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İ. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Tapu, Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi 

kabul olundu. 
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin görüşül

mesine. başlanmamdan önce Kore Şehitlerimiz için 
saygı duruşunda bulunulmasına dair olan öner
geler okundu ve ayakta bir dakika saygı duru
şunda bulunuldu. 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin tümü 
üzerinde görüşüldü. 

Birleşime ara verildi. 
Başkan vekili Kâtip 

., Kayseri Milletvekili Kayseri Milletvekili 
F. ^Lpaydm î. Kirazoğlu 

Kâtip 
Çorum Milletvekili 

$. Baran 

İkinci Oturum 
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin tümü gö

rüşüldü. 
Birleşime ara verildi. 

üçüncü Oturura 
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi kabul olun

du. 
Her devirde tarihimize şeref destanları yaz

mış olan Kahraman Ordumuza Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin sarsılmaz güven ve sevgilerinin 
iblâğına oy birliğiyle karar verildi. 

Birleşime ara verildi. 
Başkanvekili Kâtip 

Erzurum Milletvekili İstanbul Milletvekili 
M. Zeren N.Tldbar 

2. — HAVALE El 

Teklif 
1. — Erzurum Milletvekili Said Başak'm, 

• Artırma, Eksiltme ve îhale Kanununun 60 nçı 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/180) (Maliye ve Bütçe Komisyonlarına); 

Raporlar • 
2. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali thsan 

Sâbis'in, Büyük Millet Meclisi Azasının Tahsisat 
ve Harcırahları hakkındaki 1757 sayılı Kanuna 
ek 3050 sayılı Kanunun 2 nei maddesinin değiş
tirilmesine dair Kanun teklifi ve Bütçe ve Ana-

Kâtip 
İstanbul Milletvekili 

F. Tekil 

Dördüncü Oturum 
1950 yılı Bütçe Kanununda değişiklik yapıl

masına dair olan Kanunla Ankara Üniversitesi; 
Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Ge

nel Müdürlüğü; 
Devlet Havayolları Gene) Müdürlüğü; 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü; 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü; 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe 

kanunlarına bağlı (A) işaretli cetvellerle; 
Orman Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Ka

nununa bağlı (A) ve (R) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılmasına ve, 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğü; 

Tekel Genel Müdürlüğü; 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe 

kanunlarına bağlı (A) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılmasına dair olan kanunlar kabul olun
du. 

İçişleri Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerinde
ki görüşmeler yeter görülerek bölümlere geçildi. 

24 . I I . 1951 Cumartesi günü saat 10 da top
lanılmak üzere Birleşime ara verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Balıkesir Milletvekili Kayseri Milletvekili 

8. Yır cali t. Kirazoğlu 
Kâtip 

Çorum Milletvekili 
8. Baran 

yasa Komisyonları raporları (2/11) (Gündeme); 
3. — Trabzon Milletvekili Salih Esad Alpe-

ren 'in, Dilekçe Komisyonunun 14 . V I I . 1950 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 102 sayılı 
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe ve Anayasa Komisyonları raporları 
(4/7.1) (Gündeme); 

4. — Yükseköğrenim öğrenci Yurtları ve 
Aş evleri hakkındaki 5375 sayılı Kanuna ek ka
nım tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe Komisyon
ları raporları (1/123) (Gündeme). 

tLEN KAĞITLAR 

'>-•-<< 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 10, 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Mustafa Zeren 

KÂTİPLER : Püruzan Tekil (İstanbul), Nazlı Tlabar (İstanbul). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Komisyonu raoru (1/77) 

A — İçişleri Bakanlığı Bütçesi : 

B — Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesi : 

(' — Jandarma Genel Müdürlüğü Bütçesi : 

BAŞKAN — Bütçe müzakerelerine devanı 
ediyoruz. İçişleri, Emniyet ve Jandarma bütçele
rinin bölümlerine geçilmesini kabul edenler ... Et-
miyenler ... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 

B. 
101 

201 

202 

203 

206 

Lira 
5 320 

Kabul edenler ... 
Kabul edilmiştir. 

13 993 200 
Kabul edenler ... 
Kabul edilmiştir. 

768 360 

207 

Bakan ödeneği 
BAŞKAN 
Etmiyenler 
Aylıklar 
BAŞKAN 
Etmiyenler 
Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler .. 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir 
Merkez geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler .. 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir 
1178 ve 4598 sayılı kanunlar ge 
reğince yapılacak zamlar ve yaır 
dımlar 
BAŞKAN —> Kabul edenler .. 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir 
3656 sayılı Kanunun 5 nci mad 
desi gereğince ödenecek yaban 
cı dil para mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler .. 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir 

48 100 

1 319 200 

B. 
209 

Lira 

210 

5434 sayılı Kanunun 14 ııeü mad
desinin (D) fıkrasiyle 34, 38 
ve 39 neu maddeleri gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 
karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 

811 985 

655 200 

BAŞKAN — Bu bölüme ait bir- önerge var
dır Ali ihsan Sâbis'indir. Evvelki müzakereler
de okunmuştu. Bir kere daha hatırlatmak için 
okutuyorum^ ; 

Yüksek Başkanlığa 
1951 Bütçe tasarısında gider miktarlarını 

azaltmak için : 
1. İçişleri Bakanlığı Bütçesinde (Sahife 142, 

bölüm 210) 655 200 lira temsil ödeneği çoktur. 
Birer birer hesap edilirse makam sahiplerine ve
rilecek bu temsil ödeneğinin belki 500 bin liraya 
tenzili mümkündür. Bu cihetin yeniden tetkik 
edilmesini teklif ederim. 

Afyon K. Milletvekili 
Ali İhsan Sâbis 

BAŞKAN — önerge üzerine söz istiyen var 
mı 

BÜTÇE Ko. ADINA MAHMUT ÖÜÇBİL-
mez (Bolu) — Muhterem arkadaşlar, kıymetli 
General Ali İhsan Sâbis'in teklifi üzerine kısaca 
şunları arzedeceğim: Bu ödeneğin yekûnu 655 200 

3 000 liradır. 1950 senesinde ise 657 300 lira idi. Bu 
sene 2100 lira noksandır. Sebebi de münhal bu
lunan bir müsteşarlık (L) cetveline alınmış'oldu-

659 — 
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ğu için temsil ödeneği ve maaşı tasarruf edilmiş
tir. Bu ödenekle halen Bakanlıkta bir müsteşar 
ayda 175 liradan, 62 valiye 165 liradan, 434 kay
makama 100 liradan temsil ödeneği vermek su
retiyle gördüğünüz rakam hâsıl olmaktadır. Bu 
temsil ödeneği 5072 sayılı kanunla ihdas edilmiş
tir. Bu kanun kaldırılmadıkça tamamı tabiî kal
dırılamaz, fakat tenzili de yine ayrı bir kanun 
mevzuudur. 

BAŞKAN — Bu takriri nazarı dikkate alan
lar ... 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Bu takrir reye konamaz. 

BAŞKAN — indirmeye taallûk ettiği için 
her zaman reye konabilir. 

AHMED VEZÎROÖLU (Afyon Karahisar) 
— Miktar kanunla tâyin edilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, tatbikat bu yoldadır. 
önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... 

, AHMED VEZÎROÖLU (Afyon Karahisar) 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMED VEZÎROÖLU (Afyon Karahisar) 

— Muhterem arkadaşlarım, Büyük Meclis ka
nun yapar. Kendi yaptığı kanunlara evlevi-
yetle Büyük Meclisi teşkil eden arkadaşların 
riayet etmesi lâzımgeleceğinden bu teklifin 
reye konmaması iktiza eder. Çünkü verilecek 
temsil ödenekleri miktarları kanunla tâyin 'edil
miştir. Bu teklifi yapan arkadaş evvelâ kanunu 
değiştirecek veya kaldıracak teklifi huzuru
nuza getirmesi icaheder. Şimdi bu temsil öde
neği miktarı tenzil edilse dahi bütçede tas'ar-
ruf ^edilmiş olur. Bu itibarla reye konmamasını 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, önerge indirmeye mü
tealliktir. Büyük Millet Meclisinin salâhiyeti 
dahilindedir. Bir liraya indirmek suretiyle ta
dilât yapabilir. 

Önergenin dikkate alınmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... önerge kabul 'edilmemiştir. 

210 ncu bölümü oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmhiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
301 Merkez büro giderleri 66 800 

BAŞKAN — Bu bölümden tenzilât yapılma
sına mütedair bir önerge vardır. Bu önerge bü
tün bütçeye taallûk etmektedir. Bütün müte-
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ferrik masraflardan, döşeme ve demirbaştan % 
30 diğer kırtasiye gibi olanlardan % 20 olmak 
üzere tenzilât icrasını istiyor. 

•önerge hakkında söz istiyen var mı? (Ne 
lüzum var sesleri, reye reye sesleri) müsaade 
buyurun rica ederim, müdahale etmeyiniz. Sor
madan reye arzedemem. 

NECDET AÇANAL (Urfa) — Efendim, İçişle
ri Bakanlığının merkez ve iller bürolarında döşe
me üzerine oturan memur yoktur ve ne de di
zinde yazı yazan kâtipler vardır. Sepisinde, 
yazı yazacakları masa ve oturacakları iskemle 
mevcuttur. Bu bir sene zarfında bunlar da ta* 
mir görecek değildir. Farzedelim ki, bir sandal
ye, bir sürahi kırıldı, valinin marnken koltuk
larından birini veya masasının üzerindeki kris
tal bir tablayı satınca, değil bunun tamirini 
diğerlerinden birçoklarının daha bir senelik 
masrafını karşılar. (Gürültüler, Maşaaİlah ses
leri) Bendeniz bu tasarrufun nerelere sarfe-
dileceğini arzedersem tahmin ederim ki, kolay
lıkla kabul edeceksiniz. O da memleketimize 
turis celbeden tarihî eserlerimizin yıkılmak 
üzere bulunanlarını yıkılmaktan, inhidamdan 
kurtarmak için Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi
nin 415 nci bölümüne naklini düşündüğümüzü 
arzetmek isterim. Millî Eğitim Bütçesi görüşü
lürken ayrıca arzedeceğim. Memleketimize tu
rist celbetmek için daima konuşuruz. Turistler 
bizim, maruken koltuklarımızda oturmaya de
ğil, tarihî eserlerimizi görmeye geleceklerdir. 

BAŞKAN — Söz, komisyon sözcüsünündür. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MAHMUT 

GÜÇBILMEZ (Bolu) — Arkadaşlar bu konuda 
yalnız rakamları vermekle iktifa edeceğim. 
1949 senesinde bu bölüm 89 300 lira idi. 1951 
senesinde ise gördüğünüz üzere 66 800 liradır 
ve bu, dairesinde yaptığım tetkikata göre kıtı 
kıtmadır. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. 
BAŞKAN — Döşeme ve demirbaşlardan in

dirme yapılması hakkındaki önergeyi nazarı 
itibara alanlar... Almıyanlar... Nazarı dikkate 
alınmamıştır. 

301 nci bölümü kabul edenler.., Etmiyenler... f 

Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
302 iller büro giderleri 314 000 

BAŞKAN — Kabul edenler.., 
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B. Lira 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
303 Basılı kâğıt ve defterler 50 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf- ve telefon ücret 
ve giderleri 515 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira karşılığı 115 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler ' 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler* 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 979 202 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAHA KOLDAŞ (Çorum) — Arkadaşlar; 
kaymakamların murakabe ve teftiş işleri o ka
dar çoktur ki, bütün bunların görülebilmesi 
için senede onlara vermek istediğimiz kaynak
lara her. yıl tahsis edilebilen 50-60 lira harci-
rahla bunların takip ve teftiş edilmesine imkân 
yoktur. Bu itibarla kaymakam ödeneklerinin 
gelecek yıl bütçelerinde her halde çoğaltılması 
imkânım aramalarım saym vekilimizden rica 
ediyorum. 

Bu meyanda nüfus müdürlerine 10 bin lira 
tahsisat ayrılmıştır- 35 senelik memuriyet haya
tımda nüfus müdürlerinin nüfus sicilleri üzerin
de esaslı bir teftiş yaptıklarını hemen hemen 
görmedim. Gelirler bir iki gece otururlar, kü
çük bir temas yaparlar ve giderler. Bu itibarla 

.hakikaten çok bozuk olan nüfus teftiş ve mura
kabenin esaslı bir şekilde tanzimini bilhassa 
baştan başa değiştirilmeye muhtaç olan nüfus 
idarelerinin bu şekilde olsun incelenmesine mü
saade etmelerini sayın Bakandan rica ederim. 

Vali harcirahları bu meyanda hususi idare
lere yüklenmiştir. Bu itibarla gelecek yıllardan 
itibaren teftiş harcirah kısmına ait tahsisatla 
otomobil mubayaa ve masraflarının umumi mu
vazeneye alınması cihetlerini temin ederlerse 
mahallî idareler biraz daha geniş nefes almış 
ve asli hizmetlerini görmüş olabilirler. 

Nahiye müdürlerine verilen tahsisata gelince; 
her sene bu yolluklar verilir. Onlar at alıp mm-
takalarmı gezmek mecburiyetindedirler. Birçok 
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nahiye müdürleri muayyen mevsimlerde bâzı 
köyleri ve teşkilâtını gidip görürler. Nahiye 
müdürlerinin devir işlerini de esaslı şekilde tan
zim etmek mecburiyetindeyiz. 

Esasıen nev'i şahsına mahsus bu bucak teş
kilâtından istifade imkânlarının bu yönden ol
sun sağlanması zaruridir. Bunlar, usulen her 
ay gezdikleri köylerle teftiş ettikleri işler hak
kında bir rapor vermek mecburiyetindedirler. 
Fakat ekseriyetle ne gezerler ve ne de dolaşırlar. 
Gidenler de ekseriya bu raporları vermezler. Bu 
itibarla bunların esaslı tor' usule, prensibe bağ
lanmasını ve bucak müdürlerinin her ay gezecek
leri köyleri üstlerin önceden plânlamalarını sa
yın Bakandan rica ediyorum. 

Bu arada müfettiş yollukları ve miktarı üze
rinde durmak istiyorum. Müfettişlerimiz aded 
itibariyle çok azdır. Gerçi bu teşkilâtımızın esas
lı bir revizyona tâbi tutulması lâzımgeldiğini 
dün gece .bu bütçenin umumi konuşmalarında 
söylemiştim. Bugünkü miktarla müfettişlerimi
ze köy değij; kaza teftişlerimizi bile yaptıramı-
yoruz. Çoğunu muhtelif idari vazifelerimizde 
çalıştırmaktayız. Mümkün olduğu kadar esas 
vazifelerinde çalışmalarına imkân vermeliyiz.. 
Bunların üç, dört köyü görmekle iktifa etme
melerini temin etmeliyiz. Şunu da itiraf ede
yim ki müfettiş arkadaşlarımız kazaya yarım 
saat yol üzerindeki köylgre gider'er. Diğer 
uzak olan köylerimize uğrayamazlar. 

Köylerin hesap muameleleri karma karışık
tır. Bunu yoluna koymak lâzımdır. Köy Kanu
nuna. ve 3664 sayılı Kanuna göre, köyün mec
buri işlerinden başka, salma paralarının hiçbir 
yere sarf edilmemesi lâzımgelirken maalesef bun
lar ekseriyetle mecburi işler haricine; veya 
bütçeleri hilâfına sarf edilmiştir. Bunun Köy 
Kanununun 45 nci maddesi buyruğunca taz
mini icabeder. Aksi halde, bu şekil devam 
ederse köylüden binbir müşkülle alınmış olan 
salma paraları heder olur gider. 

Müfettişlerle; kaymakam ve bucak müdür
leri ile yaptırılacak devamlı ve İsrarlı teftişlerle 
ancak bu kanuni vecibeleri yerine getirmek ve 
binnetice köylüden toplanan salma paralarını 
köyün mecburi ve hayati olan işlerine tahsis 
eylemek mümkün olur. 

Bu meyanda şunu da rica edeceğim: Köy 
. teftiş lâyihaları yapılır gelir. Fakat bunlar 

ekseriyetle dairelerde kâtiplerin ve mümeyyiz-
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lerin ellerinde kalır. Halbuki şube müdürleri
nin işleri azdır, bu işle onlar alâkadar ola
bilir ve teftiş lâyihaları üzerinde esaslı şekilde 
durarak noksanlarını İsrarla takip edebilirler, 
halbuki hali fiili böyle değildir. Lâyihalar şu
belere gelir. Alelusul bir yazı ile vilâyete gön
derilir ve noksanlarının ikmali istenir. Gelince 
de esaslı bir inceleme yapılmadan teftiş heye
tine gider. Bu itibarla teftiş lâyihaları üzerinde 
bilhassa durulnfasmı rica ederim. Ancak bu 
şekilde hassasiyet gösterilirse teftişin bir kıy
meti olmuş olabilir ve teftişin öğretici vasfından 
alâkalıların faydalanması sağlanmış olabilir. 
Aksi takdirde bugünkü gibi alelade bir tezkere 
ile lâyihaları göndermek ve iade etmekle tefti
şin mahiyet ve maksadı kaybolmuş olur ve bu 
suretle de biribirimizi aldatmış oluyoruz. Yapı
lan masraflar da heder oluyor. Bir misal ar-
zedeyira: Geçmiş yıllarda İzmir'de bir beledi
ye reisinin aylarca teftişi yapılmış bu teftiş lâ
yihası, elimdeki bu bütçe lâyihasının iki misli 
hacmmda müfettiş lâyihası vardı. ,Bu müfettiş 
lâyihası bir tarfa atılmıştı, günlerce bu lâyi
hayı ambarlarda aradılar sandıklarda bulundu. 
Bu lâyihalar bulunduktan sonra bir suretle an
cak alelusul tetkik edildi ve tabiî tekrar am
bara gitti. Bu da gösteriyor ki, kanuni muame
lesi görülmiyen teftiş lâyihalarının hiçbir kıy
meti yoktur. e 

Hatırlıyorum Tosya Kaymakamı bulunu
yordum, köycülüğe ait bâzı yazılarım mahallî 
idareye gitmişti. On sene sonra vekâlette çalış
tığım sırada depoda ve ambarda bâzı şeyleri 
tetkik etmek icabetti, karıştırırken gerek be
nim gönderdiğim ve gerekse bâzı arkadaşların 
gönderdiği, evrakın zarflarının bile açılmadı
ğını gördüm ve şahsıma ait olanı aldım, bir hâ
tıra olarak saklıyorum. Bunun için bu işlerin 
esaslı bir şekilde hallini teftiş işlerine, teftiş şe
killerine ve teftiş lâyihalarına ve bilhassa bu 
lâyihalardaki mütalâaların İsrarla incelenip ge
reklerinin yapılmasının en büyük önemi verme
lerini sayın vekilimizden rica ediyorum. 

YUSUF KARSLÎOĞLU (Yozgad) — Efen
dim, bendeniz bu yollukların az olduğuna kani
im. Çünkü galiba yolluk olmadığından köylere 
gidemiyorlar ve köylerdeki birçok yolsuzlukları 
göremiyorlar ve önü alınmıyor. Köylerde hay
van hırsızlığı devam ediyor. Sebebi bâzı kürtler 
yazıldığı köylerin içine girmiyor şuraya buraya 
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üçer beşer ev yaparak kendileri hırsızlık ettik
leri gibi yataklık da ediyorlar köylüler bunlar
dan çok ıstırap çekmektedirler. Bunların köy
lere sokulması ve bir de her fenalığı yapan çin
genelerin iskânı icap eder. 

Köy Kanunu da tatbik edilmiyor. Köylüle
rimiz hemen hemen 50 sen» evvelki durumdan 
daha fenadırlar. Bundan sonra köylüler, Kanu
nu Medeni yürürlüğe gireli 25 sene olduğu hal
de, muhtarlıkta bir nikâh akti bile yapılmamış
tır. Bu yüzden-mahkemelerde dâva ikame edile
bilir, bizim nikâhımız yoktur diye. Belki yine 
bu yollukların azlığından o köylere gidilip gö-
rülmiyor. 

Bir Men'i İsrafat Kanunu vardır. Bu da 
25 - 26 sene olmuştur, bir kelimesi bile tatbik 
edilmemiştir. Köylüler 2 bin 3 bin lira'başlık ve
riyorlar. Bu yüzden kız kaçırmaları, katil hâdi
seleri oluyor. Bunlar birer derttir. (Alkışlar) 

Efendim, yine bu yolluğun azlığından ola
cak; 2311 numaralı bir Kanun vardır, bu kanun 
bilhassa köylülere bir kara belâ olmuştur. Bir 
rüşvet ve irtikâp mevzuu olmuştur. Seçim dairemi 
gezerken bana iki köy arasında bir mera müna
zaası anlattılar, bir taraf 300, öbür taraf 250 li
ra rüşvet verdiklerini söylediler; neticede ka
rar şu olmuş: İki tarafta el sürmiyeeek, mahke
menin kararı beklenecek. 

Daha birçok şeyler var fakat vakit dar şim
dilik bu kadarla iktifa edelim. 

BAŞKAN — Hüseyin Ortakcıoğlu. 
HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 

Muhterem arkadaşlar, dün ben de konuşan arka
daşlarım gibi birçok notları tesbit etmiştim. Bu 
davanın içinde başından beri çok sıkıntı çekmiş, 
birçok defalar tazyiklere maruz kalmış, hattâ 
valilerin baskısı ve tertibi yüzünden mahkeme
lere kadar gitmiş ve bu yüzden de fişe bağlan
mış bir arkadaşınızım. 

Gönlüm isterdi ki, İçişleri Bakanlığı bütçesi 
konuşulurken zaman tahdidi tamamen kaldırıl
sın. Çünkü deşarj ihtiyacındayız, arkadaşlar. 
4 - 5 sene bunu maalesef içimizi boşaltmak im
kânını bulamadık. (Gülüşmeler) 

Memleketimizdeki büyük işlerin yapılması, 
vatandaş ıstıraplarının dindirilmesi idare âmir
lerinin alâkasına, kudretine ve dürüstlüğüne 
bağlıdır. Bugünkü idare âmirlerinden demokra
tik sistem çok büyük hizmetler beklemektedir. 
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Bunların başında vatandaşa hüsnümuamele, 
işlerinde kolaylık, sürat ve suhulet sağlanması 
gelmektedir. 

BAŞKAN — Hüseyin Bey yolluklar üzerin
de konuşun, çok istirham ediyorum. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Devamla) — 
Bölüm üzerinde konuşuyorum. Bölüm valilere 
verilen yolluklar meselesidir. Valiler üzerinde 
konuşmak tamamen hakkımızdır. 

Merkez valileri, tetkik kurulu, müfettiş vali
ler, tamamen kaldırılmalıdır. Bunlara lüzum 
kalmamıştır. îdare âmirleri enerjik, kudretli 
ve dürüst karekterli ve temiz ruhlu insanlar ol
malıdır. Böyle insanlardan vali olduğu takdirde 
rüşvet alan, ir.tikâpda bulunan memurların ya
şamalarına imkân kalmaz. Rüşvet, irtikâp, sui
istimal hâdiselerinin kökünden halli için mem
leketimizde bu karakterde 63 valinin mevcudiye
tine mutlak ihtiyaç vardır. 

Demokrat Parti hükümeti, demokrasi zihni
yetini vilâyetlerde yerleştirecek 63 vali bulduğu 
takdirde bu memleketin idari ıstırabı tamamen 
dinmiş olacaktır. Bendeniz bu kanaatteyim. 

BAŞKAN — Başka söz alan yok. 
307 nci bölümü kabul edenler... Etmiyenler... * 

Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
308 4598 sayılı Kanun gereğince öde

necek tedavi giderleri ve yol
lukları 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 5 001 

BAŞKAN — Efendim,bu bölüme ait iki 
önerge vardır. Birincisi bu bölümün ikinci 
maddesine mütedairdir. Ali thsan Sâbis tara
fından verilmiştir. Bin lira giderin iki bin li
raya çıkarılmasını istiyor. Yalnız bu teklif ar
tırmadır. Artırma tek imza ile olamıyacağm-
dan o miktara ait olan önerge reye konmıya-
caktır. 

tkinci bir önerge vardır, onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İçişleri Bütçesinin 309 ncu bölümünün 3 ncü 

maddesiyle 312 nci bölümündeki giderlerin sı
fıra indirilmesini arz ve talep ederim. 

Diyarbakır Miletvekili 
M. Remzi Bucak 
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BAŞKAN — Remzi Bucak. 
REMZİ BUCAK (Diyarbakır) — Efendim, 

itiraf edeyim ki, bu faslı ve maddeyi gördü
ğüm zaman yüreğim titredi. Bu memleketin 
siyasi idare tarihinde kapkara bir leke olarak-
yer almış olan umumi müfettişlerin masraf 
bütçelerine, bir lira dahi olsun, Demokrat 
Parti Hükümetinin ilk bütçesinde bir paranın 
yer almış olması bendenizi üzüntüye sevketmiş-
tir. JVlalesef biz bu takririmizle başımıza De-
moklesin kılıcı gibi durmakta olan bu müessese
nin karşımızda durmasını istemiyoruz. Hükü
metten bu müessese hakkında noktai nazarları 
nedir, onu sormak istiyorum. Bir de bu men
fur müesseseyi kaldırmıyacaklar .mı? Bu hu
susta izahat rica ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MAHMUT 

GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Muhterem arkadaşlar 
benden evvel konuşan arkadaşımın sualine sala
hiyetli bakan cevap verecektir. Ben yalnız işin 
teknik tarafını arzedeyim. Bu gördüğümüz ge
nel müfettişlik giderleri olarak 1 lira, 309 ncu 
bölümün 3 ncü maddesinde: 312 nci bölümde de 
genel müfettişler giderleri olarak keza 1 lira 
meşhudunuz olmuştur. Malûmu ihsanınız ol
duğu üzere genel müfettişlikler 3656 sayılı Ba-
»em Kanunu gereğince ve 4644 sayılı muaddel 
kanun hükümleriyle evvelce yaşamış bir mü
essese idi. Sonradan, 1948 de Bakanlar Kurulu 
karariyle bu genel müfettişlik kadrosu (L) cet
veline alınmış, bu suretle hayatiyetine son ve
rilmiştir. Fakat kanunları halen meri olduğu 
için Bakanlar Kurulu arzu ettiğinde bu müesse
seler yine ihya edilebilir. İhyasına karar veri
lecek mi, verilmiyecek mi? Bu hususa Bakanın 
cevap yermesi lâzımdır. 

Asıl şunu arzetmek için huzurunuza çıkmış
tım : Bu kanunlar baki kaldıkça bu maddelerin 
sıfıra ircaına imkân yoktur. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon Sözcüsü
nün beyanatı üzerine bu önergeyi oyunuza ar-
zetmiyoruz. (Hükümetin cevabını bekliyoruz 
sesleri). 

Buyurun İçişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI RÜKNEDDİN NASU-

HİOĞLU (Edirne) — Efendim, İçişleri Bakan
lığı merkez ve taşra teşkilâtı ile alâkalı bir ka
nun hazırlamaktadır. Bu kanun gelince müfet-
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tisi umumilikler tamamen ortadan kalkmış ola
caktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Demokrat Parti 
iş başında kaldığı müddetçe memleketin başında 
Demoklesin kılıcı bulunamaz. (Bravo sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Bölümü aynen oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

B. Lira 
312 Genel müfettişlikler giderleri l 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Dumlupmar'da Zafer Bayramı 
töreni genel giderleri 7 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

417 . Nüfus işleri' 70 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

418 Milletvekili Seçimi Kanununun 
15 nci maddesi gereğince seçmen 
kütük ve kartlarının düzenlen
me giderleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 17 000 

BAHA KOLDAŞ (Çorum) — Efendim, dev
let yayın giderleri dikkatli alâka ile tedvir edil
mekte, idare mecmuası yaşatılmaktadır. Fakat, 
bununla beraber idare küçük memurlarının ka
nunlarımız ve buna ait mütalâalar üzerinde kü
çük broşürlerle neşriyat yapılması çok faydalı 
olur. Bu yapılmamaktadır. Bu meyanda evvelce 
köylüden % 1 neşriyat parası olarak Belediye
ler Bankasında toplanmış 60 - 70 bin lira kadar 
bir para vardır. Bunu tahmin ediyorum. 10 - 15 
bin lira köylüye bâzı köy eserleri i^in dağıtıl
mak suretiyle sarfedilmiştir. ondan sonra kalan 
paranın ne olduğunu bilmiyorum. Sayın vekil
den bu paranın nerelere sarfedildiğini ve halen 
durup durmadığını öğrenmek istiyorum. 3664 
sayılı Kanunun bir maddesi köy paralarının köy 
işlerinden başka bir yere sarfedilmemesini âmir
dir. Eğer bu para oraya buraya verilmiş ve 
umumi idare hizmetlerine tahsis edilmiş ise köy
lünün salmasından alman bu paranın ona iade 
edilmesini zaruri görürüm. Kanuni zaruret bu
dur. Bu işi Sayın Bakanın incelemelerini ve du-
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rumu mümkünse burada, değilse bilâhara izah 
buyurmalarını rica ederim. 

ÎÇÎŞLERI BAKANİ RÜKNEDDÎN NASÜ-
HÎOĞLU (Edirne) — Bendeniz, mahallî idare
ler umum müdürü iken böyle bir durumun mev
cut olduğunu biliyorum. Oradan ayrıldıktan 
sonra bu mevzua intikal edemedim. Bu dakika
da bu paranın vaziyeti hakkında sarih olarak 
bir şey arzedemiyeceğim. Yalnız şu kadar söy-
1 iyeyim ki, köylünün hakkı olan paranın isabet
siz bir yere sarfedilmesine imkân yoktur. Bu 
mevzuu ele alır tetkik eder, icabı kanunisini 
yaparım. (Soldan: Bravo sesleri) 

BAŞKAN — Bölüm hakkında başka söz isti -
yen yoktur. 

45"1 nci bölümü kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
452 4489 sayılı Kanuna göre staj için 

yabancı memleketlere gönderile
ceklerin yollukları ile başka her 
çeşit giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası kurum ve dernek
ler giderleri 7 000 

* BAŞKAN — Bunun hakkında bir önerge 
vardır, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Sayfa 145; bölüm 453 teki altı bin lira kon

gre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk 
ve giderlerini bu sene tasarruf maksadiyle kal
dırmak lâzımdır, icabında 476. bölümdeki 96 700 
liradan istifade olunabilir. 

Afyon 
Ali İhsan Sâbis 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MAHMUT-
GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Muhterem arkadaşlar; 
kıymetli generalimizin teklifiyle alâkalı bölüm
de meşhudumuz olan bin lira Brüksel 'deki İdarî 
İlimler Enstitüsüne katılma payı olarak taah
hüdümüz olan bir meblâğdır. Bu, Milletlerarası 
İdarî ilimler Enstitüsünün 30 ncu maddesine 
taallûk etmektedir. Bu maddeye istinaden ve 

ı nüfus esasına göre muayyen bir nispette öden-
J mesi ve mütebakisinin takdire bırakılması surc-
j tiyle taayyün eden bir aidattır. Bu bizim de bu 
i nispet dâhilinde taahhüt ettiğimiz bir miktar-
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dır. Bu geçen sene de bin lira idi, bundan evvel
ki senelerde 1949, 1948 senelerinde dahi yine 
bin lira idi. (önerge altı bin liraya aitti sesleri) 
Altı bin lira olan kısmı da şudur; bu konfransa 
iştirak eden delegeye verilecek yolluklardır ve 
buraya geçen sene Brüksel'de yine idari İlimler 
Enstitüsü kongresinde 8 - 12 gün süreceği bildi
rilmiş olan belediyecilik kongresine bir delege 
gönderilmiş ve bu harcirah gecen sene orası için 
sarf edilmiştir, sarf miktarı da burada görülmü
yor. Geçen sene bu miktar altı bin lira olarak 
bütçeye konulmuştur, bu itibarla beynelmilel 
temaslar bakımından fayda mülâhaza edilmiştir 
takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — İçişleri Bakam. 
İÇİŞLERİ BAKANI RÜKNEDDÎN NASU-

HİOĞLU (Edirne) — Arkadaşlar idari ilimler 
mevzuu günden güne beynelmilel geniş bir ma
hiyet almaktadır. Onun için dünyanın bugünkü 
gidişine ve muasır devletlerin idari sistemleri
ni lâyiki ile bilmek için onlarla olan münase
betlerimizi kesecek bir vaziyet ihdasını doğru 
bulmuyorum. 

Esasen küçük bir paradır. Türk Devleti Av
rupa camiasında bulunan bir devlet olduğu, 
diğer devletlerle daima temas halinde bulundu
ğu nazarı dikkate alınarak bu tahsisatın kabu
lünü rica ederim. 

İSMAİL AŞKIN (Bilecik) — 1950 senesin
de bu kongreye kim gönderilmiştir? Sayın Ba
kandan rica ediyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI RÜKNEDDÎN NASU-
HİOĞLU (Devamla) — 1950 senesinde Balıke
sir'den Sıddık Tümerkan gönderilmiştir. 

Sebebine gelince: Kendisi o vakit Umum 
Müdür olmak itibariyle gönderilmiştir. Bir in
sanın umumi bilgisinden istifade için bu zatı 
göndermek lüzumunu hissettik. Nitekim kendi
leri kıymetli rapor vermişlerdir. Siyasi vaziyeti 
ne olursa olsun vazifeli olması, müdürü umumi 
olması dolayısiyle o vakit buraya gönderilmesi
ne lüzum görülmüştür. İsmini de arzettim, ha
ta etmişsek itiraf ediyoruz, konulan tahsisat 
bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur, Öner
geyi oyunuza arzediyorum; kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmemiştir. 

453 ncü bölümü kabul eednler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 
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476 Kaymakamlık ve bucak mü
dürlüğü kursları ve İçişleri 
meslek kursu 106 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 40 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesi: 

BAŞKAN - . Efendim, Emniyet Genel Mü« 
dürlüğü Bütçesinin bölümlerine geçiyoruz: 

B. Lira 
201 Aylıklar 24 345 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Hizmetliler ücreti 283 020 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 2 
BAŞKAN -r- Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle 
tercümanlarının ücretleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler.., Et. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 2 091 640 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yaban
cı dil para mükâfatı 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

208 3201 sayılı Kanunun 86 neı 
maddesi gereğince verilecek para 
mükâfatı 10 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 
ve 39 nen maddeleri gereğince 
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B. Lira 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sand^ğna yapılacak ödemeler 1 883 157 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

212 4367 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek er tayını karşılığı 2 698 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

214 Hazarda emniyet ve asayişi mu
hafaza uğrunda yaralanan veya 
şehit düşen polis âmir ve me- m 
murlarma 1475 sayılı Nakdi Taz
minat Kanunu gereğince veri
lecek tazminat 1 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez büro giderleri 17 000 

BAŞŞAN — Bu bölüme döşeme ve demirbaş 
birinci ve ikinci maddelerinden yüzde 20 - 30 
indirilmesine ait bir önerge vardır. Bu önergeyi 
reyinize arzedeceğim. Bu önerge hakkında söz 
istiyen var mı? Yoktur. Komisyon sözcüsü de 
söz istemiyor. Bu hususta çok konuştunuz. O 
halde önergenin dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bölüm 301 neî bölümü kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

B. 
302 İller büro giderleri 

Lira 
290 000 

MEHMET ÖZDEMİE (Kayseri) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET ÖZDEMÎR (Kayseri) — İller 

büro giderlerindeki 290 000 lira; bu bilhassa em
niyet teşkilâtında pek az miktardır, bir müna
sebetle bir ilçede emniyet komiserliğine gitmiş
tim. Orada gördüm ki: ifademi zabtedecek kâ
ğıtları, şeritleri yoktu. Cebimden para verdim. 
Bana acı acı dert yandılar. Buraya gelip vazi
yeti bildirdim. Emniyet dairesinin şerefiyle oto-
ritesiyle mütenasip bir tahsis yapılmasını rica 
ettim. Bu kürsüden de tekrar rica ediyorum. 
Bu gibi âciz vaziyete düşülmemesine bilhassa 
dikkat edilmelidir. 

BAŞKAN — Buyurun Suad Başol. 
SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Muhterem 

arkadaşlar, bu sene acemiliğimize çattı bu iş. 
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(Gülüşmeler) Bir önerge vermiştik; kırtasiye
den % 20, mefruşattan % 30 indirilsin demiş
tik. Görüyorum ki, kabul edilmedi. Yüksek 
Meclisin temayülüne uyuyoruz, eğer bu önerge
ye imza koyan arkadaşların da muvafakati var
sa, bu önergeyi ben geriye alacağım. (Var ses
leri) (Bravo sesleri) 

BAŞKAN — önerge geri verilmiştir. 
302 ııci bölümü kabul edenler.. Etmiyenler.. 

Kabul edilmiştir. 
Bölüm kabul edildi. 

B. 
303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

405 

406 

Et-

Et-

Başılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
vo giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
İller kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 

^AŞKAN — Kabul edenler.. Et 
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Tedavi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler 
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler 
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Süvari polis hayvanları ve polis 
köpekleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Haber alma giderleri 

Et-

Et-

Et-

Lira 
19 000 

326 466 

150 000 

9 000 

158 002 

63 000 

144 000 

70 001 

203 500 

BAŞKAN — 406. bölüme dair bir önerge 
vardır. Okuyoruz. 

3. Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesinde 
(Sayfa 160; bölüm 406) daki 203 500 lira haber 
alma giderleri pek çoktur. Esasen yirmi sene
den beri Halk Partisi idaresinde bu para ayniy
le tahsis olunmuştur. Demokrat Hükümet za
manında bu giderin 150 bin liraya indirilmesini 
teklif ederim. 
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KÂTİP FÜEUZAN TEKİL (İstanbul) — 

Bu da General Ali İhsan Sâbs'in önergesinden-
dîr. 

BAŞKAN — Bu önerge üzerinde söz istiyen 
var mı? 

Komisyon sözcüsü. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MAHMUT 

GÜÇBlLMEZ (Bolu) Muhterem arkadaşlar, bu 
mevzudaki hassasiyetinizin sebebini bilerek tek
lifin nasıl bir iç arzusundan ileri geldiğinin 
farkındayım. Ben onun üzerinde bir şey söyle-
miyeceğim. Takdir yüksek heyetindir. 

Yalnız bendeniz bu ödeneğin elimizdeki mev
cut rakamlara göre 1946 dan bu tarafa bir lira 
dahi değişmeksizin aynen gelmiş olduğunu ar-
zetmekle iktifa edeceğim. Bu münasebetle şunu 
da hatırlatayım. Süreyya Endik arkadaşımızın 
mevzuubahis ettiği ve Kahire seyahati ile alâ
kalı 500 bin liralık artışın benzeri bir artış bu
rada hiç olmamıştır. Daima 203 500 lira olarak 
gelmiştir. Ama bugünkü rejimde istihbarat için 
bu para çoksa, takdir yüksek heyetinizindir. 

BAŞKAN — Remzi Bucak. 
REMZİ BUCAK (Diyarbakır) — Efendim, 

bir iki gün evvel muhterem Devlet Bakanının 
vermiş olduğu rakamlar ki, bir hüsnü talih di
yeceğim ben de güya onların kara dedikleri liste
cin içinde mevcudum. Bu da bize gösteriyor ki, 
maalesef haber alma dedikleri hafiyelik bu mem
lekette ancak namuslu vatandaşı lekelemek ve bir 
iki tane soysuz memurun sırf kendi kursağını 
doldurması için herkesi kötülemekten başka bir 
şey yapmamıştır. Kurulduğu günden bugüne ka
dar ne gibi delillerle hizmetini ispat edecek du
rumdadır? Bu iş için 203 bin lira çok paradır, 
hattâ tasfiyesi lâzımdır. İndirilmesi teklif edi
len miktar yerindedir. İstirham ediyorum bu 
miktarı tenzil ediniz. 

Benim ricam budur. Hiç olmazsa bu memle
ketin vicdanında huzur teessüs etmiş lOİsun. 

BAŞKAN — Ali İhsan Sâbis. 
ALİ İHSAN SÂBİS (Afyon Karahisar) — 

Sayın arkadaşlarım; şüphe yok ki, emniyet teş
kilâtı için bir istihbarat bürosuna da ihtiyaç var
dır. Fakat T)unun suiistimal edildiği sabittir. 
Nitekim komisyon sözeüsü de itiraf etti ki 1946 
dan beri bu para sarfedilmiş ve aynen verilmiş
tir, bu sarfiyatın nerelere yapıldığı da evvelki 
günlerde okunan dosya ile sabittir. Bunun içe
risinde benim de ismim vardır. 
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Aziz arkadaşlarım; 27 seneden beri Emniyet 

Genel Müdürlüğünün geceli gündüzlü takibi al
tındaydım, hattâ bir gece evimin, karşısındaki 
kundura dükkânını açtılar birkaç defa emniyet 
memurları ile yüz, yüze geldik, tu diye tukur
dum. bu kadar ağır hakaret yaptığım halde yi
ne takibata uğruyordum, bu para işte bunlar için 
sarf ediliyordu. 203 bin 500 lira olarak teklif 
edilen bu ödeneğin, 53 bin liraya tenzil edilmek 
suretiyle yaptığım teklifin kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Celâl Yardımca. 
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Aziz arka

daşlar, muhterem Ali İhsan Sâbis Paşa Hazret
lerinin söylediği mahzurların içinde bulunan 
vatandaşlarınızdan birisi de benim. Paşa sene
lerce takip altına alındı. Eh bir paşaydı, ne bi
leyim siyasi hayatı vardı. Fakat ben bir avukat 
olarak kendisini müdafaa ettiğim için beni de 
takip altına aldılar. Hattâ evimde arama yaptı
lar. Yalnız şu noktada paşadan ayrılıyorum. Bu 
devam edegelen hürriyet düşmanlığı her günkü 
müzakereden anladığımız veçhile dünün seyyi-
atı idi. Demokrat Parti Hükümeti tarafından bu 
gibi çirkin ve habis maksatlarla bütçeye tahsisat 
konmuş bulunması akıldan geçmez. Acizane ha
tırlatayım ki, bugün Adalet Komisyonunuzda 
derdesti tetkik bulunan Türk Ceza Kanununun 
141 ve 142 nci maddelerini teşkil eden suçlar 
vardır. Bu ifade ile neyi kasdettiğimi anlıyor
sunuz. Sinsi sinsi hareketlerle memlekete yayıl
mak istidadı gösteren komünizme karşı memle
kette bir seferberlik ihdas etmek zaruretindedir. 
Komünistlik suçlarını takip etmek, elemanlarını 
meydana çıkarmak memleketin gizli istihbaratı
na kuvvet vermek zorundayız. Hükümet burada 
basiretkârlık göstererek sadece istihbarat demiş
tir. Halbuki Devletin gizli, kontr espiyanoj faa
liyeti bu istihbarat servisine bağlıdır. Bu iti
barla bendeniz bu noktadan muhterem ve çok 
sevdiğim aziz paşamdan ayrılıyorum. Tensip bu
yurursanız bu masraf olduğu gibi kalsın. (Reye 
sesleri). 

İÇİŞLERİ BAKANI RÜKNEDDİN NA-
SUHÎOĞLU (Edirne) — Arkadaşlar, muhterem 
Celâl Yardımeı'nın buradaki sözlerine tamamiy-
le iştirak ediyorum ve o noktayı teyit ediyorum. 

Sabık Hükümet zamanında mestur tahsisatın 
şu veya bu şekilde kullanılmış olması veya olma
ması bizi ilzam etmez. Bu, yeni Hükümetin ema
netine vermiş olduğunuz bir paradır. Biz bunu 
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B. lira 

ile bunlara memur edileceklerin 
gerekli giderleri 16 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler:.. Kabul edilmiştir. 

418 Polis telli ve telsiz telefonları ve 
telsizleri işletme giderleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 3 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj için 
yabancı memleketlere gönderile
ceklerin yollukları ile başka her 
çeşit giderleri 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası kurum ve dernek-

B : 50 24. 
en meşru, ve en isabetli olan yere sarfedeceğiz 
ve bunun sarf sistemini tamamen değiştireceğiz 
arkadaşlar. 150 bin de suiistimal edilebilir, 200 
bin de suiistimal edilebilir veya edilmez. Onun 
için bilhassa memleketimizin bulunduğu mevkiin 
ve dünya ahvalinin geçirmekte olduğu hareket
lerin şümulü nazarı dikkate alınacak olursa iç 

. bünyemizi fena fikirlerden ve bir nevi hastalık
lardan korumak için bu tahsisatın en esaslı yer
lere sarfedileceğine itimat buyurmanızı rica ede
rim. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) - , 
Biz bu tahsisatı kabul edelim, ancak bunun ev
velce olduğu gibi siyasi partiler aleyhine kulla-
nılmıyacağmı sırf komünistlerin takibinde isti
mal edileceğini bize açıkça ifade etsinler... (Gü
rültüler) . 

İÇİŞLERİ BAKANI RÜKNEDDÎN NA-
SUHİOĞLU (Devamla) —r. Bu para, sureti isti
mali açıkea konuşulacak hususlara taalluk etme
diğini takdir buyurursunuz. Yalnız şunu arze-
deyim ki dün akşam mevzuubahis edilen takibat 
meselesi, Demokrat Partinin kitabında yazılı de
ğildir, arkadaşlar. (Soldan bravo sesleri, alkış
lar). 

BAŞKAN — Buyurun Tekelioğlu... 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Arka

daşlar, bu takip işi yeni değildir. 30 seneden 
beri devam eder. Fakat Demokrat Parti idare
sinin artık böyle fuzuli işlerle uğraşmıyacağma 
emin olduğum için bu bölümün aynen kabulünü 
teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, önergenin dikkate 
alınmasını kabul edenler... Etmiyenler... önerge 
kabul edilmemiştir. 

406 ncı bölümü kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
410 Giyecek ve teçhizat 1 312 500 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

416 Okullar giderleri 314 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

417 Gözetim altında bulunanlarla 
hudut dışına çıkarılacakların 
veya memleket içinde yer değişr 
tirmeye mecbur edilecek yaban
cıların gönderme, iaşe giderleri 

9 900 

BAŞKAN — Efendim, 453 ncü bölüm hak
kında bir önerge vardır. 

4. Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesinde 
(Sayfa 161, bölüm 453) deki 9 900 liranın tay-
ymı teklif ederim. Kongre ve konferanslara bu 
yıl tasarruf için iştirak edilmesin. 

Afyon 
Ali İhsan Sâbis 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü konuşmak 
istiyor. (Lüzum yok sesleri) 

KOMİSYON ADINA MAHMUT QÜÇBÎL-
MEZ (Bolu) — Arkadaşlar izahat emrederseniz 
arzedeyim. (İstemez sesleri) 

Yalnız şunu arzedeyim ki, gene beynelmilel 
teşekküllere taahhüt dairesinde katılıyoruz. Ge-" 
çen sene de emniyetten Azmi Yumak isminde bir 
arkadaş gönderilmiş, tetkikat yaptırılmıştır. 
Bu sene de vâki olacak davete Hükümet namına 
icabet edilecektir. 

BAŞKAN — Efendim, önergenin dikkate 
alınmasını kabul edenler... Etmiyenler... öner
genin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Bölümü aynen kabul edenler... Etmiyenler... 
Bölüm aynen kabul edilmiştir. 

B. Lir» 
455 Prevantoryum ve sanatoryum 

yönetim, iaşe, ilâçlar ile sair ge-
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ile bunlara memur edileceklerin 
gerekli giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler:.. Kabul edilmiştir. 

418 Polis telli ve telsiz telefonları ve 
telsizleri işletme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj için 
yabancı memleketlere gönderile
ceklerin yollukları ile başka her 
çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası kurum ve dernek
ler giderleri 

- 6 6 8 — 



B : 50 24.: 
B. Lira 

* nel giderler 40 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Bt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen-yıl borçları 11 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yular borçları 34 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

601 Yüksek öğretim kurumlarında 
okutturulacak öğrenci giderleri 5 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

RİFAT SİVÎŞOĞLU (Zonguldak) — Bende
niz kanunun tümü konuşulurken polis okulları 
hakkında söz almak istiyordum. Sayın Başkan 
kabul edenler... Etmiyenler,.. derlerken okadar 
süratli gittiler ki, söz almaya vakit bulamadım. 
Onun için şimdi söyliyeceğim. 

Efendim; meslek ortaokulları bahis konusu 
olunca hatırıma şu geldi. Geçenlerde bir vilâyet 
merkezinde bir kaç kişi birbirine giriyor; kimi
nin elinde biçak, kiminde sopa. Polisler de resmî 
kisveleriyle bu hâdiseye karşıdan bakıyorlardı. 
Halbuki her zabıta ^nemurunun mâni tedbirler 
almakla da mükellef olduğu inkâr edilemez. Po
lis böyle seyirci kaldıkça vaka ilerledi, nihayet 
biçaklar, saldırmalar biribirine girdi, yaralılar 
yere serildi ve yaralıyanlar da kaçtılar. Bunun 
üzerine bir kısım polis yaralıları hastaneye kal
dırırken diğer bir kısmı da canilerin peşine 
düştü. 

Binaenaleyh mekteplerde ders verilirken 
zabıta memurlarının tedabiri maniayı almakla 
da mükellef oldukları tedris ve telkin edilmeli
dir. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

İÇİŞLERİ BAKANI RÜKNEDDlN NASU-
HlOĞLU (Edirne) — Arkadaşımızın beyanatını 
dinlerken bulunduğum yerde geniş sahneyi ta
kip eder gibi oldum. 

Arkadaşlar; zabıta vakaları çok kısa ve ani 
olur*ve çok kısa sürer. Polis teşkilâtımız, böyle 
kama ve biçak ile düğüşen insanları uzun müd
det seyerettikten sonra sahnenin tamamlandığı 
ve yaralıların hastaneye gönderildiği ve diğer
lerinin de kaçtıkları şeklindeki beyanlarına iş
tirak edemiyeceğim. Çünkü bu yaralanma ve ya* 
ralama <çok kısa zamanların ifadesidir. Bu gibi 
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hâdiseler çok kısa bir zaman içinde başlar vö 
biter, şunu arzedeymi ki; emniyeti umumiye, za-
bıtai mania hususunda bâzı tedbirler hazırlamak 
üzeredir. Bu hazırlandıktan sonra, adlî zabıta 
ile vatandaşa rahat verdirecek şekilde ayarla
mak lâzımdır. 

Hattâ bunun içindir ki, biz, teşkilâtımızı 
şimdi böyle kuvvetli ve toplu karakollardan ziya
de, halk içine uzanan devriyeler, noktalar halin
de genişletmek istiyoruz. Yüksek Meclisin zâbı-
tai mania vazifemizi bütün dikkatiyle takip et
mesinden ancak memnuniyet duyuyoruz. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Polis Enstitüsünde kaç öğretmen vardır ve eski 
Lalapaşa kaymakamı bu enstitüde öğretmen 
midir? 

IÇlŞLLERl BAKANI RÜKNEDDlN NASU-
HÎOĞLU (Edirne) — Şu dakikada bir şey arze-
demem. Bu sene bütçe müzakeresinde halen 
münhal olan kadroları (L) cetveline -aldığımızı 
hatırlıyorum. Fakat eski Lalapaşa kaymakamı 
şu dakikada nerededir bilmiyorum. Şayet huku-
kan yapılacak bir şey varsa, bu yapılacaktır. 
Eğer hukuk ve kanun vazifesini yapacak halde 
ise bunda endişe buyurmayınız, yapılacaktır. 
Siz bir hukuk insanısınız, hukukan yapılacak 
bir şey yoksa bunu takdir edersiniz, onu da ka
bul etmek lâzımgelir. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — Bu, 
sualime cevap olmadı ki.. 
me cevap olmadı ki.. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Bölümü ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

B. Liraı 
901 Onarma 165 000 

BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

902 Teknik gidereler 80 000 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Buna ait bir 
sözüm var. 

Muhterem arkadaşlar, bu Emniyet Genel Mü
dürlüğünün bâzı arabalarının içinde telsizler var. 
Bu telsizler işinde gayet mühim denilecek kadar 
suiistimaller yapıpldığını, Emniyet Müdürlüğü
nün, bünyesinde vazife alan arkadaşlar bana 
izah ettiler. 

Meselâ, istanbul'da bir arabanın içerisine 17 
bin lira değerinde bir telsiz konmuş ve ondan 
sonra telsiz sökülmüş garaja konmuştur. 

— m — 



B : 50 24.2 
Yine enmniyet müdürlüğü içinde telsiz ara

baları ve telsizler muattal vaziyettedir. Ben bir 
temenni olarak Sayın, Bakanımızın bu işi tahkik 
ye tetkik etmesini istirham ediyorum, bu bir. 

İkincisi: Haberleşmede iki yüz küsur bin li
ralık bir ödeneği kabul ettik. On dakika: evvel 
konuşulan bir mevzuu Moskova Radyosu bugün 

: §u oldu, diyor. Buna bir misal olarak Zongul
dak'ta, Ereğli Kömür işletmesinde bir kadın hâ
miledir, doğumu yaklaşmıştır, can kurtaran araı-
bası geliyor ve hastaneye götürüyor. Yolda ara
bada doğum oluyor. Bundan ne hastanenin ve 
ne de başkasının kusur ve kabahati vardır. Bun
dan ancak tabiatin isticali vardır. Hâdiseden 
iki saat sonra Moskova Radyosu, « Zongul'dak'ta 
Türk îşçilerjne reva görülen haller » diye bu hâ
diseyi söyledi. Emniyet Genel Müdürlüğüne bir 
mektup yazdım,; (Zonguldak'ta şebeke vardır, yu
va vardır. Bunları keşfetmek önlemek lâzımdır) 
dedim. Bendeniz az çok bu işlerden anlarım. 
Tayyare alaylarında telsiz subaylığı yaptım. 
Kestirme cihazları vardır; bunlar vasıtasiyle bu 
yuvaları bulmak mümkündür. Emniyet Genel 
Müdürlüğü şimdiye kadar böyle bir telsiz yu
vasını keşfedememiştir. Binaenaleyh, Sayın iç
işleri Bakanından rica ediyorum, bu memleketin 
millî varlığını, memleketin, faziletlerini; ahlâkını, 
kültürünü mahvetmek için çalışan memleket için
deki grupları, yuvaları meydana çıkarmalarını ve 
bu telsiz işine çok ehemmiyet vermelerini rica 
ediyorum. Saygılarımla... 

İÇIŞLER! BAKANI RÜKNEDDÎN NASU-
HlOĞLU (Edirne) — Suat Başol arkadaşımız 
büyük bir telsiz suiistimalinden bahsettiler. Va
ziyet şudur: 

Arkadaşlar, vazifeyi aldığım vakit bende
niz de bu şikâyetlerle karşılaştım. îki firmanın 
rekabetinin doğurmuş olduğu karşılıklı şikâyet
lerdir. Alman istasyonlar 34 tür. Bunlara top
tan 165 bin lira verilmiştir, bedelleri bu kadar
dır. Bu itibarla bir tek istasyonun 17 bin lira 
olmasına imkân yoktur. Vasati olarak beş bin 
lira düşüyor. Bu şikâyetler üzerinde biz mesele
yi tetkik ettik, hem hukuki, hem de fennî ba
kımdan; bizim hukuk müşavirliğimiz mukavele 
bakımından tetkik etti, parayı vermedik, Mali
ye Bakanlığından da sorduk, Maliye Hukuk Mü
şavirliğinden mütalâa aldık yine parayı verme
dik. Bu gelen raporlar üzerinde ayrıca istan
bul 'a yazdık, istanbul Teknik Üniversitesi ele- v 
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manian tarafından yapılan tetkikat üzerine 
bunların işler ve kabili istifade olduğu »rapor-
landı. Bunun üzerine tediyatta bulunduk. Bu
gün bu makinelerin birkaçı yedekte, diğerleri 
de faaliyettedir. Bunlardan istifade etmekteyiz. 

Maamafih bu meselede kabili tahkik bir ci
het kalmışsa onu da yerine getirmek vazifemdir. 

Diğer taraftan memleket dâhilinde telsiz 
vericileri üzerinde Emniyet Umum Müdürlüğü 
dikkatle durmaktadır. Bâzı şüpheler karşısın
da kalmaktayız. Fakat yaptırdığımız tetkikat 
neticesinde bâzılarının yakın istasyonlar oldu
ğunu ve bir kısmının da memleket dâhilinde 
bize ait askerî istasyonlar bulunduğunu görü
yoruz. Buna rağmen tetkikatımız, taharriyatı-
mız devam etmektedir. 

Fennî imkânlar dairesinde araştırarak bu 
yuvaları, eğer varsa, bulacağız. 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Bu husus
taki taharriyatta, kâfi derecede eleman var mı
dır? (Kürsüye sesleri) 

Bakandan ufak bir şey rica edeceğim, istan
bul Emniyet Teşkilâtında bu hususta taharriye 
tahsis edilmiş kaç eleman vardır? Ve dimağen 
bu elemanlar bunları bulmaya ve bu işi tetkik 
ve takip etmeye kifaye'tli insanlar mıdır? Çün
kü işittiğime göre kocaman istanbul'un birinci 
şubesinde 12 memurları vardır. 6 tanesi büro 
işi ile meşguldür, istanbul hudutlarını göz 
önüne getirin, 6 tanesi de yalnız kahvelerde 
gevezelik eden bu tehlikenin iptidai unsurları
nın sözlerini dinlemekle vakit geçirmektedirler. 
Telsizleri ve bu yuvaları bulmak için bunların 
ne kültürleri ve ne de dimağları müsait değil
dir. Bu hususta ne düşünüyorlar, lütfen tenvir 
etsinler. Bu teşkilât kemiyet ve keyfiyet iti
bariyle çok ıslah edilmelidir. 

İÇİŞLERİ BAKANI RÜKNEDDlN NASU-
HÎOÖLU (Edirne) — Yapmakta olduğumuz ta
harri usullerini ve şekillerini burada sarahatle 
ve madde madde arzetmekliğime zannederim 
ki, Yüksek Meclisiniz hiç müsaade etmez. Bir 
hırsızı ararken ayağına takunya giyerek, ben 
geliyorum diye aranmaz. Onun için bizim bu 
taharri işlerimizi işin icabına ve ciddiyetine göre 
yapmakta olduğumuza muhterem Moean'm da 
iştirak etmesini rica ediyorum. 

istanbul'da bulunan arkadaşlarımızın kah
velerde bulunması da vazifeleri icabı olabilir, 
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gevezelik de edebilirler, bunlar yine vazifeleri 
icabıdır*. Şu halde bu mevzu üzerinde Emniyeti 
Umum iyenin ve arkadaşlarımızın ciddi çalışma
sını Yüksek Heyetinizin itimadı tam olursa çok 
müsterih olurum. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Muhterem 
arkadaşlar; huzurunuzu ikinci defadır ihlâl et
tiğimden dolayı affmızı rica ederim. 

Şimdi benim konuşmalarımda ne sayın ba
kana ne de bu işte çalışan kıymetli arkadaşları
ma, bir tarizim yoktur. Demokrat Partinin iç
işleri Bakanlığı her şeyden evvel bu ideoloji sa
hiplerinin bu "memleketin topraklarından Millî 
hudut dışarısına attırılmalarmı rica ederim. 
Telsizlerle yapılan tetkikler ne efkârı umumi-
yeyi ne de yüksek heyetinizi tatmin etmemiştir, 

Ufak bir hâdise arzedeyim. 
Meselâ Ahmet, Mehmet, Hüseyin toplanıyorlar. 

Sen 2ö de, sen de 17 de, ben de 16 diyeyim üstümde 
kalsın. Beş tane firma diye gösterilen mesele 
yalnız bir kişiden ibarettir. Bunun için mah
keme, hâkim buna ne diyecek? Bukadar fi
yat, arasında en az fiyat veren ben olduğum için 
bittabi bana verecektir. (Alkışlar). 

İş böyle olunca hâkim, işe beş kişi talip ol
muş, en az fiyat bu olduğu için buna verilmiş 
binaenaleyh bunu suçlandıramayız der. Bun
dan böyle alışverişlerde alâkalıların esaslı hare
ket edeceğine inanıyoruz. 

Telsizlerin maddi kıymetinden ziyade bun
ların işleme tarzları üzerinde durmak istiyo
rum. Her zaman bildirdiğimiz gibi Zonguldak 
büyük bir endüstri merkezidir. Karabük Demir 
Çelik Fabrikası, ateş tuğlası Zonguldak'tadır, 
Komünistler melanetlerini orada yapmaya yelte-
niyorlar. iftiharla söyliyeyim ki, bu yabancı 
ideolojilere karşı Türk işçisi... ve efendimiz Türk 
köylüsü aşı tutmamaktadır. Türk köylüsü ve 
Türk işçisi bu gibi şeyleri lanetle karşılamakta
dır. Gelik ocağımın yüz numarasının kapusuna 
tebeşirle: (mutlak hürriyet istiyorsan komünist 
ol) diye yazılmış yani lâyık olduğu yere yazıl
mıştır. 

Yani onu yazan da ha kelimenin 100 nu
maradan başka bir yere lâyık olmadığını bile
rek yazmıştır. Binaenaleyh Emniyet Genel Müdü
rü ve Sayın içişleri Bakanından istirham 
ederim. Zonguldak Vilâyetine karşı çok hassas 
hareket etsinler.. Oraya yalnız; Millî Emniyet-
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ten bir adam göndermekle veya orada polis 
teşkilâtımız var demekle iktifa etmesinler: Tel
sizi bilen, manipleden anlıyan ve bu işlerin 
kurdu olan arkadaşları orada gizli olarak bu
lundurmak lâzımdır. Biz biliyoruz, içindeyiz 
kim geliyorsa derhal haber alıyorlar hattâ ge
çenlerde Kasım Gülek gelmiş Moskova Radyosu 
onu da söylemiş. Demek ki, Zonguldak'ta mu
hakkak bir yuva var. Eğer kendisine uygun 
bir muhit bulsa sabotajlar olur, infilâklar ,olur. 
trenler vapurlar işlemez hale gelir. Hassasiye
tim bu noktadandır. Yoksa söz söylemek he
vesiyle karşınıza gelmedim. Bu kürsüden rica 
ediyorum. Zonguldak Vilâyeti ve çevrelerinde 
içişleri Bakanliğı ve erkânı çok hassas hareket 
etsinler. Ve Zonguldak hayat ve sanayiimiz 
için tek kaynaktır ve tek endüstri merkezimiz-
dir. Mâruzâtım bundan ibarettir. (Alkışlar) 

BAŞKAN - - 902 nci bülümû kabul edenler... 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığı, Bütçesi: 

BAŞKAN — Jandarma Genel Komutanlığı 
Bütçesinin bölümlerinle geçiyoruz. 

B. Lira 
201 Aylıklar 14 540 540 

BAŞKAN — Bu bölüm hakkında hir önerge 
vardır. 

Daha evvel, söz istiyen yar mı? 
SINAN TEKELlOÖLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar, jandarma artık meslek olmaktan 
çıkarak Millî Savunma Bakanlığı emrine, giren 
mükellef ye vazife ifası için orduya iltihak 
eden askerlerin vazifesi olmuştur. Jandarma. 
mesleki hakkında bundan evvelki iktidar jan
darmayı polisle birleştirmek üzere bir karara 
varmıştı. Fakat arkadaşlar, bunun birleştiril-' 
mesi oldukça mühim bir mebaliğe vabeste ol
duğunu anladığı için onu yapamadı, Yalnız bir 
müsteşarlık ilâve ederek bu işi halletmiş oldu. 

Geçen gün.Adalet Bütçesi müzakere edilir
ken birçok arkadaşlar tebligatı adliyenin ya
pılamadığından "bahsettiler. Jandarmanın vazi
fesi çok -mühimdir. Hattâ polisten de mühim* 
dir. Çünkü <& köylerde bulunur. Askerî, vazife* 
ile mükelleftir, adlî vazife ile mükelleftir, ida
ri vazife ile mükelleftir. O üç yere bağlıdır. 
Bir taraftan içişleri Bakanlığının vazifesini gö-
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rûr, o daAdalet Bakanlığının hoşuna gitmez. 

Jandarma, bir meslek olmaktan çıkmış, 
âdeta oyuncak haline gelmiştir. Zabıtanın tah
silleri bu bakımdan son zamanlarda iyileştiril
miş ama jandarma olarak vazife göreceğini bi
len, hiç şüphe yok ki, kendisine tevcih edilen 
vazifeyi yapmak arzusunda değildir. Bunun 
için yapılacak iş, bendenizce jandarmayı eski
den olduğu gibi bir meslek haline getirmektir. 
Jandarma meslek olmazsa, jandarma vazifesini 
görmezse o vazifeyi görmiyen jandarmadan 
memleket istifade edemez. Bunların vazifesi çok 
mühimdir. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde konuşulacak 
mevzudur. Bölüm üzerinde konuşulmamasını 
rica ederim. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Erat 
maaşı diyor. Şimdi Devlet bunlara bir nefer 
maaşı veriyor, bir miktar da yiyecek parası ve>-
riyor. Bu para az olduğu için idarei maslahat 
edemiyorlar, kazan kaynatamıyorlar. Binaen
aleyh başka suretle hareket etmek mecburiye
tinde kalıyorlar. Eğer biz jandarmayı meslek 
haline koyacak ve bunlara emeklilik hakkı ta
nıyacak olursak bütün bunlar düzelecektir. İç
işleri Bakanından bu cihetlerin ıslahım rica 
ediyorum. 

BAŞKAN.— Başka söz istiyen yoktur öner
geyi okutuyoruz. 

5. Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesinde 
(Sayfa 169; bölüm 201) de merkez subay ve 
memur ve erler için 700 bin lira aylık çoktur. 
1950 Bütçesinde 600 bin lira gösterilmiş olması
na göre ve bu sene jandarma mevcudu geçen se
neye nazaran 5320 kişi az olduğundan bu sene 
aylık yekûnunun 700 bin değil 500 bin lira ol
ması lâzımdır. Merkez kadrolarının buna göre 
ıslahı icabeder. Keza aynı bölümde iller için 
gösterilen 13 840 538 lira da fazladır; mevcu
dun azaltılmış olmasına göre bu gider tutarının 
da belki 12 milyon liraya indirilmesi lâzımge-
lecektir. 

Afyon 
Ali thsan Sâbia 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MAHMUT 
GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Aziz arkadaşlarım; 
kıymetli generalin teklifinin zahirdeki cazip 
görünüşünde kendisiyle beraberiz. Fakat bu, 
mevzuat bakımından bir zaruretin ifadesi oldu-
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ğunu müsaadenizle arzedeceğim. Geçen yılın 
Temmuz ayında yürürlüğe giren 5609 ve 5619 
sayılı subay ve gediklilerin terfihine taallûk 
eden kanunlardan zaruri olarak vukuagelmiş 
bulunan artışlar vardır. Bunların bütçeye akse-
dişidir ki bu rakam yükselişi meydana gelmiş
tir. Bu rakamlar hesaben konmuştur, detaylar 
elimizdedir; sayın general emrederlerse arzede-
biliriz. Bu itibarla kanuni bir mecburiyet tah
tında konmuş olan bu tahsisatın aynen ka
bulü bir vakıadır. Takdir yüksek heyetinizin
dir. 

BAŞKAN — Ali îhsan Sâbis'in önergesinin 
nazarı dikkate alınmasını kabul edenler.. Etmi
yenler.. Nazarı dikkate alınması kabul edilme
miştir, 

201 nci Bölümü kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
202 Hizmetliler ücreti 279 660 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 768 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yabancı 
dil para mükâfatı 1 
BAŞKAN— Kabul edenler... 
Eımiyenler.. Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve 15 nci madde
sinin (E) fıkraları ile 34, 38 ve 
39 ncu maddeleri gereğince Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğına yapılacak ödemeler karşılığı 1 054 391 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

210 Temsil Ödeneği 2 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

214 Hazarda vazife görürken yarala
nan subay ve erlere 1475 sayılı 
Nakdî Tazminat Kanunu gere
ğince verilecek tazminat 4 990 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler,, Kabul edilmiştir, 
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Atışlarda, erleri okutmada, bini
cilikte, öğretim ve eğitimde başa-v 
rı, görevini yapmada yararlık 
gösterenlere 1493 sayılı Ordu îk-
.miyesi Kanunu gereğince verile
cek ikramiyeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

20 yıl hizmetten sonra terhis edi
len onbaşı ve çavuşlarla 4 ncü 
uzatmadan sonra terhis edilen er
lere 1861 sayılı Kanunun 18 nci 
maddesi gereğince verilecek ikra
miye 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler.. Kabul edilmiştir. 

Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler.. Kabul edilmiştir. 

24.2 
Lira 

3 000 

302 İller büro giderleri 

9 000 

4 650 

133 700 

BAŞKAN - - Söz istiyen?.. 
YUSUF KÂMİL AKTUĞ (Diyarbakır) — 

Muhterem arkadaşlarım; askerî hayatımın son 
senelerinde Jandarma Genel Komutanlığı Teftiş 
Heyeti reisi vazifesi ile Türkiye'nin hemen bü
tün il ve ilce merkezlerini ve müesseselerini tef
tiş etmiş ve bu hususta bilhassa jandarma cami
asının kırtasiye bakımından ne müşkül durum
da olduğunu hattâ ve hattâ takvim yaprakla
rının arkasına, gazete kenarlarından istifade 
etmek suretiyle mükâtebede bulunduklarına şa
hit oldum. Bu teşkilâtın 2550 karakolu vardır, 
dağ başlarında yolsuz yerlerde kimseden medet 
ummiyacak vaziyettedir. 

495 bölük merkezi vardır. İl merkezlerimiz
de 63 daire mevcuttur. 21 müfettişlik, 20 de 
matbaa, müessese, ambar, imalâthane ve saire 
vardır. Kırtasiye hususunda bunları bilfiil ken
di gözümle gördüm. Ve ameli teftişlerimle şa
hit oldum. Kendilerini çok müşkül durumda 
buldum. Jandarmamız sağdan, soldan istiane 
durumunda olduğundan Devlet otoritesini yü
rütmekle mükellef olan bu insanların artık baş
kalarına yüzsuyu dökmelerine bir son verelim. 
Etraftan kaç kere kâğıt ve zarf, lâstik, kurşun 
kalem istiyen birçok karakol ve bölük merkez-
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lerinde bu hale şahit bulundum. Bilirsiniz ki va
kaların ilk zaptı karakollarda tutulur 6 500 li
radan ibaret olan bu tahsisatı 359 müesseseye 
taksim edersek senede 20 lira düşer. Kâğıt fi
yatlarının yükselişi karşısında tedariki zor olan 
kırtasiye tahsisatının kâfi miktarda artırılması
nı heyeti celilenizden rica ederim. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşımız bir te
mennide bulundu. İçtüzük gereğince 50 imzalı 
bjr teklif verilmedikçe artırma yapılamaz. Bu 
itibarla arkadaşımızın bu teklifini bir temenni 
olarak kabul ediyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI RÜKNEDDİN NASU-
HİOĞLU (Edirne) — Sayın Tuğbayın haklı ol
duğunu bendeniz de tasdik ediyorum. Fakat 
bütçe bu şekilde bağlandığı için değişiklik yap
manın güç olacağını takdir buyurursunuz. Ben
deniz kendilerine temin etmek isterim ki tatbi
katta, imkân hâsıl olursa, ki bunu ümit ediyo
rum, birtakım transferler yaparak bunu müm
kün olduğu kadar yerine getirmeye çalışırız 
efendim. (Bravo sesleri) 

BAŞKAN — 302 nci bölümü kabul edenler.. 
Etmiy enler.. Kabul edilmiştir. 

B. 
303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

401 

Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiy enler ... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
İller kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — 
Etmiyenler ... 
Yolluklar 
BAŞKAN — 
Etmiyenler ... 
Tedavi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Basımevi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 

Kabul edenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Kabul edenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Lira 
59 850 

200 000 

169 978 

3 000 

367 000 

20 000 

359 700 

3 400 
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B. Lira 

Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
405 Hayvan satmalma ve tavizi ve 

ölenlerin tazmini 31 000 
BAŞKAN — Kabul edenler ... -' 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

409 Muayyenat 14 814 804 

GEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
GEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim; Büt

çenin, geçiş süratine arasıra böyle fasılalarla veri
yoruz, arkadaşların müsamaha ile karşılamala
rını rica ederim. 

Dün Millî Savunma Bütçesi görüşülürken de 
^arzetmiştim, köylerine gidecek olan erlerin tayi-
nat bedellerinin kendilerine verilmesini, istemiş
tim. Bunu "bütçe mevzuatı dâhilinde yapacaklar 
rını ve onları kuvvede göstermek suretiyle kim
seye muhtaç olmadan geçindireceklerini Sayın 
Millî Savunma Bakanının beyanatından öğren
miş ve beşaretle karşılamıştık. 

Jandarma erlerinin de taymatı meselesi var
dır. Bu erlerden vurulan, yaralanan, hastalanan 
tebdilhava alıp köylerine gidenlerin taymatmın 
her ay köylerinde kendilerine verilmesini Sayın 
İçişleri Bakanımızın vadetmelerini, kuvvetle ifa
de buyurmalarını kendilerinden rica ediyorum 
efendim. (Gurultular). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, mü
dâhale etmeyin. 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Aksi takdirde 
bunu bir kanun mevzuu yaparak buraya getir
mek «mecburiyetinde kalacağım. Buna lüzum 
yoktur, kanaatindeyim. Nitekim Millî Savun
ma halletmiştir. Sayın Bakandan istirhamım 
budur efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
ÎÇÎŞLERÎ BAKANI RÜKNEDDÎN NASU-

HÎÖĞLU (Edirne) —Jandarma erlerinin 25 lira 
iaşe parasının az olduğunu biz de biliyoruz. Fa
kat öteden beri böyle giden bu vaziyeti, çok 
düşündük, yerine koymak istedik. 30 liraya 
çıkarılınca 2 milyon 500 bin lira fark ediyor. 
Onun için imkân göremedik. Bizim için de bu 
bir ıstırap olmuştur. Fakat beyefendinin arzet-
tiği gibi, gerek bu meseleyi, gerekse tedavi 
işlerini Millî Savunmanın da kabul etmesi ile 
halledebiliriz. Çünkü bîz Millî Savunma ile mu
vazi gidiyoruz, bifcîm jandarma teşkilâtı onla-
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•rın minüskülüdür. Millî Savunmanın kabulü 
halinde bizim de bu yolda gideceğimizi arzede-
rim. 

BAŞKAN — Sabri Erduman. 
SABRÎ ERDUMAN (Erzurum) — Muhte

rem arkadaşlar; bilhassa köylümüzün en çoğu 
ile gece gündüz başbaşa kalan jandarma birlik
leri olduklarını hepimiz biliyoruz. Temas ede
ceğim nokta er taymatı üzerindedir. Sayın Ba-

* kan bunu açıkladılar. Bir jandarma erinin 25 
lira ile geçinemiyeceğini hepimiz biliyoruz. 
Geçim darlığı dolayısiyle bu jandarmalar gö
revlerini tamamen yapamıyorlar. Yapamadık
ları için de köylülerden bu defa istifade cihet
lerine, geçim noktalarına doğru gitmektedirler. 

Jandarma erlerinin tayinat bedelini artır
mak imkânını bulamadıklarını buyurdular, Sa
yın Bakana bendenizin şu şekilde bir fikrim 
vardır: Jandarma bir meslek olmakla beraber 
daimî şekilde devrederek memleketimizin, mil
letimizin en değerli evlâtlarını seçkin şahısları
nı bu mesleke almak gerekmektedir. Bununla 
beraber Halk Partisi, jandarma meslekini bir 
memuriyet haline sokmuştur. Yani -geçmişteki 
jandarmanın bir memuriyet haline gelmiş nok
taları vardır. Biz istiyoruz ki, jandarma da or
dunun kolu olmakla temdit işini tamamen or
tadan kaldırmak gerekmektedir. Meselâ temditli 
jandarma erlerinin, onbaşılarının içinde temdit 
müddetini tekrar tekrar tazeleyenlerden 200 -
300 lira kadar maaş alan jandarma onbaşıları 
vardır. Bunlar uzun zaman halkın içinde kal
dıkları için halkın birçok hususiyetlerine vâkıf 
oluyorlar. Hattâ bir kaymakamdan, bir hâkim
den daha çok büyük bir servete ve nüfuza sahip 
olan jandarma karakol komutanları olan jan
darma onbaşıları bucaklarda, Söylerde gördük. 
Eski iktidarın bu aksaklıklarını nazara alarak 
bu temdit vaziyetlerini ortadan kaldırıp, aldık
ları maaşı er maaşına ilave ederlerse belki jan
darma eri de günde alacağı bir lira ile geçinmek 
imkânını bulur ve halktan aldıkları gayrimeşru 
faidelcfde halk üzerinden kalkmış olur. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) ~- Efendim, demin 

sayın bakana anlatamamıştım, hâdisenin esası 
şudur tekrar ediyorum : 

Biz tayinat faslından 13 milyon küsur lira 
tahsis ediyoruz. Bu erlerden hastaneden çıkıp 
da köyüne tebdil havaya gfdeteler için. -Bun? 
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tartta ay&k tatarı ister 204ir*? olsan, ister 25 -
30 lira olsun, he#*ne is^umta^k istemiyorum; 
bü> tapnafc tutarının kö^nine: keadkıme gönderü-
me^ni* istiyorufe Bu Türk köylüsüne yapılacak 
hakiki bir envestismaudıı-. Kısa zamanda hâ
sıla get»?©eek bir yafifamdı» bu* Onun için sa
yın bakan, demin tedavi giderieri ile tayinat 
bedellerim karıştırdılar-ve-Millî Müdafaa ile bir 
tedahülden bahsettiler, fakat^ bu tayinat fas
lında tedahül hiç, yoktur. Bunda anlaştık. 

Kendisi ile görüştüm, mutabakat hâsıl oldu. 
Bu ciheti huzurunuzda tekrar- ediyorum efen
di*»; 

MJ^y?FBR J l £ MÜFTO (Kastamonu) — 
tohteçem^rkftdaşlar; ben? de tayinat hakkında 
sözr almıştım-, fakat; arkadaşlarım buna dokun
duğa için lüaRiîn kalmadı, Yainia bir noktaya 
parmak basacağım. Jandarma komutanlarına, 
hayvan hırsızlığı için takibat yapmak hususun
da bir yere gittikleri zaman hiçbir yolluk verile 
miyor. Bilhassa bu, hayvan hızsızİıklarmda 
çok vâkıdır. Benim seçim -bölgem olan Kasta
monu'da bir hırsızlık vâki olduğu halde Devre
kani'ye ve oradan başka yerlere takip yapmak 
üzere» jandarma komutanları gitmekteki*. Hır
sızlık Kastamonu'da olduğu halde, başka kaza
da: hırsızlar çıkar. Bu hırsızlığı yapanlar göçe
belerdir. Bunları bir yere bağlamak Ve oranın 
nüfusuna kaydettirmek icâbeder. Bu suretle 
bu hırsızlıkların ve takibin önüne geçftmiş olur. 
Beıi bu hayvan hırsızlığının bilhassa btı nokta
dan önlenmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — 409 ncü bölümü kabul eden
ler;.. Etmiyenler... Kabul edilânlşlir. 

B. Lira 
41& Asları gereçler 4 832 000 

. BAŞKAN — Kabul edeskr... 
Etoiyenler... KabuJ edilmiştir. 

413 Harb gençleri ve teçhizat 780 O00 
BAŞKAN — Kftbul edenier... 
Etmiyenler... Elabal edümiştir. 

442 Ecaa ve sa^ık gereçleri 61 000 
BAŞKAN — Kabul edeşdçr... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

413 Veteriner eesa ve gereçleri gi
derleri 10 000 
BAŞKAN -^ Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

414 Taşıma giderleri 531 540 

L195fc Qti 1 
BAŞŞAN — Ali İhsan Sâbis'in bir önergesi 

var. 
YÜk&k Başkaûhğa 

Keza (Sa. 173*, Bölüm 414 ve 459) daki gi* 
derlerin de 1950 bütçesine nispette daha az ol
ması lazundır. 

Afyon Milletvekili 
Âök î i General: 
Ali İhsan Sâbis 

BAŞKAN — Komisy.on sözoüaü. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MAHMÇ3F 

GÜÇMLMB& (Bsi®)— Arkadaşlar eerrel§NÛ4ü 
arzediyorum. ŞöftâköSü. tetkik bu^saaıyjoîistaıuz* 
414 ünr 1947 deki bu bölüme tekabül eden bölüm
deki tahsisat 431 bin küsur, 48 de bu bölüme, 
tekabül eden. bu bölümdeki"tahsisatı, 431 bin 
küsur, 1949 da keza 531 bin küsurdur. Şimdi 
malûmunuz olan miktar 531 540 liradır. Bu, ta-. 
sıma giderleri ihtiva etmektedir. Fakat bununla 
yapılan iş jandarmanın, asker, silâh, eşya ve 
hayva» nakilleridir» Bunları (B) cetvelinde? gö
receğiz. Tafsilâtı vardır. Bütüm^ illerin siiâhy es* 
zak, yifcaeak ve askerî maddeler taşmıı, yükleme 
boşaltma, istetme ve değiştirme-için bir yere 
nakledilecek subaylarla ve askerî memurların 
kanuntat gereğin©©; verilecek yol giderler», diye, 
gidiyor, bu sene, gecem senekini tecavüz etmi-
yen bir miktar konnıaşfc&r. İş memleketkı emni
yet ve inzibatına taallûk eder. Takdir yüksek 
heyetinizindir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. önergeyi 
oya arzediyorum» Nazarı dikkata alanlar... Naza
rı dikkate almıyanlar... .önerge dikkate alınma
mıştır. 

AHMET BAPBÖ^ÜE (Çorum) — Muhte
remi art&daşlar; dün burada bu mevzu ile alâkafc 
mesele konuşulurken Sayın Başbakan Yardım
cısı cevap verdü^j İMpa* €̂ âiUrse tahkik ve tet
kik edeceklerini söylemişlerdi. Bununla alâkalı 
ve ihbar mahiyetinde birşey arzedeceğim. Hâlen 
Emniyet Umum Müdürü olan zat 11 . XI . I95Ö 
tarihinde Jandarma Umum ISIüdürlüğune ait 
resmî plâkalı üç vasıta ile evini başka bir mahalle 
nakletmiştir. Bütün mahalle halkı da bunu hay
retle gördü. (Şahidiz sesleri). 

Arkadaşlar da şahit olduklarını beyan edi
yorlar. Sayın Başbakan Yardımcısından derhal 
bu işe el konmasını ve müsebbibler hakkında ne 
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muamele yaptığım da Meclis kürsüsünden izah 
etmesini bilhassa rica ederim. 

Muhterem arkadaşlar, not defterimde pek çok 
kayıtlar vardır. Ben misal olarak bir tanesini 
arzediyorum. Sonunu takip edeceğim. Otomobil
lerin plâka numaralarını şimdi Sayın içişleri 
Bakanına takdim ediyorum. Sonunu takip ede
ceğime emin olsunlar, ona göre muamele yapsın
lar. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — 11 . XI de 
olan bir hâdise ogün değil de niçin bugün ihbar 
ediliyor ? 

BAŞKAN — 414 ncü bölümü Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
416 Okullar Genel giderleri 115 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

459 Kurumlar ve komisyonlar genel 
giderleri 20 800 

BAŞKAN — Demin dikkate alınmasını ka
bul etmediğimiz Ali ihsan Sâbis'in önergesi bu 
459 ncû'bölümle. de alâkadardır Okunmasını ar
zu ediyor musunuz (Lüzum yok sesleri) O hal
de oyunuza arzediyorum, nazari tikkade alan
lar.. Almıyanlar.. Nazari dikkate alınmamıştır. 

Bölümü oyunuza sunuyorum, kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
34 000 501 Geçen yıl borçları 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Emiyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları • 4 350 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Emiyenler... Kabul edilmiştir. 

901 Onarma işleri 475 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Emiyenler... Kabul edilmiştir. 

içişleri Bakanlığı ve ona bğlı bütçeler bit
miştir. 

Söz içişleri Bakanımndır. 
İÇIŞLERI BAKANI RÜKNEDDIN NASU-

HİOĞLU (Edirne) — Muhterem arkadaşlar, 
Yüksek Meclise, şahsım ve Bakanlığımın şük
ranlarını arz için çıktım. 

1951 senesi İçişleri Bakanlığı Bütçesinin mü
zakeresi münasebetiyle muhterem milletvekille
rinin beyan buyurdukları mütalâalara ve sor-
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dukları suallere, vaktinizi fazla işgal etmemek 
suretiyle cevaplarımı arzedeceğim, 

iç idarede Bakanlığımızın muvaffakiyetle 
yürümesi için Yüksek Meclisin izhar ettiği ve 
edeceği temayül, bizi vazifemizin ifası hususun
da, daima dikkate ve itinaya sevkedecek en 
büyük âmil olacaktır. 

idarede zihniyet inkilâbınm teessüs etmesi 
ve teessüs eden bu zihniyetin her hangi hal ve 
şart karşısında geriye dönmemek üzere, yürü
mesi bir umde olarak takarrür etmiş olmalıdır 
ve takarrür etmiştir. 

Bugünkü idare, dünkü idarenin temadisi de
ğildir. Tek ve müdahalesiz bir seçim ile tam ve 
kâmil bir meşruiyet olarak işi başına gelen De
mokrat Parti Hükümeti dünkü itiyatlı yoldan 
sert bir viraj ile ayrılarak milyonlarca seçmenin 
parmaklariyle işaret ettiği yolu takip etmek va
zifesini üzerine almıştır. 

Bunu Yüksek Meclise arzederken yine bu 
sözlerimin mânasını, idarede vazife ve mesuli
yet almış olan meslektaşlara bu kürsüden sara
hatle ifade etmek istiyorum. 

Arkadaşlar, Köy Kanunu hazırlanmıştır. Ba
kanlar Kurulunca tetkik edilmektedir. Ümit 
ederim ki bütçenin kabulünden sonra Meclise 
takdim edilecektir. Bu kanun 28 senelik Köy 
Kanununun bâzı şikâyeti mucip olan cihetlerini 
tashih eyliyecektir. 

Ayrıca bucaklar kanunu da Bakanlıkça ha
zırlanmaktadır. Her iki kanun birbirinin mü
temmimi olacaktır. Bucaklar Kanunu malî takat 
ile ölçülü bir kanun olacağından tatbikatı pey
derpey genişliyecektir. ilerde bu kanun Köy 
Kanununu istihlâf edecektir. 

Uzun zamandan ber: bakımsız bir çocuk 
manzarasını ifade eden Mahallî idareler Kanu
nu hazırlanmıştır. Hususi muhasebelerin vari
dat ve muhasebe kısımlarını Maliyeye devrede
rek yalnız yalnız Mahallî idarelerin vazife ve 
vecaibini daha kuvvetli ve daha işler surette ta
hakkuk ettirecektir. Umumi meclislere geniş 
çalışma imkânını verecektir. 

Halen Maliye Bakanlığı ile hesaplaşma saf-
hasmdayız. Yakında Bakanlar Kuruluna ve 
Meclise takdim olunacaktır. 

Belediyeler Kanunu hazırdır. Son günlerde 
büyük, orta ve küçük belediyelerin yirmi beş 
kadarının reislerini de davet ederek bir kongre 
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halinde bu lâyihayı tetkik ettirdik. Şimdi mü
talâaları alınmak üzere Bakanlıklara gönderil
miştir. Cevaplar gelince, Başbakanlığa arzolu-
nacaktır. 

Belediyeler Kanunundan başka bir de itfai
ye Kanunu hazırlanmıştır. Son tetkikleri yapıl
maktadır. 

Gecekonduların durumunu cezri surette hal
ledecek, şehirlerin estetik ve sıhhi durumlariyle 
küçük gelirli vatandaşların mesken ihtiyaçları
nı tanzim edecek olan bu kanun liyihası da Ba-
kanlar Kurulundadır. Meclise şevki dersettir. 
Hareketi arz, su basımı, yangın gibi umumi ha-
"yata büyük mikyasta tesir eden ve memlekette 
yer yer büyük hasarları, ıstırapları mucip olan 
hâdiselerin vukuunda vukuundan sonra oluna
cak işlere, süratle kalkınmaya ve plân işlerine 
bu husustaki kredilere ait kanun tasarısı da Ba
kanlar Kurulundadır. Yakında takdim oluna
caktır. 

Evvelce İsviçre'den eelbedilmiş olan bir mü
tehassısın da tetkikatı nazarı dikkata alınarak, 
tanzim olunan Nüfus Kanunu son tetkik safha
sındadır. Bu arada Devlete çok ucuza mal ola
cak (Tahriri nüfus) mevzuu da eldedir. 

Merkez Teşkilât Kanunu hazırlanmıştır. Fa
kat bu kanunu henüz şahsan tetkik etmeye im
kân bulamadım. Yalnız tesbit ve tarif ettiğim 
esaslar dairesinde hazırlanmıştır. Bu esaslar dai
resinde hazırlanmıştır. Bu esaslar ise az memur 
ve radikal çalışma esasına müstenittir. 

Memleketin en mühim ve en esaslı bir işi 
olan zabıta işlerimiz üzerinde çok ciddî çalışıyo
ruz. Polis ve jandarmanın tevhidini de bünyesi 
içine alacak olan bu Teşkilât Kanunu hazırlan
mıştır. Çok yakında Başbakanlığa arzolunacak-
tır. 

Bu kanunla zabıtamızı muasır devletler zabı
tası gibi mücehhez, motorlu bir hale koyacağız. 
Aynı zamanda, bundan dolayı tasarruf imkânı 
elde edeceğiz. Yüksek Meclis müsaade ederse, 
bu tasarrufu da yine zabıtanın tekâmülüne tev
cih edeceğiz. 

Teftiş işlerimizin çok seri ve ciddî olmasını 
istihdaf ediyoruz. Son aylar zarfında Teftiş Hey
etimiz bir an, bir gün olsun durmamıştır. Fakat 
45 kişilik bir kadro ile çalışıyoruz. Bunda mün
hal ve mezun olanlar da vardır. Bunun için tef
tiş kadrosunu tevsi edeceğiz. Lâyihası hazırdır. 

Teftiş müessesesini, rapor, lâyiha ve dosya 

2.195İ Ö : İ 
müessesesi değil, hâdiseleri, yanlışlıkları tail-
zim edecek ve müessese olarak tekâmül ettirme
yi takip ediyoruz. Teftiş ve icra müesseselerinin 
hukuki farklarını daima göz önünde bulundur
mak şartiyle müesseseyi vazifesini lâyikiyle ifa 
eder bir hale getirmek için yapılmış olan kanun 
lâyihası yakında takdim olunacaktır.. 

1. Necdet Yılmaz arkadaşımız bâzı vilâ
yetlerde, meselâ Ankara'da ve istanbul'da tef
tiş yapılmadığını söylediler, bu bir hakikattir. 
Fakat bu hakikat Demokrat Parti Hükümetine 
ait bir hakikat değil sabık iktidar zamanına ait 
bir hakikattir. Bizim idarenizde Teftiş Heyeti 
nerede ihtiyaç varsa, orada, salâhiyetle vazife 
görür. 

2. Yine Necdet Yılmaz vali otomobillerinin 
Umumi Muvazeneye alınmasını teklif etti. Bu 
sene Umumi muvazenenin durumu hasebiyle bu
nu temin etmek kabil olmadı bunu gelecek sene 
bütçesinde derpiş edeceğiz. 

2311 sayılı Kanun, muhterem bir milletveki- • 
linin bir tadil teklifinden istifade edilerek içiş
leri Komisyonunda kurulan bir tâli komisyonda 
esaslı bir hale getirilmektedir. Alâkalı müdürü-
umumi bu tâli komisyon ile temas halindedir. 
Bugünlerde komisyonun mesaisini ikmal edece
ğini tahmin ediyorum. 

Memurin Muhakemat Kanunu Bakanlıklar-
arası bir komisyonda ve içişleri Bakanlığında 
çalışmaktadır. Bu kanunun kaldırılması esasına 
göre çalışmaktadır. 

Vilâyet, belediye ve köyler için çok mühim 
kredi ve aynı zamanda teknik cihazla mücehhez 
bir fen müessesesi olan iller Bankasının serma
yesini tezyit ederek, eski işlerini revizyona tâbi 
tutarak ilerisi için memlekete daha faydalı bir 
hale getirecek esaslar hazırdır. Bunun kanuna 
ihtiyaç gösteren kısımları Yüksek Meclisin tet-
kikına arzolunacaktır. 

Muhalefet, tenkidlerini yaparken memlekette 
emniyetin sarsılmış olduğunu söyledi. Adi zabı
ta vakalarından başka emniyetin sarsılmış oldu
ğu mânasını ifade edecek hiçbir durum yoktur. 
Şu dakikada eğer arzu buyurursanız Yüksek 
Meclise, bütün idare zamanıma ait cürüm ista
tistiklerini ve sabık senelere olan mukayesele
rini arzedebilirim. 

Eğer üst üste bâzı yerlerde kıskançlık ve 
ahlâki sebeplere ve emsali âdi cürüm vakaları 
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olmuş ise, oluyor ise bunu memleketin emniye
tini sarsılmış bir mânada almak hiç doğru de
ğildir. 

Muhalefet, polisin birçok veremli hastası ol
duğunu söyledi. Umumi nüfus üzerinde ne kadar 
veremli var ise, polis kadrosu nispeti itibariyle 
o kadar da veremli vardır. Bunların tedavileri 
için elden gelen yapılmaktadır. 

Bâzı arkadaşlar; merkezde bulunan valilere 
temas ederek bunların durumlarını sordular. Bu 
zatların bugünkü vazifeleri kanunun kabul etti
ği vazifelerdir. Merkez Teşkilâtı Kanunu ile 
bu cihet nazarı dikkate alınacaktır. Gayrimen
kul teeavüzkri işifti çok yakından ve dikkatle 
takip ediyoruz. Buna rağmen bâzı yerlerde hâ
diseler oluyor. Yukarda arzettiğim 2311 numa
ralı Kanunun süratle tadili bu hususu tanzim 
edecektir. Bugünkü mülki teşkilât arasında ilce 
teşkilâtının çoğalmasını halkın rahatı ve işlerin 
süratle görülmesi bakımından en başta görüyo
ruz. Bu sene Devlet bünyesinde yeni teşkilât 
kurulmadığından bizde bütçeye ilce tahsisatı 
koymadan fakat hemen her gün müracaatlar 
karşısındayız, iller idaresinde 94 ilce teşkili. 
müracaatı vardır. Bunların, bir kısmının mua
melesi tekemmül etmiştir. Sene içinde bu hu
sus hakkında imkânlar arayacağız. Yüksek Mec
lisin de bu baptaki müzahareti bizim için en 
büyük bir kolaylık olacaktır. 

Muhalefet tenkidini yaparken halkta si i âh 
olduğundan bahsetti. Halkın elinde silâh varsa, 
bu her halde sekiz aylık bir idarenin ihmalinden 
ileri gelmiş değildir. Bunun sebeplerini daha es
kiye doğru uzatarak aramak lâzımdır. Biz ha
len bu silâh işleri üzerinde çok hassas ve çok 
dikkatli bulunuyoruz. 

Evvelce burada bir sual mevzuu olan silâh 
kaçakçılığı hâdisesi adaletçe takip olunmaktadır, 
kanuni mecrasını takip etmektedir. 

Arkadaşlar, muhterem milletvekillerinin ten-
kid buyurdukları mevzular hakkında bu' kısa 
mâruzâtım şüphesiz ki kâfi değildir. Daha ge
niş izahatta bulunmak isterdim, fakat vaktin 
darlığı buna mâni olmaktadır. Burada tenkid 
olunan hususatın bize ilerisi için daima bir 
rehber olacağını arzederim. 

Bakanlığımızın en mühim bir vazifesi üze
rinde tekrar duracağım. îç emniyeti sağlıyacak 
bütün tedbirleri dikkatle alıyoruz. 

Türk Milletinin huzurunu bozacak her han-

2.1951 O : İ 
gi bir harekete meydan verilmiyecektir. Bizim 
bünyemizi bozmak için şu veya bu muzır fikir
lerin, fena cereyanların, kanun dışı ideolojilerin 
Türk vatanında kemiyet olarak tahassül etme
sine imkân verilmiyecektir. 

Türk zabıtası yine bu milletin bünyesinden 
aldığı kudretle ve elindeki kanunlarla buna da
ima muktedirdir. Bunu açıkça ve itimatla ar
zederim. Zabıtamız Yüksek Meclisin itimadına 
lâyık olarak cesaretle çalışacaktır. 

Türk vatanı, temiz ruhlu salim düşünceli, 
bu memleketin toprağına kanla canla bağlı in
sanların meşru fikir sahiplerinin memleketidir 
arkadaşlar. (Alkışlar) 

HÜSEYIN ORTAKCIO&LU (Çorum) — 
Bir kelime söyliyeceğim. 

BAŞKAN — içişleri Bakanına bir sual tevcih 
ediliyor Hüseyin Ortakçıoğlu tarafından. 

Buyurun, sualinizi tevcih edin. 
HÜSEYIN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 

Efendim, sual değil, temenni. Bir istirhamda 
bulunacağım. Polis ve jandarma karakollarında 
vatandaşları dövmek bir itiyat halini almıştır. 
Bunun tamamen silinmesi için sıkı emirler ver
menizi rica ederim. 

İÇİŞLERİ BAKANI RÜKNEDDÎN NA-
SUHlOĞLU (Edirne) — Bu mevzuda tekrar 
size arzedeyim ki, idaremiz zamanmda bu gibi 
vakaların büyük bir kemmiyet olarak zuhurunu, 
vukuunu pek tahmin etmiyorum. Fakat şunu 
kaydetmenizi ihtirham ederim ki, polisimiz ve 
jandarmamız bu hususta daima mafevk makam
lardan lâzımgelen talimatı almaktadırlar. Hiç
bir an için bu gibi suiistimallere bakanlığımızın 
müsaade ve müsamaha etmiyeceğini, daha doğ
rusu milletin ve sizin müsamaha etmiyeeeğinizi 
takdir edersiniz. 

NECDET YILMAZ (Bursa) — Mahallî ida
relerin ve belediyelerin açıkları nasıl kapatıla
caktır diye sormuştum. Buna temas etmediniz. 

RÜKNEDDlN NASUHÎO&LU (Edirne) — 
Almamışım notuma. Af buyurun. Mahallî idare
lerin kanunu geldiği vakit bu müessesenin bün
yesinin nasıl düzenleneceğini görmüş olacaksı
nız. Bu seneki açık için dün çıkan kanunlarla 
Maliyeden 600 bin lira kadar bir tahsisat aldık. 
Bu tahsisat bu vilâyetlere, ihtiyacı nispetinde 
kendilerine bugün bildirilerek bu küçük rakamla 
bu açıklar mümkün mertebe kapanmaya çalışı-
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lacaktır. Tabiî Maliyenin daha fazla yardanda 
bulunmasına imkân olmadı. Eğer bütçe açıkları 
bundan fazla ise ki, muhakkak fazladır. Bunları 
da önümüzdeki sene tasarruflardan ödemeye ça
lışacağız. 

Eğer mahallî idareler kanunu çıkar da ma
hallî idarelere biraz daha fazla takat verilebi-
lirse o zaman mesele kökünden halledilmiş ola
caktır. 

REFET TAVASLIOĞLU (Denizli) — 1946 -
1950 seneleri arasında idare amirliği yapmak 
suretiyle her iki seçimde Memurin Kanununun 
kendilerine vermiş olduğu salâhiyeti bir tarafa 
bırakarak sırf Halk Partisinin valisi olarak ça-
1 şmış bulunan ve iradei milliye tecelli edip 
Demokrat Parti iktidara geldikten sonra Merkez 
valisi olarak Ankara'ya çağırılan valilerin du
rumları ne olacaktır? Bunlar hakkında ne düşü
nülüyor? 

İÇİŞLERİ BAKANI RÜKNEDDİN NA-
SUHİOĞLU (Edirne) — Deminki maruzatımda 
bu noktaya işaret etmiştim. Ve demiştim ki, mer
kez Teşkilât Kanununda bu zatlerın da durum
larını ele alacağız, bunu mâruzâtımda bahset
miştim. 

BAŞKAN — Efendim, Ali İhsan Sâbis'in 
muhtelif bölümlerde indirme yapılmasına mü
tedair bir önergesi vardı. Bu önergenin geri 
verilmesi için ikinci bir önergesi vardır, 
okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
17 . I . 1951 tarihinde vermiş olduğum, muh

telif makam otomobillerine ait önergemin geri 
verilmesini rica ederim. 

Afyon Milltvekili 
Ali İhsan Sâhis 

BAŞKAN — İsteği üzerine geri verilmiştir. 

D — Dışişleri Bakanlığı Bütçesi: 

BAŞKAN — Şimdi Dışişleri Bakanlığı Büt
çesin* geçiyoruz. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı'? 
Söz alanlar: 
Nazlı Tlabar 
Fîruz Kesim 
Sedat Zeki Örs 
Rıfki salim Burçak 
Arif Hikmet ^amukoğiu. 
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Söz Nazlı Tlabar 'indir. 
NAZLI TLABAR (istanbul) — Muhterem 

Milletvekilleri, demokrasinin temeli olan, hak ve 
adalet prensiplerinin müdafii, Batı Dünyasını 
teşkil eden devletlerin birbirlerine daha fazla 
yaklaşmaları ve daha sıkı münasebetleri bağ
lanmaları zarureti her zamandan fazla şu sıra
larda kendisini hissettirmektedir. 

Ehemmiyeti cihanşümul olduğunu büyük 
bir mânevi kuvveti hakiki surette temsil ettiği
ni öteden beri hepimizin bildiği Vatikan'da 
insan haklarının müdafaasında hür milletler 
camiasının kıymetli bir uzvudur. 

Bu sebeplerdir ki, hak ve adalet müdafii, 
bütün devletler çok evvel Vatikan ile siyasi 
münasebetler tesis etmişlerdir. Mevzu bu esas 
zaviyeden tetkik edilirse Devlet ve milletimizin 
de aynı insan haklarının samimî ve hararetli bir 
müdafii ve hür devletler camiasının, bir nusuru 
olduğuna göre bunun dışında kalmaması lâzım-
geldiği neticesine varılır. 

Hepinizin malûmudur ki, Vatikan Devleti, 
insan haklarını külliyen inkâr eden, komüniz
min has düşmanıdır. En bariz delili Vatikan'
ın komünizmi şiddetle reddederek ve bu mez
hebin saflarında yer almış- olanları afaroz ede
rek insanlık mefhumunun dışında saydığım ci
hana ilâh etmesidir. Buna mukabele olarak ko
münizm topu, tüfeği ve ordusu oimıyan Vati
kan'ı bir numaralı düşmanı teşkil ettiğini res
men ilân etmesi de Vatikan'ın yüz milyonlarca 
insan üzerindeki kudret ve kuvvetini, ehem
miyet ve şümulünü gösterir. Bildiğimiz gibi 
Birleşmiş Milletler âzası olan 52 milletin Va
tikan'da diplomatik mümessili vardır. Bunun 
haricinde kalan Sovyet Rusya, Bulgaristan gibi 
memleketlerdir. 52 Devletin hepsini bir bir zik
retmeyeceğim. Yalnız bir fikir verebilmek için, 
size Katolik nisbeti hiç mesabesinde olan bir
kaç memleketle, Vatikan'ın nutuz sahasına gi
ren, yani katolik nispeti yüzde yüze yakm elan 
bâzı memleketleri zikretmekte fayda görüyo
rum. Meselâ; Çin'de 458 000 000 da o, % 67, 
Mısır'da yüzde yüzü müslüman olan bir memle
kette 19 100 000 de 0, % 60, Japonya 73- milyon
udur, katolik nispeti 0,14 tür. Fakar her şeyden 
ziyade yüzde yüz müslüman Devleti olan Endo
nezya 60 700 000 nüfusu vardır, nispeti 0, 50 
dir. Bu Devlet de 25 Mayıs 1950 de Vatikan'a 
mümessil göndermiştir. 
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Vatikan'ın nüfuz bölgesine giren memleket

lerin bâzıları şunlardır: Avusturya, Belçika, 
İspanya, Fransa, italya'dır. Katolik nispetleri 
yüzde yüzdür. Bunun haricinde Almanya % 35, 
isviçre % 41 dir. Amerika % 17. 

Vatikan, dünya cereyan ve hâdiselerini mâ
nevi ölçülerle tahlil eden, mühim bir müşahede 
ve istihbarat merkezidir. Bu mânevi ölçüler 
kendisinin mümessil bulunduğu memleketlerde, 
o memleketlerin nef ine tecelli eder. Meselâ, 
Polonya istilâya uğradığı zaman bu tecavüzü 
Polonya'da tel'in eden tek ses Vatikan'ın mü
messilinin sesi olmuştur. Eminim ki, memleke
timizde, Vatikan'ın resmen mümessili bulunsay
dı Bulgaristan'daki komünist hükümetin, ırk-
daşlarımızı mâruz bıraktığı menfur işkenceler, 
,derhal protesto edilerek 100 milyarlarca insana 
bu yoldan da duyurulacaktı. 

Meryem Ana'nm yaşamış olduğu evin Efes'-
de bulunduğunun sabit olması ile de, Vatikan-
la politik münasebetler tesisinin, gerek siyasi, 
gerek iktisadi bakımdan memleketimize birçok 
faydalar temin edeceği mülâhazası, muhakkak 
varittir. 

Elde edilecek faydalardan bahsederken bu 
teklifimin Hükümetimiz, milletimiz ve onun 
muhterem mümessilleri sizler tarafından lâyık 
olduğu ehemmiyetle karşılanacağına inanıyo
rum. Çünkü, Mısır, ve Endonezya gibi müslü-
man olan memleketler Vatikanda temsil edil
mişlerdir. Iran. siyasi münasebet tesisi için müza
kere halindedir. Amerika Birleşik Devletleri ve 
Fransa gibi lâyik devletler Vatikan 'da çoktan be
ri mümessil bulundurmaktadır ki, Amerika'da 
azîm ekseriyet protestandır. 

Anglikan Kilisesine bağlı bulunan ingiliz 
milletinin de mümessil bulundurması, elde edi
lecek politik faydalara verdiği kıymet ve ehem
miyeti gösterir. 

Daima demokrasiler safında bulunmuş olan 
Vatikan Devletiyle siyasi münasebetler tesisi lü
zumunun, dış politikada, milletimizin şeref ve 
haysiyetine lâyık bir surette medeni cesaret ve 
teşebbüs fikri göstermiş olan Demokrat Hükü
metimizce, takdir edileceğine ve bu suretle, ye
rinde bir karar verileceğine şüphe edilemez. 

Jktuhterem Dışişleri Bakanının bu mevzu hak
kındaki kıymetli mütalâa ve mülâhazalarını rica 
eâe#ken yeni bir elçilik tesisinde bütçe bakı
mından maddi bir imkânsızlık karşısında bulu-

2.1951 O : 1 
nuluyor ise bu vazifenin şimdilik Paris veya 
Bern Büyükelçiliklerimizden biri tarafından ifa 
edilmesi kabildir, kanaatindeyim. 

Bu vesile ile teklifimin hüsnükabul görmesini 
temenni eder ve Hükümetimizin bu husustaki 
noktai nazarını açıklamasını bilhassa rica ederim. 

Muhterem milletvekilleri, 
Ayrıca bir de, çok samimî temennide bulun

mak ihtiyacını derinen hissetmekteyim. 
G-erek milletimiz, gerekse Yunan Milleti Hü

kümeti muhtelif vesilelerle, samimî dostluk bağ
larının idamesine ve kuvvetlenmesine inandıkları
nı ifade ettikleri halde ve bunun katî lüzumu 
meydanda iken Kıbrıs gibi üzücü ve huzur ka
çırıcı meselelerin bir diken halinde ortada durma
sına alâkadar hükümetlerin müsaade etmemesi 
ve elden gelen bütün gayretlerin sarf edilmesi lâ-
zımgeldiğine inanıyorum. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Sağdan ve sol
dan alkışlar). 

FlRUZ KESİM (Samsun) — Harekâtı Millî-
yenin ilk günlerinden başlıyarak Hariciye mes
lekinin birçok mühim kademelerinde vazife 
görmüş bir arkadaşınızım, bakanlık bütçesi 
müzakere edilirken bâzı mütalâalarda bulunma
sına müsaadenizi rica ederim. 

% Malûmunuz olduğu veçhile Dışişleri teşkilâ
tı hakkında vaktiyle birçok dedikodularda ve it
hamlarda bulunulmuş idi. Bütün medenî mem- • 
leketlerde efkârı umumiye ve matbuat, memleke
ti yabancı illerde temsil eden Hariciye mensup
ları hakkında mesul ve alâkalı makamların karar
larından evvel hüküm vermekten âzami dikkatle 
içtinap ederler. Bu memurlar .hakkında her vatan
daş bildiklerini ve ittihamlarmı mesul makamla
ra elbette bildirebilir. Hattâ bu ihbar ve itham
larının tâbi tutulduğu tahkikat neticesi hakkında 
malûmat da istiyebilirler. Ancak hüküm, hele 
matbuatta, maznunun mahkûmiyetinden sonra 
mütalâa mevzuu olur. 

Döviz işlerinden, kurye suiistimalinden dola
yı bir sürü dedikodu mevzuları maalesef mes
leğin hemen bütün mensuplarına teşmil edildi. 
Bakanlık, harb içinde fevkalâde ahval dolayısiyle 
parası düşük memleketlerdeki elçilik ve konsolos

lukların resmî tahsisat ve maaşlarını yerine göre do
lar, isterlin ve isviçre Frangı üzerinden gön
deriyordu. Esasen başka türlü hareket etmek im
kânı da yoktu, idare, muhabere ve saire tahsisatın 
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mahallî paraya gayriresmî" kur üzerinden tebdil 
edilmesi vekâletin talimatı iktizasından olduğu 
gibi resmî hesaplar da Bakanlığa bu suretle gön
deriliyordu. Maaşlar da bittabi aynı şekilde de
ğiştiriliyordu. Bütün bunlar Bakanlığın malûmatı 
altında yapılmakta idi. Parası düşük memleket
lerde memuriyet vermediğim için bu işlerden bi-
tarafane bahsedebilecek vaziyetteyim. Sırası gel
mişken döviz kaçakçılığı ve diğer suiistimallerle 
hariç teşkilâtını bu kürsüden suçlandıran ve bun
da âdeta artırma yarışma çıkan sabık Dışişleri 
Bakanına buradan -yine millet kürsüsünden so
kuyorum : Kendisi resmî vazife ile harice gider
ken almış olduğu yolluk ve gündelikleri gittiği 
memleketlerin resmî kurları üzerinden mi bozdur-
muştur ve yaptığı söylenilen geniş masrafları !bu 

. aldığı yolluk ve gündeliklerle mi ödemiştir?, »İt
ham etmek için hiç olmazsa aynı cins illetlerle 
malûl olmak lâzımdır. 

Kuryelere gelince: Açılmak mecburiyetiıfde 
kalman bir kurye çantasından çıkan eşyaların 
nüfuzlu şahsiyetlere ait olduğu Gümrük İdare
since zamanında tesbit edilmişti. Vekâletin en 
yüksek makamlarını işgal edenlerin kurye işle
rindeki vaziyetlerine ait dedikodular mevcut 
ise de bunları tevsik edebilecek vaziyette deği
lim. Maaşlarından fazlasını mahallî akçelere 
tebdil ve kuryelik sıfatından istifade ederek va
zife ve salâhiyetlerini suiistimal etmiş fertler 
çıkmıştır. Ancak bu nevi cürümlerin umuma, 
bütün meslek erbabına teşkil edilmemesi lâzım-
gelir. Devlet hizmetinde çalışanların mukad
deratı dedikodu, iftira ve müphem zanlarla ta
ayyün etmez. Memur vazifesinin ifası esnasında 
her kese şirin görünmiyebilir. Memur serbest 
bir vatandaş olmadığı için bütün ahval ve hare
kâtı teftiş ve murakabeye tabidir. Bir memura 
ya- suç atfedilir yahut da ehliyetsizlik. Bu iit-
hamfenn her ikisi de kabili tahkik ve tevsiktir. 

Ruhların "isabeti veya haksızlığı ancak tahkikat 
ve ıtetkikat neticesinde taayyün eder; aksi halde 
Devlet mekanizması sokağın ve demagojinin 

% tehdidi: altında dejenere olur. Meselâ geçen 
•asene,tîiki':Ş)eae evvel İstanbul'dan Moskova'ya 
fthÛEkurye'gitmişti. Bu kurya işi de bütün Hari-
•#ye'^m«murlarına teşmil edildi. Halbuki bunun 
' p ^ n e n b i r ınesulü vardı. Mevkii Kuvvetli ol-
cüuğu içinıhiç ses çıkarılamadı ve sırf tahsisat-
îaıahk yüzünden ikinci bir kurye gönderileme
diği beyan edildi. Fakat aynı aylarda Ameri-
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ka'ya pulları götürmek üzere bir kurye gönder
mek için tahsisat bulundu. 

İkincisi, bir kurye ayrıldı. İkinci bir kurye
nin gönderilmesine müsaade edilmedi. Bir kişi
nin gidişi yüzünden bu adam kurban edilmiştir. 

Binaenaleyh, bu vaka da bütün memurlara 
teşmil edildi. Hakikaten o zat mevkii iktidarda 
idi. Tahsisat yok dedi. Bir hafta sonra Ce
nubi Amerika'ya ve Amerika'ya muhasebe mü
dürünü binlerce lira harcırahla pul götürmek 
üzere göndermiştir. Pullar memurla değil posta 
ile gönderilir. Kaybolsa da ehemmiyeti yoktur. 
Otuz senedenberi memurla bizim Hariciyemiz
den Amerika'ya hiç pul gönderilmemiştir. Bu
nun ne gibi esbaba istinat ettiğini bilmiyorum. 
Binaenaleyh, bu kuryenin ölümünden Hariciye 
memurlarının tenzih edilmesini rica ederim. 

Tâbirimi mazur görün soğan baştan kokar. 
Demokrat Parti Hükümetinin işleri eline al

dığı zamana kadar haklarında birçok dedikodu 
yapılmış aynı Hariciye mensubini dokuz aydan-
beri hiçbir sızıltıya meydan vermiyerek hepi
mizi memnun bırakan bir tarzda işlemiştir. Bu 
da göstermektedir ki, dürüst ve muntazam bir 
idare daima müspet neticeler verir. 

Müsaade ederseniz biraz da yalnız Dışişleri 
teşklâtmı alâkadar eden (Tasfiye) Kanunundan 
bahsedeyim. Hemen söyliyeyim ki, bu kanunla 
tasfiye edilenlerin müdafaasını üzerime almış 
değilim ve bunu yapmıyaeağım. Ancak insan
lara kendini müdafaa hakkı, demokrasiden ev
vel tanınmıştır. Hiçbir rejim bu hakkı insan
lardan nezedemez. Halbuki Tasfiye Kanunu ile 
insanın bu iptidai hakkına olsun riayet edilme
miş niçin ve neden itham edildikleri alâkalı
lara bildirilmemiş, müdafaaları alınmamış ve 
medeni şuurun karşısında donacağı bir şekilde, 
hattâ bir temyiz hakkı dahi tanınmamıştır. Me
selâ çok- ehemmiyetli olduğu için tebarüz ettir
meyi lüzumlu gördüm. 

Bütçe meselesine gelince : Dışişleri Bakan
lığının bugünkü bütçe ve kadrosu, bilelim ki, 
bu bakanlıktan beklediğimiz hizmetlerin tama
men ifasını teminden uzaktır. Bu kadro ve 
tahsisat ile istihdaf ettiğimiz gayelere varmak 
pek güçtür. Dışardaki mümessillerin vazife
leri, yalnız aldıkları talimatı tebliğ nezdinde 
bulundukları hükümetlerin kendilerine verecek
ler^ malûmatı merkeze bildirmekten ibaret de
ğildir. ©unların asıl vazifesi; mensup oldukları 
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memleketin siyasetinin varmak istediği hedef
leri bulundukları yerde temin için lâzımgelen 
hazırlığı yapmaktır. Halbuki bu vazifenin 
icabettireeeği faaliyet ve temasları bugünkü 
bütçe ile ifa edebilmek hakikaten çok güçtür. 

Memurlar ve bilhassa erkân arasından bazı
larının tekabbül ettikleri vazifenin icabettirdiği 
karakter ve ehliyete tam manası ile sahip bu
lundukları iddia edilemez. (Bravo sesleri ve al
kışlar). Dışişleri Bakanımızın bu noktayı ciddi
yetle ele alarak tetkik etmesini ve teş
kilât arasında seciye, kabiliyet bakı
mından zayıf bulunanlar hakkında icabeden 
muameleye tevessül etmesini bilhassa rica ederim. 

Dışişlerine ait bir kanunun bir maddesinde alet-
tevali beş seneden fazla dışarda vazife gören 
elçilerle büyük elçilerin merkeze getirilebileceği 
ve bunlara merkez teşkilâtında vazife verileceği 
musarrahtır. Bu maddenin henüz tatbik edilme
mekte olduğunu biliyorum. Bir fayda mülâhaza-
siyle ihdas edilmiş bulunan dört yük
sek müşavirlikten yalnız iki tanesine 
tâyin yapılmıştır. Diğer ikisine kimse 
getirilmemiştir. Diğer taraftan ötedenberi 
vazifesi itibariyle Devlet hukuk müşaviri vaziye
tinde bulunan Hariciye Hukuk Müşavirliği maa
lesef son senelerde pek mühmel bırakılmıştır. 
Takviyesi lâzımdır. Bu hususu dikkat nazarına 
arzı bir vecibe bilirim. Henüz açık bulunan veya 
yeni açılan elçiliklerimizin de, dünya vaziyeti 
karşısında bir an evvel ehil ellere tevdi olunması 
çok iyi olur. 

Lizbon Elçisi, komisyonda da arzettiğim gibi, 
sırf o vakitki Dışişleri Bakanının oradaki elçinin 
tekaüde irca edilmesi hususundaki arzusu üzerine 
bu yapılmıştır. 

Halbuki tekaüde sevkedilememiş ve başka 
bir tarafta vazife verilmiştir. Şimdi Lizbon El
çilik vazifesi Paris Büyük Elçisi tarafından ya
pılmaktadır. Orada bir buçuk ay oturması bu 
büyük elçinin oraya gidip gelmesi oradaki bir 
senelik elçilik masrafına tekabül etmektedir. Bi
naenaleyh Lizbon'a da bir elçi tâyini yerinde 
olur. 

MECDET ALKÎN (Kütahya) — Madrit El
çisi vekâlet etsin. 

FlRUZ KESlM (Devamla) — Kabul etmi
yor yani Portekiz Hükümeti kabul etmedi. 

Ondan sonra konsolosluklara geçiyorum. 
Konsolosluklarımızı her gelen istediği gibi kşn-
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di keyfine göre idare etmiş ve eşya namına da 
hiçbir şey kalmamıştır. Binaenaleyh bunları da 
göz önüne alarak ehil insanlara bu vazifelerin 
verilmesini Dışişleri Bakanından rica ederim. 
(Alkışlar) 

SEDAD ZEKİ ÖRS (Sivas) — Arkadaşlar; 
ağır bir mevzuu kısa ifade etmeye çalışacağım. 
Bu kürsüden dün gece şahit olduğumuz gibi 
münazara, münakaşa zaferlerini kazanmak iyi
dir, güzeldir fakat kolaydır. Milletin bizi bura
ya hakkını aramak, onu senelerce istismal etmiş 
olanların mazisini deşmek, onları defetmek için 
gönderen milletin arzusuna intizarını tatmin et
miyor. 

Arkadaşlar, istibdat idaresinin «devri sabı
kın» bir habis perdesi, bir (tabu) arkasına sak
landığı iki mevzudan birisi millî müdafaa, biri
si de hariciyedir. Bu iki idare yalancı gösteriş
lerle sahte dirayet ve salâbet tavırlarına, âlima-
ne edalara, vatanperverane pozlara bürünerek 
devri sabıkta ve bahusus Harbi Umumi esnasın
da milletin gözünü boyamış, birisi hudutsuz ve 
bisûd insan emek ve para israflarını; diğerisi 
alçak ve çirkin dalaverelerini, menfaat oyunla
rını ve zevklerini gizlemeye muvaffak olmuştur. 
(Soldan bravo sesleri) 

MUHTAR ERTEN (Bitlis) — Sen bahsetme. 
SEDAD ZEKÎ ÖRS (Devamla) — Arkadaş

lar, her istibdatta bir adam çelikten diğerleri
nin hepsi derece derece teneke ve mukavvadan 
mamuldür. Yukardan aşağı bir tahakküm seli 
akar. Aşağıdan yukarı bir dalkavukluk, bir te-
kâpu tufanı fışkırır. Milletin menfaati solda sı
fır kalır. 

Gerçi hakiki mabudun yanında bir de mes-
cudu muhayyel vardır: Kanun, son tanıdığımız 
istibdat bize bunlardan binlercesini hediye et
miştir. Fakat bu bir karagöz perdesidir. Çelik 
mabudun ve teneke mabud vekillerinin arkasın
da idarelerini yürüttüğü bir süslü karagöz per
desi. 

Bütün idarelerde bulunanların elinde "bir is
tifa, kötüye doğru, aşağıya doğru «bir istifa» 
olmuş, idare mekanizmalarını dalkavuklar, âciz
ler basmıştır. Milletimizin henüz yetiştirdiği dü
rüst ve namuskar adamlarını bin bir dalavere 
ile, binbir bahane usulü ile, kötülemiş, ekarte 
etmiş, boğmaya çalışmış ve çok kere muvaffak 
olmuştur. 
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Hariciye, Halk Partisi hariciyesi bu istifa

nın, kötüye doğru bu istifanın en beliğ en par
lak bir nümunesidir. Çünkü orada menfaatler 
daha büyük, hırslar daha kuvvetli iyileri ekar-
te etmek meyil ve zarureti daha şedittir. 

Hariciyede arkadaşlar 100 vekil maaşı, 200 
vekâlet müsteşarı maaşı vardır. Buna bir de 
yurtseverlik değil Avrupa seyahati hırsını aşı
lamış olan bir devrin müritleri gençlerin hırsı
nı, bir de harb te doğmuş kambiyo istifadele
rini, kaçakçılık imkânlarını, dışardaki müste
bitlerin ezdikleri zümreleri istismar imkânları
nı, ilâve ediniz hırs ve âdeta şehvet 
tufanını hesaplarsınız. Fino köpeği gibi 
kuyruklarını sallıyarak etrafında meczubana 
daireler çizen heyecanla dalkavukluk rekabet
lerine tahammül mü kaldı. (Gürültüler sıra ka
paklarını vuruşlar, hakarettir sözünü geri alsın 
sesleri) 

BAŞKAN — Böyle şey yoktur, sözünüzü ge
ri alınız. 

. 1951 0 : 2 
SEDAT ZEKÎ ÖRS — Geri aldım. 
BASILAN" — Şahsi olmamak kaydiyle devam 

ediniz. 
SEDAT ZEKÎ ÖRS (Devamla) — Tâyinler, 

nakiller, tercihler, terfiler, gitgide yalnız bu 
adamların lehine icra edildi. Tırnaklarını bütün 
zengin lokmalara taktılar... 

BAŞKAN — Size artık söz vermiyorum, bu
yurun... Zaten konuşma müddetiniz de tamam 
olmuştur. 

ZEKÎ ÖRS — Peki efendim. 
BAŞKAN — Tamamen işi şahsiyata döktü

nüz, bunları geri almış telâkki ediyorum. 
Bugün öğleden sonra ve yarın kanuni tatil

dir. Bugünlerde çalışmamız için Meclisin ayrıca 
bir karar ittihaz ve çalışması lâzımdır. Bugün 
öğleden sonra ve yarın çalışmayı kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bugün saat 15 te toplanılmak üzere oturu
mu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 12,50 

»e-« 

İK-İKOİ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Sıtkı Yırcalı 
KÂTİPLER : Füruzan Tekil (İstanbul), Sedat Baran (Çorum). 

mm** 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
Celâl Yardımcıya usul hakkında söz veriyo

rum. 
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Muhterem 

arkadaşlarım, bermutat yine huzurunuza çık
tım. Bundan dolayı özür dilerim. Ama bu ku
suru bendenize değil, iç tepkilerime raci adbu-
yurun. 

Efendim, huzurunuzda müzakere ve tetkik 
buyuracağınız daha 29 bütçe vardır: Maliye, 
Borçlar, Millî Eğitim, Bayındırlık, Ulaştırma, 
Ekonomi, Sağlık, Gümrük, Tarım^ işletmeler, 
Çalışma, Gelir, Orman, Karayolları, Denizyolları, 
Havayolları, Demiryolları, P. T. T., Üniversite
ler ve saire ve saire. Arkadaşlarım, oturdum 
hesap ettim. Her bütçede asgari 10 arkadaşın 
söz alması; kürsüye gelip inmesi ve konuşması 

için 10 dakikadan ceman 2900 dakikaya ihtiyaç 
vardır. Bu eksiksiz olarak 4 gün eder. Bu iti
barla çalışma saatleri olarak evvelce kabul bu-
buyurulan ve sabahları 10 dan 13 e kadar olan 
saatin 9 dan 13 e, 15 ten 19 a kadar olanının 
14 ten 19 a kadar ve 21 den 24 e kadar olanını ise 
20 den 24 e tebdili suretiyle günde üç Baat tasarruf 
etsek dahi elde edilecek bu zamana rağmen gene 
bütçeyi çıkarmak mümkün olmıyacaktır. O halde 
arkadaşlardan rica ediyorum, Her zaman üzerin
de durduğum kifayeti müzakere takriri usulü 
gibi sakim bir meseleyi bütçe müzakeresine teş
mil etmemek ve bunu emsal bir karar haline ge
tirmemek için şu hususu istirham ediyorum. Bu 
sene ahvali fevkalâde ile huzurunuza gelen bu 
bütçeyi zamanında çıkarmak ve muhakkak ki, 
teşriî murakabe ve nezaret vazifelerimizi bütçe-
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nin kabulünden sonraki sene içinde yapmak 
mevkiindeyiz. Bu itibarla konuşmak hususun
da, söz almak ve konuşmak hususunda ne dere
ce tasarruf yapmak icabettiğinin yolunu size 
göstermek benim haddim değildir. Takdir sizin
dir. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Arif Kalıpsızoğlu. 
ARİF KALIPSIZOĞLU (Balıkesir) — Arka

daşlar, benim de mâruzâtım bütçenin esasına 
dair değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; sabahki celsenizde 
cereyan eden ve millet kürsüsünün asalet ve ne-
cabetiyle asla kabili telif bulunmıyan ve haklı 
olarak heyeti muhteremenizin protestosuna uğ-
rıyan bir şahsiyat konuşması beni üzüntü için
de huzurunuza çıkmaya sevketmiştir. 

Hariciye Vekâleti gibi her bakımdan mühim 
ve Devletimizin dış itibariyle alâkalı bir mevzu
da söz almış bulunan tecrübeli ve dirayetli ar
kadaşlarımızı dinlemeye hazırlanırken bir hâ
dise ile karşılaşmak muhakkak ki bendeniz gibi 
hepinizi de üzmüştür. 

Bari bundan sonra müzakerelerimizin, kar
deşlik duyguları içinde selâmetle ve süratle de
vam etmesini temin sadedinde benim de naçiza
ne bir çift sözüm var. Affınıza sığınarak arzet-
mek istiyorum: 

Arkadaşlarım, hem bütün memleket dert ve 
ihtiyaçlarını bu mütevazı bütçeye aksettirmek 
için bir haftadan beri çırpmıyoruz hem de büt
çeyi" 1 Marta kadar bitirmek zarureti karşısın
da bulunuyoruz. 

O halde ne yapalım? Müzakerede bu sürati 
ve selâmeti nasıl temin edelim? Kanaatimce 
konuşmaları zamanla takyit etmek kâfi bir ted
bir değildir. Beş dakika mı, on dakika mı, müte
madiyen lâstik gibi bu işi kâh kısaltıyor kâh 
uzatıyoruz. Bu suretle bazan bir saa^ evvel ver
diğimiz kararı bir saat sonra geri alınarak ve
ya dün akşamki celsede Millî Savunma Bakan
lığı Bütçesinin müzakerelerinde olduğu gibi, 
Hükümet tenkidlere cevap vermeden bir kifa
yeti müzakere takririyle işi kapatarak garip ve 
sakat bir duruma düştük. Ne yapalım? Bu mu
kaddes kürsüden nezaret kalkalı beri memleket 
sesi bir çağlıyan, bir tuğyan gibi akmaya başla
dı. E... Buna da hürmet etmeye mecburuz.. Fil
hakika, zaman zaman bâzı arkadaşlarımız reçe
te vermiyor değil. Ama müsaade buyurulursa 
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malûmu bir kere daha ilân mahiyetinde de olsa 
bu reçeteleri tevhiden ve telhisen arzedeyim. 

Hatip arkadaşların konuşmaları için tesbirt 
ettiğimiz ve karar altına aldığımız beş dakikalık 
asgari ve kıymetli zamanı hüsnüistimal için: 

1. Şahsiyat yapmamak. Zira bu çığır açı
lırsa hiç namuslu memur vatandaş kalmıyacak 
ve bu hal Devlet otoritesini sarsacaktır. 

2. Fikir ve temennilerimizi mümkün oldu
ğu kadar kısa ve özlü ifade etmek. 

3. Şüphesiz her yiğidin, yoğurdu, kendisi
ne has bir yiyiş tarzı var. Ama biz temas edil
miş olan mevzuları tekrardan kaçınalım. 

4. Hakikaten geceli gündüzlü çalışmış, fi
kirlerini komisyonda serdetmiş olan sayın ko
misyon âzalarının raporlarına aykırı mütalâa
lar serdederek tekrar yorulmasınlar. 

5. Muhalefete mensup sayın arkadaşlarıma 
da naçizane fakat halisane hatırlatacağım ken
dilerine 235 rakamım 940 gibi gösteren o mu
haddep adesili gözlüklerini artık değiştirsinler* 
Anarşi ve huzursuzluk içinde görmeye çalış
tıkları memleketi lütfen gezip görsünler, emi
nim ki, kafalarında veya ruh haletlerinde taşı
dıkları bu bedbini şifa bulacak ve bizim bun
dan sonraki müzakerelerimizi kolaylaştıracaktır. 

6. Bütün tenkidlerini, diyordu, diyer, bir 
mazi, bir hal sığası üzerine bina eden ve biraz 
da asabiyete kapıldı mı Hükümete hemen çekil 
emrini veren orijinal ve sevimli muhalif İrimiz
de dilerse bize bu mevzuda yardımcı olabilir. 

Edebî tenkidleri belki gazetelerde sütunlar 
işgal eder. Ama bu kubbede bir boş şada bile 
bırakmadan uçup gider. 

7. Ve nihayet Hükümetin rakam ve vesika
lara dayanan müspet, mukni cevaplarından son
ra bir kısım mücadele arkadaşlarımın muhale
fete cevap verirken âdeta mukaddemelerine 
mesnet ittihaz ettikleri bir alışkanlığı terbetme-
lerini naçiz bir Demokrat Partili olarak istir
ham edeceğim. 

Her vesile ile sabık C. H. P. İktidarının ha
senat ve seyyiatınm muhasebesini yapmak her 
halde bize teveccüh ^etmemelidir. Bu, bütün4 mil
letçe malûm ve müsellem bir hakikattir. Bizi bu 
kadar ekseriyetle buraya gönderen Türk Mille-. 
tinin bu muhasebeyi ne kadar titizlik ve hassa
siyetle başardığının en beliğ bir ifadesi değil 
mi? Onu tarih de yapacak. Ohalde abalıya vur
makta ne zevk kalır? 
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^EKELİOĞLU (Seyiaa) — Millet 

böyle iletiyor. 
ARİF KâLIPSIZOĞLU (Devamla) •*-. Millet 

böyle bir şey; istemem arkadaşım. 
Sözümü Mtirirkenarkadaşlar. Kürsiden in

mede©size ibir^şey daha söyliyeoeğm. 
Be» aileee- politikacıyım, babamm ölürken 

bana vasiyet ettiği bir sözünü nakledeceğim. 
«Zinhar politika yapma, veyahut siyasi haya

ta karışma. Fakat günün birinde memleketin 
menfaatini her türlü şahsi, ihtirasların üstünde 
gördüğün an, . memleket hizmetine atılmaktan 
kaçınma» (Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Arkadaşlar; yalnız bir noktayı 
izah-edeyim: Sedat Bey sözlerini geri almış bu
lunmaktadır, tavzihan arzediyorum. 

Rıf ki; Şalim Burçak söz sizindir. 
RIFKI SALİM BURÇAK (Erzurum) — 

Muhterem .arkadaşlar; dünya sulhunun ne ka
dar ağır ve ne derece ciddî bir tehdit altında 
bulunduğu herkesçe bilinen bir hakikattir. Dün
yama her tffiöa&ndav yeni bir cihan harbinin 
arifeıiiKİe bulunduğumuz hissini veren büyük 
Ölçüdê  askeri ve siyasi hazırlıklar yapılmakta
dır. 

Bugün&n narh ve sulh telâkkileri, sadeoe 
geçmiş asırlarla udeğil hattâ İkinci Dünya Har
binde^ şartlarLaLdahi kıyaalanamtyaeak derece
de büyük terakkiler kaydetmiş ve temelli değir 
sikliklere uğramıştır; 

Târihîn bu gibi büyük buhran devirlerinde, 
her •devletim s haricî siyasetinde tutulaeak yolu 
ve ana. istikameti vuzuh ve katiyetle tesbit et
mesi onxBtbaşİ3«a vazifelerinden biri olmak lâ
zımdır. Bu yolda mütereddit ve kararsız bulun
mak, vatanı* telâkkisi imkânsız kayıplar ve fe-, 
lâketlerleı. karsı karşıya bırakılabileceği için 
son dê e®a tehlikeli sayılmaUdırv 

Arkadaşlarım; Hükümetimizin haricî siyase
tini işte bu fikrin çerçevesi için tahlil etmeye 
çalışacağım. 

Kısa mâruzâtımı üç kısma ayırıyorum* 
Birinci kısımda, parti farkı gözetmeksizin 

dünkü ve bugünkü politikamızın ana vasıfları
nı, müşterek karakteristiklerini belirteceğim. 

İkinci kısımda, Demokrat Parti iktidarının 
dış politikasının ana hatlarını göstereceğim. 

Üçüncü kasımda, Halk Partisi iktidariyle 
Demokrat Parti iktidarı arasında dış siyasette
ki farMan tebarüz ettirmeye #ay»et edeeeğim 
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ve bu farkv. iyice belirtebilmek için sırf bu tür
lü bir maksatla Kor% meselesine temas edece
ğim, yoksa Kore üzerinde yeni bir münakaşa 
tahrik etmek niyetinde değilim. 

Muhterem arkadaşlar, Türk Milleti.çojk ya
kın bir mazide koskoca bir imparatorluğu kay
betmiş .olmasına rağmen, diğer birçok devlet
lerde görüldüğü üzere,.bu imparatorluğun, ihya
sı gibi bir maksat asla takip etmemisye bunun. 
hasreti içinde hiçbir zaman yaşamamıştır. Biz 
bugün millî hudutlarımız, içindeki ülkeyi ken? 
dimize M ü görüyor ve bu vatanımuajır.miB-, 
deniyet seviyesine ulaştırmak için bütün gayret
lerimizi dahideki kalkınma ve ima» faaliyetie-
rine tafeşiş. etmek istiyoruz. 

Bu itibarla, Türk harici politikasının haki
ki ve samimî ; bir, barışçılığa istinat, etmesi dün
kü ve bugünkü siyasetimizin devamlı ve müş*. 
terek, karakterini teşkil eder. Türkiye sulhper
ver bir devlettir ve onun dış siyasetinin başlıca 
vasfı da budur. Siyasetimizdeki bu barışçılık 
umdesi,büyâlk.Atatürk tarafından vazedilmiş 
ve bugüne, kadar Mtün.hükümetler tarafından 
sadakatle tatbik edilmiştir. İşte bu sebeplerdir 
ki, dünya politika&ında andlaşmalarm tek ta
raflı bir, surette yırtıldığı ve f ırsatçıUğş1 hakim 
bulunduğu devirlerde, bile haklı ve meşru istek
lerini daima .müzakere ve .anlaşma yolu ile. ta
hakkuk ettirmiş^ beynelmilele hayatta, fherî han* 
gi bir emrivaki ihdasından itina ile» Bakınmıştır. 
Boğaalar meselesi ve Hatay ihtilâf mm sulh yol
ları ile halli bu sollerimin tarihî ve katî birer 
delilini teşkil eder* 

Fakat. arkadaşlarım, bir miUetin: barjşçj, ol
ması , onun; barış ve ; huzur içinde yaaapaasını 
temine* kâfi gelemiyeceği de her günkü .müşaĵ T 
delerimize şahit olan açık.bir hakikattir. Bir deu-, 
let nekadar. ;sulhçü ve jıe kadar kuvvetli olursa 
olsun kendisine vâki olacak bir tecavüzü tek.bar. 
şma karşılamak imkânına her zaman sahip de
ğildir. Zira kendisinden daha kuvvetli bir Dev
let mevjsut olmasa dahi, kendisinden daha kuv
vetli bir, devletleri grupu daima msyşuitur. ve 
mevcut, alacaktır. 

Bu itibarla her devlet beynelmilel , siyasette. 
aynı görüş ve kanaate sahip olan ve mearfaatlcrj 
arasında iştirak buluöaü devletlerle, mÜ4terek 
bir cephe ;ku^mak ihtiyacında ve mBcburiyetin-
dedâv 

Türkd^^ k^iidi meafafttiai, dünjîa barı^ ,ve , 
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güvenliğini müşterek bir gayretle korumak ama-
ciyle bir araya gelmiş bulunan batı devletleri
nin safında görmüş ve o tarafa iltihak etmiştir. 
Dünkü ve bugünkü politikamızın müşterek ka
rakteristiklerinden biri de budur. 

Dünkü ve bugünkü iktidarın haricî siyasette 
birleştikleri üçüncü müşterek noktayı, Osmanlı 
saltanatının son devirlerindeki çok fena bir ge
lenekten sıyrılarak, kapitüler bir zihniyetten 
daima uzak ve her devletle mutlak bir müsavet 
içinde münasebette bulunmak hususunda göste
rilen itinada aramak lâzımdır. Filhakika Türkiye 
her devletle olan münasebetlerini tam bir eşitlik 
ve istiklâl içinde yürütmeye gayret etmiştir. Ve 
bundan sonra da aynı yolda azimle yürüyecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, buraya kadar söy
lediklerim şu veya bu Hükümetin değil ve fakat 
Türkiye Cumhuriyetinin, millî bir mahiyet ikti-
sabetmiş olan haricî siyasetindeki ana prensip
lerini teşkil eder. 

Demokrat Parti iktidarının dış politikasının 
ana hatlarına gelince; yukarıki prensiplerden 
hareket eden Demokrat Parti Hükümeti uzuk 
yakın, büyük küçük bütün milletlerin istiklâl 
ve toprak bütünlüklerine hürmetkardır. Hiçbir 
kimsenin toprağında emel beslememek ve hiçbir 
kimseye bir karış toprak vermemek hususundaki 
kararında azimkardır. Birleşmiş Milletler ide
aline ve bu ideali tahakkuk ettirmeye çalışan 
Birleşmiş Milletler teşkiâtına yürekten bağlıdır. 
ingiliz - Fransız ittifakına sadık, Birleşik Ame
rika Cumhuriyeti ile olan dostluğa hararetle 
taraftar ve onun kendisine yaptığı yardımlardan 
dolayı müteşekkirdir. Birleşik Amerika ile mü
nasebetlerinin daha ileri bir safhaya varmasını 
şiddetle arzu etmektedir. Akdeniz ve yakın doğu 
devletleriyle olan dostluk münasebetlerini daha 
da kuvvetlendirmeye ve yakın doğu emniyetinin 
takviyesine çalışmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi Halk Partisi 
iktidarı ile Demokrat Parti Hükümeti arasında 
dış kiyasette mevcut olan farkları belirteceğim. 

Halk Partisi muhalefeti, son cihan savaşına 
nazaran, bugün dünya şartlarında husule gelen 
muazzam, değişikliği gereği gibi kavrayamamış, 
ve o devirde tatbiki mümkün ve belki de kolay 
olan seyyal bir siyaseti bugün takip etmediği
mizden dolayı bizi âdeta tenkid eder gibi bir du
rum takınmıştır. Halbuki son savaşla bugünkü 
şartlar arasında pek büyük farklar mevcuttur. 
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Şu noktaya bilhassa dikkat etmek lâzımdır ki 

ikinci dünya harbinde kuvvetler muvazenesi üç 
esaslı unsur üzerine istinat etmekte idi. Bu kuv
vet unsurlarından biri batı demokrasileri, ikin
cisi mihver Devletleri, üçüncüsü de Sovyet Rus
ya idi. Bu üç kuvvet arasında kalan Türkiye, 
o zamanlar bir muvazene politikası tatbikma im
kân bulabilmişti. Bizim kanaatimize göre ikinci 
cihan harbinde güdülmüş olan dış siyasetin en 
doğru izahını işte bu noktada aramak lâzımdır. 

Fakat bugün, değil yalnız Avrupa hattâ bü
tün dünya bir birinden kesin hatlarla ayrılan 
iki muhasım cenahı bölünmüş, Orta Avrupa yı
kıldığı için, batı ile doğu bir birlerinin karşısı
na amansız bir surette dikilmişlerdir. Her Dev
let taraflardan birine veya diğerine katî ve mut
lak şekilde bağlanmak ıstıranndadır. Biz bugün 
haricî siyasette hiçbir Devletin dünkü muvazene 
oyunlarını, kendi emniyet ve selâmeti bakımın
dan, artık muvaffakiyetle tatbik edebileceğine 
inanmıyoruz. 

İşte arkadaşlarım, bizim görüşümüze naza
ran dünkü iktidarla bugünkü iktidar arasında 
zihniyet bakımından mevcut olan büyük fark 
buradadır. (Bravo sesleri) Halk Partisi kendi
sini hâlâ İkinci Dünya harbinin atmosferi için
de zannederek bugün için sadece müşkül değil 
aynı zamanda muhal olan bir muvazene politika
sının peşinde gibidir. (Bravo sesleri) 

İki iktidar arasmda mevcut farklardan biri 
de haricî siyasetin yürütülüş şeklinde gözükmek
tedir. Filhakika demokrat Parti iktidarının dı§ 
politikayı tutma ve yürütme tarzı eskisinden 
tamamen farklıdır. Yeni iktidar daha açık, ve 
son derece kararlı bir yolda yürümekte olup 
Atatürk'ün atılgan ve cesur politika devrine av
det etmiştir. (Bravo sesleri). Bu sözlerimi ve 
vuzuhlandırmak için Kore meselesine bizzarure 
temas edeceğim. 

Halk Partsi muhalefetinin Kore Harbinde 
Hükümete, karşı takınmış olduğu tavır bilhassa 
şu bakımdan şayanı tenkidtir: 

Dikkat edilecek olursa, Hükümetimizin Kore 
Savaşına yardım kararını vermesi üzerine Millet 
Partisi fikrini açık ve sarih bir şekilde bildirdiği 
halde, Halk Partisi kararın şekli üzerinde ısrar
la durmuş ve fakat Kore Harbine yardıma gidip 
gitmemek hususunda açık ve sarih bir fikir be
yanından bililtizam uzak kalmıştır. Türk Hükü
metinin Kore Savaşına yardım karan ve vatanın 
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hali hazırdaki ve istikbaldeki menfaatleri bakı
mından doğru mu, yanlış mı olmuştur noktasın
da Halk Partisinin vazıh birşey söylemekten ka
çınmış olması, bu derece ciddî bir meselede ciddî 
bir muhalefet partisine yakışacak işlerden değil
dir. Kararın veriliş şekli mühim ise, hiç şüphe 
yok ki, kararın aslı ondan da daha mühimdi. Şe
kil üzerinde günlerce uzun uzadıya mütalâalar 
beyan eden muhalefet, kararın aslı üzerinde son 
derece muhteriz davranıyor ve ne fikirde olduğu
nu belli etmemek için gayetle müphem sözler söy
lüyordu. 

Halbuki Türk Milleti muhalefet partisinin 
bu nokta üzerindeki görüşünü elbetteki öğren
mek isterdi. Şekle ait ileri sürülen itiraz yerine 
getirilmiş olsaydı Halk Partisi üst taraf nida mu
tabık mı idi?. Parti erkânı işte bu mühim nokta 
hakkında mutlak bir sükutu muhafaza etmiştir. 

Muhalefet Lideri «Bir de bana sorulsaydı» di
yor. Ve fakat sorulmuş olsaydı ne söyliyeceğini 
bir türlü beyan etmiyordu. Halk Partisi Genel 
Sekreterliğinin 27 Temmuz 1950 de neşrettiği 
tebliğ âzami bir seyyaliyetle kaleme alınmıştı. 
Bundan sarih bir mânâ çıkarmaya imkân yoktu. 
Ulus Gazetesi, imzasız yazılar sütununda yardım 
mevzuunun esasına Halk Partisinin muarız olma
dığını yazıyor, aynı Partinin Genel Sekreteri 28 
Temmuzdaki beyanatında yine tereddüt ve müp-
hemiyetlerle dolu olan şu sözleri söylüyordu : 
«Bizim iktidarda bulunduğumuz zamanki tehli
ke ve emniyet durumu değişmemiş ise, o zaman 
açıkça söyliyebiliriz ki, Türkiye 4500 kişiyi gön
dermekle kendi emniyetimizi azaltmış olacaktır». 

Muhterem arkadaşlar, bu tereddüt ve müphe-
miyetin asıl sebebi ne idi?. Esefle söylemek iste
riz ki, bu müphemiyet, dış siyaseti iç politikada 
bir koz olarak kullanmak maksadından ileri geli
yor ve istikbale matuf tesirleri bakımından, şu 
türlü bir taktiğe istinat ediyordu : Kore Harbi
ne yar dun kararı eğer Hükümetimizin prestij ve 
itibarına daha da artırır ve bu memlekete bir
takım kazançlar sağlıyacak olursa ozaman Halk 
Partisi: «ben kararın sadece şekline taraftar de
ğildim, aslı hakkında hiçbir itirazım yoktu», 
eğer bu karar memleketimizin mükellefiyetleri
ni çoğaltacak olursa o takdirde de «ben) bu işe ta 
başından itibaren muhalifim.» demek imkânla
rını elinde tutmak istiyordu. (Soldan bravo ses
leri, alkışlar) îtiraf etmek lâzımdır M, bu, açık 
ve samimî olmıyan bir politikanın icapları idi. 

Biz kendi hesabımıza Türkiye'nin Kore Har
bine iştirakini memleketimizin menfaatlerine ve 
uzak görüşlü bir politikanın icaplarına uygun 
telâkki ediyoruz. Zira kolektif, barışın müşterek 
bir gayretle muhafazası yolunda her devletten zi
yade toplu emniyet sistemine ihtiyaç hisseden 
devlet Türkiye'dir. Başka devletlerin şu veya bu 
türlü mülâhazalarla yardımdan kaçınmaları bize 
takip ve taklit edilecek misaller diye gösterile
mez. 

Muhterem arkadaşlarım, Kore Harbine işti
rakimiz Atatürk devrinde buna çok benziyen bir 
hâdiseyi bana hatırlatıyor. Atatürk'ün açmış 
olduğu cesur ve atılgan politika devrine bir av
det gibi gördüğüm Demokrat Parti dış siyasetini 
iyice belirtebilmek için bu hâdise ve bu müna
sebeti kısaca anlatmak istiyorum: 

Büyük Meclisin pek iyi bildiği üzere 1935 
yılının sonlarında, ozamanM dünya barışı ve 
güvenliğinin başlıca teminatı sayılanı Milletler 
Cemiyetinin bir üyesi, İtalya, ayni cemiyetin di
ğer bir üyesine, Habeşistan'a haksız bir teca
vüzde bulunmuştu. Milletler Cemiyeti bu tecavüz 
karşısında mütecavize zecrî tedbirler tatbikına 
karar verdi. Türkiye, bu cemiyetin sadık ve vefa
kâr bir üyesi sıfatiyle İtalya'ya konan zecrî ted
birlere derhal iltihak etti. Atatürk böyle bir ted
bire müraoaati tereddütsüz bir surette, hattâ 
tehalükle kabul ediyordu. 

Fakat italyan - Habeş Harbi Akdenîzde bü
yük bir gerginlik doğurmuş ve İngiltere ile İtal
ya arasında bir savaş ihtimalini ciddî birt surette 
ortaya çıkarmıştı. Bu atmosfer içinde İngiltere, 
bir harb vukuunda Türkiye'nin otomatik bir su
rette harekete geçip geçmiyeceğini sorunca Ata
türk bilâ tereddüt «evet geçecektir» cevabını 
vermişti. 

Arkadaşlarım, Atatürk'ü yirminci asrın bü
yük devlet adamlariyle mukayese eden müellif
ler, onun haricî siyasette, durmak lâzımgeldiği 
yerde durmasını bilen, daima teenni ve ihtiyat 
ile hareket eden, her hangi bir macera peşinde 
asla koşmıyan bîr lider olarak gösterirler. Ha
ricî siyasette bu derece teenni ile hareket eden 
Atatürk İtalya'ya karşı konan zecrî tedbirlere 
acaba niçin katılmış, hattâ daha ileri giderek, 
bir harb zuhur edecek olursa ona da derhal işti
rak edeceğini İngiltere'ye niçin bildirmişti? 
Atatürk acaba bir macera peşindemi yürüyordu? 
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cHayır arkadaşlar, Atatürk realist bir devlet 

-adamı olarak düşünüyordu. Habeş Harbinin 
hazırladığı fırsatı kaybetmek istemiyor, Türk 
politikasının müstakbel inkişaflarını düşünerek 
daima arzuladığı Türk - ingiliz Dostluk ve itti
fakının,-temellerini iatmak istiyordu. Habeş Har
bine iştirake hazırlanmasının sebebi bu idi. 

Bendeniz bu hâdiseyi işte bu bakından Kore 
hHarJbine benzetiyorum, ve Demokrat Parti Hü
kümetinin bu harb karşısındaki hattı hareketim 
Atatürk'ün casur ve atılgan politika devrine bir 
aydfit gibi telikki ediyorum. (Bravo sesleri, al
kışlar* .soldan). 

Bu hâdisenin müstakbel politikamızda, Ame
rikaile ojan münasebetlerimizde yurdumuz için 
hayırlı neticeler vermesini ümit ve temenni ede
rim. 

Arkadaşlarım; mâruzâtımı Atatürk'ün bu
günkü dünya durumuna, Demokrat Parti Hükü
metinin takibettiği.siyasete ve bilhassa muhalefet 
içinde bulunan bâzı arkadaşların bugünkü zih
niyet ve: telâkkilerine tamamen intibak eden söz
leriyle bitireceğim: 

Atatürk 1937 yılının Mart ayında Romanya 
Hariciye Nazırı Viktor Antonesko'ya dünya sul
hu, milletlerarasındaki kardeşlik ve bilhssa bü
yük Devlet adamının vasıfları hakkında şu pek 
calibi dikkatt sözleri,söylemişti: 

« Dünya milletlerinin saadetine çalışmak, di
ğer bir yoldan kendi huzur ve saadetini temine 
çalışmak demektir. Dünyada ve dünya millet
leri arasında sükûn, huzur ve iyi geçim olmazsa, 
bir millet kendi kendisi için ne yaparsa yapsın 
huzurdan mahrumdur. Hodbinlik şahsi olsun, 
millî olsun daima fena telâkki edilmelidir. En 
mesut insanlar, hizmetlerinin bütün nesillerce 
meçhul kalmasını tercih edecek karakterde bulu
nanlardır. Bir adam ki, memleketin ve milletin 
saadetini düşünmekten ziyade kendini düşünür, 
o adamın, kıymeti ikinci derecededir. Esasen 

: kıymeti kendine verenr ve mensup olduğu millet 
; ve memleketi ancak şahsiyeti ile-kaim gören 
adamlar, milletlerinin saadetine hizmet -etmiş sa
yılmazlar. Ancak 5 kendilerinden sonrakileri dü-
. şünebilenler, milletlerini yaşamak ve ilerlemek 
imkânlarına nail ederler. Kendi gidince terak
ki ve hareket durur zannetmek bir gaflettir ». 

Arkadaşlarım, Atatürk 'ün bu büyük öğüdünü 
Cumhuriyet Halk Partisi muhalefetinde bulu
nana muht^jm^afkadaşlarıma ithaf ederek mâru-
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zatıma son veriyorum. (Soldan, bravo sesleri, al
kışlar). 

BAŞKAN — Arif Hikmet Pamukoğlü-
ARtF HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) 

— Muhterem arkadaşlar; 21 sene evvel intisap 
ettiğim bir teşkilâtta fiilen vazife almış ve ikin
ci Cihan Harbinin başlangıcından itibaren bu 
teşkilâtın faaliyetlerinde tatbik edilecek esas
ları öğreten derslerin hocalığını yapmış naçiz 
bir arkadaşınız sıfatiyle yüksek huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. Kararım, bir senelik teşriî 
hayat sonunda bu kürsüye çıkmaktı. Bu zaman, 
naçizane tahminimce ancak yeter bir müşaha-
de devresinden ibaretti. Fakat şimdi çok mühim 
bir konu karşısında bulunuyoruz. Dışişleri Ba
kanlığının fiiliyatla nazariyatın memzuç şekliy
le, bugün • içinde bulunduğumuz durumu her 
türlü fiilî fikir ve müşahedelerden, şu veya bu 
parti zaviyesinden ve telâkkilerinden azade ola
rak, tebarüz ettirmeyi zaruri saydığım için söz 
aldım. 

Şunu önceden arzedeyim ki birkaç dakika
lık zamana sığmasına imkân olmıyan sözlerimi 
sadece; tevatüren söylenen biri hariç olmak üze
re vakıalara hasretmekle yetineceğim. Şahısla 
uğraşmamak şiarımız olduğuna göre isim zik-
retmiyeceğimi şimdiden arzederim. 

Muhterem arkadaşlar; siyasi, iktisadi, tica
ri, malî ve kültürel sahalarda memleketimizin 
yüksek menfaatlerini sağlamayı ve himaye et
meyi bir vecibe olarak omuzlarına almış bulu
nanların vazifeleri müzakere, müşahede ve tem
silden ibarettir. Devlet bir bütün olduğuna gö
re onun kımıldamakta, hareket etmekte, terak
ki ve tealiye ulaşmakta öncülük ve gözcülük 
öteden beri vazifesini görecek olan diplomatlar," 
esefle söyliyeyim .< ki gün geçtikçe yorulan ve 
anti demokratik ve, hattâ anti konstitüsyonel 
mahiyetlere bürünen mevzuat ve fiiliyat içinde 
gayeye ulaşmaktan çok uzakta kalmış bulun
maktadırlar. 

ftşte bu fiiliyat ve mevzuatı büsbütün orta
dan kaldırmak-amacını güden esaslı tedbirle
rin ittihazına şiddetle ihtiyaç bulunduğuna ka
niim. Şöyleki: 

1. Hükmi şahısların, yeni tâbirle tüzelkişi
lerin - çok şükür işitmiyoruz - evlât ve ayal sa
hibi olduklarını bir anlaşma metnine ısrarla it
hal ettiren bir. Büyük Elçi maalesef bugün mü-

u him bir ̂ merkezdeki mümessilimizdir. 

688 — 



6 : 50 24.2 
2. Yine bu bakanlık memurini arasından j 

bir kanunun sarih hükmüne istinaden ihraç 
edilmiş bulunan diğer bir büyük elçi, seneler | 
sonra aynı memnuiyetin yürürlükte olmasına 
rağmen yeniden vazifeye alınmıştır. Halen bu
lunduğu vazifeye gitmeden evvel memleket 
aleyhine olan mühim bir ihraç maddemizin kemi
yet ve keyfiyet bakımlarından aleyhinde olan 
bir teklifte, bulunmuş ve nihayet binbir güçlük
le zabıtlardan bu teklifin kaldırılmasına muvaf
fak olunmuştur. Bilhassa son günlerde matbu
atta da, sıfatiyle gayrikabili telif kelimeler kul
lanması kayda şayandır. • 

3. Diğer bir orta elçi sonuncu harb içinde 
işlediği suçu ekiden ifade etmiştir. Vaziyeti sureti 
münasebede çekilen telgraftan anlayan bu muhte
rem zat, ya affediniz, yahut intihar ederim, di
ye telgraf çekmiştir. Halen yine taşrada vazife 
başındadır. 

(Ne vakit olmuş sesleri) 
Bu harb içinde,. 3-4 sene evvel.. (Soldan 

isim söyle sesleri) 
İsim söylemiyeeeğim. 
Mühim bir başkonsolosluğun başında bulu

nan bir zat, eski iktidar zamanında önemli bir 
mevki işgal iden bir şahsın akrabası olduğu 
için tâyin edilmiştir. Bir kaç ay evvel konsolos
luğu ziyaret etmek istedim, yedi senedir turizm 
teşkilâtında çalışan iki şoföre konsolosluğu bul-
duramadım; 45 dakika şehri dolaştırdım böyle 
bir konsolosluğun mevcut olmadığı cevabını al
dım. Nihayet vapurda görünce anladım, ken
disi ile karşılaştım, sordum işte bugün konso
los benim dedi. 

Arkadaşlar sebebi şu, bu zat lisan bilmez, 
bu yüden varlığı ile yokluğu arasında hiçbir 
fark olmamıştır ve olamaz da. 

4. Arkadaşlar, son kararname ile bir Baş
konsolosluğa lisan bilmiyen mefluç bir zat tâ
yin edilmiştir. 

5. Bir Elçilik müsteşarlığına lisan bilmiyen 
bir zat tâyin edilmiştir. 

6. Keza tevatüren söylendiğine göre, ekse
riyet ahalisinden bulunduğu memleket ordusu
nun Türk Ordusunu nasıl mağlup ettiğine dair 
methiye yazan bir zat halen mühim bir vazife 
başında bulunmaktadır. 

7. Keza evlâtları ecnebi tâbiiyetinde ve hiz
metinde olan bir zat onların bulunduğu mem
lekete memuren tâyin edilmiş bulunmaktadır. 
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8. Yine lisan bilmiyen bir Başkonsolos ma

atteessüf hariçte vazife başındadır. 
9. Bu kere bir Büyük Elçilik Başkâtipli

ğine tâyin olunan ve lisan bilmiyen bir zat da 
vazifesine gitmek üzeredir, bir diğeri yeniden 
merkeze gelmek üzeredir, veya gelmiştir. 

Arkadaşlar, bizzat müşahedem olarak arze-
diyorum, mühim bir Avrupa merkezinde sene
lerce birinci derecede mevki işgal etmiş olan 
bir zat, Devlet reisinin davetli bulunduğu sefa
ret salonunda Avoir filinin hal zamanı sigası-
nı tasrif etmekten aciz kalmış ve istihza ile kar
şılanmıştır. 

Muhterem arkadaşlar; bu şartlar içinde 
1933 de Türk dostu olan ve Türklüğe yakınlığı 
ile iftihar eden bir memleket Dışişleri Bakanlı
ğından sefaretimize «Osmanlı İmparatorluğu 
Sefareti» tâbirini muhtevi nota gönderilmiş. 

Büyük dostumuz Amerika Türkiye'yi ve 
Türkleri ancak Kore savaşiyle tanımaya başla
mıştır. 

Muhterem arkadaşlar; bu durum Dışişleri 
Bakanlığı teşkilâtına müterafik olarak diğer bâ
zı Bakanlık dış memurları ve hattâ taşraya gi
den heyetinjiz için de bihakkin öne sürülebilir. 

İhracatımızın yüzde 5 sini bel eden bir mem- . 
lekette ithal müsaadesi bekliyen incir, üzüm, ve 
fındıklarımızın aylarca süren muhaverelerden 
sonra hakiki miktarı, ticaret konseyimizden, 
mahallî ticaret odasından sefaretten, değil an
cak mahallî kontrol dairelerinden öğrenilebil-
miştir. 

Lisan bilmiyen ticaret konseyyelerle iştirak 
etmişizdir. 

Netice: Fransa'da olduğu gibi, Büyük Elçi 
payesinde «İmpeçters Fes Postes Diplomatiques» 
teşkilâtlarının ihdası hafif dövizli memleketler
deki memur maaşlarının ve masrafların bloke 
paralardan ödenmesinin usul ittihazını bu su
retle üç dört sene gibi kısa bir zamanda 100 
binlerce liralık servetlerin ithalinin önüne ge
çilmesini ehemmiyetle rica ediyorum. 

Üç beş senede bir, ne yapacağını pek kesti-
remiyen, fakat geldiği memurdan vazifesini öğ
renen bir kaç müfettişimiz gezip, tozmakla va
zifesini görür. Bizzat diplomatik vazifenin na
sıl yapıldığını raporuna dercedemez. Sonra za
yıf dövizli memleketlerde bir iskandal halini 
alan, maaşları orada bloke edilen paralardan te-
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diye edilmesi hususunun önemle üzerinde du
rulması lâzımdır. Çünki arkadaşlar bu yüzden 
2-3 senelik bir zaman içinde buradan ödünç pa
ra alarak giden memurlarımız memleketin şe
refiyle mütenasip olmıyan hareketlerde bulu
nuyorlar ve dönüşlerinde 170 bin liralık bir apart
man yaptırdım diyorlar ve bununla da iftihar 
ediyorlar. 

Hulâsa arkadaşlar, müşahede ve temsil va
zifesini bihakkın yerine getirebilecek hâkimi
yet ve onun harice aksinden başka bir şey olmı
yan istiklâl sahalarında büyük vazife ve mes
uliyetleri gereği gibi yüklenebilecek eleman
ları yetiştirecek kesin tedbirleri ittihaz şere
fini D. P. İktidarına ve sayın hocama şimdiden 
izafe etmek arzusu ile bahtiyarım. (Soldan 
alkışlar) 

Benim mâruzâtım hamasi bir eda ile olamı-
yacağmdan yavan olacak ama memleket menfa-
atleriyle sıkı sıkıya alâkalı olduğundan gereği 
alâka ile dinleneceğini ümit ediyorum. 

Dr. Aziz Uras (Mardin) — Arkadaşlar bilir
siniz ki, bizim Suriye ile yedi yüz küsur kilo
metre imtidat eden bir hududumuz vardır. Bu 
hududun Şimalinde kalan, Türk vatandaşları
nın Suriye'de geniş mikyasta arazisi vardır. 
Bunlar üzerinde tasarruf hemen hemen lâşey 
mesabesindedir. Pasavanlar ve sairelerle, bâzı 
tanışmalar, bâzı sihri alâkalar dolayısiyle bâzı 
vatandaşlar oradan istifade etmekte ise de 
diğerlerinin, mülkleri üzerinde tasarruf imkânı 
katiyen münselibtir. Ve Suriye ile aramızda 
mevcut olan bâzı muaallâk meselelerin 'halline 
terkedilmiş bir vaziyettedir. 2 - 3 sene evvel 
Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetleri tarafın
dan bir temas temin edilmek istenmiş ve fakat 
Coup d'etat ' lar, Hükümet değişmeleri ve saire, 
bildiğiniz Suriye'nin ahvali yüzünden şimdiye 
kadar buna imkân bulunamamıştır. Ama bugün 
bir istikrar haline gelmiş olan Suriye ile bizim 
aramızda bir iyi komşuluk muahedesi aktedile-
bilir, ve bu artık bugün bir lüzum haline gel
miştir. Son Suriye seyahatimdeki, 4 - 5 ay ka
dar evvel vâki olmuştur. Suriye'lilerle görüş
tüm. Orada halkın bize olan sempatisini gör
düm. Artık zannederim ki, Suriye halkı Suriye 
Hükümetini bizimle böyle bir anlaşmaya icbar 
edecek bir vaziyete gelmiştir, içinden bolşevik-
lerin ve sairenin bâzı nahoş sesleri işitil
mekle beraber ben tahmin ederim ki, Suriye 
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Milleti bize sempati taşımaktadır. Bu bir. 

Yeni iktidara geldiği zaman Sayın Köprü
lüye şahsan ve makamında bu hususta ricalarda 
bulunmuştum. Ve bendenize de bu işin hemen 
yapılacağını veya üstünde olduklarını beyan ve 
ifade buyurmuşlardı. Bugün için ne düşündük
lerini öğrenmek istiyorum. 

ikinci mârizatım; bizimle İrak arasında yine 
Dicle üstünde bâzı barajlar ve saire; Cizre - Di
yarbakır hattının temdidi ve iki komşu kar
deş milletin münasebetlerinin iyi bir cihete 
şevki için daha evvel alınmış olan tedbirlerin 
bugün ne halde bulunduklarını anlamak isti
yorum. 

Arkadaşlar; bu küçük bir iş. değildir. Mem
leketin aşağı yukarı o kısmında hayati, iktisadi 
ehemmiyeti, bir bakıma nazaran siyasi ehemmi
yeti haiz mühim bir hususiyeti vardır. Bunu da 
bugünkü. haliyle ne merkezde olduğunu anla
mak €Jbette lâzımdır. 

SÜçüııcü istirhamım şudur : Acaba Hükümet; 
Yunanlılarla ingilizler arasında, Kıbrıs Adası 
üstünde herhangi bir ilhak, muhtariyet, veya; her 
hangi bir şekilde siyasi bir müzakerenin cereya
nından haberdar mıdır? Eğer böyle birşeyden 
haberi varsa, ve siyasi bir mahzur yoksa bunu 
açıklamasını ,talep ediyorum. Bunu doğrudan 
doğruya şahsım adına söylemekteyim, parti söz
cüsü olarak konuşmuyorum. Böyle bir müzake
re varsa bizim buna alâkamızın, derecesi nedir? 
Bilinmektedir ki, uzun zamandan beri bu iş halkı 
yakından alâkalandırmaktadır. Hattâ bizimle 
Yunan halkı arasında bâzı nahoş reperküsyon-
lara sebep olmuştur. Bütün bunlar mevcuttur. 
Eğer böyle bir müzakereyoksa işi kökünden kes
mek varsa; memleketimizin hayati menfeatleriyle 
alâkalı olan bu meseleden Hükümetin alâka de
recesini öğrenmek elbette lâzımdır. 

Benim sual ve ricalarım bundan ibarettir. 
ENVER GÜRELİ (Balıkesir) — Arkadaşlar 

rım, kısa olan mâruzâtım Dışişleri Bakanlığının 
teşkilâtına, çalışma tarzına ve yabancı memleket
lerde yurdumuzu temsil eden hariciye memurla
rına ait olacaktır. 

Bu kürsüden, Türk milletini temsil etmek şe
refine nail olan bu arkadaşlara şu ciheti hatır
latmak isterim ki, kendi şahsiyetleri Türk mille-
nin aziz varlığı içinde erimiş, şahsiyet ve varlık
larının iktisap ettiği kıymet ve nikbet onlara 
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ait olmaktan ziyade Türk milletinin malı olmuş
tur. 

Maalesef, zaman zaman matbuatta gördükle
rimiz, mesmuatımızla, nadir de olsa Devletin şe
ref ve haysiyetine halel verecek bâzı hâdiselerin 
vukubulduğuna kanaat getirmiş bulunuyoruz. 
Mânevi itibarımızı zedeliyecek bu gibi hallerle 
mücadele edilmesini istemek üzüntülü de olsa, bir 
vazifedir. 

Hariciye memurlarımız, yabancı memleketler
de bizi tam mânasiyle temsil edebilmeleri için 
yurtta bulunan diğer memurlara nazaran yüksek 
ücret almaktadırlar: Bu fakir memleket bu feda
kârlığı Hariciye memurlarımızın sıkıntı çekme
den temsil ettikleri Devletin şeref ve itibarına ha
lel vermeden yaşamalarını temin içindir. 

Başka bir tâbirle, verilen bu meblâğlar onla
rın tasarrufu için, değil mesleklerinin icabı za
ruri masraflarını karşılamak içindir. 

Halbuki, maalesef bir kısım memurların ha
riçte kıt kanaat yaşama politikasını takip ederek 
yurda döndüklerinde istikballerini sağlıyacak bir 
rant temini çare)erini aradıkları raslanan. hâdise
lerdendir. 

Sayın Mümtaz Kavalcıoğlu arkadaşımın bu kür
süden ifade ettiği gibi muhtelif sebeplerle ha
riçte bulunan vatandaşlarımızın işleriyle durum-
lariyle elçilik veya konsolosluklarımız mensup
larındı alâkasızlıkları hakkındaki mütalâalarına 
ben de iştirak ediyorum. Şu ciheti de ilâveten 
arzedeyim ki, mukadderat .insanları bilmediği 
ve tanımadığı bölgelere götürebilir, hayatını 
orada kazanmıya ve şayamaya mecbur eder. 
Yılların geçmesine rağmen bu giİJi şahıslar za
man zaman vatan hasretini şiddetle duyarlar. 
üzerlerine çöken gurbetin melalini Türk radyo
larını dinlemekle gidermiye çalışırlar. Arada sı
rada uğradığı konsolosluk veya elçiliklerde gü
ler yüz göremezse kendisini anavatandan uzak
laştıran talihine şüphesiz ki lanet eder. 

Osmanlı İmparatorluğu zamanında, vaktiy
le bir eyaletimiz olan mıntakalarda - yakm 
şarkta - orada evlenmiş ve kalmış binlerce Türk 
kadını vardır. 30 - 35 senelik mazilerine rağmen 
hâlâ kendileri ve çocukları Türkçe konuşmakta
dırlar. Sayın sefirelerimizin bunları ara-
sıra toplayıp yurt hakkında malûmat vermeleri
ni, durumlariyle ilgilenmelerini; mukadderatın, 
yuvadan tardettiği bu Türk kadınlarına mânevi 
teselli olmaz mı? 

1.1951 0 : 2 
Arkadaşlar; ihtisasın ilim ve meslekteki ro

lünü huzurunuzda izaha lüzum görmüyorum. 
Hariciye, Vekâleti teşkilâtında bugünkü çalışma 
sistemiyle mutahassıs bir müdür veya memurun 
bulunamıyacağı kanaatindeyim. Biliyorsunuz ki 
Mülkiye veya Hukuk fakültelerini bitiren, genç
ler müsabaka imtihanı ile Hariciye meslekine in
tisap etmektedirler. Merkezde muayyen müddet 
çalışan bu gençler Hariciyede her hangi bir mün
hal vazifeye tâyin olunmaktadır. Asgari 4 sene 
hariçte bulunduktan sonra merkeze gelmekte, 
umumiyetle başka memleket işlerini gören, bir 
dairenin şubelerinde istihdam edilmektedir. Me
mur daima harice çıkacağı zamanı hesaplamakta 
ve esasen evveliyatını bilmediği ve durumu hak
kında, fikri olmıyân bir memleket hakkında ge
len işleri tedvire çalışmaktadır. Böylece bütün 
memurların emeklilik zamanında bütün dünya
yı dolaşmış, her memleket hakkında bâzı müp
hem fikirleri mevcut ve fakat derinleşmiş ve ta
kip edilmiş bir ihtisası ve vukufları ise asla 
yoktu*. 

Halbuki müşterek hususiyet arzeden memle
ketler mevcuttur. Şimali Avrupa memleketleri, 
Yak'ıh Şark memleketleri, Balkan memleketleri 
gibi üç dört Devleti içine alan müşterek husu
siyetleri haiz bölgelerde yetiştirilen bir gencin 
o işlere bakan dairenin, basma geçirilmesi ve 
bundan böyle de terfi1 erini orada görerek ve 
hattâ harice çıkarılmış gibi kendisine maaş ve 
unvan, verilmesi suretiyle bunların tecrübe ve 
ihtisasından, faydalanılması yoluna gidilmesini 
daha uygun görmekteyim. 

Dışişleri Bâkanlığuıda diğer bir noktaya te
mas edeceğim. Bâzı Elçilikler tasarruf maksa-
diyle kapatılmış bilâhara gene bâzı Elçiliklerin 
ihdasına karar verilmiştir. Bunun mucip sebebi
ni komisyon raporundan anlamış bulunuyoruz. 
Ancak Yakın Şark'm en kuvvetli diplomasi faa
liyetini gösteren Ürdün'ün Başkentindeki Elçi
liğin siyasi münasebetlerimizin çok az inkişaf 
ettiği; Cenubi Amerika'ya tâyin edilmesi sure
tiyle aylarca elçisiz bırakılmasmdaki zarureti 
anlıyamamış bulunuyorum. 

Arzedeceğim son nokta şudur: yeni teşekkül 
eden İsrail Devletine yurtta bulunan Musevi 
vatandaşlarımız hicret etmişlerdir. Türk tabii
yetinde bulunan ve Türk pasaportu ile yurdu 
terkeden bu vatandaşlarımız oradaki teşkilâtı
mızdan vatandaşlık ilmühaberi almaktadır. Hal-
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buki Israid Hükümeti muhacir gelen bütün din
daşlarını - kadın erkek - derhal Millî Savunma 
hizmetlerine almakta, kendilerinin iaşesini de 
temin etmektedir. 

Yanüıyorsam lütfen ikaz buyursunlar. Bi
zim mevzuatımız yabancı ordularda hizmet gö
ren vatandaşların tâbiiyetten iskat edileceği mer
kezindedir. Ancak bizim oradaki konsoloslukla
rımızın gerekli tahkikatı tam yapamıyacaklarma 
nazaran bu çift pasaport ve tâbiiyet taşıma işi
ne, vatandaşlığın nimeti kadar külfeti de oldu
ğunu ve olacağını anlatmak bakımından bir son 
vermek lâzımgelir kanaatindeyim. (Soldan alkış
lar). 

CÎHAD BABAN (izmir) — Muhterem arka
daşlar; ikinci Dünya Harbi cephelerde hitama 
erdikten sonra aradan beş senelik bir zaman 
geçmiş olmasına rağmen, dünyanın sulh ve is
tikrara müteveccih bir yola girememiş olması
nı elemle müşahade ediyoruz. 

Bilirsiniz, klâsik diplomasinin istinat ettiği 
devletler muvazenesi, artık eski mânasını tama-
miyle kaybetmiş bulunuyor. Bir zamanlar, bir 
masanın etrafında büyük devlet olarak sekiz 
mümessil otururlardı. Zamanla bu miktar beşe 
indi. Ve ikinci Dünya Harbinin neticesi olarak 
da dünya artık ikiye bölünmüş bulundu. Şimdi
ye kadar hep müvazenei düveliye esası üzerine 
kurulan diplomasi ve o diplomasiye bağlı olan 
milletlerin mukadderatı artık bugün bambaşka 
unsurların tesiri altında kalmıştır. 

Demokrat Part i iktidara geldiği zaman, ken
di için olduğu kadar, bütün dünya için de bir 
bahtsızlık eseri olarak, Kore hadiseleriyle bir
denbire karşı karşıya kaldı. Ve öyle zan
nediyoruz ki, uzun zamanlardan beri ilk 
defadır ki, Hükümet, mütereddit bir po
litikadan yakasını kurtararak sözlerine, sulh 
prensiplerine, ve Birleşmiş Milletler idealine 
uygun olarak, sebep ve neticeleri birbirini tu
tan bir politika güttü ve Kore'ye asker şevket
ine kararını verdi. Yine Demokrat Parti için bir 
bedbahtlık eseri oldu ki, bu karar memleketin 
içinde de iç politikaya karıştırılmak istenen bir
takım tepkiler yarattı. Muhalif arkadaşlarımız 
dış politikada verdiğimiz bu kararın tatbikatı
nı ve şanlı Türk süngülerinin yarattığı harika
ları gördükten sonra dahi, istizahda beyaz rey 
veremediler. Millî vahdet tezahürü bakımından 
böyle bir fırsatı kaçırmış olmalarından dolayı 
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biz üzüntü duyduk. Şimdi şu kürsüden memle
ket efkârı umumiyesine ve bu kararda muhalif 
vaziyet takman muhterem muarızlarımıza soru
yorum. 

Birleşmiş Milletler Andlaşmasına imza at
mamış olsaydık dahi bugünkü neticeler karşı
sında oraya yine asker sevketmeli değil miydik? 
Ve bugün Türk Milleti namına istihsal edilen 

. neticeler Demokrat iktidarın görüşünde hakli ol
duğunu ve muarızlarımızın haksiz olduğunu is
pat etmemiş midir? 

Muhterem arkadaşlar, dış politikada samimî, 
açık olma yolunu tuttuk. Demokrat Parti dış 
politika mevzuunda Atatürk 'ün bir prensibine 
sımsıkı sarıldı. O prensip şudur; «biz hangi işin 
içinde söz sahibi değilsek, o işten şüphe ederiz.» 

Onun için bu pernsibe uyarak Birleşmiş Mil
letler teşkilâtında Avrupa Konseyinde aktif bir 
halç girdik. Yakın Şarkta, Akdenizin bu bölge
sinde itimad edilir bir sulh ve istikrar âmili ol
duk. Ve emniyetimizi sağlamak hususunda cid
dî ve verimli adımlar attık. 

Muarızlarımız, emniyetimiz artmadı, hani 
bunun vesikası? Diyorlar emniyeti kâğıt üze
rinde ariyan zihniyeti hâdiseler, tecrübeler çok
tan gerilerde bırakmış bulunuyor, ikinci Dünya 
Harbinin başında ingiltere, Polonya'ya garanti 
vermişti, bütün iyi niyetlere rağmen bugün Po
lonya yaşamıyor. Balkan Harbinde Türkiye'ye 
teminat verilmişti, teminat inkâr edildi, 

Tarihte ne kadar imzalanmış ehıiıiyet vesika
ları varsa, sepetlerin diplerinde bir okadar da 
yırtılmış vesikalar mevcuttur. Fakat buna rağ
men göz ve iz'an gösteriyor ki: Türkiye Kore'
deki kahramanlığı yarınki muhtemel düşmanları
mıza yenilir yutulur bir millet olmadığımızı is
pat etmiştir. Bu yeni ve büyük bir emniyet un
surudur. Yazılı vesikalardan daha kuvvetli ger
çek bir teminattır. Yine Kore'deki kahramanları
mız dostlarımıza ispat etmişlerdir ki, Türkiye 
teçhiz edildiği zaman, yalnız kendini müdafaa 
etmekle kalmıyaeak hür dünyanın medeniyet dâ
vasını da süngüsünün ucu ile müdafaa edecek
tir. Türkiye bu kudret ve kuvvettedir. Şimdi 
bize bu gözle bakıyorlar. Bu bir teminattır. Ya
zılı teminattan daha hakiki teminat da işte .bu-. 
dui, 

Muhterem arkadaşlar; Avrupa Konseyi faa
liyeti hakkında burada geniş müzakereler çere-, 
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yan etmiş olduğu için, onun üzerine tekrar ge
lecek değiliz, fakat, bir senelik çalışmalar için
de yine Atatürk'ün prensibine sad'k olarak bizi 
alâkadar her işin içine orada da faal olarak so
kulmuş bulunuyoruz. Akdeniz emniyeti bakı
mından Türkiye ile Yunanistan'ın dost ve kar
deş olarak geçinmeleri zarureti hakikatin ta ken
disidir. Bu münasebetle Kıbrıs Adasına taallûk 
eden ve Yunan Meclisinde cereyan eden müza
kerelere temas etmeden geçmiyeceğim. Ve bu
günkü ahval ve şartla* altında komşumuzun 
Parlamentosundaki bu gibi konuşmaların müş
tereken ileriye götürmeye mecbur olduğumuz 
politika ile kabili telif ölmadığmı da şahsım na
mına ifade etmeyi zaruri göreceğini. 

Arkadaşlar; yeni iktidar, hiçbir şey yapama
dı ise, dışarda şeref ve itibarını artırdı. Bunuli 
neticesi olarak da büyük dostumuz Amerika'nın 
fiilî yardımlarının arttığını ve artmakta oldu
ğunu gördük. Ne muvafık, ne muhalif kimse 
iddia edemez ki, son dokuz aylık devre içinde, 
Türk - Amerikan iş birliği çok daha sağlam ve 
realist esaslara dayanan bir mahiyet almış bu
lunmaktadır 

Demokrat Partinin ve memleketin ikinci bir 
talihsizliği de göçmenler işinde oldu, arkadaş
larım. 

Burada Hükümetin takındığı azimli karar
dan dolayı Hükümeti tebrik etmek isteriz. Hü
kümet yalnız demir perdenin oyununa gelme
mekle kalmadı, aynı zamanda Avrupa Nazırlar 
Komitesinde bu mevzuu müdafaa ederek, Avru
pa ve insanlık âlemine bu işi takbih ettirdi, ve 
bu suretle bu memlekete şerefli bir muvaffakiy< i 
daha kazandırmış oldu. 

Yen! zihniyet, bu memleketi korkak polis 
bask^ı altında bir nevi uzlete mahkûm eden 
kayıtları da süratle sildi süpürdü. Pasaport Ka
nununun değişmesi, bu zihniyetin değişmesi de
mekti. Türkiye hudutları aşılmaz, ve yalnız em
niyet mülâhazalarının hâkim olduğu bir ülke 
olmaktan çıktı. Ve bu yurda girmiş, çıkmış in
sanları en ileri remokrat memleketlerin, ve me
selâ İsviçre'nin usullerine bağlandı. Ecnebilerin 
ikametine taallûk eden kanun da bu yeni zihni
yetin , müspet tecellilerinden biridir. Ve ben 
şimdi bu kürsüden rica ediyorum ki, yin • dost 
ve demokrat milletlerin yaptıkları gibi yapalım, 
ve vize tahditlerini de mütekabiliyet esas? üze
rine kaldıralım, Bu hususa Hükümetin ve Sayın 
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Dışişleri Bakanının dikkat nazarını bir kere 
daha çekmeyi vazife biliyorum. 

Arkadaşlar; dört milyonluk Danimarka'nın 
Dışişleri bütçesi bizim bütçemizden daha kaba
rıktır. Artık infirat halinde yaşayamıyaeağımı-
za göre beynelmilel münasebetlerin gelişmesine 
engel olan fakir bütçelerimize biraz daha vüsat 
vermek de demokrat iktidar için bir hizmet ve
silesi olacaktır. 

Milletlerarası münasebetlerin istilzam ettiği 
teşkilâtı elemanları yetiştirmek, yaratmak ve teş
kilâtımızı o icap ve zaruretlere uydurmak zama
nının geldiğine kaniiz ve çok temenni ediyoruz 
ki, Büyük Meclis, bunu hariciye ve Hükümet 
gelecek sene istemese bile, onu istemeye mec
bur kılsın. 

Arkadaşlar, burada öğleden evvel konuşan 
bir arkadaşımın düşüncelerine, de temas etmek is
tiyorum. 

îçtimai kanunlar şunu âmirdir ki, uzun sü
ren tek parti devrelerinde istifa tersine işler. 
Diktatörlükler yıkıldığı zaman geride kötü bir 
maliye ve ne yapacağını şaşırmış bir sürü dal
kavuk bırakırlar. Böyle rejimlerde namuslu 
insanlar kaçacak delik ararlar. Meydan şirret
lere kalır, istifa tersine işler. 

Biz sosyal kanunun istisnasını teşkil edemez
dik. Fakat, burada asıl müessirin mahiyetini 
unutarak, onun kurbanlarına çatmak, kızım dö-
ğemiyenin dizini döğmesi gibi hatalı bir hare
ket olur. 

Hariciyede de tıpkı, diğer Devlet şubelerin
de olduğu gibi, fena insanlar çıkmıştır. Bunla
rın bir kısmı adaletin huzuruna gelmiş bir kıs
mı, adaletten kalabilmişlerdir. Fakat, bu vazi
felerini suiistimal eden insanların yanında, bu 
memlekete feragatla hizmet eden insanların mik
tarı çok şükür ki, pek fazladır. Ve biz, mevziî 
hâdiseleri, münferit vakaları uınumileştirerek 
namuslu insanların şeref ve haysiyetini, et maki
nesinden geçirir gibi, paramparça edersek hiç 
kimsede bu Devlete ve bu millete çalışma İlave
sini bırakmamış oluruz. Kendi bindiğimiz dalı 
kesmemiş olmak için nasıl kendi haysiyet ve şe
refimiz üzerinde titiz isek' kendilerini burada 
müdafaa edemiyen sayısız şerefli insanların 
haysiyetleri üzerinde de öylece titiz olmak mec
buriyetindeyiz. Bir hukuk devletinde indî mü
talâalarla, dedikodularla, millet kürsüsünden 
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bir zümrenin değil hiç kimsenin şeref ve haysi
yetini payimal edemeyiz. 

Arkadaşlar; hele memleketin dışında vazife 
gören, geçmiş hizmetleri iyi veya kötü onun 
üzerinde durmıyacağım. Fakat bugün, temsil 
vazifesini lâyıkiyle yapan, ve kendisini bulun
duğu memlekette tesirli bir insan haline koyan 
mümessillerimize orada emniyet ve huzur ver
mezsek onlardan iş istemeye de hakkımız olmaz. 
Bir insan kendisini tahkir ve tezliJ eden bir ce
miyetin mümessilliğini severek, sevinerek ve is-
tiyerek yapamaz arkadaşlar. 

İsim tasrih etmek istemezdim, fakat muhterem 
arkadaşımız isim tasrih ettikleri için bu vazifeyi 
yerine getirmek mecburiyetini hissediyorum. 
Numan Menemeneioğlu, Kâtibiumumiliğinde 
şöyle idi, böyle idi, bunun üzerinde durmıya-
cağım. Fakat bugün sefirliğinde tecrübesiyle, 
kabiliyetleriyle, kıdemiyle, hattâ edebî ve ilmî 
muhitlerdeki nüfuziyle, yabancıların takdirini, 
hürmetini ve hayranlığını kazanmaktadır. Ve 
bu hâdiseleri yakından bilen insanların ve biz 
vatandaşlarınin gururumuzu okşamaktadır. 

Sözlerimi bitirirken bir noktaya daha temas 
etmek istiyorum, dış politika mevzuu muvafaka
tin ve muhalefetin müşterek mevzuudur. Mil
letin mevzuudur. Gönül istiyor ki; bu mevzuda 
birlik ve beraberliği iç ihtilâflarımız ne olursa 
olsun her fırsattan istifade ederek teyit ve tar-
skı edelim. Ve bütün dünyaya bugünkü buhran
lı günlerde millî birliğin eserlerini vererek, mil
lî itibarımızı artıralım. Bu vazife Hükümetin 
jdeğil, milletindir. Milletin olduğu için de Tür
kiye Büyük Millet Meclisinindir. Dünkü Halk 
Partisinin demokrasiler cephesine iltihak eden 
politikasına bizler nasıl iltihak etmiş ve ondan 
şeref duymuşsak bugünkü muhalefet de aynı 
politikanın icaplarına iltihak etmekle şeref duy
malıdır. (Bravo sesleri, alkışlar) (konuşmalar 
beş dakikayı geçiyor sesleri) 

BAŞKAN •— Umumi karar on dakika oldu
ğu için on dakikaya müsaade ediyorum. Beş da
kika yalnız Adalet Bütçesi için kabul edilmişti. 
Umumi karar on dakikadır. 

Baki Erdem. 
BAKİ ERDEM (Siird) — Muhterem arka

daşlarım, peşinen kaydetmek isterim ki maru
zatım gayet kısa sürecektir. Onun için beni din
lemenizi rica ederim, 
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Değerli arkadaşlarım, Avrupa'nın birkaç 

memleketinde yıllarca yaşamış ve oradaki ha
riciye manzumelerimizin çalışması, haleti ruhi-
yeleri bakımından biraz malûmat edinmiş bir 
arkadaşınız sıfatiyle birkaç noktaya temas et
meme müsaadelerinizi istirham ediyorum. 

Hiçbir şahsı istihdaf etmek istemediğimi, bi
lâkis uzun zamanlardan beri devamedegelen 
bir sakat zihniyeti umumi mahiyette karakteri-
ze etmek istediğimi ve günün ve dünün bütün 
hariciye memurlarına karşı saygı hislen besle
diğimi peşinen kaydediyorum. 

Umumiyetle dışarda Türk sefaret ve konso
loslukları bina ve muhteviyatı bakımından di
ğer memleketlerinkinden hiç de geri kalmaz. Bol 
memurlar, yüksek maaşlar konforlu yerlerde 
lüks yaşamalar, velhâsıl gösteriş ve yaşayışları 
asil Türk Milletinin cömertliğini kolayca pre-
zante edebilir. 

Dış manzarayı kısa tasvirden sonra şunu he
men ilâve edeyim ki görülen işler bu dış manza
ra ile tenasüp kabul etmiyecek kadar azdır. 
Esas vazifenin hareket ve kokteyl partilerini 
kaçırnıamkta telâkki edildiği de vâkidir. Bu 
kabil toplantı tertiplerinde birinciliği almaya 
da önem verilmektedir, 

Şu hâdiseyi anlatmakla fikrimi ispata çalıa-
cağım. 

Avrupanm bir memleketinde bulunan ve 
yüzlerce talebesi olan bir Türk Talebe Birliği 
Avrupalılara memleketimizi, milletimizi ve kıy
metli inkılâplarımızı tanıtmak gayesiyle bir 
Türk gecesini tertibe karar veriyor. Yüzlerce 
genç elele vererek, birçok fedakârlıklara kat
lanarak buna muvaffak ölüyorlar. Program iea-
bı geceyi sayın sefirimiz açacaktır. Geç olması
na rağmen sefirimiz gelmeyince telefon ettikse 
de yukarda arzettiğim toplantılardan birine ses
sizce gittiğini hayretle ve esefle öğrendik. 

Bâzı sefaret ve konsolosluklarda mesai mef-
hufu sadece nazariyatta kalır. Türkiyeye gelmek 
istiyen bir ecnebi haftanın her gününde ve gün
de her saatinde konsolosluğa uğrıyabilir ve kim
seyi görmeden eli boş dönebilir. Veyahut birisi
ne raslamıştır ama, damga pulu bittiğinde vi
ze almak olan arzusu is'af edilememiştir. 

Hariçteki memurlarımız umumiyetle Türk 
tebaasına karşı lâkayittirlar. Kendilerini müm
taz bir zümre mensubu addedenler ve bundan 
iftihar duyanlar vardır, 
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İkinci Cihan Harbinde, bu lâkaydiyet yüzün- ı 

den Almanya'da tahsilde bulunan talebelerimiz i 
zamanında geri aldırılmadı. Yüzlerce Türk gen
ci anavatanlarından bir türlü irtibat ve yardım
dan mahrum bir şekilde perişan oldular. Bu du
rum nihayet 13 Şubat 1945 senesinde Ovsden'e 
vâki bombardımanda 10-14 Türk gencinin kay-
biyle neticelendi. 

Harbin son aylarında tecrit edilen ve dip
lomat talebe ve sair Türk vatandaşlarından mü
teşekkil koloni diplomatların arzusu üzerine 
aynı binada ikinci bir tecride tâbi tutuldu. Ya
ni diplomatlarla diğer vatandaşlar iki grupa 
tefrik edildiler. Bir grup bolluk içinde yüzer
ken öbürü kıtlık içinde kıvranıyordu. Almanlar 
bile bu tefrika akıl erdiremiyorlardı. 

Kısaca dokunmak istediğim nokta hariciye
mizin bizi tanıtmak için şimdiye kadar pek az 
iş yapmış olmasıdır. 

Şunu iftiharla kaydetmek isterim ki, son 
zamanlarda vukubulan iki mesut hâdise bize 
milyonlar sarfiyle elde edilebilecek propaganda
yı yaptılar ve bizi iyice harice tanıttılar. Bun
lardan biri Türk gücünü, dünyaya tanıtan Türk 
pehlivanlarının seri muvaffakiyeti, ikincisi -ve 
en mühimmi, Türk'ün cesaretini süngüsünün 
keskinliğini ve beşeriyete hizmet azim ve ima
nını ispat eden Kore Tugayımızın parlak zafe
ridir. 

Sayın arkadaşlar, bu hususları kısaca arzet-
tikten sonra dileklerimi de kısaca hulâsa ede
yim : 

1. Kalabalık sefaret ve konsolosluklarımı
zın, hariciye teşkilâtımızı mütenasip bir şekilde 
randımanlı çalışmalarını temin etmek veya lü
zumsuz kadroları ilga etmek, 

2. Bâzı yakın birkaç memleketin sefaret
lerini tevhit ederek bire irca etmek, 

3. Eshabi mesalihe âzami kolaylıklar gös
terilmesini temin etmek, 

4. Türk vatandaşını korumak, himaye et
mek, ona teshilât göstermenin esaslı vazifelerden 
sayıldığını hatırlatmak, 

5. Neşriyat işine âzami gayret sarfetmek. 
Sözüme sıon verirken Hariciye Bakanlığına 

da. bu vesile ile memleketimiz için hayırlı başa
rılar diler, huzurunuzda hürmetle eğilirim. 

BAŞKAN — Söz Osman Kapani'nindir. 
OSMAN KAPANI (izmir) — Efendim söy-
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liyeceklerimi arkadaşlarım ifade ettikleri için 
ben sözlerimden vezgeçiyorum. 

(Bravo sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Zeki Erataman . 
ZEKÎ ERATAMAN (Tekirdağ) — Muhterem 

arkadaşlar, lâyik bir Hükümetiz, bunu kabul edi
yoruz. Fakat büyük ekseriyetimizin müslüman ol
duğu da- malûmdur. 

Sayın arkadaşlarım; Müslüman dinin bir ve
cibesi de vakitleri müsait olanlar için ömrün
de bir defa olsun hacca gitmektir. Temas etmek 
istediğim mevzuu takdir buyurursunuz, zanne
derim. Her sene binlerce insanımız hacca, git
mektedir. 

Arkadaşlar, maalesef huzurunuzda ifade et
mek mecburiyetindeyim ki, henüz bu iş düzen
lenmemiş ve yoluna konulamamıştır. Ben Hari
ciye Bakanımızdan rica ediyorum, Suudi Ara
bistan Hükümetiyle birçok devletlerin anlaş
maları vardır. Türk Hükümeti de, bir anlaşmaya 
vararak :orada hacılarımıza karşı gösterilecek ko
laylıkların âzamisini tesbit etmek zorundadır. 
Milyonlarca dövizimizin ziyan olmasına mâni ol
malıyız. Hacılarımızın sağlık işleri temin, nak
liyat işleri tanzim edilmelidir. 

Bunun dışında daha mühim alarak hacca gi
den vatandaşlarla vazifeli giden bir doktor arka
daşımın anlattığına göre dünyanın hiçbir tara
fından kıyas kabul edilmiyeeek kadar Türk ha
cıları hacca gitmektedir. Türkiyeyi tanıt
mak bakımından Hükümet oraya giden 
hacıların üst başlarına hususi bir itina göster
mek zorundadır. Hac zamanında Cidde Sefare
timizin kıymetli personellerle takviye edilmesini 
Hükümetten rica ediyorum. 

ikinci, son bir cümle olarak, Kıbrıs hakkın
da söyliyeceğim şudur: Biz Yunanlılara, Yu
nanlıların bize dost olduğu kadar dost kalaca
ğız. Ne bir santim fazla ne bir santim noksan. 

BAŞKAN — Celâl Yardımcı. 
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Vazgeçtim. 

(Alkışlar). 
BAŞKAN — Efendim, başka söz alan kal

mamıştır. Şimdi söz Dışişleri Bakanmmdır. 
DIŞÎŞLERÎ BAKANI FUAI) KÖPRÜLÜ 

(İstanbul) — Muhterem arkadaşlar-, geçen gün 
de arzettiğim gibi Hariciye Bütçesinin müzake
resi münasebetiyle dış siyasetimizin esas pren
sipleri hakkında bâzı mâruzâtta bulunacağım. 
Fakat bu mâruzâtıma başlamadan evvel, müsaa-
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de ederseniz, şimdi arkadaşlarım tarafından ile
ri sürülen, mütalâa ve yapılan tenkidlerin umumi 
hatlarını cevaplandırmak ve bu hususta düşün
düklerimizi arzetmek istiyorum. 

İleri sürülen mütalâa ve tenkidlerin bir kıs
mı Hariciye teşkilâtına, idaresine, idare maki
nesi ve onun işleyiş tarzına ve personeline aittir. 

Arkadaşlarımız, burada bundan yıllarca ev
vel vâki olmuş bir yığın hâdiselerden bahset
tiler. O hâdiselerin herkes kendi malûmatı da
hilinde, 10 - 20 seneden beri vukua gelen hâdi
selerin bir tarihçesini yapmaya kalkarsa buna 
ne günler yetişir, ne de kâğıt. 

Arkadaşlar; hâdiseleri umumi olarak nazarı 
itibara almak lâzımdır. Hariçte bu idarenin 
gerek personel, gerek teşkilât ve gerek ihmal 
mahiyetindeki kusurları ve bozuklukları ola
bilir. Bu yalnız bu Vekâlete ait değil, bütün 
vekâletlere şâmil bir keyfiyettir. Memurun iyi
si, fenası, ahlâklısı, ahlâksızı olabilir. Bütün 
bunlar tabiî olan vakıalardır. Bilhassa bizim 
memlekette yıllarca tek parti sisteminin, yani 
bütün işlerin, bir tek adamın emriyle ve onun 
emri altında bulunan ikinci derecedeki zümre
lerin emir ve istibdadı * altında idare edilen 
bir memlekette elbetteki liyakatlar saha bula
mazdı. Bunun kusuru hepimizin ve bütün dünya
nın uzun tecrübeleri ile, mükerrer tecrübeleri 
ile bildiği gibi, kabiliyetlere meydan verilme
mesi, doğruluğu, dürüstlüğü kudreti, çalışma
sı bütün bu meziyetleri hiçe sayılarak yalnız ka
rabet, iltimas gibi iki esas uzeıaıe istinat etti-
rilmesindedir. Bu itibarla bendeniz, eski zaman
da yapılmış olan hataların mesuliyetini herhal
de deruhde edecek ve onları müdafaa edecek 
dğilim. 

Demokrat Parti iktidara geldiği gündenberi 
kendimin mesul olduğum Hariciyede tenkid 
edilecek bir nokta varsa, hangi arkadaş gelir 
de falan işi şöyle yapmışsın, haksızlık, adaletsiz
lik yapılmış,hatıra gönüle bakarak iltimas yap
mışsın gibi bir tek hâdise gösterecek olursa 
daima bunun mesuliyetini deruhde ederim. 

Dışarıdaki teşkilâtta, konsolosluklarda, sefa
retlerde; liyakatli adamlar, liyakatli olmıyan-
lar , oradaki vatandaşlara iyi muamele edenler 
vardır, kötü muamele edenler alâkadar olmıyan-
lar da vardır. Ben de bunların birçok misalleri
ni görmüş ve duymuşumdur. Arkadaşlar, hata 
eski iktidarın hatasıdır. Ana vazife, hiçbir za-
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man şu sebeple veya "bu sebeple şunu himaye 
etmek, bunu himaye tmek değil, hepsini yakala
yıp adaletin pençesine teslim etmektir. Hata
ları yüzünden birtakım cezalara lâyık olan in
sanlara hiçbir muamele yapılmadıktan sonra 
birçok namuslu insanlar şüpheli mevkide kal
mışlardır. 

Arkadaşlar, bu hareketi yani her hangi bir 
kabahatin ve kusurun bizim idaremiz zamanın
da olduğunu söylemeye imkân yoktur. 

Kim olursa olsun hiçbir kimse kendi hata
sı ^kabahati yüzünden mutlaka cezasını çekecek
tir, bunun böylece bilinmesi lâzımdır. 

Benim her hangi bir meselede, şu veya bu 
meselede ıttılaıma ermeden her hangi bir yan
lış olabilir. Muttali olduğum dakikada derhal 
onu tamir edeceğim tabiîdir. Çünkü demin ar-
zettiğim gibi idari hayatta hiç kimseyi, hiçbir 
şahsı himaye etmemek, kanunun hükümlerine 
tam suretle riayet etmek Demokrat Pa.rt.inin 
şiarıdır. Hiçbir bakan, Hükümet Demokrat Par
tiye mensup olmadıkça bunun dışında hareket 
etmek salâhiyetine sahip değildir. 

Şunu söyliyeyim; vekâlet vazifesini aldık
tan sonra 12 sene ortadan kaldırılmış olan, ka
nunun mevcut olup, orta ve büyük elçiler müs
tesna onların dununda kalan memurların terfii 
tecziyesi ve sairesi için çalışan, bu işlerle işti
gal eden bir inzibat komisyonu vardır. Bu ko
misyonun vazife görmesi kanunda mevcut oldu
ğu halde, birkaç senedir kaldırılmış bulunmak
tadır. Bu işler keyfî olarak yapılıyormuş. Be
nim yaptığım ilk iş bu komisyonu derhal faali
yete sevketmek olmuştur. Çünkü hiçbir kimse, 
mesuliyet mevkiinde bulunanlar dahi, kanunun 
kendilerine emrettiği vecibeleri aynen ifa et
mek mecburiyetinden kurtulamazlar. Şayanı 
hayret olan, yıllarca bu kanun hükmünün nasıl 
olup da ihmal edildiğidir. Bu, kanun zihniyeti^ 
nin memlekette mevcut olmadığına ve bunun 
ancak bir kanun devleti mefhumu ile iktidara 
gelen Demokrat Partinin işe başlamasiyle mey
dana geldiğine bir delil olarak arzetmek yerin
de olur. (Soldan, alkışlar) 

Arkadaşım Pamukoğlu mânası pek vazıh ol-
mıyan hâdiselerden bahsettiler. Kendileri; her 
zaman beni görürler, kendileri eski bir arkada
şım, talebem, dostumdur. Vâki olacak her hangi 
bir hatayı burada söylemeden, o fenalığı bana 
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gelip söyliy^ilirler, ben de böyle bir şey vâki 
ise tetkik eder, tahkik eder ona göre icabeden 
hareketi yapabilirdim. 

Arkadaşlar; bütün hareketlerimiz kanun 
içinde kalacaktır. Kanunun bana verdiği salâ
hiyetler dışında bir muamele yapılmasını elbet
te benden beklemezsiniz. 

tş başına geldiğimiz ve isi elimize aldığımız 
zaman ilk işimiz vatandaşların şikâyetlerini na
zarı itibar e alarak vatandaşlara karşı kötü dav
rananlar hakkındaki bu tarz muameleleri önle-

. mek için bir tamim göndermek oldu. 
Dış memleketlerde bütün müracaat erbabına, 

billuBffia vatandaşlarımıza, icabeden bütün ko
laylıkların gösterilmesi ve bunu yapmıyanların, 
şikâyetler bir iki defa tekerrür ettiği takdirde 
derhal âzami süratte cezalandırılacaklarını kendi
lerine tebliğ ettim. Bundan sonra hiçbir yerden 
fena muameleden dolayı bir tek şikâyet bana 
gelmemiştir. Bilâkis birkaç yerde birkaç vatan
daşımız orada konsoloslarımızın kendilerinin me
muriyetleri ve vazifeleri icabı olmadığı halde 
insani bir alâka ile hastalanan ve kaza geçirmiş 
olan vatandaşlarımıza nasıl bir şefkatle hareket 
ettikerini ifade ettiler. Ben de o memurlara te-
şçkküımajnö gönderdim ve sicillerine geçirttim. 
Bunu bir vazife bildim. Eğer arkalaşlarım her 
hangi bir yerde her hangi bir memurun oradaki 
vatanlaşlara kötülük ettiklerini, fena muamele 
ettiklerini bana haber verirlerse bizzat meşgul 
olarak derhal tetkikına en ciddî şekilde girişirim, 
ve bu hal taayyün ettiği takdirde kanunun bana 
verdiği salâhiyet dairesinde müsebbiplerini ceza
landırmakta bir an tereddüt etmem. 

Arkadaşlar, bâzı arkadaşlarım vize meselesi
nin müşkülâtından bahsettiler. Arzedeyim ki, 
vatandaşlar için bu vize takyidatı kalkmıştır. 
Harice giden bir Türk vatandaşı, ilk toplantı-
mizde kabul buyurmuş olduğunuz yeni Pasaport 

• Kanunu mucibince, memleketine dönmek için 
vize almaya muhtaç değildir. 

Demin Cihad Baban arkadaşım, başka mem
leketlide olduğa gibi, muhtelif Avrupa devlet
lerinde'olduğu gibi mütekabiliyet esası üzerinden, 
viaeüetin kaldırılması meselesinden bahsettiler. 
Size tebşir edeyim ki; son kabul ettiğiniz Pasa
port kanununda Hükümete bu hususta salâhi
yet vermiştiniz ve ben de Heyeti Veküeden aldı
ğım salâhiyet üzerine muhtelif devletlerle vize-
leri kaldırmak hususunda müzakerata girişmiş 
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bulunuyorum. Bu suretle Avrupa İktisadi tş 
Birliği ve Avrupa Konseyinin, kendi mensup
ları olan devletlerden istediği vecibelerden biri
ni ifa etmiş bulunuyoruz. Medeniyet dünyasına 
Türkiye'de artık eski polis devleti zihniyetinin 
kalkmış olduğunu ve Türkiye'nin diğer medeni 
demokrat memleketler gibi aynı şartları yaşıyan 
bir hürriyet idaresi bulunduğunu bütün dünya
ya göstermiş bulunuyoruz. (Soldan bravo sesle
ri, alkışlar) 

Yine bir arkadaşım yahut bir iki arkadaşım, 
mütehassıs memur meselesinden, teşkilâtın kifa
yetsizliğinden bahsettiler. Arkadaşlar, şunu if
tiharla itiraf etmek benim için büyük zevktir: 
Tek parti idaresinin kabiliyetlere yer vermemek 
hususundaki siyasetine - tabiatiyle onu istiyerek 
değil, çünkü tek parti rejimi kabiliyetlere yer 
vermez - rağmen milletimizin yüksek kabiliyeti 
ve çok kıymetli gençlerimizin yetişmesi imkân da
iresine girmiştir. Bugün harieiyede teşriki mesai 
ettiğim birçok genç arkadaşlarıma huzurunuzda 
teşekkür etmek benim için büyük bir zevktir. 
Yalnız bütün bu işi tesadüfe bırakmamak, müte
hassıs memur yetiştirmek ve hariciye teşkilâtını 
her memlekette olduğu gibi rasyonel bir şekle 
sokmak, muntazam bir makine şekline sokmak, 
tesadüfen kurulmuş eski usul ve kârı kadim bir 
el tezgâhlığmdan çıkarıp ileri memleketler gibi 
bir teşkilât haline getirmek ve mütehassıs memur 
yetiştirmek imkânlarını bulmak için yeni bir teş
kilât kanunu hazırlamaktayız. Bu Teşkilât Kanu
nu yakında bitecek ve Hükümetin tasdikından 
sonra muhterem heyetinizin tasvibine ve tenkidi
ne arzedilecektir. Mütehassıs insanların yetiştiril
mesi malûmunuz olduğu üzere bir zaman mesele
sidir, Fakat her memleketin vazifesi ve bahsus 
bizim memleketimizin ve Hükümetinizin vazifesi 
bütün bu organları esaslı bir şekilde yeniden kur
maktır. Ve bunun için lâzım gelen tedbirleri 
şimdiden almaktır. Anun için bu Teşkilât Kanu
nu muhterem heyetinizin esaslı tetkik ve tenkid-
lerine arzedilecektir. Yani yarınki Türkiye'nin 
hariciye temellerini kurabilecek bir kanun çıkar
mak ilk hedefimizdir. 

Hac meselesine. Doktor Zeki arkadaşım temas 
ettiler. Hariciye Bakanlığınız hu mesele ile meş
guldür. Bunlar gerek siyasi ve gerek iktisadi ba
kımlardan ve ticaret münasebetleri bakımından 
muhtelif- cephelerden nazarı itibara alınması lâ-
şjmplen. şe. esaslı barl ıkları icabettiren bir me-
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seledir. Bunun için de hazırlık yapılmıştır. Vekâ-
letlerarası bir komisyon kurulması tekarrür et
miştir. Bu iş için hazırlanan tezkereyi bu sabah 
imzaladım. 

işte arkadaşlar idari meseleler hakkında söy-
liyeceklerim bunlardan ibaret bulunmaktadır. 

Bunun dışında bir, iki siyasi mesele kalmış
tır, onlar hakkında da arzı malûmat edeyim; 

Vatikan nezdinde Hükümetimizin temsil edil
mesi işi uzun zamandan beri bir tetkik mevzuu 
olmuştur. Ben de bu işle alâkadar olarak tetkik 
ettirmekteyim. Arzettiğim mesele zannedildiği 
kadar basit bir mesele değildir. Bunun bir
takım hukuki, muhtelif alâkaları, muhtelif ava-
kıbı ve netayici vardır. Onun için bütün bunla
rı heyeti mecmuasiyle birlikte tetkik etmek 
mecburiyetindeyiz. Şunu da söylüyeyim ki, resı-
mî olmamakla beraber Vatikan'la bu kadar mü
him bir makamla aramızda hususi olarak dost
luk münasebetlerimiz çok mühimdir ve bu dost
luk münasebetlerimizden her iki taraf da isti
fade etmektedir. Bunu şimdiden temin edebili
rim. 

Arkadaşım Aziz Uras'm Suriye meselesi ve 
Irak'la olan münasebetimiz hakkında ileri sür
dükleri mütalâalara gelince; hakikaten bu me
seleyi ben de epey zamandan beri bilirim. Bizzat 
Cenup vilâyetlerinde, beş yıldan beri muhtelif 
vesilelerle yapmış olduğum seyahatlerde bunun 
nasıl bir ıstırap mevzuu olduğuna çok iyi vâkıf 
bulunuyorum. Onun için bunu da ilk günden iti
baren, bu işin nasıl bir sureti halle bağlanabi
leceğini tetkik mevzuu yaptık. Bir de basit gibi 
görünen Lübnan'daki emlâk meselesi de vardır. 
Emlâk meselesini bâzı esaslar üzerinde tekrar 
ele alıp halletmek için karşılıklı müzakere ha
linde bulunuyoruz. Onu takiben Suriye ile ya
pılacak müzakere çok faydalı olacaktır. 

Yalnız yıllardan beri halledilemiyen, mual
lakta bırakılmış ve dünyanın bunların halline 
çok müsait zamanlarında ihmal ve lâkaydi yü
zünden, bu meseleler dünyanın bugünkü karı
şık şartları içinde süratle hallini bendenizden 
istemekde asla doğru olmaz, sanırım. Bu husus
ta hakkımı teslim buyurursunuz. 

Müslüman ve Arap memleketleriyle olan mü
nasebetlerimiz günden güne, Demokrat Parti 
iktidara geldiği günden beri daha sarih, daha 
açık bir dostluk yolunda yürümektedir. Karşı
lıklı itimat havası çok şükür takarrür etmeye 
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başlamış bulunuyor. Bunun neticesi olarak bu 
siyasi havanın düzeleceği ve düzeldikten sonra 
da teferruata ait diğer meselelerin, karşılıklı 
hüsnü niyetle dikkatle ele alınıp kolaylıkla hal
ledileceğine inanıyoum. 

Kıbrıs meselesinden bahsettiler. Benim bu 
hususta gazetelerde de okuduğumdan fazla bir 
malûmatım yoktur. Şarki Akdeniz statüsünde 
her hangi bir tebeddülat bahis mevzuu olduğu
nu veya olacağını zannetmiyorum. Yalnız şunu 
açıkça söyliyebilirim ki kendisiyle en yakın 
dostluk münasebetleri tesis ettiğimiz ve haki
katen dünyanın bugünkü veziyetinde demokrat 
milletleri tehdit eden harb âfeti karşısında, Yu
nanistan'la Türkiye aşağı yukarı mukadderat 
birliği etmiş vaziyettedir. Bu iki memleket ara
sındaki dostluğun bozulması için muayyen mem-
balardan sarf edilen gayretlerin her iki Devle
tin başında bulunan insanların iyi görüşleri ve 
niyetleriyle hiçbir tesir yapmıyacağından emi
nim. (Bravo sesleri, alkışlar soldan) 

CELAL YRDIMCI (Ağrı) — Burada müsaa
de buyurulursa bir sual soracağım. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(Devamla) — İsterseniz sözlerimi bitirdiğim 
zaman sorunuz. Bu konu ile alâkalı ise* şimdi 
sorunuz. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Bu konu ile 
alâkalı olduğu için rica ettim. 

Şark vilâyetlerimizde Ağrı'nın Doğu Baya-
zıt ilcesine bağlı köylerden koyun götürmüşler
dir. İki bin sayısına varan bu koyunlar bura 
halkı için mühim bir servettir. İran eşkiyası ko
yunlarımızı neden alıp götürüyorlar? Bunun ön
lenmesine imkân yok mudur? 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(Devamla) — Bu mesele hakkında da İran Dev
leti ile temas halindeyiz. Bunu da karşılıklı hüs
nüniyet sayesinde halledeceğimizden eminim. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Teşekkür 
ederim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(Devamla) — Arkadaşlar, evvelce de arzetmiş-
tim. Şimdi müsaade buyurursanız bugün huzu
runuzda Bakanlığımın bütçesinin müzakeresi 
fırsatından istifade ederek sizlere, dünya vazi
yeti karşısında dış siyasetimizin dayandığı pren
sipleri tekrar etmek istiyorum. 

I Ru prensipleri şöylece hulâsa edeyim ; Emni* 
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yetin bölünmez bütünlüğü umdesine sadakat ve 
umdenin tatbiki icap ettği zaman azimle ve im
kânlarımız nispetinde süratle harekete geçmek, 
gizli siyasete itibar etmiyerek tuttuğumuz yolu 
samimiyetle ve açıklıkla ilân etmek, dâvalarımızda 
hukuki tariki titizlikle takip etmekle beraber hak
larımızın çiğnenmemesi için gerekli tedbirleri 
almaktan çekinmemek. 

Bildiğiniz gibi, dünya durumu her gün daha 
ciddî bir şekil almaktadır, soğuk harb adı veri
len sinsi mücadele Kore'de gördüğümüz veçhile 
dünya barışını tehdit eden kanlı bir harbe inki-
lâp etmiştir. 

Buna munzam olarak Komünist Çin'in. Kore 
tecavüzüme muntazam kuvvetli silâhlarla müda
halesi, dünya sulhunu tehdit eden âmillere tehli
keli bir unsur daha ilâve etmiştir. 

Tâ bidayetten beri bu sarih tecavüz karşı
sında hür dünyanın aksülâmeline tercüman 
olan ve ideallerine sadık kalan Birleşmiş Mil
letler derhal harekete geçmek suretiyle müşte
rek emniyet umdesine ve dünya sulhüne haya
ti bir hizmet ifa etmişlerdir. 

Fedakârlıklar ve ümitler üzerine tesis edil
miş olan bu cihanşümul teşkilâta bağlılığını her 
vesile ile göstermiş ve iş birliğini esirgememiş 
olan Türkiye'nin, hak ve adaletin müdafaası 
için memleketinden çok uzak olan Kore'ye gön
dermiş olduğu birliğin doğru bir dâva uğrunda 
orada kanları ile tarihî ananelerimize yakışır 
bir hamaset destanı yazdıklarını huzurunuzda 
tekrarlamayı, milletimiz namına göğsüm kaba-
rarak, bir vazife bilirim. (Alkışlar) 

Vatanlarından binlerce kilometre uzakta, 
benimsedikleri asîl bir ideal için dövüşen erle
rimizin bu kahramanlıkları hür milletler efkâ
rı umumiyesinde samimî bir hayranlık uyandır
mış ve maddi ve mânevi kuvvetimizin ve taah
hütlerimize bağlılığımızın hakkiyle anlaşılması
nı temin bakımından hiçbir diplomatik teşeb
büsün veremiyeceği neticeyi sağlamıştır. Bu ve
sile ile silâhlı kuvvetlerimize derin hislerimizi 
ifade etmek isterim. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Kore hâdiseleri sulh ve emniyeti tehdit eden 
büyük tehlikeyi bütün çıplaklığı ile meydana 
koymuş ve hür dünyayı bu tehlikeye karşı gere
ken müdafaa tedbirlerini bir an evvel almaya 
uevketmiştir. 

Bu cümleden olarak, bir taraftan Birleşmiş 
MÜlttler Teşkilâtı müşterek emniyetin korun-
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masını teminen bizim de aralarında bulunduğu
muz bâzı devletlerin teşebbüsü üzerinde Assam-
ble'ye salâhiyetler verilmek suretiyle daha mü
essir bir hale getirilmiş, diğer taraftan da başta 
Amerika olmak üzere bütün hür milletler, bü
yük fedakârlıklara katlanarak tecavüze, karşı 
koymak için silâhlanmalarını tacil ve tezyit et
mek ve aralarındaki iş birliğini daha da kuv
vetlendirmek yoluna gitmişlerdir;, 

Bugünkü dünya durumunda hür milletlerin 
müdafaa sisteminin Garp ve Şark diye bir tef
rika tâbi tutulması asla doğru değildir. Kanaa
timce tecavüz karşısında, müttehit, gediksiz ve 
devamlı tek bir cephe teşkili zaruridir, ve mü
dafaa da müşterek olmalıdır. Nitekim, Birleş
miş Milletler çerçevesi içinde sulh ve emniyetin 
korunması için Kore'ye asker gönderirken ora
da kendi hudutlarımızı müdafaa ettiğimize kaa-
ni bulunuyoruz. (Bravo sesleri) 

Diğer taraftan müdafaa teşkilâtına muvazi 
olarak milletin tecavüz tehlikesine karşı manen 
de hazırlanmaları aynı ehemmiyeti hâizdir. 

Bu unsurlar temin olunduğu ve demokratik 
dünyanın tecavüze karşı koyma azmi şüphe ve 
tereddüde mahal bırakmıyacak şekilde tezahür 
ettiği nispette, harb tehlikesi uzaklaştrılmış ola
caktır. Bu mülâhazalarladır ki, taarruzu bilhas
sa kararsızlığın ve korkunun teşvik edebileceği
ne kaniim, işte bu sebepten dolayı tecavüz vuku 
bulduğu zaman, ona ad koymakta tereddüt et
memek lâzımdır. 

Huzurunuzda Hükümetinizin takip ettiği 
haricî siyasetin, Birleşmiş Milletler idealine sa
dakat, Milletlerarası işbirliği ve müşterek emni
yet yolu ile sulh ve istikrarın muhafazası esas
larına dayandı ğını tekrarlamak isterim. 

gün evvel Yüksek Meclise vâki beyana
tımda, «müşterek emniyet sistemi içindeki ye
rimizin, bir bütünün tefrik kabul etmez bir par
çası olduğunu» ifade etmiştim. Birleşmiş Mil
letlerin tesisi anından itibaren mâruz kaldığı 
obsruction usulleri neticesinde umumi emniyet 
sisteminin istinat etmesi gerektiği mekanizma 
bir türlü kurulamamıştır. Türkiye bunun mah
zurlarını ta bidayetten beri idrâk etmiş ve bir 
taraftan Birleşmiş milletlerin işler hale girmesi
ni temin için yorulmadan, usanmadan gayret 
sarfederken diğer taraftan işlemiyen bu meka
nizma müessir bir tarzda kuruluncıya kadar bu
nun yerini dolduracak bir sistemin vücut bul-
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ması lüzumu üzerinde önemle durmuştur. îşte 
bu sebepledir ki, Türkiye, akdinden itibaren 
Atlantik Paktına büyük bir ehemmiyet atfetmiş
tir. Çünki bugünkü vaziyette tecavüze karşı ko
yabilecek en mütekâmil addolunan tedafüi sis
tem budur. Ancak biraz evvel izah ettiğim gibi, 
taarruz heveslerini önliyecek sistemin müttehit, 
gediksiz ve devamlı tek bir cephe arzetmesi ik
tiza eder. Kore hâdisesi bu görüşün ne kadar 
doğru olduğunu meydana çıkartmıştır. Bu nok
ta üzerinde birçok defalar tevakkuf ettim. Ve 
gerekli ikazları yapmaktan hâli kalmadım. At
lantik paktının demin saydığım vasıfları tam 
olarak haiz olabilmesi için bu paktın istihdaf 
ettiği müdafaa sisteminin Şarki Akdenizi de ih
tiva etmesi lâzımdır. Bir tarafın emniyetini na
zarı itibara alırken ona muttasıl ve stratejik 
hususi bir ehemmiyeti haiz bulunan bir bölgenin 
emniyetini aynı zamanda nazarı itibara alma
mak, derpiş edilen sistem için peşinde koşulan 
gayenin tahakkukunu bir hayli müşkül kılar. 
(Doğru sesleri). 

Müstakar ve muttarit bir siyaset sahibi olan 
Türkiye, yalnız kendi emniyetini değil, hür mil
letler camiasının emniyetini de düşünerek bu 
noksanın telâfisi icabettiği noktası üzerinde ıs
rarla durmuştur. Memleketimiz emniyet havası 
uğrunda neler yapabileceğini ispat etmiş bulu
nuyor. (Alkışlar) Bunda ne kadar samimî ol
duğumuzu bütün cihan efkârı umumiyesi tes
lim etti. Bu uğurda yapmış olduğumuz teşebbüs 
matlup neticeyi temin bakımından tam değilse 
bile, her halde ondan evvel yapılmış olan mü
racaatlara alman cevaplardan farklı olarak se
meresiz kalmamış ve kudret ve imkânları, hali
sane niyetleri, coğrafi vaziyetinin ehemmiyeti, 
kendi emniyetini ve dolayısiyle hür milletler 
camiasının emniyetini korumak azmi, teslim 
olunan memleketimiz, Akdeniz sahası müdafaa 
plânlarının tanzimi vazifesiyle mükellef Atlan
tik Paktının Akdeniz Komitesiyle teşriki me
saiye davet olunmuştur ki hâlen bu teşriki me
sainin ihzari safhasında bulunuyoruz. (Bravo 
sesleri) 

Arkadaşlar; dünya barışının muhafazası için 
elimizden gelen bütün gayretleri sarfetmekten 
fariğ olmuyor. Ve bütün hâdiseleri ieâbeden 
soğuk kanlılık, anlayış ve itidal ile takip ve tah
lil ediyoruz. Ancak şu noktayı da belirtmek is
terim ki, yatıştırma yolu üe, sakat ve geçici hal 
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suretleri temin etmeye gayret etmek ve her ne 
pahasına olursa olsun sulhun idamesine çalış
mak, büyük bir hata olur ve bu tarzı hareket 
milletleri tedrici surette esarete götürür. (Al
kışlar) 

Bu itibarla biz beşeriyete faydalı bir sulhun 
ve refahın teessüsünü ancak devletlerarası da
yanışma çerçevesi içinde görüyoruz. 

İktisadiyat sahasında, dış siyaset bakımın
dan takip ettiğimiz hareket hattını da bu müna
sebetle kısaca izah edeyim. Bugün dış siyaset
te iktisadi hususların tuttuğu mevkiin büyük
lüğü bir bedahattir. Bu itibarla, bir taraftan 
içte iktisadi durumumuzun inkişafına ve düzen
lenmesine gayret ederken, diğer taraftan men
sup bulunduğumuz demokratik devletler cami
ası içinde tam olarak işlemesi gereken iktisadi 
dayanışmanın yerleşmesine çalışmak icabet-
mektedir. Muazzam imkânları dolayısiyle Ame
rika 'nm, önderliğini üzerine aldığı bu dayanış
manın mekanizması içinde coğrafi mevkiimizin; 
iktisadi inkişaf imkânlarımızın ve siyasi ve as
kerî ehemmiyetimizin icabettirdiği hisseyi temi
ne çalışmaktayız. Devletlerarası teşriki mesai
nin bir tezahürünü teşkil eden bu meseleye dış 
siyasetimizde verdiğimiz yerin önemini tebarüz 
ettirmek için bu noktaya temas ettim. (Bravo 
sesleri) 

Dış siyasetimizin prensiplerinden bir diğeri
nin, gizli siyasete itibar etmeyip tuttuğumuz 
yolu açıkça ilân etmek olduğunu söylemiştim. 

Bunun misali olarak Ortadoğu devletlerine 
karşı takip ettiğimiz siyasete verdiğimiz vuzu
hu zikretmek isterim. İktidara geçtiğimiz za
man bu devletlere karşı güdülen siyasetimizde 
sarahat yoktu. Sanki bu devletlere karşı, hem 
onların, hem bizim menfaatlerimizin icabettir
diği dostluk siyasetinin açıkça takibi bizim men
sup bulunduğumuz Avrupa camiasından ayır
maya müncer olacakmış gibi, muhteriz davranı-
lıyordu. Bu hareket tarzının bu devletler üze
rinde tevlit ettiği tesir, dostluğumuzdan hattâ 
kendilerine karşı iyi niyetlerimizden şüphe et
meleri olmuştur. îfsatçı propagandacılar bunu 
bol bol istismar etmekten geri durmadılar. 
(Bravo sesleri) 

Uzun zamanların yerleştirdiği bu bulanık 
havanın bir anda tasfiyesini beklemek doğru 
olmaz. Fakat şunu söyliyebilirim ki, bu dost 
devletlere karşı siyasetimizi her fırsatta açık-
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ça kendilerine anlatmak suretiyle halen havayı 
geniş mikyasta tasfiye etmiş bulunuyoruz. (Al
kışlar) 

Biz, hem coğrafi mevkii, hem kültürü bakı
mından bir yandan Avrupa'ya öteki yandan da 
Orta - Doğuya bağlı bulunmaktayız. Esasen, 
hakikatta Avrupa ve Orta - Doğu diye yekdîğe-
rinden ayrılmış iki kıta mevcut değildir. Biri 
ötekisinin devamı, mütemmimidir. Siyasetimiz 
ve ifadelerimizle bunu açıkça ispat ediyoruz. 

Orta Şark devletleri arasında, büyük veya 
küçük münaferetler veya anlaşmazlıkların mev
cut bulunması bizi, ne bu ayrılıklardan istif a-
cfeye çalışmaya ne de anlaşamıyan taraflardan 
birine iyi niyetlerimizi açıkça ifade etmekle di
ğerine karşı düşmanca vaziyet aldığımız ze
habını uyandırmak endişesiyle her iki tarafa 
karşı da sâkit durmaya sevk etmemektedir. 0iz-
li hiç bir maksadımız olmadığına göre vaziyeti
miz açıkça izah ve ilânda ancak fayda buluna
bilir. (Bravo sesleri) 

Komşuları ile en samimî münasebetler güt
mekten başka bir gayesi olmıyan Türkiye'nin 
emeli, asırlarca yanyana yaşamış olduğumuz 
bu dost milletleri istikrar ve huzur içinde refah 
ve saadete kavuşmuş görmektir. (Alkışlar) 

Siyasetimiz üçüncü prensibinin, bir taraftan 
hukuk yoluna sadık kalmakla beraber, diğer 
taraftan fiffîyatta azimle hareket etmek ol
duğunu zikretmiştim. Buna misal olarak Bulga
ristan'dan tehcir edilen soydaşlarımız meseie-
sini zikredeceğimi tahmin buyurursunuz. Bildi
ğiniz gibi, Bulgaristan Hükümeti bir zamanlar 
Bulgaristandan hiç kimsenin çıkmasına müsaa
de etmez, iken, birdenbire malûm maksatlarla 
oradaki «oydaşlarımızı tehcire başladı. Günün 
birinde Hükümetimize tevdi eylediği bir nota 
ile bu bedbahtlardan 250O004ni üç ay zarfında 
memleketimize almamızı istedi. 

Bulgar Hükümeti ile hukuk sahasında karış 
karış mücadele ettik, f a k a t bununla iktifa olun-
saydı, Bulgar Hükümeti ihdas etmek isteği 
emrivakii tahakkuk ettirecekti. Vizesiz göç
menler zorla Türkiye'ye sokulmak üzere hudu
da yığılmakta idi. Şiryandan hukuk sahasında 
mücadeleye ve haklı dâvamszı «ıhan efkârına 
tanıtmaya azimle devam ettik. Fakat gereken 
fiilî tedbiri almaktan da geri durmadık: Hudut
ları kapadık. Bununla kimseye meydan okumu
yorduk ; Sadece hakkımızı her sahada müdafaa 
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etmesini bildRğmrizi ispat ediyorduk ve ettik. 
(Alkışlar) Şüphesiz göçmenler işinde halledül-
miyen noktalar henüz mevcuttur. Bu kürsü^fen 
evvelce söylediğim gibi âtinin ne gibi süprüz-
ler sakladığı bilinemez. Biz biraz evvel arsetti-
ğim prensibe sadık olaraş gayretlerimize devam 
edeceğiz. 

Sayın milletvekilleri, bu son zamanlarda bir
çok dost devlet adamlarmm memleketimize gel
miş olmaları yalnız Türkiye efkârı umumiye-
sini değil, bütün dünya efkârı umumiyesmi ya-
kînen alâkalar etmiştir. 

Bu vesileden istifade ederek bu ziyaretler 
hakkında da Yüksek Meclise kısaca malûmat 
arzetmekliğime müsaadenizi rica ederim. 

Ahiren Doğu Atlantik ve Akdeniz Amerika 
donanmasının kumandanlığına getirilen Amiral 
Carney'in ziyareti esnasında Akdeniz sahası mü
dafaasının piânlaştırma Komisyonu mesaisine 
Türkiye 'nin mukarrer bulunan iştiraki hususun
da ihzari temaslar vukubulmnstur. {Bravo ses
leri). 

Amerika Hava Nazırı Mr. Fintetterln ziya
retine gelince, davetimiz üzerine vukubulau bu 
ziyaret Amerika'dan gördüğümüz Askerî yardı
mın memleketimizdeki inkişaflarını müşahede 
imkânlarını vermek ve bilhassa yurdumuzu daha 
yakından tanıtmak gayesiyle vâki olmuştur. 
Kendisiyle temaslarımız Amiral <3arney öe de 
olduğu gibi tam mânasiyle memnuniyelfeahş bir 
tarzda cereyan etmiş ve yurdumuz dâvalarımn 
daha iyi anlaşılmasına hizmet etmiştir. (Bravo 
sesleri). 

Amerika Dışişleri Bakanı yardımcılarından 
Mr. Meghee memleketimize Amerika^am ©rt«-
şark'taki ^plomatiarmMa î«tanbul Kenferanssna 
riyaset etmek için gelmiş ve konferans toplan
madan evvel Ankara 'yi -ziyaret etmek nezaketini 
göstermiştir. "Oerüşmelerimiz iki memleketi müş
tereken alâkadar eden meseleler üzerinde ve 
dünyanın umumi vaziyeti hakkınla Amiral <üar-
ney ve Mr. Pinletter ile de-titâağa gibi samimî 
bir hava içinde cereyan etmiştir. İki tarafın 
görüşleri arasında, âti için ümit verici bir ani-
tabakatın müşahede edilmiş olduğunu söylemek
le memnuniyet duymafebayım. (Sra^o «esleri). 

Müttefikimiz İngiltere'nin Yakınşark Kuv
vetleri Komutanı General Bobertson'u da An
kara'da selâmlamakla zevk duymaktayız. (Bra
vo sesleri) Kendisiyle temaslarımızın karşılıklı 
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anlayış ve samimiyet duyguları çerçevesinde ce-
reyen etmekte olduğunu söylemeye hacet gör
müyorum. 

Arkadaşlar, sözlerime nihayet verirken, siz
lere yurdlmuzun emniyeti dâvası üzerinde en 
büyük itina ile durduğumuzu ve duracağımızı 
tekrarlamak istiyorum. (Alkışlar) Hür millet
lerin önderliği vazifesini üzerine almış olan ve 
bu uğurda sayısız fedakârlıklara katlanan Ame
rika'da bu dâvamızın gittikçe artan bir anlayış 
ve alâkaya mazhar olduğunu gerek birbiri ar
dına buraya vukubulan ziyaretler neticesinde 
aldığımız intibalar; gerek orada tevali eden be
yanat ve neşriyat bize göstermektedir. (Bravo 
sesleri). 

Âzami bir dikkat ve titizlikle her an takip 
etmekte olluğumuz ve mesaimizde verdiğimiz 
yer ve önemi ölçmek belki de imkânsız olan em
niyet dâvamız hakkında, inkişaflarına göre ve 
gerektikçe Yüksek Meclisinize izahat vereceğim 
tabiîdir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Bir sual «ora-
cağım efendim, 

Türk - italyan andlaşmasını İtalyan Mecli
si tasdik etti mi? Bunu öğrenmek istiyorum. 

İkincisi de, Atlantik Paktına iltihakımızın 
siyasi icaplarının ikmal edilmesinde askerî mü
kellefiyetler takabbül edecek miyiz? 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(Devamla) — Arkadaşlar, birinci sualîn ceva
bını arzedeyim. 

Henüz İtalyan Meclisi bu andlaşmayı tasdik 
etmiş değildir. Yalnız bu alelade tabiî bir teeh
hürden ibarettir. İtalya ile Türkiye arasında en 
yakın dostane münasebetlerin mevcudiyeti yeni 
değildir. Esasen andalaşma Birleşmiş Milletler 
çerçevesi içinde klâsik mahiyette bir dostluk 
andlaşmasıdır. Onda fazla bir mahiyet yoktur. 

Diğer meseleye gelince, arkadaşlar, bilindi
ği gibi, Meclisçe tasdik edilmiyen hiçbir askerî 
mükellefiyet veya siyasi mükellefiyetin mevcut 
olamıyacagını demin arzettim. Türkiye'nin si
yaseti gizli, kapalı siyaset değildir. Bütün dün
yaca açık siyasettir. Doktor arkadaşımın emin 
olmasını bilhassa temenni ederim, Türk Demok
rat Hükümeti Anayasanın hükümlerine harfi 
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harfine riayet mecburiyetindedir. (Alkışlar) 
Geçen gün muhalefet başkanının beyanatı kar
şısında bunu gayet sarih ve katı olarak ifade 
ettim. Doktor arkadaşın bunu ikinci defa sor
masını galiba orada hazır bulunmamalarına at
fediyorum. 

HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) — Ruslarla 
aramızda Araş nehrinin üzerinde yapılmış bir 
baraj meselesi vardı. Geçen sene bu kürsüden 
bu mevzu hakkında konuşmuştum. Bu iş üze
rinde zatıâlinizin düşüncesi nedir? Zemin ve za
man bunun üzerinde görüşmeye müsait midir? 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(Devamla) — Maalesef bu hususta teşebbüsü
müze henüz cevap alamamış bulunuyoruz. Ha
zin olan tarafı bizim memleket için çok kârlı 
olan bir mukaveleye bağlanmış olan bu işin, 
o zamanki hükümetlerin ihmal ve teseyyübü 
yüzünden Maliyenin vereceği 3 - 5 kuruşu ver
memek yüzünden bugün bizim için halli çok 
müşkül bir ıstırap membaı olmuştur ve bütün 
o Kars mmtakası için bir ıstırap kaynağı olmuş
tur. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Sayın Bakan 
lütfen müsaade ederlerse hatırlatayım. 

Türk - İtalyan Dostluk Andlaşması geçen se
ne Temmuz ayında burada tasdik edilmişti. O 
zaman ben de bu andlaşmanın halen İtalyan par
lamentosunca tasdik edilip edilmediğini sormuş
tum. Bunu hatırlatmak maksadiyle arzediyo-
rum. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(Devamla) —Evet. İtalya'da bu tasdikin geri 
kalması bir şey ifade etmez. Bu andlaşıma, bütün 
diğer devletlerle yapılmış olan klâsik dostluk 
andlaşmaları mahiyetindedir. Fakat bugün İtal
ya ile aramızdaki dostluk bu andlaşmanın şümu
lünden daha geniş olarak mevcuttur. (Soldan: 
Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen olmadığına 
göre; bölümlere geçilmesini reyinize arzediyo-
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Bölümlere 
geçilmesi kabul edilmiştir. (On dakika arar ses
leri) 

Birleşime on beş dakika ara veriyorum. 
Kapanma saati : 17,10 
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Açılma saati : 17,25 

BAŞKAN — Başkanvekili Sıtkı Yırcalı 
KÂTÎPLEB : Füruzan Tekil (İstanbul), Sedat Baran (Çorum). 
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BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

B. 
101 

201 

202 

206 

207 

209 

210 

301 

302 

Lira 
5 320 

7 708 003 

Bakan ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Aylıklar 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 1 170 940 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 34 800 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yabancı 
dil para mükâfatı 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 
39 ncu maddeleri gereğince Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğına yapılacak ödemeler 130 000 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 3 000 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Merkez büro giderleri 46 700 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Yabancı memleketlerdeki teşkilâ
tın büro ve genel giderleri 682 100 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

B. 
303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

311 

401 

403 

451 

Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN —• Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Yabancı memleketlerdeki teşkilâ
tın kira karşılıklariyle belediye 
vergi ve resimleri 
BAŞKAN -
Etmiyenler 
Giyecekler 
BAŞKAN -
Etmiyenler 
Yolluklar 
BAŞKAN -
Etmiyenler 

Kabul edenler.... 
Kabul edilmiştir 

Kabul edenler .... 
Kabul edilmiştir 

Kabul edenler ... 
Kabul edilmiştir 

4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi giderleri ve yolluk
ları 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Fahri konsolosluklar aidatı 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Basımevi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Yabancı elçilerle konukların ağır
lama giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Lira 
14 000 

401 150 

550 922 

10 000 

325 000 

15 000 

9 500 

3 000 

3'500 

128 000 

10 000 
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% Lira 
453 Milletlerarası kurum ve dernek

ler giderleri 2 522 864 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Dışişleri Bakanlığının Bütçesinin 453 neü bö

lümünün 1 nci maddesinde Milletlerarası kurum 
ye derneklere katılma payı olarak ayrılmış bulu
nan tahsisatın gerekçedeki izahına nazaran bu 
tahsisatın Birleşmiş Milletler Teşkilâtına, Av
rupa 'Konseyine ve Avrupa iktisadi I§ Birliği 
Teşkilâtına ait bulunduğu sarahaten ifade olun
maktadır. Halbuki iki seneden beri iştirak etti
ğimiz îslâaa İktisat Teşkilâtına bugüne kadar 
bilfiil borçlu bulunduğumuz miktar bir zühul 
esetfi olarak Dışişleri Bütçesine konulmamıştır, 
gelecekte her hangi bir yanlışlığa mahal kalmama
sı için Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin 453 ncü 
bölümünün 1 nci maddesine (100 000) liranın 
ilâvesini Büyük Meclise arz ve teklif ederiz. 

Rize istanbul 
Osman Kavrakopu Salih Keçeci 

Tekirdağ Kocaeli 
Y. Z. Tuntaş Mümtaz Kavalcıoğlu 

Bursa Kütahya 
Selim Ragıp Emeç M. Alkin 

Kocaeli Kocaeli 
Mehmet Yilmaz Hamdi Başak 

Tokad Antalya 
Ahmet Gürkan Burhanettin Onat 

Bilecik Bilecik 
Talât Oran M. Kurkut 

Elâzığ 
A. Timurtaş (Okunamadı) 

Kocaeli Ordu 
Etem Vassaf Feyzi Boztepe 

Elâzığ Ankara 
HâmitAli Yöney Ömer Bikn 

Seyhan Kayseri 
Y. Z. Eker t Berkok 

tmm Balıkesir 
Mehmet Aldemir E. (küreli 

'Kocaeli istanbul 
Y. Kişioğlu Andre Vahram Bayar 

Samsun Konya 
Ferit Tüzel H. Aydnıer 

Samsjöfn Kastamonu 
M. Czfeefeli H. Türe 
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Kocaeli 

S. Kalemcioğlu 
istanbul 

A. Moshos 
Kocaeli 

Hüsnü Türkand 
Gümüşane 

Cevdet Baybura 
Bursa 

R. Aybar 
Elâzığ 

S. Ergene 
istanbul 

Sani Yaver 
Giresun 

Adnan Tüf ekçioğlu 
Samsun 

Ş. Uluçay 
Tokad 

F. Çubuk 
Balıkesir 
A. Fahri 
Kocaeli 

Ziya Atığ 

Samsun 
Firuz Kesim 
Balıkesir 

Arif Kalıpsızoğlu 
Seyhan 
C. Türk 

Balıkesir 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 

içel 
H. Atalay 
Tekirdağ 

Şevket Mocan 
Ağrı 

K. Küfrevi 
Manisa 

Adnan Karaosmanoğlu 
Balıkesir 

Vacit Asena 
Samsun 

Haşim Alişan 
Trabzon 

M. Goloğlu 
Ankara 

Cevdet Soydan 
Eraurum Kastamonu istanbul 

R. S. Burçak Şükrü Kerimzade M. Benker 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı?. 
MÜMTAZ KAVALCIOĞLU (Kocaeli) — 

Muhterem arkadaşlar, derhatır buyurursunuz 
ki, bundan altı ay evvel bu kürsüden bu teşki
lâta katılmış bulunduğumuz ve iki seneden beri 
islâm iktisat Konferansındaki çalışmalarımıza 
belirtmiştim ve bu konferansta hazırlanan ra
porları da Hükümet makamlarına takdim etti
ğimi de arzetmiştim. 

Arkadaşlar, 1949 senesinde âza olarak girdi
ğimiz bu teşkilât, o tarihte taahhüt etmiş oldu
ğumuz meblâğı sabık iktidar bütçesine koyma
mıştı. Bu seneki bütçede de yine böyle bir yan
lışlığın yapılmış olduğunu gördüm ve arkadaş
larıma tahsis için ricada bulundum. 

Arkdaşlar, elimizdeki bu taahhütle biz islâm 
iktisat Teşkilâtına bilfiil âza olarak gâfâriş bu
lunuyoruz. Binaenaleyh bu parayı bütçeye koy
mak mecburiyetindeyiz. Koymazsak taahhüdü
müzü yerine getirmemiş olacağız. Bendeniz an
cak sizi tenvir etmekle mükellef bulunuyorum, 
karar Yüksek Meelisüaizindir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir efendim. 

•m-
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BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 

KALAFAT (Çanakkale) — Efendim, muhtelif 
şekilde munzam ödenekler için vâki olan teklif 
hakkındaki düşüncemizi geçen gün bilmünasebe 
kısaca izah etmiştim. 

Bu, aynı mahiyette olmamakla beraber biz
zat Dışişleri Bakanlığının Muhasebe Müdürlüğü 
ile yaptığımız temastan aldığımız neticeye göre, 
Birleşmiş Milleter ve Avrupa Konseyine iştirak 
için konmuş olan tahsisat arasndan bu hizmetin 
dahi karşılanabileceği ifade edilmiş olduğu için 
buraya munzam olarak 100 000 lira verilmesine 
lüzum olmadığı anlaşılır. Bu itibarla mevcut 
olan rakamın aynen kabul edilmesini rica ede
rim. 

BAŞKAN — Verilebileceği ifade edilmek
tedir. 

MÜMTAZ KAVALCIOĞLU (Kocaeli) — 
Verileceği ifade edildikten sonra mesele kalma
mıştı]!. 

REŞAD GÜÇLÜ — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 

REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Bütçe Komis
yonu Sözcüsünün söylediği mütalâa varittir. 
Ancak bunu tatbik mahalli bulunabilmesi için 
gerekçeye bu hususun kaydedilmesi lâzımdır. 
Eğer gerekçede bu şekilde bir şey yapılacak 
olursa bu "fasıldan para sarf edilebilir. Fakat 
gerekçede yok, öbür tarafta yok, binaenaleyh 
sarfedilemez. 

BAŞKAN —• Efendim, bu arkadaşınız müs
terih olsun, raportörün bu ifadesi zapta geçmiş
tir. Esasa alınır. Şu halde bu şartlar altında 
önergeleri geriye alıyorlar, oya koymuyorum. 

BAŞKAN — 453 ncü bölümü kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul elilmiştir. 

B. Lira 
454 Sigorta 25 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

455 Dış memleketlerde Türk kültür 
varlığının korunması giderleri 75 000 

. BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 52 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. Lira 
502 Eski yıllar borçları 76 320 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

701 Onarma 70 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, Dışişleri Bütçesi so
na erdi. 

E) Maliye Bakanlığı Bütçesi: 

F) Devlet Borçları Bütçesi : 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığı Bütçesini 
müzakerenize arzediyorum. 

Maliye Bakanlığı Bütçesi konuşulurken ar
kadaşlarımın dikkat nazarını iki noktaya çek
mek isterim. Birincisi^ Maliye Bakanlığı Bütçe
sinin aynı zamanda borçlar bütçesi ile beraber 
müzakeresi yapılacaktır. İkincisi N de bu husus
taki konuşmalar yalnız masraf bütçesine ait 
olacaktın gelire ait konuşmalar gelir bütçesinde 
yapılacaktır. 

Fahri Ağaoğlu. 
ABDÜRRAHMAN FAHRİ AĞAOĞLU 

(Konya) — Muhterem arkadaşlar, gerek Dev
let Bütçesinde ve gerekse mülhak Bütçelerde na
zarı dikkati celbeden manzara şudur: 

Bütçeler karışıktır, teferruata fazla yer ve
rilmiştir. Masraf bütçesinin dayandığı kanun
lar ise çok çeşitlidir. Bunlarda âdeta ademiiti-
mat esas gibidir. Bn halleri ile bütçe üzerinde
ki teşriî murakabe çok güç olduğu gibi icrai 
murakabe daha güçtür. Birçok Bakanlıklarda 
bütçelere hâkim olanlar Bakanlar değil, muha
sebe müdürleridir denilse mübalâğa edilmiş ol
maz, Bütün dünyada demokraside en ziyade iler
lemiş olduğunda şüphe olmıyan İngiltere demok
rasisinin en mühim temellerinden birisi de 
bütçedir. # 

Bütçe teşriî merlislerin, Hükümete itimadı
nı gösterir. O halde her şeyden evvel gerek büt
çe ve gerekse bütün .sarfiyat kanunları Hükü
mete tam bir itimadın varlığını gösterecek şe
kilde sade ve basit olmalıdır ki, hem teşriî mu
rakabe kolay olsun, hem de bütün Bakanlıklarda 
Bakanların bütçeye hakimiyetleri temin edilmiş 
bulunsun* 
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Biz kurmak üzere olduğumuz demokrasimiz

de bu bakımdan da İngiltere usullerinden is
tifade etmeliyiz. (Alâkası yok sesleri) 

BAŞKAN — Bütçeyi hazırlamakla Maliye 
vazifelidir de o bakımdan söylüyor. 

ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU (De
vamla) — Bitiyor zaten. 

Büyük Millet Meclisinin yaz tatili başlama
dan Bütçe, Muhasebe! Umumi Kanunu ve bü
tün masraf kanunları hakkında arzettiğim esas
lar dairesinde grupumuzdan prensip kararı alı
narak 1952 bütçesinden itibaren bu memleketin 
büyük dertlerinden biri olan bürokrasi ile mu
vaffakiyetle mücadeleye başlanmış olmasını Hü
kümetten temenni ediyorum. Bütün bu işlerde 
itimat, kolaylık ve basitlik esas olmalıdır. 

Bütçede ve teferruatında yapılmasını te
menni ettiğimiz bu inkılâp şüphesiz partimizin 
en büyük ve hayırlı başarılarından biri olacak
tır. 

Arkadaşlar, bir de intihap daireme ait ve 
senelerden beri ihmal edilmiş basit bir işten 
de bahsetmek istiyorum. 

istanbul'da ve diğer birçok yerlerde müta-
addit Maliye daireleri, lüzumundan fazla Hükü
met daireleri yapılmıştır. Maalesef Cumhuriyet 
devrinde Konya Vilâyeti yok farzedilmiş ve 
unutulmuştur. Akşehir'de bildim bileli Hükü
met binası yoktur. 'Bütün daireler yangın tehli
kesi içinde ahşap binalarda kira ile otururlar. 
Karaman' Ereğli, Cihanbeyli, Seydişehir, Ha
dım ve Ermenek de böyledir. 

Bu hususu da Maliye Bakanlığının ve Hükü
metin nazarı dikkatine arzediyorum. 

BAŞKAN — Füruzan Tekil. 
FÜRUZAN TEKÎL (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar; Maliye Bakanlığı bütçesi üzerinde 
kısaca bir iki nokta üstünde görüşlerimi ifade 
etmeye gelirken başlıca cesaret noktam, meslek
ten bir maliyeci olmamaklığım, olmuştur. 

Arkadaşlar; bugünkü maliye teşkilâtımızın 
çalışma şeklini, tâbir caiz ise, bir şemsiyeyi ter
sine çevirircesine değiştirmek lâzımdır. Maliye 
teşkilâtımız, çalışması itibariyle ve bu çalışma
ların ehemmiyeti itibariyle,, memlekete edilecek 
hizmet kanallarından, memleket bünyesine ka
dar giden en büyük bir çalışma damarıdır. 

Hep biliriz ki, parti çalışmalarında, bu ida
renin değişmesini isterken, eski iktidarın de
ğişmesini isterken, milletin başına değil, hiz

metine gireceğimizi ve ona hizmet vazifemizi 
yapacağımızı vadetmiştik, beyan etmiştik. 
Şimdi arkadaşlar, bünye içinde 'en büyük bir 
kanal olan Maliye teşkilâtında bu hizmet duy
gusunu tesis etmek lâzımdır. Bu hizmet duy
gusu yanında netice alınabilmesi için, hizmet 
duygusunun neticede zevk haline gelebilmesi 
için başlıca üç nokta üzerine teksifi mesai 
etmek lâzımdır. Birincisi; memurun sahip bu
lunduğu salâhiyetin yanında mesuliyeti de bu
lunmalıdır, memuru mesuliyet çatısı altına 
sokmak lâzımdır, Dünyada hiç kimsenin işine 
karışmıyan insana çok defa iyi insan dedikleri 
gibi bugünkü teşkilâtta da en iyi memur en az 
iş yapan insandır. Hakiki hizmet duygusu iş 
yapma arzusudur ve bu işi başardıktan sonra 
zevk alma arzusunu ilham eden bir duygudur. 

Arkadaşlar, bir ikinci nokta, işlerde sür
attir. Maliye teşkilâtımız, merkezde ölsün, mül
hakatta olsun bir evrak sistemi, yani bir evrak 
memurluğu sistemi, onun yanında bir de imza 
kartonu sistemi vardır ki, daima iktisadi işleri 
geciktirmekte ve çok mühim işlerin heder ol
masına sebep olmaktadır. Zannediyorum ki, ileri 
memleketlerin hiçbirinde bizde cari olan bu 
sistem artık mevcut değildir. Bunun yanında 
bir de ademimerkeziyetçilik şart olmaktadır. 
Halen Maliye Bakanlığı çalışmalarına atfı nazar 
edince görmekteyiz ki, bir merkeziyetçilik ca
ridir. Bu merkeziyetçilik kalkmalı, mülhakat 
art ık mesuliyet yanında salâhiyeti de iktisap 
etmelidir. Her şey Bakanlık tarafından halledil
mekte ve Bakanlığa çekilen bir telgrafa bir 
ayda cevap gelmemektedir. Bu hal Maliye teş
kilâtımızdan beklenen süratli neticeyi de ver
memektedir. 

Maliye teşkilâtımızın içine şimdiye kadar gir
memiş olan bir mefhumu sokmak mecburiyetin
deyiz. Bu mefhum iktisadi nosyondur. Maliye 
teşkilâtımız 18 nci asır zihniyetiyle çalışmakta 
ve hiç bir zaman iktisadi nosyon mefhumu mali
yenin kapısından içeri girmemiş bulunmaktadır. 

Arkadaşlar, bugün memur pisikolojisiniri, iş
lerde sürat teminine mâni olduğunu za
man zaman görmekteyiz. Bu pisikoloji mühim 
ve acele işlerde üst makama zaruret olsa dahi 
memurun müracaat edebilmesine, mânidir. Âmire 
müracaatta görülen bu çekingenlik bir saygı 
ifadesi ise memuru hakiki saygının vatandaş 
işini görmek ve dolayısiyle memlekete faydalı 
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olmak yolunda millete gösterilmesi gerektiğini 
bilmesi lâzımdır. Bu düşünülmediği takdirde 
Maliye Bakanlığı bugünkü gibi kalır ve memur 
vatandaş istirahat zamanında ben bu memleke
te, bu millete bu gün de bir hizmette bulundum. 
demek mazhariyetinden mahrum kalır. 

Arkadaşlar, Maliye Bakanlığı üzerinde uzun 
uzun konuşmak imkânı vardır. Fakat bir de 
bütçenin vaktinde çıkmasının ehemmiyeti var
dır. O itibarla bunları satırbaşı halinde arzedi-
yorum. 

Benim büyük ümidim yeni bakandır. Çalış
ma Bakanlığında muvaffak olan, Nafıa Bakanlı
ğında muvaffak olan ve nihayet tam bütçe ari
fesinde berrak bir idrakle Maliye Bakanlığını 
deruhde etmiş olan Polatkan'a bu noktai nazar
larımı bir hâtıra olarak sunuyor ve muvaffaki
yetler diliyorum. (Soldan alkışlar). 

BAŞKAN — Yusuf Aysal. 
YUSUF AYSAL (Kütahya) — Muhterem 

arkadaşlar; Maliye Bakanlığı Bütçesinin görü
şülmesi sırasında yalnız bir hususa temas etmek 
suretiyle günlerdir, içimde devam edegelen bir 
sızıyı açıklamış olacağım. 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bütçenin 6 ncı 
kısmına muhtelif teşekkül ve cemiyetler im
kânın müsaadesi nispetinde tahsisat konmuştur. 
Bunu memnuniyetle karşılamaktayım. 

Bu arada Türk Dil Kurumu için de bir mik
tar yardım tahsisatının konmuş olduğunu mü
şahede ettim. Bu kurumun son defa yaptığı 
kurultayın akisleri ̂ velveleli bir şekilde etrafa 
yayılmış, basınımızda akislerini bulmuştur. 

Kurultayın üçüncü günü son celsede estiri
len hava, verilen takrirler ilmî mevzularla uğ
raşması gereken bu teşekkülün siyasi maksat ve 
gayelere hedef ittihaz edilmek istendiği üzüntü 
ile görülmüş ve duyulmuştur, istanbul muallim
ler cemiyetinin, başkanları, Profesör Mustafa Se
kip Tunç imzasiyle gazetelerimize aks ve intikal 
eden telgrafları duyulan haklı teessürün derin 
bir ifadesidir. 

Dil dâvamızın partilerüstü millî bir dâva ol
duğunu iktidar ve muhalefetin hu mevzuda bir
leşmesi lâzımgeldiğini bu esaslı işin salim bir mec
rada ve milletçe yapılacak çalışmalarla ve ilmî 
otoritelerle devamlı müzaheretle mümkün ola
cağına inanıyorum. Dil Kurumu, siyasi manev
ra ve polemiklere sahne olacaksa, Devlet Hazi
nesinden bir kuruş dahi verilmesinin günah ola-
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cağım, bunun aksine ilmî bir teşekkül olarak ka
lacaksa yardım tahsisatının az olduğunu söyle
mekle sözlerimi bitirmiş olacağım. (Soldan al
kışlar) . 

BAŞKAN — Hasan Remzi Kulu. 
HASAN REMZİ KULU (Tunceli) ^ Bende

niz Gelir Vergisi hakkında konuşmak istiyor
dum. Gelir Bütçesi geldiğinde konuşmak üzere 
şimdi sözlerimden vazgeçiyorum. Hepinizi say
gılarımla selâmlarım. 

ŞEVKİ ECEVÎT (Sivas) — Muhterem ar
kadaşlar; Maliye Bakanlığı uhdesinde toplan
mış bulunan Hazine hukukunu siyanet ve bu 
hukukun muhafazası için her türlü tetkik ve 
takibi yapmak, mahkemeler nezdinde dâvaları 
takip ve intaç etmek üzere 4353 sayılı Kanunla 
kurulmuş bulunan teşkilât, merkezde Baş Hu
kuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdür
lüğü ile illerde Hazine avukatları namı altın
da vazife yapmaktadırlar. Bu kanunun kabu
lünden 1943 yılma kadar geçen zaman içinde, 
Maliye Bakanlığı; kanunun emrettiği teşkilâtı 
kuramamış, onun muhtevasına uygun olarak 
mukayyet avukatlar bulup icabeden kadrolara 
yerleştirememiş bulunduğu cihetle; bu kanuna 
1943 yılında bir geçici madde ekliyerek tatbi
katını beş sene müddetle talik etmiştir. 

Maliye Bakanlığı, bu muvakkat madde hük
müne dayanarak bâzı kadro maaşları karşılık 
gösterilmek suretiyle hariçten ücretli mukay
yet ve serbest avukat tâyin etmek suretiyle bu 
hizmeti tedvire çalışmıştır. 

Uzatma müddeti olan beş sene zarfında Ba
kanlık aynı kanun hükümlerine göre teşkilâtı
nı yapamamış olduğundan bizzarure Avukatlık 
Kanununun beşinci maddesi hükmü sarahati 
karşısında eskisi gibi, bu müddet iki defa daha 
uzatılarak 1 Mart 1951 gününe kadar götürül
müştür. Bu müddetin sona ermesine üç gün kal
dığı halde Maliye Bakanlığının bu hususa ait 
Teşkilât Kanununu Meclise getirmemiş bulun
duğunu yakînen müşahede etmekteyiz. 

Üç gün evvel Maliye Bakanlığının 4353 sa
yılı Kanunun geçici birinci maddesiyle tanınan 
5530 sayılı Kanunla uzatılan yetkinin tekrar 
uzatılması hakkında bir kanun tasarısını Büyük 
Meclise tevdi ettiğini öğrenmiş bulunuyoruz. 
Bu tasarı, Maliye Komisyonunda görüşüldük
ten sonra, Avukatlık Kanununun beşinci mad-
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desinde tadilât yapılması keyfiyetinin düşünül
düğü ve Maliye Bakanlığının, bu tadilâtı gör
mesini mütaakıp yapacağı Teşkilât Kanununun 
ihzarını temin zaruretiyle, Maliye Komisyonu 
10 ve Adalet Komisyonu ise 6 ay müddetle bir 
kere daha ve son olarak uzatılmasına karar 
vermişlerdir. 

Tahmin ederim ki bu günlerde bu tasarı ive
dilikle görüşülmek üzere yüksek huzurunuza su
nulacaktır. 

Arkadaşlar; 
Mevcut vaziyete göre arzetmek isterim ki, 

illerde bilhassa ilçelerde Hazine hukukunun 
muhafazası katiyyen temin edilmemektedir. 

Çünkü; ilçelerimizin hemen % 90 nmda Ha
zine avukatı veya o işi yapacak ruhsatlı dâva-
vekilj yoktur. 

Halen kazalarda bu vazifeyi asli görevlerine 
ilâveten mal müdürleri ifa etmektedirler. 

Bu suretle dâva takibine mecbur kalan mal 
müdürleri, tabiî olarak hukuki bilgiye sahip 
bulunmadıklarından, mütemadiyen dâvaları 
kaybetmekte ve böylece miktarı milyonlara ba
liğ olan İTazine hukuku zıyaa uğratılmaktadır. 
Bu meyanda olarak vilâyetlerdeki Hazine avu
katları da serbest çalıştıklarından takipler ar
zu edildiği şekilde yapılamamaktadır. 

işte muhterem arkadaşlarım, kısaca arzetti-
ğim şu durum gösteriyorki, mevcut hali ıslah 
için Maliye Bakanlığının bu işe ait teşkilât ka
nunu acele olark Meclise getirmesi fazlasiyle 
lâzım ve zaruret halindedir. Aksi takdirde ve 
uzatılan müddeti geçirdiğinde, mevcut duru
mun daha da çok ağırlaşacağını kabul etmek 
çok tabiîdir. 

Bu hususta bendenizin netice olarak Maliye 
Bakanlığından rica ve temennim: Meclis Yaz 
tatiline girmeden geçecek, üç aylık zaman için
de, hazırlanması zaruri olan tasarıda katma büt
çeli daireleri de dikkate alaraktan ve bilhassa 
kazalardaki dâvaların avukat vasıtasiyle ted
virini mümkün kılacak şekilde, vilâyet mer
kezlerinde mukayyet kadroları muhtevi teşki
lâtın kurulması suretiyle hem tasarruf sağla
mak ve hem de Hazine hukukunun muhafazası
nı teminden ibarettir. 

Hepinizi hürmetle, selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Kâzım Arar, 
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KÂZIM ARAK (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlar; benim Maliye Bütçesinde söz almak
tan maksadım bir noktaya temas etmek içindir. 

istanbul'da bir aşevimiz vardır. Eski ikti
dar zamanında, politik maksatlarla olacak, fa
kirlere yemek vermek maksadiyle her yıl 
500 000 lira verilmektedir. Bu sene Kızılay Ku
rumunun kongresinde Maliye Komisyonunda ça
lıştım. Onun için bu mevzuu tamamen anlamış 
bulunuyorum. Kızılay bu hususta tatminkâr he
sap veremedi. Senelerden beri teftiş görmiyen 
bu hayır cemiyeti her yıl kendisine ayrılan bu * 
yarım milyon lira gibi bir paranın karanlık he
sapları içinde bizim hiçbir şıey anlıyamadığımız, 
binaenaleyh bir teftişe tâbi tutulmasını istedik. 
Bize verdikleri cevapta, Kızılay bu suretle, ya
ni kongre münasebetiyle bir teftiş görürse itiba
rım kaybeder. Haricî reaksiyonundan çekinen 
bu teşekkülün o günkü şartlar içinde bizde ha
kikaten bir hayır müessesesi olan bu teşekkülün 
endişelerini varit gördük. Ve kabul ettik. Fakat 
oranın başkanı olan zat bir ay sonra bir müfet
tiş isteneceğini söylemiş olmasına rağmen, ara
dan aylar geçti, hiçbir şey olmadı. Kongrede 
bilhassa delegelerin belirttiği gibi istanbul'da 
şu kadar yüz bin tabak yemek dağıtılmıştır. Şu 
kadar kuruştan gibi hiçbir esasa, malî kıstasa 
dayanmıyan rakamları orada delegeler belirt
mişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, yarım milyon lira 
gibi bir parayı her yıl Kızılay eli ile sarfedilmiş 
gibi göstererek Maliye Bütçesine daima yardım 
faslından konan büyük mebaliğ eski bir itiya
dın yeni bütçe tesisine hâkim olan kötü bir zih
niyetin devamı diye telâkki ediyorum. 500 
bin lirayı buradan kurtaralım, istirhamım bu
dur. Eğer bir emri hayre vermek lüzumlu ve 
zaruri ise Millî Eğitim Bakanlığına verelim. 
Yoksul çocuklar sokaklarda sefaletin amansız ve 
ezici hareketleri ile pençeleşirken Kızılay Ku
rumunda birkaç insanın murakabeden tamamen 
azade olarak bunu israf etmesine müsaade et-
miyelim. 

Bunun için bir de önerge takdim ediyorum. 
Takdir Yüksek Meclisindir. Bunu reddetmekle 
mutlaka yerinde ve hakiki büyük bir suiistima
lin reddi suretiyle buracıkta önüne geçmiş ola
cağınızı da ehemmiyetle arzederim. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz bu madde 
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üzerindeki münakaşayı, bölümü geldiği zaman 
yapalım. 

RIFKI SALlM BURÇAK (Yok sesleri) 
Hayrettin Erkmen. 
HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Efen

dim ben Maliye Vekâleti teşkilâtına ait küçük 
bir temennide bulunmak maksadiyle söz aldım. 

Maliye Bakanlığı 1935 senesinden beri teş
kilâtına yeni elemanlar yetiştirmek ve takviye 
etmek için bir hareket içindedir. İçerde talebe 
yoktur, dışarıya talebe gönderir. Fakat şimdiye 
kadar bir istihdam politikasına rastlanamamıştır. 
Avrupa'da okutulan talebelerden pekazı müstes
na hepsi başka yerlerde vazife almalardır, ka
lanlar hiç mesabesindedirler ve çoğu ihtisasla
rına uygun vazife alamadıklarından gayrimem-
nündurlar. Bunun da sebebi; bunların nerede 
çalıştırılacaklardın tâyinine imkân bulunama-
masıdır. Yalnız benim bildiğim iki arkadaş var
dır ki, biri Fransa'da, diğeri Amerika'da tah
sil etmişlerdir. Bunlar da vekâlette tercümanlık 
yapmaktadırlar. Bir istihdam politikası bulun
madığı için vekâlet bu gibi kuvvetli elemanla
rından mahrum kalmaktadır, Bu, vekâlet için 
hiç şüphe yok ki, büyük bir ziyadır. Şimdiden 
sonra bu çeşit ziyalara meydan vermemek üzere 
bir istihdam politikasının tâyin ve takip 'edil
mesini bilhassa rica edeceğim. Yeni ve enerjik 
Saym Bakandan bu nokta üzerinde durmasını 
rica ederim. 

ALI FAHRÎ İŞERl (Balıkesir) — Muhte
rem arkadaşlar; hakikaten biz de maliye daire
leri ve Maliye Vekâleti çok ağır yürümektedir. 

Beş ay evvel ölen mal müdürümüzün bugüne 
kadar maaş muamelesini bitiremedim, dün takip
teydim, henüz bitti. 

Bir nokta üzerinde duracağım. Tahakkuk me
murları bir mükellefe vergi tahakkuk ettiriyor. 
Fakat haklı mı, haksizi mı, yerinde mi, değil mi, 
yalnız bir hesaba dayanır, vergi tahakkuk ettirir. 
Haklı da olsa yıllarca Maliyede sürünür. 

Eskiden jandarma'korkusu vardı, şimdimde 
maliye korkusu vardır. Mükellefe haksız olarak 
tahakkuk ettirilen vergiler... 

BAŞKAN — Sözleriniz Gelir kısmına aittir, 
Gelir bütçesinde konuşursunuz. 

ALI FAHRİ İŞERİ (Devamla) — Peki 
efendim. (Alkışlar). 

BAŞKAN —. Celâl Yardımcı. 
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CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Vazegçtim. 

(Alkışlar). 
BAŞKAN — Nihad Reşad Bel ger, isterseniz 

bölümünde konuşursunuz. 
NlAHD REŞAD BELGER (istanbul) — 

Muhterem arkadaşlar, Kızılay Derneğinin sene
lerden beri istanbul'da idare ettiği aşoeakları 
teşkilâtı hakkında arkadaşlardan birisinin itira
zını dinlediniz, itirazları gayrivârittir. Bu işte 
suiistimal yoktur. Günde 30 bin kişiye yemek 
tevzi edilmektedir. Bunların hepsi muhtaç insan
lardır. Memleketteki umumi1 sıhhat durumunu 
hepiniz biliyorsunuz. Böyle bir zamanda gıdanın 
kesilmesine imkân yokttir. Arkadaşımız suiisti
mali ispat etsin. Objektif delil göstersinler. Mü-
teftişten bahsettiler. Biz müfettiş gönderilsin 
gibi bir talep karşısında kalmadık. Buna da 
asla lüzum görmedik. Böyle müphem, mevhum 
isnatlarla, senelerden beri memlekette yegâne 
şefkat ve hayır müessesesi olarak çalışan bir
çok zavallı insanların yardımına yetişen, onlara 
şefkat gösteren bir müesseseyi kirletmeye ça
lışmak bilmem ne dereceye kadar doğrudur. 
Onun için rica ederim, bir meselede katî malû
mat vermeden, sarih malûmat vermeden, objek
tif surette iddialar ortaya atılmadan krediyi 
kaldıralım, suiistimallerin önüne geçelim gibi 
muğlâk sözlerle efkârı umumiyeyi yanlış yollara 
sevketmek doğru olmasa gerektir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kızılay gibi bir müessese mev-
zuubahistir. müsaadenizle arkadaşımız bir iki 
kelime ile cevap versinler. Buyurun. 

BEDRİ NEDlM GÖKNlL (istanbul) — 
Muhterem arkadaşlar, Kızılaym fukara aşhane
lerine hizmetteki rolü Kızılaym ananevi ve şe
refli bir hizmeti olmasındadır. Bu, Birinci Dün
ya Harbinden başlamıştır. Memleketin neresin
de açlık re ihtiyaç doğarsa orada aşevleri açmak 
bu cemiyetin vazifei esasiyesinden olmuştur. 
Birinci Dünya Harbi sırasında, memlekette fu
karanın ıstırabının giderilmesi, bunun bir sos
yal huzursuzluk yaratmaması hususundaki bü
yük hizmeti içtimai yardım tarihimizin şerefli 
bir sayfasını teşkil eder. 

ikinci Dünya Harbinde aynı maksatla Kı
zılay bu hizmete Hükümet tarafından davet 
edilmiştir. 

Kızılay, kendi varidat membaı ile bu yar
dım imkânını bulamayınca, Hükümet senelik 
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muayyen bir tahsisat vermek suretiyle ve teş
kilâtın tecrübesinden, ve gayretinden emin ola
rak istifade etmek yoluna teşebbüs etmekle 
çok isabetli hareket etmiştir. 

Kızılay teşkilâtının aşhanelerinde cereyan 
eden muamele en titiz müfettişlerin bile teslim 
edeceği bir intizam ve mükemmeliyet dairesin-
dedir. Bu itibarla Kızılaya verilen bu paranın 
sureti sarfı üzerinde en küçük bir tereddüdü 
bile izhar edilmesinin, bu müessesenin prestiji
ne memleket çapında bir zarar verir kanaatin
deyim. O itibarla da muhterem arkadaşımın 
eğer en küçük bir şüphesi varsa Kızılaym mü
fettişlerinin murakabesi altında bulunan ve 
sureti mahsusada teşkil edilmiş İstanbul'un 
en güzide ve en şayanı itimat şahsiyetlerinden 
mürekkep ve fahriyen çalışan bir aşhaneler ko
mitesi idaresinde bulunan bu teşekkülün mü
kemmel ve itimatbahş bir şekilde çalıştığını 
Yüksek Huzurunuzda kendilerine Kızılaym na
çiz bir hadimi ve mesulü olmak sıfatiyle arz 
ve temin ederim. Maamafih Kızıylaym, Maliye 
müfettişlerine devamlı bir şekilde teftiş ettiril
mesinden hiçbir zaman çekineek durumda ol
madığını da ilâveten arzederim. Binaenaleyh 
bu mevzuda daha fazla müzakerenin de caiz 
olmadığına işaret etmek isterim. (Alkışlar) 

NİHAT lYRÎBOZ (Çanakkale) — Kızılay 
aş ocakları tahsisatı hakkında müsaadenizle ben
deniz de birkaç kelime konuşacağım. 

Kızılay aş ocakları bu defa Bulgaristan'daki 
Türklerin Türkiye'ye gelmelerinde ve onların 
yerleştirilmelerinde çok büyük hizmet etmiş ve 
bu ocakların faaliyeti muvaffakiyetin ffo 70 ini 
teşkil etmiştir. Bu itibarla bu Kızılay aş ocak
ları tahsisatını kesmek değil, mümkünse buna 
ilâve edilmesi daha doğru olur. 

BAŞKAN — Şimdi Kâzım Arar arkadaşımı
zın sözü var. Fakat mümkünse bölümlerde ko-
nuşsunlai'. . 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Usul hakkında 
sö?; istiyorum. 

Bu teklifin bölümlerde konuşulmasını Baş
kanlık teklif etti. Bir aralık dışarı çıkmıştım. 
Döndüğüm zaman gördüm ki, alâkalı zevat söz 
ahnış. Sıra bendenize gelince bölümlerde konu
şulması teklifi bilmem ne dereceye kadar yerin
de olur. Bendeniz esasen fazla vaktinizi alacak 
değildim. Müsaade buyurulursa birkaç kelime 
ile sözlerimi bitireceğim, 

2 .1951 O : 3 
BAŞKAN — Pek âlâ; birkaç kelime ile mev

zua temas edip kapatsınlar. 
KAZIM ARAR (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlar, mevzua temas ederken o kadar müd
rikim ki, bu hassas noktaya temas etmek haki
katen Kızılay gibi çok mübarek bir Cemiyetin 
içinde, böyle bir mevzuun mevcut olmadığı yo
lunda çok müdafii bulunacağını da hesaba ka
tarak, fakat bizzat müşahede ettiğim, hesaptan, 
kitaptan âri ve burada çok kısaca temas edece
ğim mevzuu, belki bir saate yakın bir zamanla 
Kızılay Kongresinde acı acı belirtmiş, bir mü
fettiş üzerinde ısrarla durmuştum. Sayın Re-
şad Belger arkadaşımız Kızılay'ın başına yeni gel
miş bulunuyorlar, diğer arkadaşımız Bedri Nedim 
Bey de aynı şekilde. Bu iki zatın muhakkak ki, 
Kızılay gibi bir Cemiyette, itimada lâyik olan 
şahıslarının bulunmasndan dolayı bendeniz de 
ferahlık duyuyorum. Ancak aradan aylar geçti
ği halde bir müfettişin izamı hususunda o za
man kongre başkanı olan Osman Şevki Çiçek-
dağ arkadaşımızın karar da almış olmasına rağ
men Râna Tarhan bir müfettişin bir ay sonra 
getirilmesini vâdetmig olmasına rağmen bugüne 
kadar ele almıyan arkadaşlar bugün bu kürsü
den küçük bir şaibe varsa Maliye müfettişleri 
giderler demektedir. 

Muhterem arkadaşlar, işte ben hepinizin hak
kı olan murakabe salâhiyetimi kullanmak iste
dim. 

Gelelim Tarım Bakanı arkadaşımızın teklif
lerine. 

Gayet yerindedir. Bu tamamen karanlık olan 
paranın göçmenlere tefrik edilen kısma nakli ci
hetini bendeniz teklif ederek sözlerime son ve
riyorum. 

ENVER GÜRELİ (Balıkesir) — Efendim, 
Kızılay Kongresinde bendeniz de Balıkesir dele
gesi olarak iştirak etmiştim. Arkadaşların büyük 
teveccühüne mazhar olarak, Hesap 'Komisyonuna 
sözcü seçilmiş arkadaşımız Raif Aybar,, Al'i Ri-
m Sağlarla beraber ve diğer müntehap zevatla 
beraber Kızılaym hesabatmı tetkik etmiştik. Kon
grenin hitamında seçilen Genel Merkez Heyetin
de, idare heyetinde âzâ bulunmaklığım hasebiyle 
Kızılaym hesabatmı tetkika fırsat bulmuş ve mu
amelâtına yakinen âşinâ bir arkadaşınızım. Bu
günkü patrimuanı 50 milyon liraya yakın olan 
bir hayır müessesemizin mânevi itibarını sarsacak 
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her hangi bir süi tefehhümü önlemek için müsa
ade ederseniz hâdiseyi benim gözümle aydınlat
mış olayım. 

Hâdise şudur : 1942 senesinde hayat paha
lılığı başlamış, istanbul'da yoksul artmış, işsiz 
çoğalmış ve bu kimselerin doyurulma meselesini 
Hükümet halletmek istemiştir. Ve bunu bir ha
yır cemiyeti marifetiyle gördürmek istemiş ve 
Kızılay a 500 000 liralık bir yardım yapmış. Bu 
meseleyi buraya getirdiği için Kâzım Arar ar
kadaşımıza teşekkür ederim. Bu paranın şarta 
nraaallâk verildiğini ve bunun zabta geçmesini 
Maliye Komisyonu sözcüsünden rica edecektim. 

Şimdiye kadar gelen bütün hükümetler Kızı-
laya paranın istanbul'daki ve Ankara'daki aş 
evlerine verdiklerini bu kürsüden açıklamışlar
dır. Şarta muallâk bir bağış kabul etmiştir. Şu 
halde Kızılay şöyle bir durumla başbaşadır; şar
ta muallâk bir bağış kabul etmiştir. Bu paradan 
yani beş yüz bin liradan bir kuruşunu dâhi ken
disi için sarfetmiyecektir. istanbul aşocaklarma 
sarf edecektir.. Ancak otuz bin kişiyle başlıyan ve 
bugün sekiz bin kadar olan günlük yemek mev
zuunda 500 bin kâfi gelmemiş Kızılay kendi büt
çesinden 150 - 200 bin lira yardım etmektedir. 
Komisyonda gayet iyi hatırlıyorum, çünkü ben 
kaleme almıştım, demiştim ki; aşocaklarmın de
vam edip etmemesi meselesinde inisiyatifi kalma
mıştır. Kızılay gibi bir hayır müessesesi muay
yen bir zümreyi beslemek için bu vazifeyle ken
dini tavzif edip etmemesi meselesi olarak ele ala
mamaktadır. 

Hükümet verdiği paraları şarta muallâk ver
diği için elbetteki bu yardımı devam ettiriyor. 
Nittkirn bu seneki Maliye Bütçesinde bu şart 
olmadığı için bundan sonra istanbul'daki aş 
ocaklarının devam edip etmemesi doğrudan 
doğruya Kızılay'a bırakılmış oluyor. Bundan 
evvelkiler Hükümetin arzu ve iradesi ile devam 
ettirilmiştir. 

Arkadaşlar, arkadaşımız Komisyonda da fil
hakika aynı şekilde beyanda bulundular. Dedi
ler ki 500 bin lira sarfediliyor, bunlarda suiis
timal olması ihtimali vardır, onun için bir mü
fettiş istiyelim. 

Kabul ve takdir buyurursunuz ki, hayır mü
esseselerinde fahri olarak çalışan kimseler hak
kındaki bir teftiş, onların prestijlerini kıracak
tır. O kimseler bir ideal uğruna çalıştıkları yer-
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lerden lekelenmiş olarak göstermek, o zevatı le
kelemek ve aynı zamanda hayır müessesesi olan 
bu müesseseleri, cemiyetleri mahvetmek olur. 

Şu halde bunu teftişten kaçınılsın diye bir 
şey söylemedik. Yalnız bize delil verin dedik, 
mubayaada mı usulsüzlük vardır, muhasebesin
de mi usulsüzlük vardır, aşocaklarmda mı usul
süzlük vardır? Derhal teftiş ettirelim. Olması 
lâzımdır zehabı ileri sürüldü. Bunun üzerine 
şey edemeyiz. 

Yalnız Kızılay idare Heyetinde olmak sıfa-
tiyle şunu arzedeyim ki, mademki mesele orta
ya atılmıştır, ben de Maliye Vekilinden rica edi
yorum. Ancak bu şekilde temizlenebilir. Bir 
maliye müfettişi gidip hesabatı teftiş eder ve 
neticesini bu kürsüden konuşmak kısmet olur. 

Yalnız, arkadaşımın takriri 500 bin liranın 
suiistimal ediliyorsa Millî Eğitime aktarılması 
yolunda bir takrirdir. Bunu da nazarı dikkati
nize arzederim. (Alkışlar) 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar
kadaşlar, hakikaten çok dar bir zamanda, büt
çe müzakeresi sırasında böyle bir mevzuun uza
masından ben de üzüntü duymaktayım. 

Yalnız muhterem arkadaşlarımın ifadeleri 
bendenize yabancı geliyor, anlıyamıyorum, bil
miyorum. Bakınız şimdi bunları kısaca tahlil 
edeyim. Biraz evvel Bedri Nedim Göknil arka
daşım, memleketin içerisinde yalnız istanbul 'da 
açlık varmış gibi, sefalet varmış gibi konuştu. 
Her yer aynı derecede ıstırap içindedir. Niçin 
bu mebaliğ bir sene Ankara'ya veya diğer baş
ka bir yere, Doğu illerine verilmiyor? (O baş
ka sesleri) Kendileri de biraz evvel aynı şeyi 
söylediler. Bir milletvekili olarak tatmin edil
mek istiyorum, her iki arkadaşım da verdikleri 
izahlarda beni tatmin edememişlerdir. Bir en
dişe var, çıplak bir endişe; Kızılay Kurumunun 
itibarını kırmak... Bu müessesede bir endişe var
sa, bu Kızılaym itibarım kırmak hatıra geliyor, 
böyle bir hayır müessesesinde fert olarak veya 
beşer olarak yapılan bir suiistimali yakasından 
tutup atmak o cemiyettin itibarını veya şerefini 
kırar mı? Bilâkis itibarını artırır. Biz teftiş ve 
murakabe istiyoruz. Bu hususta tatmin edilme
diğimize kaniim (Ne teftişi sesleri) (O Kızılay 
kongresinde olur sesleri) 

Biz son söz olarak Maliye Bakanlığı Bütçe
sinden yardım gördüğü için esaslı bir tetkik ve 
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teftişe tâbi tutulması için sayın Bakandan ha
rekete geçmeğini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Onu daha ziyade Kızılay Kong
resinde söylersiniz. 

Başka söz istiyen kalmamıştır, söz Maliye 
Bakanınındır. 

MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Bütçe müzakerelerinin başladığı 
günden beri cereyan eden münakaşalar bir ba
kıma Maliye Bakanlığına taallûk ettiği için 
bendeniz şimdi uzun izahat arzetmiyeceğim. 
Fahri Ağaoğlu arkadaşımız, karışık teşki
lâta yer verilmemelidir, teşriî murakabe güç
leşmektedir, muhtelif Bakanlar bütçelerini 
ele almıyarak bunu muhasebe müdürleri
ne terk etmektedirler; binaenaleyh bütçeler
de vuzuhsuzluk olmaktadır,. diye izahatta bu
lunmuşlardır. Bizim bildiğimiz, bütçede ne ka
dar teferruatlı izahat bulunursa bütçe o 'derece 
vazıh demektir. Konya'nın bâzı ilçelerinde Hükü
met konağı binaları yapılmasını istediler. Halen 
5 il, 116 ilce, 572 bucakta, ki ceman 693 mahalde 
Hükümet konağı yoktur. Bunlar arasında Kon
ya'nın Akşehir, Cihanbeyli, Ereğli, Ermenek, 
Hadım, Karaman ve Karapınar ilçelerinde Hü
kümet konakları yoktur. Frikat Hükümet bu 
sene envestisman mevzuunda Hükümet konak
ları inşaatına para »yatırmayı doğru bulmadığı 
için, yeni Hükümet konakları inşaatına gidil
memiştir. İlerde bütçemizin imkânları nispetin
de bu husus elbette düşünülecektir. '. • 

Füruzan Tekil arkadaşımızın temennilerini 
büyük bir dikkatle dinledim. Esasen bütün ar
kadaşların temennileri bizim için önümüzdeki 
yıl çalışmalarına esaslı birer kaynak teşkil ede
cektir. Bunları, bütçe müzakerelerinden sonra 
ayrıca tetkik ederek 'üzerinde duracağız. 

Şevki Ecevit arkadaşımız hakikaten çok 
mühim bir noktaya tem^s ettiler. Maliye Bakan
lığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Da
iresi Genel Müdürlüğünün 4.353 sayılı Teşkilât 
Kanununa ve Hazine, avukatlarına temas edil
mektedir. Hakikaten bu kanunun bir maddesi 
ile Avukatlık Kanununun beşinci maddesi mah
kemelerde, takip işlerini geciktirmektedir. 

"m 
Hazine avukatlarının mukayyet olması Ha

zine hukuku bakımından çok mühimdir, bu hu
susta kendileriyle tamamen fikir birliği halin-
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deyiz. Mukayyet avukat kullanılması hakkında 
bir tasarı hazırlamış ve Meclise sevketmek üze
re bulunmuşken Avukatlık Kanununun beşinci 
maddesi hakkında Adalet Bakanlığında tetkik
ler yapılmakta olduğunu ve bu tasarının sevk-
edilmek üzere bulunduğunu öğrendik. Bunun 
üzerine, Avukatlık Kanununun beşinci madde
sinin alacağı şekle göre Teşkilât Kanunumuzun 
buna uygun olmasını tercih ettik. Şimdi bugün
lerde huzurunuza gelecek olan bir kanunla bu 
mukayyet avukat kullanma meselesinin 6 ay 
temdidini ve bu suretle Avukatlık Kanununun 
5 nci maddesine- göre hareket etmeyi lüzumlu 
ve zaruri gördük. 

MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Efendim, 
bir sual soracağım. Avukatlık Kanununun beşin
ci maddesiyle Maliye Bakanlığı mukayyet olmak
sızın kendi bakanlığındaki avukatlar işini hal 
ve faslederek bir örnek olmanın zamanı geldi
ğine kaniiz. Hazine dâvalarının ve dolayısiyle 
Hazine menfaatlerinin sıyaneti bunu emretmek
tedir. Bu hususta açık düşünceniz nedir? 

MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Devamla) — Mahmut Güçbilmez arkadaşımla 
Şevki Ecevit arkadaşım aynı kanaattedirler. 
Ben de kendileriyle beraberim. Her halü kârda 
Hazine avukatlarını serbest avukatlık siste
minden ayırarak, mukayyet avukat sistemi
ne götürmek zaruridir. Hazine menfaatinin 
takip ve sıyaneti bakımından da bu lâzımdır. 
(Soldan, alkışlar). Bunu mutlak şekilde temin 
etme mecburiyetindeyiz. Ancak, daha tedbirli, 
ihtiyatlı hareket edebilmek için 5 nci maddenin 
âkibeti ne olacak diye düşünüyoruz. Biz mu
kayyet avukat sistemine geçeceğiz. Bunu katî 
olarak ifade edebilirim. 

Kâzım arar ve Diğer arkadaşların konuşma
larını dikkatle dinledim. Şimdi tetkik ettirdim; 
Kızılay, 1941 yılında teftiş görmüştür. 

Enver Gürelli arkadaşım bir noktaya temas 
ettiler; arkadaşların fahri olarak vazife gör
dükleri yerlerde teftiş yapılması âdeta haysiye
te dokunur bir mahiyet taşır buyurdular. Ama 
Maliye teşkilât Kanunu gereğince, Hazineden 
yardım gören her yerin teftiş ve murakabe 
edilmesini tabiî karşılamak icabeder. Kızıl
ay müessesesi de her sene Hazineden yar
dım görmekte olduğu için bu kanun gere
ğince teftişe tâbi tutulması lâzımdır. Bu yüzden 
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ne Kızılaym ve ne de diğer müesseselerin ba
şında bulunan muhterem arkadaşların haysiyet 
ve itibarlarının zedelenmesi asla bahis mevzuu 
olamaz. Çünkü bir teşkilâtın başında bulunmak, 
o teşkilâtın bütün kademelerinde vukua gelebi

lecek yolsuzluğa mutlak surette mâni olmak demek 
değildir. Her teşkilâtta iyi insanlar olduğu gibi fe

na ruhlu insanlar da bulunabilir. Bu itibarla bu mü
esseselerin teftişi, bunların başında bulunan hüs
nüniyet sahibi ve feragatla vazife gören insan
ların daha açık alınla meydana çıkmalarına 
sebep olur. Onun için 1941 senesinde teftiş gör
müş olan Kızılay Kurumunu, önümüzdeki devre 
içinde teftiş ve murakabeye tâbi tutturacağım. 

Hayrettin Erkmen arkadaşım, muhtelif za
manlarda Maliye hesabına Avrupa'ya gönderil
miş ve oralarda tahsillerini yapmış arkadaşla
rın bilâhara döndükleri zaman Maliye Bakan
lığının muhtelif kademelerinde çalışacak yer 
bulamadıklarından dolayı ayrılmakta oldukları
nı ifade etmişlerdir. Hakikaten bu, doğrudur. 
1937 senesinden itibaren, bilhassa Siyasal Bilgi
ler okulu mezunlarından Avrupa'ya bir hayli ta
lebe gönderilmiş ve okutturulmuş tur. Bendeniz 
Maliye Bakanlığına geldiğim zaman bu şekilde 
yabancı memlekette Maliye hesabına tahsil yap
mış olanlardan maalesef ancak birkaç arkadaşı 
görebildim. Diğer arkadaşların hepsinin Maliye 
Bakanlığından ayrılarak diğer Bakanlıklara ve 
kurumlara geçmiş olduklarını bendenize ifade et
tiler. Bu cihetin üzerinde dikkatle duracağım. 
Arkadaşımın söylemiş olduğu hususu not ettim, 
bahsettikleri iki arkadaşın tercüman kadrosun
da bulunduğunu duydum, bu husus hakkında 
tedbir alınacaktır. Maruzatım bundan ibarettir. 

ŞÜKRÜ KERÎMZADE (Kastamonu) — He
sap uzmanlarının terfii ve korunmaları husu
sunda bir şeyler teemmül ediliyor mu efendim? 

MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Devamla) — Arkadaşımız hesap uzmanlarının 
terfii meselesini soruyorlar. 

Muhterem arkalaşlar, hesap uzmanlarının 
hakikaten terfi etmeleri lâzımdır. Belki bütün 
memurların, ama hesap uzmanlarının hasse-
ten, terfi etmeleri lâzımdır. Çünkü kendilerine 
beyanname tetkik ettirmekteyiz. O beyannameler 
ki, bir daha yeni bir ihbar vâki olmadan asla 
tetkiki mevzuubahis değildir. Bu derece mühim 
olan ve milyonlarla alâkalı olan beyannameleri 
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tetkik eden insanların terfiini geciktirmek ve 
onların ümitlerini kesmek elbetteki doğru bir 
şey olmaz. 

Bu arkadaşların bir ıstırabı mevcuttur. B u d a 
kendilerinin harcırah yevmiyesi meselesidir. Geçen 
devre Meclisin kapandığı sıralarda Sayıştay Ko
misyonundan çıkan bir kararla Mecliste bir 
temenni izhar olunmuştur: 

Hesap uzmanları, merkezde çalıştıkları ve dai
mî kaldıkları zaman yevmiye almasınlar ancak 
turneye çıktıkları zaman yevmiye alsınlar, şek
linde bir temenni izhar edilmişti. Bu yüzden bun
ların yevmiyeleri kısılmış, aylardan beri Maliye 
Bakanlığı ile Divanı Muhasebat arasında yazış
maya konu olmuştur. Ben Bakanlığa geldi
ğim zaman bunların vize edilmediğini gördüm. 
Yaptığım teşebbüs ile bu yevmiyeler vize edildi. 
Şubat sonu itibariyle Sayıştay Komisyonu
nun raporu gelince bu noktayı Yüksek Hey
etinize arz ve tashihini rica edeceğiz ve bu su
retle hesap uzmanlarının yevmiyelerini eksiksiz 
olarak almalarını temin edeceğiz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen kalmamıştır. 
Bölümlere geçilmesini oyunuza arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
101 Bakan ödeneği 5 320 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

201 Aylıklar 28 060 350 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Hizmetliler .ücreti 2 270 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 30 100 
BAŞKAN-^ Kabul, edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 2 554 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yaban
cı dil para mükâfası 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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Lira 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 
ve 39 ncu maddeleri gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığına yapılacak ödemeler 1 667 778 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 2 100 
BAŞKAN ~ Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4910 sayılı Kanunun 15 nci mad
desi gereğince verilecek kasa taz
minatı 235 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez büro giderleri 108 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
tiler büro giderleri 664 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 1 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 935 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
îller kira karşılığı 110 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 22 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 1 300 775 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi giderleri ve yol
lukları 140 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 7 300 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyeriler... Kabul edilmiştir. 
ElçiHkler Maliye müşavirlikleri 13 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1951 O : 3 
B. 

401 Damga ve Basımevi giderleri 
BAŞKAN -~*Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

405 Atlı tahsildarlara verilecek hay
van ve yem karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
275 000 

2 000 

254 360 

MTHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Arka
daşlarım bu bölüm münasebetiyle çok mühim bir 
konuyu arzedeceğim: 

Bu bölümdeki atlı tahsildarların hayvan yem 
bedeli karşılığı kâfi gelmemekte daha doğrusu 
onların hizmet için kullandıkları hayvanların 
hakiki yem ihtiyacını karşılamamaktadır. Bundan 
ne doğmaktadır; iki şey doğuyor: 

1. Tahsildarlar kendilerinin, çoluk ve ço
cuklarının ihtiyacını karşılıyan maaşlardan bir 
kısmını hayvanlara tahsis ediyorlar; 

2. Köylerle, halkla yakın temasları olduğu 
için bu masrafı köylüye aksettiriyorlar. Bu za-
rureten oluyor. Devlette bu neviden hizmet ifa 
eden yani başka bakanlıklar bünyesindeki bu 
kabîl hizmet erbabına dahi hayvan yem bedel
leri maktuan veriliyor. Bu ayda 15 liradır. Bu 
azdır, arkşadaşlar. Bunu Hükümetin nazarı 
itibara alarak rayiç esasına bağlamak suretiyle 
masrafı kısmen köylü halka aksettirme işini ve 
küçük maaşlı bu nevi hizmet erbabının çoluk ço
cuğunun nafakasının da kısmen bu tarzda sar
fını önlemek gibi Hükümetin esaslı bir yola git
mesini yüksek huzurunuzda temenniye şayan 
gördüm. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü Emin Kala
fat. 

BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ EMlN KALAFAT 
(Çanakkale) — Bendeniz evvelâ sual bakımın
dan konuşacağım. Komisyonumuzun âzası bu
lunan Güçbilmez arkadaşımız maalesef üçüncü 
defadır ki, usulleri ihlâl ediyor. Raporumuzda 
kendisinin yazılı sarih muhalefeti bulunduğu 
takdirde ancak burada konuşması mümkündür. 
Böyle bir muhalefet şerhi olmadığına göre bu 
şekilde buradan komisyon raporu hakkında ko
nuşması usulden değildir. 
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Saniyen Bütçe Komisyonumuzda serdedilen 

temenniler, 60 küsur madde halinde tesbit edil
miştir. Fakat bunların altmışının da rapora geç
mesinin raporun hacmini genişleteceğini düşü
nerek, Komisyon âzalarının huzuru ile yaptığı
mız bir toplantıda bunu uygun görmedik. Bun
ları okuyarak bir takdir ve tasnife tâbi tuttk. 

Bu itibarla kendisinden rica ederim, dördün
cü bir defa usulü ihlâl etmesinler. (Gülüşme
ler). 

BAŞKAN — Mahmut Güçbilmez raporun 
aleyhinde konuşmuş değildir. Bir temennide bu
lundular. Onun için söz verdim. 

MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Temen
niler her zaman, varit ve vâkıdır. 

SABRÎ ERDUMAN (Erzurum) — Muhterem 
arkadaşlar, bu vergi tahsili şekli zaten klâsik bir 
şekildir. Tahsildarlara değil ki 250 bin lira at 
yemi bedeli vermek, bunları tamamen halkımızın 
üzerinden kaldırmak cihetine gitmek zarureti 
vardır. Halkımız kendi borcunu, kendi köyünde 
muhtar vasıtasiyle doğrudan doğruya Maliyeye 
teslim ederse halk serbestiye kavuşmuş olur ve 
tahsildarların uzun boylu köylünün evine, kapı
sına giderek mallarını önüne katıp haczedip sat
masından köylüyü kurtarmalıdır. 

Eski iktidar bunu yapmamıştır. Sayın Men
deres Hükümetinden bir yenilik olsun diye tah
sildarların tamamen, kaldırılması cihetine gitme
sini rica ediyorum. 

BAŞKAN — 405 nci bölümü kabul edenler... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
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B. 
407 

408 

417 

418 

419 

Muhasebei Umumiye Kanununun 
48 nci maddesini ilgilendiren gi
derler 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Komisyonlar ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Vergi tahsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Hazine işleri 
BAŞKAN — 
Etmiyenler .. 
Millî mülkler işleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kabul edenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Lira 

6 300 000 

142 000 

190 250 

3 510 000 

385 000 
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420 

451 

456 

460 

461 

476 

479 

480 

481 

501 

502 

601 

602 

4353 sayılı Kanunun 36 nci mad
desinin gerektirdiği giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Malî tetkik giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Düşünülmiyen giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
İhtiyat ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Ford Sözleşmesi gereğince öde
necek prim karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Kurslar genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
3242 ve 5254 sayılı kanunlar ge
reğince tohumluk işleri için 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasına yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
5420 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak ödemeler karşılığı 1 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Yangın söndürme cihazı ve gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğüne 6 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğüne 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Lira 

105 000 

12 500 

100 000 

40 000 

119 000 

785 788 

350 000 

100 000 

100 000 

65 000 

328 431 

160 860 
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& Lira 

603 Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğüne 787 268 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

604 Vakıflar Genel Müdürlüğüne 125 404 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

605 Ankara Üniversitesine 6 561 294 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

606. istanbul Üniversitesine 7 832 000 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

607 İstanbul Teknik Üniversitesine 2 742 000-
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

609 5539 sayılı Kanunun 20 nei 
maddesi gereğince Karayolları 
Genel Müdürlüğüne yapılacak 
ödemeler karşılığı 6 309 506 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

610 Ankara Şehri su işleri için An
kara belediyesine- 500 000 

BAŞKAN — Bu hususta bir önerge var. Bu 
önerge muhtelif bölümleri de ihtiva ettiğinden. 
şimdi yalnız 610 ncu bölüme ait olan kısmı oku
tup oyunua arzedeeeğinL 

B. M. M. Başkanlığına 
1. Maliye Bakanlığının sahife 203 bölüm 

610 da Ankara Belediyesine yardım (500 000) 
lira ödenek konulmuştur. Vatandaşın vergi ola
rak verdiği, paralarla Ankara inkişaf -etmiştir. 
Birçok fakir belediyeler elektrik; su, hamam 
otel ve sair ihtiyaçlardan mahrumken yalnız bu 
belediyeye imtiyaz tanınmasında müsavat olma
sa gerektir. Kaldırılmasını arz ve teklif ederim. 

Tunceli 
Hıdır Aydın 

(Reye sesleri) 
BAŞKAN — Buyurun, Arkadaşlar, hiçbir 

arkadaşın konuşma hakkını takyit edemeyiz. 
OSMAN ŞEVKÎ ÇlÇEKDAĞ (Ankara) — 

Arkadaşlar, rey sizin, irade sizin, ret yine si
zindir. Yalnız müsaade buyurursanız konuşa
yım. (Devam sesleri.) 

Arkadaşlar belediye- deyince- arkadaşlarımı-
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zm gözüne sadece bir Ankara şehiri geliyor. 
Niçin Ankara var da Konya yok, Konya var da 
Gümüşane yok. 

Arkadaşlarım ,Ankara'nm hususiyetini göz 
önünde bulundurmak lâzımdır. Biz Ankara'yı 
yalnız vilâyetim merkezi olan Ankara kasabası 
.olarak değil, bu vilâyetin bir başkent olması do-
layısiyle sizden ricamız var. Bugün Ankara'nın 
başkent olması dolayısiyle Ankara'nın yüklen
diği külfetler pek çoktur. Bu mükellefiyet ve 
hizmetleri takdir buyurursunuz ki, Ankara Be
lediyesinin dar bütçesi karşılıyamamaktadır. 
Ona Ulus meydanından bilitibar birçok külfet 
ve mükellefiyetler ve hizmetler tahmil edilmiş
tir. Divanı Muhasebat B. M. Meclisi ve istasyon 
caddesi diğer taraftan Bankalar ve Bakanlıklar 
şu veya bu kurumların memur ve müstahdem
ler. için sarfetmek mecburiyetinde bulunduğu 
su ihtiyacı, Ankara'nın başkent olması dolayı
siyle Ankara'ya hücum eden halk ve gecekon
dular ve şu Altındağ semtinin şiddetli ihti
yacı, bütün bunları göz önünde tutacak .olursa
nız Ankara'nın su ihtiyacı göz önüne gelir. 
(Doğru sesleri) (Gürültüler) (Reye reye ses
leri) 

BAŞKAN — Reye demekle olmaz. Müsaade 
edelim. Her mevzuu münakaşa ederiz. Reye ko
ruz, reyinizi izhar edersiniz. 

OSMAN ŞEVKİ ÇlÇEKDAĞ (Devamla ^~ 
Herbiriniz birer vilâyetten geldiniz. Geldiğiniz 
vilâyetleri göz önüne getriniz. Otuz binden 
yirmi beş bine inmiş veya beş on bin tezayüt 
etmiştir. Ankara 30 bin nüfuslu bir şehirken 
300 000 e çıkmıştır. Onun suya olan ihtiyacını 
bir defa göz önüne getirin, bu para ile bu ih
tiyacın giderileceğini göz önüne alırsanız. Ver
mediğiniz takdirde yakînen göreceksiniz ki, 
muhtaç, bir durumda olan bu halk hepinizin gö
zü önünde resmi geçit yapacaktır. 

Bu itibarla bendeniz konulan ve Bütçe Ko
misyonunca ehemmiyetle üzerinde durulan ve 
kılı kırka yararcasma tetkik ve tahlil yapılarak 
kabul edilmiş olan paranın kabulüne karar ver
menizi bilhassa rica ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bu yardım Ankara 
şehri su işleri içindir dikkatinizi çekerim. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Arka
daşlar ben, verilmiş olan takririn lehinde ko
nuşmak istiyorum. 
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Bütün Türkiye şehirlerini bir taraf a ve bele

diyelerini bir tarafa bırakarak Ankara şehri
nin başkent olmasından doğan imtiyazı ele al
mak ve Devlet Bütçesinden milyonlarca lirayı 
Ankara'ya yatırmak artık kâfidir. 

OSMAN ŞEVKİ ÇÎÇEKDAĞ (Ankara) — 
Ama su işi için. 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Efendim, 
su için, taş için, toprak için.. Efendim, Ankara 
belediyesinden başka suya muhtaç olan yüzler
ce şehirlerimizin adını burada vakit müsait ol
saydı sayardım. Erzurum gibi, Trabzon gibi 
yüzlerce, binlerce kasabalar ve şehirler durur
ken Ankara'ya imtiyazlı bir durum vermiş ol
mamız kâfidir. Bence eğer su işlerine tahsis 
edilecek paramız varsa bunu başka yerlere tev
zi etmek suretiyle Ankara'ya şimdiye kadar ya
pılmış olan yardım ve verilmiş imtiyazların 
bertaraf edilmesini ve Meclisi Âlinin biraz da 
memleket şehirleri arasında müsavata ve ada
lete riayet etmesini rica ederim. Milhassa bizim 
Meclisimizin bu yola gitmesini teklif ediyorum. 
Ve bu sebeple verilmiş olan takririn kabulünü 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Hüseyin Ortakcıoğlu. 
HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Muhterem arkadaşlar, ben yalnız iki nokta

yı hatırlatacağım. Bunlardan birisi, İller Ban
kasının teşkilâtına dair olan kanunda nüfusu 
50 binden fazla olan belediyelere yardım yapıl-
mıyaeağı yazılıdır. 

Ankara'daki su ihtiyacına gelince; Ankara'
da bir Yenidoğan Mahallesi vardır. Sizi temin 
ederim, sabah, akşam, gece sabaha kadar gidi
niz orada muayyen bir kaç çeşme vardır ki her 
gün vatandaşlar ellerinde bakraçlar ve testi
lerle birbirlerinin üzerlerine hücum etmektedir
ler, bir yudum su için. (Bravo sesleri) Ankara 
gibi bir Hükümet merkezinde vatandaşlar bir 
yudum su için birbirleriyle kavga etmekte, ka
falarını gözlerini yarmaktadırlar. Ben onu işa
ret etmek istiyorum. (Bravo sesleri alkışlar) 

BAŞKAN — Necdet Açanal. 
NECDET AÇANAL (Urfa) — Muhterem 

milletvekilleri, biz Devlet Bütçesini görüşüyo
ruz. Ankara Belediyesi Bütçesini değil. Eğer 
belediyelere Devlet Bütçesinden yardım yapıl
mak icabederse bu yardımdan 63 sehim itiba
riyle Ankara'ya bir sehim düşer. 

2.1951 Ö : S 
Sonra bunun bir mahzuru daha mevcuttu?. 

Bu da Ankara Belediyesi bundan sonra bu şe
kilde yardımların devam edeceğini düşünerek 
daima kendi bütçesinde daima asgari 500 bin 
lira açık olmasına müsaade edebilir. (Soldan: 
Bir seneye mahsus olmak üzere diyelim) 

Tesadüfen milletvekili olarak Ankara şeh
rinde oturmuş bulunmamız Ankara şehrine bir 
imtiyaz. tanımamıza vesile olmamalıdır. (Böyle 
bir şey yok sesleri) Demek isterim ki, eğer 
Ankara Belediyesinin Bütçesi su tesisatının ik
maline kâfi gelmiyorsa Yenişehir'den, Bahçeli-
evler'den, bu gibi Devlet mahallesinden suyu 
keserek diğer mahallelerde olduğu gibi çeşme
ler yapsın, orada oturan vatandaşlar sularını sa
kalara taşıtsınlar. Bu suretle hiç olmazsa bir sa
ka sınıfı teşekkül eder ve onlar da kazanmış 
olurlar. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü Emin Kala
fat. 

BÜTÇE K. SÖZCÜSÜ EMİN KALAFAT 
(Çanakkale) — Muhterem arkadaşlar; bu mev
zuu müzakere ederken Ankara, Erzurum, Ça
nakkale, Kastamonu diyerek hareket edersek 
müspet ve doğru bir neticeye varamayız. Mem
leketin 63 vilâyetinin kanunların bahşetmiş ol
dukları haklar muvacehesindeki durumları bir 
olmakla beraber, vaziyetlerinin arzettikleri 
hususiyetler, hiç şüphesiz, hepsinde bir değil
dir. 

Ankara'nın Hükümet merkezi olarak müta
lâası lâzımdır. Hepimizin geldiğimiz yerlerde 
kendimize temin ettiğimiz yaşama şartlariyle 
ve medenî imkânlarla, aynı şartların Ankara'da 
tahakkuk eden şekilleri arasında, büyük farklar 
vardır. Hükümet tarafından bu tahsisat teklif 
edilmediği halde Bütçe Komisyonunuzda böyle 
bir tahsisatın konulmuş olması, izah edilmiş 
olan sebeplerin Komisyon tarafindan kabul 
edilmiş olması neticesidir. Kendi oturduğum 
evi misal olarak getirmiyeceğim, hepinizin evin
de de zaman zaman suların kesildiği vakıadır, 
yapılan, bu yardım yalnız bir sene içindir, bu 
husus kendilerine sarahaten söylenmiştir. Şe
refiye Resimleri üzerinde ciddiyetle durulması 
ihtar edilmiştir. 1951 senesi içinde bu imkândan 
istifade etmezseniz 1952 senesi içinde bu şekil
de talepte bulunursanız bu talebinizi katiyen 
is'af etmiyeeeğiz, dedik. Bu itibarla Ankara'nın 
merkezi Hükümet olması ve yabancı sefaretle1-
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rin bulunması ve bunların susuz kalması daima 
şikâyet mevzuudur. Müsaade ederseniz ev sa
hibi olmaklığımız itibariyle ve memleketin mi
safiri olan yabancıların da ihtiyaçlarını düşün
memiz lâzımdır. 

Bu kadar büyük bir bütçe içerisinde hayati 
ihtiyaç olan Ankara'nın suyu için ayrılmış olan 
bu 500 bin liranın kabul edilmesi lâzımdır. Ve 
en nihayet bu tahsisat bir seneye mahsus olmak 
şartiyle verilmiştir. Bunun da göz önünde bu
lundurulması ' ieabeder. 

BAŞKAN — Yusuf Kâmil Aktuğ. 
YUSUF KÂMİL AKTUĞ (Diyarbakır) — 

Geçen gün Şarkın yol, mektep, su derdini bu 
kürsüden izah ederken şöyle bir maruzatta bulun
muştum. Memleketin 34 060 köyünden 25 bin 
küsurunda su yoktur. Hayatı idame edecek su 
ihtiyacına işaret ederken kendi seçim bölgemde 
kadınlar arkalarında taşıdıkları tulumlarla Dic
le'nin bulanık suyundan su taşıyarak çocukları
nın evlerinin ihtiyaçlarını görmektedirler. Bun
lar çiçek sulamak, merkez havuzlarında balık bes
lemek için değildir. Arkadaşlar; buralarda su ol
madığı için temizlik de mevzuubahis değildir. 
Sıhhat meselesi akla bile gelmez. Esasen içme su
yu ihtiyacı dururken bahçe sulamak ikinci plân
da kalır. Nüfusumuzun % 85 i köylüdür. Köylü
lerin derdine deva olacak olan bu parayı Ankara 
Belediyesine vermek revayı hak mıdır 1 Bunu yük
sek takdirinize arzediyorum. 

BAŞKAN — Söz Osman Şevki Çiçekdağ'mdır. 
(Biz söz istedik sesleri, gürültüler). 

Arkadaşlar, rica ederim, söz alan arkadaşları 
tesbit ettik, sıra ile söz veriyorum, isterseniz 
okuyayım, şu arkadaşlar söz almışlardır. Mahmut 
Güçbilmez, Mazhar Şener, Fethi Çelikbaş, Rem
zi Bucak, Hamdi Bulgurlu, Hasan Küçük.... 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Ben de söz 
almıştım, benim ismim geçmedi. 

BAŞKAN — Efendim,- isterseniz bir daha 
okuyayım, vardır. (Lüzum yok sesleri, okumayın 
sesleri). 

OSMAN ŞEVKİ ÇlÇE'KDAĞ (Ankara) — 
Muhterem arkadaşlarım; demin de arzettiğim gi
bi, Bahadır Dülger arkadaşımız Ankara Vilâye
tini, Ankara Şehri için bir imtiyazdan bahsetti
ler. Biz Ankara'nın makarrı Hükümet olmak iti
bariyle arzettiği şedit ihtiyacı belirttik ve Hükü
met makam olmak itibariyle bu ihtiyaç belirmiş 
bulunmaktadır. 
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Eskiden 35 bin nüfusu bulunan Ankara'nın 

bugün 300 bine yakın nüfusu vardır. Elbette bu 
mütekâsif nüfusun su ihtiyacını temin etmek bir 
ihtiyacı katidir. Buradaki bu ihtiyacı köylerimiz 
ve kasabalarımızdaki ihtiyaç ile mukayese etmeye 
imkân yoktur. Bugün yalnız Dağ Mahallesinde 
80 bin nüfus ikâmet etmektedir.. Ve bunların bir 
avuç su için birbirlerinin kafalarını paçalamakta 
ve bir avuç suyu almak için sabahlara kadar çeş
me başında beklemektedirler. Bu parayı biz ni
çin istiyoruz, şimdi onu arzedeceğim.: 

Ankara 'nm bir barajı vardır. Su ihtiyacı ba
rajdan temin edilmektedir. Eski iktidar zama
nında bu baraj suyu Ankara 'nm 150 000 nüfuslu 
olacağı hesaplanmış ve buna göre bir su süzgeci 
kurulmuştur. Halbuki şimdi Ankara'nm nüfusu 
300 000 ini bulmaktadır. Ve bu su süzgeci de ta-
biatiyle kâfi gelmemektedir, işte bu süzgeci ge
nişletmek ve buna bicr paviyön ilâve etmek sure
tiyle ihtiyaç giderilecektir. Demin arzettim, doğ
rudan doğruya Bakanlar Kuruluna dâhil olan 
teşkilâtı, kordiplomatiği, Riyaseticumhuru, bütün 
bunları mensup olan memurları, Ankara'nın 
Merkezi Hükümet olması dolayısiyle Ankara'ya 
hücum eden halkı goz önünde tutmamız elzem
dir. Bu memlekette bir su kıtlığı bir Kerbelâ ya
ratmak doğru değildir arkadaşlar. 

BAŞKAN — Saat yedi oldu, bir önerge var, 
arzedeceğim. Kifayeti müzakere önergesi değildir. 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe çalışmaları saatinin; 
9 dan 13 e, 
14 ten 19 a, 
20 den 24 e, 
Kadar tâyin ve tesbitine karar verilmesini arz 

ve teklif ederim. 
Ağrı Milletvekili 
Celâl Yardımcı 

BAŞKAN — ikinci b'ir önerge okutacağım. 
Bu da aynı mahiyettedir. 

Başkanlığa 
Vaktin müsaadesizliği dolayısiyle içtimaları-

mızm aşağıdaki şekilde olmasını teklif ederim. 
9 dan 13 e kadar, 
14 ten 19 a kadar, 
20 den 24 e kadar. 
Bu suretle günde 3 saat kazanılacaktır. 

- Erzurum Milletvekili 
Enver Karan 

— 718 — 
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BAŞKAN — Arkadaşlar, sabahleyin 10 dan 

13 e kadar, öğleden sonra 15 ten başlayıp 19 a 
kadar, gece de 21 de başlayıp 24 e kadar çalı
yorduk. Arkadaşımızın teklifleri ise, sabah saat 
9 dan 13 e, öğleyin 14 ten 19 a, gece de 20 den 
24 e kadar çalışılması hakkındadır. 

Bu teklifleri oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler.... 
REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Başkan, tak

rir hakkında söz istiyorum. (Reye konmuştur, 
olmaz sesleri). 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur demedik, rey
leri de saymadık. Olabilir. 

REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Arkadaşlarım, 
yapılan bu şekildeki bir mesaiye kanaatimce vü
cudu beşer asla dayanmaz. Eğer biz burada sa
dece otomat gibi parmağımızı kaldırıp indirecek-
sek kabuL Yok eğer dinliyecek ve icabında konu
şacaksak, dokuzdan sonra bire ikiye kadar çalı
şalım, fakat bu arada biraz da istirahat edelim. 

BAŞKAN — Remzi Bucak. 
M. REMZÎ BUCAK (Diyarbakır) — Efen

dim, af buyurun Celâl Bey arkadaşımızın bu tek
lifini müsaadeleriyle ben, pişmiş aşa su katmaya 
benzetiyorum. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — îsmim geçti 
söz isterim. 

BAŞKAN — Yazdım. 
M. REMZÎ BUCAK (Devamla) — Biz evve

lâ şu müzakeremizi bitirelim. Ondan sonra ten
sip buyurursanız öbür şekli de konuşuruz. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, saat 19 a geldiği 
için zaten tatil yapacağız. Maliye Bütçesi ile bu
nun hiçbir alâkası yoktur.. 
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CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Arkadaşlar, 

pişmiş aşa su katan ben değilim. Ben bu takriri 
heyeti aliyeniz saat 15 te işe başladığı zaman 
verdim. Şimdi şu pişmiş yemeği, yemek istediği
miz zaman yani reye konduğu zanian ben bunu 
desteklemedim. Binaenaleyh arkadaşımın bana 
izafe ettiği şu pişmiş aşa su katma meselesi ne
reden geliyor ve nasıl su katıldığını bir türlü 
anlıyamadım, takdirini sizlere bırakıyorum. (Gü
rültüler) . 

BAŞKAN — Arkadaşlar şunu arzetmek is
terim ki; almış olduğunuz karar mucibince saat 
19 da celseyi tatil etmek mecburiyetindeyim. 
Eğer yüksek heyetiniz, dağılmadan 9 da ve 21 
de toplanalım diye bir karar ittihaz buyurmazsa 
Divanı Riyaset vazife göremiyecek bir duruma 
gelmiş oluyor. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Takriri geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Diğer arkadaş da alıyor mu? 
(Almıyor sesleri). 

Şu halde oyunuza arzetmek mecburiyetinde
yim. Enver Karan arkadaşımızın takririni (okun
sun sesleri) efendim, biraz evvel okuduk. Sabah 
dokuzdan on üçe kadar, bir saat tatilden sonra 
14 te başlanacak, on dokuza kadar, bir saat 
yemek tatilinden sonra yani 20 den saat 24 e 
kadar çalışılmasını istemektedir. Bu teklifi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Şu halde saat 21 de toplanılmak üzere otu
ruma son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,10 



DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati ; 21 

BAŞKAN— Başkanvekili Mustafa Zeren 
KÂTİPLER : Sedat Baran (Çorum), ibrahim Kirazoğlu (Kayseri). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
Söz Remzi Bucak 'mdır. 

• MEHMET REMZİ BUCAK (Diyarbakır) — 
Efendim, müsaadenizi istirham edeceğim. Ev
vela bundan evvelki celsede cereyan eden na
hoş hâdisenin, Başkanlık Divanı tarafından 
bilerek veya bilmiyerek vücuda getirildiği, saat 
o te verilen bir takririn 19,05 te okunması su
retiyle iki milletvekili arasında lüzumsuz ve na
hoş kelimelerin teatisine sebebiyet verildiği için 
hiç değilse bundan böyle Başkanlık Divanının 
bu gibi hususlarda dikkatli bulunmasını rica ve 
istirham edeceğim. 

Efendim, Ankara Belediyesinin istemiş ol
duğu 500 000 liralık su tahsisatına gelince; suyun 
ne demek olduğunu herkesten fazla belki ben 
bilirim dersem mübalağa etmiş olmam. Çünkü 
doğduğum, büyüdüğüm kazada maalesef yılın 
askari 4 ayında kurtlu su içerim, bütün halk 
kurtlu su içer. 

Bu itibarla Altındağ mahallesi halkının bu 
husustaki hassasiyetini takdir ederim. Ancak; 
belediyenin bu meblâğı da istemeye hakkı yok
tur. (Doğru, doğru sesleri). 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
M. REMZİ BUCAK (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlarım, tarihte şehirlerin de insanlar gibi 
bir bahtı vardır. Bâzı insanların dayısı Ameri
ka'da ölür. Ahfadı milyonlara konar. Bu şe
hir de böyle bir talihe mazhar olmuştu. Bu iti
barla 1925 senesinde burada bir mektep talebesi 
olan Remzi Bucak buradaki durumu yakinen 
bilir. 

Yine muhterem arkadaşlarıma cevap vere
yim. O tarihte süfera vardı, o tarihte binbir 
türlü medeni imkânlarla büyümüş kordiploma
tik vardı. O halde Ankara Şehri bugün Türki
ye 'de emsali görülmemiş medeni bir şehir haline 
gelmiştir, Ankara Belediyesi Hükümet merkezi 

olduğu günden bugüne kadar eğer vazifesini 
yapmış olsaydı bugün değil beş yüz bin liraya 
ihtiyaç göstermek, bilâkis kendisi başka bele
diyelere yardımda bulunacak vaziyete düşerdi. 
Maalesef spekülasyonu ancak bâzı şahıslara 
milyonlar temin etmiştir. Bu şehirde dönümü 
beş liraya olan arsanın metre murabbaı 150 lira
ya satılmıştır. Belediye bundan niçin şerefiye 
almamıştır1? Bugün bu imkân yine mevcuttu. 
Nitekim geçen sene kurulup yapılan îller Koope
ratifinin arsasının metre murabbaı şukadar li
radan alınmış iken aynı arsalar bugün 7 - 8 bin 
liradan fazlaya satılmaktadır. Yine geçen sene 
bu Meclisten alman 500 bin lira maalesef iller 
Kooperatifi su tesisatına verilmiştir, iller Koo
peratifi ise birçok mebus ve vekiller tarafından 
kurulmuş bir kooperatiftir. Bu itibarla Altın
dağ halkının bugün hissettikleri ihtiyaç maale
sef 25 senedenberi kötü siyaset, kötü zihniyetle 
sömürülen bütün bir memleketin sırtına yükli-
yen bir yanlış telâkkinin izalesi lâzımdır. Me
sele budur. 500, bin liranın verilip verilmemesi 
aynı zamanda şu Büyük Meclisin asıl bütçeyi 
kontrol edip edemem esidir. Görüyoruz ki ; muh
terem Mecliste bunu kaldırma temayülü vardır. 
Bunu yapacak belki Meclis ilk defa olarak vazi
fesini de yapmış olacaktır. Şunu tekrar hatır
latayım ki, Altındağ'da su bulunamazken Ye
nişehir'de bahçeler sulanıyor. Oradan kesilsin, 
oraya verilsin. (Doğru sesleri). 

BAŞKAN — Hamdi Bulgurlu. 
HAMDI BULGURLU (Ankara) — Muhte

rem arkadaşlar; Ankara Belediyesinin istemiş 
olduğu 500 bin liranın Ankara'nın su ihtiyacı 
için olduğunu hepimiz biliyoruz. Arkadaşlar, 
Ankara diğer vilâyetler gibi değildir. Merkezi 
Hükümettir. Ankara 'nm su ihtiyacı zaruridir. 
(Soldan: Gürültüler) Ankara'nın bugünkü du
rumu dolayısiyle nüfus çok artmıştır. Bu bakım
dan su ihtiyacı da o nispette artmıştır. Şimdiyq 

— 720 — 



B : 50 24. 
kadar tiler Bakansından da hiç yardım alınma
mıştır. istese de alamaz. 

Remzi Bey arkadaşımızın söylediği gibi bun
dan evvelki belediyeler fuzulî israflar yapmış ve 
şehrin su ihtiyacını düşünmemiş ise, böyle bir va
zifeyi noksan kalmış bir vazifeyi dört ay evvel 
eline almış bulunan Demokrat Ankara Beledi
yesinin bunda ne kabahati vardır? Ankara'nın 
bugünkü su ihtiyacının % 50 sini baraj diğer l% 
50 sini de diğer membalar temin etmektedir. Bu 
gün barajın suyu geçen seneye nazaran yarıya-
rıyadır. Bu su derdini karşılamak için bu tah
sisat verilmediği takdirde Ankara şehri önümüz
deki aylarda susuz kalmaya, mahkûmdur. Anka
ra'nın dört tane hastanesi vardır, üniversitesi 
ve mektepleri, bakanlıkları, sefaretleri vardın 
bunların ihtiyaçlarını karşılamak için su lâzım
dır. Eğer bu ihtiyaç temin edilmediği takdirde 
yarınki vaziyet ne olacaktır, takdirinize bıra
kırım. Ankara'nın bugün dört tane hastanesi 
vardır/Bu hastanelerde 1950 senesinde 16 000 
vatandaş yatırılmış ve tedavi edilmiştir. Bunlar 
için su lâzımdır arkadaşlar su. 

Bugün Altındağ mıntakasmda 80 bin nüfus 
ikamet etmekte ve bugünkü su teşkilâtı ile bu 
nüfusun ancak yirmi bin nüfusun ihtiyacını te
min eder, diğerlerinin ihtiyacını karşılamak 
için muhakkak ki, bir çare bulmak lâzımdır. Bu 
500 bin lira kabul edildiği takdirde su ihtiyacı 
mümkün mertebe karşılanmış olacaktır. Aksi 
takdirde önümüzdeki aylar su buhranı çekeceğiz 
arkadaşlar (Allah verir sesleri) 

FAHRİ KÜŞKEROĞLU (Niğde) — Sayın 
arkadaşlar, bendeniz kısa mâruzâtta buluna
cağım. 

önce Maliye Bakanlığı Bütçesinde bir teklif
te bulunmadığına göre bu husustaki fikrini so
ruyorum. 

İkinci olarak şunu. arzedeyim ki, şehirlerara
sında bir tefrik yapmak doğru değildir. îmti-
yazılı bir şehir kabul etmiyoruz. Bundan sonra 
Demokrat Parti bu türlü imtiyazları kabul ede
mez. 300 bin nüfuslu olan bu şehir 200 bin de 
mükellef vardır. 

BAŞKAN — Vekil bey, noktai nazarınızı bil
direcek misiniz1? 

MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Efendim, Ankara Belediyesine 
her sene bir miktar yardım yapmak mûtat ol-
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muştu. (Gürültüler) Bu sene Hükümetiniz büt
çeyi hazırlarken bütçeye ben bir tahsisat tekli
finde bulunmadım. (Doğru sesleri) Fakat sonra 
Bütçe Komisyonunda bâzı arkadaşlarımiz bu 
kıpn için konulagelmiş olan tahsisatın bu sene 
de konulması yolunda takrir verdiler ve izah 
ettikleri sebeplere Hükümetçe iltihak etmiş ol
duk, Komisyonca 500 bin lira kabul edildi. 

Şimdi takdir Yüksek Heyetinizindir. (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlığa verilmiş 
bir önerge vardır, yeterlik önergesi. 

Şimdiye kadar bu bölüm üzerinde 20 arka
daş söz aldı, bunlardan sekizi konuşmuş, diğer
leri duruyor. 

Binaenaleyh arzu buyurursanız yeterlik öner
gesini oktup reye koyayım. (Okunsun sesleri). 

B. M. M. Başkanlığına 
Ankara'nın su meselesinin leh ve aleyhinde 

kâfi derecede konuşulmuştur. Reye müracaat 
edilmesini istirham ederim. 

Elâzığ Milletvekili 
Şevki Yazman 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) .— Takrir hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Arkadaşlar; 

takrir aleyhinde konuşarak derim ki: Biz tasar
ruf tasarruf diye mütemadiyen Hükümete rica
da bulunurken re bu talebimizi de dirayetle gös
terdik. Tasarruf kaidelerini ihlâle doğru gidiyo
ruz. Hükümet bütçesine 500 bin lira (gürültü
ler) 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Takrir 
aleyhinde konuşuyorum efendim. Muhterem 
güzel arkadaşım. Binaenaleyh arkadaşlar, Hü
kümet bu icaba riayet etmiş hiçbir şehri hiçbir 
belediyeyi birbirinden ayırmadan bu tasarrufa 
riayet etmiştir. Saniyen bu yardımın hiçbir hu
kuki mesnedi de yoktur. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Esasa giriyorsunuz Celâl Bey. 
CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Takrir 

aleyhinde konuşuyorum müzakerenin kâfi olma
dığını belirtiyorum. 

BAŞKAN — Takrir üzerinde konuşacaksı
nız. 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — İşte tak
rir aleyhinde konuştum ve diyorum ki bu tale
bin reddi icabeder, 
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BAŞKAN — önergeyi reye arzedeceğim. Ka

bul edenler.. Etmiyenler.. Müzakere kâfi gö
rülmüştür. 

Şimdi indirme hakkındaki takriri tekrar 
okuyoruz: # 

(Tunceli Milletvekili Hıdır Aydın'in önergesi 
tekrar okundu) 

(Anlıyamadık sesleri) 
BAŞKAN — Tekrar okuyoruz. Çok rica 

ederim.. 
Münferit müzakereler oluyor. Kâtip arka

daşın okuduğu dinlenmiyor. Ayrı ayrı konuş
mazsanız dinler anlarsınız. 

(Hıdır Aydın'm önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Efendim, indirmeye mütedair 

olan önergeyi reyi âlinize arzediyorum. (Kaldır
mak için olan sesleri) Müdahale buyurmayın 
efendim, arzedeyim, mâruzâtımı dinlemediniz. 

Şimdi okuduğumuz indirmeye mütaallik 
önergeyi reyi âlinize arzediyorum.. (indirme 
değil, kaldırma sesleri) Evet kaldırmaya mü
taallik. 

Tahsisatın bütçeden kaldırılmasına mütaal
lik olan önergeyi reyi âlinize arzediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. İhtilâf oldu. (Gürül
tüler) 

Müsaade buyurun. Bir zühule meydan ver-
miyelim. Çok istirham ederim, bu önergeyi ka
bul edenler.. (Neyi sesleri) 

Efendim, önergeyi kabul edenler, yani tah
sisatın kaldırılmasına mütaallik önergeyi kabul 
edenler ayağa kalksınlar. 

M. REMZİ BUCAK (Diyarbakır) — Söz is
tiyorum. 

(Kapak gürültüleri, olmaz sesleri) 
BAŞKAN — Remzi Bey söz vermiyorum. 
M. REMZİ BUCAK (Diyarbakır) — Bita

raflığı ihlâl ettiniz. 
BAŞKAN -— İtimat buyurunuz. Bitaraflık 

ihlâl edilmemiştir. 
M. REMZİ BUCAK (Devamla) — Reyler 

gayet açık bir surette tezahür etmişti. 
BAŞKAN — İtimat buyurun. 
Tekrar ediyorum. Bütün Divan sayacaktır. 

Buna emin olunuz. Bunda Başkanlığın ne men
faati, ne zararı vardır. Onun da bir reyi vardır. 
İstirham ediyorum. 

500 bin liralık ödeneğin kaldırılmasına mü
taallik olan önergeyi peyinize arzediyorum. Kal-

. 1951 ö : 4 
dınlmasmı istiyenler ayağa kalksınlar.. Lütfen 

• oturun efendim. 
Aksini kabul edenler ayağa kalksınlar, 
önerge kabul edilmiştir. (Alkışlar) 
Tahsisat kaldırılmıştır. (Alkışlar) 
Efendim, eğer bu kürsüden konuşulanları 

böyle gürültü ile dinlemek mecburiyetinde ka
lırsanız birçok hususları size işittiremiyeceğiz 
ve binnetice başkanlığa karşı olarak da bir ade-
miitimat havası içinde kalacaksınız. Çok rica 
ediyorum, itimat buyurun, Başkanlık Divanı 
asla bitaraflığını ihlâl etmiyecektir. Buna iti
mat buyurun efendim. 

Şimdi diğer takrirlere geçiyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin 6 ncı kısmının 

610 ncu bölümündeki Ankara belediyesine yar
dım olarak konulan 500 bin liranın nüfusu 20 
binden aşağı olan İl belediyelerine dağıtılmak 
üzere bu bölümün buna göre ıslahını rica ede
rim (Ret ret sesleri) 

Amasya Milletvekili 
Kemal Eren 

BAŞKAN — Efendim, bu konu üzerinde ar
kadaşlarımıza söz de vermiyeceğiz. Müsaade 
buyurursanız Başkanlık Divanının noktai naza
rını arzedeyim, ondan sonra söz istiyen olursa 
vereceğiz efendim. 

Efendim, bu takrir tek imzalıdır. Tek imzalı 
olduğu için bunun üzerinde bir muamele yapa-
mıyacağız. (Alkışlar) 

Diğer takriri arzediyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Maliye Bakanlığı yatırımlar faslının 610. 

bölümünde (Ankara şehri su işleri için Ankara 
Belediyesine) 500 bin lira yardımın (0) liraya 
indirilerek tasarruf edilen 500 bin liranın Ba
yındırlık Bakanlığı Bütçesinin 928. bölümünde
ki il ve köy yolları tahsisatına verilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Diyarbakır Milletvekili 
Dr. Yusuf Azizoğlu 

BAŞKAN — Efendim, bu da aynı durumda
dır. Başkanlık Divanı bu önergeyi de oya *koya-

i mıyacaktır. . 
Bölümlerin müzakeresine devam ediyoruz. 
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B. Lira 

6H özel idareler ve belediyeler has
taneleri genel giderlerine yar
dım 4 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

612 Türkiye Malûl Gaziler Birliğine 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

613 Yardım Sevenler Derneğine 5 000 

BAŞKAN — Bu bölüm üzerinde bir önerge 
vay arzediyorum: 

Lütfen sükûneti muhafaza edelim arkadaş
la?. 

Yüksek Başkanlığa 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin 613. bölümün

deki 5 000, 627. bölümündeki 10 000 liranın 
kaldırılarak artan 15 bin İiralık tahsisattan 
5 000 lirasının Türk Coğrafya Kurumuna ve 
10 bin liranın da Türk Ocaklarına tahsisini arz 
ve teklif ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Bahadır Dülger 

BAŞKAN — Efendim, bu önerge, iki kısmı 
ihtiva etmektedir: 

Bir kısmı 613 neü bölümdeki miktarın tama
men kaldırılması, ikincisi de başka bir hizmete 
tahsisini istiyor. 

Binaenaleyh, evvelâ kaldırılmasını reye ar-
zedeceğim. 

BAHADD3 DÜLGER (Erzurum) — Söz is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Çok istirham ediyorum, sükûneti muhafaza 

edelim, arkadaşlarımız duymuyor, haklı ola
rak şikâyet ediyorlar. 

YUSUF AYSAL (Kütahya) — Bahadır Bey; 
aleyhinde mi konuşacaksınız? 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Takribin 
lehinde konuşacağım. Maliye Bütçesi yardımlar 
kısmında 613 neü ve 627 nci bölümlerine ko
nulmuş iki kalem tahsisatın ceman yekûn 15 
hin liranın kaldırılmalını teklif ediyorum. 
Esbabı m'.cibe, birincisi, ksk'.ı:-İmasını teklif 
ettiğim madde Yardımsevenler Derneğine 5000 
lira verilmekte olan maddedir. Arkadaşlar, 
içtimai muavenet maksadiyle kurulmuş olan bir
çok teşekküllerimiz vardır. Bu arada en büyü-

M95İ 0 : 4 
ğü Kızılay dır. Bütçede buna büyük miktarda 
yardım 'edildiğinden Yardımsevenler Cemiyeti
nin, Kızılayla aynı gayenin takibi veyahut baş
ka maksatlarla faaliyette bulunulduğuna dair 
bilgimiz yoktur. Bu cemiyet, hususi bir zümrenin 
kaprisini tatmin etmek için fi zamanında ku
rulmuş ve imtiyazlı bir duruma getirilerek Dev
let Bütçesinden tahsisat alma vaziyetine geti
rilmiştir. Mademki, bu bir hayır cemiyetidir, ha
yır cemiyeti faaliyette bulunur, para toplar ve 
muhtacı muavenet olanlara yardım eder. Devlet 
Bütçesinden para alıp muhtacı muavenet olan
lara yardımda bulunmak bizim zihniyetimizle 
kabili telif değildir. Bu, Ayasofya'da dilenip 
Sultanahmet'de sadaka vermek gibi bir şey 
olur. 627 nci maddede bölümde konulmuş tah
sisat, Türk Dil Kurumuna ait olan tahsisat da 
zaittir, 4>uraya da yardım edilecek bir keyfiyet 
yoktur. (Alkışlar) Türk Dil Kurumu muhalefet 
partisinin eski zihniyetle bizim dilimizi bozmak 
hususunda 

BAŞKAN — Bu mevzuu bölümünde konu
şursunuz.. 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Onu bö
lümünde konuşmak üzere bendeniz 613 deki 
tahsisatın kaldırılmasını arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim şimdi önergenin mea
lini bir daha tekrar «edeyim. 613 neü bölümdeki 
5 bin lirayı kaldırın, orada da on bin lira 
var; 15 bin lirayı elimizde yeri olmıyan bir 
hizmete tahsis edin, diyor. 

HALÛK ÖKEREN (Tokad) — Ne demek 
yeri yok, kalblerimizde yeri var. 

BAŞKAN — Efendim, elimizdeki kitaptan 
bahsediyoruz. 

Şimdi beş bin liranın kaldırılmasına mütaal-
lik önergeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. (Alkışlar) 

Bölüm tayyedilmiştir. 

B. Lira 
614 Darülacezeye 25 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul «edilmiştir. 

615 Kızılay Kurumuna 500 000 

BAŞKAN — Efendim, bu bölüme ait bir 
önerge var. 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Sayfa 203, bolüm 615 te yardımlar kısmmda 



B. Lira 
75 000 616 Çocuk Esirgeme Kurumuna 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

617 Darüşşafakaya 165 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

618 'Türk Eğitim Derneğine (Yurt
lar işin) 40 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

619 Musevi Hastanesine 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

620 Baliklı Rum Hastanesine 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

621 Ermeni Hastanesine 15 000 
BAŞKAN -*. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir; 

622 Manisa'da Moris Şmasi Hasta
nesine 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

623 Esnaf Hastanesine 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

624 Türkiye Sağır, Dilsiz ve Körler 
Derneğine 5 000 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Müsaade ederseniz bir. noktayı tebarüz ettirece-
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ICızıİay Kurumuna yardım olarak 500 bin lira 
konulmuştur. Bu mebaliğ sabık iktidarın istan
bul'da açtığı aş evlerine verilmekte idi. Bütçe 
tasarısında Kızılay Kurumuna yardım gibi gö
rünen yarım milyon lira hiçbir hesaba ve tetkika 
tâtei olmıyan bu yardım tamamen israf edilmek-
tedfo. Murakabeden vareste tutulan 500 bin lira
nın reddini arz ve teklif ederim. 

Çankırı Milletvekili 
Kâzım Arar 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar
kadaşlar; Maliye Vekili Sayın Hasan Polatkan 
arkadaşımız yakında bir teftiş yaptıracağını 
vaid buyurdukları için takririmi geri alıyorum. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Takrir geri verilmiştir. 
615 nei bölümü kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
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ğim. üeçen sene Ibu bölüme ayrılan tahsisat sarf-
edilmemiştir. Sebebi de bölümünde hem sağır, 
hem dilsiz, hem kör denmiş ve Maliye Bakanlığı 
da bunu hangisine vereceğini tâyin edememiş ve 
bu tahsisat da sarfedilmemiştir. Bu sene de bu 
ibare ile yine sarfedilemiyecektir. Tashihi lâzım
dır. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 
KALAFAT (Çanakkale) — Müsaade ederseniz 
(Sağır, dilsiz ve körler derneklerine) diyelim. 

BAŞKAN — Bölümü bu tashihle oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

B. 
625 

626 

627 

Şehitlikler İmar Derneğine 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Türk Tarih Kurumuna 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Türk Dil Kurumuna 

Lira 
7 000 

90 000 

10 000 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — ̂ Söz is
tiyorum. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, bu 
vaziyette müzakere edemiyeeeğiz. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — 627 nci 
bölümde Türk Dil Kurumuna ayrılmış olan 
10 000 liralık tahsisat, bu kurumun ilmî hüvi
yetini kaybettiği, siyasi maksatlara alet olduğu 
ve faaliyeti berbat etmekten ibaret olduğu için 
bu tahsisatın kaldırılmasını arz ve teklif ediyo
rum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Söz Millî Eğitim Bakanınındır. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVPlK ÎLERI 

(Samsun) — Muhterem arkadaşlar; kararınızı 
verirken en ufak bir vicdan huzursuzluğu duy
mamanız için bu mevzuda kısaca malûmat arz-
edeeeğim : 

8 Şubat Türk Dil Kurumu büyük kurultay 
toplantısının tek gayesi şu idi. 

Türk diline hizmet gayesiyle kurulmuş olan 
kurumu her türlü siyasi tesirlerden, baskılar
dan kurtarmak tam mânası ile ilim araştırma 
müessesesi haline getirmekti. 

Hattâ bu yüzden açış nutkumda Millî Eğitim 
Bakanının kurumun başkanı olmaması lüzumunu 
belirttim, o, siyasi bir hükümet adamıdır, tesir 
yapabilir ve bugüne kadar bunun çok tesirlerini 
gördük, yapılmıştır, nitekim bu kurumun tüzü-
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günde fahri başkan olarak İnönü'nün adı zikre
dilmekte olduğu için bu da kuruma siyasi bir 
hüviyet vermekte idi. Biz buna ilmî bir şekil 
vermek gibi çok defa ve temiz düşünce ile Ku
rultay'ı toplantıya çağırdık. Kurumun İdare He
yetine türkçe hocaları, edebiyat hocaları, sanat 
ve ilim adamları girsin dedik. 

Arkadaşlar maalesef Kurultay'm toplantı 
gününde gördüğümüz manzara yeknazarda bizim 
düşüncemize çok aykırı bir istikamete girdi. 
Yalnız beş liralık bir taahhüt dolay isiyle Türk 
diline tasarruf iddiasında olan ve büyük ekseri
yeti 8 nci Büyük Millet Meclisinin Milletvekil
lerini teşkil eden ve bütün hayatları boyunca 
dil mevzuatiyle hiç alâkadar olmamış, hattâ dili 
istimal etmemiş adamlar toplantıda hazır bulun
dular. 

Arkadaşlar; Altıncı Dil Kurultayı'nm tesbit 
etmiş olduğu esaslar vardı ki biz onları kabul 
etmiştik. Bu esaslar a r a s ıda ; birincisini, Türk 
dili Türk Milletinin kullandığı öz dilidir, esasj 
teşkil ediyordu. Bu yolda yürünürse bütün var
lığımızla yardım etmekten geri kalmıyacaktık. 
Fakat orada çekilen nutuklar, uydurmadan, uy
durulmadan dil yapılamaz şeklinde cereyan etti. 
Ve bütün bunlar da maalesef Atatürk'e mal 
edildi. 

Biz şu noktaya da temas etmiştik, memlekette 
nesiller birbirini anlıyamamaktadır, dil üzerin
de vatandaşlar arasında huzursuzluk vardır. Ni
tekim çocuğun söylediğini anası, babası anlıya-. 
mamakta, hocanın söylediğini veli anlıyamamak
tadır. Binaenaleyh bu bakımdan Türk diline lü
zumlu istikameti vermek lâzımdır, dedik. Bunu 
âdeta Atatürk'e ve inkilâba hiyanet telâkki et
tiler. 

Neticede: seçim için Halk Partisinin matbu 
listeleri ortaya konuldu. 

Hattâ tüzüğün tâdili ile fahri başkanlıktan 
ayrılan inönü'nün fahri üyeliği teklif edildi. 

Arkadaşlar; Millî Eğitim Bakanı olarak şu
nu ifade etmek isterim ki bizim arzularımız ye
rine getirilmemiştir. Bütün arzumuza ve isteği
mize rağmen bir tek Türkçe hocası kuruma üye 
seçilmemiştir. Şimdi kararımızı verdik, arze-
deyim; bu cemiyet gayrimesuldür fakat Millî 
Eğitim Bakanlığı mesul bir makamdır. 21 mil
yon Türke ve Türk çocuğuna karşı vazifesi olan 
bir makamdır. Ona vereceğimiz kitaptaki dil 
Türk Milletinin öz, temiz dili olmalıdır. Ne ya-
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pacağız? Kurumun belki doğru, belki yanlış uy
durduğu birçok kelimeleri alıp kitaplarımıza 
sokmıyacağız. (Alkışlar). 

Millî Eğitim Bakanlığı kendi bünyesi için
deki Türk diline aşina Türk dilini Türk çocu
ğuna öğreten birçok insanlar var, gene Türk 
diline aşina birçok âlimler var, bunları zaman 
zaman toplayarak muayyen mevzuları bunlara 
vererek en doğru yolu Millî Eğitim Bakanlığı 
camiası içinde halletmeye karar verdik. (Bravo 
sesleri, alkışlar). 

Bu arada bu dil kurumu ki, Atatürk'ün va
siyetinden senede 180 bin lira para almaktadır. 
Eğer doğru yolu bulur, eğer uydurma değil de 
ilmî yollarla, araştırma metodları ile bir takım 
kelimeler bulup ve piyasaya atar ve bu atılan 
kelimeler bizim için faydalı olursa onlardan 
istifade edeceğiz.. Aksi takdirde biz o cemiyeti 
kendi haline bırakacağız, kendi işimizi bundan 
sonra kendimiz göreceğiz. 

Benim mâruzâtım bundan ibarettir. Karar 
size aittir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

(Reye, reye sesleri. 
BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı, size bir 

sual tevcih ediyorlar. 
SÜREYYA ENDÎK (Çanakkale) — Bu uy

durma dilciler nerde oturur? Nerde toplanır? 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TEVFÎK ÎLERÎ 

(Samsun) — Onların bir kurum binaları vardır. 
Bir merkezleri vardır. , Orada toplanırlar. (Üni
versitede sesleri). Üniversitede değil. Orada 
toplanıyorlar, orada çalışıyorlar. Bize ait bina 
değildir. 

MAHMUT GÜÇBÎLMBZ (Bolu) — Son ka
rar İnönü'nün başkanlık ve üyeliğini sağlamış 
mahiyette mi dir? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFÎK ÎLERÎ 
(Devamla) — Efendim, bilhassa Hakkı Tarık 

Us tarafından fahrî başkanlıktan düştükten 
sonra, fahrî üye olması için yapılan, teklif, ku
rultayca kabul edilmemiş ve bunu yönetim ku
rulunun verebileceği şekilde kabul etmişlerdir 
ve ieabederse onlar verir, demişlerdir. (Rere, 
reye sesleri). 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun 
daha iki arkadaş söz almış bulunuyor. Arka
daşların hakkına hürmet edelim. Sonra komis
yon sözcüsü de söz almış bulunuyor. Eğer bu 
arkadaşlar sözlerinden vaz geçerlerse ozamân 
reye geçebiliriz. 
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B. 
628 

629 

Türk Hukuk Kurumuna 
BAŞKAN — Söz istiyen yok. 
Kabul edenler etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Ağaç Koruma Derneğine 

Lira 
5 000 

5 000 

BAŞKAN — Bu bölüm hakkında da bir 
önerge var okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sahife204, bölüm 629 da Ağaç Koruma 

Derneğine (5 000) liranın kaldırılmasını teklif 
«derim. 

B : 50 1i.1 
îzzet Akçal, buyurun. (Vazgeçti sesleri). 
Ohalde buyurun komisyon sözcüsü. 
BAŞKAN — Söz komisyon sözcüsünündür. 
EMÎ-N KALAFAT (Çanakkale) — Muhte

rem arkadaşlar; bizim bu bölüm için geçen sene 
50 bin lira tahsisat konulduğu halde, bu sene 
10 bin lira -koymuş olmamız, bundan evvel ka
bul etmiş olduğumuz tarih kurumu gibi bu ku
rumu da ijmi bir müessese olarak kabul ettiğim 
miz içindir (Gürültüler). 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz muhalifi 
fikirler ileri sürenler konuşabilir sözcünün sö
zünü kesmeyiniz. 

EMÎN KALAFAT (Devamla) — Aynı insan 
yani Büyük Atatürk tarafından kurulmuş olan 
iki müesseseden birinin siyasete âlet edildiğini 
şimdi Millî Eğitim Bakanı tarafından verilen 
izahattan öğreniyoruz. Komisyonda buna benzer 
bir izahat verilmemiştir. Bu şekilde bir ikaz ve 
ihtar ile karşılaşmış olsaydık, muhakkak ki, 
yüksek Heyetinizin/ isabetli olarak izhar etmiş 
olduğunuz temayülleri daha evvel hissetmeye 
çalışırdık ve on bin lirayı dahi koymazdık. Bu 
itibarla geçen sene 50 bin olan rakamın bu sene 
10 bin lira olarak konmasindaki mânayı sizin 
takdirlerinize bırakarak bunda ısrar etmediği
mizi ifade ediyoruz. (Reye, reye sesleri). 

BAŞKAN — Celâl Yardımcı (Vaz geçti ses
leri). 

\ Remzi Oğuz, (Vaz geçti sesleri). 
Efendim, 627 nci bölümde on bin lira Var

dır. Bu on bin liranın kaldırılmasına mütedair 
denıin okunan Bahadır Dülger'in önergesini 
reyi âlinize arzediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kaldırılması kabul edilmiştir. (Al
kışlar). Bölüm kaldırılmıştır. 
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BAŞKAN — Bu Önerge üzerinde söz istiyeh 

var mı? Komisyon birşey diyecek mi? Söz iste
miyor. Reye koymak için önergeyi tekrar oku
tuyorum. 

(Aydın Hızır'ın önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Ka

bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu tahsisat da kaldırılmıştır. 

B. Lira 
630 Bâzı milletlerarası derneklere 5 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

631 Menkul Kıymetler ve Kambiyo 
borsalarına yardım 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

632 Muhtelif turizm teşekküllerine 20 000 

BAŞKAN — Bu bölüm hakkında bir öner
ge vardır. 

3. Ayni sayfa ve 632 bölümde muhtelif tu
rizm teşekküllerine (20 000) liranın kaldırılma
sını teklif ederim. 

Tunceli 
Hıdır Aydın 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Arkadaşlar, 
yüksek heyetiniz her şeye hâkimdir. Kime yar
dım edileceğini kime edilmiyeceğini kemaliyle 
bilmektedir. Binaenaleyh îzmir Fuarına tahsis 
edilen 75 bin liranın kaldırılması caiz değildir. 
(Görüşülen o değil sesleri, gürültüler gülüşme
ler). Görüşülen îzmir fuarı değil mi (Değil de
ğil sesleri). Yanıldım af finizi rica ederim. 

AHMET HAMDÎ - BAŞAR (istanbul) — 
Efendim, turizm dâvası için mütevazi rakam 
var. Bununla çalışan müesseseler var. 35 bin li
rayı 20 bin liraya indirmeyin. Çok rica ederim. 
(Kalsm, kalsın sesleri). 

HIDIR AYDIN (Tunceli) — Efendim söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HIDIR AYDIN (Tunceli) — Muhterem ar

kadaşlar, bu 20 bin liranın nereye verildiği meç
huldür. Komisyonda bütçe müzakereleri yapılır
ken bendeniz orada idim. Nereye sarf edildiği 
meçhul olan bu millet parasını gelişi güzel sar-
fetmek doğru değildir. Takdir yüksek heyetini
zindir. (Gürültüler). 
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BAŞKAN — Bu husustaki önergeyi oyunu

za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Bölümü Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

B. 
633 

Lira 

634 

2834 sayılı Kanuna göre kuru
lu kurumların yönetim giderle
rine 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
izmir Fuarına yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

50 000 

BAŞKAN — Bunun hakkında da önergeler 
vardır, okuyalım: 

Bölüm 634 deki tzmir Fuarına ait 50 bin li
ranın kaldırılmasını teklif ederim. 

Tunceli 
Hıdır Aydın 

Yüksek Başkanlığa 
634. bölümde gösterilen izmir Fuarına ait 

50 000 liranın kaldırılmasını arz ve teklif ede
rim. 
Sivas Milletvekili 
Bahattin Taner 

Çanakkale Milletvekili 
Süreyya Endik 

Yüksek Başkanlığa 
izmir Fuarına ayrılan 50 000 liranın kaldı

rılmasını arz ve teklif ederim. 
Çorum Milletvekili 

H. Ortakeıoğlu 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Enternasyonal izmir Fuarının dünya ölçü-

sündeki ehemmiyetiyle mütenasip olarak vazife
sini ifa edebilmesi için umumi muvazeneden ya
pılmakta olan yardımın artırılması ieabederken 
mevzu 75 000 liralık ödeneğin Bütçe Komisyo
nunca 50 000 liraya indirildiği görülmüştür. 
Türkiye'nin bu biricik beynelmilel fuarının bü
tün yükünü taşımakta olan izmir Belediyesi 
kendi imkânları ile fuarın gelişmesine takriben 
çeyrek asırdan beri çalışarak bütün memleket 
ekonomisine hizmet etmiştir. Bu hizmetin layi-
kiyle başarılması bütçeden yapılmakta olan yar
dımın ihtiyaç nispetine genişletilmesine bağlı bu
lunduğundan 1951 (Bütçesinin 634 ncü izmir Fu
arına yardım bölümündeki ödeneğin 50 000 li-
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radan 150 000 liraya çıkarılmasını firz ve teklif 
ederiz. 14 . II . 1951. 

İzmir izmir 
Mehmet Aldemir Behzat Bilgin 

İzmir İzmir 
Necdet Incekara Mükerrena Sarol 

izmir istanbul 
Abidin Tekön Cihad Baban ; 

izmir İzmir 
Osman Kapani Vasfi Menteş 

Seyhan îzmir 
Terfik Coşkun Halide Edip Adıvar 

izmir Bursa 
Avni Başman Necdet Yılmaz 

Aydın Aydın 
Etem Menderes Namık $edik 

Aydın Kastamonu 
Baki öktem Şükrü Kerimzade 

Seyhan Okunamadı 
Salim Serçe 

Muğla Balıkesir 
Cemal Hünal Esat Budakoğlu 

Bursa Balıkesir 
Agâh Erozan Salâihattin Başkan 

Balıkesir Balıkesir 
Yahya Pelvan Vacit Asena 

Balıkesir Manisa 
Muharrem 'Tuncay Semi Ergin 

Manisa Okunamadı 
Nafiz .Körez 

Manisa Balıkesir 
Faruk ilker Müfit Erküyumcu 

'Manisa Samsun 
Adnan {Karaosmanoğlu İsmail Işın 

Ankara Ankara 
Talât Vasfi öz Hamdı Bulgurlu 

Çankırı Burdur 
Kenan Çığman Mehmet özbey 

Bursa Tokad 
Selim Herkmen H. ökeren 

Tokad Bursa 
H. Koyutürk Mehmet Erkazancı 
Okunamadı Kırklareli 

Faik Üstün 
Tokad Siird 

Fevzi Çubuk Mehmet Daim Süalp 
Zonguldak Zonguldak 
Suat Başol A. Boyacıgiller 

Afyon İstanbul 
Salih Torfilli Füruzan Tekil 
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İstanbul 
Sanı Yaver Ataman 

Kütahya 
Yusuf Aysal 

Niğde 
Ferit E cer 

Tekirdağ 
Hüseyin Bingül 

Gümüşane 
Vasfi Mahir Kocatürk 

Tekisdağ 
Şevket Mocan 

Kütahya 
Meedet Alkin 

Erzurum 
Emrullah Nutku 

Tekirdağ 
Zeki Ertaman 

Antalya 
İbrahim Subaşı 

Erzurum 
Bahadır Dülger 

Sivas 
Nâzım Ağacıkoğlu 

Mardin. 
Abdürrahman Bayar 

Niğde 
Asım Doğanay 

Yozgad 
Hasan Üçöz 

Kayseri 
İbahim Kirazoğlu 

Muğla 
Nadir Nadi 

Seyhan 
Zeki Akçalı 

Trabzon 
Mahmut Goloğlu 

Kütahya 
.Ahmet Kavuncu 

Konya 
Saffet Gürol 
Zonguldak 

Hüseyin Balık 
Denizli 

Fikret Başaran 
Denizli 

Ali Çobanoğlu 
Ankara 

Osman Şevki Çiçekdağ 
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Çoruh 

Ali Riza Sağlar 
Urfa 

Reşit Kemal Timuroğlu 
Kocaeli 

Etem Vassaf Akan 
Kütahya 

Hakkı Gedik 
Balıkesir 

Enver Gürei 
Afyan 

Bekir Oynağanlı 
Kocaeli 

Mümtaz Kavalcıoğlıı 
Trabzon 

M. R. Tarakçıoğlu 
Sivas 

tlhan Dizdar 
Tokad 

Ahmet Gürkan 
Kocaeli 

Hüsnü Türkand 
Seyhan 

Sinan Tekelioğlu 
Kastamonu 

Hayri Tosunoğlu 
Erzurum 

Enver Karan 
Afyon 

Abdullah Güler 
Yozgad 

Faik Erbaş 
İstanbul 

Hüsnü Yaman 
Ordu 

Feyzi Boztepe 
İstanbul 

Senihi Yürüten 
Mardin 

Abdülkadir Kalav 
Zonguldak 

Cemal Kıpçak 
Çorum 

Saip özer 
Denizli 

Refet Tavaslıoğlu 
Kayseri 

Suad Hayri Ürgüblü 
Erzurum 

Sabri Erduman 
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Diyarbakır 

.F . Alpiskender 
Okunamadı 

Seyhan 
Cezmi Türk 

İsparta 
Tahsin Tola 

BAŞKAN — Efendim, evvelâ kaldırılmaya 
mütaalük önergeler hakkında söz istiyenler. 

Dört tane önerge vardır. Birisi artırılma, 3 
tanesi de kaldırılma hakkındadır. Binaenaleyh 
şimdi Mehmet Aldemir'e söz veriyorum. 

MEHMET ALDEMİR (İzmir) — Muhterem 
arkadaşlarım; İzmir fuarının mahiyet ve ehem
miyeti hakkında sizi yormıyacağım. Eğer biz 
İzmir Belediyesine yardım diye 100 imzalı bir 
takrir vermiş olsaydık, onun için kalkıp söz söy
lemezdim. Bu, Türkiye'yi tanıtan ve Türkiye'
nin propagandasın yapan yegâne müessesedir. 
Bu itibarla yahu a bir yıla mahsus olmak üzere 
150 000 lira lütfedin. (Soldan: Gürültüler) 

Arkadaşlar; şunu söyliyeyim ki ben gayet 
pişkinim ve bu kürsüye alışkınım. Bu itibarla 
gürültü ile burayı terkedeceğimi zannetmeyin. 

Sonra; şimdi bir de Selçuk'ta Meryem Ana 
mevzuu var. İzmir fuarına gelecekler burayı da 
ziyaret edeceklerdir. Bu itibarla önergemizin 
kabulünü rica ediyorum. 

BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Muhterem 
arkadaşlar, muhterem Meclisin her vesile ile 
tezahür eden tasarruf azmi muvacehesinde bir 
ödenek tezyidi talebi ile huzurunuza gelmek 
istemezdim. Yalnız mevzuu kısaca arzedersek 
ehemmiyetini takdir buyuracağınıza eminim. 
İzmir fuarı 25 sene evvel İzmir Belediyesi tara
fından tesis edilmiştir. Belediye halen kendi 
bütçesinden bu fuar için senede 300 000 lira 
masraf yapmaktadır. (Kazanıyor sesleri) Hiç
bir şey kazanmıyor, müsaade ederseniz arzede-
yim. 

Efendim, İzmir Belediyesi kendi bütçesin
den 300 - 400 bin lira masraf yapıyor. Memle
ket için bu parayı veriyor. Fuarı ziyaret eden 
arkadaşlar pek çoktur. 

İzmir fuarı İzmir Belediyesinin bir müesse
sesi değildir. Türkiye ekonomisinin eseridir. 
Her sene fuarı ziyaret eden bir milyonu müte
caviz vatandaşın ve aynı zamanda ecnebi mem
leketlerden gelen birçok ziyaretçilerin geldiği, 
beynelmilel bir müessesedir. Sizleri yormak is
temiyorum, yalnız şunu arzedeyim ki fuarın 
ehemmiyeti ve iktisadi kıymeti iştirak eden bü-

728 — 



B : 50 24. 
tün devletlerce kabul ve teslim edilmiştir. 

Fuara Birleşik Amerikadan sonra İngiltere, 
Almanya, İtalya devletleri dâhil olmak üzere 
uzak yakın 11 devlet geçen sene iştirak etmiş
tir, ve bu devletler en son terakkilerini iktisadi 
mevcudiyetlerini burada teşhir etmişlerdir. 
Bundan başka kendi memleketimizin sanayi sa
hasında ve istihsal sahasındaki hamlelerini hem 
bendimize ve hem de yabancılara teşhir etmek
teyiz. Fuarların oynamakta oldukları ekonomik 
rol üzerinde heyeti muhteremeye söz söylemeyi 
tamamiyle zait telâkki ederim. Avrupa'da iki 
üç* asırdan beri yaşıyan fuarlar bunun bir deli
lidir. Biz İzmir fuarını 25 seneden beri beledi
yenin gayretiyle yürüttük. İzmir fuarını yürüt
mek haddizatında devlete terettüp eden bir me
seledir. Yani belediyenin vermekte olduğu 3 - 5 
yüz bin lirayı ödemek Devlete düşerdi. Bütçe
mizin bu müzayakalı devrinde, Hükümet Bütçe
sine fazla yük olmak istemedik. 

Yine istitraden şu noktayı arzedeyim ki İz
mir Belediyesi, demin Ankara şehri için isteni
len, su, kanalizasyon ve sair masraflarını kendi
si yapmaktadır, İzmir Belediyesinin kendi ihti
yaçları için her sene 4 - 5 milyon liraya ihtiyacı 
olduğu halde yine her sene fuar için 300 - 500 
bin liralık bir fedakârlık yapmaktadır. 

Binaenaleyh biz bir seneye mahsus olmak 
üzere, fuarın noksanlarının ikmali için 75 bin 
lira olarak konulan ve Bütçe Komisyonu tara
fından 50 bin liraya indirilen tahsisatın 150 bin 
liraya iblâğını yüz arkadaşımızla beraber arz ve 
istirham ediyoruz. Takdir şüphesiz yüksek he
yetinizindir, bu hususta işin ehemmiyetini naza
rı dikkate alacak olan Yüksek Meclisin sema-
hatine güveniyoruz arkadaşlar. 

BAŞKAN — Celâl Yardımcı. 
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Arkadaşlar, 

<çök Mirmet ettiğim ve beni sevdiğine kaani ol-
«duğnm bir dostum bana dediki : Kürsüye çok 
tÇikıyorsutı harcanırsın. 

Arkadaşlar; inandığım memleket dâvaları
nın müdafaası için değil harcanmak, değirmen
de iöğMülürcesine zerre haline geleceğimi bil
sem bu kürsüye gelmekten yine çekinmiyece-
;ğim. Bu şuurlu heyeti celilenîn kime neyi verip 
kime neyi vermiyeceği yolundaki asil temayülü
nü bildiğim için serbestçe ve güvenle huzuru
nuza çıkarak arzediyorum ki; İzmir Fuarına 
verilecek paranın kaldırılması hakkındaki tek-
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lif caiz değildir. Arkadaşlarım sarahaten ve 
çok iyi bilmektedirler ki İzmir Fuarı bir kere 
bu memleketin bir propaganda vesilesidir. Bu 
nun dışında para getiriyor. Milletin ve memle
ketin belediyenin kesesine para getiriyor. (Gü
rültüler) 

Bundan başka İzmir (Gürültüler) Fuarını 
namütenahi, memleket içinden birçok vatandaş
lar ziyaret ederler. Dış memleketlerden birçok 
insan ve müesseseler ziyarete gelirler. Bunlar 
memleket için döviz kaynağıdır. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Harcandın, 
harcandın. 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Arzet-
tim, zerre haline gelsem yine konuşacağım. Be
ni ister harcanmış ister namevcut farzedin. Bu 
telâkkilerden biri beni irşat birisi ikmal eder. 
Şimdi arkadaşlar 50 bin liralık tahsisatın kaldı
rılması yolundaki teklifin reddini sizden istir
ham ederken, artırılması yolundaki teklife 
gelince bu da takdirinize muhavveldir. 

BAŞKAN — Şükrü Kerimzade. 
ŞÜKRÜ KERİMZADE (Kastamonu) ~ Sev

gili arkadaşlarım, tahsis edilen miktarın artı
rılması istenen İzmir Fuarı, eğer İzmir'e mah
sus mahallî bir sergi olsaydı, ben de bunun le
hinde konuşmak ihtiyacını duymıyacaktım. 
Mensubu bulunduğum Meclisi Âlinizin tasarruf 
hususunda gösterdiği büyük hassasiyetin, kuv
vetli kanaatlerin tezahürlerine hep beraber iş
tirak ederdik. Fakat şuna katiyetle emin olu
nuz ki, İzmir'de senelerden beri kurulmakta 
olan bu fuar bütün vatandaşların göğsünü ifti
harla kabartmaya değer bir fuardır. Bütün 
.memleketlerde buna mümasil fuarlar, sergiler 
senenin mütaaddit mevsimlerinde, mütaaddit se
beplerle kurulmaktadır. İzmir Fuarı memleket 
iktisadiyatına, memleket ticaretine büyük fay
dalar getirdiği gibi, hakikaten İzmir mıntaka-
sınm turizm faaliyetini de lâyikı veçhile tezyit 
etmeye hizmet etmektedir. Bugün İzmir'li ar
kadaşlarımın tahsisini artırmak istedikleri mik
tarı mümkün olsa da daha geniş mikyasta ver
sek ve bu fuarı daha vüsatli bir şekilde tesis 
etsek ve bütün dünyanın, bütün memleketlerin 
alâkasını daha kuvvetle temin edebilsek emin 
olunuz o nispette memleket iktisadiyatı müte-
zayit faydalar görecektir. Binaenaleyh bu hu
susta memleket iktisadiyatını ehemmiyetle alâ-
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kadar eden bu konuda Meclisi Âlinizin semih 
davranmasını rica edeceğim arkadaşlar." 

BAŞKAN — HÂlide Edib Adıvar. 
HALÎDE EDÎP ADIVAR (İzmir) — Muh

terem Milletvekilleri, burada İzmir Fuarını tu
tanlar ve tutmıyanlar oldu. Lehinde olanların 
ortaya sürmüş oldukları mülâhazalar, ana turiz
mi teşvik eder, propagandaya vesile olur, çok 
para getirir ve turistler Meryem'in bir mezarı 
var araya gider, görürler ve hariçte kendimizi 
tanıtırız, dediler. 

Aziz arkadaşlar, ben şahsan propagandanın 
her zaman faydalı olduğuna emin olmayanlarda
nım. Drş turizm işi, kanaatimce, iç turizmden 
sonra gelir. Ne Meryem Ana mezarı, ne de baş
ka herhangi bir gösteriş için dışardan seyyah 
celbetmek, ancak, milletin kendisi iç turizme 
hazır olduktan sonra, vâki olur. (Alkışlar). 

Paraya gelince, para meselelerinden anlamı-
yan bir insanım. Affedersiniz. Tabiî bunun fay
dalı olduğunu biliyorum. Bunun aleyhindeki fi
kir ve iddia bir nevi bölgecilik telâkkisine da
yanıyor. Ben bu İzmir Fuarının, bölgeciliğin 
önüne geçen ilk ve en nafiz biz şey olduğunu 
bildiğim için, bunu desteklemeye geldim, yal
nız İzmir'de değil, başka mıntakalarımızda da
hi böyle fuarlar açılmasını temenni ederim. Bu, 
bölgeciliğin önüne geçer, (öyle değil sesleri). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, dinliyelim. 
HALİDE EDİP ADIVAR (Devamla) — Böl

geciliğin önüne geçer, çünkü, İzmir Fuarı ilk de
fa muhtelif bölgelerden insanları orada topla
mıştır. Mamulâtı gösterilir, harici bırakıyo
rum, başka memleketleri bırakıyorum. Muh
telif bölge halkı, İstanbul'dan Ankara'dan, Yoz-
gad'daıı, bilmem nereden hepsi giderler birbir
lerini tanımak fırsatını bulurlar. Bundan baş
ka yerli mahsulât deyiniz, mahsulâttan çıkan 
bir takım mamulât deyiniz, bunların hepsini 
göstermek ve istifade etmek imkânı hâsıl olur. 
Yalnız başka hiçbir şey olmazsa, esasen fuarlar 
aynı zamanda sanat hislerini; insanların birliği
ni, aynı şeyleri sevmelerini ve şu, bu mıntakayı 
birbirinden ayrı diye düşünmemelerini icabetti-
rir bir şeydir. Bundan dolayı; kaç para verirseniz 
bunu bilmem; orasını iktisatçılara bırakıyorum 
fakat yalnız, bazan çok kötü neticeler veren ve 
hoş görünmiyen, bölgeciliğin önüne geçtiği için 
ve birçok şeyleri öğrenmek fırsatını bize bahşet
tiği için, sanat bakımından da büyük bir istifa-

1951 O : 4 
deyi mucip olacağı için muhterem heyetinizden 
bu yardımı, her ne verecekseniz, esirgememenizi 
ve şayet esirgiyecekseniz kemali samimiyetle siz
den rica edeceğim, bunu sırf bölgecilik diye esir
gememenizi istirham edeceğim. (Alkışlar). 

SABRÎ ERDUMAN (Erzurum) — Muhte
rem arkadaşlar, biz temenni ederiz ki, bütün 
vilâyetlerimiz, bölgelerimizde yer yer İzmir gibi 
birer teşvik sahası temin edebilsin. Bence Kara
deniz sahillerinde bir fuar teessüs etsin, doğuda 
da mükemmel bir fuar tesis edilsin. İzmir fuarı, 
İstanbul fuarı bugün yalnız ve yalnız İzmir ve 
İstanbul'un değildir. Ankara'da da bir fuar açıl
ması hepimizin istediği bir şeydir. Onun için 
biz Yüksek Meclisin titizlikle -süzerinde durduğu 
bu • parayı yalnız bir bölge için sarfelilmiş say
mıyoruz. Biz başka bölge insanları çok görgü
süzüz. Açıkçası itiraf edeyim İzmir fuarına git
meden ben çok noksan cihetlerimin olduğunu 
fuarı gördükten sonra anladım. İzmir fuarı 
yalnız Ankara ve İstanbul için değil nasıl ki, 
askerde iken, şarktan garba gittiği zaman îs-
tanbul-'daki askerliğini yapıp köyüne dönünce 
görgü bakımından onda birçok şeyler görüyor
sak bir fuar da bir görgü manzarası, ve membaı ol
duğu için bunu gören şahıs bundan faydalanmak 
cihetine gidiyor. Onun için bu parayı esirgeme
menizi istirham ediyorum. (Soldan alkışlar). 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü, (Biz de ko
nuşacağız sesleri) Komisyon sözcüsünün tercih 
hakkı vardır. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MAZHAR 
ŞENER (Giresun) — Muhterem arkadaşlar, 
Bütçe Komisyonunuz Maliye Bakanlığı yardım
lar kısmı üzerinde çok hassasiyetle durmuş, bu 
arada İzmir Fuarı için Hükümetçe teklif edilen 
75 bin lira yardımı 50 bin liraya indirmiştir. 
Bunu mahallî olmıyan hususiyetlerden birisi 
propaganda mevzuu olan, harice karşı memle
ketimizi tanıtmak bakımından, saniyen bir fadaysı 
da İzmir Şehrine hâs bir keyfiyet olmadığı 
içindir. 

İkincisi; iç turizmi teşvik etmek bakımından 
Komisyonunuz 75 bin liralık yardımı 50 bin 
lira olarak kabulünü ve bu miktardan fazla ta
leplerin reddini rica eder. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) —Muhte
rem milletvekilleri; Şimdiye kadar gelen arka
daşlar; hep lehde konuştular. Maalesef ben aleyh-
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de konuşacağım. Beni buna sevkeden iki sebep 
vardır. Bir hukukçu olduğum için adalet istemek 
hakkımdır. 

Bize arkadaşlar; her ne kadar uzun ve do
lambaçlı yollardan, belediyeye yardım etmiyor
sunuz diyorlarsa da bu, dolay isiyle izmir Beledi
yesine bir yardımdır. (Soldan: katiyen, değil 
sesleri, gürültüler) Müsaade edin efendim; biz 
sizleri nasıl sükûnetle dinledikse siz de lütfen 
bizi dinleyiniz. Tasvip edip etmemek Yüksek 
Heyete ait bir keyfiyettir. 

Nitekim demin Ankara Belediyesine yardım 
mevzuubahis edilince hepiniz hassasiyetle üze
rinde durdunuz. Ve dediniz ki, şehirler arasında 
rüçhaniyet yoktur. 

Bütçe Komisyonu adına konuşan arkadaş da 
buyurdular ki, biz yardım fasılları üzerinde 
hassasiyetle hareket ettik. Halbuki şimdi alman 
kararlarla bunun böyle olmadığı ispat edilmiş 
oldu. 

Arkadaşlar; zaten maliyemiz yardıma muh
taçtır. Böyle- yardıma muhtaç bir maliyeden yar
dım almak, mübrem ihtiyaçlarımız dururken 
dolayısiyle de olsa bâzı belediyelere yardım et
mek hem haksızlıkları, hem de adalet duygusu
na sığmaz kanaatindeyim. Arkadaşlar, filvaki 
bu para azdır, İzmir'ide seven bir arkadaşı
nızım Ancak demek istediğim şudur, birçok 
mübrem ihtiyaçlarımız vardır, üstelik borç al
mak durumundayız. Böyle mübrem ihtiyaçları-
mızr dururken şuraya buraya para vermek 
doğru olmaz. Fuar geçen sene ne kâr etmişse, ne 
dereceye glmişse ve biz bu sene için para ve-
remesek de geçen seneki durumunda kalsa ne 
olur t İstirhamım, yalnız İzmir için değil, nere
de yardım faslı varsa onu kaldıralım, katiyetle 
ret edelim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bu bölüm üzerinde şimdiye ka
dar yedi arkadaş konuşmuş ve daha 6 arkadaş 
da söz almıştır. Bir de yeterlik önergesi var
dır. Tensip ederseniz yeterlik önergesini oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İzmir Fuarına verilecek tahsisat hakkındaki 

görüşmeler kâfi derecede görüldüğünden buna 
,ait önergelerin reye konmasını teklif ederim. 

Kayseri Milletvekili 
Mehmet 'özdemir 
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BAŞKAN —• Yeterlik önergesi aleyhinde ko

nuşacak var mı 
CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Efendim; 

önergeler iki teklifi ihtiva ediyor, bir kısmı 
tahsisatın kaldırılmasına, diğeri ise tahsisatın 
artırılmasına mütedairdir. 

Tahsisatın kaldırılması mevzuu müzakere 
edildi, fakat artırılması keyfiyeti müzakere edil
medi (Edildi, edildi sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, kifayeti müzakere 
üzerinde konuşabilirsiniz. 

CEMAL KIPÇAK (Devamla) — Onu söylü
yorum efendim. Bu önergelerin ikisi tevhit 
edilmiş olduğu için üzerinde konuşulmıyan 
meselenin konuşulabilmesi için kifayeti müza
kere önergesinin reddini belirtmek istiyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere önergesini 
kabul edenler... Etmiyenler... Kifayeti müzakere 
önergesi kabul edilmiştir. 

Şimdi evvelâ tahsisatın kaldırılmasına 
mütedair önergeleri tekrar okutup reyinize 
arzedecğim. 
(Çanakkale Milletvekili Süreyya Endik'in öner

gesi tekrar okundu) 
(Tunceli Milletvekili Hıdır Aydın'm önergesi, 

tekrar okundu) 
(Çorum Milletvekili Hüseyin Ortakcıoğlu'nun 

önergesi tekrar okundu) „ 
BAŞKAN — Fasla konan paranın kaldırıl

masına taallûk «den önergeleri reyi âlinize ar-
zediyorum... Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. Artırılmasına mütaallik öner
geyi reyi âlinize arz'ediyorum. 

(Sıra ile koyacaksınız sesleri) 
Kaldırılmasına mütedair önergeleri okuduk. 

Kabul etmediniz Şimdi artırılmasına mütedair 
önergeyi tekrar okutacağım. 

(İzmir Milletvekili Mehmet Aldemir, Behzat 
Bilgin ve yüz arkadaşının önergesi tekrar okun
du). 

BAŞKAN — Okunan önerge, bu bölüme ko
nulan 50 bin liranın 150 bin liraya iblâğına mü

tedairdir. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir, efendim. 

Bir önerge daha var : 

Yüksek Başkanlığa 
İzmir Fuarına ayrılan 50 bin liranın 100 bin 
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liraya çıkarılmasını arz ve rica ederim. 

Denizli Milletvekili 
Ali Çobanoğlu 

BAŞKAN — Bu önerge tek imzalı olduğu 
için Başkanlık nazarı dikkate almadı efendim. 

BAŞKAN — 634 ncü bölümü kabul edenler... 
Etmiyenler... Bölüm aynen kabul edilmiştir. 

B. Lira 
5 000 635 Tiftik Cemiyetine 

BAŞKAN — Bu bölüm hakkında bir Önerge 
vardır, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
5 Aynı sahife ve 635 bölümde Tiftik Cemi

yetine (5 000) liralık ödeneğin kaldırılmasını 
teklif ederim. 

Tunceli Milletvekili 
Hıdır Aydın 

Yüksek Başkanlığa 
635 bölümde gösterilen Tiftik Cemiyetine 

tahsis edilen beş bin liranın kaldırılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Denizli Milletvekili 
Hüsnü Akşit 

BAŞKAN — Talât Vasfı Öz. 
TALÂT VASFİ ÖZ (Ankara) — Aziz ar

kadaşlarım'; bu Tiftik Cemiyeti hakkında ben
denize şahsan grup grup Halk Partisinden, Demok
rat Partiden müracaatlar olmuştur. Bu cemiyet 
memleket için asla müfit olmamıştır. Birtakoın 
çalışmalar şüphesiz var, fakat arkadaşlar bu, 
tatmin edici olmaktan çok uzaktır. Son seçim
lerde, bize gelen grup içindeki arkadaşların bil
dirdiklerine göre, hattâ seçim hürriyetine dahi 
riayet edilmemiştir. Binaenaleyh Yüksek Heyeti
nizden beş bin liranın kaldırılmasını rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Refet Aksoy. 
REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem arka

daşlar, orta Anadolu'nun çok mühim bir istihsal 
vasıtası ve servet kaynağı olan aynı zamanda 
dünya çapında büyük bir ehemmiyeti haiz bulu
nan ve bu ehemmiyet içerisinde ismine Ankara 
tiftiği izafe edilmiş bir madde hakkında Ankara 
Milletvekili Talât Vasfi öz'ün burada aleyhte 
konuşmasına üzüldüm. (Gürültüler). 

' Arkadaşlar, biraz müsaade buvurun. 
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Fransızların güzel bir sözü vardır «Dinle, 

ondan sonra as» derler. 
Bu cemiyet 1930 senesinde teşekkül etmiştir. 

Bu cemiyetin şimdiye kadar yaptığı işlerin he
sabını buradan size arzedecek olursam başınızı 
ağrıtmış olurum. Hulâsa olarak ştlnu arzedeyim. 
Demin arzettiğim veçhile memleketin çok kıy
metli bir metaı olan tiftik nesli dejenere olmuş, 
elyafı 7 cm. ye kadar düşmüştür. Tiftik Cemi
yeti mesaisi ile bu elyafı bugün 25 santime ka
dar çıkartmağa muvaffak olmuştur. İngilizler 
bilhassa sureti hususiyede mütemadiyen Türk 
tiftiğini istemektedirler t Halbuki Diliyorsunuz 
İngilizler yurdumuzdan damızlık olarak Kap'ta 
tiftik yetiştirdikleri halde, Türk tiftiğini yetiş-
tirememişlerdir. Bugün Tiftik Derneğinin yetiş
tirdiği damızlıklar Ankara, Kastamonu, Çan-
kırı, Yozgad, Afyon, ve Çorum vilâyetlerine da
mızlık olarak gitmekte ve cemiyet her sene 
150, 200 teke dağıtmaktadır. 

Bu cemiyet aleyhine hasıl olan cereyan, emin 
olunuz ki hissi ve şahsi bir iğbirarın neticesi
dir. Cemiyetin Ankara'nın Lâlahan'da bir nu
mune çiftliği ve ağılı vardır, tİavalarih müsait 
olduğu bir zamanda gidip görmenizi tavsiye ede
rim. Geçenlerde memleketimizi ziyaret eden 
Gl. Oliver sureti hususiyede bu cemiyeti ziyaret 
etmiş ve çok mütehassis olmuştur. Amerika'ya 
avdetinde bu cemiyetin tesisatını, tiftik neslinin 
ne suretle üretildiğini ve neslinin ne suretle 
ıslâhının kabîl olduğunu anlamak için buraya 
bir sinema operatörü göndermiş filmini aldır
mışlardır. 

Yine bir ay evvel bütün dünyada meşhur1 

olan tllüstration Mecmuası bu derneğin faaliye
ti hakkında gayet sitayişkârane bir yazı yaz
mıştır. Hattâ bu nüsha da yukarda komisyonda
dır. 

Arkadaşlar 14 vilâyetin alâkadar olduğu bir 
dernek hakkında istenilen 5 000 liradı.r Vak
tiyle Halk Partisinin siyasi bir entrika ile kes
tiği bu tahsisatı Demokrat Partinin esirgemi-
yeceğine eminim. 

Arkadaşlarım, bu, fuzulî harcanan bir para 
değildir. Lûtfunuzu esirgememenizi rica ede
rim. Tiftik müstahsillerine hizmet eden bir mü
esseseye nihayet bir yardımdan ibarettir. (Re
ye reye sesleri) 

HIDIR AYDIN (Tunceli) — Efendim "5 000 
liralık olan bu teklif, Bütçe Komisyonunda mü-. 
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daf aasmı yapan muhterem arkadaşımızla ve ni
hayet beş kişinin iştirakiyle kabul edilmiştir. 
Bendeniz samiin sıfatiyle orada bulunduğum 
için müşahede ettim. Bu cemiyetin azaları mil
yonlarca lira ile zengin olmuşlardır. Âmmeye 
ne gibi bir menfaati vardır? Aynı zamanda Ma
liye Bakanlığı bu gibi cemiyetlere verilen bu 
paraları kontrol etmesi lâzımdır. 

Âmmenin istifadesine arzedilen bu parala
rın bu gibi derneklere verilmesinde hiçbir isa
bet yoktur. Nihayet vatandaşlardan vergi ile 
toplanan bu paraların bu gibi derneklere veril
mesi hiç de fayda temin etmiyeceği kanaatinde
yim. Takdir yüksek heyetinizindir. (Reye ses
leri) 

BAŞKAN — Refet Aksoy. (Gürültüler ve 
masa kapakları vurulması, reye reye sesleri). 

REFET AKSOY (Ordu) — Sakin -olunuz. 
Bir suale cevap vereceğim. Arkadaş dedi ki, beş 
kişi el kaldırmak suretiyle kabul edildi. Bu bir 
hatadır. Bütçe Komisyonunun manevi varlı
ğına karşı tecavüz sayılır. O komisyonda ben de 
bir azayım reyler usulünde tam mânasiyle veril
miştir. Sonra bu cemiyetin bir buçuk milyon 
İira döner sermâyeye sahip bulunduğunu söyle
diler. Bu derneğin iki çiftlik ve ağılları ve 
hayvanatının tutarı bir buçuk milyon liradır. 
Yoksa döner sermaye yoktur. (Reye reye ses
leri). 

BAŞKAN — Efendim, önergeleri reye ko
yuyorum. Af buyurun, istirham ediyorum, sü
kûneti muhafaza edemediğimizden dolayı zabıt 
tutulamıyor, zabıt kâtipleri konuşulanları anlı-
yamıyorlar. Eğer bu şekilde devam edeceksek 
müsaade ederseniz celseyi tatil edelim. 

Beye arzetmek üzere önergeleri tekrar oku
tuyorum. 

(Denizli Milletvekili Hüsnü Akşit'in önerge
si tekrar okundu). 

(Tunceli Milletvekili Hıdır Aydın'm öner
gesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Efendim, 635 nci bölümün yani 
5 bin liranın kaldırılmasına mütedair önergeyi 
reyinize arzediyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 635 nci bölüm 
kaldırılmıştır. 

B. 
636 Millî Kütüpaneye Yardım Der

neğine 

Lira 

5 000 
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BAŞKAN — Bu hususta da bir önerge var 

okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Maliye Bakanlığı Bütçesi yardımlar kısmında 

205 sahifede ve 636 sayılı Millî Kütüpaneye 
Yardım Derneğine komisyonca 5 000 lira tahsis 
edilmiştir. Hükümetçe yardım konulmamış olan 
bu yardımın kaldırılmasını arzederiz. 
Kastamonu Milletvekili Kastamonu Milletvekili 

B'ahri Keçeci Muzaffer Âli Mühto 
Kastamonu Milletvekili 

Sait Kantarel 

CEMAL KÖPRÜLÜ (Edirne) — Muhterem 
arkadaşlar, bendeniz kısa arzedeceğim, bu der
neğin âzasından bulunduğum için leh ve aley
hinde söylemiyeceğim. Yalnız şunu arzedeceğim 
ki Millî Kütüpane kurulmadan evvel de bu dernek 
vardı ve kütüpaneye 30 bin kitap devretti-
Onun için bu tahsisatı çok görmeyin rica ede
rim. 

BAŞKAN — Önergeyi tekrar okuyoruz. 
(Kastamonu Milletvekillerinin 636 nci bö

lüm hakkındaki önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — 636 nci bölümdeki beş bin lira

nın kaldırılması hakkındaki önergeyi reyinize 
arzediyorum, nazarı itibara alanlar... Almıyan-
lar... Nazarı itibara alınmamıştır. (Alkışlar). 

636 nci bölümü kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma Bakanı söz istemiştir, buyurunuz. 
ÇALIŞMA BAKANI HULUSİ KÖYMEN 

(Bursa) — Muhterem arkadaşlar, Millî Kütüpa
neye ait tahsisatın kabulünden sonra, huzuru
nuza sıfır rakamiyle işaretlenmiş bir bölüm 
gelmektedir. Bu bölümde, kanunu gereğince 
Hükümet tarafından konulmuş ve fakat Bütçe 
Komisyonunda kaldırılmış 350 000 liralık bir 
tahsisat vardı. 

Yüksek Heyetinize karşı taşıdığım vicdani 
mesuliyetin tazyiki ile, bu tahsisat hakkında söz 
almış bulunuyorum. 

Arkadaşlar;, bu mevzuda heyeti aliyenizi ten
vire çalışmadığım takdirde, hayatım boyunca 
azap duyacağım için konuşmaktayım. 

Bütçe Komisyonu îş ve işçi Bulma Kurumu
na ayrılacak tahsisatı kaldırarak yerine sıfır 
rakkammı kullanmıştır. Sıfır, bilindiği veçhile 
mücerret olarak hiçbir kıymet ifade etmez. Fa
kat bu sıfırın kullanıldığı yerin mahiyeti açık-
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lanır ve düşünülürse mesele, iki asırdan beri 
devam eden ziraat işçiliği derdinin bu sıfır için
de daha en az iki sene yaşayacağına delâlet et
mesi bakımından ehemmiyet kesbeder. 

Arkadaşlar; Adana'ya, Çukurova bölgesine 
pamuk ziraati mevsiminde Anadolunun birçok 
çorak ve kıraç yerlerinden çıkan bir insan seli 
akmaktadır. Bunların Maraş'tan, Urfa'dan, 
Malatya'dan, Cfazianteb'den yola çıktıkları za
man katedeeeklcri mesafeyi hesaplıyarak yan
larına aldıkları azıkları yolda bitince bunlar
dan bir kısmı dilene dilene Çukurova'ya var
maktadırlar. Bu insan seli bizim vatandaşları
mızdır, Bunlar1, bazan çocukları ve kucakta 
yavruları ve anne ve babaları ile birlikte yola 
çıkarlar. Adana'ya varışlarında takatsiz kal
mışlardır. Yaylalardan inip rakımı çok düşük 
olan bir mmtakaya geldikleri için her türlü has
talığa da mukavemet edemiyecek duruma dü
şerler ve fakat çalışmak zoru ile tarlalara yayı
lırlar. Birkaç gün çalıştıktan sonra bunların 
içinde artık çalışamıyacak derecede, takati 
büsbütün tükenenler birer birer gölgeler altına 
sığınmak için imkân ararlar, nihayet yakınla
rının sırtına binerek Adanaya gelirler. Adanayı 
görenler bilirler, Taşköprü denilen bir yer var
dır, o köprünün başında veya bir gölgede sa
bahtan akşama kadar otururlar. Buradan iş 
yerlerine, hasta, cılız, arkadaşlarındın sırtların
da sevkedilirler. Bunların çalıştığı yerde ne 
bir. doktor, ne bir sağlık memuru ne de bir ti-
mareı, hiçbir kimse onların imdadına kalmamak
tadır. Bunlar bivaye, bikes kimselerdir. Şu 
sefaleti içtimaiye, insana, insanlık kıymetiyle 
harekete gelen demokraside müsamaha ile karşı
lanacak bir müessese değildir, bilhassa dikka
tinizi çekerim. 

Bu defa Adana'ya gittim, etüdler yaptır
dım, tesbit ettiğim rakamlara göre 1944 sene-
sindenberi her sene gittikçe artan miktarda 
Adana'ya gelen insanların sayısı 1949 senesinde 
60 bin küsura çıkmıştır. 

Eğer bu miktara Seyhana gelenleri ilâve ede
cek olursak pamuk ziraati mevsiminde bu, yüz 
bine çıkmaktadır. 

Şimdi arkadaşlar bizim Çalışma Bakanlığı
mız bu vaziyete bir nihayet vermek kararma var
mıştır ve Adana'da esasen mevcut olan ve 75 
insan alacak genişlikte bulunan barınağı, içinde 
bulunduğumuz yıl yapacağımız inşaatla 300 ki-
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silik bir barınak haline getirmek tasavvur ve 
kararındayız. Eğer bu tahsisat verilmiyecek olur
sa demin arzettiğim gibi bu sefalet akını bu feci 
tablo daha iki sene karşımızda ayakta duracak
tır. Bu manzara yalnız Adana'ya münhasır de
ğildir. Denizli havalisinde de aynı vaziyete şa
hit olmak mümkün bulunduğunu oradaki vatan
daşlardan dinledim. Denizli istasyonuna ziraat 
için gelen vatandaşlar geceleyin istasyonun et
rafında açıkta yattıkları halde sabahleyin bâzı 
parazitler bunlara musallat olarak açıkta yattık
ları yerin bedeli • olarak kendilerinden en az beş, 
ile 15 kuruş arasmda bir para istîfa etmek ce
saretini dahi göstermişlerdir. Bu vatandaşları
mız da güya bir hak mutalebesi karşısında bulu
nuyoruz diye bu parayı ödemeyi kabul etmiş
lerdik. 

Memlekette iş nizamını ve işçinin hayatını 
sağlamak uğrunda gayretler sarfedilirken ve 
onların cemiyet karşısındaki hakları verilirken 
cemiyetin de kendilerine olan borçlarını yerine 
getirmek için mutlaka bâzı teşekküllere, bâzı 
teşebbüslere ihtiyaç olduğu kendini göstermekte
dir . 

Bu itibarladır ki, Denizli'de bir iş ve işçi 
bulma yurdu tesis etmek üzere orada ziraat 
mevsiminde gelen işçileri kendilerini korumak 
ve kendilerine yer temin etmek, hastalarına bak
mak ve tedavi ettirmek üzere bir doktor bulun
durmak için bu işçilerle meşgul olmayı Hükü
met kendisini vazifeli bulmaktadır. Bunların 
hepsi maddi imkâna muallaktır. Bunun için de 
bu 350 000 liralık tahsisatı istemiş bulunuyoruz. 
Ve zaten kanuni olan bu talebi Hazine., Maliye 
Bakanlığı, Çalışma Bakanlığına yardımda bu
lunmayı diğer mümasil hallerde aynen kabul 
ettiği halde burada bunu kabul etmemesi zan-
n nidayım ki, bir tezad bir tenakuz teşkil eder. 

Arkadaşlarım, komisyon bunu neden dolayı 
esirgemiştir. Niçin 350 bin lira tahsisatı verme
miştir. Bunun da izahına geçeceğim; 

Komisyon bu meseleyi müzakere ederken 
Hazineyi temsil eden arkadaşımız bunun kalma
sında veya kaldırılmasında Hazinenin hiçbir 
fikri yoktur demiştir. Komisyon bu suretle ser
best • hareket ederken Çalışma Bakanlığı îş ve 
İşçi Bulma Müessesesindeki hesabı göz önüne 
almış ve görmüş ki 1950 senesinde 600 bin lira 
tahsisatı, vardır. Bu vaziyet karşısında 350 bin 
liralık tahsisatı fazla gömmüştür. 
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Arkadaşlar, bendeniz bu sıfırı, demin arzet-

tiğim gibi meşum bir kuvvetin, daima aynı se
faletle bir kaç sene önümüzde canlandırılması
nın bir sığmağı olarak kabul ediyorum. Eğer 
yüksek heyetiniz bu sıfırı kaldırır da, 350 bin 
lirayı verecek olursa, bu 350 bin liranın 600 
bin liraya iblâğı ile aşağı yukarı bir milyon 
liraya yaklaşan bir meblâğla birisi Denizli'de, 
birisi Adana'da, birisi de belki Ankara'da o1.-
mak üzere, işçinin sokaklara serilip yatması gi
bi 20. asır medeniyeti ile izahı mümkün olmıyan 
bir sefalet manzarasının önüne geçmeye yarı-
yan tesisler yapılacaktır. Bu kadar necip bir 
maksatla karşınıza çıktım, takdir yüksek heye
tinizindir. 

SALÂHADDÎN ÂDÎL (Ankara) - Vekil 
Bey komisyonda izahat vermesine rağmen mi 
komisyon kabul etmemiştir? 

ÇALIŞMA BAKANI HULUSİ KÖYMEN 
(Bursa) — Bu, Maliye Bakanlığı Bütçesi mü
zakere edilirken olmuştur. Çahşma Bakanlığını 
temsilen kimse bulunmamıştır. Maliyenin tem
silcisi de bu şekilde izahat vermeye imkân bul
mamıştır. Haberimiz yoktur. Bilen kimse yok
tu. (Rifat Bey vardı sesleri) Şu halde izah ede
memiştir. 

AHMET HAMDİ BAŞAR (İstanbul) — 
Bütçe Encümeninde idim yoktu. (Vardı sesleri) 
Yahut, vardı fakat encümen izahatını dinleme
di. Esasen mevcut olan bir zat söz almak istedi. 
Bütçe Encümeni dinlemedi. 

I>AHRİ KÖŞKEROĞLÜ (Niğde) — Bu fa
sılda İş ve işçi Bulma kurumlarına diyor. Zatı-

âMnizdn izahatına göre ziraat işçilerine ne yolda 
Tpferil#eektir? 

ÇALIŞMA BAKANI HULÛSl KÖYMEN 
(Devamla) —• İş ve İşçi Bulma Kurumunun mev
zuu yalnız sanayi işçilerine münhasır değildir. 
Bu mevzu ziraat işçilerine de şâmildir. (Ziraat 
işçilerine ne şekilde yardım edilecek? sesleri) 

Efendim bunu da arzedeyim. Barınaklar te
sis etmek, orada bir doktor bulundurmak, etüv 
tesisatı yapmak, gelenlerin elbiselerini etüvden 
geçirmek, hasta olanları tedavi etmek ve kendi
lerine ihtimamla bakmak. Bu gibi içtimai hiz
metleri görecektir. 

FABERİ KÖŞKEROÖL5J (Niğde) — Barınak
lar nerelerde kurulacaktır? 
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ÇALIŞMA BAKANI HULUSİ KÖYMEN 

(Devamla) —• Arzettim efendim. Denizli, Çukur
ova ve eğer kalırsa Ankara'da kurulacaktır. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Bu kurum 
işçilere iş bulabiliyor mu? 

ÇALIŞMA BAKANI HULÛSl KÖYMEN 
(Devamla) — İş bulmak mevzuu başkadır, önü
müzde iş sahası mevcuttur. İş sahasında iş gö
recek işçi de bol bol bulunduğu halde bunları 
sihhatli olarak iş yerlerine sevketmek için Hü
kümetin en ufak bir yardımı mevcut değildir. 
Bunu nazarı itibara alalım. Öteki mesele Çalış
ma Bakanlığı Bütçesinde mevzuubahis olacaktır. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA NEDİM 
ÖKEREN (Maraş) — Muhterem arkadaş
lar; gönül isterdi ki ; Saym Çalışma Bakanı 
Mecliste bu havayı teneffüs ettikten sonra 
Muhterem Milletvekillerinin, halktan vergi ola
rak tahsil edilen her paranın santiminin mahal
line masruf olması için bu kadar hassasiyet 
gösterdikten sonra 350 bin lirayı istemesin
ler, Veeiz konuştular, gayet dikkatli konuştu
lar. Yalnız, başka mıntakadan, benim tanıma
dığım mmtakadan bahsetseydiler, daha iyi 
olurdu. Adana'daki işçilerin durumundan bah
settiler. Bunların hareketlerini Seyhan millet
vekilleri çok iyi bilirler. Ta İbrahim Paşa zama
nından kalma kanunlarla. idare edilirdi. Mev
simlerde işçi gelir, taşaronlar veya patronlar 
bu işçileri angaje eder veya kendilerine avans 
verir giderler zamanında tekrar gelirler. Bina
enaleyh o bakımdan Adana'yi intihapları biraz 
yersiz oldu. İş ve İşçi Bulma Kurumuna yapıla
cak yardımlar 5562 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesinde tasrih edilmiştir. 13 ncü maddenin 
(A) fıkrası her sene Çalışma Bakanlığı Bütçesi
ne konacak yardımlara dairdir. Yalnız şu nok
tayı tebarüz ettirmek isterim ki, buradaki hü
küm âmir değil, mutlak değildir. Yardım malûm 
olduğu üzere muhtaçlara yapılır. Muhtaç olmı
yan kimseye yardım yapmak da doğru olmaz. 
Yardıma ihtiyacı olmıyanlara yapılan yardım 
onları mirasyedi zihniyetiyle harekete sevke-
der. 13 ncü maddenin, B fıkrası bu kurumla
rın, yani mahallî ihtiyaçlara cevap veren bu 
teşekküllerin mahallî varidat membalarını tâyin 
etmektedir. Şöyle k i : 

«Bir veya birkaç il ve belediyeyi içine alan 
Kurum şubelerinin bölge sınırları dahilindeki 
Özel idare bütçelerine gelirlerinin yüzde ya-
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rımı olarak konulacak Ödeneklerle; bütçeleri 
100 bin liradan iki milyon liraya kadar olan 
belediyelerce gelirlerinin yüzde yarımı ve 
bütçeleri iki milyon lira ve daha fazla olan be
lediyelerce gelirlerinin yüzde biri olarak bütçe
lerine konulacak ödenekler (il ve belediye büt
çelerinde bu maksat için ayrılan ödenekler 
hiçbir suretle başka bölüme aktarılamaz ve ilk 
altı ay içinde tahakkuk ettirilerek kurumun 
adına ve hesabına ödenir.)» 

Kurumun bu membalardan temin ettiği va
ridata gelince; kurumun 1950 den 1951 e devre
den parası 600 000 liradır. 1951 Bütçesindeki 
de tahminen 700 - 800 bin lira arasındadır. Şu 
vaziyete göre Sayın Bakanın 1950 bütçesinden 
devreden ile 1951 Bütçesinden tahmine göre 
yaptığı hesap aşağı yukarı 1,5 milyon lirayı 
bulmaktadır. 

Kurumun masraflarına gelince, arkadaşlar 
Kurum aylık olarak senede 544 bin, ücret olarak 
90 bin, yolluk olarak 62 bin lira, Sayın Bakan 
doktor ve barındaktan bahsetti, bunlar içinde 
senede 90 bin lira, 25 bin lira da kurs masrafı 
ki ceman senede 811 bin lira masraf yapılıyor. 
Eğer sayın Bakan Denizli ve Çukurova'da 
bu sene barınak yapacaksa bu masraf çıktıktan 
sonra 600 bin lira kalıyor. Müsaade buyursun
lar da 350 bin lirayı istemekten vazgeçsinler. 
eldeki para ile Adana'da ve Denizli'de yapsın
lar. (Soldan alkışlar). 

BAŞKAN — Cezmi Türk. 
OEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Aziz arkadaş

lar, biz buraya büyük bir zihniyet reformu için
de geldik. Bu sebeple önümüze gelen dâvalar1 

kısa zamanda halledemiyeceğimizi biliyoruz. 
Sayın Bakan bizi mazur görsünler. 

Arkadaşlar, Sayın Bakanımız, Adana'ya ye
ni gittiler, yeni geldiler, ve Adana'nm dillere 
destan olmuş bir dâvasını dile getirdiler. Fakat 
ben bir Adana mebusu olarak kendilerini tas
vip ve teyit edemediğim için cidden müteessirim. 
Bu dâva memleket dâvası, Millet dâvası olduğu 
ve hakikati, sevilmiş şahsiyetlerden daha çok 
sevdiğim için söylemek mecburiyetinde oldu
ğumdan özür dilerim. 

Arkadaşlar, Sayın Bakanımız, dâvayı tek ta
rafından gösterdiler. Bilirsiniz, « Toprak ko
kusu » diye bir roman vardır, Sayın Bakan ko
nuşurken o romanın sayfaları okunuyor zan
nettim. îşte, toprak işçileri dâvası böyle bir ro-
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manın sayfası olarak gösterilmiştir. Adana'da-
ki, dâva bugün için böyledir, maalesef... Aslında 
biz îşçi Bulma idaresinin Adana'da toprak işçi
lerine yaptığı zararlardan müşteki idik. Fakat 
birçok şikâyetlerimiz gibi onu da sinemize göm
dük. Onun da sırası gelecek ve teşrih edece
ğiz, millet ve bölge dâvası olarak anlatacağız 
diye bekliyorduk. Ama Sayın Bakan bunu 
Adana dâvası diye ortaya koyunca af buyur
sunlar söz almak mecburiyetinde kaldım. Grtfırü-
yorsunuz ki, istemiyerek konuşuyorum. 

Bir kere Sayın Bakan oraya gittiği zaman 
mevsim toprak işçilerini tetkika müsait değildi. 
Sonra kısa zaman kalmıştır ve bu zaman zarfın
da da kendilerine iyi malûmat verilmemiş olduğu 
anlaşılıyor. 

iş ve işçi Bulma idaresi geçen sene bütün 
Anadolu toprak işçilerine kötülük etmiştir. 
Çünkü bu idare marifet göstereceğim, grafiği 
yükselteceğim diye; çok işçi buldum, çok adama 
iş buldum diye orta Anadolu, Doğu Anadolu ve 
Güney Anadolu'nun dört tarafına haberler sal
mışlar, Adana ovasına halkı davet etmişlerdir. 
Sayın Bakanın buyurduğu rakam 60 000 dir. 
Fakat iş ve işçi Bulma Kurumunun bana ver
diği, övünerek, iş yaptım diye övünerek verdiği 
rakam 84 000 dir. Bunun neticesi nedir biliyor 
musunuz? Adana'da bir işçi enflâsyonu olmuş
tur, ücretler düşmüştür, Adana'ya beş bn kuruş 
kazanmak için gelmiş olan zavallı işçiler, sefalet 
içinde dönmeye mecbur kalmışlardır, dönemiyen-
ler de dilenmektedir. Adana Belediyesi bu şekil
de gelip de dilenmek mecburiyetinde kalan bu 
insanlardan müştekidir, bir çare bulamamıştır. 

Şunu da arzedeyim, Bakan arkadaşımız da, 
bilirler, işçi Bulma Kurumu Müdürü bu işi ken
diliğinden yaptı diye sayın selefleri tarafından 
tecziye edilmiş, işinden çıkarılmış ve yerine baş
ka birisi alınmıştır. Sen Çalışma Bakanlığının 
haberi olmadan niçin bu büyük dâvaya giriştin, 
toprak işçisi celbettin diye. Şayet tecziye etme
mişlerse bu adam tecziye edilmesi lâzımgelen bir 
adamdır. Ben ne kendisini tanırım ve ne de bi
lirim. Fakat vaziyet maalesef böyledir, işi bunu 
icabettirmektedîr. 

Şunu da kısaca arzedeyim ki, bu bir pamuk 
hikâyesi vardır, pamuk işçileri bu sene kilosu 
altı kuruştan pamuk toplamışlardır. Hattâ 6 ku
ruşa pamuk toplamaktan bahtiyarlık duyanlar 
vardır, zira Hatay'da kilosu 3, 3,5 - 4 kuruşa, 
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/kadar pamuk toplama fiyatları düşmüştür. Ve 
neticede bir amele enflâsyonu olmuştıjr ve hattâ 
bu enflâsyon neticesi olarak Adananda traktör 
düşmanlığı başlamıştır. Bir taraftan traktörler 
girer, yarıcı, üçte bire çalışan çiftçiler toprak iş
çisi vaziyetine düşerken, öte taraftan piyasaya 
on binlerce işçi getirmek suretiyle hem mahallî 
ovanın yerli halkı sıkıntıya düşürülmüş, hem de 
hariçten gelen amele sefalet içinde kalmıştırJ 
Çünkü yerli, amele Sonbaharda çırçıra, yazın pa-, 
muğa gider, bu suretle iş sahaları arasında bir 
devridaim yapardı. Bu suretle on binlerce nüfus* 
maişetini temin ederdi. 

Çukurova'nın zengini pek azdır. Çoğu işçi
likle hayatını geçiren çok fakir insanlardır. 

Bu sene işin içine iş bulma teşekkülü de on 
binlerce insanla girmiş ve bir işsizlik enfilâsyo-
nuna sebep olmuştur. Ve bundan belki büyük 
toprak işleten, nihayet birkaç yüz vatandaşımız 
faydalanmıştır. Yani en aşağı £ - 10 kuruşa top^ 
latâcakları pamuklarını 6 kuruşa toplatmışlar-
dır. Binaenaleyh asıl üzerinde durulması lâzım-
gelen dâva budur. Madalyanın tam ters tarafı 

'bakanımıza gösterilmemiştir. :> 
Bir Seyhan milletvekili olarak şurasını ar-t 

' zetm'eye mecburum. r
 :

 r . • . •; 
Sayın'Bakan Adana'yi teşriflerinde, sağlık 

ve Sigorta Kanununun tatbik edilmeye başla
nacağını,' sayın selefleri zamanında başlanan1 

işçi hastanesi projesinin tatbik edileceğini vâ'-
detselerdi, oradaki işçi sendikalarına lojmanlar 
hakkında verdikleri cevapta; Devlet el atarsa 
size lojman veremeyiz diyeceklerine daha sosyaj 
adalete uygun cevaplar lûtfetselerdi Adana'daT 
ki prestijimiz daha çok kuvvetlenirdi ! 
' S i z e arzedeyim; bu toprak işçileri seçmen 
hakkına da sahip değildirler. Adana'da üç dör^ 
ay kaldıkları için Seçim Kanunundan rey haki 
larını kullanmak için 50 • 60 bin kişi oy dahi 
verememişlerdir. Toprak işçisi favası azametli 
bir dâvadır. Fabrika işçileri haklarını arıyorlar 
ve bizden mütemadiyen malûmat istiyorlar^ Fa--
kat yüz binlerce toprak'işçisi henüz dile dahi 
gelmemiştir. 

Arkadaşlar şu kadarımda kısaca arzedeyim 
ki sayın Bakanın bahsetmiş olduğu bu sıfır işim
de çok büyük facialar • yatmaktadır. Bu facifc 
Hasan Âli faciasından daha ağır bir sıfır faciai-
sı arzetmektedir. Tekrar ediyorum, başınızı ağj-
rıtmayayım, bu kuruma 800 bin lira masraf edij-
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yorlarsa bugünkü şekil işe yaramıyor, bu para
yı pamuk mevsiminde pamuk toplamaya giden 
ameleye dağıtsalar ,en büyük babalığı yapmış 
olurlar, adam başına sekiz lira düşer, 

BAŞKAN — Buyurun Hulusi Bey. 
ÇALIŞMA BAKANI HULÛSl KÖYMEN 

(Bursa) — Sayın Cezmi Türk arkalaşımızm 
yaptıkları tetkiklar ve müşahedeler daha vu
kuflu olabilir. Ama ben, kendilerinin de itiraf 
buyurdukları veçhile, ziraat mevsiminin henüz 
başlamak üzere bulunduğu bir zamanda Adana
na'ya gitmiş, orada ziraat işçiliğinin nasıl cere
yan ettiğine dair salahiyetli kimseleri dinliye-
rek malûmat almış ve mâruzâtta bulunmuştum. 
Bu salahiyetli heyetler Adana Vilâyetini temsil 
edenler ve belediye heyeteri ve görüşleri kıy
metli kimselerdir. Bu arada Ceyhan'daki Bele
diye Heyeti de vardır. 

Yine kendilerinin, bendenizin beyanatımı 
ters madalya olarak tavsif ederken bu-suretle 
bu madalyayı alıp yüze getirmek zaruretini his
settiğini de görüyorum. Ziraat işçilerine bir 
yardım mevzuubahis olduğu kendileri tarafından 
kabul ediliyorsa, ortada ziraat işçisi diye bir 
dâva bulunduğunu bu tarzda itiraf etmiş bulu
nuyorlar demektir. Bu kadar geniş bir zümre, 
bu kadar kesif bir kalabalık elbette ki, Devle
tin bâzı noktalarda ihtimamlarına ihtiyaç gös
terecektir. Bunların başında sıhhi ihtiyaç gelir. 

Yine kendilerinin ifade ettikleri gibi, Çalış
ma Bakanlığı kendilerine iş yerleri temin edin
ceye kadar hiç olmazsa barınabilecek bir yatak, 
içecek bir çorba, hastalarını tedavi edecek bir 
doktor, yanı başında temin edilmek lâzımgeli-
yorsa bunun ayrıca para tevzii suretiyle değil, 
doğrudan doğruya Devlet olarak yapılmasında 
elbetteki daha büyük bir emniyet vardır. 

Bendenize, kendileri Adana'ya gittikleri geçen 
mevsimde îş ve İşçi Bulma müessesesinin yolsuz 
hareketlerinden bahsettiler. 14 Mayıstan sonra 
vukuagelmiş bir hâdise olması itibariyle şüphe
siz ki, iktidar hükümeti böyle bir yolsuzluğun 

.. suali karşısında cevap vermek - mevkiindedir. 
• Ben de devraldığım zamandan evvele matuf ol

makla beraber bu suali cevapsız bırakmamak 
mevkiindeyim. 

Yaptığım tahkikat ve aldığım malûmat gös
teriyor ki, 1950 senesine kadar elçi tâbir edilen 
kimselerin sevku idaresinde vilâyetlere getirilen, 
ve vilâyetle işçi arasında tavassut yapılarak üc-
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retleri tâyin edilen, birer komisyon marifetiyle 
paraları bu elçiler tarafından toplanıp, bunlar 
tarafından kendilerine tevzi edilmiş. Güya ora
da bu iş bulma müessesesi başında bulunan bir 
arkadaş daha ileri giderek yardım gayretiyle bu 
paralar) toplamış ve bu parayı kendisi tevzi et
miştir. Bunun, bu toplayış ve tevziin yolsuz ol
ması dolayısiyle hakkında takibat yapılmıştır. 
Hâdise bundan ibarettir. 

Şimdi gerek bu işin iyi yapılmamalından do
layı o işten kaçmak lüzum ve zarureti olmadığı
na inanmak doğru olmaz. Hattâ birçok suiisti
male sahne olmuş vaziyet vardır diye âmme hiz
metine ait olan o işi büsbütün ortadan kaldırmak 
da elbette ki doğru olamaz. O iş ve mekanizmayı 
hizmet teşkilâtını ortadan kaldırmaya kadar git
menin elbetteki mânası olmaz. Sayın arkadaşla
rım işçi enflâsyonundan bahsettiler. İşçi enflâs
yonunu tahkikatımıza göre iş ve işçi bulma mü* 
essesesi ihdas etmiş değildir, işçi enflâsyonunla el
ciler yapmışlardır. Bu itibarla zamanla işçi ile 
iş veren arasındaki münasebetlerde elciler rolü
nü peyderpey kaldırmak için karar almak zaru-
retindeyiz. Ama bunu vehleten kaldırmak kara
rında değiliz. Bu iş bizzat ele alınacaktır. Yal
nız şu noktayı söyliyeyim ki, işçilere bu elcilerin 
ve bâzı iş verenlerin yaptıkları muameleler hak 
mefhumuna sığmıyan veyahut demokrasi reji
minde tasavvuru bile kabil olmıyan haksızlıklara 
kadar varmıştır. Bunu bir tek misalle arzedeyim: 
Yine Adana'da, bana anlattıklarına göre, pa
muk toplama mevsiminde gelmiş olan işçilerden 
bir kısmı pamuğun ilk elini topladıktan 15 gün 
sonra toplanacak ikinci el pamuk için işçileri 
Adana'da oturtmaya mecbur etmişler. Hattâ git
mek istiyenlerin önüne jandarma çıkararak yo
lunu kesmişler. Bu, geçen seneler devam eden hâ
diselerdir. Vatandaşı kendi emrinde, hizmetinde 
alıkoyduğu zaman iş veren, mutlaka onun orada 
kaldığı müddetçe yevmiyesini ödemek mükellef i-
yetindedir. Bu mükellefiyete kıymet vermek ve 
tanımak icabeder. Vatandaşı günlerce Adana'da 
alakoymaya kimsenin hakkı olmadığı aşikârdır. 
Şimdi bu gibi yolsuzluklar demin arzettiğim gi
bi bir barınak müessesesinin olmamasından ileri 
gelmektedir. İşçiler arasında elçilerin devam 
eden faaliyetlerini kuracağımız bu müessese ile 
ortadan kaldırmak ve bunu Devlete tahmil et
mek kararındayız. işte sizden bu tahsisatı bu se
beple istiyoruz. 
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Nedim ökmen arkadaşımızın buldan okonduk-

ları masraflar iş Bulma Kurumunun masrafla
rına ve gelirlerine taallûk etmektedir. Bu kurum 
Milletlerarası Antlaşmaya -binaen diğer millet
lerde olduğu gibi Büyük Millet Meelisinin yaptı
ğı bir kanunla ve on sene mutlak mecburiyetle 
işlemek üzere teessüs etmiş bir kummdur. Bu 
kurumun iyi işlememesinden dolayı bu kurumu 
bugün ortadan kaldırmaya ahden mâni vardır, 
kanunen imkânsızlıklar vardır. Bu imkânsızlık 
karşısında tek nokta, mevcut olan kurumu faydalı 
bir şekilde işletmektir. Bütün gayretimiz budur. 

Sayın arkadaşlar, şunu düşünmek lâzımgeiir 
ki, 14 Mayıs seçimlerinden sonra iktidarı ele alan 
Hükümetiniz bu gibi sahalarda »elinden gelen 
hiçbir gayreti esirgememektedir. Ben bugün bu 
kanaatin mahsulü olarak huzurunuza çakmış bu
lunuyorum. 

Sayın arkadaşım Cezmi Türk'ün, benim ora
daki beyanatımı nereden aldığını bilmiyorum, 
tamamen yanlış alınmıştır. Ve yanlış olarak ak
settirilmektedir. öyle tahmin «diyorum ki, mu-
lıalİf gazetelerin yaptığı neşriyatı aynı hakikat 
bilerek bu kürsüden ona istinaden konuşmak
tadır. Ben işçi lojmanlarının olmaz dendiğini 
izah etmedim. Lojman dâvası muazzam bîr dâ
vadır. Bunun için büyük paralra ihtiyaç vardır, 
bunu ikmal edebilmek için uzun »amana ihti
yaç vardır, bunlar peyderpey olacaktır, bii?az 
sabır lâzımdır suretinde bir konuşma yaptım. 
Bunu başka şekilde tefsire imkân yoktur. 

Diğer teşekküllerle yaptığım karşılıklı gö
rüşmeler de karşılıklı itminan ve emniyet için
de olmuştur. Bunun aksi beyanat arzettiğim gibi 
hakikata aykırıdır. 

Cezmi Türk arkadaşım da bana bu kadar 
kısa bir görüş ve düşünüşle konuşur nazariyle 
bakmasınlar. Bunu rica ediyorum. Takdir yük
sek "heyetinizindir. 

BAŞKAN — Gezmi Türk. 
NEDlM ÖKMEN (Maraş) — Komisyon adı

na söz istiyorum. 
BAŞKAN — Adı geçtiği için evvelâ Cezmi 

Türk'e söz verdim. 
CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Kısacık bir nok-

' tayı arz ve izah etmeliyim ki bu meseleyi der
hal Hükümet meselesi yapmayı ve 14 Mayıs ve 
daha sonrasındaki ruha aykırı bir hareket gi
bi göstermeyi tasvip ve tecviz edemem, isterse
niz siz tasvip ediniz; bir. 
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İkinci»; dâva büyüktür, derinir dedim ve 

tafsilâtına geçmedim, elçi dâvasına girmedim. 
Bu çok asöffi bir dâvadır. Elçi dâvaayöit hallet
mek, ebgiieari ortadan kaldırıp I§ ve- İşçi Bulma 
Kurumum» maA etmek demektir. 

Çünkü İnsan Hakları Beyannamesi, Birleş
miş Milisler sfcatüsü, beynelmilel çalışma mev
zuatında? yaştığımız andlaşma. bugün elçi kon
ması eewsm& raâmdir. Beyanatıma» da> arzet-
tim, iş büyüktür, derindir, teferruata girmiye-
ceğim. BSitç«Biw darlığı üzerinde, Yüksek Mec
lisi dahşt fazla tasdi etmek istemiyorum?. 

Sayın Bakana şunu da arzedeyim ki çalışma 
dâvası kanundur. Birinci temeli bordur. Toprak 
işçisi dârasmm da esası kanundur. Bu kanun, 
bahsettikleri bu barınaklar bir rozet gibidir, 
çıplak, perişan insanların yakasına takılmış bir 
rozet gibidir. T&s^vvur buyurun 80* bin kişi için 
75 yatak, f afzedin 300 yatak, bu neye yarıya-
caktırforası bir amele pazarıdır, bu amele pa
zarında gün gelir insanlar satılır, insıan emek
lerinin satıldığını maalesef her zaman görürüz. 
Ameleler buraya altı günde bir defa gelirler. 
Ovada, kızgın güneşin altında, gök palasta ka
lırlar. Yine arzediyorum,, haftada bir gün bu
raya gelirler, barınak denilen yere. 

Arkadaşlar,, etüv devrinde değiliz, D. T. T. 
devrindeyiz.. Istıraplar arttıkça yanlış şeylere 
gitnüyelim, memleketin yüz binlerini harcamı-
yaîım. 

Demokrat Parti yeni organizasyon, yeni ham
leler beklerkenr yaklaş yollarda betonlaşırsa ne 
yaçaeağız 1; (Alkışlar) 

B t î ^ E KÖMÎSYÖNU ADINA NEDİM ÖK-
MEN (Maraş)1 — Yhte teessürle arzediyorum ki 
Siayıır Bakanr Yüksek Meclisin çok kıymetli olan 
bir saatönr boşu boşuna; israfa sebep oldular. 
Sayın Bakan takdir buyurmalı ki, ben söze baş
larken.. (Yüksek sesle konuşmalar) 

BAŞKAN — Müsaade buymrun konuşsunlar. 
SÖK. hakkına hürmet edelim. Sonra komisyon 
namına fikir beyaiL ediyorlar. 

BÜT^JKOOİİMYONU ADIMA MEDtM ÖK-
MEN (Devamla^ — Bern bölümüm varidatının 
meısbalı^jBi. »ayaarkftB; lâ-meöi. maddenin A fık
rasını izah etmiştim. Sayın Bakan dinlememiş-
l«r. ^Hîâ4iteş^ilâtımmikaaiîmlairını. bir kere da
hi* okusunlar. Kajmax der ki: Her sene Çalışma 
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Bütçesine.. Efendim bunun Maliye Bakanlığı ile 
alâkası yoktur. Bu faslın? Maliye Bakanlığı Büt

çesinde müzakeresi de yersizdir. Mâruzâtım bu 
kadardır. 

(Reye, reye sesleri) 
ÇALŞMA BAKANI HULÜSÎ KÖYMEN 

(Bursa) — Arkadaşlar;, çok koauşmıyaeağım. 
Yalnız burada va&feli olarak konuşan insanla.-
rın ve yüksek milletvekilleri sayın arkadaşları
nızın her hangi bir şekilde olursa olsun,, bir 
mevzuda, konuştukları şeylerin boşu boşuna ola
rak tavsif edilmesini müşterek duygularınıza 
ve burada hizmet gören arkadaşlarımızın mu
kaddes heyecenma sığdıramam. 

Bu mevzuu ben burada ortaya attım, bunun 
lehinde ve aleyhinde bulunmuş olanlar da da
hil Yüksek Meclis büyük bir alâka ile dinledi. 
Buna boşu boşuna demenin biraz insafsızlık 
olacağını kabul etmek lâzımdır. 

Bir nokta daha var. Ben Bakanlığımızın teş
kilât kanunlarını iyi okumuş bir arkadaşınızım. 
Hukuka da nispetim vardır. Bu A fıkrasındaki 
tahsisat Çalışma Bakanlığına izafe edilmiştir. 
Bu tetkik buyurulursa Çalışma Bakanlığının 
alacağı bir yardımdır. Ve İş ve îşçi bulma mü
essesesine terki esas olarak kabul edilmiş îş ve 
işçi bulma kurumuna yardım olarak devam ede-
gelmiştir. Bu itibarla başka türlü tavsif e ve iza
ha lüzum yoktur. (Kâfi, kâfi sesleri) 

BAŞKAN — Diğer söz alan arkadaşların 
isimlerini okuyorum. 

(Vazgeçtiler sesleri) 
O halde önergeler var, okunacak. 

Yüksek Başkanlığa 
Bu bölüm hakkındaki müzakeEeJear kâfidir. 

Yüksek Heyet tenevvür etmiştir* Kifayetinin re
ye konulmasını arzederiz. 

Tunceli MilletveMli Çankırı Milletvekili 
Hıdıa: Aydm Dr. Celâl Otman 

Yüksek Başkanlığa 
Mesele tavazzuh etmiştir. Müzakerenin,.kifa

yetini arz ve teklif ederim. 
Çanakkale Milletvekili 

Ömer Mart 

BAŞKAM -— Kifayeti müzakereyi oyunuza 
arzediyoram. Eabul edenler... Etmişreştler... Ka
bul edilmişti?. 
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4837 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesinin (A) fıkrası gereğin
ce îş ve İşçi Bulma Kurumuna 
yardım 

BAŞKAN — Efendim, 350 lira konularak bu 
okunan bölümün ihyasını Hükümet teklif edi
yor. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Efendim, bâzı bölümlerden kaldırılan tahsi
satın başka yerlere verilmesine dair önergeler 
var, okunacak. 

Yüksek Başkanlığa 
613 ncü fasıldan kaldırılan 5 000 liralık tah-

Bİsat ile 627 den kaldırılan 10 000 liralık tahsi
satın Türk ocaklarına verilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Tokad 
Hamdi Koyutürk 

Balıkesir 
S. Başkan 

Tokad 
Fevzi Çubuk 

Samsun 
Ş. Uluçay 

Bolu 
Kâmil Kozan 

Bolu 
Mitat Dayıoğlu 

Kocaeli 
Mehmet. Yılmaz 

Sivas 
Şevki Ecevit 
(Okunamadı) 

Sivas 
Bahattin Taner 

Denizli 
Hüsnü Akşit 

Gazianiteb 
Ekrem Cenanı 

Muğla 
Yavuz Başer 

Konya 
Saffet Gürol 

Bolu 
Vahit Yöntem 

Kocaeli 
Salih Kalemcioğlu 

Tokad 
H. ökeren 
Erzurum 

Bahadır Dülger 
Amasya 

Cevdet Topçu 
Samsun 

Haşim Alişan 
Kastamonu 

G. Deniz 
Sivas 

İlhan Dizdar 
Sivas 

Rifat öçten 
Manisa 

Kâzım Taşkent 
Çanakkale 

Süreyya Endik 
Sivas 

Nurettin Ertürk 
Bilecik 

M. K. Korkut 
Gazianteb 

Cevdet San 
Gazianteb 
Ali Ocak 
Samsun 

Firuz Kesim 
Kocaeli 

Mümtaz Kavalcıoğlu 
Kocaeli 

Ekrem Alican 
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Kocaeli 

Hamdi Başak 
Kocaeli 

Yeredoğ Kişioğlu 
Balıkesir 

Muzaffer Emiroğlu 
Balıkesir 

Arif Kalıpsızoğlu 
Manisa 

Nafiz Körez 
Zonguldak 

Cemal Kıpçak 
Rize 

İzzet Akçal 
Trabzon 

M. R. Tarakçıoğlu 
Bolu 

îhsan Gülez 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 

Kocaeli 
Saim önhon 
Kastamonu 

M. A. Mühto 
Balıkesir 

Enver Güreli 
Balıkesir 
V. Asena 

(Okunmadı) 

Zonguldak 
Suat Başol 

Tokad 
Sıtkı Atanç 
Çanakkale 

Ö. Mart 
Ordu 

Refet Aksoy 
Kütahya 

Remzi Koçak 
(Okunamadı) 

SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Takrir 50 imzalıdır. 
SITKI YIRCALI (Balıkesir) -— Ohalde me

sele yok. 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Mad

desi geçti ama. 
BAŞKAN — Yeni bir fasıl açılacak. Yeni 

bir fasıl açılmasını teklif ediyorlar. 
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Arka

daşlar, Yüksek Meclisin yardımlar faslında bu 
akşamki konuşması, ilk defaya mahsus olmak 
üzere tamamen bir ihkakı hak vaziyetinde tecelli 
etmiş bulunuyor. Yüksek Meclisin ihkakı hak 
hususunda göstermiş olduğu yüksek tecelliden 
cesaret alarak 56 arkadaşımızla imzalamış oldu
ğumuz bir takriri huzuru âlinize getirdik. 

Arkadaşlar, şimdiye kadar Devlet Bütçesine 
yük olarak yaşamış olan kurumlarlan kesilmiş 
olan 15 bin liranın, tek parti devrinin bir siyasi 
mağduru olan ve parti nizamı ortadan kalktık
tan sonra tekrar hayat bulmuş olan ve Türk 
milletinin hars ve kültür tarihinde büyük tarihî 
rol oynamış olan ve yeniden kapılarını açmış 
bulunan Türk ocaklarına tahsis edilmesini isti
yorum. 

Gecenin bu geç saatinde sizin, uzun boylu 
nutukları dinlemekten bıktığınızı da biliyorum. 

7 4 0 -



1 : 5 0 â4. 
Fakat gözlerinizde canlandırdığım bu eski parti 
nizâmının gadrine uğramış olan Türk ocaklarını, 
tenkis ettiğimiz bir tahsisatı bu ocaklara ver
mek suretiyle ihya ediniz ve tarihî vazifenizi 
yapınız arkadaşlarım. Benim söyliyeceklerim 
bundan ibarettir. (Reye reye sesleri). 

REMZÎ BUCAK (Diyarbakır) — Efendim, 
Bahadır Dülger arkadaşımızın teklif ettiği şey, 
nihayet siyasi bir mahiyeti haiz olan bir teşek
küle yardımdır, Hazinenin yardım etmiş olma
sıdır. Halbuki biz, prensip olarak... (Siyasi de
ğildir-sesleri) Prensip olarak biz bu gibi teşek
küllere Hazinenin her ne suretle olursa olsun 
yardım etmemesi esasını kabul etmiş bulunuyo
ruz. Şahsan oraya maddeten ve manen yardım 
etmeyi borç bilirim. Ama Devlet Hazinesinden 
her hangi bir yardım yapmak bizim prensipleri
mize aykırıdır, kanaatindeyim. Bu bakımdan 
teklifin reddini teklif ediyorum (Alkışlar). 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü. (Reye reye 
sesleri). 

Çok rica ediyorum. Reye konacak vaziyetleri 
riyaset bilir. Çok istirham ediyorum. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 
KALAFAT (Çanakkale) — Muhterem arkadaş
lar; teklif sahibi Bahadır Dülger arkadaşımız 
burada menafii umumiyeye hadim cemiyetler
den midir diye sordum. Bilmiyorum, dedi. Bu 
itibarla vaziyeti belli olmadan bu şekilde her 
hangi bir yardımın mevzuubahis olmasını ve bu 
hususta yanlış bir karara varmamanızı rica ede
rim (Reye sesleri). 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — öner
geyi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Bir önerge daha vardır okuyo
ruz. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Ankara şehrinin Hükümet merkezi olması 

ve yeni kurulan bir şehir bulunması sebebiyle 
1928 yılında kabul olunan 1351 sayılı Kanunla 
Ankara 'nm esaslı imar işleriyle iştigal eylemek 
üzere ve bir Devlet müessesesi olarak Ankara 
Şehri îmar Müdürlüğü teşkil edilmiştir. 

îmar Müdürlüğü 1351 sayılı Hususi Kanu
nunda tâyin edilen şekilde çalışarak evvelâ 
Ankara'nın umumi imar plânını tanzim etmiş 
ve şimdiye kadar umumi plâna dâhil bulunan 
muhtelif bölgelerin ve semtlerin detaylı imar 
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puanlarının tanzimi ile ciddî bir şekilde meşguİ 
olmuştur.' 

Ankara imar Müdürlüğünün geliri 1351 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesinde tesbit olunduğu 
gibi Muvaz-enei Ümumiyeden her yıl verilen 
tahsisatla temin edilmiştir, Ankara Şehri ima
rının hususi bir kanunla yürütülmesi ve Mu-
vazenei ümumiyeden tahsisat verilmesinin se
bepleri bidayette B. M. Meclisinin bu işi bir 
Devlet işi olarak telâkki etmesinden ileri gel
miştir. Esasen bütün medeni memleketlerde hü
kümet merkezlerinin, hattâ büyük şehirlerin 
imarının Devlet yardımı ile ve Devlet idaresiyle 
yapıldığı malûmunuzdur. 

' îmar Müdürlüğü kurulduğundan beri Mu-
vazenei Ümumiyeden her yıl muntazaman veri
len tahsisatla çalışmıştır. Verilen tahsisatın 
son yıllardaki miktarları aşağıda gösterilmiştir. 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1Ö48 

yılında ' 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

* 135 000 
140 000 
175 000 
135 000 
135 000 
135 000 
55 000 
225 000 
5 000 

Muvazeriei Ümumiyeden verilen tahsisat 
1948 yılma kadar muntazaman devam ettiği 
halde 1948 yılında 5 000 lira tahsisat verilmiş, 
1949 ve 1950 yıllarında hu tahsisat nedense hiç 
verilmemiştir. 1951 yılında da geçen senelere 
uyularak bütçeye bu daire için tahsisat ko
nulmuştur. 

Halbuki İkinci Dünya harbini mütaaMp 1947 
yılından itibaren Ankara'nm imar işleri daha 
ziyade ehemmiyet kesbetmiştir. 1948 yılında ka
bul olunan 5218 sayılı Kanun Ankara'nın, imarı 
ve gecekondu tâbir olunan ruhsatsız yapıların 
bir nizama sokulması maksadiyle sırf Ankara 
için kabul edilmiştir. Bu kanunun tatbikatın
da Ankara îmar Müdürlüğüne mühim vazifeler 
yüklenmiştir. Halen de bu işlerle meşgul bulun
maktadır. 1949 yılında kabul olunan 5431 sayı-
h Kanun gecekondu mahallelerinin tevsii husu
sunda belediyelere yetki vermiştir. Bu sebeple 
be bu dairenin vazifeleri bir misli daha artmış, 
bulunmaktadır. 

Halen Yüksek Meclise sevkedilmiş, bulunan 
İnşaat Yapımını Teşvik ve KolaylaştırmaKaîra-
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; Kütahya 
1. Ş. özgen 

Ankara 

Kayseri Kayseri 
P. Apaydın A. R. Kılıçkale 

Ankara 
0. Ş. Çiçekdağ H. Bulgurlu 

Ankara 
M; F. Fenik 

\ Kütahya 
A. L &ürs©y 
Bfznraiii 
M. Kasan 

Denizli 

Çankırı 
K. Asar 
İçel 

H. Atalay M. 
Denizli 

A. Çobanoğlu 
Ankara 

F. Karabudak S. Âdil 
Kütahya 
% Aysal,' 
Ankara 

H; #. hme 
Ayabn 

;•:,§* Hasaareı 
Zonguldak 
<X Kıpçafe 
-0&mş. • 
m özsay 
Ankara 
"Ö. Buna 

..., • Büeâir 
""'Tİ'"Oran 

İstanbul 
M. Sarol 

Aydm 
A. B, ÖMem 

Konya 
H. ölçmen 

Boaednr 
M. özbey 
Ankara 

D. Bfeerhay 

Okunamadı S. 
İsparta 

S. Bilgiç 
Afyon 

S. Torfilli 
Bilecik 

K. M. Korkut 

Ankara 
R. E*en 

Balıkesir 
S. Yırcalı 

Trabzon 
R. Tarakçı^lu 

Konya 
A. R, Brean 

Erzurum 
M. Yazıcı 
Ankara 

0. T. lltekin 

Okunamadı 
tçel 

H. Fırat 
Konya 

A. Çilingir 
Kütahya 
S. Nasuhoğlu 

Kocaeli 
H. TÜTkand 

Afyon 
A. Güler 

Muğla 
N. Nâdi 
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tek ^iksefe Wednm kaimi buyueulduğu takdir- ' 
de Ankara'nın imarı yeni bir veçhe alaeak ve I 
imar faaliyetleri daha. da artaeaktır. Görülüyor 
kir Ankara'tnızın ima;rı tamamlanmamış bilâkis 
imara taalluk eden plân ve harita işleri çok f ezla 
artBaaştae., 

Bu dairece?, soni iki sene zarfında tahsisat ve
rilmemesi sebebiyle daire kadrosunu azaltmak 
nteeb^riy^inâjB kalmış ve kanunların kendisine 
tahmil efctiği vazileleri başarmakta çok müşkilât 
çekmiştir. 19&t yılında kanunun âmir bulundu
ğu tahsisat verilmediği takdirde İmar Müdürlür 
gü çahşamıy^eapndan, memleketimizin yegâne 
merkezi Hükümeti bulunan güzel Ankara'mızın 
İmar ve inkişafı iyice karışık bk duruma düşe
cektir 

Bu* iaalıat sebepleriyle 19&1 yılı Maliye bütçe-
siiM'yaKrdifalar kısmında açılacak yeni bölüme» 
eski yıllarda olduğu gibi, Ankara îmar Müdür-
Kilüne 200 000 lira tahsisat verilmesini teklif 
eder ve Büyük Meclisten bu tahsisatın kabulünü 
rica ederim. 

mı ö: 
Antalya 

A. Tekelioğlu 
Antalya 

A. Tokuş 
Kütahya 

A. Kavuncu 
Kayseri 

t. Kirazoğlu 

4 
Edirne 

A. Altınalmaz 

Okunamadı 
İsparta 

1. Aksu 
Zonguldak 

A. Yurdabayrak 

Tekirdağ 
Z. Erataman 

Bursa 
N. Yılmaz 

Van 
î. Akın 

Sivas 
N. Ertürk 

BEKİR OYNAÖANLI (Afyon Karahisar) 
—- Arkadaşlar; tasarruf ettiğimiz parayı Bayın
dırlık Bakanlığına verelim köy yollarım yapa*-
hm. Şuraya, burayay Ankara'ya, izmir'e da^ 
ğıtnuyalım arkadaşlar. Teklifim bu. (Bravo ses
leri, alkışlar). 

RAMİZ EREN (Ankara) — Muhterem ar
kadaşlar ,* bugün Ankara 'mn bir talihsizliği 
var: Başşehrimizin en hayati ehemmiyeti haiz-
su tahsisatını kesmiş bulunuyorsunuz. Anka
ra'nın ikinci bir derdi daha var; Meclisin ekse
riyetinin temayülü bu tahsisat talebimizi red
dedeceği kanaatinde olmamıza rağmen biz,, An
kara Şehrine olan vazifemizi yapmış olmak için, 
vaziyeti müdafaa edeceğiz, müsaadenizle. 

Sayın arkadaşlar; Ankara, 1920 senesinde 
merkezi Hükümet olduğu zaman, hepinizin ma
lûmu olduğu üzere, saray ve bir de Anafarta-
lar caddesinden ibaret küçük bir şehirdi. Mer
kezi Hükümet olduktan sonra bu şehrin genişle
miş olmasından ötürü 135,1 sayılı Kanunla 1928 
senesinde bir İmar Müdürlüğü kabul edildi. Bu 
kanunun birinci maddesi, Ankara Şehrinin ima
rına mahsus olmak üzere, İcra Vekilleri Heyeti 
Karariyle, bir İmar Müdürlüğü teşkil olunmuş
tur. Bu kanunun üçüncü maddesinde Ankara 
Şehri İmar İdaresinin, Muvazenei Umumiyeden 
alacağı tahsisatla idare edileceği kabul olunmuş 
bulunmaktadır. Bu kanuna göre bundan evvelki 
Meclisler muhtelif senelerde İmar Müdürlüğüne 
tahsisatlar kabul ve tediye etmişlerdir. En son 
1947 senesine 225 bin lira, 1948 senesinde 5 bin 
lira kabul edilmiş, fakat 1949 ve 1950 senele
rinde, her ne sebeple olduğunu bilmiyorum, bir 
tahsisat kabul olunmamıştır. 

Arkadaşlar; Ankara'nın İmar Müdürlüğü
nün durumu hepinizce malûmdur. Ankara'da 
her sene teşekkül eden kooperatiflerin ihtiyaç
ları İmar müdürlüğü tarafından giderilmekte
dir. Yüksek Meclisin de kurmakta olduğu koo
peratif de tahsisat olmadığı takdirde bu tefek-
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külün vazifesini yapmasına imkân yoktur. Esa
sen tahsisatı olmadığından vazifesini lâyikiyle 
yapamıyan bu müdürlükten Halkın yapmakta 
olduğu şikâyet, tahsisat verilmediği takdirde 
kendi hizmetlerini ifadan âciz olan Ankara Be
lediyesi İmar Müdürlüğünü de omuzuna yüklen
diği takdirde bu vazifeyi yapmasına maddeten 
ve manen imkân yoktur. Esasen (Gürültüler) 
müsaade buyurun. 

BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etme
yin. 

RAMİZ EREN (Devamla) — îmar Müdür
lüğünün kâfi derecede tahsisatı olmadığından 
vatandaşlar arasında şikâyet mevzuu olmakta
dır. 

Bugün Büyük Meclis îmar Müdürlüğünün 
tahsisatım vermediği takdirde, «şasen Merkezi 
Hükümet olması dolayısiyle, belediyenin vazi
felerini îmar Müdürlüğü yapamıyacaktır. (Ya
par, yapar sesleri). 

14 Mayıs seçimleriyle Demokrat Parti ikti
darı ele almış bulunmaktadır. Bu seçimlerden 
sonra yapılan belediye seçimlerini de Ankara'da 
Demokrat Par t i kazanmıştır. (Soldan «her yerde 
kazandı» sesleri). 

Sayın arkadaşlarım, benim kanaatime göre 
îmar Müdürlüğünün vazifesini yapabilmesi için, 
Yüksek Meclisin yardım etmesi lâzımgelir. (Re
ye, reye sesleri). Eğer Yüksek Meclis yardım 
etmezse belediyenin bu vazifeyi yapmamasından 
ötürü şikâyet mevzuu olur, muhalif partiler 
bihakkın tenkide kalkarsa bundan ötürü mesu
liyet Yüksek Meclisinize aittir. (Gürültüler, 
reye, reye sesleri). 

OSMAN ŞEVKÎ ÇÎÇEKDAĞ (Ankara) — 
Sayın arkadaşlar; arkadaşım Ramiz Eren, haki
katen talihsizliğimizi belirtti. Yüksek Heyetin 
karar ve iradesi böyle tecelli etti. Siz memnun
sunuz, biz muztaribiz. Siz memnuniyetinizle 
biz de ıstırabımızla başbaşa kalacağız. 

Şimdi ikinci mevzu şudur : Eğer bir kanun 
meselesi olmasaydı, demin uğradığımız mağlu
biyet kararı karşısında yüksek huzurunuza asla 
çıkmazdık. Fakat bugün yaşamakta olan 1351 
sayılı Kanunla kurulmuş Ankara îmar Müdür
lüğü vardır. Bir de Ankara Belediyesi vardır. 
Vâzıı kanun Ankara'da bir belediye bulunması
na rağmen belediye hizmetleri şehir hizmetlerini 
belediyeler üzerine almışken, Ankara bir baş
kent olması itibariyle, bir de îmar Müdürlüğü 
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I teşkil etmiş, onun kabus tum ^ p m $ <w« b t r 

kadroyu tasdik etmiştir, i m a r i iüdürluğü Ba-
hiliye Vekâletine bağlamıştır. Bu itibarla İç
işleri Bakanlığına b a p ı M r Ankaım Şehiri îmar 
Müdürlüğü vardır. (Soldan €yle ise İçişleri 
Bütçesinde görüşülsün !S6«leri,^«riîiltüâfir). 

Arkadaşlarım, müsaade buyurun, ben maru
zatımı yapayım. Reddetmek, münakaşa etmek 
hakkınızdır. 

REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Usul hakkında 
söz istiyorum, şimdi soyKyeceğim. 

BAŞKAN — Hatip kürsüde iken usul hak
kında söz alamazsınız. 

OSMAN ŞEVKÎ ÇÎÇEKDAĞ (Devamla) — 
Arkadaşlarım; müsaadenizle bu kanunun alâ
kalı maddesini size aynen okuyorum : 

Madde 1. — Ankara #ehrinin esaslı imarına 
ait olarak îeravekillerâ Heyeti karariyle tevdi 
edilecek fişlerle iştigal etmek ve Dadiliye Vekâ
letine merbut ve şahsiyeti hükmüyeyi haiz Bir 
devlet müessesesi olmak üzere (Ankara Şehri 
imar Müdüriyeti) teşkil edilmiştir. 

Madde 2. — Ankara Şehri îmar Müdüriyeti 
şehrin haritasını ikmalden sonra müstakbel plâ
nını ihzara ve bu plânı îcra Vekilleri Heyetin
ce badetfcasdik neşir ve ilâna mecburdur. Bu 
plânda yapılacak tadilât dahi ay&i metaaâme tâ
bidir. Kezalik Müdüriyeti mezkûre müstakbel / 
plânın sureti tathikina mataailik olmak ve i ç - ** 
raatta takip olunacak sırayı da göstermek üze
re ayrıca beş senelik bir tatbikat. programı tan
zim ve icra Vekilleri Heyetince badettasdik 
her sene bütçesine göre bu programı tatbik 
eder. 

Madde 3. — A n k a r a Şehri îmar Müdüriyeti 
mülhak bir bütçe ile idare olunur. Bu bütçeain 
varidatı Müvazenei Umumiyeden tahsil edile
cek mebaliğ ile diğer müessesattan vâki olacak 
muavenetler ve satış ve icar hâsılatı ve saineden 
terekküp eder. 

Şmdi, 1948 yılına kadar muntazam bir bütçe 
ile idare edilmiş ve Maliye Bakanlığının Bütçe
sine konulan yardiöUjdan alınan para ile ve ken
di hususi gelirleri birleştirilmek suretiyle tan
zim edilen bütçesi Dahiliye Bakanlığınca hazır
lanarak îcra Vekilleri Heyetine sunulmuş ve 
îcra Vekilleri Heyetince kabul ve tasdik edil
dikten sonra meriyet mevkiin© ııpmiştir. §im-

I diye kadar usul ve teamül böyle otaınştar. 
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'•'..'. ' İ948 senesinde o zamanki iktidar hiçbir mu

cip sebebe dayanmaksızın ve kanun mevkii me
riyette iken, hükmüne riayet gerekirken bu 
tahsisatı beş. bin liraya indirmiş; (Soldan iyi 
yapmış sesleri) 1949 ve 1950 senelerinde de bu 
yardımı' tamamen kaldırmıştır. 

Bir kanunla mtiesseses bu Ankara îmar Mü
düriyetinin 112 memur ve müstahdemi Ankara 
şehrinin imarı hizmetinde çalışmaktadır. 

Şimdi kanun berdevamdır. Fakat şimdiye 
kadar arsasını satmış şu işi yapmıştır. Ankara 
şehrinde bu kanunun tahmil ettiği vazifeyi An
kara îmar Müdürlüğü yürütmektedir. İki gün 
sonra bütün Devlet memurları, bütün Devlet 
müstahdemleri tahsisatlarını alacaklardır. Bu 
parayı yermezsek mühendisi, memuru, daktilo
su ile beraber 120 müstahdem on para alamıya-
caktır. Bunun müdürünü Dahiliye Vekili inha 
ediyor. îcra Vekilleri karariyle tâyin ediliyor. 

. Cumhurbaşkanı tasdik ediyor. Böyle bir müdürü 
var. , 

Şimdi böyle bir müdürü ve kadrosu mevcut 
iken.... (Gürültüler) İnanmazsanız dördüncü 
maddeyi okuyayım efendim. (Lüzum yok sesleri) 

Tahsisat vermediğiniz takdirde bu kadro iki 
gün sonra muattal bir vaziyette kalacak, hepsi 
sizlere ve bizlere dehalet edecek, maaş ve hak is
temek durumunda kalacaktır. 

Arkadaşlarım, bu iş bir his mevzuu değildir, 
bir kanun meselesidir; Bu, geçmiş iktidarların ka
le almadığı, nazara almadığı bir keyfiyet üzerin
de, biz de onlara iktifa etmek suretiyle yanlış bir 
istikamet takip çtmiyelim. Çünkü bu, kanunun 
bir âmir hükmüdür, buna riayetkar olmak sure
tiyle bu müesseseye hayatiyet verelim. Kaldı ki, 
Meclisi Âlinize gelecek iki'kanun Vardır, bunlar 
gecekondu meselesini- halledecektir, bunu tatbik 
edecek olan bu müessesedir, Ankara'ya şimdiye 
kadar milyonlar sarf edilmiştir, fakat imarı henüz 
bitmemiştir, bu müesseseye şiddetle ihtiyaç var
dır. Binaenaleyh bu müessesenin vazifesini hak-
kiyle yapabilmesi için şu 200 000 lira yardımın 
verilmesini sizin takdirinize arzediyorum. 

BAŞKAN — Celâl Yardımcı... 
REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Söz sırası be

nim. 
BAŞKAN — Buyuun. 

. REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Büyük bir 
üzüntü içerisindeyim, Arkadaşımız Meclisin te
mayülünü biliyorum dedi ve yarım saat Meclis 
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işgal edildi. Bir taraftan Mecliste kanunsuz bir 
teklif üzerinde saatlerce münakaşa ediliyor. Bu 
tekliflerini geri alsınlar, sonunda yine haksız çı
kacaklardır. 

BAŞKAN — Celâl Yardımcı. 
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Arkadaşlar 

Ankara'nın imarından bahsedildi. Ve milletin 
bütçesinden bu imar için yeniden 200 000 lira
ya yakın bir tahsisat istendi. Türk Milleti isti-
taatmın fevkmda fedakârlığa katlanarak bu gü
zel şehri imar etti. Allah âbad etsin. Fakat 
bundan sonra.artık bu gaye için bir şey vere
mez. Ankara'da Bir İmar Müdürlüğü varmış, 
120 kişilik bir kadrosu varmış, fakat aşikârdır 
ki iki seneden beri buraya hiçbir tahsisat ayrıl
mamıştır. Binaenaleyh bu kadro niçin kendisini 
tasfiye etmemiştir. Bugün bu kadro için yeni
den heyetinizden tahsisat istemenin mânası 
varmı? Kaldı ki mesele Bütçe Komisyonunda da
hi müzakere edilmiştir. Ve teklif komisyonda 

' reddedilmiştir. Buna rağmen, yüksek heyetiniz 
bu Milletin parasını kıskanç bir hassasiyetle 
muhafaza için su gibi ehemmiyetli bir mesele
de bile titiz davranarak beş para vermemek hu
susunda azimkar davranmasına rağmen zaten 
mamur olan bu şehir için ayrıca imar diye bir 
para ayrılmasını istemek bu Milletin takatini 
hesaba katmamak demektir. Hal ve vaziyet bu 
merkezde iken muhterem arkadaşım Ramiz kür
süye teşrif ettiler ve biz Ankara'ya karşı vazi
femizi göreceğiz, buna mecburuz dediler. Evet, 
Ankara da bu Milletin bir göz bebeğidir ve par
çasıdır. Fakat bizim için Ankara, İzmir, Ağrı 
Diyarbakır diye bir şey yoktur. 

Bununla muhterem Halide Edip Hanımefen
diye de şu cevabı arzetmek isterim. Bu memle
ketin içinde bölge, bölgecilik diye bir zihniyet 
mevcut değildir. Ve olmıyacaktır. Bundan son-

' ra bu zihniyet artık ölmüştür. -
Binaenaleyh' muhterem Ramiz arkadaşım 

Ankara için vazifesini ifada muhtardır, fakat 
ben de bütün bir vatan için vazifemi ifa maksa-
diyle heyeti celilenizi bütün Anadolu için ve 
Türk Milletinin kasası için sizi her zaman ol
duğu gibi titiz bulunmaya saygıyle davet ede
rim. (Alkışlar) 

HÜSNÜ AKŞİT (Denizli) — Hükümetten 
bir sual' soracağım. 

BAŞKAN — Usul hakkında bir arkadaş söz 
istiyor. r 
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CEVDET BAYBUBA (Gümüşane) — Mtûı-

terem arkadaşlar, ben leh" ve aleyhinde konuş-
mıyacağım. 

Osman Şevki Çiçekdağj ortada kanun var
dır, binaenaleyh bunun tahsisatı kalan buyur
dular. 3196 sarılı ve 31 . V . 1937 tarihli kanun 
bu İmar î^üdürlüğünü Ankara Belediyesine 
bağlamıştır. îate kanun burada. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendini Hükümete bir sual 
tevcih ediliyor. (Reye reye «isleri) 

HüSNtr Â&^m (©esâsü) — Yaaftetim. 
BAŞKAN ^- Bfiendım, o» kişi; kadar söz 

alan vardı?. Beş, a»k«4aş konuçmuşttur. Şssdi 
verilmiş bir, önerge vai-dar, î|C&şakerenin yeter
liğine dairdir. Müsaade edfinseniz-bıı»u okuya
lım. 

Başkanbğa 
Mesele tavaazuh etmiştk-. Oya konuküa*m 

teklif ederie, 
EdİHie Milletvekili Gaü»eaan Milletvekili 
Arif Alimalmaz Mazhar Şener 

Siird Milletvekili 
Şefik Türkdoğan 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini kabul eden* 
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Yeterlik kabul •edilmiş, esasa taallûk eden 
öj9*p|gp da evvelce okunmuştur. Bütçeye Ankara 
Jfeftş̂  J^ü4%iü#ü iqm 200 big, lisa konmasına 
m4it.edeir olan imerg-enin dikkate alıumaaıru 
kabuL edenler., Etmiyenler... Düşkate alııynafi 
kabul *4iln}emjgı%. 

J ^ m İ a j â » m ü ^ û r e f g ^ Şmm e$$ctru* 
B. Lica 

Onarma işleri 2 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyeuler... Kabul edilmiştir. 
Taşkışla tadilâtiyle diğer onar
malar için İstanbul Teknik 
Üniversitesine 2 000 060 
BAŞKAN '— Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

963 Tıp sitesi tesisi ve diğer yapı 
onarma işleri için İstanbul 
tfniversitegine 5 510 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

904 Onarma işleri karşılığı olarak 
Ankara Üniversitesine 1 308 256 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
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Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Onarma işleri karşılığı olarak 
Hudut ve Sahiller Sağhfe Ge
nel Müdürlüğüne 
BAŞKAN — Kabul edenleR... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yatırımlar için Beden Terbiye
si Genel Müdürlüğüne 
BAŞKAN — Kabul ejfeater... 
Etmiyenler... Kabul eddlmiŞfii:. ' 
Bamga ve Basımevi demirbaş-
larmdan meveufc makine ve 
arakların omtrılması ve yeni 
lenmeai 10 000 
BAŞKAN - . Eabut edenler... 
EtmijîBÜer... Kabul edilmiştir. 
MÜH Emlâk tefevvuk ve satın-
alma-fiderleri 303 200 
BAŞKAM — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul Silmiştir, 
4604 sayılı Kanun gereğinee 
sermayesine mahsuben Türkiye 
Zirai Donatım burumuna 1 50Ö 000 
BA§KAN — Kabul edenler... 
Etoiyâftter... M M İ eflöinifüıe; 
3202 sayılı Kanun gereğjnçe Zi
raat Bankasına ödenecek serma
ye karşılığı 7 859 ŞpO 
BAŞKAN — %Çul e^ejıler... 
]|tmiyenler... Kabul edilmiştir. 
3202 sayüı Kanunun 6 ncı mad
desi gereğfam JSiraM îl&nlş*!»-
na $$eneçel| ihtiyat şejmıpe 
karşılığı 1 ($0 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
4947 saytfı gaaun gereğince ser
mayesine mahsuben Türkiye 
Jlmlâk Kredi Bankasına 5 ($0 000 
BAŞKAN — S b u l edenler... 
Etmiyenler... Ka,bül edilmiştir. 
3827 sayılı Kanun gereğince 
satınajlına^eak taşıtlar kaçlığa 2 742 000 
BAŞ&İN — Kakül e4en|er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sermayesine mahsuben Devlet 
Kâğıt ve Basım Genel Müdür-
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B. Lira 

lüğüne 2 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

915 3867 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak ödemeler 3 151 898 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

916 5539 sayılı Kanunun 20 nci mad
desi gereğince Karayolları Ge
nel Müdürlüğüne yapılacak öde
meler karşılığı 50 690 494 
BAŞKAN -.• Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

917 5539 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesinin 5 nci fıkrası gere
ğince Karayolları Genel Müdür
lüğüne 23 559 503 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı Bütçesi bitmiştir. 

Devlet Borçları Bütçesi: 

BAŞKAN —• Vakit gelmiş olmasına rağmen 
müsaade ederseniz bu bütçeyi de bitirelim. (Bi
tirelim sesleri) Devamı kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
801 Emekli dul ye yetim aylık ve 

ödenekleri 79 431 200 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir.' 

802 Vatani hizmetler karşılığı aylık
lar 455 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

803 551 sayılı Kanun gereğince ma
lûllere verlecek arazi bedeli 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

804 5434 sayılı Kanun gereğince Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli San
dığına yapılacak ödemeler kar
şılığı 11 481 401 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
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B. Lir* 
805 2094 sayılı Kanun gereğince çı

karılan (îkramiyeli % 5 faizli 
1933 İstikrazı) tahvilleri 1131500 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

806 2463 ve 2614 sayılı kanunlar ge
reğince çıkarılan (% 7 gelirli 
Sivas - Erzurum Demiryolu 1934 
İstikrazı) tahvilleri 2 847 400 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

807 3322 sayılı Kanun gereğince çıka
rılan (ikramiye ve % 5 faizli 
1938 İstikrazı) tahvilleri 783 100 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

808 4057 ve 4625 sayılı kanunlar ge
reğince çıkarılan (1941 Demir
yolu İstikrazı) tahvilleri 5 614 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

809 4275 sayılı Kanun gereğince çı
karılan (Millî Müdafaa İstikrazı) 
tahvilleri 12 784 500 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 
ŞEVKİ HASIRCI (Aydın) — Bütçe Komis

yonu raportörlerinin bütçeye ilişik raporunda 
gördüğümüz Devlet borçlarında 31 . XII . 1949 
tarihinde 2 148 887 498 lira iken 31.Xn.1950 
tarihinde borç 2 565 546 236 liraya çıkmıştır. 
Şu vaziyet karşısında geçen seneye nazaran 
416 658 738 lira artmıştır. Bu artışın sebebi ne
dir? Bunun izahını sayın Maliye Bakanımızdan 
rica ediyorum. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA ABİDİN PO-
tuoğlu (Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar,, ha
kikaten bu borçlar meselesinde temas suretiyle 
bu bapta bana konuşmak fırsatı verdiği için 
Hasırcı arkadaşıma teşekkür ederim. Ben ister
dim ki Devletin en mühim meselelerinden biri 
olan borçlar meselesinde muhalefet de fikirle
rini söylesin. Fakat muhalefet en ufak polemik 
meselelerde saatlerce konuştukları ve politika 
yaptıkları halde (Kimse yok sesleri). 

Maalesef memleketin en mühim meselelesin-
den biri olan borçlar meselesinde ve bütçenin 
giderlerinin % 20 sini teşkil eden masraf kı
sımlarında muhalefetin sükût etmesi hakikaten 
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acıdır. Ama bu sükûtlarını zaruri görmek lâ
zımdır. Zira bu borçlar meselesini kurcalamak 
elbette işlerine gelmezdi. 

Şimdi hakikaten zihinlerde bir istifham var. 
Acaba Demokrat Parti iktidara geldiği vakit ne 
kadar borç devir almıştır? Bunun tesbiti iktiza 
ettiği gibi 1949 ve 1950 senelerinde 416 milyon 
liralık bir borç tezayüdû görünüyor. Acaba bu 
artışın sebebi nedir? Ve bugün 2,5 milyar lirayı 
aşan borç demokrat Partiye mi aittir, yoksa eski 
iktidara mı ait olduğunun tesbiti çok yerinde 
olur kanaatindeyim. Onun için kısa olarak biraz 
vaktinizi alacağım. Geçen sene ile borçların 
artış mukayesesini yaptığımız takdirde; 31.XII. 
1949 da Genel Bütçeye ait umumi borçlar 
400 007 354 liradır. 31.XII.1950 de 1 625 877 534 
liradır. Artış 225 870 180 liradır. İktisadi Dev
let Teşekkülleri 31.XII.1949 da 295 600 767 lira 
iken 31. XII . 1950 de 389 270 206 lira olup, ar
tış 93 669 439 liradır. 

Katma bütçeler 31. XII. 1949 da 435 352 862 
lira iken; 31. XII . 1950 de 530 979 402 lira ki, 
artış 95 626 540 liradır. 

Diğer müesseselere ait borçlar ise 31. XII. 
1949 da 17 926 515 lira, 31. XII. 1950 de 
19 419 194 liradır. Artış, 1 492 579 liradır, 

Yekûn olarak bütün Devlet borçları 31. XII. 
1949 da 2 148 887 498 lira, 31. XII . 1950 de 
2 565 546 236 lira olmak üzere geçen seneye na
zaran 416 658 738 liralık bir artış vardır. 

Bunların artış sebeplerini tetkik ettiğimiz 
zaman şu vaziyetle karşılaşıyoruz. Bunun 100 
milyon lirası 1949 senesi Bütçe açığını kapamak 
üzere Emekli Sandığından alınması lâzımgelen is
tikrazı dahilî olup Emekli Sandığının 1950 yılı 
başında tatbik mevkiine geçmesi dolayısiyle bu 
parayı 1949 yılı içinde istikraz muamelesinin 
yapılamaması ve parayı ozaman Hazine bonosu 
ile karşılıyarak 1949 yılı Bütçesi açığı için eski 
iktidarın Şubat 1950 tarihinde 100 milyon lira
lık Emekli Sandığından yapmış olduğu istikraz
dır. 101 milyon lirası da 1948 - 1949 devresinde 
Marshall yardımından aldığımız malları karşı
lamak üzere yapılan anlaşma mucibince Ameri
kalılara Haziran 1950 tarihinde verilen borç bo
nosu ki bu da tamamen eski iktidara ait bir 
borçttur. 109 milyon lirası ise keza Devlet De
miryolları, Denizyolları ve P. T. T. nin 1950 
senesi bütçe açıklarından ibarettir. 

Burada 96 milyon lira bir artış vardır ki, bu 
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da Toprak Mahsulleri Ofisinin ve iki ay evvelki 
tarihte mevcut olan stoklarından ileri gelmek
tedir. Şunu arzedebilirim ki, bu borçların ar
tışı tamamen eski iktidara aittir ve halen mev
cut olan ve eski iktidarın bize devrettiği borç 
ise tam 2 565 546 236 liradır. 

Ve yine bundan başka tediye şartları üze
rinde henüz anlaşmaya varılmamış ve nasıl bir 
netice vereceği belli olmıyan mühim miktarda 
bir borçla beraber yine 1950 Bütçesi açığı için 
Emekli Sandığına elli milyon lira borçlanılmış
tır ki, bunların da bu borca ilâve edilmesi lâ-
zımgelir ki bize devrolunan borç miktarı üç mil
yara yaklaşmış bulunmaktadır. 

Bundan dolayı Hasırcı arkadaşıma tekrar 
teşekkür ederim. (Rakam olarak nedir? ses
leri) Üç milyara yakındır... 

BAŞKAN — 809 ncu bölümü kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
810 4938 sayılı Kanun gereğince 

çıkarılan (Kalkınma İstikrazı) 
tahvilleri 11 277 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

811 5072 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan % 6 faizli 1947 Hazine 
tahvilleri 19 783 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

812 5185 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan (% 6 faizli 1948 İstik
razı) tahvilleri 10 416 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

813 4753 ve 5618 sayılı kanunlar ge
reğince çıkarılan (Toprak tah
villeri) 590 781 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

814 5382 sayılı Kanun gereğince çı
karılan (1949 İstikrazı) tahvil
leri 10 483 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

815 459 sayılı Genel Mahsup Kanu
nu gereğince çıkarılan (% 2 
faizli Hazine tahvilleri) nin 
1932 - 1951 yılları kupon bedel-
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teriyle na&den ödeneeek kesir
leri- 70 000 
MŞ&AN — Kabul! edimler... 
KtttM^nler... Kabul edilmiştir. 

816 1513, 2248, 236% WQ£, 28Ö& ve 
3623> sarılı kanunlar gereğince 
sakien» ödenecek borçla.rla k&l-
dırılmış üatıa^ Devletinden dev
redilen borçlar 16 000 
B&iigMf — Kabul edeni**... 
Btra%enleîi... Eabul' edibnişfcir. 

0 Olâ^ıüstü ödenek karşılıkla
rından doğan boijşiftrıa* itfa h#-
deUeri* 0 

NECİP BÎLGE (Niğde) — Efendim, sabrı
nızı suiistimal etmemek için kısa keseceğim. 

Yalnız şu tahsisatı kesilmiş, olan (0) bolü
mü üzerindeki mülâhazalarımı arzetmek istiyo
rum; 

Bütçe Kanunu tasarısında ve Bütçe Komisyo
nu raporunda bu (0) bölümüne ait tahsisatın ni
çin kaldırıldığı hakkında kısacık, 2,3 cümlelik bir 
malûmat vardır. Fakat bu tatmin ediöi değil
dir. Çünkü aydınlatıcı hiç bir malûmat, hiçbir 
rakam verilmemektedir. Hükümet tasarısında 
deniyor ki; 1934 - 1944 yılları zarfında muhtelif 
kanunlarla kabul olunan olağanüstü Ödenekle
rin karşılığını teşkil eden dalgalı borçların art
tığı 329, 651, 6S9 liradır. Bü borcun bütçeye ko
nacak ödeöefcie itfesı iea%etmekte«ni\ Halen bu 
borç Hazine mevcudundan öd&ımi| bulnnmakta-
titot,dfcftdifeten sonra «bukısmın borçla mahsubu 
için Bütçe-Rf«ftunu il^ayrıca teklif yakıldığından 
1951 malî yiîıiçm ödenek teklif edilmemiştir » 
cümlesi ilâve eltomaiftadır. 

Bütçe Komisyonu raporunun 211 nci sayfa
sında da aynı mevzuda « Bütçe Kanunu tasarı
sında teklif edilen bir madde ile bu hazine mat
lûbundan 150; milyon liranın mahsubu derpiş 
edildiğinden, bu yıl bütçesine4 herhatıgi bir öde
nek konulmamıştır. »denmektedir. Görülüyor-
ki bu meseles yani olağanüstü ödenek karşılıkla
rından doğanv borçların" itfa bedellerine ait olan 
bu bölüme para feonmaması Bütçe Kanunu tasa
rısının 21 neims^ieri ile ilgilidir. Bu mac&ie 
hakkındaki mülâİMMtalsrım] »ırasında arzedece-
ğim. 

Şimdilik; karşılığı konmamış olan o> bölümü 
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üzerinde duyacağım. Bu bölümde= konan tahsi
sat f a s i l i d e ödenek kanunları ile kabul edilmiş 
olan karşılıklardan doğan büççlam tahsis edil
mek üzere; konulmaktadır. Pakat bu borçların 
miktarı nedir? Bilmiyomız, Binaenaleyh, Hükü
metten; veya Komisyon^ Sözcüsünden ricam şu
dur : Bu borçları doğuran f evkal&de ödenek- ka
nunu w miktarda*!, hatebnda' bize malûmat ve
rirlerse çok faydalı olacaktır. 

Diğer taraftan bu olağanüstü* ödenek karşı
lıklarından doğan borçların yalnız 1946 yılında 
653 milyon lira olduğunu biliyoruz. 653 milyon 
liradan ibaret olan borcun ödenmesi için 1046 
da 134,5 milyon; 1947 de 50 milyon, 194» âe 20 
milyon lira, 1949 da 250 bin, 1930 de 150 bin 
lira tahsis; edilmif bulunmaktadır. Şunu arzet
mek isterim ki; 

Burada daima denk bütçe ve düzgün ödeme 
efsanesi ileri sürülmüştür. Halbuki şu vereceğim 
izahat bunun hakiki bir efsaneden ibaret oldu
ğunu gösterecektir. 

Şimdi 653 milyon liralık borç için arzettiğim 
senelerin bütçelerine konan paraya aynı zaman
da 1947 bütçesinin 20 nci maddesinin verdiği 
salâhiyete göre altın ve döviz revalüasyon far
kından ödenmiş olan 229 milyonu ilâve edelim. 
Yekûn olarak 484 milyon liranın ödenmiş olması 
icabeder. Şu vaziyete göre bu miktarı, yani 484 
milyonu 653 milyondan çıkardığımız zaman 169 
milyon kalması icabeder. Yani bakiye borç, ola
ğanüstü ödenekler karşılığından kalan borç mik
tarı 169 milyon olması icabederken 1951 Bütçesi 
tasarısında bunun 329 milyon olduğu ifade edil
mektedir. 

Şu halde evvelce konulmuş, olan ödeneklerin 
'borcun itfasında kullanılmadığı anlaşılmaktadır. 

O halde : 
1. Maliye "Vekilimin veya Bütçe JÇçmişyonu 

Sözcüsünün, bütçeye: teanmuş> dan saraların tah
sis yerine s^edjümemiş. ise neıreye sarfediidiği-
nin izahını riea edjgşoa'um. 

2. Tasarıya göre berçlartn bir miktarı Hazi
ne mevcudundan Ö êjamigbir. Bu mevcudun men-
toaı nepesi^F? (Mir favaları ise bu faz4a3»̂ Ki 
Hazine mevcudu avası&a alınmasını temin eden 
kanuni hükümler (hangileridir? 

3. Bu borçlan doğuran olağanüstü ödenek 
kanunlarının tarih ve numaralan ile bunlarla 
verilen ödenek mik*aı*lan ye yekûnu baklanda 

*— TU-**. 
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CEVDET BAYBURA (Gümüşane) — Muh-

terem arltad&şlâr, ben leh v e a l e m i n d e könüş-
miyacağım. 

Osman Şevki Çiçekdağ, ortada kantin var
dır, binaenaleyh 'bunun tahsisatı kalsın buyur
dular. 3196 sayılı ve 31 . V . 1937 tarihli kanun 
bu imar Müdürlüğünü Ankara Belediyesine 
bağlamıştır, îşte kanun buraca. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim Hükümete bir sual 
tevcih ediliyor. (Reye reye Sesleri) 

HÜSNÜ AKŞİT (Denizli) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Efendim, ön kişi kfedar söz 

alan vardır. Beş arkadaş kondurmuştur. Şimdi 
verilmiş bir önerge vaısdır. Mlfeakerenin yeter-
ttğiüe dairdir. Müsaade ederseniz bunu okuya
lım. 

Başkanlığa 
Mesele t&vazzuh etmiştir. Oya koîirflmüiftî 

teklif edarlz. 
Ödlrne MilletveMi Giresun Müleivekili 
Arif AKıı^hnaz Mazİtar Şener 

SHrd Milletvekili 
Şef ik Türkdoğân 

)ŞİL.ŞKAN — Yeterlik önergesini kabul eden* 
ler... Etmiyenler... Kabul «edilmiştir efendim. 

Yeterlik kabul «edilmiş, esasa taallûk eden 
önerge 4 e evvelce okunmtişttfr. Bütçeye Ankara 

^&S3«r^üdüfclüğü için 200 bin Mra konmasına 
öfütedair olan önergenin dikkate alinmasimı 
Sabiti, edenler., Etmiyeaier... B&kftte alınması 
l^b»l e4üme»tfştir. 

Bölümlerin müzakeresine deva'm ediyoruz. 

s. y™ 
•ftöt HÖÖferiaft işleri 2âÖ0#O 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
îfedyenier... Kabul edilmiştir. 

# 2 ftşkışlâ tâ^âtr^îe diğer onâr-
m%î&r için İstanbul Teknik 
<lnîversîWsîfte 2 ÖÖÖ GÖO 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
femı^nîer... Kabul edilmiştir. 

WS Trf> sitesi telsisi ve diğer yapı 
onarma işleri için İstanbul 
fnîverT^teÜhe 5 510 000 
BAŞKAM — Kabul edenler... 
ÎHimiyenler... Kabul edSmişlır. 

Wb Onarma işleri karşılîğı olarak 
Ankaratfofrersitesine 1 308 256 

— İ£abul edtole'r... 
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Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
905 Onarma işleri karşılığı bl irak 

Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğüne 67 080 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

906 Yatırımlar için Beden Terbiye
si .Genel Müömrlüğühe 37 502 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul e ^ m # i r . 

907 Damga ve Basımevi demirbaş-
larından meTelit makine ye 
ar*$lann önirılntaBi ve yeni 
lenmeai 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenleT... 
Btmiytoer... Kabul edüml^tir. 

108 MÜH Emlâk tefevvüz ve satm
alısı ^ Ş r l l r i 103 200 
BASKİN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edüınişth*. 

909 4604 sayılı Kanun gereğince 
sermayesine mahsuben Türkiye 
Zirai Donatım Kurumuna 1 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Stmiyenle>... KaMl edilmiştir. 

910 3202 sayılı Kanun gere^tnoe Zi
raat Bankasına ödenecek serma
ye karşılığı 7 859 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

911 3202 sayılı Kanunnn 6 n a m«& 
desi gereğince Ziraat bankası
na Menecfek ihtiyat sermâye 
karşılığı 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

912 4947 sayah Kanun gereğince ser
mayesine mahsuben Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasına 5 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

913 3827 sayılı Kanun gereğince 
satınalınacak. taşıtlar karşılığı 2 742 000 
BAŞKAN —- «Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

914 Sermayesine mahsuben Devlet 
Kâğıt ve BtMînı Genel Mütîür-
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lüğüne 2 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

915 3867 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak ödemeler 3 151 898 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

916 5539 sayıh Kanunun 20 nci mad
desi gereğince Karayolları Ge
nel Müdürlüğüne yapılacak öde
meler karşılığı 50 690 494 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

917 5539 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesinin 5 nci fıkrası gere
ğince Karayolları Genel Müdür
lüğüne 23 559 503 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı Bütçesi bitmiştir. 

Devlet Borçlan Bütçesi: 

BAŞKAN — Vakit gelmiş olmasına rağmen 
müsaade ederseniz bu bütçeyi de bitirelim. (Bi
tirelim sesleri) Devamı kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
801 Emekli dul ve yetim aylık ve 

ödenekleri 79 431 200 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

802 Vatani hizmetler karşılığı aylık
lar 455 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

803 551 sayılı Kanun gereğince ma
lûllere verlecek arazi bedeli 50 000" 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

804 5434 sayılı Kanun gereğince Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli San
dığına yapılacak ödemeler kar
şılığı 11 481 401 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
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805 2094 sayılı Kanun gereğince çı
karılan (tkramiyeli % 5 faizli 
1933 İstikrazı) tahvilleri 1 131 500 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

806 2463 ve 2614 sayılı kanunlar ge
reğince çıkarılan (% 7 gelirli 
Sivas - Erzurum Demiryolu 1934 
İstikrazı) tahvilleri 2 847 400 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

807 3322 sayılı Kanun gereğince çıka
rılan (ikramiye ve % 5 faizli 
1938 İstikrazı) tahvilleri 783 100 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

808 4057 ve 4625 sayılı kanunlar ge
reğince çıkarılan (1941 Demir
yolu İstikrazı) tahvilleri 5 614 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

809 4275 sayılı Kanun gereğince çı
karılan (Millî Müdafaa istikrazı) 
tahvilleri 12 784 500 

BAŞKAN —• Söz istiyen var mı? 
ŞEVKÎ HASIRCI (Aydın) — Bütçe Komis

yonu raportörlerinin bütçeye ilişik raporunda 
gördüğümüz Devlet borçlarında 31 . XII . 1949 
tarihinde 2 148 887 498 lira iken 31.XDT.1950 
tarihinde borç 2 565 546 236 lirayâT çıkmıştır. 
Şu vaziyet karşısında geçen seneye nazaran 
416 658 738 lira artmıştır. Bu artışın sebebi ne
dir? Bunun izahını sayın Maliye Bakanımızdan 
rica ediyorum. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA ABİDİN PO-
tuoğlu (Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar, ha
kikaten bu borçlar meselesinde temas suretiyle 
bu bapta bana konuşmak fırsatı verdiği için 
Hasırcı arkadaşıma teşekkür ederim. Ben ister
dim ki Devletin en mühim meselelerinden biri 
olan borçlar meselesinde muhalefet de fikirle
rini söylesin. Fakat muhalefet en ufak polemik 
meselelerde saatlerce konuştukları ve politika 
yaptıkları halde (Kimse yok sesleri). 

Maalesef memleketin en mühim meselelesin-
den biri olan borçlar meselesinde ve bütçenin 
giderlerinin % 20 sini teşkil eden masraf kı
sımlarında muhalefetin sükût etmesi hakikaten 
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acıdır. Ama bu sükûtlarını zaruri görmek lâ
zımdır. Zira bu borçlar meselesini kurcalamak 
elbette işlerine gelmezdi. 

Şimdi hakikaten zihinlerde bir istifham var. 
Acaba Demokrat Parti iktidara geldiği vakit ne 
kadar borç devir almıştır? Bunun tesbiti iktiza 
ettiği gibi 1949 ve 1950 senelerinde 416 milyon 
liralık bir borç tezayüdû görünüyor. Acaba bu 
artışın sebebi nedir? Ve bugün 2,5 milyar lirayı 
aşan borç demokrat Partiye mi aittir, yoksa eski 
iktidara mı ait olduğunun tesbiti çok yerinde 
olur kanaatindeyim. Onun için kısa olarak biraz 
vaktinizi alacağım. Geçen sene ile borçların 
artış mukayesesini yaptığımız takdirde; 31.XII. 
1949 da Genel Bütçeye ait umumi borçlar 
400 007 354 liradır. 31.XII.1950 de 1 625 877 534 
liradır. Artış 225 870 180 liradır. İktisadi Dev
let Teşekkülleri 31.XII.1949 da 295 600 767 lira 
iken 3 1 . X I I . 1950 de 389 2T10 206 lira olup, ar
tış 93 669 439 liradır. 

Katma bütçeler 31 . X I I . 1949 da 435 352 862 
lira iken; 3 1 . X I I . 1950 de 530 979 402 lira ki, 

'artış 95 626 540 liradır. 
Diğer müesseselere ait borçlar ise 31 . XII. 

1949 da 17 926 515 lira, 3 1 . X I I . 1950 de 
19 419 194 liradır. Artış, 1 492 579 liradır, 

Yekûn olarak bütün Devlet borçları 3 1 . XII. 
1949 da 2 148 887 498 lira, 3 1 . X I I . 1950 de 
2 565 546 236 lira olmak üzere geçen seneye na
zaran 416 658 738 liralık bir artış vardır. 

Bunların artış sebeplerini tetkik ettiğimiz 
zaman şu vaziyetle karşılaşıyoruz. Bunun 100 
milyon lirası 1949 senesi Bütçe açığını kapamak 
üzere Emekli Sandığından alınması lâfcımgelen is
tikrazı dahilî olup Emekli Sandığının 1950 yılı 
başında tatbik mevkiine geçmesi dolayısiyle bu 
parayı 1949 yılı içinde istikraz muamelesinin 
yapılamaması ve parayı ozaman Hazine bonosu 
ile karşılıyarak 1949 yılı Bütçesi açığı için eski 
iktidarın Şubat 1950 tarihinde 100 milyon lira
lık Emekli Sandığından yapmış olduğu istikraz
dır. 101 milyon lirası da 1948 - 1949 devresinde 
Marshall yardımından aldığımız malları karşı
lamak üzere yapılan anlaşma mucibince Ameri
kalılara Haziran 1950 tarihinde verilen borç bo
nosu ki bu da tamamen eski iktidara ait bir 
borçttur. 109 milyon lirası ise keza Devlet De
miryolları, Denizyolları ve P. T. T. nin 1950 
senesi bütçe açıklarından ibarettir. 

Burada 96 milyon lira bir artış vardır ki, bu 
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da Toprak Mahsulleri Ofisinin ve iki ay evvelki 
tarihte mevcut olan stoklarından ileri gelmek
tedir. Şunu arzedebilirim ki, bu borçların ar
tışı tamamen eski iktidara aittir ve hâlen mev
cut olan ve eski iktidarın bize devrettiği borç 
ise tam 2 565 546 236 liradır. 

Ve yine bundan başka tediye şartları üze
rinde henüz anlaşmaya varılmamış ve nasıl bir 
netice vereceği belli olmıyan mühim miktarda 
bir borçla beraber yine 1950 Bütçesi açığı için 
Emekli Sandığına elli milyon lira borçlanılmış
tır ki, bunların da bu borca ilâve edilmesi lâ-
zımgelir ki bize devrolunan borç miktarı üç mil
yara yaklaşmış bulunmaktadır. 

Bundan dolayı Hasırcı arkadaşıma tekrar 
teşekkür ederim. (Rakam olarak nedir? ses
leri) Üç milyara yakındır... 

BAŞKAN — 809 ncu bölümü kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
810 4938 sayılı Kanun gereğince 

çıkarılan (Kalkınma İstikrazı) 
tahvilleri 11277 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

811 5072 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan % 6 faizli 1947 Hazine 
tahvilleri 19 783 000 
BAŞKAN —. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

812 5185 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan (% 6 faizli 1948 İstik
razı) tahvilleri 10 416 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

813 4753 ve 5618 sayılı kanunlar ge
reğince çıkarılan (Toprak tah
villeri) 590 781 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

814 5382 sayılı Kanun gereğince çı
karılan (1949 İstikrazı) tahvil
leri 10 483 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

815 459 sayılı Genel Mahsup Kanu
nu gereğince çıkarılan (% 2 
faizli Hazine tahvilleri) nin 
1932 - 1951 yılları kupon bedel* 
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•iepiyle aftJoi«ı ödeııeesk kesir
d i 70000 
yfiyyŞKîâN — >«ütal ie&sıler... 
#&i«iyealer... *K*İMİ afflmi$târ. 

816 1513, 2248, 2868, 0701, «S©8 ve 
3523 savılı kanunlar geceğince 
n»k#en; »ödenecek borçlarla kal
dırılmış Hatay Devletinden der-
««#l$n toiJçlaf 15 000 
BAŞKAN 'r— Sabtil ie^ılef... 
Stffiiyeftler...Kftbul edilmiştir. 

O Oifcğanüstü ödenek karşı lakla
rından doğ«ft HböF^a ı̂tt itfa be-
detteri 0 ; 

tfEÖÎPBÎLGE (Niğde) —Efendim, sabrı
nı?! suiistimal etmemek için kısa keseceğim. 

Yalnız şu tahsisatı Jses&hniş, ;olan (0) bölü
mü üzerindeki mülâhazalarımı arzetmek istiyo-; 
miti. I 

Bütçe Kanonu tasarısında ve Bütçe Komîsyo-; 
nu raporunda bu (0) bölümüne ait tahsisatın ni- ! 

çin kaldırıldığı hakkında kısacık,. 2,3 cümlelik bir ; 
malûma* vardır. F o t o bu tatmin edici değil- j 
dir. Çünkü aydınlatıcı hiç bir malûmat, hiçbir j 
rakam verilmemektedir. İHükümet tasarısında! 
deniyor ki; î#34 - 1344 yılları zarfında muhtelif 
kanunlarta kabul olunan olağanüstü ödenekle
rin karşılığını tenkil eden dalgalı borçların art
tığı 329, 651, 08£ liradır. Bu bordun bütçeye ko
nacak öde^ösÜg-'alfası le*fe€tme%te^r. lîttlett bu 
borç Hazine meveuduifd'ftn öd^nrrrtf bulttnmakta-
#t*,*dtendîkten sonra « bu kısmın borçla miahsubu 
için Bütçe Kahuttu ite ayrıca teklif yandığından 
1951 malî yflı-içiıt ödenmek tekKf edilmemiştir » 
cümlesi iîtfe öîufiTtmkftadiT. 

Bütçe Komisyonu raporunun 211 nci sayfa
sında da aynı mevzuda «. Bütçe Kanunu tasarı
sında teklif edilen bir madde ile bu hazine mat
lûbundan 15$ milyon liranın mahsubu derpiş 
edildiğinden bu yıl Mtçeşine' herhangi bir öde
nek konulmamıştır. *'dMm$ttedir. $8rÜlüyor-
M- \M mesele» yani olağanüstü ödenek karşılıkla
rından defan"b^larBff itfa bedellerine ait olan 
bu bölüme pa*a- hsnrnı&m&Si"Bütçer Kanunu tasa
lısının 21 mâ fnıNNtegi ile MfüMir. -Bu makide 
hakkındaki ffiülâ&fl.zafa^mı fiirasTftda arzedece-
ğim. 

Şimdilik* k«rşii#f-koMtt«mı§ olan o1 bölümü 
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tizörittde duracağım. ©ıı bölümde konan tahsi
sat de^kiftâde -Meftök > könuftlftrı üe kibul eöiMiş 
olan karşılıklardan doğfth %e»çia*a tahsis ©ül-
mfek îö ê̂ e kdHUİmfiftt»dîr. ıFÜârt bu borçların 
miktarı neürl Bilmiyoruz. Binaenaleyh, Hükü
metten Veya Komisyon $e%e«stiiî&eri ricam şu
dur : Bu borçları doğûrain fetkültde öderieli ka-
nııfiû VB miktarları î hakkında-bize -malûmat ve
rirlerse çok faydalı olacaktır. 

Biğer taraftan bu olağanüstü ödenek karşı-
lıklarından doğan borçların yalnız 1946 yılında 
653 milyon lira olduğunu biliyöriız. 353 milyon 
liradan ibaret olan borcun ödenmesi îçih 1946 
da 134,5 milyon; 1947 de 50 milyon, 1948 de 20 
milyon lira, 1949 da 250 bin, 195Ö de 150 bin 
lira tahsis edilmiş bulunmaktadır. Şunu arzet
mek isterim ki; 

Burada daima denk, bütçe ve düzgün ödeme 
efsanesi ileri sürülmüştür.. ÖalbuM §u vereceğim 
izahat bunun hakiki bir efsaneden ibaret oldu
ğunu gösterecektir. 

Şimdi 653 milyon liralık borç için arzettiğim 
senelerin bütçelerine konan paraya aynı zaman
da 1947 bütçesinin 20 nci maddesinin vejsdiği 
salâhiyete «öre, altın ve döviz reyalüasyon far
kından ödenmiş olan 229 milyonu ilâve edelim. 
.Yekjûn olarak 484 milyon liranın ödenmiş olması 
ieaJbeder. Şu vaziyete göre bu miktarı, yani 484 
milyonu 653 milyondan çıkardığımız zaman 169 
milyon kalması ioabeder. Yani bakiye borç, ola-

.ğanüstü ödenekler kargılığından fealan borç mik
tarı 169 milyon olması icabederken 1951 Bütçesi 
tasarısında bunun 329 milyon olduğu ifa;de edil
mektedir. 

Şu jhalde evvelce konulmuş olan: ödeneklerin 
borcun itfasında kıdlaınılmadığı anlaşılmaktadır. 

O .halde : 
1. Maliye Yek^l^in veya Bütçe Komisyosu 

Sö^cüsüfiün, îbütceyeı fe^nmuşolan paraların tah
sis yerine sarfedilmemiş i ^ nereye sa«fediJd^i-
min izahrinı >ri«a ediysörum. 

2. taarıya gö*e! %@r^^mMt mikUmMM-
!?& «mevcuduiKto ödenmiştir. Bu naevcuduri m«h-
feaı m^emMrl GfeMr fı^l^îsrı ise bu1 fazMttoh 
Haznae -mevöTfdu araşma ahnmasıhı temin eden 
kanmsri hfkrönier hatipleridir1 

3. &a borçları dbğftfcan olafanüeM öd€fi$c 
kanunlarının tarih8 ve numtar*lttrl iîe İtûs&tâia, 
verJten 3#enek mi1i$ft*&«*ı ve y^ilcfeı fcatSfcnda 
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ds;^ftym*fcdıaıi-biaderi tenvir ederieıse kendisine 
müteşekkir kalıbız. 

•Bü- husus tenevvür *edecekoluı»a «&i devrin 
Mâliye bafeeıiannin miliste vuzushsuz bir şekil
de bütçe ^ v«rn*«k ^hususunda ne kadar * mahirane 
bir ^fel^ieihtiııeî'ler göETtei'dJkleri ve denk bütfe 
diiagün.ödeme i tekerlemelerinin nasıl bir efsane
den ibaret olduğu anlaşılmış olacaktır. 

B t ^ g E KOMİSYONU ADINA ABÎDİN 
POTUOĞLU (Eskişehir) — Efendim, gerçi bu 
meselenin yeri'burası olmayıp Bütçe 'Kanununun 
21 nei maddesidir. 

Fakat arkadaşımın isteğ'ni yerine getirmek 
için kısaca arzedeceğim. 1934 - 1944 seneleri ara
sında % 95 i Millî Savunmaya tahsis edilmek ve 
karşılığı fevkalade membalardan elde edilecek 
paralardan temin edilmek üzere bâzı kanunlarla 
fevkalâde tahsisat kabul edilmiştir. 

Fevkalâde membalar ise şunlardır : 
1. 9 ay vadeli bonolardan elde edilen paralar, 
2. İnhisarların ve Hazinenin kefaletiyle çı

kardığı ve Hazinenin kullandığı bonolar. 
3. Devlet Demir Yollarının aynı şekilde, Ha

zine kefaletiyle çıkardığı ve Hazinenin kullandı
ğı bonolar. 

4. Altın terhin suretiyle Merkez Bankasın
dan alman avans, 

5. 1947 Hazine tahvillerine inkilâp eden 
4060 sayılı Kanun mucibince çıkarılan bonolar. 
Bunların yekûnu dokuz yüz bin ilâ bir milyon 
liradır. 

Bu borçların mühim bir kısmı : 
A) Devlet borçları olarak bütçeye konan 

ödeneklerden. 
B) 280 milyon lirası devalüasyon farkın

dan. 
C) 216 milyon lirası ise Hazine bonolarının 

1947 de çıkarılan Hazine tahvilleri suretiyle kon
solide edilen borçlarla ödenmiştir. Bugün kalan 
kısım 329 milyon liradır. Bu kısım da Hazine 
mevcudundan Merkez Bankasına ödenmiş bulun
maktadır. Bu 329 milyon lira Hazinenin bütçe
den alacağı olup bilmukabele bütçe fazlası olarak 
1921 - 1943 yılı hesabı katisine nazaran bütçe
nin de Hazineden 149 milyon lira fazla alacağı 
vardır. 

İşte bugünkü vaziyet karşısında bütçe tasarı
sına koyduğumuz 21 nci madde ile bütçenin Ha
zineye borcu olan 329 milyon liranın 1921 -1943 
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seneleri hesabı katilerine nazaran Hazinenin 
bütçeye 149Lmily©n liıatborsutvardır. Bu mahsup 
edilecektir üsfc^arafı tl« geleeak »neneler(feesabı 
katileri tahakkuk yettikle- mahsubu yapdacaktır. 
Bu iş bütçe-ile Ha3rine(a*a«mdaA<^ı«yanî«den bir 
muameleden ibarettir. 

B. 
818 

819 

820 

821 

822 

823 

824 

825 

4449 sayılı Kanun gereğince Su 
İşleri Kredisi için yapılacak öde
meler karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
4604 sayılı Kanunun geçici birin
ci maddesi gereğince Zirai Dona
tım Kurumu sermaye kredisi için 
yapılacak ödemeler karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miy enler.. Kabul edilmiştir. 
4911 sayılı Kanunun geçici mad
desi gereğince Devlet Kâğıt ve 
Basın Genel Müdürlüğü serma
ye kredisi için yapılacak ödeme-

Lira 

7T8 350 

122 000 

1 166 000 
Et-

2 400 000 
Et-

Et-
47 500 

ler kargılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Oeza evleri kredisi faizi 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5358 sayılı Kanunun 2 nei mad
desi gereğince Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankasına yapı
lacak ödemeler karşılığı 11 ŞHH) 179 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5433 sayılı Kanun gereğince 
Devlet Üretme Çiftlikleri ser
maye kredisi için yapılacak öde
meler karşılığı 161 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
2434 sayılı Kanun gereğince Bir
leşik Sosyalist Sovyet Cumhuri
yeti İttihadı Hükümetinden te
min olunan kredi taksiti 1 653 105 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

— 749 — 
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Lira ' 

826 3525, 3738, 4171, 4882 ve 5676 
sayılı kanunlar gereğince temin 
olunan kredi ve istikrazlar in
giltere Hükümetinden temin olu
nan10 milyon Sterlinlik kredi 30 071 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN— Devlet borçları bütçesi kabul 
edilmiştir. 

Arkadaşlar çalışma saatlerinin tespiti için bir 

mi ö : 4 
önerge vardır. Bu önerge; yarın sabahtan itiba
ren saat 9 da çalışılmaya başlanmasını istemek
tedir. Zaman oldukça ilerlemiş ve yarın sabah 
9 da gelinmesi pek mümkün olmıyaeaktır. 9 için 
karar alındığı takdirde gene toplanmayıp 10 a 
kadar beklemek zarureti hâsıl olacağından mü
saade buyurulursa bti önergeyi yarın oyunuza 
sunacağım. (Muvafık sesleri). 

Sabah onda toplanılmak üzere Birleşime son 
veriyorum. 

Kapanma saati : 0,30 

» * « 

T. B, M. M. Basımevi 


