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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Denizli MilMvekili Reşad Aydınlı'nm, Ma
den Tetkik ve Arama Enstitüsünde yapıldığı 
ileri sürülen yolsuzluk ve petrol arama işleri 
hakkındaki sözlü sorusuna Ekonomi Bakanı 
Tahsin Bekir Balta ve; 

Afyon Karahisar Milletvekili Ahmet Vezir-
oğlu'nun halktan usulsüz olarak alman paralar
la köylülere verilecek odun ve kereste ve Di
nar Belediyesince kasaba halkına dağıtılması 

gerekli petrol hakkındaki sözlü sorusuna Millî 
Eğitim Bakanı Reşat Şemsettin Sirer, Tarım 
Bakanı Faik Kurdoğlu ve îçişleri Bakam Şük
rü Sökmensüer tarafından cevap verildikten 
sonra Cuma günü toplanılmak üzere Birleşime 
son verildi. 
Başkanvekili Kâtip Kâtip 

Konya Konya Kocaeli 
T. F. May M. A. Binal 8. Pek 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
istiklâl Harbi malûllerine verilecek pa

ra mükâfatı hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Komisyonu raporu (1/32) (Gündeme). 

«••» 

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

BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER : Naşit Fırat (Samsun), Muhsin Adil Binal (Konya). 

BAŞKAN Oturum açılmıştır. 

3. - SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili Ahmet 
Veziroğlu'nun, halktan usulsüz olarak alınan 
paralarla köylülere verilecek odun ve kereste 
ve Dinar Belediyesince kasaba halkına dağıtılma
sı gerkli petrol hakkındaki sorusuna Millî Eği
tim Bakanı Reşat Şemsettin Sirer, Tarım Baka
nı Faik Kurdoğlu ve îçişleri Bakanı Şükrü 8ök-
mensüer'in sözlü cevapları 

BAŞKAN — Geçen celsede Hükümetin bazı 
konular hakkında kâfi açıklamada bulunama
ması üzerine, arkadaşlar tarafından, bu husus
ların izah edilmesi için Bakanların beyanatta 
bulunması istenilmiştir. 

Şimdi Bakanlardan söz istiyen olup olmadı
ğını soracağım. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI^ REŞAT ŞEM
SETTİN SÎRER (Sivas) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

REFÎK KORALTAN (îçel) — Usul hakkın
da konuşacağım. 

BAŞKAN —• Usul hakkında müzakere açma
dım. 

REFÎK KORALTAN (îçel) — Geçen Birle
şimde Riyaset Makamı vazifesini yaptı. Divanı 
Riyasetten birinin yaptığını diğeri bozuyor. 

BAŞKAN — Divanı Riyaset ne yaptığını 
bilmektedir. Nizamnamei Dahilî sarihtir. 

REFÎK KORALTAN (îçel) — Nizamnamei 
Dahilîye riayet edilmiyor. Usulsüzdür dediğim, 
budur. 

BAŞKAN — 83 ııcü madde sarihtir. Bakan
lar her zaman açıklamalarda bulunurlar. 

REFÎK KORALTAN (îçel) — Evet, Bakan
ların her zaman söz söyleme hakları vardır. Am
ma Riyaset dün vazifesini yaptı. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI REŞAT ŞEM
SETTİN SÎRER (Sivas) — Sayın arkadaşlarım, 
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eksik kalan cevabımı arzetmek imkânını bahşetti
ğinden dolayı Başkanlık makamına şükranlarımı 
arzederim. 

Çarşamba günü Afyon Milletvekili Ahmet 
Veziroğlu arkadaşımızın takriri okunduktan son
ra bendeniz, Tarım Bakanı ve çişleri Bakanı ar
kadaşlarım, lâzımgelen cevapları verdik. Bu ce
vaplarımıza, cevap olarak, Ahmet Veziroğlu ar
kadaşımız da, büyük bir tomar teşkil eden yazı
sını bu kürsüden okudu. Bu yazılı cevabında 
esasa taallûk etmemekle beraber, gördüğüm bir 
garabeti zikretmeden geçemiyeceğim, yazılı ceva
bında arkadaşımız; bendenizle birlikte Tarım ve 
içişleri ve bir de Ticaret Bakanına açıklamalar 
yaptığımız için teşekkür etti. Ticaret Bakanı ar
kadaşım bu teşekküre istihkak kesbetmediği fik
rindedir. Çünkü bu kürsüye geip bir tek kelime 
söylemiş değildir. Bu ciheti tebarüz ettirmekten 
maksadım, bir söze ait cevabı o söz söylenmeden 
evvel değil, söylendikten sonra vermenin daha 
doğru olacağını hatırlatmaktır. Bu, bize çok muh
taç olduğumuz zamanı kazandırır. 

Şimdi arkadaşımın mutavvel ithamnamesine 
ve orada zikrettiği meselelere geçiyorum. Ahmet 
Veziroğlu arkadaşımız Hükümet programınnı 
tasvibinden sonra bu programa ve konulara aykırı 
bir gûna muamele yapılmaması yolunda Millî 
Eğitim ve içişleri Bakanlıkları tarafından vilâyet
lere icabeden tebliğlerin yapılmış olduğunu tes
lim ettikten sonra, Afyon Vilâyetimizde cereyan 
etmiş yolsuz muameleler olarak şunları söyledi: 

1. — Bolvadin'in Ishaklı Bucağına bağlı Üç-
kuyu Köyünde oturan Osman Gencer'den okul için 
80 lira alınmış, mekbuzu varmış. 

2. — Aynı ilçenin Başmakçı Bucağında oturan 
Mustafa Gönüllü'den 15 günlük imece karşılığı 
45 lira alınmış. Makbuzu varmış. 

3. — Aynı köyden Abdurrahman Kale'den 
!5 lira, Mustafa Kasadan da 62 yaşmda olduğu 
halde makbuz mukabilinde bir defada 14 lira ve 
haciz suretiyle de 60 lira alınmış. Makbuzu var
mış. 

5. — Dinar İlçesinin Başmakh Bucağına bağ
lı Yaka Köyünde oturan Kerim izmirli'den 4 
makbuz mukabilinde 60 lira. Nuri Cihan'dan da 
47 lira alınmış makbuzları varmış. 

6. — Bunlardan başka Bolvadin İlçesinin E-
bir Köyünde oturan emekli ve gebe kadınlar ka
nuna aykırı olarak Çay Bucağındaki bölge okulu-
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nun inşaatına yollanmışlar, bunların da şikâyet
lerini dinliyen olmamış. 

7. — Nihayet Dinar 'in Burankaya Köyü sa
kinleri imece karşılığını veremiyeeeklerini bizzat 
çalışmak istediklerini söyledikleri halde çalıştırı
lacak iş yoktur, denmiş bunlardan haciz yoliyle 
tahsilata girişilmiş. 

Bay Ahmet Veziroğlu'nun sayıp döktüğü bu 
hâdiseler bendenize ve Bakanlığına aksetmiş de
ğillerdir. Zikrettiği meblâğlara ait makbuzları 
kendisinden alıp tetkik etmemize imkân olmadığı 
gibi lüzum da yoktur. Fakat sizin de bendeniz 
gibi bu makbuzların nâtık oldukları meblâğların 
tahsil edilmiş olduklarını biran için kabul etme
nizi ve buna göre muhakeme yürütmenizi istir
ham ederim. 4274 sayılı köy okulları ve enstitü
leri teşkilât kanunu vatandaşlardan bizzat çalış
madıkları ve çalışamadıkları takdirde 20 liraya 
kadar bir bedel alınmasını âmirdir Bundan başka, 
Köy Kanununu tadil eden 3664 sayılı kanunun 
birinci maddesi de köy hizmetleri için alman sal
manın 20 lirayı geçmiyeeeğini söyler. Böyle 
olduğu sözü geçen kanunlardan herbiri bir va
tandaştan ancak 20 lira kadar bir para tahsil 
edilebileceğini söylediği halde ondan nasıl olu-
yorda 50, 60, 70, 80, lira gibi meblağlar tahsil 
edilebiliyor. Bu gibi muamelelerin mesnedi ne
dir? Eğer bu sualin cevabını verebilirsek mesele 
kendiliğinden aydınlanmış olur. 

Bir kerre 40 liraya kadar yapılan tahsilat için 
söz yoktur. Çünki kanunlardan herbiri yirmi 
liraya kadar salma ve imece alınabileceğini 
söylediğine göre herhangi bir vatandaştan 40 li
ra alınmış olması ve onun elinde kırk liralık bir 
makbuz bulunmasında gayri tabiilik yoktur. 
Bundan sonra 50, 60, 70, 80, 90, 100 liraların 
nasıl tahsil edilebildiği sorusunu da mesnedini 
göstererek cevaplıyacak olursak mesele kalmaz. 

Karakaya köyünden Ahmet veya bilmem ne 
köyünden, Hasan atlı, evli bir vatandaştan. Düşü
nünüz, bu vatandaş Köy kanununa göre 20 
lirayı kendisi için veriyor. Okul Kanununa göre 
de. yirmi lira veriyor. Evde de mükellefiyet ça
ğında, yani 40 - 50 yaşları arasında zevcesi onun 
da okul kanununa göre mükellefiyeti vardır ve 
aile refahlıdır. Şimdi bu vatandaştan kanun 
hükmünce 60 lira alınmıyacak mı, eline de altmış 
liralık bir makbuz verilmiyeek mi? (Verilecek 

I sesleri). Zevcesinden başka kızı 20 yaşındaki Zel-
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ha'hm da' evde olduğunu düşününüz. Buna göre 
onun da bedenî çalışma mükellefiyeti yerine pa
rasını babası vermiyecek mi? Etti 80 lira. Şimdi 
bu ev sahibinin elinde 80 liralık bir makbuz bu
lunmasında şaşılacak veya kanuna aykırı mua-
m;ele yapılmış olduğu hükmünü verdirecek bir 
cihet var mıdır? (Yok sesleri) İş bununla kalmı
yor. Köy Kanunun ikinci maddesi şöyle diyor: 
«Salma köyde oturanlar için hane başına tevzi 
edilir. Bir hanede oturanlar kendilerine ait ge
lirleri olduğu takdirde bunlar dahi ayrı hane 
sahibi sayılırlar.» 

Hüseyin çavuş tarlası tumpu olan bir adam
dır. Onun oğlu 20 - 25 yaşındaki Ali de nal
bantlık yapar yahut yola gider çalışır veyahut 
pazarda hayvan satışı ile meşguldür, kazancı var
dır. Köy kanunu hükümleri gereğine bu vatandaş
tan salma alınmıyacak mı? Ve salma alınınca 
aile reisine evin diğer mükellefleri için verilen
ler de hsaba katılacak, kanun dairesinde tahsil 
edilmiş olan meblâğ yekûnu için meselâ 100 lira
lık bir makbuz verilmiyeeek mi? 

O hald sayın arkadaşlar, bir takım vatan
daşların elinde 60 liralık, 80 liralık 100 liralık 
makbuzlar bulunması kanuna aykırı işler yapıl
dığının bir delili diye gösterilebilir mi? Bunlar 
yüce heyeti kandıramaz. Millet, bunlara baka
rak kanuna aykırı hareketler yaplıdığı iddiasına 
inanmaz. Okullarını yapar ve yapacaklardır. 
•vSoldan : Bravo sesleri). 

Emzikli ve gebe kadınların çalıştırılmış oldu
ğu iddiasına geliyorum. Sayın arkadaşlar böy
le bir hâdisenin vukuundan Hükümet makamları
na, bir haber aksetmiş değildir. Eğer vâki oldu 
ise emzikli ve gebe kadınların Çay bucağında 
Bölge okulu inşaatında çalıştırılmış olması doğru 
ise bu esef edilecek bir hâdisedir. Bendeniz böy
le bir mevzuda, arkadaşlarımın bildikleri miza
cıma göre en ziyade hassasiyet gösterecek adam
lardan biriyim, hassasiyetle bu konu üzerinde 
duracağım. 

Burada bir noktaya daha işaret etmek iste
rim. Sayın arkadaşlar, şuradaki elektrik düğme
sine basarız bir anda salon aydınlanır. Kanun
ların, Hükümet kararlarının natık oldukları hali 
gerçekleştirmekte mihanikiyetin bu sureti olamaz. 
Kanunlar çıkar, kararlar verilir, bunların 
tebliği; tebellüğü zaman ister. Aradan günlerin 
geçmesi tabiidir. Buna göre Hükümet progra
mının tasvibinden sonra İçişleri ve Millî Eğitim 
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Bakanlıklarının yaptıkları tebliğlere uygun ol-
mıyan bazı hareketlerin koca bir memleket için

de tektük münferit hâdiseler halinde cereyan etmiş-
olabileceği ihtimalinikâbuletmekİâzinldır. Böyle 
olsa bile bu arkadaşımın iddia ve itmamlarına hak 

verdirmez. Arkadaşım Veziroğlu bu türlü meselele
ri ihtiva eden sual takririni vermekle içtüzüksün 
kendisine bahşettiği bir hakkı kullanmıştır. Bu
na diyeceğim yoktur. Amma gönlüm isterdiki 
bunu yapmadan önce bir kere bana uğrasaydı, bu 
Yüce Kamutayın her üyesi ve Kamutay dışında
ki bütün Millet fertlerine karşı olduğu gibi 'ona 
da emrinde ve hizmetinde bulunduğunu söyliye-
cektim. Kendisiyle beraber konuşacaktık. Şikâ
yetlerini bana söyliyecck, kendisine izahat vere
cektim. tahmin edilmediği noktalar üzerinde "so 
ruşturmalar yapacaktım. Ve bazı noktalarda da 
muhtemelen onun yardımlarını görecek ve min
nettar olacaktım. Fakat arkadaşım bu yolu ih
tiyar etmemiştir. Eğer bu yolu ihtiyar etmiş ol
saydı, bundan üç hayır doğacak, üç fayda hâsıl 
olacaktı; ben de, kendisi de, Millet de istifade ede
cekti. 

Arkadaşlar, benim istifadem şu olacaktı: 
Bendeniz bugünkü vazifeme gelinceye kadar gün
de sekiz saat uyku uyuyorum. Geldiğim güriden-
beri hakkım beş saate inmiştir. Her-
gün sayıları 50 den 100 e kadar dalgalanan va
tandaşla karşılaşıyorum. Kendi mesai arkadaş
larımla meseleler çözmek için didiniyorum. Za
mana muhtacım. İşlerim zamana sığmıyor. Bu
gün buradan tasarruf edeceğim bir iki saatle 
birçok işler görebilecektim/ Dediğimi yapsaydı 
Ahmet Veziroğlu arkadaşımın da istifadeleri 
olurdu. Bir kere, derhal cerh edilebilen birta
kım deliller listesini okumak mevkiine düşmüş 
olmaktan kurtulurdu. Fakat Ahmet Veziroğlu 
arkadaşını kendisi için bundan daha mühim 
bir menfaat sağlardı. Vakit bulur kütüphane
ye çıkar Bizans'ın son günlerine ait bir tarih 
okur ve Bizans'ın son günlerinde, Fatih İstan
bul kapılarına dayandığı gün Bizans münevver
lerinin birbirlerini nasıl yemiş olduklarını öğre
nirdi demiyeyim bir kere daha hatırlarlardı. 

Arkadaşınım bundan başka bir istifadesi 
daha olurdu. Yine vakit bulur bu zamanda, da 
Meşrutiyetin ilk yıllarına ait vesikaları okur
du. Orada inkilâbı yapan ve yeni Devlet ni
zamını kuran idareye karşı ayaklanan, alaca
lı kuvvetlerin nasıl işbirliği-yaptıklarını; Mi-
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2a"n, Sadayı Hak, Volkan, Eşek, Ellııalûm, 
gazetelerini ittihat rüesasiyle birlikte yürürken 
günün birinde istediği A'aziyet ve mevkii bula • 
madiği için ayrılan ve sonra Moskof Çarına 
telgraf çeken, Miralay Sadık Beyi ve bunların 
heyeti umum iyesinin teşkil ettiği tabloyu ha
tırlarlardı. (Bravo sesleri, alkışlar) Ve bu tab
lonun bugün gördüğümüz şeylerle benzeri nok
ta olmadığını'anlar ve bazı esef verici benze
yişler bulunduğunu keşfederdi,: Fakat arkada
şım temenni ettiğimi yapsaydı bütün bunların 
üstünde Türk milletinin de :bir'İstifâdesi ola
caktı. Bu milletin mukaddes bir dâvasının, köy 
okullarını süratle yapına, köylüyü okutma ve 
köylüyü kalkındırma dâvasıh'rri ve bit uğurda 
girişilmiş olan gayretin Ivûrada münakaşa mev
zuuyapılarak dîdıklenmeslne vesile'vermiş olur
du. ' O.. ;:'.•••-•'.•• 

Sayin arkadaşlarım; biz 10 yılda 20 000 
mektep yapacağız, yapmağa mecburuz. 10 yıl 
hem uzundur, hem de kısadır. Biı heyetimiz 
gibi yaşları 30 dan yukarı-bir'-cemaat'her sene 
kırkta birini kaybeder.' Buna göre öıl sene son
ra içimizden enaz yüz kişi dünyâdan çekilecek
tir. Kırk sene sonra belki bu 400 kişilik cema
atten bir iki ihtiyar kalacaktır. O zaman biz 
yok olacağız, toz toprak olacağız, işte o güne 
intikâl etmiş olan birkaç ihtiyar şu sözlerimi 
hatırlarlarsa o zaman bana hak vereceklerdir: 
Buna eminim. Kırk sene sonra bir Türk Devle
tinin, bir Türk Milletinin ve bir Kamutayın kal
ması veya kalmaması ve kalması halinde de, 
üç aşağı beş yukarı bugünkü halde veya pekaz 
ilerilemiş bulunmamız veya ileri ve ebediyeti 
sağlamış bir mîllet haline gelmemiz, o tarihin 
bir dönüm noktasını teşkil eden şu zamanda 
bizim iktisap edeceğimiz' zihniyete, ahlâka, va
zife telâkkisine ve ihtiyar edeceğimiz hareket 
tarzına bağlıdır. (Soldan bravo sesleri). 

Geçenki konuşmamda mesuliyetten bahset
tim; Sayın Veziroğlu dikkat edelim yarının 
korkunç mesuliyeti kârşısmdâyiz. (Soldan bra
vo sesleri, alkışlar). 

TARİM BAKANI FAİK! KURDÖĞBU (Ma
nisa) —• Arkadaşlarım, beti1 Büyük Meclisin 
bundan evvelki toplantısında; bir teşhis hatası 
yaptım ve bu hatanın şevkiyle hepinizin bildiği 
birçok 'tafsilâtı tekrar ederek vaktinizi" aldım. 
Bunu ilk ağızda itiraf eder ve affmızı dilerim. 
•Çunku> ben, Afyon MilletvekiliVeziroğlu- arka-
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da:şın sorusunda' Bakanlığıma yönetilen kısmi 
alır almaz, gayet tabiî olarak, bir politika de
ğil, samimî bir- ikaz karşısındayım diye her 
hangi taraftan yapılan bir ihtar ve ikazda yap
tığım gibi hemen yerlerinde... Muhtelif kanal 
ve şekillerde tetkikata koyulmuş.. ve bu arka
daşa sorusunda : 

•— Orman içinde... Ve orman sınırlarından 
muayyen mesafede bulunan köylüler, . . . 
. — Bu- köylerin zatî ihtiyaçları... . . 

,— Bu köylerin geçim için... Civar pazarlar
da, satacakları mallar... 

— Ormanlardan kanunun gösterdiği mesa
fe dışında olan köyler... 

— Şehir ve kasabaların ihtiyaçları... gibi, 
Kanununda... Ayrı, ayrı hükümlere tâbi tu

tulmuş hususlar bir birine karıştırılmakta ol
duğu için... Cevabımda... Her birine ait hüküm
lerde de... ayrı... ayrı izah suretiyle tatmin ve 
tenvir etmiş olacağımı... sanmıştım... hattâ... Alâ
kalarından dolayı minnet ve şükran duyarak... 
izahlı bir de Orman Kanunu takdim etmeği dü
şünüyordum. 

Bu arkadaşımız... Yüksek Meclis huzurunda 
yapılmış izahlardan sonra... Hemen hazır mek
tup gibi... Cebinden çıkarıp okumağa başladığı... 

AHMET VEZİROĞLU (Afyon) — Hepi
niz de hazır mektup okuyorsunuz. 

TARİM BAKANI FAİK KÜRDOĞLU. (De
vamla) —: Ve benden önce yüksek huzurunuzda 
söz almış bulunan Sayın Sirer arkadaşımızın da 
işaret ettiği veçhile, o kadar hazır mektup ki, söz 
söylemiyen bir arkadaşı da söz söylemiş: gibi kür
süye çıkartan cevabında sanki hiç cevap veril
memiş gibi aynı iddiaları tekrar ettiğini görün
ce, ayıldim. 

işte muhterem arkadaşlarını; teşhis hatam 
;dediğim cihet de budur. 

Karşı partiden bâzılafimn, seçim günlerin
d e yer yer numunesini gördüğümüz kabalama 
ve-karalama şeklinde nedir?' ne istiyorlar, belli 
değil. Hatta mevzuundan mütegafil... Ve yak
laşıp sual sordukça kaçan...-Ve 

^ - Acaba bir şeymi var? ' -
— Bîrşey mi söyledi? 
— Hör halde bildiği ve'• kanuna uyrmyan'bir 

köşe var. , 
— Bizden ve bizim rileftfaatımı^dan bah

sediyor... Gribi zaif bilgili- ve zaif karekterliler 
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üzerinde müphem, bulutlu bir tesir yapmaktan 
başka bir gayesi olmıyan hitabet tarzı.. 

Türk tarihinin, hatta insanlık tarihinin en 
büyük kahramanlarının söz söylediği bu yüksek 
kürsüde, en aziz şehir ruhlarının havasında 
uçuştuğu bu salonda yer bulamaz. (Bravo ve al
kışlar). 

REFİK KORALTAN (İçel) —Anlaşılmadı, 
Makamı Riyaset müdahaleye lüzum görmüyor. 

BAŞKAN — Makamı Riyasete o tarzda söy
lemekten sizi menederim. Hükümet, efkârı 
umumiyeyi aydınlatmak için gereken vazifeyi, 
vazifei mili iyesini yapıyor. 

ERFÎK KORALTAN (içel) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Söz istemek mevzuubahis de
ğildir. Makamı Riyaset söz hakkını takdir 
eder. Devam. 

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) — 
Sözü sokağa bırakıyorsunuz, gelip kürsüde söy
lemiyor sunuz. Sokağa bırakıyorsunuz. 

AHMET VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) — 
Kürsüde söyle. 

FAİK KURDOĞLU (Devamla) — Bir iyi te
sadüf olarak dün radyoda orman mıntakalarmda 
geniş bir tetkik seyahatmdan dönen Orman 
Genel Müdürü, Ordinaryüs Profesör Mazhar 
Diker'in odun, kömür mevzuu etrafında konuş
ması vardı. Bugünkü Ulus bu konuşmayı Ba
kanlığın ilgili bir genelgesiyle birlikte almış 
biraz evvel arzettiğim gibi Veziroğlu sorusun
da ve aynı olan cevabında kanunda ayrı ayrı 
hükümlere bağlı olan işleri birbirine karıştırı
yor. 

1. — Köylü zatî ihtiyaçlarını soruyor? 
Bu bakımdan, bugün, Türkiye'de şikâyetçi 

tek köylü kalmamıştır. 
2. — Köylülerin pazarlara getirip satacağı 

mal halandaki hükümleri mi soruyor? 
Tavsiye ediyorum, ben de bir orman bölge

sinin Milletvekiliyim, hem de köylüyüm, hakiki 
köylü. Trakya Milletvekillerini, Kastamonu, 
Bolu Milletvekilleri... Hülâsa orman bölgeleri 
milletvekillerini görüp sorsunlar. Köylüler na
sıl bayram yapmaktadır. Eğer iddialarında sami
mî olduklarında ısrar kudretleri varsa kendile
rini şekvalarını yaptıklarını söyledikleri sahalar-
larda beraber dolaştırayım^ 

3. — Şehir ve kasaba ihtiyaçlarını mı soru-
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yorlar? Orman tahammülleri nispetinde herşey 
yapılmaktadır. 

4. -—Orman istokları bitmeden köylüye ken
di ihtiyaçları için kesim müsaadesi verilmediğini 
söylüyorlar. Katiyen doğru olmadığını yüksek 
huzurunuzda bir kere daha tekrar ederim. Evet 
biz bu istoklar hakkında emirler verdik. Fa
kat köylünün zati ihtiyacı konusunda değil, pa
zar için, piyasa için ağaç kestirip odun almak 
veya kömür yaktırmak veya kerestelik tomruk 
yapmak istiyenlere karşı ve büyük mahallî ihti
yaç yekûnlarından üstün istok olan yerlerde. 
Buralardaki bu durumda istoklarımızm kıymeti 
(25) milyon lirayı aşıyordu. Hazır mallarımızı 
göstererek ve yaptığımız tenzilâtla geçen sene
den düşkün fiyatlarını ve kendilerine bu suretle 
emin kârlarda bırakmakta olduğumuzu nazara 
alarak, bu millet malını korumak, çürümekten, 
kül olmaktan kurtarmak... Aynı zamanda bu sa
halarda yeni kesim imkânı kalmamış ve bazı kı
sımlarda bazı mülâhaza ve zaruretlerle 1950 yı
lma kadar kesimi kabil ağaçlar da kesilmiş ol
duğu için bunlardan almalarını teklif ettik. Bu 
sayın Milletvekiline millet mjuvacihesinde soruyo
rum: 

1) Aksini mi yapmalı idim. 2) Bu aksi isti
kamete sevk etmek istiyen ve o tarihe kadar 
köylüleri bilhassa orman köylüsünü rençber di
ye kullanmış olan mütaahhit, mutemet gibi kim
selerin tekrar gene bu sıfatla köylüleri istismar 
arzu ve taleplerine mi alet olmalı idim? 3) müta
ahhit, mutemet usullerinin köylüleri ne dere
celere kadar ıstırap içinde bıraktığından ve fi
yatları da ne derecelerde artırmakta âmil oldu
ğundan kendileri haberdar değil midir? 

4) Bu arkadaş bu yüksek kürsüde halkın 
mı, bu kimselerin mi dâvasını müdafaa etmek
tedir? 

îşte yukarıdaki yekûn içinde bulunan kendi 
bahsettiği mmtakaya ait istoklar: 

1) Afyon bölgesinde 45270 kental istok 
var. Ayrıca köylülere izin verilmiş ve ilçeler pa
zarlarına nakliyat başlamıştır. 

116 kental kömür istok var. ayrıca her isti-
yene izin verilmektedir. 

2) Dinar bölgesinde 49590 kental odun isto-
ku var. tstiyenlere ayrıca kömür izni de veril-
mektedr. Fiyatlar geçen yıla nazaran daha ucuz
dur. 

3) îstok durumları mıntakalannın yekûn ih-
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tiyacma yetmiyen ve ormanlarında kesim kabili
yeti de kalmış olan yerlerde mütaahhide, mute
mede, mültezime değil... Orman köylüsüne kesim 
ve istif işini vererek kesim yaptırıyor.. Kömür 
itibariyle de aynı yoldayız; Yani izin veriyoruz. 

4) Yine genelgeleri okumuşlarsa... görmüş
lerdir ki hiçbir şeyi takdire bırakmadık. Memur 
için de... Âmir için de... Bakan için de; ilgili için 
de... Hak ve vazifeyi tâyine yarayacak... 

5) özel kararlar gerektiren özel vaziyetler 
olursa onlar için de yine prensip halinde harar 
verip ilân yolunu açık tuttuk.... 

Arkadaşlarım, Sayın Afyon Milletvekili
nin, Demokrat Partinin bu hazırcevap (kahka
halar) hatibinin aynen tekrar ettiği sorusuna 
hakikatte vermem icabeden cevap şu idi: 

Sayın Veziroğlu.... Sizin için esef edilecek bir 
şey mi bilmiyorum. Fakat orman konusunda bu 
çeşit bulama ve iddialara yer yoktur. 

Fakat arkadaşlar, mademki millet kürsü
sünden mevzııubahis ettiler... Ben cevabımı Ve
ziroğlu *na değil., bu yüksek kürsüden bütün 
Türk çocuklarına... İstisnasız, baştan başa efen
di, hakikaten efendi, asıl bir efendi olan, her 
şeyi bilen, her şeyi gören, iyiyi ve doğruyu, kö
tüyü, mümkünü ve imkânsızı takdir eden asıl 
Türk köylüsü kardeşlerime (sürekli alkışlar) 
cevap vermeliyim. Halkın sadık, candan hiz
metkârı olan ve halka hizmeti en büyük görev, 
gurur ve şeref tanıyan bir partinin (şiddetli 
alkışlar ve bravo sesleri) bu işler eline emanet 
edilmiş bir bakanı sıfatiyle bu kardeşlerimize 
diyorum k i : Bir derdiniz, bir isteğiniz... Bir 
şikâyetiniz kalmışsa ben ve bütün memurlarım 
emrinize amadeyiz. Gerekirse bizzat ayağını
za kadar gelip sizi dinlemeğe ve beraber karar 
vermeğe hazırım. (Bravo sesleri ve alkışlar.) 

Hele orman işleri için... Hususi bir müracaat 
ve takip kalemi de kurulmuştur. Daha fazla 
mümkün, daha fazla iyi olacak sandığınız bir 
düşünceniz varsa yazınız. Derhal inceleyip size 
cevap vereceğim. Ormanımız azdır, haraptır, 
bütün memleketi, orman odunu ve kömürü ile 
ısıtmağa imkân yoktur. Biz, mümkün olanın 
âzamisine ıgidiyoruz. Bu da senin için; çocuk
ların ve çocuklarımız için, yurdumuzu baştan 
başa çöl, çorak hale getirmemek içindir. Ku
rak, sel, batak, hep, hep orman yetersizliğin-
dendir. : Yaışlı olanlara sorunuz, size anlatsın. 
Bütün orman köylerinin; ormancılıkla geçinen 
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kardeşlerimizin, durumları dolayısiyle taş kö
mürü, linyit alamıyacak kasaba ve şehirlerimi
zin ihtiyaçlarını taahhütsüz, mütaahhitsiz en 
muntazam, en ucuz, bu rasyonel, • en mümkün 
hadlerde köylü "gücü ile ve köylü vasıtasiyle 
sağlamak için çalışıyoruz. 

Tek emelimiz, tek amacımız sana hizmet et
mek, sana faydalı olmak, senin güvenine lâ-
yik olmak, ferah ve ileri bir Türkiye için can
larını vermiş şehitlerimizin dilek ve isteklerine 
sadık kalmaktır. (Sürekli alkışlar.) 

İÇİŞLERİ BAKANI ŞÜKRÜ SÖKMENSÜ-
ER (Gümüşane) — Sayın arkadaşlarım, haki-
katların meydana dökülmesine imkân veren her 
usulü iyi niyetli vatandaşların daima takdirle 
karşılıyacağına eminim. Bu yönden Riyaset 
Makamına bütün gönlümle teşekkür ederim. 

Ahmet Veziroğlu arkadaşımız önergesindeki 
sorularını, son açıklamasında çok genişlettiler 
ve önergede adı geç.miyen bir takım isimleri ve 
hatta işleri de ortaya koydular. 

AHMET VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Mevzu belli idi. 

İÇİŞLERİ BAKANI ŞÜKRÜ SÖKMENSÜ-
ER (Devamla) — Tertip şu idi : Birdenbire or
taya atılarak kaşla göz arasında bir zafer ka
zanmak. 

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) — 
Yağma yok. 

İÇİŞLERİ BAKANI ŞÜKRÜ SÖKMENSÜ-
ER (Devamla) — Arkadaşlar biz uyanığız ve 
tetikteyiz. (Soldan bravo sesleri ve alkışlar). 

Arkadaşlarım, şu hareketin de dikkat nazar
larınızdan kaçmadığına emin bulunuyorum. Bi
zim ne konuşacağımız tıpkı Dinar Belediye dos
yalarında resmen görülmesi lâzımgelen bir ta
kım vesikalar elde edildiği gibi... 

AHMET VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Belediyeden almadık, ajanstan âldık bu ve
sikaları. Bunlar halkın elinde bulunan makbuz
lardır. 

BAŞKAN — Hükümet efkârı umumiyeyi 
tenvir için izahat veriyor; lütfen dinleyiniz. 

AHMET VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
—? Bençleniz cevap vereceğim. 

İÇİŞLERİ BAKANI ŞÜKRÜ SÖKMENSÜ-
ER (Devamla) — Birtakım vesikaların elde 
edildiği gibi kafanızın^, dimağınızın içine gire
rek düşüncelerimizi de öğrenmişler ve cevap
larını hazırlıyarak huzurunuzda okumuşlardır. 
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.Şimdi esasa geçiyorum • Sayın Millî Eğitim 

Hakanımız'okullar imece ve salma işlerine ait 
etraflı ve çok vukuflu açıklamalar yaptılar. Ben
denizde meselenin daha çok vuzuh kesbetmesi 
için ve bu konumuzu iyice aydınlatmak için 
kısa açıklamalarda bulunacağım. Bu iddia edi
len olayların büyük biı- kısmı il genel meclis
leri seçiminden evvel cereyan etmiştir. Bu sı
rada köylerimize dağılan bazı arkadaşlar köy
lüye' şu tavsiyede bulunmuşlardı, imece, sal
ma kamilen kaldırılmıştır. Bundan sonra ne 
okul için ve. ne de köyün herhangi bir hizmeti 
için ne salma: vereceksiniz ve nede imeceye tâbi 
tutulacaksınız. 

'Arkadaşlar, bu hakikatleri ayrı ayrı hepiniz 
bilirsiniz. Dinar Bölgesinde bu şekilde hare
ketlerin yapıldığı zabıtlarla tesbit edilmiştir. Ve 
buğüri ö zabıtlar mevcuttur. îşte arkadaşlar bu 
telkinler altında kalan teiniz kalpli köylüleri
miz, bizzat köy için ve. kendi kalkınmaları için 
yapılmak istenilen eserlere ait imece-ve salma 
işlerine birdenbire bilerek ve bilmiyerek muka
vemete başladılar. Bu mukavemet karşısında 
imeceye gelmiyen vatandaşlara şüphesiz ki Köy 
Kanununun emrettiği şekilde imece günleri pa
raya tahvil edilmek suretiyle bazı vazifeler, 
nakdî vazifeler tahmil edilmiştir. 

Vatandaşların, bilhassa köylü vatandaşları
mızın kendi köylerinin imarında ve kalkınma
sında kendilerine yarıyacak olan eserlerin geri 
kalmasını sağlıyan bu çeşitli telkinler eğer bir 
başarı ise arkadaşlarım, bu kürsüden doğru 
konuşanların başarısı değildir. 

Arkadaşlarım,, burada bir noktaya daha ili
şeceğim : Köy imecesi için elimizde iki ta
ne kanun vardır. Birisi. 4274 sayılı ka
nundur, birisi de Köy Kanunudur. Köy Ka
nununda salmanın, nakdî salmanın âzami sı
nırı 20 lira olarak Yüksek Meclisçe kabul edil
miştir, bu, kanun hükmüdür. Fakat imece gü
nünün hududu tâyin edilmiş değildir. 4274 sa
yılı kanunda imece -gününün beher günü için 
azami, bir lira-, ya rayice göre bir kiymet verdik
ten sonra 20 lirayı geçmiyeceği tahdidi yapıldığı 
halde Köy Kanununda bu tahdit yapılmış de
ğildir. Ve ben 192(5 senesinde İçişleri Bakanlığı
nın teşkil ettiği hukukçulardan mürekkep bir 
heyetin imece ve Köy Kanununda imeceden imti
na edildiği takdirde veya toptan paraya çevril
mesi istendiği takdirde, yapılan tetkik netice-
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sinde o zamandaki amele yevmiyesi, rayicine 
göre paraya'tahvil esaslarının kabul edildiğini 
ve bunun illere tebliğ edildiğini gördüm. Şuh aide 
4274 sayılı kanunda imece 20 günü geçmez «ime
ce gününün topyekûn paraya tahvili halinde 20 yi 
geçmez» diye bulunan kayıt münhasıran okul
lar inşası içindir, imece, Köy Kanununa göre, 
köyün -mecburi veya ihtiyari olarak yapılacağı 
işler vardır bu mecburi işlerin yerine getirilme
si için imece tertip edildiği takdirde bunun 
paraya tahvili şeklinde birazevvel arzetmiş ol
duğum esas; yani o günkü rayice göre paraya 
tahvili esas prensip olarak kabul edilmiştir. 
Binaenaleyh orada bazı vatandaşlardan şu had
de kadar fazla, veya noksan para alınmıştır 
diye ortaya atılan iddialar tetkik edilirken bu 
iki kanun arasında 'nüansı gözden kaçırmamak 
lâzımdır. . . 

AHMET VEZtROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Kaçırmadım, o şekilde tetkik ettim... (Sol
dan, hatibin sözlerini kesmeyin sesleri). 

İÇİŞLERİ -.BAKANI ŞÜKRÜ SÖKMENSÜ-
ER ((Khnüşane) — Arkadaşlar; bir noktayı 
daha tavzih etmek isterim. Bazı Aratandaşlara 
20 günden fazla imece günü tertip edilmiş ol
duğunu söylediler. 20 günlük imece 4274 sayılı 
kanunun vatandaşlara tahmil etmiş olduğu bir 
vecibedir; köy okullarına ait bir vazifedir. 
Ayrıca Köy Kanununda, köy konağı, köy odası, 
köy yolları gibi mecburi işler vardır ki, bunlar 
için de imece tertibi kanunen caizdir. 

Binaenaleyh bir köyde iki hizmet birleştiği 
zaman elbetteki 20 gün olan bu imece yirmiyi 
aşabilir. Fakat buna rağmen İçişleri akanlığı 
yâni Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarı içinde 
bulunan İçişleri Bakanlığı teşkilâtı yalnız mü-
taacldit partili devirlerde değil, ondan evvelki 
devirde de köylü vatandaşlar üzerinde fazla bas
kıyı kaldırmak için çok hassas davranmıştır. Bu
nun için size bir .kaç misal verebilirim arkadaş
lar. Bu defa mütaaddit parti olmadan evvel 
1040 senesinde İznik İlçemizde yol ve köprü in
şası ve tamiri birliği adiyle birlik teşkil edilmiş
tir. Bu birlik vatandaşlara imece tahmil ediyor 
ve bu imece 120 günlüktür. Ayniyat olarak da 
900 kilo buğday ve yirmi lira da nakit alıyor. Bu 
paranın ve ayniyatın alınmaması için derhal hare
kete geçiliyor ve İdarenin vermiş olduğu bir emir 
ve tebliğile bu birlik kaldırılıyor. Vatandaşlara, 
fazla tazyik yapılmaması ve alınanların geriye 
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verilmesi için emir veriliyor. Bunun vesikası ı 
İçişleri Bakanlığındadır ve her zaman emrinize 
amadedir. 

Sayın arkadaşlarım; Peker Hükümetinin prog
ramını kabul buyurduktan sonra bu mevzu üze
rindeki hassasiyet artmıştır, size yüzlerce misal
den birkaç tanesini vereyim, birden fazla ı>artiler 
kurulmadan evvele ait bir misal: 

1940 yılında İznik îleemiz köylerinde, İznik 
yol ve köprü inşa ve tamir birliği adında bir der
nek kuruluyor, bu dernek için köylü vatandaşla- ı 
ra yüz yirmi günlük imece (900) kilo buğday ve 
(20) lira para salması tertip ediliyor. İçişleri 
Bakanlığı köylünün şikâyeti üzerine bu imece ve 
salmayı ve hattâ birliği bir emirle ortadan kal
dırıyor. Para vo ayniyat, sahiplerine geri verili
yor. 

İkinci misal: Hatayın merkez ilçelerine bağ-
li Dikmece Köyünden İzzet Mollanın şikâyeti üze
rine köy idaresince salınmış olan 95 lira 20 lira
ya indiriliyor fazlası iade ediliyor. 

"üçüncü misal: Istanbulun Çatalca İlcesine 
bağlı Halaçlı köyünden Üzeyir Ağan'a salman 
170 lira salma 20 liraya, Çorumun Merkez İlce
sine bağlı Alpakot köyünden Eşref Şen ve arka
daşlarına salman 140,90,65 ve 30 lira salmalar 
şikâyetleri üzerine 20 şer liraya indiriliyor ve 
fazlası kendilerine iade ediliyor. 

Başınızı ağrıtmamak için daha birçok misal 
vermekten vazgeçiyorum. 

Yanı bu konu üzerinde bu kanunsuz hareket-
ler- üzerinde çok titiziz ve dikkatliyiz, arkadaşlar. 

Şimdi arkadaşlar, İçişleri Bakanlığının konu
su içine giren ve köy kanununun tatbikini alâka
dar eden çamaşırlık meselesine geliyorum. Arka
daşlarım, bir köyde çamaşırlık mevzuunun sıh
hat bakımından, temizlik bakımından büyük olan 
ehemmiyetini takdir ederseniz. Çamaşırlık, Köy 
Kanununa göre mecburî hizmetlerden değildir, 
ihtiyarî hizmetlerdendir. Fakat yine Köy Kanu
nuna göre köy derneği çoğunlukla köye bir ça
maşırlık yapılmasına karar verirse, yine o kanun ! 
mucibince, bu da mecburî hizmetler meyanma gi
rer, . 

AHMET VEZİROĞLU (Afyoııkarahisar) — j 
Kara* yoktur. 

İÇİŞLERİ BAKANI ŞÜKRÜ SÖKMENSü-
EB (Devamla) — Aziz arkadaşlarım, biz bu kür
süden hakikatleri konuşuyoruz . Onun aksini is
pat eden çıkar bu kürsüde konuşur. Biz millet [ 
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huzurunda konuşuyoruz. Bu binanın içinde bü
tün milletin ruhu yaşamaktadır, biz sokakta ko
nuşmuyoruz-, arkadaşlar (Soldan bravo sesleri 
alkışlar) 

Sayın arkadaşlarım, bu çamaşırlık Başmakçı 
Köyünde yapılıyor. Çamaşırlık yapılmasına ka
rar verilmiş kaymakam da bu kararı tasdik etmiş
tir. Arkadaşımız nasılsa bu vesikayı elde edeme
miştir. 

AHMET VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) — 
Zararı yok. Müdürle, kaymakamla temas 

İÇİŞLERİ BAKANI ŞÜKRÜ SÖKMENSÜ-
ER (Devamla) — Kanuni bütün formalite ikmal 
edilmiştir, kanuni formalite tamamdır. Kanunun 
emrettiği şekilde köyün sağlığı için, çamurlukla
rın kurutulması için yapılması lâzım olan bir 
eserdir. 

Aziz arkadaşlarım; bir de imece karşılığı ola
rak yevmiye mukabili bir liradan .fazla para alın
dığını söylüyorlar. Evvelce de arzettiğim gibi bn 
iki kanun arasındaki farktan ileri gelmektedir. 
4274 sayılı kanunda imece ençok yirmi lira mik
tarında bir kayıtlama olmasına rağmen Köy Ka
nununda böyle bir kayıtlama yoktur, kararlaştı
rılacak miktara göre alınır. Bunu tekrar kaydet
meden geçemiyeceğim. 

Şimdi arkadaşlar, halkodaları inşasına geli
yorum; bazi köylerde halkodaları yapılıyormuş. 
Bu temiz köylümüzün kültür hayatında, ilerle

mesi için C. H. P. since el atılmış ileri bir adımdır. 
Bu eserin meydana getirilmesi içinde vatandaşla
rın sırtına imece yükleriiyörmus, tazyik yapılıyor
muş. Şimdi buna rağmen arkadaşlar Türf köyle
rinde köy odaları yapılması için îesşîeri Bakanlığı 
kendi salahiyetli mühendislere vaziyeti tetkik ettir
dikten sonra bir tip üzerine iyi görünüşlü, iyi 
kullanışlı köy odaları yapmağa karW vermiş ve 
tavsiyesi şu oluyor: - tamim îç^leri Balçanlığihin 
dosyalarında hazırdır - Her yerdemuhteMf şekil ve 
tipte iyi şekilde istifade ediİetftiye^ek köy oda
ları yapılmaktadır ve bu köyltiiittn foplâİfaTafc 
konuşacağı, rahat edeeejH, mteaf&ini WtiM ede-
ooği bir yerdir, bîftâenale^n Wz4M tespit ettiği
miz hâtkodası tipinde köy odası yariniz.. Yoksa 
balkın sırtına kanundiş i M s i e yükletiniz diye 
bir tamim yoktur. f*kkat; halkoVfesı tipindi otta 
vapmız ve memleketti* hfcfr kö*Şe*hıde Her köyün
de bu yapılsın köylü toplansın, olsusun; aydın
lansın diye bu emir verilmiştir Btöiu manevî bir 
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zevkle karşılıyoruz. Fakat bunun haricinde her
hangi bir partinin yardımiyle ayrıca müstakil 
bir bina yapılmışsa onun bize delilini getirirler 
Biz de elimizdeki vesaiti tahkikiyeyi harekete 
getirir, kanunun kabını yapmakta asla tereddüt 
göstermeyiz. 

Arkadaşlar , Sayın Ahmet Veziroğlu arkada
şımız geçen günkü beyanlarında kalbimizi sızla
tan ve inciten bir olayı ortaya attı. Bu, Bolvadin 
Bölgesinde bazı hâmile kadınların imecede çalış
tırıldıkları hakkındaki iddiadır. 

Arkadaşlar. Hiçbir idareci üye, hişbir Türk 
çocuğu muhtar vesaire, hiçbir Türk evlâdı, hiçbir 
Türk anasını, onun en bahtiyar, onun en ağır 
günlerinde onu böyle zor bir hizmete sevk etmiş 
değildir ve etmez. (Soldan Etmez sesleri) 

Sayın arkadaşlar, Bolvadin 'in Eber köyünden 
iki kadın, birisi beş aylık hâmiledir, birisinin ku
cağında ufak çocuğu vardır. Kaymakama müra
caat ediyorlar, bizi imeceye çağıracakmışsmız di
yorlar. Çağırmışsınız demiyorlar. Arzettiğim gi
bi birisinin kucağında çocuğu var, birisi beş 
aylık hâmiledir. Kaymakama vaziyeti anlatıyor
lar ve istida veriyorlar. Kaymakam derhal isti
dalarını alıyor ve böyle birşey vâki değildir di
yor. Bir taraftan da telefonu açıyor, Çay Nahi
yesi Müdürüne soruyor, böyle birşey olmadığı 
cevabını alıyor. Aynı zamanda müdür diyor ki 
zaten bizim köyde bölge okulu inşaatı bitmiştir 
ve 1945 senesinde Bolvadin orta okulu île bir
likte törenle açılmıştır, imece yapılacak ortada za
ten bir şey yoktur. Biz tahkik ediyoruz, bu iki ka
dın ne imeceye çağırılmıştır, Ve ne de böyle zor 
bir işte kullanılmıştır. 

Aziz arkadaşlar, biz kadına hürmet eden in
sanlarız.'îş Kanununda iş alan vatandaşlar eğer 
kadın ise, hâmile ise vazihamileden 15 gün ov-
vel, vâzı hamileden 15 gün sorirâ istirahıte sa
hiptirler. Fakat bunun haricinde kadın da ol
sa işe gidemez diye hiçbir kayıt yoktur. İş Kanu
nunda böyle' bir hüküm olmamasına rağmen id
dia edilen kadınlara katiyen böyle bir hizmet ve
rilmediği bittahkik sabit olmuştur. 

Dişli Köyü meselesini ortaya attılar, kaymaka
mın tezkeresini ileri sürdüler. Arkadaşlar kay
makam tezkeresi Hükümetin programına aykırı 
değildir. Dişli Köyünde 1945 senesinde başlanıl
mış, bir köy okulu vardır. Bunun için salma, 
imece tertip edilmiştir. Fakat Hükümet progra
mı meydana çıktığı zaman bu okul henüz bit-
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m emiştir. Kaymakam yapmış olduğu tebligatta 
1945 senesinde bu okul için tertib edilmiş ime
ceden bakaya kalan parayı köy bütçesinde bu 
okulun ikmaline tahsis edilmesini emrediyor. 
Çünkü yeni köy okullarına başlanacağını ve Hü -
kametin yapacağı yardımın da bu köy okulları
nın ikmali için sarfedileceğini tertip ediyor. 

Arkadaşlar köy derneğince kabul edilmiş bir 
salma vardır, bunun bir kısmı yapılmış bir kıs
mı bekaya kalmıştır. Yani bir kısım vatandaş
lar hemen derhal borçlarını ödemişlerdir, diğer 
bir kısım vatandaşlar ise bunu yapmamışlardır. 
Bunların da borçlarını ödemek suretile yarım 
kalan bu işin ikmali lâzım gelmektedir. Kayma
kam da bunun için emir vermiştir. Biz bunda 
Hükümetin programına aykırı bir nokta gör
medik. 

Arkadaşlar, Bolvadin İlçesinde ve köy büt
çelerinde Cumhuriyet Halk Partisi adına tahsi
sat, ödenek konduğu hakkında bugüne kadar 
yaptırdığım tetkikata nazaran hiçbir kayıt gör
medim. Ancak Halkodalarına yardım adiyle, 
gecen günkü maruzatımda da arzettiğim gibi, 
Halkodaları bir kültür müessesidir, onlara yar
dım yapılabilir. Ancak Afyon'da Cumhuriyet 
Halk Partisi adına bazı köy bütçelerine yardım 
ödeneğinin konduğunu vali haber alır almaz 
derhal tashih ettirdiğini bir evvelki maruzatım
da yüksek bilginize arzetmiştim. 

Arkadaşlarım, güreşe geliyorum. Bu gü
reş meselesini esaslı olarak geçen günkü beya
natımda arzetmiştim. Fakat bir noktaya temas 
edeceğim. Güreş iein 1 420 lira toplanmıştır. 
Bunun 1 210 lirası, bittahkik sabittir ki gişe
lerde toplanmıştır. Zaten biletler 25, 50, 75 ve 
100 kuruş olmak üzere kademeli olarak satılan 
biletlerdir. Greri kalan 210 liralık bilet te gü
reş gününden önce bazı hayırsever vatandaşla
ra tevzi edilmiştir. Bu arada Toprak Mahsul
leri Veznedarı olan vatandaşın bu güreş biletle
rinden bir kısmını sattığını ve bunun için de 
bazı vesikaların ibraz edildiğini biliyorsunuz. îd-
dia budur. 

Bizim tetkikimıza göre arkadaşlar filhakika 
bu biletlerden pek azı Toprak Ofisi Alım Merke
zinde satılmıştır amma bu biletleri satan vezne
dar değil, bu biletleri Ofis kapısında duran 
Cumhuriyet Halk Partisi üyesi Hasan Tokgöz 
adında bir arkadaştır. Bunun haricinde bir sa
tış yapıldığına dair herhangi bir şey elde ede-
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medlk. Bu güreş biletlerinden elde edilen para j 
ile orada birtakım yetimlerin, fakirlerin giy
dirilmesi için hayra matuf bir hareket yapılmış
tır. Bir apartman inşası, bir bina inşası de
ğildir. Nihayet vatandaşların sırtını ısıtmak, 
kafasını aydınlatmak için şu ve bu vatandaş
tan toplanan 5 - 10 kuruştan ibarettir ve tama
men hayra matuftur. 

Asıl maksat orada Halkevi üyelerinden bir ar
kadaş vardır, bu arkadaş Toprak Ofis Şefidir. 
sevilen ve çalışan bir arkadaştır, bütün gaye; 
onu vurmaktan ibarettir. 

ATMET VEZlROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Ben, Ofis Şefinden bahsetmedim. 

BAŞKAN — Bırakınız, şahıs mevzuubahis 
değildir Yüksek Mecliste. 

İÇİŞLERİ BAKANI ŞÜKRÜ SÖKMENSÜ-
ER (Devamla) — Şimdi arkadaşlar bize bir ta
kım notlar verdiler.... 

Ahmet Gürsoy. Bu arkadaşlar kendilerine 
Toprak Ofisi Veznedarının bilet sattığına dair 
olarak iddiada bulunmuşlardır, böyle birta
kım vesikalar getirmişler. Bunu ispat etmek 
lâzımdır. Biz herzaman bu mevzuun tahkıkma 
hazırız arkadaşlar. (Soldan bravo sesleri.) Her i 
öne sürülen, şundan alınıp getirilen vesika he- j 
men güvenilir bir vesika olamaz. Türk yargıcı 
delil ister. Delilsiz bir şey yapılamaz. 

ATMET VEZlROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Noterden musaddak.... 

NECMEDDİN SAHlR SILAN (Tunceli) — 
Sürekli olarak söz kesiliyor. Böyle devam eder
se içtüzük'e göre, disiplin maddesini uygulama 
gerektir. 

İÇİŞLERİ BAKANI ŞÜKRÜ SÖKMENSÜ-
ER (Devamla) — Arkadaşlar bir noktaya da
ha dokundular, diyorlar ki ; Dinar'ın Tazkırı \ 
Nahiye Müdürü mmtakasmdaki köy muhtar- I 
larına yapmış olduğu şifahi tebligatla her köy
den Halk Partisine 20 - 50 lira gibi bir para 
yatırılmasını bildirmiş. Bu, soru önergesinde 
yoktur. Bu iddia da varit değildir ve ispat 
edilemez. 

ATMET VEZlROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Noterden musaddak makbuz var elimizde. 
(Soldan gülüşmeler.) 

İÇİŞLERİ BAKANI ŞÜKRÜ SÖKMENSÜ- | 
ER (Devamla) — Arkadaşlar, şimdi de arkada
şımızın üzerinde ısrarla durduğu bir mevzua ge
çiyorum. Bu mevzu şudur: Dinarda Halk Kül-
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tür ve Güzelleştirme admda kendiliğiden bir ce
miyet kuruyor, bu cemiyetin gayesi yetimlere 
bakmak ve Dinarın imarma hizmet etmekten iba
rettir. Bu cemiyet çalışıyor birtakım yetimleri 
mekcepde okutuyor, birtakım zavallıları giydi
riyor ve bıMığmiz Dinar'm yolarını, kaldırım
larını ve sairesini yapmaya çalışıyor. Fevkalâde 
halin devam ettiği müddet zarfında tevzie tâbi 
ve Dinar belediyesi marifetiyle halka dağıtılan 
gazyağı ve diğer eşya ve malzeme üzerine Gü
zelleştirme Cemiyeti adına bir para ilâve edildi
ği hakkında bizim elimize bir vesika geçmemiştir. 
Arkadaşlar, gazyağı dağıtıldığını geçen gün de 
arzetmiştim. Dinar bölgesi, 1942 senesindenberi 
gazyağı sıkıntısı altında değildir. Dinar'ın bazı 
köyleri kendilerine ait gazyağı istihkaklarını al
mamıştır, mütarikim gazyağları vardır. Ve dinar 
;a pazara gelen vatandaşlar herkim olursa 
olsun bu yardımdan istifade etmektedir. Fakat 
bu yardım yapılırken şu kadar para vereceksin 
diye herhangi bir tazyik mevcut değildir, bunu 
şimdi ısbat edeceğim. 

Sayın Ticaret Bakanı Arkadaşımız bu i§ üze
rinde çok hassas bulunuyorlar. Kendileri bizzat 
müfettişleri vasıtasiyle ve şahsen alâkadar olarak 

oradaki gaz bayilerinden soruyor, siz diyor güzlleş-
tirme adına para alıyormuşsunuz, doğru mudur? 
Resmen soruyor arkadaşlar. Orada iki müessese 
/ardır. Birisi Sokoni Vakum, birisi Şel'dir. So-
koni Vakum'un verdiği cevap: Biz Ticaret Ba
kanlığının tesbit ettiği fiyat üzerinden satış ya
pıyoruz. Bunun haricinde hiçbir para alındığı 
vaki değildir. Diğer Şel kumpanyasına gelince 
Onlar üç kişiden mürekkep bir şirkettir. On
lara soruyoruz, siz fazla para alıyormuşsunuz 
doğru mudur1? Cevap: Güzelleştirme adına bir 
para almıyor, ikinci sual : Ne kadar para alı
nıyor ve ne zaman almıyor? Buna gelen cevap: 
Ondan malûmatımız yoktur. Arkadaşlar bir şir
ket güzelleştirme adına bir para alındığını id
dia eder de ne kadar para alındığını ve ne za
man alındığını bilmez mi? (Soldan; onu Demok-# 

ratlar bilir sesleri). Riac ederim, burada bir 
tertip kokusu bulmıyor musunuz? 

AHMET VEZlROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Kaymakamlıklara verilmiş müracaatlar, is
tidalar vardır. (Susunuz sesleri). Siz söyleyin, 
biz susalım. 

NECMEDDİN SAHİR SILAN (Tunceli) — 
Başkan disiplin cezası tatbik ediniz. 
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İÇİŞLERİ BAKANI ŞÜKRÜ SÖKMENSÜ-

. El i (Devamla) — Şimdi arkadaşlar, ben size 
bir tertip anlatayım; Vatandaş, herhangi bir 
vatandaş; belediyeye müracaat ediyor. Ar
kadaşlar; belediyeler fiilen gazyağı dağıtmaz, 
yalnız- gazyağı için vesika verir; vesikayı alan, 
Şel, öokoni bayiinden bu vesika mukabilinde 
ğazyağını alır. Ğazyağını fiilen tenekeye ko-
yaıi odur. Belediye reisi bizzat gazyağı vermez 

AHMET VEZİROÖLU (Afyon Karahisar) 
—- Belediye reisi değil, belediye memuru. 

İÇİŞLERİ BAKANI ŞÜKRÜ SÖKMENSÜ-
ER (Devamla)—• Vatandaş gidiyor, güzelleştir
me cemiyetine kendi rızamla yardım edeceğim 
diyor. Güzelleştirme Cemiyeti de hayır isteğile 
kendisine başvuran vatandaşa, o lira, 5 lira, 10 
lira ne yardım yapıyorsa buna mukabil bir 
makbuz veriyor. Bunu cebine koyuyor bir ta
raftan da Belediyeye gidiyor bir gaz vesikası 
alıyor. Sonra Şel Kumpanyasına gidiyor. İki 
vesikayı birleştiriyor işte ben gaz vesikası al
mak için belediyeye gittiğim zaman bana bu
nu tahmil ettiler diyor. Arkadaşlar görülüyor 
ki, açıkça ve sarihçe görülüyor ki, bu bir ter
tiptir, 

Arkadaşlar; müsaade buyurun bir nokta
ya daha işaret edeyim. Bugünkü Dinar Bele
diye Başkanı C. II. Partisine mensup bir ar
kadaşmış. Adı da Ali Veziroğludur. 

AHMET VEZİROÖLU (Afyon Karahisar) 
Şahsiyete girmeyin. 

İÇİŞLERİ BAKANI ŞÜKRÜ SÖKMENSÜ-
ER (Devamla) — Şimdi Ali Veziroğlu bir vesika 
veriyor. Demokrat Partiden bir bayie bu vesi
ka ile gidiyor ve o da boyun eğiyor. Bu olur 
um. arkadaşlar» bu mantığa sığar mı? 

AHMET VEZİROÖLU (Afyon Karahisar) 
-- Elimde belediye memurlarının makbuzları 
var. 

İÇİŞLERİ BAKANI ŞÜKRÜ SÖKMENSÜ-
ER (Devamla) — Arkadaşlar, bu arkadaşımız 
bize acaba belediyenin herhangi bir yardım için 
resmî bir yazı veya makbuzunu göstermek iktida
rında mıdırlar? 

AHMET VEZİROÖLU (Afyon Karahisar) 
-r- Evet» gösterebilirim» şimdi geliyor. 

İÇİŞLERİ BAKANİ ŞÜKRÜ SÖKMENSü-
ER (devamla) — Eğer gösterebilrrlerşe bunla
rı» failleri hakkında kanunun en şiddetli hüküm-

1946 O : 1 
lerini tatbikten kaçılmayacağım ve buna azmet
miş olduğumuzu ispat edeceğim. 

Şimdi arkadaşlar, birçok makbuzlar, birçok 
vesikalar okundu ve bunların hepsinin mahiyeti 
bundan ibarettir. Bana inanınız, üzerinde dik
katle incelemelerimiz vardır. Herhangi bir ka
nuni hata gördüğümüz takdirde, yapanların hak
larında takibat yapılacaktır. 

AHMET VEZİROÖLU (Afyon Karahisar) 
- - Teşekkür ederiz. 

İÇİŞLERİ BAKANI ŞÜKRÜ SÖKMENÖÜ-
Er (Devamla) — Arkadaşlar, bir vatandaştan 
zorla bir para alınmış ve bu para bir derneğin 
defterine varidat olarak kaydedilmiş ve belki de 

' sarf edilmiştir. Eğer vatandaş haklı ise bu mem
lekette böyle kanunsuz bir para alındığını takdir 
ederek neden yargıca müracaat etmemiştir. Çün
kü ispat edemez. İspat edecek kudrette değildir. 
İşi bu şekle sokuyorlar. 

Sonra arkadaşlarım, her devirde ve bilhassa 
bu zamanda ilgililer her zaman her müşkül için 
idare âmirlerine başvururlar, haksız çıkarlarsa 
derhal şikâyete geçerler. Fakat bunlar ispattan 
âciz bir duruma düşünce, mütemadiyen, gelişi 
güzel cevap verdiler, kanunu tatbik etmediler 
gibi tarizler yaparlar. 

Arkadaşlar; Dinar kaymakamına bir köylü 
müracaat ediyor, benden usulsüz para aldılar di
yor. Kaymakam da tahkik edeceğim diye cevap 
veriyor. Kötü mü yapmıştır arkadaşlar, işi tah
kik için tahrirat kâtibine havale etmiştir. Bir 
idare adamı bundan başka nasıl hareket edebilir? 
Tabiî tahkik edecek, tetkik edecek, soruşturacak
tır. Hangi idare adamı var ki iddia sabit olma
dan bir hüküm verebilsin. Sonra bu idare ne 
olur? Arkadaşımız tahrirat kâtibine havale edi
yor, öyle ise tahkik edelim, diyor. Vazifesini ya
pıyor. Burada vazifesizlik diye iddia ediliyor. 

Sonra arkadaşlar, kaymakama müracaat edi
liyor deniliyor ki; şuradan-, buradan para almı
yor, şöyle yapılıyor, böyle yapılıyor. Kaymakam 
tahkikatını yapıyor; gayri kanuni bir muamele 
yoktur, diye cevap veriyor. Bu vazifeyi yapma
mak mıdır? Kısa cevap veriyor. Ya ne yapmalı 
idi? Çarşaf kadar cevap mı vermeli idi» kendisi 
ile münakaşa mı etmeli idi? Eğer daha fazla id
diası varsa onun üstünde, onun da üstünde ma
kamlar var müracaat edip cevaplarını alabilir
di. 

Şimdi arkadaşlar, önerge sahibi arkadaşımız 
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±945 senesinde memleketi güzelleştirme adı ile 
para alındığından bahsediyor 1946 senesi için de 
böyle iddialarda bulunuyor ve bir sürü vesikalar 
ileri sürüyor. Biz bu vesikaları elimize geçtikçe 
incelemeler yapmağa devam edeceğiz. Bir tanesi 
şayanı dikkattir: Çivrilü Ahmet Gürgör'e 3 . V . 
1945 tarihli vesika ile 45 teneke gazyağı veril
miştir. tetkik ettik. Hukuk adamlarına tetkik 
ettirdim, alâkadar, yetkili yani bu tevzi siste
minde yetkili arkadaşlara tetkik ettirdim. Bu 
iddia şüphelidir. Neden arkadaşlar, Çünkü bir 
belediyenin kendi çevresi için tahsis edilmiş 
olan kontenjan vesikalara bağlıdır. Tevzi ile 
alâkalı bayiler ay nihayetinde ellerindeki ve
sikaları belediyeye götürüp muhasebedeki he
saplarını kapatmak mecburiyetindedirler. For
malite budur. Eğer hesabı kapanmış ise ve
sikası belediyenin dosyasında bulunması lâzım
dır. Gazyağı almamışsa idia varit değildir. 
Belediye dosyasında ise bu oradan nasıl alın
mıştır, bu da ayrı bir dâvadır. Bunu da ay
rıca tetkik edeceğiz. Fiilen gazyağmı almış 
ise mukabilindeki vesikaların belediye dosya
sında mahfuz bulunması lâzımdır. Eğer bele
diyenin dosyasında değilse bu vesikanın karşı
lığı olan gazyağı alınmış değildir. Ohalde dâ
va çürüktür. Alınmışsa ohalde belediyenin 
dosyasından bu vesika nasıl çıkarılmıştır bu 
ayrı bir mevzudur. 

Sayın arkadaşlarım; şimdi hâdisenin biraz 
daha ince noktalarına temas etmek zorundayım, 
af finizi rica ederim. (Dinliyoruz sesleri). Ar
kadaşlar, bizim uzun zamandanberi bataklık
tan ıstırap çeken, fakat çok temiz ve feda
kâr halkı olan bir Dinar İlçemiz vardır. Bu 
Dinar İlçemizin O. H. P. ve Belediye Başkan
lıklarını 1932 ve 1933 ten 1938 e kadar yapan 
bir arkadaşımız vardır, bu arkadaş 1938 se
nesinde Belediye Başkanlığından düşüyor. 
Jlalk gönül sevgisiyle ve inanarak şimdi iş ba
şında bulunan Ali Veziroğlu'nu temiz oyu ile 
iş başına getiriyor. Ali Veziroğlu, 30 - 40 bin 
liralık belediye bütçesini kısa zamanda 200 bin 
liraya çıkarıyor. 

Arkadaşlar; bu zat aynı zamanda Dinar 'a 
500 bin liralık bir elektrik barajını kazandırı
yor. Bu baraj orayı yakında nura kavuştura
cağı gibi yarın Afyon ile, Keçiborlu'yu da nura 
kavuşturacaktır. Ali Veziroğlu yıllardanberi 
ora halkını ıstırap içinde bırakan bataklıkları, 
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kanal açmak suretiyle kurutmuş çok çalışkan 
bir arkadaştır. Bu kadar temiz ve çalışkan ar
kadaşı okadar temiz halk elbette sever.. 

Şimdi bu arkadaşla onun kendi akrabaları 
arasında bir takım ayrılıklar ve geçimsizlikler 
vardır. Siyasi imanı ve inanı çok sağlam C. H. 
P. li bu arkadaş akrabalarına bile, Cumhuriyet 
Halk Partisi prensiplerine ölünceye kadar sadık 
kalacağım diyor. Bu temiz yürekli arkadaşımız 
hakkında muhalif ve kendisini çekemiyen akra
baları aleyhte tertipler alıyorlar ve bu arkadaşı
mızı vurmak istiyorlar. Fakat halk tutuyor. Be
nim edindiğim kanaata göre bu temiz ve çalış
kan arkadaşımızı halk daima sevecektir ve daha 
çok tutacaktır arkadaşlar. (Soldan bravo sesleri). 

Şimdi bir jandarma konusuna geliyorum: 
Arkadaşımız Çölova Jandarma komutanının 

kendisine gönderilen güreşe ait biletleri iade et
tiğini açıkça ifade ettiler. Halbuki şurada burada 
duymadan jandarmalarımız hakkında şikâyetkr 
işitiyorum arkadaşlar. Bir jandarma çavuşumuz 
kanun yolundan ayrılmıyor. Vazifeperverük; ya
pıyor. Ve huzurunuzda takdirle ifade edliyor. 

Arkadaşlar ben bilvesile bu anlayışımı açık
lamak zaruretindeyim. Çünki îç Bakanıyım. Bir 
Devletin zabıtası mütemadiyen hücuma mâruz 
bırakılamaz. Şu veya bu dilden gelişigüzel firar 
ederek kulaklarımıza kadar gelen (Jandarma 
süngüsü) ve bilhassa Cumhuriyet jandarması 
süngüsü sözleri en az o dilin ağzında bir sakız 
gibi kimbilir hangi mânada çiğnenip duran, .ka
nunlarımızın infazını hâkimiyetini ve vatanın 
iç emniyetini sağlama vasıtası ve Cumhuriyet za
bıtasının sembolü olduğu için demokrasi kadar, 
hürriyet kadar mukaddestir. Demokrasi kadar, 
hürriyet kadar mukaddestir arkadaşlar. Bir mem
lekette zabıta denilen kuvveti en az 24 saat için 
ortadan kaldırınız o memlekette şeref, haysiyet, 
nizam, tasarruf hakkı birdenbire çöker ve anarşi 
başlar arkadaşlar. Bu jandarma süngüsünü ikide 
bir ortaya atanların maksat ve gayeleri zabı
tayı paralize ederek bu memlekette bir anarşi ya
ratmak mıdır? 

Türk idaresi ve zabıtası uyanıktır. Vatan
perverdir. 

O elinde mukaddes kitablar gibi tuttuğu ka
nunlara sadık kalarak bu memlekette fesat ve 
fenalık yaratmak istiyecek her hareketi yerinde 
ve zamanında ve yine kanun yoluyla önliyecek 

İbrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Beknıan 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
İhsan Ezgü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Emin Arkayın 

BALIKESİR 
Abdi AğabeyoğTu 
Fuad Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
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Muhtar Ertan 
Arif özdemir 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Ahmet Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdurrahman Konuk 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANKIRI . 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
M. Abdülhalik Renda 
Gl. Zeki Soydemir 

ÇORUH 
Ali Çoruh 

Dr. Hamdi Berkman 
Cemdi Çalgüner 
Naili Kfiçüka 
Hulusi Oral 
Dr. Behçet Uz 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dumlu 
Münir Htisrev Göle 
Kemalettin Kamu 

üişreı uızaar 
İsmail Sabuncu 
AhmedUlus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tor 
Tahsin Tüzün 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Abdülgani Türkmen 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adrvar 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Gl. Kâzım Karabekir 
Recep Peker 
Orgl. C. Cahit Toydemir 

İZMİR 
Şevket Adalan 
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Ve sorumlularını mutlaka adaletin pençesine ve
recek ve cezalandıracaktır. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Bakanın beyanatı birer 
açıklamadan ibarettir. Bir müzakere açılması 
mevzuubahis değildir. Binaenaleyh arkadaşımı
zın söz isteğini kabul etmeye imkân yoktur. 

AHMET VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) — 
şahsım mevzuubahis oldu cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Cevap için hangi yola müraca
at etmeleri lâzım geleceği İçtüzükte yazılıdır. 
Bunu tarif edecek riyaset makamı değildir. Şa
hısları mevzuubahis olmuş değildir. 

AHMET VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) — 
Şahsım mevzubahistir, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz. Sizi inci
tici mahiyette bir beyanat riyaset tarafından öl-
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çümlenmiş değildir. Eğer bunda direniyorlarsâ 

İçtüzük'ün maddesi gereğince meclisin yüksek oyu
na müracaat edeceğim. Şimdi şahsınızın mev
zubahis olduğu ve incindiğiniz hakkında bir 
ısrarınız var mıdır, bunda direniyormusunuz? 

AHMET VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) — 
Vardır söz istiyorum. 

BAŞKAN — (Meclise hitaben) O halde İç
tüzük gereğince bu hususu yüksek oyunuza âr-
zediyorum. 

Arkadaşımızın incindiği ve kendi fikirlerinin 
tersine ifade edildiği hakkında bir kanaat mev
cut ise lütfen ellerinizi kaldırınız... (Hayır ses
leri) Böyle birşeyin olmadığını kabul edenler.,. 
Büyük Meclis bunu halletmiştir. Arkadaşımız 
incinmem iştir. Gündeme geçiyoruz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1946 yılı bütçesinde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu 
raporu (1/15) [1]. 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Tümü hakkında söz istiyen yok
tur. Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar 
lütfen ellerini kaldırsınlar... Maddelere geçil-

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Kabul buyurmıyanlar... Madde kabul, edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 

Benal N. Anman 
Münir Birsel 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Haydar Rüştü öktem 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Aziz Samih îlter 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Ham di Gelen 
Hiılmi Çoruk 
Dr. Fahri Ecevit 
Feıhi Mağara 
Ziya Orbay 

KAYSERİ 
Gl. Salih-Avgın 
Sait Azmi FeyzioğTu 
Reş:d özsoy 
Faik Seler 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 

KIRŞEHİR 
İsmail Hakkı Baltacıoğlu 

KO0AELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dündar 
Rasim Erel 
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Naiıtı Hazini Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
llalis ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asrm Gündüz 
Mennduh tspartalıgil 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 

Mustafa Naim Karaköylü 
Dr. Cafer Özelçi 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Tevfik Temelli 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Kâmil Coşkunoğlıı 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlıı 
Yaşar özey 
Hilmi Öztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil İdil 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Gl. Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Gl. Kîazım Sevüktekin 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
HaV.d Onaran 

NİĞDE 
Ferit Eoer 
Hal id Menafi 
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Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin ülusoy 

ORDU 
Şevket Akyazı 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Fuad S ir m on 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kal^ay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİİRD 
Sabri Çeliktuğ 
AH Rıza Esen 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Gl. Fikri Tirkeş 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Einin Ataç 

Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Galip Pekel 

TRABZON 
Faik Ah.med Barutçu 
Sırrı Day 
Danış Eyiboğlu 
Temıel Göksel 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlıı 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarrmbıyık 

TUNCELİ 
Neemeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Dr. K. Cenap Berksoy 
Kâmil Erbek 
Sırrı Tçöz 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
İsmail Ergen er 
Hıuiıı Erişirgil 

Ali Rıza lncealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Namı Kromei' 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan 
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[Oya katılmıy anlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmet Veziroğlu 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 

AMASYA 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İsmet inönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen (Ba
kan) 

AYDIN 
GL Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen I 
Dr. Mazhar Germen j 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan ı 
Gl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu i 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 

BOLU 
Dr. Zihni Ülgen (l.Ü.) 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Sadık Tahsin Arsal 
Aziz Duru 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 

Niyazi Çıtakoğlu I 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 
Nureddin Ünen 

ÇANKIRI 
Ahmet ihsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Asım Us 

ÇORUM 
ismet Eker 
Hasene İlgaz 

DENİZLİ 
Reşad Aydmlı 
Abidin Ege 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Feyzi Kalfagü (1.) 
Osman Ocak (1.) 
ihsan H. Tiğrel 

EDİRNE 
Fethi Erinçağ 
Mahmut N. Gündüzalp] 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Sal fet Arıkan 
Behçet Kemal Çağlar 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak (Bakan) 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Bekir Kaleli 

GİRESUN I 
Kâzım Okay 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
(Bakan) 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu (Ha.) 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Saim Ergenekon 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal (1.) 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâznn Aydar 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Salamon Adato | 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Abdürrabman M. Berkan 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demircili 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Burhan Cahit Morkaya 
Ahmet Kemal Silivrili 
(ö.) 
Zeki Rıza Sporel 
H. Suphi Tannöver 
Hüseyin Cahit Yalçm 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Lâtife Bekir Çeyrekba-
şı ( t ) 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Atıf inan (Bakan) 
Ekrem Oran (Hasta) 
Dr. Kâmran Örs 

Şükrü Saraçoğlu 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzef f er Akalın 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Naf i Atuf Kansu 
Şevket Ödül 
Dr. Fuad Umay (Ö.) 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyamk 
ismail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 
(t) 

KONYA 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak (Ba
kan) 
Hulki Karagülle 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet I. Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
ihsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Atıf Esenbel 
Mahmut Nedim Zapçı 
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MANİSA 
Y. Muammer Alakant 
d.) 
Korgl. Ali Rız&Artunkal 
Eıdvan N&fiz Edgüer 
Dr. M. Needei Otaman 
FeyzuUah Usla. 

.MAJKAg 
Emin Stoyşar 

MA&Dfrt 
İrfan F#v#L\ Aft)aya 
Abdürrezak' Şftfcnfc 

MUĞLA 
Necati" T5f d"enı 
Asm\ Gursıi 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğln. 

, MUŞ. 
Bari DedeoğIjı 

NÎĞDE 
Eifat Gürsoy 

0&BÜ 
Yusuf Ziya 0rjkag 

RÎZB 
Tahsin Bakir* Balta 
(Bakaa^ 
Hasan Cavid Belûl. 
©fi Satmı Ali Dilemrâ 
Dr. F&M Eörtoluş 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 

SSYSAN 
Kemal Çelik,. 
Kasım Gittals 
Cavid Öral; < 
Dr. Kej»aiSft^« 
Hilmi Uran 
Ali Müni£ Yegena 

SLtRD 
Btem: İzzet Benice 

194İ O : 1 
Lûıtfi Yavuz 

SINOB 
Lûtfi Akşoys 
Suphi Batur 
Cevdet- Kerkn încedayı 
(Bakan) . V . . 
Enver Kök 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

BtVAS 
Mitat Şükrfı Bleda 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
îsmail Mehmet Uğur 
(t) 

TOKİAD 
Recaj Güreli 
Halid Nazmi Keşmir 
(Ba ta ) 

Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Ali Rıza Işıl 
Hasan Saka (Bakan) 

UfeFÂ 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasvi Gerger (ö.) 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
ibrahim Arvas (Has
ta) 

YOZĞAD 
Celâl Arat 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şİ^asi Devrin (Bakan) 
Ahmet Gürel 

fAçıkMillet(vekÜlMeri] 
Balıkesir : 
E s t e k i * 
li&gnlml 
K^stampn»{ 
T^jr/Jağ 
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S. Sayısı: I 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1Ö46 ŷ lı 
Bütçesinde'değişiklik yapılması hakkında kantıfV f$$a-

rısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/15) 

T. a. 
Başbakanlık 

Muamelât >Genel Müdwlvğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 623, 6/2133 
Büyük Mület Meclisi Yüksök'Başkaİil^ma 

Hudtit ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 194£,yüı bütçesinde değişiklik yapıhnaaı hakkıada, 
Sağlık ve 'Sosyal Yardım Bakanlığınca hasırlanan ve Cakalılar -Knmltaıça 2 . IX . 1946 tarİh^ade 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan karnın tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu aı&e-
derjan. 

3a§bakan 
R. &6her 

~̂ Gerekçe 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1946 Malî yılı gider bütçesi hazırlanırken 
yaş haddine uğruyarak emekliye çıkarılacağı düşünülen Mersin Sağlık Merkezi Tabibi Dr. Vas-
fi Öztelli için 1683 sayılı kanunun 58 nVa maddesi'gerekince verilecek emekli ikramiyesi kar
şılığı olarak bütçenin 5 nci bölümiyle 02; 520) liralık ödenek alınmıştır. 

1946 yılı bütçesinin cereyan ettiği süre içinde Samsun Sahil Sıhhiye Merkezi Muhasip Mu* 
temdi Nazif Uysal 30 yılı doldurduğundan ,dalayı emekliye ayrılması dolayısiyle emekli ikra
miyesinin de verilmesini istemiştir. -

IPrtkîürdiı bü&iriİdiği il&öre gider bMçelöyle alınan emekli ikramiyesi İfetsin SaÜîl âil&ıiy 
Mer^z Tabibine aid olduğundan basmaca Emekli ikramiyesi Verilmesi ıttümküh gö^İmtööiîşİir. 

Binaenaleyh; 'Samsun Sahil -Sıhhiye fcrkezi Muhasip tütemedi İçin tediyesi tahakkuk ^ e î 
(1.120) Üra emekli ikramiyesiriih Verilebilmesi temin edilmek üzere İ9<46 mâlî yih £&ter ' M t # 
snön (4 ıttîü geç^oil^znnnat'l^lümüttdfeli) tİ-İ^O) lira düşü^er^k -5 neı (38S8 H&yifr tetuntln % 
nciittaddesi gereğince verilecek emekli ikramiyesi) maddesine aktaHîmasi îçiiı M«^anan*ktttittt 
tasârisi ifişik dlara'k 'sunulmuştrir. 



Bütçe Komisyonu raporu 

T, J3. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
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Kmar No, 4 

U . XI .1946 

Yüksek Başkanlığa 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1946 yılı bütçesinde değişiklik yapılması hak
kında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca ha
zırlanıp Başbakanlığın 6/2133 sayılı tezkeresiy
le Meclise sunularak Komisyonumuza havale bu-
yurulan kanun tasarısı Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Maliye Bakanlıklarının yetkili temsilcileri ha
zır oldukları halde incelenip görüşüldü! 

Emeklilik müddetini doldurmuş ve otuz yıl
dan fazla hizmet etmek suretiyle emeklilik ikra
miyesine hak kazanmış ve bütçenin kabulünden 
sonra emekliliğini istemiş olan bir memurun 1120 
liradan ibaret olan ikramiyesinin ödenmesi mak-
sadiyle hazırlanan kanun tasarısı esaslı olarak 
Komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve kar
şılığı adı geçen Genel Müdürlüğün geçici taz
minat ödeneğinden aktarma suretiyle temin edil
diği anlaşılmış bulunmakla tasarı teklif veçhile 
ayniyle kabul edilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük

sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. 
Diyarbakır 

Cavit Ekin 

Sözcü 
İzmir 

Münir Birsel 

Başkan 
Edirne 

M. N. Gündüzalp 
Kâtip 

Ankara Afyon K. Ankara 
F. öymen Mehmet Aşkar N. G. Akkerman 

Ankara Aydın 
Cevdet Gölet Gl. Befet Alpman 

Bursa Çorum 
Dr. M. Talât Şimer İsmet Eker 

Diyarbakır Diyarbakır Diyarbakır 
Vedat Dicleli t H. Tiğrel Şeref Uluğ 

İstanbul Kastamonu Kırşehir 
M. Akalan O, Nuri Koni 

Kocaeli 
1. Rüştü Aksal 

Samsun 
M. A. Yörüker 

Şevket Torgut 
Mardin 

Rıza Erten 
Urfa 

Esat Tekeli 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1946 
yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE .1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 1946 yılı bütçesinin (A) işa
retli cetvelinin 4 ncü (Geçici tazminat) bölü
münden (1 120) lira 5 nci (1683 sayılı kanunun 
">8 nci maddesi gereğince verilecek emekli ik
ramiyesi) bölümüne aktarılmıştır. 

MADDE 2. —- Bu kanun yayım tarihinde yü-
'ürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Sağlık 
re Sosyal Yardım Bakanları yürütür. 

Başbakan 
R. Peker 

Adalet Bakanı 
M. ökmen 

Millî Savunma Bakam 
G.G. Toy demir 
Dışişleri Bakanı 

H. Saka 
Millî Eğitim Bakanı 

Reşat Ş. Sirer 
Ekonomi Bakanı 

T. B. Balta 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

T. Coşkan 
Ulaştırma Bakanı 

Ş' Koçak 
Çalışma Bakanı 
Dr. S. Irmak 

İçişleri Bakanı 
Ş. Sökmensüer 

Maliye Bakam 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakam 
C. K. Incedayı 

Sa. ve Sos. Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakam 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakam 
Atıf İnan 
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