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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt
Saym üyelerden bâzılarına izin verilmesi
hakkındaki Başkanlık tezkeresi,
okunarak
onandı.
Mardin Milletvekili Aziz Uras'ın, 3 numa
ralı Geçici Dilekçe Komisyonunun 15 . I I I .1950
tarih ve 2122 sayılı Kararının Kamutayda gö
rüşülmesi hakkındaki önergesi, isteği üzerine ge
ri verildi ve bu karara ait Dilekçe Komisyonu
raporunun gündemden çıkarılması, kabul olundu.
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun,
yapılmakta olan Büyük Millet Meclisi binası ile

A.tatürk An,ıtınm bulunduğu arazi hakkındaki
sözlü sorusuna, Bayındırlık Bakanı cevap verdi.
26 . VI . 1950 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi.
Başkanvekili
İstanbul Milletvekili
F. H. D emir elli

Kâtip
İstanbul Milletvekili
F. Tekil

Kâtip
Konya Milletvekili
V. N. Yiğiter

Sorular
Sinob Milletvekili Ali Şükrü Şavlınm, İstan- I lık Sigortası hakkındaki Kanunun değiştirilmesi
için ne düşünüldüğünün açıklanması hakkındaki
bul Üniversitesi Tıp Fakültesinin işgal ettiği
sözlü soru önergesi, Çalışma Bakanlığına gönde
hastaneler hakkındaki sözlü soru önergesi, Sağ
rilmiştir. (6/39)
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/36)
•Seyhan Milletvekili Doktor Sedat Barı'nm
Erzurum Milletvekili Mustafa Zeren'in, köy- |
Çukurova harası ile Reyhanlı ve Dörtyol Dev
lümin Ziraat Bankasından aldığı borçların tak- I
let çiftlikleri hakkındaki sözlü soru önergesi, Ta
sitlend irilmesi hakkındaki sözlü soru önergesi, Ta
rım Bakanlığına gönderilmiştir. (6/40)
rım Bakanlığına gönderilmiştir (6/37)
Ordu Milletvekili Atıf Topaloğlu'nun, Bele
Bilecik Milletvekili Doktur Talât Oran'm,
diye
Gelirleri Kanununun 19 ncu maddesinin
ipekçilik sanayiimizi yaşatmak için Hükümetçe
(B) fıkrasındaki Liman İşgal Resmi hakkındaki
ne düşünüldüğüne dair olan sözlü soru önergesi,
sözlü soru önergesi, İçişleri ve Ulaştırma Bakan
Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/38)
lıklarına gönderilmiştir. (6/41)
tzmir Milletvekili Abidin Tekön'ün, ihtiyar-
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2. — HAVALE E DİLEN KÂĞITLAR
Tasanlar
1. — Devlet Denizyolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü 1947 yılı Kesinhesabı hak
kında kanun tasarısı (1/24) (Sayıştay Komis
yonuna) ;
2. — Devlet Denizyolları ve Limanları İşlet
me Gtenel Müdürlüğü 1948 yılı Kesinhesabı hak
kında kanun tasarısı (1/25) (Sayıştay Komis
yonuna);
3. — Tekel Genel Müdürlüğü 194-! yılı Ke
sinhesabı hakkında kanun tasarısı (1/19) (Sa
yıştay Komisyonuna);
4. — Tekel Genel Müdürlüğü 1945 yılı Ke
sinhesabı hakkında kanun tasarısı (1/20) (Sa
yıştay Komisyonuna);
5. — Tekel Genel Müdürlüğü 1946 yılı Ke
sinhesabı hakkında kanun tasarısı (1/21) (Sa
yıştay Komisyonuna);
6. — Tekel Genel Müdürlüğü 1947 yılı Ke
sinhesabı hakkında kanun tasarısı (1/22) (Sa
yıştay Komisyonuna);
7. — Eylül 1949 tarihinde imzalanan (1949 1950 devresi için Avrupa, memleketleri arasın
da ödeme ve Takas Anlaşması) nı değiştiren
22 Nisan 1950 tarihli ek protokolün onanması
hakkında kanun tasarısı (1/26) (Dışişleri ve
Ticaret Komisyonlarına);
8. —• Yol işleri için benzinden alınacak ver
gi hakkındaki 5336 sayılı Kanuna ek Kanun
tasarısı (1/23) (Gümrük ve Tekel ve Bütçe
Komisyonlarına),
Tezkereler
9. —• Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1939 yılı
Ayniyat Kesinhesap cetvelinin gönderildiği
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/66) (Sayış
tay Komisyonuna),
10. — Kahve ve Çay İnhisarı Kanununun
geçici ikinci maddesinin (B) fıkrasındaki (Ve
ya fiyatları fahiş görülenler) ibaresinin yorum
lanmasına dair Başbakanlık tezkeresi (3/67)

] (Gümrük ve Tekel, Adalet, Maliye ve Bütçe
Komisyonlarına),
11. — Mülga Kibrit ve Çakmak Tekeli Ge
çici İşletme İdaresi 1944 yılı Bilânçosiyle De
netçiler raporunun gönderildiğine dair Baş| bakanlık tezkeresi (3/68) (Sayıştay KomisyoI nuna),
I
12. — Mülga Kibrit ve Çakmak Tekeli Ge
çici İşletme İdaresi 1945 yılı Bilânçosiyle DeL netçiler raporunun gönderildiğine dair Başba
kanlık tezkeresi (3/69) (Sayıştay Komisyonu
na),
13. — Tekel Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe
yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkere
si (3/70) (Sayıştay Komisyonuna),
önerge
14. — İstanbul Milletvekili Mükerrem Sarol'un, Anayasanın ikinci maddesindeki (Devlet
dili Türkçedir.) fıkrasının yorumlanması hakI kında önergesi (4/51) (Anayasa Komisyonuna)
I
Raporlar
15. — Erzurum Milletvekillerinin seçim tu
tanakları hakkında Tutanakları İnceleme Ko
misyonu raporu (5/5) (Gündeme)
I
16. — Giresun Milletvekili Ali Naci Duy
duk'un seçim tutanağı hakkında Yüksek Seçim
Kurulu Başkanlığı tezkeresi ve Tutanakları İn
celeme Komisyonu raporu (3/22) (Gündeme)
17. — Gümüşane Milletvekili Halis Tokdemir'in seçim tutanağı hakkında Yüksek Seçim
Kurulu Başkanlığı tezkeresi ve Tutanakları İn
celeme Komisyonu raporu (3/23) (Gündeme)
18. — Siird Milletvekili Mehmet Daim Sualp'ın seçim tutanağı hakkında Tutanakları İn
celeme Komisyonu raporu (5/7) (Gündeme)
19. — Zonguldak Milletvekilleri Rifat Sivişoğlu, Suat Başol, Cemal Kıpçak ve Hüseyin Ba
lık 'in seçim tutanakları hakkında Yüksek Seçim
Kurulu Başkanlığı tezkeresi ve Tutanakları înI c el em e Komisyonu raporu (3/29) (Gündeme)
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Açılma saati : 15
BAŞKAN — Başkanvekili Sıtkı Yırcalı
KÂTİPLER .: Ümran Nazif Yiğiter (Konya), Raif Aybar (Bursa)

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum;
3. — BAŞKANLIK
1. —. Eskişehir Milletvekili

DİVANININ KAMUTAYA

İsmail Hakkı Çe

vik'in öldüğüne dair Başbakanlık tezkeresi

(3/71)

BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresini okutu
yorum.
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Eskişehir Milletvekili İsmail Hakkı Çevik 'in 12 . VI . 1950 tarihinde öldüğü İçişleri Ba
kanlığından alman 19 . VI . 1950 tarih ve

SUNUŞLARI

23302/5573 sayılı tezkerede bildirilmiştir.
Teessürle arzederim.
Başbakan
A. Menderes
BAŞKAN —• Aziz arkadaşımızın aziz hâtıra
sı için ayakta iki dakika sükûta davet ediyo
rum.
(Ayakta iki dakika ihtiram sükûtu yapılmış
tır)
BAŞKAN — Sorulara geçiyoruz.

4. — SORULAR VE CEVAPLAR
1. —. Zonguldak Milletvekili
Fehmi Açıksöz'ün, Milletvekilleri Seçimi Kanunu gereğince
sandık kurullarında çalıştırılan partili üyelere
şimdiye kadar verilmemiş olan ücret ve zaruri
yol masraflarının ne zaman verileceği hakkında
ki sorusuna Adalet Bakanı Halil özyörük'ün söz
lü cevabı (6/13)
BAŞKAN — Soru önergesini okutuyorum.
T. B. M. M. Başkanlığına
Milletvekilleri Seçimi Kanununun 58 nei
maddesinde seçim kurullarının çeşitlerini sayar
ken sandık kurullarını da saymıştık. 166 ncı
maddede de seçim kurulları başkan ve üyeleri
ne verilecek ücret ve gündelikler Bakanlar Ku
rulunca belirtilerek esas ve miktarlara gıöre
ödenir. Ve bulundukları yerin haricinde bir ma
halle gönderileceklerin yol masrafları harcirah
kararnamesi hükümlerine göre ayrıca ödenir
denmektedir.
Şimdiye kadar sandık kurulları başkanları
nın ve ihtiyar heyetinden olan üyelerin ücretleri
vo zaruri yol masrafları ödenmiş ise de, parti-

ler tarafından gösterilen ve ilce seçim kurulu
nun karariyle tâyin olunan üyelerinki ödenme
miştir.
Bu hususta sabık Bakanlar Kurulunun bir
kararı olduğunu işitiyoruz; fakat Bakanlar Ku
rulunun partili üyelere ücret verilemiyeceğine
dair karar vermek yetkisi yoktur. Ancak ücret
miktarını tesbit etmek yetkisi vardır. Ait oldu
ğu fasılda para yoksa, diğer fasıllardan birin
den aktarma yapılabilir. Kaldıki mahallerine
sarf için gönderilen paralardan arta kalan mik
tar tenkis ettirilmiştir. Partili üyelere ödenme
miştir.
1. 166 ncı maddedeki üyeler tâbiri mutlakt n , ihtiyar heyetinden olan üyeler alır, partili
olan üyeler alamaz diye bir kayıt yoktur.
2. İhtiyar heyetinden olan üyeler de par
tili olan üyeler de 62 nci maddede yazılı şekilde
yemin ettikten sonra görevlerine başlarlar yani
kanun bunlar arasında hiçbir fark gözetmemiş
tir.
Partili olan üyelerin de diğerleri gibi ücret-
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lerini ve zaruri yol masraflarını almaları için bu ı ve üyelere ve bunların haricinde çalıştırılacak
kimselere günlük ve yol masrafları verileceği ve
kanuni durum kâfidir.
bunun için bu verilecek paraların hangi esas ve
Kaldıki kanunun bu sarahati karşısında par
kıstas dairesinde ne miktar verileceğinin Bakan
tili olan üyeler köylere gitmek için kiraladıkları
hayvan paralarını ceplerinden vermişlerdir ve I lar Kurulunca tesbiti lâzımgeleceği gösterilmek
tedir. Ona uyularak Adalet Bakanlığı tarafın
paralarını almak için ilçelerdeki kendi parti baş
dan Bakanlar Kuruluna yazılmış olan 11 Nisan
kanlıklarına müracaat etmektedirler. Malî du
1950 tarih ve 47/2 - 4737 sayılı yazı üzerine Ba
rumları iyi olmıyan partiler çok müşkül durum
kanlar Kurulu tarafından ittihaz edilmiş olan
da kalmışlardır.
12 NLan 1950 tarihli kararın üçüncü bendinde
Bu durum-karşısmda zaten müreffeh olmıyan
siyasi
partiler üyelerine gündelik verîlmiyecekvatandaşları malî külfete sokacak olan ara se
tir diye katî bir sarahat bulunmaktadır. Bu ka
çimlerinde ve umumi seçimlerde tekrar vazife
rar geldikten sonra Adalet Bakanlığı esasen bü
başına çağırmak müşkül olacak ve zorluklarla
tün seçim kurullarına bu kararı tamim etmiştir.
karşılaşacağız.
Bunun üzerine bâzı yerlerden vazife gördüklerin
Maruzatım sadece bir partiye mensup olan
den bahsile kendilerine yevmiye ve harcırah ve
lar için değil, Milletvekilleri Seçimi Kanununun
rilmesi için vâki olan taleplerde yine aynı veç
tatbikmda görevlendirilen vatandaşlar içindir.
hile Bakanlar Kurulu kararı öne sürülmek sure
Bu bakımdan;
tiyle kezalik tebliğler ve bildirmeler yapılmıştır.
1. Sandık kurallarındaki partili üyelere üc
ret ve zaruri yol masraflarının verilmem&si se
beplerinin;
2. Ait olduğu fasılda para yoksa diğer fasıl
lardan nakil yapılması için talepte bulunulup bulunulmıyacağmm;
3. Ne zaman verileceğinin Adalet Bakanı
tarafından, işin müstaceliyetine binaen bir an
evvel sözlü olarak cevplandırılmasını saygıla
rımla arzederim.
Zonguldak Milletvekili
Fehmi Açıksöz
ADALET BAKANI HALİL ÖZYÖRÜK (İz
mir) — Efendyn, Zonguldak Milletvekili Sayın
Fehmi Açıksöz arkadaşımız tarafından verilen
sözlü soruda; seçim kurullarından ifayı vazife
etmiş olan partili üyelere Seçim Kanununda gös
terilmiş olan yevmiye ve harcırahların verilme
miş bulunduğunu ve Bakanlar Kurulu tarafın
dan verilmiş bir karardan haberdar olduğunu,
bu kararın kanunun sarih hükümlerine mutabık
bulunmadığını ve binaenaleyh vacibürriaye ol
madığını ifade etmektedirler. Bunun üzerine
harcırah ve yevmiye verilip verilmiyeceğini ve
şayet tahsisat mevcut değilse başka tahsisattan
alınıp buna tahsis edilebileceğinin mümkün ol
ması itibariyle bunun ne zaman yapılacağını sor
maktadır.
Yüksek malûmunuz olduğu üzere, Seçim Ka
nununun 166 ncı maddesinde Seçim Kurulların
da görevlendirilmiş ve vazife görmüş olan başkan
*

Şimdi, meselenin haddizatında Adalet Bakan
lığınca müsbet veya menfi bir şekilde mülâhaza
sına bu karar muvacehesinde bittabi imkân ol
madığı gibi, aynı zamanda bir arkadaş tarafın
dan ahiren bu kararın iptali talebi ile Danıştay
Beşinci Dairesine bir dâva ikame edilmiştir. O
dâvada, kararın Seçim Kanunu hükümlerine münafi olduğundan ve binaenaleyh kendilerinin se
çim kurulunda ifayı vazife etmiş olmaları' dolayısiyle yevmiye ve harcıraha kesbi istihkak ettiğin
den bahsederek kararın iptalini istemektedir.
Bu dâva istidası usulen Adalet Bakanlığına teb
liğ edilmiştir. Buna tabiî müddeti içinde cevap
verilecektir. O cevap üzerine, formaliteler ta
mamlandıktan sonra, Danıştay Beşinci Dairesi
bir karar verecektir.
Bu karar davacının ya lehinde veya aleyhin
de olacaktır. Binaenaleyh kararın mahiyetine
göre, Adalet Bakanlığı gereken muameleyi yapa
caktır.
Bu durumda bendenizin, Sayın sorucunun
sualine müsbet veya menfi bir mütalâa beyan etmekliğime imkân olmadığını takdir buyurursu
nuz. Netice leh veya aleyhte, tezahür edecek şekle
göre bittabi işlem yapılacaktır.
Bu hususta mâruzâtım bundan ibarettir.
F A H R Î AÇIKSÖZ (Zonguldak) — Sayın
arkadaşlar, sorumun mevzuu bütün partileri ve
bütün Türkiye'yi alâkadar i etmektedir. Partili
arkadaşlar sandık kurullarına üye olarak köyle
| re gitmiş olmakla, orada, yatacak yer ve yiye-
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cek yemek bulunmayan köylerde birkaç gün kal- [ da bunda nazara alınamaz. Çünkü hak edilmiş
makla lâzımgelen fedakârlığı fazlasiyle göster
istihkakların mutlaka ödenmesi yoluna gidil
mişlerdir. Onlar bu fedakârlıklarını maddî olarak
melidir. Aksi hal, hukuk ve nizam Devleti ol
(istememektedirler. Fakat ceplerinden çıkmış pa
duğumuz fikrini değiştirebilir. Bu
bakımdan
traları vardır, bu sebeple sorumu vermiş bulunu
Sayın Adnan Menderes Kabinesinden, kendi
yorum. Sayın Adalet Bakanının vermiş olduğu
kanaatimce, değiştirilebilir oun, eskiden veril
cevap beni hiçbir veçhile tatmin etmedi. Çünki
miş bulunan Bakanlar Kurulu kararının değiş
Adalet Bakanı eski Bakanlar Kurulunun verdiği
tirilerek sandık kurullarında üyelik vazifesi
[karardan bahsederek yeni bir karar verilmiyecealan partili üyelerin ücretlerinin ve zaruri
ğinden ve vatandaşlardan birisinin Danıştay'a
yol masraflarının verilmesi yoluna* gidilmesini
dâva açıldığından, Bakanlar Kurulu kararının
istirham edeceğim. Sözlerim bundan ibarettir.
iptalini istediğinden bahsettiler. Ben, eski Ba
BAŞKAN — Ordu Milletvekili Fevzi Bozkanlar Kurulunun bu yolda bir karar verdiğini
tepe buradalar mı?
zaten sorumda zikretmiştim, yeni Bakanlar Ku
(Burada sesleri)
rulunun noktai t nazarı da ayni mı, değil mi?
2. — Ordu Milletvekili Feyzi
Boztepe'nin,
Bunu öğrenmek istiyorum. Sonra bir kurul, ver
bugünkü
sahne
hayatımızın
inkişafı
hususunda
diği kararı bilâhare değiştirebilir mi, değiştire
Hükümetçe
ne
gibi
tedbirler
düşünüldüğüne
da
mez mi? Gerçi bu Bakanlar Kurulunun ve daha
ir sorusuna İçişleri Bakam Uüknettm Nasuhiziyade bu hali bilenlerin anlıyacağı şeydir. Ben
oğlu ve MUM Eğitim Bakanı Avni
Başman'ın
ce bir kurul, eskiden verdiği kararı değiştirebi
sözlü
cevabı
(6/14)
lir. Yani Bakanlar Kurulu eskiden vermiş oldu
ğu kararları değiştirebilir.
BAŞKAN —• Önergeyi okutuyorum.
Birisinin Danıştay'a dâva açdığmı mevzuu14 . VI . 1950
bahsettiler. Eğer bu vatandaş dâvayı kazanırsa
Yüksek Başkanlığa
bunu şüphesiz diğer alâkalı vatandaşlar i&uyaFikrî ve kültürel her seviyede vatandaşlar
caklar ve 90 gün tamamlanmadan her biri dâva
için bir Halk üniversitesi vazifesini bihakkın
açacağından, sandık kurullarında 50 bin vatan
ifa eden, Şark ve Garbın klâsik ve modern şah
daşın çalıştığını kabul edersek, eri aşağı 40 bin
eserlerini üstün başarı ile sahneye arzetmek
(veya binlerce dâva açılmış bulunacaktır. Bunlar
suretiyle gerek ilim, gerekse cemiyet ahlâkını
için Adalet Bakanlığının yaptığı masraflar da
takviye yönünden, faydalı kazançlar temin
kaybolacak, çünkü dâva kabul edilmiş olmakla
eden ve memleketin biricik örnek müessesesi
pul ve harç masrafları kendisine kalacaktır. Se
olan istanbul Şehir Tiyatroları (Darülbedayi),
çim Kanununa göre partili üyelerin, sandık ve
iki yıl öncesine kadar, kendisinden beklenen
seçim kurullarının diğer üyelerinden farklı bu
maddi ve mânevi randımanı fazlasiyle ver
lunmadıkları aşikârdır. Bunu soru önergemde de ,
mekte idi.
izah etmiştim. Eğer fark bulunmuş olsaydı, par
1929, 1930 senelerinde belediyeye devroluti müşahitleri, partili üyeler vazifeleri başına
nan Darülbedayi; büyük sanat adamımız Muh
gelmedikleri zaman tecziye edilmezlerdi. Hal
sin Ertuğrul'un yapıcı ve yaşatıcı dehası, mü
buki kanunda cezai hükümlerde mevcuttur. Va
zifesi başına gitmiyen vazifeli partili üye- I tekabil seevgi ve saygıya müstenit disiplinli
idaresi altında; en gencinden en yaşlısına ka
ler de
tecziye
edilmektedir.
Gerek san
dar,
feragatkâr sanat aşıkı elemanlarmnın ça
dık, gerek seçim kurullarında diğer üyele
lışkanlığı sayesinde her türlü cefa ve mah
re, ihtiyar heyetlerinden ve belediyelerden
rumiyetlere katlanmak suretiyle, kısa zamanda
olan üyelere ücretleri verildiğine göre partili
bugünkü iftihar verici mertebeye yükselmiş bu
olan üyelere de ücretlerinin verileceği aşikâr
dır. Bu, milyonlar tutabilir. Asıl olan şey, ka- | lunuyor.
zanılmış istihkaklardan tasarruf etmek değil
Saflarında yer aldığımız muasır medeniyet
dir. Kazanılmamış haklar husule getirmemek
dünyasında, « Hastane mi, yoksa tiyatro mu da
için lâzımgelen tedbirleri
almakla tasarruf
ha evvel lâzımdır» münakaşalarını çok şükür
olabilir .Binaenaleyh bir tasarruf mülâhazası I geride bırakmış ve bütün mübrem ihtiyaçların,
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revvici olan matbuatımızda da geniş ölçüde
imkan ve şartlarımızın müsaadesi nispetinde
mâkes bulduğu bilindiği cihetle; bu mühim ko
aynı ehemmiyetle ele alınması hattâ bâzı men
nuda: Hükümetin, içişleri ve Millî Eğitim Ba
faat - pereslerin, bencil düşüncelerle kültürel
kalkınmamıza zarar vermeye çalıştıkları gö kanlıklarının ne düşündüklerinin sözlü olarak
cevaplandırılmasını saygı ile rica ederim.
rülmektedir.
Ordu Milletvekili
Diğer taraftan, türlü âmillerin tesiri altın
Feyzi Boztepe
da; Ankara'daki Devlet tiyatrolarının da ayni
sakat ve geri zihniyetin sarsıntısına uğramak is
BAŞKAN — Söz İçişleri Bakanınmdır. Bu
tidadını gösterdiği, güzel sanatların cemiyet ha
yurun.
yatındaki müspet rol değerini anlamıyanlarm
İÇİŞLERİ BAKANI RÜKNEDDİN NASUkeyfi tahakküm ve taassuplarının istilâsına mâ- j
HİOĞLU (Edirne) — Muhterem
arkadaşlar;
ruz bulunduğu endişe ile sezilmektedir.
Sayın Ordu Milletvekili arkadaşımızın sahne
Binaenaleyh, yürürlükteki talimatnamelerle
hayatımızın inkişafı ve sahne heyetlerinin mü
sanat üzerindeki idari vesayet sistemine göre
racaatı ve bugünkü mâruz kaldıkları müşkülât
tatbik olunan usuller faydalı ve kifayetli değil
hakkında takrirlerinin bilhassa sahnenin mem
dir.
leket çapındaki kıymetli kısmına şahsan iştirak
Kadroların, liyakat, kıymet ve kabiliyetlerin
ediyorum.
mesai hacimleri de göz önünde tutulmak sur o
Bendeniz bu vazifeyi aldığım günlerde İstan
tiyle ileri bir zihniyetle hazırlanacak talimatna
bul'daki Şehir Tiyatrosu mensuplarından bâzı
melerle yeniden tanzimi, Devlet memurları ile
zatlarm müracaatları ile karşılaştım, kendileri
sanatkârları bir tutan bugünkü barem usulünün
şahsi olarak bâzı şikâyetlerde bulundular. Bu
kaldırılarak sanatkârlara hariçte de çalışabil
nun üzerine 17 Haziran tarihinde İstanbul Va
mek hakkının tanınması ve evvel emirde insan
liliğine yapmış olduğum tebliğde bunların şi
takatinin üstünde enerji sarfederek sıhhatini
kâyetlerini tebarüz ettirdim. Ve Şehir Tiyatro
bu uğurda tehlikeye koyan Muhsin Ertuğrul'a
su için yapılan talimatnamenin bir daha elden
yardımcı ve müşavir olarak beynelmilel şöhreti
geçirilmesi için lâzım gelen tetkikatın yapılma
haiz rejisörlerin celbedilmesi ve sahnemizin bv
sını ve tekrar Şehir Meclisinde görüşülmesi
gün içinde bulunduğu keşmekeşten kurtarılma
hususunu İstanbul Valiliğine tavsiye ettim.
sı lâzımdır. Sanatın bareme tâbi tutulması ve bu
Şikâyetlerin mevzuu şunlardır.:
sahada eskimiş olmaklığın yegâne meziyet ola
Müessesenin esas uzvu olan kurul üyelikleri
rak kabul edilişi, medeni dünyada eşine rastlantalimatnameye göre şahsan muayyen olan kı
mıyan garip ve haksız bir durum arzetmektedir.
demli sahne sanatkârlarına hasrı ve tahsis edil
Tecrübenin de hakkını teslim etmekle beraber
miştir.
müstesna kabiliyet ve istidatlariyle en ağır ve
Şikâyetin ikinci kısmı; bu kurulun idare ve
yorucu mesailerinden faydalanılan genç değer
bilhassa
sanat sahasında çok geniş salâhiyetleri
lerimizin maddi bakımdan tahminleri esas tu
vardır;
müesseseye
sanatkâr almak, bunların
tulmalıdır.
ehliyetlerini
tâyin
etmek
ve sahneye konulacak
On yedi sene müddetle Darülbedayi'de ida<ı
piyesleri
intihap
etmek
bu
salâhiyetler cümlehizmetler görmüş ve çatısı altında feyiz almış
sindendir.
bir fert olarak bugünkü gidişin, bu müessese
Üçüncü kısım; mesleğin en yüksek kademe
leri yıkıntıya sürüklediğine teessürle şahit ol
si olan kıdemli sınıfa geçmek için en az 25 yıl
maktayız.
müddet eski Darülbedayi ve Şehir Tiyatrosu
Sahne ve sanatkârların halk hizmetindeki
sahnelerinde çalışmış olmak esas konularak mü
rollerinin söz götürmez ehemmiyeti meydanda
esseseye yetişmiş bir halde giren sanatkârlara
dır. Bu ilim, ahlâk ve kültür müesseselerinin
sanatın
en yüksek ve esaslı kademesi kapatılj
sarsıntı geçirdiği günlerde çalışmaların kifayet
mıştır.
siz ve verimsiz ve işletme zihniyetimin hakikat
lere taban tabana zıt bir manzara arzettiğine
Şikâyetler bu üç mevzua
taallûk ediyor.
kaani bulunduğumdan ve son zamanlarda ayni
Biz de bunlarm daha geniş mikyasta ele alınarak •
göVüş ve mütalâaların, efkârı uınuaniyenin müŞehir meclisinde tetkik edilmesini bir usulsüz-
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lük, kusur varsç, :ona göre yine kendi bünyesinde I Geçen yıl çıkarılan kanunun eksik tarafları ol
duğunu, tatbikmda aksaklıklarla karşılaşıldığıbunun tashih edilmesini tavsiye ettik. Son edin
n,ı öğrendim. Bu cihetler göz önünde tutularak
diğim malûmata göre, istanbul Valisi bunu Şe
mevcut kanunun tenkidi bir surette incelenme
hir Meclisine arzetmiştir. Şehir Meclisi 23 Ha
sini alâkalılardan istedim. Bu tetkik sırasında
ziranda tatil devresine girmiştir ve bu mevzu
sanat müesseselerinin ve artistlerin barem çer
komisyondadır. Henüz bir karara bağlanmamış
çevesi dışında tutulmaları imkânları da ehem
tır.
miyetle düşünülecektir. Devlet Tiyatromuzun
Zannediyorum ki, belki de yakında belediye
başında artistik ve idari kudretini memlekete
seçimleri mevzuubahis olduğu için, bir davet ol
tanıtmış
olan yüksek değerli bir sanatkâr bu
mazsa, bu mevzuun görüşülmesi seçimden sonra
lunmaktadır.
Tiyatromuzun terakki yolunda he
ya katılacaktır. Şikâyetin mevzuu ve yapılan mu
pimizin
özlediği
gelişmeye bir an evvel kavuş
amele budur.
ması için kendisinden çok şeyler bekliyoruz. Esa
Diğer taraftan şunu da yine şahsi olarak arsen müstakil bütçesi olan bir müdürlüğün ba
zedeyim ki, tiyatroların, bilhassa serbest tiyat
şında bulunduğu için Bakanlığın diğer müdür
roların, Şehir veya Devlet tiyatroları değil ken
lüklerinden farklı bir durumda olan Devlet Ti
di başlarına bu memlekette şehir, şehir kasaba,
yatrosu Müdürü çalışmalarında geniş bir yet
kasaba sahne hayatını icra eden tropların ve
kiye sahip bulunmaktadır. Çalışmalarında ba
kumpanyaların ehemmiyet ve kıymetini takdir
kanlıktan daima kolaylık ve yardım görecektir.
ediyoruz. Çünkü bütün medeni milletlerde ti- .
Hariçten milletlerarası şöhret sahibi rejisörler
yatro mevzuu belediyelerin vazifesi cümlesin
getirterek bunlardan uzun veya kısa müddetle
den olduğu halde biz de ancak bir istanbul'da,
istifade etmek keyfiyeti de derpiş edilmiştir. Bu
bir de izmir'de Şehir tiyatroları vardır. Bu
nun için teşebbüse geçilmek üzeredir. Devlet
nun haricinde diğr şehirlerimizde böyle mües
konservatuvarında yetişen genç artistlerin Dev
seseler yoktur. Bundan dolayı serbest tiyatro
let Tiyatrosu kadrosunda daha müsait şartlarla
nun yaptıkları bu geziler nevama belediye hiz
çalışmalarını temin edecek «tedbirler düşünül
meti ifa etmiş olmaları dolayısiyle bu hususta
müş ve bütçe imkânı dairesinde bunun şimdilik
lâzımgelen teshilâta erişmeleri için şahsan ça
kısmen olsun fiile çıkarılması için teşebbüse
lışmaktayım. istanbul Şehir Tiyatrosunun ta
geçilmiştir.
limatnameleri meselesini arzettiğim gibi şehir
Hulâsa olarak arzedeyinı ki, Millî tiyatro
meclislerinin vereceği karara bağlıdır. Karar
işleri
Bakanlığın birinci derecede ehemmiyetle
larda kendilerini tatmin etmiyecek olursa o va
ele aldığı meselelerden biridir. Bu sahadaki ça
kit onun tetkik mercii, Danıştay olması lâzımlışmalarımızın
tatmin edici neticelerini görmek
gelir. Mâruzâtım bundan ibarettir.
te gecikmiyeceğimizi kuvvetle ümit ediyorum.
BAŞKAN — Söz Millî Eğitim Bakam mil
FEYZİ BOZTEPE (Ordu) — Muhterem ar
dir.
kadaşlar, her devirde ve her mevsimde, nedense
MlLLl EĞİTİM BAKANI AVNt BAŞMAN
bu memlekette tiyatroya, sanata ve sanatkâra
(izmir) — Muhterem arkadaşlar, muhterem
iyi muamele edilmemiştir. Bu küçümsenmiştir.
Feyzi Boztepe'nin soru önergesi bîri istanbul
Hattâ içte ve dışta bâzı arkadaşlarımız da bunu
Şehir Tiyatrosuna, diğeri Ankara Devlet Tiyat
yadırgamaktadırlar. Esefle söyliyeyim ki, se
rosuna ait olmak üzere iki bahsi ihtiva ediyor.
çimlerde bile beni kötülemek için, propaganda
idaresi ve bütçesi itibariyle istanbul Beledi
larında tiyatrocu ve (teleturacı) demekle güya
yesine bağlı olan istanbul Şehir Tiyatrosu hak
bâzı sivriakıllılar tezyif etmek istediler.
kında içişleri Bakanı arkadaşımız izahat ver
Arkadaşlar, ben gerek Darülbedayide, gerek
diler. Benim cevabım Devlet Tiyatrosuna in
Şehir Tiyatrosunda idare âmiri ve muhasebe mü
hisar edecektir.
dürü olarak vazifeli bulundum ve orada çok
şeyler öğrendim.
Muhterem Boztepe'nin önergesinde saydığı
noksan ve kusurlardan Bakanlığımız habersiz
Bizim Dârülbedayi dediğimiz istanbul Bele
değildir. Vazifeye başladığım günlerde ilk ele
diyesi Şehir Tiyatrosu, Üniversitemizle hem
aldığım meselelerden biri tiyatro işleri oldu. | ayardır, her bakımdan, görgü, bilgi, edep, ahlâk
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ve saire. Biz Avrupa'nın hayranıyız. Tiyatro I meselesi, âmme sıhhatini müdafaa vazifesini
bahsinde, ilim bahsinde, sanat bahsinde bizde
yüklenen sıhhat bakanının en birinci vazifele
rinden birini teşkil eder. Fakat sual soran muh
niçin iyisi olmasın. Türk Milletinin yaratıcı ka
terem arkadaşımız meseleyi tahdit etmiş ve bu
biliyeti, Türk Milletinin her şeyden üstünlüğü
işi yalnız veremle alâkalı noktai nazardan tet
niçin güzel sanatlarda, bilhassa tiyatro mevzu
kik etmek istemiş olduğu için bendeniz de mü
unda neden üstün olmasın. Devlet buna para ve
saadenizle işi yalnız o zaviyeden tetkik etmek
riyor, milyonlar harcıyor, neden iyi olmuyor?
isterim.
Eğer lüzumu varsa organize edelim, yoksa ka
patalım. Bâzı diyenler vardır ki Hükümeti yeni
Verem, mlûmunuz, iki suretle sirayet eder.
devraldığımız ışu sırada daha mühim işler var
insandan insana geçer, veyahut hayvandan in
ken bu teferruatla niye uğraşıyoruz? (Doğru
sana geçer. Memleketimizde en ziyade tesadüf
sesleri) Doğrudur ama nihayet buraya para dö
edilen vaka insandan insana 'geçen vakalardır.
Bugün hepinizin bildiğiniz veçhile nefes boru
külüyor, orada, da bir grup vatandaşımız mev
su yoliyle hasta balgam ifraz eder. Bu balgam
cuttur, onların^ da bizim gibi medeni hakla rı
mikrobu sağlam bir insanda müsait bir zemin
vardır. Eğer bunların lüzumu yoksa kapatılır,
bulduğu zaman hastalık yapar, 'ikincisi de;
varsa, ki vardır, devam edecektir. Binaenaleyh
hayvandan insana geçebilir ki, bunda en ön
bendeniz bu hususta daha fazla vaktinizi almak
de gelen meme yolu ile inek sütünden veyahut
istemiyorum. Her iki Bakan arkadaşıma anla
hasta
ineğin doğrudan doğruya yine nefes yo
yış göstermelerinden ve izahat vermelerinden
liyle
attığı
ifrazattan insana 'geçirmektedir. Sual
ötürü kendilerine teşekkür ederim. İnşallah bu
sahibi arkadaşımız, sütün verem mücadelesinde
iş ilerde daha iyi gelişecektir.
temel taşı olduğunu ifade ediyorlar. Müsaade
3. — Ankara Milletvekili Dr. Talât Vasfi
leriyle arzedeyim ki, bu, temel taşı değildir.
Öz'ün, verem savaşının temelini teşkil eden süt
Çünkü temel taşı diyebilmek için ıgördüğümüz
istihsalinin teşkilâtlandırılması
ve planlanması I verem vakalarının hiç olmazsa % 50 - 60 nın
hususunda ne gibi tedbir alınacağı hakkındaki
inek sütü vasıtasiyle geçmiş lolduğunu ispat et
sorusuna Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Nihad
mek icabeder. Bunu yapmadan bu şekilde bir id
Reşad Belger'in sözlü cevabı (6/15)
diada bulunmak biraz mübalâğa ile söze başla
mak olur. (Bravo sesleri) Anlaşılmıyan bir nok
BAŞKAN — Dolktor Talât Vasfi öz budata
varsa arzedeyim. (Devam devam sesleri) Bu
lar mı?
itibarla bu iş tesbit edilmeden temel taşı gibi
TALÂT VASFİ ÖZ (Ankara) — Buradayım
bir tâbirle işi son derece izam etmek doğru de
efendim.
ğildir.
Ancak bunu bir faktör olarak kabul
BAŞKAN — Soru önergesini okutuyorum.
ederim.
Yüksek Başkanlığa
Seçimler münasebetiyle istanbul'da vatan
istanbul basın mensuplarına verem hakkın
daşlarıma açık Ihavada hitap ederken; istan
da Ibeyanda bulunan ıSaym Sağlık Bakanı ve
bul'da, yani en ileri ve en münevver addedilen
rem savaşının temelini teşkil eden sHit prodük
bir şehrimizde hâlâ gıda meseleleri hiçbir su
siyonunun teşkilâtlandırılması ve plâmlaştırılretle emniyet altına alınmamıştır, istanbul'da,
nıası hakkında ne gibi kararlar ittihaz etmek
İstanbul'u daha iyi bilirim ve burada da tetkitasavvurunda (bulunduğunu sözlü olarak bildir
kat yapmaktayım. Aşağı yukarı burası da ora
melerine izninizi dilerim.
ile kabili kıyastır.
Ankara Milletvekili
Şimdi İstanbul'da aşağı yukarı 1 000 ahır ve
Dr. Talât Vasfi öz
bu ahırlarda 5 000 inek vardır. Bunlardan çıkan
sütü, grossist denilen toptancılar gelir alır, bu
BAŞKAN — Söz Sağlık ve 'Sosyal Yardum
toptancılardan da, mahalle mahalle dolaşarak sa
Bakanmmdır.
tanlar, detaillantlar alır. Bu süt yalnız verem
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
bakımından değil başka hastalıklar bakımından,
NİHAD REŞAD BELLER (istanbul) — Arka
malta humması bakımından, stereptekok bakıdaşımızın sorduğu mevzu yalnız süt mevzuu de
ğildir. Hattâ yağ, et, ekmek ve 'kabili şürp su I mmdan, boğazda vâki olan enfeksiyonlar bakı-
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mından da tetkik edilmesi aşikâr bir meseledir. I vazifelerinin nelerden ibaret bulunduğunu tek
rar tekrar kendilerine tebliğ ederiz.
•
Bunlar nasıl tetkik edilir? Ahırlar teftişe tâbi
İknci kısım: Sütün pastörizasyon usulüne
tutulur, mevcut kanunlara göre tüberkülin kul
tâbi tutularak mikropların imhasıdır. Bu bir te
lanılacak vereme mübtelâ inekleri sağlam inek
şebbüsü şahsi işidir. Biz Sağlık Bakanlığında bu
lerden ayırmak lâzımdır. Grosistleri yani süt
işlere ait fennî kolaylıkları gösteririz. Bize lâzımleri toplıyanlar, âmme sıhhati için tehlike teş
gelen malûmatı verin derlerse bunu kemali mem
kil eden ve birçok insanlar tarafından mahalle
nuniyetle yaparız. Pastörizasyon işini teşvik
mahalle dolaştırılan bu sütleri ve adamları
ederiz.
murakabe altında bulundurmak icabeder. Bu
hususlar hakkında İstanbul'daki tetkikatım ta
Fakat biz pastörizasyon yapamayız, Sütü 60
ra amil e menfi neticeler vermiştir. Zannederim dereceye kadar teshin ettikten sonra \ içindeki
kendileri de aynı neticeye varmışlardır. Bina
mikropların öldüğü anlaşılmıştır.
enaleyh arkadaşımız suallerini burada yani An
Fakat veremle mücadele bakımından bu da
kara'da vaz'etmeden evvel ben İstanbul'da daha
kâfi değildir, ve Sağlık Bakanlığı bunu yapa
evvel bu mesele üzerinde imali fikrettim.
maz. Yalnız Sağlık Bakanlığı; demin de arzettiNe yapılması lâzımdır?
ğim veçhile, bu işte bir temenni izhar eder. HeEvvelâ ahırların sık sık teftişi ve ahırlarda
jpinizin muavenetini ister. Kaldı ki veremle mü
yaşıyan hayvanların muayenesi ve bunların tücadele meselesi yalnız bir süt veya yalnız bir
berkiloz olup olmadığını katî şekilde meydana
balgam meselesi değildir. Bu, şümullü bir iştir.
çıkarılması düşünülmelidir.
'İlk toplantılarımızdan birisinde Şarkın Saym
bir milletvekili verem yoktur dedi. Ben şaşır
Ondan sonra grosistlerin, kendilerinin sihdım ve yanımdaki arkadaşlarıma bunda bir iş var
hatleri bakımından ( muayeneye tâbi tutulması,
dedim. Verem yok, açlık var dedi. Bu sözde bü
onların süt için kullandıkları kablarm, oturduk
yük bir hakikat payı vardır.
ları yerlerin ayrı ayrı teftişe tâbi tutulması lâzımgeglir " mahalle, mahalle gezerek süt tevzi
«den adamlardan sihhati müsait görülmiyenler
işten menedilmelidir. Güzel, fakat 1 diyeceksiniz
ki sen bu mevkie geldin haydi yap bakalım.
Arkadaşlar, unutmayın ki, Sıhhat Bakanlığı
yalnız murakabe ile meşguldür bu vazife ile mü
kelleftir. Çünkü kendisinin teşkilâtı bütün bunParı birer birer temin etmeye gayrikâfidir. Nite
kim bu işte daha büyük iş belediyeye düşmekte
dir. Ahırların muayenesi belediye teşkilâtı tara
fından yapılmalıdır, belediye tabipleri zaman,
p m a n gidip bu ahırları görmeli, onlara tenbihatlarda bulunmalı, kusurlarını tesbit etmeli,
ve ıslaha çalışmalıdır. Fakat hayvan meselesine
gelince, bu bizim arkadaşların işi değildir, çün
kü onlar doktorlar, bu kısma taallûk eden vazife
de veteriner arkadaşlara düşmektedir, onlar bun
ları tesbit etmelidir, grosistlerin sihhatini, kul
landıkları malzemeyi teftiş ve tetkik etmekle göz
önünde tutulmalıdır. Müfettişler teftiş vazife
sinde dikkat ve titizlik göstermelidir. Bu suretle
görülecek fenalıkların önüne geçmiye çalışmalı
dır. Demek ki, biz kendi teşkilâtımızı tahrik ede
ceğiz. Belediye hekimlerine bu vazifeleri ifadan
asla geri kalmamalarını tavsiye ederiz. Belediye

Hepimiz verem mikrobu yutarız. Fakat ve
rem olmak için onun inkişafına müsait bir ze
min lâzımdır. İşte sefalet,açlık bu zemini ha
zırlar. Bu, fena iktisadi politikanın, senelerden
beri doğurduğu... (Bravo sesleri, şiddetli alkış
lar) bir keyfiyettir. Bu âfet birdenbire ve kolay
kolay önlenemez. Veremlileri hastanelere yer
leştirmek ve tecrit etmek yeniden verem husu
lüne mâni olmak, tarama yapmak, hattâ gizli
şekildeki veremlileri meydana çıkarmak, niha
yet büyük mikyasta tatbikatla B. C. G. aşısın
dan medecine preventeve'den istifade etmek lâ
zımdır. Fakat kaynağı, gıdasızlığı ve meskeni
ne yapacağız? Buna nasıl çareihal bulacağız?
Bunun için bütün milletin seferber olması ve
milletin Hükümetle iş birliği , el birliği yapması
lâzımdır. Halk bu meselede tenevvür etmezse;
verem nedir, nasıl bulaşıyor, mâni olacak çare
ler nedir, bunları halk anlıyarak bize yardım
eder o zaman muvaffakiyet nispeti çok artar.
Halkın sıhhatinin vikayesi bizim cümlei vezaifimizden olmakla beraber, yine tekrar edeyimki, bu mesele yalnız süt meselesi değildir. Ek
mek meselesi olsun, et meselesi olsun, yağ me
I selesi olsun, bunların hepsi âmme sıhhatini ko-
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rümak bakımından murakabeye mutlaka muh- I sında en çok inek vereminin, bovine tipinin
yapmış olduğu tahribat hüküm sürmektedir. İn
taçtır.
sandan insana sirayet, derecei tâliyede kalır. Bir
Ben size vâdediyorum ki, ben bu mevkide bu
ilim kongresinin ve bir ilim adamının tetkikatılunduğum müddetçe bunlarla meşgul olacağım,
nın sonucunu size bildirmekle Bakanın bu ka
fakat muvaffak olmak için hem sizlerin mü
naatine iştirak etmediğimi söylemek istiyorum.
zaheretiniz ve hem de halkın bizlere yardım et
(Tıp Cemiyetinde söyle sesleri) Müsaade buyu- >
mesi lâzımdır. Aksi halde netice daima mahdut
run rica ederim. Konuşmamı arzu etmiyorsanız
olıu.
bir dakika cevap vermeden kürsüden inerim.
BAŞKAN — Dr. Talât Vasfi Öz.
ABDULLAH GÜLER (Afyon Karahisar) —
TALÂT VASFİ ÖZ (Ankara) — Sayın ar
Ölçülü konuşalım.
kadaşlarım, eğer kıymetli Sağlık Bakanımızın
TALÂT VASFİ ÖZ (Devamla) — B<m ölçü
bugün huzurunuzda yaptığı beyanların gazete
lü konuşuyorum. Makamı riyasetten söz hakkı
cilerle istanbul'da yaptığı konuşmanın aynı olmın muhafaza edilmesini rica ediyorum.
luğuna kanaat getirmemiş olsaydım, inanır mı
Sağlık Bakanı buyurdular ki, ikinci ve çok
sınız böyle bir sual takriri verecektim.
acı bir noktaya temas ediyorum; ineklerden in
Memleketin en esaslı dâvalarından biri olan
sanlara geçen verem hastalığı ineklerin nefes
süt prodüksiyonu üzerinde yıllardır yetişmiş
yollariyle insanlara geçermiş. (Mevzua sesleri)
ve dış memleketlerde ihtisas yapmış bir arka
BAŞKAN — Rica ederim süt konusu üzerin
daşınız olmasaydım, ve bugün memleket sağlığı
de konuşunuz.
meselesi mevzuubahis olmasaydı yine huzurunu
TALÂT VASFİ ÖZ (Devamla) — Ben baka
za gelmiyecektim. Benim bu sual takririni ver
nın aykırı fikrini arzediyordum, Bakanın nokmekten maksadım, ve kastım memleket hizme
tai nazarına cevabımı bırakayım kendi noktai
tinde en üstün ve en son zirveye kısa bir zaman
nazarımı teyit edecek kısma geçiyorum.
da vâsıl olmasını dilediğim Demokrat Parti Hü
İneklerden verem, süt ve onun prodüksiyo
kümetinin sağlık teşkilâtı ve mesaisinde bu
nu olan yağ yoliyle insanlara geçer. Benim bu
önemli ve ıstıraplı meselenin bir an önce en ön
mevzuda bu kadar hassasiyetle durmamın sebe
safa alınması arzusunu izhar etmek içindir.
bi 13 seneden beri bu memlekette en ufacık bir
kararla kurtarılması lâzımgelen binlerce vatan
Şimdi müsaadenizle Sağlık Bakanının Önce
daşın ıstırabına son vermek için (Gürültüler)
beyanlarına cevap vereceğim. Buyurdular ki
bir vatan ve memleket meselesi olarak görmü
memlekette yalnız süt ve yağ dâvası mevzuuba
yorsanız bir tek kelime söylemem, yağ, süt pro
his değildir. Diğer birtakım gıda maddelerinin
düksiyonunun veremi insanlara sirayet ettir
önemi ve kıymeti onlarla birliktedir. Ben kas
mek bakımından en önemli bir unsurunu teşkil
ten süt ve yağ meselesini ele aldığım zaman doğ
eder. Bu memlekette ben köylü içinden yetiş
rudan doğruya kendi ifadeleriyle teyit etmiş ol
miş ve yıllarca köylü ile beraber yan yana bu
dukları bu memleketin en derin yarası olan ve
lunmuş bir insan sıfatiyle açıkça söyliyeyim
rem derdinin yağ ve sütle ne derecede ilgili bu
ki; verem yalnız son yıllarda köylünün içinde
lunduğunu bilhassa tasrih etmek için bu suali
sordum. Eğer süt meselesi ijyen dâvası bakımın • tahripkâr bir illet ve belâ haline gelmiştir. Se
bebini arzedeceğim:
dan ele alınacak olursa burada aylarca sürecek
bir konuşma mevzuu ortaya atılmış olur. Konuş
Biliyorsunuz k i ; Türk köylüsü sütünü pişi
mayı mevzuumuzu izah edecek hususata sözleri
rir, pişirdikten sonra kaymağını alır ve bir de
mi hasretmekle iktifa edeceğim. Bakan buyur
bu kaymaktan yoğurt yapar. Yoğurt yaptıktan
dular k i ; verem insanlardan insanlara geçer.
sonra da bunu yağ haline kalbeder. (Gürültü
Size, kendi kanaatimi değil dünyada yapılan son
ler) Ondan sonra karşısına bir mesele çıktı.
mikrobiyoloji kongresinin vâsıl olmuş olduğu
(Ekremöz) makineleri. Avrupa'da yalnız sağlık
sonucu bildirmekle iktifa edeceğim bir Ameri
teşkilâtının kontrol ve izniyle satış yapılması
ka 'lı epidemiyolog meslektaşım benim de katıl
imkânı bulunan ve krem pastörize denilen yağı
dığım bu kongrede diyordu k i : Senelerden beri I temizlemek sistemi tatbik edilmiyen memleket
yaptığımız tetkikat göstermiştir ki insanlar ara- I lerde satılmasına asla imkân verilmiyen bu
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ikincisi; memlekette mevcut bulunan bu ek*
makineler gümrüklerimizden
serbestçe içeri I
girdiler ve köylü sırtındaki ceketini satarak, j rem üz süt makinelerinin memleket sağlığına
yaptıkları muzır tesiri durdurmak için ne yap
hem ekonomik ve hem de kolay bir sistem oldu
malıdır? Bu ne paraya ne de uzun uzun emeğe
ğu için, yağ makinası satın almak suretiyle köy
taallûk
eden bir iştir. Dağrudan doğruya köy
lerde yağ imal sistemi değiştirildi. Ekremöz
lünün
elindeki
makinenin içine pişmiş süt
makineleriyle eski sistem, yağ istihsali arasın
koymalarını sağlamakla bu temin edilebilir. Bu
daki farkı da müsaadenizle arzedeceğim. (Gü
bugünkü feci durumun önüne geçmek için ata
lüşmeler, gürültüler). Biliyorsunuz ki, Ekremcağımız ilk adımdır. Ancak ondan sonra mo
Öz makinelerindeki yağ doğrudan doğruya çiğ
dern süt santralleri tesis etmek işi gelir, bu
süt yağıdır. Köylü bunu alır, santrfüjden ge
çirerek kremini ayrır veyahut bir tenekede 94 I ikinci pılânda ele alınacak işlerimizdendir.
saat ekşiterek yıkamak suretiyle yağ yapar. I
Biliyor musunuz arkadaşlar? ben size bun
Fakat köylünün zekâsı, bilhassa bunun tatbikat
ları bir Epidemiyolog arkadaşınız olarak söylü
bakımından müstehliki tatmin etmediğini an
yorum, hayatının on küsur senesini bu dâvaya
ladığı için bunun içine bir kilo kadar da pişmiş
vakfetmiş bir arkadaşınız olarak hitap ediyo
süt karıştırarak ılık bir hale getirip mayala
rum.
mak suretiyle yoğurt haline getiriyor ve ya
Arzettiğim şu küçük tedbirlerle en aşağı
yıktan çıkarıyor ki, işte arkadaşlar fecaat da
otuz bin intani Önlemiş olacaksınız, bunu ilmî
buradadır. Pişmiş sütten yapılan yağ ile piş
hususta da ispat etmeye her vakit amadeyim.
memiş sütten yapılan yayık yağından ayırma
Evet memlekette mükemmel süt prodüksiyonu
ya imkân yoktur.
teessüs etsin, bunu da istiyoruz, bu büyük iş
Bilhassa bu noktaya nazarı dikkatinizi celleri bundan on sene sonra yapılsa rıza göstere
bederim, bu suretle verilen bir . . . . (Hafif
biliriz, fakat küçücük yavrularımızın önüne
gürültüler).
Koh basılı yığınları dolu süt ve yağları geti
Arkadaşlar, istirham ederim dinliyecek mi
rip onları verem intanına daha :fazla mâruz
siniz...
bırakmaya hakkımız yoktur; Hükümetin bunu
BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen sükûnetle
Önlemesi vazifesidir.
dinleyin.
Arkadaşlar, şüphesiz büyük bir şefkatle ye
TALÂT VASFİ ÖZ (Devamla) — Dert be
tiştirdiğimiz çcouklarımızm küçük bir mezar
ni ilgilendirdiği kadar hepinizi de ilgilendir
olmasında en büyük âmil budur. Bunu huzuru
irleridir.
nuzda bir kere daha arz<ediyorum. (Yüksek ses
BAŞKAN — Soru sahibinin 15 dakika ko
le konuşmayınız sesleri)
nuşmak hakkıdır. Sadet haricine çıktığı zaman
BAŞKAN — Rica ederim müdahale etme
Riyaset vazifesini ifa eder.
yin.
TALÂT VASFİ ÖZ (Devamla) — Veremli
TALÂT VASFI ÖZ (Devamla) — İnsan ve
sütten yapılan bu yağ bol miktarda verem ba
remini ve sığıi' veremini gösteren ve dış mem
sili ihtiva eden gıda maddesidir. Sıfır yaşın
leketlere ait bulunan bir istatistiğin netice
dan beş yaşma kadar çocuklar arasında kayıt
sini arzedeceğim.
sız şartsız verem intanının bovin tipi basili ih
Veremlerin üçte ikisini sığır veremi teşkil
tiva eden gıdalarla olduğu bugün sürati ka-'
ediyor,
diyor. (Kâfi kâfi sesleri)
tiyede sabittir .
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz.
Yalnız Amerika'da verem prodüksiyonu ve
sütün düzenlenmesi halinde veremin doğrudan
doğruya yüzde altmış dokuz düştüğüne dair
istatistik sonuçları elde edilmiştir. Memleket
te yapılacak; Sayın Bakanın ifade ettiği gibi
sayısız tedbirler değil doğrudan doğruya, her
şeyden evvel Ekremöz makinalarınm memleke
te girmemelerini temin etmektir. B,un,u bilhassa
Sağlık Bakanından rica ederim.
|

TALÂT VASFİ ÖZ (Devamla) — Zavallı
binlerce çocuğumuzu bir mezar haline geldiğini
temaşa mı etmek istiyorsunuz?
inek vereminin çocuklarda yapmış olduğu
tahribatın yalnız 0 - 5 yaşmdakilerde olduğuna
nazarı dikkatinizi celbederim. Adenit tüberkü
loz, baştan aşağı bağırsak afatı, kemik afatı,
sokaklarda dolaşan ve hiçbir suretle * şefkat
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elimizi uzat.!madiğimiz kimselerdeki hastalık- I rip bir iddiada da bulunmadım. Yalnız şunu
lar bundandır. I>u bedbaht insanların felâke- j işaret ettim ki, veremle mücadele bir küldür.
tinden bahsetmeye bile huzurunuzda müsaade
Çocuklardaki vefiyat, yalnız süt meselesinden
etmiyorsunuz.. (Affedersiniz sesleri, öyle şey
değildir. Sıhhi olmıyan meskende de vardır,
yok sesleri... Gürültüler)
gıdasızlık, fena beslenmek vardır.
Binaenaleyh bu suretle kendilerinin sualleri
Kontrolü sut, pastörize süt, pastörize yağ...
ne
cevap vermiş oluyorum.
Bunu inşallah göreceğiz. Fakat ben ölmeden
göreceğime kani değilim.
4. — Tokad Milletvekili Ahmet
Gürhan'ın,
Yalnız sözlerime nihayet vermeden tasrih
İstanbul Teknik Okul Pansiyon Âmiri Muzaffer
edeyim ki, pastörize süt, pastörize krem ve
Kayalıbay'ın ölümü hakkında Zafer Gazetesinde
bilhassa diğer sayısız gida maddelerinin tanzi
yayınlanan yazıya dair sorusuna içişleri Bakam
mi işi doğrudan doğruya eşhasa ait bir iş değil
Rükneddin Nasuhioğlunun sözlü cevabı (6/16)
dir, Sağlık Bakanlığını ilgilendiren bir iştir.
eşhas gelirse biz kendilerine lâzımgelen suhu
Yüksek Başkanlığa
leti gösteririz buyurdular. Eşhas bu şekilde mü
Zafer Gazetesinin 4 Mayıs 1950 tarihli nüs
racaat etmez. Çünkü süt ve yağ dâvasında Dev
hasında ve (Kayalıibay'ın ölümündeki esrar)
let otoritesiyle sermaye birbiriyle çarpışan iki
başlığını taşıyan yazıda :
unsurdur. (Alkışlar)
10 . II . 1945 yılında İstanbul'un Taksim
BAŞKAN — Doktor Bey 15 dakika oldu.
Meydanında ve Jandarma Dairesi önünde gece
TALÂT VASFİ ÖZ (Devamla) — Teşekkür
saat 21 - 22 arasında 'Teknik Okul Pansiyon
ederim, bırakıyorum.
Âmiri Muzaffer Kayalıbay adındaki bir vatan
daşın açık hava rengindeki bir otomobil tara
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
fından feci bir şe'kilde öldürüldüğü, yapılan
NİHAD REŞAD BELGER (İstanbul) — Vakti
nizi suiistimal etmemek için huzurunuzda tıbbi I tahkikat ve tetkikat neticesinde niçin öldürül
düğü ve kimin öldürdüğü bir esrar perdesiyle
bir «dissertion» yapıp geçeceğim.
örtülü olduğu yazılı bulunmaktadır.
Muhterem arkadaşımız istatistiklerden ve
Hakikaten böyle bir hâdise var mıdır? Var
rakamlardan bahsettiler. Malûmunuzdur ki,
sa niçin bulunamamıştır. Yeni bir tahkikatla bu
müellife göre istatistiklerden alman neticeler
cinayetin faili ve varsa vazifesini kötüye kulla
değişir. Den de size bu rakamlara karşı başka
nan veya ihmal edenlerin meydana çıkarılmn.sı
rakamlarla cevap vereceğim. İşte en son eser
mümkün müdür?
lerden birinden çıkardığım rakamlar şunlardır :
Mağdur Kayalıbay'ın yakın akrabalarının
Fransa'da inekten 'gelen veremin nispeti
ifadelerine müracaat suretiyle yeniden tahkika
c
/c 2,5 tur. İsveç'te sıfırdır, İtalya'da 2,6 dır,
ta 'girişilmesine İçişleri Bakanının bir fayda gö
Bulgaristan'da 1,8 dir, Yunanistan'da sıfırdır,
rüp görmediğini sözlü olarak cevaplandırması
Japonya'da 2,9 Kanada'da 6 dır. Bundan maa
nı derin saygılarımla dilerim.
da muhterem arkadaşımız 1948 senesinde topla
Tokad Milletvekili
nan Bakteriyoloji Kongresinde sut ineklerinin
Ahmet Gıirkan
% 70 inin veremli olduğunu iddia etmiştir. Gö
BAŞKAN — Söz İçişleri Bakanının.
rülüyor ki, rakamlar birbirine uymuyor. Ben
İÇİŞLERİ BAKANI RÜKNEDDİN NASUyine tekrar ediyorum, bu iş sadece süt mesele
IllOĞLU (Edirne) — Sayın Tokad Milletvekili
si değildir, bir kül olarak ele alınmalıdır, ve
Ahmet Gürkan arkadaşımızın 15 . VI . 1950 gün
Hükümetin, milletin ve tıp 'heyetinin birbirine
lü sözlü soru önergesinde, 4 Mayıs 1950 tarihli
yardım etmesi lâzi'm'gelir.
Zafer Gazetesinin neşriyatına atfen, 10 . X .
TALÂT VASFİ ÖZ (Ankara) — Kopenhag'
194Ö yılında İstanbul Taksim meydanında ve
daki Mikrobiyoloji Kongresinden bahsediyo
•Jandarma
dairesi önünde ve saat 21 - 22 ara
rum, buradakinden değil.
sında Teknik Okul Pansiyon Âmiri Muzaffer
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
Kayalıbay adındaki bir vatandaşın açık renkteki
NÎHAD REŞAD BELGER (İstanbul) — Ben
zaten sütün bir tehlike teşkil etmediği gibi ga- J bir otomobil tarafından feci bir şekilde öldürül-
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düğü belirtildikten sonra böyle bir hâdisenin | saklanmış bulunuyor. (Asıl suçlu kimdir, açıkla
olup olmadığı varsa failinin niçin bulunamadığı
sesleri).
yeni bir tahkikatla bu cinayetin failinin ve vazi
Çekinmeden arzedeceğim, söyliyeceğim. Sa
fesini kötüye kullanan veya ihmal edenlerin mey
yın içişleri Bakanının vermiş olduğu malûmata
dana çıkarılmasının mümkün olup olmadığı
çok teşekkür ederim. Bu, hâdisenin resmiyete
ve mağdur Kayalıbay'm yakın akrabalarının
intikal eden safhasıdır. Kendisine bu husustan
ifadelerine müracaat suretiyle yeniden tahkikata
dolayı tekrar teşekkür ederim. İşin resmî safhası
girişilmesinde İçişleri Bakanlığınca faide görü
hakikaten anlattıkları gibidir. Yalnız bendeniz
lüp görülmediği sorulmaktadır. Bu mesele hak
resmiyete intikal etmiyen safhadan bahsedece
kında eldeki malûmat şudur :
ğim. Biliyorsunuz ki, elimizle tuttuğumuz, oku
duğumuz gazetelerden başka elimizle tutmadığı
10 . III . 1945 günü saat 2 sıralarında Hayıkmız, görmediğimiz, fakat kulaktan kulağa işitti
oğlu Robert Murad'm idare ettiği 53 numaralı ve
ğimiz bir gazete vardır, fısıltı gazetesi, dedikodu
tecrübe plâkalı biı otomobilin Taksim meyda
gazetesi. Bunlar en çok istibdat devrinde oku
nından geçerken Teknik Okul Pansiyon Âmiri
nurdu. Artık bugün Türk demokrasisinin ışığı
Muzaffer Kayalıbay'a çarpmak suretiyle ölümü
altında, bu karanlıklarda işlenen fecayi, işte
ne sebep verildiği Taksim Polis Karakoluna ha
böyle
birdenbire meydana çıkacaktır. (Alkışlar).
ber verilmesi üzerine karakol tarafından derhal
Ben bizzat bunun için bu sual takririni verdim.
vaka mahallinde tahkikata başlanmış ve keyfiyet
Bütün efkârı umumiyenîn istediği gibi bütün ha
aynı zamanda mahalli Cumhuriyet Savcılığına
kikatin bütün çıplaklığı ile resmiyete intikal et
da bildirilmiştir. Hâdise yerine gelen Savcı Yar
mesini istiyorum.
dımcısı Sekip Musluoğlu vakaya el koymuş ve
emri altında cereyan eden tahkikatı havi evrak
Arkadaşlar; Muzaffer Kayalıbay, Olga ismin
fezlekeli olarak 13 . I . 1945 tarihinde ve 5081
de Rus ırkına mensup bir kızla evlenmişti'
numara ile ve sanıkla birlikte adalete tevdi edil
Bu kız her bakımdan cazipti, güzeldi. 10 Mart
miştir. Şu hale nazaran, vakanın tamamen adlî
1945 günü Teknik okulda bir çay ziyafeti verili
bir safha geçirdiği ve mhkemeye intikal etmek
yor. Bu Muzaffer de esasen Teknik okul pansi
suretiyle de kanuni netice almış olduğu anlaşıl
yon âmiri olmak itibariyle aynı aileye dâhil bu
maktadır.
lunduğundan o da ziyafete gidiyor. Çay saat
beşte
dağılıyor. Muzaf'^r'in karısının yine Rus
Dâvada idari bir muamele bulunmadığı bu
ırkına
mensup Alaçka adında bir arkadaşı var
suretle de görülmektedir.
dır. Bunu da ali]) Kona\ oteline geliyorlar. Otel
Bakanlığımızda bundan fazla intikal etmiş bir
de eğlenceye başlıyorlar. O zaman merhum An
muamele bulunmamasına binaen halen yapılacak
kara Valisi Nevzat Tandoğan'm oğlu Haldun
bir muamele olmadığı da aşikârdır. Esasen za
Tandoğan'la karşılaşıyorlar. Bunlar eğlenceyi
bıtanın dâvada aldıkları ve yaptıkları vazife de
ilerletiyorlar,
hepsi sarhoş oluyorlar, falan. Ni
tamamen adlî vazifelerinden bulunmasından |
hayet Haldun telefon başına giderek saraya te
ötürü -sorumluluklarının icabedüp etmiyeceği
lefon ediyor. (Hangi saraya sesleri) Dolmabahkeyfiyeti adlî makamların salâhiyetlerine giren
ce Sarayına, şehzadenin ikamet ettiği saraya.
bir mevzudur.
(Gürültüler, gülüşmeler, devam sesleri) Rica
Vakanın yeniden tetkik ve tahkikim istilzam
ederim
sözümü kesmeyiniz. Diyor ki, işte istedi
eden y,eni delillerin araştırılması yine adlî ma- |
ğimiz kadınlar burada, bunları ikna ettim, şimdi
kamlara ait bir takdir mevzuu teşkil etmektedir.
yola çıkıyoruz. (Sağdan ayıp ayıp sesleri)
İzahat ve mâruzâtım bundan ibarettir.
BAKAN — Müdahale etmeyin arkadaşlar,
AHMET GÜRKAN (Tokad) — Kıymetli ar
mevzu
dâhilinde konuşuyor.
kadaşlar; çok mühim ve feci bir hâdise ile karşı
AHMET GÜRKAN (Devamla) — Mevzu dâ
karşıya bulunuyoruz. Dünkü iktidarın, şef siste
hilinde konuşuyorum, rica ederim, müdahale et
minin bu memlekette yarattığı karanlıklar için
meyin. Telefon ediyorlar, diyorlar ki, işte iste
de işlenen binlerce faciadan işte birisi daha. Bir
diğiniz kadınlar, hemen yola çıkıyoruz, önümü
vatandaş ölüyor, fakat bu bir kazaya kurban git
ze çıkın, karşılayın. O sırada çıkan otomobilin
miştir diye hâdiseye bir Robert adı karıştırılıyor,
iş zabıtaya intikal ettiriliyor, fakat asıl suçlu i içinden de Hüseyin Hüsnü Paşanın yeğeni Mihri
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çıkıyor. Çağırıyorlar, otomobilin içinden cebren | âni bir vazife dolayısiyle Zonguldak'a hareket
almaya çalışıyorlar, o anda Muzaffer, Ömer înö
etmek mecburiyetinde kaldığından bu soruya
nü denilen vatandaşın suratına yumruk yapıştı
Cuma günkü toplantımızda cevap verecektir,
rıyor. Bunun üzerine o da Muzafferin kasığına
onun için talik ediyoruz.
tekme vuruyor, adamın mesanesi patlıyor ve
6*. — Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın,
yere seriliyor. Bundan sonra tekrar otomobile
4785
sayılı Orman Kanununun uygulanma sonu
biniyorlar ve tekme yiyerek yerde yatan Mu
cu
ile
İsviçre'den alınan traktörler hakkında Ta
zaffer'in üzerinden otomobili sürüyorlar ve
rım
Bakanlığından
sözlü sorusu (6/18)
böylece Muzaffer'in ölüm hâdisesi vuku bulu
yor.
BAŞKAN — Efendim Tarım Bakanı vazife
Arkadaşlar, o anda oraya gelen bekçi, oraya
ile Adana'da bulunduğundan dolayı onu da Cu
gelen o mıntaka polis âmiri ve nihayet oraya ge
ma günkü toplantımıza talik ediyoruz.
lenler ile beraber, ki onların isimleri vardır, il
7. — Erzurum Milletvekili 'Enver 'Karan'in,
gili makamlar isterlerse, İçişleri Bakanına, Ada
İstanbul Şehrinİ7i susuzluğunu gidermek
için
let Bakanına vermeye hazırım. (Burada söyle
ne
gibi
tedbir
düşünüldüğüne
dair
sorusuna
İç
şeşleri) (Söyleyin zapta geçsin sesleri.)
işleri Bakanı Rükneddin Nasuhioğlu'nun sözlü ce
Arkadaşlarım, bunların isimleri.. (Hayır ha
vabı (6/19)
yır, söyleme sesleri.)
BAŞKAN — Arkadaşlar lütfen hatibi ser
BAŞKAN — Enver Karan arkadaşımız bura
best bırakın, konuşmak imkânını bulsun.
da mıdır?.
AHMET GÜRKAN (Devamla) — Kıymetli
ENVER KARAN
(Erzurum) — Burada
arkadaşlarım bu işlerde sizden daha hassasım.
yım.
İşte bu şahısların isimleri.. (Söylemeyin, ilgili
BAŞKAN — Soruyu okuyoruz.
makamlara söyleyin sesleri). Peki işte arkadaş
14 . V I . 1950
lar hâdise böyle meydana geliyor. 10 Mart ile
11 M. M. Yüksek Başkanlığına
<S Mart tarihine kadar mektebe devam eden
İstanbul Şehrinin senelerden beri çektiği su
Ömer inönü mektebe gitmiyor, hasta raporu
suzluk bu sene Yazın da son haddini bulmuş
gönderiyor. Neden-.. (Gürültüler)
ve bir kısmı ecnebi bir milyona yakın halk mus
BAŞKAN — Efendim, hâdiseye ait delilleri
luk önlerinde ve çeşme başlarında su beklemek
niz varsa icabeden bakanlara verirsiniz, adlî ta
te ve sakaların ellerinde zebun olmaktadır. Bu
kibat yapsınlar, soru mevzuu üzerinde diyece
nun için içişleri Bakanlığının ne gibi tedbir dü
ğiniz varsa lütfen onları söyleyiniz.
şündüğünün sözlü soru ile izahını rica ederim.
AHMET GÜRKAN (Devamla) — işte arka
Erzurum Milletvekili
daşlar; böyle nihan perdesi ile mestur kalan bu
Enver Karan
hâdisenin yeniden meydana çıkmasını efkârı
İÇİŞLERİ BAKANI RÜKNEDDİN Naumumiye gibi hepimiz istiyoruz ve bunu Adalet
SUHİOĞLU (Edirne) — Muhterem arkadaş
Bakanı ile içişleri Bakanının elele, kolkola ve
lar, İstanbul su ihtiyacı hakkında muhterem ar
rerek meydana çıkarmalarını istiyoruz, bunlar
kadaşımızın sorusuna cevap arzediyorum.
meydana çıkmalıdır. (Soldan bravo sesleri)
Hakikaten istanbul'da ve daha birçok şe
Ve buna da Demokrat Partinin ve onun ikti
hirlerimizde
su darlığının olduğu bir hakikat
darının muvaffak olacağına asla şüphe etmiyo
tir. İstanbul'da olduğu gibi izmit'te de, Edir
rum. Mâruzâtım bundan ibarettir. (Soldan bra
ne'de de, bütün ekser şehirlerimizde su sarfi
vo sesleri, alkışlar)
yatının çoğalması dolayısiyle bir sıkıntı vazi
5. —• Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın.
yeti vardır, istanbul Su Şirketi şirketten alın
1950 yılında Sümerbank
Genel Müdürlüğünce
dığı vakit gayet hurda bir vaziyette idi. O ta
C. H. Partisine yapılan bağış miktarı ile memur
rihten bu zamana kadar geçen seneler zarfında
lara verlen primin indirilmesi sebeplerine dair
yapılan tesisat lüzumu kadar faydalı olmamış
İşletmeler Bakanlığından sözlü sorusu (6/17)
tır. Bunun muhtelif sebepleri vardır. Bir yan
BAŞKAN — Arkadaşlar, işletmeler Bakanı J dan şehir genişlemektedir, diğer taraftan inşa-
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at, yüksek binalara çıkmakta ve su tazyikini za
yıflatmaktadır. Bugün için İstanbul'da, bilhassa
Yaz mevsiminde su sıkıntısı vardır..
Şimdi vaziyeti şu şekilde hulâsa etmek isti
yorum :
Şelırâı esas istanbul Semtinde, gerek Sul
tan Selim ve Gedikpaşa gibi mürtefi mahaller ile,
Sirkeci ve civarındaki yüksek binaların üst kat
la rina 12 saat su verilmektedir.
Diğer mahaller, günün her saatinde zaman
zaman kesilmek suretiyle su* almaktadırlar.
Beyoğlu semtinde mürtefi mahallerde nüfus
kesafeti sebebiyle susuz kalması zaman zaman
vâki olmaktadır. Bu semte de münavebe ile su
verilmektedir.
Şehrin Anadolu yakasındaki su sıkıntısı da
ha hafiftir. Fakat -orada da vardır. Şimdi istan
bul'un su şebekesini ıslah ve şehrin su sıkıntısı
nın izalesi için yapılan hesaplara ve projelere
nazaran 30 milyonluk bir paraya ihtiyaç göste
rilmiştir. Bu 30 milyon liralık ihtiyacın 18 mil
yon 800 bin lirası temin edilmiş ve bununla
işe başlanmıştır. Diğer iki milyonu da istik
raz suretiyle ve 2,5 milyonu da bir kanunla
verilen salâhiyete istinaden, 22,5 milyon lira
lık bir meblâğ elde ediliyor. Bu suretle önü
müzdeki mevsimde istanbul'un su ihtiyacının
daha rahat bir şekilde temin edilmesi imkânı
hasıl olacaktır.
Bundan başka istanbul'un, Anadolu kısmın
daki ihtiyaç için de daha yedi milyon liralık bir
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tahsisata ihtiyaç vardır ki, bu henüz buluna
mamıştır. Bundan dolayı henüz teşebbüse ge
çilmiş değildir. Bugün istanbul'da nüfus ba
şına .100 litre kadar su verilmektedir. Halbuki
tekemmül etmiş şehirlerde yüz litre insan başı
na kâfi değildir. 200 litre olması lâzımdır.
Fakat bunun da temini arzettiğim gibi bu 30
milyon liralık tahsisatın yapılmasına ve sarfı
na vabestedir. Diğer taraftan istanbul şehri
nin 25 - 30 senelik ilerisi için yapacağı inkişaf,
nüfusunun artması nazarı dikkate alınacak
olursa bunun için de 25 milyon liralık bir para
ya ihtiyaç vardır. Bütün dikkatimizle gerek
istanbul şehrinin su ihtiyacı için, gerek diğer
şehir ve kasabalarımızın su ihtiyacı işini kısa
bir zamanda halletmek durumu ile karşı karcı
ya bulunuyoruz.
Şimdilik maruzatım budur.
ENVER KARAN (Erzurum) — Arkadaş
lar, içişleri Bakanının lütfen verdikleri izahata
teşekkür teşekkür ederim. Yalnız istidraden
şunu arzedeyim ki, geçenlerde bir gazete, Mec
lisimizde Doğu Milletvekillerinin, bir iş ayrılığı
teşebbüsünde bulunduklarını yazmıştı. Erzu
rum Milletvekili sıfatiyle istanbul Şehrine ait
verdiğim bir soru önergesi, zannederim bu yazı
yı yazan gazeteyi iskât edecek mahiyettedir.
BAKAN — Arkadaşlar, oturuma on dakika
ara veriyorum.
Kapanma saati : 16,20

OTURUM

Açılma saati : 16,35
BAŞKAN — Başkanvekili Sıtkı Yırcalı
KATİPLER : Ümran Nazif Yiğit er (Konya), Raif Aybar (Bursa)
«*•»»

BAŞKAN — Birleşimin
açıyorum.

ikinci

oturumunu

BAŞKAN — Soru önergesini okuyoruz.
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

#. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan
Sâbis'in, Bingöl'de bulunan askerî birlikler hak\kmdaki sorusuna Millî Savunma Bakam Refik
Şevket Ince'nin sözlü cevabı (6/20)

-

Bingöl'de bulunan askerî birliklerin iyi bir
halde bulunmadıkları söylenmektedir. Bu husus
ta bizi tenvir etmesi için Millî Savunma Baka
nından sözlü soru ile aşağıda yazılı maddeleri
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tavzih etmesini rica ederim.
1. — Sulh zamanında, Bingöl gibi pek ha
rap ve bakımsız, bir köyden farkı olmıyan bir
yerde büyük bir askerî birliğin yerleştirilmesinin
ve garnizon teşkil edilmesinin sebebi nedir?
2. — Bu askerî birlik adetâ harb zamanı ze
minliklerine benziyen derme çatma kulübelerde
bugüne kadar ne için bırakılmıştır?
3. — Bingöl'ün her mevsimde istifade ve is
timali mümkün hiçbir yol ile mücavir kasaba ve
'şehirlere bağlı olmadığı ve fena havalarda bu
radaki motorlu vasıtaların Bingöl'den ayrılma
larına ve hareket etmelerine imkân bulunmadı
ğı söyleniyor. Hattâ bir kısım ' birliklerin Bin
göl'den "Elâzığ tarafına hareketi için emir veril
diği zaman piyadelerin kara yolunda yürüyerek
gitmelerine mukabil motorlu ( vasıtaların Gene
istasyonundan trenle nakline mecburiyet hâsıl
olduğu ilâve ediliyor. Bu, doğru mudur? Ve doğ
ru ise motorlu birliklerden beklenen maksadın
istihsal edilebileceğine Millî Savunma Bakanlığı
Ve Genel Kurmay kani midirler?
4. — Bu askerî birliğin içinde bir istihkâm
taburu bulunduğuna göre kusurlu yolların bu
taburla islâh ettirilmemiş olmasının sebebi nedir?
5. — Bingöl kasabası ile Genç istasyonu ara
sındaki 22 kilometrelik yolun dahi pek berbat
olduğu ve Murat \ Nehrinin öbür tarafındaki
Genç İstasyonuna geçmek için bugüne kadar bir
köprü yapılmamış olduğu, tombazlarla geçmek
.zarureti bulunduğu ve bu çok iptidai geçişte son
bir sene zarfında 18 erle iki subayın boğulduğu
söyleniyor. Bu doğrumu? Doğru ise hiç olmazsa
bir ahşap köprü kurmak imkânı yok mudur? Ben
p.917 senesinde o tarafta Dördüncü Kolordu Ku
mandanı sıfatiyle bulunurken Murat Nehri üze
rinde bu çeşit ahşap köprüleri istihkâm bölük
leri ile yaptırdığımı ve uzun müddet kullandığıimızı hatırlıyorum. Bu hususta Bingöl'deki Tüm
generalin mesuliyeti yok mudur?
6. — Bingöl'deki birliklerde doktor namına
sadece Sadettin Kuley isminde 1947/52 sicil nu
maralı bir üsteğmen hekim varmış ve gündelik
vizitalara bile yetişemiyormuş. Bu, doğru mudur?
7. — Çok adette âldtıcı ve kusurlu teşkilât
yerine, az adedde fakat özlü birlikler yapıp im
kân ve vasıtalar bulundukça adedi çoğaltmak ci-
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hetine ne için ehemmiyet verilmemiştir.
Afyon Milletvekili
Emekli Gl.
Ali ihsan Sâbis
BAŞKAN — Söz Millî Savunma Bakanmındır.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI REFlK ŞEV
KET İNCE (Manisa) — Efendim; tensip buyu
rursanız suallerin sayısı çok olduğu için ve bi
raz da muhtelif mevzulara taallûk ettiği için
sualleri tekrar edeyim ve cevabını da akabinde
ifade edeyim.
Birinci sual.
Sulh zamanında, Bingöl gibi pek harap ve
bakımsız, bir köyden farkı olmıyan bir yerde
büyük bir askerî birliğin yerleştirilmesinin ve
garnizon teşkil edilmesinin sebebi nedir ?
Cevap : Binyöl daha Doğuda muhtelif
istikametlerden Murat vadisine gelen yolları
kapatan mevzilerin gerisinde ve demiryolunun
son istasyonu yanındadır. Bu sevkülceyşî öne
mine binaen orada bâzı birliklerimiz bulundu
rulmaktadır.
Sual 2 — Bu askerî birlik âdeta harb za
manı zeminliklerine benziyen derme çatma ku
lübelerde bugüne kadar niçin bırakılmıştır?
Cevap : Çapakcur kasabası bir vilâyet mer
kezimiz olmakla beraber yurdumuzun Doğu
kısmının diğer illerinden farksız bir iklim tesi
rine, iskân ve hayat şartlarına tâbidir, yurdun
mahrumiyet bölgelerinden de biridir. Bununla
beraber evvelce kışla ve sairesi hiç bulunmıyan
bu bölgedeki birliklerimize bütçenin verdiği im
kân dâhilinde üzerleri kiremit veya saçla örtülü
kârgir binalar, garajlar ve karargâh binaları
yapılmıştır. Buradaki birliklerin iskân durumu
ordunun heyeti umumiyesine nispet edilince hiç
bir vakit fenadır denemez.
Sual 3 — Bingöl'ün her mevsimde istifade
ve istimali mümkün hiçbir yol ile mücavir ka
saba ve şehirlere bağlı olmadığı ve fena hava
larda buradaki motorlu vasıtaların Bingöl'den
ayrılmalarına ve hareket etmelerine imkân bu
lunmadığı söyleniyor. Hattâ bir kısım birlik
lerin Bingöl'den Elâzığ tarafına hareketi için
emir verdiği zaman piyadelerin kara yolunda
yürüyerek gitmelerine mukabil, motorlu vasıta
ların Genç istasyonundan trenle nakline mecbu
riyet hâsıl olduğu ilâve ediliyor. Bu, doğru mu-
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dur? Ve doğru ise motorlu birlikten beklenen
maksadın istihsal edilebileceğine Millî Savunma
Bakanlığı ve Genelkurmay kani midirler?
Cevap 3 — Bingöl'ün her mevsimde istifa
deye elverişli yolları olmadığı doğrudur. Bu
hal bütün Doğu bölgesi için de böyledir. Fakat
bu bölgedeki yolların yapılmasına da Bayındır
lık Bakanlığınca çalışılmaktadır. Bu bölgeden
başka bölgelere intikal ettirilen bir kısım birlik
lerden motörlerin trenle gönderilmeleri akar
yakıttan tasarruf etmek ve daha ucuz olan de
miryolu nakliyatından faydalanmak için yapıl
mıştır. Bu motorlu vasıtalar ise ağır silâhların
çekme vasıtalarıdır, nakil vasıtası değildir.
Millî Savunma Bakanlığı yol durumunun
müsaadesi nispetinde ordu birliklerini motörleştirmektedir. Bununla beraber karların ka
pattığı yerlerin açılması için Bayındırlık Ba
kanlığı motorlu temizleme vasıtaları ile ted
birler almakta, kıtalarımız ise mevzilere giden
başlıca yolları açmak ve yapmak için kullanıl
maktadırlar. Millî Savunma Bakanlığı ve Ge
nelkurmay motorlu birliklerinden beklenen
maksadın yerine göre istihsal edileceğine katî
surette kanidir.
Sual 4. Bu askerî birliğin içinde bir istihkâm taburu bulunduğuna göre kusurlu yolların
bu taburla ıslah ettirilmemiş olmasının sebebi
nedir?
C. 4. Bahse konu olan istihkâm birliği
yeni bir teşekküldür, bu birlik ilerde tahki
mat işleri ile, geride de teknik işlerle tavzif
edilmiştir.
(Bingöl - Elâzığ) ve (Genç istasyonu - Bin
göl)
yolları, Devlet yolları arasında olup
bunların yapılması Bayındırlık Bakanlığına
aittir. Kıtalarımızın vazifesi, teşkilâtı ve duru
mu bunları yapmaya müsait değildir.
Sual 5. Bingöl Kazası ile Genç istasyonu
arasındaki 22 kilometrelik yolun dahi pek ber
bat olduğu ve Murat Nehrinin öbür tarafında
ki Genç istasyonuna geçmek için bugüne kadar
bir köprü yapılmamış olduğu, tombazlarla geçmek zarureti bulunduğu ve bu çok iptidai, ge
çişte son bir sene zarfında 18 erle iki subayın
boğulduğu söyleniyor. Bu doğru mudur? Doğ
ru ise hiç olmazsa bir ahşap köprü kurmak im
kânı yok mudur? Ben 1917 senesinde 0 tarafta
Dördüncü Kolordu Kumandam sı f atiyle bulu
nurken Murat Nehri üzerinde bu çeşit alışa])
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I köprüler, istihkâm bölükleriyle yaptırdığımı ve
uzun müddet kullandığımızı hatırlıyorum. Bu
hususta Bingöl'deki Tümgeneralin mesuliyeti
yok mudur?
C. f) Genç istasyonu ile Bingöl arasındaki
Murat üzerinde ahşap köprü yapılması teknik
sebeplerle mümkün değildir. Bu ihtiyacı temin
bakımından talimatnamelerimize uygun tombaz
takımı yaptırılmıştır. Bunlarla yapılan nakli
yat esnasında şimdiye kadar yalnız bir kaza
vâki olmuş, yapılan kurtarma gayretleri neti
cesinde bir kısmı kurtarılmış, bir subayla bir
gedikli erbaş ve sekiz er boğulmuştur. Bir kaza
neticesinde vâki olan bu hâdise hakkında yap
tırılmış olan tahkikatta vazifelilerin her hangi
bir ihmal veya lâkaydisi tesbit edilememiştir.
Buradaki köprünün yapılması Bayındırlık Ba
kanlığına ait ve onun takati dahilindedir. Mez
kûr Bakanlık bu köprünün inşasına çalışmak
ta, ve şimdiye kadar iki taraf ayaklarını yapmış
bulunmaktadır. Buradan bingöl'e giden 22 kilaraetrelik yol ise geçit verir bir hale konul
muştur.
Sual 6. Bingöldeki birliklerde doktor na
mına sadece Sadettin Kuley isminde 1947-52
ı sicil numaralı bir üsteğmen hekim varmış ve
gündelik vizitelere bile yetişemiyormuş. Bu,
doğru mudur?
C. 6. Bingöl'deki birliklerde adı geçen
doktor üsteğmen Sadettin'den başka doktor
Yüzbaşı Ertuğrul Üçöz, dâhiliye uzmanı Önyüzbaşı Fehmi Cumalı da vardır. Burada ayrıca
elli yataklı bir de hastane mevcuttur.
Sual 7. Çok adedde aldatıcı ve kusurlu teş
kilât yerine, az adedde fakat özlü birlikler yapıp
imkân ve vasıtalar bulundukça adedi çoğalt
mak cihetine ne için ehemmiyet verilmemiştir.
(I 7. Ordu birliklerinin mevcudu hakkın
daki mütalâa ve temenni güzeldir. Bugünkü
kaynaklarımıza ve kudretlerimize göre buna
doğru yürünmektedir.
BAŞKAN — Ali ihsan Sâbis, Afyon.
ALI İHSAN SÂBÎS (Afyon Karalrisar) —
Muhterem arkadaşlar, Millî Savunma Bakanı
nın verdiği izahata teşekkür ederim. Söyledik
leri sözlerden anlaşılıyor ki, benim kulağıma
gelen şeylerin çoğu doğrudur. Oradaki kıtalar
her halde gıpta edilecek vaziyette değildir.
j En son benim memnuniyetimi celbeden mesele,
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bir askerî prensip meselesi olarak ileri sürdü
ğüm noktayı kendilerinin de bugün kabul etmiş
olmalarıdır. Az adamla iyi teşkilât yapalım,
sonra vasıtalarımız çoğaldıkça o teşkilâtı geniş
letelim. Yoksa çok adamla göz boyamak doğru
değildir. Bu prensipi kabul etmiş olmaları ve
bu yola doğru ilerliyoruz demeleri çok şayanı
memnuniyettir.
Şimdi tahammülünüzü aşmamak şartiyle
ben bu savunma işleri hakkında mâruzâtta
bulunacağım.
BAŞKAN — Yalnız soru dâhilinde olsun.
ALI İHSAN SÂBIS (Devamla) — Evet.
merak etmeyin.
Millî Savunma Bakanına verdiği izahattan
dolayı teşekkür ederim. Fena seçilmiş garnizon
ların mahzurlarını belirterek ıslahı lüzumuna
dikkati çekmek için bu meseleyi şu kürsüye
getirdim. Kusur bugünkü Hükümete ait değil
dir. Fakat ıslah vazifesi bize düşmüştür.
Şimdiye kadar bir teamül halinde orduya,
donanmaya, hava kuvvetlerine, hâsılı bütün
Millî S&vunmaya ait işler bu kürsüden etraflı
ca münakaşa edilmemiş ve bütçe müzakerelerin
de de : «Orduya selâm, oldu bitti vesselam»
(Soldan alkışlar) tarzında topyekûn bütçeyi
kabul ile bu mühim işler geçirilmiştir.
Bu usulün pek zararlı olduğunu arzedebilmek için bir parça tafsilât vermekliğime mü
saadenizi dileyorum.
Askerî sırların ifşası endişesiyle beraber bâ
zı politika düşünce ve entrikalarının da Millî
Savunma işlerini Mecliste münakaşadan çekin
meye âmil olduğu kolayca tahmin olunabilir.
Fakat kanaatimce askerî sırların ifşası me
selesi lüzumundan fazla mübalağa edilmekte
dir. Bizim sır diye, birbirimizden sakladığımız
pek çok askerî teşkilât ve teçhizat haberleri,
yapancı Devletlerin memurlarınca bizden daha
iyi bilinmektedir. Bugün sulh zamanına ait as
kerî malûmatın pek çoğu, hiçbir memlekette
gizli kalmamıştır. Neşredilen ve serbestçe satı
lan askerî muhtıralarda, her memleketin as
kerî kuvvetleri teşkilâtı, silâhları, harb gemi
leri hakkında az çok doğru malûmat okunmak
tadır.
imparatorluk devrinde Mahmut Şevket Pa
şa, daha sonra Enver Paşa gibi çok nüfuzlu
Harbiye Nazırları zamanında Mebusan ve Ayan
Meclislerinde ordu meselelerini müzakere ve
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münakaşaya müsaade ve imkân verilmemiş ve
bu hal bir teamül şeklinde devam etmiştir.
Cumhuriyet devrinde de tek partili diktatör
rejimi, Millî Savunma işlerinin bu kürsüde
münakaşasına müsaade etmemiş ve bu işler tamamiyle murakabesiz kalmıştır. Bu husustaki
sebepleri hepimiz az çok biliriz.
Bugün, Bingöl'deki askerî birliklerin sıkın
tılı vaziyetini bu kürsüye getirmek vesilesiyle
B. M. Meclisinin artık Millî Savunma işlerini de
sıkı murakabe etmesi lüzumunu dikkatinize arzetmeyi faydalı addettim. Askerî meseleleri sır
dır, zanniyle, Millet Meclisi murakabesinden
uzak tutmak, hem millî savunma işlerinin ve
hem de memleketin, milletin ve Devletin zararı
nı mucip olur. Hiç şüphe yok k i ; sır olan aske
rî işler vardır. Fakat bunların hiç olmazsa bir
kısmının, Meclisimizin, Millî Savunma Komis
yonunda gizli olarak tetkikleri lüzumlu ve fay
dalıdır. Millî Savunma işlerinde en mühim sır
lar, harb zamanına aft seferberlik plânlariyle,
harb veya sefer plânları, sevkülceyş yığmakla
rının icrası hakkındaki mukarrerattan, kalele
rin ve tahkimat hatlarının veya sahalarının
mufassal haritalarından bunların müdafaa ter
tibatı teslihat ve teçhizatı hakkındaki malûmat
tan ve sair buna mümasil şeylerden ibarettir.
Bundan başka akademik ve teknik meseleler de
vardır. Elbette bunların tetkik ve münakaşa ma
halli burası değildir. Nasıl ki hekimlikte mese
lâ bir akciğer vereminin arazı, teşhisi, tedavisi
gibi ilmî ve akademik işler Meclis kürsüsünde
tetkik ve münakaşa olunamaz. Meselâ atom sır
rı gibi bâzı mühim keşiflerin de gizli tutulmala
rı lâzımdır. Fakat bunlarda bile para ve casus
luk her kapalı kapıyı açıp içeri nüfuz edebili
yor. Bununla beraber çok gizli ve akademik şey
lerden gayıı meseleleri meselâ paraya, masrafa
savunma kuvvetlerimizin en modern bir tarzda
silâhlanmalarına, yetiştirilmelerine, bu kuvvet
lerimizde
çalışan
evlâtlarımızın
sıhhatle
rine, iyi bakılmalarına, vatana bağlılıklarına ve
aile ihtiyaçlarına ve sair buna benzer işlere mütaallik meseleler, bu mukaddes ve millî kubbe
altında daima sıkı tetkik, münakaşa ve muraka
be olunmalıdır, icabında gizli oturumlar ve ko
misyon müzakereleriyle vukuu melhaz zararla
rın önüne geçilebilir.
Millî Savunma işlerinde, zaman zaman, ku
laktan kulağa fiskos gazetesinin yaydığı şeyler,
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bu Meclisteki açık münakaşalardan daha çok za i halinde düşünmeye mecburuz. Birtakım eskimiş
fikirlerin tesiriyle askerî birlikleri sulh zamanın
rarlıdır.
Çok
defalar
dinlemiştik : Ma
da, karakol dizer gibi medeni yaşama elemanla
kineli
tüfek,
cebel
topları
ve
dürbin
rından mahrum garnizanlara dağıtmak ve oramubayaaları, askerî uçakların tedariki ve
saire gibi meselelerde dönmüş; olan dalavereler I Jarda ömür yıpratmak doğru değildir. Bâzı muve alınan işe yaramaz bâzı harb âletleri hikâye [ vakkat müdafaa tedbirlerinin icapları, çabuk nor
mal vaziyete irca olunmalıdır. Devamlı sulh
leri ve 30 sene evvel, İstiklâl Harbi esnasında
garnizonları, askerî birliklerdeki vatan evlâd<Almanya'dan güya mubayaa edilmiş tayyare
nm her türlü medeni, içtimai, sıhhi ve kültürel
dalavereleri kulaklarımızla beraber vicdanları
ihtiyaçlarını imkân nispetinde temin edecek su
mızı da parçalamıştı. Şarkta, Ağrı dağlarında ya
rette intihap ve tanzim olunmalıdır. Bu birlik
pılan askerî hareketlerde uçaklarımızın mahdut
lerdeki erler, bir iki sene için silâh altında bu
derecede iş görememiş olmaları ve hâlâ bugüne
lunacaklarından bu çeşit düşünceler onlar hak
kadar sık sık görülen askerî uçak kazaları, An
kında belki pek okadar ehemmiyetli olmıyabilir.
kara'daki meşhur Tayyare Motor Fabrikası ku
Fakat subaylar için bu düşüncelerin büyük bir
ruluşundaki hesapsızlık ve yolsuzluklar ve sair
ehemmiyeti vardır. Bir subay hayatının en genç,
saymakla bitmez tükenmez vakalar, hep Millî
en, zinde ve en verimli kısmını Millî savunma bir
Savunmamıza ait zararlı işler arasındadır.
liklerinde geçireceği için, elbette onun yaşama
Eğer Millet Meclisinde bu işler dikkatle mü
ya,
medeniyet faydalarından istifade etmeye,
nakaşa ve murakabe edilmiş olsaydı, bir zaman
karısını
ve çocuklarını bu istifadelerden mahrum
lar Millet Meclisinde geçmiş bâzı suiistimal hâ
bırakmamaya
olan hakkı takdir olunmalıdır. Bu
diseleri örtbas edilmeseydi, elbette mütecasirler
hakkı
kendisinden
esirgersek, Millî savunma
ceza görerek, ileri için tesirli ibretler gösterilmiş
kuvvetlerine, candan, bağlanacak subay bulmakta
ve koruyucu tedbirler alınmış olurdu. Bu megüçlük
çekeriz. Subaylar, demirden mamul, his
yanda Refah Vapuru hâdisesinde, şehit olan iki
ten
mahrum,
sinirleri mef.k ut, gülmez ve ağla
yüze yakın seçme bahriyeli subayımız hâdisesi
maz
mahlûklar
değildirler. Onların da her va
nin yine bu Mecliste tek partili rejimin ve dik
tandaş
gibi
mesut
yaşamaya hakları vardır. Bu
tatörlüğün...
nun için, sulh zamanındaki garnizonları, bir su
BAŞKAN — Lütfen mevzua geliniz.
bayın istirahat vakitlerinde hiç olmazsa iyi bir
ALİ İHSAN SÂBİS (Devamla) — Yine bu
sinema ihtiyacını, gezme ve eğlence zevkini,
fena tesirleriyle nasıl kapatıldığını göz yaşları
karısını insan gibi yaşatacak şartları, çocuklarına
arasında hatim getirmekten vazgeçemiyorum.
I iyi bir tahsil yaptırabilmek imkânlarını, doktor,
BAŞKAN — Lütfen konuya geliniz.
hastahane ve doğumevi gibi sıhhi zaruretlerini te
ALİ İHSAN SÂBİS (Devamla) — On beş
min edecek surette seçilip tesbit olunmalıdır.
dakika konuşmaya hakkım var.
Bugünkü Bingöl nedir? Ufacık, harap eski
BAŞKAN — Sadet dâhilinde 15 dakikalık
ismi Çapakçur olan ibtîdai bir kasaba olup çok
konuşmaya hakkınız vardır.
I yakında il merkezi yapılmıştır. Ona il merkezi
ALİ İHSAN SÂBİS (Devamla) — Muhte I damgasını vurmakla, orada asrî medeniyetin elerem arkadaşlarım, asker, evet verilen emri icraya | manian ve icapları, birden bire, yerden fışkırmecburdur fakat verilen emirlerin kanuna ve as j m az.
kerî kaidelere uygun olması lâzımdır. Refah
Ahvale göre, daha Şark'taki Muş veya daha
vapuru meselesinde olduğu gibi, 32 vatandaşın I (iarp'teki Elâzığ şehirlerinden istifade etmek ve
idamı meselesinde de bu işlere dikkat olunması J eğer zaruret varsa, Bingöl'de sadece küçük bir
lâzımdı.
I birliği sık sık münavebe ederek bulundurmak suŞimdi, Bingöl'deki askerî birlikler meselesini I retiyle askerî düşünceler tatmin olunabilir. Tahbu kürsüden yüksek vicdanınıza arzederkcn aynı j kim a t ve müdafaa düşünceleri dağınıklığa sebep
düşünceyi ileri sürüyorum; sulh zamanında Millî
olmamalıdır. Diğer taraftan bir garnizonu, di
savunma kuvvetlerimizi teşkil eden birliklerin ve
ğer şehirlere veya hiç olmazsa daha geride bir tek
vatan evlâtlarının sıhhatlerini, harb kabiliyet I şehre iyi bir şose ile bağlanmış olmadıkça, o
lerini, yaşama haklarını hep beraber, bir kül j garnizonda motorlu birlikler bulundurmak hata-
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dır. Çünkü mevsimin müsaade etmediği zman- |
larda, askerî birliğe hareket emri verilirse mo
torlu vasıtaların hiçbir yere hareket edemiyecekleri ve düşmana eli kolu bağlı teslim olmıya mec
bur olacağı 'aşikârdır. Nasıl dağlık mmtakalara
sahra topçusu ve. araba değil, cebel topçusu ve
mekkâri teşkilât ile mücehhez birlikler verilmesi ,
lazımsa, her mevsimde kabili istimal bir şosesi
olmıyan bir mevkie de motorlu birlikler ve vası
talar koymamak aynı düşüncelerle zaruridir.
Bingöl, aslında Çapakçur denilen kasaba olup
500 - 600, evli büyücek bir köydür. Bu köyün j
diyebilirim ki, hiçbir mevsimde geçilmeye müsait
bir yolu yoktur. Muş istikametine giden yol da
hiçbir ş m a n işlemez yakininde Genç istasyonu
vardır. Oraya da 22 kilometre bir yol ile bağlı
dır. Fakat bu yol üzerinde olan Murat nehrinin
geçilmesi her zaman mümkün değildir. Bu Mu
rat nehri birçok facialara sebebiyet vermiştir.
Halkımız ve zabitlerimizden birçok kurban git
miştir. Millî Savunma Bakanı da şimdi izah et
tiler, iki subayımız ve sekiz erimiz boğulmuştur.
Biz harb zamanında 'fedakârlığı anlarız ama,
sulh zamanında bir ihmal yüzünden asker ev
lâtlarımızın mahvolmasına, ölmelerine müsaade
edemeyiz. (Bravo sesleri, alkışlar).
Dediler ki; Bingöl'de motorlu kıtalar her
zaman işliyehilir. Ben bunu kabul etmiyorum.
Zira hu yollar şose değildir, bir parça kar, (bir
parça yağmur yağdığı zaman hu yollar batak
lık hale gelir ve vasıtaların (birçoğu çamurlara
saplanır, bu yollardan istifade edilemiyecek bir
zamanda kıtalara düşmana karşı hareket etme
si yolunda bir emir verilirse hu motorlu vasıta
ları olduğu gibi düşmana 'bırakmak mecburiye
tinde kalırız. Binaenaleyh bu gibi hallerde ora
da motorlu vasıtaları 'kullanamayız. Onun için
ben Genelkurmayın bu sııri müdafaasını kabul
etmiyorum. Esasen dağınık va zayıf garnizon
lar daima zararlıdır. Sulh zamanında askerî
garnizonları, jandarma (karakollan gibi dağıta
rak her yeri müdafaa ve muhafaza etmek fikri,
çok eskimiş 'küflü 'bir fikirdir. Hele asayiş için
askeri dağıtmak çok yanlıştır.
Eğer Cumhuriyet devrinde, vatanımızın her
hangi bir 'köşesindeki halkı baskı altında bu
lundurarak, Hükümete sadık tutmak fikrine
saplanmış -kafalar* varsa, bu •kafaları tedavi et
mek lâzımdır. (Soldan, hravo sesleri, alkışlar).
Şüphe edilen bir halka iyi muamele, şefkat I
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ve ihtimam göstermekle onları Devlete ısındır
mak, kalben bağlamak; Cumhuriyet devrine,
demokrasiye en çok yakışan hır hareket tarzı
dır. Bunun için; sulh zamanında; garnizonları
asayiş fikriyle dağıtmak ve intihap etmek ha
talı bir harekettir. Dış düşman tecavüzüne kar
şı müdafaa düşünceleri de fena garnizionlara
sebep olmamalıdır. Daimî garnizonları, medeni ih
tiyaçları az çok temin eden hüyük şehirlerde
topluca tutmak, hem subayların ihtiyaçları ba
kımından ve (hem askerî talim ve terhiye nok
tasından daha faydalıdır. Toplu ve büyücek
birliklerle, sık sık talim ve terbiye (meşguliyetle
rini, tatbikatlar, konferanslar, manevralar da
ha kolay ve daha masrafsız yapılır. Suhaylar,
medeni mha ramiye t içinde (bulunan iptidai gar
nizonlarda iş görmekten, çalışmaktan ziyade
oralardan bir an evvel yakayı sıyırıp kurtulma
yı düşünürler. Sulh zamanında hunlara hem
mesleğin ve hem hayatın zevk ve neşesini ver
mek 'lâzımdır. Mesleğe bağlılık, vatana hizmet
aşkı, nihayet zamanı gelince fedakârlık, kahra
manlık göstermek ka'biliyeti' ancak 'böyle temin
ve idame oluna'bilir. Subaylar, ailelerini yanla
rına getirmekten çekindikleri ıssız garnizonla
ra dağıtılır ise, vatana hizmet aşkı söndürülür.
Meslekten 'bıkkınlık, usanç ve yeis gihi fena ru
hî haletler zuhur eder.
Gerek Millî Savunma Bakanlığı, gerek Ge
nelkurmay ve gerek muhtelif 'büyük askerî bir
likler komutanları veya makam sahibi olan ge
neraller bu mânevi cihete çok ehemmiyet vere
rek daimî garnizonları ıslah etmelidirler...
BAŞKAN — Müddetiniz taımam.
Kastamonu Milletvekili Şükrü Keriımzade
'buradadır. Sorusunu okuyoruz.
.9. — Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerimzade'nin, kaplıca ile kuru fasulye ihracının ser
best bırakılması için ne düşünüldüğüne dair so
rusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı Zühtü Hilmi
Velibeşe'nin sözlü cevabı (6/21)
ALÎ İHSAN SÂ'BÎS (Afyon Karahisar) —
Şunun neticesini okuyayım lütfen.
BAŞKAN — Neticesi yok. On beş dakika ta
mam.
ALİ İHSAN SÂBİS (Afyon Karahisar) —
Bu kadar tahdit edilmez ki.
BAŞKAN — Tüzük tahdit ediyor. (Bırakı
nız söylesin sesleri).
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ALI İHSAN SÂ'BtS (Devamla) — Muhte 1 sı lüzumu karşısındayız.
I
Mevsim ilerlemekte olduğundan müstaceli
rem arkadaşlar, sayısı isimleri...
yetle cevaplandırılmasına yüksek müsaadelerini
(Soru okundu).
saygı ile rica ederim.
Türkiye Buyüik Millet Meclisi Yüksek
Zonguldak Milletvekili
Başkanlığına
Şükrü Kerinızade
Aşağıdaki 'hususat hakkında Hükümet görü
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI ZÜHşünün Sayın Ticaret Bakanı tarafından açıklan
TÜ
HÎLMÎ VELİBEŞE (İzmir) — Kerinızade
masını rica ederim :
I arkadaşımın mevzuübahis ettiği madde ikidir.
1. ihracı serbest olan kaplıca, geçen sene
Birisi kaplıcadır. Kaplıca hakkında 12 Haziran
görülen lüzum üzerine ihracı menedilmiştir. ih
tarihinde, yani bundan 14 gün evvel ihracata
racat yasak edilmişken mütevali müracaatlar
müsaade edilmiştir. Binaenaleyh o mesele hal
üzerine bir taraftan nrüstahsılın korunıması, di
ledilmiştir.
ğer taraftan da ihtiyacın temini için Toprak
Fasulye meselesine gelince; pek yakında Ba
Ofisi tarafından mubayaasına haşlanmıştı.
kanlığımızca hazırlamakta olduğumuz ithalât ve
Bu kere (memleketimizde gayet mahdut mik
ihracat rejimi ilân edilecektir. Bu yeni ithalât
tarda istihlâk edilen ve hu sebeple Toprak Ofi
ve ihracat rejimi ile de kendilerini tatmik edici
si iştigal mevzuu arasından çıkarılmış olan ve
vaziyetlerin mevcut olacağım tahmin ediyorum.
[halen ve hattâ çolk evvelden ihtiyacın 'zail oldu
Binaenaleyh, kanaatimce kısa zamanda tama
ğu anlaşıldığı halde ihraç memnuiyeti el'an de
miyle mutmain olmuş olacaklardır. Mâruzâtım
vam ettirilmekte ve sebepsiz yere mevcut kap
bundan ibarettir.
lıcalar bozulmaya mahkûım 'bırakılmaktadır.
ŞÜKRÜ KERlMZADEE
(Kastamonu) —
Esasen ihraç mevsimi ile 'bugün arasında fiyat
Muhterem
arkadaşlar;
ben
takririmi
verdikten
farkından 'büyük zarar tah,assül etmiş bulun
birkaç
gün
sonra
muttali
oldum
ki,
kaplıcanın
makta ve memnuiyet devam ederse bu cihetten
ihracına müsaade edilmiştir. Hakikaten veril
(bir kısım Millî servet tamamiyle yokolmaya
miş olan karar biraz ferahlık verecektir; fakat
malhkûm 'bırakılmakta idi.
tamamiyle tatmin edici değildir. Eski Hükü
Binaenaleyh bir taraftan evvelce takarrür
metlerin Ticaret Bakanlığının saplanmış olduğu
ettirildiği gibi istisnasız olarak Toprak Ofisinin
yanlış bir zihniyetle, her han,gi bir maddenin
mubayaada devamı ve diğer taraftan da ihracı
ihracına her hangi bir karar alınıp bu piyasaya
na müsaade verilmesi lüzumlu bulunmaktadır.
tebliğ edildi mi, piyasa aylarca mütevali müra
2. Müstahsil mutavassıt ve ihracatı elinde
caatlarda bulunur ve ondan sonra: Bakanlık
1948 ve 1949 mahsulü olarak takriben (15 000)
lâzımgelen tedbiri alırdı.
ton kuru fasulye bulunmaktadır. Sıcaklar ge
Bu, maalesef bu suretle o zamandan kalmış
lince bozulmaya mahkûm ve dayanıksız (olan bu
bulunmaktadır. Bugün elimizdeki kaplıca mah
maddenin ihracında suhulet gösterilmesi için
sulü, üçte ikisi nispetinde, kıymetinden kaybet
mutaaddit defalar Bakanlığa müracaat edilmiş
miş ve böceklenmiştir.
ve bir prensip fikri sabitinin taassubu içinde
CELÂL, YARDIMCI (Ağrı) — Kaplıca ne
maalesef bir netice hâsıl olamamıştır. Son za
dir?
manda bu derde deva ^olmaktan çok uzak ve sa
BAŞKAN — Bilenden sorar öğrenirsiniz.
dece müracaatlara, karşı bir karar alınmış gibi
ıgörünımek için deblokaj karşılığı olaraktan ih
ŞÜKRÜ KERÎMZADE (Devamla) — Takri
racına müsaade edilmiştir.
rimde izah ettiğim gibi, Toprak Mahsulleri Ofisi
Bugün maalesef kıymetinden % 60 - 70 kay 4 bu maddeyi, ihtiyaç dolayısiyle, mubayaa etmekbetmiş ve elinde bulunanlar için bir felâket ha | tevdi. Bugün' Bakanlık ihracına müsaade etmişlini almış olan bu maddenin tamamiyle yok- • tir. Bu müsaade tam mânasiyle elinde kaplıca
edilmesini önlemek için geç de olsa tamamiy I bulunanları tatmin etmiş değildir.
Geçiyorum ikinci maddeye; bahsetmiş oldule ve her surette serbestçe ihracına müsaade 1
edilmek suretiyle tatminkâr bir karar alının a- I gum fasulye 1948 - 1949 senesinde elde kalmış-
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tır ve resmî vesikalara nazaran 15 bin tondur.
15 bin ton bugün yükselen fiyatlarla 9 milyon
lira eder. Çok yazıktır ki, bu memleket mahsul
leri çürümeye terkedilmiştir. Mütevali Ünüracaatlara ve benim de takririmle vaziyeti hatırlat
mama rağmen bugün de maalesef âcil bir tedbir
alınmış değildir. Sayın Bakan yarın alınacak
tedbirlerle buna dair ferahlık verici şekillerin
bulunacağından bahsettiler. Kendilerine teşek
kür ederiz, fakat hakikaten 9 milyonluk bir ser
vetimiz bugün üçte iki kıymetini kaybetmiş bu
lunmaktadır. Hattâ o kadar kaybetmiştir ki, el
deki istok, ardiye masraflarını karşılayamaya
cak bir hale gelmiştir. Onun için birşeye daha
nazarı dikkatinizi eelbetmek istiyorum. Fazla
izahat vererek başınızı ağırtmak istemem: Hü
kümetten bir ricade bulunacağım: Hiç olmazsa
10 - 15 gün sonra vâsi şekilde harekete geçip
prensip diye fikri sabitlere saplanarak, bunun
mukabilinde mutlaka döviz alacağız diye düşü
nerek, bu mahsulümüzün denize dökülmesine
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'meydan vermemek lâzımdır. Nitekim Ticaret Ba
kanlığı yaş sebze ve meyva için her türlü takyidatı kaldırarak ihracını serbest bırakmıştır. Bu
nu niçin serbest bırakmıştır? Çünkü yaş meyva
',ve sebze çabuk çürür. Halbuki bu 15 bin ton
fasulye zaten çürümüştür. Bunun için âcil ted
birler alırlarsa hem piyasayı hem de müstahsili
memnun etmiş olurlar.
BAŞKAN — Soru bitmiştir.
10. — Tekirdağ Milletvekili Zeki Erataman'\ın, yeni kurulan Toprak ve İskân Genel Müdür
lüğünün biriken göçmen işlerini başarıp başaramıyacağına, Bulgaristan, Yunanistan ve Avru
pa kamplarındatki "vatandaşlarımızın yurda na
killeri hakkında Hükümetçe ne düşünüldüğüne
dair Başbakaıüıktan sözlü sorusu (6/22)
BAŞKAN — Tekirdağ Milletvekili Zeki Eratajnan buradalar mı? (Yok sesleri) O halde soru
yu önümüzdeki Çarşamba günü toplantısına bı
rakıyoruz.

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — İdareci Üyeler Kurulunun, Nakil Vası
taları hakkındaki 3827 sayılı Kanuna bağlı (1)
sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına ve bu ka
nuna ek 4832 sayılı Kanunun
kaldırılmasına
dair kanun teklifi ve Bütçe Komisyonu raporu
\(V3) [1]
BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir, madde
lere geçiyoruz.
Nakil Vasıtaları Hakkındaki 3827 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılma
sına ve bu kanuna ek 4832 sayılı Kanunun kal
dırılmasına dair Kanun
MADDE 1. — 15. V . 1940 tarihli ve 14827
sayılı Nakil Vasıtaları Hakkındaki Kanunu ti
ikinci maddesine bağlı (1) sayılı cetvelde göste
rilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
na tahsis edilmiş otomobillerden ikincisi cetvel
den çkarılmıştır.
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler..
İttifakla kabul edilmiştir.

[1] Birinci görüşülmesi 11 nci Birleşim tutapağındadır.

-

MADDE 2. — Aynı kanuna ek 16 .1.1946
tarihli ve 4832 sayılı Kanun kaldırılmıştır.
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler..
ittifakla kabul edilmiştir.
GEÇİCİ MADDE — 1950 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin Büyük Millet
Meclisi kısmının 309 neu taşıt giderleri bölümü
nün 3 ncü (Başkanvekilleri otomobili işletme gi
derleri) maddesindeki ödenekten kalan (5 180)
lira 36 kuruş ve dördüncü (Başkanvekilleri oto
mobili tamir giderleri.) maddesindeki ödenekten
kalan (1 473) lira 60 kuruş tasarruf edilmiş ve
yine aynı kanuna bağlı (D) işaretli cetvelin
Büyük Millet Meclisi kısmından (260) ve (225)
lira aylık ücretli iki şoför kadrosu kaldırılmış
tır.
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler..
İttifakla kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanım
tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Kabul edenler
İttifakla kabul edilmiştir.
MADDE 4. — Bu kanunu
Millet Meclisi yürütür.
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BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler..
ittifakla kabul edilmiştir.
Arkadaşlar, bu kanunun tümünü oyunuza
arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. İtti
fakla kabul edilmiştir.
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(ründemimizde başka birşey kalmamıştır.
Çarşamba günü saat 15 de toplanılmak üzere
oturumu kapıyorum.
Kapanma saati : 17,15

T. B. M. M. Basımevi

