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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Afyon Karahisar Milletvekili Ahmed Vezir-
oğlu'nun, Ticaret eski Bakanı Atıf înan hak
kında Meclis soruşturması yapılmasına dair 
olan önergesi üzerinde görüşüldü ve dinlenilmek 
üzere birleşime ara verildi. 

İkinci oturum 
Bu konunun görüşülmesine bir müddet daha 

devam olunduktan sonra önerge oya kondu ve 
çoğunlukla reddolunduğu bildirildi. 

26 . XI . 1947 Çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili 
Bingöl Milletvekili 

F. F. Düşünsel 

Kâtip 
Samsun Milletvekili 

N. Fırat 

Kâtip 
Konya Milletvekili 

M. Adil Binal 

3. — SORULAR 

1. — Erzurum Milletvekili Gl. Vehbi Koca-
güney'in, izmir'de Türk Tütün Limited Şirketi 
tarafından Amerikalılara satılan tütünler üze
rinde yapıldığı ileri sürülen hile ile Tekel Genel 

Müdürlüğü yapımında görülen yolsuzluk hak
kındaki soruşturma sonucunun bildirilmesine 
dair olan sözlü sorusu, Gümrük ve Tekel Ba
kanlığına gönderilmiştir. 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 

işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı (1/271) (Bütçe Komisyonuna) ; 

2. — Devlet Demiryolları ve Limanları İş
letme Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı (1/272) (Büt
çe Komisyonuna); 

3. — Orman Genel Müdürlüğü 1947 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
(1/273) (Bütçe Komisyonuna); 

4. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Ge
nel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı (1/274) (Bütçe Komis
yonuna) ; 

5. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1947 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
(1/275) (Bütçe Komisyonuna); 

6. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1947 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
(1/276) (Bütçe Komisyonuna); 

Teklif 
7. — İdareci Üyeler Kurulunun, Nakil Vası

taları hakkındaki 3827 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifi (2/70) (Bütçe Komisyonuna) ; 

Rapor 
8. — Gazianteb Milletvekili Gl. Aşir Atlı'nin, 

Genel Kurmay Başkanlarının Maraşalliğe yük
seltilmesine dair kanun teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu raporu (2/61) (Gündeme) ; 



B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Raif Karadeniz 
KÂTİPLER : Naşit Fırat (Samsun), Atalay Akan (Urfa) 

BAŞKAN —• Oturum açılmıştır. 

3. — SORULAR VE CEVAPLAR 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Ahmed 
Veziroğlu'nun, yabancı memleketlere gönderilmiş 
olan heyetlerin memuriyet, vazife ve salâhiyet-
leriyle bunlara verilen masraf ve yolluklar hak
kındaki sorusuna Başbakan Hasan Sakanın söz
lü cevabı 

BAŞKAN —• İzah edecek misiniz? 
AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 

— Evet. 
BAŞKAN — Evvelâ soruyu okutuyorum. 

20 . I X . 1947 
Yüksek Başkanlığa 

Mucip sebeplerini şifahen kürsüden arzede-
ceğim üzere aşağıdaki soruların Hükümet 
adına Başbakan tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasını saygılarımla arz ve rica ederim. 

1. — Bu takririmin tevdii tarihinde yabancı 
memleketlerde ve yahut memleketimize avdet 
etmek üzere yolda bulunan ve muhtelif mak
satlarla gönderilmiş bulunan heyetlerin sayısı 
nedir? 

2. — Dışta bulunan heyetler herbirinin ne 
gibi maksat ve vazifelerle gönderilmiştir? 

3. — Her heyeti teşkil eden zatlerin memu
riyet, vazife ve ihtisasları nedir? Bunların gidiş 
ve gelişleri ve yabancı memleketlerde kaldık
ları veya kalacakları müddetler nelerdir? 

4. — Bunlara avans, yol harçlığı, masraf 
veya sair suretlerle yapılan tediyelerin miktar
ları nelerdir? Ve nelere baliğ olacaktır? 

5. — Son iki sene zarfında İstanbul'a vazife 
veya muhtelif suretlerle gönderilip kendilerine 
harcirah vrilen, memur ve müstahdem ve va
zifelilerin sayılarının ve bunlara her ay ayrı 
gösterilmek suretiyle verilen yolluk ve masraf
larının tutarları nedir? 

G. — Isatnbul'a, Ankara'dan resmî otomo
billerinin ve hattâ hizmet kamyonetleri götü
rüldüğü doğru mudur? Ve götürenler kim
lerdir? 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Ahmed Veziroğlu 

Not — Her aya isabet eden umum masraf 
miktarlarının Sayıştay vize kayıtlarından çıka
rılarak bildirilmesini ilâveten arze ve rica 
ederim.» 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon karahisar) 
— Sayın arkadaşlar, takririmi dinlediniz bu 
takrirde üç mesele üzerinde duruyorum. 

1. — Harice heyetler göndermek israfı. 2. -
En çok yaz aylarına tesadüf ettirilmek suretiy
le harcirahlı olarak gönderilen memurlar. .'». -
Otomobil ve servis arabaları sefahati. 

Sizlere bu üç kısım şikâyetimi biraz sonra 
sıra ile tafsilâtını arzedeceğim. Daha evvel şu
nu arzetmek isterim ki, bu konular göründük
leri gibi ehemmiyetsiz değildirler. Bilâkis si
yasi ve içtimai bünyemizde işliyen karhalardır. 

Kanunun vermediği otomobilleri bütün ve
kâlet memurlarının ve halkın gözü önünde kul
lanan vekil veya müsteşar ve umum müdür
ler maiyetlerine karşı ne duruma düşerler? 
Birtakım bahane ve vesilelerle kendilerini yaz
lığa İstanbul'a maaşlarına ilâve olarak har-
cirahla gönderebilecek veyahut da Avrupa ve
ya Amerika'ya göndermek suretiyle yüksek 
ve müstesna bir lütufta bulunabilecek âmir
ler karşısında bir takım zayıf ahlâklı maiyet
ten başlıyarak âmire hoş görünme ve âmirin 
keyfine göre hareket etmenin itiyatlaşacağı 
ve umumileşeceği tabii görülmelidir. 

Bir küçük İstanbul seyahati, tetkik veya 
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mubayaa seyahati adı altında bol harcırahlı 
bir deniz aşırı seyahat. Ve tıklım tıklım eşya 
dolu bavullarla avdet. 

Hakkı olmadan Devlet vasıtalarını hususi 
zevki veya hizmeti uğrunda kullanma, 

Bütün bunlar kanuna karşı öylesine lâuba
lilikler ve millet parasını sarfetmede yahut 
millet malını kullanmada öylesine insafsızlık 
ve pervasızlıklardır ki yekûnlarının neye ba
liğ olacağını ilk nazarda tahmin etmek güçtür. 
Baş şehirde olduğu gibi bu hal derecesi ve hali 
ile mütenasip olarak muhtarına kadar inmek
tedir. O suretle ki, bizim kurduğumuz Devlet 
bizim cüssemize ve onun da yaptığı işe göre 
muhakkak ki, yer yüzünde en pahalı devlet
tir. Vergi kaynaklarım kuruturcasma sıkarak 
damla damla biriktirdiklerimiz böyle kepçe 
kepçe savrulmaktadır. Bu hallerin önüne geç
mek hem idareye hakim olan zihniyet ve ahlâ
kı tasfiye bakımından, hem de binbir sıkıntı 
pahasına toplanılan vergilerin biraz da verim
li mevzulara yatırılmasına imkân bulabilmek 
bakımından hiç şüphesiz büyük faydalar te
min edecektir. Çünkü giderek derinleşen ve ge
nişleyen bu siyasi ve içtimai yara, Devleti bir
kaç kilometre dahi yol yapamamak, birkaç 
köprü yapamamak, 10 binlerce ihtiyaca karşı se
nede mevcuda birkaç yatak ilâve edememek, 
yani en iptidai vazifelerini dahi yerine getire
memek takatsizliğine düşürmüştür. Bunların 
önlenmesi maddi ve manevi kalkınmamıza çok 
mütevazı bir başlangıç olabilir. 

Takririmi vermiş bulunuyorum, lâyık oldu
ğu ehemmiyetle nazara alınacağını ümit etmek
teyim . 

BAŞBAKAN HASAN SAKA (Trabzon) — 
Sayın arkadaşlar, biraz evvel okunan ve sonra 
izahını doğrudan doğruya soru sahibinin ağ
zından işittiğiniz suallerin cevapları büyük mik
yasta isim ve rakam ifadesini icabettirdiği için
dir ki bu altı kısma ayrılan soruları kâğıt üzeri
ne geçerek size arzetmeyi zaruri buldum. 

Mâruzâtımı bitirdikten sonra sayın arkada
şım Ahmed Veziroğlu'nun buradaki son sözlerini 
de kısaca cevaplıyacağım. 

Sayın Milletvekili Ahmed Veziroğlu arka
daşımızın yabancı memleketlere gönderilen he
yetler ve son iki yıl içinde İstanbul'a vazife ile 
giden memurlarla, İstanbul'a götürülen resmî 
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otomobiller hakkındaki sözlü soru önergesi, altı 
suali ihtiva etmektedir. 

Birinci soruda: Bu takririmin tevdii tarihin
de yabancı memleketlerde veyahut, memleketimi
ze avdet etmek üzere yolda bulunan ve muhtelif 
maksatlarla gönderilmiş bulunan heyetlerin sayı
sı nedir diye sorulmaktadır. 

Cevap: Bu önergenin tevdii tarihi olan 20 Ey
lül 1947 tarihinde Devlet daireleriyle ilgili olup 
yabancı memleketlerde veya yurda dönmek üzere 
yolda bulunan heyetlerin sayısı 26 dır heyet ha
linde olmayıp münferiden gönderilenlerin sayısı 
da altıdır. 

Sırasiyle Başbakanlık teşkilâtından dört, Mil
lî Savunma Bakanlığından altı, Dışişleri Bakan
lığından üç, Maliye Bakanlığından bir, Bayındır
lık Bakanlığından bir, Ekonomi Bakanlığından 
üç, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından bir, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığından bir, Ulaştırma 
Bakanlığından dört ve Ticaret Bakanlığından iki 
heyet ve ayrıca Başbakanlık ile Millî Savunma, 
Dışişleri Ekonomi, Tarım ve Ulaştırma Bakanlık
larından birer kişi yabancı memleketlere gönde
rilmiş bulunmaktadır. 

Biribirinin mütemmimi olarak sıralanmış 
bulunan ikinci, üçüncü ve dördüncü soruların 
karşılıklarının birden verilmesini gerek izahat 
sırasında lüzumsuz tekrarları ortadan kaldır
mak ve gerekse konunun takibini kolaylaştır
mak bakımından daha uygun görerek, bu sual
lerin karşılığını bir cevap altında yüksek he
yetinize arzediyorum. 

Müsaadenizle bu soruları aynen tekrar ede
yim :. 

İkinci soru: Dışta bulunan heyetlerin her-
biri ne gibi maksat ve vazifelerle gönderilmiş
tir?. 

Üçüncü soru: iler heyeti teşkil eden zatla
rın memuriyet, vazife ve ihtisasları nedir? Bun
ların gidiş ve gelişleri yabancı memleketlerde 
kaldıkları veya kalacakları müddetler neler
dir? 

Dördüncü soru: Bunlara avans, yol harçlığı, 
masraf veya sair suretlerle yapılan tediyele
rin miktarları nelerdir? Ve nelere baliğ olacak
tır?. 

Cevap: Başbakanlık teşkilâtına ait dört 
heyetten üçü Basın ve Yayın, birisi de Mete
oroloji İşleri Genel Müdürlüklerinden gönde-
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rilmiş ve bir kişi de istatistik Genel Müdür
lüğünden yollanmıştır. 

Basın ve Yayın Genel Müdürlüğünün birin
ci heyeti, Atlantik Siti, Neveersey'de Mayıs 
ayında toplanacak olan radyo ve telekomüni
kasyon konferanslarında, Hükümetimizi temsil 
etmek üzere gönderilmiştir. Bu heyeti Fen He
yeti Reisi İbrahim Şükrü Esgün, Ankara Rad
yo istasyonu Müdürü Nejat Saner ve Posta 
Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü 
Telgraf ve Telefon İdaresi Başkanı Necati To-
mer'den müteşekkildir. 15 Mayıs 1947 tarihin
den itibaren beş buçuk ay için gönderilmiş 
olan bu heyetin üyeleri Ekim ayı içinde mem
leketimize dönmüş bulunmaktadırlar. Bunlar
dan Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü memuru 
olan ikisine harcırah kararı hükümlerine gö
re yolluk, gündelik ve zaruri giderleri karşı
lığı olarak 30 185 lira ve Necati Tomer'e de 
dairesince 14 000 lira avans verilmiştir. 

ikinci heyet, Ankara ve İstanbul'da kurul
makta olan Radyo istasyonları için mütaahhit 
firma ile temas etmek ve diğer radyo müesse
selerinde icelemelerde bulunmak ve dört ay 
kalmak üzere Haziran ayı ortasında Amerika'
ya gönderilmiştir. Fen heyetinde âza yüksek 
Mühendis Tahsin Armay, Radyo dairesi Elek
trik Yüksek Mühendisi Seniha Eke ve Radyo 
Istanyonu Şefi Sabri Tezel'den müteşekkildir. 
Haziran ayının 14 nde memleketimizden ay
rılmış olup 24 Ekimde dönmek üzere Amerika'
dan hareket etmişlerdir, halen yoldadırlar. 
Yolluk, gündelik ve zaruri masraflarını kar
şılamak üzere hepsine 23 700 lira avans veril
miştir. 

Birinci sınıf başmakinist Suat Osmanoğlu 
ile yine birinci sınıf başmakinist Hâki Özgün'-
den teşekkül eden üçüncü heyet aynı maksat 
için 9 Haziranda dört ay kalmak üzere İngil
tere'ye yollanmıştır. İkisi de 24 Ekimde mem
leketimize dönmüşlerdir. Her ikisinin yolluk, 
gündelik ve masraflarını karşılamak için 9 800 
lira avans verilmiştir. 

Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğünden gi
den heyet ise, 4 Ağustos ile 7 Ekim tarihleri 
arasında Kanada ve Vaşington'da toplanacak 
olan Milletlerarası Meteoroloji teşekkülleri kon
grelerinde Türkiye Teşkilâtının durumunu 
belirtmek ve Milletlerarası Meteoroloji Teşkila
tındaki vazifelerin müzakerelerine iştirak et-
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mek maksadiyle 14 Temmuzda gönderilmiştir. 
Teknik müdürlerden müteşekkil olan üç kişilik 
heyet, Meteoroloji İşleri Umum Müdür Mua
vini Aziz Balkan, Hava İşleri Müdürü Şükrü 
Kurt Barlas ve Idrometeoroloji işleri Müdürü 
Tevfik Aykulu'dan mürekkeptir. Heyet üyeleri
nin herbirine sonradan mahsubu yapılmak ve 
yolluk, gündelik ve zaruri masraflarına karşılık 
olmak üzere onar bin lira avans verilmiştir. 
12 Kasımda memleketimize avdet etmişlerdir. 

Eylül ayında Vaşington'da toplanan 25 nci 
İstatistik Kongresine iştirak etmek üzere 27 
Temmuz tarihinden iki ay müddetle istatistik 
Genel sMüdürlüğünden gönderilen Dış Ticaret 
İstatistikleri Müdürü Mustafa Fotozoğlu 23 
Ekimde memleketimize dönmüş bulunmaktadır. 
Adı geçene masraflarını karşılamak üzere 7 000 
lira avans verilmiştir. 

Millî Savunma Bakanlığına ait altı heyetten 
üçü Amerikan Yardım Kanunu gereğince Ame
rika'ya harb malzemesi tesbiti için gönderil
miştir. Bunlar ayrı ayrı kara, hava ve deniz 
subaylarımızdan mürekkeptir. 

Birincisi, Kurmay Yarbay Cemal Aydınalp, 
Kurmay Yarbay Arif Güvenç, Kurmay binbaşı 
Mecit Tokcan, Kurmay Binbaşı Cahit Tokgöz, 
Kurmay Önyüzbaşı Sadri Sarp, Topçu Binba
şısı Cevat özenalp ve Muhabere Binbaşısı 
Şeref Özdilek'ten müteşekkildir. 1 Ağus
tos tarihinden itibaren 120 gün için gönderil
miş bulunan bu heyetten Kurmay Yarbay Ce
mal Aydmalp, Genel Kurmay Başkanı Orgene
ral Salih Omurtak'm heyetine iştirak etmiş 
ve diğerleri ise kışta kalacakları sürenin biti
minde yurda dönmüşlerdir. Bunların hepsine, 
yolluk, gündelik ve zaruri giderleri karşılığı 
olarak 63 000 lira avans verilmiştir. 

İkincisi, Hava Müsteşarlığı Hava Kurmay 
Binbaşısı Nevzad Göker'i, Hava Kurmay Bin
başısı Cevat Göksu ve Hava önyüzbaşısı Semih 
Yörükarslan'dan müteşekkildir. 1 Eylûldan 
itibaren 60 gün için gönderilmiş olan adı ge
çenler halen işlerini bitirmişler dönüş için va
pur beklemektedirler. Hepsine masraflarına 
karşılık 15 000 lira avans verilmiştir. 

Üçüncüsü; Genel Kurmay Başkanlığı Deniz 
Albayı Cevat Taloy, Deniz Yarbayı Vahdi Ay-
tan ve Kemal Uluergene'dan müteşekkildir. 10 
Eylûldan itibaren iki ay müddetle gönderilmiş 
olup işlerini bitirmek üzeredirler. Vapurla 
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döneceklerdir. Hepsine 15 000 lira avans ve
rilmiştir. 

Dördüncü heyet, ingiltere'den satınaldığı-
mız tayyarelerin memleketimize çabuk, sağlam 
ve her türlü noksandan âri bir surette teslimi 
için 1 Eylûldan Aralık ayı sonuna kadar bu 
memlekete gönderilmiştir. 

Hava Müsteşarlığında 260 lira ücretli Elek
trik Ustası Hüseyin Ünal, 2.30 lira ücretli Tel
siz Ustası Muhittin Göysağ, 200 lira ücretli Göv
de Ustası Hakkı Tanır ve 160 lira ücretli Ne
cati Bolar'dan teşekkül etmiştir. Hepsine mas
rafları karşılığı olmak üzere 40 000 lira avans 
verilmiştir. 

Beşinci heyet, eylül ayında Londra'da açıl
mış olan havacılık sergilerinin subaylarımız 
tarafından görülmesini faydalı olacağı düşün
cesiyle gönderilmiştir. Hava Müsteşarlığında 
Tümgeneral Muzaffer G öksen 'in, Hava Kur
mayı Talar Biringen, hava önyüzbaşısı Bur-
hanettin Göksel ve hava mühendisi yüzbaşı 
Mümtaz Külünk'ten ibarettir. Heyet 5 Eylülden 
25 gün için gönderilmiş olup bu sürenin bitimin
de yurda dönmüşlerdir. Kendilerine yolhık, gün
delik ve zaruri masrafları karşılığı olan 13 100 
lira avans verilmiştir. 

Altıncı heyet, Amerikalılarca Hükümetimize 
açılan on milyon dolarlık kredi bakiyesinden Mı
sır 'da Ismailiye yakınında Telelkebir'de bulunan 
telsiz cihazlarının alımı için gönderilmiş olup Fen 
ve Sanat Genel Müdürlüğü Muhabere Binbaşısı 
Yüksek Mühendis Enver Kutaydm ve Harbiye 
Dairesi Muhabere Yüzbaşısı Muhterem Erkmen '-
den müteşekkildir. Heyet işlerini bitirmiş ve 
kolera yüzünden Mısır'da karantina müddetini 
tamamlayınca memleketimize dönecektir. İkisi
nin yevmiye ve gündelik ve zaruri masraflarına 
karşılık olmak üzere 10 000 lira avans verilmiş
tir. Bunlardan başka Millî Savunma Bakanlığın
ca Frankfurt top cephanesi ayırımı işi için Fen ve 
Sanat Genel Müdürlüğünden Topçu Albayı Sa
dettin Evrin 20 Eylülden itibaren bir ay için gön
derilmiş ve bu müddet içinde adı geçen işini ta-
mamlıyarak yurdumuza dönmüştür. Kendisine 
bütün masraflarına karşılık olmak üzere 25 000 
lira avans verilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığından, 19 Temmuzdan 19 
Eylüle kadar devam eden Belgrat'ta yapılan 
Türk - Yogoslav Ticaret Anlaşması için 14 Tem-
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muzda gönderilen heyet bu Bakanlığın Malî ve 
Ticari Anlaşmalar Dairesi Başkanı Burhan Zihni 
Sanus, Maliye Bakanlığı Kambiyo Müdürü Nuri 
Kınık, Ticaret Bakanlığı uzmanlarından Fazıl 
Asal, Merkez Bankası Müdürlerinden Behzat Ba-
yer ve Dışişleri Bakanlığı Ticaret Dairesi Memur
larından Hayrettin İzmirli'den müteşekkildir. 
Burhan Zihni Sanus 5 Kasımda, Fazıl Asal 8 
Ekimde, Behzat Bayer 19 Ekimde, Hayrettin 
İzmirli 2 Ekimde, Nuri Kınık da bu anlaşma 
görüşmelerine iştirak ettikten sonra İtalya'da 
mevcut kambiyo takyidatı ve kontrol mevzuat ve 
tatbikatı üzerinde incelemeler yapması işi de ve
rilmiş olduğundan 18 Kasımda memleketimize 
gelmiş bulunmaktadır. Bu heyet üyelerinin yol
luk ve gündelik ve zaruri masraflarına karşılık ol
mak üzere 27 500 lira avans verilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığından gönderilen bir heyet de 
Temmuz ayı ortasında Paris'te toplanan Avrupa 
Ekonomik Kalkınma Konferansına iştirak et
miştir. Temmuz ayı sonuna kadar gönderilmiş 
olan Heyet Üyeleri Konya Milletvekili Ali Rıza 
Türel, Sümerbank Uzmanlarından Sedat Etker, 
Ulaştırma Bakanlığı Karayollar Ulaştırma Dai
resinden Talip Yenal, Devlet Demiryolları Ha
sılat Dairesi Başkanvekili Cemal Devrimel ve 
Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu Genel Müdü
rü Şefik Bakay'dan müteşekkildir. Ali Rıza Tür
el ile Cemal Devrimel, Temmuz ayı sonlarında, 
Galip Yenal, Ulaştırma Komisyonundaki görüş
melerin devamı neticesi olarak 10 Eylülde Sedat 
Etker 4 Ekimde ve Şefik Bakay da 29 Eylülde 
memleketimize dönmüşlerdir. Bunlara harcı
rah hükümlerine göre 29 344 lira avans veril
miştir. 

Dışişleri Bakanlığından 21 Ağustosta Birleş
miş Milletler Genel Kuruluna ikinci delege ola
rak gönderilen Genel Kâtip İkinci Muavini Ab
dullah Zeki Polar ile Müşavir olarak gönderilen 
Genel Murakabe Heyeti üyelerinden Mekin 
Onaran bu Bakanlığın üçüncü Heyetini teşkil 
etmektedirler. Genel Kurul toplantılarının de
vamına kadar orada kalacaklardır. Harcırah 
hükümlerine göre ikisine 15 000 lira avans veril
miştir. 

Dışişleri Bakanlığından Nev - York'ta topla
nan İstatistik Konferansına İstatistik Genel Mü
dürlüğü Müşaviri Şefik înan, Haziran ayında 
gönderilmiştir. 23 Ekimde memleketimize dö
nen adı geçene 7 750 lira avans verilmiştir. 
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Maliye Bakanlığının dört kişilik heyeti, Ey

lül aymda Lâhey'de toplanan Kongre Enternas
yonal dö Fiskalite'ye iştirak etmek ve kendile
rine bildirilen muayyen konuları Kongreden ev
vel ve sonra bazı memleketlerde incelemek üze
re 8 Ağustosda iki buçuk ay için gönderilmiş 
bulunmaktadır. Maliye Tetkik Kurulu Üyesi 
Cemal Eyüboğlu, Maliye Müfettişi Suat Başar, 
Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdür Yardım
cısı Muhiddin Gürün ve Gelirler Genel Müdür 
Yardımcısı Şükrü Bilgili'den müteşekkildir. 22 
Ekimde memleketimize avdet etmiş bulunan he
yet üyelerinin hepsine yolluk, gündelik ve za
ruri masraflarına karşılık 25 500 lira avans ola
rak verilmiştir. 

Bayındırlık Bakanlığının Heyeti; yüz mil
yon dolarlık Amerikan Yardımından bu Bakan
lığın hissesine düşen 5 milyon dolarlık malze
meyi tesellüm edip Yurda şevkini sağlamak üze
re Birleşik Amerika'ya 7 Ağustosda gitmiş bu
lunmaktadır. Şose ve Köprüler Reisliği Yol 
Bakım İşleri Şefi Yüksek Mühendis Vecdi Di
ker'le aynı dairenin Makine Yüksek Mühendisi. 
Mithat özarar bu heyeti teşkil etmektedir. İş
leri, verilen malzemenin gemilere yüklenmesi 
nihayet buluncaya kadar sürecektir. Halen va
zifeleri sona ermemiştir. İkisine harcırah kararı 
hükümleri dairesinde masraflarını karşılamak 
üzere 18 bin lira avans verilmiştir. 

Ekonomi Bakanlığı teşkilâtına ait birinci he
yet; iki kişiden ibaret olup Sümerbank tarafın
dan Japonya'dan alınacak pamuk ipliği ve men
sucatının cözleşmleri, imza ve sevkiyatını tan
zim etmek üzere Ereğli Fabrikası Müdürü Ra-
gıp Sipahi ile Bakanlık Sanayi İşleri Genel Mü
dürlüğü Müşavirlerinden Cevdet Aydınelli 19 
Martta bu memlekete gönderilmişlerdir. 25 E-
kimde yurda dönen adı geçenlerin masraflarına 
karşılık 25 500 lira avans verilmiştir. Yine Sü
merbank tarafından Bari'de açılan Şark Fuarı
na iştirak etmek üzere İzmir İncir ve Üzüm, 
Giresun, Fındık, Gazianteb Fıstık, Tarım ve Sa
tış Kooperatifleri Birliklerini temsilen Toprak 
Mahsulleri Ofisi Teknik Müşaviri Fuat Pekin, 
Sümer ve Etibanklar'ı temsilen Sümerbankm 
İstanbul Satmalma ve Nakliyat Müdürü Faruk 
Günel ve Tekel Müdürlüğünü temsilen de İs
tanbul Tütün ' ve Sigara Fabrikası Müdür Yar
dımcısı Hakkı Hirman'dan müteşekkil bir heyet 
İtalya'ya gönderilmiştir. Bu heyet üyeleri 29 
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Ağustosta hareket ederek Hakkı Hirman Müstes
na diğer ikisi 22 Ekimde avdet etmişlerdir. Hak
kı Hirman'a İtalya Tekel İdaresinin fabrika ve 
tuzlalarını incelemek vazifesi de verilmiş oldu
ğundan bu işi bitince o da geri dönecektir. Bun
ların masraflarına karşılık 15 839 lira avans ve
rilmiştir. 

Etibanka bağlı Murgul İşletmesinin tesisat 
malzemsinin İngiltere'deki imalatçı firmalar ta
rafından teslimleri fazla geciktirildiğinden, bun
ların biran evvel intacını temin etmek ve ta
mamlanması gerekli makine tesisatın İngiltere'
de veya Fransa, Belçika, İsviçre, İtalya'da as
gari teslim müddetleriyle siparişlerini vermek 
ve tesis işinde istihdamı gereken yabancı perso
nelleri seçmek üzere Türkiye Bakır Müessesesi-
Müdürü Yüksek Maden ve İzabe Mühendisi Şa
hap Bilgi bu memlektlere gitmek üzere 12 Hazi
randa gönderilmiştir. 15 Ekimde Londra'
dan yurdumuza hareket etmesi mukarrerdir. 
Kendisine bu gezisinin masraflarını karşılamak 
üzere 15 164 lira avans verilmiştir. 

Elektrik Etüd İdaresinden, Eylül başında 
Lâhey'de toplanan Dünya Enerji Konferansına 
10 Ağustosta Hükümetimizi temsil etmek üzere 
Genle Müdür Vekili Yüksek Su Mühendisi Mu
hiddin Kolin ile müşavir Yüksek Elektrik Mü
hendisi Emin Yumer gönderilmiştir. 51 günlük 
seyahatten sonra yurda dönmüş olan Emin Yu
mer'e giderken yolluk, yevmiye ve zaruri mas
raflarına karşılık 5 157 lira avans verilmiştir. 

Muhiddin Kolin, ayrıca Almanya, İsviçre ve 
İtalya'da inşa olunan santralleri görerek firma
larla temasta bulunmak üzere ve idare için iki 
uzman teminine çalışmak vazifesini de yüklen
miş bulunduğundan bu memleketlere uğramak 
mecburiyetinde kalmış ve 8 Kasımda yurdumu
za müteveccihan hareket etmesi kararlaştırılmış
tır. Masraflarına karşılık 6 907 lira avans ve
rilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının üç ki
şilik heyeti, Birleşmiş Milletler Mülteciler büro
sunun Hükümetimize vâki müracaatı üzerine, ya
bancı memleketlerdeki kamplarda mevcut müsli-
man ve Türk Kültürlü kimselerin durumlarını 
mahallen tesbit ve tefrik etmek ve memleketi
mize mülteci sıfatiyle girmelerini temin etmek 
maksadiyle Yunanistan, İtalya ve Almanya'ya 
gönderilmiştir. Bu heyeti İskân Genel Müdürü 
Dr. Cevdet Atasagun, Hıfzıssıhha okulu başmü-
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şaviri Dr. Mahmut Sabit Akalın ve îstanbul Em
niyet müdür muavini Şükrü Saip Borhan teşkil 
etmektedir. Bunlar 2,5 ay için 8 Temmuz tarihin
de gönderilmiş iseler de yapılan incelemeler çeşit
li sebeplerle tesbit edilen müddeti aşmış bulun
maktadır. Heyet üyeleri 12 Kasımda yurdumuza 
dönmüşlerdir. Üçüncü yolluk, gündelik ve za
ruri masrafları karşılığı olarak verilecek para 
miktarı 21 000 lirayı bulacaktır. Gümrük ve Te
kel Bakanlığına bağlı Tekel Genel Müdürlüğün
den üç kişilik bir heyet İstanbul'da inşaası mu
karrer sigara fabrikasını kurmak, tavlandırma 
sisteminin tütünlerimiz üzerinde yapacağı tesiri, 
bu iş için gönderilmiş olan tütünlerimiz üzerinde 
tecrübe yapılmak suretiyle inceliyerek kurulacak 
fabrikanın en önemli tesisleri hakkında katî ka-
naata varmak, Amerikan piyasasına daha fazla 
Türk tütününü idhali imkânlarını aramak, Vir-
jinya tütününün ekim, satış, manipülâsyon ve 
fabrikasyonu hakkında etüdlerde bulunmak ve ya
bancı memleketlerde ortaklık kurma mevzuların
da A.vrupa firmalariyle müzakereler yapılarak 
anlaşma imkânlarını bulmak için 29 Ağustos ta
rihinde iki buçuk ay müddetle Amerika ve Avru-

paya gönderilmiş bulunmaktadır. Tekel Genel Mü
dürü Hüsnü Kortel, ticaret ve satış işlerinde ih
tisası olan Ticaret Müdürü Kenan Yalter ve tü
tün işlerinde uzman müşavir Nurettin Ulusoy bu 
heyeti teşkil etmektedir. Nurettin Ulusoy memle
ketimize dönmüş ve diğerleri de 27 Kasımda Mar-
silyadan vapurla avdet edeceklerdir. Bu heyetin 
yolluk, gündelik ve zaruri masraflarına karşılık 
olarak 40 bin lira avans verilmiştir. 

Temmuz ayında Amerika 'da toplanan Birleş
miş Milletler İktisadi ve İçtimai Konseyi uyuştu
rucu maddeler Komisyonuna iştirak etmek üzere 
Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü 
tohum ıslah mütehassısı Fuad Eren izam edilmiş 
ve Konseydeki çalışma 12 Ağustosta sona ermiş
tir. Fakat adı geçen Amerika'daki Bakanlık 
öğrencilerinin durumu ile Amerika Ziraat nezare
tinde şubesiyle ilgili işler üstünde etüd ve incele
melerde bulunmak hususlariyle tavzif edildiğin
den 26 Eylülde memleketimize doğru hareket eden 
Bakır şilebiyle avdet etmek imkânını bulmuştur. 
Kendisine yolluk, gündelik ve zaruri masrafları
na mukabil 9 000 lira avans verilmiştir. 

Ulaştırma Bakanlığı teşkilâtından dört heyet 
ve mütehassıs yabancı memleketlere gönderilmiş 
bulunmaktadır. 
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Amerika Birleşik Devletlerinde Devlet Demir 

ve Denizyolları satın alma Komisyonu Devlet De
miryolları eski Genel Müdürü Fuat Zincirkıran'-
m başkanlığında Haliç fabrika ve havuzlar İs
letme Müdürü Fahri Tanman, Makine baş enspek-
törü Süheyl Peyker ve yüksek inşaiye mühendi
si Mesut Togar'dan mürekkep olup bu heyet ha
len Amerika'dan satınalınmış olan gemilerin 
onarma işlerinin mukavelelerini tamamlamakla 
meşgul olmaktadır. Son alman altı tane yolcu ge
misinin memleketimizde yapılabilecek tamir ve 
tadilât işlerini tesbit ve buna göre Amerika tez
gâhlarında yaptırılacak geri kalan işleri tâyin et
mek üzere, Denizyolları inşaiye mütehassısı Rem
zi Boran ile gemilerden birini getirmek için Kap
tan Aziz Derya da son zamnlarda heyete iltihak 
etmek üzere Amerika'ya gönderilmiştir. Bu he
yet bu memlekette yapılacak donanma işlerine 
ait mukaveleleri akdettikten sonra derhal yurda 
dönecek ve yapılan işlerin muayene ve kabulü 
için bir veya iki mütehassıs bırakıla
caktır. Bu heyetten Fuat Zincirkıran'-
la Fahri Tanman 1946 yılı Martında, 
Süheyl Perker 1946 Nisan ayında, Mesut Togar 
1946 yılı Kasımında, Aziz Derya ile Remzi Bo
ran da 1947 yılı Ekim ayında Türkiyeden ayrıl
mışlardır. Bunların hepsine masraflarını karşı
lamak üzere şimdiye kadar 142 044 lira avans 
olarak ödenmiş bulunmaktadır. 

Amerika ile Çekoslovakya'dan alman lokomo
tif, vagon ve tezgâhlarla, elektrik santralleri, in
şaat ve yol malzemesinin şartnamelerine göre imal
lerini muayene ve kontrol ve yapılanların teslim 
alınmaları bir zaruret olduğundan, bu işlerin ya 
tarafımızdan, gönderilecek uzmanlara yaptırıl
ması veya bu gibi hususlarla uğraşan Roberthont 
veya benzeri bir kuruma verilmesi gerekmekte
dir. Bu kurumlar muayene ve kabulleri için 
harbden evel eşya kıymetinin % 0,75 nispetin
de bir ücret alırken 1945 yılında bu miktarı 
% 3 e kadar artırmışlardır. Şu hale göre bu iş
ler hususi şirketlere yaptırıldığı takdirde bu iki 
memleketten satmalman takriben 90 milyon li
ra tutarında demiryolu muharrik ve mütehar
rik edevat ve malzemesi için 2 buçuk milyonu 
mütecaviz bir komüsyon ücreti verilmesi lâzım-
gelmektedir. Halbuki gönderilen muayene ve 
tesellüm heyetleri için aşağıda miktarları ayrı 
ayrı zikredileceği veçhile 77 400 lira sarfedil-
miş bulunmaktadır. Diğer taraftan bu memle-
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ketlere gönderilen heyetleri temsil eden zeva- | 
tin bilgi ve tecrübelerinin artması da sağlanmış I 
olacağından şüphe edilemez. 

Bu malzeme için Amerika'ya gönderilen he- i 
yet, Devlet Demiryolları Cer Dairesi Başkan 
Yardımcısı ve Lokomotif Uzmanı Yüksek Mü
hendis Nazif Kaya, izmir Halkapmar Cer 
Atelyesi Müdürü Mühendis Celâl Taner; Cer 
Dairesi Mühendislerinden Uzman Feyzulah Ül
ker, Yol Dairesi Uzmanlarından Seyfi Gürçay'-
dan müteşekkildir. Seyfi Gürçay ile Feyzullah 
Ülker 1945 yılı Kasımında, Nazif Kaya ile Ce
lâl Taner 1947 yılı Temmuzunda memleketimiz
den ayrılmışlardır. 

Çekoslovakya'ya gönderilen heyet ise, Dev
let Demiryolları tarafından bu memlekete sipa
riş edilen yük ve yolcu vagonlariyle gümrük ve 
Tekel Bakanlığının Avusturya'ya sipariş ettiği 
sarnıç vagonlarının muayene ve teslim alma ve 
yurda sevk işleriyle meşgul olmaktadır. Heyet 
Cer Dairesi Başmüfettişlerinden Mazhar Akpı-
nar ile Eskişehir Cer Atelyesi Müdür Yardım
cısı Sami Devadan mürekkep olup Ağustos 
ayında hareket etmişlerdir. Bu heyetlerin bir ay 
sonra yurda dönmeleri mukarrerdir. 

Amerika'daki muayene ve tesellüm heyeti 
üyelerinin hepsine yolluk, gündelik ve zaruri 
masrafları karşılığı olarak 59 200 lira, Çekos
lovakya'ya gönderilenlere ise 18 200 lira avans 
verilmiştir. Bu iki rakamın tutarı yukarda bah
settiğim 77 400 adedini vermektedir. 

Bundan başka Devlet Denizyolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğünce çıkarma 
gemileri ve sair liman vasıtaları (mubayaa, te
sellüm ve donatımı için Mısır'a bir heyet gönde
rilmiştir. Bu heyet Fabrika ve Havuzlar inşa-
iye Formeni Muhittin Kuş, istanbul Liman iş
letme Müdürü İhya Görgün, Güverte Enspektö-
rü Ekrem Demirdeş, Kaptan Hamdi Oğuz, Maki
nist Niyazi Gürkut'tan müteşekkildir. Bunlar
dan Muhittin Kuş 1946 yılı Aralık ayında, 
ihya Görgün ile Ekrem Demirdeş 1947 yılı Şubat 
ayında, Hamdi Oğuz ile Niyazi Gürkut'da 1947 
yılı mayıs ayında Türkiye'den ayrılmışlar ve 
bunların hepsi işlerini bitirerek yurdumuza dön
müş olup masraflarına karşılık olarak da kendi
lerine 22 913 lira avans verilmiştir. 

Bir kurtarma gemisi kiralamak üzere müta-
hassıs kaptan Eees temmuzda ingiltere'ye gön- | 
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derilmiştir. Ekim ayı sonuna kadar ingiltere'
de kalması mukarrer olup bugünlerde memleket 
timize gelmek üzeredir. Masraflarına karşılık 
G 000 lira avans verilmiştir. 

Bunlardan başka Amerika'ya 200 kişiden 
mürekep gebmi mürettebatı gönderilmiştir. Bu 
mürettebat iki Viktori ve Tanker Gemisini yur
dumuza getireceklerdir. 

Ticaret Bakanlığına bağlı Toprak Mahsulle
ri Ofisinden 5 kişilik bir heyet Ofise ait zirai, 
ekonomik, hesap ve maliye, etüd ve organizas
yon işlerini incelemek üzere 26 Temmuzda Bir
leşik Amerika ve Kanada'ya gönderilmiştir. Dış 
Ticaret Bakanlığı Teşkilâtlandırma Genel Mü
dürü Faruk Sunter, Toprak Mahsulleri Ofisi Ge
nel Muhasebe Müdürü Hesap Mütahassısı Ek
rem Barlas, Etüd ve Organizasyon Servisi Mü
dürü organizatör Behçet Ongay, Hububat Müta-
hasısı Ziraat Mühendisi Feridun Üstün ve istan
bul Bölge Müdürü Zirai Ekonomi Mütahassısı 
tlhami Masar'dan mürekkeptir. 

Üç ay için bu memleketlere gönderilmiş olan 
Bu Heyet 12 Kasımda memleketimize avdet et
miş bulunmaktadır. Heyet üyelerinin yolluk, 
gündelik ve zaruri masraflarını karşılamak üze
re 68 bin lira avans olarak verilmiştir. 

Ticaret Ofisinden iki kişilik bir heyet te Hin
distan'dan yedi milyon kilo jüt muamelâtı 
müsaadesini istihsal ile bunları piyasadan satm 
alarak memleketimize şevkini sağlamak maksa-
diyle gönderilmiştir. Bu Ofisin Ticaret Müdü
rü Hikmet Kavalcıoğlu ve Mensucat Mühendisi 
Cemil Sukıye'de,n mürekkep olan bu heyet 30 
Martta hareket ederek 29 Eylülde memleketi
mize dönmüşlerdir, ikisine de masrafları için 
30 bin lira avans verilmiştir. 

Böylece önergenin tevdii tarihinde yabancı 
memleketlerde veya yolda bulunan heyetleri
mizin durumlarını birer, birer açıklamış bulu
nuyorum. Bütün bu heyetlere harcırah kararı 
hükümlerine göre yolluk, gündelik ve zaruri 
masraflarını karşılamak üzere avans olarak 
ödenmiş olan para 881 308 liraya baliğ olmak
tadır. Verilen avansların ekseriya ihtiyaç mik
tarından fazla olduğu ve hakikî masraf mikta
rının mahsup muamelesinin yapılmasından son
ra elde edileceği gözönünde tutulacak olursa 
heyetlerin hakiki masraflarının yukarda verdi
ğim rakamın altında kalacağı şüphesizdir. 

Bu heyetlerden başka içişleri Bakanlığı ta-
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rafından 4489 sayılı Kanun gereğince bilgi, gör
gü ve ihtisaslarını artırmak ve idari konular 
üzerinde incelemeler yapılmak üzere 13 kayma
kamımız Avrupa'nın muhtelif memleketlerine 
gönderilmiş bulunmaktadır. Bunların yabancı 
memleketlerdeki staj süreleri şimdilik bir yıl
dır. Bunların masrafları da 32 037 lira tut
maktadır. 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri 
Reisliği Şehircilik Fen heyeti Fen memuru 
Ferit Ali örs 'de aynı kanun hükümleri gere
ğince meslekî bilgisini artırmak ve şehircilik 
konusu üzerinde staj yapmak için Paris'e gön
derilmiştir. Kendisine yol parası verilmediği gi
bi orada bulunduğu müddetçe ne masrafı ve 
ne de gündeliği verilmiyecektir. 

Biri Afganistan'a diğeri Fransa'ya iki Jan
darma Yüzbaşısı gönderilmiştir. Muzaffer Bö
rekçi Afgan Hükümetinin Jandarmasını ten-
sika memur olarak bu Hükümetin isteği üze
rine üç sene için 9 . VI . 1947 tarihinde gönde
rilmiştir. Yol gideri ile aylığı bu hükümet ta
rafından verilmektedir Menıduh Ergül Fran
sa'da altı ay kurs ve Jandarma tatbikatı gör
mek üzere 1 . X . 1947 tarihinde gönderilmiş 
olup kendisine masraflarını karşılamak üzere 
4 000 lira avans verilmiştir. 

Yukarda saydıklarım, sorunun istihdaf et
tiği heyetler arasına girmemekle beraber sıra
sı gelmiş iken bu izahatı da vermeyi faydadan 
uzak bulmuyorum. Gerek 4489 sayılı Kanun ge
reğince gönderilenleri ve gerekse bu iki Jan
darma Subayı ile 200 kişilik gemi müretteba
tını birinci soruyu cevaplandırırken verdiğim 
heyet sayısına ithal etmediğim gibi bunlara ya
pılan masrafları da heyet üyelerine verilen 
avans rakamları içine katmamış bulunuyorum. 

Devletlerarası müasebetlerin ikinci cihan 
harbinin devamı müddetince geçirdiği bir du
raklama devresinden sonra birdenbire inkişaf 
ederek büyük bir ölçüde arttığı hepimizin ma
lûmudur. Bu inkişaf devresinde beynelmilel 
konferans ve toplantılara hemen her devlet 
büyük bir iştirak arzusu gösterirken bizim 
durumumuz itibariyle bundan vareste kalmak-
lığımız hiçbir zaman tecviz edilemezdi. Dik
kat buyurulacak olursa, yukarda arzettiğim 
heyetlerin büyük bir kısmı bu zaruret neticesi 
beynelmilel toplantılara iştirak maksadiyle 
gönderilmiş ve bu temaslarda memleketimiz 

.1947 O : 1 
için hayırlı ve faydalı sonuçlar elde edilmiş
tir. 

Harbin memlektimizin iktisadi durumu 
üzerindeki tesirleri de çok büyük olmuştur. İs
tihsal ve ulaştırma vasıtalarında hâsıl olan 
azalma ve noksanlıklar memlektimizde büyük 
sıkıntı doğurmuş bunların ilk fırsatta sağlan
ması çarelerine tevessül olunmuştur. Yaban
cı memleketlere gönderilen heyetlerin bir kıs
mı da bu ihtiyaçlarımızın temini gayesine ma
tuf olarak yollanmışlardır. Bunların dışında 
kalan ve Millî Savunma Bakanlığından gönde
rilen heyetlerin hangi maksatlarla yollanmış 
bulundukları yüksek heyetinizce malûmdur. 

Bu heyetleri teşkil eden arkadaşlar istihdaf 
edilen gayeyi tahakkuk ettirebilecek evsaf ve 
kabiliyetteki elemanlardır. Bunlar seçilirken 
daireleri gereken titizliği göstermiş ve her 
şeyden evvel elde edilecek sonuç ve randıman 
gözönünde tutulmuştur. Bu işde hatır ve gö-
nülün rol oynadığını hiç zanetmiyorum. Çünkü 
isimlerini ve vazifelerini birer birer saydığım 
bu memurların arasında gönderilen heyetin 
vazifesi ile velev çok uzaktan rabıta ve alâkası 
bulunan bir kimseye dahi tesadüf edilme
mektedir. 

Sayın arkadaşımın heyetler hakkındaki so
rularını cevaplandırdıktan sonra diğer sorula
rına geçiyorum. 

5 nci soru: Son iki sene zarfında İstanbul 'a 
vazife veya muhtelif suretlerle gönderilip ken
dilerine harcirah verilen memur ve müstahdem 
ve vazifelilerin sayılarının ve bunlara her ay 
ayrı ayrı gösterilmek suretiyle verilen yolluk 
ve masraflarının tutarları nedir? 

Arkadaşımız önergesine ilâve ettiği bir not
la, her aya isabet eden umum masraf miktar
larının sayıştay vize kayıtlarından çıkarılarak 
bildirilmesini istemektedir. 

Yüksek Heyetinize bu suale ilgili olarak ve
receğim rakamlar sırf Sayıştaym vizesine tâbi 
olan dairelere ait olmayıp bu murakabenin dı
şında kalan Devlet İktisadi Teşekküllerini de 
ihtiva etmekte olduğundan, arkadaşımın soru
suna arzu ettiğinden daha geniş bir cevapla 
karşılık vermekteyim. 

Genel muvazeneye dâhil dairelerden, kat
ma bütçelerden ve Devlet İktisadi Teşekkülle
rinden son iki sene zarfında İstanbul'a vazife 
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ile gönderilen ve 4397 memur ve hizmetlilerin 
burada ayrı ayrı isimlerini okumak ve tavzif 
edildikleri görevleri birer birer saymakla sayın 
arkadaşlarımın vakitlerini beyhuda yere kul
lanmış olacağım gibi, bunun bir faydasını da 
görmemekteyim. 

Bu itibarla ay itibariyle gidenlerin aded ve 
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yolluk, gündelik ve zaruri masraflar karşılığı 
olarak verilen paranın miktarım zikretmekle 
iktifa edeceğim. 

1946 yılı Ocak ayından 1947 yılı Eylül ayı 
sonuna kadar İstanbul'a vazife ile giden memur 
ve hizmetlilerin hesapları ve bunlara verilen 
avans tutarı şunlardır : 

1946 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1946 
» 
» 

• 1947 
» 
» 
» 
» 
» 
,» 
» 
» 

yıllar 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

yılı 
» 
» 

ı Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 

aylarında 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ayında 
.» 
» 

Yekûn 

303 kişi 
306 
369 
330 
601 
474 
604 
503 
425 
177 
146 
159 

4397 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

gitmiş, 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

58 499,90 
49 025,76 
54 575,29 
54 966,35 
74 008,32 
86 275,79 

130 619,54 
105 994,37 
70 190,23 
28 038,58 
22 568,65 
23 302,57 

758 065,35 

lira 
;» 
;>> 
i» 

;» 
,» 
;» 
!» 
» 
i» 

» 
:» 

avans v 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

eriln 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Bu duruma göre; 1946 yılı Ocak ayından 
1947 yılı Eylül ayı sonuna kadar 4 397 memur 
ve hizmetli vazife ile İstanbul'a gönderilmiş ve 
bunların harcırah hükümleri dairesinde tahak
kuk edecek yolluk, gündelik ve zaruri mas
raflarına karşılık olarak da 758 065 lira 35 ku
ruş ödenmiştir. 

Verilen bu paranın büyük bir kısmı avans 
şeklinde olup henüz mahsup muameleleri ya
pılmış değildir. Avansların bu işlemleri yapı
lınca bu miktarın daha az tutacağı şüphesizdir? 

Altıncı soru : İstanbul'a, Ankaradan resmî 
otomobillerin ve hattâ hizmet kamyonları gön
derildiği doğru mudur ve götürenler kimlerdir? 

Bu soruya cevap vermeden evvel şunu arze-
deyim ki, 3827 sayılı Nakil Vasıtaları hakkın
daki Kanunun ikinci maddesi kimlere binek oto
mobili tahsis edileceğini tâyin etmiştir. Kendi
lerine otomobil tahsis edilenler bu otomobili is
tediği yerde kullanmak yetkisine sahip bulun
maktadır. Bu itibarla kanunun verdiği bir hak
kın istimalinden dolayı kimseye sual tevec
cüh etmez. Bu meyanda İstanbul'a giden ba
kanlar eğer otomobillerini de beraber götürmüş-
lerse onlara bu hususta bir mesuliyet teveccüh 
edemez. Zira kanuni haklarını kullanmışlardır. 

Bunların dışında kalanları sırası ile arzedi-

yorum. 
Başbakanlık Meteoroloji İşleri Genel Müdür

lüğünün gezici istasyonlarına mahsus bir kam
yonu, bu istasyonlara ait bir ekiplik levazımı, 
Boğazlar ve Trakya bölgesine götürmek için 
gönderilmiştir. Halen Boğazda kurulmakta olan 
önemli bir rasat istasyonunun inşası işinde ça
lıştırılmaktadır. Bu ayın sonunda Ankara'ya 
döneceklerdir. Gerekirse tekrar gönderilecektir. 

Tapu ve Kadastro Genel -Müdürlüğünde, Kar
tal ve Bostancı kadastro işlerinde kullanılmak 
ve memurları ve mesaha aletlerini iş yerine gö
türüp getirmek üzere bu yıl içinde bir arazi 
kamyoneti satınalmmış fakat, ödenek kâfi gel
mediğinden bu kamyonetin karoserisi yaptırıla
mamış ve mesai mevsiminde istifade imkânı hâ
sıl olamamıştır. Kadastro çalışmalarına hız ve
rilmesi mukarrer bulunduğundan Kartal ve 
Bostancı işlerinin geri kalmaması için Ankara 
Kadastro işlerinde kullanılan kamyonet muvak
kat bir zaman için Kartal kadastro hizmetlerine 
tahsis edilmiştir. Bu kamyonet 25 Temmuzda 
gönderilmiş ve 2,5 ay kadar bu işlerde kullanıl
mıştır. 

Millî Savunma Bakanlığı Harita Genel Mü
dürlüğünden 4420 plâka numaralı Şevrole kam
yonu İstanbul ve Trakya bölgesinde vazifeli. 5 
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numaralı Astronomi postasının nakil işlerinde ! 
kullanılmak üzere gönderilmiştir. 3 . I I . 1947 | 
tarihinde Ankara'ya gelmiştir. I 

Askerî Fabrikalar Genel Direktörlüğünden j 
de 14 . I I . 1946 tarihinde Akyazı Kereste Fabri- j 
kasının çevresindeki ormanların verim duru- I 
munu incelemek ve buna göre fabrikanın çalışma | 
veya kapatılması hususunda kati bir karara var- | 
inak üzere Genel Müdür beraberinde Ticaret Şu- | 
besi Müdürü Yarbay Sami Öğer bulunduğu hal- i 
de resmî otomobille-Akyazı'ya gidilmiş ve in
celemeden sonra Adapazarı Silâh Tamirhanesi 
ve istanbul fabrika ve müesseselerinin senelik 
imalât durumları tâyin edilerek 2 . XTI. 1946 ; 
tarihinde dönülmüştür. Kendilerine yol]tık ve- \ 
rilmemiştir. j 

İçişleri Bakanlığından Halûk Nihat Pepeyin j 
Emniyet Genel Müdürü iken Nisan ve Mayıs ay- j 
lan içinde 101 plâka numaralı otomobili tetkik ! 
gezisi için istanbul'a götürmüştür. Temmuz ayı | 
içinde Emniyet Genel Müdürlüğünün 109 sayılı \ 
otomobili tamir için İstanbul'a gönderilmiştir. j 

Maliye Bakanlığına bağlı Millî Piyango Ida- i 
resine ait kamyonet 7 Ağustosa İstanbul'da ya- i 
pılan çekilişte küreler ve teferruatını şehir dâ- ! 
İnlinde taşımak üzere İstanbul'a gönderilmiştir. ' 

Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarı Yüksek Mü- I 
hendis Ferdi Çağan Birinci Bölge Müdürlüğü ; 
çevresinde yapılmakta olan çeşitli Bayındırlık j 
işlerini yerlerinde incelemek ve gereken direk- ! 
tit'i vermek üzere Haziran ayında beraberinde j 
makam otomobilini İstanbul'a götürmüştür. Yi- i 
ne bu çevredeki Devlet yollarının incelenmesi i 
için Şose ve Köprüler Dairesi Reisi Yüksek Mü- j 
hendis İkbal Âdil Sungu, Yol Bakım İsleri Şefi i 
Yüksek Mühendis Vecdi Diker, çok dağınık ve j 
uzak yerlerde bulunan bu incelemeleri yapmak j 
üzere 1946 yılında 3 ve 1947 yılında da Ameri- j 
kan Heyetine refakat etmek üzere 4 defa bu iş- j 
ler için kullanılmakta olan otomobili beraberle- j 
rinde İstanbul'a götürmüşlerdir. j 

Ekonomi Bakanlığından Sümerbankm Gem- ! 
. ! 

lik Fabrikasının otomobili Alman Profesörü | 
Bergius'ü Temmuz ayında istanbul'a götürmüş- | 
tür. Yine Temmuz ayı içinde bu fabrikanın oto- i 
mobili tamir ve boya için İstanbul'a gönderi]- j 
mistir. i 

1946 yılının Aralık ayı içinde Gümrük Mu- ; 
hafaza Genel Komutanı Tümgeneral Emin Çı- ; 
nar 120 sayılı hizmet otosunu İstanbul ve Trak-
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ya bölgelerinin teftişi maksadivle bu yerlere 
götürmüştür, 

Tarım Bakanlığından, Ankara Teknik Ziraat 
Müdürlüğüne ait 2789 sayılı kamyon malzeme 
almak ve getirmek üzere bir hafta için İstan
bul 'a gönderilmiştir. 

Arkadaşlar, bu altı sualin icabettirdiği ra
kamlar ve cevaplar birer birer huzurunuza ar-
zedilmiş bulunuyor. Bir cihetten arkadaşım 
Veziı oğlu'na teşekkür etmek istiyorum, o 
da bereket versin ki, iki senelik âmme hizmet
lerinde müstahdem personelin harekâtını ve dı-
şarda toplanan kongre ve konferanslara iştirak 
eden heyetlerin adedlerini sordular, on beş se
neliğini sorsalardı huzurunuza nasıl bir ciltle 
çıkacağımı tasavvur buyurursunuz. Hattâ bana 
öyle geliyor ki, bilerek, bu soruda personelin 
bazı şeylerini de açık bırakmışlardır. Pekâlâ 
dâhilde âmme hizmetiyle görevli memurların 
nakil ve becayiş harcırahlarını da sorabilirlerdi. 
Fakat zannederim ki, sualleriyle istihdaf ettik
leri neticelere bu kısmı ilâve buyurmadılar. 

Şunu düşündüm, hem Hükümeti vakit ziya
mdan kurtarmak, hem de bu yolda sualleri or
tadan kaldırmak için bu nevi personele ait 
işlerin adedlerinin ve istihkaka taallûk eden 
masraflarının tahlilini İstatistik Umum Müdür
lüğüne bir vazife olarak verelim ve bu malû
mat onun eliyle her sene neşredilmekte olan 
maliye istatistiklerine konsun. Bütün arkadaş
lar bu kayıtlardan istifade ederek suallerini 
tevcih etsinler. Bu gibi işlere müteferri olan 
hususat, kolaylıkla ve az zamanda belli ol
makla, toplanmak istenilen neticelerini orada 
görmek suretiyle bu gibi şeylere mahal 
kalmazdı. 

Şimdiye kadar müteamel olmıyan bu sual
leriyle, arkadaşım ne gibi malûmat elde etmek 
istediğini ve bu malûmatın kendisi için ne gibi 
siyasi gayelere hizmet edeceğini, beni istidlal 
suretiyle söylemek külfetinden kurtarmış olu
yorlar. Kendileri bu maksadı açıklarken bun
ları uz::ii uzadıya sayıp döktüler. 

Bir noktayı belirtmek isterim. O da şudur: 
Yabancı memleketlerde toplanan kongre ve kon
feranslara, göya biraz da himaye yolu ile, gön
derilen heyetlere büyük mikyasta harcırah, yev
miyeler verilmek suretiyle, kendilerinin ifadesi 
veçhile, damla, damla, toplayıp kepçe kepçe sar-
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fettiğimiz fakir memleket paralarını bir israf man
zarası hâlinde gösterdiler Arkadaşımdan çok rica 
ederim, biraz da fuzuli telâkki ettikleri bu 
iştiraki yapan devlet acaba yalnız biz miyiz ? Bu 
konferansların esas hedef ve maksat! ariyle alâ
kaları ve malî durumları bizimki kadar olmıyan, 
hattâ bizimle hiç ölçülemiyecek kadar fakir mem
leketler heyetler göndermektedir. Bu memleketle
rin, millî menfaatleri mülahazasiyle, yapmakta 
oldukları bu fedakârlıkları birer birer toplayıp da 
mukayeseli rakamlarla huzurunuza gelmiş olsa
lardı, bu rakamlarla, bizim Hükümetlerimizin bu 

hususta ihtiyar ettikleri masrafların israf olup 
olmadığını belirtmiş olurlardı ve böylelikle 
hayırlı bir iş yapmış bulunurlardı. Biz Birleş
miş Milletlerin ideallerine ve hedeflerine çok 
esaslı bir surette bağlanmış bir milletiz. Böyle 
toplantılara iştirakle büyük menfaatler elde ede
ceğimizi ümit etmekteyiz ve bu güne kadar elde 
ettiğimiz millî menfaatlerin miktarını elbette ra
kamla ifade etmek de mümkün değildir. Çok ri
ca ederim, bizden evvelkilerin yaptığı gibi, bi
zim ve bizden sonra geleceklerin dahi yapacağı 

« ve bu memleket için çok hayırlı menfaatler te
min edecek olan bu siyasi iştirakler hususunda ta
sarruf kâr bir zihniyet izhar buyurul maması ge
rektir. Bilâkis bundan elde ettiğimiz kazançlar 

» maddi fedakârlıklarla ölçülemiyecek kadar bü
yüktür. (Soldan doğru sesleri) 

AHMED VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Sayın arkadaşlar; tetkik seyahatları hak
kındaki sorumu cevaplandıran muhterem Baş
bakana teşekkürlerimi arzederim. Ancak sa
yın Başbakan bu tetkik seyahatma gönderilen
ler arasında faydalı olanları belirtmiş olmasına 
rağmen bu seyahatlar arasında lüzumsuzlarını 
ve faydalanılmamış olanlarını belirtmemiş ol
duğu için söz almış oluyorum. (Soldan, han
gisi sesleri). Arzedeceğim efendim. 

(Hangisi sesleri). 
Şimdi birer birer hepsini arzedeceğim. Biz 

Birleşik Amerika'ya gönderilen ve lüzumlu 
bulunan heyetlerin gönderilmesinde kendile
riyle beraberiz. Takdir ediyoruz. Lüzumsuz
larından bahsettim, sayın arkadaşlar. Bu lü
zumsuzların hepsine temas etmek imkânı olma
dığı için ancak birkaçına temas edeceğim. 

Sayın arkadaşlar, Maliye Bakanlığı döviz 
darlığı sebebiyle memleketin ve Devlet dairele-
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rinin en mübrem ihtiyaçları için yaptıkları mü-
racatlara menfi cevap vermek zorunda bulunu
yor. İhracatımızdan ve diğer kaynaklar
dan Merkez Bankasının eline geçen dövizler 
ihtiyacımızı karşılıyamadığından Merkez Ban
kası mütemadiyen altın satmak zorunda kal
mıştır. Hal böyle iken Maliye Bakanlığı birta
kım lüzumsuz Avrupa seyahatları için bir sürü 
döviz israf etmektedir. 

İşte. bu hususu birkaç misal ile tebarüz ettir
meye çalışacağım: Gelirler Umum Müdür Mu
avini, Bütçe Umum Müdür Muavini ve Maliye 
Müfettişi Lâhey'de toplanan Vergi Konferan
sına iştirak için 1947 Ağustosunda gittikleri ve 
iştirak edilmesi zaruri bir konferans ise bu he
yetin bir kişi olarak gönderilmesi maksadı te
mine kâfi değil midir1? (Soldan, değildir ses
leri). 

Esasen bu heyete dâhil olan Maliye 'Müfetti
şinden başkası yabancı dil dahi bilmez. (Sol
dan, bilirler sesleri). 

Bendeniz bilmediklerini arzediyorum. 
Bunlardan diğer birisi hususi kanuna göre 

yalnız maaşı ile (Bilirler sesleri), ve bunlardan 
diğer birisi hususi kanuna göre yalnız maaşı ile 
ve iki sene müddetle şahsi tetkikatı için müsaa
de aldığı ve muamelesi de böyle yapılmış oldu
ğu halde sonradan bir zatın yardımiyle bu he
yete katılmıştır. (Kim sesleri). İsmi vardır 
bendenizde, arzedebilirim, fakat müsaade eder
seniz bu ismi Sayın Başbakana arzedeyim. 
(Biz de duyalım sesleri, açık konuş sesleri). 

Yine bu cümleden olarak Maliye Bakanlı
ğından bir heyet konsoloshane teftişi yapacak
ları bahanesiyle Avrupa'nın muhtelif yerleri
ni gezmeye gitmişlerdir. 

Yine aynı Bakanlıktan, öğrenemediğim bir se
beple diğer bir heyet de 1947 Temmuzunda Avru
pa'ya gönderilmiştir. Şimdi Sayın Başbakanın 
izah ettiği heyetlerin içindedir. Söylendiğine göre, 

j bu heyetin gönderilmesindeki hakiki sebep, heyete 
I dâhil bazılarının yüksek mevkili ve nüfuzlu ze-
! vat tarafından kavrılanlardır. İsimleri var-
I dır bendenizde. (Okuyunuz sesleri). 
! Başbakana arzedeceğim müsaadenizle.. 
j Yine bu cümleden olarak hukuk başmüşaviri 
i ile müsteşar muavini bu yıl yaz aylarında Devlet 
j dâvalarının sureti takibi hakkında tetkikatta bu-
! lunmak üzere İtalya ve İsviçre'ye gönderil-
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miş; bunlardan birisi hiç bir yabancı dil bilmez 
ve diğeri ise yalnız almanca ve biraz fransızea ; 
bilirmiş. j 

EŞREF DÎZDAR (Giresun) — Misle olur ! 
mu Ahmed Bey?. i 

AHMED VEZlROĞLÜ (Devamla) — Miş de- | 
ğil, bilir, yalnız biraz olmak şartiyle almanca ve 
fransızea bilir. 

Muhterem arkadaşlar; bu anlaşılması haki
katen zor bir mesele oluyor. îtalyada Devlet dıV 
yalarının takibi usulü kanunları mı öğrenilecek? 
Eğer maksat bu ise oraya kadar gitmiye ne ha
cet. Bu husustaki italyan mevzuatının öğrenil
mesi zaruri ise o mevzuatın buraya getirilmesi 
daha münasip olmaz mı idi? 

Sayın arkadaşlar; bunları kendi kanaat ve 
görüşlerim olarak arzediyorum. Muhterem 
Heyetinizin de herhalde bunu böyle kabul etme
sinde ısrar etmiyorum. Beğenmediklerinizi 
kabul etmezsiniz. 

Arkadaşların söylediklerine göre müsteşar 
muavininin ailesiyle bu seyahati birlikte yap
masından maksadı İsviçre'de tahsilde bulunan 
oğlunu görmek içindir. Gayrisi lâfü güzaf. Bu 
mevzuda ayrıca şurasını da ilâve edeyim ki, 
bunlardan birisine vapurla memlekete dönmesi 
gecikecekse ve tayyare ile gelmesi epey zaman ev
vel bildirilmiş olmasına rağmen henüz dönme
diği söyleniyor. Şimdi farkına varmadım, dö
nenler içinde varsa o başka. 1946 yılında Güm
rük ve Tekel Bakanlığı hesabına, tetkikatta bu
luşmak üzere x\merika'ya bir maliyeci gönderil
miş. Bu zat ingilizce bilmez ve Tekel mevzu-
uııdan da anlamazmış. Hele bira fabrikası gibi 
sınai işlerle hiçbir iştigal ve münasebeti de yok
muş. Tekel heyetinin başkanı olan bu zata kül
liyetli miktarda da harcırah verilmiş. 

îşte görülüyor ki, gönderilen heyetler içinde 
seçilen memurlarda ihtisas bakımından da hiç 
isabet yoktur. 

Yine Tekel'de bir heyetin ingiltere'de tet-
kikatını bitirip Amerika'ya geçtiğini gazetelerde 
okudum. Görüyorsunuz bu zevkli seyahatler de
vam ediyor. Avrupa'da işçilerin sosyal durumu
nu tetkik için bir heyet daha tertiplenmek üze
redir. Bilir misiniz bu maksatla Avrupa'ya 
kimlerin gönderilmesi düşünülüyor? Tekel Neş
riyat Şubesinden bir bayanla, Genel Müdürlük 
ressamı ve bir fotoğrafçısı. Eğer bu doğru ise 
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işçilerin durumlarını tetkik işi nerede fotoğrafçı
lık ressamlık nerede? 

Bayan'a gelince: Gazeteleri takip ve cevap 
tertibi ile ihtısaslanmış olması icabeder. Amele
nin sosyal durumunu tetkik ise büsbütün başka 
bir iştir. Bu ne 

Bu neviden israflara diğer bir misal daha: 
Harb senelerinde askerî fabrikalar başında bulu
nan bir zat teknik ve modern harb imalâtı hak
kında tetkiklerde bulunmak üzere ingiltere'ye 
gönderilmiş. Bu zat bir seneden fazla bir zaman 
yurt dışında kaldıktan ve memleketimize avdet
ten sonra başka bir kıtaya verilmiştir. Şu hale 
göre bu maksat için sarfedilmiş olan bu para ve-
rilmiştri. Şu hale göre bu maksat için sarfedil
miş olan bu para yabana atılmış demek olmaz 
mı? 

EŞREF DİZDAR (Giresun) — Doğru ise ha
kikaten öyledir.? 

AHMED VEZlROĞLÜ (Devamla) — Doğru
dur, bendeniz Sayın Başbakana ismiyle arzedebi-
lirim. 

Maksat o fabrikaların istifade etmesi için bir 
seneden fazla ecnebi memlekette kalmış olmasına 
ve külfet ve masraflar yapılmış olmasına göre 
avdetinden sonra kıtaya verilmiş. [Tetkik seya
hati masrafı havaya gitti.] 

Sayın arkadaşlar, seyahat iptizalinden bir nu
mune daha; Maliye Bakanlığı Teftiş Heyeti Rei
siyle iki maliye müfettişi olduğu halde ve söylen
diğine göre Avrupa'ya gönderiliyor, işin garibi, 
bunlara, tetkik edecekleri mevzular bile verilmi
yor. işin garibi, bunlara tetkik edecekleri mevzu 
bile verilmiyor. Şayet tetkik mevzuu varit idiy
se bile, bakanlığın emrinde Avrupa'da stajda bir 
çok Maliye müfettişlerimiz vardır. Bu tetkikler 
için buradan heyetler göndermeye ne lüzum var
dır? Bunlara verilecek talimatla bu hizmet pekâlâ 
görülemez miydi. 

Yine arzettiğim cümleden olmak üzere Maliye 
Bakanlığı Kalemi Mahsus Müdürünün istanbul'
da bankalarda tetkikatta bulundurulan bankalar 
murakibine yardım bahanesiyle gönderilerek har- ' 
çıralı ve yevmiye aldığı ve bu zata aynı vazifeden 
dolayı 31 Mayıs 1947 denberi ayrıca üçte 
bir nispetinde vekâlet maaşı da verildiği ha
kikati halde tetkik seyahatinin bir bahane
den ibaret olduğu söyleniyor. Haddi za
tında bir hususi kalem müdürünün asli va
zifesinden başka bir vazife ile uğraşmaya vakit 
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bulabileceği tasavvur olunabilir mi? ilâve ola
rak bu zatın memuriyet bahanesiyle İstanbul'da 
istirahet ettiği ve üstelik bakanlık otomobille
rinden birini emrinde bulundurduğu da söyle
niyor. Gene bu tetkik mevzularından biri de 
Toprak Mahsulleri Ofisinden 5 kişilik bir he
yet Amerika'ya gönderilmiş. Biraz evvel Sayın 
Başbakan da bu kürsüden arzettiler, bendeniz 
bunun üzerinde daha fazla tafsilât arzedeceğim : 
Bu seyahatin ne kadara mal olduğunu şimdi ha-
tırlıyamıyorum, yazdım fakat şimdi hatırlıyanlı
yorum. 

Heyetin tetkik edeceği işlerin bir cetvelini 
gördüm, ibretle görülmeye değer sanıyorum ki, 
müsaadenizle bu cetveli de huzurunuzda arzede-
yim. 

Heyet 4 madde üzerinde, şu mevzuları tetkik 
için Amerika'ya gönderilmiş : 

1. — Zirai işler üzerinde yabacağı tetkikler, 
aynı madde içerisinde hububatın istandardizas-
yonu, ambarlama işleri, muhafaza yerleri, hubu
bat zararlariyle mücadele. 

Bu konular Ziraat Bakanlığı mütehassısları
nın bilmesi lâzımgelen bir mevzu değil midir? 
(Gürültüler, bilemez sesleri). 

Bendeniz öyle olduğunu kabul ediyorum. 
Siz de böyle olduğunu kabul edebilirsiniz. 

2. — Ekonomik işler : 
Fiyat tekevvünü ve Hükümetin fiyat tesbiti 

işleri, Amerika Hükümetinin müstahsili hima
ye politikası, icra tarzı ve usulleri, ihracat esas
ları ve sözleşmeleri. 

Arkadaşlar; ihracat işleri, bilirsiniz, bizde 
zaten düzenlenmiştir. 

Borsalar : 
Bunlar bilinmiyen şeyler midir? Ofis bilmi

yorsa oradaki ticaret ataşesinden, sefaretten 
soramaz mı idi? 

3. — Hesap işleri ve maliye : 
Hesap sistemleri; hesapların tutulmasından 

takip olunan usuller, hesap işlerinde makinele
rin kullanılması, müstahsili himayede finasman 
usulleri, bütçe tatbikatı, sigorta işleri. 

Bunlar ticari ve iktisadi ilimlerde tedris 
mevzuu olan konular değilmidir? Hesap makine
lerini kullanmak için bizde müessese mi yoktur. 
Cumhuriyet Bankasından, îş ve Ziraat Banka
larından öğrenemezler miydi? ) 

Tetkik konusu olarak verilmiş olan 4 ncü | 
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madde etüd ve organizasyon işleri arasında da 
hayretimizi mucip olacak meseleler vardır. Ek
mek pişirme ve dağıtma işleri gibi. Daha neler, 
neler vardır. Fakat vaktinizi israf etmemek için 
bu kadarile kısa kesiyor, diğer hususata geçi
yorum. 

Muhterem arkadaşlar; içte, dışta, harcırah 
çıkarmak ve gezmek bahanesiyle daha birçok 
tetkik, mubayaa, daha bilmem ne adlarla seya
hatler tertip edilmiş, bendenizde, membamdan 
aldığım listesi vardır ve heyetlerin gönderilmiş 
olduğunu biliyoruz. Danasını söylemek başınızı 
ağrıtmak olur. Daha önce de arzettiğim gibi bu 
kabil hareketler, millet parasının icapsız yere 
israfı doğurmakta ve memurlarımız arasında 
ahlâkî çöküntülere yol açmakta olduğu aşikâr
dır. 

Muhterem arkadaşlar; bundan evvelki Bir
leşimlerden birinde, Senihi Yürüten arkadaşı
mız mevcut mevzuata rağmen, Devlet Teşki
lâtı emrine verilmiş olan nakil vasıtalarını 
maksat dışı kullananlar hakkında Muhterem 
Heyetinizi yeter derecede tenvir etmişti. Sa
yın Başbakanın, bu mevzu hakkında kötüye 
kullanıldığını (hicap duyuyorum) kelimeleriy
le teyit etmiştir. Ben bugün bu mevzua bir 
başka yönden temas etmekte fayda görüyorum. 
Bilindiği üzere 3827 sayılı Kanunun 15 nci mad
desine aykırı olarak, nakil vasıtalarım tahsis 
olunduğu işin gayrisinde veya şahsi hususlarda 
kullananlar ve hulâsa olarak sözünü ettiğimiz bu 
maddenin şümulüne giren yasaklara riayet 
etmiyenler hakkındaki konuya temas edeceğim. 
Bu cümleden olmak üzere birkaç misal arze-
deyim: Bayındırlık Bakanlığı müsteşarının 
senelik mezuniyetini geçirmek üzere İstanbul'a 
gittiği sırada müsteşarlık otomobilini beraber
ce götürüp ailesi efradı ile birlikte avdetine 
kadar bu otomobille gezdikleri anlaşıldı ise de 
bütçeye ilişik cetvelde Bayındırlık Bakanlığı 
kısmında aplikasyon işlerinde kullanılmak üze
re kamyon ve kamyonetten başka bir nakil va
sıtası olmadığına göre İstanbul'a götürülen bu 
otomobil kanunsuz alman vesaitin, yine kanun
suz olarak kullanıldığı anlaşılmaz mı? Bundan 

başka Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü için büt
çe cetvelinde Kadastro işlerinde kullanılmak üze
re iki kamyonet konulmuştur, ki, kadastrosu 
yapılan sahalar ve arazide kullanılması gere
ken bu kamyonetlerden biri şık bir kaptıkaçtı 
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şekline konularak Umum Müdürün emrine tah
sis edilerek de çalıştırılmakta olduğu söylenil-
mektedir ve böyledir. 

Sayın arkadaşlar, yine bu cümleden olarak 
Ankara'da 240 plâka sayılı hizmet otomobili 
geçen yaz aylarında İstanbul'da Pilorya ile 
Kadıköy arasında hususi mahiyette bayanla
rın hizmetine tahsis edilmek suretiyle çalıştı
rıldığı dahi söylentiler arasındadır. 

Dr. FAHRÎ KURTULUŞ (Rize) — Resmi 
var mı, resmi? 

AHMED VEZİROĞLU (Devamla) — İcabe-
derse takdim ederiz. Bu otomobil için lüzum 
hâsıl olan benzinin sıtma mücadelesinden temin 
edildiği de söylendiği için Ankara Belediyesi
nin nakil vasıtalariyle meşgul olan dairesinden 
sorduğumda, bu otomobilin sıtma mücadelesine 
ait olduğu teyit edilmiştir. 

Yine konuda olmak üzere, Ticaret Ofisi 
Umum Müdürlüğünden vaktiyle Romanya'dan 
Getirilerek satılan otomobillerden arta kalan, ya
ni Ofisin resmî otomobillerinden olmıyan plâ
kasız bir otomobilin Ofiste muhafaza edildiği, ve 
herhangi bir ihtiyaç karşısında buna bir plâka 
takılarak ekâbir ihtiyacına tahsis olunduğu; ve 
nitekim eski bir Bakan bu araba ve bakanlığa 
mahsus olan bir araba ile birlikte bir bakanın 
ailesi efradına tahsis edilerek Ankara'dan îzmir 
Fuarına bununla götürüldüğü ve bilahara Ba
kanlıktan çekilmesiyle ofise ait olan bu otomobi
lin boş olarak İzmir'den İstanbul'a gönderildiği 
ve diğer bir bakan çekildikten sonra Ankara - İs
tanbul yolunda bakanlığa ait 125 plâka sayılı 
otomobil ile ve Ayaş tarikiyle 20 Eylülde İstan
bul'a 21 nci pazar günü İstanbul'dan Bakırkö-
yüne ve 22 nci Pazartesi günü Beykoz gezintisi 
yaptıktan sonra Yeşlköye kadar da Bakanlık oto
mobili ile seyahatinin son safhasını ikmal ettiği 
söylentiler arasındadır. Yaptığı bu otomobil se
yahati 1 500 kilometrelik bir mesafeden ibaret ol
duğu da ilâve edildiğine göre bu masrafın kimin 
tarafından ödendiğinin anlaşılması gerekmez 
mi? 

BAŞKAN —• Arkadaşlar, cevap verildikten 
sonra sual soran kendi noktainazarını ancak 15 
dakkalık bir zaman zarfında izah etmesi icabe-
der. Saate baktım, arkadaşımızın konuşması 25 
dakikayı bulmuştur, eğer Yüksek Heyetiniz ko
nuşmasına müsaade buyurursa sözünü kesmiyece-
ğim. (Soldan ve sağdan konuşsun sesleri) 
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BAŞKAN — Buyurun, devam edin. 
AHMED VEZİROĞLU (Devamla) — Teşek

kür ederim. 
Arkadaşlarım, daha garibini arzedeceğim. An

kara 1990 sayılı, Pakart lüks tenezzüh olan bu oto
mobilin yan tarafındaki cam kısmına bir kontr
plâk konmak suretiyle adına hizmet otomobili 
denmiş olup 1947 Ağustosunun ikinci Cumartesi 
ve üçüncü Pazar günü bu otomobil ile bazı bay 
ve bayanlar (Abant) gölüne gezintiye gitmiş
lerdir. Malûm olduğu üzere Abant gölü Bolu'-
dan 20 kilometre daha içerdedir. Bunu arzet-
mekten maksadım İstanbul'a gitmiştir tevilini 
önlemek içindir. Abant gölü gezginleri bu yer
deki işletmelerdeki odalardan birinde iki gün 
kalmışlar ve Bayındırlık Bakanlığı Bolu 5 nu
maralı kamyonu ile de nevalelerini taşıttıkları 
ve bu yerde iki gün ormanlar içerisine ve meş
hur (Soğuk çeşmeye) kadar mütaaddit sefer
ler yapıldığım arzederim. Ve Mâruzâtım fotoğ
rafla tesbit edilmiş olup işte görüşlerinize sun
duktan sonra yapılacak kanuni kovuşturmada 
vesika olarak kullanılması için de sayın Baş
bakan'a takdim edeceğim. 

BAŞKAN — Bu verecek olduğunuz şeyleri 
sonra verirsiniz. 

AHMED VEZİROĞLU — Şimdi burada ar-
zedeyim, müsaadenizle. 

(Fotoğrafı görülecek şekilde kürsü üzerine 
koydu). 

İşte Abant gölüne Devlete ait otomobil ile 
yapılan Seyahatler üzerinde durarak bütçeye 
ilişik cetvelde bu otomobilin yerini aradım; 
numarasiyle işaret edilmiş olduğu üzere 1990 
Pakart lüks otomobilin. Maliye Bakanlığı kıs
mında [Millî piyangonun kürelerini ve saire 
nakliyatını yapmak için] Millî Piyango müesse
sesine tahsis edilmiş olduğunu gördüm. Taşıt 
vasıtaları cetvelinin 15 nci sayfasmdadır. Yine 
bu cümleden olarak Ankara'nın Bâlâ İleesine 
bağlı köylerden toplanan paralarla köy birli
ğine ait olmak üzere, 7 500 lira değerindeki bir 
kamyonun bu birlik namına 9 350 liraya alın
dıktan sonra, bunun da tahsis edildiği işlerden 
gayri yerlerde kullanılarak bu ilçe kaymakam 
vekili ve jandarma komutanı vekili ve hattâ 
bazı yüksek nüfuzlu şahsiyetlerin aileleri em
rinde çalıştırılan bu kamyonla mütaaddit de
falar Kızılcahamam seferleri yapılmıştır. Bu il-
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eede birlik namına köylerden toplanmış olan pa
ranın bu uğurda israf edildiğini bildirmiştir. 
Bütün kasaba halkının gözü önünde pervasızca 
bu kamyonun hususi gezintilerde kullanıldığı 
anlaşılmıştır. 

Sayın arkadaşlar; yine bu gibi resmî Dev
let vasıtaları ile Kızılcahamam gezintileri ya
pılmakta ve istanbul'da 886 plâkalı Petrol Ofi
sin kamyonu ile Bakırköy'deki Hazırlık veya 
Hızırlık sokağındaki bazı evlere odun taşıt-
tırıldığı ve yine İstanbul'da Belediyenin elek
trik idaresine ait 688 plâka sayılı kamyonet
le Bakırköy C. H; P. mensuplarından beş ki
şilik bir grupun 1947 Temmuzundan itibaren 
günlerce köylerde dolaştıkları tespit edilmiş 
olup devam etmekte olan bu yolsuzluklar sayıl
makla tükenmiyecek kadar çoktur ki, mevcut 
kanunlara rağmen pervasızca devam eden lâu
balilikler Milletin gözü önünde her gün teker
rür etmekte v millet hazinesinden yapılan bu 
israf üzüntü ile takip edilmektedir. Sayın Baş
bakanın bu hususta bizimle hem fikir olduğu
nu tahmin ediyorum. Bu kötülüklere sebep 
olanları takip etmek ve yürekler acısı israfa-
tın önüne geçmek zamanı gelmiştir. Bu husus
larda kanuni kovuşturma yapacaklarına da
ir bu yüksek kürsüden bir vaitte bulunabilir
ler mi? Mâruzâtım bundan ibarettir. 

Gl. VEHBÎ KOCAGÜNEY (Erzurum) — 
Kendisinden bir sual sorabilirmiyim ? 

BAŞKAN — Hayır soramazsınız, tüzük mâ
nidir. 

Söz Başbakanındır. 
BAŞBAKAN HASAN SAKA (Trabzon) — 

Arkadaşlar; sayın arkadaşımız Ahmed Vezir-
oğlu'nu tekrar dinledim. Bir parça da asabi 
konuştular. Derhal arzedeyim ki, yabancı mem
leketlerdeki konsoloshanalerimiz gibi, doğru
dan doğruya Devlet Varidatına vazıülyed ve 
Hazine hesabına tahsilat yapan müesseselerin 
zaman zaman Maliye Bakanlığınız tarafından 
gönderilecek teftiş heyetleri tarafından teftiş 
altında bulunmaları, hesaplarının görülmesi, 
lâzımgelen bilgilerin yerinde edinilmesi, bun
ların mahallerine şevki Maliye Bakanlığına te
rettüp eden esas vazifeler meyanmdadır. Bil
miyorum, niçin bunları suiistimal veya fena 
yapılmış işler meyamnda saydılar. 

Dğer taraftan bana tevcih edilen sualler 
meyanma girmiyen yeni yeni sualler irat et-

.1947 O : İ 
tiler ki, bunların cevaplanıdırılması işini, ha
tipten malûmat alan bir kudreti hususiyeyi 
lu.iz olmadığım için, zannederim benden bek
lemezsiniz. Bunu ya hususi veya resmi şekilde 
soru mevzuu yaparlarsa lâzımgelen tahkikatı ya
par, kendilerine şimdi olduğu gibi cevaplarını 
arzederim. Yalnız Ahmed Veziroğlu arkadaşım 
tahkikat yapmak hususunda meleke sahibi oldu
ğunu ispat etmektedir. Çok temenni ederim, 
eğer maksatları, vergilerden gelen Devlet me-
nabiini israftan kurtarmak ise ve bunların be
hemehal zaruri yerlere sarfı için lütfen Hükü
mete yardım ederlerse ben kendilerini bu husus
ta memnuniyetle karşılarım. 

AHMED VTZÎROĞLU (Afyon Karahisar) — 
Titizliğim bu husustan ileri geliyor. 

BAŞBAKAN HASAN SAKA (Devamla) — 
Diğer taraftan arzedeyim ki, gene otomobiller 
konusuna temas buyurdular. Geçenlerde gene 
sayın arkadaşlardan istanbul Milletvekili Senihi 
Yürüten'in sorduğu bir suale burada verdiğim 
cevabı da bir vesile ile burada zikrettiler. Ar
kadaşlar, o sual takririne evvelâ notlardan oku
yarak verdiğim cevaptan sonra şifahi olarak yap
tığım izah sırasında sarfettiğim bir kelime, bir 
iki cümle tamamen serdettikleri mânada değil
dir. Zabıtlar ortadadır, lütfen bu zabıtları mütalâa 
buyurmalarını rica ederim. Arkadaşlar ben izaha
tım sırasında hicap duyarım kelimesinden başka 
bu nakliye vasıtaları mevzuu üzerindeki münaka
şalar dolayısiyle «Hükümetimiz çok üzüntü duy
maktadır» cümlesini de kullandığım gibi Dev
letin ve Yüksek Heyetinizin bize tevdi buyurduk
ları görevleri kolaylıkla ifa edebilmemiz için em
rimize verdiğiniz otomobillerin şuraya buraya 
gönderilmiş, istanbul'a yollanmış, geri getiril
miş veya şu ve bu şekilde istimal edilmiş tar
zında gazetelerde uzun uzadıya yazılar yazıl
ması suretiyle tervicini hiçbir veçhile aklıma ge
tirmediğim bu kabîl neşriyatı burada yüksek hu
zurunuzda konuşmaktan hicap duyduğumu ifa
de ettim. Hicap kelimesi tamamen buraya mah
surdur, zabıtlar buradadır, mütalâa buyursun
lar. 

Senihi Yürüten arkadaşımızın yaptıkları ta-
harriyatm menşeini de ele alarak harb içindeki 
senelerin zoru ile bir takım kamyon, kamyonet, 
kaptıkaçtıların binek otomobili yerine istimal 
edildiğini herkesten evvel, açık kalble itiraf ede
rek sualin cevabını buraya getirdiğimiz zaman 
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bahusus kanun ahkâmının tamamen mahfuz kal
ması suretiyle gerek merkezde ve gerek taşrada 
ieabeden bütün tedbirlerin alınmış olduğunu, 
artık bu konu üzerinde şikâyet edilecek bir cihet 
bırakılmadığını yüksek heyetinizi tenvir ederek 
cevaplandırmış bulunuyorum. Rica ederim, her 
vesile ile halledilmiş olan mseleler üzerine döne
cek olursak zannediyorum ki, bu işin içinden 
çıkamayız. Ben Veziroğlu arkadaşımın tetkik
lerini, üzerinde çok çalışılmış, uğraşılmış, mak
satları ne olursa olsun faydalı telâkki ediyorum 
ve kendilerinden istifade etmek isterim. Her za
man kendileriyle konuşmaya hazırım. Bana 
mevdu vazifenin ifası hususunda çok suhulet te
min etmiş olurlar. Bunu kendilerinden rica ede
rim. Yabancı memleketlere şu veya bu mevzu
lar için toplanacak konferanslara, kongrelere 
heyetler gönderilmesi hususunda Hükümetiniz 
gerekli yetkileri almış bulunmaktadır. Muhtelif 
bütçelere konmuş olan bu tahsisat Yüksek He
yetinize takdim ettiğimiz bütçe lâyihasiyle bun
ları doğrudan doğruya Başbakanın murakabesi 
altında tutmak maksadiyle Başbakanlık bütçesi 
içinde temerküz ettirilmiş bulunuyor. Bundan 
sonra bu faslın istimaliyle yabancı memleketlere 
ve başka yerlere gönderilecek heyetlerin lüzum 
ve zaruretleri ve miktarları hakkında doğrudan 
doğruya Yüksek Heyetinize ben muhatap vazi
yete geçmiş olacağım. 

Bu husustaki vazifemi sizi memnun edecek 
şekilde yapacağıma inanarak imkân vermenizi 
bilhassa rica ederim. (Bravo sesleri, alkışlar). 

MALİYE BAKANI HALİD NAZMI KEŞ
MİR (Tokad) — Saym Veziroğlu bilhassa il
gi ile şahsımla Bakanlığım üzerinde durdukları 
için birkaç kelime ile vaziyeti tavzih etmeyi bir 
borç telâkki ederim. 

Evvelâ şunu arzedeyim ki, malî bir konfe
ransa Maliyeden bir heyet ilk defa iştirak et
miştir ve şunu ilâve edeyim ki, senelerdenberi 
tetkik için Maliyeden ancak iki kişi gitmiş
tir. Saym Veziroğlu Maliyenin bazı heyetlerini 
ve yahut Avrupa'da bulunan memurlarını giz
lediği gibi bir vaziyeti buraya intikal ettirmek 
istediler. Sualleri, Avrupa'da veya başka yer
lerde bulunan heyetler hakkındadır. Binaen
aleyh verilen cevaplar da... 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Gizlendiğini değil, uygunsuzluğuna kaani 
olduğumu arzetmek istemiştim. 
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MİR (Devamla) — Uygunsuz hiçbir hareket 
yoktur. Maliye Bakanı, salâhiyeti dâhilinde, 
ieabeden memurları, ieabeden şler için gönder
miştir. Kendilerinin demin söylediği Maliye 
Teftiş Heyeti Reisi ve iki müfettiş, şu ve bu iş 
için gitmiş değildir. Bunlar konsoloshaneleri 
teftiş için gitmişlerdir. Konsoloshaneyi teftiş 
Maliye Bakanlığının esaslı işleri arasındadır. 
Ve bu teftiş bugün değil, Malî Teftiş Heyeti 
kurulalıdanberi her sene muntazaman ya
pılan bir teftiştir ve bundan sonra da yapıla
caktır. 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Teftiş 
Heyeti Reisi gönderildi, burası reissiz kaldı. 

MALİYE BAKANI HALlD NAZMI KEŞ
MİR (Devamla) — Burası reissiz kalmadı. Hey
eti Teftişiye Reis muavinleri vardır. Ayrıca re
ise vekâlet eden arkadaşlarımız vardır. Heyeti 
Teftişiye doğrudan doğruya Maliye Bakanlı
ğının şahsına bağlı bir müessesedir. Bilhassa 
Vekil Heyeti Teftişiye ile ilgilidir. 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — iyi kul
lanılması lâzımdır. (Soldan gürültüler sözü 
kesme sesleri). 

MALİYE BAKANI HALlD NAZMI KEŞ
MİR (Devamla) — isterseniz Maliyenin sene
lerdenberi dışarıya gönderdiği kimselerin al
dıkları harcırahı da çıkarırım. Bunun ne kadar 
mütevazı bir rakam olduğunu Yüksek Heyeti
niz de görmüş olur. 

Bunun dışında doğrudan doğruya ' şahsımı 
ilgilendiren diğer bir mevzu var, bu da Kalemi 
Mhsus Müdürü meselesidir. 

Arkadaşlar; sizi biraz daha tenvir etmek 
için söyliyeyim: mevzuubahis edilen Kalemi 
Masus Müdürü; benim kayın biraderimdir. 
Benim kayın biraderim Maliye Bakanlığı hesap 
uzmanları heyetindedir, yani hesap uzmanıdır. 
Maliyeye vaktiyle imtihanla girmiştir. Avru
pa'ya gitmiş Hukuk ve iktisat tahsili yapmış, 
doktorasını vermiştir, senelerdenberi Maliye
de çalışan bir kimsedir. Ben Maliye Bakanı 
olduğum zaman Mehmet Ali burada askerlik 
hizmetini yapmakta idi, bir müddet sonra ter
his edildi, bu sırada Kalemi Mahsus Müdü
rüm olmadığı için onu alarak yanımda bana 
yardım etmek üzere çalışmasını istedim. Ve 
bunu yapmakla onu maddeten mutazarrır et
tim. Çünkü o istanbul'da hesap uzmanı olarak 
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çalışmakta idi. Orada çalışırken hem aylığını, 
hem de yevmiyesini almakta idi. Burada ise 
sadece aylıkla çalışmak durumunda idi. Yerine 
münasip bir Kalemi Mahsus Müdürü bulduğum 
gün kendisine burada vazifesi kalmadığını 
tebliğ ettim, onu İstanbul'daki vazifesine iade 
ettim. Yoksa bunun aksine olarak asıl vazifesi 
Kalemi Mahsus Müdürüdür de kendisini hi
maye maksadiyle şu veya bu iş verilmiş değil
dir. 

Bunun dışında, Kızılcahamam'a Aband'a 
otomobillerle gidilmiş mi, gidilmemiş mi? Ma
lûmatım dışında cereyan etmiş bir şeydir. Ben 
şahsan Bakanlığıma ait otomobil işlerini kanu
na tevfik etmek için derhal harekete geçmi-
şimdir ve kanuna muhalif bir şey muttali ol
duğum zaman onu derhal önlemişimdir. Bu hu
susu da ayrıca tahkik edeceğim. 

Fakat mevzuubahis olan Millî Piyango hiz
met otomobili hakkında kendileri hakikate uy-
mıyan beyanatta bulundular. Bu hizmet oto
mobili harbden çok sene evvel bir Bakanın kul
landığı makam otomobilidir. Gene harbden çok 
sene evvel bu otomobil deklâse edilmiş bulun
maktadır. Camı boyamak suretiyle yapılmış 
değildir. Hepinize rica ederim ayrı ayrı gidip 
bu hizmet otomobilini görünüz, içi tamamiyle 
piyangonun kürelerini alacak şekilde kam
yona çevrilmiştir. Bunda kanunsuz bir vaziyet 
yoktur. 

AHMBD VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) 
Şahsımı ilgilendiren bir nokta hakkında bir su
al rica edeceğim: 

Taşıt cetvelindeki 1990 sayılı Pakard hizmet 
komyonetinin, Millî Piyangonun kürelerini 
taşımaya tahsis edildiği görülmektedir. Elim
deki fotoğraf 1990 numaralı resmî plâkalı oto
mobile aittir. Bendeniz bunu arzettim. 

MAÎYE BAKANI IIALÎD NAZMİ KEŞ
MİR (Tokad) — Bahsettiğiniz şey hizmet oto
mobili, Millî Piyangonun hizmet otomobili de
ğil midir? 

AHMED VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Bu fotoğraftaki taşınan numara kamyonet 
numarasıdır, yani beyaz zemin üzerine kırmızı 
1990 numaradır. Taşıt cetvelinde de 1990 nu
maralı kamyonet vardır, o da Picccard'dır. 

MALİYE BAKANI IIALİD NAZMİ KEŞ
MİR (Tokad) — Tetkik edeyim. Fakat Millî 
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Piyangonun kullandığı Piccard tarif ettiğim 
şekilde Piccard'dır. Diğer mevzuubahis etti
ğiniz noktayı ayrıca tetkik ederim. 

BAŞKAN — Soru bitmiştir. Ondan sonraki 
soruya geçiyorum. 

3. — Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüre-
gir'in, inkılâp ve rejim aleyhinde yapılan neş
riyat hakkındaki sorusuna Adalet Bakanı Şinasi 
Devrin, Dışişleri Bakanı Necmettin Sadak ve İç
işleri Bakanı Münir Hüsrev Göle'nin sözlü ce
vapları 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 
10 . XI . 1947 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1. — Geçen bir yıldan bu tarafa, bilhassa 

son aylar zarfında ve hattâ şu günlerde bile, 
bir kısım kötü niyetli şeriatçılar, mukaddes 
dini kendilerine alet yaparak inkılâp ve rejim 
aleyhinde tezahüratta bulunmaya, alenen cü
ret gösterdikleri gibi, padişahçılık propagan
dası ven eşriyatı da aynı surette ve sistematik 
bir şekilde devam etmektedir, inkilâp ve rejim 
aleyhindeki bu kötü telkin ve gayretlerde bu
lunanlara karşı yapılan kanuni takibatta, 
inkılâbın istemiş olduğu sürat ve hassasiyetin 
gösterilmediği, vakit vakit fiiliyat sahasına in
tikal eden nahoş hadiselerden, esefle anlaşıl
maktadır. (Meselâ, son günlerde sakıt Osman
lı haneden azalarına hariçte vize verilmesi ve 
bunların memleket dâhilinde ikamet etmele
rine müsaade edilmesi gibi.) Hayati bir dâva 
olan bu mesele üzerinde neden bu kadar mü
samahakâr davranılmakta olduğu bir türlü 
anlaşılamamaktadır. 

2. — Yine bir takım menfaatçı ve menfi 
kimselerin büyük islâm dinini kendilerine alet 
yaparak, dinin şiddetle menettiği ve hiçbir 
surette tecviz eylemediği, çeşitli namlar altın
daki tahrikatçılık maskesi altında, bir takım 
saf ve temiz dindaşlarımızı iğfal ederek, şah
si husumet ve menfaatleri bir taraf, bilhassa 
inkilâp ve rejim aleyhindeki faaliyetlerin de
vam ettiğini ve bu husustaki kanunların yine 
aynı şahıslar tarafından hiçe sayıldığını bura
da esefle kaydetmek zorundayım. (6 . 11 . 1947 
tarihli Tanin gazetesinde bu cins rejim aleyh
tarı faaliyetleri bildiren havadisler de çok 
dikkate şayandır.) 

Aylardanberi, saf ve temiz insanların vic-
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danlarını zehirliyen dinin akıl ve mantığın 
hiçbir surette tecviz ve kabul etmediği şeri
atçılık propagandası yapanlar hakkında, ve 
yine açıktan açığa padişahçılığı reklâm eden
ler, dini alet ederek tarikatçılık akisesini hort
latarak temiz inşaları yakışıksız yollara sevk-
edenler ve binnetice, inkılâp ve rejim aleyhinde 
harekete geçmiş bulunanlar hakkında, bugüne 
kadar hükümetin ne gibi icraat ve teşebbüste 
bulunmuş olduğunun ve bundan sonrası için 
de neler düşünülmekte bulunduğunun, bilhas
sa Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanları tara
fından Kamutay huzurunda sözlü olarak açık-
lanmsmı dilerim. 

Seyhan Milletvekili 
Ahmet Remzi Yüreğir 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) — 
Çok muhterem arkadaşlar, şimdi huzurunuzda 
okunan önergemi aşağı yukarı on beş gün ev-
"?1 takdim etmiştim. Bu itibarla bu müdde 

zarfında bazı hâdiseler, yeni vakalar olmuştur. 
Binaenaleyh bu sual ve cevap esnasında bun
ların da görülmesi yerinde olur. 

Evvelâ şurasını arzetmek isterim ki; bu 
önergem ne bir parti dâvası ve ne de politika 
işidir. Bu önergem bu memlekette kan ve can 
döken binlerce Türkün fedakârlığı ile elde edi
len bir rejim ve inkılâp davasıdır. Bu itibarla 
ne Cumhuriyet Halk Partisi, ne Demokrat 
Parti , ne de müstakiller meselesidir. Bütün 
Türk Milletinin davasıdır. Binaenaleyh o dâ
vayı yürütmek o dâvaya hız vermek için vata
ni bir düşünce ile el. ele vererek yürümek zaru
retinde bulunduğumuzu millete anlatmak lâ
zımdır. 

Aşağı yukarı bir buçuk yıldanber-i hürriyeti 
ve demokrasiyi kötüye kullanma zihniyetine 
saplanmış olanlar bu havayı mukaddes ve yük
sek dini alet ederek ve rejimi inkılâbı aşındır
mak istiyerek türlü türlü tahrik ve tezvirlere 
girişmişlerdir. Bu hareket neşriyatla, yer yer 
vukubulan fiiliyatla tezahür etmektedir. Bi
naenaleyh bunda ti endişe etmek gerektir. Tari
hi tetkik edersek, geçen hâdiseleri gözden ge
çirirsek; daima kötü taassuba saplanan örüm-
cekli kafaların, kötü zihniyetleri memleket
teki iyi hareketlere, iyi hamlelere engel olduk
ları görülür ve bunları yıkmaya sebep olduk
ları anlaşılır. Binaenaleyh bundan dolayı en-
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dişe ediyorum ve bu endişem de, zannediyo
rum, haklıdır. 

Yine burada belirtmek isterim ki, bu öner
gem dolayısiyle bazı neşriyat yapıldığt ve 
bunda münhasır) ıı bir particilik zihniyetinin be
lirtilmek istenilcdği görüldü. Meselâ bir Varto 
mektubundan bahsedildi. Bunda, biliyorsunuz 
ki, muhalif partiden de bahsedilmiştir. Bendeniz 
bu bakımdan bu önergeyi vermiş değilim. Ev
velce de arzettiğim gibi, bu dâva muhaliflerin, 
muvafıkların, müstakillerin değil bütün Türk 
milletinin davasıdır. 

Yine burada belirtmek isterim ki, bu kötü 
havayı memlekette estirmek istiyen, millete 
herhangi bir şekilde, rnaskeliyerek yutturmak 
istiyenlere karşı asil Türk gençliğinin gösterdi
ği hassasiyet ve titizlik, bilhassa İstanbul, An
kara Millî Talebe Birliğinin gösterdiği yüksek 
alâka bu memlekette bu gibi yersiz taassuba 
dayanan birtakım maskeli şekilciliğe dayanan 
birtakım mânâsız hareketleri kabul etmediği 
ve kabul etmiyeceğini rejim ve inkılâbın icap
larını memlekette tutmak ve yürütmek istedik
lerini göstermişlerdir. Binaenaleyh burada bu 
vesile ile huzurunuzda asil Türk gençliği önün
de bu asilâne hareketlerinden dolayı eğilmeyi 
bir vezife bilirim. 

Muhterem arkadaşlarım; bu konuyu kıs
men bundan altı ay önce 13 Mayıs tarihinde 
Meclis Grup toplantısında arzetmis ve buna ait 
neşriyat vesikalarını huzurunuza sunmuştum. 
Bu mesele üzerinde 5 saatten fazla bir müza
kere cereyan etmiş bir çok karanlık köşeler ay
dınlatılmıştı. Ondan bu yana rejim ve inkılâp 
endişesiyle bahis konusu olan bu hayati mesele 
birtakım dar düşünceli, maksatlı ve maskeli 
kimseler tarafından başka şekle dökülmek iste
nilmiştir. Meselâ; Hükümet din aleyhinde ted
bir almak istiyor, dine müdahale etmek istiyor 
ve bunu tahrik edenler vardır gibi yersiz en
dişeler hattâ istizae edici hareketler ve hattâ 
tehditler de ' olduğu yer yer söylenmektedir, 
neşriyatla, gazete ile, mektupla bunlar yapıl
mıştır. Şunda şüphe yoktur ki ; açık görüşmek, 
riyakârlığı bırakmak lâzımdır. Millet bir inkı
lâp yapmıştır, halkı cehaletten kurtarmak için 
ihtilâl yapmış, inkılâp esaslarını kabul etmiş ve 
nihayet bugünkü rejimi kurmuştur. Bu itibar
la herhangi bir yersiz tehdit ve tahrikâta, bu in-
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kılâba hizmet edenler hiç bir surete ehemmiyet 
vermez ve vermiyecektir. Yine 13 Mayıs'ta aşa
ğı yukarı bu kabil yayınla meşgul olan 7 ka
dar mecmua ve gazete varken bugün yaptığımız 
hesaba göre bunları 14 de çıkarmıştır. Bir neş
riyat iyi yazıldığı, iyi derlendiği takdirde 
hakikaten Millet için faydalıdır. Bu sebeple bil
hassa 29 yıllık bir gazeteci olmama dolayısiyle 
neşir vasıtalarının aleyhinde bulunuyor gibi gös
terilmem doğru değildir. Şunu kabul etmek lâ
zımdır ki; bir gazteci de diğre herhangi bir va
tanperver fert gibi harici işlerde daima memle
ketin birliğine ve beraberliğine hizmet için ça
lışmak ve memleketi dışarıya karşı kuvvetli gös
termek üzere neşriyat yapmak mecburiyetinde
dir. Muhalif bir gazeteci için de, vatan hissiyle 
mütehassıs olan diğer herkes için de dış dâvala
rımızda beraber yürümemiz lâzımdır. Binaena
leyh bu yoldan yürüyen gazeteleri tebrikle anar 
ve onlara iyi hislerimizi yollarız. Fakat inkilâ-
bı baltalayıcı ve ona karşı küfürler savurucu 
neşriyat yapılmasını ise asla kabul etmeyiz. Bun
lara karşı da yine neşriyata mukabeleden çekin
meyiz. Dini alet ederek ve o mukaddes dini ken
dine maske yaparak bir takım hususi maksatlara 
yürümek suretiyle neşriyat yapmak ve buna za-
mime olarak Padişahcılığı övmek, medhetmek işte 
bunlar cümlesindedir, Kırılasıca kalemiyle Sevr 
Muahedesini imza eden bir adam bir gün görü
yoruz ki Sultan llamidin ruhaniyetinden istim
dat diye bir şiir yazıyor. Ve gene görüyoruz ki, 
Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde yaşıyan birisi ta
rafından da bir mecmuada neşrediliyor. Sevr 
muahedesini imza etmiş, Türkün idamını imzala
mış ve padişahcılığı medheden bir adam bu yazı
ları yazıyor. Buna asla müsamaha edemeyiz ve 
etmiyeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, hepinizce malumdur ki 
herhangibir mümin ile müslim arasında Büyük 
A11 ah]a herhagi bir vasıtaya ihtiyaç yoktur. Di
nimiz bunu emretmektedir. Fakat vakit vakit 
halkın cehaletinden istifade ederek Allah ile kul 
arasında vasıtalık etmek istiyen bir takım kimse
ler türer, halkı daima istismar ederek ondan men

faat temin etmek yoluna düşer bunlar son günler-
birbuçuk senedenberi ehemmiyetli bir şekilde 
kendisini göstermiş bulunmaktadır. İler insan, 
her din sahibi dininde hür ve serbesttir. Ye-
terki bu, herhangi bir surette cemiyete ve 
umuma zarar verecek bir şekle girmesin. Bizim 
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endişemiz budur, şeyh olmuş, tarikatçı olmuş 
kendine aittir, nefsen, şahsan bunu kendi mes
keninde, süknasmda yapabilir. Bir müslüman 
istediği gibi ibadet edebilir, herhangi bir mu-
sevi istediği ibadeti yapabilir. Esasen Cumhuri
yet kanunları, bilhassa Anayasanın 75 nci mad
desinde bu apaçık gösterilmiştir. Hiçbir kimse 
felsefî inanından ve mezhebinden dolayı mua
heze edilemez. Her türlü din törenleri kanunla
ra aykırı bulunmamak şartiyle serbesttir, sua
le göre Anayasa'nm 75 nci maddesi, din ve mez
hep sahiplerinin, umuma zarar vermemek şar
tiyle bütün haklarını teminat altına almış bulun
maktadır. 

Varto mektubu meselesi; 
Efendim; Varto mektubu meselesi, Varto 

dâvası yalnız Şarka ait bir mesele değildir, tet
kik edersek bir buçuk senedenberi bu hâdise 
memleket şümul bir manzara almıştır. Şarkta 
da vardır, Garpta da vardır, Şimalde de var
dır, Cenupta da vardır, ortada davardır. Varto 
mektubundan belki bir teşvik ve tahrik havası 
seziliyor, fakat hakikat payı da vardır. Am
ma bu hakikat payı, yani tarikatçılık meselesi 
bütün memlekete yayılmıştır. Adana'da Şeyh 
Ali'nin vasiyetnamesi, Konya'da Şeyh Ah-
med'in vasiyetnamesi, Kütahya'da Şeyh Meh-
med'in vasiyetnamesi namı altında, hattâ İstan
bul'da ve Ankara'da da bunlar oluyor, bu şekil
deki tahrik ve teşvikler bütün memlekette al
mış yürümüştür. Binaenaleyh yalnız Şark'a 
bu işi teşmil etmek ve yalnız Varto üzerinde 
durmak bence kâfi değildir. Ve yine şurasını da 
arzedeyim ki, bunda herhangi bir parti mese
lesi ve partiler meselesi mevzuubahis değildir. 
Karşımızdaki muhterem arkadaşlarımız bu mem
leket inkılâbında, ihtilâlinde yeralmış muhte
rem bir teşekküldür. Onları bu şekilde müşevvik 
görmek fikrinde asla değilim, yalnız şurasını 
işaret etmeliyim ki, rejimden gocunan inkilâp 
dâvalarında incinen ve herhangi bir şekilde 
kendisini mutazarrır gören ve gayrimemnun 
sayan kimseler daima iktidar partilerine karşı 
koymak; onun karşısındakilerle birleşmek yolu
nu tutmuşlardır. Bu kendileri için bir istismar 
olmuştur. 

CELÂL BAYAR (İstanbul) — Öyle birşey 
yoktur. 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Devamla) — 
Muhalefet hiçbir zaman bu gibi hareketlerde 
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bulunanlara müsaade edemez, fakat tabiyatiyle 
ve otomotikman olarak o tarafa kayarlar bu iti
barla muhalefetin buda bir mesuliyeti olamaz. 
Umumi olarak arzediyorum. Evvelâ açıkladım 
muhalefet partisi bu gibi şeyleri tasvip edemez; 
yine tekrar ediyorum. Bu zihniyet Allahla kul 
arasında vazife görmek zihniyeti ile hareket 
eden bir takımları memlekette yalnız dini işlerle 
değil, politika işleriyle uğraşıyor ve hattâ bir 
paralo kullanıyorlar, cihadıekber parolası. Bu 
cihadıekber nereye ve ne için. Onu bilmiyoruz. 
Yalnız hakikat olan birşey vardır ki, o da rejim 
ve inkilâp aleyhine hareket etmek, binaenaleyh 
bunlar iktidarı çürütmek ve kendi aklınca mem
lekette kendine uygun idareyi kurmaktır. Buna 
asla müsaade edilmez ve edilmiyecektir. 

Muhterem arkadaşlar, bu gibi hareketleri ya
panları bazı arkadaşlar ne bileyim, muvazenesi 
bozuk, şuuru bozuk, kifayetsiz adamlardır di
ye tasvif ederek âdeta mazur göstermek yolunu 
tutuyorlar. Muvazenesi, şuuru bozuk kimse
lerin yeri, evvelemirde akıllı insanların arasın
da bulunmamaktadır. Hakikaten şuuru, muva
zenesi bozuksa tedavi olurlar ondan sonra ce
miyet işlerine karışır ve o şekilde kendini gös
terirler. Bunların din gidiyor, dine bakılmıyor; 
binaenaleyh memleket tehlikeye doğru yürütül
mektedir. Arkadaşlar; dine kimse müdahale 
etmiyor, edilmemiştir. Hangi abdest alana, 
hangi namaz kılana, hangi Kuranıkerim okuya
na şimdiye kadar kim müdahale etmiştir. Bilâ
kis, evvelce de arzettiğim gibi 75 nci maddesiyle 
bu gibi dini ve onun mensuplarını Anayasa'mız 
teminat altına alınıştır. 

Arkadaşlar; hâdiseler yer, yer kendini göster
mektedir. Muhterem înönü de Kurultayı açış nu
tuklarında, bu iş üzerinde hassasiyetle durul
ması lüzumundan bahis buyurmuşlardır. Derviş 
Mehmetler Menemen'de birkaç şehit verdirerek 
bir Menemen hâdisesi çıkarmıştır. Pekâla tarihi 
hatırlarsınız; Patrona Haliller, Kabakçı Musta-
falar, padişahı devirmişler, sadrazamlar boğdur-
muşlardır, memleketin başına büyük belâ getir
mişlerdir. Deli, muvazenesiz diye bunları mazur 
görerek memlekette başıboş olarak yürümelerine 
fırsat ve imkân verirsek rejim ve inkılâbımız teh
likeye düşer. 

Muhterem arkadaşlar; deli ve muvazenesiz 
dediğimiz kimselerden bazılarının yazılarını ar-
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zedeyiııı; Hâkimiyet Milletindir düsturu ile Bü
yük Millet Meclisini kurduk, milletin hâkimiyeti 
lâfı duvarda Milletvekillerinin ensesi istikame
tinde kaldı ve birtakım farklarla klâsik Cumhu
riyet şekli benimsendi, eşya derslerinin kopya
sından başka birşey değil. 

Medreseler ve şer'i mahkemeler kapatıldı. 
Zaten din olan yerde böyle bir tefrik olmaz, din 
olmıyan yerde ise bir şey olmaz. 

Kaçgöç kaldırıldı ve kadın açıldı ve bütün 
mumlar söndü. Kadına tütün ameleliğinden hâ
kimlik makamına kadar her iş sunuldu. Er ve aile 
ocağı güme gitti. 

Milî serpuş olarak şapka kabul olundu. 22 yıl
dır şapka, ruhlar bir tarafa, kellere uydurula-
madı. Memlekette kız ve erkek talebe arasında 
toplu öğretim kanunlaştırıldı. Kız ve erkek tale
be hocalarının gözleri önünde birbirlerinin istina
sını kabartmak sanatından başka birşey öğretil
medi. «Doğu dergisi No. 70». 

işte neşriyattan bir parça. 
Muhterem arkadaşlar; bugün bir gazete daha 

geldi, 28 inde tevzi edilecekken, 26 smda tevzi 
ediliyor ve dinen memnu olduğu bir anane ha
line gelmiş, âyatıkerimeyi, hadisişerif ve Allah 
lâfızlarını biz başımızın üstünde tutmak ve ona 
hürmet etmemiz icabederken bu arzettiğim ve ya
rın ayak altlarına atılacak istismarcı gazeteler 
bunları ilk sahifelerine koyarak başmakale halin
de neşrediyorlar. (28 tarihli Doğruyol gazete
sinin ilk sahifesini göstererek) bakınız onun ya
nında arap harflariyle bir alfabe de var. 

EKBBM ORAN (İzmir) — Kim çıkar^or? 
AHMET REMZİ YÜREGİR (Devamla) — 

Faruk Rıza (iürol adında bir adam. 
Muhterem arkadaşlar; bu mecmuadan bir 

kısmı hakikaten değerli ve verimlidir. Böyle di
nî eserler, dinî kitaplar hakikaten bilgin ve sa
lahiyetli olanlar tarafından yazılır ve neşredilir-
se faydalıdır. Fakat bir eliyle plaj mecmuası ve 
dansları tarif eden mecmualar çıkarırken, diğer 
eliyle dine hizmet eder iddiasiyle mecmualar çı
karanlar zannediyorum ki, samimiyete dayan-
mıyan hareketler yapmaktadırlar. Biz bundan 
korkuyoruz. 

Bir Türk olarak, hakikî bir müslüman olarak 
dinin himayesi namına çalışan dindaşlarıma ar-
zederim ki; bu tufeyli insanlara fırsat vermi-
yelim, dini istismar vasıtası olarak kullananla
ra kendi hareketimizle de imkân bahşetmiyelim. 
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Bir vesile ile bu neşriyata olan müsamaha

dan bahsetmiştim. Bilhassa Diyanet İşleri Re
isliğinin nazarı dikkatini celbederim. Çünkü bu 
hususta hâlen en salahiyetli makam orasıdır. 
Bu mecmualar arasında ehli sünnetçilik ve ehli 
gayrisünnetçilik dâvası da başlamıştır. Hepimiz 
biliriz, bu memlekette mezhepçilik dâvası ve mez
hep kaygusu meselesi bu millete çoğa malolmuş-
tur. Memleket bu yüzden yıllarca nifak içinde 
çürümüş ve birlik kuvvetinden kaybetmiştir. 
Şimdi bu cereyan da alıp yürümüştür. Buna dik
kati çekerim. Bilhassa bazı mecmuaları okursak 
ashabı peygambere küfrettin bilmem şunu, bu
nu yaptın diye millet arasında mütemadiyen ni
fak sonıakta ve mezhepçilik dâvasını ortaya at
maktadırlar. Arkadaşlar biz inkılâba, rejime 
faydalı olmak ve dine de faydalı olmak şartiy-
le eserler yazanları takdirle övmek isteriz. Ni
tekim, 1912 - 1913 senelerinde muhterem üsta
dımız Şemsettin Günaltay'm Hurafetten Haki-
kata, Zulmetten Nura diye çok güzel yazdığı 
eserleri ben mektep sıralarında seve seve oku
muştum. Gene geçen sene üstadımız Dr. Ad
nan Adıvar 'in İlim ve Din diye yazdığı iki ciltlik 
kitabını da okudum. Bu kitabın hakikaten di
ne ve dindaşlara faydası vardır. Gene burada 
ismini hürmetle anacağım, öoner Rıza Doğrul'-
un çıkardığı eserler, mecmualar, yaptığı tercü
meler, ^haikkaten bilgiye istinadedilerek yazıl
mış eseslerdir, bize büyük faydalar temin et
miştir. Fakat şekilcilikle din kisvesine bürü
nerek, inkılâp ve rejim aleyhinde hareket ede
rek kadınlara birtakım haysiyetşiken, kızları
mıza birtakım iftiralarda bulunarak yazı yaz
mak ve bunu da dinî maskeye bürüme yapmak 
hiç bir suretle doğru olmıyan bir harekettir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu memleketi ku
ran ve ihya eden ve senelerce İdare eden Osmanlı 
oğullarının içerisinde hakikaten büyük kahra
manlar çıkmıştır. Fatihler, Yavuzlar Kanuniler 
gibi. Fakat ona mukabil memlekete kötülük eden 
hiyanet edenler de bulunmuştur ki, bunu yakin 
tarihlerde de gördük. Nihayet, hurucu ales-
sultan fetvası çıkararak, kuvayı inzibatiyeyi 
teşkil ederek, halife ordusu kurarak ortaya 
çıkan bir padişah 17 Kasım 1922 tarihinde millî 
iradenin tezahürünü görerek ve onun karşısında 
kalamıyacağmı anlıyarak bir yabancı zırhlısı 
ile kaçtı. Bu suretle Osmanlı Hanedamn son 
kaatili ve son mezarcısı oldu. Yine Türkün kur-
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tuluş savaşı ile, ihtilâl hareketi bu memle
kette artık bunlara yer verilmiyeceğini gös
terdi ve bunun için de bir kanun çıkardık ve 
bunları memleketten dışarı attıldı. Buna rağ
men ve maalesef kanunun mevcudiyetine rağ
men bunlar Türkiye'ye kabul edilmeye başlan
dı. 1946 senesinde Sultan Mecid'in kızı Dür-
rüşehvar memlekete kabul edildi ve 15 gün 
oturtuldu, 1 Haziran tarihinde Faruk Efendi
nin kızı Neslişah İzmir' e de uğratılarak İstan
bul'a geldi, 15 gün kaldı, yine 20 Eylül tari
hinde Dürrüşehvar tekrar İstanbul'a geldi. 
Ve birkaç saat kaldı ve gitti. Yine 22 Eylül 
tarihinde Bayan Nilüfer İstanbul'a geldi ki, 
Beşinci Murad'ın torunu adiyle Sultanın kı
zıdır ; bu da 15 gün oturdu ve gitti. 

Bu suretle .431 sayılı Kanunun bekâreti 
bozuldu ve defalarca tecavüze uğratıldı. 

Yine bu cümleden olarak bunların İstanbul'a 
gelişi ve gidişi sütunlar dolusu yazılar yazıl
masına vesile oldu; tercümei halleri neşredil
di, eletek öpüldü. Maalesef inkilâp müessese
lerinden biri de bunlara buket takdim etti, 
müsamereye davet etti. Şu halde bu memle
ketin yaptığı inkılâp, fedakârlık neticesinde 
elde edilen ve bunların memleketten atılması
nı icabettiren bir kanun karşısında herhangi 
bir tedbir ve mâni olma cihetleri tercih edil
medi. • ••,-.-

ENİS AKAYGEN (İstanbul) — Hediye de 
alındı ve verildi. 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Devamla) — 
Hediye de verilmiş, Muhterem arkadaşlar, bü
tün bu haller gösteriyor ki, yirmi beş senelik 
inkılâp hayatımız memlekette inkılâp ve reji
min normalleşmesine kâfi gelmemiştir. Bu 
itibarla bu iş üzerinde hassasiyetle durmak, 
en büyük titizlik göstermek lâzımdır. Meselâ 
görüyoruz ki, 4 ncü Cumhuriyeti de kuran 
Fransa Kıral Hanedanını memleketten çıkarak 
158 sene oldu. Fakat bugün Fransa'ya herhan
gi bir Kıral Hanedanı mensubu giremez. Hattâ 
demokrasi de ileri gitmiş olan yine Fransa'da 
bugün Kıralcı bir parti kurulması yasaktır. 
Yani 158 sene sonra hâlâ titizlik ve hâlâ hassasi
yet gösteriyorlar. Biz ise 25 senelik bir müd
det zarfında, bir millet için değil bir fert 
için dahi kâfi gelmiyeeek bir müddet zarfında, 
neden müsamaha ediyoruz. Biz inkılâbı bu gi
bi herhangi bir şekilde müsamahaya uğratırsak 
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bundan endişe etmek lâzımgelir. 

İkinci Büyük Millet Meclisi ki, huzurunuz
da hürmetle anarım, Bilhassa inkılâp kanun
larının kabul edilmesinde ileri bir hamle atmış
tır ve Hilâfetin ilgası ve bunlara mensup olan
ların memleketten tardedilmeleri bu Meclis za
manında olmuştur. 

Binaenaleyh sekizinci B. M. Meclisi ve onun 
Hükümetleri, zannediyorum ki, inkılâp ve re
jime aykırı ve kanunlara karşı gelici hareket
lere müsaade etsin. Inkilâp eserlerimizin her
hangi bir şekilde sarsıtılmasma zaman ve fır
sat versin. Binaenaleyh, Hükümetten, arzetti-
ğim noktalar üzerinde açıklamada bulunmasını 
rica ederim. Bunlara niçin fırsat verildi. Osmn-
lı hanedanı mensuplarını memlekte girmelerine 
niçin müsaade verildiğini ve oturtulduğunu an
latsın ve kanun harici, kanuna aykırı olarak 
neşriyat yapan gazetelere, kanun memurları, 
kanuni mekanizmalar niçin müsamahakâr dav
ranıyor. Bunların açıklanmasını rica ediyorum. 

DIŞİŞLERİ BAKANI NECMETTİN SA
DAK (Sivas) — Muhterem arkadaşlar; sayın 
Milletvekilinin önergesinde bir misal olarak 
bilmünasebe mevzuubahsedilen mesele hakkında 
yani eski Osmanl hanedanına mensup bazı kim
selerin memleketimize girip çıkmaları hakkm-
kında kısaca izahat arzedeceğim. Meselenin 
yalnız Dışişleri Bakanlığına ait olan kısmım 
yani bunlara niçin vize verildiğini arzedeceğim. 

Tahkkatıma göre filhakika muhterem Mil
letvekilinin söylediği gibi şimdiye kadar mem
leketimize.. 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) — 
ismim Ahmet Remzi Yüregir 'dir. 

DIŞİŞLERİ BAKANI NECMETTİN SA
DAK (Devamla) — Teşekkür ederim. 

Eski Osmanlı hanedanına mensup ve bugün 
izdivaçları dolayısiyle yabancı devlet hüküm
dar ailelerine intisap etmiş üç prensese gelip 
gitmiştir. Bunlar; muhterem arkadaşımın dedi
ği gibi, biri Haydarabat Veliahdının zevcesi ve 
diğeri, Nizami 'nin oğlunun zevcesi ve Haydar
abat Prensesi, üçüncüsü Mısır Veliahdının zev
cesi, Prenses Abdülmümin'dir. Bu prensesler 
bugün tabiiyeti haiz bulundukları devletlerin 
kendilrine verdiği diplomatik pasaportlarla dı-
şardaki konsolosluklarımıza ve elçiliklerimize 
müracaat etmiş seyahatleri dolayısiyle kendile-
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rine vize verilmesini istemişlerdir. Kendilerine 

verilen vize kanunen ikamet etmelerine imkân ol~ 
mıyan bu prensesler için bir ikamet vizesi de
ğil sadce memleketimizden geçit, transit vize-
sidir. Bildiğiniz gibi transit vizesi memlekti-
mizden geçenlere 15 günlük bir ikamet hakkı 
vermektedir, bu sebeple kanuna aykırı bir ci
het yoktur. Bundan başka kendileriyle sıkı 
dostluk münasebetleri idame ettirdiğimiz ya
bancı devlet hükümdar ailelerine seyahatleri 
dolayısiyle memleketimizden geçme zorunda 
bulundukları zaman Türkiye'den transit vizesi 
istedikleri zaman, kendilerine bu vizeyi reddet
mek en basit beynelmilel nezaket kaidelerine 
de muhalif görülür. Bu bakımdan Dışişleri Ba
kanlığınız transit vizesini bu kimselere reddet
mekten çekinmiştir, bunu mümkün ve münasip 
görmemiştir. Muhterem arkadaşınım da bu dü
şüncede olacağına eminim. (Doğru sesleri.) 

ADALET BAKANI ŞİNASl DEVRlN (Zon
guldak) — Seyhan Milletvekili sayın arkada
şım Remzi Yüregir tarafından verilen sorunun 
Adalet Bakanlığını ilgilendiren kısmı kanunun 
ceza tehdidi altında menetmiş olduğu fiillerin 
işlenmesi halinde yapılan takibata taallûk et
mektedir. önerge mevzuunu teşkil eden husus
lar Ceza Kanununun 163 ncü, Matbuat Kanu
nunun 40 ncı ve 677 numaralı Kanunun birinci 
maddeleriyle ceza müeyyidesi altına alınmıştır. 

163 ncü maddenin ilk fıkrasında aynen: Di
ni ve dinî hissiyatı veya dinen mukaddes tanı
lan şeyleri alet ederek her ne suret ve sıfatla 
olursa olsun Devletin emniyetini ihlâl edebile
cek harekete halkı teşvik veya bu bapta cemi
yet teşkil edenler teşvikat ve teşkilâtın bir gû-
na fiilî eseri çıkmamış olsa bile muvakkat ağır 
hapse mahkûm olurlar denilmektedir. 

Bu maddenin ihtiva ettiği suç unsurları şun
lardır : 

1. — Dini ve dinî hissiyatı veya dinen mukad
des tanılan şeyleri alet etmek, 

2. — Bu suretle Devletin emniyetini ihlâl 
edebilecek harekete halkı teşvik etmek veya bu 
bapta, cemiyet kurmak. 

Görülüyor ki, takibat cihazının bu maddeye 
tevfikan harekete geçebilmek için aranan un
surlardan biri de bu nevi hareketlerin Devletin 
emniyetini ihlâl edebilecek bir unsuru ihtiva 
etmesidir. 
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Matbuat Kanunun 40 ncı maddesinde ise 

padişahlık ve hilafetçilik yolunda yapılan neş
riyat altı aydan 3 seneye kadar ağır hapis ceza
sı müeyyidesi altındadır. Bundan başka aynı 
meyzua temas eden 677 sayılı Kanunun birinci 
maddesinde alelûmum tarikatlar şehlik, derviş
lik, müritlik, dedelik, seyyitlik, çelebilik, babalık, 
emirlik, nakiplik, halifelik, falcılık, büyücülük, 
gayipten haber vermek ve murada kavuşturmak 
maksadiyle nüshacılık gibi unvan ve sıfatların 
istimali ve bu unvan ve sıfatlara ait hizmet ifa 
ve kisve iktisabı menedilmiş, bu memnuiyete 
muhalif hareket edenlerle tekke ve zaviye açan
lar veya tarikat âyini icrasına mahsus olarak 
muvakkaten olsa bile yer verenler üç aydan 
eksik olmamak üzere hapis ve 50 liradan aşağı 
olmamak üzere para cezasiyle cezalandırıl
mışlardır. 

Adalet cihazı kanunun ceza tahdidi altında 
menetmiş olduğu herhangi bir fiilin işlenmesi 
veya buna teşebbüs edilmesi halinde harekete 
geçer. Kanuni unsurlarını yukarda arzetigim 
suçlar, Devletin emniyet ve selâmetine taal
lûk eden bütün suçlar gibi Cumhuriyet savcıları 
tarafından hassasiyetle takip edilmektedir. 

Bu maddelere tevfikan 1947 senesi içinde 
mahkemeye intikal etmiş olan dâva adedi (93) 
tür. Bunların (89) u 677 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin (4) ü de Ceza Kanununun 163 neft 
maddesinin şümulüne girmektedir. 

1947 yılı içinde mahkemelere intikal eden 
677 sayılı Kanunun şümulüne dâhil suçlarla 
arapça ezan ve kamet okuma fiillerinin de ista
tistiğini arzetmekte fayda vardır. Bu arzetmiş 
olduğum 677 sayılı Kanuna muhalefet suçu 89 
olup, bunlardan 6 sı falcılık, 15 i nüshacılık, 2 
si tekke açmak, 5 i tarikat âyini yapmak, 29 u 
üfürükçülük, 3 ü büyücülük, 1 i dervişlik, 2 si 
türbedarlık, 2 si seyyitlik, 3 ü tarikatçılık, 1 i 
arapça kamet okumak, 1 i arapça ezan okumak. 
suçlarıdır. 

Bunlardan 17 si mahkûmiyet, 15 i beraet 
etmiş ve 57 si de derdesti rüyettir. 

tÇÎŞLERÎ BAK ANT MÜNİR HÜSREV ÇÖ
LE (Erzurum) — Seyhan Milletvekili, arkada
şım sayın Remzi Yüregir'in sorularını mevzu 
itibariyle üçe ayırabiliriz: 

1. Fena niyetli şeriatçıların, dini alet ede
rek, kendi kötü emellerini tahakuk ettirebilme-
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leri için, bazı tahrikat ve tezahürata alnen 
cüret etmeleri; 

2. Sakıt hanedan ailesine karşı müsama-
hakâr bir vaziyet alınması; 

3. Rejim ve inkılâp aleyhinde çalışmalar 
ve Tanin'de intişar eden Varto mektubu. 

Her üç halde de kanunların takibinde ica-
beden sürat ve hassasiyetin gösterilmemesidir. 

Sayın Yüregir'in, birkaç zamandanberi mat
buattaki intişar eden bu konudaki yazılara 
karşı, bir açıklama yapmamıza fırsat verdiğin
den dolayı kendilerine bilhassa teşekür ederini. 

Bugün inkılâbımızın esaslı unsurlarından 
biri olan, muhtelif partili bir demok
rasi sistemini sağlamak yolundayız. Bu 
sebepledir ki, çeşitli anlayışların, fikir 
ve kalem hürriyetlerinin muhtelif teza
hürlerini görmekteyiz. Demokratik reji
min ilk saf hala rındaki kaçınılmaz tezahürle
rinden sayılabilen bütün bu hâdiseler, kanun 
hudutlarını tecavüz etmedikçe, hassas ve titiz 
bir vazutavırla bu tezahürlere karşı daima 
müteyakkız ve temkinli bulunmayı Hükümetin 
şiarı addederiz. (Bravo sesleri). 

Bu anlayışların normal bir ahlâk ve itiyat 
haline getirilebilmesi için vekar ve sükûnetle 
hareket etmeyi Hükümet vazifesi sayarız. (Bra
vo sesleri). 

Bu hareketlerimiz ve vazifelerimizde müsa
maha gösterdiğimize delâlet etmez ve etmeme
lidir. 

Hasis emel ve arzuların peşinde koşmak isti-
yen bazı kimselerin kafalarında hastalık ha
linde kalan ve kalmaya mahkûm olan kötü dü
şünceler olabilir. Bu düşünceler, kendi kafa
larında kaldıkça ve muhitlerini zehirleme is
tidat ve tehlikelerini göstermedikçe, bunlar 
hakkında bir şey yapmak kimsenin hatırından 
geçemez. Aksi halde kanunlarımızın sert, ke
sin ve keskin hükümleri kendilerini nerede ol
sa derhal yakalar ve cezasını verir. Bunu ta
kibe elbette ki, bizim vazifemizdir. Bu hususta 
daima uyanığız ve uyanık kalacağız (Bravo 
sesleri). 

Sakıt Hanedan mensuplarının memlekete g e 
lip geçmeleri mevzuunu Dışşleri Bakanı arka
daşım cevaplandırdıkları için bendeniz temas et-
miyeceğim. 

Rejim aleylındeki tahrikâta gelince: 
Çeşitli anlayışların çarpıştığı bir zamanda 
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hüsnüniyet sahibi olıınyan kimselerin vazi
yetten istifade etmek istemeleri ihtimali her 
zaman gözönünde tutulmaktadır. Bundan ötü
rüdür ki, her türlü neşriyat ve tezahürata lâ
yık oldukları kıymeti vermekteyiz. 

Sayın arkadaşımın bu mevzuda misal ola
rak gösterdikleri ve Tanin Gazetesinde neşre-
dlmiş bulunan, mektup üzerinde de biraz dur
mak isterim. 

CELÂL BAYAR (İstanbul) — Kimin tara
fından yazılmış ? 

İÇİŞLERİ BAKANİ MÜNİR HÜSREV GÖ
LE (Devamla) — Reşit Fırat adında birisi tara
fından yazılmıştır. 

Kanaatımca bu yazı tek bir insanın görüş. 
mahsulüdür. Biz, bu yurdun müşfik sinesinde 
yaşıyan vatan çocuklarını bu yazıda belirtilen 
görüşlerden tenzih etmek isterim. 31 Martla
rı, Menemen hâdiselerini ve bunun gibi olay
ları tarih kitaplarından değil, şahsi müşahede
lerimizle bilip öğrenen bir nesildeniz. Ve bun
ların doğuracağı âkibetlerin ne olacağını da çok 
iyi biliriz. 

Bütün milletimizin çok büyük fedakârlık
larla meydana getirmiş olduğu Cumhuriyet ve 
inkılâbın zerresine el uzattırmamak da en önem
li vazifemizdir. Bu vazifemizi yaparken, en 
büyük istinatgahımız, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ve bütün Türk milleti ve 24 yaşını id
râk etmiş olan Cumhuriyet devrinin yetiştir
diği Türk gençliği ve çocuklarıdır. Bütün bun
ların yanı başında da Hükümetin en geniş 
mânada uyanıklığıdır. (Bravo sesleri, alkışlar). 

AHMET REMZÎ YÜREGÎR (Seyhan) — 
Muhterem arkadaşlar; Sayın Dışişleri Bakanı
nın açıklaması bendenizi tatmin etmedi. Çün
kü münkariz Osmanlı İmparatorluğu haneda
nına verilen vize kanuna aykırıdır. Bu yolda 
kanunsuz hareket edilmiştir. Zaten Sayın Ba
kan da herhangi bir kanun maddesine istinade-
derek açıklamada bulunmuş değildir. Pasa
port Kanunu sözü kulaklarıma gelmişti. Güya 
Pasaport Kanununda transit vizesi müsaadesi 
varmış gibi bir şey kulağıma çarptı. Bakan buna 
da temas etmedi. Pasaport Kanununun buna ait 
maddesinin 7 nci fıkrası şöyle diyor: (Herhangi 
bir suretle Türk vatandaşlığını kaybetmiş olan
lar usulüne uygun olarak Pasaport ibraz etse
ler bile Türkiye'ye giremez) Bu fıkra münka-
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riz İmparatorluk hanedanına aittir. Yine 43i sa
yılı Kanun şöyle diyor: Mahlû Osmanlı Hane
dan ve mensupları, bilcümle âzası ve damatlar 
Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde ikamet etmek 
hakkından ebediyen mahrumdur. Ve hanedan 
kadınları dahi bu madde hükmüne tâbidir. Bi
naenaleyh, ne Pasaport. Kanunu ne 431 sayılı 
Kanun katiyen buna müsaade etmediği halde 
ne bileyim bir nezaketi düveliye tarzındaki dü
şünce ve tâbirlerle kanunen memleketimize 
girmesi men edilmiş bulunanlara müsaade veril
mesi nasıl tecviz edilir. Binaenaleyh, bunda bir 
kanunsuzluk vardır. Bundan dolayı bu Ba
kanlık ithama lâyıktır. 

Efendim; prenslerle, evli imiş, bilmem ha
nedana mensup birtakım kimselerle zevç ve zev
ce olmuş. Bunlara nezaketen de vize vermek 
lazımmış. 

Sayın arkadaşlar; biz artık imtiyaz ve atı
fet devirlerini bundan 25 sene evvel tarihe gönı-
müşüzdür. Zaten en kuvvetli zamanımızda bi
le böyle müsaadeler ve imtiyazlar vererek mem
leketi asırlarca ıstırap içerisinde bırakan hürri
yet ve istiklâlinden mahrum eden bir kapitülâsyon
lar meselesini ihdas etmiş değil miyiz? Nihayet 
Lozan zaferi ile, Büyük İnönü'nün himmet ve 
gayretleri ile bin müşkülâtla üzerimizden attığı
mız kapitülâsyonu yeni birtakım nezaket ve 
atifet kelimeleri ile yahut hareketleri ile ya
ratmak asla doğru değildir. Ben yine söy
lüyorum, bu, kanunlara mugayirdir, kanunsuz 
hareket edilmiştir. Bunun üzerinde duruyo
rum. ve yine görüyorum ki, Dışişleri Bakan
lığımız kanunsuz bir harekette bulunmuştur, 
şimdi onu telâfi etmeye çalışıyor. 

Meselâ, gördüm ki, 7 Temmuz tarihinde Mec
lise bir kanun tasarısı getirdiler. Bu da sırf bu 
hanedan mensuplarını memlekete sokmak 
içindir. Pasaport Kanununun 7 nci maddesini 
değiştirip memleketten halifeleri, padişahları 
kovan 431 sayılı Kanunun 2 nci maddesini hü
kümsüz bırakmak için bir karnın tasarısı h a 
zırlanmış ve Meclise gelmiş, Başkanlığa takdim 
edilmiş, Dışişleri, İçişleri ve Adalet Komisyonla
rına havale edilmiştir. Halen İçişleri Komisyo
nunda bulunmaktadır. Bu 7 nci fıkra bir mua
fiyet tanımakta, Osmanlı Hanedanına mensup 
ve bunlarla evli bulunanların memlekete gir
meleri ve oturmalarına müsaade edilmesi isten
mektedir. 
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Rica ederim arkadaşlar, antidemokratik ka

nunlardan bahsedilip dururken şimdi bir do an-
tirejim bir kanun mu çıkaracağız. Yani 
8 nci Büyük Millet Meclisi 431 sayılı Kanun -
la bu memleketten çıkarıldığı, memleketi güç bo
la kurtardığı bir aileyi bu memlekete sokmaya 
rıza gösterecek ve bunu kabul edecek midir? 
Binaenaleyh Dışişleri Bakanından soruyo
rum; evvelki yaptığı işler kanuni ise niçin bu 
kanun tekrar Meclise getiriliyor ve hanedana 
mensup kimseleri bu memlekete sokmak istenili
yor ve buna neden lüzum ve zaruret görülmüş
tür? Dostuz, müttefikiz, severiz, hürmet ederiz, 
fakat içişlerimizde, rejim dâvalarımızda kim
seye zerre kadar fedakârlık etmek istemeyiz. 

Adlî işler meselesine gelince Sayın Bakana 
-teşekkür ederim. 13 Mayısta Grup toplantısında 
izahat lütfetmişlerdi. Ozaman 58 takip dosyası 
olduğunu söylemişlerdi, şimdi 89 a çıkmış. De
mek ki, 21 dosya kabarmıştır. Bu demektir ki, 
bir faaliyet vardır. Fakat şurasını da arzetmek 
isterim ki, adlî işlerimiz, adlî mekanizmamız 
inkılâp ve rejim dâvalarında gerekli hassasiyet 
ve sürati göstermemektedir. Meselâ 30 Mayısla 
«Sultan Hami t ruhundan istimdat» diye bir yazı 
neşredildi. Kırıiasıca kalemiyle Rıza Tevfik'iıı 
bir yazısı neşredildi. Fakat bunu ancak memle
ket gazetesinde ve buradaki Ankara gazetesin
de gördük; altı gün sonra takibata girişildiğini 
öğrendik. Basılan nüshaların toplattırılmasına 
karar verildiğini öğrendik; fakat aradan bir 
hafta geçmiş, ondan sonra bir nüsha daha çık
mıştır. Arkadaşlar; takibat ve toplatma kararı 
bundan sonra veriliyor. Halbuki basılan nüsha
lar tevzi edilmiş; her iş bitmiş oluyor. Basın 
Kanunu herhangi bir kitabın, gazetenin, mec
muanın tevziinden evvel savcılığa teslimini em
reder ve bundan maksat, bunun tetkik ve tahki
ki yapılıp, dağıtılmasını önlemektir. Bu yapıl
mıyor. 24 Eylül ve 31 Ekim tarihlerinde inkılâp 
ve rejim aleyhine çıkan yazılar yine memleket 
gazetesinde buna karşı yapılan hücum ve buna 
karşı memleketin duygusunu belirttikten son
ra takibata geçiliyor. Aradan on beş gün geç
tikten sonradırki, bu mecmuanın toplattırılma
sına karar veriliyor. Yazı yetmişinci sayıda çı
kıyor, 71 nci sayı çıktıktan sonra toplattırılı
yor. Yani bu yazı memleketin her tarafına ya
yıldıktan sonra. Arzetmek istediğim bu husus
larda bir müsamaha var, hassasiyet gösterme-
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I mek var. Bu itibarla bunun üzerinde hassasi

yetle durmak icabeder. 
Yine gördük ve görüyoruz ki, Meclis tah1 

kir ediliyor. Meclisin şahsiyeti mâneviyesi tah
kir ediliyor. Padişahcılık neşriyatı yapılıyor 
hattâ B. M. Meclisi, Ankara Palasın karşısında 
birtakım kimselerin tepindiği yer diye tahkir-
âmiz neşriyat yapılıyor ve nihayet bunlar mah
kemeye veriliyor ve günün birinde beraet edi
yor. Cumhuriyet hâkimlerinin inkılâpçılık ru
hundan rejimperverliğinden şüphe edecek de
ğilim. Evet, ceza işlerinde hâkimlerin kanaati 
de büyük rol oynar. Fakat ne bileyim ben, gö
rüyorum ki, ortada bir hüküm giymeme var 
ve bundan anlıyorum ki, yine tekrar edeyim, 
hâkimlerden bir şüphem yok, mevzuat kâfi 
gelmiyor. Bu husustaki mevzuatı şiddetlendir
mek icabediyor. Cumhuriyet yargıçlarına daha 
kuvvetli bir silâh tevdi etmenin zaruri olduğu
na hükmediyorum. 

Hülâsa rejim işlerinde, inkılâp dâvalarında ye
ni mevzuata, tesir edici Ceza Usulü Muhakeme
leri Kanununun tadiline ihtiyaç olduğunu zan
nediyorum. îcabederse, diğer memleketlerde 
olduğu gibi, Meclisten, muvafık, muhalif, müs
takil arkadaşlardan bir komisyon teşekkül ede
rek bu rejim dâvaları üzerinde meşgul olunmalı 
ve ona göre daha kesin ve katî kararlar verilmeli
dir. Çünkü gidiş şunu göstermektedir ki, inkılâp 
ve rejim aleyhindeki hareketler ve buna karşı mü
samahalar aşındırıcı bir durumdadır, tehlike 
vardır. Binaenaleyh titiz ve hassasiyetle hareket 
etmeliyiz çok muhterem arkadaşlar. 

ADALET BAKANI ŞÎNASÎ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, sayın arkadaşım Remzi 
Yüregir iki noktaya temas buyurdular. Bunla
rın vuzuhladırılmasında zannederim faide var
dır. 

Bir defa arkadaşımın buyurdukları gibi, 
bizde gazeteler sansüre tâbi değildir. Yani bir 
gazete intişar etmeden önce Savcılık tarafın
dan herhangi bir tetkika tâbi tutulamaz. Bina
enaleyh intişarından sonra.... 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) — 
İntişarından sonra ve satılmasından evvel, de
dim. 

ADALET BAKANI SİNASİ DEVRİN (De
vamla) — Satılır. Bugünkü mevzuatımıza gö
re bütün gazeteler derhal satışa arzedilir. Ya-

I ni sistemimiz önceden sansür yapmaya müsait 
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değildir. Binaenaleyh savcılarımız mevcut ka
nun hükümlerine nazaran herhangi bir mat
buanın satışa arzedilmesini menedemezler. Sa
tışa arzedildikten sonra bu matbua ile bir suç 
işlendiği sabit olursa o takdirde harekete ge
çerler ve bittabi bir hazırlık tahkikatı yapar, 
yazı yazanı dinlerler, mlûmatma müracaat 
eder ve ancak mahkeme karariyle toplattırma 
yoluna gidebilirler. Anlattıkları şekilde bir ge
cikme mevzuubahis olamaz. Elbette 5 - 6 gün
lük bir gecikme olacaktır. Satışa arzedilmeden 
birdenbire toplattırmaya kanunen savcının 
hakkı yoktur ve kendisine bu hak verilmemiş
tir. Gazetenin biri Meclis tepin iyormnş diye 
yazmış, bu hangi zamana aittir, her halde pek 
eski bir zamana ait olması lâzımdır. Bittabi 
herhangi bir dâva hakkında burada müzakere 
açılamaz, bu da burada müzakere edilemez. 
Beraet etmiş ve Yargıtay da tasdik etmiş ise 
demek ki. adlî hakikat bu noktada tecelli et
miştir. Yani mücerret beraet etmesi adliyenin 
hassas olmadığına bir delil olarak gösterilemez. 
Mahkemeye sevkedilen bütün vatandaşların da 
behemehal mahkûm olmaları ve dâvaların be
hemehal mahkûmiyetle neticelenmesi icabet-
ıııez. Eğer bir kanun hükmü ihlâl edilmişse yi
ne kanunun tâyin ettiği «eza müeyyidesi hare
kete geçer. Fakat suç unsuru tahakkuk etme
mişse mahkeme huzuruna giden vatandaşların 
beraet etmesi de gayet tabiîdir. 

AHMET REMZt YÜREGÎR (Seyhan) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Söz veremem. Söz bir defaya 
mahsustur. Üçüncü soruya geçiyorum. 

EKREM ORAN (izmir) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

Efendim, ben soruların cevaplarının yeter 
olup olmadığı hakkında arzı malûmat edecek 
değilim. Yalınız usul hakkında söz aldım. O 
da şudur: Tekrar söz almak istiyen Yüregir'e 
Makamı Riyaset, tek bir defa söz alınır, bit
miştir dediler. Halbuki son sözün Milletveki
linin olduğu içtüzük'te sarahaten yazılıdır. Bu 
hükmün yerine getirilmesini Makamı Riyasetten 
rica ediyorum. 

AHMET REMZt YÜREGlR (Seyhan) — 
Son söz Milletvekilinindir. Ben de o itibarla 
söz aldım. 

BAŞKAN -— Soru müessesesi yalnız Bakan
dan malûmat istihsalinden ibarettir. Bakan 
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bu soruya mukabil cevabını verir ve soru so
ran arkadaş da noktai nazarım bildirir. Soru 
hakkında İçtüzük'ün tesbit ettiği kaide bun
dan ibarettir. Başka maddelerde son söz mil
letvekilinindir, tarzında yazılmış olan hüküm 
bir disküsiyon bir münakaşa sonunda tatbik 
edilmesi lâzımgelen bir hükümdür. Burada ise 
bir şey kaybolmamaktadır. Doğrudan doğruya 
malûmat edinmek, münhasıran soru müessesesi
ne ait olan nokta cevaplandırıldıktan sonra 
soru sahibinin yalnız sizin verdiğiniz cevaplar 
tamam veya yanlıştır demesinden ibaret kalır. 
Münakaşa yoktur ve heyeti umumiye bir karar 
alacak değildir. Ye bu soru hiçbir neticeye bağ
lanacak değildir. Ancak Gensorudur ki, müna
kaşa mevzuudur. Ozaman son söz milletvekili
nindir. Şimdiye kadarki tatbikat bu safhada
dır. Tüzüğün başka maddeleri ele alınarak şu 
şöyledir, bu böyledir dersek ozaman soru de
nilen müessesenin tamamen gensoru halini al
ması lâzımdır. 

Binaenaleyh tatbikat böyle olmuş ve daima 
Riyaset Divanı bunu böyle tatbik etmektedir. 
Ben de böyle tatbik ediyorum. Maahaza yüksek 
heyetiniz müzakereye ve içtüzüğe hâkimdir, 
teklif edersiniz, Heyeti Umumiye kabul eder
se ben de onu tatbik ederim. 

AHMET REMZt YÜREGlR (Seyhan) — 
Zaten uzunboylıı konuşacak değildim. 

BAŞKAN — Mesele, içtüzüğe ait bir hük
mün tatbiki meselesidir. 

AHMET REMZİ YÜREGlR (Seyhan) — 
İçtüzük son söz Milletvekilinindir der. Ben de 
o itibarla söz istemiştim. 

BAŞKAN — İçtüzük hükümlerine göre so
runun cevabı alınmış ve ikmal edilmiştir. 

Dört numaralı soruya geçiyorum. 

•/. — Konya Milletvekili Mitat Şakir Attan'-
ın, Haydarpaşa - Konya arasnda işliyen yolcu 
İrenleri hakkındaki sorusuna Ulaştırma Bakanı 
Siikrii Koçak'ın sözlü cevabı 

Yüksek Başkanlığa 
Haydarpaşa - Konya arasında belirli gün

lerde işliyen trenlerde yolculuk çekilmez bir 
haldedir. Mevsim dolayısiyle otobüs nakliyatı
nın durmuş, ara trenlerinin de kaldırılmış bu
lunması bu çekilmez hali, daha çok artmıştır. 

Bu hat üzerinde yurttaşların rahat ve huzur 
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ile sıhhi ve emniyetli bir şekilde yolculuk ya
pabilmelerini sağlamak yolunda düşünülen ted
birler var mıdır? Varsa nelerdir? Ve bugünkü 
güç durum ne vakta kadar sürüp gidecektir? 

Ulaştırma Bakanlığnıca bu surolura sözlü 
cevap verilmesini saygı ile rica ederim. 

12 . XI . 1947 
Konya Milletvekili 
Mitat Şakir Altan 

ULAŞTIRMA BAKANI ŞÜKRÜ KOÇAK 
(Erzurum) — Konya Milletvekili Mitat Şakir 
arkadaşım şimdi okunan önergesiyle Bakanlı
ğımdan dört sual sormaktadır. 

Birincisi: Haydarpaşa - Konya trenlerinde 
izdihamın fazla olması ve yolculuğun ağır şart
lar içinde yapılması sebebini öğrenmek istemek
tedir. 

Arkadaşlarım; bu izdiham ve sıkıntı yalnız 
Haydarpaşa - Konya trenlerinde değil, yurdu
muzun muhtelif istikamet erinde işliyen bütün 
trenlerde mevcuttur. Bu izdihamın derecesi de 
trenlerdeki yer adedine nazaran yüzde kırk ile 
altmış beş arasındadır. 

Bu izdiham ve sıkıntının iki sebebi vardır: 
1. — Harb esnasında yıpranmış olan vasıta

lar yerine ve bugünkü ihtiyacı karşılıyacak aded-
de lokomotif ve yolcu vagonunun temini hu
susunda yaptığımız siparişlerin tesellümü he
nüz yapılmamış olması, 

2. — Yolcu nakliyatının 1939 senesinden-
beri fevkalâde artmış bulunmasıdır. 

Gerek harb yıllarında yıpranmış olan ve
saitin yenilenmesi, gerek bugünkü nakliyat 
durumunu karşılıyacak miktarda lokomotif ve 
vagon temini için hiç zaman kaybedilmeden te
şebbüse geçilmiş, 291 lokomotif ile 50 banliyö 
yolcu vagonu Amerika, İngiltere ve Çekoslo
vakya'ya sipariş edilmiş bulunmaktadır. Bu si
parişlerimizden yolcu katarı temin edecek ma
kine ve vagonlar henüz yurdumuza girmemiştir. 
Ilarbden çıkmış olan Avrupa'nın bilhassa De
miryolu vesaiti bakımından pek darda bulun
ması bu vasıtaları imâl eden müesseselerin is
tenilen kısa bir zamanda siparişleri yerine ge
tirmelerine imkân vermemektedir. 

Yolcu miktarına gelince: 1939 senesinde 
demiryollarınca taşınan yolcu miktarı 23 mil
yon iken 1946 senesinde yüzde on fazlasiyle 48 
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milyona çıkmıştır. Bu senenin bugününe kadar 
olan nakliyatı gözönüne alırsak 1947 yolcu nak
liyatı 1946 senesi nakliyatının üstüne çıkmış 
olduğu görülmektedir. Demiryolları ile taşı
nan yolcu miktarının harbden evvelisine naza
ran olağanüstü bir şekilde yüzde yüz on artma
sına mukabil elde bulunan vesaitle fazla vagon
dan mürekkep ağır katarlar işletilerek ancak 
yüzde ellisi karşılanabilmiş geri kalan yüzde 
altmış yolcu fazlalığı bugünkü izdihamı tevlit 
etmiştir. 

Arkadaşımın ikinci sorusu ise: Bu sıkıntıyı 
daha çok artırmış olan ara trenlerinin sefer
den kaldırılmasının neden ileri geldiğidir. 

Bugün Haydarpaşa - Konya arasında birisi 
müstakilen İstanbul - Konya münasebatım te
min eden ve üçü Adana tarikiyle Diyarbakır 
ve Kurtalan'a uzanan yolcu trenleri olmak 
üzere haftada dört tren mevcuttur. Bundan baş
ka Konya - Eskişehir arasında muayyen mar
şandiz trenlerine yolcu vagonu ilâve edilerek her 
gün bu mmtakada karşılıklı bir muhtelit katarla 
mevzii yolcu nakliyatı yapılmaktadır. Ancak Ka
sım ayı içinde er nakliyatı yapılmasına lüzum hâ
sıl olduğundan Vatan ödevini yapan yurttaşla-
mızııı kış mvsiminde soğuk alarak hastalanma
maları için ara trenlerinde ve muhtelif yolcu 
trenlerinde bulunan seksen yolcu vagonunun 
muvakkat bir zamana münhasır olmak üzere 
alınmasına zaruret hâsıl olmuştur. Bir aylık bir 
zamandan sonra yeniden işlemeye başlıyacak 
olan ara kata Harındaki yolcu nakliyatının bu 
sebeple kısa bir müddet inkitamı sayın Mitat 
Şakir arkadaşımın da tasvip buyuracağına emi
nim. 

Arkadaşımın üçüncü sualine gelince : Bu hat 
üzerinde yurttaşların rahat ve huzur ile yolcu
luk yapabilmelerini sağlamak için bir tedbir 
düşünülüp düşünülmediği ve düşünülmüş ise 
bunların neden ibaret olduğudur. 

Arkadaşımın birinci sualine cevabımı arz-
ederken izdihamı yalnız Konya - Haydarpaşa 
-arasında değil, bütün hatlar üzerinde işliyen 
yolcu katarlarında mevcut olduğunu izah et
miştim. Bu izdihamı önlemek ve vatandaşlara 
emniyet, huzur ve rahat içinde süratle seyahat et
melerini temin etmek için en ufak bir tertip 
ve tedbiri dahi her gün pözonünde tuttuğumuza 
ve almakta bulunduğumuza arkadaşımın emin 
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olmasını rica ederim. Ve tmkân dahilinde olan
ları da derhal tatbik etmekte olduğumuza bilhas
sa; kanaat getirmelerini dilerim. 

Henüz vasıta temin edilmiş olmamasına rağ
men müspet istatistiklere istinat ederek yolcu ka-
tarlarmdaki izdiham derecesi fazla olan hatlar
dan başlanarak sırasiyle bir kısım istikâmetler 
için bir buçuk senedenberi ilâve trenleri yapıla
rak memleketimizin muhtelif mıntıkalarında işli-
yen yolcu katarlarındaki izdihamın aynı seviyeye 
düşürülmesini temine çalışıyoruz. 

Bu meyanda Haydarpaşa - Konya ve Ankara 
- Konya için tatbikim düşündüğümüz tedbire ge
lince: Evvelâ haftada bir defa fazla işliyen Hay
darpaşa - Konya arasındaki mütekabil trenlere 
Ankara için de münasebet temin edilerek pek kı
sa bir zaman sonra Konya - Ankara trenleri dör
d e çıkarılacaktır. Amerika Ordusundan satınal-
mış olduğumuz hafif lokomotifler yurdumuza gir
miş olup Fabrikalarda revİziyonları yapılmakta
dır. Bu lokomotifleri ilk servise verilecekle
rinden istifade ederek sene başında Konya - Hay
darpaşa ve Konya - Ankara arasında haftada da
ha bir tren ilâve ederek tren adedini beşe çıkara
cağız ve bu şekilde bugünküne nazaran olduk
ça azalmış bulunacaktır. Ara trenlerinden yol
cu vagonlarının alınmasına mukabil iki ay için 
Diyarbakır'dan ve Konya üzerinden yalnız Hay
darpaşa istikametine üçüncü mevki vagonlardan 
mürekkep haftada iki katar ilâve edilecektir. 

Sayın arkadaşım Mitat Şakir Altan'm son 
dördüncü sorusu, bugünkü güç durumun daha ne 
vakte kadar devam edeceğini benden öğrenmek 
istemiş olmasıdır. 

Demiryollarımızdaki yolculuk sıkıntısının ta
mamen önlenmesi, sipariş etmiş olduğumuz loko
motif ve yolcu vagonlarının memlekete girmesine 
mütevakkıftır. Vasıta temini hususunda zamanın
da yapmış olduğumuz siparişlerin 1948 senesi 
îçindo memlekete girmiş bulunacağını kuvvetle 
ummaktayım. Bu vasıtalar memlekete girdikçe 
yolcu katarları adedinin artırılacağını ve bugün
kü sıkıntının kaldırılmış olacağını arzedebili-
rim. 

Bu izahımla arkadaşımın sorularını cevaplan
dırmış ve kendisini tatmin etmiş olduğuma kani 
bulunmaktayım. (Alkışlar). 

MİTAT ŞAKİR ALTAN (Konya) — Muhte
rem arkadaşlar, Sayın Bakanın huzurunuzda 

.1947 0 : 1 
verdiği açıklamalar ve cevapları ben de ferah
lıkla dinledim. Memleketimizin bütün şimendi
fer şebekesinin çekmekte olduğu sıkıntıyı bil
mez değilim. Ancak temas muhitimiz ve seçmen 
muhitimiz olmak itibariyle daima irtibatımız 
olan Konya'daki seçmen hemşerilerimizle yap
tığımız konuşmalarda bu husus şikâyet konusu 
olmaktadır ve Sayın Bakandan ricam bu mak
sada matuftur. 

Muhterem arkadaşlar; Sayın Bakanın bütün 
hatlarımızda ve bilhassa Haydarpaşa - Ankara 
ve Ankara - Konya arasında ilâve katarlar tef
riki suretiyle bundan sunra vaziyette husule ge
lecek ferahlık hususundaki izahatı memnuniyet
le karşılarım. 

Konya - Haydarpaşa arasında işliyen katar
lar yalnız, kendileri de takdir buyururlar ki, 
muhtelit bir katardır, konbine katardırlar. 
Bunda Konya'ya ayrılan tek bir vagondur. Bu 
vagonlar tabiatiyle güzergâhı geniş ve uzun olan 
bu hat üzerinde izdihamı fazla!aştırmakta ve 
yolculuğu hakikaten bizim de şahsan şahit oldu
ğumuz gibi, elim bir vaziyete sokmaktadır. Bön
deniz geçen sene Mart ayı içerisinde, aramızda 
bulunan muhterem bir arkadaşın da refakatiyle, 
memleketimizin bir bölgesinde bulunan oğlumıı 
görmek için gitmiştim, yolculukta, ailem de be
raberdi, oraya giderken ve gelirken daha geniş 
daha ferah bir seyahat yaptık ve hattâ ailem 
benden sonra döndü, onlardan da dinledim, on
lar da ferah şekilde seyahat ettiklerini anlattı
lar. Binaenaleyh mevcut olan sıkıntının, yalnız 
bu hatta tekasüf ve temerküzüne karşı Sayın 
Bakanlıkça şimdiye kadar tedbirler alınamaz 
mı idi? Banliyö hatlarının ve katarların tertibin
de daha rasyonel, daha geliştirici tedbirler dü
şünülerek bu hat üzerindeki sıkıntının berta
raf edilmesi ve bu şikâyetlerin daha önceden 
bertaraf edilmesi lâzımdı. İçinde bulunduğumuz 
ve seyrine tâbi olduğumuz büyük Cihan savaşı
nın, Devlet Demiryolları üzerinde tesirini yapmış 

ve birtakım vesaitten mahrumiyetimize sebep ol
duğunu bilirim ve yine takdir ediyoruz ki, bu ve
sait, dışardan gelecek ve içerde yapılâmıyaeak 
vasıtalardır. Amma Sayın Bakanın ifadeleri 
bendenizi tatmin etmemiş bulunuyor. Şimdiye 
kadar olan vaziyet üzerinde, geleceğe ait vaitleri 
gerçi bir teminat sayılır, amma şimdiye ka
dar olan, ve bugün mevcut bulunan vaziyet 
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üzeıinde arzettiğim gibi, diğer bölgelerde daha 
ferahlık ve rahatlık mevcut iken katarlarda, 
banliyö trenlerinde yapılacak tasarruflarla bu 
kısma da, rahatlık ve hattâ daha geniş ferahlık 
vermek imkânı kabildir. Bunun nazara alınma
sını kendilerinden rica ediyorum. 

.1947 O : 1 
BAŞKAN — Arkadaşlar; bu soru da- bitmiş

tir; vakit de biraz ilerlemiştir. 
Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere Bir

leşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,25 
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