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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Gümrük Tarife Kanununun 22 nei madde
sini değiştiren 1926 sayılı kanuna bir fıkra ek
lenmesi hakkındaki kanun tasarısının Gümrük 
ve Tekel, Ticaret, Maliye ve Bütçe Komisyon
larından Kurulu Karma Komisyonda incelenme
si kararlaştırıldı. 

Eskişehir Milletvekili Ahmet Oğuz'un, Türk 
parasının dış kıymeti üzerinde Hükümetçe alı
nan son kararın memleketin ticari, iktisadi ve 
malî konularındaki tepkiler hakkında sözlü 
soru önergesine Maliye Bakanı Halid Nl&mi 
Keşmir cevap verdi. 

Kayseri Milletvekili Fikri Apaydın'm, Ge
nel Meclislerin seçimi münasebetiyle idare âmir 

ve memurlariyle jandarma tarafından yurttaş
lara yapıldığı ileri sürülen cebir ve tazyik hak
kında ne düşünüldüğüne dair sözlü sorusuna da 
İçişleri Baaknı Şükrü Sökmensüer cevap verdi. 

Tekel idaresinde yapılan soruşturma hak
kında Beş dişilik Komisyon raporu ile Gümrük 
ve Tekel efcki Bakanı Suad Hayri Ürgüblü'nün, 
savunması okundu ve bu konunun görüşülmesi 
önümüzdeki Birleşime bırakıldı. 

Cuma günü toplanılmak üzere Birleşime son 
verildi. 
Başkanvekili Kâtip Kâtip 

Konya Rize Ankara 
T. F. May Dr. F. Kurtuluş E. H. Ergun 

2. — SOKULAR 

1. —• Denizli Milletvekili Reşad Aydınlh'mn 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsündeki yolsuz
luk ve petrol arama işleri hakkındaki sözlü so
rusu Ekonomi Baaknlığına gönderilmiştir. 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Ahmet Ve-
ziroğlu'nun, halktan usulsüz olarak alman pa

ralarla köylüye verilecek odun ve kereste ve 
Dinar Belediyesince kasaba halkına dağıtılması 
gerekli petrol hakkında ne düşünüldüğüne dair 
sözlü soru önergesi Başbakanlığa gönderilmiş
tir. 

3. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Askerlik Kanununun nakdî bedel hak

kındaki maddelerinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı (1/37) (Millî Savunma ve Bütçe Ko
misyonlarına) . 

2. — Kazanç Vergisi Kanunu ile bu kanuna 
ek 2729 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanunlara bazı hükümler eklen
mesi ve Fevkalâde Vaziyet dolayısiyle bazı ver
gi ve resimlere zam icrasına dair olan 3828, 
4040, 4226 ve 4437 sayılı kanunlara ek kanu

nun bazı hükümlerinin kaldırılması hakkında 
kanun tasarısı (1/38) (Ticaret, Maliye ve Büt
çe Komisyonlarına). 

Teklifler 

3. — Mardin Milletvekili Gl. Kiazım Sevük-
tekin ve Ankara Milletvekili Gl. Naci Tınaz'm, 
Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 3337 sayılı 
kanunla değiştirilen 48 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi (2/13) (Millî 
Savunma, Maliye ve Bütçe Komisyonlarına). 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Ağılma saati : 15 

BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER : Emin Halim Ergun (Ankara), Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

4. — BAŞKANDIK DİVANININ 

1. — Sayın Üyelerden bazılarına izin veril
mesine dair Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tez
keresi 

Üyelerden bazılarına izin verilmesine dair 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi var
dır, okunacaktır. 

Kamutaya 
1 1 . X I . 1946 

Aşağıda adları yazılı Sayın Üyelerin izinleri 
Başaknlık Divanınca kararlaştırılmıştır. 

Kamutayın onamasına sunulur. 
B. M. M. Başkanı 

K. Karabekir 

izmir Milletvekili Lâtife Bekir Çeyrekbaşı, 
1,5 ay, hasta olduğu için. 

Manisa Milletvekili Yunus Muammer Ala-

KAMUTAYA SUNUŞLARI 

kant, 15 gün, hasta olduğu için. 
Sivas Milletvekili İsmail Mehmet Uğur. 1 

ay, özürlü olduğu için. 
BAŞKAN — Şimdi isimleri teker teker oku

yup oya sunacağım. 
İzmir Milletvekili Lâtife Bekir Çeyrekbaşı, 

1,5 ay, hasta olduğu için. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Manisa Milletvekili Yunus Muammer Ala-

kant, 15 gün, hasta olduğu için. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Sivas Milletvekili İsmail Mehmet Uğur. 1 

ay, özürlü olduğu için. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Gündeme geçiyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Tekel İdaresinde yapılan soruşturma 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Beş kişilik 
Komisyon raporu (3/15). 

BAŞKAN — Geçen Birleşimde, Tekel İdare
sinde yapılan soruşturma hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Beş kişilik Komisyon raporu ile Güm
rük ve Tekel eski Bakanı Suad Hayri Ürgüblü'-
nün savunması okunmuştur. Bu konuda söz is-
tiyen arkadaşlardan Cemil Said Barlas. 

EASİH KAPLAN (Antalya) — Evvelâ Ko
misyon izahat versin. 

BAŞKAN —• önce, Komisyonun konuyu izah 
etmesini uygun buluyor musunuz?. 

CEMİL SAİD BARLAS (Gazianteb) — 
Müsaade buyurursanız evvelâ usul hakkında mâ

ruzâtta bulunayım. Çünkü Komisyon Sözcüsü 
arkadaşımdan bazı şeyler soracağım, tenevvür et
tikten sonra mâruzâtta bulunacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
CEMİL SAİD BARLAS (Gazianteb) — 

Sayın arkadaşlar, bugün Meclisi Âlide konuşul
makta olan mesele Türkiyenn siyasi hayatında 
nadir görülen hâdiselerden birisidir. Bir Bakan 
hakkında 5 kişilik jkomisyonun karariyle Meclis 
tahkikatına lüzum görülmektedir. Biz bu eski 
Bakan arkadaşın Meclis tahkikatı işinden yüzü 
ak olarak çıkacağına emin olmakla beraber ef
kârı umumiye karşısında ve bütün millet muva
cehesinde alnı açık çıkabilmesi için en iyi yol, 
işin Meclis Tahkikat Komisyonuna sevkedilmesi 
olduğunu söylemeği vazife addediyorum. 
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îsaret etmek istediğim bir kaç nokta var bun

ları bu kürsüden söylemeği ve bazı hususlarda 
da komisyon üyeleri tarafından tenvir edilmek-
liğimi rica edeceğim. 

Meseleye girişmeden evvel tahkikat usulü 
hakkında bir kaç söz söylemek istiyorum: Bili
yorsunuz; kahve dedikodusu gazetelerde intişar 
ettikten sonra İstanbul Maliye ve Tekel müfettiş
lerinden mürekkep bir heyet gitti, bir tahkikat 
raporu hazırlandı. Bu heyetin Hükümete sun
duğu rapor iki nokta üzerinde toplanıyordu. 

Birisi, bir kısım Tekel Genel Müdürlüğü 
memurlarına işten el çektiriyor, diğer nokta da; 
işin ucunun Bakana taallûku dolayısiyle lâzım 
gelen muamelenin yapılmasını bildiriyor. 

Arkadaşlar, bu verilen rapor, iki Vekâletin 
teftiş heyetinden mürekkep olmasına rağmen, 
maalesef bir kıymeti hukukiye ifade etmediğini 
Devlet Şûrası tesbit etmiştir. Devlet Şûrası yaz
dığı kararda böyle bir kararı iade ederken, 
«fezleke bile denilmiyecek olan bu raporda» di
yor. Demekki dört ay îtanbul'a giden, çalışan 
bir teftiş heyetinin verdiği raporun kanuni ma
hiyeti hakkında tamamiyle kanun noktai naza
rından yanlış yola sapıyorlar. 

Türkiyenin Tekel gibi en çok varidat temin 
eden ve ticaret yapan bir müessesenin birinci 
sınıf 25 memuruna işten el çektirliyor ve bu ra
por üzerine, ki bu raporun hukuki hiçbir kıy
meti yoktur, işten el çektiril diği bir şey değil, 
üstelik bunlar efkârı umumiyede birer maznun 
olarak kalıyorlar. 

ikinci noktaya gelince; bunu içtüzüğün 
169 ncu maddesine bırakıyorum. Maddeyi açıp 
okuyacağım. 

Yani Bakan hakkında tahkikat yapılması nok
tasına gelince vaziyet şudur : içtüzüğümüz mu
cibince Bakan hakkında herhangi isnadı mucip 
bir hal olduğu takdirde teftiş ve tahkikten der
hal el çekmek ve keyfiyetten derhal Bakanlar 
Kurulunu ve B. M. M. ni haberdar etmek lâzım
dır. Aksi halde Bakanlık işleri durur, herhangi 
bir müfettişin el koyması üzerine Bakan hakkın
da yapılacak tahkikat o Bakanın politik işlerini 
felce uğratır. Halbuki buna riayet edilmemiştir. 
Birinci sınıf memurlar hakkında tahkikat i'ca-
bedince müfettişler işe el koymaktan çekinmişler 
ve şayet suçlu ise o vakit el konulsun diyerek 
işi gereken makama sunmuşlardır. Halbuki Ba
kan hakkında bu meselede'derhal tahkikat yapı-
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lıyor fakat Bakandan bir şey sorulmuyor. Bu da 
yolsuzdur ve vazifeye tecavüzdür. Çünki Bakan 
hakkında tahkikatı mucip ilk hal sezildiği zaman 
Büyük Millet Meclisi Siyasetine keyfiyet bildiri
lir. Ve şimdi okuyacağım 169 ncı madde mucibin
ce hareket edilirdi. Binaenaleyh bu Millet kür
süsünde beş kişilik komisyon nâmına konuşacak 
arkadaşlardan da teyidini istiyorum ki, bu gün 
heyeti celileye gelmiş olan ve bu raporun dayan
dığı raporlar bir ihbarameden ibarettir. Hatta bir 
hazırlık tahkikatı bile değildir, 

Binaenaleyh bu birinci sınıf Devlet Memur
larının Meclis Tahkikat Komisyonu karar verin-
ciye kadar, hepsi her vatandaş gibi alınları açık
tır. Ancak Meclis tahkikat Komisyonu suç dam
gası vurabilir. 

169 ve 170 nci maddeleri okuduktan sonra 
ikinci noktaya geçeceğim: 

Yüz altmış dokouzuncu madde — Hükümete 
açılan bir gensorunun, yahut bütçenin görüşül
mesi sırasında veya sonunda, yahut doğrudan 
doğruya Anayasa'nm 46 ncı maddesinin 1 ve 2 
nci fıkralarında gösterildiği üzere Hükümetin 
genel siyasetinden ve bakanlıkların yerine getir

mek ve yürütmekle ödevli oldukları görevlerden do
layı Bakanlardan birinin veya Bakanlar Kurulu
nun cezalı, yahut akçalı sorumu gerektiren ey
lemlerde bulunduklarından bahsedilerek soruş
turma yapılması istenirse, Başkana bir önerge 
verilmek gerektir. (35) 

Bu önerge Başkan tarafından Kamutaya su
nulur. ilgili Bakana, yahut Bakanlara da haber 
verilir. 

Yüz yetmişinci madde — Adalet makamların
ca bir işin kovuşturulması sırasında, Bakanlar
dan birinin; görevinden doğan bir işten dolayı-
görev bakımında verilen bir kararla Meclise baş-
vurulursa Kamutay bu işte Meclis soruşturması 
gerekip gerekmediğini anlamak için önce beş ki
şilik bir komisyon kurar. Kamutaya bu komisyo
nun raporum sunulur. 

Arkadaşlar; teftiş heyeti biliyorsunuz, bir 
adlı kurul değildir. Binaenaleyh Adliye Bakanı 
tarafından yapılmış bir şey de değildir. Böyle 
olduğu halde her işin sonunda Bakan bu işle 
ilgili mi diye soruluyor, böyle yapılıyor. Ar-
zetmek istediğim şey şudur ki, iş bundan iba
rettir, Bir hazırlık dosyası vaziyetinde değil
dir, bilmem, aydınlatabildim mi? 

İkinci nokta, yedi, .maddeden ibaret o!an suç 
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maddelerini bendeniz tetkik ettim, dosyalarına 
da baktım, karşılaştırdım. Bu dosyalara göre 
en başta tesadüfen dinamit işi geliyor. O za
man arkadaşlardan biri bana dedi ki, hâlen da
hi dinamit Tekel Bakanlığı tarafından aynı şart
lar altında alınmaktadır ve hiçbir suiistimal ol
duğu kanatı da yoktur. Tekel İdaresinin o za
man # mubayaa ettiği dinamit Zonguldak işlet
mesinin durması tehlikesi karşısında- Şimikal 
Ttonıpani'den bilmem ne miktarda, miktar be
ni alâkadar etmez, mubayaada bulunulmuştur. 
Bugün dahi Tekel İdaresi bu şartlar altında bu 
mubayaayı, yapmaktadır. Binaenaleyh, dina
mit işi gibi başka işler acaba var mıdır ki, hâlâ 
o yolda cereyan etmektedir. Tahkikat Komis
yonuna gidiyor, malûmu âliniz Heyeti Âl iye
nin vazifesi bu. işi aldıktan sonra mucibi tah
kikat görülenlerin Pleyeti Aliyeye sevkedilişi 
bilfarz hastana işi, burada zarar 60, liradan iba
rettir, Memurların kasdi cürmisi olmadığı mü
fettiş raporlariyle sabittir deniyor. Müfetiş 
raporlarına fezleke demeğe imkânı hukuki yok
tur. Sonra kereste işi; bedeli ödendikten sonra, 
yani 300 bin lira ödendikten sonra 120 bin lira 
almdı deniyor. Eski İnhisarlar Bakanının ver
diği müdafaasında yazıldığı veçhile hâlen Tekel 
İdaresi dosyasında mevcut bazı evrakın kasden 
bu dosyaya konmamış olduğu zikredilmektedir. 
Binaenaleyh, böyle tahkik evrakı dosyasına 
konmamış olanlar var mıdır? Bu cihet beş kişi
lik komisyon tarafından tetkik edilmiştir. Bu 
hususta aydınlatılmamızı rica ediyorum. Benim 
endişem, doğruluk yoluna giderken teftiş terö
rüyle memleket işlerini durdurmak yoluna gö
tür m iy elim. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü konuşacak 
mı? Bir arkadaş daha söz istemiştir, sözü ona 
mı vereyim? 

BEŞLEB KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FAİK 
AHMED BARUTÇU (Trabzon) —Arkadaşı
mız da söylesinler, sonra cevap verelim. 

BAŞKAN — Buyurun Dr. Fahri Kurtuluş... 

Di-. FAHRİ KURTULUŞ (Rize) — Arkadaş
lar; Bu son seyahatimde lyidere Fabrikasına 
gitim ve dağılırken de bu mevzu ile alâkamız 
olacağım düşünerek tetkiklerimi vicdanımla sadık 
kalarak yaptım. Fabrikanın 45 - 50 bin ara
sında oluklu, sacı bulunduğunu, vâsi arazi ihti
va ettiğini, müdür ve memur evlerinin mevcut 
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olduğunu, fabrikada iyi bir dökümhanenin ve 
iyi bir_ torna makinasımn bulunduğunu ve ni
hayet iskelesi olmıyan bu yerde arabalı bir is
kelenin mevcut olduğunu ondan sonra 100 ton 
kadar hamule taşıyabilecek deniz nakil vasıtası
nın bulunduğunu da öğrendim. Bu meyanda 
bir takım tomruklar da varmış. Binaenaleyh, 
o günün şartları içinde bu 300 bin lira para hie 
de çok değildir. Amma dünde okunduğu gibi 
eğer alınması sırasında Tarım Bakanlığına 115 
bin lira gibi bir teklif yapılmışsa, bu teklif sa
mimî ise o zaman bu 300 bin liranın verilmesi 
üzerinde belki durulabilir. 

Bu itibarla Komisyon arkadaşlarımın bu ci
heti de nazarı itibare almalarını bilhassa istir
ham ediyorum. 

Yalnız Ürgüblü'nün iştirak edemediğim bir 
müdafaasına burada temas etmek istiyorum. O 
da şudur : Ürgüblü diyor ki, hastanenin inşasın
dan yahut dıvarm yıkılmasından ben mesul de
ğilim. Bu mesuliyet bana raci olamaz. Arka
daşlar; memlekette üzerinde mesuliyet taşıyan 
her şahsın bu mesuliyetten haklı olarak sıyrıl
ması lâzımdır. Memleket yolunda mesuliyet 
pek şerefli bir vazifedir. Fakat, bunu şerefli 
olarak yapmak ve altından kalkmak yine mem
leket için en büyük borçtur. Bu itibarla; be
nim genç ruhuma bu müdafaa uygun gelme
miştir. Onun için arkadaşlar, Biz de memleket 
hayatında aldığımız vazifelerde hiçbir zaman bu 
yola sapmıyacağız. (Bravo, doğru sesleri). Mâ
ruzâtım bundan ibarettir. 

BEŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FAİK 
AHMED BARUTÇU (Trabzon) — Efendim; 
Beşler Komsyonununun yüksek huzurunuza sun
duğu rapor geçen toplantıda okundu. 

Bu raporun kendisine tevdii üzerine sabık 
Bakan arkadaşımız, Suad Hayri Ürgüblü tara
fından gönderilen yazılı savunma da kezalik 
okundu. Raporumuz, tahkik konusu maddeler 
üzerinde soruşturmanın bütün safhatım belirt
mektedir. Soruşturma raporu 260 sahjtfelik ra
pordur. Biz, tahkike taallûk eden, tahkik konusu 
olan hususları vuzuhandıran ve belirten kısım
ları tamamen naklettik. Raporun diğer kısım
ları alâkalıların, sanık mevkiinde bulunanların 
ve tankıklarm ifadelerinden toplanan delillerden 
ve dedilleriri tahlilinden, sonra bu delillere is
tinaden tesbit edilen mesuliyetlere ait netice
lerden ibarettir. -
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Suad Huyri Ürgüblü arkadaşımız bu tahki

kat konusu maddeler üzerinde ve kendisinin il-
gilendirildiği noktalar etrafında açıklamalarda 
ve savunmalarda bulunduktan sonra netice ola
rak şunları soyuyorlar: 

1) Ortada malî ve cezai mesuliyeti mucip 
suç yoktur, 

2) Şayet suç varsa Bakanlık sıf atiyle 
kendisine sirayet ettirilemez, 

3) Şayet bazı usule ve eşkâle ait hatalar 
mevcut ise bu, iktisadi ve ticari teşebüsün zaruri 
kıldığı bazı kabili müsamaha şeyler addedil-
melidir, suç sayılmamalıdır ve sayılamaz. 

Sabık Bakan arkadaşımızın dediklerinin ta
mamen doğru olmasını gönülden istemiyecek hiç
bir arkadaş yoktur, gönülden isteriz. Dedikleri 
gibi ortada suç olmamasını ve şayet varsa çünkü 
müfettişlerin yaptıkları soruşturmalarda me
murlar için bazı suçlar tesbit edilmektedir, şayet 
böyle bir suç varsa kendisine sirayet ettirecek 
bir karekter taşımamasını ve nihayet dedikleri 
gibi, bir hata varsa bunun usul ve eskide ait 
olmaktan ibaret kalmasını candan temenni ede
riz. Yalnız bunlar, ancak tahkikatla anlaşılabi
lecek şeylerdir. 

İşin tahkikine mahal olup olmadığım tâyin 
bakımından tevdi buyurduğunuz ve vazifelendir
diğiniz komisyonunuz tahkikat yetkisini haiz 
değildir. Komisyon ne ortada suç vardır, ve ne
de bu suçun suçluları şunlardır diyecek mevkide 
değildir. O mevkide olan biz değiliz bunu di
yebilmek hükme varmaktır. Hükme varmak an
cak tahkikatla olur. Şimdilik orta yerde mevcut 
olan şey Tekel İdaresinde ve birde Kibrit İşlet
mesinde tesadüf edilen, ihbar edilen yolsuzluklar 
üzerine alâkalı memurlar hakkında yapılmış 
olan soruşturma evrakında toplanan delillere na
zaran bir Meclis tahkikatı açılması kanaatma 
komisyonumuzca varılmış bulunmasından ibaret
tir. Bizi böyle bir kanaata getiren soruşturma 
evrakı münderecatım sunduğumuz raporumuzda 
belirtmiş bulunmaktayız. Tüzük hükümlerine 
tevfikan yüksek huzurunuzda şimdi tamamlayıcı 
bazı mâruzâtta bulunacağım ve bu mey anda ar
kadaşlarımın sordukları ve üzerinde durdukları 
noktalara da cevap arzetmiş olacağım. 

Soruşturma şöyle başlıyor: 1946 senesinin 
şubatında Tekel Bakanlığı tarafından Maliye 
Bakanlığına bir tezkere yazılıyor. Tezkerede Te
kel Genel Müdürlüğünce mubayaasına teşebbüs 
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edilen kahvenin mubayaasına ait eksiltmede yol
suzluk olduğundan bahsile tahkiki lüzumu ileriye 
sürülüyor. Bu tezkere üzerine Maliye Teftiş Heye
ti Başkanlığında dördü Maliye müfettişi, ikisi de 
Tekel Bakanlığı müfettşi olmak üzere yedi kişi-
şilik bir tahkik heyeti kuruluyor. Bu heyetin 
yetkisi, raporumuzda belirttğimiz veçhile kanuni 
mesnetlere dayanmaktadır. Doğrudan doğruya 
bu dairelerde yapıldığı bildirilen yolsuzluklar 
hakkında ilgili memurlar aleyhinde soruşturma 
yapmağa bu komisyon yetkilidir. Soruşturmalar 
yapıyorlar, alâkalıları dinliyorlar, araştırmalar 
yapıyorlar. Yapılan taharriler de - ona da temas 

, etmiş bulunayım - tetkik ettik ve gördük ki, kanu
ni yollardan, usulüne uygun olarak yapılmıştır. 

Arkadaşlar, şunu söylemeği lüzumlu görürüm. 
Arkadaşım Cemil Barlas temas ettiği için arze!• 
m ek isterim ki; mevzuu etrafında müfettişler et
raflı tahkikat yapmışlardır. Yani bo.ş tarafım 
bırakmamışlardır, mevzuları tamamiyle aydın
latmışlardır. Kıymeti hukukiyesi yoktur, buyur
dular. Hayır kıymeti hukukiyesi vardır, hazır
lık tahkikatıdır. Devlet Şûrasının kararı şudur: 
sanık memurların suç durumlarını tâyin edebil
mek için vekile görevinden dolayı atfedilen soru
nun mucib fiil ve hareketler dolayısiyle daha 
evvel anayasa hükümlerine tevfikan Bakanın 
durumunun tâyin edilmesi lüzumuna karar vere
rek evrakı Bakanlığa iade etmiş bulunuyorlardı. 

Tahkikat konusu maddeler 9 dur. İkisi hak
kında yapılan soruşturmalar neticesinde âmme 
hukuku dâvasının açılmasına lüzum görülmemiş
tir. Bunlardan birisi yardımcı kola meselesidir. 
Kutu fabrikasında yapıştırma maddelerini kuv
vetlendirmek için kullanılan bir madde imiş. Va
tan gazetesinin neşriyatı üzerine tahkikat konusu 
oluyor fakat yapılan tahkikat sonunda yapılan 
mubayaaların normal fiyatla yapıldığı ve gaze
telerde daha evvel yapılan ilânlar üzerine usulü
ne uygun bir şekilde mubayaa yapılmış olduğu 
kendini gösteriyor ve bu hususta âmme hukuku 
dâvası açılmasına lüzum görülmüyor. 

İkinci; yani âmme hukuku dâvası açılmasına 
lüzum görülmiyen, ikinci konu İrak'a bira ihracı 
konusudur. Teşebbüs etmişler, müracaat etmiş
ler, İrak'a bira ihracı için Tekelden müsaade 
istihsal etmek istemişler. Fakat şişe tedarik ede
medikleri için ihraca imkân bulunamamış. Bu
rada bir noktayı ıttılaınıza arzetmeği yerinde 
bulurum. Sabık Bakan arkadaşımız Ürgüblü'nün, 
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savunmasında şikâyet ettiği, bir noktadır, kardeşi 
Münip Hayri'nin evinde yapılan taharriyatı ken
disine müteveccih bir tahkikat tezahürü olarak 
alıyorlar ve ondan şikâyet ediyorlar. Münip Hay-
ri 'nin evinde, yazıhanesinde yapılan taharriyat 
bu konu dolayısiyle yapılmıştır. Bunu parantez 
içinde arzediyorum. Çünkü bütün hususlar tara
fımızdan hiçbir fikir, kanaat vesaire ilâve etmek
sizin tamamen tahkikat evrakında gördüklerimi
zin naklinden ibarettir. 

CEMİL SAÎD BARLAS (Gaziânteb) —Yal
nız evrak üzerinde değil mi? 

BEŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FAÎK 
AHMED BARUTÇU (Devamla) — Tabiî yalnız 
evrak üzerinde. 

HASAN FEHMÎ ATAÇ (Gümüşane) — 
Salâhiyetimiz ondan ibarettir. 

BEŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FAÎK 
AHMED BARUTÇU (Devamla) — Bizim vazife
miz tahkik değildir. Bizim vazifemiz arzettiğim 
gibi sadece evrak üzerinde tetkikat yaparak mev
cut toplanan delillere nazaran tahkikata lüzum 
olup olmadığını arzetmekten ibarettir. Yetkimiz 
budur, vazifemiz budur, tahkikata giremeyiz, 
tahkikat bizim, işimiz değildir. .Yapılan taharri
de elde edilen mektuplara nazaran tahkikat 
evrakında deniliyor ki, Münip Hayri'nin ismi
ne diğer bazı konularda da temas edildiği için 
bunda da ayrıca geçmektedir, ya])ilan taharri
de elde edilen mektuplara nazaran Münip Uay-
ri'ye müteşebbisler namına bir müracaat vâki 
oluyor, mektup yazılıyor ve deniliyor-ki, 300 000 
şişeye ihtiyaç vardır, bu şişeler tedarik edilemi
yor, Suad Hayri üzerinde yapacağınız ufak bir 
tesir ile bu şişelerin tedariki mümkün olabilir, 
deniliyor. Ve bir komisyon, ücreti vekâlet va-
adediliyor, kabul edilip edilmiyeceği de sorulu-. 
yor. Münip Hayri bunu kabul etmekle beraber 
Ankara'ya gelmek için kendisine yol parası ve
rilmediğinden bu iş akim kalıyor. Binaenaleyh, 
hukuku âmme dâvası açılmasına lüzum kalmı
yor. Yalnız başka bir istikamette bir filizlenme 
görülüyor ve Münip Hayri'nin yaşayış tarzı ve 
gelirleri bakımından kendisinin beyannameye 
davet edilmesi lüzumlu görülerek alâkalı Bakan
lığa yazılıyor. Kendisi bir yerde hukuk müşa
viri olduğundan memur addediliyor. Esas hak
kında âmme hukuku dâvası açılmasına lüzum 
görmüyorlar. 
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Âmme hukuku dâvası açılmasına lüzum görü

len maddeler 7 tanedir. Kısaca onlar hakkında 
mâruzâtta bulunacağım. 

Birincisi : Arkadaşımızın da temas ettiği di
namit işidir. Memleketin senelik dinamit ihti
yacı 500 tondan ibaretmiş. Dinamit imaline ya-
rıyaıı iptidai maddeler müskilâtla bulunuyormuş, 
o itibarla 1944 senesinde olduğu gibi 1945 sene
sinde de mubayaa etmişler. Bunun 250 tonunu 
Emperyal Şimikal firmasına ve 250 tonunu da 
Fazıl, I. Verdi müessesesine veriyorlar. 

İddia şudur : Emperyal Şimikal firmasına 
verilen bu 250 ton dinamit için 50 bin lira daha 
ucuz bir teklif vâki olmuştur. Fakat bu teklif 
nazara alınmamıştır. O husustaki iddia budur. 
Kimin teklif ettiği tabiî soruşturma evrakında 
mezkûrdur. Teklif olduğu gösterilmektedir. Fa
zıl t. Verdi müessesesine ihale edilen 250 ton 
dinamite gelince: Bir taharriyat yapılıyor, Fa
zıl müessesesinde veya evinde. Elde edilen ba
zı mukavelelere nazaran Fazıl î. Verdi müessese
sinin değil, llver namında bir başka şirket na
mına bunun alındığı görülüyor. Bu şirket âza
sından birisi de Emniyet Sandığı Müdürlerinden 
istifa etmiş olan ve diğer iki tahkik konusunda 
ismi geçmekte bulunan Vâkıf Çaknrur olduğu 
görülüyor (Çamur sesleri). Bu 250 tonun bu fiı-
nıaya verilmesi için müdahale vâki olduğunu ve 
bu firmanın iltizam edildiğini soruşturma evrakı 
göstermektedir. Mühim bir tercih sebebi olmak 
üzere, burada bir İngiliz ve Amerikan Koordi
nasyon Bürosu varmış, memlekete ithal edile
cek mallar için onun tavsiyesi alınmadan itha
lât yapılamazmış. Bakanlık daha evvel bu Fa
zıl müessesesine bu tavsiyeyi alması için tavas
sut ediyor ve bu tavsiyeyi bu suretle Fazıl mü
essesesi alıyor, bu mühim bir tercih sebebi olu
yor. Çünkü elinde ithal için bir tavsiye mek
tubu vardır. 

Sonra diğer bir teklif geliyor, bu, sif bir tek
liftir. O teklif karşısında, tahkik evrakında ifa
de edildiğine göre, bu evrak ortadan kaldırılı
yor. 

Şimdi, Barlas arkadaşımın bu sorusuna, sı
rası gelmişken temas edeyim. Buyurdular ki, 
bir arkadaşı kendisine söylemiş, Şimikal'den 
gene alınıyormuş aynı şartlarla. Bu işte bir sui
istimal yokmuş. Olabilir. Nihayet bunlar tahki
kat sonunda meydana çıkacak meselelerdir. Bir 
çok iddialar olabilir, karşı tarafın da iddiaları 
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olabilir? Nihayet bunlar tahkik konusu şeyler- I 
dir. Tahkik edilecek, mesuliyet var mı, yok 
mu ozaman kendini gösterecek. Bir arkadaş 
kendisine öyle söyliyebilir, doğru olabilir. 
Yahut soruşturma evrakında müfettişlerin söy
lediği gibi, teklifler vardır, yapılan o teklif
lere nazaran berikinin belki denildiği gibi 
50 000 lira yüksek olabilir. Mucibi mesuliyet 
mi, değil mi? Onu nihayet tahkikat heyeti 
takdir edebilir. Bizim için bir şey ifade etme
ğe imkân yoktur. 

ikincisi hastane işidir. Tekel İdaresi me
murları için 100 yataklı bir hastane yapılması
nı tasavvur ediyor. Kabataş'ta eski levazım bi- ı 
nasmı yıktırmak suretiyle onun yerine yaptır
mayı muvafık görüyorlar. Bendeniz hem tah-
kika konu olan meseleleri, hem de Suad Hayri 
Ürgüblü arkadaşımızı ilgilendirildiği noktaları 
hep bir arada arzediyorum. Tahkikat evrakına 
nazaran Suad Hayri Ürgüblü arkadaşımız Te
kel İdaresi namına yapılacak olan bir hastane
nin Kibrit işletmesi tarafından yapılmasını ten
sip ediyor ve kendisi bir emanet heyeti teşkil 
ediyor. Ve inşaata nezaret etmesi lâzımgelen 
adamı da tâyin ediyor. Ondan sonra soruştur
ma evrakında tesbit edilen vaziyete nazaran 
arzediyorum, bunları tekrar ediyorum af bu
yurun : Evet bu heyet toplanıp bir karara var
madan ve bir keşif ve ihale yapılmadan bir mü-
taahhit geliyor ve levazım binasını yıkmağa 
başlıyor. O işin inşaatını deruhte etmesi, so
ruşturma evrakında ifade edildiğine nazaran, 
Bakan tarafından emir verilen bir zat, Taki 
isminde. Sonra Bakanın istifa ettiği gün, yine 
soruşturma evrakında belirtildiğine nazaran, 
kalemi mahsus müdürü telefonla o zata öğün 
behemehal ihalenin yapılması Bakanın emri ik
tizasından olduğunu bildiriyor. Amma soruş
turma evrakına nazaran, ihale yapılmıyor. Ba
kanın istifasından sonra da - soruşturma evra
kında vazifeyi suiistimalden suçlandırıldığını 
görüyoruz - Alakalı memur bu Bakanın şahsi 
emriyledir diye yapının yıkılması men edili
yor. 

Üçüncü iş tutkal işidir: Efendim, Kibrit ve 
Çakmak Tekeli muvakkat işletmesinin Büyük-
dere Kibrit Fabrikasında 1945 senesi tutkal 
mevcudu 38 tonmuş. Senelik ihtiyaç ise 36 ton 
kadar bir şey tutuyormuş. Yani bir senelikten 
fazla stok mevcut. Piyasada ingiliz tutkalları - ! 
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ki yerli tutkallardan üstünmüş - 192 kuruşa 
kadar satılmaktadır. Hattâ soruşturma evra
kında belirtildiğine göre 153 kuruşa düştüğü 
de zikredilmektedir. Müessese için lüzum ve 
ihtiyaç yoktur, kalite farkı vardır. Bunlara 
bakmaksızın Fehmi Ateş'in şerik bulunduğu 
Ateş Tutkal Limited Şirketinden 300 kuruş fi
yatla 20 ton tutkal alınmıştır. Bu da soruştur
ma evrakında böylece geçmektedir, arzediyo
rum. Çakmur 575 kuruş üzerinden 30 ton ver-

• meyi teklif yapıyor. 
Soruşturma evrakında belirtildiğine göre 

« Muvafık şerhiyle » Bakan tasvip ediyor ve 30 
tonu 50 tona iblâğ ediyor. Fabrikada tecrübe
si yapılıyor ve beğenilmiyor, iddia edildiğine 
göre kimyager Nureddin'e bu sebeple işten el 
çektiriliyor. iddia budur. Nihayet Fehmi 
Ateş geliyor, Fehmi Ateş'in bu teklifini idare 
reddediyor. Teftiş evrakına nazaran Bakanın 
mektep arkadaşı olduğu ifade ediliyor. Fehmi 
Ateş Ankara'ya geliyor, Vekile gidiyor, iki de
fa idare rededdiyor. Müdür Muavini' çağrılı
yor, fakat idare ısrar ediyor, vaziyeti anlatı
yor. Nihayet, iddia edildiğine nazaran idarenin 
bu ısrarı karşısında Bakan hiç değilse 20 ton 
alınmasını Fikri Fesçioğlu vasıtasiyle tebliğ edi
yor. Fikri Fesçioğlu Bakanlık Tetkik Heyeti 
âzasmdaııdır. Bu Fikri Fesçioğlu'nun Soruştur
ma Heyetince alman muhtıra defterinde günü 
gününe Bakanın tebliğ ettiği emirleri yazılmak
tadır. Tutkal meselesinde fiyat farkı olarak 
Soruşturma Heyetince idarenin zararı 21 bin 
lira olarak tesbit olunmaktadır. Bu maddede 
budui'. efendim. 

.Sonra Yunanistan'a satılacak kibrit işi. Bir 
madde de budur. Soruşturma raporuna naza
ran 1945 senesi Nisan, Mayıs aylarında Yuna
nistan şiddetli bir kibrit ihtiyacı içerisinde imiş. 
Etraftan da tedarik etmek imkânı olmadığından 
orada bir kutu kibrit 200 kuruşa kadar çıkmış. 
O zaman bizde de istoklar harice mal satmağa 
müsaitmiş. Yine soruşturma evrakında tesbit 
edilip gösterildiğine nazaran 18 bin sandık is-
tokumuz varmış. Ayda istihsal 5 bin sandık-
mış, istihlâk 4 300 sandıkmış. Fehmi Ateşle 3 
bin sandık kibrit üzerinde muvafakata dair bir 
telefon notu mevcutmuş. Bu arada bir rakip 
firma türüyor. , Zeki Çalık isminde, müracaat 
ediyor. Şimdi soruşturma evrakında şu nokta
lar belirtilmektedir: Bakanlık bunu memleket 
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menfaatiyle uygun bulmuyor, fiyatlar düşmesin 
diye. Genel soruşturma evrakında da belirtil
diğine nazaran bu Zeki Çalık'm ekarte edilme
si ve behemehal Ateş'e verilmesi Fikri Fesçioğ-
lu tarafından bildiriliyor. Böyle ifadeler var. 
Zeki Çalık ekarte edilemiyor. Bunlar zaman 
geçmesini mucip olmuş. Rakip firmaları uyuş
turmak için birtakım toplantılar oluyor. Reşat 
Akın isminde bir zat sureti hususiyede Isatn-
bul'a gidiyor. Nihayet ekarte edilemiyor. 
Fakat bir uyuşmıya varılıyor. % 40 Zeki Çalık'a 
veriliyor. • Bu 1 460 000 dolarlık bir işmiş ve so
ruşturma evrakında beyan edildiğine nazaran sa
fi kâr 410 000 lira orada ifade edilen kıymetlere 
nazaran bu soruşturma evrakında yine belirtildi
ğine göre böyle bir anlaşmaya bu adamları da 
yanaştırmak mümkün oluyor amma, bu zaman 
zarfında Yunanistan'da işini başka yerden gö-
rüyoı*. Unradan yardım görüyor ve bir kısmını di
ğer bir memleketten ucuz bir fiyatla alıyor. 
Bizimkiler bunu öğrenince beş kuruştan alın di
yor, almıyorlar, üç kuruştan teklif ediyorlar yi
ne Yunanistan almıyor. Sefareti tavsit ediyorlar 
fakat Yunanistan artık benim ihtiyacım kal
madı diyor. 

Şimdi tahkikat evrakında belirtilen şudur: 
Doğrudan doğruya satış yapmak vazifesi iktiza
sından iken araya, himaye edilen bir mutavassıtı 
sokmak ve» yüksek fiyat da istemek suretiyle i d a 
renin zararına netice veren kârlı bir iş kaçırılmış
tır , Bu yüzden bir buçuk milyon liralık bir kâr 
mahrumiyeti, iki yüz eHi bin liralık ihracat yet
kisinde mahrumiyet ve bir milyon 460 000 küsur 
liralık döviz kaybı da soruşturana evrakında tes-
bit edilmektedir. Ve ileri sürülmektedir. 

Şimdi, îyidere kereste fabrikasının mubayaa 
işine geliyorum. Sadıkzade vereselerinden bu fab
rikanın 300 000 liraya satın alındığı soruşturma 
evrakında gösterilmektedir. İddia şudur; lüzum 
ve ihtiyaç olmadığı halde, İktisadi işletme kıy
meti olmayan bir fabrikanın arkadaşlık gayret-
ile alınması, iddia bu. 115 000 liraya vaktiyle 
Tarım Bakanlığına teklif edilmiş Tarım Bakan
lığı almamış, civarında beslenmeğe elverişli or
manyokmuş, daimî surette Tarım Bakanlığı ile 
ihtilaf hâlinde imişler, işletilemiyormuş. İlk tek
lif 450 000 lira, yalnız makineler için istenmiş. 
Genel Müdürlük, ihtiyaç yoktur diye cevap ha-
zaiaımş fakat bu cevap sevkedilmemiş. Tesisat 
iyidir diye mühendis raporu var, kapasite ihti-
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yaçtan fazladır deniliyor. İhtiyaç 10 000 metremi-
kâpmış bu fabrikann kapasitesi 15 000 metremi-
kâpmış. Sonra İdarenin Boluda Tatava işletmesi 
varmış bu işletme idarenin ihtiyacını temin 
ediyormuş, 5 bin bilmem ne kadar metremi-
kâp iş yapıyormuş. Bu işletmenin tevsii için bir 
bir proje varmış Tatava atelyesînin 8-9 bin lira 
ile bir tevsi yapılınca ihtiyacı temine kâfi gele
cekmiş. Nakil iktisadi değil diye böyle bir nakil 
de iktisadi olamaz diye Umum Müdürlük bir ce
vap hazırlıyor, sevkediliyor. İşte iddia edildiğine 
göre, Vekâletin soruşturma raporunda belirtildi
ğine göre, Umum Müdürlüğün bu cevabı geri 
almıyor, onun yerine iyi olduğuna dair bir ce
vap geliyor. Mahalline de mühendisler gönderi
liyor. Yalnız cevâp gelmeden 300 bin liraya Sa
dık zade Akif'e yapılan teklif onun, tarafından 
kabul ediliyor; 300 bin lira üzerinde mutabakat 
hâsıl oluyor. Sonra mühendislerin müspet' ra
poru geliyor kıymet koymuşlar. Bundan sonra 
da formaliteler ikmal ediliyor. Müdürler En
cümeni mubayaa kararı veriyor. Bakanlığa 
yazılıyor. Bakanlık, 50 bin liradan fazla kıymet 
ettiğinden dolayı satın almak için Bakanlar 
Kurulundan salâhiyet alıyor. Ancak henüz mu
kavele imzalanmadan yine soruşturma evrakına, 
nazaran Tarım Bakanlığının bir yazısı geliyor ve 
orada deniyor ki, «bu civarda orman bulunup bu

lunmadığı tahkik edilmeden alman bu fabrika için 
biz tomruk vermekle mükellef değiliz. Bu, plân
lama sahasına dâhildir, tomruk temini husu
sunda baglanamayız, burası bakanlığımıza 115 bin 
liraya vaktiyle teklif edilmiştir. Vesaire diye 
böylece Tekel Bakanlığının dikkati çekiliyor. Te
kel Bakanlığı cevap veriyor. 

Bir fabrika alınmıştır, sizden yardım isteriz 
diyor. Gene tahkik evrakında belirtildiğine göre 
o gün kararname Bakanın emriyle ve polis ye
diyle İstanbul'a gönderiliyor ve İstanbul'a vasıl 
olduğu gün noterde mukavele imza ediliyor. Fab
rikanın kapasitesinin fazla gösterildiği zikredil
mektedir. Mühendislerin koyduğu kıymet iki
dir, birisi 300 000 diyor diğeri de 341 bin diyor. 
Yine soruşturma evrakında deniyor ki bu ko
nulan1 kıymetler ekonomik değil tenkit kıymet
lerdir.-Şu ciheti belirtiyorlar ki fabrika' esasen 
4/1 kapasite ile işletilmekteydi ve onu da satamı-
yordu. Bu kıymeti koyan mühendislerden bir 
tanesi ki 340 bin lira koymuştur, Civelek ismin
de bir mühendistir, yüzbin lira eksiğiyle almabi-
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lirdi, çünki iktisadi bir işletme değildir diyor. 
Bu da bir mütalâa. 

Şimdi burada da Kurtuluş arkadaşımın söy
lediği meseleye temas etmiş olacağım. Fabrikayı 
gördüğünden bahsettiler, güzel tesisleri varmış, 
o zamanki kıymetin, bugünkü kıymetin hakika
ten 300 bin liradan fazla olduğunu, veya o civar
da olduğunu söylüyorlar. Şimdi bütün bu şey
ler eğer Yüksek Meclis bu raporun nazara alın
masına karar verirse o vakit etraflı tahkikat ya
pılacaktır, iddiaların ne dereceye kadar mesuli
yet taşımakta olduğu veya taşımamakta olduğu 
ancak tahkikat sonunda anlaşılacaktır. 

Tomruk işi; efendim, bu emniyet sandı ğmda-
ki vazifesinden 1943 senesinde istifa eden, ayrı
lan Çakmur, istifadan birkaç gün sonra bu Fazıl 
müessesesine gidiyor, diyor ki, Kibrit Tekeline 
tomruk verilmesi hususunda bir taahhüde girmek 
için bir şirket kuralım diyor. Tahkikat evrakın
da belirtildiğine göre, bu müessesenin adamların
dan Femıh ve Nejat ismindeki iki kimseyi An
kara'ya getiriyor ve yine soruşturma evrakı tıd.-ı 
belirtildiğine göre Vekil ile tanıştırıyor. Bunu 
takiben aralarında yani, Çakmur'la Fazıl î. Ver
di arasında gizli bir mukavele, gizli mukavele 
demekten maksat, taharri esnasında ele geçen 
mukavele, aktolunuyor, münhasıran tomruk te
mini maksadiyle bu şirket kuruluyor. Ve arzet-
tiğim gibi aramada ele geçen bu mukavelenin 
7 nci maddesi mucibince Çakmur'a serildik his
sesinden maada teslim edilecek beher metre mi
kâp için ayrıca 10 lira verilmesi kabul ediliyor. 
Bu mukavele imza edildiği tarihten bir hafta 
sonra müesseseye gidiliyor, idareye gidiliyor 
6 500 metre mikâplık mukavele imza ediliyor, 
bunu 1944 yılı ihtiyacı için bir diğer mukavele 
takip ediyor, kezalik 1945 yılı ihtiyacı için de 
bir mukavele yapılıyor. Çakmur bu mukavele
lerin hepsinin içinde. Hazinenin zarar yekûnu 
910 bin lira olarak tesbit ediliyor. 

Tahkik evrakında belirtilen bir iki noktayı da 
müsaadenizle arzedeyim. Bu fabrika 1943 sene
sinde Amerika şirketinden almıyor ve muvakkat 
bir idare kuruluyor. Bu muvakkat idare nihayet 
bu müessesenin Tekel bünyesine intikalini Tıazır-
lıyacak bir idaredir. 1945 senesi nihayetine ka
dar iki defa temdit ediliyor. Soruşturma evra
kında bildirildiğine nazaran idarenin böyle bir 
talebi yoktur. Soruşturma evrakında, aksine ola
rak idare işin şemasını falan hazırlamış ve in-
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tikal etmesi lâzım bir halde olduğunu bildirmiş 
buna rağmen 1945 senesi nihayetine kadar iki 
defa temdit edildiğini belirtiyorlar. Temdit edi-
len bu idare Çakmur'un da dâhil olduğu bu bi
rinci, bir de Hüsnü Ulus adındaki bir adamla 
kurdukları şirketle ikinci defa taahhütte bulu
nuyor. 

Fazıi 1. Vedi müessesesinin şerikleri ifade
lerinde şöyle diy,riar. 

Müfettişler soruyorlar, bu para için ayrıca 
gizli bir mukavele yapmışsınız, beher metremi-
kâbı için on lira verecekmişsiniz. Fazıl İverdi şe
rikleri; bu parayı gizli masraflar için Çakmur '-
un aldığını ve nihayet bu para verilmezse bu 
işin yapılamıyacağmı Çakmur'un ifade ettiğini 
söylüyorlar. Bu, Fazıl İverdi müessesesi 1944 
işini de yapmışlardır, Çakmurla beraber. Sonra 
Çakmur bu şirketten ayrılıyor, sebebi de ayrı
ca hisse vermiyorlar. Bunun üzerine Çakmur 
Bartın'da Hüsnü Ulus isminde birisi ile bir mu
kavele yapıyor. Yalnız tahkik evrakında şöyle 
bir şey var. Hüsnü Ulus tehdid etmiş , Başbaka
na ihbar ederim Hazinenin bilmem iki yüzbin 
lira zararı var diye. Onun üzerine Hüsnü ulus
la mukavele yapıldığı soruşturma evrakında be
lirtilmektedir. Hüsnü Ulusla yapılan mukavele 
de kezalik gizlidir ve bu da aramada elde edil
miştir. Taahhüdü yapan doğrudan doğruya Hüs
nü Ulus'dur. Amma Hüsnü Ulus'un yazıhanesi 
taharri edilmiş bu mukavele ele geçmiş. Bakmış
lar ki Çakmur yine orada. Çakmur'un bu defa 
yapdığı mukavelede şeriklik hissesinden maada 
teslim edilecek beher metre mikâp için kendi
sine verilecek olan hisse 5 lira olarak tesbit edil
miş. Birinci mukavelede 10 lira idi, bu 58 000 
lira tutuyor. Hüsnü Ulus'un taahhüt ettiği mik
tar çok olduğu için 5 liradan 100 000 lira tu
tuyor. Müfettişler gizli mukaveleyi elde etmişler 
fakat Çakmur'a göstermemişler, sordukları zaman 
inkâr etmiş. Sonra gizli mukavele tabiî işi mey
dana çıkarmıştır. Burada bir nokta daha var 
tahkik evrakında, şimdi o ilk mukavele muci
bince yapılan teslimatta mukavele hükümlerine 
aykırı vaziyetler olmuş; zamanında teslim edil
memiş, çürük mal teslim edilmiş. Teslim edilen 
çürük malı idare kabul etmek istememiş, tah-
kakat evrakında söylendiğine nazaran bu çürük 
malların alınmasını Bakanlık emretmiş, çürük 
olduğu için, emre rağmen, idare almamış, yine 
soruşturma evrakında tebarüz ettirdiğine gö-
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re^Bu çürük malların alınmasını mümkün kıla- i 
cak surette mukavelede mütaabhit lehine tadilât 
yapılmış, (Baştan başa çürük sesleri) j 

Sonra bu soruşturma-«vrakında bir iki nok
ta daha.,belirtiliyor. Vâkıfın evinde yapılan 
taharriyatta bir tahsilat defteri elde edilmiş; 
o def terin, bir sayfasında şüpheyi mucip kayıt
lar olduğu zikrediliyor. 1945 yılı için Hüsnü U-
lusla yapılan mukavele mucibince taahhüt edi
len miktar 20 000 m3 tür. löe liradan taahhüd 
edilmiştir. (2 120 000) liralık bir iştir. Safi kârı 
da 400 C$0 lira imiş soruşturma evrakında belir
tildiğine göre 106 liradan teslim etmeği tahhüt 
ettiği bu tomrukların 10 binmetre mikâbını 
b,iç el ^eğmeden ikinci bir ele 87,5 liradan dev? 
rctmiştir. 87,5 lira ile 106 lira. rasındaki farkı 
fiat pek hazır bir kâr teşkil ediyor. 

Soruşturma evrakında yine tebarüz ettirilen 
şekle göre birkaç talep varmış, amma Hüsnü 
Ulus ihalesinin iltizam edildiği iddia ediliyor. 
Bu vaziyeti sormuşlar Bakan'm imzası ile olur 
denilmiş. Yine soruşturma evrakına nazaran bu 
meselede hazinenin (630) bin liralık bir zarara 
uğradığı ileri sürülüyor. 

Son olarak kajıve işi geliyor: İstanbul'da An-
diryadjs isminde bir komisyoncu varmış ve tem
sil ettiği (Vivaka I rmas) Anonim şirketi ismin
de, bir firmadan aldığı bir telgraf üzerine (317) 
dolardan bilmem Riyo tipi tekele kahve teklif 
ediyor ve tekel kabul ediyor. Fakat sonra An-
diryadis tekrar müracaat ediyor, hata oldu di
yor, 317 dolar değil 362 dolar dır diyor, üste-
sigorta masrafı dâhil. Neticede 350 dolarda 
mutabakat hâsıl oluyor, anlaşma yapılıyor. 
Yalnız muayyen bir zaman zarfında 31 500 do
larlık.bir teminat mektubu vermesi lâzımgeli-
yormuş, vermemiş. Tam o zaman daha ucıız tek
lifler gelmiş, İdarenin hukuk .müşaviri yaptı
ğımız bağlantı bizi ilzam etmez demiş. Ucuz ] 
v|İtı olan teklifler üzerinde bir anlaşma, ya
pabiliriz mütalâasını beyan^ etmiş. Onun beyan 
ettiği bu mütalâa üzerine Andriyadis yapılan 
anlaşmağa göre icabeden teminat mektubunu | 
da .yermediği için anlaşmanın feshine gidebiliriz 
denmiş. Sat?ş müdürü nazara almamış, Andri-
yadi* te teklifini 320 dolara indirmiş. Halbuki 
Takribilerinin teklifi 305 dolar üzerindedir. Ya
pılan taharride Andriyadişin nezdindek'i bir 
meMnba nazaran Andriyadiş, hu arada bir 
îioktayı arzedeyim diğerleri 305 dolar teklif et- | 
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t iği için kısa müddetli bir müq^p$a ilânı yap
mış Tekel, idaresi, elde edilen Andriyadisia o 
mektubuna nazaran Vivaka şöyle yazıyor; her 
tıekadar münakaşa ilân edilmiş ise de bu mü
nakaşadaki şartlar bizim taraf muzdan, bu işin 
yapılmasını mümkün kılacak şartlardır, başka
ları yapamaz. Ancak bizim yerine getirebileceği
miz şekilde tesbit edilmiştir diyor. Çünkü mu
ayyen bir tarih koymuşlar. O tarihte yüklene* 
cek ve sevkedilecek deniyor. O tarihte gemi
nin orada hazır olması lâzımki. O tarihte ise 
yalnız Andriyadisin gemisi hazır demek bir saf
ha daha var, tahkik evrakında geçiyor: 

jlSMS senesindenberi bu Andriyadiş kahve 
getirmek için müracaat edermiş amma pren
sibe uygun değil diye kabul edilmezmiş. Yine 
aramada^ elde f^düen bir mektuba nazaran And-
riyadis Çakmura müracaat ediyor diyorki: Ba
kanlık nezdinde tavassut edinde bu işimiz ol
sun. Bir telgraf da var fiat gösteriyor, kabul 
edilmiş filân . Böyle bir salhası da var işin. 

Bu arada yine tahkikat evrakına nazaran Ge
nel Müdür izmir'e gönderiliyor. O esnalarda 
Genel Müdür muavini satış müdürü imiş. 
Onu müfettişler soruşturuyorlar» Bu arada, so
ruşturma evrakına nazaran, Bakaıı istanbul'a 
geliyor.? Tarihini evrakta gösteriyorlar. iki gün 
spnr% Bakanım, İstanbul'a geldiğinden İM gün 
sonra,, Andriyadiş'de yapılan taharride elde edi
len evraka nazaran Andriyadiş Vivak'a şu tel
grafı çekiyor: «Tekel Bakanı geldi, işi düzeltece
ğimi ümit ediyorum, beni sıkıştırmayın» Bu ta
harriyatta yine müfettişler bir telgraf makbuzu-
elde etmişler. Bu makbuz Mi Ali imzasiyle ye
rilmiş bir telgrafın makbuzudur. Telgrafhanede 
araştırıyorlar, bakıyorlar, M. Ali antetli kâğıt, 
Allaso isminde lâstik işi yapan bir müesseseye 
çekiliyor. Mehmet Ali imzasiyle telgraf AHasû'-
ya çekiliyor. Kodla yazılmış. Telgrafın altındaki 
IngiHzcesine pek uygun görülmediği için deşifre 
ediliyor. Bunun altında yazılan şey Alfaso'ya 
hitaben : «Lütfen bunu Vivak'a veriniz şeklinde
dir. imza Andriyadis». Kapalı şifre kısmı bu, 
içi şu: «Tekelin en yüksek başının mahrem dostu 
kendisini görmüştür. Diyor ki; akreditif işi nak
den ;^ bin dolar verildiği takdirde halledilebile
cektir. 25 bin dolar hakkmda bir anlaşma imza
ladık. Bu fevkalade masraf telakki edilmelidir, 
% 25.§i bana, % 75' şi-size ait olsun, yoksa bozu
lacaktır. 'Muvafakatinizi şu şekilde acele olarak 



S : 4 İS. 11.1946 Ö : 1 
bildiriniz: IV^j^ık olur, kapanıyor Andriyadis, 
imza altında M. Ali. Sonra Vivak'a Andriyadis 
ayrıca şu telgrafı veriyor: «Alfaso'dan telgrafı 
aldın mı formalite hazırdır fiyatı bildir.» Bir de 
Andriyadis'in not defteri elde edilmiştir. Elde 
edilen bu not defterini 22 . I . 1946 tarihini ta
şıyan sayfasında ingilizce, kalbinin kırık oldu
ğunu yazıyor. 23 . I . 1946 tarihinde, yani bir 
gün sonraki sayfasında Vâkıfla, senedin imza 
edildiği yazılmıştır. Müfettişler Andriyadis'in 
ifadesini almışlar. Andriyadis ifadesinde: Vâ
k ı f a tesadüf ettiğini söylüyor. Vâkıf demiş ki; 
bana bu işi niçin söylemedin? Yazıhanesine da
vet ediyor, 30 000 dolar mukabilinde Bakanla 
görüşüp bu işi halledeceğini sölylüyor. 25 000 
dolarda mutabakat hâsıl olmuş. 23 te tekrar gö
rüşmüşler, Andriyadis 'in ifadesi, Çakmur 'un Ba
kanla görüştüğünü ve Bakanın akşam kendi evi
ne geleceğini ilâve ederek akreditif işini beheme
hal halledeceğini, merak etmemesini söylemiş. Ak
reditif açtırdığı takdirde komisyon olarak 25 000 
doların kendisine verileceğine dair senedi imza
lamış. Andriyadis'in ifadesi bu, 

Soruşturma evrakmdaki ifadelere nazaran 
Bakan İstanbul'a gelince Tekel İdaresine gidi
yor, Bakanlık Hukuk Müşaviri de yanındaymış 
İdarenin hukuk müşavirini ve diğer alâkalıla
rı çağırıyorlar ve bu işi soruyorlar. Genel Mü
dürlüğün Hukuk müşaviri, bu bağlantı idareyi 
ilzam etmez, çünkü teminat mektubu zamanında 
verilmemiştir diye izah ediyor. Soruşturma evra
kında belirtildiğine göre bir de Bakanlık Hukuk 
Müşavirinin bu işi tetkik etmesini Bakan tensip 
ediyor. Fakat Bakanlık Hukuk Müşaviri benim 
tetkikime hacet yoktur verilen izahattan zaten 
iş kendisini gösteriyor bu bağlantı bozulamaz de
miş. Onun üzerine Bakan İzmir 'de bulunan Genel 
Müdürün kendisine bildirilsin diyor. Genel Mü
dür muvafakat etmiyor, olmaz diyor. Onun üze
rine, soruşturma evrakına nazaran, Bakan hu İş 
dedikodu mevzuu olabilir, binaenaleyh döviz ve-
rilmiyerek akdin feshine gidilmesini söylüyor. 
iddia, işin şikâyet ve dedikodu mevzuu olması 
karşısında akamete uğradığı merkezindedir. Bir 
Mustafa Kök çıkıyor, Başbakanlığa ve Maliye 
Bakanlığına şikâyet ediyor ve 305, ten teklifte 
bulunuyor. Bu Tekel Bakanlığına havale ediliyor, 
Tekel Bakanlığının Başbakanlığa cevap için 
hazırlanan müsveddede,»' 320 den aşağı inmiştir, 
Ucuz fiyatla vakit kaybetmek doğru ' değildir, 

müessesenin itibarını sarsmak yersizdir tarzında 
bir ifadede bulunduğu halde Bakan bunu kendi 
eliyle siliyor ve bunu yapılmış tamam olmuş bir-
şey olmadığı şeklinde düzeltiyor ve bu işin tah
kiki için istanbul 'a iki müfettişin memur edil
diğini ilâve ediyor ve cevap bu yolda Başbakan
lığa yazılıyor. Soruşturma evrakına nazaran 
bunda da iddia edilen şudur: Tekele yüksek be
delle kahve satmayı sağlamak için bütün vesait 
izhar ve ikmal edilmiştir, eksiltme ona göre ya
pılmıştır, binaenaleyh alâkadar memurlar vazife
yi suiistimalden, kısmen mubayaaya fesat karış
tırmaktan ve Çakmur ve Andriyadis'te birbirle
rine senet vermek suretiyle irtikâba teşebbüsten 
sorumlu gösteriliyor. Bakana atfedilen, hususlar 
da raporda belirtilmiş bulunuyor. 

Şu izahatımla, tahkikat konusu maddeler 
hakkında ve soruşturma evrakına geçen şeyleri 
sadıkane bir şekilde yüksek heyetnize arzetmiş 
oluyorum. Komisyonumuzun varmış olduğu ka
naat, sunduğumuz raporun sonunda gösterilmiş
tir. Soruşturma evrakında toplanan delillere na
zaran sabık Bakan arkadaşımız Süad Hayri Ür-
güblü'yü sorumu mucip olmak üzere atfedilen 
onun dahlütesirine verilen hususlar arkadaşımı
zın ifadesine müracaatı icabettirir mahiyette
dir. Yapılacak isticvaplar neticesinde taayyün 
edecek vaziyete göre memurların da suç durum
ları anlaşılacaktır. Bu iddialar belki yeniden ifa
delere müracaatı icabettirir belki muvaceheleri 
icabettirir ve nihayet işin tahkikini müstelzim 
bulunmaktadır. 

işin tahkiki demek ortada mesuliyeti mucip 
bir suç vardır, demek değildir. Bu tahkikatın 
yapılması, varsa mesuliyetleri, yoksa masumiyet
leri tebarüz ettirecektir. Yüksek heyete şunu ar-
zedeyim ki komisyonumuz esasen tahkikat yet
kisini haiz olmadığı için hiç o noktalara girmiş 
değidir. Şimdilik Soruşturma Heyetinin rapo
runa nazaran, ki bu rapor bir hazırlık tahkika
tından ibarettir, metnurlar için bir takım suçlar 
tesbit edilmiştir. Tahkikat memurlar hakkında 
yapılmıştır. Bazı memurların suçları tesbit edil
miştir. Bu meyanda Vekile atfedilen hususlar 
belirtilmekle beraber soruşturma heyeti Bakan 
hakkında tahkikat icrasına yetkili olmadığı için 
o hususlarda tahkikatı derînleştiremediğini ifade 
etmek suretiyle olduğu yerde bırakmıştır. Eğer 
Yüksek Heyetiniz bu raporun nazara alınması 
kararma varacak olursa, işin tevdi ^düeceği tah-
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kiîfeat köniifcyonun'da, Stttuşttfrnta HeyÇftKiiT'ttfr-
ttnreştMmeo^i 'frfMMlen^hus&slarda Bakana at-
îetiileh 'şeyfcr üzerinde* idHkftM derinleştirile-
dSfetîr*. Biî tahkikatm varacağı neticeye göre, C#-
mil Barlas arkadaşımıza cevâp arzetmiş ola-, 
yörtı'm, mertftfrlarm da suç durumu taayyün ede
cektir. Malûmtt âlileri memurlara atfedilen suç
larda'4riörtmrrn mtahakenrat5 u'sulünde derece iti-
tftrîyİe **fedtftr hiâf evke tâbidir. Mahkeme mer
eti itîftfeiriyle, tetkik mercii itibariyle. Eğer rapor 
nazara alınma- karariyle tahkik komisyonuna 
terdi 'edilirse tahkik lıeyetmin yapacak olduğu 
Ifâhkifeart sonunda vekil Hakkında ileri sürülen 
geylerm mesuliyeti mueip almadığı neticesine 
"fâf^<^^t*Ha,Hwı nazı&tk-taiffiikatî mahiyetinde 
olan rapor olduğu gibi De\4<üst Şûfras-ma gider, 
îftemürlar ftakfemda ' Devlet *Şûrasl ayrıca* dü
şünür. , 
* Ş&y&TânkikEfeyet&tn Sapacak olduğu tahki
kat «onunda mucibi mesuliyet sebepler, hâdiseler ı 
irieveüt olduğu neticesine varacak olursa diğer ! 
TöeinürtSr'ftAİkmda 4a bu fca*ftra tebaan bir ka- | 
rattı âttKftğ- olacaktır. * j 

Cemil Barla» artoScteşıfc&zflı suallerine eevap | 
aksetmiş öRiyorum, haleiı âiftacte bir tahkik evrakı ,' 
Vâidir, İm, hazırlık trihküBat'ı mahiyetindedir. | 
Hazırlık tahkikatı mahiy*thide olan fea evrak ! 
şwyet »ah^uğumttz rapor nazsra btasMİs, tahkik ! 
fPdmîsy^ünft verilecek oftfrta oranın yapacağı j 
Hk tâUrfü&ttır, o ilk taHkikafc netfeesinde ya son j 
tahk^atîha^iîöVas^a karau verilir, veya veril- j 
âfeez. Şimdilik-ortada kesiti bîrşey yoktur. Temen- ! 
n4 ederim "ki gayet yüksek he^et bu raporu nazara \ 
-olmak kararını v$ri!rse yapıliacak tahkikat neti-
cfesind'e arkadapfeıza sirayet, eâeeek bir suç bıı-
Intrirıasfcı. Takdir sizlere aittir, mâruzâtım bun- t 
dan öğrettir. j 

CEMİL SAİD BARLAS {<&2îâritep) — Eden
dim; sayın Barutçu a r k a d a ş a bilhassa. candan | 
feşekKSr led'erhn. Hâdiseyi biadm gölümüzün önü
ne a!3«im akilli koydu. Yalnız kendisiyle ayrıldı- |. 
fAnii-nokta Fezlekenin Ifnkuki bir kıymet ifade 
edip etmediği keyfiyetine taallûk etmiyordu. 

Bu konuşma ile biraz birWr?ıAize yaklaşmış i 
dfctuk. fiana nazaran Tek^l'Bâfetalığı birinci sı- j 
hıf 'hiemtorfarftm ait olarak hazırlanan bu rapor | 
bir fezleke mahiyetinde midir îdeğiâ midir? nok- ; 
ia&frir. Sebebi de bu "liHfmurlâra işten el çaktiril-
Ârfştir. 

Danıştay karar için biö< rapor mahiyetinde \ 
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tâtm. demvyer; yfcni böyle değil de bir fezleke 
mahiyetinde bile olmayan bu rapor, dölayiaiyle 
Bakana dayandığı için, Ben kelime üzerinde ısrar-
e&râyec&klinı» yaânız mesele üwrindeıarar edişimin 
sebebi'memulların alıkta kalması da değildir. Eğer 
bu fezleke mahiyetinde telâkki olunursa bu memur
lar yemden dinlemezler, veyahut dinlenmek iste
nilmez. Onun için üzermde duruyorum. Yoksa 
ben de müfettişlik yaptım. Müfettişliğin ne oldu
ğunu bilirim. Teftişin gayet sıkı surette yapılma
sı fikrindeyim. Fakat bu işde gerek' bakanın savun
masında ve gerekse hariçteki şeylerde memurla-
lajrm ifadesi aynen alınmadı deniyor, Binaena
leyh bu baknndan bu soruşturmanın <tyir hazırlık? 
tahkikatı ©Idtığuım söylüyorlar. Hazırlık tahki

katı ilk tahkikat olmadığına göre bu işle -ilgili bütün 
memurların, ister suçlu olsun, ister şahit olsun, ye
nide» dinlenmesinde zaruret yşrdır.. Çünki mil-
yıonlara taallûk eden bir, iştir. Efk&rı umumiyeya 
yakıdan alâkadar eden bir iştir, bunun yapjLİnp-
sı lâzımdır. 

Bu iş Heyeti Celile tarafından bir tahkik ko
misyonuna gönderilmelidir. Benim noktai naza
rım budur. Bu işde, raporda suçlu, şahit gösteri
len kimselerin ve Bakanın ifadelerinin yeniden 
alınması .lüzumuna kaniim. Bunu huzuru âliniz
de belirtmek isterim. 

. EMİN SAZAK (Eskişehir) — Bir arkadaş 
kereste fabrikası hûkkmda biraz cemilekâr iza
hatta baîunftiasaydı huzuru âlinize çıkmıyacak-
tim. Pek iyi bildiğim bir iş olduğu için huzu
runuzda bunu tebarüz ettirmezsem hakikaten 
rahatsız -ol«e«ğnn. 

Arkada#«tt, K^r^sfe Fatıtrıkası bir ke» , ne 
pahasına oliırsa ©Lstıri, alıiiraaz, btou Şttturfri bir 
insan yapmaz. Bunu 10 006 liraya da verteler 
Tekel Bakanlığını alakadar etmez. Ormanı 
yok, işi bitmiş bir fabrika. Eğer İstanbul'da 
kereste biçtireceksem orada elektrik var, 5 - 1 0 
bin lira ile bu işi yaparım. Bu işte alıcı baba
nın oğlu -olsa ve milyoner olsa;, t&n çok sıkıl
dım kardeşim bunu al, dese 100 000 liradan 
fazla vermez. Burada durum a^ıitlr, 200 000 
lira fazla olarak verilmiştir. Jtf&ma amerim 
kinidir?-bilmiyorum. Düa ederim ki, müerim 
Srntd SaytT-Ürgüblft olmasın. âKüsrkn kifctse 
omm «yağı -dolaşanı. , Mücrfeı kira«e m«ydö«â 
çıksın. ı&mâ Hayrı'ye ae&rıra» h«le müb^pett 
balresîiî tanadığım için çök aowımr Amam 9 
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trtubarek babasının ismini lekelediği için... yap
tı ise cezasını çeksin. 

Arkadaşlar, yalnız bugünkü vaziyete'değil, 
sıkı kontrolün, sıkı tetkikin âtiye de faydası 
vardu*. Den mümkün olsa da Heyeti Tekile 
hakikaten 2 - 3 senede bir süzgeçten geçse, 
memnun olurum. (Gülüşmeler). Bu vesile ile 
ben bir şey rica edeceğim. 

Arkadaşlar; Heyeti Vekilede ötedenberi ar
kadaşlık zihniyeti vardır; arkadaşım bunu ge
tirmiş ben de imza edeyim geçeyim derler. 
Bana kalırsa bunu Heyeti Vekile'ye tazmiri et
tirmek lâzımdır. Fakat şimdiye kadar bu âdet 
olmadığı ilgin bir şey istemiyeceğim amma, bir [' 
şey demiyeceğim 'amma; bundan sonra Heyeti 
Vekilede imza edilen bir şeyde Başbakanın da, 
Vekilin de, diğer arkadaşların da mesul oldu
ğunu hatırlatacak bir çare lâzımdır. Bericîe en 
iyi çare, bir arkadaş hatalı iş yaparsa, orada 
imzası bulunan bütün arkadaşları da cezasını • 
çeksinler. 
' Dr. PAIffil ECEVİT (Kastamonu) — femin 
Beyin sistemi. 

EMİK SAZAK (Devamla/f ~~ Arkadaşlar; 
memlekette bir istirahati viedan yaratır. Bu 
işten hepimiz birden sevinelim, Halk Partisi ge
tirmiş, bunu Komisyona vermiştir ve kanuni 
yollardan gidilecektir. ÎTemenni edelim ki, bu 
iş açığa çıksın. Bana kalırsa gökten zembiiİB- , 
dirseler buradaki 200 • bin'lira farkı kaldırmak 
mümkün değildir. Cürüm vardır amma kim def 
Fakat Barutçu arkadaşımızın 'izahatından anlı
yorum ki, Bakanda da mesuliyetvardır.Ne ya
palım, yaptıysa Allah cezasını yersin... j 

F A t e AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Efendim, evvelâ Barlas arkadaşımın temas etti- ; 
ği ttûktaya cevap arzedeyim. Cevap vereceğim 
demekten Ziyâde meseleyi vuzuh t andırayım. de
mem daha yerindedir. 
' u Şu sö¥iiştürni£t 'evrakı hukuki kıymeti haiz
dir s"' ve" bunun hiç bir kıymeti yoktuk dene
mez; "Danıştay'ın kararında da bu evrakın kıy
metsizliğini ifade eden bir -şey yoktur. Müfet
tişle^ «memurlar hakkında tabiî o kadar yetki
lidirler' ki; işten> el çektirebilirler Ve icabında 
tevkif kadarı da verebilir. Bma^naleyhi müfettiş
lerin yapmış olduğu, ilgili memurlar hakkında, 
« M ^ l d t M n â e » - : Kibrit işletmemde ihbar 
edÜeü ve teeadüf edilen yolsuzluklardan [ 
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naşi yapılan tahkik tamamen kanuni yet
kiye dayanmaktadır. Ve bu raporlar kanuni ve 
hukuki kıymeti haizdirler, bunu böyle bilmek iâr 
zımdır. Yetki veren kanunların numaraları ra
porda gösterilmiştir. 

CEMİL SAİD BARLAS (Gaziantep) —' Güm
rük kanununun 123 neü maddesine bakınız. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Müsaade buyurun bu demek değjldirki şayet sun
duğumuz rapor kabul edilirse tahkik komisyonu
nun yetkisi, takyit edilir, yani yapılan hazırlık 
tahkikatı onu takyit eder. Hayır, kurulacak-
k<#nişyon istediği gibi ifadelere müracaat ede
cektir^ işi tamik edecektir. Çünki arzettiğim gi
bi hedef, varsa mesuliyetleri yoksa masuniyetleri
ni s tebarüz ettirmektir. ; 

CEMİL SAÎT BARLAS (aaaiantep) —Bra
vo 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) ~-
Vaziyet budur. .-,..,.. 

Emin Sazak Arkadaşımın söyledikleri bir 
noktaya cevap vereyim. Dediler ki lyidere Fabri
kası işinde nihayet Bakanlar Heyetinden sual 
sormak lâzım gelir, mademki Bakanlar -Heyetin
den karar istihsal edilmiştir. Bu mesnliyet yal
nız Tekel Bakanı'nm şahsında dır dediler. Bir 
defa arkadaşlar ortada mesuliyet var mı yok mu? 
Henüz müspet bir şey yoktur, bu bir, İkincisi Ba
kanlar Heyetinden alman karar 50 bin lirayı teca
vüz eden herhangi bir mubayaa için Bakanjar heye
tince bakanlığa salâhiyet verilmesi lâzımgeimesine 
binaen bunun için Tekel Bakanlığınca alınmış bir 
karardan ibarettir. Binaenaleyh orta yarde ha» 
len Gümrük Bakanlığına ve İnhisar Bakanına mü
teveccih bir mesuliyet olup olmadığı dahi ma
lûm bir şey değildir.! Tahkik edilecektir. Deni
len şeyler doğru mudur, değilimdir, tahkikat so
nunda anlaşılacaktır. -

Sonra bir süzgeçten bahsettiler süzgeçten geçi
rilmelidir dediler. Bir defa süzgeçten geçirilecek 
bir maddeye ihtiyaç vardır. Madde olacak ki 
süzgeçten geçirilsin, binaenaleyh arkadaşımız bi
raz... 

Bii! ses - İstical, 
FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) —İs

tical değil, i biraz da politika yapmak istiyorlar 
galiba. (Gülüşmeler) >̂-

.BAŞBAKAN^ YARDIMCISI VE DEVLET 
BAKANT MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) ^ Ar
kadaşlar, Tekel yolsuzluğu- adı verilen bu mevzu 
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îtevİette-kanunları, nizamlan dâhilinde ve 
normal yollardan tahkik mevauu olmuş, ka
nun yollarını, mormai yollar takip etmiş,, ni
hayet bu Büyük Meclîse, Huztirunuza gelmiştir. 

Hiç şüphe yoktur ki, kanun, nizam ve nor
mal yollar, neyi ieapederse: burada da aynı 
seyri takip edecektir. 

Cemil Barlas arkadaşımız, yanlış jaulama-
mışsaın, müfettişlerin fezlekelerine temas ede
rek dairelerin, teftiş teşkilâtının terör altında 
kalacağından bahsettiler. Müfettişler, kanun-, 
lar, nizamlar dâhilinde Devlet makanizmasmın 
ve onun içinde vazife almış olan memurların 
vazifelerini, işlerini kanun dairesinde yapıp 
yapmadığını tetkik ile mükelleftirler, bu vazife
leridir. Burada da tabiî vazifelerinin icabını 
yapmışlardır. Bu itibarla teftiş teşkilâtının ce
saretini kıracak herhangi bir mülâhazanın ye
rinde olmadığı kanaatındayun. Şayet bunlar
dan herhangi biri vazife ve salâhiyetini tecavüz 
veya Vazifelerini suiistimal eden bir harekette 
bulunmuşlarsa bittabi onlar hakkında da kanu- -
ni yollara müracaat edilir ve kanun hükmü hak
larında tatbik edilir. (Çok güzel sesleri). 

Emin Sazak arkadaşını çok eski bir millet
vekili sıf atiyle bilirler ki, Anayasa mucibince 
Bakanlar: Kendi efal ve icraatından kendileri 
mesuldürler. Bakanlar Kurulu ise Devletin 
genel politika ve idaresinden mesuldür. Eğer 
bu hâdisede Tekel Bakanının kanuni ve malî 
mesuliyeti ieabettireeek bir hareketi varsa ve 
buna Bakanlar Kurulu imza etmek, karar almak 
suretiyle iştirak etmiş ise hiç şüyhe yok ki, 
onun dahi kanuni mercilerce mesul edilmesi gayet 
tabiîdir. Bakanlar Kurulunun mesuldür diyen 
arkadaşımın evvela bu hâdiselerle Bakanlar Ku
rulunu alâka ve iştirakini tesbit ve hiç olmazsa 
tâyin etmesi lâzımdır. Bunlar Anayasanın da 
hukuku esasiyenin de en iptidai kaideleridir. 

Emin Sazak dediler ki; geçmiş işlerde de be
nim ne bildiklerim vardır. Emin Sazak gibi es
ki ve tecrübeli bir milletvekilinden bu kadar 
müphem ve bulandırıcı bir söz işitmek istemez
dim. Bu sözleri yanlış anlamadımsa, aşağı yu
karı gelmiş ve geçmiş Bakanlar hakkında han
gisine ait olduğu belli olmadan töhmet; ve şüp
he ifade etmektedir. 

EMİN 'SAZAK (Eskişehir) —' Bu hâdise 
hakkında... 
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IDE^LET BAKANİ VE ]|A§BAgAN YA& 

DÎMCISI MÜMTAZ» Ö p i E N :(Ajıfcftra) ^ D 
halde bu hâdisede suç varsa ve buna Bakanla^ 
Kurulu iştirak etmişse behemehal onlar da mes
ul olacaklardır. (Doğru ve bravo sesleri). Baş
kaları hakkında bildiğiniz birşey varsa, Büyük 
Millet Meclîsi onun da ieabıöâ bakacaktır, lüt
fen izah buyurunuz. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mıî (Yok 
sesleri). 

Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Suad Hayri 
Ürgüblü hakkında soruşturma gerekip gerek
mediğine dair Beş kişilik Komisyon, raporunu 
vermiştir. Rapor okundu, arkadaşlar mütalâa
larını söylediler. 

Şimdi raporu dikkatinize sunacağım. Dik
katinize sunacağım demek; Meclis soruşturması 
gereğinin Kamutayca kabul edilmesi demektir. 

Binaenaleyh eski Gümrük ve Tekel Bakanı 
Suad Hayri Ürgüblü hakkında Meclis soruştur
masının gerektiği hakkındaki raporu dikkate 
alanlar... Almıyanlar... Rapor müttefikan dikka
te alınmıştır. 

Şimdi İçtüzükte, Meclis soruşturması hak« 
kında iki hüküm vardır. Bunlardan birincisi, 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından mürek
kep bir Karma Komisyona havalesi, ikincisi de, 
beş kişiden onbeş kişiye kadar Meclis tarafın
dan seçilecek bir Komisyona havalesi. 

Şimdi birinci hükmü,, yani Anayasa ve Ada
let Komisyonlarından mürekkep bir Karma Ko
misyona havalesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Müttefikan kabul edil
miştir. 

Şimdi, kararın tekemmül edebilmesi için bu 
komisyonun ne kadar müddetle vazife göreceği
ni tâyin etmek işi vardır. 3 aya münasip bir had 
olarak mütalâa ediyorum. Bunun aksine bir 
mütalâa var mı? Eğer komisyon bu 3 ay içinde 
vazifesini bitiremezse müddetin temdidi için 
Yüksek Kamutaya müracaat edebilir. 

3 ayı muvafık görenler... (2 ay sesleri). 
-OhaMe evvelâ 2 ay teklifini oya koyayım. 

(3 ay sesleri). 
Âzami müddet olduğu için 3 ayı oya koya

cağım :'Kabul edenler.:^ Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Şimdi, diğer bir nokta daha var, komisyonun 
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veya teşkil edeceği sukomisyonun Meclis ha
rici herBttngi bir yere gidip vazife yapabilmesi 
için yetki verilip verilmemesi meselesi vardır. 

Bu yetkinin verilmesi hususunu oyunuza su
nuyorum, kabul edenler... Kabul etmiyenler... 

Bu yetki de komisyona verilmiştir. 
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Başka blrşey mevcut değildir, gündemimiz 

tamamdır, Birleşime son veriyorum. (Ne gün 
toplanacağız sesleri? Grülüşmekr). 

Önümüzdeki Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 15,57 

T. B. M. M. Basımevi 


