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1. - GEÇEN TUTAMAK ÖZETÎ 

Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtuluş'un, 
«Vadim» adlı kitap hakkında ne gibi işlem ya
pıldığına dair olan sözlü sorusu ile: 

istanbul öğrenci Yurdu binasının durumu 
ile yeniden yapılacak yurt hakkındaki sözlü so
rusuna, Millî Eğitim Bakanı cevap verdi. 

Maraş Milletvekili Emin Soysal'm, Elbistan, 
Afşin, Göksün ve Gürün İlçelerinden kuraklık 
dolayısiyle göç eden ailelerin durumu ile bu il
çeler ovalarınm sulanması ve zirai kalkınması 
hakkında ne düşünüldüğüne dair olan sözlü so
rusuna, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı cevap 
verdi. 

Kars Milletvekili Hüsamettin Tugaç'ın, 
Kars in İğdır ilçesinde ve Araş Nehri üzerinde 
1927 Anlaşması gereğince yapılmış olan Ser-
darabat Barajı hakkındaki sözlü sorusuna, Dış
işleri Bakanı cevap verdi. 

Kars Milletvekili Dr. Esad Oktay'ın, Devlet 
Ziraat işletmeleri Kurumunun Kars'taki çalış
malarına dair olan sözlü sorusuna, Tarım Bakanı 
cevapladı. 

Süveydiye'nin Mağaraeık Köyünden Reşit-
oğlu Ali Dip'in ölüm cezasına çarptırılması hak
kındaki Adalet Komisyonu raporu, kabul edildi. 

87 nci Piyade Alayı 3 ncü Tabur Karargâh 
erlerinden Isaoğlu Mahmut özdemir'in, ölüm 

Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu'nun, 
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Genel 
Müdürlüğü Kuruluş Kanunu ve işçilerin yüksel
tilme durumu ile kilometre primleri ve ağır iş
lerde çalışan işçilerin tazminatları hakkındaki 
sözlü soru önergesi, Ulaştırma Bakanlığına g i 
derilmiştir. (6/438) 

1. — Kocaeli Milletvekili Sedad Pek'in r Fev
kalâde Hallerde Haksız olarak Mal iktisap eden
ler hakkımdaki 4237 sayılı Kanunun avukatlara 

cezasına çarptırılmasına dair olan Adalet Komis
yonu raporu, kabul olundu. 

Denizde Can Emniyetinin korunması hak
kında akdedilen Milletlerarası Sözleşmeye katıl
mamıza ve bu Sözleşmenin onanmasına dair olan 
Kanun tasarısının birinci görüşülmesi, bitirildi. 

Türkiye ile Avusturya arasında imzalanan 
Ticaret ve ödeme Anlaşmalariyle Modüs vivendi-
nin onanması hakkındaki Kanun tasarısının, bi
rinci görüşülmesi tamamlandı. 

Türkiye ile Holânda arasında imzalanan Ti
caret ve ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onan
masına dair olan Kanun tasarısının birinci gö
rüşülmesi, bitirildi. 

Türkiye - Finlandiya Ödeme Anlaşmasının 
4 ncü maddesinin değiştirilmesi için yapılan An
laşmanın onanması hakkındaki Kanun tasarısı
nın birinci görüşülmesi, sonuçlandırıldı. 

9 . 1 . 1950 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Sinob Milletvekili Mardin Milletvekili 

C. K. tncedayı D,r. A. ZFros 

Kâtip 
Tunceli Milletvekili 

Necmeddin Sahir Sılan 

Kırklareli Milletvekili Dr. Fuad Umay'ın, 
Korunmaya Muhtaç Çocuklar hakkındaki 5387 
sayılı Kanunun uygulanma tarzına dair olan 
sözlü soru önergesi, Millî Eğitim, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(6/429) 

da şümulü olup olmadığının yorumlanmasına 
dair önergesi ve içişleri ve Adalet Komisyonları 
raporları (4/136) (Gündeme), 

2 — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



B İ B t N O l OtfTTBtflC 
Açılma saati : 15,6 

BAŞKAN — Başkanvekili Raîf Karadeniz 
KÂTİPLER : Dr, Azû Uras (Mardin), Cenap Aksu (Kocaeli). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır, 

3. — SORULAR VE CEVAPLAR 

C) Ve bu durumdaki yabancıların kendi' 
memleketlerinde sigortaları yapılmış olmak hesa
biyle, yurdumuzda bunları mükerreren sigorta
lamakta sosyal emniyet bakımından bir zaruret 
de bulunmadığı cihetle sözü geçen kanunların dı
şında tutulmaları hakkında ne düşünüldüğü; 

Hususların Sayın Çalışma Bakanınca sözlü 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla rica ede
rim. 

Mardin Milletvekili 
Yusuf Mardin 

1. — Mardin Milletvekili Yusuf Mardin'in, 
İş Kazalariyle Meslek Hastalıkları ve ihtiyarlık 
ve Hastaıık Sigortaları kanunlarının uygulan
masında yabancı müesseselerde çalışan yabancı 
uyruklu şahısların durumları hakkında ne düşü
nüldüğüne dair sorusuna Çalışma Bakanı Şem
settin Sirer'in sözlü cevabı (6/423) 

BAŞKAN — Yusuf Mardin, Çalışma Bakanı 
burada mı (Burada sesleri). 

Yüce Kamutay Başkanlığına 
Gerek birinci görüşülmesi yapılmış olan Has

talık Sigortası Kanunu ve gerek ondan evvel ka
bul edilerek yürürlüğe girmiş bulunan 4772 sayılı 
iş Kazalariyle Meslek Hastalıkları ve 5417 sayılı 
ihtiyarlık Sigortası kanunları, işçilerimize hasta
lıkları halinde gerekli sosyal yardımı yapmak ve 
başlarından geçecek kaza veya ihtiyarlık halleri
ni de emniyet altında görmelerini sağlamak mak-
sadiyle düzenlenmiş olup sırf memleketin ça
lışma hayatına ömürlerini adayan Türk işçilerini 
istihdaf etmekte olduğu halde; 

A) Bu kanunlarda Lozan Muahedenamesi-
nin akdinden evvel yurdumuzda tesis edilmiş ve 
halen faaliyetlerine devam etmekte bulunmuş olan 
yabancı müesseselerdeki yabancı uyruklu şahıs
ların faydalandırılıp faydalandırılmadığı; 

B) Faydalandınlmaktalar ise, memleketin 
bu sahaya ayrılabilecek para takatinin sigorta iş
lerinin bütün genişliğiyle ve bir anda gerçekleş
mesine müsait olmıyacağı meydanda olmasına 
rağmen bu yabancı müesseselerde çalışan yabancı 
uyruklu öğretmen, doktor, hastabakıcı ve memur 
gibi müstahdemlerin sadece hizmetli oldukları 
halde işçi addolunmalarının hangi hukuki mes
nede dayandığı; v<, 

BAŞKAN — Çalışma Bakanı 
ÇALIŞMA BAKANI REŞAT ŞEMSETTİN 

SÎRBR— içtimaî sigorta'kanunlarımız inhisar
cı bir ruh ve felsefe ile meydana getirilmemiş
tir. Bu kanunlarla iş yerlerinde çalışanlara on
lar da bu iş yerinde çalışan bir insan olmaktan 
gayri bîr vasıf "tâ şart aramakklzm bir türk va
tandaşı olup olmadığına da bakmaksızın iyüik 
getirmek hedefi ile vücutte getirilmişlerdir. 

Kanunlarımızın bu karekteri Lozan Ahîtna-
mesiyle de tearuz teşkil etmemektedir. Lozan 
Ahitnamesi imzalandığı zaman Türkiye'de işçi 
Sigortaları mevcut ve mevzuubahis değildi. Şa
yet Yusuf Mardin arkadaşımız Türkiye'deki bir 
kısım iş yerlerinde çalışan yabancı tâbiiyetinde 
bulunan kimselerin bu iştimai sigorta kanunla
rımızın şümulünden dışarda bırakılmasında bir 
fayda mülâhaza ediyorlarsa, buna lüzum görü
yorlarsa kanun teklifinde bulunmak yolu kendi
leri için açık bulunmaktadır. 

YUSUF MARDİN (Mardin) — Muhterem 
arkadaşlarım, Say m Çalışma Bakanı Reşat Şem
settin Sirer 'e izahlarından dolayı teşekkürler 
ederim. Müsaade buyurulursa birkaç cümle ile 
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sorum hakkında açıklamada bulunmak istiyorum. 

Çalışma hayatımızın t ü tün ihtimallerini mev
zuatla çerçivelemek yolunda İş Kazalariyle Mes
lek Hastalıkları Sigortasu hükümleri işte çalı-
şirken meydana gelen kazalarla meslekten müte
vellit hastalıkları içine almak suretiyle atılımış 
bir adım, Analık Sigortası sadece kadınların mu
ayyen bir halini karşıhyan bir merhale idi. 

Bu kere tedvin olunan ihtiyarlık ve Hasta
lık Sigortaları hükümleri ise memleketin çalış
ma hayatına ömürlerini adıyan işçi ve hizmetli
lerin bu hastalıklarını emniyet altına alarak sos
yal sigortanın yardımına sağlıyan esaslı ve ha
yırlı birer hamledir. Türk emek işçilerini istih
daf eden bu kanunları şükranla karşılamamız 
lâzımdır. Yalnız memleketimizin bu sahaya ayı
rabileceği para takati bu işin bütün genişliği 
ile bir anda gerçekleşmesine müsait olduğu ci
hetle bütün Türk işçilerini bir anda ve istediği
miz şekilde memnun edecek bir durumda değil
ken, Lozan Muahedesinin akdinden evvel yurdu
muzda tesis edilmiş ve halen faaliyetlerinde de
vam etmekte bulunmuş olan yabancı müessese
lerde yabancı uyruklu şahısların bu kanunlar
dan faydalandırılması adalet be eşitliş prensip
lerine uygun düşmemektedir. 

Kaldı ki, 3008 sayılı îş Kanununun 102 nci 
maddesi yalnız işçi tâbirini ihtiva edip (hizmetli) 
tâbirini içine almıyor. Bu bakımdan öğretmen 
doktor, hastabakıcı ve memur gibi müstahdem
leri işçi addetmeye kanuni mesag yoktur, istis
naları meyamna bunları ithal etmek de mümkün 
değildir. 

Aynı madde istisnalar için şöyle diyor: 
«Ecnebi bir memleketteki her hangi bir mü

essese tarafından o müessese nam ve hesabına 
Türkiye'de muvakkat bir işin icrası için gönde-

1. — İdareci Vyeler Kurulunun, Büyük Mil
let Meclisi Memurları Teşkilâtı hakkındaki ka
nunlarda değişiklik yapılmasına, Devlet Memur
ları aylıklarının Tevhit ve Teadülü hakkındaki 
3656 ve 3888 sayih kanunlara bağlı cetvellerle 
3552 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hak
kındaki 4448 sayılı Kanuna bağlı cetvelde de
ğişiklik yapılmasına dair Kanun teklifi ve Bütçe 

rilmiş olan işçiler dahi sigortadan hariç sayi-
lırlar.» Yurdumuzda bu müesseselerde çalışan 
öğretmen, doktor, hastabakıcı, memur gibi müs
tahdemler böyle bir müessese nam ve hesabına 
çalışmadıkları gibi gördükleri iş de mahiyet iti
bariyle muvakkat bir iş sayılamaz. 

Bir emniyet tedbiri olarak mütekabiliyet 
prensipinin ileri sürülmesi nazariyat bakamın
dan vesveseleri giderecek bir kıymet taşımakta 
ise de tatbikatta ancak kâğıt üstünde kalmaktan 
öteye geçemiyecektir. Bunu izaha lüzum görmü
yorum. 

Sosyal emniyet bakımından bunları sigorta
lamakta bir zaruret olduğu iddiası da varit de
ğildir. Zira bu şahıslar esasen kendi memleket
lerine sigortalanmış bulunmaktadır. Onları mü-
kerreren sigortalamakta bir zaruret olmadığı 
gibi bir fayda da yoktur, işte bütün bu husus
ları nazarı dikkate alarak saygı değer çalışkan 
Çalışma Bakanından (iş Kanununa bağlı iş yer
leri) tâbirinin şümulüne Lozan Muahadename-
sinin akdinden evvel yurdumuzda tesis edilmiş 

ve halen faaliyetlerine devam etmekte bulunmuş 
olan yabancı müesseseleri sokmak suretiyle bu 
meseleye bir çare bulunmasını rica edeceğim ma
ruzatım bundan ibarettir. 

2. — Kırklareli Milletvekili Dr. Fuad Umay'-
m, Kırklareli Doğusundan geçen Büyükdere'de 
yaptırılacak baraj ile Hediye Köyü yakınında 
açılacak galeri hakkında Bayındırlık Bakanlığın
dan sözlü sorusu (6/425) 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı! (Yok ses
leri) 

Soru gelecek oturuma tehir edilmiştir. 
Şimdi ikinci defa görüşülecek maddelere ge

çiyorum. 

Komüsyonu raporu (2/129, 199) [1] 

BAŞKAN — ikinci görüşülmesidir, madde
lere geçiyoruz. 

[1] Birinci görüşülmesi 25 nci Birle fim tuta-
nağındadır. 

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

— 66 — 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları Teşki

lâtı hakkında Kanun 
BİRİNCİ MADDE — Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Memurları Teşkilâtı aşağıda gösterildiği 
şekilde kurulmuştur: 

Başkanlığa bağlı Hususi Kalem Müdürlüğü, 
Genel Kâtipliğe bağlı; Kanunlar Müdürlüğü, 

Tutanak Müdürlüğü, Zat ve Kâğıtişleri Mü
dürlüğü, Basımevi Müdürlüğü. 

İdareci Üyeler Kuruluna bağlı; Saymanlık 
Müdürlüğü, Daire Müdürlüğü, Meclis Doktor
luğu, Posta ve Telgraf Müdürlüğü, Millî Sa
raylar Müdürlüğü. 

Komisyonlarına bağlı; Bütçe Kalemi Mü
dürlüğü ve Kitaplık Müdürlüğü. 

Bunlardan her birinin işi ve bu işin nasıl gö- . 
rüleceği Başkanlık Divanınca tesbit edilir. j 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum, kabul eden- | 
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Devlet Memurları ay- | 
lıklarmm Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sa
yüı Kanuna bağlı (1) sayüı cetvelin 28.VI.1943 
tarihli ve 4448 sayılı Kanunla değiştirilen Tür
kiye Büyük Millet Meclisi kadrolarına ait kısım 
kaldırümış ve yerine bu kanuna bağlı cetvelde 
derece, unvan ve adedleriyle aylıkları gösterilen 
memuriyetler konulmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin bütün memurları bağlı oldukları ma
kamların inhası ve Başkanlığın tasvibi üzerine tâ
yin ve terfi ettirilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Türkiye Büyük 
Mület Meclisi memurları; Devletin diğer hizmet 
ve memuriyetlerine dereceleriyle veya terfian tâ
yin olunabüir. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

BEŞİNCİ MADDE — Stenograflar 4598 sa- | 
yılı Kanun hükümlerine göre 3656 sayüı Kanun- | 

.1960 0 : 1 
[ la belirtilen altıncı dereceye kada» yükseletile-

bilirler. 
BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok

tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ALTINCI MADDE — Türkiye Büyük Mület 
Meclisi çalışmalarında mûtat olan saatler dışında 
fazla çalışmak mecburiyetinde bulunan vazifeli
lere bir aylık maaş ve ücret tutarını geçmemek 
şartiyle Başkanlık Divanı karariyle yılda bir defa 
ikramiye verilebilir. 

BAŞKAN _ Madde hakkında değiştirge yok. 
i Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 

YEDİNCİ MADDE — Türkiye Büyük Millet 
Neclisi memurları teşkilâtiyle ilgili 3552, 4448 ve 
4861 sayılı kanunlar ile 4644 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı kadro cetvelindeki Türkiye Büyük Mil
let Meclisine ait olan kısım kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

SEKİZİNCİ MADD5 — Bu kanun yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edildi. 

DOKUZUNCU MADDE — Bu kanunun hü
kümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Tasarının kanunluğu ka* 
bul edilmiştir. 

2. — Holânda üzerini tanınan tiraj hakkının 
kullanılma şeklini tâyin için mektup teatisi sure
tiyle yapılan Anlaşmanın onanması hakkında 
Kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu raporu 
p/578) [1] 

I BAŞKAN — İkinci müzakeresidir, maddeleri 
bkutuyorum. 

[1] Birinci görüşülmesi %5 nti Birleşim tuta-
nağmdadtr. 
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Holânda üzerine tanınan tiraj hakkının kulla
nılma şeklini tâyin için mektup teatisi suretiyle 
yapılan Anlaşmanın onanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 16 Ekim 1948 tarihli Avrupa 
memleketleri arasında Takas ve ödeme Anlaş
ması gereğince Türkiye lehine Holânda üzerine 
tanınan 800 000 Dolarlık tiraj hakkının istimal 
tarzını tanzim maksadiyle, 5 Nisan 1949 tarihin
de Ankara'da Holânda Elçiliği ile mektup tea
tisi suretiyle yapılan Anlaşma kabul edilmiş ve 
onanmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 

3. —- Manisa Milletvekili Faik Kurdoğlu ve 
7 arkadaşının, Gördes Kasabasının nakledileceği 
Kocamutluk mevkiinde yaptırılacak binalar 
hakkında Kanun teklifi ve içişleri, Bayındırlık 
ve Bütçe Komisyonları raporları (2/151) [1] 

BAŞKAN — Buyurun Faik Kurdoğlu. 
FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Arkadaş

lar, bundan on yıl evvel yine böyle bir kara Kış 
günü, Manisa'nın güzel ve şirin bir kasabası, 
yerli, ecnebi mütehassıslar raporuna nazaran 
dünya tarihinin benzerini pe£ az kaydettiği bü
yük ve umumi bir felâketle karşılaştı, şehrin 
dörtte üçü muhtelif istikametlerde kayıyor, ev
ler yıkılıyor ve yollar da üzerinden geçilemiye-
cek şekilde bir iki metre derinliğinde şerha şer
ha. açılıyordu. Bu felâket gece yarısından sonra 
başlamış öğleye doğru hızlanmış ve o tarihte va
ki olarak bulunan Faik Türel ile bu felâketi 
yakından gören bir arkadaşınız olarak, gözleri
min önünde hâlâ canlı hazin manzaraları huzu
runuzda levhalaştırmıyacağım. Yalnız iki şeyi 
hatırlatmadan geçemiyeceğim: Bunlardan bi
rincisi : Altı bin küsur nüfusu bulunan kasaba-

fl] 111 saydı basmayazı tutanağın somındadn 
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um ilkokul çocuklar] çığlık içinde ne yapacağı
nı şaşırmış öğretmenin hali, ikincisi: 

Şehrin tarihi mezarlığının kasabaya doğru 
açılmış manzarası, iskeletler, kafatasları... Ha
zin manzara. Bu durumda olan kasaba halkı o 
andan itibaren Cumhuriyet Hükümetinin, Kızıl-
ayın arasız şefkat ve yardımına mazhar o!*-* 
muş ve bugüne kadar da mütaaddit tetkikler 
yaptırılmıştır. Varılan kanaat Bayındırlık ve 
İçişleri Komisyonlarının raporlarında tafsilâtiy-
le görülmektelir, hulâsası şudur: 

Bu kasabayı bulunduğu yerde ipka etmek 
doğru değildir, çünkü heyelan arasız olarak ve 
tehlikeli bir şekilde devam etmektedir. 

Kasabanın nakli işinde, mükerrer fcetkikata 
tâbi tutulmuş sahalar arasında yegâne elverişli 
saha Kocamutluk denilen yerdir. 

Bu kanaate varıldıktan sonra bu yerin hari
tası, parselasyonu ve imar pılânı yaptırılmıştır. 
Hükümetin mütevali alâkasiyle orman içinden 
memba suyu getirildi. Sokaklara kadar tevziatı 
yaptırıldı. Halkın içinde vaziyeti müsait bulu
nanlardan birkaçı kendi evlerini kurdular. Be« 
lediye Umumi Muvazeneden yapılmış yardımla 
birkaç ev yaptırdı. Fakat böylece, koca bir ka
sabayı yeni bir yere nakletmekteki müşkülât 
meydanda idi. Şimdi bu lâyiha bu mülâhazalara 
ve bu vaziyetin uzun tetkiklerine istinat etmek
te, on yıldır devam eden İstıraba hatime ver
mek için imkânı bıılunmıyan halka tevzi edil
mek üzere 400 kadar ev yapılabilmesini derpiş 
etmektedir. Lâyihanın tetkiki sırasında Erzin
can'dan alman tecrübelere ehemmiyet verilmiş
tir. Yine bu yüzden kaç tadil teklifi ki, arzedi-
lecektir, tarafımızdan da kabul edilmiştir. 

Tezahür edeceğinden emin olduğum Meclisin 
büyük şefkatinin bu muhitte tevlit edeceği de
rin şükran hislerini ifade edebilmek için, bu 
kanunun kabul edildiği günü mahallî bir "bay
ram ilân etmek arzularını huzurunuzda ifade 
edebilirim. Yine Meclisin bu şefkati izhar ede
ceğinden hiç şüphe etmiyerek teşekkürlerimi de 
peşinen arzetmek isterim. Bu ıstırapla, mebde
inden beri yakın alâkaları sebketmiş olan Dev
let adamlarının, daire âmirlerinin mimlerini 
minnetle zikretmek için, burada 10 sene zarfın
da gelip geçen Vekillerimizin ve daire reisleri
mizin adlarını sıralamam icabeder. Fakat en 
son defa, bildiğimiz türlü malî müşküllere rağ
men, bunun daha ziyade gayri kabili tehir ma-
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hiyetini kabul etmiş olan Günaltay Hüküme» 
tine ve onun azalarına en samimî şükranlarımı 
Manisa Milletvekili olarak arzederim. Tekrar 
huzurunuzu işgal etmemek için ve kürsüde bu
lunmamdan istifade, edepek kendilerinden istir
ham edeceğim cihetler de şunlardır; bunlara-
da büyük bir alâka gösterirlerse ayrıca minnet
tar kalacağımızı îlâve ederim. 

Bu kanunun 3 ncü maddesine göre Bakanlar 
Kurulunca bâzı tetkikat yapması icap etmekte
dir. On seneden beri sakit bir ıstırap içinde ya-
şıyan ve bâzı geceler yatarken çoluk çocuğuyla 
helâllaşarak yatan bu kasaba halkının bir an 
evvel modern bir kasaba halinde teessüsü için 
lâzımgelen tetkiklerin bu önümüzdeki aylar 
içinde ikmal edilmesi ve ilkbaharda inşaata ge-
çilebilmesidir. 

Bu tahsisatla, Bayındırlıık Komisyonu rapo
runda da işaret edildiği gibi inşası derpiş edilen 
ev adedi ancak 400 kadardır. Bu evlerin alâka-
blarca kabili mubayaa bir maliyetle vücuda ge-
irilebilmesi, son derece mühimdir. Bu hususta-

tetkiklerini tevsi etmeleri lâzımdır. 
üçüncüsü Bayındırlık ve İçişleri komisyon

larının da müştereken temenni ettikleri veçhile 
âmme hizmeti ve Hükümetle alâkalı binaların 
da inşası derpiş olunmalı ve belediyenin bütçe 
vaziyeti karşısında senelik yardımlara devam 
olunmalıdır. Hükümetin bu hususlarda verimli 
mesai sarfedeceğine emin bulunuyoruz. 

Halkın minnet ve şükranını huzurunuzda bir 
kere daha tekrar ediyor ve kanunun yüksek tas-
dikınıza iktiran edeceğinde şüphe etmiyoruz. 

Bu kanun her üç komisyon tarafından müs
taceliyet kararı ile huzurunuza sevkedilmiştir. 
Muhterem başkafflouzın bu hususu da reye ko
yacağından şüphe etmiyorum. 

K&MİL COŞKUNOĞLU (Manisa) — Muh-
ter©3 arkadaşlar; bu mühim tasarının konuşul
masına başlamadan önce, tasarının başlığında 
küçük bir değiştirme icabettiğini arzetmekle 
sözüme başlıyacağım. 

Tasarının aslında arkadaşlar beraber, Ma
nisa Milletvekili sıfatiyle benim de imzam mev
cut iken, baskı sırasmdJLbu imza yanlışlıkla 
ahnmamis olduğunu ve mWbaaya da bu suret
le daktiloda yazılmadan gönderdiğini, Kanun
lar Müdürlüğünde yaptığım incelemeden anla
mış bulunuyorum. Onun için evvelâ bu cihetin 
tavzihini ve başlıktaki 7 arkadaş tâbirinin 8 ar-
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kadaş olarak düzeltilmesini) lüzumlu addede
rim. 

Esasa gelince; arkadaşlar, Manisa İlinin çok 
eski ve şirin bir kasabası olan GÖRDES 23 .1 . . 
1940 tarihinde, takriben on sene evvel bir heye
lana mâruz kalmıştır. Geceleyin vukuburah bu 
heyelan neticesinde halk çoluk ve çöcuğiyle so
kağa fırlamış ve perişan bir hale düşmüştür. O 
zamandan beri esaslı olarak bu kasabanın nakli 
veya yerinde ipkasına ait esaslı bir tedbir ve 
yardım yapılması maalesef mümkün olamamış
tır. (Bunun sebebi de ihmalden ileri gelmeyip 
kasabanın nakli için gerekli fennî tetkiklerih 
devam etmesindendir») 

Arkadaşlar, mahalline gittiğimiz zaman bu 
kasabada gördükki binalar çatlamış, oda içeri
sinden sokak görülüyor, binanın bir odası yük
sekte diğer bir odası dahi aşağıda görülüyordu. 
Sofa münhanî bir vaziyet almıştır. Halk bu bi
naların içerisinde oturuyor, takdir edersiniz ki 
bu binaların içerisinde oturmak büyük fedakâr
lık ve cesaretin ifadesidir. Bunu da ancak Türk 
Milletinin tabiat kuvvetini yenen azim ve ira
desini ve cesaretini temsil eden Gördes 'liler 
göstermişlerdir. Hükümetimizin vaktinde ve ye
rinde ilgisi neticesinde fen adamlarımız bu''fe
lâketli ilçemizde bulunan bu yer hakkında, ge
rekçede de görüldüğü üzere, yaptıkları incele
mede diyorlar ki: Tabiat, hiçbir yerde bir felâ
keti bu kadar evvelden müsamahalı bir şekilde 
ihtar etmemiştir. Bir an evvel bunun çaresini 
bulmak ve halkı buradan başka bir yere nak
letmek icabetmektedir. Bu arada yine Hükü
met, kasabanın yeniden buradamı yapılması 
yoksa başka bir y«e mi nakledilmesinin muva
fık olacağı hususunda incelemeler yaptırmaya 
karar vermiş ve bu maksatla mahalline müte
addit mütahassıslar göndermişti. Mütahassıslar 
muhtelif yerlerde tetkikler yapmışlar ve bir 
nokta üzerinde ittifak etmişlerdir. O da kasa
banın eski yerinde kurulamıyacağıdır. 

Bunun da sebebi buranın daimî olarak he
yelana mâruz olması keyfiyetidir. Burada yeni 
kasabanın kurulmasına imkân görülemeyince 
nakledilecek yerin tâyin ve tesbiti icabetmiş bu
nun üzerine tasarıda da arzedilen (Kocamutluk) 
mevkiinin bu iş için yine fen adamları tarafın
dan en uygun mahal olduğu tesbit olunmuştur. 
Bu tesbitten sonra kasabanın nakledileceği ye
rin harita, imar plânları ve su projesiyle bâzı 
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iptidai nakil esasları t«gbit edilmiş, Hükümet 
tarafından yardım neticesinde bir kısım halkın 
oralarda meskenler yapması temin olunmuştur. 
Buna rağmen şehir bir türlü bu yeni Kocamut-
luk yerine nakledilemiyordu, bunun başlıca üç 
sebebi göze çarpıyordu. Bunlardan birisi yeni 
kurulacak kasabanın yerinde resmî dairelerin, 
bilhassa Hükümet konağının yapılmamış olması 
idi. ikincisi; resmî daireler yapılmadıkça hal
kın bir taraftan kasabanın ne zaman nakledile
ceğini bilmemekte ve nakil hakkında kendileri
ne bir itimat gelmemekte olduğu için hali vak
ti yerinde olan* •vatandaşla*!- yeni kasaba içinde 
bina yapmaya cesaret edemiyorlardı. Üçüncü
sü ise; fakir halk kendilerine tam ve kesin yar--J 
dini edilmelimi için inşaata başlıyamıyorlardı. ] 

Bu tasarı ile işteşini üç mahzur izale edilmiş 
ve binasını kendisi yapacaklara emniyet ve iti 
inat gelmiş, fakir halka da yjırdım edilmiş ol 
çaktır. Bu suretle yeni kıı HltmnBMMI 
hâsıl olacak ve nakil tahakkuk ealeeftir. 

Muhterem arkadaşlar; tasariyle bu kasabanın 
fedakâr halkına yapılmak istenen yardım çok 
mütevazı bir meblâğı ihtiva etmektedir. Bu müte
vazı kelimesini aynen içişleri Komisyonunun ge
rekçesinden almış oluyorum. Hakikaten «doğrudur. 
nihayet istenen para 2 milyon liradan ibarettir. 
Her sene yarım milyon lira verilme]^ suretiyle 
dört senede mahalline sarf edilecek fakat yirmi 
senede vatandaşlar bum*ödiyecekyiair. Bu, kü
çük bir yardımdır. Fakat mahârrWçin çok mühim 
olan Cumhuriyetin ve Büyİ^Meclisin sayısız ola
rak başarmış olduğu iyi işler^rasmda önemli bir 
hâdise olarak telâkki ettiğimim meblâğ Gördes Mi 
hemşireleri memnun edeceJph\ Gördes 'lilerin bu 
kararımızı heyecan ve miMıetle beklemekte ol
duklarını arzediyorum. 

Çok yerinde bir ihtiyacı karşılıyacak bu tasa-
nnın Büyük Meclisin kabulüne mazhar olacağı
na inanarak şükranların(||ifade ediyor ve sözle
rime bu suretle son veriySrum. 

BAŞKAN — Efendim; kanun teklif ini yapan 
arkadaşlar arasında Kâmil Çoşkunoğlu'nun ela 
ismi vardır. An«ak matbaada yapılan bir yanlış
lık neticesi ^ B H ^ ş i ^ Hatiboğlu şeklinde çık
mıştır. Bu ^ • p p ı k matbaadan çıktıktan sonra 
görülmüş ve o suretle tashih edilmiştir. Ayrıca 
ismail Ertem'de teklif sahibidir. Onun da ismi 
matbaada yazlmamıştır. O da ilâve edilecektir. 
Zabıtta bu suretle tashih gösterilecektir. 
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Açık oya konulan tasarı için oylarını kullan-

mıyan var mı?. Oylama işi bitmiştir. 
FEYZULLAH USLU (Manisa) — Bu konu

da bir hayli konuşuldu. Müsaade buyurulursa 4 
cümle ile bendeniz de düşüncelerimi arzedeyim. 

Muhterem arkadaşlar; bu önümüzdeki .basarı, 
ınütaaddit defalar felâket çanının çakkgı vjfİa-
kat sam edan i bir elin koruduğu Gördİs şpffrinde-
ki, teşahhus etmiş ıstırabı dindirmek:^ son ver
mek gibi âli bir amaç güden ve tüSîp eden bir 
tasarıdır. 

Arkadaşlarını fecaati arzettiier. Hakikaten en 
son gönderdiğimiz fen heyeti bir geceyi-ilahi 
Gördes beldesinde geçirmek cesaretiai» flMJJfeEBİilJ1 ''" 
mistir. Ondan evvel gönderilen ecnebi bir müta-

assısın raporunda şunları söylüyor; diyor ki, 
ftabiat, insanlara her vakit bu kadar lütuf kâr ol
mamıştır. Size haykırıyor, felâketi haber veriyor, 
ona kulaklarınızı verin, işitin ve oraya koşun di
yor. 

Hakikaten bugün Gördes'e gittiğiniz zaman 
vatandaşların orada garip bir cesaretle h 
oturmakta olduklarından dolayı hayretlere 
çeksiniz. Ben de hayret ediyorum, îmkânsızl 
rü zaruret gibi çok kuvvetli müessirlermj|j||İTİ âl 
tmda ilâhi bir tevekkül ile oradabü*"vatandaşlar 
oturmaktadırlar. Tasarı huzunlffuzdadır. Buna, 
yüksek bilgi ve tercübeleafcizi de katarak mü
kemmel bir halde çarçabukçıkaracağınızdan emi
nim ve aynı zamanda kuveden fiile çıkacak, kanu-
niyet kespedecek olan bu tasarının Hükümet ta- ' 
rafından da süra t^ tatbik edileceğine de emi
nim. Bundan dolavı şimdiden peşinen oradaki, 
Gördes'li hemşerilerH^^ammj^pkranlarımı su
narım. J-*&[S< 

YUNUS M U A M M U y p K K A N T (Manisa) 
— Muhterem arkadaJPn Gördes ilçesi Manisa 
vilâyeti içinde şirin ve verimli bir ka s l ad ı r . 
Başlıca ihracat malları halı ve tütün g i H mal
lan ihraç etmek suretiyle doğrudand oğrfHa ve
ya dolayısiyle Devlet Bütçesine bir milyoıt lira
ya yakın bir irat getirmektedir. Dokuz isenedir 
bu kasaba halkının içinde bulunduğu bu büyük 
tehlikeyi, karşı 
ati muhteri 
arkadaşlarım 
Bunlardan e 
miş olsa idim 

bulunduğu büyük feca-
'artili Manisa Milletvekili 

Idan dinlemiş bulundunuz. 
vakayı bendeniz tasvir et-

lki mübalâğalı tasvirime hamle
dilecek ve belki de Allah Allah sesleri her za
man olduğu gibi bu Meclis kubbesini çmlatacak-
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ti. (Hayır hayır, yok canım, öyle şey olmaz ses
leri) . 

Senelerden beri bu kazada, bir arkadaşın söy
lediğini burada aynen tekrar ediyorum; fecaat 
çanı çınlamış, ötmüş fakat ancak samadanî bir 
el bu kasabayı, bu halkı korumuştur, arka arka
ya gelen hükümetler korumamıştır. 

Manisa Meclisi Umumi Vilâyette Gördes'in 
bu tehlikesi mevzuubahis ediliyor, halkın, bele
diyenin, Meclisi Umuminin varidatı ile bu bü
yük derde derman bulunamıyacağı ileri sürülü
yor, Hükümetin nazarı dikkati celbediliyor. Fa
kat neticede oraya 370 bin liralık su isalesi için 
bir yardım yapılıyor, başka hiçbir şey yok. Büt
çe Encümeni meseleyi tetkik ediyor, temenni edi
yor, Hükümet hiç olmazsa gelecek sene bu mese
leye el koysun, lâzımgelen varidatı teinin etsin 
diyor, yine netice sıfır. 

Bütün hükümetler demek ki, bizzat Halk 
Partisi kongrelerinin, umumi meclisin ve Bütçe 
Encümeninin temennilerine karşı tam bir lâkay-
di içinde kalmıştır. 

Arkadaşlar, burada esaslı bir meseleye ister 
istemez dönmüş bulunuyoruz. Hükümetin bizzat 

* Halk Partisi karşısındaki vaziyetine ister iste
mez gelmiş bulunuyoruz. Bu şu sebepten ile
ri geliyor ki; Hükümet Halk Partisine dayan
mıyor, Halk Partisi Hükümete dayanıyor. (Sol
dan gürültüler.), işte bu vaziyetin neticesidir ki 
bu gibi facialar karşısında hükümetler bizzat 
kendi teşkilâtına bile ehemmiyet vermeksizin 
hükümetin milleti felâket ve facia içinde ys^at-
masmı intaç ediyor. (Soldan bir ses o senin gö
rüşün). Aynı zamanda seçim yılının geldiği bir 
zamanda hükümet ve milletvekilleri harekete geç
miş bulunuyorlar. (Soldan gürültüler). 

ALÎ RIZA ESEN (Siird) — Fazla söylüyor
sun fazla. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devam
la) — Bir arkadaş Şemsettin Günaltay Hükü
metine teşekkürde bulundu. Eğer inisiyatifi ele 
almış olup da Şemsettin Günaltay Hükümeti bu 
teklifi yapmış olsa idi, birçok şeylerde yaptığım 
gibi, burada da bu teşekküre iştirak etmekten 
çekinmezdim. Fakat... 

ALÎ RIZA ESEN (Siird) — Demagoji yapı
yorsun. Demagoji... 

BAŞKAN — Gürültü etmeyiniz... Söz isti
yorsanız söz veririm. 
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YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devam

la) — Fakat inisiyatifi ele almış olan bizzat mil
letvekilleri olmuştur ve milletvekili arkadaşla
rım hayırlı bir işe teşebbüs etmişlerdir. Eğer 
teşekkür etmek icabederse, bu arkadaşlara te
şekkür etmem icabeder ve kendilerine teşekkür 
ederim. Fakat arkadaşlar, bu verilmiş olan tah
sisatın tam yerine gitmesi için, bir hazine gay
reti, bir memleket eforunun tebah edilmemesi 
için tasarıda bâzı değişiklikler yapmak lâzımdır. 
Bunları maddeleri geldiği zaman takrirlerimle 
arzedeceğim. 

Ondan başka bu kasabanın tesisi için ve lâ
zımgelen tesisatın bununla muvazi olarak yürü
yebilmesi için itmamı lâzımgelen hususlar var
dır ki bunları da şimdi Kemal Zeytinoğlu ar
kadaşım salâhiyetine istinaden mevzuubahia 
edecek ve kürsüden mütemmim malûmat isti-
yeeektir. 

Her şeye rağmen benim de buradaki tekli
fim; tasarının heyeti umumiyesini kabul etmek 
vo fakat dediğim gibi işi tam ve verimli bir ha
le getirebilmek için tasarının bünyesinde bâzı 
değişiklikler yapmak lâzımdır. 

BAŞKAN — Eminittin Çeliköz. 
EMÎNÎTTÎN ÇELİKÖZ (Balıkesir) — Muh

terem arkadaşlarım, bu mühim ve çok hayati 
bir mesele üzerinde her hangi bir şekilde söz 
söylemek istemezdim. Çünkü mesele ayandır. 
Gördes kasabasının nakli meselesidir, 3-4 mad
deden ibaret bir kanundur. Bu, uzun zaman
dan beri bahis mevzuu edilmektedir. Hakikaten 
herkes bunu canla başla kabul etmiş bulunmak-
tadıi'. 

Yalnız Muammer Alakant arkadaşımın söy
lediği sözler beni üzdü, ondan dolayı söz aldım. 
Bu iş bir parti işidir ve ne Halk Partisinin ve 
no de başka bir partinin propagandasi olamaz. 
Gördes Manisa'nın bir kasabasıdır, fakat, Balı
kesir Vilâyetine de içice girmiş bir toprak. Hal
kı da Balıkesir Vilâyeti balkına benzer. Ben 
gitmedim, fakat nerede ise birbirinin içine gi
rerek, zelzele dahi olmadan, bir gün ansızın 
büyük bir felâkete uğrıyacaklan muhakkaktır. 
Buranın' sakinleri nasıl oluyor da korkmadan 
burada oturabiliyorlar? 

Arkadaşlar; Manisa Milletvekilleri arkadaş
larım bunu anlatırken oranın halkına vefakâr 
dediler, evet bu halk evlerini, orada oturmakla 
seviyorlar. Bu bakımdan vefakârdırlar. Hükü-
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met ve Meclis bu kanunu bir an evvel çıkara
rak ora halkını, burada tesahup ettireceklerine 
kanidirler. Bundan dolayıdır ki vefakârdırlar. 
Ben de bu kelimeyi, cefakâr, şeklinde vasıflan
dıracağım. Hakikaten bu kasaba kalkı çok ce
fakârdır. Bunun için bu kanunu getiren komis
yon arkadaşlarıma ve teklif eden Manisa Mil
letvekili arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunar ve 
kendilerini tebrik ederim. Bunun üzerinde daha 
fazla bir mülâhaza serdetmeden bir an evvel 
kanunun çıkmasını temin için maddelere geçil
mesini ve aynen kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Kemal Zeytinoğhı. 

KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Sa
yın arkadaşlarım, Sayın Eminittin Çeliköz'ün 
buyurdukları gibi biran evvel kanunun madde
lerine geçilmesi kanaatimce doğru değildir. Ay
nı şekilde felâkete mâruz kalan Erzincan İlimi
zin yeniden imarı hususundaki kanunun müza
keresinde de bu isticali gösterdiğimiz ve icabe-
den konuşmaları yapmadığımız içindir ki, orada 
kurulmuş bulunan meskenler maalesef ihtiyaç 
sahiplerine verilememekte veyahut verildiği 
takdirde de işgal edilememektedir. Bunu bende
niz söylemiyorum; Erzincan Milletvekili muhte
rem arkadaşlarımın bir kısmı Bayındırlık Ko
misyonunda yana yakıla bu vaziyeti arzettiler. 
Bir kasaba yeniden kurulurken o kasabayı teş
kil eden binalarda iskân edilecek vatandaşların 
diğer ihtiyaçlarını la nazarı itibara almak ve 
kasabanın kurulmasından önce bunların mey
dana getirilmesini sağlamak lâzımdır. Biliyor
sunuz ki, bir ev yapmak orada yaşamak için 
kâfi değildir. Burada, hayati ehemmiyette di
ğer bâzı tesislere de ihtiyaç vardır: Su, elek
trik, kanalizasyon ve yol gibi. îşte bu gibi işler 
kasabanın kuruluşundan evvel düşünülmediği 
içindir ki, yapılmış bulunan Erzincan'daki ev
ler işgal edilmemektedir. Mustarip Gördes Kasaba
sının da nakledileceği mevkide kurulacak yeni 
yuvasında bu gibi eksikliklerin olmamasını ben
deniz, memleketin her tarafını bizim için bir 
olarak telâkki eden bir vatandaş sıf atiyle ehem
miyetle nazarı itibara alınmasını Hükümetten 
rica ediyorum. Ve bunun içindir ki, kendilerin
den bâzı suallerimin cevaplandırılmasını istir
ham ediyorum. Yeni bir mevkide kurulacak olan 
Gördes kasabasının gerekçede okuduğuma göre, 
çok şükür, su meselesi halledilmiş fakat bunun 
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yanında su kadar mühim olan kanalizasyon, 
yol, elektrik işi nazarı itibara alınmamıştır. 
Elektrik bu kadar ihtiyaç karşısında belki lük-
solarak kabul edilebilir, fakat kanalizasyon ve 
yol çok mühimdir. Fazla olarak, maalesef ben 
gördes mıntakasmı gidip görmüş olan bir arka
daşınız değilim, (Mevzuu da bilmiyorsun ses
leri) buranın kayalık olduğundan bahsediyor
lar. Kayalık bir yer oduğuna göre orada fos
septik yapmak suretiyle kanalizasyon işini de 
halletmiye imkân yoktur. Bu hususlarda da Hü
kümetin izahat vermesini rica ediyorum. 

Bundan başka yine tasarıdaki bir madde ile 
Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. Bura
da yapılacak evlerin tiplerini Bakanlar Kuru
lu tâyin ve tesbit edecektir. Her ailenin nüfusu 
bir değildir; bazan iki nüfuslu bir aile olur, 
hazan, aile on nüfusludur. Binaenaleyh ihtiyaca 
göre bu tipleri, oda adedlerini tâyin etmek ve 
ondan sonra borçlandırmak suretiyle kendisine 
tam lüzumlu meskeni temin etmek faydalı olur 
kanaatindeyim. Bu hususlarda Hükümetin iza
hat vermesini rica ederim. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Aziz arkadaşla
rım, papağanlar yalnız kuş olduğu için makbul
dür, ama papağanlar gibi muayyen lâkırdıları 
tekrar eden insanların hareketi ekseriya makbul 
sayılmaz ve bendenizce bu kürsü şehirlerin, kasa
baların hayatına taallûk eden mevzularda Parti 
gösterilerine âlet olarak kullanılmamalıdır. Bu 
kürsüde dinlenilecek, ehemmiyet verilecek lâf, 
yeni lâftır arkadaşlar. Yoksa, isim tasrihine lü
zum görmüyorum, filânın veya falanın şurada, 
burada söylediği fakat lâzım gelen tesiri yapa
madığı anlaşılan lâfı kürsüden söylemek ona ye
ni bir tesir kazandırmaz. 

Halk Partisi Hükümete dayanmaz, arkadaş
lar. Halk Partisinin .Hükümete dayanmadığını 
Hükümetin Başbakanından 17 sıra numaralı Ba
kanına kadar ve partiye mensup bütün arkadaşlar 
bu kürsüden çok defa söylediler, kürsü haricinde 
de söylediler. ' Binaenaleyh bunu şiddetle red
dederim. Halk Partisi Hükümete dayanmaz. Hü
kümet Halk Partisine dayanır. Başkalarının şefe 
dayandıkları gibi biz şefe dayanmayız, şef bize 
dayanır ve şef bize dayanmakla da iftihar eder. 

KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir — Gö
renler Allah için söylesinler. •<;.• ( 

ALÎ RÎZA ESEN (Siird) — Hadi, hadi. 
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SEDAD PEK (Devamla) — Arkadaşlar; bu

rada hepiniz müteaddit defalar şahit oldunuz; 
kasabaya su getirelim dersiniz, hayır derler; ka
sabanın yerini nakledelim dersiniz, olmaz derler. 
Şimdi de bir arkadaş orası taşlıksa kanalizasyon 
yapılmaz diyor. Yarabbi ben ne diyeyim. Gittin 
mi, gördün mü, taş mı, toprak mı biliyor mu
sun? Bu memleketin hangi taşında toprağında 
kanalizasyon var ki, sana kanalizasyon endişesi 
düştü? Fakat arkadaşlar, bütün bunlar bu kür
süyü boş bırakmamak, şöyle veya böyle her hangi 
bir şekilde burada bir itiraz sesi yükseltmek için 
söylenilen sözlerdir. Büyük Türk Milleti görsün 
muhalefeti. 

ŞEVKET RAŞlD HATÎPOĞLU (Manisa) — 
Muhterem arkadaşlar, yeni Gördes'in yapılışına 
ait işleri kolaylaştırmak üzere Büyük Meclisin 
huzuruna getirilen tasarı daha evvel konuşan ar-
kadaşlarca etraflı bir şekilde izah edilmiş olduğu 
için ben başınızı ağrıtmamak niyetinde idim. 

Eğer, Muammer Alakant arkadaşımız, mem
leketin bu güzel ve' yerinde işine ait ve Meclisin 
büyük atıfetine mazhar olacağı gayet tabiî olan 
bu Kanun tasarısı üzerinde, hiç bir zaman varit 
olmıyan ve olmıyacak olan istikametlerde, Meclis 
karşısında, millet karşısında, yorumlar yapmıya 
kalkışmasaydı huzurunuzu işgal etmiyecektim. 

Muhterem arkadaşlar, Gördes gibi, tabiatin 
âfetine uğramış bir kasabamızın yeni baştan ya
pılışına ait kanun tasarısı tetkik edilirken memle
ketin bir; köşesinin mahallî ıstırabına ait olan bir 
mevzuu konuşulurken bunu politika için istismar 
etmek benim ahlâki ölçülerime göre ayıptır (Bra-
v® sesleri). 

Muammer Alakant arkadaşımızın ileri sür
dükleri meselelerde varit değildir. Ben şahsan 
bu mevzulara ait bâzı safhalara yakinen vâkıf 
olduğum için belki Büyük Meclisi aydınlatırım 
mülâhazası ile söz almış bulunuyorum. 

Gördes Kasabası heyelan âfetine mâruz kal
dıktan soma Cumhuriyet Hükümetleri alâkalan
mamış değildir, bilâkis ilk âfet büyük tesirini 
gösterdikten sonra halkın yanında Hükümet yar
dımı derhal kendisini göstermiştir. Ondan sonra 
Gördesin yeni baştan imarı meselesi şu, bu ar
kadaş tarafından değil, Cumhuriyet Hükümet-; 
leri tarafından ele alınmıştır. Fakat hatırlatmak 
isterim ki, her şeyden evvel yeni kurulacak kasa-̂  
banın, yeni şehrin yerinin seçilmesi gerekiyordu.) 
Bu da teknik bir ihtisas mevzuudur. Şüphesiz,* 
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arkadaşlar; bir Hükümet kendiliğinden tamamen 
teknik bir mevzuu ele alarak bu kasaba şurada 
kurulsun diye kesip atamaz ve derhal icraata ge
çemezdi. 

Muammer Alakant arkadaşımız çok iyi bilir
ler ki teknik bakımdan bu kasabanın yerinin se
çilmesi uzun tetkiklere ihtiyaç göstermiş ve bun
da da hattâ zaman, zaman ihtilâflar belirmiştir. 
Binaenaleyh bu kasabanın yeniden kurulacağı 
yer hakkında kompetan, mütehassıs adamların 
fikri alınıp bu yer tesbit edilmeden her hangi 
bir Hükümet kasabanın nakli teşebbüsüne gire
bilir mi? Binaenaleyh bu yönde Hükümetin ilgisiz 
kaldığı hususundaki sözler yerinde değildir. 

İkincisi, yerinin mütehassıslar tarafından tes-
biti için iyice tetkikat yapılmadan böyle bir te
şebbüse geçilemiyeceğini Kemal Zeytinoğlu ar
kadaşımız da kabul ederler tahmin ederim. 

Arkadaşlar; işte ilk iş olarak Hükümetçe bu
rası jeologlar, teknisiyenler tarafından, mühen
disler tarafından tetkik ettirilerek yeni kasaba 
yeri tesbit edilmiştir ve bundan sonra artık ora
da kasaba kurulur kurulmaz meselesi zaten mev-
zuubahis değildir. Bu katı olarak mesuliyetli 
salahiyetli adamların raporlarına istinat etmek
tedir. Hükümet bunda kendiliğinden hareket et
memiştir. 

Hata varsa salahiyetli mütehassısların hata
sıdır. Buna karşı Hükümetlerin diyeceği birşey 
yoktur. Binaenaleyh yer tesbit edilmiş, yer tes
bit edildikten sonra ilk iş olarak kendilerinin de 
tasvir ettikleri bir kasaba için hayati ehemmiyet
te olan su işi ele alınmış ye başarılmıştır. Bu da 
ikinci iştir. Sonra parselman işleri yapılmıştır. 
Bundan sonra da Gördes'e yapılacak mümkün 
olan yardımlar esirgenmemiştir. Büyük Millet 
Meclisi ve Hükümetleri bunlardan daha çok yar
dım ederlerse buraya mensup bir milletvekili ola
rak ancak sevinirim. Yalnız yapılmış olan bu 
hizmetleri büsbütün inkâr etmekte doğru değil 
yazıktır. Bunlardan başka Gördes Kasabasına 
bundan iki yıl evvel Hükümet tarafından yardım 
yapılmıştır 20 bin liralık bir yardım yapılmış, 
tekrar bir yardım daha yapılmıştır. 

Binaenaleyh Gördes Kasabasını Cumhuriyet 
Hükümetleri şimdiye kadar gözden ırak tutup 
hiçbir yardımda bulunmamıştır yollu noktai na
zarı hakikatin tamamiyle zıddı olan bir beyan 
olarak alırım. 
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Üçüncü mühim nokta arkadaşlar; Bâzı millet- I 

vekilleri Gördes Kasabasının imarı ile ilgili ko- I 
laylıklan gösteren tasarıyı hazırlamadaydılar, I 
Şemsettin Günaltay Hükümeti veya ondan evvel- I 
kî Hükümetler katiyen bunu düşünmiyeceklerdi, I 
Hükümet ancak ve ancak milletvekillerinden ge- I 
len inisyatiflerle bu işi yapmıştır diye ifadede I 
bulunmuşlardır. I 

İşte arkadaşlar; bizim Mecliste bulunanları
mız değil, dışarıda bulunan vatandaşlarımız da I 
çok iyi bilirler ki, Büyük Millet Meclisinde mil- I 
letvekilleri kanun teklifi yaptıkları takdirde, I 
onlar aynı partiye mensup oldukları takdirde I 
Hükümetleriyle hem ahenk olarak çalışırlar ve I 
Hükümet teklifi kabul ettikten sonra tasarı I 
beraber olarak Büyük Millet Meclisine gelir. I 
Binaenaleyh Gördes hakkındaki Kanun tasarısı I 
da bizzat Hükümet tarafından benimsenmiş ve 1 
teklif sahibi arkadaşlarla iş birliği yapılmıştır. I 
Bu bakımdan da Muammer Alakant arkadaşımı- I 
zm iddiası varit görülemez. I 

Fakat benim asıl bu konuda en ziyade üze- I 
rine titrediğim cihet Gördes'in nakline ait Kanun I 
vesilesiyle hiç alâkası olmadığı halde, arka- 1 
daşımızın «Cumhuriyet Halk Partisi Hükümete I 
dayanır, Hükümet Cumhuriyet Halk Partisine I 
dayanmaz» demeleridir. Böyle mevzula hiç alâ- I 
kası olmıyan bir... Bizim parlâmento hayatımız ve I 
muhalefet ahlâkımız için ne hazin, ne ayıp ve ga- I 
rip bir şeydir. ( Soldan bravo sesleri). I 

Bizim kendi dertlerimizi, memleketin şurasın- I 
da burasında zaman zaman had hale gelmiş olan- I 
lan dahi eğer takatimiz yetmiyor da yapamıyor- I 
sak bunun üzüntüsünü ve keza milletin ıstırabına I 
ait meseleler üzerinde onu yapamamaktan müte- I 
vellit ıstırabımız varsa bu ıstırabı muhalefet ve I 
muvafakat müştereken paylaşmalıdır. Fakat I 
hiçbir zaman bu çeşit ıstıraplar parti mücadele- I 
sinde' konu olmamalıdır, bunlara parti işlerine I 
asla karıştırmasınlar. (Bravo sesleri) ' I 

Sözü uzatıp sizleri fazla rahatsız etmek iste- | 
mem. Büyük Millet Meclisine Gördes Kasaba- I 
mızın imarı için bu tahsisatı lütfedeceğinden I 
dolayı minnetlerimi arzederim ve bu konu üzerin- I 
de politikaya sapılmaksızın burada müzakerenin 1 
bitirilmesini yürekten temenni ederim. (Bravo I 
sesleri, müzakere kâfi sesleri). I 

BALKAN — önerge yoktur. I 
Faik Kurdoğiu. 1 
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FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Arkadaş-

lar, benim mâruzâtım pek kısa olacaktır. 
Zeytinoğlu arkadaşın, mevzuu bilmediğini 

anlıyorum. Onun için ben daha ziyade Muammer 
Alakant arkadaşa, cevap vermek istiyorum. Ken
dilerinin sözlerinden, bir bakıma memnun ol
dum, bir bakıma, üzüntü duydum. Muhalefetin 
nasıl çalıştığını ve her mevzuu nasıl istismar et
tiğinin yeni bir misalini müşahede etmiş bulu
nuyoruz. Kendileri, benim şahsan nasıl bir ta
biatta olduğumu bilirler. Şimdiye kadar gelip 
geçen Hükümetlere ve nihayet bugün bu işi ic
ra safhasına getiren Hükümete teşekkür etmek
te ne kadar samimî olduğumu da takdir ederler. 
Hükümetin şimdiye kadar arasız mesai sarfın
dan ve yardımından bahsettim. Bunu gerekçeyi 
okusalardı, görürlerdi. 

Bizi üzen cihete gelince: Muammer Alakant 
kendisi son zamana kadar içimizde bulunan eski 
bir arkadaştır. Muhalif partinin âzası olarak bu
rada yaptığı manevra, "muhalefetin en ciddî mev
zuları bile nasıl bulandırdığının memleket huzu
runda yeni bir misali olmak bakımından ne ka
dar faydalı olursa olsun kendisinin bu kendi 
mıntakası işinde bile bu kadar tecahüle düşebil
miş bulunmasından dolayı, insan olarak müte
essir oldum. 

Zeytinoğlu arkadaşımızın endişelerine ge
lince; bunlar varit değildir zannediyorum. Ken
dileri ne Bayındırlık, ne de İçişleri Komisyonu 
mazbatasını okumamışlar. Hükümet uzun müd
det mahalline mütehassısla, jeologlar, ye diğer-
imar ve şehircilik işleriyle uğraşan bütün ele
manları mükerreren mahalline gönderdi. Ken
dilerinin zikrettikleri noktai nazarlar üzerinde 
gayet geniş tetkikler yapıldı. Şimdi kasabanın 
yapıldığı yer gayet geniş nihayetsiz ve bakir 
sarı çam ormanlariyle muhat bir yerdir, iklim 
itibariyle iyi bir şehir, modern bir Cumhuriyet 
kasabasına imkân verme bakımından tabiî ve 
sıhhi şartları güzellik şartlariyle birlikte haizdir. 
Su, gelmiştir hattâ sokaklara kadar tevzi edil
miştir. Zannediyorum bunu ben bundan evvelki 
mâruzâtımda da söylemiştim. Yola alâkadar ol
madıklarını farzettikleri Hükümetler zamanın
da çoktan, yani bundan sekiz sene evvel Cevdet 
Kerim încedayı zamanında başlatılmıştır. Akhi
sar'la burası arasında modern yollardan bir ta
nesi kurulmaktadır. Yeni bâzı isdahlarda yapıl
mağa uğraşjilmaktadır. Yeni kasabanın eski ka-
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saba ile irtibatı temin edilecektir. Hattâ bu ka
darla da kalınmamış bellibaşlı köylerle irtibatı 
dahi derpiş edilmiştir. 

Elektrik meselesi için yine ineeleselerdi gö
receklerdi ki, içişleri Bakanlığı sureti mahsusa 
da meşgul olmuştur, pek yakında ÎUer Bankası 
foniyle temin edilecektir. Kanalizasyon mevzuu 
da tetkik edilmiştir. Kendilerine endişe verecek 
mahiyette değildir. Bir gün kendleri buraya gi
derlerse en iyi yerin seçilmiş olmasından mem
nunluk duyacaklardır. 

Nihayet Bakanlar Kuruluna verilmiş olan 
salâhiyete gelince»; bu salâhiyetin bellibaşlı se
bebi, yine esbabı mucibelerinde zikredildiği veç
hile kendilerinin ileriye sürdükleri ihtiyaçları te
min edebilmesidir. Onun için, müsterih olmaları
nı rica ederim. Bu mesele bu felâketin baş gös
terdiği günden itibaren Hükümetin arasız meş
gul olduğu mevzulardan biridir. Böyle bir mem
leket ve böyle bir ıstırap mevzuunun politika 
için alet olarak ele alınmasını arkadaşıma yakış-
tramıyorum. 

KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — 
Efendim, öyle anlaşılıyor ki, ya ben ifadelerim
de tam maksadı izah edememişim, veyahut ar
kadaşlarım anlıyamamışlardır. Ben bu tesbit 
edilen yerin - zannederim muhterem Hatipoğlu 
arkadaşım bu noktaya temas buyurdular - uy
gun olarak tesbit edilmemiş olduğunu söyleme
dim. B,unları şehircilere, jeologlar tarafından 
tetkik edilmiş, görülmüş ve beğenilmiş olarak 
tesbit edilmiştir. 

Benim söylediğim nokta şudur: Yeni bir şe
hir, yeni bir kasaba kurulurken orada yapıla
cak evlerden önce onun alt inşaatını yani; yo
lunu, kanalizasyonumu, suyunu, elektriğini dü
şünmek lâzım gelir. 

Sayın Sedad Pek arkadaşım, kanalizosyon 
nerede vardır da burada yapacağız gibi bir şey 
söylediler. Esas değiştirmeye uğraştığımız zih
niyet budur. Bu gibi inşaata bilhassa yeniden 
kurulan .şehirlerde bu işi daha evvele almanın 
çok büyük faydası vardır. Bir kere para bakı
mından, randıman bakımından, iktisadi bakım
dan faydası vardır. Hepiniz biliyorsunuz An- • 
kara'da bir kooperatif kuruldu. Suyu elek-
tiriği geldiği halde bir türlü arkadaş
lar taşınmıyor. Ne için taşınmıyorsunuz di
ye sorduğumuz zaman diz boyu çamur var 
nasıl orada barınayım diyorlar.- Gayet yerinde 
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bir sözdür. Bir kasaba kurulduğu zaman onun 
evvelâ anayolları yapılır, kanalizasyonu yapılır. 
Maksadım budur. Yoksa o tesbit edilmiş olan 
yerin isabet veya isabetsizliği üzerinde mütalâa 
beyan etmedim. Hattâ Ankara Şehrimiz bu 
hususta acı bir misaldir. Vaktiyle kanalizasyo
nu yapılsaydı her halde bugün gördüğünüz bu 
asfalt caddeleri bozmak, yolları geçilmez bir 
hale getirmek ve tekrar yapmak külfetine kat
lanmamıza lüzum kalmazdı. 

Görüyorsunuz ki, i§in teknik icabı ve sırası 
olarak, demin de arzettiğim gibi, bu inşaatın 
mesken inşasından evvel yapılması lâzımdır. 
Benim izah etmek istediğim budur. 

Kurdoğlu arkadaşım, mevzuu bilmediğimi, 
okumadığımı söylediler. Şu izahatım karşısın
da bilmediğim yer neresi imiş lütfetsinler. Tes
bit edilmiş olan yere itirazım yok. Kanalizas
yon, su dedim, yapılacak dediler. Elektrik de
dim, İçişleri Bakanlığı meşgul dediler. Ben is
tikbale ait projelerden bahsetmiyorum. Bunlar 
Kasabanın kurulmasından evvel yapılmalıdır 
diyorum. 

BAŞKAN — Muammer Alakant (Maddeler
de sesleri) 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Arkadaşlar, benden evvel Manisa Milletve
killeri, Gördes faciası hakkındaki sözlerine is
tinat ederek Hükümetin dokuz seneden beri lâ-
kayıt kalmasının ıstıraplarını ifade ettiler. Be
nim bu ıstırabı ifade etmemi ayıp telâkki etmek, 
ayıptır. Hele, bunu söyliyen adam, bir köylü 
çocuğu olur ve millet onu okutarak, yetiştire
rek Bakanlık mevkiine kadar yükseltmiş bulu
nursa, ve böyle bjr Milletvekili, milletin bir ıs
tırabını ifade etmemi ayıp telâkki ederse, bu, 
büsbütün ayıp olur, feci olur. (Vah vah sesleri) 

Şimdi bu sözlerimdeki, Hükümetin mevzuu-
bahis edilmesi, anlaşılamamıştır. Ortada doğru
dan doğruya bir Hükümet fonksiyonu var, şim
diye kadar yapması lâzımgelen işleri yapmıyan 
bir Hükümet ve hükümetler vardır, şimdiye 
kadar bu vazifeleri hükümetler niçin yapmadı 
ben bu sebebi tebarüz ettirirken alâkasını gö-
remiyen zat, vaktiyle Hükümette bulunmuş bir 
zat olursa bu büsbütün hazindir, büsbütün acı
dır ve bu millet bu gibi vaziyetlerle karşı kar
şıya gelmekten daiıria dilhundur. Sayın Şev
ket Raşit Hatipoğlu arkadaşımın sözlerine bu 

»şekilde cevap veriyorum. Fakat bana cevap ve* 
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ren Şevket Raşit Hatipoğlu olmamalı idi. Ben I 
belki sözlerimde hata etmiş olabilirim, fakat 
Şevket Raşit Hatipoğlu hareketleri ile hata et
miş ve bugün bu Büyük Meclis kendisinin ha
talarını tashih edecek kanunları tadil etmek 
için Meclis olarak komisyon olarak konuşmak
ta bulunmaktadır. (Soldan gürültüler) 

İHSAN YALÇIN (Bolu) — Sen karışma. 
BAŞKAN — Muammer bey mevzudan dışa

rı çıkıyorsunuz, bunların mevzu ile ilgisi yok
tur. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Bana söylenen sözlere birer birer cevap veri
yorum . 

Faik Kurdoğlu arkadaşımız bana yakıştıra-
mamış. 

Ben kendilerine gazetelerde de intişar etmiş 
olan Cemil Barlas'ın söylemiş olduğu bir cümle 
ile cevap vereceğim. 

«Ne hazindir, ne yazıktır ki bu grup, bu 
Cumhuriyet Halk Partisi hâlâ Faik Kurdoğlu 
zihniyetindeki insanların zihniyetleriyle uğraş
maktadır. (Soldan şiddetli gürültüler, ne ka
rışıyorsun, sesleri) 

Bugün Cemil Said Barlas bakan olmuştur ve 
C. H. P. Grupu ekseriyeti tarafından teyit edil
mek mevkiinde olduğu için, Faik Kurdoğlu zih
niyeti fiilen dahi C. H. Partisinin grupu tarafın
dan takbih edilmiştir. Bizzat Halk Partisinin 
Grupunun takbih ettiği Kurdoğlu'nun bizim 
tarafımızdan da takbih edilmesi çok değildir. 
(Soldan gürültüler) 

İSMAİL MEHMET UĞUR (Sivas) — Ar
kadaşlar, bir köylü çocuğu olmak bir kusur mu
dur?. Yoksa bir şeref midir?. Şöyle böyle olmak
tan köylü çocuğu olmak çok iyidir ve hayırlıdır. 
Bütün arkadaşlarımın bildiği gibi, bu memleke
ti yoktan var eden o büyük insan, «Köylü mem
leketin efendisidir», demiştir. îşte Kurdoğlu bir 
köylüdür, köyden gelmiş okumuş, Büyük Millet 
Meclisi sıralarına girmiştir. Bu bizim için, köy
lüler için bir şereftir, bir varlıktır. 

Arkadaşlar, bir kasabanın bir taraftan diğer 
tarafa naklini Alakant arkadaşımız bir partici
lik işi haline sokmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi 
Türkiye 'nin ışığıdır. Meşalesidir. Her zaman Türk 
milleti felâket altında kaldığı vakit o ışığın al
tına birikecektir, o meşalenin altında toplana
caktır. .-, I 
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Siz ondan zıya almadınız mı? Bunu Bilmiyor 

musunuz?. (Soldan bravo sesleri alkışlar). 
BAŞKAN — Şevket Raşit Hatipoğlu. 
ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU (Manisa) - -

Yazık ki arkadaşlar, yeni Gördes Kanunu, bu 
çeşit politik konuşmalara konu olmasın diyen 
adam, ben Gördes Kanunu dışına çıkarak ko
nuşmak mecburiyetinde kalıyorum. Çünkü bu 
arkadaş bu defa da şahsıma hücum etti. Bu hu
susta yalnız bir noktaya işaret edeceğim: Ben 
millet hizmetinde Cumhuriyet Hükümetleri içe
risinde çalıştığım müddetçe, icraatım milletin 
her zaman gözünün önündedir, her zaman araş
tıracağı, tarıyacağı, hesabını soracağı işlerdir, 
ve ben de bu topraklar üzerinde yaşıyan vatan
daşım. 

Bu hususta tek sözüm: Benim icraatımın 
hatasını sevabını Muammer Alakant ihata ede
mez. (Soldan bravo sesleri) 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Sen 
bu azemetinle kendini berbat ettin. 

ŞEVKET RAŞlT HATÎPOĞLU (Devamla) — 
Burada şimdi mevzuu hududundan taşırmamak 
için Muammer Alakant'm şahsıma taallûk eden, 
sözlerini, cevapsız bırakmayı uygun görüyorum. 
Onlar lâyıktır böyle olmaya. Meclisi âliden bir 
tek dileğim vardır. Gördes Kanununun, bu ko
nuşmaları yeter görerek bir an evvel çıkmasına 
izin veriniz. (Soldan bravo sesleri) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır. 
FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Reis Bey 

müsaade eder misiniz? Bir şeye cevap verece
ğim. (Olmaz, kâfidir sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Şahsınıza dokunulmamıştır. 
FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Şahsıma do-

kunulmuştur. Cemil Said .Barlas'ın sözlerin
den diye şahsımdan bahsetti. 

BAŞKAN — Şahsınıza dokunulmadı. Müsa
ade buyurun. Heyeti umumiyeyi hakem yapa
cağım. Yoksa bu tevali eder gider. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Müsaade 
buyurursanız gayet kısa söyliyeceğim. 

BAŞKAN — Rica ederim, oturunuz. 
FAİK KURDOĞLU (Manisa) - Istağfurul-

lah, ben sizden rica ediyorum. Nasıl olur Halk 
Partisindeki, vaziyet diye Cemil Said Barlas'tan 
bahsetti, 

BAŞKAN — Efendim isminizden bahsetmiş-
tiı*. O kadar. Bitti iş. 
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FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Cemil Said I 

Barlas'tan da bahsetmişlerdir. 
BAŞKAN — Cemil. Said Barlas'tan behset-

tiysc, kendisi söylesin.. 
Efendim; yeterlik önergesini oyunuza arzet-

mek üzere okutuyorum. (Söylesin sesleri) 
Yüksek Başkanlığa 

Konuşma yeter maddelere geçilmesini teklif 
ederim. 

Yozgad Milletvekili 
Sırrı Içöz 

FAİK KURDOĞLU (Devamla) — Yeterlik 
aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun, yalnız yeterlik aley
hinde konuşun. 

FAİK KURDOĞLU (Devamla) — Arkadaş
lar bizim lisanımızda karşılığı nedir bilmiyo
rum. Fakat bir milletin müşterek lisanında 
«şarabiya» veya «radotaj» yani mevzuu çorba
ya çevirmek. Muhalefet burada bir kere daha 
numunesini gösterdi. 

HASAN DÎNÇER (Afyon Karahisar) — 
Muhalefet neden diyorsun? Şahsına hitabet, 
bir kozun varsa onunla hallet. 

BAŞKAN — Faik Bey, yeterlik önergesinin 
aleyhinde konuşmak üzere söz verdim size. Böyle 
devam ederseniz kürsüden indiririm. Yeterlik 
önergesinin aleyhinde konuşunuz. 

FAÎK KUÎDOĞLU (Devamla) — Efendim; 
ıstıraba uğramış, felâket görmüş bir kasabanın 
haklı bir dâvası var. Karşımızdakiler bâzı fikir
ler ileri sürmek istemiş mevzuların ziyade yer
den, gökten akıllarına geleni söylemişlerdir. Mem
leket huzurunda bu fikirlerin kıymet ölçüsünü 
belirtmek ve çehrelerindeki nikabı açmak elbette 
lâzımdır. Hattâ ortaya attığı yalan iddialar da 
var. Bu noktayı bilhassa belirtmek ve cevapla
mak hakkımdır. Bundan dolayı yeterlik kâfi de
ğildir, aleyhindeyim. Alakant malûm rest ve jest 
edası ile içindeki son şeyleri döküyor. Kurdoğ 
lu'nun alnı açık ve camdan köşkte hiç otur
madığımı bildiği halde. Kurdoğlu Cumhu
riyet Halk Partisinin âciz bir ferdi olarak 
daima mensup olduğu partinin fikirlerinin mü
dafaasını yapmıştır. Cemil Sait Barlas bir parti 
değildir. Böyle bir münakaşa olmuşsa Kurdoğlu 
elbette lâzım gelen cevabını da vermiştir. Hem de 
bu kürsüden. Dâva ve fikir 1938 birinci köy ve 
Ziraat Kalkınma Kongresi ve Kurdoğlu'nun köy 
ve ziraat kalkınmasına verdiği ana ehemmiyettir, j 
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Kurdoğlu hâlâ da aynı fikir ve kanaatiyle müfte-
hirdir. Bir dejenere bu kongrede köylülerin köy 
kılıklariyle milletvekilleriyle yanyana, bu salonda 
oturmalarını, kürsüye çıkıp konuşmalarını istan
bul Valisinin o tarihlerde tertip ettiği Balkan 
festivali kılıklarına benzeterek acaba Meclise mi 
yoksa İstanbul 'daki festival mahalline mi geldim 
diye düşünmüş. Türk köylüsünün kılık kıyafeti 
karşısında münevver bir adamın dimağına gele
cek ilham bu mudur? Kurdoğlu birinci Ziraat ve 
Kalkınma Kongresini kendi kafasiyle tertip etmiş 
olsaydı, kendisi ve gelecekleri için müebbet şeref
ti. Fakat esasları Atatürk'ten emir alarak başla
mış ve înönün'den tamamlayıcı ilhamlarını al
mıştır. Kurdoğlu'na böyle bir kongre tertip vazi
fesi kendisine nasib olmuş ve olmakla iftihar du
yar. 

Cemil Sait Barlas Akagündüz'den bahsetmiş, 
cevabını almıştır. Muammer Alakant bunu ima 
etmek istediğine nazaran elbet Kurdoğlu'nun ce
vabını da dinlemiştir. Bugün kendisini Akagün
düz 'ün bu yavelerine Cemil Sait Barlas adından 
istifade ederek sarılmaya sevkeden ve köylü diye 
beni mi, Şevket-i mi kastetti bilmem ben de köy
lüyüm fakat izahlarına göre o olmak, unutulacak 
bir şeymiş gibi imalar yapması ayıp değil midir? 
Ben fikir ve kanaatlerimle olduğu kadar bu kon
greyi yapmış olmakla da iftihar ediyorum. 
(Yozgad Milletvekili Sırrı Içöz'ün yeterlik öner

gesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Konuşmanın yeterliğini oyunu

za sunuyorum. Konuşmanın yeterliğini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Madde
lere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Tasarının gerekçesinde, ivedilikle müzake
resi istenmektedir. Tasarının ivedilikle görüşül
mesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

Gördes Kasabasının nakledileceği Kocamutluk 
mevkiinde yaptınlacak binalar hakkmda Kanun 

MADDE 1. — Eski Gördes belediyesi hu
dutları içinde kendileri veya henüz intikali ya
pılmamış olarak murisleri uhdesinde .meskenle
ri bulunanlara derhal ve defaten evlerini yap
tırmaya kudreti olmıyanlara, takdimen satılmak 
üzere, meskenler yaptırılması için yıllık ödeme 
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miktarı (500 000) lirayı geçmemek şartiyle 
(2 000 000) liraya kadar gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişmeye Bayındırlık Bakanı yet
kilidir. 

Vârislerin taaddüdü halinde bunlar için 
yaptırılacak binalar birden fazla olamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
varmı? 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Malûmu olduğu gibi Gördes Kasabasının bir 
yerden bir yere nakli için 2 milyon liralık bir 
tahsisat istenjnektedir. Bu iki milyon lira bir se
nede ödenmiyecek ilerki senelere sâri olmak 
üzere Hükümet Taahhütler, mesuliyetler altına 
girebilecektir. 

Kemal Zeytinoğlu arkadaşımız bir sual sor
dular, dediler ki, buralardaki evlerin vasıfları 
ne olacak ve kaç paraya mal edilecektir dediler. 
Galiba alâkadar Bakan henüz izmir'den teşrif 
etmedikleri için bu hususta bir cevap verilmedi. 
Fakat bâzı şahıslar kendilerini Hükümet yerine 
koydular, cevaplar verdiler. 

Şimdi arkadaşlar, yapılacak olan evler aşa
ğı yukarı bin ev kadardır. 900 küsur evdir. 
Mucip sebeplerde de görüldü, bunlarm hemen 
hemen hepsi zarara uğramıştır. Beher ev için 
dört bin lira tahmin ediliyor. Gördes aşağı yu
karı bin metre irtifaında olan bir yerdir. Eğe
nin bildiğiniz münhat ve mutedil ikliminde de
ğildir. Bütün şedaidi havaiyeye mâruzdur. 

Burada kooperatif binaları yapıldı, biliyor
sunuz kaça çıktı. Bu evler büyük evler değil
dir, Bu kadar şedaidi havaiyeye mâruz bir 
yerde dört bin liraya bir ev yapılacaktır. Sonra 
bu para hibe değildir, bağış değildir; Devlet ta
rafından on para verilmiyor, yalnız faizleri Dev
let tarafından veriliyor. Bu evler yapılacak, 
Kredi Bankasına temlik edilecek, ondan sonra 
sahiplerine 20 sene müddetle temlik edilecektir. 

Şimdi bu evlerin yarısının dahi 2 milyon li
raya çıkması müstebattır. Biz zaten Gördes'in 
nakline asla itiraz etmedik. Hattâ bu tadrirle-
ri daha evvelden hazırlamış bulunuyoruz. Huzu
runuza takdim ettiğim bir önerge ile senede 500 
bin lira yerine müstakbel senelere şâmil olmak 
üzere bir milyon liralık bir tahsisat ayrılması 
lâzımdır. Ayrıca, Gördes'in nakli için ayrılmış 
olan iki milyon liranın da 4 milyon liraya ib
lâğını istiyoruz. Hakikatta dört milyon lira da 
kâfi gelmez. Bu gün bir tek bina dört milyon 
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I liraya yapılıyor. Bir vali konağı bir milyon 

liraya çıkıyor. Koca bir kasabanın nakli için 
4 milyon lira istiyoruz Bu da kâfi gelmiyecek-
tir. 

Fakat Hükümetin ve Devletin ödeme kabili
yetini de göz önünde bulunduruyorum. Geçen 
celsede yine bir Halk Partili milletvekilinin söy
lemiş olduğu gibi, efendim, Hükümetin istitaatı 
ne demektir, ben bunu bilmem, Hükümet para
yı bulsun demiyorum. Bunu bilmek ve düşün
mek mecburiyetindeyim. Hükümetin ve Devle
tin vereceği ve vermek imkânında bulunduğu 
parayı bilmek mevkiindeyim. Muhalefet sırala
rında bulunmaklığıma rağmen bu Halk Partili 
milletvekili arkadaştan daha insaflı hareket edi
yorum. 

Belki bu kasabanın nakli.için 8 - 10 milyon 
lira lâzımgelecek! Ben yalnız 4 milyon lira tek
lif ediyorum. Hükümet bunu bir defada da vc-

| recek değildir. Gelecek senelere şâmil olmak üzere 
taahhütlere girecektir. Bunun yanında bu kasa-

| banın tabiî sokakları, hali, belediyeye ait birçok 
binalar yapılacaktır. Belediyenin bunları ödeme
ye kifayeti yoktur. Mevcut bir fon vardır. Bu 
fondan Gördes Belediyesine diğer belediyelere 
yapıldığından biraz fazla bir şey yapmak lâzım
dır. Sayın İçişleri Bakanını göremiyorum, Ba
yındırlık Bakanı da yok. Halbuki bu tasarı, İç
işleri Bakanlığını, Bayındırlık Bakanlığını, Ma
liye Bakanlığı kadar alâkadar etmektedir. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Başbakan 
var, 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— İkinci nokta, birinci maddenin sonunda şöy
le bir hüküm var; vârislerin taaddüdü halinde., 
Bir dikte hatası olacak galiba. «Vârislerin taad
düdü halinde bunlar için yapılacak binalar bir
den fazla olmaz.» Yani şimdi Gördes'ten yeni 
yere nakledilecek bir ev, tasavvur ediyorum, bu 
evin içinde üç ailenin, vârisin oturduğunu ta
savvur ediyorum, bunlar vâris oldukları için 
ancak bir ev yapılacaktır. Halbuki bunlar vâris 
olmasa idi, meselâ kiracı olsa idi, hariçte bulu
nan insanlar olsa idi bunlar için bir ev yaptırı
lacak. Binaenaleyh bu fıkra tamamen zaittir. 
Zaten fıkra diyor ki; tapusu olanlara takdimen 
verilecektir diyor. Binaenaleyh mütaaddit vâris
ler ahkâmı umumiyeye dâhil olurlar, ancak bun
ların içinden bir tanesi ev sahibi olursa takdi
men ev sahibi olacağı için, çocuk sahipleri takdi-

— 78 — 
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men ev sahibi olur. Eğer vârislerin çocuğu yok
sa evliler takdimen ev sahibi olacaktır. Eğer her 
ikisi çocuk sahibi iseler aralarından kur 'a çeki
lir. Bu iki fikrî ayrı ayrı iki tasarı halinde tak
dim ediyorum eğer birincisi şayanı kabul gö
rülmezse hiç olmazsa ikincisini sağlamak için. 
Yani bu vârisleri taaddüt halinde bunları ev 
yapılamaz şeklindeki hükmün kaldırılıp ahkâmı 
umumiyeye tâbi olmasını ve yukardaki gerek bi
rinci maddenin birinci fıkrası ve diğer madde
ler hükümleri dâhilinde her nasılsa hisseleri bu
lunanların mağdur olmamaları hususundaki 
ikinci takririmin kabul Duyurulacağını ümit 
ediyorum. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MUAMMER 
ERİŞ (Ankara) — Muhterem arkadaşlar; Mu
ammer alakant arkadaşımız birinci madde hak
kındaki mütalâalarını şimdi burada serdettiler. 
Müsaade buyurursanız maddeyi biraz tavzih 
edeyim. 

Okunduğu zaman görülür ki, Gördes'in nak
li işinde bilhassa bu kanunla kendi kendine ev
lerini yaptıramıyacak olanlara bir tahsisat is
tenmiştir. Ve bunun için yapılan tetkikat so
nunda iki milyon liralık bir tahsisatın verilmesi 
ve her sene beş yüz bin lirayı geçmemek üzere 
bunu yaptrmak teemmül edilmiş ve Bütçe Ko
misyonunca muvafık görülmüştür. Mevzuu-
bahsolan nakil bütün Gördes için, Gördes Ka
sabasının bütün evlerinin naklinin yaptırılması 
değildir. Evini kendisi yapamıyanlar için bu 
tahsisat istenmiştir. Müsaade buyururlarsa ge
rek bütçe vaziyetimiz itibariyle, gerekse işin 
icabı nazarı dikkate alınarak 500 000 lirayı 
geçmemek üzere iki milyon liraya kadar gele
cek yıllara geçici yüklenmeler yapılması muva
fık olacağı kanaatindeyiz. 

İkinciye gelince; Vârislerin taaddüdü halin
de bunlar için yaptırılacak binalar birden faz
la olamaz diye bir kayıt vardır. Biz Gördes'in 
eski vaziyetini olduğu gibi nakletmeyi düşün
müş ona göre tedbir almış bulunuyoruz. Filha
kika vârislerin taaddüdü halinde birden fazla 
bina yapılamaz diye bir kayıt konmuştur. Zira 
bir ev sahibi ölmüş ise vârisleri fazladır diye 
okadar ev yapılması düşünülemez, mevcut bir 
ev olduğunu yeni yapılacak da bir ev olacaktır. 

Arkadaşlar, bu münasebetle şunu da arzetmek 
mecburiyetindeyim ki," biraz evvel konuşan bâzı 
arkadaşlar bu Gördes işi için huzurunuza ilk de-
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I fa geldiğimizi ifade eder cümleler sarf ettiler. Hal

buki yüksek malûmunuzdur 1949 yılı Bayındır
lık Bütçesinde 647 nci bölümün üçüncü madde
siyle «Diğer âfetlerden zarar gören bölgelere» un-
vaniyle 218 935 liralık bir tahsisat verilmişti; 
bunun 125 bin lirası Gördes içindi. Bundan baş
ka su işi için de ayrıca 300 küsur bin lira tahsi
sat verdiniz. Bunun için ilk defa huzurunuza 
gelinmiş değildir. 

Gl. ALİ RİZA ARTUNKAL (Manisa) — 
Ondan evvel 69 bin lira verilmiştir. 

I MUAMMER ERİŞ (Devamla) — Müsaade 
ederseniz huzurunuzda bir nokta hakkında daha 
izahatta bulunacağım. 

Cuma günü huzurunuza çıkarak bu tasarı 
hakkında Maliye Bakanlığı ile çalıştığımızı ve 
son şeklini vermek üzere bulunduğumuzu söyle
miş müsaade istemiştim. Bu çalışmalarmıız şimdi 
sona erdi. Bu itibarla Maliye Bakanı arkadaşı
mız dört takrirle dört maddenin kabulünü hu
zurunuzda teklif etmektedir. Takrirlerini şimdi 
riyasete takdim edeceğim. 

Bunlarda, arkadaşlar, şu noktalar tebarüz 
ettirilmiştir : 

Üzerinde bina yaptırılacak arsalar belediye
nin arsaları olduğu takdirde veya şahıslara ait 
olduğu takdirde nasıl mubayaa edileceğine ve na
sıl kıymet takdir edileceğine aittir. İkincisi bun
ların Türkiye Emlâk Kredi Bankasına nasıl dev
redileceğini bildirir bir ikinci maddedir. 

Üçüncü, dördüncü maddeler de maliyet bedel
lerinin Türkiye Emlâk Kredi Bankası sermayesi -
ne mahsup edileceğine dair bir hükümle yapıla
cak muafiyetlerden istifade için nasıl muamele 
edileceğine dair bir maddedir. 

Nihayet devir muamelelerinin her türlü resim 
ve harçlardan istisnasına dair bir teklifleri var
dır. 

Hemen arzedeyim ki, Bütçe Komisyonu bu 
tekliflerle tamamen mutabakat halindedir. Bun
ların kabulünü bilhassa arz ve istirham ederim. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında öner
ge var, okutacağım: 

Yüksek Başkanlığa 
1. nci maddedeki 500 bin liranın 1 milyon li

ra ve 2 milyon liranın 4 milyon lira olarak de
ğiştirilmesini teklif ederim. 

Manisa Milletvekili 
Muammer Alakant 
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BAŞKAN — Bütçe Komisyonu buna lüzum 

olmadığını söylediler, önergeyi oyunuza arze
diyorum. Nazarı itibara alanlar... Almıyanlar.. 
önerge nazarı itibara alınmamıştır. 

Yüksek Başkanlığa 
1. nei maddenin son fıkrasının, 
(Vârislerin taaddüdü halinde bunlar için 

takdimen yaptırılacak binalar birden fazla ola
maz. Vârisler arasında çocuklu olanlar, yoksa ev
li olanlar takdimen ev sahibi yapılmakta tercih 
olunurlar. 

Bunların taaddüdü halinde sırasiyle araların
da kuraya müracaat olunur.) 

Şeklinde değiştirilmesini teklif ederim. 
Manisa Milletvekili 
Muammer Alakant 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza arzediyorum. 
Nazarı itibara alanlar... Almıyanlar.. önerge na
zarı itibara alınmamıştır. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. 'Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanı İsmail Rüştü Aksal ikinci 
madde olarak bir teklifte bulunuyor. Şimdi bu 
teklifi arzediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
ikinci madde olarak aşağıdaki metnin ka

bulünü arz ve teklif ederim. 
Maliye Bakanı 

İsmail Rüştü Aksal 

MADDE 2. — Bu kanuna göre üzerinde mes
ken yapılacak arsalardan belediyeye ait olan
lar 2490 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi daire
sinde bedel takdiri suretiyle Hazinece satın alı
nır. Satın alma bedelleri birinci maddedeki Öde
nekten defaten verilir. Bu arsalar üzerlerine 
yapılan binalarla birlikte birinci maddeye Em
lâk Kredi Bankasına devir ve temlik olunur. 

Üzerlerine mesken yapılacak arsalar, bu ka
nun gereğince kendilerine mesken yapacak 
şahıslara ait ise arsa sahiplerinin işaata baş
lanmadan önce arsalarının üzerine Hazinece 
bina yapılmasına muvafakat ettiklerini ve inşa
dan sonra bu binaları maliyet bedelleri üzerin
den satın alacaklarını noter senediyle taahhüt 
eylemeleri lâzımdır. 

İnşaattan sonra bu kimselerdeki Hazine ala
cağı, bu binaların tapu kayıtlarına maliyet be
delleri üzerinden re'sen ipotek konmak suretiy-
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le karşılanır. Ve Hazinenin bu alacağı Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasına devir ve temlik ve Ban
kaca da bu kanunun 5-nci maddesi gereğince 
tahsil olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Olmadığına göre maddeyi aynen oya 
arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Bu
nun ikinci madde olarak tasarıya eklenmesi 
kabul edilmiştir. 

3 ncü madde yerini değiştiriyor değil mi? 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MUAMMER 

ERİŞ (Ankara) — Şimdi teklifin ikinci mad
desi, 3 ncü madde olarak okunacaktır. 

MADDE 3. — Birinci madde hükümleri dai
resinde yaptırılacak binaların tipleri, adedi, sa
tmalına hakkını haiz olanlardan talipler arasın
da gözetilecek sıra esasları, Bakanlar Kurulun
ca tesbit ve ilân olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Ben
deniz zaten bu hususlar hakkında Hükümetten 
izahat istedim, izahat veren kimse olmadı. 

BAŞKAN — Hangi hususlar hakkında ise 
lütfen açıklayın. 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Devamla) — Bu 
madde ile tiplerin tesbiti yetkisi Bakanlar Ku
ruluna verilmektedir. Fakat Erzincan evlerin
de olduğu gibi ve yaptığımız diğer birçok tec
rübeler neticesinde Yüksek Meclise Hükümetin 
izahat vermesi ricasında bulundum. Bu tipler 
ne şekilde olacaktır. Ailelerin nüfus kesafeti, 
nazarı itibare alınarak oda adedi, ve sair husus
lar hakkında'malûmat verilsin fakat burada ba
kanlardan kimse yok, izahat veren de bittabi 
olmuyor. 

MALİYE BAKANİ İSMAİL RÜŞTÜ AKSA!. 
(Kocaeli) — Arkadaşım, birinci izahlarında da 
aynı noktalara temas etmişlerdi. Fakat, kendile
rinin öğrenmek istedikleri hususlara gerek Sayın 
Kurdoğlu, gerekse Sayın Hatipoğlu etraflı ce
vaplar verdiler. Bu mevzuda Hükümete sorul
mak istenen hususları ikiye ayırmak lâzımdır 
kanaatindeyim. Birincisi; kanalizasyon, su, elek
trik meselesi ne olacaktır? Dive soruyorlar. Ge
rekçeyi okumuş olduklarını kabul etmek lâzım
dır. Teklif sahibi arkadaşların izahatını da dinle
diler, bu mevzuda bir takım tedbirler alınmış
tır ve alınmaktadır. Kaldı kî, bunlar, mahallî 
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hizmetlenİiı*. Bütifiı kasabalar için aynı şeyler 
vardır. Hükümetin bu mevzuda söyîiyeceği bun
dan ibaretttir. Benim tarafımdan muhtelif tak
rirlerle talep edilen hususa gelince; bende Erzin
can kanununun tatbikatında karşılaştığımız bâzı 
müşkülleri hal yolunda ileri sürülmüş maddeler
dir. Erzincan kanununda bîr tatbikatımız var
dır, bu da Erzincan kanununa muvazi bir kanun 
mahiyetindedir, o kanununda, esas hükümleri 
itibariyle, derpiş edilmemiş fakat tatbikatta bize 
müşkülât çıkarmış hususları bu kanunla teklif 
etmekteyiz. Bu hususta Bütçe Komisyonuyla da 
mutabıkız. 

BAŞKAN— Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MUAMMER 
ERlŞ (Ankara) — Dördüncü madde yerine Ma
liye Bakanının bir teklifleri vardır. 

BAŞKAN — Esas teklifteki üçüncü madde 
yerine bu teklif 4 ncü madde olacaktır. Teklifi 
okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonun 3 ncü maddesi yerine 4 ncü 

madde olarak aşağıdaki maddenin kabulünü arz 
ve teklif eylerim. 

Maliye Bakanı 
İsmail Rüştü Aksal 

MADDE 4. — inşaatı tamamlanıp 2 nci mad
de gereğince Türkiye Emlâk Kredi Bankasına 
devir ve temlik olunan binaların maliyet bedel
leri, adı geçen banka sermayesine mahsup edilir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bütçe Komisyonunun dördüncü maddesi be
şinci madde olarak okutuyorum : 

MADDE 5. — Bu meskenler adı geçen ban
kaca, üçüncü madde gereğince taayyün eden esas
lar dâhilinde taliplerine, bedeli faizsiz olarak 
yirmi yılda, yirmi eşit taksitte tahsil edilmek 
üzere, satılır. 

İlk taksit vâdesi satış tarihinden bir yıl son
ra başlar. Her hangi taksitin zamanında öden
memesi halinde bu taksit için % 5 faiz alınır. 
Bunu takip edecek yıl içinde de ödenmezse ge
rek bu taksit ve gerek bunu takip eden yıla ait 
taksit içki % 5 faiz yürütülür. Bu yılı takip 
edecek üçüncü yıl takBİti de ödenmezse borcun 
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tamamı muacceliyet kesbeder ve tahsiline ka
dar % 5 faize tâbi tutulur. Bankanın bu binalar
dan mütevellit alacağı, kendi kanunundaki usul
lere göre takip ve tahsil olunur. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Hükümetten veya Komisyondan bir sual so
racağım. 

Bu evlerin kıymeti vasati dört bin lira kadar 
tahmin edilmektedir. Küçük tip evlerdir. 

Dr. SAlM ALI DÎLEMRE (Rize) — Fukara 
olup da yapamıyanların... 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla) 
— Bundan daha büyük tiplerde evlere ihtiyacı 
olan kimseler bulunursa, meselâ dört bin lira 
parası var da, sekiz bin liralık ev yaptırmak is
terse bu takdirde Türkiye Emlâk Kredi Bankası 
ona ayrıca bir kredi açacak mıdır? Meselâ dört 
bin lira alacak ve diğer dört bin lirayı da mu-
kasseten ödemek imkânını ev sahibine bahşedecek 
midir? Bu hususta izahat vermelerini rica ederim. 

BÜTÇE K. ADTNA MUAMMER ERlŞ (An
kara) — Muammer Alakant arkadaşımızın sual
leri; evler dört bin liraya olacak binaenaleyh 
bundan fazla yapmak istiyenler meselâ 8 bin 
liralık ev yapmak istiyenler olursa ne olacaktır 
çekimdedir. 

Biraz evvel arzettiğim gibi; bu kanun evini 
kendisi yaptıramıyanlara ait kanundur, ister 
10 bin lira, ister 20 bin lira değerinde ev yap
tırsın bunu kendi imkânlariyle yaptıracağı gibi 
umumi hükümler dairesinde bankadan kredi de 
alarak yaptırabilir. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Bir nokta
nın tavzihini rica edeceğim. Bu maddede hiç 
yapamıyaeaklara tercihan verilir kaydı vardır. 
Yani bir adama senin imkânın vardır, sana ev 
veremeyiz şeklinde bir şey tabiî mevzuubah ola
maz; değil mi? 

BÜTÇE K. ADINA MUAMMER ERİŞ (De
vamla) — Gayet tabiî, denilemez. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Maliye Bakanlığı ile Türkiye 
Emlâk Kredi Bankası arasında kararlaştırı
lacak esaslara göre tesbit olunacak tahsil gider
leri, Maliye Bakanlığı Bütçesinden ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yedinci madde olarak bir teklif var: 

— aı 
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Yüksek Başkanlığa 

Yedinci madde olarak aşağıdaki metnin ka
bulünü arz ve teklif eylerim. 

Maliye Bakanı 
İsmail Rüştü Aksal 

MADDE 7. — Bu kanun gereğince yapılan 
evlerin 5228 sayılı Kanunun 7 nci maddesindeki 
muaflıktan istifade edebilmeleri için mezkûr mad
de mucibince beyanname verilmesi şarttır. An
cak bu beyannameler, binaların hak sahiplerine 
teslimi tarihinden itibaren 3 ay zarfında banka
ca verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et »Tü
yenler... Kabul olundu. 

Şimdi tasarıdaki 6 ncı madde yerine yeni bir 
madde teklif edilmektedir, 8 nci madde olarak 
o okunacaktır: 

Yüksek Başkanlığa 
S nci madde olarak aşağıdaki metnin kabu

lünü arz ve teklif eylerim. 
Maliye Bakam 

İsmail Rüştü Aksal 

MADDE 8. — Bu kanuna göre yapılacak de
vir, temlik, ipotek, ferağ, teferruğ ve tescil 
muameleleri her türlü harç ve resimden muaftır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

BÜTÇE K. ADİNA MUAMMER ERİŞ (An
kara) — 9 ncu madde olarak 7 nci madde oku
nacak. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Bu tabı ve tevzi edilen tasarıdaki 6 ncı madde 
ne oldu? 

BAŞKAN — Bu 6 neı maddede yalnız (Dam
ga Resmi alınmaz) deniyordu. Şimdi bu daha 
genişletilerek (İpotek ve saire harcı alınmaz) 
kayıtları da ilâve olunarak, dara tevsi edilmiş 
bir halde teklif ve kabul olundu. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Bu hususta bir teklifimiz vardı. (Geçti ses>-
leri) 

BAŞKAN — Madde kabul edildi. Eğer ayrı 
bir madde olarak teklif ederseniz okuturuz. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Ayrı bir madde olarak veriyorum. 

BAŞKAN - Buyurun. 
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YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 

•— Dağıtılmış olan tasarıda teklif sahipleri ta
rafından yani Faik Kurdoğlu ve arkadaşları ta
rafından teklif edilen 6 ncı maddede şöyle bir 
kayıt var, «Bu kanuna göre yapılacak binalar 
için orman işletmelerinden alınacak tomruk ve 
keresteler maliyet üzerinden verilir.» 

Daha evvelce köy mektepleri ve zannederim 
sağlık yurtları için yapılacak binalar hakkında 
da ayni şekilde, orman işletmeleri tarafından 
kerestelerin maliyet üzerinden verilmesi esası 
kabul edilmişti. Bu yardım işidir, bir taraftan 
Devlet yardım yapıyor ama evvelce de arzetti-
ğim gibi bu yardımı aynen ev sahiplerine yap
mıyor, bilvasıta yaptığı yardımın ancak Devlet, 
faizlerini verecektir. Devlet Orman İşletmele
rinden verilecek keresteler için de kâr cihetine 
gidilmesin, ortada bir felâket vardır, gönül is-
terki Hazine, Devlet hiç olmazsa yapılan mas
rafın yarısını verebilsin. Bunu vermediğine 
göre verilecek olan kerestelerin Orman İdaresi 
tarafından maliyet fiyatı ile verilmesini temin 
etsin, esasen bu husus da kabul edilmiş bir ben
zeri de mevcuttur. 

MUAMMER ERİŞ (Ankara) — Efendim, 
lütfen okunsun teklifleri. 

Yüksek Başkanlığa 
8 nci maddenin sonuna şu fıkranın ilâvesini 

teklif ederim. 
Orman İşletmelerinden alınacak tomruk ve 

keresteler maliyet bedelleri üzerinden verilir. 
Manisa Milletvekili 

M. Alakant 

AKİF EYİDOĞAN (Kars) —• Efendim, bi
na yapımını teşvik maksadiyle yapılmış olan 
mer'i kanun şu esasları ihtiva eder. Orada çer
çeve, kapı ve saire gibi mevsuf olarak mamul 
kerestelerden bahsedilmiştir. Gerek bu kanun
dan istifade ederek ve gerekse kendi parasiyle 
ev yaptıracak olanlar o kanundan faydalanır
lar. Binaenaleyh böyle bir hüküm koymaya lü
zum yokur, zannediyorum. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — O bunun farkın
da mı? 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MUAMMER 
ERİŞ (Ankara) — Biraz evvel kabul buyurdu
ğunuz yedinci madde vardır. Bunda 5228 sayı
lı Kanunun 7 nci maddesindeki muaflıktan is
tifade etmeleri için bu yolda hareket etmek lâ-



S : 27 9. İ 
zinadır, diye hüküm vardır. Bu suretle daha ev
vel Yüksek Kamutayca kabul edilmiş olan mu
aflıklardan istifade etmek mümkündür. Ala-
kant'm ifade ettiği kereste maliyet fiyatı gibi 
binbir türlü suiistimale kapı açacak şeylere git-
miyelim. 

BAŞKAN — Maksat hâsıl olmuştur. Teklifi
nizi geri alıyor musunuz? 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Arada fark vardır. Orman İşletmesi maliyet 
fiyatına satsın. Eğer mahzur yoksa niçin' benim 
teklifimi kabul etmiyorlar? 

BAŞKAN — Efendim, Alakant, tekliflerinin ı 
tasarıya ayrı bir madde olarak eklenmesini isti- j 
yor. Bu teklifi kabul edenler... Etmiyenler... 
Muammer Alakant'm teklifi kabul edilmemiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 
EMlNÎTTlN ÇELÎKÖZ (Balıkesir) — 

Efendim, bu kanunun kabulü bilhassa Gördes'
tiler için büyük bir ehemmiyet arzetmektedir. 
Demin de arkadaşımın ifade ettiği veçhile bay
ramdır. Binaenaleyh lütfen kanunun kabul sa
atinin tesbit edilmesini rica ederim. (Saat : 16,55) 

4. — Sinob Milletvekili Cevdet Kerim Ince-
dayı'nın, tescil edilmiyen birleşmelerle bunlar
dan doğan çocukların tesciline ve gizli kalmış 
nüfus vakalarının cezasız olarak kaydına dair 
olan 4727 sayılı Kanun hükmünün iki yıl daha 
uzatılması hakkında Kanun teklifi ve içişleri 
Komisyonu raporu (2/181) [1] 

BAŞKAN — Efendim, söz alan arkadaşları 
«ıra ile okuyorum : 

Cevdet Kerim încedayı, Kâmil Boran, Tezer 
Taşkıran,- ismail Uğur, İhsan Olgun, Sedad Pek, 
Hasan Dinçer, Muzaffer Akalın, Saim Ali Dil
enire, Akif Eyidoğan. 

[1] 118 say ıh basmayazı tutanağın sonunda-
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I Buyurun teklif sahibi Cevdet Kerim İnceda-

yı-
CEVDET KERİM ÎNCEDAYI (Sinob) — 

Muhterem arkadaşlar, yüksek tetkikmıza sunu
lan tasarı, yeni bir tasarı değildir. Bundan ev
vel tatbik edilmiş, hükmü bitmiş, fakat şimdi 
arzedeceğim sebeplerle B. M. Meclisinin bu ka
nunu çıkarmakta kastettiği maksat tamamlan
mamış. Bunun neticesini müspet olarak yeniden 
müddetinin uzatılması suretiyle imkân vermek 
gayesinden ibarettir. 

Arkadaşlarım, bu yaz tatilinde seçim dairem
de bir buçuk ay kadar bilhassa geniş olarak köy
lerle meşgul oldum. Oradan döndükten sonra yi
ne birkaç vilâyette aynı mevzula iştigal ettim. 
Meclis açıldıktan sonra muhtelif seçim dairele
rine mensup arkadaşlarımla aynı mesele üzerin
de görüştük, aynı mutabakatta kaldım. 

Mesele şudur : 
Medeni Kanun ahkâmı dışında karı koca ha

yatı geçiren tescilsiz münasebetlerden meydana 
gelmiş çocukların tescil edilmemiş olmasıdır. 

Bugün bu çocukların içinde sıfır yaşla 20 
yaşı aşan memleket evlâtları vardır. Ana baba 
tescilli bir münasebette bulunmadıkları için bu 
çocuklar Türk çocukları oldukları halde muhit
lerinde ana baba halkça, köylüce belli olduğu 
halde Devletin kaydında yerleri yoktur. J3unla-
rın bir kısmı ana üzerinde kaydedilmekte ve bu
gün ordu saflarında Fatmaoğlu Osman diye 
ifade edilmektedir. Bunların bir kısmı yetiş
miş ve evlenme çağmdadır. Kız evlenip, ken
di Devlet sicilinde bulunmadığı halde, ikinci 
bir Kanunu Medeni hilafı aile kuruyor. Bundan 
da bir çocuk olmuştur. Oğlan da evlenmiştir, 
bu suretle bir çocuğu olmuştur. Bunların Hü
kümet kayıtlarında bildirildiğine göre milyonu 
aşan miktarı vardır. Bundan evvel çıkardığı
mız kanun bu gibi çocukları tescile, eğer tescil
siz karı koca hayatı yaşıyan bir erkek ve ka
dın bekâr iseler bunların da tesciline imkân ve
ren bir kanundur. Bu kanun iki sene müddetle 
mer'i olacaktı. Fakat hepimiz biliriz k i ; mem
leket fevkalâde ahval diye kanunen tarif ettiği
miz bir fevkalâde şerait içindedir. Bu vatandaşla
rın çoğu köylü vatandaşlardır. Bunların mühim 
kısmı uzun yıllar silâh altında kalmışlardır ve 
kalmaktadırlar. Bir kısmı maişet icabı köyün
den uzak, yabancı beldelerde uzun yıllar ça
lışmaktadırlar. Bu sebeple bu kanundan haber-
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dar olamamış1 ve gidip memleketinde teseili I 
yaptıramamış bir kısım vatandaş da ihmal et
miştir. Hulâsa bu zamri mazeretlerle, bir kı
sım vatandaşın da ihmali yüzünden B. M. Mec
lisinin yerinde olarak çıkardığı bu Tescil Ka
nunu tatbikatta hiç denecek kadar az bir gaye 
istihsal etmiştir. Bugün Türk vatanında bu hâ
diseler içtimai bünyede büyük ve ilerde telâfsine 
imkân bulunmıya,cak olan bir ceriha halinde ak
maktadır. 

Birçok yerlerde delikanlı olmuş; asker ça
ğma gelmiş Türk çoeuğu babam falan, anam fi
lân beni böyle tanıyanlar vebalden kurtulsun
lar, hasepsiz, nesepsiz, ben yarin nasıl askere gi
deceğim, riea ederim; buna bir çare bulun diye 
feryat ediyor. 

Şimdi arkadaşlar bu hata ve kusurları işli-
yen dikkatsiz vatandaşların da günahlarını an
lamış ve vicadani azabını çekmekte olduklarına 
tetkikatım geniş olduğu için inanıyorum. Biz bu
nu çıkarırsak, bu tescilleri yaparsak bu gibi ka
nun hilafı, Cemiyetin ananesi hilafı Türk seci
yesine, ve Türk karakterine ve mertliğine, uymı-
yarak ve Kanun hilafı yapmış oldukları hare
ketleri hiç demiyorum ama, bu kadar geniş tek
rar etmiyeceğini zannediyorum. Büyük bir ne
damet vardır, bunu işliyenler de. Onun için bu
nu biran evvel Yüksek Kamutayın tasvibine ar-
zeder, ta-tbik sahasma korsak büyük bir içtimai 
bünyeye şifa vermiş olacağız. Filhakika bu gi
bi çocuklar o kadar büyük mahzur görmüyorum. 
Şimdiye kadar bu kabahati yapan baba, gayri 
meşru anayı, ev reisi otoritesiyle yaşatıyor; tar
lasında bağında çalıştırabiliyor. Fakat bu ku
surları yapan kusurlu vatandaşlar , bu yıldan 
itibaren âzami 25 yıl içinde fena bulduğu zaman 
evlâdü ahfadının bu yüzden birbirini boğazlama 
hareketi olacaktır. O diyecek bu benim babamın 
tarlası, o diyecektir benim babamın tarlası. Zan
nediyorum bu, bütün bunları halledecektir. 

Bir noktayı da işaret etmek isterim, huzuru
nuza sunulan tasarı, yeniden kaleme alınmış bir 
tasarı, yeniden kaleme alınmış bir tasarı değil
dir. Bundan evvel Adalet Komisyonunca, İçiş
leri Komisyonunca ve ilgililerce tamamen incele
nip tasvip edilip, tatbikat sahasına konmuş bir 
kanundur. Bendeniz, bunu daha kısa olarak: 
falan numaralı kanunun tatbiki, iki sene daha 
devam edecektir, şeklinde teklif etmiştim. Fa
kat İçişleri Komisyonu* zaten bu kanunun aslı | 

1960 0 : 1 
Adalet Komisyonunda hukuki bilgilere dayanı
larak tasviple çıkmış, müddeti bitmiş olduğu 
için, müddeti bitmiş bir kanunun 2 - 3 sene da
ha yürürlüğe girer denmesi tekniğe uygun ol
maz o maddeleri yeni bir kanun halinde tedvin 
edilir dendi. Buradaki maddeler ilk kanundaki 
maddelerin aynıdır. Yalnız bâzı maddeler bu 
kanunun ilk tatbikatında hissedilen, meydana 
çıkan müşkülâtı önlemek için tatbikatı kolay
laştırıcı, vuzuhu temin edici hale getirilmiştir. 
Bunlar da nihayet birkaç maddeden ibarettir. 
Onun için esasen çok mahmul olan Adalet Ko
misyonu evvelki kanunun esaslarını ihtiva eden 
bu tasarıyı yeniden bize verin görelim gibi bir 
yola gitmez, bunu kendilerinden rica ediyorum. 
Eğer maddelerde kendileriyle ayrılacağımız 
yerler bulunur ve Yüksek Kamutayda bunu 
halledemezse o zaman komisyona gidebilir. Bi
naenaleyh tasarının heyetinizce kabulü ile mad
delere geçilmesini arz ve teklif ediyorum. Mem
leketin safında milyonlarca, ana, baba ve mil
yonlarca, temiz Türk çocuğu bu lûtfunuzu bek
liyor arkadaşlar. 

KÂMİL BORAN (Mardin) — Muhterem ar
kadaşlarım, bu tasarı Sinob Milletvekili sayın 
încedayı'nm teklifi üzerine içişleri Komisyo
nunca yapılan tetkik ve değişikliklerden sonra 
Yüksek Kamutaya sunulmuştur. Eğer tasarı sa
dece gizli nüfusun tesbit ve tescilinden ibaret 
olsaydı İçişleri Komisyonunda incelenmesi kâfi 
gelecekti. Ancak tasarı birinci maddesiyle ne
sebi gayri sahih çocukların neseplerinin tashihi 
ve gayrimeşru çocukların meşrulandırılmasmı 
derpiş eylediği gibi dördüncü maddenin ikinci 
fıkrasiyle de yeni bir boşanma hükmünü tedvin 
eylemektedir. Yani bir tarftan Türk Kanunu 
Medenisinin ana hükümlerini çok yakından il
gilendirirken, diğer taraftan 14 ncü maddesine 
zamanaşımı bakımından yepyeni bir prensip 
koymak suretiyle de ceza hukukunu yakından 
alâkalandırmştır. Bu itibarla tasarı bu durumu 
dolayısiyle Adalet Komisyonunu ilgilendirmek
le beraber esasen mesnedi olan 4727 sayılı Ka
nunla da 1945 senesinde Adalet Komisyonunun 
incelenmesinden sonra Yüksek Kamutaya su
nulmuştur. Bu itibarla bu tasarının bir de Ada
let Komisyonuna havalesini teklif ediyorum ve 
bu maksatla bir önerge sunuyorum. 

Milyonlarca ana baba milyonlarca temiz 
Türk çocuğu bu lûtfunuzu bekliyor arkadaşlar. 
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TEZER TAŞKIRAN f Kars) - Muhterem ar

kadaşlar; bu kanun tasarısı ile 1933 yılından beri 
üçüncü defa olarak tescil edilmemiş birleşmelerle 
bunlardan doğan çocukların tesciline ait bir ka
nun teklifi karşısında bulunuyoruz. 

1933 te böyle bir kanun teklifi Yüksek Mec
lisçe kabul edildikten sonra üç buçuk milyon ka
dar çocuk ve bir milyona yakın gizli evlenme tes
cil edilmiş bulunuyordu. 

1945 te çıkan ikinci kanunla 700 küsur bin 
gizli evlenme tesciline imkân bulunacağı ve bu
nun S bininin şehir ve kasabalarda, 700 bininin 
de köylerde olduğu kanun dışı doğan, çocuklardan 
170 bininin şehir ve kasabalarda, bir buçuk mil
yona yakın olanının da köylerde olduğu ozanıan 
Yüksek Meclis huzurunda arzedilen rakamlardan 
anlaşılmıştı. 

Şimdi elimizdeki teklif ile muhterem teklif sa
hibinin de arzettikleri gibi eski hükmü muhtelif 
sebeplerle işliyememesînden dolayı bu tescil mua
melesinin zamanında yaptırılmadığı ileri sürüle
rek 1945 te çıkan 4727 sayılı Kanun hükümleri
nin uzatılması isteniyor. Böylece Medeni Kanu
nun kabul edilmiş bulunduğu 3926 senesinden 
beri bu kanunla uyuşmıyan muameleleri meşru
laştırmak, usııll'eştirmek yolunda Büyük Meclis 3 
ncü bir teklif karşısında bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlar; hiç şüphe yok kî, bun
dan evvelki kanun tekliflerinde olduğu gibi bu 
sefer de muhterem arkadaşımızın yaptığı bu tek
lif asî] bir düşünceye istinat etmektedir. Eski 
itiyatlarla kendi vicdanlarına göre meşru saydık
ları birleşmelerle doğru yolda gittiklerine ina
nanların çocuklarını, diğer çocuklarımızdan fark
lı göstermemek için lâzımgelen tedbirleri almak 
hepimizin borcudur. Bu itibarla bu kanun tekli
fine müspet rey vereceklerden birisi de ben ola
cağım. Ancak burada önemle durulacak bir nok
ta vardır. Hakikaten büyük sosyal bir problem 
karşısındayız. Bir Medeni Kanun var ve bu Me
deni Kanun işlemiyor. Karşılaştığımız konu bu
dur. Bu tekliflerin birbiri ardınca gelmesinin 
sebebi de maalesef budur. İtiraf etmek lâzımdır 
ki, bu çeşit kanunlarla, Medeni Kanunla getirdi
ğimiz inkilâba zıt kararlar alma yoluna gidiyo
ruz. Yani emrivakileri meşrulaştırıyoruz, usul-
leştiriyoruz. öyle zannediyorum ki, bu husus üze
rinde önemle durmaya muhtaç, çok ince ve hassas 
bir noktadır ve bizim aile ahlâkımızla, Türk ce-
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miyetinin temeli ol&n aile ile ilgili sosyal bir 
problemdir. 

Şunu da arzedeyim, bu çeşit kanunlarla yalnız 
bu muamelelerde hiçbir suçu obnıyan çocukları 
korunuyoruz, Medeni Kanun hükümlerine göre 
gayrimeşru olan birleşmeleri de m eşinil aştırıyo
ruz ve tescil ediyoruz. Bunun hazin olduğunda 
şüphe yoktur. Bunun içindir ki, bunu, büyük, 
ağır sosyal bir problem olarak görüyorum. Bu
gün hepimizin bildiği gibi köylerimizde yapılan 
nikâhlar dinî, imam nikâhıdır. Hiç şüphe yok
tur ki, her vatandaş evlenmek istediği zaman is
terse dinî bir tören de yapabilir. Buna hiç kim
senin karışmaya hakkı yoktur1. Fakat bu dinî tö
renle beraber, onun yanında, Devletçe kabul edil
miş olan kanuni muamelesinin yapılmış olduğuna 
ait bir vesikayı da beraber taşımak şartiyle. Şu 
halde niçin köylerden imam nikâhı yapılıyor da 
medeni usul ile nikâh yapılmıyor? Asıl büyük 
problem buradadır, muhterem arkadaşlar. Gö
rüşüme göre imam nikâhının yapılması her ne 
kadar medeni hükümlere uygun değilse ve arzu 
edilir bir şey değilse de rasgele bir birleşme ol
madığına göre, millî vicdanda bir hareket ifade 
etmesi bakımından hayırlı bir alâmet sayılması 
icabeder. Bu yol Medeni Kanun muvacehesinde 
bir şey ifade etmemekle beraber halk ahlâkı ve 
vicdan bakımından önemli bir mâna taşır ve iyi 
bir şeydir fakat asıl büyük derdimiz şudur: Ni
çin köylerde vatandaşlar imam nikâhını yapıyor 
da diğerini yapmıyor? Medeni Kanun işler hale 
getirmek borcumuzdur, elimizdeki gibi emrivaki
leri kabul etmeyi ifade eden kanunlara devam edip 
gidersek bizden sonra gelecek Büyük Millet 
Meclisleri de çok korkarım ki muayyen bir devre
den sonra aynı tarzda kanunlar çıkaracaktır. Şu 
halde bu sosyal dâvayı kökünden halletmek için 
elimizi derinlere kadaj* uzatmak, menşeine gitmek 
ve neden bu muamelelerin yapılmadığını aramak 
durumundayız. 

Burada muhtelif şeyler düşünülebilir. Meselâ 
vatandaşlarımızın birçoklarının kültür seviye
leri henüz kâfi derecede yükselmemiştir. Bu, 

problemin bir tarafı olabilir. Diğer bir tarafı d*i 
evlenme işlerindeki Medeni Kanun muameleleri
nin zorluğudur, formalitelerin icabettirdiği müş
küllerdir. Meselâ bir doktor muayenesi için bir 
köylü vatandaşın kazaya gelmesi, orada doktoru 
bulup bulamıyacağı, bu işle ne kadar uğraşacağı 
bilindiği üzere, külfetli bir iştir. Nüfus muame-
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leşi işi için de böyle düşünülebilir. Binaenaleyh öy- | 
le zannediyorum ki, bu işler düşünülürken üzerin- I 
de durulacak mühim bir konu muameleyi köylü
nün ayağına getirmeye çalışmak olmalıdır. 

Bu konuşmada istikbali nazarı itibara alarak 
bunları arzediyorum, evvelce olanları affetmek 
lâzımdır, bu çaresizdir. 

Arkadaşlarım, meselâ köy öğretmenlerine ev
lenme işlerinde bâzı vazifeler verilemez mi ve I 
kendisinin sosyal hüviyetiyle bu kabilitelif olmaz 
mı? Sağlık memurlarına bu yönden vazifeler ve
rilemez mi? Sonra bunun için seyyar heyetler 
düşünülemez mi? kültürü nazarı itibara aldığımız 
zaman, vatandaşları, bu yolda evlenmeye teşvik 
etmek için mükâfat nev'inden bâzı hükümler dü
şünülemez mi?. Şunu da acizane ifade etmek is
terim ki, ceza hükümleriyle çok fazla kazanıla
cağına inanan bir arkadaşınız değilim. Bu işte 

en mühim taraf teşvikkâr yolları aramak ve bul
mak olmalıdır. Evlenecek delikanlının evlendiği 
yıla ait Yol Vergisinden muafiyeti düşünülemez 
mi?. İtiraf etmek lâzımdır ki, vatandaşlarımızı 
bu yeni yola alıştırmak mecburiyetindeyiz. Onlar 
henüz bu yolda alışmamışlardır. 

Buna benzer daha birçok şeyler söylenebilir. 
Ve bu söylenenler de doğru veya yanlış olabilir. 
Fakat görüşüme göre mutlaka doğru olan tara
fı, bu problemin büyük bir sosyal dâva olarak 
ele alınması ve salâhiyet sahiplerinden mürekkep 
bir heyet tarafından uzun ve derin bir şekilde 
araştırılmasına duyulan ihtiyaçtır. Türk Cemiye
tini bu meşru ve gayrimeşru çocuklar, imam ni
kâhı, medeni nikâh kâbusundan kurtarmanın, 
hepimize şâmil sarsılmaz temellere dayanan bir 
Türk ailesi tipinin meydana getirilmesinin Af 
kanunlariyle değil, tecrübelere dayanan vukuf 
ehlinin uzun ve yorucu çalışmasiyle ancak elde 
edilebileceğine eminim. (Bravo sesleri alkışlar). 

İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU (Kırşe
hir) — Bu kanunu teklif ettiği için önce Ince-
dayı'ya teşekkür etmek benim için bir vicdan 
borcudur. Bu kanunun Medeni Kanunla olan te- I 
mas noktalarını aydınlattığı için Taşkıran'a da 
ayrıca teşekkür etmek bir borçtur. 

Arkadaşlar; zaruretler vardır cemiyet haya
tında; onlar hiç münakaşa edilemez, ve o zaru
retlere boyun eğmek için hiç vakit kaybedilemez. 
Milyonlarca çocuk vardır. Bu kanun sadece on- [ 
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lara vatandaş şerefi ve haysiyeti vermek istiyor. 
Onlar büyüyeceklerdir, ahlâklı şahsiyet olmak 
için şu gayrimeşuıılarmda hiçbir acı, hiçbir ka
ranlık duymıyacaklardır. Her vatandaş gibi şe
refli olacaklardır, haysiyetli olacaklardır, çalı
şacaklar, meslek sahibi olacaklardır. Vergi vere
ceklerdir ve eğer bu vatanın hayatı tehlikeye gi
rerse sınırlarda ateş hattına girip çarpışacaklar ve 
şehit olacaklardır, kalırlarsa gazi olacaklardır. 

Ne kadar acele edersek o kadar iyi ederiz zan
nediyorum. 

Taşkıran benim bir ıstırabıma kuvvetli ve 
salahiyetli tercüman oldu. Ne kadar görmek is
temesek ve üzerinde durmak hoşumuza gitmese 
dahi Kanunu Medeninin birtakım maddelerinin 
meselesi vardır. Realite onları boyuna hırpalı
yor. İkiden biri, ikiden biri: Her safhasında 
böyle olağanüstü kanunlarla yarayı sarmak, tes
kin etmek ve yahut Kanunu Medeniyi ilim gö-
ziyle, bu kadar yıllardan, yılların tecrübesin
den sonra, tekrar görmektir. Acaba bir şeyi söy
lemeğe benim salâhiyetim var mıdır, insan ola
rak? Şahsiyetine son derece hürmet ettiğimiz 
birtakım insanlar Kanunu Medeninin birtakım 
maddelerinin, bilhassa evlenme maddelerinin 
İsviçre'de dahi üç beş oy farkla geçtiğini söyle
mişlerdir, bana, Yalan mıdır, yanlış mıdır? Hu-
kukşin aslar daha iyi bilirler. 

Arkadaşlar; biz insan aklının kabul etmedi
ği devrimleri yapmış bir milletiz. Bizim ölüm
den de korkumuz yoktur, irticadan da korku
muz yoktur. Bizim ilim adamlarımız, hukukşi-
naslarımız vardır. Bunlar Kanunu Medeniyi 
tekrar gözden geçirebilirler; onlar gözden ge-
çiredursunlar. Biz milyonlarca Türk çocuğunun 
şeref, haysiyet ve hürriyet kaderini ilgilendiren 
bu kanunu bir an evvel buradan çıkarmalıyız. 

Benim samimî olan dileğim budur; başka 
bir şey değil. 

BAŞKAN — İhsan Olgun. 
İHSAN OLGUN (Yozgad) — Muhterem ar

kadaşlar; içtimai ıstıraplarımızın en mühimle
rinden biri, Yüksek Meclise gelmiş bulunuyor. 
Bizde nüfus muamelâtı, öteden beri yalnız Tür
kiye Cumhuriyeti zamanında değil, Osmanlı İm
paratorluğu zamanında dahi, düzelmiyen, dü-
zelemiyen ıstıraplardan biridir. Zaten bu mevzu 
bizde, Garp dünyasına nazaran, birbirine karış
mış, dolaşmış, çözülmiyen iki dâva halindedir. 
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Arkadaşlar, dâvanın bir safhası; ahvali şah

siye sicili dediğimiz halimedeni, yani etasivil. 
Bu doğum, ölüm, evlenme, boşanma, nesep tas
hihi gibi kısımları ihtiva eder. 

Esasen nüfus kütüğü dediğimiz safha ise, 
tamamen aynı ikametgâh, aynı çatı altında otu
ran insanların, aileye nazaran münasebetleri, 
yani şahsi halleri, kütüğü, soyadı, nesep tâyini, 
veraset, evlilik, yaş tashihi gibi hallerdir. İşte 
arkadaşlar bizde şahsi halle nüfus kütüğü mua
melâtı birbirine karışmış durumdadır. Şahsi hal, 
hâkimin hükmü olmadıkça hiçbir suretle düzelti
lemez. Nitekim bizim Medeni Kanunumuzun 38 
nci maddesi de bunu teyit etmiştir. Halbuki 
nüfus kütüğü, idare âmirlerinin verdiği iza
hatla, hâkimin hükmüne ihtiyaç olmadan düzel
tilebilir. Şimdi bu mevzuu, Nüfus Kanunu ted
vin edilirken bilhassa nazarı dikkate alınmasını 
rica ediyorum. Bütün medeni âlemde, Garp 
dünyasında bu mevzu böyle halledilmiştir. Şim
di arkadaşlar; 4 Ekim 1926 tarihinden itibaren 
Medeni Kanun meriyete girince, biz Garp âle
minden Medeni Kanunu topyekûn aldığımız za
man, Türk içtimai bünyesi ne halde idi? Asırların 
devamı müddetince, teessüs etmiş olan #ile tarihî, 
gelenekler, dinî, terbiyevi, ahlâki ve içtimai saf
halar, bu memleketin bünyesinde birdenbire, ev
lenme, mütaaddit evlenme, yolları üzerinde 
mühim merhaleler ve tereddütler geçirdi. Tabia-
tiyle tarihî, dinî köklü bir ananeden, Kanunu 
Medeniye birdenbire intikale elbette imkân yok
tu. Şimdi arkadaşlar, ortada hakikaten vakit 
vakit Büyük Meclisi meşgul'eden bir durum var
dır. Bugün bir tedbir alıyoruz, fakat bu ted
bir selin önüne mukavvadan bent yapmaya ben
zer. Yarm, beş sene, 10 sene sonra yine bir ka
nun gelecek, aynı şeyi istiyecektir. Ben de, di
ğer arkadaşlarım gibi, bu dâvayı topyekûn ele 
alarak, hukukçularımızın, içtimaiyatçılarımızın 
işi memleketin bünyesine göre tetkik ve tahlil 
ederek kökünden halletmeleri lâzımgelir, kanaa
tindeyim. 

Şimdi arkadaşla kanun teklifini tetkik ettiği
miz zaman, bir prensipsizlik mevcut olduğunu 
görüyoruz. Medeni Kanundan sonra vâki olmuş 
ve tescil edilmemiş olan birleşmeleri hem tascil 
ediyor, hem de çocuklarının neseplerini tanıyor. 
Medeni Kanundan sonra bir kadın almış olan bir 
erkeğin, o kadından bir çocuğu dünyaya gelmişse, 
onu tanıyor, fakat evli bir erkeğin birleştiği ikin-
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ci kadını tescil etmiyor, kanun onu tanımıyor. 
Medeni Kanunun ana hükmünü mahfuz tutuyor. 
Karıkoca gibi yaşamaları ölüm ve ayrılık gibi 
sebeplerle devam etmemiş olanların karıkoca ha
linde yaşadıkları zaman doğmuş olan çocukları 
dahi yukardaki hükümlere göre, nesebi sahih 
olarak ana, babalarının adları gösterilerek, tescil 
edileceğini âmirdir. Yalnız bununla kalmıyor ar
kadaşlar, kanunun neşrinden itibaren 300 gün 
içinde doğan çocuklara da bu kanunu teşmil edi
yor. Aynı zamanda ecnebi kadınlarla evlenenle
rin de hukuki durumlarını sıhhatlendiriyor. Bu
na benzer hükümler boşanmada da kendini göste
riyor. Hattâ boşanmaya ait hükümlerde daha 
ileri gidilerek, Medeni Kanundan evvel, tescil 
edilmiyen evlenme akitlerine kadar işi teşmil edi
yor. Medeni Kanunun neşrinden evvel evlenip de 
evlenmelerini tescil ettirmiyeni erin ve bu evlen
melerden doğan çocukların, mahalle veya köy 
ilmühaberleriyle nüfusa müracaat ettikleri tak
dirde kayıtlarının tescil edileceğini âmirdir. 

Şimdi arkadaşlar; işin en dikkati çeken ta
rafı, ana baba, her ne suretle olursa olsun, ev
lenmiş, çocukları dünyaya gelmiş ve bunu tes*-
cil ettirmemişler. Bu tescili onlar yaptırmadığı 
zaman, bu külfeti doğrudan doğruya mahalle 
veya köy ihtiyar heyetlerine tahmil ediyor. İh
tiyar heyetleri bu muameleyi bir ilmühaberle 
bildirecekler ve bu ilmühaberi mahallin en bü
yük mülkiye üstü aldığı zaman nüfus memuru
na bildirecek, nüfus memuru da kanuna uygun 
ise tescil edecek ve alâkalılara ıttıla kespetsin 
diye hemen bildirecekler ve, babanın bulunduğu 
yer belli* değilse ikametgâhlarının kapılarına 
asacaklar. 

Şimdi adam yoksa ve buna ıttıla kespetme-
mişse, işi geniş tutarak, Medeni Kanunun umu
mî çerçevesi içerisinde, ıttıladan itibaren 6 ay, 
tescil tarihinden itibaren de 5 senelik bir müd
det zarfında bu muameleye itiraz hakkı tanı
yor. Aynı zamanda da savcılığın butlan clâvası 
açması hakkını mahfuz tutuyor. Şimdi anlaşılı
yor ki, vâaıı kanunun burada kastettiği vazi
yet, hangi şartlar dâhilinde olursa olsun, vatan
daşın medeni muamelâtı, doğum, ölüm, evlen
me, boşanma gibi safhaları mektum kalmasın. 
Bunu, unsuru âli, ana prensip olarak alıyor. Fa
kat tabiatiyle, hareket zaviyesi, hareket hattı bu 
olunca, hükümlerde birtakım prensipsizlikler 
ve aykırı aykırı hükümler kendiliğinden meyda-
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na çıkıyor. Kanun, bir kolaylık olsun diye, bu" j 
kabîl tescil muamelelerini, her türlü masraftan, 
harçtan muaf tutmuştur. Ayrıca da, bu kanun
la tahmil edilen vazifeleri yapmıyanlar için de. 
idare kurulları kararı ile, bir para cezası mü
eyyidesi koymuştur. 

Şimdi arkadaşlar, biz Meclis olarak, bir fiili 
vaziyetin halli karşısındayız. Bu, bugünkü şart
lar dâhilinde ancak bu yolda halledilir, başka 
türlü hal yolu yoktur. Benden evvelki arka
daşlarımın vuzuhla ifade ettikleri gibi, bu va
tandaşlarımızın, bu şerefli cemiyet içinde, yer
lerini ve mevkilerini onlara vermek mecburiye
tindeyiz. Ordu safları içinde binlerce şerefli in
sanlar arasında, kendi kusur ve günahı olma
dan Fatma oğlu Osman diye çağırılmasının mad
di ve mânevi ıstırabını, Meclis olarak, Hükü
met olarak taşıyamayız. 

Arkadaşlar, şunu hemen ilâve edeyim ki, bu 
mevzu, beş sene, on sene sonra yine bir vakıa 
olarak Meclise intikal edecektir. Onun için dâ
vayı kökünden halletmek lâzımdır. Arkadaşlar, 
görüyorsunuz ki, 25 seneyi aşan bir zamandan 
beri Medeni Kanunun işlemiyen maddeleri pek 
çoktur. Bunları burada sayarak yüksek huzu
runuzu ihlâl etmek istemem. Bilhassa boşan
maya ait hükümlerde formaliteler gayet kötü
dür. Gerek Türk içtimai bünyesine uymamak
tadır. Aranan sebepler, ortaya konulacak iddi
alar, Türk ananesine, Türk geleneğine uymadı
ğı için bu hallere Türk halkı, Türk köylüsü 
tahammül edemediği için bu ıstırap devamede-
gelmektedir. Bunun için ricam şudur: 

Bunu; sel önüne muvakkat bir bent koymak 
gibi telâkki ediyorum. Kanunu çıkarmakla, bir 
milyon vatandaşı tescil ederiz, fakat beş sene 
sonra, bir milyon vatandaş tekrai' huzurunuza 
gelecektir, onun için bu mevzuu kökünden hal
letmek icabeder. Şimdi bu kanunla bunları, tescil 
ettik ama, bilâhara bunların verasete ait neti
celeri de vardır. Meselâ tasıavvur buyurun, iki 
kardeş, birisi Ayşe'den, diğeri Fatma'dan dün
yaya gelmiştir, Ayşe'den gelen tescil edilmiş, 
Fatma'dan gelen tescil edilmemiştir, bu takdir
de birincisi tescil edildiği için bütün haklardan 
istifade edecektir, diğeri ise bir santim toprak 
alamıyacaktır. Bu kabîl hâdiselerden doğan dâ
valar, kardeş katli dâvalarına kadar, Tmgün 
mahkemelere kadar intikal etmiştir. 
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Şu halde büyük, içtimai bir ıstırap karşısın

dayız, takdir yüksek heyetinizindir. 
BAŞKAN — Sedad Pek. 
SEDAD PEK (Kocaeli) — Aziz arkadaşlar, 

biz, birçok güzel inkilâplar gibi, bir de kanun 
inkılâbı yaptık, Medeni Kanunu kabul ettik. Fa
kat, bu çıkardığımız af kanunlariyle, bu büyük 
kanun inkılâbını az çok zedelemek ıstırarında kal
maktayız. Bu, böyle olmamalıdır. Fakat bunun 
için gerekli tâli ve fer'i tedbirleri almadığımız 
içindir ki, o büyük Medeni Kanunu, arasıra böyle 
af kanunlariyle, rahnedar etmek zaruretinde kal
maktayız. Eskiyi söktük, attık, yerine yepyeni 
bir kanun aldık. Hakikaten aldığımız bu kanun, 
medeni bir kanundur. Bütün dünyanın beğen
diği Medeni Kanunu ufak tefek tadillerle aldık 
ama, bunun aile hukuku bahsi, işi zorlamaktadır. 
Gelenek, aklın ve iz'anın icaplarını zorlamakta
dır. Bunun iki çaresi vardır. Ya geri dönmek 
veya aile hukukunu zorlıyan icapları, ana esasları 
haleldar etmeden bir şekle bağlama çaresini bul
mak. Geri dönmeyi anlamayız, hiçbir inkilâptan 
geri dönmediğimiz gibi, Medeni Kanun inkılâ
bından da dönüp taaddüdü zevcatı kabul edeme
yiz. Ona benziyen eski hükmü kabul edemeyiz. 
İnkılâptan geri dönmeyi biz anlamayız. Şu halde 
ne yapalım; bunu zorlıyan sebepleri araştırmak 
lâzımdır. 

Bir misal arzedeyim, mutlaka teferruat üze
rinde de ısrar etmiye lüzum yok. Biz ilk zaman
larda evlenme yaşını 17 - 18 olarak kabul ettik 
fakat baktık ki, bizim memleketin bünyesine uy
muyor onun için 17 ve 15 yaşı koyduk ve bu ya
pış hiçbir zaman esas kaideyi zorlamadı. 

Medeni Kamınla kabul ettiğimiz aile hukuku
nu zorlamadan da şu arzettiğim misale benzer, 
birçok çareler bulmak kabildir. Çareler dedim 
de hatırıma geldi. Sayın arkadaşım Taşkıran ve 
İsmail Hakkı Baltacıoğlu, ilim heyetlerinin top
lanıp vukufla bu işe ilmî çareler bulmalarını tav
siye ettiler. 

Aziz arkadaşlarım, bunların hepsi olmuştur. 
Adalet Bakanlığı, bütün müddeiumumilere gön
derdiği bir tamimle, bu işin sebeplerini tamik 
etmiş, kocaman kocaman mütalâalar ve raporlar 
almıştır. Bu mütalâalar, ilmî bir heyetten geçmiş
tir. Dâvanın bütün sebepleri malûm ve muay
yendir. Bu arzettiğim takriben 6 - 7 sene evvel 
yapılmıştır. Keza, yine Hükümetin önayak ol-
masiyle, bütün vekâletlerden gelen salahiyetli ze-
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vatın iştirakiyle, muazzam bir komisyon kurul
muş ve sakatlıklar, nesebi gayrisahih çocuklar 
dâvasının sebep ve âmilleri nelerdir, bunlar araş
tırılmıştır. Raporlar halinde sebepler tavazzuh 
etmiş, fakat nedense, bunlar tetkik ve tahlil edi
lerek salim bir neticeye yarmayı teinin edecek 
ufak tefek çareler aranıp ortaya konmamıştır. 

Bir i kete, o raporlardan da istifade ederek 
Yüksek Heyetinize arzediyorum: Kanuna göre, 
evlenmedeki müşkülât, nesebi gayrisahih çocuğun 
babasındadır. Kanunu Medeniye göre evlenemi-
yenr nesebi sahih çocuk yapmıyan insan, bizza-
rure nesebi gayrisahih çocuk yapmaktadır. Çün
kü ekseriya çocuk yapıp yapmamak insanların 
elinde değildir. 

Bu itibarla evvelâ kanundaki müşkülâtı hal
letmek lâzımdır. Evlenmeden evvel, öyle bir 
ilân belâsı vardır k i ; bunun içinden bir hayli 
babayiğit güç çıkar. Bâzı öyle nüfus kayıtları 
vardır k i ; 4 - 5 yerde ilân yapmak iktiza eder. 
Birçok devletlerin ilân mevzuatları eskiden tıp
kı bizimki gibi idi. Fakat sonradan bu müşkü
lâtı idrak ederek bunu değiştirmişlerdir. Mese
lâ Almanya'nın yaptığı gibi, bir yerde altı ay 
ikamet etti mi orada ilân yapmak kâfi geliyor. 
Sonra, küçük bir köyde ilân yapmıya ne lüzum 
vardır! Sekiz evli köyün her insanı evlenecek 
adamın evli olup olmadığını bilir. Siz hayatınız
da hiç evlenme ilânına itiraz ettiğinizi veya iti
raz eden bir adamı hatırlar mısınız? (Hayır 
sesleri) 

Bizde oluduğu gibi, evlenecek adam hasbe-
liktiza, altı ay, sekiz ay nüfus dairelerinde sü
ründürecek. Bir kere altı ay ikamet ettiği yer
de ilân yapmak ne kadar güç bir şeydir biliyor-
musunuz? Evlenmek istiyenleri bundan kurtar
mak lâzım gelmez mi? Hüsnüniyeti vardır. Fa
kat rapor lâzım, muayene olacak, ama kazada 
doktor yok. Eğer o kazada bir doktor bulabi
lirseniz aşkolsun. Yakın zamana kadar bir çok 
kazaların merkezlerinde doktor yoktu. Nüfus 
müşkülâtı, doktor raporu müşkülâtı yüzünden 
mecburi olarak hadi imam nikâhı için Ayşe'yi 
oraya götürür, işte bizi asıl burada düşündüren 
bu müşkülât değil midir? Bu suretle nesebi 
gayrisahih çocuk kadem nihadei âlem olmak
tadır. Onun için, bunlar arzettiğim gibi ufak 
tefek şeylerdir, hem tashih edilmek, hem de ça
resini bulmak pekâlâ mümkündür. 

Kanuna göre evlenmemek istememekte teni-
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ri olan birçok kabili tashih şeyler vardır. Bun
lardan bir tanesi de boşanmadaki müşkülâttır. 
Boşanmada biliyorsunuz bizim Kanunun azçok 
tesiri vardır. Katolik ahkâmında İsviçre Kanu
nu Medenisine girmiş ve bu kayıt ve şartlarla 
alınmıştır. Binaenaleyh bizim Kanunu Medeni
mizin rahlei rüyet ve tetkikten geçmesi ve bo
şanmanın müşkülât arzetmemesi lâzımgelir. 
Ama ekseriya mahkeme kararlan ve içtihatları 
bizi, boşanmada bir çıkmaza sokmuştur. îki 
taraf birbirini dâva eder karım veya kocam zi
na ediyor der. Bunu bütün mahalleli bilir, kasa
ba bilir ama bütün kirli çamaşırları mahkeme
ye dökmeye mecbursunuz. Ondan sonra da mah
keme, öyle söyleniyorsa da belli değildir, der ve 
dâvayı reddeder. Bu bir vakıadır. Bu itibarla 
rahatça evlenme ve bir zenne tedariki mümkün 
olduğuna göre, arzettiğim hususlar, bâzı ah
valde büyük bir mâni olarak göz önünde dur
maktadır. Diğer ufak tefek tashihi lâzımgelen 
şeyler arasında meselâ, karının kocasından 60 
lira maaşı var, tekrar kocaya varırsa maaşı ke
silecek işte bu sebeple bal gibi nikâhsız otur
maktadır. Bu, gayrikabili tashih bir şey midir? 

Biz pekâlâ bu sebebi ortadan kaldırabiliriz. 
Bir çok kolaylıklar bulunabilir. Memurlar hal
ka. nümunei imtisaldir. Nikâhsız kariyle oturu
yor. Memur alırken hüsnühal varakası isteriz. 
Meşru şekilde evli olmazsan seni memur yapma
yız deriz. Halktan olmasa bile Devlet memurun
dan böyle bir şey istemek hakkımızdır, çünkü 
ekseriya yerlerde memur nümunei imtisaldir. 

Ceza koymuşuz, imam nikâhiyle nikâh kıydh-
rıp da haber vermiyen muhtar, beş Ijlra cezaya 
mahkûm olur. Arkadaşlar, bunu haber vermemek 
için o muhtar esasen 25 lirayı almıştır, duyulursa 
pekâlâ beş lira cezasını verir. 

Daha bir çoklarını sayabilirim, bunlar birer 
tuşla halledilecek, nesebi gayrisahih çocukların 
üremesine, türemesine çare bulacak basit tedbir
lerdir. Bir arkadaşım bahsetti, 100 kişi askere git
mişse bunlardan sekseni nikâhsız evlidir. Askere 
gelen adama, sana iki ay izin veriyorum, git 
nikâhına yap öyle gel diyemez miyiz? Yapılmı-
yacak iş midir? Her beş senede bir af kanunu 
gelsin, olur mu? Bu, bu kadar külfete değer mi? 
Evlenmeler için neden sıhhat memurlarına izin 
vermeyiz? Hiç evleneceklerin muayenesinde bu
lundunuz mu? Muayeneye gelene, aç bakayım 
ağzını, oldu, işte bu kadar. Bu kadar bir muaye-
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neyi sıhhat memuru yapamaz mı? Doktor bula
mamak yüzünden binlerce kişinin evlenmemesine 
sebebiyet vermekteyiz. Bu işi sağlık memurlarına 
yaptırmak suretiyle hiç olmazsa f/o 50 sini kur
tarırsak kârımız olamaz mı! Mademki bakteriyo-
lajik bir muayeneye lüzum yoktur, mademki 
dakik bir muayene ile frengi ve saire muayenesi 
yapılmıyor, o halde doktora gitmeye ne lüzum 
var? Bunu sıhhat memurları da yapar. Muhak
kak bir doktora gitmeye lüzum olmamalıdır. 

Efendim; bizim beynelmilel teşkilâtta taah
hüdümüz vardır, evlenecekleri muayene ettirece
ğiz. Yine muayene edelim. Ama muayeneyi sıh
hat memuruna yaptırmak pekâlâ mümkündür. 

Bu arzettiğim hususlar usul cephesinden ve 
kolayca tashihi mümkün olan şeylerdir. Bunun 
kanun cephesinden tadil edilmesi lâzımgelen 
noktaları da vardır. Fakat Medeni Kanunu rah-
ııedar etmeden bunun çaresini bulmak kabildir. 
Bizim Medeni Kanun, evli insanların başka bir 
kadından olan çocuğunun tanınmasını sureti ka
fiyede meneder ve onun babalığına mahkeme 
hükmedemez. Evli olan adam, çocuğunu kendisi 
de tanıyamaz. Bu, hakikaten millet ve memleketin 
çekirdeği olan aileyi ve çocuğunu koruma bakı
mından harikulade bir hükümdür. Ama yalnız 
bu hükme bağlanarak bunun üzerinde durmaya 
pek o kadar da lüzum yoktur. Çünkü arzettiğim 
memnuiyet hilâfına bu kaideleri dahi zedeleme
den birçok nesebi gayrisahih çocuğu himaye etmek 
mümkündür. Amma biz şu metnin dar çerçevesi 
içinde hiçbir şey yapamamaktayız. Meselâ evli 
bulunan adam çocuğu tanımıyacaktır. Bunun j 
pekâlâ çaresi vardır. Birçok ecnebi memleket- j 
lerde kabul edilmiş, oradan aldım, zina ile ço- ' 
euğu olan adamın, kendi çocuğu yoksa 
kanunen onu tanımakta mahzur telâkki : 
edilmiyor. Gerçi çocuğu olmıyan adam, [-
karısı üzerinde maddi fedakârlığı istilzam 
eder amma hiçbir günah ve taksiri olmıyan | 
çouuğun hakkını verme bakımmlan bu kadar \ 
feragate her zaman imkân vermek lâzımdır. 
keza baba bakımından, bâzı ahvalde, bâzı Me- I 
deni Kanunlar babalık hükmünü kabul etmiştir. ' 
Arzettiğim gibi hiçbir günahı olmıyan masu
mu korumak bakımından bu tarzdakiler için 
kanuni istisnalar kabul etmek elbetteki nesebi 
gayrisahih çocuklar bakımından faydalı bir i 
iştir. | 

Aziz arkadaşlar, biraz evvel söyledim; kato-
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liklik; boşanmayı sureti katiyede menetmiştir, 
Bu, dinî ve katı bir kayıttır. Fakat sonradan 
meydana gelen bütün Medeni Kanunlar cemiye
tin menfaatini göz önüne alarak, bu dinî ka
yıtlar hilâfına, bâzı istisnalar kabul etmiştir. 
Tekrar edeyim ki, Medeni Kanunu katiyen rah-
nedar etmeden hattâ Af kanunları ile rahnedar 
etmeye lüzum kalmadan arzettiğim gibi bâzı 
tedbirlerle bu işi az çok önlemek mümkündür. 
bugün iddia edildiğine göre 5 - 6 sene zarfında 
bir, iki milyon nesebi gayrisahih çocuk meydana 
gelmektedir. Bu memleket namına küçümsene
cek bir şey değildir ve eğer bir asrı göz önüne 
alırsak memlekette ekseriyeti nesebi gayrisahih 
çocuklar alacaktır. 

Yalnız şayanı şükran bir şeye dikkat ettim, 
benim anladığıma göre, bu kanunda, evvelce 
yaptığımız kanunlar gibi kendisine nüfus tez
keresi verilirken meselâ 4272 sayılı Af kanunun
dan bilmem ne olarak verilmiştir, denilmiye-
cektir. Esasen bunu yapmak en büyük bir hata
dır. Çünkü çocuk 20 - 25 yaşma geldiği zaman 
nüfus kâğıdına merak edip bakacak ve kendisi
nin nesebi gayrisahih bir çocuk olduğunu anlı-
yacaktır. Bunu anlatmıya hakkımız yoktur ve 
bunda çocuğun hiçbir kabahati yoktur, onun 
gayrimeşru bir çocuk olduğunu eline bir de nü
fus tezkeresi vererek her zaman hatırlatmrya 
hakkımız yoktur. Bu kanunda, encümen en mü
him noktayı nazarı dikkate almıştır, kanun 
derhal kabul edilmelidir. Fakat bu kanunu 
kabul etmekle bu dâvanın halledildiğini zannet
mek hatadır. 

Sizi fazla yormamak için çarelerin mâkul ge
lecek beş altısından bahsettim. 50 - 60 şını da 
söyliyebilirim. Bunlar o kadar basit çarelerdir 
ki, bu, yüzde yüzü, ona indireoek kadar mües
sir olabilir. Bu mevzuu kimse üzerine almıyor 
ve kendine maletmiyor. 

BAŞKAN — Gördes hakkındaki tasarı için 
açık oya katılmayanlar, lütfen oylarını kullan
sınlar. Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

HASAN DİNÇER (Afyon Karahisar) — 
K fendim, bu kanun memlekette bir ihtiyacı, em
sali gibi, kısmen önlemeye matuf bir kanundur. 
Hakikaten lüzumludur. Bu vaziyet karşısında 
böyle tescil edilmemiş milyonluk bir kütlenin mev
cudiyeti karşısında bu kanunu çıkarmaktan içti
nap edemeyiz. Ama, benden evvel koıijuşan ar
kadaşlarımın ifade ettikleri gibi, bu kanun çıka-
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rılmakla mesele halledilmiş olmuyor. Nitekim 
bundan evvel de iki kanun çıkardık. Fakat me
sele halledilmedi. Eğer halledilmiş olsaydı böyle 
bir kanun çıkarmaya lüzum hâsıl oknıyacaktı. Şu 
milyonluk kütle ile alâkalı olan bu kanun bize 
gösteriyor ki, sadece böyle geçici tedbiri almak, 
meseleyi halletmeye kâfi değildir. Sıtmanın 
önüne geçmek için sadece sıtmalılara kin(in da
ğıtmak ne ise bu da öyle eksik bir tedbirdir. Ba
taklığı kurutmadıkça sıtmanın nasıl kökü kesile-
mezse, içtimai yaraları iyi teşhis edip, dertlerin 
üzerine parmak koyup, tedavisi imkânını düşün
medikçe de, bu böyle devam edip gideeektir. 
Ohalde bu neden böyle oluyor? Meselesi üzerinde 
bu kanun münasebetiyle bir nebze durmakta çok 
fayda vardır. 

Şüphesiz şimdi neden böyle -oluyor meselesini 
bu kısa konuşmalarımızla tamamiyle hallederiz 
iddiasında değilim. Bu, bir tetkik işidir, bir ilim 
işidir, bir anket işidir. Bu yapılmalıdır. Fakat 
böyle bir faaliyete bizi sevketmek için de bu ka
nunu çıkarırken hakîki yarayı teşhis edici mahi
yette olan bir nokta üzerinde durmak zarureti 
vardır. 

Arkadaşlar; Medeni Kanun çıkmadan evvelki 
evlenme ve boşanma usullerimizle, Medeni Ka
nunun vaz'ettiği evlenme ve boşanma usulleri ara
sındaki büyük farklar bunu icabettirmektedir. 
Kanunlar bir milletin ahlâkına, ananesine ve te
lâkkilerine uygun oldukça, hayatiyet kespeder-
ler. Medenî Kanundan evvel bu memleketin bün
yesinde evlenme, evleneceklerin dudakları ara
sındaki telâffuz edilecek iki kelime ile tekemmül 
ederdi. Bugün, bu kadar basit bir evlenme 
usulü tatbik edegelmiş olan bir millette, evlenme
yi birçok merasime tâbi tuttuk. İşte dün ve bu
gün arasındaki ifrat ve tefrittir ki, bizde vatan
daşları evlenme mevzuunda mütereddit ve karar
sız yapıyor ve böyle kaçamaklı! yollara gitmeye 
mecbur ediyor. Keza, boşanma mevzuu da tetkik 
edilecek olursa, aynı şekilde, iki kelime ile bo
şanma mümkün iken, şimdi olduğu gibi aylarca, 
senelerce mahkemelerde uğraşmak suretiyle bo
şanmanın muhal olduğunu görmüş olması cemiyet 
içindeki fertleri, evlenme müessesesinden uzaklaş 
tırmaktadır. Bu sözlerimle demek istemiyorum ki, 
eskiye rücu edelim, imam nikâhı yapalım, (boş 
olsun) dediği zaman, karıları boş olacak. Hayır, 
böyle bir iddia şüphesiz ki, yersiz olur. Kanunu 
Medenîyi kendi bünyei içtimaiyemize uygun bir 
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hale ifrağ etmek zorunda oluşumuzu unutmuş bu
lunmamızdan, cemiyet hayatında bu hâdiseler 
meydana geliyor. 

Bu itibarla eğer biz resmî evlenmeleri, çok 
pratik esaslara bağlıyacak olursak vatandaşlar 
bundan kaçmıyacaktır. Müslüman olan insanla
rın ayrıca kendi akidelerine göre imam nikâhı 
kıydırmaları ve bu vaziyette kanuni hiçbir mah
zur olmadığına göre, hem onu, hem de bunu yap
maları, vatandaşlar için zevkli bir şey olur. Fa
kat evlenme bizde arzu ettiğimiz kadar kolay 
değildir. Köylülerimizin evlenmeleri için defa-
atle kasaba ve şehirlerimize gelip gitmeleri bi
rer vakıadır. Bu vaziyet köylüleri yıldırmakta
dır. Sonra evlenmek için aradığımız şartlar ara
sında meselâ sin tashihi gibi bizi sakim usullere 
götüren şeyler vardır. Mahkemelere tashihi sin 
için yapılan müracaatlarda hâkimlerimizin din
lediği şahitlerin % 90 ı iddia edebilirim, ki, ya
lan yere şahadet etmektedirler. Biz bu usulü bil
diğimiz halde tekrar ettirip dururuz. Nüfus ka
yıtlarımızın muntazam olmayışı ve ekseriya do
ğumların geç kaydedilmesi bir vakıadır. Bu va
ziyet karşısında evlenmek* istiyen gençler daima 
tashihi sin mecburiyetini duymaktadırlar. Bu 
ise hem müşkül olmakta, hem zaman almakta, hem 
de vatandaşları hâkim huzurunda yalan yere 
şahitlik .etmek gibi kötü bir yola sevketmektedir. 
Binaenaleyh evlenmeyi kolaylaştırmak için çare
ler bulmak icabeder kanaatindeyim ve evlenme 
bahsindeki tashihi sinler için yeni ve pratik 
usuller bulmak mecburiyetindeyiz. Evlenme bah
sinde yalnız yaş nazara alınmaz. Evlenme bah
sinde, doktor arkadaşlarımız daha iyi bilirler, 
bedenî teşekkülâtı nazara almalıdır. Yaş. sadece 
bunun bir ölçüsüdür, öyle insanlar vardır ki, 
ikisi de 15 yaşında oldukları halde, birisi be
denî inkişaf bakımından ferah ferah evlenebilir, 
fakat diğeri evlenemez. O halde evlenme müna
sebetiyle yapılan yaş tashihi dâvasında hâkime 
şöyle bir takdir hakkı vermek mümkündür; ya
lancı şahit dinlemektense; bir tabibin bedenî te-
şekkülât bakımından vereceği raporun, hâkimin 
kanaatini takviye ve teyit eder mahiyette olması 
kâfidir, gibi bir usul vaz'edebiliriz. Bizde evlen
menin müşkül olması karşısında boşanmanın 
müşkülâtı daha azimdir. Boşanma dâvasında. 
Medeni Kanunumuzun hâkimlere verdiği geniş 
takdir hakkı, boşanmayı çok müşkül duruma 
sokmaktadır. Benden evvel konuşan arkadaşları-
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mm isabetle ifade ettikleri gibi, boşanmada çok 
zaman aile mahremiyetini sayıp dökmek gibi, 
hakikaten insana giran gelen, şahitlere ağır ge
len sahneler hâsıl olmaktadır. Tarafların muva
fakatine rağmen şahit istenmesi, akitlerin müş
terek beyanına rağmen, hâkimin, bana kanaat 
gelmedi diye boşanma talebini reddetmesi gibi 
haller, bizde boşanmanın çok güç bir şey olduğu 
kanaatini zihinlerde yerleştirmiştir. Evlenmek 
istiyenlerin, evlenme müşkülâtı karşısında, bo
şanmanın da çok müşkül, çok masraflı ve çok 
uğraştırıeı bir yol olduğunu kanaat halinde da
ha bidayette hissetmiş olmaları, kendilerini, Ka
nunu Medeninin tarifatı dâhilinde bir evlen
meye götürmüyor. Binaenaleyh, meseleyi bu za
viyelerden, halkın Medeni Kanuna niçin yanaş
madığı zaviyesinden tetkika tâbi tutmamız ve 
bunları ıslah etmemiz mutlaka lâzımdır. Bunla
rı yapmadığımız takdirde işte üç defa tekrar 
edildiği gibi, bundan sonra da belki yüzlerce 
defa bu iş tekrar edilmek mecburiyetinde kala-
nacaktır. Ve her tekrarında milyonlarca vatan
daşın mukadderatı ve sicil durumları bahis mev
zuu olacaktır. 

Bu kanunu çıkarmakla beraber bu meseleyi 
ele almak çok yerinde olacaktır, İçtimai ve ahlâ
ki meselelerimiz bakımından bu meseleyi ele al
maktan içtinap edemeyiz. Üzernide hassasiyetle 
durmamızı hepimiz ıstırapla ve ittifakla ifade 
ettik. İnşaallah bu kanun vesilesiyle, gerek Hü
kümet ve gerek diğer alâkalılar bütün bu nok
talar üzerinde tevakkuf etmekten geri kalmaz
lar. Üzerinde hassasiyetle durmamız lâzımgelen 
bu kanun müzakeresinde hepimiz, aşağı yukarı 
ittifakla, İstıraplarımızı ifade ettik. İnşallah bun
ların çaresi bulunur ve tekrar böyle bir kanun 
mevzuu ile ne Hükümet ve ne de arkadaşlarımız
dan birisi buraya gelmekten müstağni kalır. 

BAŞKAN — Önergeler vardır, okutuyorum. 
MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) ---

Söz istemiştim. 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşma yeter; maddelere geçilmesinin oya 

konulmasını arz ve teklif eylerim. 
Erzurum Milletvekili 
(•»]. Vehbi Kocagüney 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlandı.. Tasarının tümü üzerinde- | 
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ki konuşmaların yeterliğinin oya sunulmasını 
teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
Hüseyin Ulusoy 

BAŞKAN — Önergeler tasarının tümü hak
kındaki konuşmanın yeterliği hakkındadır. Ka
bul edilirse maddelere geçeriz. Bu önergeleri ka
bul edenler... Etmiyenler.. Konuşmanın yeterliği 
kabul edilmiştir. 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) —Ben 
ilk defa söz almıştım. 

BAŞKAN — Maddelerde konuşursunuz. Şim
di diğer bir önerge var. 

Kâmil Boran, önergenizi geri alıyor musunuz'. 
KÂMlL BORAN (Mardin) — Hayır, okun

sun. 
BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Mucip sebeplerini şifahen arzettiğim veçhile 

tasarının Adalet Komisyonuna havalesini arz ve 
teklif eylerim. 

Mardin Milletvekili 
M. Kâmil Boran 

CEVDET KERİM İNCEDAYI (Sinob) — 
Bu önergenin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
CEVDET KERİM İNCEDAYI (Sinob) — 

Muhterem arkadaşlar, Türk cemiyetinin bünye
sinde içtimai bir maraz husule getirmeye sebep 
olan bu hâdiselerin aslının giderilmesi hususun
da ana tedbirlerin alınmasında hepimiz müttefi
kiz. Ve Hükümetten bunu tekrar ve ısrarla rica 
ediyorum. Bütçe Komisyonundaki müzakereler
de İçişleri Bakanına bu hususta lâzımgelen şey
leri söyledim. Umumi bütçe müzakeresinde bir 
daha Hükümetten şahsan rica edeceğim. 

Şimdi buna gelince, Kanunu Medeniden ge
ri dönme gibi bir şey; inkilâptan geri dönme 
gibi bir ş.-ey mevzuu bahis değildir, vaziyetleri 
kolaylaştırmak ve saire gibi bir şeydir. 

Şimdi ne yapacaksak yapalım, bu marazı gi
dermek, Yüksek Meclisin, bugün şu şekilde, ve
ya bu şekilde bir vazifesi halindedir, ben bu 
tasarı ile bütün arkadaşlarıma tercüman oldu
ğumu zannediyorum. 

Bu tasarı ne bendenizin teklifimdir, ne de 
bunu içişleri Komisyonu hazırlamıştır, hattâ 
Adalet Komisyonuna verilmesini istiyen arka-
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daşınıız imkân bulup da biraz incelerse göre
cektir ki, birinci madde tamamen, evvelce Ada
let ve İçişleri ve diğer komisyonlardan geçen 
kanunun hüviyetine uygundur. Keza diğer mad
delerin de çoğu böyledir. Ancak bâzı maddeler
de Nüfus Umum Müdürlüğüne, mahallin en üs
tün mülkiye âmirlerine vazifeler verilmiştir, 
bu kanun tatbik edilirken açık kalan birkaç 
yeri, işi daha iyi yürütebilmek için tecrübenin 
verdiği şu hükümleri koyarsak daha iyi olur 
demekten ibarettir. 

Bundan başka öteki kanunun hüviyeti şu 
idi, Resmî Gazete ile ilân edilir edilmez müra
caat edip tescili yaptırmak mecburiyeti vardı. 
Halbuki biliyorsunuz, bu kanunların en çok tat
bik yeri köylerdir. Bundan evvelki kanun, ilân 
ile alâkalıların vukuf peyda ettiğini prensip 
olarak kabul etmiştir. Fakat biliyorsunuz ki, 
birçokları askere gtmiş bulunmaktadır, memle
ketinde kuraklık olmuş, geçim kaygusu ile baş
ka yerlere gitmiştir, şuraya buraya ticaret için 
gitmiştir, yani ilgili olanlar köyüne gelip kanu
nun hümünü yerine getirememiştir. 

Şimdi, kanun teklifi tetkik buyurulursa gö
rülür ki, sade mükellef olana değil, mahallî ida
ri âmirlerine, ihtiyar heyetlerine de aynı za
manda, bu gibileri bulup tescili yapacaksınız 
diye tahmil edilmiş birtakım mükellefiyetler 
hakkında hükümler vardır, çok rica ediyorum 
arkadaşımdan, Adalet Komisyonu arkadaşlarım
dan da, Adalet Komisyonu çok mahmuldür. 
oraya göndermiyelim, maddelere geçelim, mad
deler icabederse komisyona da gider. Burada 
halletmezsek geriye de kalır. Bunu çok rica 
ediyorum. 
(Mardin Milletvekili Kâmil Boran'm önergesi 

ikinci defa okundu.) 
BAŞKAN — Bu önergeyi kabul edenler 

lütfen işaret buyursun.. Kabul etmiyenler.. Ka
bul olunmamıştır. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum.. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tescil edilmiyen birleşmelerle bunlardan doğan 
çocukların tesciline ve gizli kalmış nüfus vaka

larının cezasız olarak kaydına dair 
Birinci bölüm 

MADDE 1. — Medeni Kanunun yürürlüğe 
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girdiği 4 Ekim 1926 tarihinden bu kanunun ya
yımı tarihine kadar evlendirme memuru önün
de yapılmış bir bağıta dayanmıyarak birleşip 
karı koça halinde yaşamış ve evlenmelerine Me
deni Kanunun 92 nci maddesine göre bir engel 
bulunmamış olanlardan çocuk olduğu takdirde 
bu birleşmeler evlenme suretiyle ve bunlardan 
doğan çocuklar da nesebi sahih olarak kadm ve 
erkeğe izafe ile tescil edilir. 

Evli bir erkekle evli olmıyan bir kadının yu
karda yazıldığı gibi yaşayışından doğmuş olan 
çocuklar da nesebi sahih olarak kadın ve erke
ğe izafe ile tescil edilir. Ancak bu kadınla er
keğin birleşmeleri evlenme suretiyle tescil edi
lemez. 

Karı koca gibi yaşamaları ölüm ve ayrılık 
gibi sebeplerle devam etmemiş olanların karı 
koca halinde yaşadıkları zaman doğmuş olan 
çocukları dahi yukardaki hükümlere göre ne
sebi sahih olarak ana ve abbalarına izafetle tes
cil olunurlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında sö& istiyen var 
mı? 

İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU (Kirşe, 
hir) — Efendim, bir noktayı işaret etmekte çok 
fayda vardır. Bu kanunu hazırlıyan yüksek ah
lâki vicdan meydandadır; çocuklara şeref ve hay
siyet vermek istiyor. Halbuki' tatbikatta nü
fus memurları, mülâhazathanesine « filân numa
ralı kanuna tevfikan tescil edilmiştir » diye yaz-
maktaymışlar, demin öğrendim. Bundan vazge
çilmiş. Zapta geçsin. Katiyen böyle bir işaret 
konmasın. Çocuklar hiçbir şüpheye saplanma
sınlar. Yeniden verilen her hangi bir nüfus cüz
danı gibi verilsin. Bu nokta çok mühimdir. Ka
nunun sağladığı şeyi, memur dikkatsizlik yüzün
den yok edebilir, yazık olur. 

BAŞKAN — Muzaffer Akalın. 
MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — 

Efendim, bu madde münasebetiyle bir noktayı te
barüz ettirmekte fayda buluyorum ve ayrıca me
tinde bir değişiklik yapılması için bir teklifte 
bulunacağım. 

Tebarüz ettirmekte fayda mülâhaza ettiğim 
nokta şudur: 

Teklif sahibi sayın arkadaşımız gerekçesinde 
« tescil edilmemiş evlenmelerle bu evlenmeler
den doğan çocukların sayısı bilhassa köylerimiz
de çok fazladır » diyorlar. Bu şekilde doğan ço
cukların büyüdükten sonra, evlenme, nesep, mi-
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ras, askerlik işleriyle diğer çeşitli idari ve hukuki 
durumları hakikaten içinden çıkılmaz bir hal al
maktadır. 

Başka arkadaşlarımız da, askere giden, silâh 
altına alınan bâzı köylülerimizin, kanun daire
sinde birleşmemiş evlenmelerden doğmuş olmala
rına ve yine bu kanun dairesinde tescil edilme
miş evlilikler yaptıklarına işaret buyurdular. 
Bu münasebetle hatıra şöyle bir sııal geliyor. 
Merşu ve kanuni yollar dururken ve vazifesini 
yapmaya hazır, bu iş için lâzımgelen bilgi ve ma
lûmat ile mücehhez evlenme memurları da. vazife
lerini yapmaya amade iken, evlenecek Türk ka
dın ve erkek gençler, bu meşru yola gitmiyerek 
gayrimeşru yaşamayı mı tercih ediyorlar? Bun
lardan doğan çocuklar hakikaten nesebi gayri-
sahih çocuklar mıdır? 

Arkadaşlar, hakikat böyle değildir. Bu du
rum yalnız şeklen böyledir. Hakikatte evlilik
lerini kanun dairesinde tescil ettirmiş Türk ço
cukları ve Türk kızları, vicdanlarına karşı ce
miyete karşı ve tarihe karşı kendilerini karıko-
ca saymaktadırlar. Bunlardan doğan çocuklar 
da hakiki evliliğin mahsulü olan çocuklardır. 

Mesele, bunların, kanuni formaliteleri, bâzı 
sebeplerden dolayı, tamamlıyamamış olmaların
dan çıkmaktadır. 

Bu neden böyle oluyor?. Bu acaba Kanunu 
Medeni hükümlerine intibak edemiyeceğimizden, 
iki evlilik teamülünün devam etmekte bulunma
sından ve diğer tesir ve mülâhazalardan mı ileri 
gelmektedir?. Bu, benim tetkikıma göre, bu me
sele münhasıran, evlenme memurluğu vazifesini, 
köy muhtarına vermiş olmamızdan ileri gelmek
tedir. 

'Kanunu Medeniyi kabul ettiğimiz vakit^ şe
hir ve kasabalarda belediye başkanlarına, köyler
de ise muhtarlara evlenme memurluğu vazifesini 
verdik. Halbuki köylerde muhtarların çoğu okur 
yazar değildir, evlenme işlerinden anlamamak
tadırlar. Bendeniz Medeni Kanunun yürürlüğe 
girmesinden senelerce sonra köylerde dolaştığım 
vakit, evlenme defterlerinin boş olduğunu gör
düm. Halbuki bu seneler zarfında birçok kimseler 
evlenmiş bulunuyorlar. Şu halde bu kanun dai
resinde tescil edilmemiş evlilik ve birleşmeler 
mevzuu ve bunlardan doğacak çocuklar mesele
si Türk Milletinin ahlâkını ilgilendiren bir mev
zu değildir. Sadece köylerde tescil için vesait 
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bulunamamaktan ileri geliyor. Binaenaleyh bizim 
bu kanunu kabul ederken bundan sonrası için 
köylünün ayağına bu evlenme akitlerini kanun 
dairesinde yapabilecek vazifeli kimseleri de gön
dermemiz lâzımgelecek. Bu noktaya böylece işa
ret ettikten sonra, kanunun maddesinde: «Ana 
ve babalarına izafetle» diye bir kayıt mevcuttur. 
Bu «izafetle» kelimesini ne genç memurlar anlar, 
ne de asıl kanunun muhatabı olan köylüler anlar, 
Bundan maksat, ana ve babaları gösterilerek 
kaydetmek, olduğuna göre bu «Ana ve babalarına 
izafetle» kelimelerini «Ana babalarının adlarını 
göstererek» kelimeleriyle değiştirilmesini teklif 
ediyorum. 

Sonra, kanunun bir fıkrasında evli erkeklerin, 
karısı olan erkeklerin diğer kadınlarla birleşme
sinden cloğan çocukları da kendi adına tescile 
izin ve imkân veren bir kayıt mevcuttur. Bu, 
mevcut Kanunu Medenimizin, evli erkeğin başka 
kadından olan çocuğunu tanıyamıyacağı hükmü 
ile tearuz teşkil etmektedir. Bu değişecekse bunu 
Kanunu Medeni üzerinde yapalım, yoksa Kanu
nu Medeniye aykırı hüküm tesis edemeyiz, istis
nai olar<ak etmemiz de doğru olmaz. Ya biz Ka
nunu Medeninin evli erkeğin başka kadından do
ğacak çocuğunun tanınmaması esasını muhafaza 
ederiz, o zaman bunu yapmaya imkân olmaz, ya 
bu kayıttan vazgeçeceksek, bu değişikliği evvelâ 
Kanunu Medenide yapalım. Bu değişikliği Kanu
nu Medenide yapmadan buraya aykırı bir hük
mü koymak doğru olmaz. Bu sebeple bu fıkranın 
çıkarılması için bir teklif yapıyorum. 

ÎÇlŞLERÎ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKÎF 
EYlDOĞAN (Kars) — Efendim, 4727 sayılı Ka
nun, 1945 Haziranında yürürlüğe girmiş, iki se
ne yürürlükte kalmıştır, o kanunun birinci mad
desini aynen buraya koyuyoruz. Cevdet Kerim 
arkadaşımız bu kanunun müddetinin uzatılmasını 
teklif etmişti. Halbuki kanunun Haziran 1947 de 
yürürlük müddeti kalmadığı için, biz aynı kanuna 
hayatiyetini iade ediyoruz. Nihayet bu müddeti 
bitmiş kanunu aynen tatbik etmektense, tatbikat
tan faydalandığımız hususları da kanun metnine 
alıyoruz. Birinci madde, 1945 Haziranında içiş
leri ve Adalet Komisyonlarınca aynen kabul edil
miş olan bir maddedir. Bilhassa bu sefer içişleri 
Komisyonunda (Medeni Kanunun 92 nci madde
sine göre bir engel bulunmamış) kaydını koyarak, 
taaddüdü zevcata ait Kanunu Medeni hükmünün. 
mahfuz olduğunu teyit etmiş bulunuyoruz. Eski 
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kanun maddesiyle bundan gayrı bir farkı yok
tur. 

. Arkadaşlar, milyonlarca çocuklar kayıt harici 
kalmıştır diye söylüyor. 1947 den bu yana mil
yonlarca çocuk dünyaya gelmedi ki, kayıt harici 
kalmış olsun. Yalnız şu nokta vardır; 1926 dan 
beri, Kanunu Medeninin yürürlüğe girdiği tarih
ten evvel ve sonraya ait olmak; üzere af kanunla
rının şümulüne girip de kayıt ve tescil edilmiyen 
hâdiseler, ölüm, doğum ve evlenme vakaları ola
rak tescil edilmiyen vukuatın 2 milyona yakın 
olduğunu Hükümet namına komisyona gelen sat 
ve beyan tasrih etmiştir. Bu itibarla Muzaffer 
Akalın arkadaşımın, maddenin 2 nci fıkrasının 
tayyı hakkındaki teklifine komisyonumuz iştirak 
etmez. Çünkü şimdiye kadar bu hüküm, arzetti-
ğim gibi, denenmiş, uygulanmıştır. Evveoe kanun-
laştırılmış fakat hükmü kalmamıştır, şimdi tekrar 
kanunluğunu teklif ediyoruz. 

Diğer tekliflerini, yani (Ana ve babalarına 
izafetle) yerine (Ana ve babalarının adları gös
terilerek tescil olunurlar) teklifini aynı maksadı 
tavzih eder mahiyette gördüğümüz için kabul edi
yoruz. 

Bu madde hakkında komisyon adına mâruzâ
tım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Hangisine muvafakat ediyor
sunuz 1 

AKİF EYlDOĞAN (Devamla) — «Ana ve 
babalarına izafetle» tâbiri yerine «ana ve baba
larının adları gösterilerek» şeklindeki tadile 
muvafakat ediyoruz. 

Müsaade buyurursanız bir noktayı daha ar-
zedeyim. 

İsmail Hakkı Baltacı oğlu ve diğer bâzı ar
kadaşlarımız, bu kanundan faydanılarak tescil 
edilecek olan çocuklar ve doğum vakaları hak
kında nüfus dairelerince 4727 sayılı Kanuna 
göre veya kanuniyet kespedecek olan bu met
nin alacağı numaraya göre, falan kanun gere
ğince tescil edilmiştir diye nüfus cüzdanlarına 
meşruhat verilmesini mi muvafık görmediler. 
Zaten bu, bizim de kastımız, ve arzumuz hari
cindedir. Ait olduğu vekâlet bununla alâkalanır 
ve gerekli direktifleri dairelerine verir. Elbet
te bütün kayıtlar mevcut kanunlarımız çerçe
vesi içinde yapılır, tescil edilir. 

BAŞKAN — Komisyonla mutabık mısınız? 
MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — Evet 
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| BAŞKAN — Yani son fıkrada «ana ve baba

larının adlan gösterilerek.. 
MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — Ay

nı kaydı kabul ediyorlar. 
BAŞKAN — Birinci fıkrada da aynı kaydı 

kabul ediyor muştunuz? 
AKİF EYİDOĞAN (Kars) — «Kadın ve er

keğe izafe edilerek tescil edilir». Muzaffer Bey 
muvafakat buyururlarsa bu fıkrada bu tâbir 
böylece kalsın, yalnız üçüncü fıkrayı değiştire
lim. 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — Ana 
ve babalara izafe kaydı hem birinci ve hem de 
üçüncü fıkrada yer almıştır. 

BAŞKAN — Birinci fıkrada ana baba kay
dı yoktur: «Kadın ve erkeğe izafe ile . . » Kay
dı var. (Ana ve baba) kaydı yalnız son fıkrada
dır, 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — Bi
rinci fıkranın da «ana ve babaları gösterilerek» 
şeklinde olmasını teklif ediyorum. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 
EYİDOĞAN (Kars) — Efendim; esasen bu ev
lenmeler haddi zatında masum ve meşru evlen
melerdir. Affınızı rica ederim, bâzı köylerde 
bâzı muhtar arkadaşlarımızın ihmalleri oluyor, 
meselâ ben köylüyüm, filân kızla nişanlanıyo
rum, ilânımı yaptırıyorum, muhtara da gidiyo
rum, defterlere de imza ediyorum, fakat aradan 
zaman geçiyor, bugün orta yerde defter yok, muh
tar yok, köyün masası yok, adam kendisini ev
lenmiş biliyor, hattâ çoluğu çocuğu oluyor. 

Arkadaşlar 1927 tarihinde birinci nüfus sa
yımında Bakanlar Kuruluna dâhil zevattan da
hi, iki, üç çocuğunu tescil ettirmiyen arkadaşla
rımız vardı, onun için müsaade buyurun, fıkra, 
sureti umumiyede, şurada, burada raslanan ih
mal ve teseyyübün neticesi olarak kayda geçme
miş çocukları istihdaf ediyor. Arzettiğim gibi, 
masum bir çift bir biriyle evli bir hale gelmiş-
lerlir, fakat Kanunu Medeni nazarında bunlar 
karı koca değil biri kadın diğeri erkektir ve 
hattâ çoluğu çocukları meydana gelmiştir. 
Şimdi birinci fıkraya nazaran bu erkekle kadın 
arasındaki birleşmeyi evlenme sayıyoruz ve bun
lardan hâsıl olan çocuğu o maddeye izafetle 
tescil ediyoruz. Onun için üslûba yakışan şekil 
de budur, Muzaffer Akalın arkadaşımızdan da 
rica ediyorum, bu şekli kabul etsinler. 
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Son tadile komisyon namına muvafakat edi

yorum, oradaki mâna ve maksat aynıdır. 
BAŞKAN — Muzaffer Bey bir de ikinci fık

ranın kaldırılmasını istiyorlar. 
AKİF EYÎDOĞAN (Devamla) — İkinci fık

ranın kaldırılmasına taraftar değiliz. Bu ikinci 
fıkradaki hüküm, daha evvel Cumhuriyet ka
nunları arasına girmiş, yaşamış, iki sene tatbik 
edilmiş ve bu hükümden istifade eden çocuklar 
tescil edilmiştir. Şimdi aynı benzer vaziyette 
olan,aynı şartlar altında olan çocukları, bu fıkra 
kaldırılırsa, tescil edemeyiz, huna niçin gidelim 
arkadaşlar! Bu metin vaktiyle konuşulduğu za
man İçişleri ve Adalet Komisyonları mutabık 
kalmışlardı. O zamanki Meclisi Âli de kabul et
miştir. Bugün de kabul ettiğimiz, aynı metin
dir. 

BAŞKAN — Yalnız üçüncü fıkra hakkında
ki teklifiniz halledildi. Diğer fıkrada da ısrar 
ediyor musunuz? 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — Ha
yır. 

BAŞKAN — Şu halde önergeyi geri alıyor
sunuz 
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Bu maddeyi encümenin kabul ettiği tadille 

oyunuza arzediyorum. Yani üçüncü fıkrada ki 
«Ana ve babalarına izafetle» yerine «Ana ve 
babalarının adları gösterilerek tescil olunur» 
denecek. Bir de maddenin başında (Medeni Ka
nun) tâbiri var, onu da (Türk Medeni Kanunu) 
diye düzeltiyoruz. Bu tadillerle birinci madde
yi kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Birinci 
madde kabul edilmiştir. 

Açık oyların neticesini arzediyorum: 
Holânda üzerine tanınan tiraj hakkının kul

lanılma şeklini tâyin için mektup teatisi sure
tiyle yapılan Anlaşmanın onanması hakkında 
Kanun tasarısına (294) Kabul oyu verilmiştir. 
Muamele tamamdır. (294) oyla kanıınluğu ka
bul olunmuştur. 

Gördes Kasabasının nakledileceği Kocamut-
luk mevkiinde yaptırılacak meskenler hakkın
daki Kanun teklifine (258) kabul oyu verilmiş
tir. Kanun (258) oyla kanun kabul olunmuştur. 

Vakit geçmiştir, Çarşamba günü saat 15 te 
toplanmak üzere Oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,34 

mmm 

3. — Bolu MületpekiU İhsan Yalçın'm, Bolu 
İlinde kâğıt hamuru tesisleri yapılması hakkın
daki inceleme sonucuna dair sorusuna Ekonomi 
ve Ticaret Bakanı Vedat Dicleli'nin ytâılı ceva
bı (6/406). 

Yüksek Başkanlığa 
Orman mahsulleri metrukâtmdan Bolu İlin

de kâğıt hamuru tesisleri yapılması için Eko
nomi Bakanlığından bir sözlü soru ile cevap is
temiştim. Bu cevap üzerine Bakanlıkça Sümer 
Bank müessesesine etüd yaptırılmış ve müesse
se sanayi şubesi müdür muavini ile seliloz sana
yii müessesesi müdürü Bolu'da tetkikat yaptı
rarak 4 Haziran 1948 tarihli bir rapor vermiş
lerdir. Diğer taraftan Bakanlık İsveç'ten de bir 
mütahassıs getirtmiş ve etüd yaptırmıştır. Ta
biîdir ki bir rapor da almıştır. Bu raporun 
Türkçe bir suretinin tarafıma verilmesini ve 
Hükümetçe alman her iki rapor üzerine neye 
karar verildiğini, ne düşünüldüğünü bilmek is
tiyorum. Bu sorumun İşletme, Ekonomi ve Ti

caret Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını istiyorum. 

Gereğine emirlerinizi saygılarımla dilerim. 
Bolu Milletvekili 

İhsan Yalçın 

T. C. 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Özel : 1/5 

9 . 1 . 1950 
T. B. M. M. Başkanlığına 

Bolu Milletvekili İhsan Yalçın tarafından ve
rilen ve 14 . XII . 1949 gün ve 6/406-5977-3774 
sayılı tezkerelerine ilişik olarak gönderilen ya
zılı önerge, ilgisi dolayiısiyle, İşletmeler Bakan
lığınca 6 . 1 . 1950 gün ve 1/16 sayılı yazı ile 
cevaplandırılmıştır. 

Bilgi edinilmesini saygı ile arzederim. 
Ekonomi ve Ticaret Bakanı 

Vedat Dicleli 
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T. C. 

işletmeler Bakanlığı 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 1/16 
6 . 1 . 1950 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
14 . XII . 1949 tarihli Kanunlar Mü

dürlüğü 6/406/5977/3774 yazıya: 
Bolu ilinde kâğıt hamuru tesisleri yapılması 

hakkındaki inceleme sonucuna dair Bolu Millet
vekili ihsan Yalçın tarafından verMen ve yazılı 
olarak cevaplandırılması istenen soru önergesine 
ait cevabı ilişik olarak takdim ediyorum. 

Derin saygılarımla arzederim. 
işletmeler Bakanı 

Münir Birsel 

Bolu Milletvekili Sayın ihsan Yalçın'm Bolu 
ilinde kâğıt hamuru yapılması hakkındaki ince
leme sonucuna dair bulunan soru önergesinin ce
vabını aşağıda arz ve izah ediyorum: 

Soru şudur : 
Orman mahsulleri metrukâtından Bolu ilinde 

kâğıt hamuru tesisleri yapılması için Ekonomi 
Bakanlığından bir sözlü soru ile cevap istemiştim. 
Bu cevap üzerine Bakanlıkça Sümerbank müesse
sesine etüd yaptırılmış ve Müessese Sanayi Şubesi 
Müdür Muavini ile Selüloz Sanayii Müessesesi 
Müdürü Bolu'da tetkikat yaptırarak 4 Haziran 
1948 tarihli bir rapor vermişlerdir. Diğer taraf
tan Bakanlık isveç'ten de bir mütehassıs getirt
miş ve etüd yaptırmıştır. Tabiidir ki, bir rapor 
da almıştır. Bu raporun türkçe bir suretinin ta
rafıma verilmesini ve Hükümetçe alınan her iki 
rapor üzerine neye karar verildiğini, ne düşünül
düğünü bilmek istiyorum. Bu sorumun işletme, 
Ekonomi ve Ticaret Bakanı tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasını istiyorum. 

Cevabımı arzediyorum: 
Ormanlarımızda çürümeye mahkûm odunları 

kıymetlendirmek için münasip yerlerde odun ha
muru fabrikaları kurmaya matuf teşebbüsün de
vam edip etmiyeceğine ve bunun ne safhada ol
duğuna dair soru önergesi geçen yılın Nisan ayın
da Büyük Millet Meclisinde cevaplandırılırken, 
bir isveçli uzmanın memlekette bu cihetten .tetki-
katta bulunduğu ve mütalâasını bildirdikten son
ra işin rantabl olduğu tebeyyün ederse bu yola 
gidileceği açıklanmıştı. 

Odun hamuru, bilindiği üıere, ucuz kâğıt 
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nevilerine katılan ve odunun doğrudan doğruya 
mihaniki bir şekilde paralanmasiyle elde olunan 
bir» maddedir. Bunun, aynı mamullerde kullanı
lan selüloza nazaran çok ucuza mal edilmesi ge
rekmektedir. Odun hamurunun istihsali için lü
zumlu faktörlerden biri enerjidir. Enerjinin bol 
ve ucuz olması iktiza eder. Bundan başka ham
madde ve nakliyenin de rolü büyüktür. Genel 
olarak odun hamuru tesisleri kâğıt fabrikalarının 
yanında kurulur. Bu suretle odun hamurunun 
doğrudan doğruya pompalarla sulu bir halde 
kullanılacağı mahalle verilmesi sağlanmış olur. 

Uzak mesafelerden tedarik olunan odun ha
murunu % 90 kuru hale getirmek ve kâğıt ima
linde kullanılırken enerji sarfederek bunu yeni
den açmak iktiza eder ki, bu ameliyelerin maliyet 
üzerinde menfi tesir icra etmesi de pek tabiidir. 

Bu vesile ile şu noktayı da işaret etmek ye
rinde olur ki, bir endüstri ünitesinin vücuda 
getirilebilmesi, evvel emirde bahis konusu en
düstrinin gerektirdiği birtakım özel faktörlerin 
bir araya gelmiş bulunmasiyle sıkı bir şekilde 
ilgilidir. Gereken şartlara uygun olarak kurulan 
bir endüstri, memlekete ye dolayısiyle muhite 
faydalı olabilir. Bu itibarla odun hamuru istih
sal için hammaddeden başka enerji, kömür 
ve teknolojik su gibi başlıca yardımcı malzeme
nin, çalışmayı emniyetle sağlıyaeak ölçü ve ka-
rekterde olması ve ulaştırma imkân ve kolay
lıklarının mevcut bulunması bÜ3nik önem arze-
der ki Bolu ve havalisinin, yapılan incelemelere 
göre, bu yönlerden elverişli durum arzetmediği 
anlaşılmaktadır. 

isveç'li uzman Sundfeldt'in müessese ve or
mancılık bölgelerinde yapmış olduğu inceleme
lere dair hazırlamış olduğu 20 * 6 . 1949 günlü 
raporun soru ile ilgili kısmının bir sureti bağlı 
olarak takdim kılınmıştır. 

Genelolarak orman sahasına bir odun hamu
ru tesisatı kurmak veyahut bu iş için yeni temin 
edilen şleiferleri ormanlık bir bölgeye yerleştir
mek konusunun, raporun takdim kılman ilgili 
kısmında da görüleceği veçhile, uzun boylu müna
kaşaya değer bir kıymeti haiz olduğuna temas
la isveç 'H uzman Sundfeldt Bolu ve civarında 
odun hamuru tesisatı kurulmasını, yine ayni 
menbadan ana hatlariyle özetlenerek aşağıda 
kaydedilen sebepler dolayısiyle terviç etmemek
tedir. 
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1. Odun hamuru için düşünülebilecek mü

sait kapasiteli bir tesis yılda 15 000 m3 kadar 
odun sarfedecektir. Evvel emirde Orman İdare
sinin bu miktar odunu Bolu ve Düzce'den mun
tazam bir şekilde vermeyi taahhüt ve garanti 
eylemesi lâzımdır. 

2. Mihaniki hamur ya % 45 sulu veya % 
90 kuru olmak üzere imal edilebilecektir. Sulu 
malın nakliyesi, kuru malın da kurutma masra
fı, işi rantabl olmaktan çıkaracaktır. 

3. Böyle bir tesis için 1 000 PS civarında 
enerjiye ihtiyaç vardır. Bu enerjiyi temin et
mek için bir hidrolik veya termik santralin ku
rulması lâzımgelecektir. Hidrolik santralin ku
rulması için nehirlerin su muhtevasının azlığı 
ve gayrimuntazamlığı dolayısiyle bir hayli kı
sır olduğu belirtilerek termik santral kurmak 
istenildiği takdirde kömürün buraya getirilme
si iktiza edecektir. Gerek santralin tesisi, ge
rekse kömürün nakliyesi mamulü pahalılaştıra-
caktı?-. 

4. Bu havaliyi Almanya'da Güney Bavyera 
memleketleriyle kıyaslamak mümkün değildir. 
Çünkü burası istihlâk yeri olan İzmit'e uzaktır. 
Yollar Almanya'daki gibi temiz değil tozludur, 
Bu yüzden mamulün şevki sırasında kirlenmesi 
ve evsafını kaybetmesi mukadderdir. Almanya'-
daki tesisler istihlâk yerlerine çok yakın olup 
doğrudan doğruya su türbinlerine bağlı olarak 
işlerler. 

5. Odun hamuru istihsali için İzmit'te 
kurulacak iki şleifer bir binaya ihtiyaç göstere
cektir. Halbuki bu şleiferler başka bir yerde ku
ruldukları takdirde teknolojik, sosyal ve idari 
bütün binaların inşası gerekecektir ki, bu da 
maliyeti yükseltecektir. 

Bundan başka Bolu'da odun hamuru imaline 
mahsus tesislerin kurulup kurulamıyacağı konu
su Sümerbank tarafından mahalline gönderilmiş 
olan üç kişiden mürekkep bir uzmanlar heyeti 
kanaliyle de ayrıca tetkik ettirilmiştir. 

Bu heyetçe hazırlanmış olup bir nüshası vak
tiyle elden takdim edilmiş bulunan 4 . V I . 1948 
günlü rapora göre ve hemen hemen aynı mülâ
hazalarla, Bolu'da odun hamuru tesisi kurulması 
tavsiye edilmemektedir. 

Yukarda arzedilen durum dolayısiyle soru 
önergesinde bahis konusu edilen raporlar üzerin
de şimdiki halde İşletmeler Bakanlığınca bir iş-
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lem yapılmasına imkân görülememektedir. 

Saygılarımla. 
İşletmeler Bakanı 

Münir Birsel 

îsveç'li mütehassıs, 
Sundfeldt'in Kâğıt ve Selüloz Sanayii hak

kındaki umumi raporunda Bolu ve Şimal orman
larına bu sanayiin götürülmesi proplemine ait 
kısım: 

Mütaaddit kimseler tarafndan, Sülfit Selülo
zu Fabrikası ve mihaniki hamur tesisatının Şi
maldeki ormanlık mmtakalardan birine nakli 
fikri ortaya atılmıştır. 

Orman Genel Müdürlüğünden alınan malû
mata göre selüloz odunu aşağıda zikredilecek 
mmtakalardan temin edilmektedir: 

Adapazarı 
Düzce 
Bolu 
Mudurnu 
Çanakkale 
Karabük 
Giresun 

Yekûn 

Metre küb 
(senede) 

3 000 
12 100 
16 250 

8 000 
2 000 
9 000 
8 000 

58 350 

F 
i» 

> 
» 
t» 
,» 
\» 

F 

İzmit'e uzaklığı 

35 - 40 Km. 
4 3 - 1 0 0 > 

107 - 156 » 
111 > 
309 - 321 » 
557 - 639 > 

953 » 

Yerli odunun izmit teslim fiyatı 56.47 TL. 
ile 75.80 TL. sı arasında tehalüf etmektedir. 
Bu fiyatın serbest piyasa rayicinden daha dü
şük olduğu ifade edilmektedir. Bu odunların alı
nış fiyatları beher F m.3 başına TL. 46.10 ilâ 
58.30 TL. arasında ,olup nakliyat masrafları da 
beher F m3 için 4.50 TL. ile 17.50 TL. olarak 
hesap edilmelidir. Mukayese edilmek üzere, 
bugün selüloz odununun cif İzmit olmak şar-
tiyl-e hariçten beher R m3 için 35 TL. veya be
her F m3 için 52.50 TL. sına teklif edilmiş oldu
ğunu zikretmek isterim. Aşağıda yaptığım he
saplarda, sonuncu fiyatlar esas olarak alınmış
tır. 

Yukarda verilen rakamlar. Orman Genel 
Müdürlüğünden, alman malûmata göre, normal 
şartlar altında selüloz sanayiine tahsis edile
bilecek takribi miktarı göstermektedirler. Daha 
evvel de söylenilmiş olduğu gibi İzmit Selüloz 
Sanayii Müessesesinin umumi odun ihtiyacı 
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senede takriben 135 000 ite 150 000 F metre 
küb arasındadır. Orman Genel Müdürlüğünün 
vermiye imkân bulamadığı miktar ithal yoliyle 
temin -edilebilecektir. Daha sonra ise, eğer ka
vak plântajları tesisi hakkındaki program tat
bik elilir ve bu plântajlardan mahsul alınmaya 
başlarsa, o takdirde kavağın hammadde olarak 
en ziyade kıymetlendirilmesi şıkkı tercih edilir. 

Tam kapasite ile çalışıldığı takdirde Sülfit 
Selülozu Fabrikasının odun ihtiyacı senede 
90 000 F metre kübe baliğ olmaktadır. Yalnız 
bu adedin, Orman Genel Müdürlüğünden alınan 
rakamlarla mukayesesi ispat ediyor ki, yalnız 
Bolu'da mevcut hammaddeyi nazarı itibara ala
rak buraya bir sülfit selülozu fabrikası kurmak 
bu havalideki hammadde vaziyetine göre, fab
rika kapasitesinin senede 3 000 ton selüloz ola
rak tesbitini sağlamak demektir ki, bu da ma
nasızdır; veyahut mevcut Sülfit Selülozu Fab
rikasını her hangi bir orman mmtakasına naklet
mek keyfiyeti de hatıra gelebilirse de, isimleri 
'geçen orman sahalarınlan hiçbirisi, Sülfit Selü
lozu Fabrikasının senelik odun ihtiyacının 1/6 
smdan fazlasını temin edecek durumda olma
dığından, fabrikanın böyle bir yerde kurulma
sı halinde takriben 30 000 F metre küb miktarın
daki ithal edilen odunun en yakın limandan ka
rayollarını takibederek fabrikaya nakledilmesi ve 
mamul selülozun da aynı yollardan geçerek iz
mit'e gönderilmesi icabedecektir. Tabiatiyle bu 
durum, fabrikanın ormanlık bir yere kuıulmas*. 
konusunu imkânsız bir hale koymaktadır. Aynı 
nakliyat sistemi lüzumlu diğer hammaddeler ve 
mahrukat için de caridir. Sülfit selüloz j'abrika-
sınm makinalarının bugün bulun lukNrı yerde 
muayyen bir kıymetleri vardır. Bu kıymet, fab
rikanın başka bir yere nakledilmesi halinde ta-
haddüs edecek söküm ve tekrar montaj masrafları 
yüzünden bir hayli azalacaktır. 

Endüstri sahasında tecrübe sahibi olan herkes 
için cevaplandırılması tabiî olan bu meselede, da
ha fazla şeyler söyliyerek vakit kaybetmeyi lü
zumsuz addetmekteyim. 

Buna mukabil olarak, orman sahasına bir mi
haniki hamur tesisatı kurmak veya yeni temin 
edilen şlayferleri ormanlık bir mmtakaya yer
leştirmek, sualin uzun boylu münakaşası bir kıy
met ifade edebilir. 

Bizde kullanılanlar gibi bir şlayfer takriben 
senede 15 000 F metre küb odun sarfetmektedir. 
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Yukarda konulmuş bulunan tabeladan anlaşıla
cağına göre meselâ, Bolu veya Düzce böyle bir 
tesisin kurulması için hammadde bakımından mü
sait olabilirdi. Yalnız yukarda verilen şlayfer 
odunu miktarının devamlı bir orman işletmesinde 
garanti edilip edilmiyeceği sualine, evvelâ Orman 
Genel Müdürlüğünün, garanti edilir, şeklinde 
müspet cevap vermesi lâzımdır. Mihaniki odun 
hamuru piyasaya % 45 lik ıslak mal olarak, veya 
% 90 lık hava kurusu mal olarak arzedilmektedir. 
Bir ton hava kurusu odundan takriben 1,5 ton 
yaş mihaniki odun hamuru elde edilir. Bu hale 
göre odun yaş mihaniki hamura tahvil edildiği 
takdirde, nakledilecek malın miktarı artıyor de
mek olacaktır ki, bu da tabiatiyle rasyonel değil
dir. 

Kuru mihaniki odun hamuru istihsali için ise 
burada ihtiyaç vardır; bu da yeni bir buhar san
trali kurulması ve kömür lüzumunun ortaya çık
ması mânasına gelmektedir. Bolu havalisinde 

'linyit kömürünün bulunduğu söylenmekte ise de 
bunun ne kadar olduğu bilinmemektedir. Keşfo-
lunmuş bulunan filizin pek de zengin olmadığı 
ve bir mıntakada artık bitmiş olduğu ifade olun
maktadır. Bu takdirde belki de kömürün kam
yonlarla Zonguldak'tan getirilmesi icabedecektir. 

Buhar kazanı, bir kurutma makinası ve bunlar 
için lüzumlu binaların kurulmasının tesisat mas
rafını ehemmiyetli derecede yükseltecekleri ta
biidir. Bundan maada da kurutma ameliyesi 
çok pahalı bir iş olup, 1 ton mihaniki odun ha
muru için 1,4 ton buhara veya takriben 200 kg. 
kömüre ihtiyaç vardır. Halbuki mihaniki odun 
hamuru tesisatı İzmit'de kaldığı veya yeni şley-
ferler orada kurulduğu takdirde, istihsal edilen 
mihaniki odun hamuru doğrudan doğruya kâğıt 
fabrikalarına pompa edileceği için kurutma tesi
satı ve işletme masraflarına İzmit'de lüzum ol-
mıyacaktır. 

Bir şlayfer için her şeyden evvel enerjiye lü
zum vardır. Ve beher şlayfer için bu miktar tak
riben 1000 ps civarındadır. Bolu'da da Düzce-
de de bu miktar elektrik verebilecek bir kuvvet 
santrali mevcut değildir. Bu hale göre şlayferler 
bu mıntakalara kurulduğu takdirde termik veya 
hidroelektrik kuvvet santralinin de kurulması 
iktiza edecektir. Termik santralde mahrukata ih
tiyaç gösterecek ve bu miktar bir ton mihaniki 
odun hamuru için takriben 1000 kg. a baliğ ola
caktır. 
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Mütalâa edilen, şıkka göre 1 ton odun yerine 

750 kg. mihaniki odun hamuru, 1000 kg. kömür, 
ceman 1750 kg. lık bir yükün nakledilmesine ihti
yaç hâsıl olacaktır. 

Bu havalide hidroelektrik santral kurmak 
imkânlarının, nehirlerinin su muhtevasının az
lığı ve gayrimuntazamlığı dolayısiyle bir hayli 
kısır olduğu kanaatindeyim. Burada bir şlayfer 
kurulduğu takdirde, su vaziyetinden dolayı 
şlayfer işletmesi de varyabl olacak ve bu yüz
den rantabilite düşecektir. Birkaç müstesna hal
den sarfınazar edilecek olursa, hâdiseler küçük 
hidroelektrik santrali tesisi için para harcama
nın yanlış "olduğunu göstermektedirler. Bugün 
Türkiye'nin muhtaç olduğu şey, bu konuda bü
yük bir kuvvet santrali ve esaslı bir cereyan 
hattı kanevasıdır. Başka memleketlerde edinilen 
tecrübeler yeni endüstrilere imkân hazırlaması 
noktasından, büyük santraller kurmanın doğru 
olduğunu ispat etmektedir. Yukarda zikredilen
lerden maada, bir de fabrikasyon suyuna ihtiyaç 
vardır. Edinilen malûmata nazaran, bahis mev
zuu olan orman sahalarında temiz ve berrak fab-
riksyon suyu bulmak gayet zor olacaktır. Bolu 
veya Düzce'de böyle bir tesis kurulduğu takdir
de, büro, kantin, atelye, işçiler ve memurlar 
için lojman,ve diğer sosyal tertibata ihtiyaç ola
caktır. Bütün bunların yapılması para sarfına 
vabeste bulunacak, halbuki İzmit'te iki şlay
fer'in yerleştirileceği binadan maada diğer hu
suslar için hiçbir para sarfına ihtiyaç hissedil-
miyecektir. 

Bu mmtakalara demiryolu yapılmadığı müd
detçe nakliyat gayet zor ve pahalı bir iş man
zarası arzetmektodir. Kara yollarında nakliyat 
yapılması imkânları nazarı itibare alındığı tak
dirde, bu husus yolların yer yer çok meyilli ve 
kavisli olması, Kışın kar bulunması, ve saire 
gibi diğer iklim şeraiti muvacehesinde gayet 
müşkül olacaktır. Yaz aylarında ise nakledile
cek mihaniki hamuru yolların iyi olmamasından 
ve tozlu bulunmasından dolayı kirlenecektir. 
Bu konuda bâzı kimseler tarafından yapılmış 
olduğu gibi Şimalî Anadolu şeraitini, Cenubi 
Bayern memleketi ile mukayese etmek kabil de
ğildir. 

Cenubi Almanya'da su kuvveti, fabrikasyon 
suyu, orman, meskûn mıntaka, iyi yollar mev
cut olduğu gibi, her şeyden evvel de en yakın J 
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sarf yerine (fabrika mahalline) olan uzaklık da 
gayet kısadır. Buralardaki basit tesislerde 
şlayferler direkt olarak su türbinlerine bağlan
mış ol tıp mihaniki odun hamuru yaş olarak ran-
tabl bir şekilde istihsal edilmektedir. 

Yukarda serdedilen mütalâalar Şarki Ana
dolu Çoruh havzası şeraiti içinde esas itibariy
le caridir. Senevi ne kadar odun verileceği hu
susu henüz müphem bulunmaktadır. Bu konu
da istemiş olduğum malûmatı, alamadım. Ma
mafih bir zamanlar her sene verileceği söylenen 
senevi 50 000 F metre küb odun miktarı, her 
halde bir hayli yüksek olarak tahmin edilmiş 
olmalıdır. Bu mmtakadan her sene mihaniki 
odun hamuru istihsali için katedilecek odun 
miktarının 10 000 F metre küb - 15 000 F metre 
küb civarında olmasının hakikata daha yakın 
olacağı kanaatindeyim. 

Nakliye ücretleri burada da çok yüksektir. 

Yalnız Borçka'dan Hopa'ya kadar 36 km. 
lik kara yolu nakliyatı kamyonla beher ton 
için 5 TL. sına mal olacaktır. Bu fiyat yolların 
vaziyeti ve mevcut meyiller dolayısiyle tabiî 
addolunmalıdır. Hopa'dan İstanbul'a kadar de
niz nakliye ücretinin beher ton için 15 TL. sı 
olduğu ifade olunmuştur. 

Burada, Şarkta da bir hidroelektrik santrali 
inşa edilmeli ve bu nehrin akış intizamının 
ayarlanmasmdaki müşkülât ve diğer bâzı sebep
ler yüzünden ana ırmak üzerinde değil de bir 
tâbi üzerinde kurulmalıdır. Borçka havalisinde 
nehir vadisi gayet dar olup esas itibariyle mi
haniki hamur tesisatı için yer bulunsa bile odun 
hamuru için lüzumlu odunlara bir istif v«ya de
po mahalli bulmak gayet zor olacaktır. Hopa'
da liman yoktur. Bu yüzden bilhassa kış mevsi
minde buradan muntazam nakliyat yapmak ga
yet zor olacaktır. Bunlardan maada, yukarda da 
izah olunduğu veçhile büro, buhar santrali, 
kurutma makinası, atelye ve binalar ve işletmey
le alâkalı elemanların yerleştirilmesi için loj
manlar ve saire gibi oldukça toplu tesislerin ora
ya kurulması tabiatiyle lüzumlu olacaktır. 

Ağaç kesilmesi şeraiti arazinin fazla meyilli 
olmasından dolayı zordur. Şahsi kanaatime göre 
bu proje şimdilik 10 sene veya daha uzun bir 
müddet için tehir edilmelidir. Yukarda izah edil
miş bulunan noktai nazar saman selülozu veya, 
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hammaddesi saman olan diğer fabrikanın da 
samanın mebzul olduğu mıntakaya nakledilmesi 
sualine bir cevap teşkil etmektedir. Devamlı bir 
prosede ile meselâ (defibratör) samandan yarı 
kimyevi selüloz istihsal edilmesi zamanı geldiği 
vakit bu konu da yeniden müzakere ve münakaşa 
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edilmelidir. 

Aynen aslından alınmıştır. 
16 . XII . 1949 
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Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdülgani Türkmen 
d) 
Rasdm Yurdman 
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ÎÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Refik Koraltan (I.) 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Sait Koksal (I.) 

ÎSTAKRUT. 
Cihad Baban 
Celal Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Ferzi Çakmak 
(t) 
Meklri Hikmet Gelenbeğ 
Fuad KöprüHi 
Recep Peker (I.) 
Ahmet Kemal Silîvrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(î.) 
Hüseyin Cahit Yalçm 
Senfhi Yürüten 

IZMÎR 
Şevket Adalan (Bakana 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekba|i 
Atıf inan 
Rahmi Köken (t.) 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktom 

B : 27 9.1 
Dr. Kâımran örs 

KARS 
Akif Eyidoğan 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
Faik Sel«r 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Doğan 

KIRŞEHİR 
Sa'hir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KONYA 
Fatin Gökmen (I.) 

KÜTAHYA 
Halil Benli (î.) 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet ihsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
ihsan Şerif Özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Cafer özelçi 
Abdülkadir Taşangil 

MANİSA 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoglu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
(Bakan) 

[Açtk Mille 
Antalya 
Erzurum 
Kırklareli 
Samsun 
Tosgad 
Z«ng*ldak 

.1950 0 : 1 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil idil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 
Abdülkadir Kal'av 

MUĞLA 
Neeati Erdem (î.) 
Asım Gürsu 
Nuri Özsan 
Dr. Milat Sakaroğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Eeer 
Halid Mengi 
ibrahim Refik Soyer 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Hasan Cavid Bslûl (I.) 
Dr. Fahri Kurtuluş 
(ÎO 

Fuad Sirrnen (Bakan) 
SAMSUN 

Hüsnü Çakır (Bakan) 
Ömer Karataş (I.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener 

tv ektilikleri] 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Kasım Gül'ek 
Sinan Tefeelioğlu 
Hilmi Uran 

SINOB 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tirkeş 
Abidün Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak (I.) 

TRABZON 
Danig Eyiboğlu 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
(Başkan V.) 
Hasan Saka 

URPA 
Osman Ağan (t.) 
Atalay Akan 
Esat Tekeli 

W A %.• 
VAN 

ibrahim Arrat 
YOZGAD 

Celâl Arat 
ZONGULDAK 

Ali R. Ineealemdaroğlu 
(t) 
Sabri Koçer 
Nuri Tarhan (I.) 

6 



B : 27 9.1.1960 0 : 1 
Gördes Kasabasının nakledileceği Kocamuttak mevkiine yaptmlacak meskenler hakkındaki kanlna 

verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki *Tarhan 
Esad Ura» 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Oevad Akkerman 
Mebrure Afesoley 
tbrahim Rauf Ayaşlı 
Arif Çubukçu 
Muammer Eriş 
thsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Dr. Salbri Akın 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgi. îzzeddin Çalışlar 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katümıyanlar 
Açık Milletvekillikleri 

465 
258 
258 

0 
0 

201 
6 

[Kabul edenler] 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâ«nm Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tir^oğla 
ismail Hakkı Uzunçarşıh 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhli* Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BtTLtS 
Ziya Geboloğlu 

BOLU 
Hasan Cemil Çamhel 
Lûtfl Gören 
Cemil Özçağlar 
thsan Yalçın 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Fahri Bük 
Cemil öz 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
thsan Karasiağlu 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 

I Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Ahmet thsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Naim Atalay 
ismet Eker 
Hasene İlgaz 

DENtZLÎ 
Cemil Çalgütner 
Naili Küçüka 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalf a«il 
Osman Ocak 
thsan Hâmid Tiftrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELÂZIĞ 
Fuad* Ağralı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. tbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Eyüp Salbri Akgöl 
Salim Altuğ 
Şakir Ibrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
temaiî Hakkı Çevik 

* 

Kemal Zeytimoglu 
GAZÎANTEB 

Ömer Asım Atoroy 
Dr. Muzaffer Can'bolat 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Kâzım Okay 
tsmail Sabuncu 
Ahımed Ulus 

4 Fikret YüzeAh 
GÜMÜŞANE 

Hasan Fehmi Ataç 
Şükrü Sökmensü r 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Cüli 
Gl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Dr. Ali Menteşeoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Enis Akaygen 
Ekrem Amaç 
Ali Rıza Arı 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demircili 

i Dr. Nikola Fakaçelli 
Osman Nuri K8ni 
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Atıf ödül 
tZMÎR 

Bena'l Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Güîcüoğlu 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Mehmet BaJhadır 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esead Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurra'hman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
01. Abdullah Alptoğau 
Cemil Atay 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Türtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Uımay 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyamk 
ismail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 

B : 27 9 ,1 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkim 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Şefik Tugay 
Malhmud Nedim Za'bet 

MANİSA 
Yunus M. Alaıkant 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
ismail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Faik Kur d oğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar ftzey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullab Uslu 

MARAŞ 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmili Bor; ıı 
Şemsettin Ekmen 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kakv 
Yusuf Mardin 

.1950 0 : 1 
Dr. Aaiz Uras 

MUĞLA 
A indin Çakır 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
ibrahim Refik Soyer 
Şükrü Sıier 
Hüseyin Ulusoy 

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

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilenire 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Cav id Oral 
Dr. Kemal Satır 

SÎİRD 
Etem izzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Suphi Batur 
Cevdet. Kerim Incedayı 

SİVAS 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
K&mil Kitapçı 
Muttalip öker 

Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
Isımail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Reeai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Muatafa öaden 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Zekiye Dranaz 
Temel Göksel 
Raif Karadeniz 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarım/bıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sabır Sılan 
Mahmut Tan 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rü^tü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Ziya Ark an t 
Kâmil Erbek 
Sırrı t çöz 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 
Ahmet Gürel 
Naim Kromer 
Orhan Sevfi Orhon 
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[Oya katılmîyanlar] 
AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldağan 
Mehmet Aşikar 
Hazim Bozea 
Kemid özçoban 
Ahmed V«aİK>ğlu 

AĞRI 
Müftak Aktan 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekraan 
Rasit Börekçi 
Emin Halim Ergun 
Issaet inönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Dr. Ahmet HâmitSelgil 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Rasih Kaplan 
Nurüllah Esat Sümer 
(t.) 

AYDIN 
Neşet Akkor 
öl . Refet Alpman 
Mitat Aydm 
Emin Bilgen (î.) 
Dr. Mazhar Germen 

BÎLEClK 
Memduh Şevket Esendal 

BÎTLÎS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hıfzırraihman R.öymen 
Celâl Sait Siren 

BURDUK 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Zehra Budun? 
Aaiz Dura 
Ahmed Münir Erhan 
MııMis Erkmen 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
(t.) 
Abdürrahman Konuk 

Muhittin Baha Pars 
(t) 

Faik Yılmazipek 
ÇANAKKALE 

Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 

ÇANKIRI 
Gl. Zeki Soydemir (I.) 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpvar 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl (1.) 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Haindi Berkman 
A'bidin Ege 
Hulusi Oral 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli (Bakan) 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı (1.) 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Şahit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (1.) 
Nafiz Dumlu (1.) 
Cevat Dursunoğlu 
MünİT Hüsrev Göle 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğuz 
Hatan Polatkan 
Ahidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Gl. Afir Atlı 
Cemil Said Barlas 
(Bakan) 
Bekir Kaleli 
Dr. Ahdurnahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Tevfik Ekmen 
Dr. Galip K. Zaimoğiu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Edip Tör 

HAKKARİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdülgani Türkmen 
(î.) 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih İnankur 
Refik Kocaltan (1.) 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Sait Koksal (1.) 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Cihad Bahan 
Celâl Bay&r 
(Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 

Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Fuad Köprülü 
Dr. Mim Kemal öke 
Recep Peker (1.) 
Ahmet "Kemal Silitvrili 
Hamdullah S. TanrıöveT 

(t) 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 

Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Atıf İnan 
Rahmi Köken (1.) 
Sait Odj*k 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kararan ö n 
Hasan Âli Ymoel 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 

KAYSERİ 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Refid Özaoy 
Faik Seter 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemaıl Doğan 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KONYA 
Miıtat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen (1.) 
Dr. Sadi Irmak 
Tevfik Fikret Sılay 

KÜTAHYA 
HalM Benli (î.) 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet İhsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A'bdurrahim U. Beydağı 
Atıf Esenbel 
Mustafa Naim Karaköylü 
Abdülkadiır Taşangil 
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MAlLAŞ 

Dr. Kemali Bayizit 
(Bakan) 
Rıza Çulhadar 
Dr. Kâmil idil 
Emdin Soysai 
Hasan Regid Tankut 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 

MUĞLA 
N««ati Erdem (î.) 
Asım GÜrstt 
Nuri Ü2»aıı 
Dr. Mitat Saikaroğlu 

MUŞ 
Hamdıi Dayı 
Halid Onaran 

NÎĞDE 
Ferit Ecer 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 

RÎZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Oarid Belûl (î.) 
Dr. Fahri Kurtuluş 
(t) 
Fuad Sirmen (Bakan) 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Ömer Karataş (t.) 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Keanal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Sinan Teketlitoğlu 

Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SÎNOB 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SÎVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Gl. Fikri Tirkeş 
Abidito Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Fayik Öztrak (î.) 

TOKAD 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
Ali Rıza Işıl 

[Açık Milletvekillikleri] 
Antalya 1 
Eruzunım 1 
Kırklareli 1 
Samsun 1 
YcHsgaid 1 
Zonguldak 1 

um 
Osman Ağan (I.) 
Ataıl&y Akan 
Vasfı Gerger 
Hasan Ora! 
Esat Tekeli 
Suut Keanal Yetkin 

VAN 
ibrahim Arvas 

YOZGAD 
Celâl Arat 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
Eımin Erifirgil (Bakan) 
Ali R. tncealemdaroğlu 
(D 
Salbri Koçer 
Nuri Tarhan (I.) 

\>m<\ 

T, M. M. M. Mmmevt 



Manisa Milletvekili Faik Kurdoğlu ye 7 arkadaçınm, Gördes Ka
sabasının nakledileceği Kocamutluk mevkiinde yaptırılacak binalar 
hakkında Kanun teklif i ve İçişler}, Baymdırhk ve Bütçe Komisyon

ları raj>orl̂ rı (2/lj5İ> t 

Yüksek ^af^njığa ;r--^ -^ -

ÎHşik olarak sunulmakta olan, Gördes'in nakli; mukarrer mahalde yapdafiak-taftaları hakkındaki 
iRfeaMto tasarısının, - ilgili komisyonlarca incelenmeğine • vö kânuniyet kespetmesiîie müsaadelerini arz 
ve ricaederiz. ; > 

Manisa Milletvekili Manisa Milletvekili ı Manisa Milletvekili Manisa1 Milletvekili 
F. Kurâoğhı * Y. özey ; H. ÖttaJkan D, M, N, Otaman 

Manisa Milletvekili/ , Manisa MiJletveMü'i Manisa lÖHetvekili ' 
61. A, R, Ârtmkal Ş.R, ffatipoğfa F.77$w ' : 

1. Yer kayıntısının başladığı tarih : 
Gördes bîlindeği üzere, Batı - Anadolu'nun Kundayı üzerinde kurulu, bilhassa halı; tötün ve çe

şitli meyvalârı ile tarih boyunca tanınmış kasabalarından biridir. Coğrafi bakımdan birçok yol
ların en tabiî kavuşak noktasından bulunmakta), çeşitli madenler ve orman serveti bakımından ise 
ihmali mümkün olmıyan bir önem arzetmektedifl. Bit şirin kasabanın çalışkan halkı, bundan sekiz 
yıl evvel, 23 . I .1940 gecesi, büyük ve şiddetlji bir heyelanla karşılaşarak günlerce sokaklarda 
kalmışlar ve daha az şiddetle, fakat hemen hemen arasız devam eden yer ıtayıntısının, bir mahal
lesi müstesna, bütün kasabayı tehlikeli bir harabizar haline getirdiğini goterek Hükümetten istim
dat etmişlerdir. ' 

2. Hükümet ne tarihinde haberdar olmuş v^ bugüııe kadar neler yapılmıştır 1 ; 
6". V . 1948 tarihli Faik İturdoğlu, Kâmil ÇJo^kunoğlu ve EL İST. Edgüer imzalı bir yazılı cevap 

talebine, Bayındırlık Bakanınca verilen 21'-. V ..' İ948 tarihli 6 - 85â, 7. - 322 sayıli yazıdan aynen şu 
satırları alıyoruz : 

(Gördes kasabasının heyelanı konusu, ilk defa Manisa Valiljginin Başbakanlığa ve îçişleri Ba
kanlığı üe Biakanlığımıza yazdığı 26 . I . 194Ö tarihli ve 569/8 sayılı yazışiyle Bakanlığımıza 
intikal etmiştir. Gördes Kaymakamlığının 24 . I . 1940 tarih ve 67/26, sayılı yazısına atfen, Bakan
lığımıza yazılmış olan yukarda âdı geçen yazıda, «son günlerde yağan şiddetli ye devamlı yağmur
lar dolayısîyie Gördes kasabasının Cuma mahallesinde ve Cenup kısmında ehemmiyetli çöküntü
ler meydana geldiği ve bu meyanda tehlikeli görülerek sekenesi tahliye edilen iki evin yıkıldığı 
ve kasabanın bulunduğu mıntakada heyelan meyeut olduğu ve bu yüzden htışusîe gelen yarıntı
lardan da su çıkmakta olması tehlikeli bir vaziyet arzettiğive bu kasabanın bulunduğa arazide 
ötedenberi heyelan vukua gelmekte olmasına mehni müstaeelen mahalline bir mütehassıs gönde
rilerek tetkik ettirilmesi» istenmiştir. . \ * ^ - " . . ^ ^ « R 

. Bu yazı üzerine Bayındırlık Bakanlığı derhal harekete geçerek bu incelemeleri yapmaya Siliş
leri Jeologu Dr. Eimmerman ile Manisa Bayındırlık Müdürü Yüksek Mühendis Mahmut Yonat'ı 
memur etmiş ye adı geçenler 4 Mart 1940 tarümide mahallinde gerekli incelemeler yaparak rapor
larını gerek Manisa Valiliğine gerekse Bakanlığımıza göndermişlerdir. 



Ş . Iirf. 1Ö40İ-*ert-Ml &m%ı rakorda : 
«Kasabanın bulunduğu yerin heyelan dolayısiyle tehlikeli bulunduğu ve ba§ka bir mahalle 

nakli zarureti me\cut olduğu, tehlikeye en fasla mâruz evlerin derh.at tahliy&şjyle kasabayı .ya-
taş yavâ^nrali -*6^bi istikametinde 1 fölbmetre'f -mesafe-de'yüksek plâi^aııalcİi* Gidilmiştir . 

' fifti-aıİettdatfcEsöfeaHjır y«ni#en >taiıima8î 'i^iıi':,reolti3& b̂ahrrmdau:̂  'tMtf -e<üten çgirisGİlilr. 4»akı-
.mından.d!ft'y&ygun?jQikB3 ploıadMipnın ineelpHmesi. ,igijr ÜlıyındırhkrBaisanlığı. Fyn Htyeti T Yüksek 
mühendislerinden Celâl Ulusan'Üa _„yjne, Manisa .Bayındırlık Müdürü Yüksek Mühendis 'Mahmut 
Yonat memur edilerek 27 . 11İ . *H&0 fatihinde m-ahaîHnde 'İrfcelemeler yapmışlar ve aynı tarihte 
raporlarını vermişlerdir. Bu raporda;: 

1. Kesikler mevkii; 
2. Çaîtılı mevkii; 
3. Kasabanın Cenup kısmında def e "karcısı; 

.^ :tf4.:-^«^ıw^^k f>ffla0fâî - ' : i.: •:•;>•. <-: .- '* 
; TİMaıfek! ̂ n^ttfcteli^ buıaJatfâaıı -en UMgtm olaiMaaın JKoeı&mptluk 
mekvii olacağı bildirilmiştir. 
•J^j^rftaı^itata Manisa .ili ıGrenel J&eçlsgmiu ^ l t j ; n ; 104Û :tardhli toplantsanda : 

B̂Aiç̂ büumkş feM,ketin icâp .et^r4iği gücün ne Belediye Bütçesi, me il bütçesi ve <ne,4e halk yar
dımı ile yapılamıyaoa^r >l̂ ;fBiuafWam işin Hük^n^tkıyüksek;himaye' ve şefkatine;terk erimesin
den başka çare bulunmadığı «e^3mhusus için de 37 73 ̂ r i ı J&muşıun Gördes'ev4M*ptiEh temennisi 
vilâyet kanalı ile Başbakanlığa, İçişleri 'Bakanlığına ve Bayındırlık Bakanlığına iblâğ edilmiştir. 

Sağlık Bakanlığının 18 .VI . 1944 gün ve 87.972/6 sayılı yazısında : 
Vakit gazetesi sahibi Hakkı Tarık Us'uü teklifi üzerine bugünkü kasabaya daha yakın olması 

dolayısiyle Kepez mevkiinin de tekrar bir incelemeye tâbi tutulması istenmiş ve bunun üzerine 
evvelki tetkikatı da yapmış olan Jeolog orV 1^mmermana 16 . VIII. 1944 tarihinde tekrar mahal
linde incelemeler yaptırılmış ve adı geçen, bu terkiklerin «neticesini 34 -Ağustos ,1944 tar.ihli .raporu 
ile bildirraişitir. Bu raporda : 

Şehrin yeniden kurulması -için <bir -mevki intihabında bütün dik şevli yerlerden kaçınılması 
ve ıbu .hususta mümkün olduğu kadar düz bir sahanın lâzımgeldiği aşikârdır. Koeamutluk mevkii 
ıbu yaldalşi isteklere .tamamen uygun bulunmakta ve jeolojik bakımdan da itiraza, mahal bırakma
maktadır. Kepez tepenin intihabı hususunda jeolojik bakımdan hiçbir mahzur, yoktur. Kum .çayı 
vadisinin şark .tarafından doğrudan doğruya Ciördesin karşısında ve .Salihli Şosasınm şimalinde, 
-halkın ,bir fkısmı tarafından-teklif edilen maltep«de,yan vadilerin dik yamakları hariç kılınmak 
suretiyle şark - garp istikametinden mürekkep şeritvari teraslardan takriben bin kadar evli bir 
şehri istiaba yeter büyüklük de bir kısım,mevzuubahis olabilir. Şehrin ilerde tesis edileceği .-mahal
lin katî olarak intihabında yalnız, jeolojik vaziyetin <Leğil, aynı zamanda diğer .bir «ıra .unsurların
da tesiri bulunduğu için, jeolojik vaziyetleri itibariyi^ maksada tamamiyle, .uygun olan .mevzuubahis 
Kocamutluk, Kepeztepe, Maltepeden ibaret üç mevkiden birinin intihabının bir şehircilik mütehassı
sına terk ve havalesinin muvafık .olacağı » kanaati ^izhar edilmiştir 

Ru sebeple Bakanlığımızca mahalline gönderilen Şehircilik Fen, Heyeti T . Mimarlarından ,Muzaf-
fer Berbeifoğlu ile Manisa bayındırlık Müdürü Y. Mühendis Feridun Semi irs'in .müşterek .tanzim 
ettikleri 14 . X . 1944 tarihli raporca : 

« Şimdiki kasabanın en yüksel*: noktasından İSO metre "yüksek olan bu yere çıkmak için. çok müş
külâtla takriben 4 kilometre uzunlukta bir yol .yapmak ieabetmesi, ana bir yol üzerinde bulunmama
sı tamamiyle'kayalık bir arazi üzerinde bulunması,ve şedaidi hav/aiyenin fazlalığından . dolayı ge
rek insan^ğerekse hayva.nlajrıri.barındmlmasımn.çdk güç 'olacağı, bu sebepten Maltepe mevkiinin daha 
elverişli bulunduğu, ancak'bu mevkide de'kâfi miktarda su'bulunmadığı için su meselesinin de halli 
lâzımgeldîği » bildirilmiştir. 

Bu rakorun ilgili makamlara göndetilmesinden sonra : 
' ^ a ı i i ^ ilinden etluıan 15 V'321 . H&M tarihli/16 . İ t i l . 1944 tarihli, yazılarda, kaza belediye 

meclisinin:I4."%l .1944 içfimainda tanzim ver'kabül ettiği temenni mazbatasında, Maltepe mev-

,L :(&f£&m*Ml) 



hainin, kasaba halkının birçoklarının geçim vasıtası 4e miktarı mahdut kıymetli zir^afc^|rl#iftıû^pı|t-
sındoa deto, .£§i£iy| iMae^ m^nimda 
buluBaft£^ir :^^wxuw, Köiftı̂ -ftsıain obüpftam^ıa* ^ei^^dçhi ^ar^^r-,bakıoîa^nrh&^ı*.t^twn 
etmemiş olduğundan, bit"nakil.işi için bütün aı^ulajrm plân ve projesi yapılmış buJ^^^İK^asşut^; 
meyMk»zoâ»İfe ^p l^ iğ fe^e Jkm «fg^ent ön«e s^ . t j ^ i i ş t o ^ ^ B ^ ^ ^ i ^ ^ ^ l ^ JkfeMOr bubşjduğu 

Gör^SuKag&bmiıayit nakjgdileeeğiayer h a k k ı n d ^ B a ^ y ^ l ^ ^ t e ^ i ^ ^ f c ^ ^ 
ve istekler üzerine: n 

Şehircilik Fen Heyeti yüksek niHM$taua^&.-^ 
d e r j l ^ ye a4j>jgşpc^ı,yermişîOİd»^ajpı^ tarüıU ^ p o r ^ , « v v a l ^ a n f ^ n ^ . - ^ ^ ı n p ^ ^ m%e#4jr 
Celâl Ulusan'm fikrine tamamen iştirak ettiğini ve Kepez Tepe^«4w^Ptoîkw^aig^4frejâşU* pİv. 
ma4?|pn&u!kajf«1 Sf^l4&ı J£f&(^ .meylöiı^j k^^ 
kep^î^r.aj^niHpIs^p^topân ^ f i M ^ ^ ^ t e a ^ ^ . M k J î ^ i B ^ ^ ğ ^ t t n f t ^ ç l ı n . y a « ü ^ r « ^ f ette»»?,,, 
den,,al^ma^«i!İnta^edeC(eğİQİ ver su. tesjsa&nın; da.fa-zİ4,maB^£U olafia&nı:»? 

BiA$n?erefej uygun) flkajyapeiğını. bildirmiştir.. 
Bundan sonra dahi tevali; eden şikâyetlere son, y*riime&,Ü3ere;: 
Bâ aıalifH f^ehircilik Fen Ileyeti Müdürü Y. Mühendis $&»ar, Orhan Alsa© şehircilik uzmanı 

Pr,.aQ$İŞReib,y« jeolog Dr. Lahn'den, müteşekkil b)n l^yştaı^Çîöîjdfls-e gönd^lme». tensip edilmiş 
ve a^ıgeçenler 4 Nisan, 1048 de mahalline göndeji|lmi$fc&, Bu> h^est^yeruadş, olduğu 27 . IV . 1948 
tarihli raporda: 

«JŞasftbanın bugünkü yerde kalmasının imkânsı^ oldjığu, Koeanmtlukv n^evkünin bugündü ka-
"sabay^e^ı yakın.ye en.sağlam yer olduğu ve diğe? teklif .edile» yerleri».hiç birisinin, bu vasıfları 
haizfiQİû>a!qijiğısç. 

Bildirilmiştir. Bu rappr Bakanlıkça tasvip olunmuş-ve.mahalline, de bildirilmiştir. 
Şimdiye kadar yapılan işler: 
1. Ks^ato^ı nakjedileeeği; yeçin: hali hazır h^ritas^ı belediyesi toraimdaift^yaptOTjtoUft,^© Ba

yındı r^ Baİ5aö^g^<mfo3îaiitiftlştır. ı 
2. Yeni kasabann imar plânı Bayındırlık Bakanlığınca yapılmış, ve onanmış ye k a ^ l a r ^ f i a s l 

işaretlerle aynen zemine tatbikrtedjlmiştir. • . . - , 
3. 370 000 lira sarfiyle yeni kasaba yerine demir borularla su getirilmiş ve sokaklarda yedi 

muhtelif yere çeşmeler yapılarak su verilmiştir. 
4. Belediye tarafından on evin yapılmasına başlanmış ve bunlardan 7 si ikmal edilerek kulla

nılmaya başlanmıştır. -,\: ,. % , = : • 
5. Belediyece çarşıda 24 dükkân ve halde de fc> dükkân inşasına başlanmış ve mühim kısımla

rı ikmal edilmiştir. Belediyece yollar ağaçlandırılmış ve spor alanının toptan tesv^e^ yj^pılarak 
inşaata *l|âjgfr bç^\va*jyete getirilmiştir. 

6. Halk tarafından bir han inşa edilmiş ve kullâVıılmasına da başlanmış, aym&r^ ara<4fcJmk' 
men inşa edilmiştir. • <>'",-'•. 

7. Orman İdaresi tarafından kasabanın?-:kenarujdair^vâr^binaları inşa edilmekte olup bir kısmı 
ikmal edilmiştir. 
* 8V Yeni: kalabanın eski'kasabaya iîtisakım temin edecek Akft^ar'- ÖŞfedes yoltateminşası Ba
yındır la ^kanliğinca taahfcÜıâe. bağlanmış, ve kısmen ^ k edilmiştir: ; 

9. Hükümet konağı arsası istimlâk edilmiştir. 
t^lmasPdüjulîüîen işle* 4 
İ M a n î »bütçenin; Bâ^ûıdirîık bakanlığı kısmına sel^yaögın, heyeİâ%J | ^ |||tler#Bn: z « r gS^ 

ren toÖîğeîere yardım-yapılmak üzere her yıl muayyendir öö^^k l&nulatakfiifo: Itfö'ytittHİrb'a 
ödenenin miktarı. 118 935'IîrâpUr, ;""*' "'• 

Mutaakıp yiÛâr bütçesine, konacak ödenek nispJBtincLe münhamran^es^erde nakledSifee^lf fakir 
. halkın evi#riniiı inşâsını şağ|âfiaat: üzere, yardim, yapılması ^üşlhülmtee^it. 

(s« &w*ıMttk 



~. 4 -
Yapılmış işler : . • 
a) Yeni bir hükümet konağı inşası için 250 OOCt liralık bir ödenek ayrıİmışsa da - 1Ö48 - son 

günlerinde koordinasyon heyetince yeni inşaata başlanmaması hakkında alman karara uyularak 
intizar edilmektedir. .••'-• 

ib) Sel, yangın ve heyelan gibi âfetlerden zarar gören bölgelere yardım yapılmak üzere 
1948 yılı ödeneğinden geçen yıla nispetle bu yıl -1948 fazla konan 68 935 liranın yeni kasaba
ya nakledilecek halkın fakir olanlarına verilmek üzere Gördes Belediyesine gönderilmesi mukarrer 
olup bu para ödenmek üzeredir. 25 . XI . 1948) t 

8. İlişik tasarının Yüksek Meclisin tasvibine arzdaki sebepler: 
Yukarıya aynen naklettiğimiz resmî beyanat ile de kâfi derecede belirmekte ve sadece şu muta-

lâalarm da ilâvesi ile yetinilmektedir: 
1. 1945 Bütçe raporunda, vaziyeti inceliyen Bütçe Komisyonu, Hükümetin bir kanunla gel

mesini temenni etmiş ve mütaaddit hazırlıklara rağmen böyle bir teklif bugüne kadar gelmemiştir. 
2. Mahallinde tetkikat yapan mütehassıs raporlarında tehlike her an için varit olduğu da be

lirtilmiş ve tabiatin böyle umumi-bir tehlikeyi bu derecelerde ihtar ettiği vaziyetler ender olduğu 
işaret edilerek katiyetle ve müstacelen nakil lüzumunda ittifak edilmiştir. 

3. Halk da bu tehlikeyi görmüş ve idrak et miş bulunmakta ve daha bati şekilde de olsa heye
lanın devanı ettiğini görerek birçokları bir inhidam vukuunda tehlikeyi azaltmak içİriüst katları
nı etrafı kilimlerle çevrilmiş ahşap iskeleler haline sokmuş bulunmaktadır/Kasaba pek,az kısmı müs
tesna bugün bir harabe halinde bulunmakta ve halk 8 yıldır bu ıstırabı çekmektedir. 

,4. Halk umumiyetle fakirdir. . Eski. kasaba yıkıntılarından kurtarabildikleri inşa maddeleri 
yarı yarıya çürümüş kerestelerden ibarettir. İl Meclisinin iki işaretli kısımda naklolunan kararın
dan da anlaşılacağı üzere Hükümet yardımı olmadan bu kasabanın naklini temine maddi, fiilî imkân 
yoktur. Yapılan ve Hükümet idareleri de nakledilmemiş olduğu için metruk kalan binalar da buna 
teyit etmiştir. 

5. Böyle bir felâketle karşılaşan kasabayı, yeni yerinde, asla lüks değil, fakat ucuz, temiz ve 
sıhhi bir manzume halinde nakil ve Cumhuriyetin güzel ve model bir kasabası halinde tesisteki çeşitli 
bakımlardan önem ve lüzum aşikârdır. 

İlişik tasarı bu mülâhaza ve bu duygularla sunulmuş bulunmaktadır. 

İçişleri Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
içişleri Komisyonu 23 . / / / . 1949 

Esas No. 2/151 * 
Karar No. 25 

Yüksek Başkanlığa 

Manisa Milletvekili Faik Kurdoğlu ve yedi 
arkadaşı tarafından verilip, incelenmesi komis
yonumuza da havale buyurulmuş olan Gördes 
Kasabasının nakledileceği sahada yapılacak bi
nalar hakkındaki Kanun tasarısı ve gerekçesi, 
teklif sahiplerinden bir kısmı ve içişleri, Ba
yındırlık, Maliye Bakanlıkları temsilcileri ha
zır bulunduğu halde okunup incelendi. 

Gerekçede aynen nakledilen resmi işlemler 
safhalarından da anlaşılacağı veçhile 1940 sene

sinde tehlikeli ve umumi bir hal aldığı görülen 
heyelan ve bu ana kadar yapılmış muameleler 
üzerinde duruldu. 

Alman tamamlayıcı malûmata göre halen 
3962 nüfusu ihtiva etmekte olan ilce merkezinde 
mevcut ceman 898 ev, iki boyahane, 19 halı ma
ğazası ve 83 ticarethaneden: 

1. Cuma Mahallesinde 29,4, Nakipaşa Ma
hallesinde 190, Cami Mahallesinde 189 ki, ceman 
673 ev iki cami, üç kahvehane, bir boyahane, se-

( S. Sayısı t 111) 



Idz halı mağaran bilhassa, 
2r Kurtuluş ve Divan ttAbaUefer&eU. ile 

225 ev, Bir boyahane, hır hah mağazası ile di
ğer mefcani ise.*Pek an müstesna* derece, derece 
heyelandan fiilen zarar görmüş buluninajcta, 

3. Bayındırlık temsilcisi olarak komisyonu
muza gelmiş olup, mahallinde tetkikata iştirak 
ettiği anlaşılan daire reisinin ifadatına nazaran 

heyelan halen de arasız devam etmekte olup, me
selâ bilhassa yer kayıntısma mânız mahalleler 
sahasinda bulunan kabristanın Kuzey istikame
tinde 25 metrelik bir mesafeye kaydığı, yukarda 
2 işaretli fıkrada arzedilen binaların en sağlam 
sayılanlarının bÜe şakul tatbiki neticesinde teh
likeli heyelan tesiri altında bulunduklarındı an- -
laşıldığı, kasabanın d#r#te üçü itibariyle kıs
men, veya tamamen yıkılmış veya her an t tehli
keye mâr^z, \â& halde ojunj, heyeti umumiyesi 
itibariyle kasabada teknıkman en kısa müddet
ler için bile emniyette, 3avılabilecek tek nokta 
bulunmadığı ye ba#an,jbu şartlar içinde kabili 
tasavvur, ve izah.olmayan.ıstıraplarına son ver
mek bakımından olduğu kadar, her an mâruz 
kalabilecekleri tehlike bakımından da bir an 
evvel*.k$tm,.surette; tesbit edilen Kocamutlnk 
mevkiindeki yen) kasaba mahalline nakledilebil-
melerini*, temin, gerektiği; 

,4. Maliye Bakanlığı temsilcisinin beyana
tına naaaran, yeni kasaba mahallinde inşâsı için 
gerekli ödeneği 194& Bu^çesme konmuş olan 
Hükümet konağı binasmın. Saka Hükümetince 
aluııri^/.tasarruf t«.dbirleri.ara«ûda inşası talik 
edilecek binalar meyanma. alınmış olmasın-
dan dolayı .halen tahgja&tsiz kaldığı: 

5. İçişleri Bakanlığı temsilcisinin de teyit 
ettiğine nazaran mahalli belediye bütçesi 1544 
te * 19 â0&; 1$$5 te 2& DOÖ, İ94B da 2 5Ö0 Ura 
bakanlık yardımfyle: birlikte 2$ 000, 1947 de 
4 50Cf rfra' bakanlık yarâımiyle birlikte 38 890, 
1948 de;'4 2ÖÖ îifâ bakanlık yardımiyle birlik
te l 4^125 liradan ibaret olup, hörmal ihtiyaç-

. larinı' bile karşıhyabilecek variyette olmadığın
dan belediye bİnaanm' temini inşası için de 
bit* yardmıİLfeiil{tt ihtiyâç' bulunduğu; 

M6. JJijr iĴ okiEil̂  bir ortaokul, bir cami* bir Te-
vir veieczam%.l4r pc*ta», telgraf ÎVÇ telefon mer
kezim bir adliye ve ceza evi,-bir hal, bir otel, bir 
koçhsn, bir tütün, depomıj bir jandarma dairesi, 

(S. Sav 

bir zira&t bft^kâ^ı, bir l*fım nienıuı-teSü;binasmâ 
ve tohura ıslah ve fidanlığa ihtiyaç katî olup bir ' 
tejkel binası ve bütün fideliği ve lâborutuvarı te
sislerine de vakıflar raUdüsİtiğü vr'diğer îlgiü 
teşkilâtm bu hususta gerekli tahsisat tedbirleri
ni (ferhaî almaları gerekeceği; 

j 7. Kasabanın tenvir ihtiyaçlarını temin için 
İeMeri Bakanlığınca projesi yaptırılmak ve yüz 
bin Ura tahmin, olunan masrafı fondan verilmek 
üzere derhal gerekli kararın verilmesi de lâzmı-
geleeeği; 

I ı • . • 

• 8. İnşaat ve nakil masraflarını asgariye in
direbilmek bakımından da; yeni kasaba yeri ile 
Gördes-Salihli ve Kocamutluk ile Akhisar 
arasındaki şoseler müstaceien, yeni kasaba mer
kebi ve belli başlı köyleri arasındaki ana yolla
rın da doğrudan doğruya Bayındırlıkça yardım 
suretiyle temin edilmelerindelâ zaruret aşikâr 
bulunduğu; 

[ 9 . Ve herhalde bu kadar ' Uzun müddet bu 
derecelerde İstıraba mâruz kalmış kasabanın, 
tamamen bakir ormanlar içinde1 olduğu anlaşı
lan yeni yerinde en sıhhi v> modern oir Cumhu
riyet kasabası halinde yeniden teşkilini icabetti- ' 
ren çeşitli sebepler, ve burasını en sıhhi merkez
lerden bîri halinde idame ettirmek bakımından, 
ye!ni kasaba yerini çevrelıyen ormanlar sahası-
nın muhafaza ormanları arasına alınması konu
ları üzerinde geniş konuşmalar oldu. 

Netice : Teklif tamamen yerinde görülerek 
tasarısının maddelerine geçilmesine, karar ve
rildi. 

A) Tasan, maddelerinin aynen kabulüne;.. 
i B) Yukarda 4 - 9 işaretli fıkralarda yazılı ' 

hususların fiükömetçe nazara almma«mm te
mennisine ve • resmi ve zaruri binaların âzami 
süfratle ikmal ve tesisi çeşitii bakımlardan el
zem bulunduğundan gereklerinin süratle yapıl
ması icabedeceğinin ve durumun hususiyeti bu 
inşaata diğer tasarruf tedbirlerine tâbi tutul
muşlar arasında mütalâaya asta imkân veremi-
yeiccğfaden, bu yolda Hükümet binası için ev
velce alınmış kararın teessürü mucip olduğu
nun ve bunun da diğerleriyle birlikte temin «dil
mesi zaruri olduğu kanaatinin belirtilmesine oy-. 
birliğiyle kaşaı;* yerildi 

i Havalesi veçhile Bayındırlık Komisyonuna 
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Bayındırlık Komiyonu raporu 
7 .rv, um 

Yüksek BaşkanUğa 

Ma^isöiiMUiötsekâii Faik/ KuMkğiui • ve yedi. 
a r k a d a tjft;oailgid&»(, sunuiög incelenmesi Ko^r 
misgft)&sms*3da hamla. buy^ulmuş <nlan «<jik*-„ 
des kasabasının nakledileceği Koeanuıtluk .mev
kiinde yaptırılacak binalar harındaki kanun 
tasarısı» ye gerekçesi, İçişleri Kojrıisyonu rapo-, 
rn ile birlikte, Bayındırlık, ve tçişleri Bakanlık
ları, temsilcilerinin ye teklif sahipler inden Faik 
Kurdoğlu.'nun huz.uriyle okundu., 

Tümü üzerine geniş konuşmalar.ı yapılarak,, 
bu arada Bayındırlık, ve İçişleri BakanJjilflarv 
temsilcilerinin İçişleri Komisyonu raporuna.; alı
nan mütalâa ve beyanlarını tekrar ettikleri ve 
kasabanın bir an evvel yeni yerine naklini te
min etmekte teknik bakımdan kesin zaruret bu
lunduğu mütalâasına Hükümetçe de iştirak 
edilmekte olduğu görüldü. İstinat edilen rapçr-, 
larm muhteviyatı ve durumun filhakika bunu 
gerekt&âiğ*;1 mahallî ve şahsi teşebbüs ve im-
kâıpteısa b^ftkjişiirak. bu^ne^eeınır^eıaim fidleıı 
kabil Qrlaj^ae^mçl&& sarfından;:,. bu. tarzda 
ve?, böyle bir sebeple, .tümü ile ifcakli*,hayati bi« 
önem ve iye4il4kTarz$den bir, kasaban»^ ç̂ şjJÜa 
bakımlardan. HüfcTwaetin: yarçto -v& ı.esasla • İlgi- . 
sine;ihJtjya#:,göster eç-eğA ve tekliön bu, maksatla-
denpiş e^jjmiş asgari de denebilecek mütevagâ. 
esasları*ih%^ ettiği, görülerek tüınü ile müzake
reye, değer olduğuma,; kajrafl verildikten SGnra 
maddelere geçildi. 

Madde 1 : Umumi hatları itibariyle Erzin
can hakkındaki kanunun birinci maddesi esas
larıma mütenazır olarak kaleme alınıp İçişleri 
Komisyonunca da aynen kabul edüdiğ* gör-tüen 
bu maddede; 

2 000 000 lira ve ihtiyaç, 
Gördes vaziyetinin özelliği dolayısiyle kul

landığı anlaşılan «Bina» mutlak tâbiri, 
Birçok kasabalarımızda olduğu gibi, tapu

suz mesken sahipleri de bulunabileceği,, 
Ve nihayet yaptırılacak binaların tevzi sıra

sına ait prensip noktalarından geniş konuşma
lar oldu. 

Neticede: 
Ortalama 4 Û00' lira itibari ile bu miktarla 

ancak 500 ev yaptırılabileceğine nazaran, «bina» 
kelimesinin «mesken» olarak tashihi ve İçişleri 
Komisyortuntm k^misyoı^um^ieaı tamamen iş
tirak edikadş! olan temenniitem veçhile, Devlet 
ve< Belediyeye ve Hıasusi İdareye aifr otoaak iüze-
re yapılması^ ioabedecek; mefeani için, Hükümet
çe ayrıca yardım derpiş edihıaasi ve müiökün 

. olajfc ivedilikle' temin edilmesi lâzım ve zaruri 
olduğu, geriye kalacak ı mesken ihtiyaçlarının 
imkân, nispetleri, püşa# olanlar ıtarafrodan, tes
pit edilmiş .piâııla^gfer^ğinfia .uygun, şelçil^e; i^ 
gililerce doğrudaın doğruya- ve baökaJamn ve 
bilhassa Emlâk, ye Kredi.. Bankaşınm nocma^ 
usullerle sağlayacağa, kredilerh inşası. imkânla
rına intizar ve icap ederse ileride bu ciheti, ay
rıca teemmül mümkün olacağı,, bu miHâha^a-
larla; tevzie ait ana prensipin, bu maddeye «kon
ması ye tapuca kayıtliı kayd^unj kaldırılmağa 
hususlarında ittifak edilerek maddenin bu esasa 
göre değiştirilmesi uygun görüldü. 

Madde 2 r Bu maddedeki yetkinin valilerin 
başkaînkğandajki bir komisyona tevzii daha uy
gun- olacağı yolundaki, mütalâalar üzerinde du
rulmuş, ve, ».etmede ma4dft ammfeftM e.düdi 

(s.,8wm*;aı>-
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Yüksek fi 

Manisa Milletvekili Faik Kıtrdoğlu ve yedi 
nrkadaşmın, Gördes Kasabasının nakledileoeği 
Koçamutluk mevkiinde yaptırılacak binalar 
hakkındaki kanun teklifi içişleri ve Bayındır
lık Komisyonları raporl afiyle birlikte Komis
yonumuza verilmekle teklif sahiplerinden Ma
nisa Milletvekili Faik Kurdofrlu vê  Maliye Ba
kanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel Mü
dürü ve Bayındırlık Bakanbğinın yetkili tem
silcileri hazır oldukları haldfr incelenip görü
şüldü. 

G-öreds kasabasının bugSnkü bulunduğu 
mevkide daimi bir heyelan hailinin mevcudiye
ti bit kasabadaki binaların mühim bir kısmı-
ron ydtılmasma ve d^erlerinîn de oturulmaz 
Mr bale gelmesine sebep olduğu ve oturanların 

*^v 

l4]& 

İse daimi bir korku içinde yaladıkları gerek 
Hükümetçe ye gerek Yüksek Meclisçe malûm 
Olup bu kasabanın ayni mevkide yejoiden, yapıl
mağına heyelanın devamı mâni olduğundan Ba-
yın^&bk Bakanlığınca yapılan fenni inceleme
ler sonunda kasabaya yakın Kocamutluk mev
kiine nakli kararlaştırılmış ve bu mahallin şe
hir hizmetlerine mütaallik yol, su ve sair tesis-
teri bütçelere konan ödeneklerle temin edilmiş 
ye resmî binalar da yapıla»* İse de halkın bu 
mahalde yemden meskenler yaptırarak naküle-
H mümkün olamamıştır. Gerçi halktan bir kıs
mının mali durumları kendilerine bir mesken 
Saptırmaya müsait ise de ççğunluğsn kendi pa-
^alariyte bunları yaptırmak kudretinde olma
dıkları ve bu sebeple kasabada tehlike içinde, 
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yıkılmış binaların enkazından yapılan baraka
larda veya yıkılmaya mahkûm binalarda otur? 
mak zaruretinde bulundukları'cihetle teklif sa
hipleri, bu kasaba vaziyetini bir an evvel ıslah 
etmek maksadiyle mealken inşasında Hükümet 
yadımmın teminini sağlamak üzere bu tasarıyı 
hazırlamış bulundukları alman izahlardan an
laşılmış ve tasarı esâs itibariyle kabule* değer 
görülmüştür. 

Tasarının istilzam ettiği para 1950 yılında 
seçim giderleri için tçişleri Bütçesine konan 
ödeneğin (500 000) lirasının 1949 yılı ek öde
nek tasarısında (Seçimin ilk hazırlıklarını yap
mak üzere) temin edildiğinden 1950 seçim öde
neği olficn (3 500 000) liradan bu miktarın Ba
yındırlık Bütçesinde açılacak yeni bir tertibe 
nakli sağlanmış ve tnı suretle Gördes Kasabası
nın bu müşkül durumunun halli mümkün ol
muştur. 

Tasarının görüşmesine Bayındırlık Komis
yonu raporu esâs tutulmuştur. 

Tasarının birinci, maddesi, şekle ait bir de
ğişiklik yapmak ve gelecek yıllara geçici taah
hüt yetkisine göre bono çıkarmaya Maliye Ba
kanlığı mezun olduğundan bu kayıt çıkarılmak 
ve Bayındırlık Bütçesinde mevcut sel, yangın 
gibi diğer âfetlerden zarar görenlere yardım 
tertibinden değil, ayrıca açılacak bir bölümden 
ödeneceğinden founa ait hüküm de maddeden 
çıkarılarak yeniden yazılmıştır. 

Tasarının ikinci ve üçüncü maddeleri teklif 
veçhile ayniyle kabul edilmiştir. 

Tasarının dördüncü maddesinde yazıya ait̂  
bir değişiklik yapılmış ve beşinci madde hükmü 

yalnu taiıail giderlerine inhisar ettirilerek ban
kanın bina bedellerinden hatıl olacak matlupla
rının kendi kanun ve usullerjoe göre taci l i ta
biî olduğundap, maddeden çıkarılmak suretiyle 
madde yeniden yazılmıştır. 

Altıncı madde ile tesis edilmek istenilen is
tisnai hükümler* Bina yapnnını Teşvik Kanunu 
»hududu içinde kalmasını teinin maksadiyle 
maddeden çıkarılmış ye njadde yalnız tapu harç 
ye Damga Beamine taJhsis, edilmiştir. 

Yedinci ve sekizinci maddeİer, tekKf veçjüle 
ayniyle kat ledi lmişt ir . 

Bu mâruzât dairesinde yeniden hazırlanan 
kaıiun tasarısı, ivedilikle görüşülmek dileğiyle 
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Bu rapor 
Başkan Bagkan V. Sözcüsü 
Mardin Diyarbakır Ankara 

R, Erten Î.B.Tigrel .,.,,.JC, Mri$ 
Bolu, , •. Diyarbakır Erzincan 

C, S. Siren C.JGjcm tf. Ptkcan 
Eskişehir tstanbul tzmir 

A. Poimğlu Dr.A.A4war S. Dikmen 
Kastamonu Kırklareli Kırşehir 
T. Co§kan Korğl.K. Doğan Ş. Totgut 
Kütahya Kütahya Malatya > 

A. Menderes A. TaktaMtç M. S. Eti 
Manisa •* Niğde Ordu 

F. Eurüoğlu B. Gürsoy Sf. Tatman 
Seyhan Tokad 

A. R. Tûreğir R. A. SeÇvngtt 
Urfa Urfa 

A. Akan E. Tekeli 
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MANİSA MlLLETVEKLÎ FAİK KURDOĞLU 
VE ARKADAŞLARININ KANUN TEKLİFİ 

Gördes Kasabasının nakledileceği Kocamutluk 
mevkiinde yaptırılacak binalar hakkında Kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Eski Belediye hudutları için
de, kendileri veya murisleri adlarına tapuda ka
yıtlı gayrimenkul sahiplerine satılmak üzere bi
nalar yaptırılması için yıllık ödeme miktarı 
(500 000) lirayı geçmemek sortiyle" (2 000 000) 
liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girmeye Bayındırlık Bakanlığı ve faizleriyle 
birlikte bu miktarları geçmemek üzeer bono çı-
karmıya Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Vârislerin taaddüdü halinde bunlar için yap
tırılacak binalar birden fazla olamaz. 

Yükleme bedelleri, Bütçe kanunlarına bağlı 
(A) işaretli cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı kı
sımlarında sel, yangın ve heyelan bölgelerine ya
pılacak yardımlar tertibindeki ödeneklerden 
karşılanır. 

MADDE 2. — Birinci madde hükümleri dai
resinde yaptırılacak binaların tipleri, adedi, sa
tmalına hakkını haiz olanlardan talipler ara
sında gözetilecek sıra esasları, Bakanlar Kuru
lunca tesbit olunur. 

MADDE 3. — İnşaatı tamamlanan binalar 
Hazinece Türkiye Emlâk Kredi Bankasına tem
lik ve maliyet bedelleri adı geçen banka serma
yesine mahsup olunur. 

MADDE 4. — Bu binalar adı geçen bankaca, 
ikinci madde gereğince taayyün eden esaslar dâ
hilinde taliplerine bedeli faizsiz olarak 20 yıl
da 20 eşit taksitte tahsil edilmek üzere satılır. 
İlk taksit vâdesi satış tarihinden bir yıl sonradır? 
Her hangi taksitin zamanında ödenmemesi halin
de geri kalan, borcun tamamı muacceliyet kesbe-
der, ve yıllık % 5 faize tâbi olur. 

Bankanın bu binalardan mütevellit alacağı 
kendi kanunundaki usullere göre takip ve tahsil 
olunur. 

10 — 
BAYINDIRLIK. KOMİSYONUNUN DEGIŞ-

TİRİŞİ 

Gördes Kasabasının nakledileceği Kocamutluk 
mevkiinde yaptırılacak binalar hakkında Kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Eski Gördes Belediye hudut
ları içinde kendilerine veya mirasçılarına ait 
mesken sahiplerine, derhal ve defaten evlerini 
yaptırmaya kudreti olmıyanlara takdimen satıl
mak üzere meskenler yaptırılması için yıllık öde
me miktarı (500 000) lirayı geçmemek üzere, 
(2 000 000) liraya kadar gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişmeye Bayındırlık Bakanlığı ve 
faizleriyle birlikte bu miktarları geçmemek üzere 
bono çıkarmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Vârislerin taaddüdü halinde bunlar için yap
tırılacak binalar birden fazla olamaz. 

Yükleme bedelleri, Bütçe Kanunlarına bağlı 
(A) işaretli cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı 
kısımlarında sel, yangın, heyelan bölgelerine 
yapılacak yardımlar tertibindeki ödeneklerden 
karşılanır.. 

MADDE 2. — Teklif sahiplerinin ikinci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklif sahiplerinin üçüncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu meskenler adı geçen Ban
kaca, ikinci madde gereğince taayyün eden esas
lar dâhilinde taliplerine bedeli faizsiz olarak 20 
yılda yirmi eşit taksitte tahsil edilmek üzere 
satılır. 

İlk taksit vâdesi satış tarihinden bir yıl son
radır. Her hangi taksitin zamanında ödenme
mesi halinde bu taksit için % 5 faiz alınır. Ta
kip edecek yıl içinde de ödenmezse gerek bu tak
sit gerek bunu takip eden yıla ait taksit % 5 fa
ize tâbi tutulmakta devem edilir. Bu yıl da ta
kip edecek üçüncü yıl taksiti de ödenmezse bor
cun tamamı muacceliyet kespeder ve tahsiline 
kadar % .5 faize tâbi tutulur. Bankanın bu bi
nalardan mütevellit alacağı, kendi kanununda
ki usullere göre takip ve tahsil olunur. 

( S. Sayısı: 111) 



BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Gündeş Kmtibasımn nakledileceği -iKûo4m%tluk 
mevkiinde yaphftlctoûk'-binalar^httkkıttda^Kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Eski Gördes belediyesi hudut
ları içinde kendilerine ait veya henüz intikali 
yapılmamış olarak murisleri uhdesinde bulunan 
mesken sahiplerine, derhal ve defaten evlerini 
yaptırmaya'kudreti ölmıyanlara takdimen satıl
mak üzere, meskenler yaptırılması için yıllık 
ödeme miktarı' (500 000) lirayı geçmemek şar-
tiyle (2 00Ö' 000); liraya kadar gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişmeye Bayındırlık ^Ba
kam yetkilidir. 

Vârisleri taaddüdü halinde bunlar için 
yaptırılacak binalar birden fazla olamaz. 

-MADDE 2. — Teklifin ikinci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin üçüncü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu meskenler adı geçen Ban
kaca, ikinci madde gereğince taayyün eden esas
lar dâhilinde taliplerine,, bedeli faizsiz olarak 
yirmi yılda, yirmi eşit taksitte tahsil edilmek 
üzere, satılır. 

İlk taksit vâdesi satış tarihinden bir yıl son
ra başlar. Her hangi taksitiû zamanında öden
memesi halinde bu taksit için % 5 faiz alınır. 
Bunu takip edecek yıl içinde de ödenmezse ge
rek bu*taksit ve gerek bunu takip eden yıla ait 
taksit için % 5 faiz yürütülür. Bu yılı takip 
edecek üçüncü yıl taksiti de ödenmezse borcun 
tamamı muacceliyet kespeder ve tahsiline ka-, 
dar % 5 faize tâbi tutulur. Bankanın bu binalar
dan mütevellit alacağı, kendi kanunundaki usul
lere göre takip ve tahsil olunur. 



Teklif 

MADDE 5. — Maliye Bakanlığı ile Türkiye 
Emlâk ve Kredi Bankası arasında kararlaştırıla
cak esaslara göretesbit olunacak tahsil giderleri 
ile her hangi bir sebeple tahsiline imkân kalmı-
yan satış bedlleri, her yıl adı geçen bankaya bi
rinci maddede gösterilen tertiplerdeki ödenekler
den tesviye olunur. 

MADDE 6. — Bu kanunda yazılı maksatlar 
için Hükümeteç hariçten getirtilecek hazır evler
den, ve inşaat malzemesinden Gümrük Resmi ile 
gümrüklerde alınan sair vergi ve resimler alın
maz. 

Orman işletmelerinden alınacak tomruk ve ke
resteler maliyet bedelleri üzerinden verilir: 
. Bu kanuna göre yapılacak binaların ilk sa

hiplerine tescillerinde Tapu Harcı ve Damga Res
mi alınmaz. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

12 — 
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MADDE 5. — Teklif sahiplerinin beşinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanunda yazılı maksatlar 
için Hükümetçe hariçten getirilecek her nevi 
kereste ve inşaat malzemesinden Gümrük Res
mi ile gümrüklerde alman sair vergi ve resimler 
alınmaz. Bu inşaat için gerekli her çeşit malze
me Devlet nakil vasıtalarında kanunların imkân 
verdiği en düşük tarife üzerinden yapılır. 

Orman İşletmelerinden alınacak tomruk ve 
keresteler maliyet bedelleri üzerinden ve en ya
kın revirlerden verilir. 

Bu kanuna göre yapılacak binaların ilk sa
hiplerine tescillerinde tapu harcı ve Damga Res
mi alınmaz. 

MADDE 7. — Teklif sahiplerinin 7 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Teklif sahiplerinin 8 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 111) 
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MADDE 5. — Maliye Bakanlığı üe Türkiye 
Emlâk ve Kredi Bankası arasında kararlaştırı
lacak esaslara göre tesbit olunacak tahsil gider
leri, Maliye Bakanlığı bütçesinden ödenir. 

MADDE 6. — Bu kanuna göre yapılacak bi
naların ilk sahiplerine tescillerinde tapu harcı j 
ve damga resmi alınmaz. 

MADDE 7. — Teklifin 7 nci maddesi ayniy
le kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Teklifin 8 nci maddesi ayniy
le kabul edilmiştir. 

ı ı «•» ı* 
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.<-"<;&-Sayısı: H 8 
Sînok Milletvekili Cevdet Kerim , tncedaya^Jun, taacil -edilmiyen bir-
leşBPfclcrle bunlarda** doğan çocukkgnn ^efte&n» ve ^izü kaltmş nü-
fus varakalarının cezasız olarak kaydına dair olan 4727 saydı Ka
nım hükmünün iki yıl uzafalması kakkmda Kanan teklifi ve İçişleri 

Konûtyonu r«pw* < 2 / l £ l ) 

Yüksek Başkanlığa 

Medeni .Kanunun yürürlüğer girdiği 4 Ekiıaf^Sfiİr twüâwâiın 'îtib«pe.a M*âeni RKITÖH ahMmı-
j&a .göre evlendirme memuru önünde yapılmış biri-Tböğrt» sin&mirmfmfâk tifete9ip'it**ı3feoeav hainde 
yaşamış olanların ve bunlardan doğan ço(juklarıa rTbesdili}«tefcmdaMî€727 ssaşftîı ve 30 . TV . 1945 
tarihli Kanun, neşrinden itibaren iki sene merft «dlmafc "taslat» ifcti*% ̂ fe«e^e-ve te kasamı ahkâ
mının tatbiki da buna göre Î947 yılında bitmipİNiiıifMidfflftâiT. 

Bundan istifade etmesi lâzımgelen, bilhassa köytti n'Otâttâlsşlaf $m kSBttîıIsSlİllnlerİ&ain lâyı-
Mylo 3ıaber.dar olmadıklarından askerlik ve başl» we«etestöSfte«îö çaîışirta me^börfy^İlöH sftg&yfeiyle 
ve biraz da mmal karışarak tescil muamelesini zamandan istifade ederek yaptırm^B^ fofâföönak-
tadırîar. 

"Halen İra yüzden yine Mhassa köylerde işttesrbfciîftiııiBfâ.lıalişi^^ almış Uf î̂teffiS&fer «rtrp ve 
büyüyüp gitmiş bulunmaktadır. Bu yüzden büy^Haaiş V&lunan fatsep v& n«B6pgiz çocukta* tekrar 
evlenerak içinden çıkılmaz bir hal temadi etmets&tflir. $Htea*er TO TBrâSet meseleleri yetinden bir
çok; nizalar zuhur etmekte ve asıker çağma gelmiş" ^ e ^ I ^ i *ftı»t?*£- l^ıft«fcte'âftier. KSyterâe müşa
hede edilen ve yekûnu istisgar edîlmiyecek btt aıaftEöfa astt "fttarik »ıiKtetftıin »ıfcftevi bresinde 
ve bmnetice içtimai hayatftınzda ilerde büyük te«g»an4tt£s 3«b8p !«*»e«tktm Onun içhı t » kalrtmun 
Hükümetçe ve idare amirlerince ve • ımuhtarlare* vatâMaşa §yi işfttiriterek v-e M&iseleröı berine 
gidilerek takfp ve intacım zarım ve yerinde bir ia te&kki «ttfea. 

Bu sebeple mjezkür kanunun iki sene daha nW*t5«e$te kalması için feftğli feenulı teklifimi sunu
yorum. -

öerefram yapılmasına saygılarımla müsaadelimi rica estetim. 
Shwb Milletvekili 

Ü. K. ttoc&âayv, 

îgişleri Komisyona rçpera 

İçişUtâıKmdsgvm 31 . Kil, 1949 
Esas No. 2/181 
Sarar ifâ. İS 

YûkBek fcsşktffthğa 

Sinob Milletvekili Cevdet Kerim încedayı'- f us vakalarının-cezasız olarak kaydına dair 4727 
mıı tescil edilmiyea birleşmelerle bunlardan sayılı Kanun hükmünün iki yıl uzatılması hak-
doğan çocukların tesciline ve gizli kalmış nü- kındaki kanun teklifi içişleri Bakanlığı adına 
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Nüfus İşleri Genel Müdürü ile teklif sahibi ha
zır olduğu halde İçişleri Komisyonunda ince
lendi. 

Teklif sahibinin gerekçesinde beyan olunan 
sebeplere göre teseü dışı kalan birleşmelerle 
bundan doğan çocukların ve gizli nüfus vu
kuatının tescili için 4727 sayılı Kanun ile kabul 
edilen hükümler 30-. IV . 1945 de îki yıl süre 
ile yürürlüğe girmiş ise de bu iki yılın birinci 
yılında halkın ıttıla ve bu kanun hükümlerin-
.den faydalanmıya tevessülleri hayli ağır git
miş, ikinci yılı da 1946 Milletvekili, Genel Mec
lisin, beleldiye seçimlerinin cereyanı dolayısiyle 
nüfus dairelerinin seçim defterlerini hazırlama
larına taallûk eden faaliyetlerle geçmiş ve esa
sen kanun da idareyi halkın ayağına giderek 
etraflı bir tarama yapılmasına müsait müeyyi
deleri yeter derecede ihtiva eylememiş olma
sından ötürü bugüne kadar milyondan fazla 
doğumun ve yüz binlerle diğer nüfus vakaları
nın tescil edilememiş olarak kaldığının tahmin 
olunduğu Hükümet temsilcisi tarafından ifade 
olunmuştur. 

Bu durum teklif konusunun esası kanunlaş-
mıya değer görülerek ancak 4727 sayılı Kanun 
iki yıl süre ile yürürlüğe girip 30 . IV . 1947 
de yürürlükten kalkmış olduğu cihetle halen 
yürürlükte bulunmıyan bir kanun hükümlerini 
daha iki yıl uzatmaya maddeten ve tedvin tek
niği bakımından imkân olamıyacağmdan teklif 
konusu esasının ele alınmasına ve 4727 sayılı Ka
nun hükümlerine mütenazır olarak ve bu kanu
nun iki yıllık uygulanmasında görülen noksan 
ve ihtiyaçlardan da ilham alarak yeni bir metin 
hazırlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

Bu suretle 4727 sayılı Kanunun birinci mad
desi yeni metne birinci madde halinde geçiril
miş ; ancak tescil dışı birleşmelerde «Medeni 
Kanunun 92 nci maddesine göre» bir engel bu
lunmamış olanların tescili kabul edilmiştir. 

Yine ayni kanunun ikinci maddesi yeni met
ne ikinci madde halinde alınmış ancak «Evlen
me dışı birleşmelerden doğup da anaları üzeri
ne nesepsiz olarak yazılmış olan çocuklar da bi
rinci madde hükümlerine göre ana ve babala
rına izafetle babaları hanesine naklen tescil» 
olunacakları ve ecnebi kadınlarla vâki mümasil 
birleşmeler ve bunlardan doğan çocuklar da ay
ni katagbriye alınarak tescilleri imkânının sağ
lanması uygun görülmüştür. 

4727 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi yeni met
ne aynen alınmıştır. 

Mezkûr kanunun 4 ncü maddesi aynen yeni 
metne alınarak buna da bir fıkra eklenmiş ve 
bu suretle «Medeni Kanunun yayımından sonra 
boşanma ilâmı almadan ayrılarak başka kadm 
veya erkekle birleşip çocuğu olanlar da bu mad
denin ilk fıkrası gereğince sulh yargıcı önünde 
beyanda bulundukları veya evlilik kayıtlarının 
silinmesine dair hüküm aldıkları takdirde» tes
cillerine imkân verilmesi derpiş edilmiştir. 

Aynı Kanunun 5 nci maddesi, uygulamayı 
kolaylaştıracak formaliteye ait iki fıkra ilâve
siyle yeni metne 5 nci madde halinde geçiril
miştir. 

Yine o kanunun altıncı maddesi aynen al
tıncı madde oİarak yeni metinde kabul edilmiş
tir. 

Ayni Kanunun gizli kalmış ölüm vukuatının 
tesciline dair 7 nci maddesi bu metne ölen şah
sın «Hangi yaşta olursa olsun» ve ölüm yeri ne
resi oursa olsun ölüm doğum tarihi ile bu kanun 
hükümlerine göre kütüklere yazılacağı tasrih 
olunmak suretiyle metne yedinci madde halinde 
alınmıştır. 

Metnin 8 nci maddesi 4727 sayılı Kanunun 8 
nci maddesine bir kelime ilâvesiyle tamamen 
aynen olmak suretiyle tesis edilmiştir. 

Yine aynı kanunun 9 ncu maddesi bu metne 
9 ncu madde olarak, kabul olunmuştur. 

Yeni metinde .10. ncu madde tescil dışı ve 
gizli kalmış nüfus vakalarını taramakta idareyi 
faal vq müteaddi hale getirerek milyonlarla vu
kuatın memleket ölçüsünde kaydını sağlamak 
ve kollamakla idare üstlerini ödevli ve sorum
lu tutmaktadır. 

4727 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi metne 
11 nci madde halinde aynen alındı. 

Kanunun 11 nci maddesi 12 nci madde ha
linde alınarak ikinci fıkrasındaki hafif para ce
zası 10 liradan 50 liraya çıkarılmasf son yıllar
da para durumuna göre cezai konularda büyük 
Meclisçe kabul edilen ölçüye uygun hale geti
rildi. 

Aynı kanunun 12 nci maddesi metnimize 13 
ncü madde halinde alınarak para cezalarının 
vo tarama ve kayıt işlerinde iş birliğinden ve 
görevli oldukları hususları ifadan kaçınanların 
ayni ölçüye uygun hafif para cezası ile mûey-

( S. Sayısı : 118 ) 
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yet sorumluluk cihetlerinin vuzuh ile tesbitine 
gidildi. 

Metnin 14 ncü maddesi ile kendilerine veri
len ödevleri yapmamalarından dolayı ilgililere 
verilecek cezalar için zaman aşımı yürümiyeee-
ği esası kabul olundu. 

15 nci yürürlük ve 17 nci yürütme görevini 
belirten iki madde arasına 16 nci madde olarak 
kanunun ilân şekli 1322 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesine atfeden bir hüküm sevkı ile yurdun 
her mahalle ve köyünde bu hükümlere halkın 
ıttılaını sağiamak cihetinin teyidi uygun görül
dü. 

Teklifo Komisyonumuzca verilen 17 madde
lik tasarı şeklinin tümü oy birliği ile kabul olun
makla Kamutayın tasvibine arzoln.nmak üzere 
evrakiylo birlikte Yüksek Başkanlığa saygıla
rımızla sunulur. 
İçişleri Komisyonu Başkanı Başkan V. 

Tekirdağ Çoruh 
C. Uybadın A. T üzün 

Sözcü Kâtip 
Kars Balıkesir Antalya 

A. Eyidoğan F. Tiritoğlu R. Kaplan 

Bolu Bursa Denizli 
1. Yalçın C. öz Dr. B. Uz 

İmzada İmzada 
bulunamadı bulunamadı 

Giresun Gümüşane Konya 
T. Ekmen Ş. Söknıensücr 8. Ergun 

İmzada buluna
madı 

Muş Ordu Siird 
/ / . Onaran H. Şarlan L. Yavuz 

İmzada bulunamadı 

Sinob Sivas Yozgad 
S. Batur N. Ergin S. t çöz 

İmzada bulunamadı 

SİNOB MİLLETVEKİLİ İNCEDAYI'NIN 
KANUN TEKLİFİ 

Tescil edilmiyen birleşmelerle bunlardan doğan 
çocukların tesciline ve gizli kalmış nüfus vak'a 
larının cezasız olarak kaydına dair olan 4727 
sayılı Kanun hükmünün iki yıl daha uzatılması 

hakkında Kanım 

MADDE 1. — Medenî Kanunun yürürlüğe 
girdiği 4 Ekim 1926 tarihinden bu kanunun ya
yımı tarihine kadar evlendirme memuru önün
de yapılmış bir bağıta dayanmıyarak • birleşip 
karı koca halinde yaşamış olanların ve bunlar
dan doğan çocukların tescili hakkındaki 4727 
sayılı ve 30 . IV . 1945 tarihli kanun hükmü, bu 
kanunun yayımı tarihinden itibaren,' iki yıl 
müddetle uzatılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yürürlüğe girdiği 
tarihte idare âmirleri ve muhtarlar vasıtasiyle 
köylere kadar ulaştırılarak kanımdan beklenen 

sonuca .varmak için ilgili vatandaşların müra
caatı beklenmeden vilâyetlerde valiler, kaza
larda' kaymakam ve bucaklarda bucak müdür
leri ile köylerde muhtarlar vasıtasiyle bu tes
ciller en kısa ve amelî yoldan takip ve temin 
edilerek her ay sonunda ne kadar tescil yapji-
dığı vilâyetler tarafından İçişleri Bakanlığına 
bildirilir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini ^akan
lar' Kurulu yürütür. 

( S. Sayısı: 118 ) 
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rescü edümiyen birleşmelerle bunlardan doğan 
çocukların tesciline ve gizli kalmış nüfus vaka

larının cezasız olarak kaydına dair Kanun 

Birinci bölüm 

MADDE 1. — Medeni Kanunun yürürlüğe 
girdiği 4 Ekim 1926 tarihinden bu kanunun ya
yımı tarihine kadar evlendirme memuru önünde 
yapılmış bir bağıta dayanmıyarak birleşip karı 
koea halinde yaşamış ve evlenmelerine Medeni 
Kanunun 92 nci maddesine göre bir engel bu
lunmamış olanlardan çocuk olduğu takdirde bu 
birleşmeler evlenme suretiyle ve bunlardan do
ğan çocuklar da nesebi sahih olarak kadın ve 
erkeğe izafe ile tescil edilir. 

Evli bir erkekle evli olmıyan bir kadının 
yukarda yazıldığı gibi yaşayışından doğmuş 
olan çocuklar da nesebi sahih olarak kadın ve 
erkeğe izafe ile tescil edilir. Ancak bu kadınla 
arkeğiri birleşmeleri evlenme suretiyle tescil 
edilemez. 

Karı koca gibi yaşamaları ölüm ve ayrılık 
gibi sebeplerle devam etmemiş olanların karı 
koca halinde yaşadıkları zaman doğmuş olan 
çocukları dahi yukarıdaki hükümlere göre ne
sebi sahih olarak ana ve babalarına izafetle 
tescil olunurlar. 

MADDE 2. — Bu kanunun yayımından ön
ceki birleşmelerden kanunun yayımı tarihin
den başlıyarak (300) gün içinde doğan çoocuk-
lar için de hüküm birinci maddede olduğu ggi-
bidi?. 

Kanunun yayımından önce evlenme dışındaki 
birleşmelerden doğup da anaları üzezrine nesep
siz olarak yazılmış olan çocuklar da birinci mad
de hükümlerine göre ana ve babalarına izafetle 
babaları hanesine naklen tescil olunurlar. 

Ecnebi kadınlarla birleşip karı koca halinde 
yaşıyan erkeklerden çocuk olduğu takdirde 
bunlar da birinci madde hükümlerinden fay
dalanırlar. 

MADDE 3 . - 4 Ekim 1926 tarihinden önce 
yapılan ve tescil edilmemiş olan evlenmelerle 
bu evlenmelerden doğup tescilleri yapılmamış 
çocukların ilgilileri belge veya mahalle veya köy 
ilmühaberleri ile nüfus memurluğuna baş vur
dukları surette kayıt ve tescilleri yapılır. 

( S . S a j 

MADDE 4. — Medenî Kanunun yayımından 
önce boşandıkları halde nüfusta evli görünen ve 
birinci maddede yazıldığı gibi başka kadın veya 
erkekle birleşip çocuğu olanlar, sağ iseler fiulh 
Yargıcı önünde yapacakları beyanın nüfus me
murluğuna bildirilmesi üzerine ve ölümleri ha
linde nüfus sicillerindeki evlilik kayıtlarının si
linmesine dair ilgililer hüküm aldıkları takdirde 
haklarında birnci madde hükmü tatbik olunur. 

Medenî Kanunun yayımından sonra boşanma 
ilâmı almadan ayrılarak başka kadın veya erkek
le birleşip çocuğu olanlar da birinci fıkra gere
ğince sulh Yargıcı önünde beyanda bulunduk
ları veya evlilik kayıtlarının silinmesine dair hü
küm aldıkları takdirde birinci madde hükümle
rinden faydalanırlar. 

MADDE 5. — Birinci madde gereğince karı 
koca gibi yaşıyan kadın ve erkek bu birleşmelerin 
evlenme suretiyle tescili için birlikte ve bu bir
leşmeden doğan çocukların kaydı için de ilgililer, 
muhtarlara baş vurup alacakları ilmühaberleri 
bir dilekçeye bağlıyarak yerin en büyük mülkiye 
üstüne vermek suretiyle istekte bulunurlar, ilgi
liler çocukların tescili için istekte bulunmadık
ları surette bunları bir ilmühaber vermek sure
tiyle yazdırmakla mahalle ve köy muhtarları ile 
köy ihtiyar meclisi üyeleri ödevlidirler. 

Mülkiye üstleri verilen dilekçe ve ilmühaber
leri nüfus kayıtlarına göre kanuni şartları haiz 
olanların tescilinin yapılması için nüfus idare
lerime havale eder. 

Nüfus idarelerince yapılacak inceleme sonun
da kanuni şartların bulunduğu anlaşılırsa vaka
lar m htfnen tescili yapılır. 

Muhtarların yaptırdıkları tesciller nüfus 
idaresi tarafından hemen babaya tebliğ olunur. 
Babanın bulunduğu yer belli değilse ikametgâ
hının kapısına asılmak suretiyle tescil ilân olu
nur. Tebliğ ve ilânların yapıldığını tesbit eden 
tutanaklar nüfus idarelerince dosyalarında 
saklanır. 

Anlaşmazlık ve itiraz olursa bir ay içinde 
iş o yerin Sulh Mahkemesince bu Kanuna göre 
çözülür. 

i r 118) 
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MADDE 6. — Yukarıdaki madde gereğine? I 

yapılmış olan tescillere ilgililer, öğrendikleri 
tarihten başlıyarak (6) ay ve her halde tescil I 
tarihinden başlıyarak beş yıl içinde Medenî I 
Kanun hükümlerine göre yetkili Mahkemede 
itiraz edebilirler. 

Cumhuriyet Savcısının butlan dâvası hakkı 
saklıdır. 

ikinci Bölüm 

MADDE 7. — Bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihe kadar tescil edilmiyerek gizli kalan 
kimseler hangi yaşta olursa olsun ve kaydına 
işaret edilmemiş ölümler ölüm yeri neresi olursa, 
olsun doğru tarihi ile bu Kanun hükümlerine 
göre kütüklere yazılır. 

MADDE 8. — Gizli kalan kişileri, kendileri 
veya veli veya vasileri veya ev reisleri yazdır
makla ödevlidirler. 

Mahalle veya köyü nüfus kütüklerine geçi
rilmemiş ölümleri ve gizli kalan kişileri mahalle 
ve köy muhtarları ile köy ihtiyar meclisi üye

leri soruşturup Öğrenerek usulüne göre yapacak
ları ilmühaberler ile nüfus memurluklarına bil
dirmekle ödevlidirler. 

* t 

Üçüncü Bölüm 
BirUğik hükümler 

MADDE 9. — Yapacakları tescil işlemleri 
için bu Kanunun yayımı tarihinden başlıyarak 
(Üç) yıl içinde istekte bulunulmalıdır. 

Bu Kanunun hükümlerinden faydalanmaya 
hakkı olup da birinci fıkrada yanlı süre içinde 
baş vurmıyanlar ancak ikametgâhlarının as
liye mahkemesine gitmek suretiyle bu kanun 
hükümlerinden faydalanabilirler. 

MADDE 10. —Bu kanunun şümulüne giren 
vakaların tesbit ve tescillerini temin etmek 
üzere valiliklerce şehir, kasaba ve köylerde 
sık sık tarama yaptırılır. 

Valiler bu taamalarda (Adalet teşkilâtı ha
riç) bütün memurları asli vazifelerine halel gel
memek şartilye istihdam edebilirler. 

MADDE 11. — Bu kanuna göre yapılacak 
işlem ve tesciller ve verilecek dilekçe ve ilmü
haberler ve açılacak dâvalar her türlü harç, 
resim ve cezadan muaftır. • 

Bu kanunun yayımı tarihine kadar bildiril- | 

(S, Say! 

memiş doğum, ölüm ve evlenmelerden dolayı 
mahkeme ve idare kurullarınca hükmolunarak 
henüz alınmamış para cezaları ile infaz edilme
miş olan diğer cezalar affedilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanunun yayımını muta-
akıp; 

A) Üçüncü maddede yazılı geçirilmemiş 
evlenmelerini ve bu evlenmeden doğan çocukla
rını; 

B) Beşinci maddede anlatılan birleşme
lerden doğan çocuklarını; 

C) Sekizinci maddede yazılı nüfusa yazıl
mamış kişileri bildirmiyen ilgililerden ve kendi
lerini yazdırmıyan reşitlerden idare kurulu ka
rariyle on liradan elli liraya kadar hafif para 
cezası alınır. 

Bu kararlar kesin olup Tahsili Emval Kanu
nu ile yerine getirilir. 

MADDE 13. — 
A) Onuncu madde gereğince kendisine ve

rilen ödevi kabul etmiyen veya savsıyan me
murlarla yaptıkları evlenme akdini on beş gün 
içinde nüfus idaresine bildirmiyen evlenme me
murlarından idare kurulu karariyle on liradan 
elli liraya kadar para cezası alınır. 

B) Beşinci madde gereğince verilmesine 
lüzum gösterilen ilmühaberleri vermiyen veya 
geciktiren, dördüncü ve sekizinci maddelere 
göre bölgelerinde bulunan gizli nüfusların ve 
silinmemiş ölümlerin ilmühaberlerini yaparak 
nüfus memurluklarına vermiyen, onuncu mad
de mucibince tarama yapmak için gönderilen 
memurlarla iş birliği yapmıyan ve bunların 
ödevlerini güçleştiren ve bu kanunun kendileri
ne; yüklediği ödevleri süresinde yapmıyan ma
halle ve köy muhtarları ile köy ihtiyar meclisi üye
lerinden idare kurulu karariyle on liradan elli 
liraya kadar para cezası alınır. 

MADDE 14. — Bu kanunla kendilerine ve
rilen ödevleri yapmamalarından dolayı ilgili
lere verilecek cezalar için zamanaşımı yürümez. 

MADDE 15. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 16. — Bu kanunun ilânı hususunda 
1322 sayılı Kanunun 11 nci maddesi uygulanır. 

MADDE 17. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 
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