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rUTANAK ÖZETİ İ. — GEÇEN 1 

Gelir, Kurumlar İşletme Vergileri ve Usul 
kanunu tasarılarının incelenmesini tamamlamak 
üerez Adalet, Bütçe, Maliye, Ekonomi, Ticaret, 
İçişleri, Çalışma ve Tarım Komisyonlarından be
şer kişi ayrılarak Geçici bir Komisyon kurul
ması hakkındaki önerge kabul olundu. 

Afyon Karahisar Milletvekili Ahmed Vezir-
oğlu'nun, yabancı memleketlere gönderilmiş olan 
heyetlerin memuriyet, vazife ve salâhiyetleriyle 
bunlara verilen masraf ve yolluklar hakkındaki 
sözlü sorusu, bu konuda yapılan incelemelerin 
sonu alınmadığından dolayı Başbakan'm isteği 
üzerine başka Birleşime bırakıldı. 

Afyon Karahisar Milletvekili Ahmed Vezir-
oğhı'nuıı, 7 Eylül kararlarının yayımından önce 
ifşası suretiyle haksız kazanç temin edilmiş bulu
nulduğuna dair olan sözlü sorusu da Ticaret Ba
kanının isteği üzerine başka Birleşime bırakıldı. 

İçel Milletvekili Halil Atalay'm, köy okulları
na yardım için ayrılan paraların nasıl harcandı
ğına dair olan sözlü sorusuna, Millî Eğitim Ba
kanı cevap verdi. 

Manisa Milletvekili Yunus Muammer Ala-
kant'ın, muhtaç çiftçiye dağıtılması gereken to
humluk buğday hakkındaki sözlü sorusu Tarım 
Bakanlığına gönderilmiştir. 

Manisa Milletvekili Yunus Muammer Ala-
kaht'm, üzüm ve incir ihracına dair olan sözlü 
sorusu Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. 

Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüregir'in, 
Seyhan sulama kanalları yapımı ve Çukurova böl-

Tezkere 
1. — Yalova Kaplıcaları îşletme İdaresinin 

1043 yılı hesabına ait rapor ile bilançonun sunul-

İstanbul Milletvekili Senihi Yürüten'in, Nakil 
Vasıtaları hakkındaki Kanunda gösterilen otomo
billerden başka makam otomobilleri alınıp alın
madığının bildirilmesi hakkındaki sözlü sorusu, 
yine Başbakan'm isteği üzerine başka Birleşime 
bırakıldı. 

İstanbul Milletvekili Osman Nuri Koni'nin, 
Yargıtayda üç daire başkanlığından birine tâyin 
edilen Sabir Erbir 'in nasbi keyfiyetine ve İstan
bul Savcılık makamına tahsis edilmiş bir otomobil 
olup olmadığına dair olan sözlü sorusuna Adalet 
Bakanı cevap verdi. 

Tekel İdaresinde yapılan soruşturma hakkın
daki Karma Komisyon raporu okundu. 

10 . X I . 1947 Pazartesi günü saat 15 t e topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Konya Milletvekili Tunceli Milletvekili 

2'. Fikret Süay Necmeddin Bahir Sılan 
Kâtip 

Urfa Milletvekili ' 
At alay Akan 

gesi baraj, köprü ve yollarının onarılması ve Ada
na Zirai Donatım Kurumu tarafından kurulmak
ta olan tamir atelyesi hakkındaki sözlü sorusu 
Bayındırlık ve Tarım Bakanlıklarına gönderil
miştir. 

Niğde Milletvekili Hüseyin Ulusoy 'un, zeytin
ciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılattırılması hak
kındaki 3573 sayılı Kanunun uygulanması safha
larına dair- olan sözlü sorusu Tarım Bakanlığına 
gönderilmiştir. 

duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/156) (Sayıştay Komisyonuna). 

3. — SORULAR 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



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

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel. 

KÂTtPLER : Sedad Pek (Kocaeli), Muhsin Adil Binal (Konya). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) — 

Efendim, bugün Atatürk'ün ölüm yıl dönümü
dür. Büyük Meclisin müzakerelerine başlama-

5 . — Elâzığ Milletvekili Fahri Karakaya'mn, 
hayvan ihracına karar verilip verilmediğine ve 
zirai kredilerin artırılması hakkında ne düşünül
düğüne dair sorusuna Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Faik Ahmed Barutçu'nun sözlü 
cevabı. 

B .Al. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularıma Başbakanlıkça Kamu

tayda. çok acele cevap verilmesine yüksek delâle
tinizi rica ederim: 

. 1. — Hayvan, ihracına karar verilmiş midir 
Bu hususta ne düşünülüyor? 

2. — Ziraat Bankasının çiftçiye tahsis etttiği 
zirai kredilerin bu sene çok az olduğu görülmek
tedir. Hükümetçe bu kredilerin artırılması dü
şünülüyor mu? 

Elâzığ Milletvekili 
Fahri Karakaya 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) 
— Aziz arkadaşlar; Elâzığ Milletvekili Say m 
arkadaşımız Karakaya'mn soruları iki mevzua 
taallûk etmektedir. Bunlrdan biri hayvan ihra
cına, diğeri de zirai kredi mevzuuna taallûk 
çdiyor. 
- . Arkadaşımız hayvan ihracı, mevzuunda şunu 

soruyorlar; hayvan ihracına karar verilmiş mi
dir ,bu hususta ne düşünülüyor? 

Arkadaşımız bu önergeyi, Hükümetin bu bap
ta alçlığl kararın, ilânından evvel verdiği için, 
soruşu-Hükümetin ne düşündüğünü anlamaktan 
ibaret bulunmaktadır. 

ıhın önce En Büyüğümüz için saygı duruşu ya
pılmasını teklif ediyorum. 

(Ayakta beş dakika saygı duruşu yapıldı). 
BAŞKAN — Gündemimize devam ediyoruz. 

Sayın arkadaşlarmıızca malûm olmuş buluna
cağı üzere, Hükümet bu konuda bir tara İtan 
hayvan ihracındaki faydayı ve hattâ ileri sürü
len zarureti ve diğer taraftan et fiyatlarının 
yükselmesine mâni olmaktaki önemli zarureti 
etraflı bir surette inceledikten sonra mevcut 
hayvan ihracı yasağmm devam ettirilmesi ner 
tice ve kararına varmıştır. Bilindiği veçhile ge
çen sene bir aralık hayvan ihracına müsaade 
edilmişti. Bunun et fiyatları üzerinde vücude 
getirdiği tesirler karşısında bu müsaade kaldı
rılmıştı. Cenup vilâyetlerinde hüküm süren ih
tiyacın şiddeti ve sonra bu canlı hayvan muba
yaasında kullanılan ecnebi paranın dışarıdaki 
ve içerideki kıymetleri arasındaki fark sebebiyle 
şayet bu ihraç memnuiyetini kaldırdığı takdirde 
et fiyatlarının yükselmesinin gayet tabiî olaca
ğını bütün uzmanlar müteffik olarak ortaya koy
muşlardır. Bu durum karşısında zaten mevcut 
olan ihraç yasağının devam ettirilmesi kararma 
varılmıştır. 

Arkadşımızın ikinci sorusu: Ziraat Banka
sınca çiftçiye tahsis edilen zirai kredi mev
zuuna taallûk ediyor. Bu sene bu kredinin 
az olduğu görülmektedir; Hükümetçe bu kre
dilerin artırılması düşünülüyor tını diye soru
yorlar. 

Arkadaşımın bu sorıısuna; vazıh olması için 
rakamlarla cevap arzedeceğim. 

Ziraat Bankasının gerek öz kaynaklarından, 
gerekse Merkez Bankasında sağladığı reeskont 
kredisinden ve gerekse ihbarlı ve vadeli mev
duatından zirai kredi sahasına tahsis ettiği 

3. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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meblağları mukayeseyede medar olsun diye 1942 
senesinden itibaren kısaca arzediyorunı : 

1942 senesinde zirai kredi sahasına tahsis 
edilen miktarın yekûnu 69 100 000 liradır. 
Bunun 31 900 000 lirası doğrudan doğruya ban
ka tarafından, 15 900 000 lirası kredi koopera
tifleri kanaliyle, 21 300 000 lirası tarım satış 
kooperatifleri vasıtasiyle çiftçiye verilmiştir. Ma
lûmu alileridir ki, Ziraat Bankası kooperatif 
kurulan yerlerde çiftçiye kredi yardımını koo
peratif kanalı ile kooperatif olmıyaıı yerlerde de 
bizzat kendisi yapmaktadır. 

1942 de yekûnu 69 100 000 liradan ibaret bu
lunan zirai kredi tahsisi 1943 de 87 000 000, 1944 
de 100 700 000, 1945 de 134 500 000, 1946 da 
185 200 000, 1947 de 203 300 000 lirayı bulmuş
tur. 

Banka, ar/ettiğim gibi bu miktarları öz kay
naklarından . ve 'bir de Merkez Bankasından 
sağladığı reeskont kredisi ile ve bunlardan 
maada da vadeli mevduat ki, bu vadeli mevdua
tın kanunu mahsusu mucibince % 20 si Hazi
ne tahvili olarak banka kasalarında alıkonul
duktan sonra geriye kalan % 80 i tamamen bu 
sahaya hasretmiştir. Bu sene yani 1948 çalış
ma devresi için hazırladıkları plâna göre bu zi
rai kredi sahasına şimdilik 255 300 000 lira 
tahsis edilmiş bulunmaktadır. Bu çalışına devre
si de 1 Kasım 1947 de başlıyor, gelecek sene
nin eylülünde hitam buluyor. Bu çalışma devre
si içinde, arzettiğinı gibi, zirai kredi miktarı 
şimdilik 255 300 000 liraya çıkarılmıştır. 

Zannediyorum, arkadaşımın sorularını bu 
suretle cevaplandırmış bulunuyorum. 

FAHRİ KARAKAYA (Elâzığ) — Sayın ar
kadaşlar; okunan soru Yüksek Başkanlığa tev
di edildikten sonra 3 Kasımda Hükümet hay
van ihracı yasağının devamına karar verdiğim 
ilân etti. önergeyi verdiğim tarihe kadar geçen 
tatil devremizde kendi seçim çevrem Elâzığ-
dan başka Tunceli ve Bingöl illerinde de dolaş
tım. Hayvan sahibi müstahsıllar ve koyun tüc
carları şiddetli bir intizar devresinde bulunu
yorlardı; acaba ihracat yapılacak mı, yapılmaya
cak mı diye. Ve ona takaddüm eden tarihlerde 
de eski Başbakan Recep Peker Are onu takiben 
eski Ticaret Bakanı Atıf İnan, İstanbul matbu
atına beyanda bulunarak bu sene hayvan ihra
cına müsaade edileceğini söylemişlerdi. Bizim 
olağanüstü toplantı zamanında burada yaptığı-
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m iz temaslar üzerinde % 99. kani oluyorduk ki, 
bu sene hayvan ihracına kısmen olsun müsaa
de edilecekti. Son tatil devresinde, bu heyecanlı 
intizar devresini atlattıktan sonra bu takriri 
verip Hükümetin noktai nazarını anlamayı arzu 
ettim. 

Şimdi maalesef Sayın Başbakan yardımcısı
nın da buyurdukları gibi 3 Kasımda hayvan ih
racı yasağının devamına karar verildiğini öğ
renmiş bulunuyorum. 

Arkadaşlar; demin de arzettiğinı gibi, eski 
Hükümet zannediyorum temmuz ayı içerisinde 
gazetelere bu şekilde hayvan ihracının menedilmi-
yeceğine dair beyanatta bulunduktan sonra aşağı
da rakamlarla arzedeceğim gibi geçen seneye nis
petle bu sene hayvan artımı hemen bir milyo
nu aşmıştır. Bir Kasımda eski senelerde olduğu 
gibi eski uzun senelerde olduğu gibi - fevkal
âde haller hariç - devam eden ihracatın bu sene 
de devam etmesinin zaruri ve elzem olduğuna 
kaani idim. Ve biz de vatandaşlarla görüşür
ken Hükümetin her halde bu yolda iyi ve doğru 
karar vereceğini kaani bulunduğumuzu kendi
lerine anlatıyorduk. Eski Başbakan ve Ticaret 
Bakanı böyle beyanatta bulunduktan sonra 
tüccar mütemadiyen, bilhassa geçim vasıtaları 
yalnız hayvan istihsali olan vatandaşların mü
temadiyen sürü halinde koyunlarını Adana, 
Mersin ve ihraç kapılarına doğru yüzlerce va
gonlarla sevkediyorlardı. Şu halde o mmtakada, 
ihraç kapılarında yüz binlerce koyun, sığır bek
lemektedir. 

Yüksek malûmunuzdur ki, hayvanlar, bilhassa 
koyun temmuz, ağustos ve eylül aylarında de
vamlı olarak yaylalarda beslenmektedir. Vâsi ola
rak bu üç ayda 15-20 kilo kadar her hayvanda et 
tezayüt etmektedir. Bu sene bilhassa Doğu 
illerinde kuraklık pek fazla kendini göstermiş
tir. Ve esasen bu tarihten sonra da ot olmadığı 
gibi kışın erken başlaması dolayısiyle hayvan
ların o bölgelerde barındırılması, yaşatılması 
ve beslenmesine maddeten imkân olmadığına 
göre halk, müstahsil, hayvanlarını bir an evvel 
ellerinden çıkarmak için hayvan tüccarları••••ih
raç kapılarına doğru sevketmek zaruretinde 
idiler. Geçen sene hayvan ihrapına müsaade 
edildi. Hayvan ih ra.ç tüccarlarımız Suriye, Fi
listin vesair yabancı memleketler firmaları ile 
mukaveleler/akitler yaptılar, Hattâ o kadar 
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ki, akreditifler açıldı ve ayrıca serbest döviz 
de getirdiler, Türk parasına tahvil ettiler. Biz
de ise bu dövizler ve akreditifler beklemekte-

. dir. Geçen sene bu yapılan akitlere dayanarak 
% 40 nispetinde bir alış ve veriş yapıldı. Son
ra herhangi bir zarurete binaen Hükümetçe 
ihracat menedildi ve Hükmetçe gayri resmi de 
olsa, bu hayvan, tüccarları bu senenin, 1947 se
nesinin Temmuz ayında geri kalan % 60 müsa
adesinin verileceği vadedilmişti. Arkadaşlar, 
tüccarlarımızın bu şekilde akde müstenit bağ
lantıları olduğundan dolayı her taraftan sürü
ler toplayıp bilhassa en fazla Mersin ve Adana 
havalisine topladılar. Yine yüksek malûmu
nuzdur ki bu nııntakada mera yoktur. Yani 
her sürü. sahibi birkaç yüz lira vererek yalnız 

ye yalnız hayvanlarını barındırabilecek bir yer alır 
lar. Buralarda da nihayet 15 - 20 gün barmdırabi-
lirler. Ondan sonrası için otun kilosu on kuruş
tur. Tabiî bu da kâfi değildir. Arpa vesaire ve
rirlerse her koyun için günde vasati olarak el
li kuruş sarfetmek lâzımdır. Bunu da yapamı
yorlar. Onun için bugünkü durum çok fecidir. 
Memleketin millî serveti olan hayvanları her 
gün kendi kendini yemektedir. Ya telef olmak
tadır yahutta etinden yağından zarar etmek
tedir. Şimdi bilmiyorum Şaym Başbakan Yar
dımcısının da buyurdukları gibi et fiyatları
nın yükselmesi sebep ve amil olarak gösterili
yor, bunun için yasağı devam ettiriyoruz diyor
lar. Bir defa memlekette en fazla et istihlâk 
eden, ordunun et ihtiyacı şimdiye kadar et mü-
taahhitlerine ihale edilmiştir. Bu, eski Hükü
metin ilânı, Başbakanlığın ve Ticaret Bakan
lığının ilânı neticesi olarak mütaahhitler et fi
yatları yükselecektir diye ihalelere ucuz fiyat
la talip olmamışlardır. Meselâ geçen sene sı
ğır etinin beher kilosu 80 - 90 kuruşa ihale 
edilmişken, bu sene 130 - 140 kuruşa ihale edil
miştir. Koyun eti geçen sene 130, 140 kuruş i-
ken bu sene 190 - 200 kuruşa ihale edilmiş bu
lunmaktadır. Yani Ordu sarf edeceği eti yüksek 
fiyatla ihale etmiş bulunmaktadır. 

' Sonra herkesçe malûmdur ki ihracat yapıl
dıkça, bu arz ve taleb kaidesine göre satış ol
dukça fiyat yükselir. Hayvan istihsali de ihra-
«&fc yapıldıkça yükselmektedir. Bu husustaki 
arzimı resmi kayıt ve istatistiklerden alıyorum. 

' Başnilzİ fö:zl49ağrıtmıyacağım. Yalnız geçen se-
tie'İEtrasnıdaM artığı arzedersem yüksek heye-
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tinize iyi bir malûmat vermiş olurum, kanaa-
tındayım. 

Bu aldığım notlar, hayvanlar istatistiği ve 
dış istatistik ve iktisadi Türkiye kitabı kon-
jüktür servisi gibi yerlerden, mehazlardan 
alınmıştır. Memleketimizde geçen sene sığır 
9 764 000 iken, bu sene 10 milyona çıkmıştır. 
Geçen sene koyun 23 milyon 528 bin iken, bu 
sene 25 milyona çıkmıştır. Demek ki şöyle böyle 
bir buçuk milyon koyun, 300 000 ne yakın sı
ğır artışı vardır. 

Yine Tarım Bakanlığının resmî isttatistik 
ve raporlarına göre, bu sene, geçen seneye na
zaran, Şarkta; Kars, Ardahan ve Erzurum ha
valisinde 450 bin koyun, 30 000 sığır artışı 
olmuştur. Bu sene ortalama 200 bin koyun ve 
30 bin sığır ihraç edilirse memlekette et buh
ranı olmaması iktiza eder, kanaatindeyim. Hay
van ihracatçıları bu sene, bilhassa istanbul, An
kara gibi büyük şehirlerin et ihtiyacını fiyat 
artırılmaksızm temin edeceklerini Hükümete 
vadetmişlerdir. Bu arada hem hayvan ve hem 
de nakit olarak aynen vereceklerini valilere 
bildirdikleri halde Hükümet bunu nazarı dik
kate almıyarak et fiyatının yükselmiyeceğine 
ehemmiyet verilmemiş olduğunu haber almak
tayız. 

Yüksek malumunuzdur ki İstanbul ve hava
lisinin et ihtiyacının hemen yarı kısmı Erzurum 
ve Kars mıntıkasından temin edilir, geri kalan 
yarısı da Orta Anadolu ve Trakya 'dan temin edi
liyor. Bunun haricinde kalan Erzurum, Van, 
Muş, Bitlis, Elâzığ, Diyarbakır havalisinin hay
vanları ise doğrudan doğruya eskidenberi Suri
ye ye Filistin 'e ihraç edilmektedir. Bu, bir ticari 
bir meta halini almıştır. Şimdi istanbul'da 
sarfedilen koyunların hemen 200 000 kadarı, 
750 000 dir ama koyun vasatisi budur, Erzu
rum ve Kars havalisinden geldiğine göre yalnız 
bu senenin artırımından 250 000 koyun açıkta 
kalıyor demektir. O havalinin hayvanları ha
rice sevk edilirse memlekette bir et buhranı ol-
mıyacağı kanaatındayım. 

Bence istanbul ve büyük şehirlerde et fiyat
larının yükselmesi sebeplerini şu noktalarda ara
mak lâzımdır; komisyoncu ve celeplerin fazla 
kâr temin etmek istemeleri, nakil vasıtalarının 
yüksek tarifeli olması, Belediyelerin fazla mez
baha resmi almaları, yollarda bilhassa vagon
larda hayvanların bazan haftalarca aç susuz 
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olarak bekletilmeleri, hayvanların et ve yağın
dan kaybetmelerine ve bu suretle de husule ge
len azalma dolayısile et fiyatına zammedilmekte-
dir. Bu arada imkân hasıl olursa soğuk hava 
tesisath vagonlar temin edilirse nakil ücretleri 
değişmiyeceği için netice itibariyle büyük şe
hirler halkımızın ucuz fiyatla et yeme imkân
ları hasıl olur. Bütün bu arzettiğim sebepler et 
fiyatlarını yükseltiyor. Bazı mahallerden geçen 
sene kısmen et ihraç edildiği halde resmi kayıt
lar gösteriyor ki büyük şehirlerde büyük fiyat 
tereffülei'i görülmemiştir. 

Canlı hayvanlar memleketimizin belli başlı 
ihraç maddel erindendir. Bunlardan milyonlarca 
liralık bir döviz temin ediliyor ki bu mevzuun 
ihmal edilmemesi lâzımdır. 

Bilhassa arzettiğim Doğiı illerimiz, arazisi 
dardır, bura halkımız yalnız ve yalnız hayvan
cılıkla geçinir. Birkaç milyonluk halk tabaka
sını ilgilendiren, vatandaşların geçim kaynak
larını düşünmek lâzımdır. 

Sayın arkadaşlar; son senelerde bilhassa harb 
dolayısiyle bazı fiyat yükselmeleri olmuştur, 
bu vatandaşlar da geçimlerini temin edecekler
dir. 

Efendim; biz yalnız et fiyatı yükselmesin di
ye,. milyonlarca vatandaşı geçim zorluğu içine 
sokamayız, nasılki hububat fiyatları da azaltıl
mıştır. Hükümetin bu meseleyi yeniden tetkik 
etmesini ve müstacelen bir karar almasını dile
rim. 

Zirai kredi bahsine gelince Doğu illerinde ku
raklık vardır., Hükümet programında istihsali 
artıracağını vâdettiğine göre Merkez Bankası 
Ziraat Bankasına fazla yardımda bulunsun. Bu 
sene zirai kredinin altmış milyon lirası tütüne 
bağlanmıştır. Merkez Bankası hor1 sencki gibi 35 
milyonluk krediyi Ziraat Bankasına vermiyor. 
Biz yalnız ve yalnız et fiyatı yükselmesin diye, 
o da bence resmî istatistiklere ve vakıalara müs
tenit olmıyarak, et ihracını menettiğimiz takdir
de, milyonlarca vatandaşın geçim yollarını ve 
dolayısiyle vergi verme yollarını kapamış olu
yoruz. Bunun istikbal için bir tehlike arzede-
ceğine kaniim. 

Sonra arzettiğim gibi, bütün bu ihraç edi
lecek hayvanlar müstahsilin elinden çıkmış de
ğildir. Bir kısmı da vukuatı gözetlemek için ba
siretli davranarak hayvanlarını satmamışlardır. 

.1947 O : 1 
Bunlar ne yapacaklardır? Bu sene kuraklık 

: olduğuna, hayvanları beşlemek imkânı bulun ma-
j dığma göre ne yapacağız! 
' Şunu da arzetmek isterim: Yalnız ve yalnız 

Adana ve Mersin mmtakasına getirilmiş olan 
hayvanları Ankara, İzmir ve İstanbul'a sevkede-
lim desek elimizde vagonumuz, yoktur. Mütema
diyen hayvanlar telef olmaktadır ve bu gidişle 
daha da telef olacaktır. Bu sevk neticesinde ârizi 
olarak bir et fiyatı tenezzülü olsa bile bu, harice 
sevk için hazırlanmış olan millî servet kaynağı
nın doğrudan doğruya telef olmasına sebep olur 
kanaatindeyim. Hükümetin bu hususta . esaslı 

j bir karar almasını bekliyoruz. Bu, çok mühim 
I bir meseledir. Bir taraftan hububat fiyatlarını 

yükseltmiyoruz, yiyecek maddelerinde pahalılık 
olur diye. Bir taraftan da hayvan ihracını men-
edersek bu memleket nüfusunun büyük ekseriye
tini teşkil eden bu vatandaşların çok müşkül 
durumlarda kalmasını intaç ederiz. 

Sonra Hükümet hayvan yasağının devamına 
karar vermiş olsa bile, geçen sene yapılmış akit
ler olduğuna göre, hiç olmazsa bunların mute
ber sayılmasına karar vermelidir. Çünkü bun
ların akreditifleri açılmış, serbest dövizleri gel
miştir. Aksi takdirde haricî itibarımızı kırarız. 
Sonra müstahsil de'parayı tamamiyle almış de
ğildir. Kredi ile satmışlardır. Bu vaziyet tüc
carı iflâsa götürür. Sonra pek iyi biliyoruz ki, 
yüz binlerce kuzu ilkbahar mevsiminde cenup 
hududundan alınarak bizim yaylaklarımızda 
beslenmekte ve tekrar cenuba satılmaktadır. Bu 
vaziyette hangi tüccar nereden getirip kuzusunu 
besliyecek ve satacaktır. 

Netice itibariyle bu, zararlı, çok zararlı ola
cak bir hâdisedir. 

Sayın Başkanım iki dakika müsaade buyurur
sanız... 

BAŞKAN — Zaten iki .dakikanız kaldı. 
FAHRÎ KARAKAYA (Devamla) — Millî 

Korunma Kanununun, 4648 sayılı Kanunla.ta
dil olunan 20 nci maddesinin 3 numaralı ben
dinde aynen şöyle denmektedir: 

«Memleket mahsullerinden birinin ihracı 
Hükümetçe tahdit ve menedilıriesinden dolayı 
dahilî .satış fiyatına düşüklük arız ;olurssa müs
tahsili bu yüzden mâruz kalacağı zarardan vika
ye için Hükümet bu mahsûlleri ya değer palıa-
siyle satmalır, yahut bunların terhini mukabi-
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Ünde müstahsıla para ikraz edilmesini temin 
eder» diyor. 

Hükümet, yarın et fiyatları piyasada yüksel-
• d iği takdirde müstahsilin ve tüccarın zararını 
temin etmek için hangi tedbire tevessül etmiştir? 
Hiçbir.•= şey görmüyoruz. 

Yine aynı maddenin ikinci fıkrasında; 
«Hükümet dâhilde imal ve istihsal edilen mad
delerin memleket ihtiyacından fazla olan mikta
rını harice çıkarmak maksadiyle yapılacak satış
ların şekil ve şartlarını âmil ve müstahsıllarm 
hak ve menfaatlarına zarar vermiyecek su
rette tanzim edebilir» diyor. Bu yolda ne yapıl
mıştır, haberimiz yoktur. 

Netice itibariyle memleket için büyük bir 
zarardır bu men kararı. Hükümet bu hususta 
acele olarak, çünki vakit dardır, memleketin 
millî servetini baltalamak, telef etmek gibi bir 
vaziyet vardır, onun için acele olarak ehemmi
yetle ele almasını ehemmiyetle rica ederim. Eğer 
Hükümet bu alınan kararın doğru olmadığı ka
naatine varırsa bu kararından . dönsün, çünki 
memleketin menfaati mevzuubahistir. Bunu Hü
kümetten bilhassa rica ediyorum. Her geçen 
gun memleketin menfaatine zarar vermektedir. 
Vakit çok dardır. Çok acele olarak ele almasını 
rica ederim. 

Kısaca zirai kredi bahsine geçiyorum. Arka
daşlar, Sayın Başbakan yardımcısı, ben de 
yazdım, bir takım rakamlara dayanark 1942 yı
lından bu ane kadar mütemadiyen zirai kredi
lerin Ziraat Bankasınca arttırıldığından bahis 
buyurdular. Arkadaşlar, bu sene -kuraklık var. 
Zirai kredi ki, 1947 yılında 203 300 000 liraya 
çıkarılmış denildiği vakit bundan yalnız 60 mil
yonu tütüne kapatılmıştır. Bugün #böyle kuru
muş bir halde altmış milyon lira duruyor. De
mek ki bundan 60 milyon lira çıkarsa 143 mil
yon kalır. Bu sene bilhassa köylünün mahsulü 
kuraklık yüzünden çok fena bir. durumdadır. 
Hükümet programında da istihsali arttıraca
ğız diyor fakat bu para çok azdır. Elâzığ, Tun
celi, Bingöl vilâyetlerinin yalnız Elâzığ il 
merkezinde bir tek Ziraat Bankası şubesi var
dır. Bu havalinin vasati 3 milyon liralık kredi
ye ihtiyacı varken ve halk 4 - 5 günlük yollar
dan gelip günlerce hattâ haftalarca para bek
lemekteyken Ziraat Bankası şubesi merkezden 
1,5* srilyon lira* istemiştir, buna mukabil de 700 
bin lira gönderilmiştir. Asgari ihtiyacı 3 mil-
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yon lira olan bu-havalinin isteğine mukabil 70Û 
bin lira verildiğine göre daha 2 300 000. liraya 
ihtiyacı var demektir. Dolaştığımız diğer man-
takalarda da şiddetli ihtiyaç olduğunu gördük. 
Bunların biran evvel giderilmesi lâzımdır. Görü
yoruz ki ayrılan bu kredinin 60 milyonu tütü
ne bağlanmıştır, 35 milyon da her sene Merkez 
Bankası veriyordu, bu sene emisyon olur diye 
bunu da Hükümet vermiyor. Şu vaziyete naza
ran demek ki geçen seneye göre bu sene yüz 
milyon lira noksana düşmüş oluyor. Köylünün 
istihsali bu şekilde arttırılamaz. Bu işin de 
ehemmiyetle nazarı itibara alınmasını Sayın Hü
kümetten rica ediyorum. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI FAÎK AHMED BARUTÇU (Trab
zon) -— Bazı tavzihlerde bulunmak için söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Son söz Milletvekilinindir. Hü
kümet bazı noktaları tavzih etmek istiyor. Hü
kümete söz verebilmem için Tüzük beni heyeti
nizin reyine müracaata mecbur ediyor. Hükü
mete söz verilmesini yüksek oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Bu suretle Tüzük hükümleri de mahfuz 
tutulmuş oluyor. Buyurun. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI FAİK AHMED BARUTÇU (Trab
zon) — Efendim, arkadaşımız sorusuna bazı ye
ni noktalar ilâve etmiş bulunuyor. Müsaade bu
yurursanız o noktalara kısaca arzı cevap ede
yim. 

Bir defa bizim kararımız, biraz evvel de 
arzettiğim gibi, mevcut bir sistemi devam ettir
mekten ibarettir. Bundan evvelki Hükümet ta
rafından, gayri resmî olsa da, tüccarlara önü
müzdeki sene için ihracat için müsaade edileceği 
yolunda söz verilmiş olduğuna dair arkadaşımız 
beyanda bulundular. 

Hakikat şudur ki, yasak rejimi devam etmek
tedir ve-bu rejimin önümüzdeki senelerde kaldı
rılacağına dair vaktinden evvel hususi surette 
söylenmiş olacak bir sözün, söylenmiş olup ol-
mıyacağı üzerinde bile tevakkuf etmek doğru 
olur. önümüzdeki sene şartların ne olacağı
nı, vaktinden -evvel bilinmiyeceği için bu ka
rarın değiştirileceği veya değiştirilmiyeceği 
sözünün söylenmiş olacağı "varit olamaz. .Böy
le bir bilgi Tiearet Bakanlığında esfts*n mevcut 
değildir. 
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Arkadaşımız buyurdular ki, hayvan mikta

rı mütemadiyen artış göstermektedir. Doğru
dur, hayvan miktarı mütemadiyen artış göster
mektedir. Bizim aldığımız kararda hâkim olan 
unsur, hayatı güçleştirici unsurları kamçılama
mak dikkatidir. Bir et buhranı varit değildir, 
et buhranı olamaz dediler. Biz et buhranı sebe
biyle bu kararı almış değiliz, bir pahalılığa mey
dan vermemek düşüncesiyle bu kararı almışızdır. 

Arkadaşımız buyurdular ki, memleketin dö
viz ihtiyacını da gözönünde bulundurmak ikti
za eder. Doğrudur amma bize teklif edilen 
aradığımız döviz değildir, bize teklif edilen 
dövizle canlı hayvan ihracına müsaade etmek 
lâzımgelse Merkez Bankası asgari % 30 bu ih
racatçılara pirim vermiş olur. Ve bu dövizle 
ihracata müsaade edilecek olursa serbest pi
yasada kıymeti 800, resmî kur ise 1 100 kuruş 
olduğuna göre et fiyatlarını ne kadar kamçılı -
yacağını takdir etmek gayet kolay bir keyfi
yettir. Binaenaleyh hayat güçlüklerini artır
mamak hususunda lüzumlu olan tedbirler üze
rinde duran Hükümetinizin tuttuğu istikamet 
itibariyle mevcut ihraç yasağının temadi ettir
mek yolundaki kararının yerinde olduğu ka-
naatmdayız arkadaşlar. 

Arkadaşımız zirai krediler bahsinde de 
tahsislerin çok noksan olduğunu ifade ettiler. 

Efendim, zirai istihsal ihtiyacı karşısında 
değil 259 milyon, hattâ daha çok milyonların 
kâfi gelmiyeceği bir dâva mevzuu önünde oldu
ğumuza şüphe yoktur. Fakat nihayet mevcut 
imkânlar dâhilinde bu ihtiyaçları mütalâa et
mek lâzımgelir. Ziraat Bankasının, zirai kre
di sahasına tahsis ettiği miktarlar mevcut kay
naklara nazaran biraz da vadesiz mevduatı 
buraya kaydırmak suretiyle, ve bir yıllık kâ
rının mümkün olanını yine buraya tahsis sure
tiyle artırılmış bulunmaktadır. Onun için bu 
işi imkânlarla mukayyet olmak üzere mütalâa 
etmek yerinde olur. Ancak bu önümüzdeki se
ne 250 milyon liradan ibaret olan tahsisin yi
ne imkânlar olduğu takdirde artırılması yolu
na gidilmiyeceği demek değildir. 

BAŞKAN — Son söz Milletvekilinin oldu
ğuna göre Hükümetten sonra Milletvekiline söz 
vermek mecburiyetindeyim. 

FAHRÎ KABARAYA (Elâzığ) —Efendim, 
Sayın Başbakan Yardımcısı arkadaşımdan şu
nu beklerdim ki, bu eski kararın devamına 
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karar vermiştik ama şöyle şöyle oldu diye, yüzde 
bir de faydalı olsa, bir Milletvekilinin 15 daki
kalık zamana sıkıştırarak - yoksa bu saatlerce 
konuşulacak bir mevzudur - yaptığı beyana sad
ra şifa verecek bir cevap vermiş olsunlar.. Bunu 
kendilerinden beklerdim. Fakat verdikleri ce
vap tatmin etmemiş ve belimizi kırmıştır. 

Resmî olmamakla beraber Mersin ve hava
lisi Tiearet Birliği Kâtibi Umumisi Eski Tica
ret Bakanından aldığı malûmat üzerine ihra
cata müsaade edeceğiz diye söylemişti. Bu şe
kilde beyanatta bulunmuştu. Bunu gören tüc
carlar biran evvel hayvan ihracı için mal teda
rikinde istical etmişlerdi. 

Sonra döviz meselesinden bahis buyuruyor
lar. Zaten 15 milyon sterlin bloke edilmiştir. 
Bugün arzettiğim hayvanların c/c 60 bedeli de 
bloke edilmiş sterlinler meyanmdadır. Kaldı 
ki bloke edilmiş 15 milyon sterlinin hangi ih
raç malları için olduğu da belli değildir. Kara 
borsada sterlin 10 - 10,5 lira üzerinden hesap 
edilerek aradaki zarar nasıl karşılanmış ise lüt
fen biraz da hayvan müstahsillerinin yüksek 
menfaatleri için bu zarara katlanılsın. Maru
zatım bu kadardır. 

BAŞKAN — Sabık Ticaret Bakanı söz mü 
istiyor? 

ATIF İNAN (İzmir) — Evet, müsaade eder
seniz buradan arzedeyim. Ticaret Bakanlığın
dan, gerek Ticaret Bakanı şahsen gerek Tica
ret Bakanlığı teşkilâtından canlı hayvan ihra
cına müsaade edilecektir diye tek bir ifadede 
bulunulmuş değildir. (Kürsüye sesleri). 

BAŞKAN — Kürsüden söyleyin. 
ATIF İNAN (Devamla) — Sayın arkadaş

larım, canlı hayvan ihracatının yapılması veya 
yapılmaması mevzuu üzerinde konuşurken Fah
ri Karakaya arkadaşım tarafından şöyle bir 
beyanda bulunuldu. 

Eski Başvekil Recep Peker, canlı hayvan 
ihracına müsaade edilecektir diye beyanda bu
lundu ve Tiearet Bakanı da bu şekilde beya
nat verdi dediler. 

Bendeniz Ticaret Bakanlığında bulundu
ğum müddetçe canlı hayvan ihracına müsaade 
edilecektir diye ne resmî, ne hususi hiçbir za
man, hiçbir yerde bir şey söylediğimi hatırla
mıyorum. Fakat bu demek değildir ki ben bu
nun yani ihraoın aleyhinde veya* lehindeyim. 
Şimdi buna aleyhtar veya lehtar olduğum için 

- 4 2 



B : 4 10.11 
beyanatta bulunmak için söz almış değilim. 
Yalnız burada açıklamak istediğim, cihet bu şe
kilde bir beyanatta bulunulmamış olmasıdır. 

FAHRÎ KARAKAYA (Elâzığ) — Gazeteler 
yazdı. 

ATIF İNAN (Devamla) — Gazetelerin her 
yazdığını, atfedilen beyan yerlerini hakikat ola
rak kabul etmek lâzımgelirse çok şeyler yanlış 
olabilir. 

FAHRÎ KARAKAYA (Elâzığ) — Tekzip 
edebilirdiniz. 

ATIF İNAN (Devamla) — Ş a r k mmtakası 
Milletvekili olan arkadaşlarımdan pek çokları 
bendenize, Ticaret Bakanlığında bulunduğum 
zaman gelmişler, bu mesele üzerinde konuşmağa 
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davet etmişlerdir. Kendilerine verilen cevap, 
herbirine teker, teker ve toplu olarak bu memle
ket dâvasında müstahsil ve müstehlik vaziyetle
ri nazarı itibare alınarak en hayırlı ve faydalı 
telâkki edilen karar alınacaktır, canlı hayvanlar 

•ihracının yapılması lâzımdır diye birçok müta
lâalar sarf edilebilir ve edilmiştir. Buna muka
bil yalnız müstehlik vaziyeti nazara alındığı za
manda aleyhinde mütalâa yürütebilir, ama 
alınması lâzımgelen en hayırlı" tedbir-jıe ise alı-
nacatkır. o ancak alındığı zaman herkese karşı 
aynı zamanda ifade edilebilir diye tarafımdan ce
vap verilmiştir ve bu şekilde cevap alan arka
daşlarım burada mevcuttur. 

BAŞKAN — Gündeme devam ediyoruz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Tekel idaresinde yapılan soruşturma 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (3/15) 

BAŞKAN — Rapor geçen oturumda okun
muştur. Raporda mevzuubahis olan konular Di
namit işi T^kel Hastanesi işi, Tutkal işi, Yuna
nistan'a Kibrit satışı işi, îyidere Kereste Fab
rikasının mubayaası işi, Tomruk işi, Kahve işin
den ibarettir. 

Şimdi yüksek malûmunuzdur ki, bunlar ayrı 
ayrı birer konudur. Birinden vâki şikâyet red-
dolunabilir, diğeri hakkındaki şikâyet kabul olu
nabilir. Onun için bunları birbirine karıştırmaksı
zın ayrı ayrı incelemek ve herbirisini yüksek 
oyunuzla ayrı ayrı sonuçlamak gerekmektedir. 

Şimdi müsaade buyurursanız evvelâ Dinamit 
işini görüşelim. 

Dinamit işi hakkında Komisyon soruşturma
yı gerekli görmemektedir. Komisyonun bu hu
sustaki son fıkrasını bir kere daha okutacağım. 
Sahife 3 te, « Bu itibarla . . . . » diye başhyan 
fıkrayı okuyoruz. 

Bu itibarla Emperiyal Kenıikal'le yapılan iha
lede bir yolsuzluk mevcut olmadığı gibi Tekel 
yolsuzluklarının hemen hepsinde adı geçen Vâ-
kif Çakmur'un şerik olduğu Ilver Şirketini pe-
celiyen Fazıl I. Verdi firmasına da binnetice 
bir ihale yapılmamış ve şirketin herhangi bir su
retle himaye edilmiş olması mevzuu da kalma
mış olduğumdan eski Bakan Suad Hayri Ürgüb-
lü hakkrada son tahkikatın açılmasına lüzum 

olmadığının ve bu karara göre de diğer sanık 
Kemal Süleyman Vaner, Reşat Ak, Fikri Fesçi-
oğlu, Kenan Yalter, Sermet Ertunç ve Hürrem 
Seren hakkında herhangi bir karar ittihazına 
mahal olmadığının Yüksek Meclisin tasvibine, 
sunulmasına ekseriyetle karar verilmiştir. 

BAŞKAN — Bu fıkra hakkında söz istiyen 
var mı? Söz istiyen olmadığına göre, Komisyo
nun bu husustaki teklifini, yani tahsis edilen ka
yıt ve şartlar içinde soruşturmaya lüzum olma
dığını kabul edenler ... Etmiyenler ... Bu bapta 
komisyonun soruşturmasına lüzum olmadığı 
hakkındaki teklifi kabul edilmiştir. 

•Simdi. Tekel Hastanesi işine geçiyoruz. 
Nihayet Tekel binasının inşası üzerine boş 

kalan eski levazım binasının tadil olunarak has
taneye kalbine ve işin, acele başarılması için de 
emanet yoluyla icrasına ve Tekel bütçesinde bu 
iş için ödenek bulunmadığından muktazi sarfi
yatın Devlet formalitelerine tâbi olmıyan Kibrit 
Muvakkat İdaresinden icrasına karar vererek 
Genel Müdür Muavini Ulvi Yenal, Kibrit Fab
rikası Müdürü Kemal Hakgüder ve İşletme Mu
hasebecisi Zihni Cansu'dan mürekkep bir emanet 
komisyonu kurulduğu Genel Müdürlükle Kib
rit idaresine gereken tebligatı ve dürüst, çalış
kan ve malî vaziyeti kuvvetli olduğunu bildiği 
refikasının akrabasından Yüksek Mühendis Ab-
dürahman Taki'ye işin verilmesi için Kalemi 
Mahsus Müdürü vasıtasiyle icabeden tavsiyeleri 
yaptığı mevcut evrak ve ilgililerle eski Bakanın 
Komisyon huzurundaki ifadelerinden anlaşılmak-
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ta ise do herhangi bir surette görevin fenaya 
kullandığı hakkında bir kanaat hâsıl olmadı
ğından eski Bakan Suad Hayri ürgüblü hakkın
da bu sebeple son tahkikatın açılmasına lüzum 
olmadığının ve eski Bakan hakkındaki karara 
göre de diğer sanık Ulvi Yenal ve Rıza Duna 
Kaklarında herhangi bir karar ittihazına mahal 
olmadığından Yüksek Meclisin tasvibine sunul
masına dahi ekseriyetle karar verilmiştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Yoktur. 
Komisyonun bu husustaki teklifini, yani so

ruşturmaya lüzum olmadığı hakkındaki noktai 
nazarını kabul edenler... Etminyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi tutkal işine geçiyoruz. 
Sait Azmi Feyzioğlu söz istemişlerdi. Buyu

run. 
SAİT AZMİ FEYZÎOflLU (Kyseri) — Muh

terem arkadaşlar; raporun heyeti umumiyesi hak
kında müzakere açılmadı. Şimdi tutkal işi üze
rinde görüşme yapacağız. Fakat, heyeti umumi-
yesine taallûk eder şekilde bazı maruzatta bulu
nacağım ve tutkal hakkındaki mâruzâtımı da 
daha sonra söyliyeceğim. Tekel tahkikatı Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona tevdi edildi. Bendeniz kar
ma komisyonunun adlî bir vazife ifa ettiğine ka
niim ve komisyonun adlî bir vazife gördüğüne 
kani olacaktır ki, bitaraf bir yargıç gibi hususi ve 
siyasi herhangi bir mülâhazaya kendimi kaptır-
maksızm ve bütün hâdiseleri ve bunların bütün 
delillerini birer birer gözden geçirerek tam bir 
kanaata vâsıl olmadan reyimi vermek tarafını 
iltizam edemedim. 

Suad Hayri Ürgüblü'nün Yüce Divana gide
rek kendisi âmme efkârı huzurunda müdafaa et
mesi ve Yüksek Divandan beraat kararı alması 
bizzat kendi menfaati iktizasındandır gibi mülâ
hazalara kendimi kaptırmadım. Bir vatandaşı 
katî bir zaruret, ciddî bir sebep, hakiki bir delil 
olmadıkça aleni muhakemenin t esir atına mâruz 
bırakmanın doğuracağı türlü zararları gözden 
kaçırmak istemedim. Bunun içindir ki, olayları 
ve delillerini tamamen inceleyemediğim tomruk 
işi gibi bazı işlerde müstenkif kalmak mecburi
yetinde kaldım, reyimi kullanamadım. 

Tekel tahkikatı meselesi konuşulurken halle
dilmesi lâzımgelen bazı hukuki meselelerin mev
cut olduğuna kaniim. Bunların başında Tekel 
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Genel Müdürlüğü ile Kibrit Muvakkal İdaresi
nin hukuki vaziyetini incelememiz icabeder; 
Tekel şahsiyeti hükmiyeyi haiz bir teşekküldü!-. 
Kibrit Muvakkat İdaresi ise; şirketten de
vir aldığımız gibi muhafaza edilmiş tamamen 
müstakil ve serbest bir müessesedir. Bunlar 
bütün icraatında hususi kanunlarına ve özel hu
kuk ve özel hukuk kaidelerine tâbi müesseseler 
olduğuna göre, her nevi alım satım, mubayaa 
işlerinde tamamen serbest ve tamamen müstakil
dirler; Bakanın bunlar üzerinde sadece bir mu
rakabe hakkı vardır. Bunlara emir vermek 
veya herhangi bir şeyi empoze etmek için ka
nuni bir salâhiyeti mevcut değildir, hattâ bir 
emir de verse bunların bu emre ittibaa mecburi
yetleri yoktur. Bunların bu hususiyetlerini 
evvelâ arzetmiye lüzum gördüm. 

Muhterem arkadaşlar; bir Bakan'm bilindiği 
üzere mesuliyeti üç türlüdür : Siyasi mesuliyet, 
malî mesuliyet, cezai mesuliyet... 

Siyasi mesuliyet; bir bakanın yetkisi dâhi
linde olan her nevi işlerden dolayı ve gerek 
kendi emri altında bulunan memurların her 
türlü eylem ve işlemlerinden dolayı Meclise 
karşı devamlı şekilde ve hiç bir kayıtla mukay
yet olmaksızın mevcuttur. Bir bakanın gerek 
kendisinin, gerek emri altındaki memurların 
her türlü icraatından, terkinden, ihmalinden, 
aldığı tedbirlerden, hattâ takdirlerinden do
layı Yüce Meclis onu hatalı görerek cezalandı
rabilir. Yani güvensizlik oyunu kullanarak 
onu iktidar mevkiinden düşürebilir. Anayasa 
4G ncı maddesinde bunun hudut ve esaslarım 
açıkça tesbit etmiştir. Meclise Bakanın yap
tığı şıt hatayı herhangi başka bir insan da olsa 
yapabilir diye bir müsamaha mecburiyeti tah
mil edilemez. Meclis, müstakil olarak en uzak 
şehirdeki en ufak bir memurun fiil ve hatasın
dan dolayı Bakanı mesul sayar ve güvenini on
dan esirgemek suretiyle siyasi mesuliyetinin 
derecesini tâyin eder. Fakat iş cezai ve malî 
mesuliyete taallûk ettiği zaman vaziyet tama
men değişir. Burada Meclis siyasi bir vazife 
değil âdeta adlî bir vazife gördüğü için. o fiil 
ve hareketin kanunen memnu bir fiil ve hare
ket olup olmadığım ve o bakana taallûk eden 
bir mesuliyeti icabettirip ettirmediğini tama
men hukuki ve karnini kaidelere ve prensiplere 
göre tesbit ve halletmek mecburiyetinde ka
lırız. Bunun için Anayasanın 47 nci maddesi; 
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Hakanların yetki ve sorumlulukları özel kanun
la gösterilir hükmünü koymuştur. 

Birinci ve ikinci meşrutiyet Kanuni Esasileri ve 
Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz ve Anayasada mev
cut olan bu hüküm gereğince henüz bakanların gö
rev ve sorumluluklarını gösterir bir kaun tesbit 
edilmiş değildir. Tekel İdaresine ait, Kibrit 
İdaresine ait kanunlar hangi hallerde bakanın 
mesul olacağını tâyin etmediği gibi hususi bir 
kanun da bu mesuliyeti tâyin etmiş değildir. 
Bu böyle olunca; biz ya kanunlarımızın sarih 
olarak m enettiği, suç, saydığı bir fiille karşı 
karşıya kalacağız ve ancak bu suretle sorum 
tevcih edebileceğiz, yahut takdir ve tedbire ta
allûk eden ve bugün kendimizce hatalı gördü
ğümüz fiillerden dolayı cezai veya malî mesuli
yet yoluna gidemiyeceğiz. Bu kanım uzun dev
relerden beri henüz çıkarılmış değildir. Bu ve
sile ile Bakanların salâhiyet ve mesuliyetlerini 
gösterir kanunun biran evvel tanzim edilip 
Yüce Meclise getirilmesini zaruri görüyorum. 
Bunun Hasan Saka Hükümetine nasip olmasını 
ve bu şerefin kendisine ait olmasını temenni 
etmek isterim. 

Sayın arkadaşlarım, Tekel soruşturması de
diğimiz bu tahkikatın tanı ve mükemmel bir 
tahkikat olmadığına kaniim. Müsaade buyu
rursanız tahkikatta bitaraflığı ihlâl edebilecek 
bazı vaziyetlerin mevcut olduğu hissi de bende 
mevcuttur. Bunu açıkça söylemeye mecburum. 
Tahkikatın tanı ve mükemmel olmadığını, zaten 
bu tahkikatı ifa etmiş olan müfettişler heyeti 
de, kendileri de kabul etmekte ve fezlekelerinde 
mükerrereıı belirtmektedirler. Diyorlar ki, tah
kikata el koyduk, el koyduğumuz hâdisede Ba
kana sirayeti melhuz bir mesuliyet müşahede 
ettiğimiz anda yetkimiz olmıyaeağı için orada 
tahkikatı kesmeğe mecbur kaldık. Hakikaten 
böyle olmuştur ve doğru yapmışlardır. Binaen
aleyh tahkikat her noktadan tekemmül etmiş 
değildir ve tam bir mahiyet almamıştır. Komis
yonumuzda da tahkikat böyle olmuştur. Bunu 
da itiraf etmek mecburiyetindeyim. Müfettişler 
heyetinin ifadesini almış bulunduğu sanık ve 
tanıkların ifadeleri alındı. Fazla olarak Tekel 
Bakanı Coşkan, Teftiş Heyeti Reisi Faik ve iki 
arkadaşın - ki bunlar da eski ve yeni Orman 
Umum Müdürleri olmak üzere Nazım Batur ve 
Mazhar'dır - dahi ifadesi alındı ve bu suretle 
rapor yazılarak yüksek heyetinize takdim edil-
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miş bulunuyor. Bendeniz bu noktadan dahi tah
kikat nakâfi ve noksandır. Sırası geldiği za
man arzedeceğim. Bir misal arzedeyim, mücer
ret bir iddiada kalmamak için. önce şunu da 
arzedeyim ki, bir tomruk tahkikatı işi vardır. 
görüşeceğiz. Burada Kibrit Geçici İşletmesine 
ka-rşı tomruk taahhüt eden Fazıl İverdi firması 
ortaklarından Ferruh, Nejat ve İsmail Bay-
Kurt ve Mahmut Kefeli ile Vâkıf Çak m ur ara
sında, yani beş kişi arasında hususi bir şirket 
akdedilmiş, buna dair bir 'mukavele yapılmış
tır. Bu mukavelenin bir maddesinde Kibrit Ge
çici İdaresine teslim edilecek beher metre mikâp 
tomruk için Vâkıf Çakmur'a hissesinden gay
ri on lira verilmesi taahhüt edilmiştir. Müfet
tişler tomruk işini ele aldıkları zaman gizli bir 
mukavele ile Vâkıfa beher metre mikâp başı
na on lira verileceği taahhüt edildiğini ve buna 
dair olan gizli mukavelenin de ele geçirildi
ğini sözlerine, görüşlerine, tahlillerine mebde 
ittihaz ederek buradan harekete başlamışlardır. 

Arkadaşlar, bilirsiniz ki, mukaveleler iki 
türlüdür; ya resmî olur, yahut hususi olur. No
terde yapılan mukavelelere resmî, taraflar 
arasuıda yapılan mukavelelere de hususi muka
veleler deriz. Eğer şirket, anonim, limitet; 
kollektif; kooperatif gibi şahsiyeti nıaneviyeyi 
haiz şirketlerden olursa bunların mukaveleleri 
hem noterden tasdik edilmiş olmak, hem de 
ilân edilmiş olmak ve şirketin nevine göre Ba
kanlar Kurulunun tasdikine iktiran etmiş bu
lunmak şarttır. Fakat şirket Ticaret ve Borçlar 
Kanununun kabul ettiği adi şirketlerden olur
sa bu mukavele taraflar arasında aktedilerek 
teati edilir; âdi ve hususi mukavele olur ve 
böyle adlandırılır. Bu beş kişi arasında akte-
dilen mukavele de adi ve hususi bir mukavele 
iken, müfettişlerce gizli mukavele diye adlandı
rılmıştır. Bu gizli olunca; bu gizliliğin arka
sında saklanmış bir suiistimalin mevcudiyeti te
lâkkisi de kendiliğinden hâsıl olmaktadır. Mu
kavele gizli ise nasıl ele geçmiştir'? Müfetişler 
derhal bunun da cevabını veriyorlar. Diyorlar 
ki, aramada bulduk. Eğer aramada bulunsay
dı, hakikaten bir suiistimal hissi ister istemez, 
bende de, her arkadaşda da doğacaktı ve doğ
ması da tabiî idi. Fakat komisyonumuzda kamu 
şahidi olarak dinlediğimiz İsmail Baykut geldi; 
dedi ki, beni müfettişler çağırmışlar, gittim 
ifademi verdim. Metreküb başına Vâkıf Çak-
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mur'a on lira vermeyi mukavele ettik. Bu 
mukavele kasamda mahfuzdur, emrederseniz 
kâtibime telefon edip getirteceğim dedim. 
Müfettişler, şimdi dursun, ifadenin alınması 
bitirildikten, sonra gider beraber alırız dediler. 
Sonra, beraber gittik, kasamdan çıkardım, ver
dim dedi. 

Fjğer İsmail Baykut'un dediği doğru ise mu
kavele gizli değildir. Eğer müfettişlerin dedik
leri doğru ise, bunun arama neticesinde ele 
geçmesi İrzını gelir, Bunu anlamak istedim, 
dosyayı tetkik ettim. Arama ile ele geçmiş olur
sa, bu aramaya ail, müfettişin mahallî savcılı
ğa. hâkimden, bir arama kararı almak için bir 
müzekkere yazması, lâzım gelirdi; savcının bu 
müzekkeresi üzerine yargıcın arama kararı 
vermesi lâzım gelirdi ve aramaya ait müselsel 
resmî vesikaların mevcut olması iktiza ederdi ; 
nitekim Andiryadis'in vesairenin arama vaka
sında olduğu gibi. Evlerinde, yazıhanelerinde 
yapılan aramalarda bütün muameleler şu arz-
ettiğinı şekilde cereyan etmiştir. Halbuki dos
yada ne müfettişler tarafından gösterilmiş bir 
lüzum vardır, ne de yargıcın böyle bir kararı 
mevcuttur. Şu halde arama ile ele geçmiş de
ğildir. İsmail Baykııt'un dediği gibi, tsmail 
Baykut kendi eliyle vermiştir. Hususi bir mu
kaveleyi gizli diye adlandıran, ortaklardan bi
risinin bizzat verdiği mukaveleyi arama neti
cesinde ele geçirdik diye söze başlıyaıı bir tah
kikat, elbette bende de ve bütün okuyanlarda 
da şüphe doğurur ve ben bu tarzı ifadeyi bita
raflığı ihlâl eder mahiyette bir hareket olarak 
telâkki, ettim; bunu arzetmekte mazurum. 

l)iı noktada sunu da ilâve etmek isterim. Su
ad Ilayri ürgüblü komisyonumuzda isticvap 
edilirken, mütaahhide verilmiş komisyonlar
dan bahsedilmiş olduğu için, dedi ki : Bana ge
len teslimat cetvellerini gördüm, Mayıs ve Ni
san ayları içinde idi, birisinin üzerine; avans 
yoktu •. diğerinin üzerine de; avans verilmez, 
diye el yazımla, yazdım ve katî emir verdim ; 
müfettişler bunu almamışlar veya almışlarsa 
mevzuubahis etmemişler ve beni avans vermek
le itham ediyorlar, doğru sölemiyorlar dedi. 
Yine Suad Ilayri diyor ki : «Bu taahhüt işi ya
pıldığı zaman, nisan, ve mayıs ayları içerisin
de mukavele mucibince teslim edilmesi lâzım 
gelen miktarın yarı yarıya teslim edilmediği
ni cetvellerin tetkiki ile anladım; ve bunun 
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üzerine taahhüdün feshini ve teminatın irat 
kaydedilmesini emrettim. Bu da alınıp dosya
ya konulmamıştır.» Konulup, konulmadığını 
bendeniz halâ bilmiyorum, müfettiş fezlekesin
de de bu savunmanın tahlil ve münakaşa edil
mediğini gördüm. 'Bunu ben de bilmiyorum, 
komisyon arkadaşlarımızın bir çokları da bil
miyorlar. Müfettişler bunu niçin mevzuubahis 
etmemişlerdir, kavrıyamıyorum. Bunu bir tah
kik noksanı olarak arzetmek zannederim yerin
de olur. 

Bir misal de kahve işinden arzedeyim; 
12 . X . 1945 tarihinde Tekel İdaresine Andir-
yadis bir telgraf çekerek 266 dolar üzerinden 
bin ton kahve teklif etmiştir, kahve işinin baş
langıcı budur, bitişi ise Tahsin Ooşkan'ııı 
Mustafa Kök'ten İstanbul'da pazarlıkla bin ton 
kahve aldığı tarihe kadar devam eder ki, 1946 
yılının Şubat ayının 24 veya 26 ncı günüdür. 
1 2 . X . 1945 ten Şubatın 25 ine kadar olan bü
tün kahve alım ve satım işinin seyri hakkında 
Andiryadis temsil ettiği Vivako kumpanyasına 
ve Ne\y- York'ta Joe isminde birisine yazdığı 
mektupta Andiryadis'in evinde yapılan ara
mada ele geçirilmiş ve bu mektuplar tercüme 
edilerek dosyasına konulmuştur. Andirya
dis, bıı mektuplarda kahve işi nasıl bir seyir 
takibetmiş, hangi safhalardan geçmiş, kendi
si IH1 gibi mıızaharetler ve ne gibi müşkilât 
görmüşse, bir bir bertarafsil yazmıştır. Bu
nun içerisine şu veya bu memur aleyhinde 
bir ima bulunmadığı gibi, Tekel Bakanlığı
nı da her nevi şaibeden tenzih edecek; gayet 
açık ibareler mevcut olduğu halde, arkadaş
lar arzedeyim ki, bu vesikaların hiç birisi ne 
fezlekede yer almıştır, ne de münakaşa ve 
tefsir edilmiştir. Şu halde bu kısımdaki tah
kikatın tam, mükemmel, noksansız ve arzet-
tiğim gibi bitaraflığa tam sadakati ifade eder 
mahiyette olmadığını bir delil olarak arzet-
ı:ıeî: isterini. 

Meselâ Yunanistan'a kibrit satış işinde it
ham şudur: Fehmi Ateş opsiyon almış. Zeki 
Talik isminde birisi çıkmış o da opsiyon iste
miş. Bakan Suad Ilayri Fehmi Ateş'i. Ba
kanlık murakabe Heyetinden Kemal Vaner de 
Zeki Çaşlık'ı himaye etmiştir. Bununla rekabe
te düşmiyeııler ve bu rekabet yüzünden müna
kaşa geciktirilmiştir ve Yunanistan'a beş 
bin sandık kibrit satışından bir bucuk mil-
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yon lira tutarında bir döviz memlekete gi
recek iken bu yüzden girmemiştir, deniliyor. 
Bu böyle olunca Yunanistan'da münakaşa 
hangi gün yapılmıştır, eksiltmeye Türk fir
maları girmiş midir?, girmemiş midir? Gir
mişse münakaşayı, eksiltmeyi kazanmamala
rının sebebi nedir? Yunan elçiliğine yazıla
cak bir tahriratla bu iş kolaylıkla anlaşıla
bilirdi; bu şekilde, zarar şundan doğmuştur 
diye katî bir hüküm verilebilirdi. Müfettiş
ler bu noktayı da mevzuubahis etmemişler. 
halletmemişler, tesbit etmemişlerdir. Fakat 
hâdise geldiği zaman bendeniz şunu arzedece-
ğim ki, bu böyle olmamıştır, bilâkis münaka
şaya iştirak etmişler, biz 52 dolar teklif eder
ken İsveçliler, Finlandiyalılar 16 dolar, 9 do
lar teklif ettikleri için daha müsait fiyat tek
lifi karşısında bizimki nazarı itibare alınma
mıştır. Bunları birer misal olmak üzere ar-
zetmiş oluyorum. 

Heyeti umumiye hakkında daha fazla 
Yüksek Heyetinizi yormak istemiyorum. 

Asıl müzakerenin açılmış olduğu tutkal işi
ne geçmek istiyorum. 

Arkadaşlar, tutkal işinde üç kişi sanık göste
rilmiştir. . Eski Bakan Suad Hayri Ürgüblü, 
Fabrika Müdürü Tevfik Taşçı, Murakabe Heyeti 
Âzasından Fikri Fesçioğlu. 

Rapora, göre: Eski Bakan Ürgüblü eski ar
kadaşı Fehmi Ateşi himaye maksadiyle mevcut 
stok bulunmasına ve piyasada daha iyi evsafta 
ve daha ucuza tutkal tedarik imkânı olmasına 
rağmen emir vermek suretiyle görevini kötüye 
kullanmaktan; Muvakkat İşletme Müdürü Tev
fik Taşçı fabrikanın stok miktarının yeterliğini 
ve daha ucuza ve daha iyi evsafta tutkal teda
rikinin mümkün olduğunu bildiği halde bir se
nelik stoku kasten on aylık göstermek ve piyasa 
hakkında yani ir. malûmat vermekten Fikri Fesçi
oğlu vazifesi icabı Bakanı ikaz etmek durumun
da'iken, bilâkis eski Bakanın Fehmi Ateşi hima
ye sadedinde verdiği emri mâkul mütalâalara rağ 
men hiç olmazsa 20 ton olarak infazım temin 
etmek suretiyle görevini kötüye kullanmaktan 
sanıktırlar. 

Gerekçede Bakanın mesuliyetini tebarüz et
tirmek için varılan netice şudur : Kibrit İdare
si mubayaa yapmazsa, Fehmi,zarar edecektir; 
Bakan, Fikri . Fesçioğlu yasıtasiyle 50 
ton tutkalın alınmasını İdareye emretmiştir. 
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Tevfik Taşçı Bakanın emrini sureti katiyede red
detmiş iken sonra boyun eğmiştir. Tevfik Taş*-

i çı 'nm boyuneğmesi sebebi, bazı memurlarım işle-
| rinden haksız olarak uzaklaştırıldıklarım bilmer, 

sinden ileri geldiği muhakkaktır. Nurettin Tay
la .n bir bahane ile işmden uzaklaştırılmış
tır. Tevfik Taşçı'mn bu akıbete uğramamak; 
endişesiyle kanaati hilâfına mubayaayı yaptı-

I ğı, mesai arkadaşlarının ikazına karşı Bakanın 
I tazyiki altında olduğunu ifade etmesiyle teeyüt 

etmektedir. 19 Nisan 1945 tarihli yakıyla, Fab-
I rikanın ihtiyaç miktariyle piyasa durumu, hak-
| kında yanlış malûmat verilerek evvelce alındığı 

gibi 314 kuruştan yirmi ton tutkal'mubayaasına 
; ınüsaadö istenmiştir. Teklifin tensip edildiği Ba-
; kanlıktan 26 Nisan 1945 tarihli yazıyla Muva.k-
'• kat İşletmeye bildirilmesi üzerine Şirket 'mü-: 
i nıessili Fehmi Ateş imzasiyle Muvakkat 
; İşletme Müdürlüğüne 25 Mayıs 1945 tarihli 
j mektupla kilosu 314 kuruştan yirmi ton tutkal 
. teklif edilmiştir. 

Gerekçeden hemen hemen aynen okuduğum şu 
ı fıkralarda görüyoruz ki, Bakan F«hmi Ateş'ten 

tutkal alınmasını Kibrit Muvakkat İdaresi Mü-
I dürlüğüne emretmiş ve bu emri alan Tevfik Taş

çı Nurettin 'in sebepsiz ve haksız olarak vazife
sinden uzaklaştırıldığını gördüğü ve kendisinin 
de sebepsiz ve haksız olarak vazifesinden uzak-

ı 1 aştıracağına kani olarak kerhen muvafakat et-. 
m iş ve bunu mubayaa etmiştir. Aşağıdaki fık
rada deniliyor ki, Tevfik Taşçı, Murat Akyüz'ü 

i 36 ton stok mevcut olduğu hakkında verdiği cet-
veli. Bakanlığa teklif yaparken dosyadan çıkar-
mış, Bakanlığa* ihtiyacı kasten fazla göstererek 
ve stoku da kasten noksan göstererek ve piyasa 

I hakkında da kasten ve bilerek yanlış malûmat 
vererek 20 ton tutkal alınmasını teklif etmiş. 

Arkadaşlar; Bakan emir vermiş ve Tevfik 
I Taşçı, ekmeğimden olacağım, çoluğum çocuğum 

aç kalacak, mağdur olacağım diye korkmuş ve 
bunun üzerine Bakanın tehdidinden dolayı 20 
ton alınmasını teklif etmişse, bu takdirde ker
hen razi olduğundan dolayı mesul olmaması 
icabeder, mazurdur. Eğer Tevfik Taşçı, gerek 
stok ve gerek piyasa, gerek ihtiyaç hakkında 
kasten bilerek yanlış malûmat vermişse ve Ba
kan onun yanlış malûmat vermesi üzerine 20 ton 
1 utkal alınmasını tasvip etmişse, Bakan mazurdur. 

I Fabrika Bakanı aldatmış demektir. Birinde teh-
I flit etmiş, diğerinde aldatılmış diyoruz. Bunun 
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ikisinin yekdiğeriyle kaabili telif olmadığı kana- , 
atındayım. 

Kaldı ki, Bakanın Fehmi Ateş'ten 50 ton tut
kalın mubayaası hakkında bir emri mevcut de
ğildir. Malûmaliniz emirler muayyen bir hiz
metin ifası için ya yazı ile veyahut söz ile verilir. 
Halbuki Bakanın gerek yazı ile gerek şifahi, Feh
mi Ateş'ten 50 ton tutkal mubayaası hakkında 
verilmiş bir emri yoktur. Bakan Suad Hayri Ür-
güblü Komisyonumuzda ifade verirken, Fehmi 
Ateş'in kendisine geldiğini. Tutkal Limitcdin 
hissesini aldığını, Tevfik'in arzusu üzerine teklif 
yaptığını, Kemal Hakgüder'in, ihtiyaç oldukça 
parça parça alırız diye tutkal almak istediğini 
bu ise tavassut edip edemiyeceğini sorduğunu, 
kendisinin de Fikri Fesçioğlu'nu çağırdığını ve 
Fehmi ile görüş dediğini, görüşmek üzere oda
sından çıkıp gittiklerini beyan etmiştir. 

Fikri Fesçioğlu Komisyonumuzdaki ifadesinde 
şöyle demiştir. Bakan mı çağırdı, ben mi kendi
liğimden gittim hatırlamıyorum; Fehmi Ateş 
yanında imiş, Tutkal Limitedi aldım, hissedar 
oldum, bunun bir ecnebi ustası vardır, mukavele 
yapacağım, taahhüt altına gireceğim, kibrit imali 
için tutkal bizim fabrikamızdan almıyor, bir mu
kavele yapılmıyor, bu tarzda yapamıyacağım, 
diye konuşuyordu. Vekil; tetkik et, diye bana 
emir verdi. Ben de Fehmi Ateş'i aldım çıktım. 
Kibrit İdaresine telefon ettim, keyfiyetten bah
settim, 50 ton tutkal alabilir misiniz diye sordum. 
Tevfik Taşçı ihtiyaç olmadığından bahsetti. Ben: 
İhtiyaten olsun almak muvafık değil mi? Tut
kal için çok sıkıntı çektik diye ikaz ettim. 
Onun üzerine Tevfik Taşçı : ihtiyaten almak 
muvafık olur, dedi; 20 ton için teklif yaptı ve 
Bakanlık tasvip etti diyor. Fikri Fesçi Bakandan 
hiçbir emir almadığını, evvel ve âhir Bakanın 
hiçbir emir vermediğini mükerrerdi tasdik et
miştir. Tevfik Taşçı Komisyonumuz huzurunda 
verdiği ifadesinde; Bakan bana ne emir verdi 
ve ne de bunu iltizam eder hiçbir şey olmadı. 
Fikri Fesçioğlu ihtiyaten bir miktar alınması 
muvafık olmaz mı dedi, ihtiyaten bir miktar alın
masını muvafık gördüm,* teklifi ben yaptım ve 
bu suretle alındı diyor. Burada Bakanın bir 
emir verdiğinden dahi bahsedilmiyor. Fikri Taş-
çıoğlu diyor ki: «Emri Bakan vermedi. Ortada 
Bakanın emri yoktur.» Kğer Bakan emretmiş ol
sa idi Fikri derdi ki; «Elçiye zeval yok; ne ya
palım, Bakan emretti, ben de telefonla Tevfik 
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Taşçı Ya söyledim.» Tevfik Taşçı da : «ElVndim, 
bana Bakan emretti, ben bunu almaya mecbur 
kaldım» diyebilecek bir mevkide iken, «Bana Ba
kan bir emir vermedi» diyor!. Biz diyoruz ki, 
«Hayır, sen emir almışsın, sana bu emir tebliğ 
edilmiştir.» Hangi delille? Bunu söyliyen, emir 
verilirken ben işittim, gördüm diyen var mı? 
Böyle bir şahit, bir kimse veya bir vesika mevcut 
mudur? Hayır. 

Hâdisenin siklet merkezini emir verip verme
mek teşkil ediyor. Heyeti umumiyesi hakkında 
maruzatta bulunurken söylemiştim. Kibrit Geçici 
İşletmesi bir ecnebi şirketten devralın
mıştır. Devire dair olan kanunda bu 
muvakkat idarenin aynen şirket usul
lerine tâbi olarak idare edileceği yazılıdır. 
Ancak 10 bin liradan fazla yapılacak alış veriş
lerde talimatnamesinde yazılı olduğu veçhile Ba
kanın emrine tâbi olacaktır. Yani tam serbest, 
ticari bir müessesedir, bir idaredir. Burada em
rin yeri bile olamaz. 

Meselenin sirayeti şu arzettiğim emir hâdise
sine taallûk ettiğine göre diğer safhaları hak
kında münakaşaya hemen lüzum kalmamış sayı- t 
labilirse de, bazı olayların olduğu gibi bilinmesi 
herhalde yüksek Meclisin takdiri bakımından 
faydalı olacaktır. Komisyon raporunda 55 ton 
tutkal mevcut olduğu yazılıdır. İhtiyacın ise «, 
36 ton bulunduğu ve elde iki senelik ihtiyacı 
karşıhyacak tutkal mevcut iken Fehmi Ateş'-
ten ayrıca 20 ton tutkal alındığı tebarüz etti
rilmiştir. Bu hususta kamu şahidi olarak dinle
diğimiz Reşat Ak, komisyonda ifade verirken 
İdarenin Bakanlığa 20 ton tutkal mubayaasını 
teklif ettiği zaman Kibrit İdaresinde mevcut 
olan stok azdı. Teklifle mubayaa tarihi arasında 
iki ay kadar zaman geçti, bu zaman zarfında 
stok fazlalaşmıştı. Mubayaa günündeki stoku 
değil, Bakanlıkça tasvibin yapıldığı tarihten 
evvelki stok miktarını nazarı itibare almak ik
tiza eder, bu nokta mühimdir diye ısrarla bu 
nokta üzerinde durmuştu. Bendeniz de tetkik 
ettim, raporda da esasen tebarüz ettiriliyor, tek
lif 12 Nisan 1945 te hazırlanmış, 19 Nisan'da 
yazılmış, 26 Nisan 1945 tarihinde de Bakanlık 
20 ton tutkal mubayaası hakkındaki teklifi tas
dik etmiştir. 29 Mayıs'ta da Kibrit Muvakkat 
İdaresi Fehmi Ateş'e :>00 kuruştan 20 ton tut
kal alacaklarını tebliğ etmiştir. Eğer teklifin 
hazırlanıp Bakanlığa gönderildiği 12 Nisan ta-
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rihini mebde olarak alırsak, mubayaa tarihine 
kadar aradan 40 günden fazla bir zaman geçi
yor. Bu devre arasında hariçten memlekete gir
miş olan tutkaldan, parça, parça, bir ton, ya
rım ton, 300 kilo, 200 kilo gibi bazı mubayaalar 
yapılarak stok miktarı artırılmış olabilir. Sa
yın raportör, arzettiğim gibi 55 ton tutkal mev
cut olduğunu, 20 ton daha alındığını tebarüz 
ettiriyor ve rakamlarla gösteriyor. Ben dosyayı 
tetkik ettim. Melfufat dosyasının 1 numara
sında 12 Nisan tarihinde Kibrit Muvakkat ida
resinin mevcut tutkalları hakkında tutulmuş 
bir zabıt varakası gördüm. Orada stok miktarı 
gösteriliyor. Aynen şudur: beş ton İngiliz, 2 
ton Beykoz, on ton tutkal Limitet; yokun 17 
ton. Altında sipariş diye bir kısım açılmış. Si
pariş kısmında ise bir ton Limitet, on ton İngil
tere 'den gelen, 10 ton îngiltereden gelmesi icabe-
den, yekûn 31 ton. Görülüyor ki teklifin yapıldığı 
12 Nisan tarihinde fiilen Kibrit İdaresinin amba
rında mevcut olan, 17 tondan ibaretir. 1 ton 
tutkal limitet, 20 ton İngiltere'ye sipariş veril
miş, bu gelecek yirmi tonun on tonu bazı riva
yetlere göre İzmir'e gelmiş, diğer on tonu yük
lenmiş mi, yüklenmemiş mi meçhuldür. Bunun 
tamamının gelmiş olduğunu farzetsek 38 ton 
eder. İngiltere'den İzmir'e on tonunun geldi
ğini kabul edersek 28 ton stok var demektir. 
Stoku teklif tarihinde iki misline çıkararak 
ifade etmenin sebebini bilmiyorum, sayın sözcü 
izah ederlerse ve bir sebep varsa kabul ederim. 

Şu verdiğim izahatla Reşat Ak 'm nazarı dik
katinizi celbetmek için üzerinde durduğu mü
him nokta teeyyüt ve tahakkuk etmiştir. Zaten 
Tevfik Taşçı, Fikri Fesçi, Kemal Hakgüder, 
Kemal Hilmi Sarlıca stokun senelik ihtiyaca 
kâfi olmadığını beyanda ittifak etmiş bulunu
yorlar. Sayın Başkanımız suçlulara mükereren 
sordu, stok deyince, kifayet mevzuubahis olun
ca miktar mı yani, kemiyet mi esastır yoksa 
keyfiyet mi esastır? Hepsi keyfiyet esastır, de
diler. Filvaki ambarımızda bir stok görünüyor. 
Bunun bir kısmı Bulgar tutkalı, bir kısmı da 
Beykoz tutkalıdır. Kibrit imaline salih değildir. 
Bunun bir kısmını piyasaya sattık, diğer bir 
kısmını da Tekel'e sandık imali için verdik. Kib
rit imaline bu tutkallar salih değildir, dediler. 
Hattâ âmme şahitlerinden rtemal Hakgüder bu 
gübre halinde idi, işe yaramaz bir halde idi 
diyor. Yine âmme şahidi Kemal Hilmi Sarlıca, 
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Fehmi'den alınan 20 tonla senenin ihtiyacını an
cak karşıhyabildik. Sene sonunda muvazeneyi 
ben kendi elimle yaptım. Bu yirmi tonla ancak 
ihtiyacımızı karşılıyabilirdik demiştir. 

Şu halde stok mevcut iken 20 ton tutkal 
fazladan alınmıştır, ifadesi görüşüme göre isa
betli değildir. 

Fiyat meselesi de mevzuubahistir. Piyasada 
İngiltere'den gelmiş tutkallar 192 - 220 kuruşa 
kadar satılmakta olduğu halde Fehmi'nin tut
kalı 300 kuruşa satın alınmıştır. Bendeniz bu hu
susta kendiliğimden bir fikir arzedeeek değilim. 
Âmme şahidi Kemal Hakgüder aynen şunları 
söylemiştir: 

«Tutkal pirince benzer. İyi pirinç çok su 
kaldırır, fena pirince fazla su katılırsa hamur 
olur. Tutkal da bunun gibidir. Bir harmana 
Fehmi'nin tutkalından iki kilo katmak icabe-
derken diğer tutkaldan üç kilo katmak icabe-
der. Sonra bunu jelatinle de takviye etmek 
mecburiyetinde kalırız. Bu suretle hem mali
yet yükselir hem de hacim artar, kibrit vasfı
nı kayıp eder, iştial, yanma kabiliyetine halel 
gelir. Tutkal öyle bir nesnedir ki binbir sana
yide kullanılır, kıymeti vasfına göre değişir. 
Binaenaleyh Fehmi'den almakta hata olmamış
tır, demiştir.» İfadeyi yüksek huzurunuzda arz-
ettim. Piyasada 192 kuruşa tutkal mevcut ol
duğunu kabul edelim. Bunun 300 kuruşa alın
masında Bakan 'a sirayet eden mesuliyet nok
tası neresidir? Ben bunu anlıyamadım. Bütün 
alâkalılar şahadet etmiştir ve biz de biliyoruz 
ki ; bir madde mubayaa edildiği zaman fabri
ka veya onun mubayaa memurları piyasaya çıkar 
arar tarar malı bulur pazarlığını yapar fiyatını 
tesbit eder ve Bakanlığa; muvafık fiyat budur, 
diye bildirir tasvibini ister. Bakanın, Tekel İda
resinin Kibrit İşletmesinin binbir çeşit ihtiya
cını ve her gün değişen piyasayı takip edebile
ceği tasavvur edebilir mi? Nitekim Suad Hayri 
Ürgüblü kendi müdafaasında: Ben mubayaa 
memuru değilim, alım satım ve piyasa işleri 
ile meşgul olamam, fabrika fiyatı muvafık bul
muş almış tekik şubeden geçmiş, itiraz etmemiş 
bana tasdika göndermişler ben tasdik ederim 
demiştir. Fiyatın Bakanı ne suretle alâkadar 
ettiğini anladım. Şu mâruzâtıma göre Bakan 
Suad Hayri Ürgüblü'ye tutkal işinde bir me
suliyet sirayet edebileceğine kani değilim. 

Bakan Suad Hayri Ürgüblü'ye sâri bir me-
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suliyet mevzuUbahis olmayınca gerek Fikri Fes-

'çk>ğkt, gerekse Tevfik Taşçı gibi diğer sanık 
sayilan kimseler hakkında Büyük Meclisin yet
kisi kalmamaktadır, onlar hakkında yapılacak 
iş- Danıştaya taallûk eder ve bize bir iş kalmaz. 

Maruzatım bundan ibarettir; takdir yük
sek heyetinizindir. 

BAŞKAN — General Vehbi Kocagüney; 
Tutkal hakkında konuşacaksınız1? 

Gl. VEHBÎ KOCAGÜNEY (Erzurum) — 
Heyeti umumiyesi hakkında konuşacağım, ra
porun 21 nci sahifesinde Suad Hayri Ürgüb-
lü ile ilgili 10 sual var, hepsi hakkında konuş
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Eminittin Çeliköz. (Yok ses
leri). 

Tutkal' hakkında başka söz istiyen var mı? 
(Yok sesleri). 
Buyurun/ sözcü. 

•..;.. KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ EKREM 
ORAN (İzmir) — Sayın'arkadaşlar; hakikaten 
pek istene- istene yapılmıyacak çok güç bir 
vasifenin if asiyle mükellef bulunuyorum. 
AraiMizda yaşamış, Bakanlık yapmış, temiz bil
diğimiz ve: temiz görmek istediğimiz genç bir 
arkadaşımızın ve nihayet diğer memur arka-
daşiarmfizan iihamımicabettireoek şekilde mev
cut olan raporun müdafaası ağırlığını omuzla
rımda^ hissetmekteyim. Saym arkadaşım Sait 
Azmi • Feyzioğlu beyanatı sırasında; tetkikatı 
sırasında iyice tenevvür etmediğini ve binaena
leyh reyini kul lanamıyacak vaziyette olduğunu 
söylediği hakle raporda bu tutkal meselesi bir 
kaç-i-sayfa işgal ettiği halde kendisi burada bir 
saatten ziyâde sadece tutkal m e vzuunda bey a -
natta bulunmuş olması pek de tetkikatmm ye-
tep olmadığı- yolundaki ifadesini tasdik eder ma
hiyette değildir. • Arkadaşım hakikaten bütün 
konularda? encümen huzuruna gelen her mese
lede* olduğa gibi çok derin tetkikat yapmış ve 
hakikaten: Yüksek Meclisinizi tenvir edecek 
beyanatta bulunmuştur. ' Fakat bendeniz bel
k i kendi /görüşlerine aykırı da olsa tahkikat 
mer^huııda/-edindiğimiz malûmatı aynen huzu-
n r âlinizde arzedeceğim : Yalnız Sayın arkada
şımın itayı -rey edecek kadar tahkikatın derin-
leştirilmediğinden dolayı yeniden tahkikat ya
pılması .îuzsrmunu: müdafaa etmişlerse de son tah
kikatın açılmasına lüzum olmadığı yolundaki 
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dinamit ve Tekel hastanesi mevzuları reye kon
mazdan mukaddem bu husustaki mütalaalarını 
beyan buyurmam iş olmalarını bendeniz ken
dimce izah edemedim. Çünkü gerek lehte ol
sun, gerek aleyhte olsun her hangi bir mesele 
hakkında ben daha henüz itayı rey edecek ka
dar olgunlaşmadım demek için leh ve alyehte 
olan kararlar hakkında da mütalaalarını beyan 
etmeleri lâzımgelirdi. Halbuki sanıkların le
hinde olan ilk dinamit ve Tekel Hastanesi işle
rindeki, komisyonun noktai nazarı, bu husus
ta son tahkikatın açılmasına lüzum olmadığı 
yolundadır. Arkadaşım madem ki kendi ted-
kikatım yapamamıştır, neticeye ulaşamamış
tır, bu hususta itayı reye imkân bulamamış ol
duğunu söylemesi lâzımgelirdi. Halbuki leh
te olan kısımda bu noktai nazarlarını söyleme
diler ve karara iştirak buyurdular. 

Arkadaşmı Yüksek Meclisinizin bu celse
de makamı riyasetten vâki olan teklif üzeri
ne verdiği karar hilafına raporun heyeti umu-
miyesi hakkında mütalaa beyan buyurdular. 
Yüksek Meclisin şimdi ittihaz buyurduğu ka
rar şu idi. Beş mesele var, asıl yedi me
sele var: 1 - Dinamit işi, 2 - Tekel hastanesi 
işi, :> - Tutkal işi, 4 - Kibrit satışı işi, 5 - lyide-
re fabrikasını satmalına işi, 6 - Tomruk 
işi, 7 - Kahve işi. Bütün bu işler ayrı ayrı 
konuşulsun ve reye arzedilsin ve'ayrı. ayrı 
bitirilsin. Karar bu idi. Halbuki arkadaşım 
dinamit işinde söz almadılar. Zaten rapor 
son tahkikatın açılmasına lüzum olmadığı yo
lunda idi. İkincisi Tekel hastanesi idi. Bun
da da. söz almadılar. Şimdi tutkal işi geldi. 
Yüksek Heyetinizin ittihaz buyurduğu karara 
göre yalnız tutkal işinden bahsetmek lâzımgeli-
yordu. Halbuki muhterem arkadaşım raporun 
iıeyeti umumiyesi hakkında nokatai nazarlarını 
kısmen ifade buyurdular. Bendeniz de aynı su
retle ayrı ayrı cevap vermek mecburiyetiyle he
yeti umumiyesinden bahsetmek mecburiyetinde 
kalacağım. Onun için Meclisinizin böyle tutkal işi 
konuşulurken heyeti umumiyesinden bahse başla
mamı mazur görmelerini istirham ederim. 

Efendim; arkadaşım buyurdular ki, Bakan
ların görev ve sorumlulukları hakkında henüz 
bir kanun yoktur. Binaenaleyh bunun hakkın
da Meclis ne yapacaktır? Meclis1 böyle bir ka
nun yoktur diy er ekten memleket kanunları ih
lâl edilmiş ise bunu başı boş bırakacak değildir. 
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Yme Anayasanın hükümlerine istinaden bunla
rın muhakemelerine karar vererek Divanı Âliye 
sevkedecektir. 

Binaenaleyh, bu konuda fazlaca söz söyleme
yi zait telâkki ederim. 

Sonra yine buyurdular ki,' Kibrit idaresine 
sadece tomruk vermek üzere 4 ortaktan ibaret 
bir hususi mukavele vardır. Bunu müfettişler 
gizli mukavele diye söylüyorlar. Halbuki bun
da bir gizlilik yoktur. Oıltm için mukavele de
mek suretiyle efkârda bir teşevvüş yaratılmış ve 
bu da bitaraflığı muhildir. 

Arkadaşlar, müsaade buyurursanız, bu işe ni
çin gizli mukavele denmiş olduğunun iyice anla
şılması için biraz etraflıca malûmat vereyim. 

Efendim; gazete neşriyatı ile, Tekel İdare
sinde mevcut yolsuzlukların tahkiki için müfet
tişlerden mürekkep bir heyet teşekkül ettiği ma-
lûmuâlinizdir. Bu heyet teşekkül edip de tah
kikat başlayınca şöyle bir ihbar vâki olmuştur; 
Sadece Kibrit İdaresine tomruk satmak üzere 
Tomkal Şirketi teşekkül etmiştir ve bu şirke
tin şürekâsından Vâkıf Çakmur'a, Kibrit İda
resine teslim olunacak beher metre mikâbı tom
ruk için 10 lira açıktan para verileceğini ve bu
nun beş lirasının Bakan Suad Hayri'ye ait ola
cağını işittim diyerek Fahrettin Tekeli adında 
bir şahit ihbar yapmıştır, yapılan bu ihbarı 
Fahrettin Tekel'i teyit etmiştir. 

Müfettişler, arkadaşımın noktai nazarına ay
kırı olarak ben, vazifelerini cidden çok duren-
dişaııe ve kılı kırk yararcasına yaptıklarına ka
niim ve bu kürsüden Sayın Heyeti Tahkikiyeye 
memleket dertlerini hepimizin nazarında canlan
dırmaya vesile verdiklerinden dolayı teşekkür 
etmeyi dahi bir vazife bilirim. (Bravo sesleri). 

Bu ihbar olunan şirketin şürekâsı - arkadaşım 
da saydı - dört şahıstan ibarettir, ama şahsın bi
ri ikidir: 

1. Mahmut Kefeli, 2. İsmail Baykut, 
•I Vâkıf Çakmur ki, Tekelin bütün işlerinde 
parmağı vardır. Hani her karışık iş olduğu za
man mutlaka bir kadın parmağı vardır denirya 
bu da öyle. 4. Ferruh ve Nejat Kardeşler. 

Şimdi bunlara, isticvap edilirken diyorlar ki, 
siz bir şirket yapmışsınız bundan sadece Kib
rit İdaresine tomruk teslim edecekmişsiniz ve 
teslim ettiğiniz tomruğun beher metre mikâbı 
için de 10 lira Vâkıf Çakmur'a verecekmişsiniz, 
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deniyor.'Onlar: Hayır efendim öyle bir şey yok-
işte mukavelemiz, diyorlar. Tomkal Şirketinin 
mukavelesini çıkarıyorlar. 

Tomkal Limited bir şirkettir, Hükümetin tas-
dikmdan geçmiştir, o mukavelede hakikaten böy
le bir şey yoktur. 

Tomkal mukavelesi 1944 yılında yapılmıştır 
ve şürekâdan hiçbiri de Vâkıf Çakmur'a böyle 
beher metre mikâbında 10 lira verileceği hak
kında ayrı bir mukaveleden bahsetmiyor. Müfet
tişler o a ne kadar hiçbir şey bilmiyorlar, yalnız 
ortada bir ihbar var. Vâkıf Çakmur efendiye her 
türlü masraf, kâr ve zarar haricinde beher metre 
mikâbı için 10 lira açıktan verilecekir. Şunu 
yüksek nazarlarınızda canlandırmak için söyliye-
yinv ki: 10 lira demek öyle az bir şey değil, 60 -
65 bin liradır çünkü; taahhüt edilen tomruk 
C 500 metre mikâbıdır. 

Tahkikat bu suretle cereyan ederken,' müfet
tişlerin hiçbir şeyden haberi yok, Ferruh ve 
Nejat dinleniyor, bunların hiçbir şeyden malû
matı yok, Çakmur dinleniyor, hiçbir malûmat 
yok, Mahmut Kefeli'yi dinliyorlar, yine öyle. 
Dördüncü şerik İsmail Bayküt'u dinlerlerken bu 
şerik ağzından kaçırıyor ve diyor ki, Tomkal Şir
keti ikinci şirkettir, ondan eVvel bir şirket daha 
vardı. Onun mukavelesi nerede diyorlar, yazı
hanemde diyor. Müfettişler, git o mukaveleyi ge
tir diyemiyorlar, çünkü ne olur ne olmaz,'gide
lim, biz arayalım. Kendisine bırakırsak yırtar 
atar, diyorlar. 

Şimdi arkadaşınım üzerinde durduğu çok 
ehemmiyetli bir mesele öldü: Aramak" için izin 
almak lâzımdır, ben dosyayı tetkik ettim, böyle 
bir arama emri yok.. Ya, güzel.. Sonra bir de za
bıt tutulmak lâzımgelir, gidildi, falan tarihte fa
lan yerde bulunan dolabın gözü açıldı, içinden 
şu mealde bir mukavelename çıktığını mübeyyin 
zabıttır diye bir zabıt ta yok.. O halde bu nasıl 
bir aramaktır, dediler; 

Bir defa böyle zabıtların olmaması mevcut 
olan bir mukaveleyi ortadan kaldırır mı? Elbette 
kaldırmaz. Müfettişler arama emri almadan ara
ma yapmışlarsa arama yoktur, denilebilir mi? 
Olsa olsa müfettişler mesuliyeti göze alarak, çün
kü bazen mesuliyetleri meydana çıkarmak için 
memurların bâzı mesuliyetleri yükleiıinesi lâzım
dır, gitmişler, arama yapmışlardır? Fakat zaten 
mesul olacak bir cihet de yoktur. Çünkü adam
cağız aramaya muvafakat etmiştir. Etmeseydi 
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o zaman bir arama emri alınırdı. Binaenaleyh 
arkadaşımın bir arama emri alınmadığından böyle 
bir zabıt tutulmadığından dolayı böyle bir mu
kavele yoktur demeye hakkı yoktur. Arama ya
pılmış ve mukavele çıkmıştır. 

Şimdi bütün şürekâ isticvap edildikleri hal
de hiçbirisi böyle bir mukaveleden bahsetmemiş
ler ve müfettişlerin sorusu üzerine bu yoldaki 
mukavelenin mevcudiyetini bildirerek işin anla
şılmasını kolaylaştırmamışlardır. Herhangi biri
sinin isticvabı sırasında sanık veya tanık sayılan 
zatın ağzmdaan çıkan bir sözden şüphelenilerek 
aramayı yapmışlardır. Bu suretle gizli tutul
mak istenilen bir mukavele elde edilmiştir. Bina
enaleyh hakikatte gizli mukavele vardır. Ve bu 
fikirlerde bir noktai istihdaf yaratmak için kulla
nılmış bir kelime değildir, hakikatin ifadesidir. 
Ben demin vazifelerini hüsnü ifa eden bu arkadaş
larım hakkında teşekkür ederken arkadaşım 
Azmi'yi de yanlış mütalâalardan sakınmayı ha
tırlatmayı yine bir vazife telâkki ederim. 

Ben bunları bahsi olan tomruk meselesin
de arzetmek isterdim. Fakat arkadaşım demin 
arzettiğim gibi daha evevl mevzuubahis ettiği 
için daha evvel bendeniz de söylemek mecbu
riyetinde kaldım, beni mazur göreceğinizi uma
rım. 

Hakkaten bulunan bu mukavelenin 7 nci 
maddesinde şöyle bir hüküm vardır, arkadaş
lar. Ezgayri masraf, yani bütün masraflardan 
başka her teslim edilen metre mikâbı tomruk 
için Vâkı fa 10 lira verilecektir. Hattâ Mah
mut Kefeli, şürekâdan, onun da ifadesi var, 
diyor ki canım sen ne mukabili bu parayı biz
den istiyorsun. Vâkıf benim bazı hususi mas
raflarım olacak, bu kârlı işi yapmak isterseniz 
bu 10 lirayı açıktan vermeye mecbursunuz, 
•eğer vermiyecek olursanız bu iş de olmaz, diyor. 
Hakikaten arkadaşlar, çok kârlı bir iş. Bu, ta
ahhüt 6 500 metre mikâbıdır, yapılabilen kıs
mı 5 800 metre mikâbıdır.- Şürekâ, yani dört ki
şi 42 şer bin lira, yani 168 bin lira kâr tevzi edil
miştir. Fakat şirketin kârı bundan ibaret değil
dir. Yapılan şu ve bu masraflar çıktıktan son
ra ayrıca Vâkı fa da 58 bin lira ödenmiştir. Ya
ni Vâkıf ın almış olduğu hisse diğer şerikler 
gibi 42 000 liradır. 58 000 lira da, sadece be
her metre mikâbı için şirketten aldığı on lira 
ki, tam 100 000 liradır. O Vâkıf Çakmur ki, 
kibrit idaresi teşekkül ettikten üç gün sonra, 
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müdür muavini bulunduğu Emniyet Sandığın
dan istifade ediyor ve 100 000 lira kâr getiren 
bir mukavele yapıyor arkadaşlar. 

Arkadaşlar, bu memlekete maazallah bir 
vehim gelirse şu veya bu mütalâadan dolayı 
değil, belki memleketimizin içinde, maalesef 
mevcut olan bazı mikropların irtikâp ve irti
şasından vehim gelecektir. Şimdi bir takım şüp
helerle elimize gelen bu işi, biz şu veya bu dü
şünce ile evet, filânın haysiyetne tecavüz et-
miyeceğiz, falanın bilmem nesine ne yapmıya-
cağız diye haydi uğurlar olsun, gidin mi diye
ceğiz? Elbette yüksek Meclisiniz bunu demiye-

cektir. Burada karar verilirken, falan falan suç
ludur, diye bir karar verecek değiliz; şu suçla
rı varsa gitsinler Yüksek Divanda hesap ver
sinler ve Yüksek Divan kendilerini mahkûm 
etsin,. devlet kanunları dairesinde suç yoksa 
yine bütün efkârı umumiye ve millet muvace
hesinde alenen yapılan bir mahkeme önünde 
beraet etsinler bu arkadaşlar. (Bravo sesleri al
kışlar) . 

Yine arkadaşım buyurdular ki ; birçok ve-
| sikaları müfettişler nazara almamışlar. Binaen

aleyh müfettişler bitaraf olmaları lâzımgelen 
insanlar gibi hareket etmemişler; gadretmiş
ler. Bendeniz bunun da yerinde olmadığına 
kaniim? Arkadaşım bunu isbat etmek için «Ben 
avans verilemez diye yazdım» diye Suad Hayri 
Bey tahkikat sırasındaki ifadesini verdi. Bu ya
zımı müfettişler dosya arasına koymamışlar. 
Olabilir. Müfettişlerin bunu dosya arasına koy
mamış olmaları belki bu vesikayı görmemiş 
olduklarmdandır. Suad Hayri Bey bu vesikayı 
tahkikat sırasında heyete takdim ettiler, heyet 
tedkik etti. Avans verilemez diye bir şey yok. 
Mesele böyle değil. Avansı kesin diye yazmış 
Fakat mesele söylendiği gibi değil. Bakınız şim
di izah edeceğim. Efendim, bu tomruk işi ha
kikaten iğrenç ve tüyleri ürperten bir mese
ledir. Sırası geldiği zaman arzedeceğim, Yük
sek Heyetiniz tenevvür edecektir. Hakikaten 
çok çirkeftir, çirkindir. 

Şimdi evvela bu tomruk işi için bir muka
vele projesi yapılıyor. Biz, yani Kibrit İdaresi, 
tomruk alacağız. Şu şerait altında bir mukave
le projesi yaptık, buna göre de mukavele ya
pacağı/. Şimdi sonradan yapılacak mukavele
nin, hazırlanan projenin aynı olması lâzımde-

I ğiİ mi'?. Çünkü bütün mütaahhitler, mukavele 

52 — 
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projesini nazarı dikkate alarak ben şu ve şu 
hükümler altında bu işi kabul edeceğim. Binae
naleyh şöyle bir tenzilat yaparım diye karar
larını vereceklerdir. 

Şimdi, bu mukavele projesinde bir madde 
var; diyor ki, avans verilmez, mütaahhidin tes
lim edeceği tomruk karşılığında teslimattan ev
vel avans verilemez, proje bu. Bilhassa, yine yeri 
geldiği zaman anlatacağım, bu tomruk işi Hüsnü 
Ulus işidir, dcî'ai saniye olarak Hüsnü Ulus'a 
ihale edildikten sonra yapılan mukaveleye mua
veneti maliyede bulunulur diye bir fıkra sokulu
yor ve bu kayıttan faydalanılarak avans veri
liyor, 180 bin lira avans veriliyor. Halbuki mu
kavele projesinde avans verilemez hükmü var. 
BiITdıara yapılan mukavelede, muaveneti maliye
de bulunulur diye bir hüküm konularakatan 
avans verilmek mevkiine geçilmiş oluyor. İşin 
daha çirkin tarafı var. Müteahhitlerden biri 
soruyor: bu tomruk işinde veya herhangi bir 
meseleden dolayı avans verilecek mi"? Bakan 
kendi yazısı ile cevap veriyor: hayır, diyor. 
Halbuki avans veriliyor. 

Şimdi gelelim avans verilmez diyen yazı
ya. O şudur: ikinci mütaahhit Hüsnü Ulus 
(20) bin metre mikaplık teslimat yapacak anı
nın bunu muayyen aylarda ve muayyen miktar
larda yapacaklardır, mukavele mucibince. Mayısta 
başlıyacak Haziranda, Temmuzda şu kadar vesai
re...Mukaveleyi yapamıyor. Mukaveleyi yapa
madığı için avans verilemez diyor. Yani tesli
matını zamanında yapmadığından dolayı avans 
verilemez. Yoksa avans verilemez değil, muka
velesini yaparsa avans verilir. Binaenaleyh 
şimdi müfettişler bu vesikayı dosyanın içine 
koymamış olmalarından bahsetmek, Heyeti 
lahkikiyenin bitaraf olmadıklarını ifade etmek 
bendenizce hakli olmaz. 

Sonra, arkadaşımız noktai nazarını teyit et
mek için tomruk meselesinden kahve meselesi
ne geçtiler ve .Tua nammdaki adam tarafından 
yazılmış bir mektubun, müfettişler tarafından 
kale alınmadığından bahis buyurdular, za
manı gelince arzedeceğim, mektup dosyada mev
cuttur ve dosyada Bakanın aleyhinde o kadar 
çok deliller vardır ki, bu Andiryadis'in, ahlâ
kını huzuru filinizde zikredeceğim. Bu adam 
tarafından yazılmış olan bir mektupdan bah
sedilmemiş olmasını ben yine . müfettişleri bita
raf ane tetkikat yapmamışlardır sözüne hak ve

receğini kabul etmem. 
Şimdi arkadaşımın geçtiği gibi asıl tutkal 

satışı meselesine geçiyorum. Kibrit satışı mese
lesinden de bahis buyurmuşlar. Bundan sonra 
bahsedeceğim. 

Arkadaşım gayet güzel bir kıyasi mukassim 
yaptılar. Dediler ki, rapor, Tevfik Taşçı'yı ma
sum ve kerhen iş yapmış vaziyette yani baka
nın tehdidine mecburen boyun eğmek mevkiin
de kalmış gösterdikten sonra suçlu olduğu ka-
naatma varılmış olması tenakuz teşkil eder, ya, 
Tevfik Taşçı, kerhen tutkal alış verişi yap
mıştır, binaenaleyh suçsuzdur veyahut kerh yok
tur, kendi kendine yapmıştır, o halde -Bakan 
suçsuzdur. Mükemmel bir kıyasi mukassim. 
Böyle değildir arkadaşlar. Raporu dikkatle tet
kik buyuran yüksek heyetiniz görmüşlerdir 
ki biz Karma Komisyon, Tevfik Taşçı'yı alış ve
riş yaptığından dolayı suçlu görmemişsizdir. 
Yalnız kendisi ben tetkik ettim ve ettirdim, tut
kal stokumuz miktarı kâfidir, satmalmağa lü
zum yoktur dediği ve bunda ısrar ettiği halde 
neticede kibrit stokunu daha az göstererekten 
ve piyasa fiyatını da yüksek göstererekten tut
kal alınmasına lüzum vardır yolunda tezkere 
yazdığından dolayı mesul ediyoruz. Bakan emir 
vermiş, o da arkadaşlarının kovulduğunu gö
rerek belki beni de atar diyerek Bakanın emrini 
infaz ederek 20 ton tutkal alınmış, mesele yok. 
Belki mazur görebilirdik. Fakat öyle değil, 
bakanı bir tarafa ayırarak, bakanın mesuliyeti 
yokmuş gibi göstermek için tezkere yazıyor, 
diyor ki, Kibrit idaresinde az tutkal vardır, pi
yasa fiyatını da olduğundan yüksek göstermek 
suretiyle Fehmi Ateş'ten 20 ton tutkal alınması 
lâzımdır, demiştir. Mesele burada. 

Şimdi diyor ki arkadaşım, emir veren, yani 
Su ad Hayri Ürgüblü huzuru heyette ben böyle 
bir emir vermedim diyor. Emir aldığı söylenen 
Tevfik Taşçı da ben böyle bir emir almadım 
dedi. Buna komisyon nasıl oluyorda, filândan 
emir almış, filân emir vermiş diyor. Bakınız ifa
delerini okuyayım. Yüksek Heyetiniz takdir bu
yursun. Emir var mı, yok mu? 

KEMAL 11 İLMÎ SAKLICA — Aynı arkadaş
tan bahsedildi. «Vazifeye 194f) Nisanında başla
dım, o tarihte henüz yeni olduğum için, fabrika
nın ihtiyacını bilmediğim için....» 

Buyurdular ki, Kemal Hilmi Sarhca tutka
la ihtiyaç olduğu kanaatmda olan bir arkadaş-

-m-
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tır dediler. Halbuki, ifadesi budur; «Ben yeni 
başladığım için fabrika ihtiyacını bilemem, esa
sen yakın zamanlara kadar bu işlere karıştı-
rılmamışımdır, yazılan yazıları usulen parafe 
ederim. Hatırladığıma göre, bir gün Kemal Ül-
gen isyan eder bir vaziyette kendisine gelerek 
Vekilin emri ile Fehmi Ateş isminde bir kimse
den çok pahalı tutkal alacaklardır. Halbuki 
piyasadan daha ucuz İngiliz tutkalı alınması 
mümkün olduğunu söyledi, ben de, git fabrika 
müdürüne söyle dedim diyor. Tevfik Taşçı da, 

.kendisine sorulduğu zaman, bir gün Ankara'
dan Fikri ;Fesçioğlu'dan telefon aldım, tutkal 
stoku ve ihtiyaçları olup olmadığını sordu, tutkal 
stokuna ve ihtiyaçları olup olmadığını sordu, buna 
rağmen Fikri Fesçioğlu Fehmi Ateş'in iyi evsafta 
tutkalı mevcuttur, bundan ihtiyaten bir miktar 
mubayaa ediniz ,diyor. 

Yine işletme Umumi Muhasebe Şefi Zihni 
Oansu diyor ki, bu bahiste Kemal Ülgeri ile ko
nuştum ve birlikte Müdür Tevfik Taşçıya git
tik. Piyasada daha çok ucuza İngiliz tutkalı sa
tın almaktayız. Fehmi Ateşten tutkal almamak 
lâzımgelir. Müdür de cevaben; ne yapayım, bu 
adamdan da tutkal alınmasını iltizam eder ma
hiyette Vekâletten telefon edip duruyorlar, dedi. 

Şimdi Tevfik Taşçı kâfi miktarda istok oldu
ğu kanaatında ve kanaatin kendisine Bakanın 
emri olarak tebliğ edildiği zaman tutkalımız var 
diyor, Israr ediliyor, almmıya kıyam edildiği za
man arkadaşları gidiyorlar diyorlar k i ; yahu ne 
yapıyorsunuz bu Fehmi Ateş'in 314 kuruştan 
sattığı tutkalına mukabil piyasada 192 kuruşa 
daha iyi evsafta tutkal var, binaenaleyh, niçin 
alıyorsunuz? Tevfik Taşçı ne yapayım diyor. 
Mütemadiyen Bakanlıktan ısrar ediliyor. 

Şimdi emir verdi denilen vermedim, emir al
dım diyen Tevfik Taşçı da almadım mevzuu 
var mı? Ama belki şahitler yalan söylüyor
lar. Onu heyet bilemez, onu ancak mahkeme 
takdir buyurur. Binaenaleyh, emir verildiği 
Fikri Fesçioğlu 'nun bir not defterinde vardır. 
Bu, herhalde mazbut bir adam ki, telefonla teb
liğ etmek üzere aldığı emirleri dahi bu defte
re günü gününe kaydetmiştir ve böyle bir emir 
bu defterde vardır. 

Binaenaleyh, Tevfik Taşçı'nm noktai na
zarı hilâfına ve hakikat hilâfına tutkal almak 
lüzumunu gösterdiğinden dolayı kendisini mesul 
telâkki ediyoruz. 
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Sonra, Kemal Hilmi Sarlıca, istok yoktur de

miş. Halbuki istok vardır. Efendim, Fehmi Ateş, 
Vekilin mektej) arkadaşı veya spor arkadaşı 
imiş olabilir. Kendisinin Yedikule'de, hissedar 
olduğu bir tutkal fabrikası vardır. Olabilir. Kib
rit idaresine, kibrit başlarının imali için yapılan 
hamura tutkal konur. Binaenaleyh, tutkal almak 
icabediyor. Başkasından, Mişonaçi'deu alınaca
ğı gibi Fehmi Ateş'ten de alınabilir. Mesele 
yok. Fakat, harb sıralarında tutkal fevkalâde 
pabalılaştı, çıktı. Hattâ bir ara, bütün Tekel tah
kikatında ismi geçen Vâkıf Çakmur 514 kuruş
tan bir teklif yapmış. Bakanlığın bir Murakabe 
Komisyonu vardır, onlar 150 tona lüzum göster
mişler, Bakan bu miktarı 50 tona çıkarmak su
retiyle 50 ton alınsın demiş. Fakat Allah bu mil
lete acıyor, bu gibi işler bazan yapılamıyor, 
tahlil yapılıyor, bir rapor veriliyor. Uu rapor 
teklif edilen tutkalın lâzım olan evsafı haiz ol
madığını gösterdiği için alınmıyor. Alınmıyor 
amma bu raporu veren Nurettin Taylaıı vazife
sinden atılıyor. Şimdi Bakan bunun için huzu
ru heyette dedi ki: Bu adamı ben teftiş ettiğim 
zaman odasında iki kundura bir parça pirinç bir 
parça fasulya gördüm. Bunlar nedir? dedim. 
Efendim, beni mubayaaya memur ettiler bunlar 
numunelerdir. 

Ya... Ben seni buraya kimyager olarak getir
miştim, fasulya, priniçle uğraşıyorsun, diye me
muriyetten attım diyor, düzel, bir Bakan vazi
fesinde tekâsül gösteren bir memuru işinden çı
karabilir. Hattâ ben çıkarmadım, başka bir 
yere naklettim, o kendisi çekildi diyor. Şimdi 
Suad Hayri Bey böyle söyledi amma bunu baş
ka, türlü söyliyen de var: Efendim, Vâkıf Çak
mur Efendinin 50 ton tutkalını benim aldırma
dığım zammı a düştüğü için çıkardı deniyor. 
öyle de deniyor, böyle de deniyor, bunu kim 
halledecek? Bir heyeti siyasiye mi? Mahkeme 
mi? Mahkeme bunu tetkik eder, her iki şehadeti 
dinler, şöyle vej^a böyle der. 

Şimdi arkadaşlar; kendisine itimat buyurdu
ğunu/ heyet raporunda da arzettiği gibi Suad 
Hayri Ürgüblü ve arkadaşlarını görevlerini kö
tüye kullandıklarından dolayı Türk Ceza Kanu
nunun malûm maddesi gereğince Divanı Âliye 
şevkini doğru bulmuştur. 

Görevlerini kötüye kullandıkları nereden çı
kıyor? Şuradan ; Bakan salâhiyetini; kendi arka
daşını kazandırmak için lüzum olmadığı halde 



S : i İO.İ 
fazla niik.ta.rda bedelle tutkal aldırmıştır. 

Tevfik Taşçı ne yapmıştır Tevfik Taşçı ka
naati hilâfına Bakanın şu yolsuzluğunu kolaylaş
tırmıştır : 

Eaporun bu kısmının kabulünü arz ve istir
ham, ederim. 

BAŞKAN — Usul hakkında söz istiyen Emin 
Sazak; esas hakkında söz istiyenler ise: Sinan 
Tekelioğlu, Neşet Akkor, Eminittin Çeliköz, Sa
it Azmi Feyzioğlu. 

NEŞET AKKOR (Aydın) — Ben esas hak
kında söz istemedim. Sözcünün ifadelerinde Ba
kana tevcih olunan mesuliyet, fazla fiyatla al
nı ası olduğuna göre, bu hususta bir teklif var 
ııu? 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ EKREM 
QRAN (İzmir) — Sayın arkadaşımın bu ikazına 
cidden teşekkür ederim. Çünkü Sait Azmi ar
kadaşım da bu mevzuu söylemişlerdi. 

Bakanın emri, sadece alın amma kaça alırsa
nız alın, buna karışmam şeklinde değildir. Feh-

ı mi Ateş'in teklifi var, 314 kuruştan satarım di-
yedir.. Bakanın emri de, Fehmi Ateş'ten alın 
diyedir. Eğer Ali'den, Veliden, Ahmet'ten Meh
met'ten alın diye olsaydı o başka idi. Fiyatı ma
lûmdur. Binaenaleyh artık Bakanın 314 kuruş
tan alm diye emri var mı, yok mu? Heyeti aliye-
niz bunu takdir buyurur. 

EMjÎN SAZAK (Eskişehir) — Usul hakkında 
konuşacağım. Efendim, bu mazbatanın madde 
madde reye .konmasını ben usulsüz buluyorum. 

BAŞKAN — Ona evvelce karar verildi. 
EMİN SAZAK (Devamla) — Bu zat Yüce 

Divana giderde orada yeni bir hâdise çıkarsa, 
Meclis madde madde müzakere ederek kararlar 
aldığı için mahkeme müşkül vaziyette kalır. 
Onun iein bir şey rica edeceğim : Arkadaşlar, 
Bu kadar gürültü olmuş, bu kadar şayia olmuş, 
bu iş buraya gelmiş, 40 kişilik heyet tetkik et
miş, bunda bir sorumluluk var demiş. Biz hepi
miz bu arkadaşın temize çıkmasını temenni ede
riz. Fakat Meclisin, mahkemeye gitmesine lü
zum yok demesi... (Öyle şey yok sesleri). 

BAŞKAN — Evvelce karar verildi. Madde 
madde görüşülecek ve hangi yerde ne olduğu 
herkesçe bilinecektir. 

CEMİL SAİD RARLAS (Gazianteb) — Ben 
de usul hakkında konuşacağım. (Devam devam 
sesleri). 
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EMİN SAZAK (Devamla) — Cemil bey ar* 

kadaşımız bu kürsüyü benden çok daha fazla 
işgal eder, bir dakika bendenize müsaade etsin
ler. (Gülüşmeler, Devam sesleri). 

Bendeniz bir kelime söyleyip gideceğim. Bu 
Meclisin millet ûazarmdaki kutsiyeti, milletin 
selâmeti ;bu gibi şeylerin, buna benzer şeylerin 
Divanı Âliye gitmesiyle mümkündür. (Sağdan 
alkışlar) (Biz de zaten onu istiyoruz sesleri). 

BAŞKAN — Söz Sinan Tekelioğlu'nundur, 
fakat Cemil Said Barlas usul hakkında söz iste
diler. Buyurun: 

CEMİL SAİD BARLAS (Gazianteb) — Efen
dim; usul hakkında söz istedim. Emin Sazak 
arkadaşım mahkemeye gidip, gitmemesi nokta
sından hareket ederek mahkemeye gitsin diyor
lar. Ben de Divanı Âlinin bu işi halletme
sine taraftarım, fakat Meclisi Âliniz- 45 kişilik 
komisyonun raporunu sadece okumakla mükellef 
olsaydı o vakit İçtüzük'ümüzde bunu tutardı, 
doğrudan doğruya karma komisyonun hazırla
dığı raporu Divanı Âliye havale edilir diye bir 
kayıt koyardı, böyle bir şey yoktur. Bu itibarla 
ben bu işin yalnız hukuki noktasından değil 
politik olarak o noktadan Divanı Âliye gitme
sini istiyeceğim, kendilerinin de söyledikleri 
sebeplerden dolayı. Bazılarında dört, beş esbabı 
mucibei muhalefet bulunan hâdisede doğrusu 
ben suçlu mu, suçsuz mu diye hiç bir şeye kail 
olmuş değilim. Komisyona iadesini istemiyorum. 
Çünkü iki ay daha, üç ay daha gidecek. Hiç ol
mazsa Divanı Âlide delillerin tesbiti noktasın
dan işin gözden geçirilmesi lâzımdır. Fakat el 
kaldırdığımın sebebi, efkârı umumiyeye, Mec
lisi, Devletin siyasetini idare etmiş olan bir 
Bakanı Yüksek Divana sevkederken esbabını 
bildirmekle vazifeli biliyorum ve kendisinin 
de böyle vazifeli bildiğini farzediyorum. 

BAŞKAN — Sinan TekeUoglu. 
«İNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar, ikinci defa olarak bir Vekilin Divanı 
Âliye şevkini burada müzakere etmekteyiz. 
Tarihi Millîmizin bu önemli gününde söz söy
lemek fırsatını bulduğumdan dolayı kendimi 
bahtiyar ad etmekteyim. 

Arkadaşlar, 
BAŞKAN — Sinan Bey biraz müsaade buyu

runuz. Bir prensip kabul ettik, madde madde 
müzakere edeceğiz. Zaten ifa etmekte olduğu
muz kazai fonksiyonun mahiyeti de böyle mun-
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tazam bir sıra ile müzakereyi âmir bulunmak
tadır. Bu bakımdan arkadaşlar yalnız mevzuu-
bahis olan meseleye hasrı kelâm etsinler. Başka 
türlü hareket, Meclisi Âlinin ifa etmekte oldu
ğu kazai vazifenin ifasında, müşkülâtı mucip 
olur. Hatip arkadaşlardan bilhassa bunu rica 
ediyorum. Meclisi Âlinin tezahür etmekte olan 
hissiyatı neticeyi göstermektedir. Bu usulün ta
kip edilmesi gereklidir. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Esas 
hakkında söz almış olduğumu ifade buyurmuş
tunuz. 

BAŞKAN — Evet, fakat tutkalın esası hak
kında. (Gülüşmeler). 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Esas 
hakkında söz aldım, tabiî tutkaldan da bahsede
ceğim. Bir Milletvekili olmam itibariyle memle
ket içinde şayi olan bu kötü vaziyeti burada 
izah etmek zaruretinde olduğumu hissediyorum. 
Esasa dair söz aldığımı zatı âliniz de ifade bu
yurdunuz. Bendeniz bu hakkımı müdafaa için 
kürsüye gelmiş bulunuyorum. 

Arkadaşlar, bendeniz esas hakkında söz aldı
ğıma göre madde madde izahatta bulunmaktan 
içtinap edeceğim. 

BAŞKAN — Buna müsaade edemem, Meclisi 
Âli müsaade edemez, muayyen bir madde takar
rür etmiştir, onun üzerinde konuşulacaktır, baş
ka türlü müzakereyi neticelendiremeyiz. (Doğ
ru, doğru sesleri). Son ifadeniz Meclisin bu yol
daki kararma münafidir. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Hiç bir 
zaman böyle bir küstahlık yapmam. 

BAŞKAN — Madde hakkında sözünüze de-* 
vam buyurun. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Esasen 
tutkal meselesi üzerinde konuşurken onu yapış
tıracak bir yer lâzım. (Gülüşmeler) O da tom
ruktur. Binaenaleyh tomruktan bahsetmezsem 
olmaz. Müsaadenizle bendeniz onu tomruğa ya
pıştıracağım. (Gülüşmeler). (Sırası gelecek ses
leri). 

BAŞKAN — Tomruk işi de gelecek. Rica 
ederim; hepimiz Meclisin usulü müzakeresine 
riayet etmek mecburiyetindeyiz. 

Gl. VEHBİ KOCAGÜNEY (Erzurum) — 
Ben de söz istemiştim. 

BAŞKAN — Sizin sözleriniz de tutkala ait 
mit 
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Gl. VEHBİ KOCAGÜNEY (Erzurum) — 

Bendeniz heyeti uınumiyesini bir kül olarak ele 
alacağım. 

BAŞKAN — Yalnız Tutkal hakkında söyler
siniz. 

Şimdi söz sırası Sait Azmi Feyzioğlu'ndadır. 
Yok sesleri. 

EMİNİTTİN ÇELİKÖZ (Balıkesir) — Be
nim sözüm.... 

BAŞKAN — Siz de mi tutkal hakkında söyli-
yeceksiniz ? 

EMİNİTTİN ÇELİKÖZ (Balıkesir) — He
yeti umumiyesi hakkında söyliyecektim. 

BAŞKAN — Yüksek Meclis, tutkal hakkın
da, son tahkikatın açılması gerekli midir, de
ğil midir, onun hakkında vicdani bir kanaate 
varmak mecburiyetindedir. Bu hususta bana 
yardım etmek lûtfunda bulunmanızı rica edi
yorum. 

EMİNİTTİN ÇELİKÖZ (Balıkesir) — Be
nim lâflarım heyeti umumiyeyi ilgilendirir. 

] i AŞK AN — Tutkal hakkında mı? 
EMİNİTTİN ÇELİKÖZ (Balıkesir) — Tut

kala dayanmaz. 
BAŞKAN — Sonra söylersiniz. 
Buyurun Sait Azmi Feyzioğlu, yalnız tutkal 

halanda konuşunuz. 
SAİT AZMİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — E-

fendim sayın sözcü arkadaşımız dinamit ve has
tane işinde neye söz almadılarda tutkalda al
dılar diye bana tariz yapmak istediler. Bir de
fa şunu. söy]iyeyim ki, Yüksek Meclis madde 
madde müzakereye karar verdi, heyeti umu
miyesi müzakere edilmiyecektir diye karar al
madı. Bunu tashih edeyim verilen takrir ve alı
nan karar meydandadır. Ben muvafık buldu
ğum bir hususun icabettiği zaman lehinde ko
nuşacağım gibi muhalif bulunduğum bir husu
sun da aleyhinde noktayı nazar izhar edebilirim. 
Binaenaleyh sözlerile benim bir tarafa mal ol
duğumu, tarafgirlik yaptığımı mı iddia etmek 
istiyorlar. (Hayır sesleri). Sayın arkadaşımın 
beni bundan tenzih etmesini rica ederim. Ak
si takdirde mücerret bir iddia olduktan sonra 
ben de sen şu cihete tarafgirlik ediyorsun di
yebilirim. Bundan ben de münezzehim, arkada
şım da. Ben müfettiş taraf tutmuştur deme
dim. Tavsif hatası, sükût yanlış hisler doğuru
yor dedim sayın sözcü, yanlış anlamışlardır. 
Dosyasını okumadığım, tenevvür etmediğim 
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husus hakkında reyimi kullanmadım, müsten
kif kaldım ve müstenkif kaldığım işte yalnız 
tomruk işidir dedim. Esasen tomruk hakkında 
konuşacak değilim. 

Müfettişler arama yaptı amma, kanunsuz 
yapmışlar, kendileri mesul olurlar, buyurdu
lar. Belki ama bence işi şahsiyete nakletmek 
doğru değildir, kendileri de arama olmadığına 
kanidirler, gizlilik de yoktur üzerinde fazla du
racak değilim. Bendenize yanılmamak tavsiye 
buyurdular, bunu ikaz telâkki ederim, yanıldı
ğım bir şey yok ki, tashihe de tavsiyeye de lü
zum olsun. 

Cetveldeki ibareler şudur: (Avans yok, a-
vans verilemez).. Dosyası tetkik edilsin, evrak 
aynen okunsun, mâruzâtım, aynen meydana çı
kar. Bendenizin sadece «Joe»ya yazılan mek
tuptan bahsettiğimi söylediler. 12 . X . 1945 ve 
29 . II . 1946 tarihine kadar teati edilen birçok 
mektuplar vardır. Andiryadis Vivakoya yaz
mıştır, Vivako Andiryadise ve şuna buna yaz
mıştır.. Bunlardan hiç bahsedilmemiştir. Daha 
birçok misal getireblirim. Bunu geçiyorum. 

Kemal Hilmi Sarlıca'ya bakanın emri var 
dememiştir. Tevfik Taşçı, emir almadım diyor, 
bakan emir vermedim diyor, Fikri Fesçioğlu 

- emri tebliğ ettiği söylenen adam - böyle bir em
ri almış veya söylemiş değilim diyor. Böyle bir 
emrin verildiği ne ile sabittir? Kemal Hilmi 
Sarlıca'ya Kemal Ülgen Bakanlık emir vermiş, 
Tevfik Taşçı mubayaa ediyormuş, demiş imiş 
mış mış mış.. Eğer iş bu mışlara kaldıysa vay 
bu milletin haline, vay dikenli beşik dediğim 
iktidar makamının haline... Zaten iktidar mev-
kine gelen bakanın sandalyesi bir dikenli be
şiktir. Kendisini bir de mışlarla mahkemeye 
göndermek mevzuubahis olursa varın düşünün 
onun halini. Mesuliyet almak ne kadar muha
taralı bir şey olur. Sözcüye göre; Tevfik Taş
çı ifadesinde demiş ki Fikri Fesçioğlu ihtiyaten 
alınmasını söyledi. Bendeniz de aynı şeyi ifa
de ettim. Ben bakandan emir almadım diyor 
dedim. Nasıl olur da bunu biz bakana mal ede
biliriz. 

Vâkıf Çakmur'dan bahsettiler. Vâkıf Çak-
mur 'un karakteri hakkında ne mal ne matah 
olduğu hakkında sırası -gelince uzun uzun mü
talâamı arzedeceğim: Onun için şimdilik bu 
mesele üzerinde duracak değilim. Yalnız tekrar 
arzedeyira ki tutkal işinde bakanın şu fiyata 
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şu kadar alacaksınız diye bir emri asla yoktur. 
Takdir yüksek heyetinizindir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. (Re
ye sesleri). 

Evvelâ fıkrayı okutacağım, ondan sonra re
ye koyacağım. 

Binaenaleyh, eski bakan Sııad Hayri Ür-
güblü eski arkadaşı Fehmi Ateş'i himaye 
maksadiyle mevcut stok bulunmasına ve pi
yasada daha iyi evsafta ve daha ucuza tutkal 
tedarik imkânı olmasına rağmen emir vermek 
ve Muvakkat İşletme Müdürü Tevfik Taşçı 
fabrikanın stok miktarının yeterliğini ve da
ha ucuza ve daha iyi evsafta tutkal tedariki
nin mümkün olduğunu bildiği halde bir sene
lik stoku kasten on aylık göstererek ve piya
sa hakkında yanlış malûmat vererek kanaati 
hilâfına 20 ton tutkal mubayaasını istemek 
ve Tetkik ve Murakabe âzasından Fikri Fes
çioğlu vazifesi icabı Bakanı ikaz etmek duru
munda iken bilâkis eski bakanın Fehmi Ateş'i 
himaye sadedinde verdiği emri mâkul mütalâa
lara rağmen hiç olmazsa 20 ton olarak infazı
nı temin etmek suretiyle memuriyet görevle
rini kötüye kullandıklarından Türk Ceza Ka
nununun 240 ncı maddesine tevfikan cezala
rı verilmek ve bakan'a tebaan duruşmaları 
Anayasanın 67 ve tçtüzük'ün 176 ncı madde
leri gereğince teşkil olunacak Yüksek Divan
da icra edilmek üzere haklarında son tahkikat 
açılmasının Yüksek Meclisin tasvibine arzına 
ekseriyetle karar verildi. 

(Reye, reye sesleri) (Ekseriyet var sesleri). 
BAŞKAN — Rica ederim, hukuka taallûk 

eden nazik bir nokta üzerinde karar vermek 
mevkiindeyiz, tam bir ekseriyetin olduğu hak
kında Riyasetin kanaat getirmesi lâzımdır. 
(Doğru, doğru sesleri). 

Yoklama yapıyorum. 
(Afyonkarahisar seçim bölgesinden başlanı

larak yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Yeter sayı mevcut olduğuna 

kanaat hâsıl olmuştur. 
Komisyonun teklifini dinlediniz. Arkada

şımız okudular. 
EMÎN HALÎM ERGUN (Ankara) — Efe-

dim, bendeniz raporun bir noktası hakkında 
yazılış şeklinin hukuki kaidelere uygun olma
dığını arzetmek için kürsüye çıkmış bulunuyo
rum. 
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Raporun son kısmında «Türk Ceza Kanunu

nun 240 neı maddesine tevfikan cezaları 
verilmesi ve ilâ...» kaydı vardır. Mahkemenin 
takdir hakkını şimdiden bağlamak zannede
rim yerinde değildir. Bunu «Ceza Kanununun 
240 neı. maddesine temas eder görülen memnu fiil
lerden görüldüğünden kaydiyle» yazılması mu
vafık olur zannediyorum. Encümendende bu 
tashihin yapılmasını istirham ediyorum. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ EKREM 
ORAN (tzmir) — Bir beis yoktur. 

BAŞKAN — Meclisi Âliden çıkan bir ka
rarda kemal olmak gerektir. Bu bakımdan 
Emin Halim bey arkadaşımızın tashihatı daire
sinde bu tutkal işinden dolayı bakanla birlik
te adı geçen arkadaşların tarifatı kanuniye 
dairesinde haklarında son tahkiktin açılması 
reyinde bulunanlar, son tahkikatın açılmasını 
kabul edenler; 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Divanı Aliye 
gidecek mi? 

BAŞKAN — Efendim, tutkal işi hakkında 
son tahkikatın açılması demek yüce Divanca 
muhakeme icrası demektir. Bu suretle kabul 
edenler... Kabın etmiyeneler... 

Dört muhalif oya karşı mevcudun çoklu
ğuyla tutkal işi hakkında son tahkikatın açıl
ması kabul olunmuştur. 

Yunanistan'a kibrit satışı. Bu konu hakkın
da söz istiyeıı var mı? 

Arkadaşlar dışarı çıkmayın, bu konuyu da 
aynı suretle oya sunacağım. 

SAİT AZMİ F E Y Z İ O Ğ L U (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlar; Yunanistan'a' kibrit sa
tışı işinde eski Bakan Su ad Ilayri Ürgüplü; Oe-
ııel müdür vekili Kemal Süleyman Vaner, Fik
ri Fesçioğlu sorumlu sayılmıştır. Bakan Yuna
nistan'a satış imkânı bulunan kibritlerin satı
şına resmî makamlar vasıtasiyle- vazifesi ica
bı iken... 

BAŞKAN —• Biraz yüksek söyleyin' Feyzi-
oğlu; Ekrem bey işitemiyor; 

SAÎT AZMİ FEYZİOĞLU (Devamla) — 
Bizzat, teşebbüsetmek vazifesi iken Fehmi Ateş'-
i kazandırmak nıaksadiyle; onu mutavassıt ola
nı k araya sokmak ve işi sonuna kadar hima
ye etmek ve ticarî fikirlerle telifi kabil olmı-
yacak şekilde yüksek fiyat tayin, etmek ve 
Yunan heyeti ile müzakereden kaçınmak ve di-
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| ger mutavassıtlara ret cevabı vermekten suçlu 

sayilmiştir. Yunanistan'a' satış imkânı başta 
ve en mühim sebep olarak ileri'sürülmektedir. 

Bütün arkadaşların malûmu olduğu üzere, 
4945 senesinde Yunanistan istilâdan yerii-kur
tulmuş,- iç kargaşıkları başlamış; bütün ikti
sadî ve malî kaynakları mahiv ve-harap olmuş 
bir memleekttir. Yunanlılar'm yalnız kibri
te değil, yiyecek, giyecek her türlü madde
ye büyük ihtiyaçları vardı. Bu sebepten bize 
bir ticaret heyeti göndermişlerdi, kendileri
ne lâzımolau türlü maddeleri, buğday, şeker 
vesait- yiyecek ve giyecek maddelerinin mu
bayaası için gelmişlerdi. Teşkil . ettiğimiz bir 
heyetle müzakereye giriştirler. Müzakere ne
ticesinde ellerinde' bize verecek dövizleri ol
madığı için takas teklifi yaptılar. Takas sure
tiyle verecek ne gibi maddeleri olduğu •sorul-
duğxı zaman, bütün iktisadî kaynaklarının mah-
volduğunu, takas yolu ile mal vermek- için 
mühlet vermemizi istediler, bize ne tak-as su
retiyle eşya ve ne de- döviz veremiyeeekleri 
anlaşıldı, müzakere akim kaldı. Bu suretle 
Yunan Heyetine hiç/bir şey verilmemiştir; Bu 
vaziyet karşısında Yunanistan'a kibrit satışı im
kanının mevcut olduğunu kabul etmek doğrıl 
olmaz. Atina Elçiliğinin yazıs'mdanda: satış im
kânının mevcut olmadığı anlaşılmaktadır. Çün
kü bir İngiliz lirasının İTO bin dırahmiye ka
dar yükseldiği zikredildikten sonra, isveç; Fin 
firmalarının daha ucuz fiyat teklifleri karşısın^ 
da Türk Kibrit İdaresinin yaptığı teklifin gay-

[ rimüsait telâkki edildiğini ve kibrit almaktan 
sarfı nazar ettiklerini : bildirmiştir. Daha ucu
za -mal arzedilirken daha pahalıya arzedilen bir 
malın satışına imkân olduğunu kabul etmenin 
yerinde bir görüş olduğunu zannetmiyorum. 

Atina elçiliği 8 Ocak 1945 gün ve 21/5 sa
yılı yazısında bizim - teklif ettiğimiz fiyata 
ki - memleket dahilindeki satış fîyatıdır 16; 75 
Drahmi tutuyor - buna< mukabil Portekizliler 
sif 6-, 75 drahmiye teklif ediyorlar, satış bede
linden de % 5 tevkif atı kabul ederek eksiltme
yi kazanmışlardır. Bir İsveç firması da 180 İsveç 
Kurunu mukabilinde 7200 kutu kibrit teklif 
etmiştir bilhesap bir kutu kibrit 3 drah
miye geldiğini resmen bildirmişti-. %• 5 tevki-
fatı eksiltmeyi kazanan firmanın 6, 75 drah
mi teklifinden tenzil edecek olursak 5, 60 drah
miye vermiş oldukları anlaşılır. 5, 60 drahmi-
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yo Portekiz'liler kibrit verirlerken Yunanlıların l 
bizden 16,75 drahmiye kibrit almalarına imkân 
olmadığı ve imkânın münselip bulunduğu kendi
liğinden tahakkuk eder. Memleketimizdeki drah
mi fiyatı nazarı dikkate alınırsa kibritinin mali
yetinden, daha ueuz bir fiyat olduğu kendiliğin
den meydana çıkar. 

Dosyada Dışişleri Bakanlığının 24 Temmuz 
1945 vo 6 Haziran 1945 tarihli diğer iki yazısı 
daha vardır. 

Bu yazılarda Türkiye 'deki perakende kibrit sa
tır; fiyatlarının dahi diğer tekliflere nazaran daha 
pahalı olduğundan dolayı Yunanlılarca kibrit 
alınmasından vazgeçilmiştir deniyor. Kibrit işin
de Fehmi Ateşin, rakibi olan,Zekî Çalıkoğlu işin 
fantazi olduğunu, Portekiz, isveç, Finlandiya ve-
f=air yerlerden daha ucuz fiyatla teklif edildiği
ni. bizim için tek üstünlük mesafe yakınlığından 
ve kısa zamanda teslim ihtimalinden ibaret ol
duğunu ifade ederek fiyat bakımından rekabet 
yapmamız mümkün değildi. Yunanistan'da âcil 
ihtiyaç vardı amma, Yunan Hükümeti âdeta 
kaçakçılığı teşvik ederecesine müsamaha göstere
rek Suriye'den Mısır'dan kaçak kibrit celbede-
rek âcil olan ihtiyacı bertaraf etti. Netice iti
bariyle bizim fiyatlarımızı kabul etmediler. Bu 
şekilde bizden kibrit almaları imkânsız idi de
miştir. "r "i-**H 

İkinci itham sebebi de; satışa resmî kanallar 
vasıtasiyle teşebbüs etmemektir. Bu hususta 
kendiliğimden hiçbir şey ilâve edecek değilim. 
Komisyon tetkikatmı yaparken Komisyon Baş
kanı Sayın İhsan Ezğü, Sayın Gümrük ve Tekel 
Bakanı Talisin Coşkan 'a resmî kanallar ve resmî te-
şekküler vasıtasiyle mi satış yapılması icabeder-
di, yoksa bir mütaahhidin eliyle mi satması ica-
bederdi? Sualini sordu. Tahsin Coşkan'm ver
diği cevap şudur, - bu bir takdir meselesidir. 
İster kendi teşkilâtiyle ve ister mütaahhit eliy
le yapabilir... Resmî zaptın 21 nci sayfasının 4 
ncü satırında görülüyor ki bu, bir takdir mese
lesidir. Genel Müdürlük Yunanistan'a kibrit 
satacaktır. Bir tüccar bana opsiyon veriniz, di-
je müracaatta bulunmuştur. Bu tüccarla pa
zarlık etmiş, mutabık kalmış, şartları ve fiyatı 
Bakanlığa bildirilerek Bakanlığın muvafakatini 
istihsal etmiştir. Satışa resmî teşekküller vası
tasiyle teşebbüs etmemiş olmasında Bakana tev
cih edilecek bir mesuliyet olmasa gerektir. 
Tüccar eliyle satışta tüccar Kibrit İdaresine te- | 
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minat veriyor. Parasını Merkez Bankasından 
alacaktır. Halbuki, doğrudan doğruya gönder
diği takdirde Yunanistan'ın iç durumu malûm 
olduğundan dolayı bedelini alamaması, malın 
mahalline varamaması gibi binbir tehlike karşı
sında kalabilecektir. Bu takdirde ise Bakana 
haklı olarak bir mesuliyet tevcih edilebilir. 

Üçüncü itham sebebi olarak; Fehmi Ateş'in 
mutavassıt olarak araya sokulmasıdır. Fehmi 
Ateş Bakanın eski bir arkadaşıdır .denilmekte-
di?. 

Bu işin bir mütaahhit'"eliyle satışında usul
süzlük ve hata mevzuubahis olmadığı takdir
de mütaahhidin Bakanın Galatasaray Lisesinde 
ve spor sahasında bir gençlik arkadaşı bulun
ması mücerret bir kusur ve mesuliyet tevcihi 
için sebep olamaz. 

Bendeniz şöyle bir şey hatırlıyorum. Gari 
Muhtar Paşa Meşrutiyet devrinde kabine teşkil 
ettiği zaman oğlu Ahmet Muhtar Paşayı Bah
riye Nazırı yapmışlardı, o vakit gazetelerde ba
zı tarizler çıktı. Gazi Muhtar Paşa, bana, Ah
met Mutar Paşanın Bahriye Nazırı olamıyaca-
ğını söylesinler, eğer lâyık ise. Mücerret benim 
oğlum olması bir kusur teşkil etmez, demişti. 

Satışın bir mütaahhit eyliyle yapılmasını da 
hukukan, nizamen muahezeyi mucip bir vazi
yet olmadıkça, satanın mücerret mektep arka
daşı bulunması bir kusur ve mesuliyet sebebi 
olarak kabul edilemez. 

Dördüncü itham olarak, ticari fikirlerle ka
bili telif olmıyarak yüksek fiyatlarla kibrit tek
lif etmektir. Yunanistan'a kibrit satışında ağ
zımızın suyunu akıtan ne idi? Yüksek fiyatla 
kibrit satışından ele geçecek kâr ve bu suretle 
memlekete girecek döviz değil midi? Şimdi fi
yatın yüksek tâyin edilmiş olmasını bir kusur 
olarak mı ileri sürebiliriz? Bu noktada şunu 
da arzedeyim; müfettişler raporunda kibrit satı
şı işinde Bakanın Fehmi Ateşi, Kemal Süley
man'ın Zeki'yi himayesi yüzünden aradaki re
kabet dolayısiyle geç kaldığından dolayı akim 
kaldığı ileri sürülerek mesuliyet tevcih edil
mekte idi. Bu sebebin varit olmadığı Atina El
çiliğimizin resmî işarı ile sabit olduğundan se
bep değiştirilerek fiyatın yüksek tutulduğu ileri 
sürülmüştür? 

Arkadaşlar, memlekette kibrit stoku vücude 
getirilirken her ihtimale karşı memleketin ih
tiyacını karşılamak için yapılmıştır. Yüksek »a-
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tış imkânı bulununca, buna tamaan stoktan 
5 000 sandığın satılmasına karar verilmiştir. 
Ucuz bir fiyatla maliyet fiyatı üzerinden satı
şa bizi icbar edecek bir sebep var mı? Satılma
mış olması belki de bir nimet olruştur. Hepi
miz biliyoruz arkadaşlar, bugün kullandığımız 
kibritler arasında eski Kibrit Şirketi tarafından 
imal edilmiş ve stokda bulunan kırmızı çöplü 
kibritler piyasaya çıkmıştır, satılmaktadır. Bu 
stokların piyasaya arzedilmiş bulunması belki 
de bugün kâfi miktarda ve ihtiyacı karşılıyacak 
derecede kibrit imal edilemediği içindir. 

isticvapları yaparken şu hakikatleri öğren
miştik. Fehmi Ateş, Kemal Süleyman Vaner'e 
opsiyon almak için müracaat ettiği zaman fi
yat meselesi de konuşulmuş, Kemal Süleyman 
Vaner Yunanistan'a bunun kaça satılacağını 
öğrenmek istemiş; Fehmi Ateş de aza satarım, 
çoğa satarım, siz satış fiyatınızı bildirin demiş. 
Kemal Süleyman Vaner ben sana bu kadar kârı 
kaptıramam; Devletin kârlarını sana hasrede-
mem demiş. Bunun üzerine Yunanistan'da ortak 
olduğu firma ile aralarında cereyan eden muha
bere evrakını alıp okuduktan sonra bir kutu 
kibritin 10 - 11 kuruşa satılabileceğini öğren
dikten sonra 8 kuruş üzerinden mutabık kalmış
lar. Bir kuruş ihraç vergisi, bir kuruş da nak
liye masrafı ile ve Yunanistan'a 11 - 12 kuruş
tan olmak üzere, aşağı yukarı bu fiyatla, satı
lırsa bunun kârı da müteşebbislere kalabileceği 
kabul edilmiş fenamı yapılmış? Sekiz kuruştan 
kibrit almak için bir talip mevcut iken, Zeki 
Çalık gibi ve daha başka bir taliplerin sekiz ku
ruştan müracaatı vâki iken Tekel Bakanlığı ve
ya Genel Müdürlük bu fiyattan daha noksana 
satmış olsaydı bunun altında bir bityeniği, bir 
suiistimal hissedilirdi ve o zaman şüphe edilirdi. 
Daha yüksek fiyata alacak bir talip varken, 
hangi aptal satıcı hayır ben bunu sana daha 
ucuza vereceğim der? Burada mesuliyet mev
zuu olarak bir şey göremiyorum. Bakan Suad 
Hayri Ürgüblü, isticvabında Yunanistan Elçisi 
Rafael'in Dışişleri Bakanlığına müracaatla şi
kâyet ettiğini söyliyor. Yunanistan Elçici, siz 
kibriti memleketinizde beş kuruşa satıyorsunuz. 
Bunun üç kuruşu müdafaa vergisidir. Memele-
ketinizin müdafaa masraflarım dost ve felâket
zede Yunan milletine mi yüklemek istiyorsunuz, 
bu dokru olmaz, demiş. Bakan bunu ifadesinde 
söyliyor. 
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At yarışlarında Reisicumhur Hazretleri Su

ad Hayri 'yi yanlarına çağırarak Yunanistan'a 
kibrit satışı işini bahis mevzuu etmişler. Bakan, 
opsiyon verildiğini ve sekiz kuruştan kıymet 
takdir edildiğini anlatmış. O zaman galiba Baş
bakan, biz Yunanistan'dan mal alsa idik Yu
nanlılar müdafaa masraflarını bizim Mehmetçi
ğe yüklemezler mi idi buyurmuşlar. 

Bendeniz bunda da bir kusur olduğunu zan-
etmiyorum. Son itham keyfiyeti de, Yunan heyeti 
ile müzakereden kaçınmak. Yunan heyeti veya 
konsolosu tarafından herhangi bir şekilde eski 
Tekel Bakanı Suad Hayri Ürgüblü'ye bir teklif 
vâki olmamıştır ve hiçbir suretle tesbit edil
memiştir. Buna göre kaçınmak da mevzuubahis 
olamaz. 

Hükümet temsilcileri ile müzakereye gelince; 
Yunan heyeti, biraz evvel arzettiğim şibi, hiçbir 
netice istihsaline muvaffak olmadan memlekcti-
n« dönmüştür. Ticarel Bakanlığının döviz hu-
si-'sunda anlaşamadığı bir teşebbüste Tekel İda
resinin kibrit verebileceğini ve onlarla doğru
dan doğruya müzakereye girişmenin doğru ola
cağım muvafık olacağını zannediyorum. 

Kemal Süleyman Vaner Yunanlıların Tev-
fik Taşçı'ya müracaat ettiğini telef-mla haber 
verdiklerini, kendisine müracaat etmeleri icabet-
tiğini söylediğini, Tevrik Taşçı'nın getirdiği 
Yunanlılar iki kurursa kibrit almak islediklerini 
kendisinin do Yurıaulılara iki kuruştan kibrit 
satmaktansa memleket dâhilinde (5) lnıruşa sat
manın daha doğ."iı olpcağı mülâhazpsı ile buna 
yanaşmadığım svvyıe-.uşti. Bunda Bakanın doğ
rudan doğruya v?/a dolayısiyle hiçbir alâkası 
mevcut değildi i'. 

Hülâsa Yunavııscan r kibrit satışının akim 
kalması 16 dolardan İsveçlilerin, 9 dolardan, 
Finlandiyalıların ve bilâhara İsveçlilerin 3 Di-
rahmiye teklif yapmalarından ileri gelmiştir 
Yoksa ne geç. kalınmıştır ne de başka bir âmil 
araya girmiştir. Zeki Çalık'la Fehmi Ateş iha
leye iştirak etmişler ve teklifleri pahalı olduğu 
için reddedilmişlerdir. Bu meselede Bakana is
nat edilecek bir mesuliyet olduğunu zannetmi
yorum takdir Yüksek Heyetindir. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ EKREM ORAN 
(İzmir) — Efendim; Komisyon raporunu Yük
sek Heyetiniz tetkik buyurdu, şimdi arkadaşı
mız Sait Azmi de Komisyon raporunu tahlil 
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eden noktai nazarım arzetti. Binaenaleyh Yük
sek Meclis kararını elbetteki ittihaz buyura
caktır. Yalnız bendeniz bir noktayı tavziha lü
zum görüyorum; arkadaşımız isveç ve Finlan
diya'nın kibriti çok ucuza teklif ettiklerinden 
dolayı kibritin bizden alınmamış olduğundan 
bahis buyurdular, halbuki bu noktada zühul 
etmişlerdir, çünkü o sıralarda Yunanistan'da 
beher kibrit kutusu 700 - 1000 drahmi yani 
170 - 200 kuruştu. Filhakika Finlandiyalılarla 
İsveçliler Yunan Hükümetine çok ucuz fiyatla 
kibrit teklif ettiler bu vâkıdir, neden o halde 
8 - 15 kuruşa kibrit almak lüzumu hâsıl olsun? 
Arkadaşımız bunu ifade buyurdular. Halbuki 
mesele müstaceldir. Kibrite o kadar fazla ih
tiyaçla aranıyor ve kara borsa o kadar kötü bir 
tesir yapmaktadır ki, bir kutu kibriti 170 - 200 
kuruşa satıyorlar. Binaenaleyh memleketi bu 
ihtiyaten biran evvel kurtarmak için Yunan 
Hükümeti teşebbüs halindedir. Ufak bir alış ve
rişle kara borsayı önlemeye çalışıyor. O sırada 
İsveç ve Finlandiya'dan teklifler geliyor amma 
bunlar çok uzun, vâde ile, meselâ beş ay gibi, 
uzun bir müddet şartını ileri sürüyorlar. 

Yalnız bu cihetin tavzihi için Yüksek Huzu
runuza çıktım. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Çok
luğumuzda tereddüt olduğu için yoklama yapı
yorum. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Şimdi oya sunulacak fıkrayı 
okuyoruz: 

Bunlardan eski bakan Suad Hayri Ürgüblü' 
Yunanistan'a satış imkânı bulunan kibritlerin 
satışına resmî makamlar vesatetiyle bizzat te
şebbüs etmesi vazifesi icabı iken eski arkadaşı 
Fehmi Ateş'i kazandırmak maksadiyle muta
vassıt olarak araya sokmak ve işi sonuna ka
dar himaye ve ticari fikirlerle telifi kabil ol-
mıyacak şekilde yüksek fiyat tâyin etmek ve 
Yunan heyetiyle müzakereden kaçınmak ve di
ğer mutavassıtlara ret cevabı verdirerek hima
yesini tevali ettirmek; 

Bakanlık Tetkik ve Murakabe Heyeti Reisi 
Kemal Süleyman Vaner Yunanistan'a satış im
kânı bulunan kibritlerin bizzat satışı ile mü
kellef iken eski bakan Suad Hayri Ürgüblü'-
nün mutavassıt olarak ortaya çıkardığı Fehmi 
Ateş'in mutavassıtlığını kabul ve işi buna göre 
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idare ve ticari fikirlerle telif olainiyacak yük
sek bir fiyat tâyin ederek Yunan heyetiyle mü
zakere icrasını selp ve himaye ettiği arkadaşı 
Zeki Çalık'ı işe teşrik edebilmek gayretiyle lü
zumsuz bir rekabetin doğmasına meydan vere
rek işin sürüncemede kalmasına ve satış imkâ
nını selbe sebep olmak. 

Bakanlık Tetkik ve Murakabe Heyeti Âza
sından Fikri Fesçioğlu, eski bakan Suad Hay
li Ürgüblü'nün Fehmi Ateş'i himaye sadedinde 
verdiği emirleri tebliğ ederek himayenin tahak
kukuna yardım ettiği gibi akreditif açılmadan 
opsiyon itasını sağlamak üzere Bakanlık namı
na emirler vererek Fehmi Ateş'i himaye eyle
mek; 

Suretleriyle her üçünün görevlerini kötüye 
kullanmaktan Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine temas eder görülen suçlarından do
layı ve bakana tebaan duruşmaları Anayasa'nm 
67 ve İçtüzük'ün 176 ncı maddeleri gereğince 
teşkil olunacak Yüksek Divanda icra edilmek 
üzere haklarında son tahkikat açılmasının Yük
sek Meclisin tasvibine arzına ekseriyetle karar 
verildi. 

BAŞKAN — Emin Halim Ergun arkadaşı
mızın söyledikleri nokta burada da tashih edil
miştir, bu kayıtla, Yunanistan'a kibrit satışı 
işinden dolayı okunan fıkralar dairesinde adı 
geçen arkadaşlar hakkında son tahkikatın açıl
masını ve bu suretle kanun muktezasımn ifasını 
kabul edenler... Etmiyenler... 4 reye karşı mev
cudun ekseriyetiyle kabul edilmiştir. Yani bu 
noktalardan son tahkikatın açılması gerekli 
görülmüştür. 

Şimdi lyidere Kereste Fabrikasının mubaya
ası işine geliyoruz. 

Bu bapta söz istiyen var mı? 
MUHİTTİN ÇELİKÖZ (Balıkesir) — Söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Yalnız bu hususa ait olmak 

üzere, buyurun. 
EMİNİTTİN ÇELİKÖZ (Balıkesir) — De

ğerli milletvekilleri; Tekel İdaresinde yapılan 
soruşturma hakkındaki yazıları, Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporunu, bazı bölümlerde; bazı sayın 
arkadaşların muhalefet sebeplerini açıklayan 
mülâhaza ve mütalaalarını okudum ve dikkat
le dinledim. 

Bu işte ilgililerin «dileklerini» bildirir 16 
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sahifelik Kahve ve îyidere kereste fabrikası 
işleri hakkında itrazlarmı, ekledikleri vesika
ları hep gözden geçirdim. 

Umumi efkârın aylardanberi üzerinde dur
duğu, ısrarla doğru eğri, bilir bilmez her ağzın 
karıştığı, her kulağın açıldığı bu konu didik-
lenerek hakikatin meydana çıkarılmasını her 
gönülün arzu ettiği bir mesle, millî bir mesele 
halini aldı. Bütün gayretler de hep hakikati 
bulmaya yönetilmiştir. 

Ben kafama takılan iki işin, iki konusu üs
tünde mütalaalarımı serdetmek bazı hiç doku
nulmamış noktalarda bazı fikirlerime daya
narak sualler iradetmek için huzurunuza gel
dim. 

Müsaadelerinizi dilerim, bu sözlerime derin 
saygılarımı da eklerim, aziz kardeşlerim. 

1. •— îyidere Kereste Fabrikasını tesisat iti
bariyle Yüksek Mühendis Nedim Nayman iyi 
bulmuş; iyi bulmuş amma kapasite itibariyle 
idarenin kereste ihtiyacının çok üstünde olup 
civarda fabrikayı besliyecek orman olmadığını 
beirtmiştir. 

Med ve cezirler olmuş. îyidere fabrikası alın
mak istenmiş, sırf Nedim Nayman raporunun 
tadili için Cemal Civelek Rize'ye gönderilmiş
tir. Bu zattan mutabık kalman fiyata - ki 
(300 000) Türk lirasıdır uygun rapor alın
mıştır. 

Alâkalılar, dileklerinin yedinci sayfasında 
itirazlarında haklı olduklarının müeyyidesi ol
mak üzere şöyle diyorlar: 

«Nedim Nayman kereste işleriyle ilgili, 
makine tesisleriyle meşgul idi. Yüksek Orman 
Mühendisi Cemal Civelek idarenin salahiyet
li tek orman mühendisi idi. 

idare tetkikleri, salâhiyetleri münakaşa edil
mez mütehassıslarına yaptırmıştır». 

Doğru, araya mütahasıs lâfı girince akan 
sular duruyor. Bu iki rapor bir birini tamam
lıyor. 

O da doğru. Lâkin ben bu işte bir pire 
yeniği, bir emir kulluğu seziyorum, idarede 
tek mütehassıs olmaları kabahatlarını silemez 
ki. 

Onun için, işbu rapor tekrar incelenmek 
için geri giderse; Karma Komisyon, Divanı 
Âliye şevkleri ve tahkikat açılması kabul edi
lirse Yüksek Divan; şu noktayı araştırır ve işi 

.1947 0 : 1 
o yönden de derinleştirirse faydalı olur ümi
dindeyim. 

Karma Komisyonun raporlarında ve suçlula
rın «dileklerimiz» de adı geçen Bay Cemal Ci
velek eski bir ormancıdır, meslekinde uzun 
müddet çalıştığı için Cemal Civelek'in hizmet 
dosyası ve gizli dosyası Orman Genel Müdürlüğün
de bulunması ve saklı olması lâzımdır. 

Otarihte Tekel Bakanlığının mümtaz ve tek 
Orman yüksek mühendisi olduğuna göre, beş dai
re değiştirmiş demektir. 

Tekel Bakanlığı Yüksek Orman Mühendisi 
Cemal Civelek'i kullanmaya başlamadan önce, 
kendisinden bir hizmet fişi istemiş midir? Yani 
onun evvelce bulunduğu memuriyetlerde kötü bir 
İmli görülüp görülmediği; mahkûmiyeti olup 
olmadığı; Tokad Cezaevinde mahkûm olarak 
kalması şahsi hususlardan dolayı mıdır; yoksa 
görevini kötüye kullanmasından mı ileri gelmiş 
olduğu Tekel Bakanlığında inceden inceye araş
tırılmış mıdır 

Bu cihetin üstüne de mutlak parmak konul
mak lâzımdır. 

Çünkü Cemal Civelek 'in Tekel Bakanlığı hiz
metine alınması ve Bakanlıkça mühim işlerin 
kendisine tevdii ve Kereste Fabrikasının ancak 
kendisine tetkik ettirilmesi düşündürücü bir ma
hiyet taşır. 

-Jrman idaresinde nice ormanlar vardır; ke 
reste yeterliğinin, makine işinin daha başka yet
kili mühendislere incelettirilmemesi iyi niyete 
delâlet eder denebilir mi? 

Cemal Civelek'e ait dosya getirtilerek tetkik 
edilecek olursa iyi veya kötü bir niyetle mi bu 
işin raporlattırıldığı elbette ki tezahür edecek
tir. 

Ben, işte bu keyfiyetin - Îyidere Fabrikası 
işinde - nazara alınmasını istiyorum. Bunu arz 
için buraya geldim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? 
Söz istiyen olmadığına göre bu baptaki fık

rayı okuyoruz. 
Eski Bakan Suad Hayrı Urgüblü, idare

nin yıllık kereste ihtiyacını hakiki mik-
tarafmdan yüksek ve Tatava'nm kapasitesini 
bililtizam noksan hesabetmek, tomruk temin 
edilemiyeceğini bildiği fabrikanın mubayaasına 
imkân hazırlamak mahalline mütahassıs bir 
takdiri kıymet heyeti göndermemek, fabrika
nın 300 000 liraya mubayaasını kendiliğinden 
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kararlaştırmak ve bunu idareye bir emir şeklin
de bildirerek tahakkukunu mümkün kılacak şe
kilde formalitelerin ikmalini sağlamak, 

Tekel Genel Müdürü Hürrem Seren, İda
renin kereste durumunu ve yeni bir fab
rikaya ihtiyaç bulunup bulunmadığını müna
kaşa eden yazısını geri alarak yerine mubayaa
yı mümkün kılacak diğer bir yazıyı ikame etmek, 
tomruk verilmediğini ve verilmiyeçeğini bildi
ği fabrikanın satmalınmasına mâni olmamak, 
kıymet takdiri için mahalline mütehassıs bir tak
diri kıymet heyeti göndermemek ve bilâkis ba
kanın arzusu dairesinde mubayaayı sağlıyacak 
müsait rapor istihsali için mahalline Cemal Ci
velek'i göndermek, 

ispirto ve ispirtolu içkiler işleri Müdürü 
Ömer Refik Yaltkaya, mahalline mütahassıs bir 
takdiri kıymet heyeti göndermemek ve muba
yaa kararma esas olacak lüzum müzekkeresin
de iki raporda mevcut malûmattan mubayaaya 
elverişli olanlarını alarak aleyhtekilerini mes-
kût bırakmak ve encümende azayı tenvir et
memek, 

Kereste Bürosu Şefi Cemal Civelek, Devlet 
Orman işletmesinin Orman Genel Müdürlüğüne 
ait olduğunu ve bu idarenin fabrikaya tomruk 
vermediğini ve bu sebeple fabrikanın yıllarca 
muattal kaldığını bildiği halde Orman idaresi
nin mütalâasını almadan eski bakanın arzusu 
dairesinde rapor vermek, 

Suretleriyle memuriyet görevlerini kötüye 
kullandıklarından Türk Ceza Kanununun 240 
ncı maddesine ve; 

Eski Genel Müdür Muavini Kemal Hilmi 
Sarlıca ve Ekrem Necmi inal, Tütün işleri Mü
dürü Nurettin Esat Ulusoy, eski Satış işleri Mü
dürü Kenan Yalter, eski Muhasebe Müdürü Ul
vi Yenâl ve Hukuk Müşaviri Münir Karacık fab
rikanın mubayaasına ihtiyaç bulunup bulunma
dığını ve işletme imkânlarına göre kıymetin 
haddilâyık olup olmadığını tetkik etmeksizin 
eski bakanın arzusunu yerine getirmek kastiyle 
mubayaa kararı vermek suretiyle görevlerini 
savsadıklarından aynı kanunun 230 ncu mad
desinin birinci fıkrasına temas eden, görülen 
suçlardan dolayı ve bakana tebaan duruşmaları 
Anayasa'mn 67 ve içtüzük'ün 176 nçı maddeleri 
gereğince teşkil olunacak Yüksek Divanclan icra 
edilmek üzere haklarında son tahkikat açılması-
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mn Yüksek Meclisin tasvibine arzına ekseriyetle 
karar verildi. 

BAŞKAN — lyidere Kereste Fabrikası mu
bayaası işi hakkında komisyonun teklifini ka
bul edenler... Etmiyenler... Üç muhalif reye 
karşı mevcudun azîm çokluğu ile kabul edil
miştir. Yani son tahkikatın açılmasına bu nok
tadan da karar verildi. 

Tomruk işine geçiyoruz. 
Söz istiyen var mı? 
SINAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Arka

daşlar; tomruk işi, yani orman işi, memleketin 
en mühim bir derdi, halkın en çok şikâyet et
tiği mevzu işte bu mevzudur. 

Arkadaşlar, maalesef bizim Orman idare
mizi eline almış olan bir arkadaşın bu yüzden 
milyonlarca lira sahibi olduğunu işitiyoruz ve 
bu Tekel tahkikatında o arkadaşın da ismi ge
çiyor. O da Nâzım Batur'dur. Bu arkadaşı he
yet uzun zaman aramış bulunamamış ve bura
ya ancak devlet kuvvetiyle getirilebilmiştir. 
Binaenaleyh arkadaşlar bu Nâzım Batur'un 
suiistimali meydana çıktıktan sonra acaba Zi
raat Vekâleti elinde mevcut kanunlara göre 
bu zatı tevkif ettirmiş midir? 

BAŞKAN — Bunun tomruk işi ile bir alâ
kası var mıdır? 

SINAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Var- s 
dır efendim. 

Sonra acaba Ziraat Vekâleti bu adaının sui
istimaline daha evvelden vâkıf olmamış mıdır? 
Yine acaba bu zatın Orman Kanunu diye mem
lekete atmış olduğu beliyeyi (Gürültüler). 

BAŞKAN — Mevzu Orman Kanunu ve Zi
raat işleri değildir heyeti eelilenin tezahürünü 
görüyorsunuz. 

SINAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Bi
naenaleyh bu meslelerde tomruk işinde birçok 
yolsuzlukların mevcut olduğunu sözcü arkada
şımız söyliyeceklerdir. Kendilerini dinliyece-
ğimize göre benim mâruzâtım bu kadardır. 

BAŞKAN —- Eminittin Çeliköz! 
EMlNlTTlN ÇELlKÖZ (Balıkesir) — Tom

ruk işinde en çok dikkati celbeden nokta de
min Sinan Tekelioğlu arkadaşımızın da söylediği 
gibi Nâzım Batur'un işidir. Karma Komisyon 
bu zatı şöyle suçlandırmıştır; 

a — Orman tomruk fiyatını Tekel Bakanlı
ğına vaktinde bildirmemek; 

b — Fiyatı öğrenmek istiyen mütaahhitle-
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re yüksek olacağı endişesini uyandıracak ma
lûmat vermek; 

c — Bu suretle Tekele yapılan tekliflerin 
yüksek tutulmasına sebebiyet vererek hazine 
zararına vesile vermek; 

d — Mütaahhit Hüsnü Ulus'la normalin üs
tünde laubali münasebet tesis ederek dairesi 
mamurları arsında Hüsnü Ulus lehine bir ce
reyan uyandırmak, 

e — Kaçak tomruk nakline meydan ver
mek; 

Bu, Karma Komisyonumuzun belirttikleri 
suç sayılan beş maddedir. Bu zat Genel Orman 
Müdürlüğü dairesi başı iken çalışmaları, işlet
meleri takipleri ne kadar efsanevi ise bugün de 
aynı şekilde umumi efkârı meşgul etmekten 
hâli değildir. 

Suçlu sanılan Bay Nazım Batur, Genel Mü
dürlükten çekilince derhal serbest hayata atıl
mıştır. 

İlk işi Kastamonu'da kamyon satmak ol
muştur. Hemen Araç 'tan iki bin metre küb bağ-
çe mahsulü diye bizzat ve bilvasıta Ankara'ya 
tomruk ve kereste yollamıştır. 

İstanbul'da muhtelif semtlerde odun; ke-
reste,mahrukat depoları açmış, gerek bizzat, ge
rek başka elle mühim satışlara iştirak etmiş
tir. Çevresine topladıkları adamları ortak ve
ya kâtip olarak kullanmıya başlamıştır. 

Bunlar söylentidir; öyle söylenti ki hakika
tin ta kendisidir. Bunların tesbiti çok kolaydır. 
Bu hale göre servetinin sayısız olduğu anlaşı
lıyor. Bu son lâfımın üstünde bir dakika dura
yım müsaadenizle. 

Sayın Milletvekilleri; bu zatın yani Nazım 
Batur 'un ne Kastamonu'da ve nede Araç' ta 
anadan, babadan, ailesinden bir geliri olmadığı 
ve elan hükmünü bütün şiddetiyle icra etmekte 
olan ve uzun zamandanberi süren hayat paha
lılığı dolayısiyle maaştan para biriktirmesinin 
imkânsızlığı düşünülürse; 

Memuriyetten ilgisi kesilir kesilmez geniş 
ölçüde işe başlamasını Tekel İdaresine verilen 
tomruk işinde kesin olarak insanın aklına: 

« Bay Nâzım Batur 'un ilgisi mi vardır aca
ba?! » mülâhazası doğuyor. Ben bu şüpheden 
kendimi alamıyorum. Bütün halk da aynı fikir
lerin ezginliğini, sıkkınlığım çekiyor. Denili-
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yor k i : « Nâzım Batur, Orman Genel Müdür ve
kâletinde bulunduğu sırada işlerinde. gerekli 
denetlemeye tâbi tutulmamış, başı boş bırakıl
mıştır; Genel Müdürlüğe ayrılmış olan döner 
sermayeyi istediği gibi kullanmış aklına ne esdi-
ise yaptırmış; yarını düşünmiyerek kanun ve 
teknik esaslar dışına çıkmış, bozulan kamyonlar 
olduğu yerde bırakılıyormuş. 

İşte bu çalkantılardan ötürü, bu zat ve işleri 
hakkında bazı sorularım varı 

Bu suallerin ilgililerden sorulmasını ve Or
man Umum Müdürlüğünden alınacak cevaplara 
ve yeni delillere göre meselenin derinleştiril
mesini, işin önemi ve duruşmalarının selâmetle 
cereyanını sağlamak için muhakemelerinin mev
kuftu olarak yapılmasının da katiyen gözden 
uzak bulundurulmamasmı teklif ve rica ederim. 

Çok değer taşır milletvekili arkadaşlarım, 
Bay Nâzmı Batur, 21 . IX . 1946 tarihinde ak
lımda kalan eğer doğru ise, Genel Müdür ve
killiğinden ayrılmıştır. Yani bundan 13 ay, 17 
gün önce. 

Tekel İdaresine verilen kavak tomrukla
rı hakkında «Tasviriefkâr» gazetesi yayın yap
mış idi. Bu, seçim arifelerinde köylünün orman 
işinden çektiklerinin bir aynası oldu idi ve 
halk arasında müthiş bir dedikoduyu mucip ol
muştu. 

«Tasviriefkâr» gazetesinin bu neşriyatına 
Orman Umum Müdürlüğü «Ulus gazetesini 14 
Temmuz 1946 tarihli nüshasında bir cevap ver
miştir. Müsaade ediniz de bunu «güya bir cevap 
idi» cümlesiyle vasıflandırayım. Çünki cevap 
yaldızlı, asıl tabiriyle mugalata id i 

İşin asıl püf noktası saklanmıştı. Orman 
Umum Müdürlüğü bu işte günahı olmadığını 
millet karşısında ispat etmelidir, bunun için de 
benim suallerime bütün vuzuhuyle cevap ver
mek sorunda olduğunu iyice anlamalıdır. 

BAŞKAN — Burada muhakeme yapmıyoruz. 
EMİNİTTİN ÇBLİKÖZ (Devamla) — Aziz 

kardeşlerim; 
Sözlerim uzadı amma aflarmızı dilerim. 

Müsaadenizle sorularımı irad edeyim (Kâfi ses
leri). 

1. — Tekel İdaresinin bildirdiği ihtiyaç 
üzerine kavak tomruğu verebilecek işletmeler
den telgrafla malûmat talep ettik, denilmekte
dir. 

6* 
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Bu telgraflar hangi Orman işletmelerine ya

zılmıştır ve ne cevap alınmıştır? 
2. — Bu telgraflara alman cevaplara gö

re tomrukların nerelerden ve ne miktarda ve
rileceği Tekel İdaresine bildirilmiş midir? Bil
dirilmiş ise hangi Orman İşletmelerinin hangi 
depolarından ne miktarda verileceği bildiril
miştir? 

3. — Tekel İdaresi 3 . III . 1945 tarihinde 
ikinci yazısında ihtiyacın yirmi bin metre küp 
olduğu ve bunun Bay Hüsnü Ulus'a ihale edil
diğini bildirmiştir. Dikkat nazarınızı celbede-
rim. 

Değerli kardeşlerim; nakliyatta en mühim 
nokta: Yol, mesafe ve miktar meselesidir. 

Yolun bozukluğu, mesafenin uzaklığı, taşı
nacak miktarın azlığı, nakliyat masrafının yüz 
binlerle lira nispetinde artmasını icabettirir. 

Hüsnü Ulus gibi bu işin kurdu olduğu an
laşılan br kimsenin daha önceden tomrukla
rın nerelerden verileceğini öğrenmeden böyle 
azametli ve haşmetli ve yaygın, hatta sargın bir 
taahhüde girmesi ihtimali düşünülebilir mi? Ben 
derim ki; böyle taahhüde girmesi ihtimali ola
mazdı Hüsnü Ulus'un. 

Tekel idaresinin yine bu yazısında Hüs
nü Ulus'a ihale edilen yirmi bin metre küp 
tomruğun hangi orman işletmelerinden ne mik
tar verilebileceği acele talep olunmuştur. 

Şu hale göre Tekel İdaresi ihaleyi yaptığı 
zaman, tomrukların hangi orman işletmelerin
den verileceğini bilmiyordu. Halbuki Hüsnü 
Ulus bilerek bu taahhüde girmiştir. 

Hüsnü Ulus bu malûmatı kimden almıştır? 
4. — Tekel idaresinin yazışma 12 . HT . 1945 

tarihli cevapta istihsal ve nakliye masrafları 
tahmini olarak hesap edilmiştir. Zira tomruk 
katî bedelinin ancak teslim sırasında belli ola
cağı bildirilmiştir. O halde bu yazıda: 

Tahminî hesapla tomruk bedeli kaç lira ola
rak yazı ile gösterilmiştir? 

5. — Tomruklar hakkında Tekelle anlaşma
nın mahiyeti nedir yani: Hangi orman işletme
lerinden ne miktarda ve ne müddetle teslimi 
kararlaştırılmıştır ? 

6. — Bu tomrukların evvelce Tekel idare
sine bildirilen yerlerden mi, yoks asabile* yakın 
ve nakliye masrafı daha az olan depolardan mı 
verilmiştir? 

7. — Tomruklar, hangi tarihlerde ve kaç 
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partide kaç metre küb olarak teslim edilmiştir? 

Ve her partinin satış bedeli kaç lira olarak 
tesbit olunmuştur? 

8. — Hüsnü Ulus ve ortağı ile muhabere 
yapılmadığı iddia olunuyor. Aceba sözlü gö
rüşme olmamış mıdır? 

Eski Orman Umum Müdürü Hüsnü Ulus'u 
çok yakından tanımadığını iddia edebilir mi? 

9. —• Ormanlarda idare hep tekniktir. İş 
hep tekniğe dayanır, katiyat hep teknik esasa 
göre yapılıyor, denilmektedir. Bu tomruk işi 
daha çok daha fazla zamanlı, yani kısa tabiriy
le ziyade mühim bir iştir. Böyle olunca yalnız
ca şimdi söyliyeceğimden cevap istemek hak
kım değil mi? 

20 bin metre küb gibi mühim bir miktar 
tomruğun kesildiği ormanların (Amenajman) 
plânları var mıdır? Yoksa neden...? Varsa han
gi tarihte, hangi amenajman gurupu tarafın
dan yapılmıştır. 

10. — Bu katiyat yapılan ormanların sene
lik kavak tahminleri ne miktar olarak tesbit 
edilmiştir 

Değerli arkadaşlarım; bu sualleriminin 
mefhumuna denk bir mânayı raporda bulama
dım. Bu sorularımın noktası noktasına cevap
landırılarak dosyasında bulundurulmasını ka
tiyen isterim. Buna, katiyen lüzum olduğuna 
kaniim. Amma bu suallerimin cevaplarını is
terse Karma Komisyon, isterse Âli Divan araş
tırsın amma mutlak cevap aransın istiyorum: 

Ayrıca alâkalı olduğu için Tarım Bakanlı
ğından bir sorum vardır: 

Kavak ağaçları hakkında yetkili bir heyet 
tarafından (Amenajman) plânları yapılıp yapıl
madığını ve bu ağaçlar plânsız kesilmişse 3116 
sayılı Orman Kanununun hükümlerinin tat
bik edilip edilmediğini de ayrıca Tarım Baka
nı sayın arkadaşım bay Tahsin Coşkan'dan 
şimdi bir açıklamada bulunmasını isterim. (Gü
rültüler). 

Değerli yüksek milletvekilleri, sizi çok yor
dum. Dinleme sabrınızı taşırmamak için kısa 
arz ediyorum. Son ve kısa bir iki cümle daha 
söylememe müsaadenizi ricada bulunmama mü
samahanızı yalvarıyorum: 

Şunu hulasaten belirtmek isterim ki, kavak 
ağacını kestiren, taşıtan, depolara istif ettiren 
devlet; bu tomrukları Büyükdereye taşıyan 

65 — 
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vapur, kamyon veya diğer nakil vasıtaları da 
kendinde olduğuna göre kendi taşımayıpta a-
raya bir mütaahhit sokmanın mânnası ne? Ka
fama şaşkınlık veren budur. 

Tekel, lüzumu olan kavak tomruklarını Or
man işletmesinden alır, her yerdeki teşkilâtı 
vasıtasiyle ve kendine ait olan nakil araçları
na yükletir ve Büyük Dereye taşıtabilirdi. 
Yirmi bin metre küb kavak tomruğuna, depo
lardan Büyükdereye götürmek için beher 
metre küb başına 8 - 10 lira sarfedildiğine dahi 
inananı lyacağım bir taşımayı Tekel kendi ta
şımayıpta mütaahhide beher metre küb başına 
60 - 70 lira kâr vermek suretiyle kanunen lü
zumsuz olarak araya adam sokuyor. Bu, iyi 
düşünüşün ileri görüşlülüğün eseridir denile

bilir mi? Havsalamı, bu hal donduruyor. îşte ben 
onun için buraya çıkmış bulunuyorum 60 - 70 
lira safi kârı 20 metre kübe çarpınız da, çıka
cak yekûn karşısında hayretten heyrete düş
mez misiniz? Bir görünüz! Devlet hazinesi neye 
uğramış, düşünülsün. 

Halk, bu durumdan senelerdir müteessirdir. 
Devlete karşı güvensizlik hep böyle şeylerden 
doğuyor. 

«Eden bulmalıdır.» 
Acınarak dövünerek söylüyorum: Kaptan 

Paşada ziftlendi. (Devletin malı deniz, yemi-
yen domuz). Telâkkilerinin hortlağı bu, Tekel 
suiistimalinin hemen Karma Komisyon raporu
nun dileği veçhile yüksek divanda icra edilmek 
üzere adı geçenlerin tümü hakkında son tahki
kat açılmasını dilerini. Cümlenizi saygı ile se
lâmlarım. Bir de takrir takdim ediyorum. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ EKREM 
ORAN (tzmir) — Sayın arkadaşlar; arkadaşı
mız Celiköz birçok şeylerden bahsetti. Bendeniz 
müsaadenizle bunların heyeti umumiyesine top
tan cevap vereceğim. Ayrı ayrı cevap vermek 
hem lüzumsuzdur, hem de işin icabı değildir 
kanaatmdayım. 

Efendim, bir defa konumuz nedir? 
Konumuz sadece Suad Hayri Ürgüblü'nün 

muayyen meseleler hakkında Yüksek Divana 
gitmesi lâzım mıdır, değil midir? Sonra gene 
ismi geçen bazı arkadaşlarımızın baka
na tebaan Yüksek Divan huzurunda mu
hakemelerinin icrası icabeder mi, etmez 
mi? Konumuz budur? Şimdi arkadaşım 
bir adı mevzuubahis ettiler. Bendeniz 
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müsaade buyurursanız hiç ad söylemeksizin ma
ruzatımı ifade edeyim: Bu arkadaşlardan faraza 
(A) mahkemeye verilmek isteniyor. Fakat bu 
ancak bakanın fiiliyle alâkadar olan işlerden 
dolayı olabilir. (A) falan yolsuzluğu yapmış 
falan işi de yolsuzmuş. Bu Yüksek Heyetinizi 
ilgilendirmez. Bununla ilgilenecek Cumhuriyet 
savcılarıdır. Bu işlerin tetkik ve muhakemesi de 
malı akimi adliyeye aittir. Biz sadece Suad Hay
ri Ürgüblü'nün fiili ile ilgili, memurların ve 
memurdan gayri halkın bir suçu var mıdır, yok 
mudur? îşi ile meşgulüz. Onun için söyledikleri 
zatın filân kusuru varmış veya yokmuş; biz bun
ları burada münakaşa etmek mevkiinde değiliz. 

Arkadaşlar, herhangi bir suiistimal mevzuu
bahis olduğu zaman hemen efkârı umumiyede 
o; o:, diyerek bir yaygaradır kopar. Bu, doğru 
değildir arkadaşlar. Net ekim ki, bir suç mevzuu 
içine girildiği zaman onun şefaatçileri de çoğalır. 
Biz bunun içinde değiliz. Biz, bütün bunların 
üstünde Anayasamızın bir hükmü ile meşgulüz. 

O da şudur: Bakanlık mevkiine yükselmiş bir 
zatın bazı suçlar yaptığı hakkında bir tahkikat 
var. Bu suç acaba vâki mıdır? Bilmiyoruz. Acaba 

vâki değil midir? Bunu da bilmiyoruz. İstediğimiz 
bunların meydana çıkması için bu işin mahkeme
ye verilmesi lâzım mıdır, değil midir konusudur. 
Bizim vereceğimiz karar sadece bundan ibaret
tir. Yoksa hiçbir arkadaşın şerefiyle, haysiye
tiyle burada bilhassa milletin büyük tanıdığı 
Milletvekillerinin uğraşacağı işler değildir. He
pinizi bundan tenzih ederim. 

Arkadaşlarım bunu bu suretle belirttikten 
sonra mevzuun tekrar içine girerekten bunların 
muhakeme edilmesi lâzım mıdır, değil midir, 
noktalarını münakaşa edecek değilim. Sebebi? 
Rapor okundu. Bu raporun hiçbir noktasına 
arkadaşlarımız kalkıpta itiraz etmediler. Bina
enaleyh itiraz edilmeyen bir şeyi tekrar mevzuu 
münakaşa edersek sabrınızı suiistimal etmiş 
oluruz. Binaenaleyh bendeniz bundan feragatle 
yüksek kararlarınızı vermenizi rica edeceğim. 

EMÎNÎTTÎN CELİKÖZ (Balıkesir) — Muh
terem arkadaşlar, daha evelki konularda nasıl 
bazı arkadaşlar lehte beyanatta bulundularsa 
benim de herhangi bir nokta üzerinde aleyhte 
beyanatta bulunmak hakkımdır. Buraya gel
dim, ben gerçi bir isimden bahsettim, amma bu 
ismi yine kendilerinin yazdığı Karma Komisyo
nun raporundan aldım. Orada yazıyor, suçla-
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rıhı belirtiyor, amma ben de bu işin mutlaka I 
Divanı Âliye gitmesi lâzımdır diye söylüyorum. 
Dinim için, adamlığım için, türklüğüm için söy
lüyorum ki, Nâzım Baturu ne tanırını ne bili
rim. Yoksa Ekrem Beyin buyurdukları gibi ken
disi bizden çok ileri görüşlü bir hukukçudur. 
Belki beni öğretmendir, diye Ekrem Bey tezy i fini
şi birşey yapar gibi oldu. (öyle bir şey yok 
sesleri). Fakat ben böyle bir şey ortaya atma
dım. Ben, af buyurun, asla meşgul olmadım. 
Böyle bir şey hatırıma dahi gelmedi. Yüksek 
Heyetin affını dilerim. 

BAŞKAN —• Önergenizi okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
1. — Sözle şimdi arzettiğim soruların cevap-

lariyle birlikte Ürgüblü ve arkadaşları işleri 
dosyasında bulundurulmasını. 

2. — Tekel suiistimalinin hemen Âli Divana 
verilmesini. 

Teklif ve talep ederim. 
Saygılarımla. 

Balıkesir Milletvekili 
Eminittin Çeliköz 

BAŞKAN — Önergenin birinci fıkrası bu ko
nuların komisyona verilmesini yani geriye git
mesini istilzam eder mahiyettedir. Komisyon 
böyle bir şeye lüzum görüyor mu? 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ EKREM 
ORAN (tzmir) — Hayır... 

BAŞKAN —• öyle ise bu kısmı oya arzedi-
yorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmemiştir. 

ikinci kısmı; Tekel suiistimalinin hemen Âli 
Divana verilmesidir. Yani şimdi üzerinde durdu
ğumuz konudur. Bu itibarla oya sunmaya lü
zum görmüyorum. (Doğru sesleri). Başka söz 
istiyen olmadığına göre Tomruk hakkındaki fık
rayı okuoyruz. 

Eski bakan Suad Hayri Ürgüblü: 
Tomkal mukavelesinin idare aleyhine yapı

lan tadilâtını tasdik ve bilâhara temdidini ka
bul eylemek; 

1945 yılı tomruk ihtiyacını kasten artırmak; 
işin tek nıütaahhide verilmesini temin etmek; 
iş sadece nakliye mütaahhitliğinden ibaret 

iken bu suretle eksiltmeye çıkarmamak; 
Eksiltmeyi pek kısa bir zamanda icra ettir

mek; 
Orman Genel Müdüriyetiyle vaktinde temas j 

- w 
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ederek tomruk fiyatını tesbit ettirmemek bu yol
da sonradan yazılan tezkere cevabı alınmadan 
işi eksiltmeye çıkarmak; 

En müsait teklif sahibi Hüsnü Ulus olmadı
ğı yolundaki münakaşaya vâkıf olmuşken bilâ-
tetkik işi yine Hüsnü'ye tevdide istical göster
mek; 

Hüsnü Ulusa yapılan ihale bedelinin yüksek 
olduğu Orman Genel Müdürlüğünün ihaleden 
sonra yazdığı tezkereden anlaşıldığı halde tom
rukların ve teminatın vaktinde teslim ve yatı
rılmaması gibi mütaaddit defalar mukaveleye 
riayetsizlikliler vukubulmasına rağmen bağlan
tının bozulmasına gitmemek; 

Hüsnü Ulus nakliye mütaahhidi olmadığına 
göre Orman Genel Müdürlüğüne yatırılması mü
taahhidi ilgüendiren tomruk teminatını idareye 
yüklemek; 

Bilâkis Hüsnü Ulus'un nakliye mütaahhidi 
olduğu hakkında ve kendisine avans verümediğı 
yolunda hakikat hilâfına yazılar yazmak; 

Kibrit idaresini ilgilendirnıiyen bir milyon 
liradan fazla sarfiyatı Kibrit idaresine yaptır
mak. 

Eski Orman Genel Müdür Vekili Nâzım Ba-
tur : ri 

Orman tomruk fiyatını Tekel Bakanlığına 
vaktinde bildirmemek; 

Fiyatı öğrenmek istiyen müteahhitlere yük
sek olacağı endişesini uyandıracak malûmat 
vermek, 

Bu suretle Tekele yapılan tekliflerin yüksek 
tutulmasına sebebiyet vererek Hazine zararına 
vesile vermek; 

Mütaahhit Hüsnü Ulus'la normalin üstün
de laubali münasebet tesis ederek memurlar ara
sında Hüsnü Ulus lehine bir cereyan uyandır
mak, kaçak tomruk nakline meydan vermek. 

Tetkik ve murakabe âzasından Fikri Fesçi-
oğlu: 

1945 yılı tomruk eksiltmesini Hüsnü Ulus 
lehine neticelendirmek yolunda eski bakanın 
arzusunu sonuna kadar destekliyerek kuvveden 
fiile çıkarmak; 

Aynı işte en aşağı teklif yapanın Hüsnü 
Ulus olmadığını büdiği ve anladığı halde ihale
nin onun uhdesine icrasını teminde ısrar etmek; 

Hüsnü Ulus lehine mukavele projesinde ta
dilât yapmak; 
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Hüsnü Ulus mukavelesinin akdinden evvel 

yapılan Tomkal teklifini Bakanlığın seri usul
leri hilâfına kasten geç tebliğ etmek. 

Tomruk şefi Ragıp Karaca: 
Vazifesi hududunu aşarak 354 333 liralık te

minatın idarenin faiz getiren bankadaki parasın
dan ödemeyi sağlamak; 

Mukavele hilâfına getirilmiş tomrukların 
miktarını az göstermek suretiyle bunların kabu
lü kararını sağlamak. 

Suretiyle görevlerini kötüye kullandıkların
dan Türk Ceza Kanununun 240 ncı ve 

Kibrit Muvakkat İşletme Müdürü Tevfik 
Taşçı: 

Orman fiyatlarını vaktinde tesbit ederek o 
suretle eksiltmeye çıkarrmamak, iki milyonu 
aşan 1945 yılı tomruk ekşitmesini iki üç gün 
gibi çok kısa bir zaman içine sıkıştırmak ve 
tebligata uygun olarak gelen kapalı zarfları bir 
heyet huzurunda açmamak. 

Kibrit Fabrikası Müdürü Kemal Hakgüder: 
İki milyonu aşan 1945 yılı tomruk eksiltme

sini iki üç gün gibi çok kısa bir zaman içine sı
kıştırmak, hazırlanan mukavele projesi hilâfı
na Hüsnü Ulus mukavelesine lehte hükümler 
koymak, şartnameye diğer mütaahhitleri yıldı
racak ağır teknik şartlar koymak, tebligata uy
gun olarak gelen kapalı zarfları kendiliğinden 
açmak ve açılan bu zarfları Hüsnü Ulus'un öğ
renebileceği Murat Akyüz'e vermek. 

Kibrit Fabrikası Müdür Muavini Murat Ak-
yüz: 

Şartnameye diğer mütaahhitleri yıldıracak 
teknik ağır şartlar koymak, 21 Şubat 1945 ta
rihli mektuplar muhataplarına posta ile gön
derildiği halde Hüsnü Ulus'a ait olanı elden gö
türerek Hüsnü Ulus'un diğer taliplere naza
ran daha kolaylıkla hazırlanmasına imkân ver
mek suretiyle müzayedeye fesat karıştırmak
tan ötürü aynı kanunun 366/2 ne i maddesi da
iresinde ve aynı zamanda her üç sanığın fesih 
sebepleri mevcut iken mukavelenin devamına 
meydan bırakmak, mukavele şartları dışında 
gelen Hüsnü Ulus tomruklarının tenzili bedelle 
kabulü yolunda ve salâhiyet haricinde karar 
vermek ve kararın verilmesine yardım etmek ve 
Tomkal mukavelesinin İdare aleyhine tadilini 
sağlıyaeak hareketlerde bulunmak ve ayrıca 
Tevfik Taşçı ile Kemal Hakgüder mütaahhit 
Hüsnü Ulus tarafından Orman İdaresine yatı-
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rılması gereken 354 333 liralık teminatın İdare
nin bankadaki faizli parasından ödenmesini 
temin etmek suretiyle görevlerini kötüye kul
lanmalarından ötürü ayın kanunun 240 ncı mad
desi ve 

Hüsnü Ulus : 
Kibrit İdaresinin 1945 yıh tomruk ihalesinin 

uhdesinde kalmasını temin maksadiyle Vâkıf 
Çakınımı. yüz bin lira tediyesini taahhüt et
mek suretiyle müzayedeye fesat karıştırmaktan 
ötürü aynı kanunun 366/1 nci maddesi ve 

Kereste tüccarı Vâkıf Çakmur: 
Hakana intisabı olduğu bey aniyle Kibrit ve 

Çakmak Tekeli Geçici İşletme İdaresinin 1943 
yılı tomruk ihtiyacının itasını gizli mukavele 
şeriklerine ve 1945 yılı tomruk ihtiyacının ita
sını da mütaahhit Hüsnü Ulus'a sağlıyacağı 
iddiasiyle menfaat temin etmek ve ayrıca 1945 
yılı tomruk eksiltmesine, şeriki bulunduğu Tom
kal Şirketi namına iştirak eylediği halde aynı 
zamanda gizli bir taahhüt senediyle Hüsnü 
Ulus'la ela anlaşarak müzayedeye fesat karış
tırmaktan ötürü Türk Ceza Kanunun 240, 278 
ve 366 ncı maddelerine temas eder görülen suç
larından dolayı ve Bakana tebaan duruşmaları 
Anayasanın 67 ve İç Tüzük'ün 176 ncı madde
leri gereğince teşkil olunacak Yüksek Divan'da 
icra edilmek üzere haklarında son tahkikat 
açılmasının Yüksek Meclisin tasvibine ar,zma 
ekseriyetle karar verildi. 

BAŞKAN —• Yoklama yapacağız. (Lüzum 
yok, ekseriyet var sesleri). 

Kâtip arkadaşımız ekseriyet hususunda te
reddüt etmektedir. Nisap meselesinde biz kendi 
takdirimizle hareket edemeyiz. Yoklama ya
pacağım. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 
Tomruk işi hakkında komisyonun okunan tek

lifini yüksek oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Bir muhalif oya karşı 
mevcudun çoğunluğu ile kabul olunmuştur. 

Kahve işi; kahve işi hakkında söz istiyen var 
mı?... Yok Kahve işi hakkındaki fıkrayı okutu
yorum. 

Bu itibarla : 
Eski bakan Suad Hayri Ürgüblü : 
İdare Hukuk Müşavirinin yazılı mütalâasını 

geri aldırmaya çalışmak, Bakanlık Hukuk Muşa-
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virinden maksadına uygun mütalâa talep etmek, 
îdare Huk-trk Müşavirinin yazılı mütalâası MlAfma 
Andiriyadis anlaşmasının infazını ve bu anlaş
ma için akreditif açtırmasını emretmek, anlaş
manın devamını ifhâm edecek tarzda Vivakua'ya 
telgraf (-ektirmek, akdin feshini kolaylaştırmak 
maksadiyle istihsal olunan Ticaret Bakanlığı ya
zısının istifade edilmemesini aramamak, daha 
ucuz teklifler yapılmış olmasına rağmen 320 do
lardan Andiriyadis'e ihale icrasını temin için 
başkasının yerine getiremiyeceği şartlarla eksilt
me ilân ettirmek; 

Genel Müdür Muavini Ulvi Yenal: 
Andiriyadis teklifi üzerine Brezilya'da bulu

nan firmalara teklifte bulunmaları için yazılan 
ve hattâ imza edilen mektupları göndermemek, 
Andiriyadis anlaşmasının feshiyle yeniden eksilt
me açılması yolunda ait olduğu şube yazısını Ba
kanın emir ve arzusu üzerine yerine getirme
mek ve hiç olmazsa Müdürler Encümenine gön-
dermemek, anlaşmanın feshini kolaylaştırmak 
maksadiyle istihsal olunan Ticaret Bakanlığı ya
zısını Bakanın emir ve arzusu dâhilinde muame
le mevkiine koymamak, rakip firmalar teklif
lerini Andiriyadis'e bildirerek aynı fiyat indir
mesini temin için kendisine mühlet vermek ve 
daha ucuz teklifler yapılmış olmasına rağmen 
320 dolardan Andiriyadis'e ihale icrasını temin 
için başkasının yerine getiremiyeceği şartlarla 
eksiltme ilânı yapılması yolunda bakanın Kenan 
Yaltcr vasıtasiyle yaptığı tebligatı yerine getir
mek; 

îdare Hukuk Müşaviri Münir Karacık : 
Diğer firmaların tekliflerini Andiriyadis'e 

bildirmek, verdiği yazılı mütalâa hilâfına Viva
kua'ya çekilen telgraf müsveddesini hazırlamak, 
daha ucuz teklifler yapılmış olmasına rağmen 
320 dolardan Andiriyadis'e ihale icrasını temin 
için başkasının yerine getiremiyeceği şartlarla ek
siltme ilân ettirmek yolunda Kenan Yalter ta
rafından tebliğ olunan Bakanlık emrine uymak; 

Bakanlık Tetkik ve Murakabe Heyetti Reisi 
Kenan Yalter: 

Daha ucuz teklifler yapılmış olmasına rağ
men 320 dolardan Andiriyadis uhdesine ihale ic
rasını temin için başkasının* yerine getiremiyece
ği şartlar eksiltme ilânı yapılması yolunda ba
kan tarafından verilen talimatı muhataplarına 
telefonla tebliğ etmek; 

Kahve, Çay Şubesi Müdürü Muzaffer Sakıcı : 
Firmaların mahrem kalması lâzımgelen tek

liflerinden Andiriyadis'i haberdar etmek, 350 
dolarlık fiyatın kabulünü alını komisyonundan 
karar almaksızın'Vivakua'ya bildirmek ve riya
setindeki alım komisyonu azasına yanlış malûmat 
vermek; 

Genel Müdür Hürrem Seren : 
Beş bin liradan yukarı olan kahve mubayaa

sında bir lüzum ve zaruret ileri sürmeksizin ilân 
yaptırm-anıak, 317 dolarlık teklif bulunmasına 
rağmen 3f)0 dolarlık Vivakua teklifini bilâtetkik 
ve karar almaksızın kabul ederek firmaya bil
dirmek; 

Bakanlık Hukuk Müşaviri Şemsettin Akça-
oğlu : 

Bakanın arzusunu yerine getirmek üzere iyi
ce tetkik etmediği bir iş hakkında hukuki mes
netten âri mütalâa vermek suretiyle memuriyet 
görevlerini kötüye kullandıklarından Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı ve; 

Müdürler Encümeni Âzasından Tuzişleri Mü
dürü Ekrem Necmi inal, Muhasebe Müdürü Ab-
dülbaki Bilimer, Genel Müdür Muavin Vekili 
Mehmet Ali Şelf ur : 

Aleyhte neşriyat başlamış olmasına rağmen 
8 Şubat 1946 tarihli Encümen toplantısında dos
yaları iyice tetkik etmeksizin karar vermek su
retiyle görevlerini savsadıklarından aynı ka
nunun 230 ncu ve; 

Komüsyoncu Otton Andiriyadis : 
Tekel idaresinin 1946 yılı 3 bin ton kahve 

ihtiyacını vermek üzere yüksek fiyatla yaptığı 
anlaşmada akreditif açılmasını teminen bakana 
verilmek kaydiyle bakanın mahrem dostu Vâkıf 
Çakmur delaletiyle rüşvet teklif eylemek ve bu
nu sağlamak üzere 25 bin dolarlık senedi imza
lamak; 

Kereste Tüccarı Vâkıf Çakmur : 
Andiriyadis anlaşmasında akreditif açtırmak 

için bakana verilmek kaydiyle rüşvete delâlet ey
lemek ve bunu teminen 25 bin dolarlık senet 
almak suretiyle aynı kanunun 220 ve 61 nci ve 
cümlesinin 68 ve 69 ncu maddelerine temas eder 
görülen suçlarından dolayı ve bakana tebaan 
duruşmaları Anayasa'nın 67 ve içtüzük'ün 176 
ncı maddeleri gereğince teşkil olunacak Yüksek 
Divanda icra edilmek üzere haklarında son tahki
kat açılmasının Yüksek Meclisin tasvibine arzı
na ekseriyetle karar verildi. 
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BAŞKAN — Kahve işi hakkında komisyo

nun okunan teklifini kabul edenler... Kabul Et-
ıniyenler... (Madde tasrih edilmek şartiyle ses
leri) . 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesi mucibince, di
ye tasrihini istiyorlar. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ EKREM 
ORAN (İzmir) — Emin Halim Beyin diğerle
rinde yaptığı tasrih gibi bunda da falan mad
delere temas eder görülen şeklinde olacak. 

BAŞKAN — O şekilde kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... İki redde karşı mevcudun çoğun
luğu ile kabul edilmiştir. 

Arkadaşlar; dağılmaymız, esas hakkında ka
rarınızı alacağım. 

Komsiyon sözcüsünün başka bir diyeceği 
var mı0? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ EKREM ORAN (İz
mir) — Efendim; tekrar söz alışımın sebebi şu
dur: Malûmu Âliniz bütün bunlar tarihî vesi
kalar hükmündedir. İler hangi bir yanlış olma-
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sı doğru değildir, onun için 15 nci sahifenhi 
sol sütununun üçüncü satırının son kelimesi 
(50 bin söylemesine) diye çıkmış (50 bin liraya 
baliğ olduğu) cümlesinin ilâve edilmesi lâzım
dır, bu suretle mâna anlaşılır, başka ilâve edi
lecek bir şey yoktur. 

BAŞKAN — Tutkal, Yunanistan'a satıla
cak kibrit, îyidere kereste fabrikasının muba
yaası, tomruk işi ve kahve işi hakkında Suad 
Hayri Ürgüblü ve adları komisyon raporunda 
yazılı arkadşları hakkında son tahkikat açılma
sına Yüksek Meclisçe karar verilmiş bulunmak
tadır. Bu hususlarda Anayasanın 61 nci mad
desi mucibince gereken yargıları yapmak için 
Ankara'da Yüce Divan kurulmasını kabul e-
denler... Etmiyenler... Bir reye karşı mevcudun 
oy birliğiyle bu arzettiğim hususlar hakkında 
Yüce Divan kurulmasına karar verilmiştir. 

Gündemimizde başka bir madde yoktur. Ö-
nümüzdeki Çarşamba günü saat 15 te toplanıl
mak üzere oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,05 

T. B. M. M. Basvmevi 


