylediler, inanınız ki 1 
bizim çocuklarımızın yarısı, bazı yerlerde dörtte 
biri okumuyor. 

Krzurum'un bir mahallesinde 800 çocuk var
dır, bunun ancak 200 zü okuyor. Ova köyleri 
m izde 157 köyün yalnız 55 inde okul vardır. On-
binlerce çocuk tahsilsizdir. 

Hani biz ilk tahsili mecburi kılmıştık ya. Van 
vaktiyle Doğunun ilim merkezi idi. Sultani mek
tebi, askeri rüştiyesi vte sair birçok mektepleri 
vardı. Bitlis de böyle idi. Rahmetli Atatürk za
manında Van'da bir üniversite açılacaktı. Rah 
metlinin bu güzel teşebbüsü suya düşmüştür. 

BAŞKAN — Paşam beş dakikayı da geçirdi
niz. Tüzük hükümlerine riayet etmemiz lâzım. 
dır. Bu şekilde hareket edersek müzakereyi idare 
etmeye imkân kalmaz. Tüzüğe riayet edelim. 

01. VEHBÎ KOCAGÜNEY (Devamla) —• 
Bir dakika daha rica edeceğim. 

Erzurum'un Hınıs İlçesinde senelerdenberi 
bir mektep yapılmamıştır, ilkmektebi yoktur. 
Kazanın ilkokul çocukları, yıkılmaya mahkûm ha
ra]) bir bina içindedirler. Senelerdenberi, müta-
addit .defalar bunu söyledik, dert yandık, 
fakat yapılmadı, Hınıs'lılar irfana ve kültüre 
âşıktırlar. Bu kadar âşık olan Hmıs'lılar bir 
tek mektebe sahip olamamışlardır; 

Sayın arkadaşlarım, ihtiyaçlarımız çoktur. 
Tabiî izahatım da uzun sürecektir. Herşeyden 
evvel Tüzük hükümlerine ben de riayet etmek 
mecburiyetinde olduğum için sözlerimi burada 
bırakacağım. Bu dertleri başka bir gün başk.ı 
bir vesile ile huzurunuzda arzederim. (Alkışlar). 

•1. — Elâzığ Milletvekili Fahri Karakaya'nv», 
Doğu İli erinin kalkınması için Hükümetçe yap» 
lan plân ve program hakkındaki sorusuna Başba
kan Hasan Saka'nın sözlü cevabı (6/198) 

BAŞKAN — Fahri Karakaya arkadaşımızın 
bir önergesi vardır, okuyorum : 

8 . XI . 1948 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulara Başbakanın sözle cevap 

vermesine delâletinizi rica ederim: 
1. — Doğu illerinin kalkınması diye Hükü

metçe ele alınmış bir iş var mıdır? 
2. — Böyle bir iş ele alınmış ise plânlaşmış ve 

programa bağlanmış mıdır? J 
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3. — Bu işe sarf edilmek üzere Hükümetçe 

1040 Bütçesine ne kadar para ayrılmıştır? 
Elâzığ Milletvekili 
Fahri Karakaya 

BAŞKAN — Arkadaşımızın bu sorusu gün
demde yoktur. Fakat kendisi bugünkü günde
me alınmasını talep ediyor. Aynı zamanda Hü
kümet bu konuda iki sözlü soruyu da şimdi ce
vaplandırmış bulunmaktadır. Bu itibarla mü
saade buyurursanız arkadaşımızın bu sorusunu 
gündeme alalım. (Muvafık sesleri). 

Fahri Karakaya'nın Doğu illerimizin kal
kınması hakkındaki sözlü sorusunun gündeme 
alınmasını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

BAŞBAKAN HASAN SAKA (Trabzon) — 
Arkadaşlar; bu konuda yeni birşey söylemek 
için huzurunuza gelmiş değilim.* Fahri Kara
ya arkadaşımızın sorusuna dikkat buyurmuş 
iseniz, evvelce cevaplandırdığım iki sorudaki 
sualler tekrar olunmaktadır. Plân ne haldedir, bu 
sene bütçeye ne kondu? 

Doğu illerimiz hakkındaki mâruzâtım bugün 
verilebilecek malûmatı ihtiva etmektedir. Çok 
temenni ederim ki, bütçe çıktıktan sonra ve 
bizim de plânlarımız tatbikat haline geçtikten 
sonra Yüksek Heyetinize bu hususta daha esaslı 
ve tatmin edici mâruzâtta bulunmak imkânı 
hâsıl olacaktır. 

BAŞKAN — Buyurun Fahri Karakaya. 
FAHRİ KARAKAYA (Elâzığ) — Efendim. 

Sayın Hasan Saka'ya verdikleri izahattan dola
yı teşekkür ederim. Yalnız kısaca arzedeyim 
ki Doğu illerinin kalkınması dendiği vakit; bu, 
yalnız Doğuda birkaç vilâyetin kalkınması de
mek değildir. Bu, Türkiye ölçüsünde bir kal
kınmadır. 

Bu hususta esaslı izahat vermiyeceğim. Hü
kümetin bahis buyurduğu komitelerin çalışma
larının neticesini pek yakın zamanda bekliyo
ruz Ondan sonra icabederse Yüksek Huzurunuz
da esaslı şekilde mâruzâtta bulunacağım. O 
itibarla sözümü burada kesiyorum. (Bravo ses
leri). 

5. — Çorum Milletvekili Necdet Yiicer'in, 
Orman Kanununun uygulanması ve Orman İş
letmelerinin çalışmaları hakkında Tarım Bakan
lığından sözlü sorusu (6/190) 

— 93 — 
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Ankara : 27 Ekini 1948 

T. I'). .M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Önergenin özeti : Orman Kanu
numuzun tatbikatlı ve Onnan İş 
lelmemizin l'aaliyeti hakkında Sa
yın Tarım Bakanımızdan sözlü 
izahat istediğime dair. 

Türkiye Büyük .Millet .Meclisinin 194S yaz 
tatilinde ben. gerek seçim bölgem Corum'da ve 
gerek seçim bölgem dışında çeşitli .yurt ve yurt
taş konuları ve bu meyanela Orman Kanunumu
zun tatbikatı ve Orman isletmemizin faaliyeti 
hakkında bazı incelemelerde bulundum. Bu in
celemelerimden mülhem olarak berveçhi mâruz 
sözlü soru önergemi Yüksek Başkanlıkların.'! 
sunuyorum : 

Bilindiği gibi Orman Kanunumuz, Cumhuri
yet idaremizin Halkçılık ve Devletçilik prensip
leri çerçevesi İçinde vücuda getirilmiş, cidden 
övünebileceğimiz güzel bir eserimizdir. Bu ese
rimi/., gerçekten yurdumuzdaki orman kifayet
sizliğinin • ormanın memleketimiz için hayatî 
ehemmiyetinin; kül halinde yurt ormanlarının 
maddi ve mânevi değerinin bugün bir medeni
yet dâvası olarak bütün milletçe anlaşılmış ol
duğunun açık bir ifadesidir. 

Lâkin, bir Milletvekili sıl'atiyle ıstırap du 
yarak Yüksek Meclis huzurunda açıklamak zo
rundayım ki, nazari olarak değerini takdir el
liğimiz bu büyük eserimiz tatbikatta, haklı ola
rak İteklediğimiz ve görmek istediğimiz semere
sini lâyıkiyle verememektedir. Zira bugünkü 
tatbikat bize açıkça gösteriyor ki, kanunun 
Devletçilik ve Halkçılık prensiplerine uygun 
olarak kurduğu Orman İşletmeciliğimizin faa
liyeti, bunun ne Devletçilik ve no de Halkçılık 
karakteri ile kabili telif görülememektedir. 
Yani ne ormanlarımızın korunabildiğini ve ne 
de köylerde, kasabalarda ve büyük şehirlerde 
yaşıyan halkın ihtiyaçlarının karşılanabildiğini 
görüyoruz. 

Tarım Bakanı Sayın Oavid Ora I arkadaşı
mızın Bolu'da. Halkevinde '•'> Ekim 1948 tari
hinde irat ettikleri nutkun metnini alâka iie 
okudum. Bu nutuk ile Orman Kanunumuzun 
kısaca tahlili vukuflu ve salahiyetli bir dille 
yapılmıştır. Kakat görüyorum ki, bu nutkun 
muhtevası da bugün nazari olmaktan bir türlü 
ileri gidememektedir. Zira tatbikat, nutuktan 
evvel ne idiyse, nutuktan sonra da yine odur. 
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»Şuhaİde »Sayın Tarım Bakanımızdan .soruyo

rum : 
1. Kaçakçılığı ve dolayısiyle orman tahri

batının önlenmesi için ue gibi tedbirler almayı 
düşünüyorlar: Devletçilik rejimi ihlâl edilmemek 
kaydiylc kanunun bazı hükümlerinde değişik
lik yapılmasını derpiş ediyorlar mı? 

ü. (»rinan Kanunumuzun 17 nci, 18 nci ve 
19 nen maddeleri bu gün tatbik edilmediğinden 
yalnız ova köyleri değil; benim bizzat ziyaret 
edii' gördüğüm orman içerisinde bulunan bila
istisna bütün orman köyleri dahi ziraat alet
leri, odun ve kereste tedarikinde müşkülâta 
mâruz oldukları gibi şehir ve kasabalardaki 
halkın odun, odun kömürü ve kereste ihtiya
cı da lâyıkı veçhile karsılanamamaktadır. Bu 
müşkülün kati bir surette önlenebilmesi için 
kendilerince ne <:'d>: tedbirlerin alınması düşü
nülmektedir.1 

'•',. Orman işletmemizin faaliyeti ile ilgili 
yaptığım tetkik neticesinde de, bu teşekkülü
müzün geniş ölçüde kâr temin eylediği ve fakat 
gayriilmî ve u-ayriiktisadi çalışarak hudutsuz 
idare ve işletme masrafları içine girdiğimden 
ve daha sarih bit ifade ile kendisini lüks ve 
ihtişama kaptırdığından bu kârın millet ve 
memleket, menfaatleri lehine israf edildiği ka
naati İtende hâsıl olmaktadır. 

Orman işletmemiz kâı gayesini gözeten biı 
İktisadi Devlel Teşekkülü ise bu kârın ne su
retle tahassül ettiğini ve ne suretle ve nerelere 
sarfedildiğini bilmek ve anlamak şüphesiz hak
kımızdır. 

Nitekim zayıt. olmakla beraber hiç olmazsa 
'•l-WV. sayılı Kanun hükümleri gereğince mura
kabe edilen İktisadi Devlet Teşekküllerinin mu
amele ve hesaplarını tetkik ve murakabe etti
ğimiz gibi. Eğer bu işletmemiz, Orman Kanunu
nun ruhunda mündemiç bulunduğu gibi bir İk
tisadi Devlet Teşekkülü olmayıp âmme hiz
meti gören bir Devlet müessesesi ise, hayat pa
halılığı üzerine yaptığı acı tesirleri göz önünde 
bulunan bu ölçüsüz kâr. müessesesinin halkçılık 
karakteri ve âmme menfaatleri ile nasıl telif 
edilmektedir.' Esasen kâr mefhumunun ekono
mik bakımdan bit defiııisyonunu yaptığımız 
takdirde bu müessesenin hesaplarında kârdan 
ziyade geniş ölçüde bir gelir ve o nispette geniş 
bir israf dikkati celbetınektedir. Binaenaleyh 
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NECDET YÜCEK (Corum) — Muvafakat 

ediyorum. 

6'. — İstanbul Milletvekili Osman Xuri Ko
ni'nin, on üç ilde yapılan kısmi Milletvekili se
çiminden sonra içişleri Bakanı tarafından verilen 
şifreli tel hakkındaki sorusuna İçişleri Bakanı 
Münir IFüsrev Oöle'nin sözlü cevabı (6/191) 
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bu yoldaki kanaatlerimi takviye veya tashih 
edebilnıekliğim için sayın Bakanın lisanların
dan öğrenmek istediğim noktalar şunlardır: 

a) Mâruz müessesenin 1945 - 1946 ve 1946-
1947 yıllarında yaptığı kâr yekûnlariyle bu 
yekûnları takip eden unsurlar nelerdir/ 

b) Ham ve mamul Orman ürünlerinin (Yani 
kereste, odun ve odun kömürünün) piyasada satış 
fiyatları, (fahiş) kelimesiyle tavsif edilecek de
recede çok yüksektir. Acaba bu malların sa
tışlarında nasıl bir usul takip edilmektedir ve 
bunların, meselâ Bolu malı kerestenin müessese 
tarafından toptancıya satışının yapıldığı fiyatla 
bunun İstanbul ve Ankara'daki halihazır toptan 
satış fiyatları; keza Tekirdağ ve Devrek malı 
odun'un ve Çerkezköy ve Bilecik malı odun kö
mürünün müessese tarafından toptancıya satışı
nın yapıldığı fiyatlarla bunların İstanbul ve An
kara'da bugünkü toptan satış fiyatları ve bu 
malların gerek müessese ve gerekse toptancı tara
fından yapılan satışları ânına kadar maliyetleri
ni terkip eden usuller nelerdir? 

Kısaca, bugün fahiş dediğimiz piyasa fiyatı 
nasıl teşekkül etmektedir? 

c) Devlet Orman İşletmesinin piyasa satışla
rı yukarda zikredilen yıllar zarfında kaç milyon 
liraya baliğ olmuştur? İşletmenin aynı yıllar 
zarfındaki genel idare masrafları ve işletme 
masrafları yekûnlariyle amortisman payı ne ka
dardır? ve bunların piyasa satışları yekûnlarına 
% nispetleri neden ibarettir/. 

Tarım Bakanı Sayın Oavid Oral, arkadaşımı
zın, yukarda arzeylediğinı hususlar hakkında, 
beni Millet kürsüsünden tenvir etmeleri için 
İçtüzük'ümüzün 151 nci maddesinin son fıkrası 
ve 152 nci madesinin ikinci ve üçüncü fıkraları 
gereğince muamele yapılmasına müsaade buyu-
rulmasını derin saygılarımla rica ederim. 

Corum Milletvekili 
Necdet Yücer 

TARIM BAKANİ CAVİD OHAI. (Seyhan) 
— Sayın Corum Milletvekili Necdet Yücer ar
kadaşımızın Orman Kanununun uygulanması 
ve Orman İşletmelerimizin durumu hakkında 
çok esaslı maddeleri ihtiva eden sözlü sorusuna 
önümüzdeki Çarşamba günü ayın 17 sinde cevap 
vereceğimi arzederiuı. 

BAŞKAN — Muvafakat buyuruyor musu
nuz ? 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
On üç ilde yapılan kısmi Milletvekili seçimin

den sonra incelemeler yapılarak bu secime iştirak 
edenlerle etm iyen terin kimler olduğunu hüviyet-
leriyle birlikte bildirilmesi için İçişleri Bakan
lığından mahalleri mülkiye âmirlerine gönderi
len şifreli telgraf hangi sebep ve kanuna isti-
nadettirilmiştir, bu telgrafın seçim Kanunu ile 
mutabakat derecesi düşünülmüş müdür.' Şifreli 
olması iltizam edildiğine göre mahremiyeti kabul 
olunan bu telgraf muhteviyatı sonradan, neden 
ifşa edilmiştir.' Önceden ne gibi mülâhazalar sai-
kasiyle keyfiyetin sır kalması yoluna gidilmiş
tir? 

Bu suallere Meclis huzurunda Sayın İçişleri 
Bakanı tarafından sözlü olarak cevap verilmesi
ni rica ederim. 

İstanbul. Milletvekili 
Osman Nuri Koni 

İÇİŞLERİ BAKANI MÜNİR HÜSREV GÖ
LE (Erzurum) — Sayın arkadaşlarım; 13 ilde 
yapılan Milletvekili ara seçimine takaddüm eden 
günlerde Bakanlıktan yazılan şifreli tamimin 
maksat ve sebeplerinin açıklanması için Sayın 
Osman Nuri Koni arkadaşını tarafından sözlü 
soru önergesi verilmiştir. Basında da çeşitli yo
rumlara yol açan bu tamim hakkında izahat ver
mek fırsatını bana temin ettiklerinden dolayı ar
kadaşıma teşekkür ederim. 

Arkadaşlarımın sorularına sırasiyle cevap ve 
receğim : 

1. — Şifreli telgrafın hangi sebep ve kanının 
istinat ettirildiği soruluyor. 

Tamimin sebebi sorulduğuna göre bu şifreyi 
ve bundan önce valilere yolladığım yazıları, bir
az vaktinizi almakla beraber, efkârı uhıumiyeyi 
tenvir ve sebebi izah bakımından müsamahanıza 
güvenerek huzurunuzda okumak mecburiyetini 
duyuyorum. 

8 . X . 1948 gün ve 15325 sayılı açık tel örneği 
1. — Münhal Milletvekillikleri için yapılacak se-
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çim günü yaklaşmaktadır. Kanunun uygulanma I 
tarzını açtklıyan izahnamenin başlangıcında ve 
10 ve 11 nei maddelerinde belirtildiği gibi Millet 
vekilleri Seçimi Kanunu oyda gizlilik, tasnifte 
aleniyet ve seçim işlerinde teminat prensiplerini 
koymuş ve Hükümet de tatbikat sahasında bu 
maksadın tahakkuku için her türlü tedbirleri al 
mistir. 

2. — Seçimin kanuni bir şekilde cereyanını 
sağlamak hususunda 'kanunun idare âmirlerine 
yüklediği vazifenin önemini bir defa daha teba- | 
rüz ettirmek isterim. 

3. — Halk iradesinin tam ve kâmil bir surette 
tecellisini sağhyacak tedbirler üzerinde hassasi
yetle duran Bakanlık seçim işlerini murakabe et 
mek üzere Mülkiye müfettişlerini de seçim bölge
lerinde vazifelendirnıiştir. Bu itibarladır ki, 
seçimin, kanunun t lyin ve tesbit etmiş olduğu 
hükümler dâhilinde yapılması lâzımgeldiği ve hi
laf ındaki hareketlerin sorumluluğu gerektireceği 
hususlarının İliniz çevresindeki idare ve zabıta 
kademeleriyle muhtarlara ve seçim komisyonu 
üyelerine yönetim işleri tarafından münasip şe
killerde anlatılmasını ve herhangi sebep ve vesile 
ile olursa olsun tarafgirliği tesbit edilecek olanlar 
hakkında derhal kanun icaplarına tevessül oluna
cağının ilgililere duyurulmasını tekrar ve önemle 
rica ederim. 

12. 10. 1948 gün ve 1545-î sayılı şifreli tamim 
örneği. 

Yaklaşan ara seçimlerinin hüsııüeereyanını 
ve dolayısiyle kanun hakimiyetini sağlamak 
üzerindeki dikkat ve hassasiyetimiz her zaman 
ifade edilmiş bulunmaktadır. Neticenin kani bu
lunduğumuz gibi tanı ve kâmil bir surette Örnek 
seçim olarak tecellisinde bilhassa idare âmir
lerimize düşen vazifenin şeref hissesi büyüktür. 
Bunda başarı gösterecek olan arkadaşlarımı 
tebrik ve takdir edeceğim. 

Ssçim müessesesine karşı halk güvenini mut
lak surette sağlamak bakımından seçim komis
yonlarının vazifelerinde tarafsız kalmaları esas
tır. Bütün idare kademelerinin vazifelilere bu 
yönden telkinde, bulunmaları ve bunu sağlama
ları lazımdır. Bu itibarla kendi imza. mühür 
veya parmak işaretleriyle oya bizzat iştirak e-
den ve oya katılmamış olan vatandaşlarımızın 
adlarını, ve soy adlarını seçimi mütaakıp.seçmen 
defterlerinden çıkararak birer liste halinde tes
bit ve itiraz vukuunda bu listelerin efkârı ıı- ' 
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mumiye muvacehesinde neşretmek, hem vukuu 
melhuz iddiaları cevaplandırmak hem de yol
suzluk varsa müsebbiplerini kanununa tevdi 
eylemek bakımından zaruri görülmüştür. 

Binaenaleyh seçim neticesinin bakanlığa bil
dirilmesini geciktirmemek maksadiyle seçim bit
tikten ve gerekli mazbatalar tanzim ve talik ve 
seçim, kurullarına tevdi edildikten sonra ayrı, 
her seçim komisyonunun kendi bürosundaki 
seçmenlerin oturdukları mahalle ve köylerle 
adlarını ve soyadlarını ihtiva eden. esas seçmen 
defterinin bir örneği üzerinde oya iştirak eden
lerle etmiyenleri hizalarında yazı ile açıklamak 
ve iştirak edenlerin yekûnunu da tesbit ve kay
detmek suretiyle tanzim ve tasdik edecekleri bu 
defterlerin bütün imkânlardan ve vasıtalardan 
faydalanılarak en kısa zamanda bakanlıkta bu
lundurulmasına gayret ve himmetinizi rica ede
rim. 

Say m arkadaşlarım ; 
Bu şifre ve yazıda sebepler tekrar ve açık 

olarak belirtildiğine göre aynı konu etrafında 
mâruzâtta bulunmakla vaktinizi almak istemi
yorum. 

Telgrafın, hangi kanununa istinat ettiğine 
gelince: Vilâyet idaresi kanununun 20 nei madde
si vazifemizi belirttiği gibi idare âmirlerine 
seçim kanununun muhtelif maddelerinde veri
len. vazifelerde bu alâkamızın münasebetini izah 
etmektedir. Bir idari tasarruf ve tedbirin kaim
im uygun olup olmadığı araştırılırken kanun
larda o idari tedbirin alınmasını men. edecek 
bir hüküm mevcut olup olmadığım da tetkik 
etmek ieabeder. Binaenaleyh, kanunun tatbikimi 
memur olan makam onun uygulanması için ge
rekli t edilirleri alırken bunun kanuna aykırı 
olmamasına dikkatle mükelleftir. Bu bakımdan 
hâdise tetkik edilince görülür ki, bunda k,anuna 
aykırı bir cihet yoktur. 

2. — Sayın arkadaşlarım, bu telgrafın Secim 
Kanuniyle mutabakat derecesinin düşünülüp dü
şünülmediğini sormaktadırlar. Biraz evvelki 
izahatımda da. tebarüz ettirdiğim gibi Seçim Ka
nununun ne hükümleri, ne de ruhu böyle bir 
tamim yapılmasına mâni değildir. Seçmenlerin 
oylarını vermezden evvel kimliklerinin sorulma 
sı ve bu suretle hüviyetlerinin tesbiti ve ondan 
sonra oya iştirakleri kanunun sarih hükümleri 
iktizasındandır. 

Böylece sandık başında bulunan vazifeli ve 
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vazi fesiz vatandaşlar huzurunda hüviyeti tes-
bit edilmiş kimselerin bir listesinin Bakanlığa iıı-
tikal ettirilmesini istemek Seçim Kanununjuıı 
başlıca esasları olan. oy gizliliğine, tasnif ale
niyetine, seçim emniyetine, kendileri de teslim 
ederler ki. asla muhalif düşmez. Bu tamim 
yapılırken bu cihetler inceden inceye düşünül
müştür. 

Şimdi üçüncü suale geçiyorum : 
Sual şudur : (Şifreli olması iltizam edildiği

ne göre mahremiyeti kabul olunan bu telgraf 
muhteviyatı sonradan neden ifşa edilmiştir?) 

Bu üçüncü sualin cevabını vermeden evvel 
müsaadenizle dördüncü son sual olan (önceden 
ne gibi mülâhazalar saikasiyle keyfiyetin sır kal
ması yoluna gidilmiştir?) Sorusunu izah etmeyi 
ve ondan sonra üçüncü sualin cevabını vermeyi 
konunun daha iyi aydınlatılması bakımından uy
gun görüyorum. 

Tamimin kapalı telle yazılmış olması bunun 
hiç bir zaman sır olması mülâhazasına matuf, de
ğildir. Çünkü, valilere verilen bu emir, seçim 
kurullarını ve dolayısiyle seçim komisyonlarına 
kadar intikal ettirileceği ve bu kurullarla komis
yonların muhtelif partilere mensup vatandaş
lardan teşşekkül etmesi tabiî bulunduğu bir an 
naaara alınacak olursa ortada her hangi bir sır 
denilen gizliliğin mevcut olanııyacağı tezahür 
eder. Tamimin kapalı telle yazılmış olması şu 
sebeplerden ileri gelmiştir: 

Öteden beri şifreli emirler daha fazla süratle 
muhatabına isal edilir ve muhatabı da gereği ile 
şahsan meşgul olur. Bundan başka bu yazı, m un 
hasıran vazifelileri ilgilendirir. Bu itibarla seç
menlerle münasebeti olmıyan bir yazının açık 
telle tebliği halinde seçmenlere yanlış tefsirlerle 
arzu edilmiyeıı bir tesir yapması ihtimalinden 
çekinilmiştir. 

Bu sebeplerle emrin seçim neticesine kadar 
duyulmaması ve her hangi yanlış tefsirlere yol 
açmaması iltizam edilmiştir. 

Bu mâruzâtımdan sonra (Şifreli tamim ya
pıldığı halde mahremiyeti kabul olunan telgraf 
muhteviyatının sonradan ifşası) nm sebebi hak
kında hüküm vermek daha kolay olur. 

Biraz evvelki mâruzâtımla; esas itibariyi" 
bu tamimin şifreli oluşunun hakiki mânası ile 
bir mahremiyet muhafazası endişesinden ileri 
gelmediğini tebarüz ettirdim. Bu itibarla, seçin; 
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bittikten sonra şifrenin, olduğu gibi herkes ta
rafından bilinmesinde mahzur kalmamıştır. 
Bundan başka bu konunun basında yaptığı akis
ler, efkârını işin mahiyetini anlama bakımından 
yanlış düşüncelere de sevkedilebileceği görüle
rek umumi efkârın aydınlatılması zarureti hâsıl 
olmuş ve şifre aynen basına verilmiştir. 

Büyük Meclisten aldığı ilhamla vazifesini 
dikkat ve hassasiyetle yapan mesul bir adam sı-
tatiyle tam bir huzur içinde mâruzâtıma son ve
riyorum. 

BAŞKAN — Oaman Nuri Koni. 
OSMAN NURİ KÖNÎ (İstanbul) — Sual 

takriri üç noktayı ihtiva etmektedir. 
1 — Dahil iye Vekâletinden, yeni tabirle İçiş

leri Bakanlığından şifreli bir tamim gönderilmiş, 
telgraf olarak. 12 . X . 1948 tarihinde ve bunun 
mahremiyeti iltizam edilmiş ki şifre ile telgrafha
ne meşgul olmuş ve Devletin bütçesine bir çok 
masraflar yükletilmiştir. Yazı ile gönderebilir
di vekil, sarahaten bir madde göstermediler ben
denize, diyorlar ki, bu şifreli tamim ve sorulan 
şeyler, hususat kanunlara muhalif değildir. 
Mutlak bir söz. Hangi maddeden kuvvet almıştır? 
Hangi kanundan kuvvet almıştır? Bunu söylemi
yorlar. (Soldan siz söyleyin sesleri) 

Kanunlara muhalefeti yoktur diyorlar. Ben 
öyle anlıyorum ki Dahiliye vekâletinin tamimi 
kanunların muvafakatine bakmaksızın, Seçim Ka
nununa muvafakatini düşünmeksizin göndermiş
tir. Adeta Karakulak suyu Taşdelen suyu içer gi
bi yazmış ve göndermiştir. (Gülüşmeler) 

Bu tamimi göndermekle bendenizee ve Seçim 
Kanunu mucibince, Anayasaya istinaden söylü
yorum; seçim ismetine, emniyetine tecavüz etmiş
tir. (Asla sesleri) 

Çünki; seçim emniyetinin evvel ve ahir her 
t ürlü tecavüzden masum kalması icabeder, vatan
daşların oy verme hukuku siyasiyesindendir, hu
kuk esasiyesindendir, ınüdalıeleden azade bir va-
;'iyet almak icabeder. 

Vatandaş isterse reyini kullanır, istemezse 
kullanmaz, seçime girmez. Girmek de hukuki siya-
siyesidir, girmemek de hukuku esasiyesindendir. 
Binaenaleyh şifre ile filân vatandaş, filân vatan
daş girmemiş diye onların hüviyeti sorulamaz. On
ların hüviyetini sormak ati için bir tethiş havası 
yaratmaktan başka bir şeyi tazammun etmez. 

Seeim Kanunu ve Anayasamı/, reyin, ismetine, 
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reyin mahremiyetine titizlikle taraftardır; nigâh-
barıdır, evvel ve ahir gizli olacaktır. Meselâ bu 
sefer de olduğu gibi iki, üç, yüz kişi gider, Seçim 
Komisyonuna müracaat eder, zarfı alır ve boş 
ataı*. Buna kim karışabilir? O vatandaş reyini o 
yolda istimal eder. Onun boş atması demek hukuku 
siyasiyesini kullanmaması demektir. Nitekim 
böyle çıkanlarda olmuştur. Kimseden sormaya 
hakkımız yoktur. Rey puslasmı boş atmıştır. Bü
tün demokrasi dünyasında böyledir. Orada oldu
ğu gibi memleketimizde de sen neden reyini atmı
yorsun veya seçime girmiyorsun gibi bir .şey va
tandaştan sorulmaz. Bu, ancak Totaliter Devlet
lerde, seçime girmemek bir suçtur, bir kabahattir. 
bir kusurdur. Halbuki biz demokrasi yolundan 
Anayasa demokrasinin temellerine istinaden tan
zim edilmiştir. Dahiliye Vekili seçime girmiyenle-
ri sorabilir mi? Bu hal Totaliter rejimde olabilir. 
Demokrasiyi şiar edilmiş memleketlerde seçime 
girmemek bir haktır, hakkı siyasidir. Binaena
leyh şifreli tamim tamimi ahkâmı kanuniyeye 
müstenit değildir. Anayasa vicdan hürriyetini 
kabul etmiştir. Bu şifreli tamim milletin kanaati 
vicdaniyesine saplanmış zehirli bir hançerden 
başka bir şey değildir. (Gülüşmeler) Vicdan ve 
fikir hürriyeti kimseye ilişemez, kimseden sora
maz. Hüviyet ne gibi ahvalde sorulur! Adlî, idari 
Kanunlarımızda sarahat var mı? O Kanunlarda 
falan adamın hüviyeti sorulacak diye. Her hare
ket kanuna müstenit olacaktır, o hareket için ka
nunda sarahat olacaktır. Anayasada ve Seçim 
Kanununda sarahat vardır; rey masundur, evvel 
ve ahir, diye. Binaenaleyh gönderilen tamim kül
liyen hilafı kanundur, Anayasa ve demokrasi ile 
gayrikabili teliftir ve vicdan hürriyetine taarruz 
eder mahiyettedir. Bu, ati için tethişten başka 
hiç bir şey değildir. Buna hiç şüphe etmiyorum. 

Mahremiyete gelince; gönderilen telgrafın 
mahremiyeti iltizam olunmuştu, şifre ile gönderil
mesi iltizam olunmuştu fakat matbuat bunu na
sıl haber almış, nasıl duymuş? Matbuata nasılsa 
duyurmuş]ar.Matbuatın- neşriyatı karşısında Dahi 
liye Vekili şaşalamıştır. Evvelâ inkâr etmiş son 
ra itiraf etmiştir. Evvelâ Böyle bir şey gönder
medim demiştir, sonra sarahaten itirafa mecbur 
kalmıştır. Bıı da gayrisamimî olduklarını ifade 
eden bir vaziyet değil midir? Eğer Kanuni bir va
ziyet olsaydı, sarahaten söliyecek ve cevap vere 
çekti. Tclıaşi etmişlerdir, bu tehaşi ahkâmı kanıı-
nîyeden tehaşi midir, bilmem. 
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Sonra şifre ile gönderiyorlar. Şifre ile gönde 

rilmesi demek mahrem kalmasını mı iltizam etmek 
demektir. Şifrenin başka mânası olduğunu yeni 
öğreniyorum. Ben Dahiliye Vekilinin söylemesini 
değil konuşmasını isterdim. Bir söyleme vardır, 
bir de konuşmak (Gülüşmeler). Biz Dahiliye Ve
kilinin söylemesini değil açıkça konuşmasını is
terdik. Binaenaleyh kanuna istinat ederek konuş
ması ieabederdi, bunu yapmamışlardır. 

Şifreye başka mâna verdiler. Ben şifreli gön
deririm, açık gönderirim, ilân ederim, o benim 
bileceğim bir iştir. Dediler ohalde neden kork
tular, esrarı Hükümeti ifşa etmek suçtur da 
onun için... Zaten şifreli bir şeyi kimse ifşa ede
mez, suçtur. Bir teville bu suç kimsenin üzerin
den atılamaz. Evet? Ben şifre gönderdim, muh
teviyatı hakkında söz söyliyemem diyecekti. Ben 
Dahiliye Vekiliyim, herkesten ziyade kanuna ita
at etmeliyim diyecekti. Nedense bunu hatırlıya 
mamışlardır. 

Sonra bu şifre gidiyor, Mardin'de Belediyede 
ayın 16 sıııda bir toplantı oluyor. Kurul heyeti, 
bütün komisyon üyelerini çağırıyor ve daha bazı 
eşhas önünde Vali saat 10 da ibu tamimi okuyor. 
tıpkı ne gibi; devri sabıkta Valilerin fermanı oku
nur gibi. (Soldan Allah, Allah sesleri). Hani şif
re idi, kimse işitmiyeeekti? Fakat Vali ne yap-
sin; efendisine yaranacak, hulûs cakaca kt ir. 
(Gürültüler). 

NAZIM POROY (Tokad) — Efendisine yara
nacak tâbiri ne demek? Bu sözü size yakıştırama
dım. (Soldan Valilerimizi tenzih ederiz sesleri). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun hatibin sözü
nü kesmeyin. (Soldan böyle konuşmaya hakkı yok. 
sesleri). 

OSMAN NURİ KONİ (Devamla) — (Nazmı 
Poroy'a hitaben ) Ben sizi diuledinı; siz de beni 
dinleyin. Eğer dinlemek istemiyorsanız dışarı 
çıkabilirsiniz. (Soldan bir Milletvekili Milletve
killerine böyle hitap edemez, sen çık sesleri). 

BAŞKAN — Rica ederim: hatibin sözünü kes 
meyin, -devam etsin. 

OSMAN NURİ KÖNÎ (Devamla) — Vali 
âdeta ferman okur gibi okuyor. Yakışır mı? As 
la. Tamim gizli olacaktı, öyle ieabederdi. Kay
makamlara da gizli olarak gönderecekti, mutaba
katı kauuniyesi sonra düşünülürdü. Maamafih da
ha evvelden de. düşünülebilirdi. Çünkü âmirin 
verdiği kanunsuz emir memuru mesuliyetten 
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kurtaramaz arkadaşlar. Dahiliye vekilinin ver
diği kanunsuz emir valiyi mesuliyetten kurlara
maz, kaymakamı mesuliyetten kurtaramaz. Me
sul komisyonu mesuliyetten kurtaramaz. 

BAŞKAN - - Osman Nuri Rey. iki dakikanız 
kalmıştır. 

OSMAN Nl'Rİ KONİ (Devamla) — Takyit 
ediyorsunuz, kâğıttan okumuyorum. 

BAŞKAN — O ayrıdır, kıraat 20 dakikadır. 
OSMAN NURÎ KÖNÎ (Devamla) — Dahiliye 

Vekilinin emirlerine riayeti bazı valiler kanundan 
üstün tutuyorlar, bunlar ne Dahiliye Vekili Ka
nun, kanun diye kanun tepelendi, mısra ve mef
humuna masadak oluyorlar. Yazık bu memleke
te .... 

İÇİŞLERİ BAKANI MÜNİR IIÜSREV GÖ
LE (Erzurum) — Efendim; ikinci defa huzuru
nuza çıktığımdan ötürü özür dilerim. Fakat 
arkadaşıma cevap vermek mecburiyetindeyim : 

Bendeniz bu kürsüye çıkarken, itiraf ede
yim ki acaba mevzuatımızın herhangi bir tara
fında ufak bir biimemezlik mevcut mudur ki, 
Temyiz gibi büyük bir mahkemede hâkimlik et
miş bir arkadaşım bu tamimin kanunla mutaba
katını benden soruyor diye hayli düşündüm. 
Çünkü kanuna hürmetin ne olduğunu, kanunun 
ne demek olduğunu bilen, tanıyan, ona hürmeti 
bilen bir arkadaşınızım. (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar benim yaptığım tamim, değil, 
Anayasa'yn; ki bu doğrudan doğruya Türk'ün 
tamamen nizamı içtimaisini tâyin eden büyük 
bir kanunumuzdur; hiçbir kanunumuza muhale
feti asla yoktur. 

OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) — Muva
fakatini de söylemiyorsunuz? 

İÇİŞLERİ BAKANI MÜNİR HÜSREV GÖ
LE (Devamla) — Asla yoktur. Binaenaleyh, 
ben isterdim ki, bana sual soran arkadaşım bu 
harekâtımın madde tâyini suretiyle yolsuz oldu
ğunu izah etsin ve beni ilzam etsinler. Böyle ol
mamıştır arkadaşlar. (Soldan, söyledi, söyliye-
cek bir şey yoktu sesleri). 

FETHİ ERÎMÇAĞ (Edirne) — Daha ne 
söylesin. (Sağdan, Anayasadan bahsetti sesleri). 

BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmemenizi ri
ca ederim. 

İÇİŞLERİ BAKANİ MÜNİR HÜSREV GÖ
LE (Devamla) — Müsaade buyurun, ben mâru
zâtımla, suale verdiğim cevapla vaziyeti tama

men sizlerin ve Türk Milletinin takdirine bıra
kıyorum. 

Arkadaşlar, burada politika yapılamaz. Me
sul, ciddî bir arkadaşınız sıfatiyle ben yaptığım 
işin hesabını bu kürsüden verdim. 

Arkadaşlar, gizlilik bu değildir. Niçin böy
le konuşuyorsunuz, istirham ederim açık olalım, 
samimî olalım. 

Seçim Kanununun istihdaf ettiği gizlilikten 
maksat nedir? Bir vatandaş gelecek ya kendisinin 
beraber getirdiği reyi veya hücreye girecek ha-
zırhyacağı rey puslasım zarfın içerisine koya
cak, kimse görmeden koyduğu oy puslasım san
dığına atacak, gizlilik budur. Yoksa bir vatan
daş hiç bir sıfatı resmiyeyi haiz olmadan, gelenin 
gidenin ismini tesbit ederse kanuna muhalif ha
reket etmiş olur mu 

Vicdan hürriyetinden bahsettiler. Bendeniz 
gerçi hukukçu değilim, ama vicdan hürriyetini 
ancak din hürriyeti, itikat hürriyeti olarak bili
rim. Bu tamim ne büyük bir şeymiş ki vicdan 
hürriyetine kadar tesir yapmış, bilmiyorum be
nim gibi hukuki bilgisi az olan bir adama dahi 
bunu söylemek yakışmaz efendim, yakışmaz. 

Arkadaşlar bendeniz öyle zannediyorum ki 
sorulan suale bütün etrafı ile cevap verdim ve 
konuşlum, bilerek, anlıyarak konuştum. Ama 
kendileri anhyamam ıslar, ne yapayım anlamak 
istememişler. Benim için mucibi teessür bir nokta 
daha var. Müsaade ederseniz onu da cevaplıya-
rak kürsüden ayrılacağım. Vali veya memurun 
hiç birinin efendisi yoktur. Vali başlı başına bir 
kanun adamıdır. Vali başlı başına B. M. M. den 
çıkan kanunları tatbikle mükellef bir makam ve 
bu makamı işgal eden bir zattır. Onun efendisini 
aramak kadar dünyada hatalı bir şey olamaz ve 
hatalı bir yol olamaz. (Soldan bravo sesleri, al
kışlar) 

OSMAN NURÎ KONİ (İstanbul) — Vicdan 
hürriyetinden bahsediyorlar. Akidei siyasiyede 
vicdan mefhumunda dâhildir arkadaşlar, Anaya
sayı lütfen okusunlar. 'Kanaati siyasiye dâhildir, 
bunlar vicdandan doğan şeylerdir, hepsi dâhil
dir, maddeyi lütfen okusunlar, bu husustaki 
şerhleri lütfen okusunlar. 

Sonra efendim, kaymakam diyorlar; valiye 
itaate mecburdur. Kanunsuz emirlerde öyle dü
şünülmez. Hayır değildir arkadaşlar. Kanunsuz 
bir emir muvacehesinde ona itaat ettiği zaman 
âmirine hoş görünmek için yapıyor deriz. Ka-
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nuna itaat etmesi lâzımdır. Vali de tanımıy.a-
eaktı bu emri, gönderilmesi de kanunsuzdur, gön-
derilmiyecekti. Göndermek tethiştir ve totaliter-
bir rejime mahsus bir harekettir. Kendilerinin 
bu emrine itaat eden bu valiler taltif etsinler. 
madalya göndersinler, nişan göndersinler bu vali
lere. (Gülüşmeler). 

7. — Afyon Karahisar Milletvekili Kemal 
özçoban'ın, ara seçimleri sırasında İçişleri Ba
kam tarafından verilen şifreli genelge hakkında 
içişleri Bakanlığından sözlü sorusu (6/194) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? (Yok 
sesleri). Ohalde geçiyoruz. 

8. — İstanbul Milletvekili Osman Nuri Ko
ni'nin, Cumhuriyet Bayramı günü Kırıkkale -
Ankara arasında vukuagelen tren kazası hakkın 
daki sorusuna Ulaştırma Bakanı Kasım Gülek'in 
sözlü cevabı (6/192) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Cumhuriyet Bayramı günü Kırıkkale ile An 

kara arasında vukuagelen feci tren kazası üzerin
de durulmuş mudur? Saiki nedir? Alâkalıların. 
yani memur ve müstahdemlerin kusurları var 
mıdır? Teknik hata mevcut mudur? Kanuni mes
uliyeti icabettiriyor mu? Kaza kurbanlarının' ade
di ne kadardır? Yaralı düşenler kaç kişidir? 

Hulâsa olarak bu müessif hâdise hakkında 
esaslı tahkikat yapılmış mıdır? Yapılmışsa sona 
ermiş midir? Kazanın mahiyeti anlaşılmış mıdır? 
Ve neden ibarettir? 

Bu suale Meclis huzurunda Sayın Ulaştırma 
Bakanı tarafından sözlü olarak cevap verilmesini 
rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Osman Nuri Koni 

ULAŞTIRMA BAKANI KASIM GÜLEK 
(Seyhan) — Muhterem arkadaşlar, Cumhuriyet 
Bayramında hepimizi kederlendiren, hepimizi 
yaslandıran müessif Demiryolu kazası hakkında 
ilk fırsatta huzurunuzda izahatta bulunmuş ve 
bu müessif kazayı anlatmıştım. Arkadaşımın 
takriri dolayısiyle sordukları konuları tekrarlıyo
rum :: 

Bu kaza üzerinde durulmuş, vaka muhtelif 
dört teknik heyete tetkik ettirilmiştir. Bu heyet
ler sırasiyle şunlardır: 

Devlet Demiryolları tşletme Servisi mütehas-
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sıslarından mürekkep bir heyet, 

Devlet Demiryolları Merkez Teknik Heyeti 
Amerika Mı mütehassıs ve mühendislerden mürek 
kep bir heyet, Amerika Mı mütehassıs mühendis
lerden mürekkep heyet, İstanbul Teknik Üniver
sitesinden iki mütehassıs profesör ve teşkilâtımı/ 
haricinden bitaraf iki uzmandan müteşekkil bir 
heyet. 

Bu muhtelif heyetler meseleyi ayrı ayrı ince-
liyerek raporlarını vermişlerdir. 

Kazanın sebebi, dingilin tekerleğe birleştiği 
yerde mevcut ve evvelden görülmesine imkân ol-
mıyan bir katmer yüzünden kırılmasıdır. 

Verilen dört raporda müttefikan alâkalı per
sonelin bir kusuru bulunmadığını vte teknik bir 
hata olmadığını ifade etmektedir. 

Kazada vefat edenlerin adedi 40 yaralanan
ların adedi 84 tür. Bunların çoğu hafif yaralı 
idiler. Hastaneden çıkmışlardır. Halen hastane 
de 20 kadar yaralı vardır. 

Bu müessif hâdise hakkında bütün inceleme
ler yapılmış ve kazanın mahiyeti anlaşılmıştır. 
Bu, evvelden görülmesi imkânı olmıyan bir mal
zeme arızasıdır. Bu müessif kaza hakkında ev 
velce verdiğim malûmata ilâveten arkadaşlarımın 
sorularına cevabım bundan ibarettir. 

OSMAN NURİ KÖNl (istanbul) — Vagon 
kaç seneliktir, yaşı kaçtır? 

ULAŞTIRMA BAKANI KASIM GÜLEK 
(Seyhan) — 1914 senesinde yapılmıştır, 34 ya
şındadır. 

OSMAN NURİ KÖNÎ (İstanbul) — Teşekür 
ederim. 

Bendeniz ksıa bîr şey ilâve edeceğim. 
Esasen tenevvür ettim, raporların müedda-
sma nazaran hâdisede bir şey yok gibi 
geliyor. Yalnız şu sual soruldu mu? Aca
ba bu vagon kaç yaşındadır, ve bir va
gon kaç yaşında ömrü tabiisini ikmal eder? 
Vaporun da otomobilin de bir ömrü tabiisi var
dır. Nitekim insanın da olduğu gibi. Bunlar fen
nî hususattır, Vekil Beyden öğrenmek istiyo
rum, bu vagonu evvelce fena mı kullandılar? 
Ömrü tabiisini kısaltacak bir âmil, bir sebep 
var mı? Bu ciheti bilmiyoruz. 

Sonra bu vagonun normalden fazla süratle 
gitmesi, kezalik normalden fazla yolcu alması 
meselesi var. Her gün şahit oluyoruz, merdiven
lere kadar yolcu alınıyor. Bu keyfiyet aceba 
ömrü tabiisini kısaltır mı? kısaltmaz mı? Fennî 
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raporlarda bu nokta karanlık kalıyor. Diyorlar-
ki buna fazla adam alması sebep olmamıştır. A-
eeba 34 senedenberi mütemadiyen normal mik
tardan fazla yolcu alması ömrü tabiisini azalt-
mışsa memurini aidesinin kusuru vardır demek
tir. Bunu öğrenmek istiyorum. Azaltmamışsa 
mesele yoktur 

ULAŞTIRMA BANANI KASIM OÜLEK 
(Seyhan) -- Arkadaşınım suallerine cevap arz 
edecek durumdayım. Oünki bu meselenin her 
safhasını gayet ince olarak tetkik ettim ve bü
tün bu sualleri esaslı surette inceledim. 

Teknik raporda da- bütün bu teferruat zik
redilmişti ı\ Bunları burada okumak uzun vak
tinizi alacakta, gazetelerde çıkmıştır. Arzu buy-
rıırlarsa arkadaşıma takdim edebilirim. 

Şimdi kısaca arzı cevap edeyim; vagon 34 
yaşındadır. Fakat miadını doldurmuş değildir. 
Dünyanın her tarafında, en ileri memleketlerde 
dahi 34 yaşında vagonlar kullanılmaktadır. Va
gonlar zaman zaman elden geçirilir, her tarafı 
muayene edilir, eksik bir şeyi varsa düzeltilir. 
Nntekim bu vagon da revizyona tâbi tutulmuş, 
her tarafı elden geçmiştir. Kullanılmış va
gon olması bir şey ifade etmez. Çünki revizyon
dan geçmiştir. 

Sürat meselesi yine mütehassısların ve fen 
adamlarının inceden inceye yaptıkları tetkik 
ile tesbit edilmesi mümkün bir hâdisedir ve 
bu da yapılmıştır. Süratin burada 50 kilometre 
etrafında olduğu tesbit edilmiştir. Orada eks
pres daha çok süra^t yapmakta olup bu sürat 
normalden daha aşağı bir sürattir. 

OSMAN NURÎ KÖNÎ (istanbul) — Bende
niz sürati kabul ediyorum, fazla adam alınmış 
alınmamış meselesini de kabul ediyorum. Yal
nız sürati fazlalaştırmak ve azaltmak suretiyle 
bir yıpranma olmuş mudur, olmamış mıdır? 

ULAŞTIRMA BAKANI KASIM GÜLEK 
(Devamla) — Hayır hayır Revizyondan geçiril
miştir, böyle bir şey yoktur. 

9. — Tokad Milletvekili Nazım Poroy 'un, İs
tanbul Adliye Sarayı binası inşası için Ebüssuut 
Medresesi ile Başbakanlık Arşiv binasının yıkıl
masına karar verilip verilmediği hakkında Baş
bakanlıktan sözlü sorusu (6/193) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
istanbul Adliye Sarayının Vilâyet ve Defter

darlık binaları önündeki büyük bahçeye yapıl
ması için bahçenin kenarında bulunan Ebüssuut 
Medresesi ile Başbakanlık Arşiv binasının yı
kılmasına Bakanlar Kurulunca karar verildiği 
bundan bir müddet evvel bazı gazetelerde okun
muştur. 

Bakanlar Kurulunca hakikaten böyle bir ka
rar verilmiş raidir? 

Bu sorunun Sayın Başbakan tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

Tokad Milletvekili 
Nazım Poroy 

BAŞBAKAN YARDIMCISI FAİK AHMED 
BARUTÇU (Trabzon) — Bu sorunun cevabını 
önümüzdeki Cuma günü arzedeeeğiz. 

BAŞKAN —- Sorunun cevaplandırılması Cu
ma gününe talik edilmiştir. 

W. - Kütahya • Milletvekili Ahmet Tahtakı-
lıç'ın, Erzincan'da yaptırılan meskenler hakkın
daki sorusuna Bayındırlık Hakanı Nihat Erim'in 
sözlü cevabı (0/195) 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Erzincan'da yaptırılacak meskenler hakkında 

5243 sayılı Kanun gereğince bugüne kadar kaç 
evin inşasına başlanmış ve ne kadarı ikmul olun
muştur. 

Sözlü olarak Bayındırlık Bakanı tarafından 
açıklanmasını rica ederim. 

Kütahya Milletvekili 
Ahmet Tahtakılıc 

BAYINDIRLIK BAKANI NlHAT fcîRlM 
(Kocaeli) — Efendim, Erzincan'da Hükümet ta
rafından yaptırılacak evlerin Tahsisat Kanunu 
6 Temmuz 1948 tarihinde Yüksek Meclisçe kabul 
edilmiştir. Bu kanun çıkar çıkmaz evvelce yapıl
mış olan bir teklif üzerinde durarak Avustur
y a l ı bir takma ev inşaat şirketiyle anlaştık ve 
Tütün mukabilinde vereceği evlerin mukavele
sini 14 Temmuzda parafe ettik. Parefe ettik diyo
rum çünkü; bugünkü Avusturya Hükümetinin 
nizamları bu türlü alış verişlerin Avusturya Hü
kümeti tarafından tasdikini icabettirmektedir. 

Bizim ozamanki tesbit ettiğimiz hükümlere 
nazaran mukavelenin imzasından iki av sonra 
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evlerin teslimine başlaneak ve üç partide evler 
teslim edilecek, en geç Eylül sonunda evlerin 
hepsi Türkiye'ye gelmiş olacaktı. Fakat Avus
turya Hükümeti bu mukavelenin bazı hüküm
lerini kendilerinin bilhassa tütün alış verişi ba
kımından fazlaca aleyhlerinde görmüş, mukavele
yi tasdik ettirmeye meyletmiştir. Bu ihtilâf üzeri-
ne aramızdaki müzakereler neticesinde Avusturya 
Hükümeti mukaveleyi tasdik etmiştir. Bu tasdik 
ancak 15 Eylül tarihinde elde edilebilmiştir. 

Diğer taraftan Erzincan'da bu evlerden is
tifade etmek istiyen vatandaşlara müracaat edil
diğinde bunların, evlerin tipleri üzerindeki te
reddütleri ve arsaların seçilmesi gibi muamele
lerin o vatandaşlar arasında tesbit hususu da, 
bize Erzincan Belediyesi tarafından evvelce bil
dirilen tarihten ancak bir buçuk ay sonra yapıla
rak bize bildirilebilmiştir. 

Hulâsa bu iki sebep yüzünden mevsim bir 
buçuk ay ilerlemiş ve Bayındırlık Bakanlığınca 
yapılabilecek işlere başlama tarihi de bu sebepten 
bir buçuk ay geri kalmıştır. 

Bugünkü durum şudur: 720 evin temel inşaatı 
yerli bir mütaahhide ihale edilmiş ve bu inşaata 
başlanmıştır. 15 Kasım tarihinde 220 evin te
mel inşaatı tamamlanmış olacaktır. Mütebakisi 
de Şubata kadar tamamlanacaktır. 

Keza Avusturya Tnşaat Şirketi ile yapılan 
mukavelede de, iki aylık bir gecikme dolayısiyle. 
kendileri ile mutabık kalınarak, 15 Kasıma kn 
dar ilk parti 245 evin teslimi şartı konmuştur. 
Bundan maksadımız mümkün mertebe kara kış 
bastırmadan evvel hiç olmazsa 220 - 240 evi otu
rulabilir bir hale getirmektir. Onun için Tem
muz ayında yetkiyi aldığımız zaman Avusturya 
Şirketi iie mukaveleye giriştiğimiz ve tesbit etti
ğimiz hükümler işlese ve bizim elimizde olmıyan, 
bu gecikme olmasa idi bütün bu iş kış mevsi
minden evvel ikmal edilmiş ve bu aileler de ev
lerine yerleşmiş olacaklardı. Ne çare ki, gide
rilmesi bizim elimizde .olmıyan sebepler araya bu 
birbuçuk aylık fasılayı sokmuştur. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Arka
daşlar; tabiî felâketlerin en korkuncu olan zel
zele, biliyorsunuz k i ; 9,5 yıl evvel Erzincan'da 
bize büyük can kaybı verdirerek Millî bir ma
tem havası yarattı. Maalesef bugüne kadar ma-
temzede ailelerin mesken ihtiyacını karşılıya-
mamak gibi bir akıbetle karşılaştık. 

Acele müzakeresi kaydiyle 6 Temmuz tari-
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hinde huzurunuza getirilen kanun, 2 milyon lirası 
bu sene sarfedilmek üzere 6 milyon liralık ve 
yirmi senede ödenmek üzere meskene ihtiyacı 
olanlara, mesken yaptırmayı derpiş ediyordu. 
Ozaman yüreğimde bu felâketten doğan ihmal; 
isabetsizlik, yolsuzluk ve saire gibi binbir çe
şitli hâtıralarımı, hepiniz gibi, ben de mazi
ye ait ibret alınacak birer levha halinde kapa
mış ve yalnız Bayındırlık Bakanından geçmiş
teki hâtıraların acısiyle, bu evler bu kış yeti
şecek rai diye sarih bir sual sormuştum. 

Arkadaşlar; Bayındırlık Bakanından huzu
runuz da bu evlerin teslim etmesi için Avus
turya ile mukavele hazırlandı. Ancak imzası 
için kanunun Yüksek Meclisin kabulüne ikti
ran etmesi isteniyordu. Teslim muamelesi İs
kenderun'da yapılacaktı. Derhal trenle Erzin
can'a sevkedilecek, havalar bozmadan evvel 
son teslimat da yapılmış olacaktı. 

Arkadaşlar; Bayındırlık Bakanı Avusturya 
ile imza edilen mukavelenin gecikmesi sebebini 
elimizde olmıyan şeyler mahiyetinde izah etti
ler. Bunu bir an için kabul edelim. Ne yapa
lım evler Avusturya'dan gelecek, ihtilâf halle
dilinceye kadar geri kaldı derdik. 

Arkadaşlar, aradan 9,5 sene geçtikten sonra 
bu teehhür doğrusu vicdanımda hâsıl olan te
reddütleri acı hâtıraları uyandırdı. Bütün bu 
acı tecrübelere rağmen Hükümetin bu 9,5 yıl 
zarfında birçok ehemmiyetsiz, kıymetsiz işlere 
önem vererek meselâ; İstanbul'da büyük Mali
ye binaları.... 

(Elektrikler söndü) 
BAŞKAN — Beklemenizi rica ederim. 
AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Efendim, 

celsenin tatili isabetli olur. 
BAŞKAN — Bu ışıksızlık devam etmiyecek-

tir, bir iki dakika beklemenizi rica ederim, 
(Ohalde devam edelim, sesleri). Devam edeme
yişimizin sebebi karanlıkta zabıt tutulmasının 
imkânsızlığıdır. 

REFİK KOR ALT AN (İçel) — Celseyi tatil 
edelim. 

BAŞKAN — Tatile lüzum görmiyorum, bir 
iki dakika sabretmenizi rica ederim. 

REFİK KORALTAN (İçel) — Sabrın sonu 
selâmettir. Ama celseyi tatil etmek lâzım. 

BAŞKAN — Bir iki dakika sükût edip otur
makta ne gibi bir mahzur görüyorsunuz? 

- 102 — 



B : 5 12 .11 
Santrale çıkılmış şimdi elektrikler yana- j 

çakmış, öyle haber geldi. (Öyle ise devam ede
lim, sesleri). Devama mâni olan karanlıkta zab
tın tutıılanıamasıdır. 

AHMET TAHTA KILIÇ (Devamla) — Ar-
kadaşlar tesadüflerden mâna çıkarmam ama şu 
tesadüf bu mevzuun acıklı hâtırası için ayrı bir 
tablo oldu. 

Evet, şu 9,5 yıl zarfında Hükümetçe binne-
tice bütün Devlet bütçesine yük olan birçok in 
saat a girişiliyor. İstanbul'da Maliye binaları, 
İnönü sıtadı yapıyor, Ankara'da Saraçoğlu ma
hallesi büyük Devlet binaları inşa ettiriliyor, 
şurada burada Hükümet binaları yaptırılıyor. 
Erzincan'da da bir âbide, bir heykel bir büyük 
park ve büyük bir Hükümet Konağı yaptırılmış 
bulunuyor. 

Büyük. Tarihî Erzincan'ın uğradığı felâket 
karcısında bütün insanlığın duyduğu ıstırap 
lan dindirmek için Hükümetin aldığı tedbirler 
hâlâ bir netice vermiyor ve nihayete ermiyor. 
Onun için kanun çıktığı zaman içinde sakladı
ğım acıyı istikbal için olsun bu kanunu hüsnü-
istimal ederek Erzincan 'ı bundan sonra ıstırabı
na karşı, bu kanun konuşulurken söylediğim gi
bi hemen plâna rücu edilecek, mühendisler ha
reket ettirilecek, birçok masraflar yapılacak tV 
kat arkasından karşımıza bir Avusturya mese
lesi çıktı. Bir şey yapılamadı. Arkadaşlar, şura
da 153 adet kooperatif evi yapılıyor. Bunun 
başlama tarihi ile Erzincan'ın mukavele tarihi 
aynı-gibidir. Bu evler bu kış yctişmiyeeeğhıe 
göre belki Erzincan 'm ihtiyacına tekabül edemi-
yccek evleri Avusturya'dan getirmektense pek
âlâ orman teşkilâtımızı harekete getirerek yerli 
malzeme ile bugüne kadar bir iş yapabilirdik. 
Bu suretle hiç olmazsa bu felâketzede vatan
daşların bir kısmını barındırabilirdik. 

Hulâsa arkadaşlar, bugün diyorlar ki 200 
evin 15 Kasıma kadar yapılmış olacağını bana 
hususi olarak söylemişlerdi. Fakat-rica ederim, 
halkın oturacağı evler Erzincan'a ne zaman 
gidecektir, ne zaman kurulacaktır, ve ne zaman 
200 aile olsun, bu meskenlerde bu kışın acılarını 
çekmeden, sığınmak imkânını bulacaktır? f4örü-
yorsunuz ki, iş yine tesadüflerin, ihmallerin ve 
işe lâyıkiyle ehemmiyet vermeme zihniyetinin 
esiri olmuştur. 

Onun için arkadaşlar, rücu edelim, Bayındır
lık Bakanlığından rica ediyorum, Avusturya'dan 
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gelen evler Erzincan'ın çoğu çiftçi karakterinde 
olan ailelerinin ihtiyaçlarını karşılıyacak şekilde 
değildir. Biz, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de 
mesken yapmayı kolaylaştırmak için Emlâk Ban
kasından imkânlar sağladık, kredi yollarını ge
nişlettik. Bu iş Devletin emrindedir. Binaena
leyh, bu evleri krediyle iş görmek istiyen vatan
daşlara tahsis edelim. Orman ve diğer imkânla
rımızı da Erzincan uzerin.de teksif ederek hiç ol
mazsa gelecek baharda Erzincan halkının ihtiya
cına yetecek evleri yaptıralım. Avusturya'dan 
gelecek evleri de, memur gibi, işçi gibi, kilere, 
ambara, samanlığa ihtiyat» dııymıyan ailelerin 
işine yarar. Bunları da onlara tahsis edelim. 

Bu kışa yetiştirilecek diye ileri sürülen söz, 
genç. Bakanın enerjisine itimat ederek söylüyo
rum, vahi bir şeydir. Erzincan'ı kar kaplamak 
için bir kaç gün lâzımdır. Buraları kar kapla
dıktan sonra, bu evler portatif - olsun, getirilip 
Erzincan'da kurulamaz. Onun için, maalesef 
dokuz buçuk yıllık ihmal'in on buçuk yaşma bas
ması mukadderin iş. Bundan herkesin vatandaş 
olarak, bilhassa mesul Hükümet olarak bir hissei 
iştiraki vardır. Erzincan'da yapılacak evler 
meselesini bugünden itibaren yeni bir tertibe ge
tirerek oradaki halkı iklim şartlarına, kendi ih
tiyaçlarına, maişet tarzlarına; göre ikmal ve inşa
sını gelecek tlkbahardan itibaren bir gün tehir 
etmemek üzere ikmal edilmesini rica ederek bu 
acıya son verelim arkadaşlar. (Doğru, doğru ses
len) . 

BAYINDIRLIK BAKANİ NİHAT ERİM 
(Kocaeli) —- Efendim, bendeniz yâlnız ev inşası 
mevzuu üzerinde cevap vermek istiyorum. 

Arkadaşım; bu evlerin Avusturya'dan ge
tirilmesi hususunu tenkit buyurdular. Bu evleri 
Avusturya Şirketinden almaya teşebbüs etmeden 
evvel burada yapma şeklini de düşündük. Eğer, 
burada yapmaya kalksaydık bu evler gelecek se
nenin Ağustosundan evvel ikmal edilemezdi. Ben
deniz misal olarak, yine kendilerinin misal diye 
verdikleri istasyonun arasındaki 150 evi öne sü
receğim. 150 evin mukavelesi; bu evlerin gele
cek sene Haziran sonu veya Temmuz başında 
bize teslim edileceğini âmirdi. Şimdi, Temmuz
da çıkan bir kanunla ve mahallî malzeme ile, ma
hallî mütaahhitle ev yaptırmaya kalksaydık, ev
velâ projeleri hazırlanacak idi. Bütün gayretimizle 
bu projeleri bir hafta, on gün içinde yaptırabi
lirdik ve milyonluk iş olduğu için mütaahhide 
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verecektik. Bunun için de kanunun tesbit ettiği ı 
formaliteler var; 15 gün ilân müddeti olacak ve 
mütaahide işe başlamak için bir müddet bırakı
lacak, ve saire, ve saire. Aynı /-amanda memle
kette çimento vaziyeti malûm. Bir çok işlerimizi 
çimentosuzluk yüzünden tehir etmek mecburi
yetinde kalıyorduk. Onun için bendeniz, kanun 
çıktığı zaman, sırf bu evleri biran evvel Erzin
can'da kurdurmak ve Erzincan'ın ıstırabına bir 
an evvel son vermek için bu Avusturya teklifi 
üzerine âHeta atıldım. Bu teklif, üstelik bir de 
tütün satışına imkân veriyordu. Bunun için Te 
kel idaresiyle ve diğer ilgili makamlarla görüş
tüm. Kanun, bana iki milyon liranın sarfına me
zuniyet verdiği halde, gelecek senelere sâri bono 
vermek suretiyle onlardan tütün almak imkânını 
elde ettim. Fakat hiçbir zaman, Avusturya Sefi
rinin tavsiye ederek bana gönderdiği bir müdü
rün, benim de parafe ettiğim bir mukavelenin tas
dik edilmesinde müşkülât gösterileceğini tahmin 
etmemiştim, bu hatırıma bile gelmemişti. Kusu
run % 95 i bu yüzden olmuştur. Ben yine şük
rediyorum ki bu ihtilâf halledilmiştir, evlerin 
temellerine başlanmış, inşa halindedir. Aynı za
manda. Avusturya şirketi takma evlerin kendisi
ne düşen kısım da imal etmekte bulunmaktadır. 
Bundan sonra evlerin buraya gelmesi ve yerine 
konulması ka.laca.kt ir. 

Bu kışın yetiştirebileceğimiz evlere gelince : 
Ben vaziyeti olduğu gibi arzettim. Kış gelmeden 
bu evlerin yapılması için elimizden gelen herseyi 
yapıyoruz. Arkadaşımız, kış gelmeden evvel ku
rulamaz diyorlar. Hepimizin arzu ve temennimiz 
bunların biran evvel kurulmasıdır, tfayet. yetiş
mezse bu ne bana ve ne de mühendis arkadaşlara 
atfedilecek bir hata değildir. Ben. bütün hassa
siyetimle bu iş üzerinde durdum. Temmuzdan 
Eylül ona kadar telefonla lıergün Erzincan'ı 
aradım, aman arsaları tesbit edin, aman, vatan
daşlardan çabuk birer talepname alın, bu 
işi yapın diye uğraştım. Bütün bu uğraşmama 
rağmen ancak bunu sağlıyabildim. 

Evlerin Erzincan iklimine uygun olup ol 
madiği meselesine gelince : Bendeniz şahsan bu 
işten anlamam. Anlıyaıılara tetkik ettirdim. 
hattâ evlerin maketini yaptırdım. Erzincana te
ferruatlı plânlarını gönderdim. Erzincan bele
diye reisi, ki kendisi iyi bir mühendistir, valisi. 
Erzincan Milletvekilleri arkadaşlarım, hepsi 
toplandılar, evleri beğendiler ve hattâ buyur-
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dukları ihtiyaç için evlere birer bodrum katı 
ilâvesini istediler; onu da ilâve ettirdik. Bu ev
lere talip olan vatandaşlar, birer yazılı talepna
me ile bu evleri istediklerini bildirdiler. Ben
deniz bunun karşısında bu evlerin oranın iklimi
ne ııymıyacağı neticesine gidemezdim. Çünki. 
vatandaşlar bizzat bunu benden talep ettiler. 
Alaamafih kendileri bir fikir ortaya attılar, bu 
evler oraya uymaz dediler. Bunu da tetkik ettiri
rim, H milyon lira tahsisattan bir miktar para 
artarsa, o para ile de buyurdukları şekilde inşa
at yapmak daha faydalı ise onu da yapmaktan 
çekinmeyiz. 

AHMET TAHTAKİLJÇ (Kütahya) •-- Mu
kavelenin yalnız tütün fiyatından dolayı gecik
tiğini söylediniz. Bu fiyat meselesini de iktisadi 
teşekküllerle mutabık kalarak Meclise arzedilip 
halledebilirdiniz. Hükümet olarak bu gibi işler
de enerjik hareket etmek lâzım gelirdi. Hatıra 
gelecek asgari tetbir budur. 

BAYİNDİRLİK HAKANI M11 AT ERİM 
(Kocaeli) Efendim: bu tütün ihalesi işinde 
ben bir yabancı şirketle müzakere yaparak Er
zincan'daki .felâketzede vatandaşlara ev temin 
etmek için.memleketin bu derdi benim elime tevdi 
edildiği zaman milyonların sarfında elbette dik
katli hareket etmek mecburiyetindeydim. Nite
kim müzakereden sonra ihale yaptım, ve mem
leketimin netini çok düşünerek müzakereye gi
riştim. Ondan sonra Avusturya Mılar dediki biz 
bu müzakerede aldandık, müzakerecilerle dedi. 
Vaziyet böyle olduğu halde, aldatıldık dedikleri 
halde ben nasıl bir kuruş ilâvesiyle bu ihaleyi 
yeniden yapabilrdimf Nitekim bir buçuk ay 
sonra ihaleyi kabul ettiler: Vaziyet böyle olsay
dı o zaman B. M. Meclisi azasından biri veya siz 
beni muaheze etme/, mi idiniz:1 Onun için mazur 
görünüz, o kadar '"esaret edemedim. 

11, — İsparta Milletvekili Kâzını Aydar'ın, 
İsparta İline bağlı Sütçüler İlcesine yapılacak 
telgraf hattı ile Eğridir Orman İşletmesinden bu 
hatta lüzumu olan direklerin verilniemesi sebebi 
hakkındaki sorusuna Ulaştırma Bakanı Kasım 
Gülek ve Tarım Bakanı Cavid Oral'm sözlü ce 
vapları (6/196) 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1. — Haziran 1938 yılında teşekkül eden 

İsparta İline bağlı Sütçüler ilcesine 1943 malî yı
lı içerisinde yapılması derpiş olunan telgraf hat 
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tının hâlâ çekilmemesinin Ulaştırma Bakanı tara
fından izah edilmesini; 

2. — Eğridir'den Sütçüler'e kadar (70) ki
lometrelik mesafe tamamen ormanla örtülü ol
duğu halde bu gecikmenin Orman İdaresince 
telgraf direği verilmemesinden ileri geldiği yo
lundaki iddianın varit olup olmadığının ve va
rit ise Eğridir Orman işletmesinden direk veril
memesinin Tarım Bakanı tarafından sözlü ola 
rak açıklanmasını arz ederiz. 

İsparta Milletvekili 
Kâzım Aydar 

ULAŞTIRMA BAKANI KASIM GÜLEK 
(Seyhan) •—* Sayın arkadaşlarım, Sütçüler 
Posta Merkezinin telgraf şebekesine raptı için 
Eğridir ile Sütçüler arasında 75 "kilometrelik 
telgraf hattı yapılması 'kararlaşmıştı. Harl.) 
villan içerisinde malzeme tedariki mümkün ol
madığı ve Posta Telgraf ve Telefon İdaresinde 
telgraf malzemesi ancak yurdun âcil ihtiyaçları
na, Millî Savunma ihtiyaçlarına sarf edilmişti. 
llarb bittikten sonra tedarik edilen malzeme ki 
1946 yılında memleketin muhtelif taraflarına 
(•ekilecek telgraf hatları için 8 yıllık bir pro
gram hazırlandı ve böylece 7 bin kilometrelik 
yeni telgraf hattının çekilmesi derpiş edildi. 
Bunun mühim kısmı üzerinde çalışılmaktadır. 
Sütçüler hattı malzemesi de 25 . IV . 1946 tari
hinde Eğridir'o gönderildi ve lâzım olan 1 200 
direk Afyon işletmesinin Ekinovası deposun
dan gönderildi. Yalnız bu depodan lüzumlu di
reklerin alınamıyacağı anlaşılması üzerine di
reklerin Aydın'dan Çine'den, Akçaova'dan te-
dark edilmesi istendi ve hazırlanan direkler de 
Ekim ayı içinde Eğridir'e sevkedilerek 28 
Ekimde hattın inşasına başlandı. İnşaat devam 
etmektedir. Bu ayın içinde bitirilecektir. Süt
çülere bu suretle bağlanmış olacaktır. 

TARIM BAKANI OAVlD ORAL (Seyhan) 
— Sütçüler Posta, Telgraf ve Telefon teşkilâtı
nın bağlı olduğu Afyon Posta, Telgraf ve Tele
fon Müdürlüğü Orman Müdürlüğünden 3655 
tel direği istemiştir. Buna mukabil Burdur, Ma
navgat, Aydın Orman işletmelerinden 3995 di
rek istenmiş, buna mukabil 5565 direk verilmiş
tir. Bu suretle istenilen 1500 direk karşılanmış 
bulunmaktadır. 

KÂZIM AYDAR (İsparta) — Efendim; Eğ
ridir ile Sütçüler arasında 70 kilometrelik telgraf 
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hattının başlanmasına 1943 senesinde karar ve
rilmişti. Zannedersem bunun için tahsisat da ay
rılmıştı. Sayın Ulaştırma Bakanı bugün bu işe 
başlandığını söylüyorlar. Teşekkür ederiz. Yalnız 
aradan beş sene geçmiştir, beş sene zarfında 
70 kilometrelik bir telgraf hattına başlanması 
sevinilecek bir şey değildir. 

Sütçüler Kasabası Eğirdir'e 70 kilometre ka
dar cenuptadır. Orada yol yok gibidir, yol çok 
bozuktur. Yolun fena ve bozuk olmasından kışın 
dört beş ay kapanır. Bu yüzden halk mektupla-
şamaz. Çekilen telgraflar Eğridir 'e gider, ora
dan da posta ile gider. Halbuki Sütçüler hal
kının ekseri erkekleri İstanbul'da ticaretle meş
guldürler. Bu yüzden bunların kendi kasabala
rı ile sık sık muhabere etmeleri mecburiyeti da
ima vardır, işte bundan mahrum kalıyorlar. 
Eğer bir telgraf hattı çekilirse halka büyük bir 
kolaylık bahşedilmiş olur. 

Şimdi bu telgraf hattı için lüzumlu olan 1200 
direk meselesine gelince; 

Eğridir'den itibaren Sütçüler'o kadar 70 ki
lometrelik güzergâh tamamiyle orman içinden 
geçer ve güzergâhın sağında, solunda 30 - 40 ki
lometre orman vardır. Yani binlerce kilometre 
kare orman içinden geçiyor. Bu kadar orman 
içinden gecen bir yer direğini, böyle Afyon'dan, 
Çine'den, Tavşanlı'dan tedarik edecek değildir, 
hattın geriye kalması cidden hayret edilecek bir 
şeydir. 

TARİM BAKANI OAVlD ORAL (Seyhan) 
— Bu, ormanın kapasitesi meselesidir. 

KÂZIM AYDAR (Devamla) — Ormanın ka
pasitesi vardır. Ben Orman mühendisi değilim, 
inşaat mühendisiyim. Fakat ağacın yaşını, kesile-
bilip kesilemiyeeeğini az çok bilirim. Bu defa 
İsparta Milletvekili arkadaşlarımla oradan ge
çerken dikkat ettim. Direkler Çine'den Aydın'a 
gelecek, Aydın'dan Eğridir'e kadar trenle taşı
nacak. sonra da güzergâha arabalarla nakledile
cek. Bu, cidden şayanı hayrettir. Yerinde tetkik 
edilirse görülecektir ki, orada* kesif bir orman 
ve ağaem genci, ihtiyarı vardır. 20 - 30 metre 
boyunda ağaçlar vardır. 

Benim ricam şudur: Tarım Bakanı bir defa 
bu işi tetkik ettirsinler, niçin kapasitesi yoktur 
denmiştir? Bu, doğru değildir, kapasitesi vardır, 
çünkü orman geniştir 70 ile 30 u zarbedecek olur
sak binlerce kilometrelik bir orman eder, çok rica 
ederim bunu tetkik ettirsinler. 
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12. — Van Milletvekili İbrahim, Arvus'ın, 

hayvan ihracı hakkındaki sorusuna Ticaret Baka
nı Cemil Üaid Barlas'ın sözlü cevabı (6/202^1 

BAŞKAN — Van Milletvekili İbrahim Ar-
vay'ın hayvan ihracı hakkındaki önergesine geçi
yorum. 

Soru önergesini okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
1. — Ticaret Bakanlığının hayvan ihracatı 

hakkındaki müsaadeden bilistifade şimdiye kadar 
ne miktar hayvan ihraç edilmiştir; 

2. — ihraç nispeti bitmek üzeredir. Şimdiye 
kadar ihraç edilen hayvanat miktarı muayyenin
den az ise ihraç müddetinin temdidini düşünü
yorlar mı? 

Bu hususat hakkında Ticaret Bakanlığının 
şifahen izahatta bulunmasını arz ve rica ederim. 

Van Milletvekili 
İbrahim Arvas 

BAŞKAN — Buyurun Ticaret Bakanı. 
TİCARET BAKANI CEMlL SAlD BAR 

LAS (G<azianteb) — Efendim ibrahim Arvas ar 
kadaşımm sorduğu sualin birincisi, hayvan ihracı 
kararından bugüne kadar ne miktar hayvan ihraç 
edilmiştir? 

Evvelâ, birinci suali aydınlatayım: 
lfayvan ihracına 1 . YİT . 1948 tarihindi* ka

rar verilmiştir. Bu tarihten itibaren ihraç ettiği
miz hayvanları iki devreye ayırabiliriz: • 

Birisi Erzurum'a gitmeni tarihi olan 4 . IX . 
1948 tarihli karar, i) vakte kadar verdiğimiz ih-
i'aç kararında hayvanların yalnız dolarla ve ser
best dövizle ihraç kararı vermiştik, <bu kararla 
Erzurum'a gittiğim tarihe kadarki müddet zar 
i'mda bir tek koyun ihraç edilmemiştir. (Jünkü 
kimse dolar vermemiştir. Buna mukabil bin sığır 
ihraç, edilmiştir, 348 200 türk lirası tutuyor, 
124 367 Dolar mukabili. 

2 165 manda» ihraç edilmiştir, 682 408 Türk 
lirası tutuyor, 243 717 dolar mukabili. 

Erzurum'a gittiğim bu sene mahsulün yeter 
olmadığını gördüğüm gibi Erzurum'lular da de
diler ki; biz koyunlarımızı yalnız sterlinde Su
riye'ye ihraç ederiz. 

Tetkikat yaptırdım, bu rakamları oraya telle 
getirttim. Orada bütün Şark mmtakasının hay
vanlarının ellerinde kaldığını ve müstahsilin çile
lideki hayvanları otsuzluk yüzünden bedavasına 
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satacaklarını anladım, gördüm. Bunun üzerine 
mahallinde hayvanların Sterlinle ihracına ve Sur-
yo'de istihlâk edilmek üzere ihracına karar ver
dim. Bu karardan itibaren verilen ihraç lisansı 
üzerine bugüne kadar, yani ayın 11 *ı,ci günü 
akşamına kadar, önergeyi dün aldım, ihraç edi
len koyun miktarı 89 117 olup bunun tutarı 
(3 755 71G) küsur Türk lirası ve 51 093 İngiliz 
lirası getirmiştir. 

Sığır miktarı 9195 olup ben bunu bozmadım, 
bu hayvanlar dolarla çıkıyor. Bu da 906 889 İn
giliz lirası eder. 

(2851) manda ihraç edilmiştir. 975 520 Türk 
lirası (348 400) döviz getirmiştir. 

Yalnız arkadaşlarımı tenvir etmek için bir 
noktayı arzedeceğiın : 

Biliyorsunuz ki, arkadaşlar, bu ihraç müsa
adesi verilirken göz önünde tuttuğumuz şey 
müstehlikin korunması meselesidir. Müstehlik 
olarak da gözümüzün önüne en büyük şehir ola
rak İstanbul geliyor. Bugün ben de en çok 
harbden evvel koyun ihraç ettiğimiz senelerle 
o seneki koyun miktarını aldım. İhraç kararı
nı verirken elimde mesnet oldu. 1935 senesinde 
memlekette 12 milyon koyun varken 498 bin ko
yunun ihraç kararını verdik. 1948 senesinde 
on. dokuz milyon, yani koyun miktarının yedi, 
sekiz milyon artmış olmasına rağmen ihtiyaten 
yüz bin eksiği ile 300 000 koyunun ihracına ka
rar verdik. 

1935 senesinde memlekette 5 370 000 sığır 
varken 67 000 sığır ihraç edilmiştir. 1948 se
nesinde sığır üç milyon artarak dokuz milyona 
ulaştığı halde on yedi bin sığır eksiğiyle ihra
cına karar verdik. 

Mandanın memlekette eti yenmediği için ay
rıca ihracına karar verdik. Aldığımız rapor
lara göre 300 000 koyun ihracına karar verdi
ğimiz halde, yalnız 89 000 koyun ihraç, edilmiş
tir. Binaenaleyh, daha elimizde 211 000 koyun 
daha vardır. 

35 000 sığır ihracına karar vermiştik. 9 195 
sığır ihraç edilmiştir. 

Manda ihracı, aşağı, yukarı ihracına karar 
verdiğimiz miktarı bulacaktır. 

Yalnız şunu arzetmek isterim ki, pahalılık 
yaratır endişesi hâkim olarak muhtelif iddialar 
olduğu zaman benim karşıma üç sınıf zümre 
çıktı : 

1. İstanbul'da oturan spekülatörler. Bun-
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lar ihraç kararının bir spekülâsyon mevzuu ol
masını düşünerek etin fiyatını yükseltmiyı- te
şebbüs ettiler. 

Erzurum'dan ben; İstanbul'un, et fiyatı bu 
ihraç karariyle alâkadar olmadığı için : et fiyatı 
kaça çıkarsa çıksın hayvan ihracı devanı edecek
tir, demiştim. Bunun üzerine Erzurum borsa
sında satılan hayvan fiatları İstanbul hayvan 
borsası ve Erzurum fiatlarma ait 15 günlük cet
vel elimdedir. İhraç kararından evvel istanbul-
da ve Erzurumda, ihraç 'kararının İsterline çev
rilmesinden sonra, konan fiatlar noamal olarak 
Erzurumda fiat 70-75 kuruştu bu da bir kuruş 
dahi artmış değildir. Bu mevzuda olan dediko
dular, benim şahsımı istihdaf eden bazı bulanık 
su altıların bir vesile yapmak istemeleriııdendir. 
Buraya gelirken öğle üzeri Telefonla sordum; 

Bugün de et fiatı 150 kuruştur arkadaşlar; 
Ticaret Bakam olarak arkadaşınızın et ihra

cı meselesinde sorduğu soruya cevap verirken 
etin bu anormal fiatını da 150 kuruş olmasını 
düşünerek başım boş bırakmış değilim. Bir ta
raftan Ticaret Ofisini memur ederek, miktarını 
söyliyemiyeceğim miktarda koyunu, İstanbul'da 
etin kıt olduğu devrelerde mezbaha emrine ve
rilecek vaziyette emre âmâde bulundurmakta
yız. Kasapları da çağırarak, kasaplar ve koyun 
tüccarları normal kârlara kanaat edip beledi
yenin koyduğu fiatlarla et kesmeğe devam et
tikleri takdirde kendilerinin et kesimine asla 
müdahale etmiyeeeğinu beyan ettim. Çüııki Dev-
eltin et ticareti yapmasının asla lehinde bulun-
mşu değilim .Fakat bunlar alabildiğine et fia
tını yükseltmeye kalktıkları takdirde mezbaha
da koyunlar kesilmeğe amade tutulacaktır. İca-
bederse bu uğurda malî fedakârlıkları da göze 
alacağız. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Müstahsil ne 
olacak? 

TİCARET BAKANI C. SAİD BARLAS (De
vamla) — Hangi müstahsil.' 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) - - Koyun yetiş
tirip de 150 kuruşa et temin eden müstahsil ne 
olacak 1 

TİCARET BAKANI CEMİL SAİD BARLAS 
(Devamla) — Koyun yetiştiren müstahsıldan 
alınan koyunlar normal satış fiyatları olan 75 
kruştan alınmaktadır. İstanbul borsasında re
kabet dolayısiyle 150 kuruştan muamele gör-
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mektedir. Binaenaleyh müstahsıldan fazla ucuz 
fiyata koyun alınmış değildir. Kaldı ki benim 
Ticaret Ofisim ayrıca müstahsili korumak için 
ayrıca kontenjan dışında koyun mubayaasına 
devam etmektedir. 

Bu iş hususunda başka bir formülünüz var
sa, gösteriniz, onu da ayrıca tetkik edeyim. 
Tenkit kadar göstereceğiniz yollar üzerinde de 
yürümeğe amadeyim. 

İkinci suale geçiyorum. 
Müddet temdidi meselesine gelince; 
Arkadaşlar, 210 000 koyun eksik ihraç etmiş 

vazijretteyiz. Binaenaleyh, bugünkü şartlar altın
da bazı arkadaşlar 100 000 ihraç edilirse dediler. 
219 000 konunun ihracını bittabi imkân olmıya-
cağmdan, yeni şartlar altında bu hayvanların mu
ayyen bir miktarının ihracını temin etmek için bir 
müddet aramaktayım. Ayın 15 ndeıı evvel müs
pet bir netice alırsam, neticeyi efkârı unıumiyeye 
radyo ile, gazete ile aynı günde bildireceğim. 

Yine tekrar ediyorum, ihraç edeceğimiz etin 
herhangi bir fırlamaya sebep olmadığını ve bu 
sebebin doğrudan doğruya geçmiş yıllardanberi 
milletin lokmasını çalan muayyen muhtekir züm
resinin spekülasyonundan ibaret olduğunu söy-
1 ivebilirim. 

İBRAHİM AR\ rAS (Van) - Efendim Kası
mın 15 nde ihracat müddeti bitiyor. Bu bize çok 
zarar iras edecektir. Bunun tafsilâtını ar/etmek 
istiyorum. 

300 000 hayvandan, Ticaret Bakanının şim
di ifade ettiği gibi, ancak 89 000 ni satılmıştır. 
Bundanda anlaşılıyor ki bu satış azlığı ihracat 
usullerimizin güçlüğünden ileri geliyor. Çünkü 
ihracatla mukayyet olmıyan tüccar ve saire biz
zat satış yapamaz. Birliğe .ortak olacak ve kârnım 
yarısını ona verecekte ondan sonra ihracat yapa
bilecek. Bu usul fevkalâde müşkülâtı mucip ol
maktadır. 

»Şimdiye kadar biz, yalnız Suriye'ye ihraç ya
pıyoruz. Halbuki bütün Cenup Devletleriyle dost
luğumuz malûmdur, nitekim her vesile ile Dev
let adamlarımız bunu tebarüz ettiriyorlar. 

Binaenaleyh diğer Cenup memleketlerine de 
böyle ihracat yapabilmemizin teminini Ticaret 
Bakanından rica edeceğim. Bilhassa Hakkâri vi
lâyetinin vaziyeti mahsusası vardır, bu vilâyeti
miz Irak'la hemhuduttur oranın iktisadi akışı 
İrak'a doğrudur, şimdiye kadar Hakkâri'den ne 
İstanbul 'a ve ne Ankara 'ya ve ne de büyük vilâ-
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yetlerimize bir koyun gelmiş değildir ve maattees
süf bu vilâyetten bir koyun dâhi ihraç edilmiş de
ğildir. 

Binaenaleyh İrak'la olan Ticaret muahedesi
nin şeriatı ıslahını aziz Bakan arkadaşımızdan 
rica ediyorum. 

Köylü koyun satmazsa ne olur? Yalnız koyun 
bize para getirir. Para getirir başka hiçbir me
taliniz maatteessüf yoktur. Adamcağız koyunu
nu satamazsa kendisine bir pantolon, karısına 
bir entari alamaz. 

Büyük harbden evvel yalnız Hakkâri vilayeti 
yarım milyon koyun ihracederdi. Şimdi ise hep
si 300 bindir. Bunun yarım milyon olmasını rica 
edeceğim. 

Kuzunun fiatı bizde 25 - 30 liradır. Toklunun 
ise 45 - 50 liradır. Kısır koyununki 50 - 55 lira
dır. 

Bakanın demin buyurduğu İstanbul koyun 
vaziyeti •. 

İstanbul koyun vaziyeti: bunlar Birliklere 
gönderirse tüccarlar gibi onlar da gidip bu fiat-
tan alırsa, bu günkü et fiatına bir kuruş zam 
etmeden yine etini temin eder, gayet tabiidir. 
(Doğru sesleri) 

Şimdi ihracat devanı ederken İstanbul'da et 
fiatı ucuzlamıştır. Bakanın da ifade ettiği gibi, 
bütün gazeteler de bunu tebarüz ettiriyorlar, 
150 kuruşa et satılmaktadır. Binaenaleyh böy
le muazzam bir kitleye et yetiştireceğim diye 
böyle sim sıkı bağlamak, müşkülât çıkartma, li
sans muamelesini Mersin'de yaptırmak doğru 
değildir. Merkez olarak birisini Diyarbakır yap
sın. birisini de Van yapsın. 
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Zaten sayın Bakan kendisi de müsaadekâr-

dır, bu kürsüden şükranlarımı ifade ederim 
müntehiplerim namına. 

Bendeniz bu mıntıkalar namına söylüyorum. 
Şimdi ihraç mevsimidir, biz de her sene bu ihraç 
Eylülden sene sonuna kadar yapılmalıdır. Ve 
bilhassa bu sene bu ihraç işi sene sonuna kadar 
temdit edilmelidir. Bunu bilhassa bakan arka
daşımdan rica ediyorum. 

Sonra Birliğe dâhil olnııyan tüccar ve esnaf
lar da malını serbest olarak satabilmelidir. 
Ondan sonra da ihracat vaziyetinde, Hakkâri'yi 
kuıMarmak. lâzımdır, yani Irak'la biran evvel an
laşma yapılmalıdır. Bu suretle hudutta bekli-
yen sürülere biran evvel yol vermelidir. Çok ri
ca ederim-bu feci manzaranın önüne biran evvel 
geçilmiş olsun. O zaman hem ihraç miktarı ar
tacak hem de memleketimize mühim miktarda, 
para girecek ve bu suretle de kaçakçılığın önü
ne geçilmiş olacaktır. Geçen sene Bakandan bu 
ciheti rica ettim, fakat dinlemedi. Maalesef bir 
koyun bile kaLmadı, hepsi kaçak olarak gitti. 
Bunu da burada tebarüz ettirmek zorundayım. 

TİCARET BAKANI CEMÎL SAÎD BARLAS 
(Gaziantep) — Arkadaşınım dediklerini tetkik 
ettireceğim, bir tek noktayı tebarüz ettirmek 
isterim. Kazara ihraç müddetini uzatmak zaru
retini duyarsam, tesbit ettiğimiz miktarı geçme
mek kaarrında olduğumu belirtirim. 

BAŞKAN —• Elimizde müzakere edilecek 
başka madde yoktur. Pazartesi günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verilmiştir. 

Kapanma Saati : 17,50 

r. B. M. M. #<wım«t* 


