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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Zelzele felâketi dolayısile Lüksemburg Gran Duka
lığı Parlamantosundan gelen taziye telgrafı okundu 
ve Riyaset divanınca cevab yazılması tensib edildi. 

Afyon Karahisar mebusu Bere. Türkerin, buğday, 
arpa ve çavdarın ihracına dair sualine Ticaret vekili 
Nazmi Top^oğlunun şifahî cevabı dinlendi. 

Arzuhal encümeninin 1402 sayılı kararı hakkında 

Tezkereler 
1 — Tarsusun Ali Pakıh köyünden Osmanoğlu 

Ali Riza Çölgeçenin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi (3/199) (Adliye encüme
nine) 

Mazbatalar 
2 — 1935 malî yılı Hazine hesabı umumisine aid 

mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
muhasebat Riyaseti tezkeresi ile 1935 yılı hesabı 
katğisi hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat 
encümeni mazbatası (3/181, 1/137) (Ruznameye) 

3 — Diyarbakır mebusu General Kiazım Sevükte-
kin ve Erzurum mebusu Şükrü Koçağın, subay ve 
askerî memurların tekaüdü için rütbe ve sınıflarına 
göre tayin olunan yaşları bildiren 3079 sayılı kanuna 
bir madde eklenmesine dair kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası (2/5) (Ruznameye) 

1 —• Zelzele nvıntakasmda ceza hükümlerile 
tevkif kararlarının infazının tehiri hakkında ka
nun lâyihası ve Adliye encümeni mazbatası 
(1/294)' [1] 

ADLİYE VEKİLİ FETHİ OKYAR (Bolu) — 
Yüksek Mieclisten bir ricada bulunmak isterim. 
Evrakı varide arasında, zelzele felâketine uğra
mış olan yerlerdeki mahkûm ve mevkuflara aid 
bir kanun lâyihası vardır. Mazbatası dün tevzi 

[1] 51 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

Teşkilâtı esasiye ve Arzuhal encümenlerinin mazbata-
larile 

Buğdayı Koruma karşılığı vergisi kanununa ek 
kanun lâyihası kabul edildikten sonra çarşamba günü 
toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
R. Canıtez Gaziânteb Çanakkale 

B. Kaleli Z. G. Etili 

4 — Ereğli kömür havzasındaki ocaklarda sütun 
olarak kullanılmak üzere dışarıdan getirilecek ke
restenin kilosundan alınmakta olan resmin beş kuruşa 
indirilmesi hakkında 1/48, Hatay menşe ve mevridli 
mahsulât ve mamulâtm gümrük resimlerinin indiril
mesi hakkında 1/102, hariçten memlekete idhaİ edi
lecek kok kömürü gümrük resminin indirilmesi hak
kında 1/219 sayılı kanun lâyihalarile İnhisarlar ida
resinin 1939 yılı ihtiyacı için dışarıdan tedarik edile
cek sandıkhk tahtaların gümrük resminden 2294 sa
yılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden tenzilât ya
pıldığından keyfiyetin tasdiki hakkında 3/98 sayılı 
Başvekâlet tezkeresi ve îktısad, Gümrük ve inhisarlar, 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruzna
meye) 

5 — Zelzele mıntakasmda ceza hükümlerile tevkif 
kararlarının infazının tehiri hakkında kanun lâyihası 
ve Adliye encümeni mazbatası (1/294) (Ruznameye). 

edilmiştir. Meselenin ehemmiyeti ve müstaceli
yeti hakkmda uzun uzadıya izahat vermekle 
Yüksek Heyetinizi yormak istemiyorum. Bunu 
takdir buyurursunuz. Bu kanun lâyihasının bu 
günkü ruznameye alınarak müstacelen müzake
resini arz ve teklif ederim. (Muvafık, muvafık 
sesleri). 

BAŞKAN — Evvelâ ruznameye almmasmı 
reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyetle müzakeresini reye arzediyo-

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

B İ R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Dr. Mazhar Germen 
KÂTtBLER : Ziya Gevher Etili (Çanakkale), Kemal Ünal (İsparta) . 

« • » • 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Lâyihanın 
müstacelen müzakeresi kabul edilmiştir. 

ADLÎYE VEKİLİ FETHÎ OKYAR (Bolu) — 
Efendim, bu kanun lâyihasını meclise sevketmek 
için Hükümeti tahrik eden sebebleri biraz izah 
etmek isterim. Malûmu âliniz zelzele felâketine 
uğramış olan bir çok yerlerde ceza evleri yı
kılmıştır ve bir çok yerlerde de ceza evleri için
de durulamryacak kadar hasara uğramıştır. 
Bu suretle bir çok mahkûm ve mevkuflar açıkta 
kalmışlardır. Kışm bu şiddetli zamanında bun
ları açıkta ve çadır altmda muhafaza etmekte
ki müşkülâtı takdir buyurursunuz. 

İkinci bir sebeb de; insanî bir mülâhazadır. 
Bu mahkûm ve mevkuflar herkesle beraber ayni 
suretle felâkete uğramış olan ve evleri yıkılmış 
bulunan birer ailenin istinadgâhı addolunabilir. 
Bunlar hiç olmazsa felâkete uğramış olan ailele
rinin yanında bu zamanda bulunub da onlara az 
çok yardım ederlerse, elbette, faydalı olur. Bu 
itibarla mevkuflar hakkındaki tevkif müzekke
relerinin ve mahkûmlar hakkındaki mahkûmiyet 
kararlarının tehiri infazını teklif ettik. Adliye 
encümeni tedkik ettikten sonra kabul etti. Bu 
suretle bu gün, bu kanun lâyihası, Meclisi Âli
nizde müzakere olunacaktır (Mıuvafık sesleri). 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? 
Maddelerin müzakeresine geçilmesini kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Zelzele mmtakasında ceza hükümlerile tevkif 
kararlarının infazının tehirine dair kanun 
MADDE 1 — 27 kânunuevvel 1939 tarihinde 

ve müteakib günlerde vukua gelmiş olan zelze
leden ehemmiyetli surette hasara uğrayan yer
lerdeki mahkûm ve mevkuflardan bir kısmı ve
ya tamamı hakkmda verilmiş olan ceza hüküm

lerile tevkif kararlarının infazı müsaid vaziyet 
avdet edinceye kadar Adliye vekâletince tehir 
olunabilir. 

ŞEREF ULUĞ (Urfa) — «Ehemmiyetli su
rette hasara uğrıyan bazı yerler...» deniyor. Mü
saade buyurursanız o yerler tayin edilsin. 

ADLÎYE VEKİLİ FETHİ OKYAR (Bolu) — 
Ehemmiyetli surette hasara uğranış olan yerler 
malûmdur. Bunların kanun lâyihasında tadadı
na lüzum görmedik. Emir buyurursanız sayalim. 
(Hayır, hayır sesleri). 

BAŞKAN — Maddeyi reyi âlinize arzediyo-
rum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci maddenin tatbik edile
ceği yerlerle bu yerlerin hepsinde veya bazısın
da müsaid vaziyetin avdet eylemiş olduğu İcra 
Vekilleri Heyeti kararile tayin olunur. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun 31 - XII - 1941 ta
rihine kadar meridir. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına Îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo-
rum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

BEYANAT 

1 — Dahiliye vekili Faik Öztrak ve Sıhhat 
ve içtimaî muavenet vekili Dr. Hulusi Alataşın, 
zelzele felâketi sahasında yapıl-an işlere dair be
yanatı. 

DAHİLİYE VEKİLİ FAİK ÖZTRAK (Te
kirdağ) — Arkadaşlarım, geçen ayın 27 sinde 
gece yarısından sonra vâki olub bir çok hasara 
sebeb olan ve bu sebeble değil yalnız bizim 
memleketimizi ve bizim milletimizi, bütün dün
yanın milletlerini dahi müteessir ve alâkadar 
eden zelzele felâketi hakkmda maruzatta bu
lunmak için söz aldrnı. Bildiğiniz veçhile zel
zelenin vukuunun ertesi günü arkadaşım Sıhhat 
ve içtimaî muavenet vekili Hulusi Aİataşla be
raber zelzele mmtakalarma hareket etmiştik. 
10 gün devam eden seyahatimizde gördükleri
mizi ve aldığımız tedbirlerden bazılarını umumî 
surette arzedeceğim. 

1 — Arkadaşlarım, söze başlarken en evvel 
sizleri ve sizlerin vasıtanızla aziz m'İletimizi ta
ziye etmeği vazife bilirim. 

Arkadaşlarım; uğradığımız felâket cidden 
büyük ve çok acıklıdır. Bir az sonra Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekili arkadaşımdan sahih 
rakkamlarmı dinleyeceğini veçhile yirmi beş 
bine yakm masum vatandaş kaybettik. Sekiz 
bin kadar yaralımız var. Kısmen ve tamamen 
yıkılan binaların sayısı otuz bine yakmdır. 
Ancak bu rakamlar da kısmen tahmine müs-
teniddir. Bir az daha az veya daha çok olması 
mümkündür. 

Felâket hakikaten büyük, sahası geniştir. 
Gerek mevsim, gerek zelzelenin vukuu saati 
felâketin şiddetini arttırmıştır. Musibet her
kesi yatağında ve tatlı uykusunda haince bas
tırmış ne ihtiyar, ne kadın, ne hasta, ne de 
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çocuk dinlememiş krymıştrr. Felâketin masum I 
kurbanlarına rahmet, geride kalanlara sabır ve 
metanet temenni ederim. 

Başmız sağ olsun arkadaşlar; millet var ol
sun. 

Felâketzedeler, kimsesizler milletin sinesin
de en sıcak şefkati buluyorlar ve bulacaklar
dır. Himmetinizle en kısa zamanda felâket ha
rabeleri üstünde mamureler doğacaktır. 

2 — Felâketin ne zaman, nasıl duyulduğunu, 
derhal ne tedbirler alındığını daha evvel gerek 
Başvekilimden ve gerek Sıhhat ve içtimaî mu
avenet vekili arkadaşımızdan dinlediniz. Ben 
şimdi sizlere zelzele mmtakasmda on gün devam 
eden seyahatimiz hakkında umumî surette ma
ruzatta bulunacağım. 

3 — Birinci kânunun 28 nci günü sabahı Si-
vasa müteveccihen hareket ettik. Yollarda ve 
orada göreceğimiz vaziyete göre icab ederse 
daha ileri gitmemiz de mukarrer idi. 

Yolda giderken aldığımız haberlere göre 
zelzele mmtakasmdaki vilâyetlere icab eden 
tebligat yapıldı. Felâketzedelere en seri ve mü
essir yardımları yapmak, kurtulanların ihtiyaç
larına yetişib sıhhatlerini korumak, yaralıları 
tedavi, hayatta bulunanları iaşe ve ilbas etmek 
için lâzmı gelen direktifler verildi ve tedbirler 
alındı. 

4 — Sivasta vali, komutan, sıhhat müdürü | 
ve diğer icab edenlerle görüşüldü. Sivas şeh
rinde mühim hasar yoktu. Bu bizim için bir 
teselli ve ümid vesilesi oldu. Diğer taraflara yar
dım için kuvvetli bir merkez elimizde var de
mekti. 

Sivasm Hafik ve Zara kazalarmm ve bilhassa 
Hafiğin Ibsıla nahiyesinin telefat ve haşaratı 
hayli mühimdi; fakat mahallî memurlar şu
urlu ve metin çalışıyorlardı. Burada takdire 
değer bir hâdiseyi arzedeyim. 

Zelzele esnasında cürmü meşhud vesilesile 
Ağvanis nahiyesinde bulunan Su şehri hükümet 
doktoru o nahiyeden başlryarak Ezbider köyle
rindeki yaralıları sara sara merkeze kadar gel- j 
miş ve bir çok yaralıları kurtarmıştır. | 

Su şehri ve Koyulhisar kazalarmm zayiatı 
ağırdır. Bunlara süratle yetişmek için tertibat | 
almdı. Erzincan yolunun açılması için iki yüz j 
amele gönderildi. Gerek Sivastan ve gerek Div- | 
rikten kamyon, erzak ve malzeme yollandı ve 
vilâyetin işe sahib olduğu anlaşıldı. 

5 — Erzincanm zayiatı her yerden daha faz
la idi. Bir an evvel oraya yetişmek istiyorduk. 
Yalnız yolun kapalı olması bize endişe veriyor- j 
du. Kayseride yolun açıldığını duymuştuk. Si- j 
vas da bu haberi teyid etti. Bunun üzerine Si- | 
vastaki arkadaşlarımıza icab eden talimatı ve
rerek ileri hareket ettik. 

29 - XII -1939 saat 7,20 de Karagül istasyo- I 

| nuna yedi yüz metre mesafede trenimiz kara 
saplanarak ileri gidemedi. Karın irtifaı dört 
metre deniyordu. Treni geriye Eskiköy istasyo
nuna aldılar. Yolu açtılar, harekete geçerken 
lokomotifin kömür arabası raydan çıktı. Onu 
raya koymak için hayli uğraştılar. Yolun kar
ları temizlendi. Tekrar yola çıkılırken bu de
fa da furgon derayye oldu. Bununla da hayli 
uğraşıldı. Şiddetli fırtına, soğuk ve kar tipisi 

i altındaki bu mesai cidden çok zahmetli ve hat
ta tehlikeli idi. Bu da düzeldiği zaman kar, 
yolumuzu tekrar kapamış bulunuyordu. Kar 
küreyen makine yolumuzu açtı. 

Biz bu mevkide 38 saat kaldık. Her dakika, 
bizim ıstırabımızı arttırıyordu. Biran evvel fe
lâket mıntakasına yetişmek isterken tabiat yo
lumuzu kesiyor, bizi oraya yetişmekten mene-
diyordu. 

Yola çıktığımız zaman mevcud olan frrtma 
biz ilerledikçe şiddetini arttırıyordu. Eskiköy-

I de kaldığımız müddetçe fırtınanın akur uğul
tusunu mütemadiyen duyuyor., kar tipisini gö
rüyorduk. Frrtma vagonumuzu daimî bir sar
sıntı halinde bulunduruyordu, Kaloriferin dur
madan yanmasına rağmen biz vagon içinde üşü
yor, ve o halde açıkta ve enkaz altında kalan 
kardeşlerimizin ıstırabını düşünerek eziliyorduk. 

Erzurum yolu bozuk olduğu için oradan ge
len tren de Tunceli istasyonunda kalmıştı. Bu 
yolun açılması uzun sürebilir ve açılsa da tek-

j rar kapanabilirdi. Onun için Gümiişaneden 
200 hayvanlık bir mekkâre kolu, Erzurumdan 
da kamyon istedik. Malatyadan gelen 3 ncü or
du müfettişi Or. Gl. Orbay ile 4 ncü umumî mü
fettiş, Kor. Gî. Alpdoğanm biraz evvel Erzinca-
na vardıklarını öğrendik. Yegâne tesellimiz bu 
idi. 

6 — Nihayet 31 - XII -1939 saat 11 de Erzin-
cana vardık. İstasyonda Or. Gl. Orbay ve Kor. 
Gl. Alpdoğan, Erzincan valisi Osman Nuri Te-

I keli, C. M. U. si, Sıhhat müdürü bize kısaca ma
lûmat verdiler. İstasyon civarmda toplanmış 
olan halkı ve yaralıları dolaşıp teselli ettik. 

7 — Saat 13 de Reisicumhur ve Millî Şef 
İnönü Erzincana muvasalat buyurdular. Bizler
den izahat aldıktan sonra trenlerinden indiler. 
İstasyon civarmda toplanan felâketzedeleri ve 

I yaralıları teselli ve tatyib ederek harab şehri 
j görmek üzere ilerlediler. Etraflarmı alan bed-
| bahtlardan bir kısmının vücudlan ve hepsinin 
I kalbleri yaralı idi. Şefin etrafmı sardılar. Ki

misi 3, kimisi 5 can kaybeden ve bütün haya
tında kurduğu yuvanm basma yıkılıp sevgili
lerini ezdiğini gören bu vatandaşlar bağmyor-
lardı: «Üç can kaybettim, beş can kaybettim, sa
na kurban olsun, sen sağ ol İnönü», 

Kalbden gelen bu seslerle yardımlarına ko
şan, hatırlarını soran Şeflerine muhabbetlerini 

I izhar ediyorlar ve «Sen bizden daha ziyade ya-
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ralısm, sana geçmiş olsun inönü» diyerek ma
tem içinde asalet gösteriyorlardı. Oğlunu kay
beden bir ana ilerledi «Oğlum gitti İnönü, Gi
resunlu Memedim gitti, sana kurban olsun» di
yerek başını Millî Şefin omuzlarına koydu, si
nesini, sinesine dayadı, gözünün yaşma cere
yan verdi. Şef onu şefkatle bağrma bastı. Bu 
çok hazin ve hazin olduğu kadar da ulvî bir tab
lo idi. Gazetelerde bu tablonun kopyasını gör
dünüz, biz onun aslı karşısında mütehassis ve 
mephut kaldık. 

Evlâdmı kaybeden ana kalbindeki onulmaz 
yaranın tesellisini Şefin aziz bağrmda arıyor ve 
buluyordu. Memed de Şefin idi. Memedin ana
sı da Şefin ve hepsin milletin. Şef bu ananm 
kalbindeki acıyı kendi sinesine çekiyordu, bu 
hal dakikalarla devam etti. Manzara çok ha
zin, fakat pek ulvî idi. Milletle Şefin yakınlı
ğını, daha doğrusu birbirinin ayni olduğunu gös
teriyordu. Şef şehri dolaştı, sarsıntmm tahriba
tını gördü ve bizlere lüzumlu gördükleri tali
matı vererek saat 4,5 da oradan ayrıldı. 

8 — Şefi teşyiden sonra biz tekrar Erzincan-
daki arkadaşlarla toplanıp görüştük, enkaz al
tından daha diri kardeşlerimiz çıkıyordu, ilk ve 
en büyük gayreti bu işe hasretmeğe karar ver
dik, zaten Büyük Şef de bize bunu emretmişler
di. Sivastan gelen amele dağılmış, müteferrik 
surette çalışıyordu. îşin daha verimli olabilmesi 
için teşkilâtlı ve muntazam çalışmak lâzımdı. 

Üçüncü ordu müfettişi oradaki askerden 800 
kişi ayırdı, muntazam postalar halinde ve su
baylarının idare ve nezaretinde 400 ünün öğleye 
kadar, diğer 400 ünün akşama kadar çalışma
ları için emir verdi. îmralıdan Erzincana gönde
rilmiş olan mevkuflar felâketzedelere yardım 
hususunda asilâne fedakârlıklar gösteriyorlardı. 
Enkaz altından felâketzedeleri çıkarıyorlar, 
kendi ekmeklerini kurtardıkları kardeşlerine 
veriyorlardı. Gümüşaneden istediğimiz 200 hay
vanlık nakliye kolu yola çıkarılmış, Erzurum-
dan kamyonlar gönderilmişti. Erzak ve diğer 
malzeme için etrafa emirler verildi ve bunda her 
ihtimal gözetilerek ihtiyat payları geniş mikyas
ta hesab edildi. Oraya 1000 çadır bizim trenimiz
le götürüldü. 

Ankaradan hareketten evvel zelzele mmta-
kalarma 170 jandarma yollamış idik. Erzincana 
müretteb olanlar yetiştiler, inzibat ve yardım 
hizmetine iştirak ettiler. Bizim trenimizle bir 
asker müfrezesi de Erzincana gitti ve yardıma 
iştirak etti. Beraber götürdüğümüz iki mülkiye 
müfettişini orada bıraktık. Malatya vali mua
vinini ve üçüncü umumî müfettişlik memur ve 
müşavirlerden bir kısmmı oraya memur ettik. 
Ayrıca on maiyet memurunun gönderilmesini ve
kâlete yazdık. Jandarmadan bir binbaşı, bir yüzba
şı, bir teğmen Erzincana gönderildi ve Jandarma 
umum kumandanlığından 260 çadır yollandı. 
Refahiyeye biran evvel varabilmek için lâzmıge-

len tedbirleri kararlaştırdık, ve o gece saat biri 
geçerek yani yeni senenin ilk saatinden biraz 
sonra Sivasa doğru hareket ettik. 

9 — Divrigiye geldiğimiz zaman oranın bele
diye reisi ile görüştük. Esaslı iş görebilmek için 
alışkın ve teşkilâtlı ameleye ihtiyaç var idi. Ora
da'maden dolayısile böyle amele ve onları ça
lıştıracak çavuş ve amelebaşı bulunabilirdi. Bu 
çavuş ve işbaşıiarı bulub onlar vasıtasile ve on
ların idaresinde çalışmak üzere hemen 200 amele 
tedarik ederek Erzincana göndermelerini iste
dik ve işin ehemmiyetini anlattık. Bu gayret
li ve hamiyetli arkadaşın o gün bu ameleyi bu
lub hazırladığım ertesi günü bunlarm Erzincan-
da çalışmakta oldukları haberile öğrendik. 

10 — Tokad mmtakasından gelen haberler 
çok endişe verici mahiyette idi. Oraya bir ayak 
evvel yetişmek istiyorduk. 

Sivasa muvasalatmıızda vali, sıhhat müdürü 
ve diğer icabedenlerle konuştuk. Zelzelenin 

üçüncü günü jandarmalarımız yaya olarak Ko-
yulhisara, dördüncü günü Suşehrine yetişmiş
ler idi Ancak bu yetişme büyük fedakârlıklar
la mümkün olabilmiştir. Fedakâr jandarmaları
mızın civanmerdane gayretlerini takdirinize ar-
zetmek isterim. Bunları diğer yardımların ta-
kib etmesine kar tipisi imkân bırakmamış idi. 
Yola çıkarılan yardımcılar, sıhhî malzeme ve er-' 
zak yolda Şerefiyede depo edilmiş idi. Gayre
tin tezyidi ve alâkalıların takviyesi için bütün 
müşkülâta rağmen valinin bizzat oralara gitme
sini kararlaştırdık. 

11 — ikinci kânunun ikinci günü saat 11 de 
Turhala muvasalât ettik. Arkadaşım Hulusi 
Alataş, Dahiliye Müsteşar muavini Şefik Bicioğ-
lu ve içtimaî muavenet reisi Ekrem Tok ile be
raber Tokada, oradan da Niksara gidib gece 
döndüler Ben Amasyadan dönmekte olan Millî 
Şefi bekledim* vaziyet hakkmda malûmat al
mağa çalıştım. Biraz sonra Milî Şef teşrif et
tiler. Erzincanda ve yollarda yaptıklarımızı ve 
gördüklerimizi arzettim. Kendileri de Tokad ve 
Niksarda gördükleri hale ve umumî vaziye
te göre lüzumlu gördükleri direktifleri verdiler, 
oraya kadar maiyetlerinde getirdikleri beş Er-
baalryı da dinleyerek lüzumlu tedbirleri alma
mızı emrettiler. Erbaalılarla konuştum. To-
kaddan Erbaaya kadar olan yolun bilhassa Nik-
sardan sonrası çok bozuk olduğundan Tokaddan 
oraya ehemmiyetli yardım yapılamamış olmakla 
beraber Samsun vilâyeti oranın ihtiyaçlarını di
ğer taraflardan daha geniş surette temin etmiş. 
Erbaanm hasarı ehemmiyetli olduğu için Reisi
cumhur Hazretlerinin de emirlerile oraya Sam
sun vali muavinini gönderdim ve Erbaanm ih
tiyaçlarının tamamen Samsundan teminini tebliğ 
ettim. 

12 — En mühim zarara uğrayan ve o zama-
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na kadar yardım göremeyen Reşadiyenin yardı
mına yetişmek en mühim iş idi. Yolun bir kaç 
kilometrelik kısmı heyelan dolayısile bozulmuş 
olduğundan oraya kadar gidilememiş, Turhal 
şeker f abrikasmm gönderdiği sıhhî imdad heyeti 
Reşadiyeye 28,5 kilometre mesafedeki Fazlı köp
rüsü denilen yere kadar gidib orada çadırlarını 
kurmjuş ve etraftaki köylerin yaralılarına bak
mağa koyulmuş. Buraya önce kamyonlarla yar
dıma teşebbüs edilmiş; fakat bunlar yolu söke-
memişler, sonra develer ile işe başlanmış. Va
liye ertesi sabah atla Reşadiyeye hareket etme
sini ve merkezdeki işlere Zile kaymakammm 
bakmasını tebliğ ettim. Gece Niksardan dönen 
arkadaşlarımızla müzakere ve vaziyeti tedkik et
tik. Ertesi sabah arkadaşım Hulusi Alataş, 
Dahiliye müsteşar muavini Şefik Bicioğlu ve İç
timaî mruavenet reisi Ekrem Tok ile beraber 
Samsun yolu ile Erbaaya hareket ettiler. Ben o 
gün ve gece Turhalda çalıştım, lâzım olanlarla 
görüştüm. En aşağı üçer kişilik atlı heyetler ya-
pıb felâket gören bütün köylerin süratle yok
lanmasını ve kendilerine yardım edilmesini, ço
cuklarla hasta ve yaralıların en yakm binalı 
yerlere nakillerini, açıkta kalan hayvanların 
keza civardaki sağlam köylere gönderilib telef 
olmaktan vikayelerini, felâketten masun kalan
ların felâketzedelere yardımlarının teminini alâ
kadarlardan istedim. Orada bulunduğumu öğre-
nib gelen köylüleri teselli ve bizzat ta çalışıb 
kendilerine bir an evvel kalmış enkazdan baraka 
veya zeminlik yapmalarını tavsiye ettim. Alet
leri yokmuş, olanlar da ankaz altında kalmış. 
Şeker fabrikası bunlara kazma, kürek, balta, ke
ser, testere verdi. Fakat çivi yok idi. Bunu da 
demircilere dövdürmek suretile tedarike karar 
verdik ve işe girişildi. Civar köylerdeki inşaat 
ustalarından istifade edilmesi tenbih olundu. 
Buraya kadar gördüklerimin bana ilham ettiği 
yeni amelî tedbirleri alâkalı vilâyetlere de bil
dirdim. Ertesi günü sabahleyin bazı köylüler 
yanıma geldiler, görüştüm. Millî Şefin ziyareti; 
vekillerin dolaşması sıhhiye ve yardrnı heyetleri
nin gelmesi kuvvei maneviyeleri üzerinde çok 
tesir yapmış. Bu tecrübe bir daha gösterdi ki 
insanlar felâket zamanlarında aranmak ihtiya
cını duyuyorlar ve böyle zamanlarda aranmağa 
çok kıymet veriyorlar. 

Tokata hareket edeceğim sırada bir köylü 
geldi. İstiklâl harbinde yaralanmış bir ihtiyat 
zabiti imiş. Yedi köy namına geldiğini söyliye-
rek bana, geçmiş olsun, dedi. Millî Şefin ve bi
zim gezdiğimiz duyulmuş ve tertib ettirdiğimiz 
heyetler köyleri dolaşmış olduğundan memnu
niyetlerini ifade ediyordu. Onun da ailesi efra
dından gaib ettiği vücudlar varmış. Kendisini 
teselli etmek istedim. O bana, asıl teselli edile
cek sizlersiniz, Millî Şeftir, bizim zayiatımız 
mahduttur; fakat hepimizin zayiatı ve kederi 
sizindir, dedi. 

Bu sözlerde Türkün bariz farikası mütecel-
lidir. Aynı zamanda bunlarda bize vazifemizin 
ehemmiyetini gösteren bir hakikat te münde
miçtir. 

13 - Bu arkadaşla görüştükten sonra Tokada 
hareket ettim. Yolda otomobilin cammı müte
madiyen silmeğe mecbur oluyorduk. Çünkü der
hal buz tutuyor ve yolu görmeğe mâni oluyor
du. Tokatta kolordu komutanı ile birlikte Hü
kümet dairesinde çalıştık. Köylere gidecek he
yetlerin sevkedildiklerini, valinin Niksara var
dığım, Reşadiyeye erzak ve saire şevki için ara
ba ve mekkâri tedarikine çalışıldığını gördüm; 
fakat alman hasılayı az ve tutulan usulü tadil 
ve takviyeye muhtaç buldum. 

Vali komutanlıktan verilen 200 askeri heye
lan dolayısile bozulan Reşadiye yolunu açma
ğa memur etmiş. Bu işin haftalara mütevakkıf 
olduğunu öğrendim. Felâketzedelerin bu kadar 
intizara tahammülü olmadığı için hemen müda
hale ederek valiye bunları on beşer, yirmişer 
ayırıp derhal yıkılan köylerde enkaz kaldırma
ğa ve felâket görenlere yardıma sevketmesini 
ve kendisinin de süratle Reşadiyeye yetişmesini 
tebliğ ettim. Zaten kolordunun da bu askeri ica
bında bu suretle çalışacak tarzda teçhiz etmiş 
olduğunu komutandan öğrendim. 

14 — Tokad halkına kendilerinden daha ağır 
felâkete uğrayanlara yardımm ehemmiyet ve 
müstaceliyetini daha iyi anlatmak lüzumunu 
hissettiğim için belediye, ticaret odası, parti ve 
halkevi heyetlerile mahalle mümessillerini Hü
kümet konağma davet ederek kendilerile lâzım 
olduğu şekilde görüştüm. Bu mevsimde motorlu 
vasıtalara bel bağlanmayıp mekkârelerle iş gör
mek lâzım olduğunu anlattım ve içlerinde Reşa
diyenin kış yollarını karış karış bilenler oldu
ğunu hatırlatarak her kafilenin basma bunlar
dan bir kaç tane konmak suretile teşkil edile
cek mekkâre kollarmm hemen yola çıkarılması
nı ve yardıma gidenlerin de kar, tipi ve ayaz se-
bebile ıstırab çekmelerine meydan kalmamak 
ve ihtiyaç halinde sevkedilecek yaralılara bakı-
labilmek için her on kilometrede bir baraka ve
ya zeminlik yapılarak içinde lüzumlu erzak ve 
eşya bulundurulmasını ve teshin edilmesini tav
siye ve hamiyetlerini tahrik ettim. 

Tokadlılar derhal harekete gelerek teşkilâta 
koyuldular. 

15 — Gece Turhala döndüm. Arkadaşlarım 
da gece yansı Erbaadan geldiler. Bizi en çok sı
kan Reşadiye, Şarkî Karahisar, Mesudiye, Su
şehri ve Koyulhisar idi. Reşadiye işi yoluna gir
di. 

Ordu ve Giresun vilâyetlerine birer telgraf 
yazarak merkeze erzak, yolları bozuk veya kar
dan kapalı köylere yardım müşkülâtı karşısın
da hareketsiz kalmak felâketi teşdid edeceği 
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cihetle hasara uğramış köyleri nihayet iki gün 
içinde tamamen görüp yardımlarına yetişecek 
surette atlı ve arabalı kafileler teşkilini ve yol
larda her on kilometrede bir yardımcı zemin
likler ve barakalar yapılarak oralarda lüzumlu 
eşya ve malzeme bulundurulmasını ve buna mü
masil tedbirler ittihaz edilerek tabiatın şiddeti
ne behemehal galebe edilmesini ve felâket gö
renlerin daha fazla yardımsız bırakılmamasını 
harab köylere kazma, kürek, testere, çivi gibi 
enkaz kaldırmağa ve inşaata yarıyacak malze
me şevkinin faydalı olacağını, felâkete uğramı-
yan ve sağlam kurtulanların bu işlerde yardım
cı olarak çalıştırılmalarını bildirdim. 

16 — Suşehri, Koyulhisar vaziyetini bir daha 
tedkik için Siyasa tekrar uğramaya karar ve
rerek o gece yarısından sonra hareket ettik. 
ve aym beşinci günü sabah saat 8 de Sivasa 
vardık. Son defa yağan kar sebebile Hafik ve 
Zara yollarının tekrar kapandığını ve o istika
mette hareket eden valinin 30 kilometrelik yo
lu 35 saatte katettiğini, kar ve tipi sebebile çok 
zahmet çektiğini ve hatta tehlikeye bile girdi
ğini ve çok müşkülâtla Şerefiyeye gittiğini, ora
da mekkârelerin semerlerini tamire mecbur ol
duğunu, el ve hayvan kızakları yaptırdığını 
öğrendik. 

Belediye ve parti heyetlerile mahalle mü
messillerini belediyeye davet ederek kendilerile 
görüştük. Tokadda olduğu gibi burada da mek-
kârelerle nakliyatın yapılmasını ve yollarda sı
ğmaklar yapılıp emniyetli menzil hattı tesisini 
kararlaştırdık. O gün fırkadan 45 ve halktan 
25 mekkâre bütün teçhizatile hazırlandı. Bunlar 
ertesi günü hareket edeceklerdi. Ayrıca kızak
lar da temin olunuyordu. 

7 -1 -1940 da Tokad valisi Reşadiyeye, Ordu
dan gönderilen ekip de Mesudiyeye girdiler. 
Sivas valisi de 41 mekkârelik bir kafile ile Su 
şehire vâsıl oldu. Şebinkarahisarma da sıhhî ekip 
varmış olduğunu öğrendik. Koyulhisara da ilk 
yardım kafilesi girdi. İki erzak ve eşya kafilesi 
de yoldadır. Bu suretle girilememiş kazamız 
kalmamıştır. 

Zelzele mıntakasma dahil olup da uğramağa 
imkân bulamadığımız vilâyetlerle de daima mu
habere ettik ve onlarm vazifelerini kolaylaştır
mak için mümkün olan ve elimizden gelen her 
şeyi yapmağa çalıştık. 

17 — Zelzelenin sebeb olduğu felâketlerin ta
miri ile uğraşıldığı sırada bir de su tehlikesi 
baş gösterdi. Kırklareli, Sinob vilâyetleri merkez 
kazalarile Manisa ovasını ve Kocaeli köylerini, 
Bursanın Mustafa Kemalpaşa, İzmirin Seferihi
sar ve Bergama, Antalyanm Serik, Çanakkale-

nin Lapseki, Balıkesirin Susığırlık, Edirnenin Ke
şan kazalarını su basmıştır. Bu sel âfetinden 
Mustafa Kemalpaşa kazasında 19 insan öldü, 300 
ev de yıkıldı. Ödemiş, Serik, Lapseki köylerin-
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de de birer insan boğuldu. 
Sel tahribatından açıkta kalanlar tamamile 

kapalı yerlere yerleştirilmiştir. Istırablarmm 
tehvinine çalışılıyor. 

18 — Bu uzun ifadelerimle arzetmek istedi
ğim şeyleri şöyle hülâsa edebilirim: 

Enkaz altmda kalanları bir an evvel kurtar
mak, yaralıları tedavi etmek, açıkta kalanları 
örtü altma almak, iaşe ve ilbaslarmı temin et
mek, hülâsa vukua gelen felâkete büyük, kü
çük bir yenisinin daha inzimamına mahal ver
memek için hâtıra gelen ve kudretimiz yeten 
her tedbire baş vurduk. Başta valiler, komu
tanlar, sıhhat müdürleri, kaymakamlar ve na
hiye müdürleri, Hükümet doktorları ve sıhhat 
memurları olduğu halde bütün memurlar ve 
halk canla başla çalıştılar, kahramanca feda
kârlık edenler, hayatını hizmet uğrunda tehli
keye koyanlar oldu. Altı kişiden mürekkeb ai
lesinin tamammı kaybeden bir komiserimizin 
kendi açlığım da unutarak halka ekmek dağıt
tığı görüldü. 

Tabiat, zelzelenin yaptığı büyük tahribatı 
kâfi görmüyor gibi her tedbirimizi daha büyük 
ve daha zalim şiddetlerle karşıladı, kar tipi
sini yağmur, yağmuru fırtma, fırtınayı ayaz ta-
kib etti ve bunlar nöbet değiştirir gibi fasıla
sız bir birini kovalayrp savletini yaptı. Tabia-
tin bu kahir savleti karşısında yılmadık, o, 
şiddetile bir tedbirimizi akamete uğrattıkça 
biz, yeni tedbir ile hedefe gitmeğe çalıştık. Bazı 
gayretler heder .oldu. Fakat onları yenileri ve 
daha müessirleri takib etti. Felâketzedelerle 
temas hâsü oldu. Hükümetin hizmeti, milletin 
yardımı kendilerine ulaştrrüabildi. 

Felâket gören yerlerdeki memur ve jandar-
larm oralardaki acı hâtıraları, huzur ile çalış
malarını sekteye uğratabileceği düşünülerek 
bunlarm tebdilleri kararlaştırıldı. 

Bundan sonra da yardım elbette devam ede
cektir. Ancak irtibat tesis ve yollar temin edil
dikten, yaralılar tedavi altma alındıktan ve 
açıkta kalanlar yerleştirildikten sona yapılacak 
yardımlar daha az güçlükle yapılabilir. ÎLk 
hamlede bizim yapmağa çalıştığımız bu netice
nin istihsali idi. 

Arkadaşlarım, size bir kere daha geçmiş ol
sun derim. 

Arkadaşlar, bu maruzatımdan sonra şuradan, 
buradan kulağımıza gelen ve cidden vicdaları-
mızı tahriş eden bazı şayialara nazaran dikkati
nizi celbetmek isterim. Bilmiyorum, milletin 
felâketinden istifade ederek, kendi kötü niyet
lerini tatbik etmek isteyen insanlar veya teşek
küller var mıdır? Felâketten kurtarmak için 
her şeyi yapmak lâzım iken vatandaşlarımızın 
bazı tecavüzlere uğradıkları rivayetini duydum. 
Meselâ bunlardan bir tanesi, bir kadm ankaz al
tında kalmış, kolu dışarda imiş, bileziklerini al-
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mak için kolunu kesmişler, bu kadın şimdi has-
tahanede imiş. Baksa bir rivayet, yağma, ol
muş, hırsızlık olmuş. 

Arkadaşlarım; sizleri temin ederim ki vazi
feli veya vazif esiz herkes namuskârane çalışmış 
ve çalışıyor. Burada yapıldığını muhtasaran 
arzettiğim mesai o kadar kolay yapılmış değil
dir. Çok sıkıntılı ve meşakkatli olarak yapıl
mıştır. Bu kadar hüsnü niyetle çalışan insanla
ra şöyle böyle şaibeler isnad etmek hiç bir za
man bu hüsnü niyetle kabili telif değildir. 

Arkadaşlar, hepinizden rica ederim. Sizler va-
sıtasile bütün milletten rica ederim. Memleket
te oturaa erbabı namustan rica ederim. Öyle 
rivayet halindeki sözler vaki olduğu zaman lüt
fen sorsunlar. Böyle bir şey olmuşsa gören veya 
her hangi bir şekilde maruz kalan kimseler alâ
kalı memurlara müracaat etmiş midir? Kim ta
rafından. nerede, nasıl ve ne suretle olmuştur? 
Bu sorulduğu vakit görülecektir ki, bunların 
hepsinin altı boş ve hepsinin altmda kirli bir 
maksad gizlidir. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKİ
Lİ Dr. HULÛSÎ ALATAŞ (Aydm) — Zelzele 
felâketine uğrayan Erzincan, Sivas, Amasya, 
Tokad, Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşane, Yoz-
gad ve Tunceli vilâyetlerinde tesbit ettiğimiz 
ölü mikdarı (23 131), yaralı mikdarı 7 994, ta
mamen yıkılmış olan ev mikdarı 16 385, içine 
girilemiyecek hale gelmiş olanlar 9 157 olmak 
üzere (29 390) hane harab olmuştur. Bu rakam
lar her gün değişmektedir. Yeni aldığımız ha
berlerle değişiklikleri günü «gününe tashih edi
yoruz, takib ediyoruz. 

Zelzele felâketini haber alıp felâket mmta-
kalarma çok yaklaşarak yardımları daha kolay 
yapabilmek için yola çıktığımız dakikadan iti
baren aldığımız tedbirleri şimdi arzediyorum: 
Her şeyden evvel enkaz altmda kalmış olanların 
kurtarılması.. Bunlarm içlerinde yaşıyanlarm 
bulunmadığı mevzubahs idi. 11 nci gün kaldırıl
mış enkaz altında canlı insan bulduğumuz ol
muştur ki, bunu bu noktaya verdiğimiz ehem
miyeti tebarüz ettirmek için söylüyorum. Birin
ci kademede ölülerin defni, yaralıların tedavi 
altma aimması, hayvan İaşelerinin toplatılarak 
gömdürülmesi ve bu suretle taaffünden ve has
talık zuhur ve sirayetinden kurtarma işi na
zarı dikkate alrndı. Yaralılardan ağır olanları, 
nakli mümkün olanları tertib ettiğimiz hasta-
nalere gönderdik, bunlarm yolda giderlerken 
pansumanları ve lâzım gelen tedbirler için ter
tibat aldık. Sıhhiye istasyonları açmağı unut
madık. Hafif yaralılar mahallinde tedaviye ter-
kedildi. Felâket gören yerlere süratle yetişebil
mek için yollarm açılmasına da büyük ehemmi
yet verildi. Maatteessüf yardımda geç kaldığı
mız mıntakalar da vardır ki, onlar da şunlar
dır: Refahiye, Suşehri, Koyulhisar, Şebinkara
hisar, Mesudiye, Reşadiye kısımlarıdır. Bu gün 

buralara sıhhî imdad heyetlerimiz girmiş bulu
nuyor. Gerek Suşehri gerek Koyulhisarda, ge
rekse Reşadiyede ayrı ayrı hastane yapmak za-
ruretindeyiz ve buna aid tertibatı almış bulu
nuyoruz. Buradaki köylerde esaslı surette ya
ralı tarama ameliyesini yapabilmek için sıtma 
mücadelelerinden 30 tane atlı sıhhiye memuru, 
mahallî vesaite zamimeten, harekete geçmiş bu
lunuyor. 

Felâket görenlerin derdi yalnız yaralanıştan 
ibaret değildir. Bütün eşyalarını enkaz altmda 
bırakarak çıkmışlardır. Sıfırm altmda doğrudan 
doğruya şedaidi havaiyeye maruz bulunmakta
dırlar. Bunlara birer mesken tedarik edinceye 
kadar ilk hamlede çadırlarla yapılan yardımla
rın bu gibi yerlerde faydası olmadığını yakmen 
gördük. Onun için çadırdan ziyade enkazdan 
kurtarılan tahtalarla yapılan barakalarla bu 
günkü şerait altında tahaffuz mümkün olabili
yor. 

Bu barakalar ufak ve en basit şekilde bile 
olsa bunlarm yapılabilmesi için lâzım olan des-
tere, çivi vesaireyi bulabildikleri yerden para 
ile satm almak, bulamadıkları yerde civardaki-
leri toplayıp göndermek suretile yardım yapa
bildik. Felâkete uğramış olan yerlerde bazı köy
ler maaşşükran masun kalmıştır. Felâkete uğ
ramış olan yerlerin sekenesini masun kalan, yer
lere naklederek kendilerini ve hayvanlarını açık
ta bırakmamağa çalışıyoruz. Tamamen yıkılmış 
olan Erzincan sekenesinin bir kısmmı muhte
lif yerlere tertib ederek misafir göndermeği 
karalaştrrdık, buna devam edilmektedir. Fe
lâkete uğrayan yerlere iaşe yardımlarını sür
atle yapmağa çalıştık, ilk günden itibaren ek
mek yetiştirmek, furunu hasara uğramış olanla
rın furunlarmı tamir etmek ve kazanlar kay
natarak herkese gıda temin etmek yolunda ça
lıştık, bunu köylere kadar, teşmil için çalışmak
ta devam ediyoruz. 

Milletin büyük himmet ve gayretile vermek
te olduğu eşya ianeleri mahallerine gönderil
miştir. Kızüaym tertib ettikleri de gönderil
miştir. Bunlarm depolarda saklanmak için değil, 
halka tevzi için gönderildiğini tekrar, tekrar 
söyledik ve muhakkak surette köylere kadar 
götürüb vermeleri üzerinde daimî takibde bu
lunuyoruz. Mahallerine götürüb vereceğiz. Git
tikleri yerde eksiklerini tamamlryacağıs. Hasti-
haneye yatımış olanları hastahaneden çıkınca 
eksiklerini tamamlryarak öyle çıkaracağız. Bu 
kadar büyük yarak kütlesi hakkında hastahane-
lerimizin harb ihtiyatlarını da tahsis ettik Dis
panserleri tevsi ettik ve malzeme ihtiyaçlarını 
temin ettik. S'ihhî imdad teşkilâtı tertib etmek 
suretile bu yaralıların muavenetlerine koştuk. 
En son yetiştiğimiz yerler koyluhisar, ve Su 
şehri, ve Reşadiyede cebel teşkilâtlı hastaneler 
yaptık, ve oraya ihtida lâzım olan sihhî malzeme 
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yetiştirdik. Yurdlarmı kaybetmiş olanlar komşu 
köylerine misafir olmuş olanları ve dar yerler 
bu suretle çok insan toplamış bulunan yerler
de emrazı sariyeye karşı tedbirler aldık ve al
maktayız. Bu suretle herhangi bir salgın has
talık yeni bir afet olarak gelmesin diye 
uğraşıyoruz. Mahallinde tedariki mümkün ol
mayan şeyleri civar vilâyetlerden gönder
meğe çalışıyoruz. Mahallinde mümkün olan
ların da orada bizzat satm aimması için bir 
takım formalitelere meydan kalmamak üzere 
ve vakit geçirmemeleri için komşu vilâvetlere 
para yardımında bulunduk ve geniş salâhiyet 
verdik. Her gösterilen ihtiyaç mevcud oldukça 
para ile alınmakta, ve bir an evvel yetiştirilmeğe 
çalışılmaktadır. Bütün Devlet vasıtalarından is
tifade etmeği esas itibarile kabul etmiş bulunu
yoruz. Hepsi ayni maksad uğrunda bütün kuv
vetlerini toplayarak calısıb duruyorlar. 

Tertib ettiğimiz sıhhî heyetler: Ankaradan 
Erzincana üç sıhhî heyet gönderdik. Bunlardan 
birisi, Kemah üzerinden yolda tedavilere devam 
ederek Refahiveve doğru gitmektedir. İkincisi, 
son zamanda Erzincandaki işler azaldığından 
dolavı Refahiyeye eritmektedir. Bunlardan baş
ka Erzurumdan biri askerî, dikeri de mülkî ol
mak üzere iki sıhhî imdad heveti dahi gönderdik. 
Kızılay, Erzincana 300 yataklı bir sevyar has 
tahane göndermiştir, faalivettedir. Malatya bez 
fabnkası da bir iaşe heyeti göndermiştir. Hafik " 
ve Zaraya Sivas Numune hastanesinden birer 
sıhhî hevet gönderildiği gibi Sivas .vilâyeti em
rine ayrıca dört askerî tabib gönderildi. îstan-
buldan da avrıca oneratör gönderdik. Sivasta 
bir KızTİav hastanesi mımtazır vaziyettedir. Bu
na zamimeten cebel teşkilâtı olmak üzere Suseh-
rine elli vataklı hastane tertib ettik. Hazırla
makta olduğumuz ikinci tertibi Koyulhisara gön
dereceğiz. 

Tokada iki sıhhî hevet gönderdik, her biri 
ikişer hekimlidir ve diğer lâ^nn olan arkadaş
lar da beraberdir. Askerî dört tabib ve Sam
sundan dört tabib, firengi muadelelerinden bir 
tabib ve altı sıhhat memuru vilâyet emrine gön
derdik. Turhal seker fabrikasından da Tokad 
vilâyetine bir sıhhî heyet iştirak etmiştir. 

Amasyaya, Kavseriden ve Samsundan, sıtma 
mücadelesinden birer sıhhî hevet, Orduya ve Gi-
resuna ikişer hekimli birer heyti tstanbuldan 
gönderdik. Onlar da asa»ıya doğru sarkmak
tadır. Bunlara ilâveten Hükümet tabibleri mev
cud bulunan yerlerde, kurulmakta bulunan te
şekküller takviye edilecek ve birer hastane va
ziyeti almaya doğru gidecektir, 

Uzak mesafelere ağır yaralıları nakletmek 
mümkün olmadığından mahallinde tedavi ede
cek tertibat da alınmak üzredir. 

Halkımızın ve yabancı memleketlerin bu fe
lâketimiz karşısında gösterdikleri hassasiyet 
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minnet ve şükrana şayandır. Bunu da ilâve et
meği bir vazife bilirim. 

İSMAİL MEMED UĞUR (Sivas) — Felâket 
olunca mmtakama, Sivasa gittim. Sivastan da 
Hafiğe, Hafikten köyüme giderken bir köye uğ
radım, tamamen harab olmuş, 17 kadar 
ölü var. Ondan sonra da o köyün karşısındaki 
köye uğradım, tamamen yıkılmış, 32 ölü var. 
Ondan sonra yanında bir köye uğradım, oradan 
köyüme vardım. Vaziyet çok acıklı. Burası hiç 
bir taraftan, hiç bir yardım görmemişti, fakat 
Hafik kaymakamı, Kemal adında genç bir adam 
felâket olan yerlerde köylüyü teskin etmiş, köy
lüyü sığınacak yerlere sokmuş, ekmek vermiş 
ve istirahatlarını temin etmiş.. Görünce hayrette 
kaldım. Demek ki başımızdaki idare âmirleri
miz bunun gibi hareket etselerdi daha bir çok 
adamları kurtarmağa sebeb olurlardı. Biz böyle 
bir şeyi bir an için bekliyoruz. Biz bu felâketi 
saltanat zamanında da gördük, kimse aldırış et
mezdi. Fakat Cumhuriyet Hükümeti bizi bağ
rına basıyor. Bunları söylemek için buraya çık
mış değilim. Yalnız milletin böyle srrtmdan çı-
karıb verdiği gömleğin çok çabuk oraya gitme
sini rica ediyorum. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Muhterem arka
daşlar, Dahiliye ve Sıhhat vekillerimizin zelze
le felâketi etrafında verdikleri izahatla, bir 
çok müşkül vaziyetler ve şartlar içinde Hüküme
timizin, başta Muhterem Reisicumhurumuz olmak 
üzere bu mühim vazifeyi vaktinde başarmağa na
sıl şitab ettiğini daha etraflı bir surette ve ya
kından öğrenmiş oldum. Bunu ancak şükranla 
ve takdirle karşılarım. Bu münasebetle memle
ketimizde zelzele hâdiselerinin zaman zaman, 
yer yer baş göstermiş olmasını bir daha hatır
layarak ve bilhassa bu gün Rasathane müdürü
nün bir gazetemizde çıkan beyanatını derpiş 
ederek bir kaç noktayı istikbale aid bir tedbir 
mahiyetinde olmak üzere arzetmek ve Hüküme
timizin bu hususta ne düşündüğünü ve ne gibi 
tedbirler tatbik etmek tasavvurunda olduğunu 
öğrenmek istiyorum. 

Rasathane müdürünün beyanatına göre : 
memleketimizde üç nokta müstesna olmak üzere 
her taraf zelzele mmtakası imiş. Bu üç nokta 
Antalya, Çukurova ve Alâiyedir. Hâdiseler de 
bunu teyid edecek mahiyettedir. Çünkü zaman 
zaman şurada burada sarsıntılar olduğunu ha
ber almaktayız. Şu halde istikbal için bu gibi 
felâketlerin mümkün mertebe önünü almak üzere 
ilmin bize verdiği bilgilerden istifade ederek ba-
siretkâr olmamız lâzımdır. Almacak tedbirler 
şu üç noktada toplanabilir : Başta memleketin 
jeolojik tedkikinin yapılması gelir. Bunda çok 
gecikmiş bulunuyoruz. Bunu süratle ve bilhas
sa bu yeni felâketten mütenebbih olarak yapma
lıdır. Bu işle salahiyetli profesörlerimizi tav
zif etmeliyiz. 
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tkinoi nokta ; imdad vasıtalarının teşriidir. 

Son müşahedelerden alman derslerle bu husus
ta bundan sonra ne gibi tedbirlerin alınacağını 
şimdiden tesbit etmeliyiz. Bundan sonra bu gi
bi vaziyetlerde gaflette kalmamış oluruz. 

Üçüncüsü, inşaatın zelzeleye daha mukavim 
şekilde yapılmasını temin etmektir. 

Şimdiden, bu taze ve acıklı hâdiseler karşı
sında hatırıma gelen şu üç nokta üzerinde ted
birler almağa çalışırsak, istikbal için az çok em
niyet verecek bir vaziyete kavuşmuş olabiliriz. 
Hükümetin bu noktalar üzerinde tedbir namı
na ne düşündüğünü ve bunun için kanun lâyi
haları hazırlamağı tasavvur edib etmediğini, hu
lâsa neler yapmağı düşündüğünü bildirmelerini 
rica ederim. 

BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) — Sa
yın arkadaşlar; muhterem vekillerin felâket 
mmtakasma gidib te gördükleri büvük acıklı 
şeyleri bize naklettikleri zaman nenimiz akladık. 
Fakat yine gördük ki, buna Türkün kahraman
lığı, Türkün fedakârlığı elektrik gibi, yıldırım 
gibi hemen yetişti. Nasıl ki düşman memleketi 
istilâ ederse hepimiz birden koşacağız, onun gi
bi tabiatin düşmanlığına karsı da hepimiz kah
raman askerler gibi koştuk ve vardım ettik. Bu 
felâketi bu gün dünya da gördü ve bize yardım 
etti. Bunun için görüyoruz ki, insanlık batma
mıştır ve daima yaşayacaktır. 

Bunu söyledikten sonra muhterem vekilden 
bir sualim vardır. Bu mevsimin bu zamanmda, 
bu karlı zamanında ancak büvük şehirlere gi
dildi. Bu şehirlerin etrafında küçük köyler var
dır. Acaba bu köylere gidilerek oradaki ahali 
görülüb de yardımlarına koşuldu mu. koşulma
dı mı? Bu sualime lütfen cevab vermelerini isti
yorum. Sonra Bav Nevzad arkadaşımızın de
diği eibi. madamki bizim memlekette, Orta Ana-
doluda jeoloük, tektonik bir takım tabakalar 
varmış ve daima zelzeleye maruz imiş, bunun 
için bütün millet bu isi ele almalı ve oralarda 
bu gibi hâdiselerde yıkılmayacak küçük binalar 
yanmalıdır. Bendeniz Erzincanm tarihini oku
dum: Her astrda bir defa şehir harab olmuştur. 
Binaenaleyh biz ona göre binalar yanmış olsay
dık hiç olmazsa halkm % 70 ni kurtarmış olur
duk. Dün muhterem Nafıa vekilimizle konu
şurken buyurdular ki, simdi öyle fennî binalar 
yanılryormus ki hövle zelzeleden müteessir olmu
yormuş. Hatta Erzincanda Hükümetin yattırdı
ğı iki bina varmış, bunlar fennî esasla yanıldığı 
için hic bir zarar görmemiştir. Diğ-er bir hü
kümet binası da varmış ki, pek fennî yapılma
dığı için biraz hasara u^ramts, bir kısmı vıkıl-
mstr. Binaenaleyh bu nokta ürerinde muhterem 
Hükümetimizden izahat almak istiyorum, ffene 
bu heyete Allah daima kuvvet versin, milleti 
temsil ediyor. Bu millet artık bu isi ele alsm 
ve vatandaşlarımızı tabiatin bu şuursuz ve za

lim pençesinden kurtarmak için ne lâztmsa yap-
sm. Bunu sizden temenni ediyorum. 

MAZHAR MÜFÎD KANSU (Çoruh) — Ar
kadaşlar, muhterem vekillerimizi dinledik, 
mümkün olan ve ellerinden geldiği kadar lâzım 
olan tedbiri almışlar, bunda şüphemiz yok, fa
kat bu gün aldığımız mektublar ve arkadaşları
mızdan edindiğimiz malûmata göre, bütün şikâ
yet bir mesele üzerine tekasüf ediyor. O da şu
dur; milletin seve seve verdiği malzeme ve eş
ya vaktü zamanile bu biçaregâne irsal edilmiyor. 
Şikâyetler bu noktada tekasüf ediyor. Hakika
ten bu tevziat o kadar kolay bir mesele değil
dir, fakat yine aldığımız mektublarm münderi-
catına ve edindiğimiz malûmata nazaran; ben 
de içlerinden çekirdekten yetişmiş eski bir me
mur olduğum halde, yine içlerinden çekirdekten 
yetişmiş eski bir memur olan muhterem Dahili
ye vekili bu meselede biaman davranmalıdır. 
Vazifesinde tekâsül edenleri, karmış, buzmuş 
diye bir takım vesilelerle merkezi vilâyetten ay
rılmayanları derhal vekâlet emrine almalıdır. 
Bu millet bir memuru yalnız bir an için besler, 
o anda o memur kendisini göstermezse ona bir 
daha memuriyet yoktur. îşte Sivastan bu sabah 
gelen ve demin söz söyliyen arkadaşım Ismailin 
ifadesine göre, Sivasta eşya yığılıdır, fakat sev-
keden yok, mahalline gönderilmiyor, bunu ken
disi söylüyor ve yine kendisi anlattı ve bir isim 

*de söyledi, hatırımda değil, bir katırcı Hükü
mete müracaat etmiş, işte 20 katır, bunlara eşya 
yükletin, derhal mahalline götürmezsem beni 
asın demiş. Fakat dinliyen olmamış. Hükümetin 
lâzım olan tedbirleri aldığından eminim. Buna 
zerre kadar şüphem yok, fakat çok rica ederim; 
bütün milletin seve seve verdiği eşya ve erzak 
bu kışta bu soğukta mahalline derhal vâsıl ol
mazsa ne faidesi vardır? Ben çok korkuyorum 
ki zelzele felâketinde ölenler kadar bu soğukta 
ve eşya mevcud olduğu halde tevzi edilmemek 
yüzünden bir çok kayıblar da vereceğiz. Vazife
sinde zerre kadar tekâsül etmiş olanları eski ta
birle işten el çektirmeyi, yeni tabirle vekâlet 
emrine almayı kendilerinden çok rica ederim ve 
bu fikirde benimle beraber olduğuna hiç şüphe 
etmem. Böyle açıkta kalan bu zavallılara miller 
tin seve seve verdiği eşya, mallar bir an evvel 
yetiştirilsin. 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Arkadaşlar, 
milletimizin geçirmekte olduğu felâket acı ve 
çok büyüktür. Fakat Türk milletinin şiarı şu
dur ki, en büyük felâket karşısında en büyük 
tedbiri almakta hiç bir millet kendisile müsaba
ka edemez. Bu milletin şiarı; büyük işlerde 
daima çabuk muvaffak olmasıdır. Bu işte de 
Allahm iznile çabuk muvaffak olacaktır. Ancak 
telâfi edemeyeceğimiz bir şey varsa otuz bine, 40 
bine yaklaşan aziz kardeşlerimizin ebedî gaybu
betidir. 
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Bu ilelebed bizi acıtacak ve sızlatacaktır, ar

kadaşlar. 
Bize bu hâdise bir şeyde daha intibahı tav

siye ediyor. O da, gerek köylerimizin, gerekse 
kasabalarımızın inşa tarzını değiştirmemize aid-
dir. Millî Şefin bu hâdiseden biraz evvel, Sivas -
ta şimendifer atelyesinde söylediği nutukta, şi
mendifer mühendisleri imtihanlarını verdiler, 
muvaffak eserlerini ortaya koydular. Şimdi bu 
mesleğin diğer şubelerinde çalışmakta olan mü
hendis arkadaşların imtihan nöbeti gelmiştir, 
demişti. Şimdi hakikaten bu günkü vaziyet in
şaat mühendisleri için büyük bir imtihan olacak
tır. 

Bu yıkılan yerler arkadaşlar, beş altı vilâ
yet, 40 a yakin kaza ve bunlarm köyleri ... Dü
şünün bir kere sahanm genişliğini.... 

O köyler ki, bel kemiğimiz, bütün istinad-
gâhımız, her şeyimizdir. İstihsal onunla, mem
leket müdafaası onunla, memleket kalkınması 
onunla hepsi onunla olur. Onları biran evvel 
düştükleri aci vaziyetten kurtarmak için arka
daşlar, böyle bir acı vaziyetle bir daha karşılaş
mamaları için bu günkü insanların, bu asırda ya
şayan insanların nasıl meskende oturduklarını 
düşünerek, bu günkü insana yaraşan meskeni 
yapmak için, bu günkü inşaat mühendislerimize 
vazife düşüyor. 

Arkadaşlar; biz Meclisçe, Büyük Millet Meclisin
ce, Türk milleti onun tahsisatını bulurken, o mes 
kenlerin tahsisatını bulurken onlar da fen ceb-
hesinden onun badema böyle bir felâkete maruz 
kalmayacak bir mesken içine sokulmasını temin 
etmek plânlarını hazırlamalıdırlar. 

Arkadaşlar; bu hâdiseler sırasında idi. To
ka dda bundan biraz evvel bir halkevi binası ya
pılmış Binayi vali kabul etmemiş Vilâyetin mü
hendisi, o da kabule yanaşmamış. Tesadüf hem 
vali, hem mühendis o vilâyetten ayrılmışlar, o 
sırada bina kabul edilmiş. Fakat bu hareket sı
rasında ilk yıkılan bina o yeni bina olmuştur. 
Bu çok acı bir meseledir, arkadaşlar. Yanıba-
şmdaki beton bir bina sapasağlam dururken, 
zelzeleye mukavemet ederken o, kül olarak in
miştir. Şimdi arkadaşlar acaba o binanm mü
teahhidi aldığı parayı rahat ve huzurla yiyebi
lecek midir? Onun kontrolünü yapan, onu ka
bul eden fen memuru acaba müsterih bir vicdan
la bu milletin arasında gezebilecek midir? 

işte arkadaşlar meslek ahlâkı denilen şey 
milletin her şeyinde istinad ettiği bir vasıftır, 
mümtaz bir vasıftır. O binanm altmda beş yüz 
kişi, bin kişi içtima halinde iken çökseydi, ölen
lerin ölümünden, o binayı çürük yapanm vic
danı titremiyecekmi idi? Yalnız kazancı ile mi 
iftihar edecekti? Bugün arkadaşlar, hiç vakit 
geçirmeden hazırlüdarnmızı köylerden başlaya
rak kasaba ve şehirlerin evvelâ inşaat tarzını 
tesbit ettikten sonra inşaata başlamalıyız. Bu 
vesile ile Dahiliye vekilimizden bir ricada bulu

nacağım. Vaktile bizim Mecliste yaptığımız bir 
hata vardı, bugün bunun büyük bir hata oldu
ğu tebarüz etti. Şebinkarahisar vilâyetinin 
lâğvi hakikaten büyük bir hata olmuştur. Bu
gün gerek Sıhhat, gerek Dahiliye vekilimizin 
müttefikan ifade ettikleri hiç gidilemiyen en 
büyük felâket mmtakası bu lâğvedilen vilâyet 
mıntakasıdır. 

Arkdaşlar gerek hazarda, gerek seferde as
kerî cebheden o mıntakanm çok ehemmiyeti 
vardır. Onun için saym Dahiliye vekilinden ri
cam; biran evvel kanun getirsin, o vilâyeti ye
niden ihya etmek lâzımdır. 

Bilhassa o mıntakanm bütün köy, kasaba ve 
büyük şehirleri yıkılmıştır. Buraları yeniden 
yapılırken dahi böyle bir teşkilâta ihtiyacımız 
vardır. Yakından böyle teşkilâtı olmryan yer
lere hala gidilemiyor. Onun için arkadaşlar, o 

mmtakada vilâyet teşkilâtının çok faydası ola
caktır. Bu hal nazarımızda bir noktayı daha te
barüz ettirmiştir. Eskiden büyük vilâyet teşki
lâtı diye Osmanlı împeratorluğu zamanında he
pimizce malûm bir teşkilât vardı. Bu da bu 
memlekete zarar vermiştir. Büyük vilâyetler, 
müstemlekeler vaziyetinde fayda verir. Fakat 
bizim gibi millî bir Devletin teşkilâtı için kü
çük vilâyetler lâzımdır. Onun için Şarkî Kara-
hisar vilâyetinin teşkilini, hatta merkez kenar
da ise daha orta bir yere alınarak bir an evvel 
bu vilâyet teşkilâtmı ihya etmeliyiz. 

Söze başlarken arzettiğim gibi, büyük feda
kârlıklara katlanmağı büyük felâketler karşı
sında yılmamayı kendisine şiar bilmiş büyük 
milletimiz bu yarayı da sarmasını bilecektir ve 
saracaktır. Fakat asıl saramryacağmıız yara, 
aramızdan ebediyen kaybettiğimiz kardeşleri
mizdir. Şimdi Sıhhat ve Dahiliye vekillerimiz
den rica edeceğim. Erzincanda ve temamen yı
kılmış olan yerlerdeki halkı bir an evvel diğer 
yerlere sevk ve nakil işini temin etsinler. Çün
kü oralarda cereyan etmekte olan şiddetli kış 
dolayisile oralarda ne baraka ve ne de daha baş
ka bir şey yapmak imkânı yoktur. Bu yüzden 
biraz daha nüfus kaybetmiyelim. 

îşi bir an evvel tacil edelim, onları naklede
lim. Arkadaşımız tsmailin ricası veçhile yardı
mımızı bir an evvel götürmek için dafa fazla 
bir gayret, daha fazla bir dikkat sarfedelim. 

AHMED HlLMÎ KALAÇ (Kayseri) — Muh
terem arkadaşlar; bu feci felâket münasebetile 
tebarüz eden bir hakikati ve Rasih Bey arkada
şımızın temas ettiği bir noktayı bendeniz de te-
yid etmek isterim. Hafızamda yanılmıyorsam 
bizim teşkilâtı esasiye kanunumuz vilâyetlerin 
teşkilini şu suretle tarif eder: Vilâyetler coğra
fî vaziyet, iktisadî münasebetler noktai naza
rından teşkil olunur. Kaza ve nahiyeler keza bu 
esasa göre teşkil edilir.. Şimdi hal böyle iken, 
Rasih Kaplan arkadaşımın işaret ettikleri Ye 
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bendenizin de çok yakından bildiğim veçhile 
vaktile Şarkî Karahisar, Suşehri, Koyulhisar, 
Alucara, Mesudiye kazalarını havi güzel, toplu 

bir vilâyetti. Sivasla arada Karabey vardır. Şereli-
ye karakolu Karabayın ortasındaüır. Harbi umu
mide mütemadiyen çalışmak suretıle, orada dai
mi amele bulundurmak suretile yollan açardık. 
Geçenlerde bilmünasebe sayın öl. Naci Juldeniz 
işaret buyurdular. Yol açık bulundurulurdu am
ma, orada her vakit büyük bir amele kütlesi 
çalıştırmak ve açmak suretile.. Şimdi bu felâket 
dolayısile başta vali bütün yapılan forsa rağmen 
9 günde ancak geçiliyor, başKa bir zamanaa Si-
vasa merbut Suşeüri, Koyulnısar kazalarına kaç 
günde gidilir? Bunun postası, müstacel işleri ol
maz mı/ Şu halde üç ay kış olsa kapalı kalacak
tır. 

Teşkilâtı esasiye kanunu bu kadar açık tarif 
ederken yani «vilayet teşkilâtı, coğrafi vaziyet 
ve iktisadi münaseoetlerıne nazaran teşkil olu
nur» dediği halde günün birinde bu esas bozul
du. Bir kısmını bir vilâyete, öbür kısmını diğer 
vilâyete verdik. Allah bir daha göstermesin, 
böyle bir vaziyette veyahud askerî, idari ve asa
yiş noktai nazarından her vakit bu müşkülât 
vardır. Maalesef vatanm o güzel parçası daima 
bu ıstıraba mahkûmdur ve teşkilât, asayiş ve 
idare itibarile daima noksandır. Burada ve bu 
gibi teşkilât noksanlığının ıslanma teşebbüs bu
yurmalarını Hükümetten rica ediyorum. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMIRAĞ (Sivas) 
— Muhterem arkadaşlar, Rasih Kaplan arkada
şımız memleketteki inşaat sisteminin yer sarsın
tılarına mukavemet edecek şekilde bir esasa bağ
lanmasını ve bu hususta inşaat mühendisleri
nin harekete geçib şimendiferde olduğu gibi bun
daki imtihanda da muvaffakiyet temin etmele
rini ifade buyurdular. 

Malûmunuzdur ki, memleketimizde öteden-
beri gelen muhtelif inşaat sistemi vardır. En basi
ti duvarı kerpiç, üzeri ahşabla örtülen bir kısım
dır. Bundan biraz daha iyileri, kerpiç duvarlar 
arasına hatıl denilen ahşab kısımlar koyarak bu 
duvan biraz daha mukavim şekle sokan kısmı
dır. Üçüncü kısım; iskeleti ahşab olub bir ta
kım bölme ve dikmelerle kutranilerle birbirleri
ne bağlayıb arasını kerpiçle doldurmak inşaat tar
zıdır. Bu, hareketi arza karşı biraz daha muka
vimdir. Dördüncüsü; duvarları kârgir olan, tuğ
la ve taş üstüne ahşabla örtülen kısımdır. Da
ha sonra kârgir duvarlar üzerine betonarme in
şaat, buna yarım beton diyoruz. En mükemmeli 
de kolonları betonarme, döşemesi ve çatısı be
tonarme olan son sistemdir. Bundan başka bil
diğimiz gibi tamamen ahşab olan inşaat da var
dır. Hareketi arza en çok mukavim olan tama
men ahşab binalardır. Son arzettiğim, gerek 
kolonları, gerek döşemesi betonarme olan inşaat 
da çok mukavimdir. 

Ahşab inşaat, mazideki yangın tehlikeleri 
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dolayısile Hükümetçe aşağı yukarı bir çok kı
sımlarda menedilmiştir. O itibarla yalnız kâr
gir inşaata müsaade edilmektedir. 

Fakat kârgir inşaat memleketimizde demir ve 
çimentonun, diğer memleketlere nazaran daha 
pahalı olması itibarile, eksereiyetle üç ve daha 
fazla katlı binalara nisbetie, bir iki katlı bina
larda, duvarları tuğla ve kârgir, yalnız döşeme 
ve tavanları beton arme olmak üzere kârgir bi
na daha ucuzdur ve daha iktisadidir. Fakat bu 
cins inşaat hareketi arza karşı daha az muka
vimdir. Kolonları beton arme olan ve yekpare bir 
beton arme olanlar diğerlerinden daha mukavim 
dir ve bunu da eserlerile görmüş bulunuyoruz. 
Şu halde memleketimizin zaman zaman hareketi 
arz felâketine maruz kalması itibarile beton ar
me inşaatın, yarı beton arme değil, tam beton 
arme olarak yapılması daha muvafıktır ve bu 
esası kanunlarımıza vazetmek mecburiyetindeyiz. 
Ancak bu biraz daha pahalı olacaktır. Çünkü 
aıelâde bir tuğla inşaatı on, on beş lira olduğu 
halde tam beton arme 30 - öO liradır. Bu iti Dar
la bilhassa çimento fabrikalarını kabil oıduğu 
kadar memlekette çoğaltmak ve resimlerini 
azaltmak lâzımdır. u»emir fiatlarım tenzil et
mek de lâzımgelir ki, halk tam beton arme iş 
yapmağa teveccüh etsin. Bu işin teknik ciheti 
budur. Artık teknik cihetinden halledilecek bir 
noktası kalmamıştır, tamamen iktisadî cihet 
kalmıştır. Bu iktisadî cihet de halledilince bu 
mesele kendiliğinden halledilmiş olur. 

Bu vesile ile son defa dairei intihabiyem olan 
Sivasın Suşehri ve Koyulhisar kazalarına gittim. 
işte muhterem vekillerimizin de burada söyle
dikleri gibi en son imdada kavuşan yerler ora
ları olmuştur. Ben orada iken sarahaten söyle
diler. Merkezimiz olan Sivasla aramızda bulu
nan Karabayır kışın kapanıyor. Bunun yegâne 
çaresi, Kilkit vadisini takib eden bir yol yap
maktır. Muhterem arkadaşlar, oraya gidenler 
bilirler, bilmeyenlere de arzetmiş olmak için söy
leyeceğim. Suşehri, Koyulhisar, Reşadiye ara

sında bir Kilkit vadisi vardır ki, bu cihetten kış 
vaziyeti gayet müsaiddir, burasını kar kapat
maz. Eğer Kilkit vadisini takib eden bir yolu
muz olsaydı Suşehri, Koyulhisar ve Reşadiye bu 
günkü bu feci vaziyete düşmemiş olacaklardı. 

Bu vesile ile saym Nafia vekilimizden bu hu
susta himmet buyurmalarını ve ilk fırsatta bu 
kazalarımızla Erbaa arasında çok masrafa te
vakkuf etmeyecek bir yolun inşasmı temin bu
yurmalarını rica ederim. 

DAHİLİYE VEKİLİ FAİK ÖZTRAK ( Te
kirdağ) — Arkadaşlarımızın beyanatını şu .su
retle telhis etmek mümkündür : 

1 - Memleketin jeolojik bir tedkike tâbi tu-
j tulması, 

2 - İnşaat tarzının ıslahı, 
I 3 - İmdad vasıtalarının ikmali, 
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4 - Köylere yardıma gidilib gidilmediğinin 

1 bildirilmesi, 
5 - Milletin verdiği eşya muhtaçlara munta

zaman ve süratle gitmiyor, 
6 - Bazı memurlar ağır hareket ediyorlar ve 

vilâyet merkezinden aynlmryorlar. Bun
ların tecziyesi, 

7 - Sivasta bir katırcının teklifinin redde
dilmesi, 

8 - Şarkî Karahisar vilâyetinin yeniden teş
kili, 

9 - Erzincan halkmın naklinin tesrii, 
10 - Kilkit vadisinde bir yol inşası. 
Bunlara birer birer cevab arzedeyim. 
Memleketin jeolojik bir tedkike tâbi tutul

ması Hükümetin de çok arzu ettiği bir şeydir. 
Bundan evvelki zelzele mmtakasmda Dikilide bu 
tedkik yaptırılmış ve yeniden yaptırılan evler 
daha mukavemetli olmuştur. Bundan sonra da bu 
harabeler üzerinde yeniden inşaat yapacağımız 
vakit fennin bütün nimet ve vasıtalarından isti
fade etmeğe kuvvetimiz yettiği kadar çalışa
cağız. 

îmdad vasıtalarının çoğaltılmasını bir arka
daşım tavsiye etti. Çok arzu edilir. Fakat eğer 
bu badirede bizim felâketzede vatandaşlarımıza 
gönlümüzün istediği kadar çabuk yetişemediği
mize bakılarak bu vasıtanın azlığma zahib olun
du ise arzedeyim M, imdad vasıtaları o kadar ek
sik değildi. Hatırlamak lâzımgelir. Felâket 
tam 11 vilâyette vaki olmuştur. Bu kadar ge
niş bir felâketin geleceğini hep beraber tahmin 
etmemekle zannediyorum ki, büyük bir gaflet 
yapmadık. Ondan sonra çabuk yetişememek 
keyfiyeti yalnız vesaitin azlığından değildir, 
bu sene kış çabuk geldi, başka senelerden daha 
çok şiddetli oldu. Felâket yerine yardım için 
sevkettiğimiz insanlar da başka mıntakalardan 
getirilmiş değil, her an felâketi hisseden, felâ
ketin eşiğinde olan insanlardı. Her an hissettik
leri sarsıntıların biraz sonra kendi yuvalarında 
ne gibi bir hasar yapacağını bilmiyorlardı. Bu 
haleti ruhiye ile yardıma koşan insanların ne 
kadar büyük fedakârlık yaptıklarını takdir bu
yurursunuz. Onun için imdad vasıtalarımızın 
eksikliği değil, bizi asıl müteessir eden, her 
şeyden ziyade tabiatin imkân vermeyen şiddeti
dir. 

Bir muhterem arkadaşım, köylere yardım gi
debilecek mi diye sordular, Köylere gidildi, 
amma bütün köylerin her türlü.ihtiyaçlarmı gön
lümüzün istediği gibi tatmin ettiğimize dair 
kendilerine bir cevab veremem. Amma bütün 
vasıtalarımızla, gayretlerimizle onlarm yardı
mına gitmek istiyoruz. Fakat onların yardımına 
tamamen yetişmekte biraz gecikiyorsak bu, köy
lü ile şehirli arasmda her hangi bir fark yaptığı
mızdan değil, maalesef muvasala vasıtalarının 
bu küçük mmtakalarm aleyhine olmasındandır. 

im ö : i 
işte bu en büyük istirabımız ve oralara bir ân 
evvel yetişmek en büyük emelimizdir. Bu noktai 
nazardan daha seri ve geniş yardım tedbirle
rini almaktayız. Daha evvelki maruzatımda da 
yollar üzerinde yaza kadar muvasalayı temin 
edebilecek tedbirleri de ittihaz etmekte olduğu
muzu arzetmekten maksadım bu idi. 

Milletin seve seve verdiği eşyanın muhtaç
lara muntazam gitmediği söyleniyor. Bunların 
muntazam ve kusursuz olarak gittiğini ifade 
edecek vaziyette değilim. Çünkü saydığım se-
bebler bunlar üzerinde de müessirdir. Gün geç
tikçe bu işler de yoluna girmektedir. 

Bazı memurların ağır hareket ettiklerinden 
ve vazifelerini iyi ifa etmediklerinden ve bazı va
lilerin merkezlerden ayrılmadıklarından bahse
dildi. Vazifelerini iyi ifa etmeyen memurların 
bulunabileceğine ihtimal veririm. Fakat eğer 

varsa bunlar çok mahduddur. Fakat şimdiye ka
dar vazifesini yapmamış memur görülmedi. Bir 
iki yerden kulağıma geldi, belki siz de duydu
nuz. Bir iki vilâyetin valisi merkezden ayrd-
mamıştır. Bunlar bizim malûmatımız dahilin
dedir. Valilerimizin her zaman merkezden ay
rılmaları faydalı olmaz. Mazhar Müfid üstadı
mız da pekâlâ bilirler ki, bazan merkezden ay
rılmadıkları zaman dahi mahallinde bulunmuş 
kadar ve daha ziyade yardım yapabilirler ve ba
zı ahvalde merkezden ayrdmak zararlı olur. Bi
naenaleyh, imkân ve vasıtaları da hesaba kat
mağa mecburuz. 

Elbette arzumuz, bu Devletin memurlarının 
hizmetinin bütün vatandaşlara mütesaviyen teş
milidir, mütesaviyen tevziidir. Fakat bazı yer
lerdeki vatandaşların yardımına gitmek uğrun
da, daha geniş mikyasta vatandaşları yardım
dan mahrum etmek elbette doğru bir hareket 
olmaz. 

Sivasta bir katırcının teklifinden bahsetti
ler. Üç defa Sivasa uğradık, bize kimse bundan 
bahsetmedi. Bahsetse idi derhal istifadeye geçer
dik. Hatta arkadaşımla beraber Sivasm ileri 
gelenlerini, bu mevsimde, bu şartlar altında bu 
yollardan hangi vasıtalarla gidileceğini vaktile 
ifade etmediklerinden dolayı muaheze ettik. 
Çünkü oraları memurlardan daha ziyade kendi
leri bilirlerdi. Vaktile işaret etselerdi oradaki 
arkadaşları bundan istifadeye mecbur ederdim 
ve kendilerine minnettar kalırdım. 

Şarkî karahisar vilâyetinin yeniden teşkili 
hakkında arkadaşlarımın söylediklerini dinle
dim. Zannederim daha evvel de bana söylen
mişti. Bunu tedkik ettireceğim. Fakat şurasını 
da söyliyeyim ki bu gün Şarkî Karahisar vilâ
yeti mevcud olsaydı netice yine değişmiyecekti. 
Zaten oradaki kazalar arasındaki muvasala bi
zim en ziyade müşkilâta uğradığımız kısımdır. 
Vilâyet teşkilâtının mevcudiyeti bu güçlüğü ber
taraf edemezdi. Arkadaşlarımız inşa t ^ m m ıs
lahından bahsettiler. 
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Bu zelzelenin vukuundan evvel inşaat tar 

zmm ıslâhı aramızda mevzuubahs oldu. Hatta 
Millî Şefin seyahatlerinde gördükleri ve bize, 
geldikten sonra telkin ettikleri işlerden birisi 
de bu olmuştur. Bunun üzerinde bundan sonra 
daha çok duracağız. 

Çok haklı olarak bazı arkadaşlar Kilkit va
disinde muntazam yolumuzun bulunmamış ol
masının bu felâketi teşdid eden sebeblerden bi
risi olduğundan bahsettiler. Biz de bu işte arka
daşlarla hemfikiriz. 

'RASÎH KAPLAN (Antalya) — Eğer bu vi
lâyet lâğvedilmemiş olsaydı böyle olmazdı. 

DAHİLİYE V. FAİK ÖZTRAK (Devamla) 
— Bu vadinin şosesi maalesef bir vilâyetin ba
şaracağı işlerden değildir. Gene bu seyahatten 
avdet ettikten sonra Reisicumhur Hazretleri 
Kilkit vadisindeki bu yolun behemhal yapılma
sını ve bunun ilk plâna alınması lüzumunu bize 
emrettiler. Binaenaleyh bu ihtiyaç da görülmüş
tür. Inşaallah imkânını bulur ve bir ayak evvel 
çok lüzumlu olan bu yolu da yaparız. 

ZIYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ar
kadaşlar, Hükümet iş başmda felâketin bütün 
elemli safhalarını nasıl gördüğünü ve ayni za
manda neler yaptığını söyledi, dinledik. Kalbi 
yaralı arkadaşlarımız da nelerden müteellim ol
duklarını, ne noksanlar gördüklerini, daha ileri 
atılmak için neler yapılması lâzım geldiğini, bu 
hususta düşündüklerini söylediler, hepsini din
ledik. Kalplerimizin bu kadar hüzünle dolu ol
duğu bu zamanda söz söylemek kadar elemli bir 
şey olmuyor. Yalnız bu celsenin kapanmasın
dan evvel Millet vekili olarak umumî tarzda ge
rek Devletten, gerek milletten gördüğümüz ulvî 
hisleri tebarüz ettirmek benim için en zevkli bir 
vazife olacaktır. 

Daha birinci günden itibaren vekil arkadaş
larla sıkı temaslar yapıyor, gelen haberleri, alı
nan tedbirleri vaktinde haber alıyorduk. Hepi
miz işlerin nsaıl gittiğini takdirle karşıladık. 
Arkadaşlarımızın fedakârane hareketine karşı 
elbette bizim de yapacak bir şeyimiz var. 

Milletin başındaki; yine kendisinin vermiş 
olduğu Millî Şef unvanmı taşıyan ve en bü
yük felâket zamanında milletin ta yaralı kalbine 
kadar, ayağına kadar koşan bir baba şefkati 
gösteren Büyük Şefimizden, Hükümetin bütün 
azalarmm fedakârlığına kadar; memurlarımız 
da içindedir, hepsine şükran vazifemizi ifa ediyo
rum ve sizin de zannederim ki hislerinize tercü
man oluyorum. Arkadaşlar; bundan başka şu 
veya bu hâdise olmuş bunları anlamam. Bir ta
kım kötü ruhların bir takım rivayetleri vardır. 
Bunlar bizi alâkadar etmez. Yalnız benim ve 
hepimizin gördüğümüz bir ulvî manzara vardır 
ki bu, çıkan kötü rivayetleri hiçe indiriyor. Gör
düğümüz o ulvî manzara şudur ki çocuğu ile, 
kadmı ile ihtiyarile, en küçük yaştan en büyük 
yaşa kadar bütün efradı milletin fedakârlığı ve 
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alâkasıdır. Bu fazilet ve fedakârlık o kadar bü
yüktür ki, bu milletin ne demek olduğunu isba-
ta kâfidir. O ulvî manzara şudur ki; küçükleri
miz evlerinde, enstitülerde felâketzedeler için 
dikiş dikiyorlar, kadınlarımız çocuklarile ev ev 
dolaşıb eşya topludurlar, ve bu yüzden de so
ğuktan hasta olub yatanlarımız vardır. Kadın
larımız ve erkeklerimiz iç fanilalarını ve kondı-
ralarmı, yataklarını, ütülü yatak çarşaflarnı ve 
bir takım sair eşyalarını verib gönderdiler. Bu
nu herkes yaptı, tşte göze görünen ulvî man
zaranın bir kısmı. Bu ulvî manzara, bizim felâ
ket karşısında ne büyük millet olduğumuzu is-
bat eder. Gerek parası ile gerek malı ile, 
çalışmasile hizmet eden Türklüğe burada şük
ran borcumuzu ifa ediyoruz. İşte felâket zama
nında bilhassa ibraz ettiğimiz bu fazilettir ki 
insanlığı dahi harekete getirdi. Ne mutlu o 
millete ki felâketlerile bütün dünya meşgul. 
Bütün dünya elini uzatmış, yakın uzak bütün 
dostlar, bütün milletler şefekat ellerini uzat
makta biri birlerile rekabet etmektedirler. Ya
kın dostumuz ingiliz Başvekilinin bu günkü 
beyanatrnı okumak bizim ne büyük faziletler 
taşıyan bir millet olduğumuzu insanlığa anlat
mağa kâfidir. 

Dostlarımıza şükran, insanlığa şükran arka
daşlar. (Alkışlar). 

Gl. KÂZIM KARABEKİR (İstanbul) — ar
kadaşlar, maruzatım istikbal hakkındadır. Çün
kü olan olmuştur ve bu felâkete karşı gerek 
Hükümetimiz, gerek milletimiz ve gerekse âle
mi insaniyet harekete gelmiş ve elinden geleni 
yapmıştır. Fakat istikbalde bu gibi felâketlerin 
önünü almak için söylenmiyen bir kaç tedbir 
vardır, onları arzedeceğim. 

Tedkikatı arziye, binalarımızın şeklini be
tonarme sistemine döndürülmesi şüphesiz şaya
nı arzudur ve elzemdir. Fakat uzun zamana ve 
çok paraya mütevekkrftir. Yalnız azme tâbi olan 
bir şey vardır ki o da gençliğimizin kış spor
larına alıştırılmasıdır. Eğer Şarkta kış sporları
na alışık altı yüz gencimiz bulunsaydı bir anda 
o günün akşamı felâket sahasma imdad vâsrl 
olurdu. Bu teşkilât evvelce mevcuddu. Her ne 
hal ise sonraları buna ehemmiyet verilmemiştir. 

Bugün Finlândiyada görüyorsunuz gençliği. 
Kendisinden on misli fazla olan düşmana kır
kar, ellişer kişilik kızaklı kafileler halinde uzun 
mesafelere giderek şimendifer hatlarını tahrib 
etmişler yani sırtlarında bombalar taşımışlar
dır. Halbuki biz bomba değil, köylerimize im
dadı sıhhî, sargı bezi vesaire göndereceğiz. Bu 
işler gençlik ve kış sporu işidir. Bizim memle
ketimiz dağlıktır. Şarka doğru gidildikçe de 
yükselir. Oradaki düşman insandan ziyade tabi-
tın kışıdır. Cihan harbinde gördük. Karşımız
daki Rusların ne topu, ne tüfeği büyük bir düş
man olamadı. Halbu ki dağların yüksekliği ve 
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onları örten karlar bizi helake serdi. Buna se-
beb halkımızın kışa tahammülsüzlüğü, kış spor-
larile alâkasızlığıdır. Eğer biz bu felâketten ib
ret alarak bundan böyle kış sporlarına ehemmi
yet verirsek ve gerek maarifimizde, gerekse 
gençlik spor teşkilâtımızda bir takım lükse ve 
bir takım resmi geçidlere fazla ayak uydurmak-
tansa gençleri çatı altmdan çıkarıb dağ spor
larına, dağ başlarında kızak kaydırmağa alıştı-
rırsak, istikbaldeki felâketlerin önüne geçmek
te büyük yardımcı olurlar. Orada felâket olur
ken, burada Ulus gazetesinde kayakçıların ka
yak kaymağa gittiğini yazıyordu. Amma kaç ta
ne? 4 kişi!. Adları da belki Ahmed, Memed de
ğildi. Bendenizin ricam : bu işe çok ehemmiyet 
vermeliyiz, bu harbde de, sulhde de lâzımdır. 
O teşkilâtı bilhassa merkezde ve lise olan yer
lerde kurmalı ve yüksek mekteb gençlerini bu 
teşkilâta almalı, aralarına köy çocuklarını da 
karıştırmalıyız. İçimizde görenler vardır. Köy
lüler arasında öyle güzel kayakçılar yetişmiştir 
ki 15 yaşında bulunan bu gençler en sapa yer
lerden kurşun gibi geçerlerdi. Bu isi yaptırı
mız zaman az zamanda böylelerini elde edebili
riz. Bir kaç hafta içerisinde bunu öğretebiliriz. 
Binaenalevh iski denilen bu sporu bütün genç
lere teşmil etmeliyiz. 

İkincisi de; sarka docru muavven yerlerde 
behemehal tavyare üsleri tesis etmeliyiz. Ta Ber
imden burava kadar tayyare ile malzemei sıh
hiye p*etirebiHvor da biz niçin oralara kadar git-
meve^im. Askerî tayyareler gidebilir, fakat si
vil tayyareler için de lüzumu olan tesisatı vü-
cude getirmeliyiz. Bu gün çocuklar bile mo-
törsüs tayyarelerle ucus vaprvorlar. Avrupa 
köylerinde köv çocukları bile artık uçurtma ye
rine tayvare numunesi yamyor. Uçurma mera
kının yerini tavyare merakı almıştır. 

Bu suretle daha büyüğünü yapar, kendisi 
sırtın üzerinden bununla atlar, sıçrar, uçar. Bi
naenaleyh tayyare ve iski gibi bu iki sporun 
memleket için cok lâzım olduğunu zihnimize ko
yar ve bu teşkilâta el birliği ile sarılırsak genç
liğimiz daha ziyade feragat ve faziletile bera
ber sıhhî kuvvetini de arttırmış olur. Bendeni
zin maruzatım bundan ibarettir. 

MİT AT AYDIN (Trabzon) — Efendim, bu 
acı bahis üzerinde çok durmryacağrm, kısa söy-
liyeceğim, Rasih Kaplan arkadaşımız ahlâkî 
meslekten bahsederken mühendislere de temas 
ettiler. Bendeniz arzedebilirim ki, Türk gençliği 

ve bilhassa Türk mühendisliği Tokad halkevi 
meselesinde çok müteessir ve müteezzidirler. Hü
kümetten son derece rica ederim, bu hususta 
tahkikat yapsınlar. Ümid ederim ki, bunun içe
risinden bir Türk mühendisi çıkmıyacaktır. 

Zelzele, su ve yangm, mühendislerini en çok 
üzerinde durduran ve korkutan üç elemandır. 
Bunlar üzerinde katği bir çareye vâsıl olunmuş 
değildir. Abdurrahman Naci arkadaşımız beton
armenin daha mukavim olduğunu söylüyorlar. 0-
nun da mukavemet edemiyeceği haller vardır. 
30 000 evin yıkılmış olduğunu vekil arkadaşları
mız söylemişlerdir. Muhacir evlerinde olduğu gi
bi bir eye 1 000 lira koysak 30 milyon lira eder. 
Binaenaleyh betonarme yapmağa maddeten de 
imkân yok demektir. Bunu düşünmek şimdilik 
hayal olur, Onun için yine kerpiç usulüne gidi
lecektik*. Gerek kerpiç, gerek betonarme, ne 
olursa olsun zelzeleye karşı mukavim şekilleri
ni bulup yapacağız. 

Sonra, bu çimento meselesi: Hakikaten bu, 
memleketimizde nazarı dikkati celbedecek bir 
noktadır. Bütün memleketlerde çok ucuza satı
lan çimento, bilmiyorum ne gibi bir tesir altında 
olarak, bizde pahalıdır. Binaenaleyh Hükümet bu
nu da nazarı dikkate alarak ucuzlatmağa çalış
malıdır, icab eden yerlerde çimento fabrikaları 
açmalıdır. Tekrar rica ediyorum: Bu mühendis 
hakkmda tahkikat yapılmalı ve bu işte Türk 
mühendisinin bulunup bulunmadığı anlaşılma
lıdır. 

Gl. AHMED YAZGAN (Urfa) — Muhterem 
arkadaşlar; Hükümetimizin; vazifelerini yaptık
larına dair söyledikleri sözleri kemali dikkatle 
dinledik. Gerek Hükümet ve milletimizin ve ge
rek büyük insaniyetin bu yolda gösterdiği has
sasiyete teşekkürden başka bir şey elimizden 
gelmez. Bendeniz düşünüyorum, ya oraya şi
mendifer gitmeseydi, acaba Erzincana ne vakit 
varacaktık? Bu günkü halimizi düşünelim ve 
binaenaleyh Büyük Şefimizin kıymetli eserlerini 
takdis edelim. Olanlar oldu, ölenlere acıyoruz. 
Pek çok. hane harabezare döndü, bundan meyus 
değiliz. Hepimizin kalbi öyle atıyor ki, Millî 
Şefimizin etrafında daha sıkı yanaşarak bun
ları daha iyi başaracağımızdan ve meydana geti
receğimizden emin olarak kalben müsterih olu
yorum arkadaşlar. 

BAŞKAN — Cuma günü saat 15 de toplan
mak üzere inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 16,40 



T. B. M. M. Matbaam 
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Zelzele mıntakasında ceza hükümlerile tevkif kararlarının 

infazının tehiri hakkında kanun lâyihası ve Adliye 
encümeni-mazbatası (1/294) 
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Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Zelzele mıntakasmdfecsgjiç, l*ü|sÜ3Mİeril§;:twkif kar^rlmam^ iî¥&z^^ ve-
k i l l i ^p^ hazırlanan ve tem Vekiîlerj ffl&ş0me 29»•..- 3fîl>> 19&9C *aj*iMnde tlksefe M ^ ş $ açzirka-
rarla^jrjî&n kanun, %-iha«; esbabı npföjfeeşil© birlikte sunulmu^na?. 

Esbabı mucibe 

Zelzele MMniakasjndaki ceza. evlerinin bir kısmı yıkılmış bir kısmı da istifade olunmayacak- su
rette?basara uğramıştır. Ciddî surette hasara uğ'ayan ceza evlerinde mahkûmlarla) mevkuflarm 
muha f̂tfcaları, iaşeleri ve inzibatlarının temini imkânsız veya tehlikeli hir hal altnışttr. Bazı-yerlerde 
de mahkûmlarla mevkuÇlar açıkta kalmıştır. İklimin şiddeti dolayısile hayatları tehlikeye maruz
dur. Zelzele mmtakası geniş olduğu için bunların bu mıntaka haricine Sakilleri de vesaitsizlik ve 
orada husule gelen yeni şerait dolayısile müşkül ve bazı yerlerde imkânsız bir hal almıştır. 

Binaenaleyh bu mıntakada müsaid bir vaziyet husule gelinceye kadar serbestilerinin iadesi ha
yat ve sıhhatleri noktasından en muvafık ve seri bir çare olarak düşünülmüştür. Mahkûmların' 
serbest bırakılmamaları için Adliye vekâleti bütün imkânlara müracaat edecektir. Bunun için ve
kâlet ceza evlerinin gerek bina itibarile gerek bulundukları şehir ve kasabalarda zelzele üzerine 
husule gelen yeni şerait itibarile zaruret hâsıl olan yerlerde bu zaruretin devam ettiği müddet
çe Heyeti Vekile kararile mahkûm ve mevkufların tamamı veya bir kısmı üzerinde kullanmak 
üzere bu kanunla selâhiyet almayı faydalı görmüştür. Ayni mülâhaza ile bu yerlerde zelzele vukua 
gelinceye kadar işlenmiş olan suçlar hakkındaki takibatın da müsaid vaziyet husule gelinceye 
kadar icra Vekilleri Heyeti kararile tehir olunabilmesi muvafık bulunmuştur, 

».<£ 
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Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye mcümeni 
EsĞsNk 1/294 
Karar No. $3 

9-1-1940 

Yüksek Reisliğe 

Zelzele mıııtakasmda ceza hükümlerile tev
kife aid kararların infazının tehirine dair Ad
liye vekâletince hazırlanarak îcra Vekilleri 
Heyetinin 29 - XII -1939 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâ
yihasının encümenimize havale ve tevdi buyu-
rulması üzerine ihtiva etmekte olduğu hüküm
ler Adliye vekili Fethi Okyarm huzurile ted-
kik ve müzakere olundu. 

Geçen ayın son günlerinde vukua gelen* bü
yük zelzelenin bir çok vilâyetlerde yapmış ol
duğu tahribat adliye makanizmasını•- normal 
şekilde' işleyemiyecek bir hale koyduğu gibi 
mahkûm ve mevkufların gerek şahsen ve ge
rek ailelerinin maruz kaldıkları vaziyet bu mın-
takalarda cezaların ve tevkif kararlarının in
fazı hususlarında bazı tedbirlerin ittihazını 
zarurî kıldığı Adliye vekâleti tarafından ve
rilen izahattan anlaşılmış ve bu itibarla tekli
fin yerinde olduğu neticesine varılmıştır. 

Şu kadar ki birinci maddenin zelzele mm-

takasında işlenmiş suçlara aid takibin de te
hiri hakkında ihtiva eylediği hüküm gerek de
lillerin toplanma ve muhafazası ve gerek suç
luların takib edilmemesinden doğacak mahzur 
itibarile yerinde görülemediğinden bunu ifade 
eden fıkranın maddeden çıkarılması ve kanu
nun ne müddetle meri olacağı hususunun da tas
rihi muvafık görülmüştür. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. * 
Adliye En; Rs. ; M. M. 

Çorum 
Münir Çağıl 

Antalya 
N. Aksoy O 

Kastamonu 
Abulin Binkaya 

Mardin 
H. Menemencioğlu 

Rize 
Dr, 8. Ali Düemre 

Katib 
Konya 

G. Gültekin 
Bursa 

Atıf Akgüç 
Konya 

F. Gökbudak 
Rize 

Fuad Sirmen 
Sinob Trabzon 

C. Atay F. A. Barutçu 

Zonguldak 
Şinasi Devrin 

Balıkesir 
. Niyazi Burcu 

Kayseri 
B. özsoy 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Zelzele mıntakasında ceza hükilmlerile tevkif karar
larının infazının tehirine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 27 kânunuevvel 1939 tarihin
de vukua gelen ve devam eden zelzeleden ehem
miyetli surette hasara uğrayan yerlerdeki mah
kûm ve mevkuflardan bir kısmı veya tamamı 
hakkındaki ceza hükümlerile tevkif kararları
nın infazı ve mezkûr tarihe kadar bu mahaller
de işlenmiş suçlardan bir kısmı veya tamamı 
hakkmda takibat icrası müsaid vaziyet avdet 
edinceye kadar Adliye vekâletince tehir oluna
bilir. 

MADDE 2 — Bu hükümlerin tatbik edilebi
leceği yerlerle bu yerlerde müsaid vaziyetin av
det edib etmediği Vekiller Heyeti kararile tayin 
olunur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

MADDE 4 — Bu kanunun icrasına İcra Ve-
killeri Heyeti memurdur. 

29 - XII - 1939 
Bş. V. 

Dr, B. Saydam 
Da. V. 

Mf. V. 

S. 1. M. V. 

MÜ.V. 
A. Ç et inhaya 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. 1. V. 
B. Karadeniz 

ı 

M. M. V. 
N. Tınaz 
Mal. V. 

F. Ağralı 
Ik. V. 

ZY. V. 
Muhlis Erkmen 

Ti. V. 
N. Topcoğlu 

ADLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRIŞİ 

Zelzele mıntakasında ceza hükümlerile tevkif 
kararlarının infazının tehirine davr kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 27 kânunuevvel 1939 tarihinde 
ve müteakib günlerde vukua gelmiş olan zelze
leden ehemmiyetli surette hasara uğrayan yer
lerdeki mahkûm ve mevkuflardan bir kısmı ve
ya tamamı hakkmda verilmiş olan ceza hü
kümlerile tevkif kararlarının infazı müsaid va
ziyet avdet edinceye kadar Adliye vekâletince 
tehir olunabilir. 

MADDE 2 — Birinci maddenin tatbik edile
ceği yerlerle bu yerlerin hepsinde veya bazısında 
müsaid vaziyetin avdet eylemiş olduğu icra Ve
killeri Heyeti kararile tayin olunur. 

MADDE 3 — Bu kanun 31 - XII 
rihine kadar ineridir. 

1941 ta-

MADİDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasma İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

( S. Sayısı : 51) 




