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İçindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
S. — Başkanlık Divanının Kamutaya 

sunuşları 
1. — Bitlis Milletvekili Arii Özdemir'-

in Öldüğüne dair Başbakanlık tezkeresi 
CV281) 

2. — Yabancı memleketler harb okul-
lan uda subay yetiştirilmesi hakkındaki 
kanun tasarısının geri verilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/282) 

4. — Sorular ve cevaplar 
1. — Kocaeli Milletvekili Sedad-Pek'-

in, Hükümetle Zingal Şirketi arasındaki 
ihtilâfa dair olan sorusuna Tanm Bakam 
Cavid Oral'm sözlü cevabı (6/214) 

2. — Eskişehir Milletvekili İsmail Hak
kı Çevik'in, 1942 yılında 33. Türk vatanda
şına yapılan muamele hakkında Başbakan
lıktan olan sorusuna. Millî Savunma Baka
nı Hüsnü ÇakiA'm sözlü cevabı (6/215) 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yozgad Milletvekili Sırrı Içöz 'ün,, çobanlık 
hakkındaki kanun teklifi, isteği üzerine geri,ve
rildi. 

Eskişehir Milletvekili ismail Hakkı Çe
viksin, 1942 yılında 33 Türk vatandaşına yapı
lan muameleye dair dan sözlü sorusu, soru sa
hibinin hazır bulunmamasından gelecek Birleşi
me bırakıldı. 

3 .XII . 1948 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak ü^ere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Trabzon Milletvekili Uri'a Milletvekili 

K. Karadeniz A. Akan 
Kâtip 

İsparta Milletvekili 
8. Koksal 

2. - HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — 2284 ve 2401 sayılı Kanunlarla işletil

mesi Cenup Demiryolları Türk Anonim Ortak
lığına devredilmiş olan Demiryol İşletmesinin 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğüne devri hakkında kanun tasarısı 
(1/441) (Ulaştırma ve Bütçe Komisyonlarına); 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti .,i}e,; 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Ajanı sı
fatı ile hareket eden Export - tmport Bankası 
arasında akdedilen 30 milyon' Dolarlık Kredi 
Anlaşmasının onanmasına dair kanun tasarısı 
(1/442) (Dışişleri, Tarım, Ticaret. Ekonomi ve 
Bütçe Komisyonlarına); 

Teklif 
3. — İdareci üyeler Kurulunun, Büyük Mil

let Meclisi Memurları Teşkilâtı hakkındaki * Ka-
nunlarda^ derişiklik yapılmasına dair kanun tek
lifi (2/129) "(Bütçe Komisyonuna); 

4. 
Tezkere 

Şabanoğlu İsmail Eski'nin ölüm cezası
na çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/283) (Adalet Komisyonuna); 

Rapor 
f). — Devlet Limanları İşletme Genel Müdür

lüğü 1942 yılı Kesinhesabma ait Uygunluk Bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresiyle Devlet Limanları İşletme Genel Mü
dürlüğü 1942 yılı Kesiııhesabı hakkında kanun 
tasarısı: ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/196. 
1/398) (Gündeme). 

KATİPLER 

B Î B Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz 
Sait Koksal (İsparta), Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Bitlis Milletvekili Arif özdemir'in öldü
ğüne dair Başbakanlık tezkeersi (3/281) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bitlis Milletvekili Arif özdemir'in 17 . XI . 

1948 tarihinde öldüğü, İçişleri Bakanlığından 
alman 24 . XI , 1948 tarih ve 23302/10 - 17İÛ 

sayılı tezkerede bildirilmiştir. 
Teessürle arzederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

BAŞKAN — Arkadaşımızın hâtırasına hur
in eten iki dakika ayakta durulmasını rica ede
rim. (İki dakika ayakta saygı duruşu yapıldı). 



B : 14 3 .1 
# 

2. — Yabancı memleketler harb okullarında 
subay yetiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının 
yeri verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/282) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Yabancı memleketler harb okullarında subay 

4. — SORULAR 

i . — Kocaeli Milletvekili Hedad Pek'in, Hü
kümetle Zingal Şirketi arasındaki ihtilâfa dair 
sor-usvtna Tarım Bakanı Cdvid Oral'm sözlü ce
vabı (6/214) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Hükümetle Belçikalı Zingal Şirketi arasında

ki ihtilâf hakkında İstanbul'da bazı söylentiler 
vardır. 

Şirketin açtığı dâvaların hangi safhada ve ne 
merkezde olduğunu ve Hazineye milyonlarca lira
ya mal olabilecek lolan bu dâvalara icabeden dik
kat ve ehemmiyetin verilip verilmediğinin Tarım 
Bakanı tarafından Mecliste açıklanmasına yük
sek delâletinizi rica ederim. 

Kocaeli Milletvekili 
Sedad Pek 

TARIM BAKANI CAVİD OK AL (Seyhan) 
— Ayancık İlçesindeki Zingal ve Çangal orman 
lan, Zingal Şirketti o 6 . 1 . 1926 tarih ve 3008 
sayılı kararla 50 yıl müddetle verilmiştir. Fakat 
şirket sözleşme şartlarına riayet 'etmediği için 
Tarım Bakanlığı bu mukaveleyi 14 . I I I . 1945 
tarihinde feshetmek mecburiyetinde kalmıştır. 
Bunun üzerine Zingal Şirketi Tarım Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı ve Orman Umum Müdürlüğü 
aleyhine adedi 13 e baliğ olan mütaaddit dâva
lar açmıştır. Ve bu dâvalarla 14 949 899 lira 
tazminat talep etmektedir. Buna karşı da Tarım 
Bakanlığı Zingal Şirketi aleyhine, sözleşmedeki 
şartları yerine getirmediği için, bir dâva açmış
tır. Bu dâva ile Bakanlık 6 482 413 lira talep 
etmektedir. Bu dâvalar Danıştaya intikal etmiş
tir, muhakeme devam etmektedir, fazla tafsi
lâta ve teferruata girecek durumda değiliz. 

Ancak şunu bilhassa tebarüz ettirmek isterim 
ki, Muhterem Heyetiniz, gerek Tarım Bakanlı
ğının gerek Hükümetin Hazineyi alâkadar eden 
bu ciddî dâva ve meseleler üzerinde çok ehemmi
yet ve ciddiyetle durduğuna emin olabilirler. 
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yetiştirilmesi hakkında olup 8 . VII . 1948 tarihli 
ve 6/2339 sayılı yazımızla sunulmuş bulunan ka
nun tasarısının geri gönderilmesine müsaade bu-
yurulmasmı saygılarımla rica ederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

BAŞKAN — Tasarıyı geri veriyoruz. 

VE CEVAPLAR 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Aziz arkadaşla
rını; Sayın Bakan işi muhtasarca izah etti. Esa
sen işin Türk hâkiminin âdil eline -düştüğünü 
söyledikten sonra ben de takdir ederim ki, fazla 
söze lüzum yoktur. Ancak; işin ehemmiyeti Sa
yın arkadaşımın verdiği rakamlarla daha iyi 
tebarüz etmektedir. Şirket 14 milyon küsur bin 
yani 15 milyon lira istemekte, buna mukabil Dev
let de 6 milyoji küsur bin lira talep ve dâva et
mektedir. Görülüyor ki, bu zamanda 15 milyon 
lira gibi Devlete bir külfet tahmil edecek bu 
işin ehemmiyeti de aşikâr olmaktadır. Ben bir 
tek kelime ilâvesiyle şunu söyliyeeeğim; işe lâ-
zııugelen ehemmiyeti vermelidir. Yalnız haklı 
olmak kâfi değildir. İşi ters müdafaa etmek ve
ya herhangi bir usul hatası yapmak bu Devleti 
15 milyon lirayı ödemeye mahkûm edebilir. 

Bu itibarladır ki, sayın arkadaşım bilhassa 
bütün alâkadarlar işe lâzımgeleıı ehemmiyet ve 
dikkati sarfetmelidirler. Bu iş ehemmiyetlidir. 
bunu esasından, belki de ihtidasından tetkik et
mek iktiza edecek zaman gelecektir Son safhası 
mahkemededir. Şiuıdilik lâfı kısa tutuyorum. 
Zanediyorum ki, mevzuu tekrar görüşmeye mec
bur olacağız. 

2. — Eskişehir Milletvekili İsmail Hakkı (Je-
vik'in, 1912 yılında 33 Türk vatandaşına yayı
lan muamele hakkında Başbakanlıktan olan so
rusuna Millî Savunma Bakanı Hüsnü Çakır'in 
sözlü cevabı (6/215). 

Yüksek Başkanlığa 
1942 yılında 33 Türk vatandaşının Polis Va

zife ve Salâhiyet Kanununun halen mülga 18 ne i 
maddesi hükmüne dayanılarak gözaltına alın-
dıkları, sonradan da hududa sevkohman bu şa
hıslan Özalp Kaymakamı ve Jandarma Komuta
nı tarafından, mahkeme kararı olmadan, kütle 
halinde kurşuna dizilmiş oldukları Yüksek Mec
lise vâki şikâyetlerden anlaşılmıştır. 
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Böyle bir hâdisenin vukubulup bulmadığı

nın, vukubulmuş ise failleri hakkında ne gibi 
bir muameleni.ı yapılmış olduğunun Sayın Baş
bakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılma 
sini arz ve teklif ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
îsmail Hakkı Çevik 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANİ HÜSNÜ ÇA
KIR (Samsun) — Arkadaşımız; sualinde Van'ın 
Özalp Kazasında, hudut üzerinde böyle bir hâ
dise oklu mu' Diye soruyor. .Sualin birincisi bu. 

İkincisi; hâdise oldu ise failleri hakkında no 
yapılmıştır? 

Filhakika Özalp Kazasında, hudut ınıutaıka-
sında 32 kişinin ölümü ile neticelenen böyle bir 
hâdise olmuştur. Hâdisede askerî şahımlar ilgili 
olduğundan adlî amirlik tahkikat açmıştır, neti
cede takibat yapılmasına karar vermiştir. Bina-
e,ıaleyh mesele tamamen kazai mercie intikal et
miştir. Kanuni cereyanını takip etmektedir. Ada
letin tecellisi için terettüp eden vazife tam ve 
kâmil olarak yapılacaktır. 

İSMAİL HAKKI ÇEVİK (Eskişehir) — 
Efendini, sayın Bakanın;' askerî adliyesinin işe 
el koyduğu hakkındaki ifadesini bir müjde ola
rak sayıyorum. 

Bu hâdisenin nasıl başladığını ve ne şekilde 
cereyan ettiğini delilleriyle izah etmeden evvel, 
müsaade ederseniz, benim vicdanımda husule ge
len bir üzüntüyü sizlere anlatmak isterim. 

Van Cezaevinde mahkûm olan İbrahim is
minde bir vatandaş 1943 senesinde biri Cumhur
başkanlığına, biri Büyük Millet Meclisi Başkan
lığına, birisi, Adalet işleri Bakanlığına ve biri 
de İçişleri Bakanlığına olmak üzere dört arzu
hal ile bu vakayı haber vermiştir. 1943 senesin
de.. Şimdi 1948 senesini bitirmek üzereyiz. Mec
lise verilmiş olan bu arzuhal usulen Dilekçe Ko
misyonuna verilmiştir. Dilekçe Komisyonu ev
velâ işi içişleri Bakanlığından sormuş ve şu ce
vabı almıştır; filhakika Polis Vezii'e ve Salâhi
yetleri Kanununun lâğvedilmiş olan 18 nci mad
desi hükmüne dayanılarak Özalp Kazasının Mi-
ranengiz, Mirahur ve Harapsonik natiliyle yad-
edilen 3 köyünden 32 vatandaş kaçakçılara ve 
eşkıyalara yataklık ettiklerinden zannı altına 
alınmışlar ve bunlar ti - 7 gün Özalp Kazasında 
alıkonulduktan sonra, huduttaki geçit yerlerini 
göstermek üzere, bir jandarma müfrezesiyle bir-
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likte hududa sevkedilmişler. Bunlar hududa 
yaklaştıkları sırada karşı huduttan ateş açılmış 
ve bilmukabele bizim müfreze de onlara ateş 
açmış ve neticeten bu 32 vatandaş iki ateş ara
sında kalarak ölmüşlerdir. 

Büyük Millet Meeitei Dilekçe Komisyonu hâ
diseyi İçişleri Bakanlığından soruyor, lşiçleri 
Bakanlığının, aldığı resmî rapora atfen verdiği 
cevap da budur: Demek ki, 1943 senesinde İçiş
leri Bakanlığı bu suca muttali idi. Yalnız ihbar
la kabul arasında bir fark var. İhbar eden kim
se 32 kişinin kasten öldürüldüğünü, kabul eden Ba
kanlık, yazı tarzından da anlaşılacağı üzere, ka
za veya tedbirsizlikle bu şahısların ölmüş ol
duğunu ileri sürmüştür. Bizim ceza hukukumu
za göre bir şahsın hataen öldürülmesi.dahi suç
tur, binaenaleyh öldürenler hakkında cezai taki
bat yapılması lâzımdır. İçişleri- Bakanlığının 
hâdiseye ıttılaı hakkında ilk haberi aldığı za
man hâdise hakkında adlî makamı harekete ge
tirmesi lâzımdı. Halbuki aradan altı sene geç
mesine rağmen hiçbir hareket yapılmamıştır. 
Bu hareketsizliğe maalesef bizim komisyonu
muz da iştirak etmiştir. Çünkü İçtüzüğün 3b' 
ncı maddesi gereğince Meclis Komisyonuna ge
len işlerin 1,5 ay zarfında intaç edilmesi lâzım
dır. 

Ben arkadaşlarımın insafına müracaat ede
rim, 33 kişinin hükümsüz olarak öldürüldüğü
ne dair komisyona bir istida verilmiştir bir id
diada bulunulmuştur, bu iddia 5,5 sene komis
yonda kalmıştır. 

Komisyon diyor ki, biz tahkikat yaptık, Dahi
liye Vekâletine sorduk. Dahiliye Vekâletinden 
cevap aldıktan sonra da harekete geçilmiştir. 

({örülüyor ki, bu işe hangi tarafından bakarsak 
bakalım bir vatandaş bir insan olarak büyük 
üzüntü duyuyoruz. 

Sayın Bakan hâdisenin cereyan tarzı hak
kında Yüksek Meclise izahat vermedi. Müsaade 
ederseniz delile istinat ederek bu hâdisenin nasıl 
cereyan etmiş olduğunu size kısaca anlatayım: 

Burada kolislerde dendiği gibi siyasi ve as
kerî mahiyeti taşıyan hiçbir suç yoktur. Bu. 
alelade bir kaçakçılık ve eşkiyalık vakasının 
müessif bir neticesidir. 

1943 senesinde Özalp Kazasına bağlı Milâ-
nengis Köyünden 15 şahıs Iran hududuna teca
vüz etmişler ve Belesur Köyünün sığırlarını sü
rüp içeriye getirmişlerdir, 3 - 4 gün sonra bu 

8 
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köy halkı Özalp kaymakamına müracaat ederek 
hayvanlarının iadesini istemişlerdir. İade imkâ
nı bulunmayınca mukabelei bilmişi! kaidesine 
uyarak onlar da, 30 - 40 kişi silâhlanıp bizim 
hududu geçmişler ve 20 kilometre içerde bulu
nan Özalp Kazasının merkezine kadar yanaş
mışlar ve bu köyün bütün hayvanlarını sürüp 
götürmüşler, sınırı geçmişlerdir. 

Hâdisenin asıl üzücü tarafı şudur: 
Kırkı mütecaviz silâhlı adam hududu geçi

yor, 18 kilometre içeriye giriyorlar. Kazaya bir 
saat mesafede olan meradan kazanın bütün hay
vanlarını topluyorlar, bunları alıp 15 kilometre 
içerde hududu geçiyorlar, kimsenin haberi ol-
tmıyor. Ne Özalp Kaymakamının, ne jandarma 
kumandanının, ne de bıtdut karakolunum hiçbiri
nin haberi olmuyor. 

Simdi vaka bu şekilde tehaddüs edince vazi
yeti kurtarmak lâzımgelmiştir. Vaziyeti korumak 
için jandarma kumandanı Vasfi Bayraktar is
mindeki zat arzettiğim üç köyden 32 vatandaşı 
eşkiyaya yataklık suçundan zan altına almış ve 
tevkif edildikleri tarihten fi gün sonra bunlar 
Koçkıran deresi namı ile maruf olan yere götü
rerek hırı lan makineli tüfek ateşi ile kurşuna 
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dizmişlerdir. Bu vakanın bugün berhayat ti - 7 
şahidi vardır. Eğer Sayın Bakan arzu ederse 
bunların, isimlerini de verebil i riın. 

Arkadaşlar; benim şahsan teessürümü muein 
olan nokta şudur, biz Atatürk Inkılâbiyle yeni 
Türkiye'de Medeni bir devlet kurduğumuzu id
dia ediyoruz. Bu hepimizin müşterek iddiası ve 
düşüncesidir. Hotanto Kabilesinde böyle bir hâ
dise olmuş olsaydı, hiç şüphesiz yine hepimiz mü
teessir olurduk. Halbuki Atatürk'ün İmkilâbiyle 
kumlan yeni ve Medeni Türkiye'de böyle bir 
hâdisenin cereyan ettiğini işitmek, hakikaten 
çok ağır olması lâzımgeleceğini sizlerin de tak
dir buyuracağınız bir hâdisedir. Teşekkür etti
ğimiz nokta Hükümetin harekete geçmesidir. 
Bu kötü ve teessür verici hâdisenin faillerini 
adalete teslim kararını inşaallah bize yakında 
bildirir. 

BAŞKAN — Gündemin diğer maddelerinin 
tevziinden itibaren henüz kırksekiz saat geçme
miştir. Onun için görüşülecek başka bir şey yok
tur. Pazartesi günü saat 15 te toplanılmak üze
re Birleşime son veriyorum. 

Kapanma^ saati : 15,25 

» • - « 

DÜZELTİŞ 

12 nci Birleşimin sonundaki açık oy tablosunda aşağıdaki düzeltisler yapılacaktır: 
Tablonun başındaki (Açık Milletvekillikleri : 2 Oya katılmıyanlar : 206) olacak, 
Kabul edenler kısmına Çorum Milletvekili Edip Alpsar'm ismi yazılacak, 
Tablonun sonundaki Açık Milletvekillikleri kısmına da (Manisa : 1) eklenecektir. 
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