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1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Sorular ve cevaplar 
1. — Tekirdağ Milletvekili Zeki Erata-

man'm, Erzincan'da vukuagelen deprem 
dolayısiyle yapılan yardımlarla Avustur
ya'dan alman kurma evlerin bugünkü fi
yatları hakkında Başbakanlıktan olan 
sorusuna Bayındırlık Bakanı Kemal Zey-
tinoğlu'nun sözlü cevabı (6/80) 

2. — İstanbul Milletvekili Andre Vah-
ram Bayar'm, ecnebi iilâç müstahzarları
nın memleketimizdeki satış fiyatları hak
kında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğından sözlü sorusu (6/102) 

3. — Antalya Milletvekili Burhanettlin 
Onat'm, memleketin sağlık durumunu ve 
teşkilâtını düzenlemek için ne gibi tedbir
ler düşünüldüğüne dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/103) 

Sayfa 
3 
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4 
4 

4:10 

10 

10 

Sayfa 
4. — İstanbul Milletvekili Andre Vah-

ram Bayar'ın, yerli tıbbi müstahzarlara 
karşı emniyet ve rağbeti artırmak maksa-
diyle bir kontrol lâboratuvar-ı kurulması 
hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığından sözlü sorusu (6/115) 11 

5. — Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'-
nin, Ordu'da verem pavyonunu da ihtiva 
eden 200 yataklı bir hastane ile Gölköy 
ve Ünye'ye birer sağlık merke/i yapılması 
hakkında ne düşünüldüğüne dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığından sözlü so
rusu (6/128) 11 

6. — Erzurum Milletvekili Enver Ka
ran'm, Pazar, Alanya ve Burhaniye ilçe
lerinde tedavi ve aşı neticesinde ölen va
tandaşlar hakkında Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığından sözlü sorusu (6/129) 11 

7. — Mardin Milletvekili Aziz Ur as'm, 
Güney - Doğu ovasının sulama projesi ile 
İskenderun - İran yolu ve Gurs Hidroelek
trik Santrali inşaatı hakkında Bayındırlık 



Sayfa 
ve Içişeri Bakanlıklarından nh-n sorusuna 
içişleri Bakanı Rükneddin IVasuhioğlu '-
nun sözlü cevabı (6/123) 11:13 

8. — Seyhan Milletvekili Sinan Teke-
lioğlu'nun, Toprak Mahsulleri Ofisi tara
fından harice çıkarılan zahireye ait tah
kikat dosyaları hakkında yapılan muame
le neticesine dair Adalet ve Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlıklarından sözlü sorusu 
(6/138)1 13:14 

9. — Seyhan Milletvekili Sinan Teke-
lioğlu'nun, memurların tasfiyeye tâbi tu
tulacağı, Gelir Vergisinin 1951 yılında 
memurlara tatbik edilmiyeceği, Ankara 
memurlarına verilen mesken tazminatı ile 
yüksek rakımlı yerlerde oturan memurla
ra verilmekte olan mahrukat bedeli hak
kındaki söylentilere ve Emekli Kanunu
nun 39 ncu maddesinin 6 fıkrasının tat
bik suretine dair Başbakanlıktan sözlü 
sorusu (6/139) 14 

10. — Seyhan Milletvekili Sinan Teke-
lioğlu'nun, Ceyhan ilçesinin su işinin bir 
an evvel tamamlanması için ne düşünül
düğü hakkında içişleri Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/140) 14 

11. — Siird Milletvekili Mehmet Daim 
Süalp'ın, Siird ili su ihtiyacının gideril
mesi ve içme suyunun temini için ne dü
şünüldüğü hakkında içişleri Bakanlığın
dan sözlü sorusu (6/141) 14 

Sayfa 
12. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa 

Ekinci'nin, Mustafa Muğlalı 'nm kaç gün 
mevkuf kaldığına, şimdiye kadar mah
kûmlardan kaç kişinin sıhhat raporuna 
dayanarak serbest bırakıldığına ve Mus
tafa Muğlalı 'nın ikinci bir muayeneye tâ
bi tutulmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlıklarından sözlü sorusu 
(6/142) 14 

13. — Sinob Milletvekili Server So-
muncuoğlu'nun, Bulgaristan'dan gelecek 
olan Türk göçmenlerinin sayısı ve yurda 
gelmeleri için konulıv müddet ile menkul 
ve gayrimenkul mallarının tasfiyesi ve be
dellerinin Türkiye'ye getirilmesi hakkın
da- Bulgar Hükümetiyle yapılan anlaşma 
hükümlerine dair Dışişleri Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/144) 14 

5. — Görüşülen işler 14 
1. —• 1 Eylül 1949 tarihinde imzalanan 

(1949 - 1950 Devresi için Avrupa memle
ketleri arasında ödeme ve Takas Anlaş
ması) nı değiştiren 22 Nisan 1950 tarihli 
ek Protokolün onanması hakkında Kanun 
tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret Komisyon
ları raporları (1/26) 14:15,15,16,17:20 

2. — Konya Milletvekili Saffet Gü
rol'un, Göçmen Piyangosu tertibi hakkın
da Kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe Ko
misyonları raporları (2/36) 15 



1. — GEÇEN ' 

Bitlis Milletvekili Salâhattin İnan ile Sam
sun Milletvekili İsmail Işın'a izin verilmesi 
hakkındaki Başkanlık tezkeresi, okunarak 
onandı. 

Bursa Milletvekili Hulusi Köyınen'in, Baş-
kanvekilliğinden istifa ettiğine dair olan öner
gesi, okundu. 

Mardin Milletvekili Aziz Uras'm, Güney -
Doğu Ovasının sulama projesi ile İskenderun -
İran yolu ve Gurs Hidroelektirik Santirali in
şaatı hakkındaki sözlü sorusuna, Bayındırlık 
Bakanı cevap verdi. İçişleri Bakanı, bir hafta 
sonra eevaplıyacağmı bildirdi. 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
Dolmabahee Sarayı karşısında yaptırılan stad
yum sahasına katılan arazi hakkındaki sorusu
nu, Maliye Bakanı, 22 Ocak 1951 Birleşiminde 
eevaplıyacağını bildirdi. 

Konya Milletvekili Saffet Gürol'un, Oöç-

Teklifler 
1. — Amasya Milletvekili İsmet Olgaç'm, 

Millî Korunma Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/102) 
(Ticaret, İçişleri ve Adalet Komisyonlarına), 

2. — Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yırcalı'nm, 
Hayvanlar Vergisi Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve aynı kanuna geçici bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/103) 
(Tarım, Maliye ve Bütçe Komisyonlarına); 

3. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Devlet, Gümrük ve Tekel, Ulaştırma, Çalışma, 
ve İşletmeler Bakanlıklarının kaldırılması hak
kında kanun teklifi (2/104) (Anayasa ve Büt
çe Komisyonlarına) ; 

4. — Erzurum Milletvekili Mustafa Zeren'in, 
Erzurum'un Mehtiefendi mahallesinden îbra-
himbğlu Rifat Topal'a vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
(2/105) (Millî Savunma ve Bütçe Komisyon
larına) ; 

5. — İdareci Üyeler Kurulunun, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi 1950 yılı Bütçesinde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi (2/101) 
(Bütçe Komisyonuna); 

6. — Kastamonu Milletvekili Hayri Tosun-

rANAK ÖZETİ 

menler menfaatine bir keşide tertibi için Millî 
Piyango İdaresine yetki verilmesi hakkındaki 
kanun teklifinin maddeleri üzerinde görüşüldü. 
Üçüncü madde Bütçe Komisyonuna verildi. 

7 Eylül 1949 tarihinde imzalanan (1949 -
1950 Devresi için Avrupa Memleketleri ara
sında ödeme ve Takas Anlaşması) nı değişti
ren 22 Nisan 1950 tarihli Ek protokolün onan
ması hakkındaki Kanun tasarısının birinci gö
rüşülmesi, bitirildi. 

3 . 1 . 1951 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Balıkesir Milletvekili Çorum Milletvekili 

S. Yır cali S. Baran 

Kâtip 
İstanbul Milletvekili 

N. Tlabar 

oğlu'nun, Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Ka
nununa ek 4800 sayılı Kanunun geçici maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/106) 
(Millî Savunma ve Bütçe Komisyonlarına); 

7. — Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tun-
taş'm. Resmî dairelerden kaldırılan resimlerin 
cam ve çerçivelerinin Veremle Savaş Derneğiyle 
Kızılay Derneğine devri ve satışı hakkında ka
nun teklifi (1/107) (içişleri, Maliye ve Bütçe 
Komisyonlarına); 

Raporlar 
8. — Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yırcalı ve 8 

arkadaşının, Belediye Gelirleri Kanununun 9 
neu maddesinin Ibirinci fıkrasının değiştirilme
si hakkında Kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu 
raporu (2/64) (Gündeme); 

9. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
200 nd i maddesinin değiştirilmesi hakkında Ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/92) (Oündeme); 

10. — Çorum Milletvekili Hasan Âli Vural 
ve Kars Milletvekili Alblbas Çetin'in, Bâzı Suç 
ve Cezaların Affı hakkındaki 5677 sayılı Kanu
n u n a nci maddesinin Ç (bendiyle 3 ncü madde
sinin yorumlanmasına dair önergesi ve Adalet 
Komisyonu raporu (4/70) (Oündeme); 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

— 3 — 
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11. — Devlet Demiryolları ve Limanları İş

letme Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçesinde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı 
ve Bütçe Komisyonu raporu (1/105) (Günde
me) ; 

12. — Hatay Milletvekillerinin seçim tuta
nakları hakkında Tutanakları inceleme Komis
yonu raporu (3/21) (Gündeme) ; 

13. — Hatay Milletvekilliğine seçilen Abdul
lah Cilli'nin, seçim tuanağı hakkında Yüksek 
Seçim Kurulu Başkanlığı tezkeresi ve Tutanak
ları İnceleme Komisyonu raporu (3/25) (Gün
deme) ; 

.14. — Hayvan Hırsızlığının Men'i hakkın
daki 5617 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin 
yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun tasarıs: 
ve Adalet Komisyonu raporu (1/95) (Günde
me) ; 

15. — Maraş Milletvekili Ahmet Bozdnğ'm 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (3/86) (Gündeme) ; 

16. — Meşhut Suçların Muhakeme Usulü 
hakkındaki 3005. savdı Kanunun 6 ncı ve 13 ncü 
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maddelerinin yürürlükten kaldırılması hakkın
da Kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/97) (Gündeme). 

17. — Rize eski Milletvekili Fuad Sirmen' 
in, Dilekçe Komisyonunun 15 . IV . 1940 tarihli 
'Haftalık Karar Cetvelindeki 1159 sayılı Ka
rarın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe, Adalet ve İçişleri Komisyonları rapor
ları (4/29) (Gündeme); 

18. — Sivas Milletvekili ibrahim Duygun'-
un Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında. Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyon raporu (3/88) (Gündeme) ; 

19. — Tekirdağ Milletvekili Şevket Mo-
ean'm Milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırdın ası hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon raporu (3/89) (Gündeme1) ; 

20. — Yozgad Milletvekili Niyazi Ünal Al
çılı'nm Milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon raporu (3/100) (Gündeme); 

*>&<( 

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

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 
KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Muzaffer Önal (Tokad). 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız efendim. I BAŞKAN 
(Yoklama yapıldı). rum. 

— Çoğunluk var, oturumu açıyo-

1. — Tekirdağ Milletvekili Zeki Erataman'-
ın, Erzincan'da vukuagelen deprem dolay isiyle 
yapılan yardımlarla Avusturya'dan alınan kur
ma evlerin bugünkü fiyatları hakkında Başba
kanlıktan olan sorusuna Bayındırlık Bakanı Ke
mal Zeytinoğlu'nun sözlü cevabı (6/80) 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 

BAŞKAN — Soru önergesini okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Erzincan zelzelesinin üzerinden yıllar geçti
ği halde bu güzel yurt parçasının hakları veril
memiş, dilek ve istekleri yerine getirilemediği gi-
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B : 25 3 .1 
bi, bütün memlekette yurt içi ve yurt dışından 
yapılan yardımların da yerine sarfedilmediğine 
dair de birçok dedikodular kulaktan kulağa do
laşmaktadır. Sorularıma Hükümetin sözlü olarak 
cevap vermesini saygı ile rica ederim. 

Tekirdağ Milletvekili 
Dr. Zeki Erataman 

1. Erzincan ve havalisi zelzele felâketini mü-
taakıp yurt içi ve yurt dışından yapılan nakdi yar
dım, bina malzemesi ve diğer yardımların mikta
rı nedir?. 

2. Yapılan nakdî yardım veya malzemeden 
bugüne kadar Erzincan için ne miktar sarfedil-
miştir?. Sarf yeri değiştirilen miktar var mıdır'?. 
Varsa nerelere ve ne miktar sarfedilmiştir. 

3. Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışından 
yapılan yardımlar haricinde Hükümetin Erzin
can'ın imarı için yaptığı fedakârlık miktarı ne
dir?. , 

4. Erzincan için tütün karşılığı Avusturya-
dan alman 670 kurma evin bugünkü > fiyatları 
normal midir?. Hükümet bu evleri ihtiyaç sahip
lerine meccanen terketmeyi, yapılan yardımlara 
mahsup etmeyi veya fiyatları üzerinde esaslı bir 
tenzilât yapmayı düşünmekte midir?. 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-
TÎNOĞLU (Eskişehir) — Tekirdağ Milletvekili 
Muhterem Dr. Zeki Erataman'm sorularına Baş
bakan adına cevap arzediyorum. 

Sualleri teker teker cevaplandırmadan önce 
bir yurt parçasının ihmaller yüzünden on bir yıl
dan beri çekmekte olduğu ıstırabın giderilmesi 
yolunda ve bu meselenin artık mutlaka halli lâ
zım geldiğine inanmış bir Hükümetin noktai na
zarının izahına fırsat verdikleri için sayın arka
daşıma şükranlarımızı arzederim. 

Bundan on bir yıl önce 27 Aralık 1939 tari
hinde Erzincan zelzelesi vuku bulduğu zaman bu 
felâketin yurt içinde ve yurt dışında uyan
dırdığı büyük teessürü ve bu teessür için
de yapılan geniş ölçüdeki yardımları hep 
hatırlıyoruz. Halkımızın ve hattâ yabancı
ların gösterdikleri bu büyük ilgi ve yardım
laşma anlayışı maalesef eski iktidarca takdir edil
memiş ve onu harekete ve gayrete getirmemişti. 
Muvakkat diye yapılan barakaların her bir oda
sına akrabaları ile birlikte bütün bir aile efradı 
en basit sağlık ve yaşama şartlarından mahrum 
olarak on yıldan fazla bir müddet barındırılmak 
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suretiyle hem sıhhi hem de içtimai bir felâkete yol 
açılırken biraz sonra tafsilâtı ile arzedeceğim gi
bi halkın bu ıstırabı ve derin ihtiyacı hiçe sayı
larak heykel meydanı, park, gazino, stadyum gibi 
tesisler ve muazzam Hükümet ve belediye binaları 
yaptırılmış ve milletin bütün parası böylece ikinci 
plândaki işlerde israf edilmiştir. 

Şimdi cevaplarımı madde madde arzediyo
rum : 

Birinci ve ikinci suallere ait cevaplarımız ta
allûku hasebiyle Kızılay Genel Merkezinin 15 . 
X I . 1950 tarih ve 158 959 sayılı yazısiyle verdiği 
malûmata istinat etmektedir. 

Erzincan ve havalisi felâketzedeleri için Ki 
zılaya yapılan yardımlar şöyledir : 

Lira 

Nakdî yardım 
Hükümetçe 
Yurt dışından 

Yurt içinden 

Ceman 
Aynî yardım : 
Yurt içinden 
Yurt dışından olmak üzere 

4.788.545,83 
2.500.000,— 
1.483.222,94 

8.771.768.77 

1.061.578,79 
1.073.379,83 

Türk lirası kıymetinde olmuştur. 2.134.598,62 

Bu suretle Kızılay Kurumunda toplanan nak
dî ve aynî bağışlar (10.906.727,39) liraya baliğ 
olmuştur. 

Bu bağışlara bina malzemesi olarak Roman
ya'dan iki partide gelen 4.523 metre mikâp ve 
Yugoslavya'dan bir partide gelen 2003 metre 
mikâp kerestelerin bedeli de dâhildir. 

2. Sorunun ikinci maddesi ile yapılan nak
dî ve aynî yardımdan bugüne kadar Erzincan 
için ne miktarının sarf edildiği, sarf yeri, değiş
tirilen miktar olup olmadığı, varsa nerelere v" 
ne kadar miktarı sarfedildiği sorulmaktadır. 

Yukarda arzettiğim bu 10.906.727,39 lira tu
tarındaki nakdî ve aynî bağışlardan Kızılay Ku
rumu tarafından doğrudan doğruya Erzincan'a 
yapılan nakdî yardım miktarı 1.282.493,29 lira
dır. 

Bu paradan 22.000 lirası Refahiye'deki hal
kın ihtiyaçları için dağıtılmış, geri kalanı 
1.260.493,29 lirası ise şimdi müfredatını arzedece
ğim şekilde Erzincan merkezine tahsis edilmiş 
tir. 55.056,78 lirası ilk yardımlar için, 2.000 
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lirası çift hayvanları mubayaası için, 30.400 
lirası tohumluk satın alınması için, 479.500 
lirası halka nakden dağıtılan. 20.000 lira- ! 

•sı Erzincan'dan muhtelif bölgelere yollanan 
halkın nakil ücreti. 107.912,70 lirası hastane 
masrafları için, 408.500 lirası baraka inşası 
masrafları için, 60.000 lirası yeni Erzincan şehri
nin kurulacağı yerin istimlâki için, 50.000 lira- ; 
sı aş ocaklarına yardım. 2.500 lirası mahrukat , 
ihtiyacı için, 44.623,81 livası çeşitli yardımlar 
ve hizmetler için. 

Yine Kızılay tarafından ayrıca satmalına;; ; 
163.325 lira değerinde 3.475 baş çift hayvanı ; 
muhtaçlara dağıtılmıştır. Mütebaki 7.101.240,65 , 
liralık yardım parasının 1.4 vilâyetten mürek- • 
kep zelzele bölgesinin muhtelif ihtiyaçları için j 
sarfedildiği bildirilmektedir. ; 

Yine bu bölgeye ayrıca 124.922,16 liralık to- j 
humluk ve 1.076.800,35 liralık kereste yardım; j 
yapılmıştır: Toplanan bağışladan artan ve halen j 
sarfedilmemiş bulunan 183.683,81 liranın da 1949 j 
yılında Kızılay Derneğine yapılan kongre kara- I 
ı*ı ile Cebeci Hastanesi inşâaat masraflarına kar- ; 
şılık olmak üzere tahsis edildiği anlaşılmak
tadır. ; 

Bu cevaplarla değil soru sahibi arkadaşımı- ; 
zııı, bizim dahi tatmin edilmemize imkân yok i 
tur. Çünkü Erzincan'a sarfedilen bir milyon iki | 
yüz küsur bin liradan kalan 7 milyon küsurun | 
sarf mahalli açıkça gözükmemektedir. j 

Şimdi üçüncü suale geçiyorum : j 
Sorunun !bu maddesinde Ibugüne kadar yurt i 

içi ve dışından yapılan yardımlar haricinde Hü- i 
kütoıetin Erzincan'ın imarı için yaptığı yardım- • 
lar sorulmaktadır. | 

Depremin vukulbulduğu 1939 yılından bugü- j 
ne kadar Erzincan merkezinde muhtelif bakan- i 
lıklar ve teşekküllere ait yaptırılan işleri sıra- ! 
siyle arzediyorum : | 

1. Erzincan Hükümet konağı in
şası 

2. Erzincan 
3. Erzincan 
4. Erzincan 

şasi 
5. Erzincan 
6. Erzincan 
7. Erzincan 

Cezaevi inşası 
tebhirhane inşası 
Belediye binası in-

ilkokul (binası inşası 
ortaokul binası inşası 
pansiyon 'binası inşası 

952 206,64 j 
211 798,38 j 
196 060,69 j 

ı 
146 053,74 ; 
341 04.1,64 ; 
178 098,91 ' 

7 890,00 
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8. Erzincan şehir içi yollarının 

yapımı * 
9. Erzincan 196 daireli kerpiç 

ev (49 aded) 
10. Erzincan otel ve gazinosunun 
ikmali 
11. Kızılay paviyonlarmın ona
rımı (90 aded) 
12. Erzincan Ziraat Okulunun 
tamiri 
13. Erzincan Ziraat Okulu me
mur ikametgâhı inşası 
14. Erzincan P. T. T. binası in-

15. Erzincan Tekel binası inşası 
16. Erzincan Ziraat Bankası ve 8 
aded ev inşası 
17. Erzincan Ofis alım (binası ve 
lojmanları inşası 
18. Erzincan Yanık Haribiye Kış
lası ikmali inşası 
19. Erzincan erat paviyonları in
şası 
20. Erzincan iki aded teçhizat 
amlbarı inşası 
21. Erzincan kurs suıbay (binala
rı inşası 
22. Erzincan akaryakıt deposu 
inşası 
23. Erzincan Ordu Donatım F. 
B. Alanının taş parkelenmesi 
24. Erzincan Ordu Donatım F. 
B. Baraka ve 'blokaj gru ibeton 
25. Erzincan Ordu Donatım dış 
elektrik tesisatı 
26. Erzincan Ordu Donatım su 
tesisatı 
27. Erzincan Ordu Donatım erat 
helaları 
28. Erzincan Ordu Donatım is
timlâk işleri için 
29. Erzincan halihazır harita 
alınması işi 
30. Erzincan hastanesine mulba-
yaa edilen röntgen 
31. Esirgeme Kurumuna yardım 
32. Erzincan'da Yenişehir'de ku
rulan 652 aded Avusturya'dan 
getirtilen takma ev 

371 679,89 

430 000,00 

72 000,00 

30 000,00 

1 216,53 

775,80 

193 588,22 
65 000,00 

295 181,00 

68 780,00 

500 000,00 

226 529,00 

120 000,00 

119 000,00 

7 772,00 

59 534,00 

67 627,00 

41 984,00 

51 645,00 

12 950,00 

62 254,80 

11 712,48 

30 000,00 
40 000,00 

6 000 000,00 
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33. Erzincan için idari ve mü
teferrik masraflar 92 494,39 
liradır* 

Toplam 11 004 874,11 

Bunlara ilâveten Erzincan merkezinde bele
diyece 35, özel idarece 15, maliyece 42, P. T. T. 
İdaresince 16, Tekel İdaresince 11 ve Millî Eği^ 
tim K<>o<peratifince 5 ev yaptırılmıştır. 

4126 sayılı Kanunla Erzincan Belediyesine 
ikraz edilen ve bilâhara 5586 sayılı Kanunla 
hibe edilen (2 000 000) lira ile de Erzincan Be
lediyesince de şu işler yapılmıştır. 

Otel ve gazino için 
Ev inşasına 
Meydan ve anıt içini 
Şehir yollarına, 
Pazar yeri yapımına 
Elektrik tesisatına 
Çeşme ve su yolları yapımına 
Asri mezarlık ve yollarının yapımına 
Dükkân inşasına 
Park^ bahçe ve babçelendirmeye 
Deliktaş - Konur ocağı yoluna 
Muvakkat şehirde otel ve lokanta 

yapımına 
Kanalizasyon inşasına 
Septik çukuru inşasına 
İmar plânının tatbiki ve diğer mü

teferrik işler 

288 257 
763 064 
153 774 
393 944 
64 173 

164 107 
24 201 
24 618 

7 828 
23 611 
17 004 

26 785 
9 564 
7 368 

26 702 

Toplam 2 000 000 

4. Avusturya'dan satın alınan takma evle
rin fiyatları ve bu fiyatların üzerinde tenzilât 
yapılması hususuna gelince•. 

Bu evlerin adedi 652 olup bunlardan 315 
adedi 4 odalı, 268 adedi 3 odalı ve 69 adedi iki 
odalıdır. Bu evler birer kat olup ayrıca her 
evin altında kısmi bodrumları vardır. 

Dört odalılar 80 metre karelik, üç odalılar 
51 metrelik, ve iki odalılar da 41 metre karelik 
sahalar üzerine, plânlanmıştır. 

Evlerin, temelleri ve, bodrum duvarları be
tondan! ve- üst kısımları Avusturya'dan satm 
alınan.panfOİardan müteşekkildir. Döşemeleri 
ahşap* tavanları sıva, çatı örtüsü-, de kiremitten
dir. Bugüne kadar dört odalı evler için yapı
lan masraf (11 094), üç odalılar için (7 796) 
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ve iki odalılar için (6 898) liradır. 

30 sene müddetle Emlâk Kredi Bankasına 
yapılacak ipotek muamelesinden dolayı, bu ev
lerin maliyetine mühim bir sigorta bedeli de 
ilâve edilmiştir. Bu suretle sahiplerinin borçla
nacağı miktar dört odalılar için (15 634) lira, 
üç odalılar için (10 986) ve iki odalılar için 
(9 723) liraya baliğ olmaktadır. 

Görülüyor ki bu maliyetler büyük felâket 
görmüş ve yardıma en çok muhtaç olan vatan
daşların ödeme imkânmm çok üstündedir. Bu
nu nazarı itibara aîan Hükümetiniz bunların 
maliyetini, Erzincanlıların ödeme kabiliyetleri
ne uygun bir şekilde indirmek kararındadır. 

Bunun için bir komisyon çalışmalarına de
vam etmektedir. İnşaat bir yıldan beri ikmaL 
edilmiş olduğu halde, maliyetlerin . yüksekliği 
yüzünden haklı olarak evlerini işgal etmek iste-
miyen Erzincan halkı Hükümetimizin bu mev* 
zudaki yakin alâkasını görerek ve mağduriyet
lerinin izale edileceğine inanarak emin ve müs
terih bir şekilde yuvalarına yerleşmişlerdir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
ZEKÎ ERATMAN (Tekirdağ) — Aziz ar* 

kadaşlarım; bir milletvekili olarak değil huzur 
runuzda felâket görmüş bir Erzincan'lı olarak 
konuşacağım. 

Evvelâ, dâvayı bir Erzincan'lı kadar kavra
mış olan Sayın Bayındırlık Bakanına teşek
kür etmeyi borç bilirim. Bütün hâdiseleri çıpr 
laklığı ile önümüze dökmüşlerdir. En can.ala
cak noktada hakikaten kendilerinin mutmain 
olmadığını bize burada izah etmekle hakikati 
ifade etmiş oldular. 

Burada belki insicamlı olarak bu dâvayı hu
zurunuzda açamıyacağım. Sizleri 11 sene ev
velki felâketin acıları ile karşılaştırmak için 
güzel cümleler söylemiyeeeğim. 

Esas dâvaya gelirsek; sayın arkadaşlarım, 
aradan 11 sene geçmiştir. Fakat hâlâ bu vatan 
parçasında yaşryan insanların ıstırapları din
in emiştir. 3 gün evvel bir milletvekili olarak 
burada okunmasını benden rica ettikleri hem
şehrilerimin bir dilekçesi elimdedir. Bu, Erzin
can 'lılarm bir feryatnamesidir. Huzurunuzda 
okumaya hicap duyarım. Bu itibarla hepsini 
okumıyacağım. Ancak sırası geldiği zaman bâzı 
yerlerini okuyacağım. 

Aziz arkadaşlar; çok arzu ederim ki, Erzin*-
can'm felâketinden bahsederken muhalefete tâ-

__ 7 ._ 
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rizde bulunmıyayım. Fakat gönlüm buna razı 
değil arkadaşlar. 11 sene bu, dile kolay. Ta fe
lâket anında Erzincan'a giderek Erdincan'lıla-
rın her türlü dertlerinin giderileceğini, burada 
bir mamure yaratılacağını vait edenler ve Er
zincan'lılarm ıstıraplı başını göğüslerine dayı-
yarak fotoğraf çektirenler dahi 11 sene bu ıs
tıraba bigâne kalmışlardır. Hem öyle bir bigâ-
nelik ki, söylemek istemezdim, Sayın Devlet 
Reisi Erzincan'a geldiği zaman biz de Kemah 
istasyonunda kendilerinin treninin geçmesini 
bekliyorduk. Arkadaşlar, tam Kemah istasyo
nuna geldikleri zaman verilen emir şu idi, tre
nin pencerelerini kapatın. Maksat, pencereler
den görünmemeleri idi ve perdeleri çektiler. 
ıstırap içinde pencereden baktığım zaman 
gördüğüm manzara şu; Riyaseti Cumhur 
treninde Sayın inönü, Kemal Gedeleç, Kâzım 
Orbay ve bugün tanımadığım bir şahıs oturmuş
lar, oyun oynıyorlardı. Oynadıkları oyun briç 
mi idi, poker miydi bilemiyorum. Erzincan'dan 
ayrılalı daha yarım saat olmuştu, bu kadar kısa 
bir zaman içinde hem oyun oynamaya başlamak 
suretiyle bu milletin hissiyatı ile bilmiyorum, 
başka ne şekilde alay edilir? Daha dün Kore'ye 
gidenler için içlerinin sızladıklarını söyliyenler 
acaba o günkü feci vaziyet için içleri sızlama
mış mıdır? arkadaşlar. (Alkışlar). 

Sayın arkadaşlarım, felâket oldu, hemşehri
lerime siz eski şehirde bina yapamazsınız, en
kazdan istifade edemezsiniz, denilmiş ve mu
vakkat şehirde ev yaptıranlar için şöyle bir ka
yıt konuldu arkadaşlar; yeni şehir yapıldığı za
man bu barakalar yıkılacaktır arkadaşlar. Tam 
beş altı sene düz, tabak gibi olan bu arazinin 
tevziatı yapılamadı, yeni şehrin plânları yapıla
madı arkadaşlar. Çünkü istimlâk bedelleri çok 
pahalı idi, biz; Ankara ve İstanbul'da işittik 
50 - 60 liraya metre karesinin satıldığını, hal
buki Erzincan'da bu düz tabak gibi olan ara
zinin metre karesini 2 - 3 kuruşa istimlâk et
tiler. «, 

Bu istimlâklere rağmen beş altı sene yeni 
şehri kurmak gibi bir yola gidemediler arka
daşlar. Felâket dolayısi ile esasen üçte ikisini 
kaybetmiş olan bu şehir geri kalan sakat in
sanları bugün şu barakada, öbürgün şu çadırda 
ikamet etmek zorunda bırakıldılar. 

Arkadaşlar huzurunuzda okunan umumi in
şaat raporunu gördünüz. Hepsi âmme hizmetine 
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yarıyan binalar.. Hem nasıl binalar.. Milyonluk 
hükümet konakları veya mezar duvarları.. Bun
lar kötü yapılmıştır, demiyorum. Arkadaşlar 
âmme hizmeti görecek müesseseler yapılırken, 
âmme hizmetinden istifade etmesi lâzımgelen 
insanların mesken ihtiyacı maalesef düşünülme
miştir. 

1948 de Demokrat Parti iktidarının başı bu
lunan sayın Celâl Bayar, şimdiki sayın Başba
kan Adnan Menderes, Samet Ağaoğlu, naçiza
ne beraberdik Erzincan'ın vaziyetini gördük
ten sonra iktidar harekete gelmiştir. 

Huzurunuzda oknnan 652 evin inşasını 
bugün Bayındırlık Bakanı olarak konuşan ar
kadaşımız, o zaman bir muhalefet mebusu ola
rak bu dâvanın münakaşasını yapmıştır. Fakat 
nihayet bu evler kasabada evi olan, tapusu 
olan ve nihayet hali vakti yerinde olan insan
lar için yapılmıştır. 

Arkadaşlarım, hattızatında fakir olan, evi 
olmıyan halka bir şey yapılmamıştır. Yapılan 
şey, Kızılaya yapılan yardımla vücuda getirilen 
90 aded pavyondan ibarettir. Bu 90 aded pavi-
yonun beheri bin liraya yaptırılmıştır. Bunun 
yapımını bin liraya alan mütaahhit ikinci mü-
taahhide 750 liraya ciro yapmıştır, o da 650 
liraya bir başkasına ciro etmiştir. 

Sayın Bakanın sarfedildiğini söylediği tamir 
parası, işte üzerinden bir iki sene geçmeden bu 
pavyonlara sarfedilen paradır. 

Arkadaşlar, bu 90 pavyonda altı bin Erzin
canlı fakir oturmaktadır. Nasıl oturmaktadır? 
İşte üç gün evvel bu vatandaşların nasıl otur
duklarını kendi ağızlarından kısaca okuyayım: 

«Kral Karol ve İngiltere Devletinin gönder
diği kereste ve inşaat malzemesinden olup Sa
raçoğlu mahallesi artığı ile yapılan ve pavyon 
namı verilen tek gözden ibaret bir odada alâka-
derülhimkân çoluk çocuk, baba, oğul, kız, ge
lin, torun, amca, teyze gibi 8 - 10 nüfus mah
remden uzak beraber yaşadık. Karşıki oda sa
kinleri ile tek yüz numaraya nöbetleşe defiha-
cet ettik. Bu 11 sene sonra Erzincan'ın duru
munu bize gösteriyor. Bunun bâzı yerlerini oku
yacağım. Bir yerinde sitem ediyor diyor ki, biz 
hasetlenmiyoruz, fakat daha üç gün evvel Eski
şehir'de bir sel felâketi oldu, oraya Hükümet 
D. P. Hükümeti olarak derhal koştu, bin eve 
yakın ev inşa ettirdi; Allah başka felâketler 
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göstermesin, fakat bizim felâketimiz eski ikti
dar zamanında olduğu için biz halen evsiz ve 
yurtsuz mu kalacağız diyor? D. P. Hükümeti 
bizim bu acılarımızla yakmen alâkadar olmıya-
cak mı? 

Arkadaşlar bunu bu vatandaş soruyor. 
Şimdi sayın arkadaşlarım dâvanın diğer bir 

tarafına geçiyorum. Bu 652 takma ev yapıldığı 
zaman bu evlerin iki odalısının 3 500 liraya, 4 j 
odalısının 6 bin liraya mal olacağı. O zamanki 
Bayındırlık Bakanı sayın Nihat Erim tarafın
dan söylenilmiştir. Arkadaşlar, bugün görüyo
ruz ki, önümüzde okunan rakamlar çok muaz
zamdır. Vatandaşın takatinin üzerindedir. Rica I 
ederim.. Bugün için bize verilen rakam şudur: 
tki odalılar 9 723 liradır. Arkadaşlar 30 sene 
vadeli.. Sigortası var, faizi var. * 

Fakat arkadaşlar bu binalar 30 senede değil, 
15 sene dahi bu vatandaşları barmdıramaz. On 
beş senede harap olacak böyle bir bina için 
otuz senelik faiz ve sigorta . 

BAŞBAKAN ADNAN MLNDERES (îsttan-
bul) —Faiz yok. 

Dr. Zeki Erataman (Devamla) — Faiz yok 
mu? Sigorta. 6 bin 600 küsur1 bin liralıklar 9 
milyon... 

7 bin küsur liralıklar 10,986. 
11 bin küsur liralıklar 15 804 liraya çıka

caktır. ? 
Demekki, yarısı kadar bir zammı Erzincan'-

lı sigorta payı olarak ödiyecektir. Bu onun öde
me kabiliyetinin çok üstündedir. Esasen De- | 
mokrat Parti idareye gelinceye kadar hemşeh- i 
rilerim bu binalara girmemişlerdir. Sayın Dev- ı 
let Reisi ve Başbakan, seyahatle rmda bu mik
tarın tenzil edileceğini vade!mislerdir ve onun 
üzerinedir ki, Erzincan'ı ila t- bu binalara gir
mişlerdir. Bu bakımdan ben teferruata girme
den Hükümetten şunu rica edeceğim: Sordu
ğum esaslı sual de bu idi. Yapılan yardımlara 
karşılık olarak Erzincanlılara bu binalar mec- ' 
canen terkedilmek veya hiç olmazsa fiyatlar üze
rinde esaslı bir tenzilât yapılıp yapılmıyacağı 
ciheti idi. Bu binaların fiyatlarından ne mik
tar indirilebileceğini sarih olarak beyan etme
lerini rica 'ederim. 

Çünkü arkadaşlar, hakikaten zamanında iç
ten, dıştan yapılan yardımların 11 milyon lira i 
olduğu ve o zaman Devlet Bütçesinin de 250-260 
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[ milyon lira civarında bulunduğu nazarı itibara 
I alınırsa o zamanın 11 milyon lirasının bugünün 

50 - 60 milyon lirasına tekabül edeceğini »el
bette takdir buyurursunuz, O zamanlar bu para 
ile değil, bir Erzincan şehri, 10 Erzincan şehri 
kurulurdu. (8 milyon ne oldu sesleri) 

Arkadaşlar, o 8 milyona sormayın. Bayın
dırlık Bakanı dahi bunun ne olduğunu söyliye-
miyor. Yalnız şu kadarını ben söyliyeyim ki, 
arkadaşlar, kabul buyurduğunuz Af Kanunu ile 
bunların pek çoğunun tahkikına maddeten im
kân kalmamıştır. 

Şimdi ricalarımı tekrarlıyorum : Biricisi; 
bu binalardan Hükümetin yapacağı indirme mik-
darının sarih olarak beyan edilmesini rica «di
yorum. Hükümetin sarih olarak yapacağı in
dirme miktarının burada açıklanmasını, halen 
kızılay paviyonunda 6 000 ailenin oturduğu ve 
bugün 90 paviyonun satılma tehlikesine mâruz 
bulunduğu anlaşılıyor. Bu satılma hususunun 
durdurulup durdurulmamasmın Hükümetçe 
açıklanmasını, 

üçüncüsü de; fakir olan halkın bugün mes
ken ihtiyacının göz önünde bulundurularak hiç 
değilse 500 evi, yani 500 aileyi istiap edeeek 
kadar mesken ihtiyacının yapılıp yapılmıyaca-
ğmın burada sarih olarak beyan edilmesini bil
hassa rica ederim. Çünkü çok muztarip bir halk
tır. Çok iyi insanlardır. Memleketin himmetine 
varlığına ve nihayet şefkatine sığınmışlardır. 

Dün Erzincan olarak Şefin göksünde kendi 
ihtiyaçlarının giderileceğini hisseden halk, bu
gün Meclisinizin şefkatine sığınmışlardır. (Sol
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı. 
BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-

TÎNOĞLU (Eskişehir) — Efendim, Avusturya'
dan alman takma evlerin maliyetlerini arzeder-
ken bunlara faizin de dâhil olduğunu söyleme
miştim. Faizler dâhil değildir. Bunlar doğru
dan doğruya maliyetlerdir. Bu maliyetleri şu 
şekilde arzetmiştim; dört odalı evler 11 094 li
ra, üç odalı evler 7 796 lira, ve iki odalı evler 
6 898 liraya, yalnız bunların Emlâk Kredi Ban
kasına ipotek muamelesinden dolayı sigorta be- . 
deli de ilâve edilmektedir. Bundan dolayı dört 
odalı evlerin 15 bin küsün üç odalı evlerin 
10 900, 2 odalılar 9 700 küsur liraya çıkmakta
dır. . H 

Takdir buyurursunuz ki bu fiyatlar, Erzin, 
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can 'daki inşaat rayiçlerine nazaran çok yüksek
tir. Bunu muhalefetimiz esnasında da defaatla 
söyledik. Fakat o zamanlar bize fiyatlar düşük 
gösterilmek suretiyle bunların pahalı olmadığı 
iddiasında bulunuldu. Şimdi Hükümetiniz ma
liyetlerin yüksek olduğunu ve Erzincan'daki fe
lâketzede vatandaşlarımızın bu yükü kaldıra-
mıyacaklarım bildiği içindir ki meseleyi bir ko
misyonun tetkikma tâbi tutmuştur. Şunu da 
derhal söyliyebilirim ki, soru sahibi arkadaşı
mı da bil ifadelerimle tatmin edeceğimi ümit 
ederek, komisyonun tetkiki neticesinde bu fi
yatları 6, 7, 8 bin liraya indirme imkânını bula
cağız, Yani iki odalılar 6 000, üç odalılar 7 000 
ve dört odalılar 8 000 lira üzerinden bu evleri 
felâketzede hemşehrilerimize mal edebileceğiz. 
Esasen bu çalışmalarımızı bildikleri içindir ki 
barakaların hemen hepsi bir seneden beri boş 
kalan bu binaları halen işgal edilmiş bulunmak
tadırlar. 

Kızılaym barakalarının satışı meselesine ge
lince; bunların satılmaması için icabeden ted
birleri alacağımıza şüphe etmemelerini rica edi
yorum. 

Yeni ihtiyaçlar meselesi, yani bu evlerin dı
şında 500 ü mütecaviz ailenin, iyi bir şekilde 
barındırılması meselesine gelince: 

Sayın Cumhurbaşkanımız ve başbakanımı
zın yazın yaptıkları Erzurum ve Erzincan se
yahati sonunda buralarda gördükleri ve tesbit 
ettikleri ihtiyaçlar mütalâalariyle beraber Ba
kanlığımıza aksettirilmiştir. Erzincan ve havali
sinin mesken buhranını halletmek üzere Bakan
lığımızda çalışmalar başlamıştır. Her halde Er
zincan'ımızın bu ihtiyacı da karşılanılmaya ça
lışılacaktır. 

ÎSMET İNÖNÜ (Malatya) — Söz isterim. 
BAŞKAN — Niçin söz söylemek istiyorsu

nuz? 
İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Şahsım mev-

zuubahis oldu. 
BAŞKAN — Buyurun. 
İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Hatip, Erzin

can felâketinden dönerken oyun oynadığımız
dan bahsetti. Diğer bir zat da, Erzincan'a gi
derken 70 bin lira hareirah aldığımdan bahset
mişti. Bunların hepsi yalandır. 

Arkadaşlarım; memleket büyük tehlikeler 
karşısmdadır, bu milletin tehlikelerle uğraşma-
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i sı ihtimali vardır. (Soldan; gürültüler, sadede 

sesleri) 
ABDULLAH GEDİKOĞLU (Ankara) — 

Biz de biliyoruz. 
İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Eğer bir 

memlekette iftira rejimi hüküm sürerse tehli
kelerle uğraşmaya hiçbir milletin gücü yetmez. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Heykel ya-
plıdı mı? 

SÜREYYA ENDİK (Çanakkale) — İsmim 
i geçti, cevap vereceğim. 

BAŞKAN — İsimden bahsedilmedi. 
SÜREYYA ENDİK (Çanakkale) — 70 000 

liradan bahseden benim. 
ZEKİ ERATAMAN (Tekirdağ) — Söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — Söz Zeki Erataman'mdır. 
ZEKİ ERATAMAN (Tekirdağ) — Sayın 

arkadaşlar; esasen sözlerimin başında arzetti-
ğim gibi, kimseye tarizde bulunmıyacaktım. 
Fakat gözlerimle gördüğüm bir hâdiseyi bura
da açık olarak tekrar ediyorum. Tekrar ediyo
rum Riyaseti Cumhur vagonunun salonunda, 
şimdi burada oyun oynamadığını iddia eden şa
hıs oyun oynamakta idi. (Sağdan, bravo sesleri, 
alkışlar; soldan; yalan yalan sesleri) 

Arkadaşlar; belki bu da affedilebilir. Fakat 
11 sene bu memleketi ihmal etmek asla affedile
mez (Sağdan gürültüler; soldan bravo sesleri, 
alkışlar, heykelden bahset sesleri) 

SÜREYYA ENDİK (Çanakkale) — Söz is
tiyorum Reis Bey, ismim mevzuubahis oldu. 

BAŞKAN — Rica ederim, isminizden bahse
dilmedi. îeabederse sözlü soru verirsiniz. 

2. — İstanbul Milletvekili Andre Vahram 
Bay ar'm, ecnebi ilâç müstahzarlarının memleke
timizdeki satış fiyatları hakkında Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığından sözlü sorusu (6/102) 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba 
kanı seyahatte oldukları için bu sıuali gelecek 
birleşime talik ediyorum efendim. 

i 3. — Antalya Milletvekili Burhanettin OnaV-
ın, memleketin sağlık durumunu ve teşkilâtını 
düzenlemek için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/103) 

BAŞKAN — Bu da aynı sebepten gelecek 
birleşime talik edilmiştir. 
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d.. — İstanbul Milletvekili Andre Tahram 

Bay ar'm, yerli tıbbi müstahzarlara karşı emni
yet ve rağbeti artırmak maksadiyle bir kontrol 
laboratuvan Thurulması hakkında Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığından sözlü sorusu (6/115) 

BAŞKAN — Keza, Sağlık Bakanı seyahatte 
olduğu için bu suali de gelecek birleşime talik 
ediyorum. 

5. — Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'nin, I 
Ordu'da verem paviyonunu da ihtiva eden 200 i 
yataklı bir hastane ile Gölköy ve Ünye'ye birer 
sağlık merkezi yapılması hakkında ne düşünül- I 
düğüne dair Sağbk ve Sosyal Yardım Bakanlı- \ 
ğmdan sözlü sorusu (6/128) \ 

BAŞKAN — Zaruret dolayısiyle gelecek bir
leşime talik edilmiştir efendim. 

6. — Erzurum Milletvekili Enver Karan'm, 
Pazar, Alanya ve Burhaniye ilçelerinde tedavi \ 
ve a^ neticesinde ölen vatandaşlar hakkında Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığından sözlü soru 
su (6/129) 

BAŞKAN — Ba soru da gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

7. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'm, Gü
ney - Doğu ovasının sulama projesi ile İsken
derun - İran yolu ve Gurs Hidroelektrik San
trali inşaatı hakkında Bayındırlık ve İçişleri Ba
kanlıklarından olan sorusuna İçişleri Bakanı 
Rükneddin Nasuhioğlu'nun sözlü cevabı (6/123) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İçiş

leri Bakanları tarafından sözlü olarak cevap 
landırmalarına delâletlerinizi dilerim. 

12. XI I . 1950 
Mardin Milletvekili 

Dr. Aziz Uras 

1. Güney - Doğu ovasının mühim bir kısmı
nı sulıyacak olan Cağcağ ve Hineysan sulama 
projesi ne durumdadır? 

2. iskenderun - Iran yolu inşaatı ne vazi
yettedir? 

3. Gurs hydroelektrik santrali inşaatı ne 
safhadadır, ne zaman bitecektir? 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanlığına taallûk 
eden kısım hakkında geçen birleşimde Bayın- | 
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I dirlik Bakanı izahat vermişti. Şimdi söz İçişleri 

Bakamnmdır. 
İÇIŞLERI BAKANI RÜKNEDDÎN NASU-

I HlOĞLU (Edirne) — Arkadaşlar, Mardin Şeh-
| rinin içme suyu ve elektrik projesi hakkındaki 

suale cevap arzedeceğim. 
Bu proje muhtelif safahat geçirdiğinden ve 

bidayetteki projenin pek esaslı bir şekilde yapıl
mamış olduğu anlaşıldığından su meselesi uzamış
tır. Ve ilk keşifle bugünkü durum arasında 500 
bin lira kadar bir fark gözükmektedir, iller Ban
kasının yapmış olduğu bu su işlerinde, elektrik 
işlerinde sık sık böyle proje yanlışlıklarına ve tat
bikat farklarına rasgelmekteyiz. 

Onun için bu mevzuun banka bakımından da
ha ciddî ve esaslı bir hale gelmesi mevzuunda ça
lışıyoruz. 

Şimdi esasa girmek istiyorum.: 
Mardin'in su meselesi şöyle bir safha, seyir 

takibetmiştir. 
1. Hidro stadla terfi esasına göre hazırlanan 

ilk proje Yüksek Mühendis Sedad Suverir tara
fından hazırlanmış bu proje 1940 tarihinde Ba
yındırlık Bakanlığınca tasdik edilmiştir. Proje 
şehrin yalnız içme suyunu sağlıyacak şekilde ha
zırlanmıştır. Fakat bu proje tatbikat sahasına ko
nulmamıştır. 

2. Şehrin içme suyu ve elektrik ihtiyacını 
birlikte sağlamak maksadiyle 28 Temmuz 1948 
tarihinde il Su Limitet Ortaklığmca ikinci bir 
proje hazırlanmış ve bu proje Bayındırlık Bakan
lığı Su işleri Reisliğince 27 Kasım 1948 tarihin
de tasdik edilmiştir, ihaleye konu teşkil eden pro
je budur. 

Birinci projeden su rasatları Sedat Suverir 
tarafından yapılmış ve kendisi tarafından tasdik 
ettirilen bu proje mucip sebepler raporunda izah 
olunduğu üzere rasatta dere maktamın esas it
tihaz edildiği ve su miktarının saniyede 350 lit
re bulunduğu kaydolunmuştur. 1948 yılında il 
Su Limitet Şirketince yapılan projede üç aylık 
rasata göre senenin sekiz aynıda mevcut suyun 
550 litreden fazla olduğu belirtilmektedir. Ke
şif bedeli 1 082 970 lira olan su ve hidroelektrik 
tesisat 21. V . 1949 tarihinde 922 237 liraya Ta-
miş Anonim Şirketine ihale edilmiştir, ihaleyi 
mütaakıp tatbikat projesinin yapılması sırasında 
mütaahhit tarafından yapılan rasatta su mikta
rının senenin 5 aynıda 283 litre ve diğer 7 ayın
da da bu miktarın o nispette yükseldiği ve hattâ 
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tuğyan zamanlarında 40 bin litreye bir yükseliş 
kaydettiği tesbit edilerek keyfiyet bankaya bildi
rilmiş ve projenin bu yüzden tadili zarureti hâsıl 
olmuştur. 

'Hazırlanmış bulunan tadil projesi bu aym 
ilk haftasında tasdik edilmek üzere Bayındırlık 
Bakanlığına sunulacaktır. Halen makine kısmı 
tasdik edilmemiş, inşaat kısmı tasdik olunmuş
tur. 

Gurs deresinin suyu Nisan ayından Eylül 
ortasına kadar arazi sulama işlerinde de kulla
nıldığından bu su ile o aylarda hidroelektrik 
santralinin tam olarak işletilmesine imkân ol
madığından şehirdeki elektrik santrali binasına 
konacak 440 beygirlik bir dizel grupu ile pom
pa dairesindeki monopomplar çalışştırılacak 
ve bu surelte şehrin içme suyu şehrin tepesin
deki depoyla sevkedilebilecektir. 

Hidroelektrik tesisatı şehrin tenevvürün
den ziyade suyun aşağıdan yukarıya yüksel
tilmesi için yapılmaktadır. Şehir ancak bu hiz
metten fazla kalan enerjiden faydalanacaktır. 

Dizel grupunun firmaca teklif bedeli 
85 000 lira kadar olup. Hakiki bedel projenin 
tasdikmdan sonra anlaşılacaktır. Yeni projeye 
göre, su ve elektrik tesisatının umumi keşif be
deli 1 585 000 lira kadar olacaktır. 

1948 senesinde tasdik edilen ve mukaveleye 
esas teşkil eden projenin keşif bedeli ise yukar
da arzedildiği gibi 1 082 970 liradır. Aradaki 
fiyat farkı 500 000 liradır. 

Bu farkı ihaleyi teşkil eden. projede takati 
675 beygir olan bir türbin yerine takatlari 475 
beygir olan iki türbinin konması. Tulumba da
iresini şehre bağlıyan yüksek tansiyon hava 
hattı yapımı, şehirde yapılacak içme deposu şe
hir dizel santiraline konacak yeni bir transfor-
motör, 440 beygirlik bir dizel g'upunun eklen
mesi, içme su borusunun takriben 3-5 kilometre 
uzaması ve türbin cebrî boru uzunluğunun bir 
miktar artmasından husule gel sektedir. 

Köylü ile, sulama suyu ihtilâfı iki ,şekilde 
halledilmektedir. Heftihan, özeyir, Meşkiban, 
Çılban, ubaş ve kısmen Alipaşa, Melhul ve Ham-
zaban ve Haeıgazi, Sırrıgüre köyleri Avret de
resinden su alarak topraklarım sulamaktadırlar. 

Avret kısmen Melhu ve Alipaşa köyleri ha
len, yapılmakta bulunan türbin akıtma kana
lından su alarak sulamaktadırlar. 

Senede beş ay türbin çalışmıyacağma göre, 
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en çok suya ihtiyaç olacağı aylarda gerek de
rede ve gerekse sulama kanalında köylüler 
için kâfi su bulunacağından, köylülerin bu hu
susta bir şikâyetleri olmıyacaktır. Senenin geri 
kalan yedi ayında ise, 1950 rasatlarına naza
ran Hefthan, Meşkinan, özeyir, Çılpar köyleri 
tarlaları suladıktan sonra 280 litre civarında 
suyun Gurs deresinde bulunabildiği göz önün
de tutulursa bu köyler halkının da ssuzluktan 
şikâyet etmelerine bir sebep kalmıyacaktır. 

Senenin yedi ayından beşine rastlıyan kış 
aylarından esasen köylünün suya ihtiyacı yok
tur. Diğer aylarında ise Türbin kanalından su 
almak istemek Gurs, kısmen Melhu ve Alipaşa 
köylüleri akıtma kanallarındaki 280 litreye ya
kın sudan evvelce 25 litre ile, suladıkları tar
lalarını çok kısa bir müddet içinde sulıyarak 
suyu yine Hidro - Elektrik santırali emrine terk 
edebileceklerdir. Projede yapılacak tadil sebe-' 
biyle mütaahhitçe talep edilen temdit müdde
tine tesisatın 1951 yılı sonunda bitmesi lâzım-
gelmekte ise de tadil projesi henüz tasdik edil
memiş olduğuna göre halen inşaatın biteceği 
tarihi kesin olarak ifadeye imkân yoktur. 

Mütaahhit makinesi hariç olmak üzere di
ğer kısımlarını inşaya devam etmektedir. 

Arzettiğim gibi vilâyetteki proje esaslı ve 
çok sağlam bir şekilde yapılmış olsayclı bugün 
için bu suyun teminine imkân hâsıl olacaktı. 
Fakat projeler tadile ihtiyaç göstermekte ol
duğundan bu işi uzatmakta ve ayni zamanda 
500 000 lira kadar bir fazlalığı mucip olmuştur. 

Gurs suyunun bugünkü durumu budur efen
dim. 

AZİZ URAS (Mardin) —Sayın arkadaşlar, 
Bu Gurs Hidro - Elektrik santralinin garip ve 
talihsiz bir hikâyesi vardır. 1937 senesinde 
Hydrostat olarak ele alman bu santrali o va
kit yalnız Mardin'e Su Koçu tâbir ettiğimiz 
bu aletle su getirilmesine çalışılmış ve yalnız 
buna münhasır kalmıştı. Üç sene sular su mik
tarı, yaz ve kış rasat edilmiş ve bu rasatların 
başında ben de bulunmuştum hiçbir zaman saniye
de 295 litreden aşağı düşmemiştir. Suların enaz 
olduğu ert kurak yıllarda dahi saniyede yine 295 
litreden daha aşağı düşmemiştir. Bunun üzerine 
ovakit yani 1937 de bu iş projeye intikal etmiş 
ve üç senelik bir rasattan sonra Belediyeler 
Bankasından alman 380 küsur bin liralık istik
raz ile ihale edilmiş fakat maalesef 5 Eylül 1939 
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o k u îhal© gttwö! tkihei Cihan Harbinin beşinci 
gününe rastladığı için d*mir fiyatları birden
bire fırladığından ihaleye kimse talip olmamış
tı. Bu yüzden harb zamanında hiçbir teşebbüs 
yapılmadı. Harb bitti. 1947 de tekrar iş ele alın
dı. Ovakit daha evvel bu projeyi yapan Sedad 
Suverir ismindeki mühendis arkadaş tesadüfen 
îller Bankasında vazifedar bulunuyordu. Bu 
sefer dendi ki, suyu terfi edecek pompajla hem 
su ve hem de Mardin'e elektrik verecek kom
bine bir tesis yapalım. Bunun üzerinde uğraşıldı. 
Belediyeler Bankasından bir milyon küsur 
liralık istikraz yapıldı, projesi yapıldı, proje 
için tekrar rasatlar yapıldı. Altı aylık olarak 
yapılan bu proje rasatları bizim eski rasatları
mızın aynını verdi. Bundan sonradır Jki 1948 
senesinde bu iş Tamiş fiıanasıım ihale edildi. 0-
vakitten bugüne kadar üç sene geçmiştir. Bu 
firma mütaaddit tesisler yapmış, kanallar yap
mış ; makine ve teknik alât müstesna, bütün te
sisler hemen hemen ihzar edilmiş bâr halde ol
masına rağmen son zamanlarda suyun azlığın
dan bahsile projenin değiştirilmesinin bahis 
mevzuu olduğunu öğrendim ve esasen bu soru
mu buraya getirmemin yegâne sebebi de budur. 
Bu proje, 20 - 30.bin liralık bir farkla takriben, 
bir milyon liraya firmaya ihale edilmişti. Esas 
keşif bedeli bir milyon sekiz yüz bin lira idi. 
İndirmede bir milyarı liraya düşmüştü. 

Aradan üç sene geçtikten sonra rasatların 
280 litreye inmesi bendenizde garip bir tesir 
uyandırmıştır. Çünkü arzettiğim gibi, ozaman 
belediye reisi idim, rasat yapan mühendis ar
kadaşlarla beraber Mzzat bulundum, 280 litre
ye- inmesi içm ne tektonik ve ne de sismik her 
hangi bir hal vukua gelmemiştir. Katî olarak 
söylenemez, ama bendenizde biraz şüphe uyan
mıştır. 

Arkadaşlar, 3 ncü Selim zamanında 70 - 80 
küsur bin nüfusu ihtiva eden bu talihsiz şehir' 
1886 senesinde vâki olan tektonik Mr zelzele 
dolayısiyle mevcut 74 çeşmesinden ancak üç ta
nesi âfetten kurtulmuş, diğerleri nasaleaef mün
kariz, münderis olmuş, eskMsen Mardin bu ku 
rüyan çeşmeler akarken o kadar sıkıntı çekmez
di. Bu şehrin bugün nüfusu ine ine 1 8 - 2 0 bine 
inmiştir; arkadaşlar ve şimdi ikamet etmekte 
olan nüfus da şöyle bir eza ve cefa altında ika
met etmektedir. Yağmurdan *arnıca topladık-
lan kurtlu suları, yazın, o da tonoflamursa içer-
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I 1er. Dünyaaıın hdeMr yerinde rastİanmiyckn bir 

pahalılık rekoru ile litresini b i r iki kuırışa satın-
almak suretiyle ve bir iki saatlik yerden gelmiş 
sularla susuzluklarını gidermektedirler. Hattâ 
bu su bulamamak yüzünden yüzünü yıkayamı-

! yan insanlar da mevcuttur. 
Bunu Mardin'in bu İstırabını bir dedikodu 

olarak değil, samimî olarak, Mardin'in bir der
di bir İstırabı olarak giderilmesini Hükümetten 

. rica ediyorum ve ehemmiyetle takip etmelerin' 
istirham ediyorum. Bu meselenin bir milyon 
sekizyüz bin liradan dokuz yüz seksen bin lira
ya inmesinde bir mütaahhit zararı olduğunu 
söylemektedir; Bu bir rivayettir. Şuur altında 
teressübat bırakır. Onun için bu işin bu cep
hesinin tetkikini rica ederim. Talihsiz Mardin'in 
biran evvel suya kavuşması için bezli ceht et
mesini ve eğer varsa mütaahhit zararlarını da 
hesaba katarak işi ciddî ve çok ehemmiyetli bir 
mevzu olarak ele alnsmasmı rica ederim. 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANI RÜENEDDÎN NASU-
HÎOĞLU (Edirne) — Efendim, Sayın Aziz Uras 
arkadaşımız evvelce böyle şikâyetler mevzuu-
bahis değilken son günlerde bâzı şikâyetler or
taya attı. Su rasatlarının inmesini de aklım al
madı buyurdular. 

Mevzuubahis projenin üzerinde yaptfan fennî 
tadilâtın bir zaruret olduğu anlaşılmıştır. Yapı
lan rasatlarda 550 litre olarak teshit edilmişken, 
283 litre verilmektedir ve nihayet bu civarda 
bu sulardan istifade eden köy ve arazi işleri 
vardır. Bu itibarla banka ve- vekâlet bu işin 
üzerinde durmuştur. Maksadımız bu gibi işler
de, bilhassa ilerisi için bankanın yeni teşebbüs
lere girerken çok dikkatli olmasını temin için 
heyeti femûyesnün ve muamelâtmın seri bir 
tashihe ihtiyacı olduğunu ars tmekt i r . 

Aynı zamanda Mardin'in su işinin ne kadar 
kısa bir zamanda yapılması mümkün olursa o 
kadar memnun ve bahtiyar oluruz. 

BAŞKAN — Gündeme devam ediyoruz. 

8. — Seyhm Mitöetv$hiU Sinan Teketioğlu'-
m*», Topmk Mük&vtteri Ofisi tamfıru&m harice 
çtkmnhm xaM>r#ye mi tahkikat dmgalae* hak
kında yapılan muamele neticesine dair Adalet 
ve Ekonomi ve Ticaret Bakanlıklarından sözlü 
sorusu (6/138) ' 

BAŞKAN — Sinan Tekelio&lu burada mı ? 
(Yok sesleri) 

— İZ -
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Sinan Tekelioğlu bulunmadığı için soru gele

cek birleşime kalmıştır. 

9. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, memurların tasfiyeye tâbi tutulacağı, Ge
lir Vergisinin 1951 yiknda memurlara tatbik 
edilmiyeceği, Ankara memurlarına verilen mes
ken taminatı ile yüksek râkımtfn yerlerde otu
ran memurlara verilmekte olan mahrukat be
deli hakkındaki söylentilere ve Emekli Kanunu
nun 39 ncu maddesinin B fıkrasının tatbik su
retine dair Başbakanlıktan sözlü sorusu 6/139) 

BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu bulunmadığı 
için soru gelecek birleşime talik edilmiştir. 

10. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Ceyhan İlçesinin su işinin bir an evvel ta
mamlanması için ne düşünüldüğü hakkında İç
işleri Bakanlığından sözlü sorusu (6/140) 

BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu bulunmadığı 
için soru gelecek birleşime talik edilmiştir. 

11. — Sür d Milletvekili Mehmet Daim Su-
alp'ın, Siird İli su ihtiyacının giderilmesi ve iç
me suyunun temini için ne düşünüldüğü hak
kında İçişleri Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/141) 

BAŞKAN — Mehmet Daim Sualp burada-
mı? (Yok sesleri) 

Mehmet Daim Sualp bulunmadığı için soru 
gelecek Birleşime talik edilmiştir. 

12. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa Ekin
ci'nin, Mustafa Muğlalı'nın kaç gün mevkuf 
kaldığına, şimdiye kadar mahkûmlardan kaç ki
şinin sıhhat raporuna dayanarak serbest bırakıl
dığına ve Mustafa Muğlalı'nın ikinci bir mua
yeneye tâbi tutulmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair Adalet ve Sağlık ve Sosyal Tardım 
Bakanlıklarından sözlü sorusu (6/142) 

BAŞKAN — Mustafa Ekinci burada mı? 
(Tok sesleri) 

Mustafa Ekinci bulunmadığı için soru gele
cek Birleşime talik edilmiştir. 

13. — Sinob Milletvekili Server Somuncuoğ-
lu'nun, Bulgaristan'dan gelecek olan Türk göç
menlerinin sayısı ve yurda gelmeleri için konu
lan müddet ile menkul ve gayrimenkul malları
nın tasfiyesi ve bedellerinin Türkiye'ye getiril
mesi hakkında Bulgar Hükümetiyle yapılan an
laşma hükümlerine dair Dışişleri Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/144) 

BAŞKAN — Server Somuncuoğlu burada-
mı? (Yok sesleri) 

Server Somuncuoğlu bulunmadığı için soru 
gelecek Birleşime talik edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

±m — 7 Eylül 1949 tarihinde imzalanan 
(1949 1950 Devresi için Avrupa memleketleri 
arasında ödeme ve Takas Anlaşması) m değiş

tiren 22 Nisan 1950 tarihli ek Protokolün onan
ması hakkında Kanun [tasarısı ve Dışişleri ve 
Ticaret Komisyonları raporları (1/26) [1] 

BAŞKAN — Kanunun ikinci görüşülmesi-
dir. 

«1949 - 1950 devresi için Avrupa memleketleri 
arasında Ödeme ve Takas Anlaşması» m değiş

tiren Protokolün onanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5480 sayılı Kanunla onanmış 
bulunan 7 Eylül 1949 tarihli «1949 - 1950 dev-

[1] Birinci görüşülmesi 24 ncü Birleşim tu-
tanağmdadır. 

resi için Avrupa memleketleri arasında öde
me ve Takas Anlaşması» nı değiştiren 22 Nisan 
1950 tarihli ve 2 sayılı Ek Protokol onanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Madde kabul edilmiştir. 

u — 
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Kanunun heyeti amumiyesini açık oyunuza 

sunuyorum. 

2. — Konya Milletvekili Saffet Gürol'un, 
Göçmen Piyangosu tertibi hakkında Kanun tek
lifi ve Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları 
(2/36) 

BAŞKAN — Bu kanunun müzakeresini ya
parken üçüncü maddesi Bütçe Komisyonuna 
tevdi edilmişti. Şimdi o Komisyonun raporu 
okunacaktır. 

29 . XI I . 1950 
Yüksek Başkanlığa 

Konya Milletvekili Saffet Gürol'un, göçmen
ler yararına Millî Piyango İdaresi tarafından 
bir keşide tertibi hakkındaki kanun teklifinin 
Kamutayda görüşülmesi sırasında tasarının 
üçüncü maddesinin değiştirilmesi maksadiyle 
Kırklareli Milletvekili Şefik Bakay ile Zongul
dak Milletvekili Muammer Alakant tarafların
dan verilen iki önerge Kamutayca dikkate alı
narak Komisyonumuza verilmiş olmakla her iki 
teklifin sahipleri hazır oldukları halde incele
nip görüşüldü. 

Komisyonumuzca cve lce tesbit edilmiş bu
lunan tasarının üçüncü maddesine göre sözü ge
çen piyangodan elde edilecek sâi'i hasılatın bir 
taraftan gelir bütçesine irat, diğer taraftan 
Toprak ve İskân işleri Genel Müdürlüğü Büt
çesinin ilgili bölümüna ödenek kaydedilmesi ge
rekmektedir. Teklif sahiplerinin verdikleri iza
hata göre göçmenlerin bugünkü durumlarının 
çok âcil yardımları gerektirdiği, binaenaleyh 
piyango kanaliyle elde edilecek bu paraların 
bütçe formalitelerine dahi tâbi olmaksızın seri 
ve müessir bir surette gereken maksatlara har
canmasını temin maksadiyle (Göçmen ve Mül
tecilere Türkiye Yardım Birliği) kurulu emri 
ne verilmesinde isabet olacağı anlaşılmış, ko
misyonumuzca da bu noktai nazara iştirak 
edilerek 3 ncü maddenin Kırklareli Milletvekili 
Şefik Bakay'm teklifi veçhile aynen kabulü 
uygun görülmüştür. 

Kamutay'm onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan Vekili Sözcü 
İstanbul Burdur Çanakkale 
E. Adakan (Muhalifim) E. Kalafat 

F . Çelikbaş 

1951 0 : 
Kâtip 
Bursa 

(Muhalifim:) 
H. Şaman 
Balıkesir 

E. Budakoğlu 

Elâzığ 
0. F. Sanaç 
İstanbul 

C. Türkgeldi 
Kastamonu 
H. Türe 

Konya 
M. A. Ülgen 

Ordu 
R. Aksoy 
Trabzon 

(Muhalifim) 
C.R.Eyüboğlu 

BAŞKAN -

i 
Ankara 

(Muhalifim) 
M. Bayramoğl 

Bolu 
M. Güçbilmez 

Erzincan 
N. Pekcan 

İzmir 
B. Bilgin 
Kırklareli 
Ş. Bakay 
Malatya 

M. S. Eti 
Seyhan 
S. Barı 
Trabzon 

(Muhalifim) 
S.F.Kalaycıoğlu 

Van 
- (Muhalifim) 

F. Melen 

Aydın 
E. Menderes 

11 

Diyarbakır 
(Bulunmadım) 

M. Ekinci 
Hatay 

C. S. Siren 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Konya 
R. Birand 

Maraş 
N. ökmen 

Tokad 
S. Atanç 

Urfa 
(Muhalifim) 

Doç.Dr.F. Ergin 

— Şefik Bakan'm teklif ettiği 
üçüncü maddeyi okutuyorum : 

« Madde 3 — Bu keşidelerden elde edilecek 
safi hasılat « Göçmen ve Mültecilere Türkiye 
Yardım Birliği » emrine verilir. » 

Kırklareli 
Şefik Bakay 

BAŞKAN — Maddede teklif sahibi (keşi
delerden) bahsediyor. Halbuki bir defaya mah
sus olduğu için (keşideden) denecektir. 

Madde hakkında söz istiyen var mı? Olma
dığına göre (keşidelerden) kelimesini (keşide
den) diye düzelterek 3 ncü maddeyi oya arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 5. — Bu Kanunu, Maliye Bakanı 
yürütür. 

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

Tasarının birinci görüşmesi bitmiştir. 
Oylarını kullanmıyan arkadaşlar varsa lût-

— 15 — 
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fen kullansınlar. Oy toplama muamelesi bitmiş
tir. 

«1949 - 1950 devresi için Avrupa memleket-
'leri arasında ödeme ve Takas Anlaşması» m 
değiştiren Ek Protokolün, onanması hakkında
ki tasarıya (254) oy verilmiştir. Çekinser, ret 

yoktur. Muamele tamamdır. Tasarının kanunhı-
ğu (254) oyla kabul edilmiştir. 

Gündemde görüşülecek başka madde olma
dığından 5 Ocak 1950 saat 15 te toplanılmak 
üzere Birleşime son verilmiştir. -

Kapanma saati : 16, 25 

* • » 

DÜZELTİŞLER 

24 ncü Birleşim Tutanak dergisine bağlı 26 sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltişler yapı
lacaktır. 

Sayfa Satır Yanlış 

1 29 Delegemiz 
1 31 imzalanmıştır. 
4 14 ve metnin 
5 7 lâyıkasında 

Doğru 

Delegeliğimiz 
imzalamıştır. 
ve bu metnin 
lahikasında 
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-1949 - 1960 devresi için Avrupa memleketleri arasında Q*eme ve- Takas Anlaşması» m değişti

ren-ek Protokolün onanması hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİAR 
Abdullah Gtâier 
Süleyman1 Eerman 
Bekir Oyaa^anlı 
Kemal §kştkem 
Avni Tan 
Ahsaed V-eairo#lu 
Gazi YigUbap 

AÛRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Sadri Bfaksudî Arsal 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis E te 
Mümtaz Baik Fenik 
0«man Talât l&ekin 
Hâmid Şevket Itıoe 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasft öz 
Cevdet Soydan 

AJKKA&Y& 
Nezifi Şerife Nabel 
Buphanettm, Onat 

AYDIN 
Namık Gedör 
Şevki Hasırcı 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
MÜfit Erkuyumcu 9 

ü: pe sayısı : 487 
Oy verenler : 254 

Kabul edenler : 264ı 
Reddedenler 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 216 

Açık Milletvekillikleri : 17 

[Kabul edenler] 
Ahmet koeabijokoğlu 

Sıtkı Tırealı 
BİLEŞİK 

İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okçuoğlu 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
İhsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erk**atteı 
Mehmet özhey 

BUB8İA 
Halil Ayan. 
Raif Ayh&r 
Selim RagıpBmeç 
Hulusi Köymen 

.Mjfchafc San 
Necdet Yılmaz 
Ali CanibY«fcwı. 

ÇANAKKALE 
Kenan Afcraaşiar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüştyn 
Nihat îyribo^ 
Emin Kalafat 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kenan Çığraan 
Celâl Otman 

ÇORUH 
: Mecit Bumin 

Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlû 
Saip özer 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ* 
Hüsnü Akşit 
Fikret Başaran 
Mustafa Güleügil 
Fikret Karabudfck 
Eyüp Şahin 
Refet Tavasho#iu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alprâfeender 
M. Remzi Bucak 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Ehginün 
Cemal Gbprüiti 
Rükneddin Nasuhioğlıı 

ELAZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Emrullah Nutku | 

1 Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğ/lu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih İnal 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Ruranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GtfRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Doğan Kö^men 

GÜMtîŞAIfE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Hâlis Tokdflmir 
Halit ZAifcttn 

HATAY 
Abdürrahm-an Melek 
Celâl Sait S i ı m 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fır-at 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 

- w— 
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Salamon Adato 
îhsan Altıner 
Ahmet Hamdı Başar 
Faruk Nafiz Çemlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Andre Vahram Bayar 

İZMİR 
Cihad Baban 
Muhiddin Erener 
Tarık Gürerk 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Ekrem Hyri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Yeredoğ Kişioğlu 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydmer 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ömer Rıza Doğrul 
Ali Rıza Ercan 
Tarık Kozbek 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Necdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Remzi Koçak 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir özuay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Refik Şevket İnce 
Faruk İlker 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu 
Kâzım Taşkent 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytenıiz 
Ahmet Kadoğlu 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit E cer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Zeki Mesut Sezer 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Naci Berkman ' 
Tevfik İleri / 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel ^ 
Şükrü Uluçay / 
Hasan Fehmi ITgtaoğlu 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 

SÜRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Sualp 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Cevdet Kerim Incedayı 
Nuri Sertoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
İlhan Dizdar 
Sedat Zeki ö rs 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Sıtkı Ataç 
Fevzi Çubuk 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Tevfik Koral 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Celâl öncel 
Reşit Kemal TimuroğMı 

VAN 
İzzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Avni Doğan 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
Rifat Sivişoğlu 

- 1 8 



B : & 3. İ . mi O : İ 
[Oya hatümıyanlar] 

AFYON KARAHİSAB 
Ali İhsan Sâbis 
Salih TorfiUi 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Kor ay 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Muhlis Bayranıoğlu 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Abdullah Gedikoğlu 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Akif Sarıoğlu 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Btem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Enver Güreli 
Ali Fahri îşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Salâhattin inan (î.) 

BOLU 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURSA 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Abbas Gigin 

ÇORUM 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç (1.) 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 

GAZIANTEB 
Salâhattin Ünlü (1.) 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Arif Hikmet Pamukoğlu 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekçioğlu 

GÜMÜŞANE 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKÂRÎ 
Selim Seven (I.) 

HATAY, 
Abdullah Çilli 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtınan 

İÇEL 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Bel ger 
Mihat Benker 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Füruzn Tekil 
Ahmet Topçu 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver (1.) 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 

KARS 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASATMONU 
Tahsin Çoşkan 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioglu 

Ahmet Keskin 
Rifat Taştan 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
xMahmut Erbil (1.) 

Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Saim önhon 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu (1.) 
Ziya Barlas 
Remzi Birand 
Ziyad Ebüzziya 
Saffet Gürol 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Murad Ali Ülgen 

KÜTAHYA 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Sururi Nasuh-
oğlu 

MALATYA 
Hüseyin Doğan (1.) 
Mehmet Kartal 
Nuri Oeakcıoğlu 
Lûtfi Sayman 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver (1.) 
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MARAŞ 
Alımet Bozdağ 
S*lâhatti& Hüdaj^pğlte 
Nedim ökm,en 
Remzi Öksüz | 
Mazhar öşşşpy 

MARDÎN i 
Mehmet Kâmil Boran 
Kıza Eifte** (Ij.) 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

M 9 Ö ^ 
Cemal H,fi^l (?t) 
Nadir Nadi *m 
Hamdi Dayı mom 
Pahri Köşkeroğlu 

OBDÜ 
Hüsnü, Akyol 
Nagitk Fırat 
Yusuf Ziya, Ortaç 
Hamdi Şarlan 

Aydın '•'• 
Balıkesir 1 
Bilecik 1 
Bursa 1 

B : W &• İ 
RİZE 

îzzet Akçal 
Zeki Rıza. Sporel 

d ^ p j j K 
Hâşim Alışan 
ismail Işm (I.) 

smsm 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Efeer 
Reşad Güçlü, 
Mahmut Kibaa?<?ğlu. 
Salim Serç^ 
Sinan Tekelioğlu (1.) 
Cez-mi Türk 

SllRD 
Şefik Türkdoğan 

SÎNOB 
Server 3omuucuoğlu 

SİVAS 
Nâzım Agaeıkoğju 

[Açık Millet 

Çanakkale 1 
Denizli 1 
Eskişehir 1 
Gümüşan& 1 
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, Ercüment Damalı 
ibrahim Duygun 
Şevki Eeevit 
Nurettin Ertürk 
Halil Imre 
Rifat Öçten 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKÎRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingüi 
Yusuf Ziya Tunta* 

TOKAD 
Zihni, Betdl 
Ahmet Gurka» 
Nuri Turgut TopcoğlU; 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Golpğlu 
Süleyman Fehmi Ka
laycı oğlu 
Hamdi Orhostı 
Hasan Saka 

vekillikleri] 

\ istanbul 2 
1 izmir 1 
Kırşehir 1 

: Muğla 1 

Cahid Zamangil 
TUNCELİ 

Hı<fcr A j s t e 
vmA 

Necdet Açaaal ( t ) 
Feridun Eögj» 
Hasan Orad 

YOZGAT 
Niyazi Ünal AJacılı 
Faik Erbaş ( İ ) 
Yusuf Karslıoğlıı (t.) 
Fuat Nizamıa^Dt 
Hâşim OMliaBfc'(İ) 
Hasan tlçöz 

ZONGULDAK 
Yunus M«amm*r AJ&-
kant 
Hüssyjji Balık ( t ) 
Suat Başol 
Abdünsahaıatu Boyacı -
giller 
Cemal Kıpçak 
Ayni Yu*d&)jayra& 

Sivas X 
Zonguldak 1 

— 
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T. B. M. M. Basnynevi 


