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1. — OBÇBN TUTANAK ÖZBTÎ 

C4iresun Milletvekilliğine seçilmiş olan Tev-
fik Ekmen Andiçti. 

Sayın Üyelerden bazılarına izin verilmesi 
hakkındaki Başkanlık tezkeresi kabul olundu. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankası Kanununa 
ek Deniz Kredisi hakkındaki kanun tasarısı ile 
satın alınacak gemilerin bedellerine Maliye 
Bakanlığının kefaleti hakkındaki tasarı istek 
üzerine geri verildi. 

Geçen toplantıdan kalan bazı tasarılarla tek
liflerin görüşülmesi için beş Geçici Komisyon ile. 

Bir Geçici Dilekçe Komisyonu kurulması 
kararlaştırıldı. 

Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüregir'in, 
Tekaüt Kanununun 25 nci maddesi ile Millî Ko
runma Kanununa ve haksız olarak mal iktisap 
edenler hakkındaki Kanunun tatbikına ve resmî 
otomobil ve kamyonetlere dair sorusuna Baş
bakan Yardımcısı Faik Ahmed Barutçu cevap 

verdi. 
Denizli Milletvekili Beşad Aydınlı 'nm, Zirai 

Kombinalara ait iki sözlü sorusu, 
Tarım Bakanının Mecliste bulunmamasından, 

Başka bir toplantıya, 
Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Bekata'nm, 
Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı'nnı ve, 
îzmir Milletvekili Ekrem Oran'in, şeker fi

yatına yapılan zam hakkındaki soruları, Ekono
mi Bakanının isteği üzerine, Çarşamba gününe 
bırakıldı ve, 

10 . XI . 1948 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Sinob Milletvekili Erzincan Milletvekili 

C. K. încedayı B. K. Çağlar 
Kâtip 

Kocaeli Milletvekili 
C. Aksu 

SORULAR 

1. — istanbul Milletvekili Senihi Yürüten 'in, 
Çatalca ilcesine bağlı Kestanelik ve Oklalı köylü
leri arasında tarla ekimi anlaşmazlığı yüzünden 
çıkan hâdisede döğülen köylülere dair sözlü 
sorusu İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 

2. — Elâzığ Milletvekili Fahri Karakaya'niP, 
Doğu İllerinin kalkınması için Hükümetçe yapı 
lau pılân ve program hakkındaki »özlü sorusu 
Başbakanlığa gönderilmiştir. 

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

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz 

KÂTİPLER : Cenap Aksu (Kocaeli), Sedad Pek (Kocaeli) 

BAŞKAN - .- Oturum açılmıştır. 

2. — ATATÜRK İÇİN SAYGI SÜKÛTU 
BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) —• BAŞKAN — Üç dakika ayakta saygı sükü-

Bir mâruzâtını var: tu yapılacaktır. 
Bugün Atatürk'ün ölümünün 10 nen yıl dö- (Üç dakika ayakta saygı sükûtu yapıldı.) 

nüm üne tesadüf ediyor. Saygı sükûtu yapılma- BAŞKAN — (Umdemin görüşülmesine başlı
sını teklif edivorum. yoruz. 
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3. — GENSORU 

1. — İstanbul Milletvekili Fuad Köprülü ve 
15 arkadaşının, şeker fiyatırta yapılan zam do-
laytsiyle Başbakan hakkında Gensoru açılması
na dair önergesi (6/197); 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Ankara : 7 Kasım 1,948 
Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Bir taraftan hayat pahalılığını, geçim zorlu

ğunu hafifletmek için lâzımgelen tedbirlerin 
Hükümetçe alınacağı her fırsatta ve mütaaddit 
defalar salahiyetli ağızlar tarafından açıkça 
vadedilirken ve hattâ Hükümet programları 
ile taahhüt olunurken diğer taraftan. Hükümet
lerce, mukaddema Anayasanın ve Cumhuriyet 
rejiminin metnine, mâna ve ruhuna sarahaten 
aykırı olarak ele geçirilmiş bulunan salâhiyet
ler mekanizmasının, işletilirken dahi, B. M. 
Meclisinin mütalâası, rey ve muvafakati ihmal 
edilerek, halkın geçim şartlarını günden güne 
ağırlaştıran karaborsanın yüzünü güldüren her 
türlü fiyat ve tarife zamlarını ve bu kabîl Va
sıtalı Vergileri seri halinde imal edip gittiği 
elem ve esefle görülmekte ve her gün yeni bir 
modelle karşılaşılmaktadır. 

ikinci Hasan Saka Hükümetinin de bu fasit 
daire içinde bocalayıp durmakta, Millî bünye
nin her gün biraz daha artan iktisadi, malî ve 
sıhhi durumlarının sıkıntıları, ıstırapları' ve 
dünya fiyat realiteleri önünde gözlerini kapa
mış bulunmakta olduğunun yeni bir dedili de, 
besleyici, bilhassa çocuklar, zayıf ve hasta vü
cutlar için çok lüzumlu bir gıda maddesi olan 
şekerin fiyatını, diğer eşya ve hidemat fiyatla
rı üzerindeki tabiî ve zaruri inikaslarını lüle 
teemmül etmeden yüzde elliyi aşan bir Vergi 
darbesi ile artırmış olmasıdır. 

Millî şuur ve vicdana tercüman olan bu mü
talâalarımızın göz önünde tutulmasını ve: 

İ. Şeker fiyatına 17 Eylül 1948 de yapı
lan zamla. Başbakan Hasan Saka'nın 29 Tem
muz 1948 tarihli Ulus (îazeiesinde «Hükümetin 
şekerin kilosuna 50 kuruş vergi koyacağı hak
kında çıkan şayiaların stokçuların eseri ol
duğu ve bunun asla varit bulunmadığı» yolun
da intişar eden beyanatı arasında, stokçuları 
haklı çıkaran tezadın izahını; 

2. Şeker fiyatlarına yapılan zammın yalnız 

istihlâki azaltmak maksadına mı, yoksa Bütçe 
giderlerini karşılamak zaruretine mi istinat et-
tirldiğinin açıklanmasını; 

3. Şeker gibi lüzumlu ve yararlı bir gıda 
maddesinin, her hangi mülâhazaya dayanırsa 
dayansın, istihlâkini. İstihlâk Vergisini geniş 
bir lâubalilikle artırmak suretiyle, azaltmanın 
ve bu gıda maddesini Bütçeye varidat teminin
de kolay bir kaynak telâkki etmenin Devlet 
mefhumiyle nasıl telif edilebildiğinin izahını; 

4. Bu zamlara rağmen istihlâk temposu 
hafiflemediği ve ilân olunan yüz bin tonluk 
istihsal kapasitemizle karşılanamadığı takdirde, 
yine hariçten şeker ithaline mi, vesika usulünün 
yeniden ihdasına mı, Yoksa tekrar fiyat zam
mına mı baş vurulacağının açıklanmasıdır. 

5. Şeker istihlâkinin istihsalden fazla bulun
duğunu ve istihsalin kifayetsizliğini gözönünde 
tutarak şeker istihlâkini vesika usulüne bağlı-
yan Hükümetin, bilâhara, bu tedbirden niçin vaz 
geçmiş" olduğunu ve bu tedbiri kaldırmıya 
1 Eylül 1948 tarihinde karar verirken şeker fi
yatlarına, bu tarihten on yedi gün sonra, zam 
yapmayı tefekkür ve teemmül edip etmediğinin 
bildirilmesini. 

6. Vesika usulünün terkedildiği tarihte 
Hükümetin şeker fiyatını artırmak niyetinde ol
duğunu hikmeti Hükümet icabı saymak lâzım-
geldiğine göre; bu kısa müddet içinde, piyasa
ya her istiyene bol miktarda şeker satışı yapıl
mış olması sebeplerinin tavzihini ve vesika usu
lünün kaldırıldığı 1 Eylül 1948 tarihi ile şeker 
fiyatının artırıldığı 17 Eylül 1948 tarihi arasın
da şeker fabrikalarımız tarafından satışa arze-
dilen şeker miktarının, günlük satışları ve müş
terilerin adları ayrı ayrı gösterilmek sure
tiyle, açıklanmasını ve bu pek garip tedbirler 
ve hareketler karşısında Milletin ve Devletin 
sırtından servetler temin etmeye alışık olanların, 
istenilen beyannamelerde hakikatları ifade etme
mek suretiyle, sağladıkları gayrimeşru kârları 
suçüstü yakalamak vazifesinin, ne gibi tedbir
ler alınarak, ifa edildiğinin bildirilmesini. 

7. Alınan beyanamelerde yazılı şeker mik
tarlarının, îstanbul, Adana, îzmir ve Ankara 
şehirlerine ait olanlar ayrı ayrı gösterilmek su
retiyle, açıklanmasını. 
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8. Türk çiftçisinin bin bir meşakkatli emek

lerle yetiştirdiği mehsullere elkoymak veya bun
ların fiyatlarını çeşitli zincirlerle kösteklemek 
suretiyle iktisadi Devletçilik gemisini yürütme
ye çalışan iktidar Partisi Hükümetlerinin mü-
tezat görüş ve yürüyüş çerçivesi içinde Hasan 
Saka Hükümetinin de bir taraftan şeker fiyat
larına zam yaparken diğer taraftan pancar fi
yatını aynen muhafaza etmek zihniyetini güde
rek, kalmak istemesindeki mucip sebebin, pan
car fiyatı bakımından, izah olunmasını. 

9. 1939 yılı bütçe tasarısında üç milyon lira 
olarak tahmin edilen şeker istihlâk Vergisinin 
J948 yılı bütçe tasarısında elli bir milyon liraya 
baliğ olduğu tesbit edilmişken esasen muazzam 
olan bu yekûn, bu defa yapılan zamlarla, 1949 
yılı bütçe tasarısında görüldüğü veçhile yüz on 
dokuz milyon liraya yükseltilmiş olmasını, ver
gi mantık ve şuurunu durduran Devlet mefhu
munun insaf ve iz'an yapısını, mesnedini tahrip 
eden sakat bir zihniyet, basiretsiz bir hamle 

olarak, telâkki etmenin istinat ettiği mucip sebe
bin izahını. 

10. Şeker fiyatlarının artırılmasına müte
dair karar bir gün evvel radyo ile ilân edildiği 
halde, bu kararın Hükümetçe vilâyetlere bilâ-
hara bildirilmiş olması ile bazı yolsuz muamele 
ve hareketlere meydan bırakılmış olmasının iza
hını ve hariçten satın alman şekerin miktarı ile 
Türk limanlarında beher tonunun fop fiyatı
nın bildirilmesini. 

Yukarda sıralanan suallerin vücut bulmasına 
bizzat sebebiyet veren ve binnetice medeni, mo
dern, demokratik Devlet mefhumuna ve bu
nun bilhassa bütçeye mütaallik prensiplerine 
aykırı hareketleri devam edip giden Hükümetin 
Başbakanından istemek zarureti ile iş bu 
Gensorumuzu sunar ve İçtüzük hükümleri gere
ğince gündeme alınmasını ve Yüksek Kamutaya 
arzolunmasını saygıyle dileriz. 

istanbul 
Fuad Köprülü 

Eskişehir 
Abidin Potuoğlu 

Manisa 
Muammer Alakant 

Kütahya 
Dr. A. İhsan Gürsoy 

Çanakkale 
Hüseyin P>ingül 

İstanbul 
Fuad Hulusi Demirelli 

Kütahya 
Hakkı Gedik 
Kayseri 

Fikri Apaydın 
Zonguldak 

A. H. tncealemdaroğlu 
Eskişehir 

Kemal Zeytinoğlıı 
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Kayseri 

Kâmil Gündeş 
Afyon Karahisar 
Dr. Cemal Tunca 

Muğla 
Nuri Özsan 

İçel 
Refik Koraltatı 

Afyon Karahisar 
Ahmed Veziroğlu 

İçel 
Halil Ata lar 

BAŞKAN — Önerge Başbakandan Gensoru a-
çılmasını istemektedir. 

Şimdi, evvelâ Gensorunun açılıp açılmaması
na Yüksek Heyetiniz karar verecektir. Evvelâ bu
nu yüksek oyunuza sunacağım. Bu kabul olundu
ğu takdirde1 ne günü Gensoruya başlanacaktır, o 
da Kamutayca tesbit olunacaktır. 

Şimdi önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul o-
lunduğu takdirde gensorunun açılmasını istiyor
sunuz demektir. 

Önergeyi kabul edenler... Etmiyenler... Öner
ge kabul olunmuştur. 

Gensoruya hangi gün başlıyacağız, şimdi onu 
tespit edeceğiz. 

Hükümet hangi, günü istiyor? 
BAŞBAKAN HASAN SAKA (Trabzon) - -

Arkadaşlar; Demokrat Parti arkadaşlarımız şeker 
mevzuuna mütaallik ve şekere bir müddet evvel 
yapılan zam dolayısiyle vermiş oldukları gensoru 
önergesini Yüksek Heyetiniz kabul etmek suretiy
le, Hükümete de bu mevzu üzerinde, yine mese
leyi umumi efkâr önünde tenvir etmek fırsatını 
verdiğinden dolayı arzı şükran ederim. Elimden 
geldiği kadar gensorunun bir an evvel ruznameye 
alınıp Kamutayda müzakere ve intaç edilmesi* zih
niyetiyle mütehassisim. Fakat sual içindeki bir 
takım istatistik! malûmatı toplamak mecburiye
tini tevlit eden fıkralar, bütün bu gayretlerime 
rağmen ihtiyatlı, olmak üzere yarından sonraki 
cuma günü bu sualin müzakere konusu olmasını 
islemek imkânını selbetmektedir. Mümkün mer
tebe az zamanda, hem Demokrat Parti arkadaş
larımı tatmin etmek hem de efkârı umumiyeyi is
tediği izahata kavuşturmak için Yüksek Heye
tiniz tasvip buyurursa önümüzdeki Pazartesi 
gündemine alınıp müzakere edilmesini bendeniz 
muvafık buluyorum. Tabiî bu. tensibinize mu
allâk bir meseledir. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinin bir diye
cekleri var mı? (Sağdan, muvafık sesleri). 

Önerge sahipleri ve Hükümet mutabık kal
mışlardır. 
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Gensoru -görüşmelerinin önümüzdeki Pazar

tesi günü başlamasını kabul edenler... Kabul et-
nıiyenier... (Tensorunun önümüzdeki Pazartesi 
günü görüşülmesi kabul edilmiştir. 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 

/. — Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Bek-
ata'mn, şeker fiyatına yapılan zam hakkında Eko
nomi Bakanlığından sözlü sorusu (6/173) 

2. — Benizli Milletvekili Re şad Aydınlı'mn, 
şeker fiyatına yapılan zam hakkında Ekonomi 
Bakanlığından sözlü sorusu (6/174) 

3. — İzmir Milletvekili Ekrem Oran'in, şeker 
fiyatına yapılan zamma dair Başbakanlıktan 
sözlü sorusu (6/175) 

EKONOMİ BAKANI OAVÎT EKİN (Diyar
bakır) — Efendim, bundan evvelki mâruzâtım
da yine şekere mütaallik olmak üzere üç soru 
önergesinin mevcut olduğunu arzetmiş ve bir
de gensoru önergesinin bulunduğunu ifade ede
rek, eğer yüksek heyet gensorunun açılmasını 
kabul buyurursa soru önergelerinin hepsine bir
den aynı günde cevap arzederim, demiştim. 
Şimdi tensip buyurduğunuz, gündemin birinci 
maddesindeki gensoruya. Pazartesi günü cevap 
verileceğine nazaran, gündemin diğer üç mad
desindeki suallere de Pazartesi günü cevap arz-
etmeme müsaadenizi rica ederim. 

BAŞKAN — O halde gündemin *_>, :>. 4. ncü 
maddelerindeki sorular şeker meselesine taallûk 
etmektedir, bunlar da Pazartesi günü cevaplan
mak üzere tehir edilmiştir. 

i. — Denizli Milletvekili Reşad Aydmiı'nm, 
Zirai Kombinaların yıllık bilançoları ve alelye 
demirbaş eşyaları hakkındaki sorusuna Tarım 
Bakanı Cavid Oral'ın sözlü cevabı (6/170) 

9 Temimiz 1948 
Yüksek Başkanlığa 

l. — Zirai Kombinalarda senelik umumi sa
yını yapılır mı? Bakanlığın neşrettiği bilançolar 
hangi esasa müstenittir? 

'2. — Bakanlık teftiş kuruluna vâki olan ih
bar ve mütaaddil müracaatlar üzerine, atelye 
ambarlarında. 1 1 . 1 . 1947 sabahı kanuni bir şe
kilde teftiş ekipleriyle sayıma başlanmış olduğu 
hakle, sıra suiistimal yoliyle milyonların yok-
edildiği, demirbaş makineler ile taşıt vasıtala
rına gelince, müfettişlerin isi bıraktığı doğru 

mudur? Şayet doğru ise neden bırakmışlardır? 
Sözlü olarak Tarım Bakanının cevaplandır

masını saygı üe rica ederim. 
Denizli Milletvekili 

Reşad Aydınlı 

TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Seyhan) 
- - Denizli Milletvekili Sayın Reşad Aydınlı'nıu 
sorularına ayrı ayrı cevap vermeden önce bu ko
nu ile ilgili bazı noktaları arzetmek muvafık gö
rülmüştür : 

i 946 ve 1947 yıllarında Zirai-Kombine idare
sinin Olman Çiftlliğindeki Mertoez Atelyeskıde 
yolsuzluklar olduğuna dair kombinanın (11) me
mur ve müstahdemi tarafından Bakanlığa ve Ba
kanlık müfettişlerine ihbar yapılmıştır. 

İhbar edilen yolsuzluk maddesi (129) dur. 
Bu ihbarlar üzerine atelyede, kanuni formali

teleri dairesinde soruşturma yaptırılmıştır. Mü 
fettişler her ihbar maddesi üzerinde ehemmiyet
le durmuşlar, inceleme ve soruşturmalarını (59) 
raporda tesbit etmişlerdir. 

Bunlardan (14) ihbar mevzuu hakkında tan
zim edilen (14) aded hususi rapor ayrıca mua
meleye konulmuş ve kombine İdaresince tatbikatta 
nazara alınmıştır. 

deriye kalan (115) mevzu hakkında tanzim 
edilen (45) aded soruşturma raporu ve fezlefresi 
bir ve bir buçuk yıl önce doğrudan doğruya 
Ankara Millî Korunma Savcılığına gönderilmiş
tir. 

Bunlar arasında müfettişlerin suç görmeyip 
muktaza tâyin etmedikleri (91) ihbar maddesine 
ait raporlar da vardır. 

Bu raporların Savcılığa gönderilmesinden 
maksat, koordinasyon fonu ile işletilen müessese
de soruşturma konusu olarak ele alınan bütür. 
maddelerin Millî Korunma hükümlerine göre 
Cumhuriyet Savcılığınca incelenmesini temin idi. 

Müfettişler (13) memur ve müstahdemin, 
muhtelif maddelerden muhakemelerini istemiş 
lerdir. 

Bu arada yine müfettişlerce gösterilen lüzum 
üzerine haklarında soruşturma yapılan ücretli 
memurlardan dördünün işlerine son 'verilmiştir. 
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Bir taraftan bu şekilde sorumlular hakkında ce
zai kovuşturma yaptırılırken diğer taraftan atel-
yenin daha düzenli (işletilmesi yolunda tedbirler 
alınmıştır. 

Bu cümleden olarak: 
a) Üc milyon liralık yedek parça ve malzemeyi 

ihtiva eden atelyc deposu, Hava Müsteşarlığının 
depolama uzmanlarından bir zata, yeni esaslara 
göre dikkatle tanzim ettirilmiştir. 

b) Randıman bakımından atelyc memur ve 
işçilerinin aded ve kaliteleri üzerinde durulmuş, 
bu suretle gündüz çalışmaları daha verimli hale 
getirilerek gece çalışmaları 'kaldırılmıştır. 

c) Atelyeye bir yüksek makine mühendisi ile 
iki makine mühendisi tâyin edilmek suretiyle tek
nik işler mütehassısların nezaret ve murakabesine 
verilmiştir. 

d) Müessesenin son yıllara ait hesapları 
dikkatle tutulmaktadır. EsM yılların ambar ve 
atelye muhasebesi üzerinde teşkil edilen hesap 
ekipleri çalışmaktadırlar. 

e) Atelyenin her bakımdan takviyesi için 
gereken bütün tedbirler alınmıştır. 

Harb yılları içinde geniş konblnıa hareketleri
nin aksamadan işlemesini temin gibi büyük bir 
teknik görevi başarmıya uğraşmış olan atelyeye 
dair bu genel bilgiyi arzdan sonra sorulara geli
yoruz. 

Sayın Reşad Aydınlı 'birinci sorularında: 
Konbina hesaplarının mevzuata uygun olup ol
madığının bildirilmesini istiyorlar. 

Evet, Kombina grup ye çiftlikleri ile atölyede 
esaslı tetkik mahsulü bir muhasebe plânı uygulan
maktadır. 

İkinci soru, Kombina deposunda kereste, Çi
mento, demir, çelik sade yağı, kalay, kauçuk, t-ı-
şıt vasıtaları ve pullukların mevcut olmadığına, 
am'barlarda yolsuzluk yapıldığına dair 1946 ve 
1947 yıllarında ihbar ve şikâyet yapılıp yapılma
dığı, bunların soruşturmaya tâbi tutulup tutul
madığı mahiyetindedir. 

Bu soruda bildirilen bütün maddelere ait ih
barlar üzerinde müfettişlerce inceleme ve soruş
turma yapılmıştır. 

Hesaplarının tanzimi neticesinde 12 metreküb 
kerestenin ve yağ hesaplarının tetkikında da Si l 
kik) yağın ambar fazlası olduğu tesbit edilmiş, 
suç maliyeti görülmiyen çimento, çelik işleriyle 
sorumluların muhakemesine lüzum gösterilen 215 
kiloluk kalay açığı mevzuu, kauçuk ve taşıt vası-
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talan, ziraat makinelerinin hurda ınuamelelerin-
deki ihmal vaziyetlerini belirten rapor ve fezle
keler savcılığa verilim iştir. 

Üçüncü soru, 1945 - 194b' yıllarında İH 000 
liralık («eliğin İstanbul'dan satınalınmış gibi 
gösterilerek ambara lithal edilmeden kayıtlara ge
çirilip geçirilmediği şeklindedir. 

Böyle bir iddia vâki olmuştur. Yapılan so 
ruşturmada mubayaa edilen 3 900 kiloluk çelik 
bedelinin tesellümden evvel ödendiği, tüccara ia
de edilen 917 kilo çelik parasının ıbir buçuk sene 
sonra talisi 1. edildiği anlaşılmış, ihmal ve faiz ba
kımlarından fezleke savcılığa verilmiştir. 

Dördüncü soru; atelye işçilerine yaptırılan 
yolun başka işçilere yaptırılmış gibi gösterilerek 
yolsuzluk yapılıp yapılmadığı mahiyetindedir. 

İkmal edilen soruşturma neticesinde bu iddia 
mil varit olmadığı anlaşılmıştır. Bununla bera
ber bir yıl önce savcılığa gönderilmiştir. 

Beşinci soru; 1946 yılında atelyeden inşaat 
malzemesinin aşırılıp aşırılmadığı ve bu mevzua 
ait muamelelere dairdir. 

Bu hususta muhbirlerin iddiası üzerine soruş
turma yaptırılmış, inşaat müteahhidinin taahhü
dünü ifadan sonra artan malzemeyi atelyeden 
kamyonla naklettirdiği sırada, amelelerin, bazı 
malzemeyi müteahhide ait zannederek yanlışlıkla 
kamyonlara koydukları ve bunların geri alındığı, 
şoförlerin bulunamadığı, müteahhidin suçu olma
dığı anlaşılmıştır. 

Altıncı soru; 1946 da atelyede âmirler tara
fından mevziî sayını yaptırdı]) yaptırılmadığı, 
bu esnada ambar noksanlarının kapatılmasına 
matuf yolsuzluk tesbit edilip edilmediği esasmda-
dır. 

1946 da atelyc idaresi depoda bir sayını yap
mak istemiş ise de o sıralarda müessesede teftişle
rin başlaması üzerine bundan sarfı nazar etmiştir. 
Müfettişlerce yapılan incelemede umumiyetle 
ambar ve sayını işlerini savsadıkları anlaşılanla
rın mahkemeye verilmelerine kanaat getirilmiş 
ve fezlekeleri savcılığa gönderilmiştir. 

Ambar açıklarını kapatmaya matuf hareket
ler tesbit edilememiştir. 

Yedinci soru; Zirai Donatımın Kombinalara 
bedelsiz ve faturasız yüz binlerce yedek parça 
verdiği, bunların grup ve çiftliklere, beheri birer 
kuruştan tevzi edildiği işaret olunduktan sonra 
bunların cinsi ve ınikdarları, ne kadarının sarfe-
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dildiği, ne mikdarmın ambarda olduğu gibi 
maddeleri ihtiva etmektedir. 

Muhbirler tarafından vâki ihbar üzerine yap
tırılan tetkikattan Donatımın Kanada'dan muba
yaa ettiği yedek parçalardan- Kombinalara sat
tığı, Kombina İdaresinin de bu malları müstace
len, ihtiyaçları karşılamak üzere işletmelere gön
derdiği, muhasebe usulü zaruretiyle, ozaman ma
liyetleri belli olmıyan yedek parçalar' için birer 
kuruş kıymet koyduğu, faturalarının gelmesi 
üzerine normal hesap hareketlerine intikal ettir
diği anlaşılmıştır. Bu işte Hazinenin bir zararı 
olmamıştır. Şahsi menfaat kastı da yoktur. 

Bütün bu yedek parçalar, diğer malzeme gibi 
'depo defterlerinde kayıtlıdır. 

Sekizinci soru; Zirai Kombinalarda yıllık sa
yımların yapılıp .yapılmadığı, Bakanlığın neşret
tiği bilançoların hangi esasa müstenit olduğudur. 
Kombina işletmelerindeki bütün mallar ve mal
zemelerin sayımı her yıl sonunda usulüne göre ya
pılmaktadır. 

IOski yıllarda bu vazifeyi yapmadıkları anla
şılanlar hakkında tanzim edilen fezleke savcılığa 
verilmiştir. 

Kombina bilançoları bilanço tekniğine uygun 
olarak tanzim edilmektedir. 

Dokuzuncu soru; (Bakanlık Teftiş Kurulu
na vâki olan ihbar ve mütaaddit müracaatlar üze
rine atelye ambarlarında 11.1.1947 sabahı ka 
nuni şekilde teftiş ekipleri ile sayıma başlanmış 
olduğu halde, sıra sui istimal yolu ile milyonların 
yok edildiği demirbaş makinalar ile taşıt vasıta
larına gelince, müfettişlerin işi bıraktığı doğru 
mudur? Şayet doğru ise neden bırakmışlardır'1 

Mevzuunjladır. 
Evet, atelyedeki deponun 1 . 1 . 1947 itibariyle 

ayniyat ve mevcudatı sayımı müfettişler tarafın
dan yaptırjlmıştır. Atelyenin taşıt ve maki
nalar da dâhil, diğer bütün demirbaşları da 
mütaakiben idare tarafından tadat ve müessese
nin kuruluşundan itibaren bütün demirbaşların 
variyetleri' tesbit ettirilmiştir. 

(Suiistimal yolu ile milyonların yok edildiği 
demirbaş, makina ve taşıt vasıtaları) şeklinde 
ifade buyuruları bir durum yoktur. 

Esasen muhbirler de aynı şekilde ifadelerde 
bulunmazlarsa da madde tasrihi, delil, belge ira-
esi suretiyle iddialarını gerçekleştirememişlerdir. 
Bunlardan hurdalığa atılanlar için düzenlenen 
fezleke savclığa gönderilmiştir. 
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Demin arzedilen hesap etüdleri vazifelerini 

bitirdikden sonra ambar maddelerinin kayıtlara 
uygunlukları tetkik ettirilecektir. 

BAŞKAN — Burada iki soru vardır, her iki
sinin sahibi' de Reşad Aydınlı'dır. Bu sorular
dan birisini okuttuk, Vekil Bey her iki soruyu 
da cevaplandırdılar. Yani bu arada ikinci soruyu 
da cevaplandırdılar. Reşad Aydınlı her ikisine ce
vap vermek istiyor musunuz? 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Nasıl tensip 
buyurursanız. 

BAŞKAN — Olıalde ikinci soruyu da okuttu
ruyorum. 

5. — Denizli Milletvekili Reşad Aydmlı'nın, 
Zirai Kombinalar dahi yolsuzluğa dair yapılan 
tahkikat hakkındaki sorusuna Tarım Bakam Ca-
vid Oral'ın sözlü cevabı (6/171) 

Yüksek Başkanlığa 
1. —- Zirai Kombinalardaki muhasebenin; 

başlangıç yeri olan atelyede, grup ve çiftlikler
de mevzuata uygun hesap işlemleri var mıdır? 

2. — Zirai Kombinalar.Merkez Atelyesi depo
larında; kereste, çimento, demir, çelik, sadeyağ, 
kalay, kauçuk ile taşıt vasıtalarından ehemmiyetli 
bir miktarının ve bir çok pullukların orada 
mevcut olmadığı ve bütün ambarlarda suiistimal 
ve yolsuzluk yapıldığı hakkında 1946 - 1947 yıl
larında teftiş kuruluna resmen ihbar ve şikâyet
ler yapılmış mıdır? Yapıldı ise Bakanlık teftiş 
Kurulu kanuni şekilde verilen bu maddeleri za
manında ve yerinde tahkik etmiş ve neticelendir
miş midir? Bilhassa suiistimal ve yolsuzluk ya
pıldığı ihbar edilen maddeler üzerinde; malzeme 
derhal sayılarak depo kayıtları ile karşılaştırılıp 
noksanlar ve hâsıl olan zarar tesbit edilmiş 
midir? 

3. — 1945 - 1946 senelerinde on sekiz bin li
ralık çelik İstanbul'da satın alınmış gösterilerek 
ambara girmeden hakikat hilafı olarak kayıtlara 
geçirilmiş midir? 

4. — Atelyenin evlere ait olan yolunu; atelye
nin kendi işçileri yaptığı halde, hariçten tutulan 
işçilere yaptırılmış gibi gösterilerek para yenmiş 
midir? Şayet yendi ise mütecasiri hakkında ne 
yapıldı? 

;"). — 1946 Temmuz, Ağustos ayları içinde, 
mezkûr atelyeden inşaat malzemesi aşırılmış ve 
faili yakalanmış mıdır? 

Bu ihbar doğru ise faili hakkında atelye 
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idaresiyle Bakanlığınız tarafından ne gibi kanuni 
işlem yapılmıştır? 

6. — 1946 senesinin 10 neıı ve 11. nei ayların
da atelye âmirleri tarafından depolarda mevziî 
bir sayım yapılmış mıdır? Bu işlemler sırasında 
malzemeyi kayda uydurmak suretiyle fazlaları 
yokedilmiş ve noksanların yelinde sahte fiş
ler tanzim edilerek işin içinden sıyrılmak isten
diği doğru mudur? 

7. — Donatım, Zirai Kombinalara bedelsiz 
ve faturasız olaralc ziraat işlerine ait olan 100 
binlerce parçalar vermektedir. Bu parçalar atel-
yeden grup ve çiftliklere beheri bir kuruştan 
tevzi edilmiştir. Şimdi bu parçalar ne cins ve ne 
miktar idi? Ne kadarı sarf edildi? Ne kadarı am
bardadır? 

«Sözlü olarak Tarım Bakanı tarafından cevap
landırılmasını saygı ile rica ederim. 

Denizli 
Reşad Aydınlı 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Sayın ar
kadaşlar; Tarım Bakanı sayın Oavid Oral'dan 
rica ettiğim suallerim kendi zamanına ait de
ğildir, geçmiş zamanların hesaplandır. Bu kür
süden Oavid Ora! arkadaşım kendilerine tevcih 
edilen suallere cevap lütfederken altı defa «Bu 
işler savcılığa teslim edilmiştir» diye söyledi
ler. Allah kendisinden razı olsun. 

Bazı noktalarda kendisiyle beraber olmadı
ğım için özür dilerim. 

Şimdi müsaadenizle kendisiyle beraber ol
madığım bu noktaların neler olduklarını arzc-
deyinı: 

Birinci sualde; atelyede, çiftliklerde ve 
gruplarda temiz bir muhasebe usulünüz var mı, 
diye sormuştum. Var, dediler. Bu cevapları ile 
elimdeki, bir vesika tezat halindedir. Onu oku
yorum: 

Zirai Kombinalar Reisliğinin 12 . I I I . 1948 
tarihli ve 1.(10/4160 sayılı ve çok aceledir ka
yıtlı bir emri geliyor. Bu emirde diyor ki; 
«yaptığım takip ve teftişlere rağmen hesapların 
vaktinde işlenmiş olarak çıkarılmaması, yıl so
nu sayımlarına ait zabıtların merkeze gelmemesi 
gibi aksaklıklar, ambardaki giriş ve çıkışların 
gereken intizamla kayıtlara işlenmemesinden ve 
bu kayıtların muhasebedeki kayıtlara mutaba
katının yapılmamasmdan ileri geldiği, müfet
tişlerin tetkikmdan ilâhiri... anlaşılmıştır.» Bu 
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konu üzerinde daha fazla durmıyacağını. Çünki 
sayın Bakan şimdi diyor, çok sıkı tedbirler al
dık, artık her işi düzenliyoruz. Yalnız şu cihe
ti tebarüz ettirmek isterimki; bu atelyede, grup
ta; buralarda çok malzeme var bunların 
temiz bir muhasebe sistemi ile çalıştırılma
dığı da şu Reisliğin yapmış olduğu resmî tamim-
den anlaşılmaktadır. 

İkincisi; yolsuzluklar hakkında Bakanlığa 
ihbar yapıldı mı ve netice ne oldu, diye sormuş
tum. Burada ehemmiyetli olarak şu nokta var: 
1946-1947 yıllarında kereste, çimento, çelik, pul
luk, taşıt vasıtaları vesair malzeme üzerinde 
büyük çapta suistimfıl yapıldığı Tarım Bakan
lığına ihbar edildiği, halde Bakanlık her neden
se derhal müfettişlerini harekete geçirmemiş 
ancak üç ay sonra bu yolsuz işe elini koymuş-
tu.-. 

Acaba Bakanlık derhal neden harekete geç
memiştir ? 

Kanaatimiz odur ki arada geçirilen bu üç ay 
içerisinde suiistimal yaptığı iddia edilenlere bir 
imkân bahşedilmiş olduğu merkezindedir. Bu
nunla beraber Bakanlık üç ay sonra bu anbarları 
tetkika koyulmuş ve teftiş kurulunu Ankara 
Merkez Atelyesinde vazifelendirmiş ise de bu 
teftiş heyeti işin içinden yine çıkamamıştır. Çün
ki buralarda temiz bir muhasebe yoktur. Kati
yetle arzediyorum ki, gerçi teftiş heyeti ambar 
sayımını yaptırmıştır, fakat o anda ambarda 
mevcut olması lâzımgelen malzemeyi tesbit et
memiş ve bu sayımla bulduğu miktarlarla karşı-
laştırmamıştır. Şu halde açıkları ve suiistimal
leri tesbit etmek yoluna gitmemiştir. Bilhassa 
milyonlarca lira tutarında olan biçer döğer, trak
tör ve taşıt vasıtalarının mahallinde tesbiti gere
kirken bu iş hiç, yapılmamıştır. Hattâ elyevm 
yapılmamış vaziyet halindedir. Bunun tamamen 
aksine ve memleket zararına olarak atölye amir
liği piyasadan hurda makineleri ve parçaları te
darik etmiş ve teknik salâhiyeti olmıyan kimse
lerden de heyetler teşkil ederek «Kali» zaptı tan
zim ettirmek bu suretle bu makine açıklarını ka-
patmıya çalışmıştır. 

Bu feci faaliyet Ankara'da ve alâkadar mü
fettişlerin gözleri önünde cereyan etmiştir. Yalnız 
Yüksek Meclisin huzurunda şu noktayı arzetmek 
isterim ki; müfettişler deyince bu işe memur 
edilen sekiz müfettişten yalnız dördünü kayde
diyorum. 
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İşte bu arada, bu hâdiselerin cereyan ettiği 

bir zamanda, vatanını seven Türk çocukları, Ba
kımlığa gelerek mütaaddit defalar, bu durumu 
yazılı ve şifahi olarak, Bakanlığın yüksek kade
melerine defaatla ar/etmişlerdir.. Fakat bu 
yüzden çok kahra da uğramışlardır. Bu mâruzâ
tımın delili olmak üzere lütfen müsaade buyurur
sanız, bir dilekçe okumak istiyorum. Emreder
seniz ismini de okuyabilirim. Meni ur an dilekçe
si şudur: « Yirmi senelik bir memuriyet hayatı 
olan bendeniz, Zirai Kombinaların makina şe
fiyim. Eski ihtisasım teknisyenliktir, ihtisası
mı da Fransa'da ikmal ettim. Millî Müdafaa Ha
va Müsteşarlığı emrinde muhtelif teknik sahalar
da vazife gördüm. Orduya binlerce teknik ele
man yetiştirdim.. Bir seneye yakın Bakanlığınız 
emrinde vazife »örmekteyim. Makine şube şefliği 
unvaniyle tarafınızdan ödevlendirildiğim halde 
yeni şube müdürü ve, aynı zaman Kombinalar 
atelye âmiri bulunan ( . . , . . ) bizleri korumak 
veya atelyenin bozuk olan iç durumu ile ilgilen
mem için tâyin edildiğim vazifelerden uzaklaş
tırılarak tâli bir vazifeye tavzif edildim. Dola-
yısiyle pasif bir duruma sokuldum. 

Aşağıda niçin bunun böyle olduğunu söylü
yor. İzzeti nefsiyle oynandığından,, haysiyetiyle 
kabili telif olmıyan ağır muamelelere mâruz kal
dığından bahseden müstedi diyor ki: « 19 sene 
çalıştığı eski müesseselerde bir nebze bile mâruz 
kalmadığım bu muameleye tahammül etmek im
kânını bulamamaktayım. Şahsıma karşı reva gö
rülen bu ağır muameleleri, vukuagelen yolsuzluk
ları incelemekte olan sayın müfettişler namus ve 
şerefim üzerine, söz vererek incelettiler. Sarf ev
rakları hakkında hakikati meydana döken rapor
larının hamletmekteyim» Bu böyle. 

Netice, bu nokta üzerinde ısrarla durduktan 
sonra en son olarak diyor ki, « yavrularım var, 
başka bir yerde iş bulamıyorum bana muvafakat
ım me veriniz ».. 

(terçek; muvafakatname verilmemiştir. Bu zat 
hâlâ bu müessesede çalışmaktadır.. 

Şimdi, sayın arkadaşlar, bu suretle böyle bir 
vazifeyi ifa ederken dürüst çalışan bir vatanda
şın nasıl bir muameleye tâbi tutulduğunu şu di
lekçe bize ifade eder.. 

Bundan başka pekçok vatandaşlar, işçi ola
rak, usta olark, yüksek mühendis olarak bu mü
essesede böyle meseleye, tâbi tutulmuş ve buradan 
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uzaklaştırma; yoluna sapılmıştır.. Bütün maksat 
hâdiseleri örtbas etmektedir. 

Çelik meselesi Sayın Bakan: Çelik işi savcı
lıktadır. deyip kısaca kesmişlerdi, :onun için de 
kendilerine teşekkür etmiştim. Yalnız yol mese
lesi üzerinde benim malûmatımla kendilerinin, be
yanları arasında bir teza-t vardır. . 

Arkadaşlar yol yapılmıştır. . bunda Bakanla 
müşterekiz. Yalnız bu yolu müessesenin kendi 
işçileri yapmıştır, diye iddia ediliyor.. Kğer ha
riçten tutulmuş işçilerle yapılmış ise... hakikat 
hilafı olarak evrak tanzim edilmiş ve para yen
miştir. Biz bu kanaatimizi muhafaza, ediyoruz. 
Çünkü 15 merkez atelyesi işçisinin adı ve.soyadını 
biliyoruz.. Bu hâdise ihbar edildikten, sonra 24 
işçinin keyfî olarak işlerine son verilmiş ve bu 
vatandaşların rızıklariyle de oynanmıştır. Bunu 
da biliyorum., 

Bu sebep yüzünden bu vatandaşların ifadele
rine de maalesef müracaat edilememiştir. Çünkü 
maksat suç izlerini ortadan kaldırmaktır. 

tdare burada keyfî hareket ediyor, demiştim. 
Keyfî hareket ettiğinin bir delili olmak üzere 
müsaade ederseniz başka bir dilekçe okuyayım : 

Zirai Kombinalar Merkez Atelyesi muhasebe
sinde çalışan bir memur, Zirai Kombinalar Re
isliğine bir dilekçe veriyor: Dilekçe uzundur. Bu
rada diyor ki: Hastalandım, müessesenin doktoru 
bana rapor verdi, bu raporumu derhal müessese 
amirliğine teslim ettim; fakat buna rağmen me
mur olduğum halde maaşımı kestiler, kendisine 
niçin kestiniz diye sorduğum zaman, « ben ke
serim, istirahati bana sonlunuzda mı aldınız » 
dedi, diyor ve neticede de Devlet Şûrasına gi
deceğim, benim hakkımı verin diyor. Bakanlık 
da bu zatin hakkım veriyor. 

HÜSEYİN ULÜSOY (Niğde) — Bununla 
alâkası ne? 

REŞAT) AYDINLI (Devamla) —• Efendim, 
söylediğim sözlerin delilini vermek mecburiyetini 
hissediyorum da onun için. 

Şimdi, beşinci soru; inşaat malzemesi aşırılmış 
mıdır? Bakan, bu iddia varit değildir ve amele
ler yanlışlıkla mütaahbidin kamyonuna malzeme 
koymuşlar; binaenaleyh, yanlış hesap Bağdat'tan 
döner derler o da demek ki, dönmüş. Fakat biz 
o kanaatte değiliz. Burada ismi bende mahfuz 
olan mütaahhit bu müessese âmirlerinin, sıkı ar
kadaşlarından birisidir ve bu zat kendisi cürmü 
meşhut halinde yakalanmış, Sayın Bakanım. 
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Bunu yakalıyanlar arasında o müessesenin bir 

mesul idare memuru, bir idare âmiri, müsaade 
ederseniz isimlerini vermiyeceğün, bir ambar me
muru ve bir de işçi memur olarak dört kişi or
tadadır. 

Ben, şahitlere inandığını için, hadisenin vâki 
olduğu kanaatini muhafaza ediyorum ve mütaah-
hidin himaye edildiği kanaatini kezalik muhafa
za ediyorum. 

Diğer sual-. Sayımlar yapılırken işlenen yol
suzluklar hakkındadır; 

Arkadaşlar, bu. mühim bir sualdir, çünki 1046 
senesinin 8 nci ayı içinde yine aynı depo şefi ve 
muavini ile ambar memurlarına atelyedeki mal
zemenin sayılarak teslim edilmesi yeni memurlar 
tarafından istenmiş. Hâdise bu. Ve bir, iki ay ka
dar malzemenin sayılmasına da devam edilmiş 
ise de neticede atelyede mevcut umumi malzeme 
ile defter kayıtları biribirini tutmadığından ya
ni atelyede mevcut olması lâzımgelen eşya ile 
mevcut eşya arasında fark çok olduğundan iş bu 
sayım ve demirbaş eşya teslimi işi yüzüstü bıra
kılmıştır. Sonra aradan üç ay geçince yani 1946 
yılının onuncu ve onbirinci ayları içinde yeni
den ambar sayımları işine başlanmıştır. Burada 
Vüksek Meclisimizin müsamaha ile karşılayamı-
yacağı bir garip muammelenin cereyan ettiğini 
de söylemek isterim. Bu garip hâdise şudur: Atel-
yeyi teslim etmeye mecbur olanlar, bu defa am
barın o dakikada mevcudu ne ise onu ele alarak 
ve onu deftere uydurmak yolunu tutmuşlardır. 
Yani mevcut malzemeyi deftere mutabık kılmaya 
çalışmışlardır ki işte zaten dananın kuyruğu da 
burada kopuyor, şikâyetler buradan başlamıştır. 
Bunu müsaade buyurursanız bir misâlle arzede-
yim: 

Meselâ ambarda yüz tane eğe var, kayıtlarda 
elli eğe var, mademki kayıtlarda elli eğe var, şu 
halde elli tanesi fazladır, demişler onu almışlar. 

Aksi, kayıtlarda 150 eğe var, fakat ambarda 
100 eğe var, eh, ellisi? Ellisi sarfedilıniştir, demiş
ler. Sarf evrakı yokken sarf evrakı tanzim etmiş
ler. İşte böylece ambarda mevcut malzeme kayıt
lara uydurulmak istenmiş, böylelikle işin içinden 
sıyrılmak istenmiştir. 

Bu suretle bu sual üzerinde ısrarla durmayı 
ve Sayın Bakanın dikkat nazarını çekmeyi bir 
borç bildik. 

Bu hâdise böylece cereyan ederken, tabiî bu 
isi hazmedemiven vatandaşlar, ki çoktur, II evet i 
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Teftişiye Başkanlığına, Tarım Bakanlığı Başmü
fettişliğine, Tarım Bakanlığına, Tarım Bakanlığı 
Müsteşarlığına ayrı, ayrı müracaatlar yapmış
lardır. Birçoklarının neler iddia ettikleri ve ne
leri iddia etmiş olduklarının hepsi bende mev
cuttur. Fakat hâdiseyi okadar uzatmak artık 
doğru değildir. 

Yalnız mühim olan bir şey var arkadaşlar; 
Donatımın Kombinalara bir kuruş değer göste
rerek verdiği parçalara mukabil, verdiği malze
me işini. Sayın Bakanın bunda şahsi menfaat 
kasti yoktur, muamele tertemizdir, dediler. Ben 
simdi Yüksek Meclise arzedeyim. Bakalım Yük
sek Meclis de aynı kanaati taşıyacak mıdır.' 

Donatım, Zirai Kombinalara bedelsiz ve fatu
rası/. olarak yüzbinlerce liralık ziraat aletlerini 
ve yedek parçalarını vermekledir. Tabiî bu par
çalar atelyeden gurup ve çiftliklere beheri bir 
kuruş olmak üzere tevzi ediliyor. Burada bir vi
da bir kuruş olduğu gibi, bir motor de bir ku
ruş bedelle bu çiftliklere teslim edilerek, gurup 
ve çiftliklerin hesaplarına böylece geçirilmekte
dir. Şimdi gurup ve çiftliklerin elde ettikleri 
her çeşit miktarın mahiyeti üzerinde müessir bu 
iş, böylece gösterilmiş olduğuna göre. bu mü
essesenin hazırlamış olduğu bilançoya nasıl iti
mat edilebilir.' Biz o kanaatteyiz ki, milletin pa
rası bu işler için hem israf ediliyor, hem de he
der oluyor. 

Sonra Sayın Bakanın cevaplandırmadığı bir 
sualim kaldı ki; bendeniz demiştim ki; siz bu
güne kadar bir kuruş değerinde ne miktar mal 
verdiniz ve neyi verdiniz? Bu sualim cevapsız 
kaldı. Önergemin çok zamana mütevakkıf oldu
ğunu düşünerek Meclisin tatilini de nazara ala
rak vermiştim. Aradan dört ay gibi uzun bir za
man geçtiği halde bu sualim cevapsız kalmıştır. 
Bunu lûtfetmelidirler. 

O sualim şu idi. Zirai Donatımdan bu 
Kombina, bu atelyelere, guruplara, ve çift
liklere ne miktar malzeme gelirdi. Hangi 
cins malzeme geldi, bunların hakiki değer
leri nedir ve sonra kaçı sarfedildi, ne 
kadarı yok edildi ve Donatımın da parasız, fa
turası/ olarak vermiş olduğu bu milyonların he
sabını ne suretle tuttu. Kanaatimizce bütün 
bunları tanrıdan başka bilen yoktur. Bakan 
lütfederlerse çok minnettar kalırım. Buraya ka
dar maruzatım ilk sekiz soru idi. Başkanın da 
söyledikleri gibi Bakan ikisini meczederek ce-
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Vap verdiler. Asıl mesele dönüp dolaşıp hesap 
meselesine gelecektir. Şimdi bilançolara itimat 
edelim mi, etmiyelim mi1? Bu kurumun bir mu
hasebe usulü var mıdır, yok mudur? Biz yok 
diyoruz, siz var diyorsunuz. Yüksek Meclis ha
kem olsun. Bendeniz bu hususta üç misal arz-
edeceğinı. Varsa var, yoksa yok:. 

Zirai Kombinalarda hesapların nasıl tutul
duğunu Yüksek Meclise arzedebilmek için şim
dilik üç tane misal vereceğim. Adı geçen mües
sesenin bir suiistimal yuvası olup olmadığına 
dair neticeyi çıkarmak Sayın Milletvekillerinin 
yüksek vicdanlarına ait olacaktır. 

Birinci misal: Zirai Kombinalar merkez atöl
yesinde 17 tane lojman ve bir tane de âmir mu
avini evi yapılmıştır. Bu 17 lojmanı ikişer bin 
liradan 34 bin liraya ve bir âmir muavini evini 
de 16 bin lira olarak hesapladık. Demek ki, ye
kûn 50 000 liradır. 

Şimdi, acaba bu 18 evin yapılması için Zirai 
Kombinalar Reisliği resmî bir karar ittihaz et
miş midir1? 

Sonra, tabiî bu 18 bina inşa edilirken ambar
dan bir yığın malzeme çıkmıştır. Binaenaleyh am
bardan bu inşaata ait lüzumlu birçok malzeme 
çıktığı halde acaba hesaplarda 'bu namda sarfiyat 
yapıldığına dair resmî kayıtlar var mıdır? Maal
esef Zirai Kombinalar Reisliğinin bu işten, haber 
ve bu bapta alınmış bir kararı yoktur. Kezalik 
ambardan çıkan inşaat malzemesinin bu namla 
kaydı yoktur. Bundan ne çıkar? Bu şu demektir 
ki, kanaatimizce, ambardan 50 bin liralık malze
me çıkıyor fakat hesaplarda gösterilmiyor. Yal
nız Sayın Bakan derler ki, bu işte bir suiistimal 
var mı? Ben var diye iddia etmiyorum, yalnız bu 
50 bin lira hesaplarda gösterilmediğine göre bu
na benzer başka hesapların da gösterilemiyeceğini 
düşünüyorum. Hesapların ne kadar elâstikî ol
duğunu arzetmek maks&diyle bunu ele aldım. 

İkinci misal: Kâr ve zarar hesapları, maliyet 
hesapları ve sairenin gösterilmesi lâzımgelen bu 
müessese böyle mi çalışıyor? Sayın Bakanın ka
naatine göre muntazam çalışıyor. 

Şimdi arkadaşlar; bir sınai işletmenin ne de
receye kadar ekonomik çalıştığını anlıyabilmek 
için üç unsuru bilmek icabediyor: Bunlardan bi 
rincisi maliyet, ikincisi kalite, üçüncüsü miktar
dır. Rasyonel çalışmak istiyen her işletmenin, 
işletmedeki çalışmasının mahiyetini ifade eden 
bu unsurların sarih ve sahih olarak tesbitine âza-
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mi derecede önem vermesi kadar tabiî bir şey 
olmazken; 8 - 10 senelik bir maziye malik ve se
nevi iki, üç milyon liralık bir bütçe ile idare edil
miş ve edilmekte olan bu müessesede her nedense 
şimdiye kadar bu hususlara kıymet ve ehemmiyet 
verilmemiştir. Bu müessesede, her işte olduğu 
gibi, maliyet hesapları da hiçbir esasa istinat 
ettirilmemektodir. Basit bir şekilde yapılan ve 
yapılmakta olan maliyet hesaplariyle bulunan 
maliyet bedelleri, işlerin hakiki maliyet bedelleri 
olmaktan çak uzaktır. Ve çok dûnunda kalmakta
dır. Halen maliyet hesapları şu şekilde yapıl 
maktadır: 

Atelyede yapılan bir tamir işinin veya imalin 
maliyeti evvelâ o işe direkt olarak ne malzeme 
sarf ediliyor, onun bedeli, sonra bu malzeme üze 
rinde işçi çalışıyor, bu müstahsil işçilik... 

Ondan sonra bir de müstahsil işçiliğin % 25 i 
idare masrafı olarak 'almıyor, işte biz, bu % 25 
idare masrafının doğru olmadığını iddia ediyo
ruz. Çünkü, tetkikatımıza göre Almanya 'daki 
modern fabrikalarda dahi bu, % 25 değil, % 125 
tir. Sonra bizim yine hususi olarak elde ettiğimiz 
malûmata göre, halen Askerî Fabrikalar Umum 
Müdürlüğüne bağlı olan Gaz - Maske fabrikası 
um 1946 senesi: Ortalama idare masrafı % 175 
tir, Türk Hava Kurumunun ise % 215 tir. 

Ziraî Donatım, Ziraat alet ve fabrikasından 
.194(5 da bu nispet %215, 1947 de %325 tir. Şu 
misallerden maksadımız; halbuki bu müessese
ler bilançolarında %25 şi idare masrafı olarak 
gösteriyorlar. Huzurunuza, öyle geliyorlar. îşte 
biz dij'oruz ki bu yanlıştır. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Yanlış am
ma suistimâl değildir'. 

KUŞA D AYDINLI (Devemla) — Suistimale 
ait hususları elimizden geldiği kadar arzettik. 
Şimdi yalnız atelyelerdeki hesap dürüst mü, 
değil mi? Bunu arzediyorum. 

BAŞKAN; — lieşad Bey müddetiniz doldu 
yarım saat geçti. 

REŞAI) AYDINLI (Devamla) — Şimdi şu 
halde diğer suallere geçiyorum. Müddetin bitti
ğini Başkanlık ihtar etmiş bulunuyor. Yalnız bir 
noktayı tenvir edeyim : 

Şimdi, aynen bu müessesenin defterinden 
okuyorum. 2 . 9 . 1947 tarihli ve 339 sipariş 
numarası ile falan çiftliğe ait bir aded trak-
tör'ün atelyede yapılan tam revizyonu tahak-
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kuk etmiş bulunan maliyet icmali, malzeme, 
müstahsil işçilik ve idare masrafları 
yekûnu; 563 lira, 86 kuruştur. Biz ne diyoruz? 
Diyoruz ki, bu yanlıştır, böyle değildir. Bu yan
lışlığı yine müessesenin muhasebe defteri ile 
ispat ediyoruz. Aynı müessesenin muhasebe 
defterinde bu traktörün revizyonunun hakiki 
maliyeti malzeme aynı, müstahsil işçilik aynı, 
idare masrafları da %179 makine amortismanı 
%49 hesabiyle yapıyoruz, 1 008 lira çıkıyor. 
Gösterilen 563 lira 86 kuruştur. Demek ki ha
kiki maliyet 1008 lira 17 kuruştur. 

Şimdi 563 lira üzerinden bilançolar tanzim 
ediliyorsa, hesaplar bize gösteriliyorsa, bizden 
kastım yalnız Yüksek Meclis değil; umumiyetle 
Türk Milletine arzediliyorsa, bunda sahih ne 
taraf vardır? 

Bu sözümü bitirmek için, müsaade ederseniz, 
şunu da arzedeyim : Bu müesesenin yine 1947 
yılma ait imalât yekûnu, yani iş kartlarında 
veya maliyet hesaplarındaki yekûn 350 bindir. 

Yine bu müessesenin 1947 yılına ait tamirat 
yekûnu 300 bin liradır, ikisi 650 bin lira tutar, 
nerede bu? Müessesenin bir hesap defteri böyle 
yazıyor, başka bir hesap defterinde ise durum 
başkadır. Çünkü yalnız işçiye verilen ve muha
sebe kayıtlarında mevcut bulunan tediyat mik
tarı ise 720 000 liradır, idari masraflar yekûnu 
ise bir milyon seksen bin liradır. Umumi yekûn 
1 800 000 liradır. Şimdi durum açıktır. Atelye 
muhasebesinin tediye ettiği ve bugün kayıtlarda 
mevcut bulunan bir milyon sekiz yüz bin lira 
olduğu halde teknik muhasebenin kıymetlendi-
rildiği sadece 650 000 liradır ki, aradaki fark 
bir milyondan fazladır. Tabiî bu açık yıllardan-
beri böylece devam etmektedir. Şimdi soruyo
ruz, bu nasıl bir muhasebedir? Binaenaleyh Sa
yın Bakanın müsamahasına sığınarak arzedebi-
lirim ki bu bilanço uydurmadır. Bunlara itimat 
caiz değildir. 

Vaktim bitti, diğer iki suali arzedemiyece-
ğim. îşte bu yüzden birçok kıymetli vatandaş
ların içleri kan ağlamış ve çekilip gitmişlerdir. 
Fakat giderken de ogünün Tarım Bakanına ra
porlarını vermişlerdir. Bu raporlar orada me
murken verilmiştir. Mezkûr raporlar çok uzun 
olduğu için okuyamıyacağım. 

FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Bunlar kim. 
Tavzih buyursunlar iyi olur. Yenisabah'ta bazı 
neşriyattan siz bahsettiniz. 
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\ BAŞKAN — Müsaade buyurun, söz isteme-
I den konuşuyorsunuz. 

REŞAD AYDINLI (Devamla) — Efendim, 
Sayın Faik Kurdoğlu arkadaşımın hakkı var
dır. Bendeniz ne demek istediklerini anladım. 
Bir gazete bu işler Faik Kurdoğlu zamanına ras-
ladı, bu mesele anket parlâmantere girebilir diye 

! yazmıştı. Bu itibarla sayın Kurdoğlu haklıdır. 
J Bendeniz hemen kendilerine arzetmek iste

rim ki; bu arzettiğim meseleler acaba kendi za
manlarına mı aittir 1 Takdir buyurursunuz ki, 
senelerden bahsediyorum. Onun için hiç endişe 
buyurmasınlar. 

FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Teşekkür 
ederim, endişe etmiyorum, açıklanmasını istiyo
rum. 

İ REŞAD AYDINLI (Devamla) — Bu mesele
ler üzerinde mademki kuvvetli bir delil istiyor-

j sunuz, delil olarak o zaman bu müessesede He-
; yeti Teftişiye Başkanlığı yapmış olan Tahsin 
i Nah it Beyin iki raporunu Say m Bakana takdim 
I ediyorum. Bu raporlar kendilerinde varmış bina

enaleyh mesele yok. « Hangi muameleye elimizi 
attıksa eirkef çıktı », diyen bu zatın raporunda 
bütün hakikatler yazılıdır. 

Bu müessese adamakıllı incelenmekle beraber 
bu işler behemehal süratle halledilip adalet hu
zuruna sevkedilmelidir. 

Benim mâruzâtım bu kadardır. 
TARIM BAKANI CAVİD ORAL (Seyhan) 

— Muhterem arkadaşlarım, Yüksek huzurunuzu 
fazla sıkmamak ve sizleri meşgul etmemek için 
Sayın Reşad Aydınlı arkadaşımızın sorduğu su
allere kısa ve muhtasar cevaplar verdim. Fakat 

\ bu tetkikat ve teftiş neticesi yığın halinde rapor 
j vaziyetindedir. Bunun daha mufassalı elimdedir. 
j Bunun dışında yığın halinde raporlarımız var-
; dır. Ben arkadaşımdan rica ediyorum, mademki 

bir memleket işini ele almaşlar lütuf buyursun
lar istedikleri an kendilerine her türlü kolaylığı 
göstermek suretiyle bu müfettiş raporları üzerin
de tetkiklerini yapsınlar. 

Nasıl herhangi bir memleket dâvasında 
ve memleket işinde bir suiistimal hakkında ya
pılan bir ihbarı nazarı dikkate almak mecbu
riyetinde isek bu suiistimali tetkik ve teftiş eden 
insanların da namusuna ve şerefine inanmak 
mecburiyetindeyiz. Onun için ben teftiş heye
tinin yapmış ve bana vermiş olduğu bu raporlara 
inanmak mecburiyetindeyim. 
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Arkadaşlar; kendi bildikleriyle, ellerindeki 

düküm anlarla bunları karşılaştırsınlar, aksi neti
ceye varırlarsa tekrar bunları konuşabiliriz. 

Sayuı arkadaşım bu sorunun dışında lojman
lardan ve saireden bahsettiler. Bunlar sualle
rinde yoktu, onun için bunlara cevap vermedim. 
Eğer önceden bunları da bildirselerdi bunlara 
da ayrıca arzederdim. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Misal olarak 
arzettîın. 

ŞEVKET RAŞİT IIATİPOĞLU (Manisa) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şahsınızdan bahsedildiği müna
sebetle mi söz isliyor sunuz? 

ŞEVKET RAŞtT IIATİPOĞLU (Manisa) — 
Benim zamanıma ait imalar yapıldığı için açık
lama yapmak mecburiyetindeyim. Muhterem 
Riyasetin müsaade buyurmasını rica ediyorum. 
(Doğru, doğru sesleri'). 

Muhterem, arkadaşlar; eğer burada mevzuu-
bahis olan meseleleri teker teker ben de anlat 
maya gidecek olursam soru müessesesinin mahi
yeti çığırından çıkmış olur. Bu itibarla benim 
mâruzâtım bir iki nokta üzerine olacaktır. Reşad 
Aydınlı arkadaştın izm burada bahsettiği noktalar 
üzerinde teker teker açıklama yaptığım takdirde 
söz saatlerce uzar. Yalnız muhterem Meclise 
sunu arzedeyim ki; a telvenin benden evvel ilk 
nüvesi kurulmuş ve benim zamanımda inkişaf 
etmiştir; İİI43, 1044, 1945, 1<)4(> yıllarında. 

Bunu eskiden geçmiş Tarım Bakanları diye 
diğer arkadaşlara imale etmekte bir fayda gör
mem. Bunlar benim zamanımdadır. Ben: iddia 
ediyorum ki, harb yıllarında, efî sıkıntılı zaman
larda memlekette bir taraftan kendi bünyesini 
yaparken, bir taraftan da; her zaman ispat 
edebilecek şekilde iddia edebilirim. İşte bu mü 
essese kendisinden istenilen hizmetlerin yapıla
mayacak olanlarını dahi yapmıştır. 

Şimdi bu müessesedeki suiistimal şu veya bu 
gibi şeyler, arkadaşlar; bu mesele bundan sonra
ki ihbarlar üzerine dokuz müfettiş tarafından do
kuz ay incelemeye tâbi tutuldu ve bu incelemeler 
neticesinde usul bakımından bir yanlışlık, vazi
fe bakımından ihmal veya şu ve bu suretle bir 
aksaklık veya bir suiistimal kokusu mahiyetini 
taşıyan bütün dosyalar, benim bildiğime göre, 
tek bir istisna olmamak üzere, Cumhuriyet savcı
lığına tevdi edilmiştir. Eğer bunlar Tarım Ba-
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kanlığında, burada veya herhangi bir yerde bu 
gibi bir teftiş neticesi dosyalar bir yere atılmış ol
saydı, onu burada herhangi bir arkadaşın mevzu 
yapması çok yerinde olurdu. Mahkemeye, tevdi 
edilmiş şeyler üzerinde mahkeme hükmünü vere
cek ve suçlu tesbit edildiği takdirde elbette ceza
sını görecektir. Eğer arkadaşımız sözleriyle o 
zaman bu işlerin başında bulunan adamı ima et
mek istiyorlarsa o, benim ve ben Türk Milleti kar
şısında ve Büyük Millet Meclisi karşısında işleri
min hesabını her an, ömrümün sonuna kadar ve
recek durumdayım ve bundan kaçınacak bir 
adam da değilim. (Soldan bravo sesleri). 

Yalnız arkadaşlar, bir noktayı arzetmek iste
rim ; kendilerinin sual takriri vesilesiyle bu 
müessesede milyonlar ve milyonlarca suiistimal 
yapılmıştır yollu matbuatta yazılar yazılmış, tür
lü vesilelerle de şurada burada konuşmalar ol
muştur. Bakalım bunlardan bir tanesini ele ala
lım, gerçek öylem idi r. Kendilerinin de açıkla
mış olduğu işlerden birini ele alalım. Zirai Dona
tım Kurumu ecnebi memleketlerden yedek parça 
getiriyor bu müesseseye veriyor. Bunların fatura
ları Kanada Man gelmemiştir. Çiftlik işleri harıl 
hani ilerlemekte, müessesenin makinaları çalışmak 
ihtiyacmdadır bu da yedek parça ister. Bu vazi
yette ne yapacağız. Kanada Man fatura gelmedi 
diye bunlar kayda geçmedi diye yedek parçaları 
kullanmayıp fatura mı bekliyeceğiz? Burada tu
tulan usu! şu: Fiktil' bir kıymetle bu mallar me
sela bir kuruş olarak kaydediliyor ve yedek par
çalar kullanılıyor. Faturalar geldikten sonra 
- şimdi arkadaşımızın verdiği izahattan an
ladım ki - faturalar geldikten sonra fatura mik
tarına, muhteviyatına göre defterlere hesaplar 
işleniyor işte bu iş arkadaşlar, milyonlar ve 
milyonlarca malzeme temin ve tedarikinde bir sui
istimal olarak gösteriliyor ve bu müessesenin iş
leri bulanık şekilde gösterilmek isteniyor. İdra
kinize müracaat ediyorum ve izanınıza bırakı
yorum. 

Uzatmıyayım, yalnız şu noktayı işaret edece
ğim, suiistimaller, bugün Hükümette çalışan, 
Devlette çalışan, ve onun içinde bulunan insanlar 
tarafından ve dışarda ilgili olan arkadaşlarımı
zın her biri kadar takip edilmesi azim ve kara
rındadır. Bundan şüphe etmeyiniz. Buna rağ
men miktarı mahdut, her müessesede olabilecek 
olan suiistimalleri büyüterek günlük hayatta 
işin mahiyetini bilmiyen ve mevzu ile alâkası ol-
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ınıyan vatandaşların kulağına mütemadiyen lifle
mek, bir zamandanberi, bu vatan içinde adam
lara, müesseselere ve işlere itimatsızlığı sinsi sin
si baltalıvan bir hareketin tezahürüdür. (Bravo 
sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Kurdoğlu, siz söz istiyor musu
nuz? 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Bir kelime 
Arkadaşlar, takriri veren arkadaşımız 

sözlerine Uavid Oral'ın zamanında olmadığı-
ğını kendilerine söyliyerek sözlerine bir rüş
veti kelâmiye ile başladılar. 

Bana ise istanbul'da çıkan bir gazetenin 
bu takrirleri dolayısiyle adımı mevzuu bahis 
ederek yaptığı yanlış neşriyattan duyduğu tees
sürü samimiyetle anlatmışlardı. Ben o gazeteyi 
görmemiştim, merak edip aramadım da. Fa
kat buradaki beyanlarında muhtelif tarihlere 
atfetmek suretiyle yapmış oldukları izahlar, 
ihtimal ki benzeri gazetelerde, aynı. mealde neş
riyata sebebiyet verebileceğini nazara alarak 
daha vazıh konuşmalarını rica ettim. 

Reis Beyefendiye de bendenize şu bir kaç 
kelime konuşmam imkânını verdikleri için te
şekkür ederim, bu bahis üzerinde fazla durmak 
istemiyorum. Bu sözlerimin benden evvel veya 
benden sonra gelen mesul arkadaşlarımın, mesu
liyetini kabul ettiğim mânasına da asla gelme
diği aşikârdır. 

Bu vazifeyi üzerine almış olan her arkadaş, 
kendi zamanına ait bir mesuliyeti varsa bu
nun da şerefle hesabını vermeye tabiî her an 
amadedir. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) —- Efendim; 
bendenizin suallerim 9 tanedir. Ve ayrı ayrı 
mevzulara temas etmektedir. Nihayet bu mev
zuların, bu suallerin istihdaf ettiği gaye de Zi
rai Kombinalar ve Zirai Kombinalara bağlı bu
lunan çiftlikler, gruplar ile Ankara'da mevcut 
olan merkez atelyesidir. Benim buradaki maru
zatım tamamen bu daire içinde kalmıştır. Niçin, 
şahsına çok derin saygını bulunan Sayın Ra-
şit Ilatipoğlu telaş buyurdular. Böyle söyleme
dim. Yalnız Kurdoğlu arkadaşım haklıdırlar. 
Kendisi hakkında böyle bir tahmin yürütüldü
ğü için ben dedim ki bu sual tarihi itibariyle 
sizin zamanınıza tesadüf etmiyor. Bunu söyle
mek kusur mudur? Rüşveti kelâm verdiğimden 
bahis buyurdular, ben hiçbir rüşveti kelâm ver
medim. Arkadaşımın zamanında olmadığından 
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bahsetmek, Cavid Oral arkadaşıma karşı her 
halde bir rüşveti kelâm olmasa gerektir. Onun 
için eski Bakanların bu vaziyette bu kürsüden 
izah sadedinde ve Yüksek Meclisi tenvir sadedin
de konuşmaları maksatlarını anlıyamadım. Yal
nız arzedeyim ki, bu Meclisin içinde bulunan 
ve Bakanlık yapmış olan arkadaşlarımı bu mü
nasebetle hiç ilgili bulmuyorum. Bulsaydını be
nim huyumu biliyorsunuz, açıkça sorardım. 
Kendimi zorla haksızlık yapacak bir duruma mı 
sokayım. 

Tek maksadını, bu müessese bozuktur, Sayın 
Bakandan bunun ıslah edilmesini rica ediyorum. 
Başka hiçbir arzum yoktur. Hiçbir arkadaşınım 
lekelenmesine tahammül edemem. Hemen suçlu
ları bulursanız Bakan da olsa Yüksek Meclisin 
derhal Divanı Âliye sevkedeeeğinden şüphem 
yoktur. Zaten bunun misali de mevcuttur. 

Rica ederim arkadaşlar, hâdiseleri yerinde 
bırakalım, bir polemik şekline girmesine müsa 
ade etmiyelim. Bilhassa bunu rica ediyorum. 

6". — Edirne Milletvekili Fethi Erimçağ'ın, 
Meriç İlçesindeki Hazineye ait arazi hakkındaki 
sorusuna Tarım Bakanı (Utvit Oral'ın sözlü ce
vabı (6/176) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? 
FETHİ ERİMÇAO (Edirne) —Buradayım. 
BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Meriç İlçesinde mesbuk bulunduğu üzere top

rağa ihtiyacını bildiren topraksız çiftçinin bu
lunmakta olduğu yerde Hazineye ait tarlanın 
artırma ile icara verilmekte olması muamelesini 
nasıl mütalâa ettiklerini Maliye ve Tarım Bakan
larının sözlü olarak bildirmelerini dilerim. 

Edirne Milletvekili 
Fethi Erimçağ 

BAŞKAN' — Maliye Bakanı burada mı? (Yok 
sesleri). Maliye Bakam burada olmadığı için bu 
önergenin müzakeresini tehir ediyoruz. 

FETHİ ERİMUAO (Edirne) — Tarım Ba
kam buradalar, onu dinliyelim. 

BAŞKAN — Maliye Bakanının izahatından 
vazgeçiyor musunuz? Her ikisini dinleyip cevap 
vereceksiniz. 

FETHİ ERİMOAÜ (Edirne) — Maliye Ba
kanının izahatından vazgeçiyorum.. 
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BAŞKAN - O halde müzakeresine devam 

ediyoruz. Buyurun Tarım Bakanı 
TARİM KAKANI (lAVtl) ORAK (Seyhan) 

—- Efendim, öyle zannediyorum ki, toprak darı
lımı işinde Edirne ilimiz çok avantajlı bir du
rumdadır. Birçok vilâyetlerimizde topraksız 
köylü olduğu halde elimizdeki komisyonların 
adedinin azlığı dolayısiyle her tarafa yetişemiyo
ruz ve kanunun tatbikatını yapamıyoruz. Buna 
karşılık Edirne'de Toprak komisyonu meveutlur. 
ve toprak dağıtımı devam etmektedir. Bizzal 
bendeniz Demirhanlı köyünde !)0 küsur toprak
sız çiftçiye toprak dağıtmış bulunuyorum. Bu
nunla beraber toprak dağıtımı 47:>r> sayılı Ka
nunun .10 ucu maddesi gereğince Bakanlığın eli
ne geçen topraklar diğer Devlet dairelerince hiç
bir sebep ve suretle dağıtılamaz. Ancak Devlete" 
ait olan Kültür arazisinin ihtiyaçlılara dağıtılın-
cıya kadar idare edilebilmesi için Toprak Kanu
nu Tüzüğünün 17 nci maddesi ile Hazineye yetki 
verilmiş bulunmaktadır. Hazinece bu gibi kül
tür arazisini o yerde Toprak Kanununun uygu
lanmasında kira, mukavelesi hükümsüz kalmakta 
ve bu. cihet mukavelede lasrilı edilerek kiraya 
verilmektedir. 

Bakanlığımla Maliye Bakanlığı arasındaki tvö-
rüş birliğiyle Maliye Bakanlığınca yapılan gün-" 
lük hükümlere göre kiracı, toprağa muhtaç çift
çi olduğu takdirde müracaatları üzerine mem.ur-
luklarınca bu gibi Hazine toprakları İm gibi çift
çilere pazarlıkla kiralanmaktadır. Bu gibi du
rumlarda artırma ile kiraya verme mevzuubahis 
değildir, veyahut yapılmamaktadır. Maliye Ba
kanlığından yaptığımız soruştu rm a, tatbikalın 
bu şeklini bildirmektedir. 

KETHÎ ERÎMÇAĞ (Edirne) - Edirne'nin 
birçok mahrumiyetlerinden bir tanesini diğer 
Bakanlıklardan, önce ele almış olduklarını be
lirttiklerinden kendilerine teşekkür ederim. 
Ancak Edirne'nin, birçok, celseler konuşulacak 
dertleri karşılanamamıştır, bu kadarı Edirne'yi 
tatmin, etmez. Bu şekilde inandırıcı olarak ko
nuşmasınlar. 

TARİM BAKANI CAV.ÎI) OltAL (Seyhan) 
- • Vaziyetten bahsettim. 

I^ETIIÎM: ERÎMÇAĞ (Devamla) - - Benim 
önergemde; toprağa muhtaç çiftçi ihtiyacını 
bildirdiği halde arttırma ile kiraya verilmesi 
muamelesini nasıl karşıladıklara sorusu vardır. 
Bövlc bir muamele yoktur buvurdular. Ben Me

riç ilçesinde buna tesadüf ettim. Hattâ vali ve 
kaymakamın müsait bir yazısına rağmen Maliye 
mukavemet; göstermektedir, eski durumunda. 

Kile köyünde Arabacı soyadlı bir vatandaşa 
ait bir muameledir. Kendisi topraksızdır. Ora
da Hazineye ait toprak vardır. Fakat arttırma 
suretiyle başkasına kiraya verilmiştir. Eğer 
Toprak Kanununun mahiyetine uygun tatbikat 
yapılacaksa, tüzük itibariyle ki ben tüzüğün 
arzuma muvafık şekilde tatbik edilebileceği 
kanaatindeyim, orada (verilebilir) kaydı var
dır. Tarım Bakanlığınca dağıtılıncıya kadar ha
zinece kiraya verilebilir, deniyor, iltizamı ve 
iktidaridir. Topraksız çiftçi ve toprağı kendisi
ne yetmiyenler bulunduğu yerde bu ikdari hük
mü topraksız çiftçi lehine tatbik edilmesi lâzım 
gelir. Topraksız vatandaş dururken zengine im
kân vermek gibi artırmaya çıkarılması çok ak
sak ve sakattır. Bu, vâkıdır. Bakan ya mahal
linden sorup malûmat almamışlar veyahut ora
dan yanlış malûmat almışlardır. Biz elimizdeki 
imkânalrın en küçüğünden en büyüğüne kadar 
vatandaşı ikdara gitmek mecburiyeitndeyiz. 
İsim arzettim, mahal arzettim. Şu halde sayın 
Bakan ya mahallinden sormamışlar veyahut da 
mahallinden yanlış cevap almış olacaklardır': 
Meriç ilçesinin Ede köyünden Arabacı soyadlı 
bir vatandaşa yapılan muamele. Bakanın ver
diği cevap beni tatmin etmemiştir. Toprak Ka
nununun ruhuna da gayesine de uygun değildir, 
bu muamele. 

TARİM BAKANİ CAVÎD ÜRAL (.Seyhan) 
— Cevabım arkadaşımızın sormuş olduğu şeyi 
karşılamış bulunuyor. Böyle bir şey vâki olmuş
sa bunu bilmiyorum. Yalnız Maliyeden aldığı
mız malûmatta böyle bir şey yapılmadığı söy
lenmektedir. Ben şahsan falan köyde böyle ar
tırma eksiltme, pazarlıkla verilmiş midir, de
ğil inidir, diye arıyacak vaziyette değilim. So
runuza göre Maliyeye yazdım, aldığım cevap 
budur, tercihan topraksız köylüye verildiği şek
lindedir, pazarlıkladır, artırma ile değildir. So
runuza cevabım budur. 

BAŞKAN — (îündemin diğer maddesine ge
çiyoruz. 

7. — Edime Milletvekili Fethi Erimc,ağ'ın, 
İpsala İlçesindeki çeltik ekimi hakkındaki soru
suna Tarım Bakanı Cavid O rai'm sözlü cevabı 
(6/177) 
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4 . X . 1948 

Yüksek Başkanlığa 
Sağlık mensuplarının muhalefetine rağmen, 

ipsala kasabasına 3039 sayılı Çeltik Ekimi Ka
nununun 19 ncu maddesinde gösterilen uzak
lıktan daha az mesafede çeltik ekimine izin ve
rilmişse bu hususta geçen muamelenin ne oldu
ğunun Tarım Bakanı tarafından sözlü olarak 
bildirilmesini dilerim. 

Edirne Milletvekili 
Fethi Erimçağ 

TARİM BAKANI CAVlD ORAL (Seyhan) 
— Sayın Fethi Erimçağ arkadaşım; İpsala'da 
Çeltik Ekimi Kanununun 19 neu maddesinden 
daha yakın mesafelerde sağlık teşkilâtının mu
halefetine rağmen Bakanlığımca çeltik ekimine 
izin verilip verilmediğini sormakta ve verilmiş
se bu hususta geçen muamelelerin bildirilmesini 
istemektedir. 

Evvelâ şurasını arzetmek isterim ki, 3039 sa
yılı Çeltik Ekim Kanununun 19 ve 20 nei mad
delerine göre daimî sulama usulü, ile yapılan 
çeltik ekimlerinde Bakanlığımca herhangi bir 
surette izin verilmemekte ve bu şekildeki ekim
lerde, ekime izin verme veya menetme yetkisi 
tamamiyle mahallî komisyonlarına ait bulun
maktadır. 

Yüksek Danıştaym 7 . V I . 1947 -gün ve 1317 
sayılı kararı ile de bu durum teyidedilmiş bu
lunmaktadır. 

Bu itibarla Bakanlığımca ipsala İlçesinde 
Çeltik Ekim Kanununun 19 ncu maddesinden 
daha yakın mesafelerde çeltik ekimine izin ve
rilmiş değildir. 

Sayın arkadaşımın bahis konusu ettikleri 
mevzuun şu olduğunu tahmin ederim: 

ipsala ilçesinde Çeltik Ekim Kanununun 19 
ucu maddesindeki mesafelerden yani meskûn 
mahallere 3000 metreden daha yakın mesafeden 
çeltik ekimine mahallî çeltik komisyonunca izin 
verilmiştir. Fakat bu izin Çeltik Ekim Kanu
nunun 19 neu maddesine dayanılarak değil, 20 
nei maddesine göre verilmiştir. 

Bu izin verilip verilmemesi hususunda «örek 
çeltik komisyonu, gerekse valilik kanunun icap
larını yerine getirmek için titizce incelemeler 
yapmış, muhtelif mütehassıs heyetlere vaziyet 
tetkik ettirilmiş ve bu heyetlerin verdikleri ra
porları dikkatle gözden geçiren mahallî çeltik 
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] komisyonu da ittifakla ekim izni vermiştir. 

Bu hususta geçen muameleyi de tafsilâtı ile 
arzedeyim: 

İpsala çel'tik komisyonu sekiz ekicinin ha
zırladığı 7000 dönüm sahayı Çeltik Ekim Kanu
nunun 19 ncu maddesine uygun bulmadığından 
ekime müsaade etmemiştir. 

Ekiciler- bu mıntakaya da Çeltik Ka
nununun 20 nci maddesinin tatbik edilmesi ge
rektiğini bildiren müşterek bir dilekçe ile vali
liğe müracaat etmişlerdir. 

Edirne Valiliği 1 1 . V . 1948 tarihinde il mek
tupçusu başkanlığı altında sağlık müdürü, 
sıtma savaş başkanı, bayındırlık mühendisi 
ve tarım müdüründen müteşekkil bir heyeti 
mahallinde tetkika memur etmiştir. Heyet rapo
runda Trakya bölgesi sıtma savaş başkanı ile 
Edirne sağlık müdürü hariç olmak üzere bu 
bölgede 20 nci maddeye göre muamele yapılma
sı gerektiğini bildirmiştir. 

Sıtma savaş başkanı ve Edirne sağlık mü
dürünün ek raporunda bu bölgede sıtmanın 
azaldığı ve 20 nci maddenin tatbik edilmemesi 
icabettiği belirtilmiştir. 

Valilik kanunen izin vermeye yetkili olan 
komisyona bu raporu ve ehlivukuf, çiftçiler ve 
belediyenin mütalâalarını göndermiş ve buna 
göre karar ittihazını istemiştir. 

Yeniden 10 . V I . 1948 tarihinde toplanan 
çeltik komisyonu sağlık teşkilâtının kanunen 
mümessili bulunan sıtma savaş tabibinin de mu
vafakati ile 7000 dönüm arazinin 5900 dönümü
ne Çeltik Kanununun 20 nci maddesi gereğince 
ekim izni vermiştir. 

Ayrıca adı geçen çeltiklik ve bataklıklarda 
sürfe araştırmalarında bulunan ve Profesör Sü
reyya Aygün ile sıtma savaş taibibinin de iştirak 
ettikleri bir heyetin 12 . IX . 1948 günlü rapo
runda da çeltiklerin hiç bir yerinde sürfe buluna
madığı, buna mukabil bir kısım güllerin sürfeyi 
•ihtiva ettiği tesbit edilmiştir. 

Şurasını da belirterek sözlerime son vermeme 
müsaade buyurun: 

İpsala'da yapılan çeltik ziraati hakkında bu 
güne kadar Bakanlığıma resmî veya hususi her
hangi bir şikâyet vâki olmamıştır. 

Ayrıca Edirne ilinden aldığımız aylık çeltik 
raporlarının sıhhi kısımlarında da bu çeltik böl
gemizde şikâyeti mucip herhangi bir durum key 
dedilnıemektedir. 

— 85 — 
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FETHİ ERİMÇAĞ (Edirne) — Sağlık men j 

.suplarının muhalefetine rağmen böyle bir mua
mele yoktur buyurdular. Ben, mahallinde evrak
ları görmedim seçim bölgemi gezerken İpsala'da 
Sıtma Savaş Tabibinden ve kasabalılardan, Edir
ne'de de Sıtma Savaşçısı arkadaştan dinledikleri 
ine göre edindiğim 'kanaate istinaden bu soruyu 
yaptım. Soruyu yapmamın asıl sefoöbi şudur: 
Ben tabip değilim, tarımcı da değilim, iki taraf 
bir mesele hakkında ihtilâfa düşmüşse hangi ta 
rafın haklı olduğu hakkında bir mütalâa serdcdc- j 
mem. İstihsali artırmayla matuf herhangi bir arzu 
ve temayülü de muhakkak ki, takdir ederim, elim
den gelirse desteklerim. S u kadar ki, sıtma savaş 
bölgesinde gördüklerimle oradaki savaşçı arkada 
şm görevinde cidden başarı gösterdiği kanaatini 
edindim. Orada sıtma ve sivrisinek azalmıştır, j 
Bunu hazla gördüm Halkın da takdir etmiş ol
masını görmekle memnun oldum. Binaenaleyh 
bu başarıyı sağlamış arkadaşların şayet idareci 
ve tarımcı aıkadaşlarınkine muhalif bir mütala
ası varsa onların bu başarısını onlar da değerlen
dirmelidir. Sağlık memurlarının muhalefetine 
rağmen Bakan böyle bir şeye muamele yoktur 
diyor. Ohalde mutmain olmak lâzımdır. Teşek
kür ederim. 

8. — Edirne .Milletvekili Fethi Erimçağ'ın, 
Edirne'de Tunca Nehri boyunda HU baskınına mâ
ruz yerlerdeki vatandaşların durumu hakkında 
Başbakanlıktan sorusuna Bayındırlık Bakanı Ni
hat Erim'in sözlü cevabı (6/178) 

Yüksek Başkanlığa 
Edirne'de Tunca Nehri boyunda su baskınına 

mâruz yerlerdeki vatandaşların muhtemel mal ve 
can kayıplarına karsı Hükümetçe bir tedbir dü
şünülmüşse bu tedbir nedir? 

Edirne'de bu kabil yerlerde oturan vatandaş
larca kendileri hakkında herhangi bir muamele 
yapılması istenilmişse bu istek ve buna karşı ya 
pılmış olan işlem nedir? 

Başbakanın sözlü olarak bildirmesini dilerim. 
Edirne Milletvekili 

Fethi Erim çağ 

BAŞKAN — Başbakan namına Bayındırlık 
Bakanı cevap verecektir. 

FETHİ ERİMÇAĞ (Edirne) — l'nıumi ma
hiyette düşündüm de o itibarla Başbakanlıktan 
sordum. 
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BAYINDIRLIK BAKANI NİHAT ERİM 

(Kocaeli) — Efendini; Tunca nehrinin ıslahı işi 
Meriç nehrinin ıslahına bağlı olduğu yapılan tet
kikler neticesinde anlaşılmıştır. Tunca, Meriç neh
riyle beraber tanzim edilecektir. Meriç nehrinin 
hususi vaziyeti dolayısiyle Yunan Hükümetiyle 
de bu hususta anlaşmak icabetmiştir. 1934 yılın
da Yunan Hükümetiyle bilmüzakere bu anlaşma 
yapılmış ve 1935 yılı Mayısında bu anlaşma 
Yüksek Meclisin tasdikına iktiran eylemiştir. 

Bundan sonra her iki Hükümet müştereken 
lâzım gelen tetkikleri yapmışlar ve ilk ibtidai 
proje hazırlanın ıştır. Fakat araya İkinci Cihan 
Harbinin girmesi üzerine Yunan Hükümetiyle 
tatbikî çalışmaların beraberce yürütülmesi icab-
ediyordu buna ait ne anlaşma yapılabilmiş, ne de 
tatbikata geçilebilmiştir. Harb bittikten sonra 
Hükümetimiz tarafından Yunan Hükümeti mi
dinde bazı teşebbüsler yapılmıştır. Fakat bihak
kın düşünülürse Yunan Hükümeti, iç gaileleri 
dolayısiyle bu gibi işlere bugüne kadar girişine 
imkânını bulamazdı ve bulamadı. 

Soruda, halk tarafından herhangi bir müra
caat yapılmışsa bu müracaatlara ne suretle kar
şılık verileceği yahut Hükümetçe ne düşünülmek
tedir; bu da sorulmaktadır. 

Bu ana kadar gereek Bayındırlık Bakanlığına. 
gerek İçişleri Bakanlığına ve gerekse Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına yapılmış olan belli 
başlı üç müracaat vardır: Bunlardan biri iskân 
Kanunundan faydalanılarak bulundukları yerde 
kendilerine iskân yardımı yapılması isteğidir. Bu 
isteğe maalesef müspet bir cevap verilememiştir. 
Cünki İskân Kanunu, ancak başka yerde iskân 
mevzubahis olduğu takdirde yardım etmek imkâ
nını bahşetmektedir. Aynı yerde oturanlara iskan 
yardımı yapmak imkanı bulunamamıştır. 

İkinci müracaat, 1947 yılında Edirne'nin üç -
mahallesini su basması üzerine İçişleri Bakan
lığına yapılmıştır, içişleri Bakanlığı o zaman bu 
su baskınına mâruz kalan halkın yeniden yerleş
tirilmesi için gereken maddi ve diğer yardımları 
yapmıştır. 

Diğer bir müracaat da, Bayındırlık Bakanlı
ğına yapılmıştır. Bu müracaat da, Tunca üze
rindeki köürüsünün yıkılması ve 
nehir mecrasının buzlarla tıkanması üzerine 
yapılmıştır. Gereken tahsisat gönderilerek tıka
nan nehrin temizleme ameliyesi yapılmıştır. 
Hükümete bu ana kadar yapılmış olan müracaat 
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ve Hükümetçe alınan tedbirler bu arzettiklerim-
den ibarettir. Esaslı ıslah işine girişmek hudut 
vaziyeti dolayısiyle Yunanistan Hükümeti ile 
bir anlaşmaya varmaya bağlı bulunmaktadır. 
Hükümet bunun üzerinde hassasiyetle durmak
tadır. Böyle bir imkân elde edilebilecek ilk mü
sait anda yine beraberce çalışmak üzere Yunan 
Hükümeti ile görüşülecektir. 

FETHİ ERÎMÇAĞ (Edirne) — Ecdadın bize 
bıraktığı övünülecek eserlerden Tunca köprü
sünün bir gözünün yıkılmasını bir senelik za
manda karşılıyabilmiş olan Bayındırlık Bakanı
nın bu sözleri beni tatmin etmedi. Meriç Nehri
nin ne kadar zamanda temizlenebileceği, oranın 
su baskınından kurtarılması Allaha kalmış bir 
iş oluyor. Buyurdukları nehir temizleme etüdün
den haberim var. Kolay olmıyacak bir iş oldu
ğunu da takdir ederim. Fakat benim belirtmek 
istediğim nokta ortada bir Meriç, Tunca sözü 
vardır ama geçen yıllarda nberi, daha uzaklara 
gitmiyeyim pek yakın bir zamanda üç beş ili
mizde hepimizin yüreklerini yakan facialar oldu. 
Bakanlar'dan Devlet. Başkanı'na kadar hepim KZ 
koşuştuk. Türlü mal ve can kaybına uğradık. 
Kızılay varından yoğundan ayırarak masraflara 
girdi. Onu teberrular takip etti. 

Burada değerli arkadaşlarım biz hâdiselere 
mahkûm oluyoruz, takaddüm edemiyoruz diye 
ikazlarda bulundular. Ben böyle bir takaddüm 
edemiyoruz diye güzel ikazlarda bulundular. Ben 
böyle bir takaddüm çalışması, gayreti var mıdır, 
bunu anlamak istedim. Edirne'den nihayet üç 
tane müracaattan bahis buyurdular. Edirne Vilâ
yetinden 60 küsur müracaat vardır arkadaşlar. 
Vatandaş hem sadece bir 'kuru toprak istiyor 
Hükümetten. Başka bdr şey istemiyor. Su- boyun
dan gidip uzaklaşacağım, damımı kuracağım, bir 
toprak parçası gösterin, verin diyor. 

Vali ile üç defa temas ettim.. Eğer mevzuat 
müsait değilse yukarıyı ikaz ediniz dedim. Bir 
sene, iki sene içinde bu mevzuat elde edilir, he
men olsun demedim. Buna sabır lâzımdır, ben 
de bu sabırlı vatandaşlar arasına karıştım. 1947 
Şubatında ilk müracaat olmuştur, 1948 yılı bit
mektedir, 1949 Şubatı geliyor, iki yıl oluyor bu 
vatandaşlara ve bu müracaatlara bir cevap ve im
kân verilmemiştir. 2510 sayılı Kanun bilmem 
hangi kanun bu gibi istekleri karşılamaya müsait 
değilse yenisini tedvin edelim. Malî hükümlerle 
ihtiyacı karşılamıyan hükümleri kaldırmaya gi 
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delim. Yarın başımıza bir su felâketi geldiğinde 
buradan, hattâ taziyeler sunacak, kesemize dav
ranacağız. Evimizden çaputumuzu, gömleğim m 
çıkarıp vermeye çalışacağız. 

Bir vatandaş avuçiçi kadar bir toprak isti-
yor, eğer bundan haberleri yoksa bu gafletten da
ha acı bir şey duymam. 

Edime Valisi bildirmemiş ise haklarında ta
kibat yapmak lâzımdır. Bu mesele hakkında ben 
şahsan üç defa müracaat yaptım, halen evrak Mil
lî Emlâk dosyası içinde duruyor, 

Cevap beni tatmin etmemiştir, teessürle ayrı
lıyorum buradan, keski bu soruyu yapmasa idim. 

BAYINDIRLIK BAKANI NİHAT ERİM 
(Kocaeli) — Efendim; sayın arkadaşınım kendi 
seçim bölgesinin bir derdi hakkındaki teessürünü 
anlarım. Yalnız emin olsunlar ki, Türkiye'nin 
her köşesindeki aynı dertleri de dinlemek mec
buriyetindeyim. Eğer Meriç, Nehri, Seyhan Nehri 
Yeşilırmak nehri, Kızılırmak nehri, Sakarya, 
Menderes nehirleri bu güne kadar tamamen tan
zim edilmemişse Devletin malî takatinin buna 
imkân vermemiş olmasındandır. Ben arkadaşıma 
şunu arzetmek isterim ki; yalnız küçük nehirle
rin, ıslahı için yapılan müracaat yekûnu bende
nizin boş aylık Bakanlık devremde, kırk milyon 
liraya baliğ olmaktadır. 

Yukarda saydığım büyük nehirlerin ve su iş
lerinin tanzimi için de bir milyar liraya ihtiyaç 
vardır. Bunun Hstesi ve cetvelleri hazırlanmıştır. 
Buna mukabil bütçeye konabilen rakam gözleri
nizin Önündedir. Binaenaleyh ihtiyaçlar pek çok
tur. Memleketin umumî ilerlemesi için bu ihti
yaçların giderilmesi lüzumu da, şimdi eskisinden 
daha çok hissedilmektedir. 

Arkadaşlar, emin olsunlar ki, ben Bayındırlık 
Bakanı olarak ve Hükümetiniz elimizden geldiği 
kadar bu ihtiyaçları en kısa zamanda karşılamav 
ya çalışmaktayız.. 

FETHİ ERÎMÇAĞ (Edirne) — Vatandaş 
sadece kuru bir toprak istiyor. Arzedeyim ki, 
cevabınız yine bizi tatmin etmiyor. Masraf is-
istemiyor, bu adam. 

9. — Edirne Milletvekili Fethi* Erimçağ'in, 
Yeni Cezaevi için işgal edilen Numune ve Yahşi-
fahıh Çiftlikl erindeki çiftçilerin toprak ihtiyacı 
hakkındaki sorusuna Adalet Bakanı Fuad Sir-
men ve Tarım Bakam Cavid Oral'ın sözlü cevap
ları (6/179) 
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Yüksek Başkau 1 ığa 

Edirne'de Yanıkkışla'da Adalet Bakanlığınca 
kurulan Yeni cezaevi için işgal edilen Numune ve 
Yahşifakıh çiftlikleri topraklarından ötedenberi 
faydalanagelmiş olan bu civarın topraksız ve top
rağı yetmiyen çiftçilerinin toprak ihtiyaçları için 
ne düşünüldüğünün Tarım ve Adalet Bakanla
rınca sözlü olarak bildirilmesini dilerini. 

Edirne Milletvekili 
Fethi Erimeağ 

ADALET BAKANI FUAD SİRMEN (Ri
ze) —- Muhterem arkadaşlar, Önerge sahibi arka-
daşım Edirne'de Numune ve Yahşifakıh adlanın 
taşıyan iki çiftliğin zirai cezaevi olarak kulla
nılması neticesi, orada eskidenleri çalışmakta 
olan topraksız vatandaşlar için ne düşünüldüğü
nü soruyor. 

Bendeniz bu iki çiftliğin intifamın ne suretle 
Adalet Bakanlığına geçtiğini arzedeceğim. Tarım 
Bakanı arkadaşım da benden sonra Edirne mın
tıkasının topraksız vatandaşlarının, Toprak Ka
nunu hükümleri muvacehesinde ne suretle tat
min edileceğini bu takrire cevap olarak arzeder-
ler. 

Edirne'de 11)37 senesinde, iş esası üzerine 
müesses yeni cezaevi kurulması takarrür etmiş
tir. Bildiğiniz veçhile o tarihe kadar Yanıkkışla 
unvanı ile anılmakta olan bina Adalet. Bakan
lığınca tamir edilmiş ve büyük bir hapishane ha
line getirilmiştir. Bu cezaevinde bulunan Hü
kümlülerin içerde boş durmayıp arazi üzerindi; 
çalışabilmelerini temin için o tarihte Hususi Mu
hasebeye ait olan Yahşifakıh adındaki 1000 dö
nüm kadar arazi de kiralanmış ve mahkûmlar 
orada da çalıştırılmaya başlanmıştır. Bundan 
müspet, netice alan Adalet Bakanlığı, bu Yahşi
fakıh çiftliği ile yanındaki Numune çiftliğini 
satın almayı düşünmüş, buraya mühim miktarda 
mahkûmları toplamak ve çalıştırmak esasını ta
karrür ettirmiştir. 

1038 senesinde bu iki çiftlik usulü dairesinde 
satın alınmış ve Hazine üzerine tescil edilmiş, 
intifa hakkı da Adalet Bakanlığına bırakılmış
tır. Hulâsa bu arazide çalışma vaziyetine geçil
mek üzere iken, 1939 senesinde Yanıkkışla ve o 
iki çiftliğin bulunduğu saha memnu mıntaluı 
içine alındığı için, arazi ve kışla terkedilmiştir. 
1944 senesinde bu avazı ile Yanıkkışla binası 
memnu mıntaka dışına çıktığı için yeniden bura-
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ya avdet edilmiştir. 1944 senesi sonuna doğru 
aluımış olan bu karar üzerine Bakanlık buranın 
yeni cezaevleri sistemine göre hazırlanması için 
hazırlık yapmak mecburiyetinde kalmıştır, Ar-
zettiğinı gibi, 1935 ten evvel tamir edilmiş vo 
bihakkın memleketimizin cezaevlerinin en iyisi 
denilebilecek şekle sokulmuş olan bu bina maal
esef .1939 - 1944 arasında asker işgali altında 
iken yanmıştır. Yanıkkışla bu suretle ikinci defa 
yangına mâruz kalmış ve biz t eslim aldığımız za
man bu bina kısmen harap bir vaziyette bulun
muştur. 

Bu binanın bir kısmı geçen sene tamir edil
miş ve bazı mahkûmlar, bilhassa fevkalâde mah
mul olan İstanbul Hapishanesinin hafifletilmesi 
için buraya nakledilmiştir. Bir yandan da bize 
iade edilen bu arazinin üzerinde mahkûmları ça
lıştırmak esası kararlaştırılmıştır. Arzettiğim gi
bi, 1944 ten bu yana geçen devre zarfında bu 
arazi Maliyece topraksız köylülere her sene veril
miş ve verildiği zaman da kim mukavelesine bu 
kayıt konularak Adalet Bakanlığı tarafından 
mahkûmların çalıştırılmasına tahsis edileceği za
man kiracılar tarafından iade edileceği esası zik
redilmiştir. Bilirsiniz, mahkûmlarımızın .yüzde 
doksanı köylü ve çiftçidir. Bir mahkûmun hapis
hane içinde işsiz ve boş durmasının, onun esasen 
kötülük işlemeye saik olduğu, hükümle de sabit 
olan rahu üzerinde yapacağı menfi tesiri takdir 
buyurursunuz. Bunlhn mj".nevi ve ruhi bakım
dan istirahat haline şevklerinin en müessir çaresi, 
kendilerinin dört duvar arasında kapatılması de
ğil, onları bir işle, serbest, hayata atıldıkları za
man meşgul olabilecek bir sanatla teçhiz etmek
tir, biz 15 seneye varan bir müddet içinde mah
kûmlar üzerinde tecrübe yaparak müspet neti
celer aldık. Bu bakımdan Adalet Bakanlığınız 
zirai cezaevlerinin adedini mümkün olduğu ka
dar artırmak ve genişletmek yolunda ea^şmak 
tadır. Bu mesai neticesi olarak, esasen Hazineye 
ait ve intifaı bize bırakılmış olan bu iki çiftlik
te zirai cezaevi kurulmuştum. Yaptığını'./: prog
ramda, 500 - 600 mahkûmumuz tarla zer'inde 
çalışacaktır. Yalnız bunu birdenbire »emip, et
mek mümkün değildir, mahkûmları seçerek, hu
duda yakın olması itibariyle kaçma vaziyetini de 
düşünerek her tarafım temin ettikten sonra in
ini 600 rakamına çıkacağız. Ancak biz bu sene 
200 lük kadro içinde kalmayı uygun gördük ve 
peyderpey bu rakama yaklaşmaktayız. Bu sene 
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bu iki çiftlikten, Numune çiftliğini doğrudan 
doğruya bu mahkûmların iştigal sahası olarak 
tesbit ettik. Ve bunların bu şekilde çalışabilme
leri için lâzımgelen hayvanat, pulluk ve sair mal
zemeyi tedarik ettik. Aynı zamanda orada mah
kûmlarımızın, kendilerini barındırabilecekleri u-
fak inşaat da yaptırdık, bu inşaat halen devam et
mektedir. Bu arada yine kendi intifarmıza ait 
13 400 dönümlük Yahşii'akıh çiftliğinin, kendi
miz işlet inceye kadar, boş durmasına gönlümüz 
razı olmadı. Burasını orada topraksız bulunan 
vatandaşlara, biz 600 mahkûm çalıştıracak duru
ma gelinceye kadar, kiraya vermeyi kabul ettik. 
Bir şahsa K0 dönümden fazla vermemek ve 
bayır kısmının dönümünün seneliği iki lira, 
ova kısmı üç lira gibi, bugünkü fiyatlar karşısın
da, bir kıymet ifade et m iyen çok ucuz bir bedelle 
topraksız veya toprağa ihtiyacı olan köylülere 
verilmesi takarrür etmiş ve bunun için bele
diye ile cezaevi idaremiz mesai iştiraki haline 
konularak vatandaşlara ilân yapılmış, bu ilân 
üzerine müracaat eden vatandaşlar tesbit edil
miş ve Yahşi fakm Çd itliğinden arazi kiraya ve
rilmiştir ve halen bu kısımda bugün fiilen eki
me bile başlanmıştır. Binaenaleyh orada mev
cut bulunan ve bu çiftlikte ilerdenberi çalıştı
ğı ileri sürülen vatandaşların durumuna da işa
ret etmek isterim. 

Bu çiftliğin bir kısmı esasen şahsa aittir. 
Binaenaleyh orada vatandaşlar arazi sahibi 
değil, olsa olsa ırgat halinde veya iştirak halin
dedirler. Yalnız 1944 ten sonra, memnu mıntaka 
dışına çıktıktan sonra kiraya verilmesi hususu 
var ve hattâ bazı vatandaşlar da, kiraya veril
dikten sonra şâgil şeklinde bu araziden istifa
de etmekte idiler. Hapishane idaresi ile bunlar 
arasında çıkan ihtilâf üzerine iş mahkemeye 
intikal etti ve fuzuli işgal edenlerden, sagiller-r 
den bu araziyi tahliye ettirdik. Binaenaleyh 
Adalet Bakanlığı bu arzettiğim sebeplerden do
layı hükümlü vatandaşlarımızın toprak üzerin
de geniş ölçüde çalışmaları lüzumuna kanidir. 
Ve bu araziyi ondan dolayı elinde tutmaktadır. 
Kendi teşkilâtını tevsi edinceye kadar da çift
liğin boş kalmasına razı olmadığı için ora
daki topraksız vatandaşlara kiraya vermek
tedir. 

Gelecek senelerde artık kadromuz tamamlan
dığı zaman bu topraklardan serbest vatandaş
ların istifade edemiyecekleri zamanlar olacaktır, 
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ozaman, Toprak Kanunu umumi hükümleri da
iresinde topraksız vatandaşlara toprak tevzi 
edilmek suretiyle onların ihtiyaçları temin edil
miş olacaktır. 

tşin bugünkü safhası ve yapılmakta olan mu
amele hakkında da müsaade buyurursanız Ta
rım Bakanı arkadaşımız Yüksek Heyetinizi ten
vir buyursun. 

Bendenizin maruzatım bundan ibarettir. 
TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Seyhan) 

— Efendim; Edirne'deki Cezaevi, intifaı.için 
işletilen numune Yahşifakıh çiftlikleri için de 
37 az topraklı ve 41 topraksız olmak üzese 
78 köylü vatandaşımız vardır. 

Arkadaşım bu hususta kâfi derecede izahat 
verdiler. Yalnız bendeniz şunu arzetmek iste
rim ki; Biraz evvel de izah ettiğim gibi, Edir
ne'de Toprak Komisyonu faaliyet halindedir, 
çalışmaktadır. Eğer bu vatandaşlar, toprak 
sahibi olmak istiyorlarsa biz bunlara, yani Öz-
geç ve Ahi köylerine de toprak verbiliriz. 
Yalnız şimdi Edirne'de çalışmakta olan komis
yona birer beyanname ile vaktinde müracaat 
etmeleri lâzımdır. Sırası geldiği zaman arzet
tiğim diğer köylerde. Bu köylülerimize de 
toprak temin ederiz. Vaziyet bundan ibar-ettir, 
yalnız vaktinde müracaat etsinler. 

FETHÎ ERİMÇAft (Edirne) - Sayın Ba
kanlar ümitli olarak konuştular. Ayrıca malû
mat lütfettiler teşekkür ederim. Edirne, kendi
sinin iş hacmim, nüfus sayısını az miktarda da 
olsa artıracak olan her gelişi büyük zevkle 
şükranla karşılar. Biz, bazı Milletvekili arkadaş
lar Bakanlıkları daima rahatsız etmekteyiz. 
Aman müesseselerinden bir miktarını bizde ku
run deriz. Bu itibarla Edirne'de yeni ceza evi
ni tesis ettiklerinden dolayı Adalet Bakanına 
Edirne adına teşekkür ederim. Şunu da temenni 
ederim ki eskiler yeni ceza evlerine inkılâp et
sinler. Ama idealimiz, inşaaılâh, bütün cezaevleri 
ortadan kalkar. Amma buna erişmek meseledir 
ve şüphesiz ben yeni ceza evi ihtiyacını balta
lamak istiyenlerden değilim. 

Bakan arkadaşlarım uzak köylerden bahis 
buyurdular; Uzgaç'm ötesini, berisini. Benim 
işaret etmek istediğim; topraksız veya toprağı 
yetmiyen çiftçilere bu çiftlikten yardım etmek
tir. Yıldırım, îmaret, Saraçhane mahalleri Ya-
nıkkışla'nın hemen burnu dibindedir. Bu va-
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taudaşları Yanıkkışla 'nm üzerinden aşıralım 
da saatlerce ötede Uzgaç'ta mı topraklandıra
lım? Bu, amelî ve tatbiki olmıyan bir şeydir. 
Fakat Adalet Bakanı arkadaşımız intakı hak ka
bilinden bana yardımcı oldukları; şu kadar 
adam gönderdim şimdi şu kadara iblâğ edece
ğim, diyorlar 200 yahut 100 gönderiyoruz. Şu 
halde oradaki eleman sayısı ve işletilecek arazi
nin miktarını takdir Bakan arkadaşımızın tak
dir ve insafına kalıyor. Değişen rakamlarla top
rakları bugün kiraya, vereceğk, ertesi gün elin
den alacağız, bu olmaz, çiftçinin derdine deva 
bir neticeye bizi ulaştırmaz. İrgattır dediler. 
Nasıl ırgat ve ortak olmasın1? Bu yüzden zaten 
arazi bulamıyor. Elbetteki ırgat olacak veya 
ortaklık edecektir, tşte ben bunların giderilmesi 
için bu sualleri soruyorum. Yoksa makamında 
Bakan arkadaşımızı bulur ona vaziyeti anlatır
dım, o da ya atlatırlar veya ne yapacaklarsa 
yaparlardı. Eğer topraksız çiftçiyi topraklan
dı rmazsak o da oturduğu yerden kaçıp gidecek
tir. 

Edirnenin 1945 tarihinde nüfusu 29 bindi. 
Şimdi acı duyarak söylüyorum 20 bine düşmüş
tür. Edirnenin nüfusu üç sene içinde 9 bin 
azalmıştır. Vatandaşı oradan zorlayıp buradan 
imkân vermiyerek kaçırıyoruz. Zaten orada ka
lanlar gitme kudretini kendinde bulamıyan-
lardır. Sermayesi olan ve iş becerebilenler orada 
durmuyor. Binaenaleyh elimizdeki imkânların 
fızamisiyle Edirne'ye ehemmiyet verelim. 

Şimdi Toprak Kanununun görüşülmesi sıra
sında ogünkü Tarım Bakanı arkadaşımızın bir 
sözünü okuyacağım, müsaadenizi rica ederim. 
«Hattâ şunu da arzedeyim, diyorlar, eğer bir 
yerde arazi darlığı çok ve topraksız köylü de 
varsa ve arazi köylüyü tatmin etmiyorsa oradaki 
Devlet işletmesini - bunu bilhassa Adalet Baka
nı arkadaşımıza ithaf ediyorum - oradaki Dev
let İşletmesinin, Devlete büyük zarar vermeden. 
başka yere nakletmek lâzımgelirse onu bile göze 
alırız diyorlar. Kaldı ki; biz, sıkışık yerde mü
essese kuruyoruz, başka yerden kaldırıp Devlet 
İşletmesi kuruyoruz. Bu, arzettiğim gibi, Bakan 
arkadaşımızın takdiri ile yürüyecektir. Oradaki 
çiftçi başka yerden ihtiyacını tatmin1 edemez. Ne
relerden verilirse verilsin, Topraklandırma Kamı 
mı ile verilsin. Fakat kira suretiyle değil. Bu ol
mazsa burada daha çok bağıracağım. 

Binaenaleyh ben Topraklandırma Kanununun 
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tatbik edileceği sözü ile mutmain olarak ayrılabi
lirim. Aksi hal beni tatmin etmez, müvekkillerimi 
hiç. 

ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (Rize) 
— Muhterem arkadaşlar, Yanıkkışla'yi belki ar
kadaşlarımızın bir kısmı bilmiyebilir. Müsaade 
buyurursanız kısaca arzedeyim: 

Yanıkkışla, zannediyorum 1934 senesinde ve
ya 1935 senesinde olacak, Devletçe ozamanki para 
ile üç yixz bin lira, dört yüz bin lira sarf edilerek 
tamir edilip büyük bir cezaevi haline getirilmiş
tir. Eğer, yeni baştan yapılmış olsaydı, şimdiki 
para ile değil, ozamanki para ile milyonu aşan 
miktara ancak çıkabilirdi. Ve 'bu cezaevi yapıldı
ğı zaman, bendeniz Bakanlık vazifesini görmekte 
olan bir arkadaşınız olduğum için Yanıkkışla'nm 
hapishaneye tahvili hususunda şahsan memur 
edildiğim ve tetkikatını yaptığını için teferrıı<ı-
tiyla biliyorum. Biz hapishanelerimizin ıslahı 
mevzuunu ele aldığımız zaman, ki bu ilk defa 
1930 - 1931 senelerinde olmuştur, Yanıkkışla 
hatıra geldi ve bu, tamir edilerek hapishane hal:-
ne konduğu takdirde lâakal bin mahkûmu istiap 
edebilecek yeni, sıhhi ve insani şartları haiz bir 
binaya sahip olacağımız kanaatine varıldı. Bu 
mm önünde, arkadaşlarımız bilirler, geniş bir 
saha var. Fakat arkadaşlar hapishanelerdeki 
mahkûmlarımıza iş tedarik ederken hiz şu nokta
yı nazarı itibara almaya mecburuz: Mahkûmu, 
mümkün olduğu kadar, çok ve fazla işgal edici 
mesaiye sevketmek. 

Arkadaşlar, biz ileri tekniği, ileri sanayii ha 
pishanelerimize koyduğumuz takdirde üç kişinin 
yapacağı iş muazzam olur ve bu, dışarda serbest 
çalışan vatandaşlara büyük nispette rekabet do
ğurur. Bu itibarla biz mahkûmu en fazla işgal 
edici bir çalışma sistemi ile ıslalh edici tedbir al
mak mecburiyetindeyiz. Gayemiz, bu mahkûmla
rımız serbest hayata döndükleri zaman kendi ana 
işlerinde ihtisas ve 'bilgi sahibi olmasıdır .Demin
den arzettim ki, bugünkü hükümlü vatandaşları
mızın % 90 m köylüdür. Bunlar serbest hayata 
atıldıkları zaman köylerine gideceklerdir. Bina
enaleyh köyünde, hapishanede edindiği sanatın 
yanında esas ziraat ile meşgul olacaktır. Biz malı 
kûmu mümkün olduğu kadar ziraat vsahasında ça
lıştırdığımız takdirde hedefimize da'ha iyi vara
cağız. Sonra belki teferruattır, bu vesile ile arzet^ 
mekte fayda mülâhaza ediyorum. Bu arzedeceğim 
hususlara zihni takılanlar olabilir. 
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Cezaevlerinin iş yurtlarının mamulâtını tabiî 

rahat ve kolay satmak imkânını bulamadığımız 
takdirde bu müesseseleri bu şekilde yürütmek 
imkânını da bulamayız. Zirai mahsuller bakımın
dan böyle bir mahzurla asla *karşı karşıya değiliz. 
Çünkü iş atelyeleriyle, hiç işle alâkası olmıyaııla 
nn vücuda getirdikleri kaba saba mamulleri, 
müşteri bulup satabilmek güçtür. Bunun, bütün 
medeni memleketlerin, mahkûmları çalıştırmakla 
meşgul olanlar çok iyi bilirler, ana dâvalarından 
biridir. Bu bakımdan biz, mevcut hapishaneleri
mizde iş yurtlarını zirai sahalara sevketmek du
rumundayız. tmrarlı 'da 850 - 1000 kişiyi başka 
neviden mümkünse 1500, 2000 e çıkarmak 
istiyoruz. Dalaman'da bir zirai işletmemiz var
dır. Edirne'deki cezaevi, son defa yanmış olan 
kısmı da tamir edildikten sonra bin kişiyi rahat 
rahat alabilecek hakledir. Bu bin kişiyi çalış
ma sahalarına sevkedebilmek için elinde de bu
lundurduğu bu araziyi vatandaşlara tevzi etti
ği takdirde bu Yanıkkışla cezaevine gönderi
lerek mahkûmları nasıl çalıştıracağız? 

Bizim düşündüğümüz şudur; bu iki çiftliği, 
bole her Bakan değiştiği zaman değişecek bir 
şekil alarak değil, fakat daimi surette ele al
maktır. Bu meyanda; Yanıkkışla cezaevini 
Bakanlıkça zirai bir teşkilât olarak kurmaya 
karar verildikten sonra ben son defa mahalline-
dö gittim, belki muhterem arkadaşım da orada 
idiler, ben kendilerine tesadüf etmedim, yal
nız diğer iki Milletvekili arkadaşım da orada 
idi. Hattâ mahallen endişeleri olmadığı halde 
ben şahsan endişemi izhar ettim ve dedim ki, 
hududa çok yakındır, serbest bir çalışma siste-
ıııino gidiyoruz, hakikaten burasının muhafaza
sı, jandarma vaziyeti güçtür, dedim. Bir çok 
kaçına ve sair vaziyetler olabilir dedim. Yani 
bu mühim esaslar üzerinde çok durdum. Arka
daşlar ve Mahallî İdare Âmirimiz beni tatmin 
ettikten sonra, bu sene bunun bir kısmını tat-
bika koydum. Arzettiğim gibi, bu sene için, ar-
zettiğim esaslar dâhilinde bu çiftliklerdeki 80 
dönümlük arazinin, mülkiyeti vatandaşlara ait 
olmamak şartiyle, 2-3 lira gibi gayet ucuz bir 
kira ile, toprağı yetmiyen veya hiç toprağı ol-
mıyan vatandaşlar, belediye ve hapishane ida
resince tesbit edilerek, bunları öne almak şar-
tiykı kiraya verilmesine başlanmıştır. Hattâ 
bunların mühim bir kısmı kira mukavelesiyle 
bağlanmıştır. Vatandaşlardan bir kısmı ziraat 
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yapmaya başlamışlardır bile. Muhterem arka
daşım şayet yeni gelmişse belki bunların zira-
ate başladıklarını görmüşlerdir. Amma dediğim 
gibi, biz ana kadromuzu genişletecek olursak. 
hapishane binalarinı tevsi edip de teşkilâtını biraz 
daha genişletecek durumda bulunursak, katî söy
lemiyorum, belki iki, belki üç ve belki beş sene 
sonra - Büyük Meclisin hapisanelerin tamir ve in
şası için vereceği paranın ölçüsüne bağlıdır - İşte 
ozaman bu iki çiftlik de münhasıran hükümlüle
rin çalışmasına hasredilecektir. 

Bu arada arkadaşıma hak veririm. Oradaki 
gerek Demokrat, gerek Halkçı Milletvekilleri ile. 
partili ve bitaraf halkla da temasta bulundum, 
belediye ile de temas ettim. Bunların bildirdik
leri gibi vatandaşların hepsinin toprağa ihtiyacı 
vardır. Tarım Bakanı arkadaşım bunların isim
lerini söyledi. Arkadaşımın dediği gibi, Yıldı
rım mahallesinde bu nevi vatandaşlar vardır. 
Bunun için en âcil zaruret ne ise onu ihtiyar et
mek mecburiyetindeyiz. Hükümetinizin görüşü 
şudur ki; bu vatandaşların zaten bir kısmının 
orada arazisi vardır, onunla iktifa ederler ve 
munzam bir iş de yaparlar, veyahut Hüküme
tin elinde tevzie müsait olan ve biraz uzakça 
olan araziyi kabul ederler ve orada topraklaııdırı-
labilirler. 

Arkadaşım bana oradaki müesseselerin geniş
letilmesi gayretimizden dolayı teşekkür ettiler 
Fakat bendeniz, bu teşekkürü bir yandan verirken 
diğer yandan alma vaziyetine' düşmemelerini ken
dilerinden rica ediyorum. Eğer arkadaşım derse ki, 
Yüksek Meclis de takdir ederse, benim için yapma
maya bir sebep yoktur. Yanıkkışlanm yanık olan 
kısmını da tamir ettirdikten sonra 1 000 hüküm
lümüzü oraya göndermek niyetindeyim ve hattâ 
arkadaşıma şunu da söyliyeyim ki, henüz vait 
telâkki edilmesin, bizim ceza infaz sistemimize 
ait Ceza Kanununıuzdaki hükümler, bugün iki 
devre olarak asla tatbik edilememektedir. Yanık 
kışlanın yapılmış olan bugünkü kısmında 35 
hücremiz vardır. Edirne ve Trakya mmtakasın-
da Ceza Kanunumuzun infaz müessesesi olarak 
bunları belki bir iki sene içinde ele alacağız. 
Kayseri Cezaevnniz bitmek üzeredir. Bu da ta-
mamlanınea Orta Anadoluda Ceza Kanunumuzun 
infaz hükümlerini tatbik edebilecek bir müessese
miz daha olacaktır. Şimdi bu kadar büyük bir 
gaye karşısında 40 vatandaş, küçümsemiyorum, 
40 aile demektir, 100 den "fazla insan eder, • Ta-
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rım Bakanı arkadasunızıh dedikleri gibi, bunlar 
yapılıncaya kadar istifadelerine arzederiz. Bun
lar yapılıp da bunların artık çiftlikten istifade 
edememe durumuna gelmeleri halinde arzu eder
lerse kendilerine diğer tevzie tâbi olan araziden 
verilebilir. Maruzatım bundan ibarettir. 

FETHİ ERİMÇAĞ (Edirne) — Uzun ko
nuşma itiyadım olmadığı halde demin fazlaca 
rahatsız ettim.. Buna rağmen arzedememiştim. 
Vatandaşlar burada toprak edinmezlerse Edir
ne'yi bırakıp gideceklerdir., diyorum, başka .yer
den mahkûm derleyip getireceklerinden bahsedi
yorlar. Evet, belki bu müesseseyi de Edirne'lilcr 
gözlüyoruz, bunu şükranla karşılarız, ama bu ge
lenler oralardaki vatandaşları zorlamıyaeaktır. 
Belki, onun iş hacmına yardımcı olacaktır. Hal
buki burada demin arzettiğim gibi, Yanıkkışla 
arazisi hemen mahallenin, dibinden başlar. Baka
na koca Türkiye'de yer mi yok? 
Fakat o vatandaş başka yerde nereden edinsin. 
Oraya 1000 kişi getirebilir, yahut 50 kişi ile ikti
fa edilebilir. Kendilerinin insafına, takdirleri
ne kalan bir keyfiyettir. Bugün 1000 kişi getire
cek, iki sene sonra 50 ye indirecektir. Elimizde 
hangi ölçü vardır. Vatandaş zor durumda kala
caktır. Bu yüzden belki de Edirne'yi bırakıp 
kaçacaktır. 

Kendileri bilerek veya bilmiyerek söylediler, 
belkide ağızlarından kaçırdılar; bunlar ırgattır 
kelimesini kullandılar. Bu vatandaşlar niçin ır
gattır, çünkü topraksızdır. Bunlara toprak ve
relim, ikdar edelim, ırgatlıktan, ortakçılıktan 
kurtaralım, belli iş sahîbi ve efendi edelim. 40 
yahut 50 çiftçi ailesinden bahsettiler. Kendilerine 
verilen rakam yanlıştır. Ben şahsan orada 250 
aile tesbit ettim. Bunlardan altmış tanesi; ta
mamen topraksızdır, üstarafı toprağı yetmi-
yenlerdir. Yıldırım, İmaret, Saraçhane mahal
leleri çiftçileridir bunlar. En çok toprağı olan 
kimesenin nihayet 15 dönüm toprağı vardır. . 
Edirne'deki bir çiftçinin 15 dönüm toprağı çok 
sayılmaz. Belki bu miktar yurdun baş
ka yerlerinde fazla sayılabilir. Ama bu
rada 15 dönüm toprak azdır. 1.5 dönüm 
arazi ile yedi, sekiz nüfuslu aile besliycıı 
kimseler vardır. . Bilmiyorum, nasıl anlatayım? 
Döne, döne tekrar ettim. Buradaki vatandaşları 
mutlaka topraklandırmak lâzımdır. Hem öyle 
atıfet kabilinden kira ile, bugün ver, sonra da 
yarın çık arkadaş ben işliyeceğim, şeklinde o va-
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tandaşlan orada barındırılmaz ve Edime bu şe*-
kilde tutulamaz arkadaşlar.... 

W. — Afyon Karahisar Milletvekili Ahmed 
Veziroğlu'ımn, Dinar İlçesinde Sıtma Savaşı Ka
nununa tevfikan 1946 yılından bu âna kadar ya
pılmış olan işler hakkında Başbakanlıktan olan 
sorusuna Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 
Dr. Kemali Bayizit'in sözUi cevabı (6/181) 

BAKAŞN — önergeyi okutuyorum.. 

6 . X . 1948 
Afyon İline bağlı Dinar İlçesinde Sıtma 
Savaşı Kanununa tevfikan 1946 yılın
dan bu âna kadar yapılmış olan işler 
hakkında Sayın Başbakan tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılması hakkında. 

Yüksek Başkanlığa 
1. — Afyon tüne bağlı Dinar İlçesinde 1946 

yılmdanberi gerek Sıtma Savaşı Komisyonunca 
küçük sây ilânı, ve Özel İdarenin yardımı, ge
rekse Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının yar
dımı ile açılan kanalların (Semtlerile ve ayrı ayrı 
gösterilmek şartiyle) .-

A) Uzunluk, derinlik ve genişlikleri; 
B) Her birinde yapılmış olan toprak hafri

yatı plân ve keşfine uygun mudur? Yani, noksan 
hafriyat yapılmış obuasına rağmen tam iş yapıl
mış gibi gösterilerek tediyatta bulunulmuş mu
dur? 

C) Yolsuzluk yapılmış olduğu Öğrenilen bu 
kanal işlerindeki tahkikat sonucuna göre, tahak
kuk eden yolsuzluklar nelerden ibarettir ve 
Hükümetin zararı ne kadardır? 

D) Yapılmış olan masrafların kâffesi yerine 
mi hareanımuştır? 

2. — 1946 danberi Sıtma Sava§ı Dinar teşkilâ
tında çalışan memurlara kaçar lira ikramiye ve
rilmiştir? Tüm olarak da miktarının açıklan
ması. 

3. — Bu kanal işlerinden dolayı iki Bakan
lık müfettişlerince yapılmış olan tahkikatın bu
günkü durumu nedir? 

4. — Açılmış olan bu kanalların birisi üze
rinde bulunan ve Dinar'ın Kızıllı Köyünde otu
ran Mevlût Yılmam 'a ait ve halen zilyedinde bulun
duğu tarlasından istimlâksiz ve değer pahası 
ödenmeden ve tarlası içindeki pancar mahsulü
nün de tazminatı verilmeden bu tarlaya kısmen 
et konularak ve pancar mahsulü de tahrip edi-
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lerek bu kanalın (Anayasa hükümlerine aykırı 
olarak) açıldığı iddia edilmektedir, doğru mu 
dur? 

5. — Adı peçen Mevlût Yılmaz'm Dinar kay
makamlığına yaptığı bir müracaat üzerine, kay
makamlıkça memur edilerek mahallinde keşif 
yapılması için Dinar Tapu memurluğu el ko
nulmuş tarlaya gönderilmiş olduğu sırada, tapu 
memurluğunea tanzim edilmiş olan. rapor ve 
kroki kaymakamlığa yollanmış, bu rapor muhte
vasının açıklanmasını; ve tanzim edilmiş olan 
krokinin de bir aynının çizili ve yazılı olarak 
1 atfedilmesi; 

(>. — tddia edildiği gibi, adı geçen tarlaya 
istimlâksiz ve bedelsiz el konularak kanal acı imiş 
ise Sayın Başbakan bu muameleyi nasıl görürler 
ve mütecasirleri hakkında ne yapmak gerekir.' 

Altı madeden ibaret bulunan sorunun, İçtü
zük ahkâmınca sözlü olarak Sayın Başbakan ta
rafından cevaplandırılmasını ve (beşinci) mad
dede zikri .gecen krokinin de çizili ve yazılı ola
rak biı- aynının gönderilmesine delâlet buyurul-
masını saygılarımla arz ve rica ederim. 

Afyon Milletvekili 
Alımed Veziroğlu 

BAŞKAN — Hükümet namına Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı cevap verecektir. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMAL! BAYÎZÎT (Maraş) — Arkadaşlarım,, 
Afyon Karahisar Milletvekili Sayın Ahmed Ve
ziroğlıı arkadaşımız, Afyon ilinin Dinar ilçesinde 
sıtma Mücadelesi bakımından yapılmakta olan 
arazi ıslahatı işleri ve bu işler yapılırken bazı 
yolsuzluklar yapıldığını soruyor. 

Suali altı madde üzerinedir. Bu suali iki kıs
ma ayırmak mümkündür. 

Birisi; ihbar edilen yolsuzluklar doğru mu
dur, Yapılan iş nedir, kanuna ve nizama uygun 
mudur, ve müsebbipleri hakkında ne muamele 
yapılmıştır ve Sıtma Mücadelesinde başarı gös
terenlere kanunen verilmesi lâzım gelen ikramiye 
Dinar'da verilmişmidir, verilmiş ise 1946 da ne 
kadar, 1947 de ne kadar verilmiştir ve kimlere 
verilmiştir? 

Sualin ikinci kısmı da bu arazi ıslahatı ya
pılırken kanallar açılmıştır, bu kanallar bir va
tandaşın tarlasından geçmiştir, tarla istimlâk 
edilmeden hotbehot tarla işgal edilmiş, kanal açıl
mıştır, vatandaş zarara sokulmuştur. Bu Anaya-
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saya aykırı bir iştir, Hükümet böyle bir muamele 
karşısında ne düşünmektedir ve ne yapacaktır ? 

Müsaade buyurursanız, her iki şıkkı da ayrı, 
ayrı izah edeyim : 

Dinarda Saz mevkii denilen geniş bir batak
lık sahası vardır. Sıtma yönünden vatandaşın 
sıhhatini tehdit eder mahiyette geniş bir batak
lıktır. Bu bataklık mahallî sıtma mücadelesi ve 
sıtma mücadelesi komisyonunca kurutulmak is
tenildi. Are 1946 da. Kabaklı ve Kızıllı arazilerin
den geçen bir kanalla Menderes adı verilen ka
nal işine başlanmıştır. Kendilerince lâzımgelen 
muamele yapılmış ve projesi de hazırlanmıştır. 
Kanalın nereden geçeceği de tesbit edilmiştir. 
Kazıkları çakılmış ve böylece küçük su sây mü
kellefiyeti dairesinde işin yapılması düşünül
müştür. Fakat isin büyüklüğü karşısında başa-
ramıyaeağmı düşünen bu komisyon Sağlık Ba
kanlığının bu husus için nakdî yardımım iste
miştir. Bedenen küçük sây işi de yapılmamış, 
küçük sây mükellefiyeti bedeni mükellefiyetler 
yerine nakdî mükellefiyete tâbi tutulmuş ve kü
çük sây mükelleflerinden dört bin liraya yakın 
bir para toplanmıştır. Sağlık Hakanlığı 1946 se
nesinde 15 000, 1947 senesinde 20 000 lira ka
dar bir parayı Dinar Sıtma Mücadele Komisyo
nu emrine, bu işin yapılması için vermiştir. Ça
lışmaya başlamış, kanallar açılmaya koyulmuş 
ve bu arada kanallar bazı vatandaşlrm tarlala
rından geçeceği için tarla sahipleri ile Sıtma Mü
cadele Komisyonu bir araya gelmişler, sıtma yö
nünden zarar ortaya konmuş, vatandaşın mu
vafakati alınmış, tarlalarından kanalların geç
mesi karşılığında kuruyacak araziden eki]) biç
mek suretiyle intifaları temin edilmiş ve işe 
başlanmıştır. 1948 senesinin Mart ayında yapı
lan bu işte suiistimaller olduğu şikâyeti gelmiş
tir. Şikâyeti yapan Dinar'ın Tekye Mahallesin
den Murat Başçı isminde bir vatandaştır. Bu şi
kâyet üzerine Sağlık Bakanlığı derhal sıtma 
müfettişlerinden birini mahalline göndermiş ve 
işi tetkik ettirmekte bulunmuştur. Yine Murat 
Başçı Bakanlığa bir telgrafla müracaat etmiş, 
bu müfettişin bitaraf olmadığını iddia etmiştir. 
Sağlık Bakanlığı bunun üzerine bir ay sonra 
l o .V .1948 de Osman Teoman ismindeki bir 
sağlık müfettişini ve içişleri Bakanlığından da 
bir müfettiş istiyerek Nâzını Öner ismindeki bir 
müfettişle beraber mahalline göndermiş ve her 
iki müfettiş mahallinde meseleyi muamele ba-
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kınımdan tetkik etmiştir. İşin teknik tarafım da 
tetkik ettirmek için müracaat etmişler ve Ba
yındırlık Bakanlığına yapılan bir müracaat üze
rine Aydın Su İşlerinden iki mühendis gelerek 
işi mahallinde tetkik etmişlerdir. 

Suiistimal yapıldığı yolundaki bu ihbar ve 
bu ihbara müstenit Sayın Veziroğlu arkadşımm 
sorduğu bahsi geçen meseleler yüksek huzuru
nuzda esefle arzedeyim ki, vaki olmuştur. 

Yapılan işte Sıtma Mücadele Komisyonu ma
lî kanun ve nizamnamelere riayet etmemiş, ba
zı işleri eksik yapmış ve eksik yaptığı bu işleri 
tamam yapmış gibi göstermiştir. Müfettişler ra
porlarında bunu tesbit etmiş ve Ceza Kanunu
nun 230 ve 240 neı maddelerine temas eden bu 
fiillerden dolayı mesele Vilâyet îdare Kuruluna 
ve Vilâyet îdare Kurulu da bu memurlar 
hakkında ve işi emaneten yapan heyet hakkında 
suçu sabit görerek lüzumu muhakeme kararı ver
miş ve suçluların, l l /VI /1948 gün ve 225/222 sa
yılı kararla yargılanmak üzere Afyon Ağır Ceza 
Mahkemesine verilmesi yoluna gidilmiştir. 

1946 da gönderilen 15 bin liranın tamamı sarf-
edilmemiştii". Bunun ancak yedi bin liraya ya 
km bir kısmı sarfedilmiş, gerisi sene sonu geldi
ği için terkin edilmiştir. 1948 de gönderilen 20 
bin liranın da 19 bin lirası sarfedilmiş, gerisi sarf-
edilmemiştir. 

Sarfedilen paralarla yapılan kanal işleri şöy
le karşılaştırılabilir: Bu, aşağı yukarı bir buçuk 
kilometrelik bir kanaldır. Kanalın derinliği 3 ilâ 
dört metredir. Genişliği 2 ilâ 3 metredir ve ağız 
genişliği 6 ilâ 8 metredir. İlk gönderilen 15 000 
liradan yapılan toprak haf ri 7 200 metre kübdür. 
Sarf edilen para ile hafredilen toprağın maliyeti 
ölçülürse bir metre kübünün bir liradan aşağıya 
yapılmış olduğu meydana çıkmaktadır. 

1948 senesinde sarf edilen para ile 10 039 met
re kübünün hafriyatı yapılmıştır. Yeni yapılan 
hafriyatın metre kübü bir sene evveline naza
ran dan*1 pahalı olarak 191 Uı.msa mı^bnuştui'. 
Bunu a*'.r't tmekle yapılan işm ueııss olduğunu, 
düzgün . apıldığım -fade etr.:ek istemiy'>ır,m. İş
te kanun ve nizama uymıyan ve zatı maslahatta 
suiistimali meydana koyan maalesef bazı nok
talar vardır ve suçlular adalete teslim edilmişler
di!. 

îşin ikinci kısmına gelince; 
Tarlasından kanal geçen bir vatandaşın top-
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rağı istimlâk edilmeden, hodbehot zorla kanal a-
çıldığı şeklinde bir iddia geldi bendenize. 

îlk konuşmamda da arzettim, Sıtma Savaş Ko
misyonu, tarlasından kanal geçen vatandaşları 
toplamış, onlarla bir mutabakata varmıştır. Mu
tabakatın olması da tabiî lâzımdır. Cünki, köylü 
vatandaşın dahi hergün sıhhatini kemiren hil
âfetin ortadan kaldırılması için tarlasından el
bette kanalın geçmesine razi olur. Çünki verdiği 
toprak karşısında, kurutulan araziden intifa hak
kı kendilerine verilmektedir. Arazisinden rızası 
hilâfına kanal geçirildiğini iddia eden Kızıllı 
köyünden Mevlût Yılmaz ismindeki vatandaştır. 
Bu vatandaşla, baştan mutabakata varıldığı hal
de her nedense bir sene sonra Bakanlığımıza ve 
Maliye Bakanlığına şikâyet etmiştir; benim tar
lamdan rızam hilâfına kanal geçirdiler, demiştir. 

Yüksek Heyetinize bir noktayı arzetmek iste
rim ki, bu vatandaşın tarlasından hakikaten 1946 
da zorla kanal geçirildi ise kendisinin mahkemeye 
müracaat etmesi, tedbiri ihtiyati alması ve işe o 
anda mâni olması gerekirdi. Vatandaş nedense o 
yola gitmemiş, ancak bir sene sonra Bakanlıklara 
müracaat yapmıştır. Bunun üzerine tekrar Sağlık 

Müfettişi ve alâkalılar tahrik edilmiş, mesele sorul
muştur. Dosyasında mevcut malûmata göre bu va
tandaşın on bir dönüm arazisi vardır, tapu 
kaydına göre arazinin yanıbaşı meradır. 
işi yapan ve suçlu olarak mahkemeye tevdi 
edilen Sıtma mücadele Komisyonu demektedir 
ki, biz bu ada-nını tarlasından geçmedik, tapu 
kayıtlarına göre 11 dönüm arazisinin dışında 
olan meradan geçtik. Halbuki vatandaş iddia 
etmektedir ki, benim tapulu arazimden geçti
ler. 

Mahallî kaymakamlık tapu memuruna ve bir 
fen memuruna meşeliyi tetkik etmek üzere emir 
vermiştir. Tapu memuru, gitmiş, mahallinde 
tetkikat yopmış,. ve arkadaşımızın istediği bir 
krokiyi de vererek şu mütalâayı eklemiştir: 
Filhakika tapu kaydına göre bu vatandaşın 
tarlası 11 dönümdür, fakat tapuda dönüme iti
bar edilmez, hududa itibar edilir. Hudut itibar 
edildiğine göre geçen kanal bu vatandaşın ara
zisini ikiye bölmüştür demektedir. 

Gerek Bakanlık mensupları, gerek işi son 
defa yeniden tetkikke giden Sağlık müfettişi 
ve gerekse vilâyet bu vatandaşa, kaybettiği ara
ziye mukabil başka araziden intifa hakkı ver
mek suretiyle ve sulhen işi halletmek teşebbü-
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sünde bulutımuşlarsa da bu vatandaş menfi ce
vap vermiş ve asla sulha yanaşmamıştır. Bu 
takdirde yapılacak iş el betteki mahkemeye 
müracaat ve mahkemeden bir karar alarak 
uğramış olduğu zarar ve ziyanın müsebbipleri 
tarafından kendisine verilmesini teminden iba
rettir. Defalarca vatandaşa mahkemeye müra
caat etmesi tebliğ edilmiş olmasına rağmen bu 
ane kadar mahkemeye müracaat etmemiştir. 

En nihayet vilâyet, mahkemeye müracaat et
mesinin Bakanlığımız tarafından bu vatandaşa 
bildirilmesini istemiştir. Bakanlığımız da son 
defa vatandaşa bu şekilde müracaat etmiştir. 

Hazinenin zararı meselesine gelince: 
Belki lüzumsuz sarfiyat dolayısivie Hazine

nin. zararı vardır. Fakat bunu Sağlık Bakanı 
olarak bizim, bakıp çıkarmamıza imkân yoktur. 
Bununla beraber Maliye Bakanlığına, bizim 
böyle bir neticeye vardığımızı, kendilerinin 
Hazinenin bu işten zarara uğrayıp uğramadığı
nı tetkik etmelerini ve ona «öre harekete »öl
melerini yazmış ve istemişizdir. 

Sual hakkında daha geniş teferruata girme
den dosyada mevcut birtakım, rakamlar ve ya
zılardan'bahsetmeden vereceğim malûmat bundan 
ibarettir. Fakat şunu Yüksek Heyete ve Sayın 
arkadaşım Veziroğlu'na arzetmek isterim ki; 
1926 danberi faaliyette bulunan Sıtma Mücadele 
Teşkilâtı, son birkaç, sene içerisinde çalışmaları -
um en parlak neticelerini vermiştir. Türk Milleti 
ve hattâ dışardan gelen ecnebi mütehassıslar da
hi bu çalışmayı çok müspet ve çok verimli bul
muşlardır. Biraz evvel, Sayın Edirne Milletve
kili arkadaşım da bu yüksek kürsüden bunu ifa
de etmişler ve bu işin mesuliyetini üzerine alan 
bir arkadaşınıza en büyük mükâfatı vermişlerdir. 
Evet; sıtma mücadelesinde tek suiistimal vakası 
vardır. Vaka olmamıştır, demiyorum. Olmuş
tur, zamanında müfettişler müdahale etmişler ve 
iş mahkemeye intikal etmiştir. 

Hükümet yönünden artık, sanırını ki, bu mev
zuda yapılacak bir şey yoktur. Sayın Veziroğlu 
arkadaşımızın mevzuu, böylece, zamanında müda
hale edilmiş bir hâdise olarak kabul etmesini ve 
çok parlak çalışan, iyi sonuçlar veren ve her ta
rafta canla, haşla hakikaten hır Türk Çocuğuna 
yakışır şekilde feragatli mesai sarfederek Türk 
Vatandaşını sıtmadan kurtarmak için geceli gün 
düzlü emek sarfeden arkadaşlar hakkında, sanki 
sıtma mücadelesinde suistinudler oluvormus gibi 
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bir hava yaratılarak bu arkadaşların çalışma gü 
cünü kırmak yoluna gitmemesini ve gitmemenizi 
hassatan rica ederim. Mâruzâtım bundan iba
rettir. 

ALİM Kİ) VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
—- Sayın arkadaşlar, sorumu cevaplandıran Sayın 
Sağlık Bakanına teşekkür ederim. Ancak, Halk 
Partisi hüküm eti erinin vatandaş haklarını hiçe sa
yarak Anayasa hükümlerini nasıl ayaklar altına 
aldıklarını şimdiye kadar birçok defalar, bu Yük
sek kürsüden belirttiğimiz gibi, bugün de sıtma 
âfeti için savaş yapmaya mahsus kanunla, vatan
daşlara küçük sây mükellefiyeti tahmil edilirken, 
mülkiyet haklarının Anayasa hükümlerine rağ 
men Halk Partisi hükümlerince nasıl ihlâl edildi
ğini sınıf gözetmek, zümre kayırmak, yolsuzluk
lar, kanunsuzluklar yapıldığını ve diğer taraf
tan Özel İdare ve Sağlık Sosyal Yardım Bakanlı 
ğmca yapılan yardım paralarının nasıl becerik
siz ve kötü niyetli kimseler elinde har vurup har
man savurduğunu bir defa daha misalleri ve ve
sikaları ile Yüksek Meclise ve Türk umumi efkâ
rına duyurmak için mâruzâtta bulunacağım. 

Sayın arkadaşlar, seçim bölgem olan Afyon'a 
bağlı Dinar İlçesinde, Sıtma Savaşı Komisyonun
ca ittihaz olunan S Haziran 1946 tarih ve 1 sayılı 
karara göre : 

Dinar kasabasının içinden kaynıyan Büyük 
Mederes'in durgunlaşmasına sebep olan kanal 
zikzaklarının ıslahı için (sınıf ve zümre farkı gö
zetilmek suretiyle) vatandaşlara kanunsuz olarak 
küçük sây mükellefiyeti tahmil edildiğinden, en 
son olarak 25 . X . 1946 tarihinde Başbakanlığa 
şikâyette bulunan vatandaşlara; Afyon Valiliği
nin de mütalâası alınmak suretiyle Sağlık ve Sos 
yal Yardım Bakanlığından verilmiş olan 18 Ara
lık 1946 tarihli cevaplarında: 

(Suma Savaşı Kanununun hükümleri uyarın
ca, sıtma savaş bölgesi olarak tesbit ve ilân edilen 
Dinar İlçesi halkının sağlığının korunması için, 
kurutulmasına başlanan bataklık işinin, başından 
sonuna kadar kanuni mecrada devam edegel-
mekte olduğunu ve yurdumuzda sıtmanın yok 
edilmesine matuf olan bu ödeve, müştekilerin 
de seve seve katılmalarını) teşvik eder mahi
yette bildirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; vatandaşların sınıf 
ve zümre farkı gözetmeden uygulanacak sıtma 
savası ınükellefivetlerini, memnuniyetle ifa ede-
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çeklerine hiç şüphemiz yoktur. Faka*, Dinar 
Sıtma Savaşı komisyonunun «sınıf ve zümre 
farkı gözeterek» 4871 sayılı Kanuna, aykırı al
dığı kararı, yapılan şikâyete rağmen Sağlık 
Bakanlığının, demin arzettiğim şekilde cevap 
vererek kanuna aykırılık »örmemesine, cidden 
hayret etmek lâzımdır. Çünki, hemen, arzetme-
liyim ki. Bakanlığın d alı i doğru bulduğu bu ka
rara razı olmıyan vatandaşlar, nihayet Danış
ta ya açtıkları dâva üzerine 6 ncı Dairece 7 Şu
bat 1948 tarihli kararı ile «mezkûr komisyon 
kararındaki yolsuzluklar aşikâr olduğu» mucip 
sebepleri, ile bozulmuş olduğundan, bozulan bu 
karara rağmen, yapılmış olan işler baştan sonu
na kadar kanunsuz olarak devam ettirilmiş ise-
<lo. takyit, edilen konuşma vaktimi israf etme
mek için, şimdilik bunun üzerinde fazla dur-
mıyacağım. Bu karardan, malûmatlar olması lâ
zım gelen Hükümet, gerekiyorsa ve kendilerine 
düşen bir vazife olduğuna inanıyorsa, İm ciheti 
ayrı bir konu. yapabilir. 

Şimdiı Menderes kanalındaki kavislerin iza
lesi için, Dinar'da birkaç yerde çalışmış olan 
küçük kanallardan, bilhassa «Akharem» mev
kiindeki kanalda yapılan suistinıal yüzünden 
vatandaşların Bakanlığa, şikâyette bulundukla
rına muttali olduğum gün, birinci sayın. Saka 
Hükümeti zamanında, sayın eski Bakan I'ehçet 
i z 'dan , bu meselenin tahkik ettirilmesini rica 
etmiştim, bunun, üzerine gerek kendi Bakanlık 
Müfettişini gerekse Mülkiye Müfettişinin de şi
kâyet mahalline izamına gösterdiği gayretten 
dolayı Sayın Behçet Uz'a teşekkür borcumu ar-
zetmek'le beraber bu müfettişlerin dahi, tahki
kat vazifelerini lâyikıyle ifa etmediklerini, be
lirtmeyi bir vazife sayarım. 

Muhterem arkadaşlar, açılan kanalların yan 
cidarları doldurulması ve eski kanalın kapatıl
ması lâzım iken, bunlar yapılmıyor, yaptırılmı
yor ve binlerce metre küb noksan toprak haf
riyatı yapılmış olmasına rağmen, hilafı hakikat 
tanzim edilen raporlarla keşif ve plânına uy
gun iş yapılmış gibi tediyat yapıldığı. Sayın 
Bakanın da izahlarından anlaşılmıştır. Görevini 
kötüye kullananlar bakında kanuni takibat ya
pıldığı anlaşılmaktadır. Fakat, müfettişlerin bu 
tahkikatı, "mahallinde icra sırasında, Hilmi 
Çağlar ve Cevdet Emekli imzasiyle 10 Nisan 
1948 gününde Sağlık Müfettişine verilen bir di
lekçede Sıtma Savaş Komisyonunun kanunsuz-
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j hıkları hakkında delilleriyle gösterilerek yapı

lan şikâyet nazara alınmıyor, tahkikat yapılmı
yor, ve hattâ Anayasa gereğince müştekilere 
verilmesi zaruri olan cevaba dahi tenezzül edil
miyor. Bundan başka, Dinar'ın Kabaklı köyü 
civarında açılmış olan diğer bir kanalın; Kızıllı 
köyünden Mevlût Yılmaz'm mahsul ekilmiş 
tarlasına istimlâksiz, bedelsiz ve tazminatsız va-

I zıyed edilmek suretiyle, Sıtma Savaş Komisyo
nunun, Anayasa hükümlerine aykırı olarak iş
lediği bu suç hakkında, kanuni kovuşturma ya%-
pılmasma dair, tarla sahibi de Sağlık Müfetti
şine ve Dinar kaymakamlığına şikâyette bulun
muştur. 

Bu şikâyet üzerine, güya, bu hususta tetki-
kat yapan müfettiş raporuna istinaden, Sağlık 

I ve Sosyal Yardım Bakanlığından müşteki tarla 
I sahibine yapılan 19 Haziran 1948 tarihli tebli

gatta: (Mevlût Yılmaz'in tapu kaydına nazaran 
11 eski dönüm tutarından olan tarlasının, ka
nal geçirilerek ikiye bölünmesinden sonra yalnız 
bir parçasının eski dönüm miktarında olduğu 
anlaşıldığı, ve buna rağmen mağduriyetine 
meydan verilmemek üzere - diğer köylülere ya
pıldığı gibi - kanalın geçmesinden dolayı, kay-

I İlettiği kadar yeri eski kanaldan ıslah ederek 
ekip biçmesi, kendisine mahallî komisyonca teb
liğ edildiği, ve bu kurutma ameliyesinde hiçbir 
vatandaşın mağduriyetine sebebiyet verilmedi
ği, ve bu durum karşısında Bakanlığı ilgilendi
ren bir cihet görülmemekle, iddia olunan hak
larını meydana çıkarmak için, mahkemeye mü-

I racaat mecburiyetinde olduğu), bildirilmiştir. 
Arkadaşlar; şimdi Türk köylüsünün ced-

I dinden intikalen 35 yıldanberi tapu ile tasarruf 
I ettiği ve halen muarazasız ve müdahalesiz zilyedi 
| bulunduğu, mahsul ekili tarlasından hodbehot 
j Anayasanın 71 ve 74 ncü maddelerine sarahaten 
j aykırı olarak ve kanunları evleviyctle tatbik ile 
î mükel lef bulunan Hükümet tarafından, vatandaşın 
ı tapulu tarlası, istimlâksiz bedelsiz ve tazminat

sız olarak zorla elinden alınıyor. «Köylünün işini 
gücünü bırakacak vakti olsa bile mahkemeye dâva 

i açıp Hükümetle uğraşmaya muktedir olup olma-
J dığı da düşünülmeden, ondan sonra da» git mah

kemeye hakkım ara, deniliyor. 
i Bu ne kadar acı bir hakikattir ki, (Arazisi 
i olnııyan veya yetmiyen çiftçileri ve çiftçilik 
; yapmak istiyeııleri aileleriyle birlikte geçimle

rini sağlıyacak ve iş kuvvetlerini değerlendirecek 
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ölçüde toprağa sahip kılmak için) Yüce Ka- i 
mutayııı çıkardığı Toprak Kanunu nerede kaldı?» | 

Her iki Bakanlık müfettişleri acaba Tapu 
Kanunun 30 neu maddesinden malûmatlar de
ğil midirler? Buna ihtimal vermiyorum. Mak- j 
satları Komisyonda bulunanları himaye için te-
cahülden gelerek lâzımı veçhile takibat yapma 
maktır. 

Tapu Kanunun 30 ucu maddesi aynen şöyle
dir : 

«Plân ve resmî mesahaya istinat etin iyen gay
rimenkul mallarda eskidenberi malûıu ve muay
yen olan hududa itibar olunur» denilmektedir. 

SAİT KOKSA L (İsparta) — Maddenin geri
sini okuyun. 

(11. ALI RİZA ARTUNKAL (Manisa) — 
Sıtmadan ölsünler. 

SAİT KOKSAL (İsparta) — Maddenin geri
sini okuyun. 

AIIMEI) YEZİROĞLC (Deavmla) — Mad
denin gerisinin bu işle ilgisi yoktur. 

SAİT KOKSAL (İsparta) — Yardır. 
AIIMEI) VEZİROĞLU (Devamla) — Elim

deki tapu senedi 1329 tarihlidir. Ye buna göre 
kaymakamlıkça belediye kalfasına ve ayrıca ma
hallinde tapu memuruna yaptırılan kroki!erdeki.. 

SAĞLIK YE SOSYAL YARDIM BAKANI 
Dr. KEMALİ BAYİZÎT (Maraş) — Aynı kroki 
bende de vardır. 

AHMED VEZİROĞLU (Devamla) — Aynı 
değü. Tapu memurunun yaptığı başkadır. Hu
dut tapu senedindeki hududu göstermektedir, bu 
hudut içinde Tapu Kanununa göre ister 11 dö
nüm isterse daha fazla miktarda olsun | Tapu 
memurunun raporiyle de açıklandığı gibi] bu 
tarlanın maüki Mevlût Yılmaz'dır. Bu misal ile 
yalnız vatandaşın mülkiyet hakkına Hükümet ta
rafından yapılan tecavüzden bahsettim. Halbuki 
aynı şekilde muameleye mâruz kalan mütaaddit 
vatandaşlar mevcuttur ki, her birinin hâdisele
rini arzetmeye vakit müsait değildir. Bu sebep
lerle diğerlerinin izahından şimdilik vazgeçi
yorum. 

Yalnız, Sağlık Bakanlığından Mevlût Yılmaz a 
yapılan, tebligatta «Müfettiş raporuna istinaden 
zikredilmiş olan - kurutulan eski kanalın batak
lığından, tarla sahiplerine mahallî komisyonca 
yer terkedildiğinden» bahsedilmektedir. 

Müfettişler bu yerleri görmüşler midir? Ben 
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gittim ve bu yerleri tetkik ettim, eski kanalın 
birçok yerlerinde kurutulan birşey göremedim. 
Çünkü, eski kanal doldurulmadığmdan, Men
deres çayı yeni kanala tamamiyle çevrilememiştir. 

Müfettişler hakikat üzerinde durmak isteme
mişlerdir, bu kanalın doldurulup tarla haline 
getirilmesi için Dinlerce lira sarf etmek lâzımdır, 
işte, mülkiyet haklarına tecavüz edilen Türk çift
çilerine terkedildiği bildirilen, yerler burasıdır. 

Demin arzettiğim gibi, Bakanlığın tarla sa
hibine cevap vermekle (sanki çocuk kandırır 
gibi, kanuna uymıyan ceffelkalem cevapları) in
sana hicap vermez mi? 

Netice; demek oluyor ki, bizde tasarruf, mül
kiyet hakları teminat altında değildir. Arzetti
ğim misaller bunu göstermektedir. 

Sonra; sıtma savaş işlerinden dolayı vazifele
rinde büyük başarı gösterip ikramiyeye müstahak 
olanlar var idi ise, Sıtma Savaşı Kanununun 19 
ucu maddesi sarahatine göre, tevzii gerekirken; 
| Dinar'daki şu manzaradan sonra] ve hem de ka
nunun hükümlerine aykırı olarak ikramiyeye 
müstehak olmıyan 3 - 4 kişi, kayrılmak gayesiyle 
beşer yüz lira ile taltif edilmişlerdir. 

Bir taraftan suiistimal, diğer taraftan da 
üstelik olarak ikramiye verilmesini nasıl bulur
sunuz? 

Sayın arkadaşlar, işte bu sebeplerle hatırıma 
gelen ve bundan on gün evvel Sayın Cumhur 
Başkanının Büyük Millet Meclisimizin açılma tö
renindeki nutuklarında; «Siyasi parti olarak ve 
fert olarak Cumhuriyet kanunlarına daima ria
yetkar olmayı esas umde saymak lâzımdır. De
mokrasinin ve Devlet mevcudiyetinin baş şartı 
kanunlara riayetten ayrılmamak, ayrılmayı dü
şünmemektir.» diye işaret edilen sözlerini, her
kesten evvel iktidarda bulunan Hükümetin, ka
nunları tatbik ve vatandaşlara uygulama sıra
sında Sayın Cumhurbaşkanının bu nasihatlarmı 
evleyiyetle dikkat nazarına almalarını lüzumlu 
bulurum. 

Sayın arkadaşlar; Tekrarında fayda vardır 
diye arzediyorum ki; Anjayasa hükümlerini ihlâl 
eder hareketleriyle, Türk çiftçisinin tasarruf tın
da bulunan topraklarına, hayırlı ve faydalı 
maksatlarla çıkan kanunları tatbik ederlerken, 
Hükümet namına hareket edenlerin, tecavüzkâr 
hal ve vaziyetlerden kaçınarak; mukaddes saydığı 
toprağına bağlılığı herşeyden üstün tutan Türk 
köylüsüne memurların zulüm yapmamaları huşu-
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sunun; ve Anayasa hükümlet'ini ciğniyenlei'iu 
hakkında derhal kanuni koğuşturma yapılması
nın teminine yüksek nazarınızı bir defa daha çe
kerek, sözlerime son veriyorum. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM. HAKANI 
KEMALİ BAYİZİT (Maraş) — Efendim, arka
daşımın sorusuna ben hadiseyi olduğu gibi ha
kikate tamamen uyarak ve bütün açıklığiyle 
cevap verdim. Yüksek Heyeti tenvirde' ve hâdi
seyi efkârı umumiyeye bildirmekte hiçbir mah
zur görmedim. Suçlular adalete teslim edilmiş- j 
lerdir. Böyle olduğu halde Veziroğlu arkadaşım, i 
evvelce yazdığı yazısını tekrar ele alarak, İm 
arada, müfettişler iyi iş görmemişlerdir, bitaraf 
çalışmamışlardır, Anayasa hakları çiğnenmiştir, 
vatandaşın mülkiyet hakkı tanınmamıştır gibi 
mevzudan bir polemik ve politika konusu ola
rak tekrar bahsettiler. Sayın Yeziroğlu arkada
şıma rica ediyorum, ben bu biçim konuşmadım. 
Müfettişler eğer işi iyi görmeselerdi ve kendi 
ifadesine aynen uyarak arzedeyim ki, hakikat 
üzerinde durmasalardı esas meselede bir soy 
yoktur, der geçerlerdi. Bu kadar dürüst çalışan 
arkadaşlar, vazifelerini iyi görmemişlerdir, diye 
nasıl diyebiliriz .' 

İkramiye meselesine gelince: Sıtma Mücade
le Kanununun. 19 ucu maddesine göre her sene 
sonunda sıtma mücadelesinde faaliyetleri görü
lenlere nakdî ikramiye verilir. Bu ikramiyeler 
sıtma mücadele bölge başkanının inhası ve vi
lâyetin tasdiki ile Bakanlığa gelir, Bakanlık da 
bunlara gereken ikramiyeleri gönderir. İkramiye 
diye arkadaşımızın bahsettiği bütün mevzu şu
dur, arzediyorum : 

Dinar'a 1940 senesinde .'150 lira ikramiye 
gönderilmiştir. Bunun 250 lirası Dr. Hasip Da-
yıoğlu'na verilmiştir, sıtma mücadele doktoru. 
100 lira da Mehmet Ali Sarhan adında sıtma 
savaş koruyucusuna verilmiştir 1940 da. 

1947 de 1250 lira tevzi edilmiştir. Bu 1250 
liranın .'»00 lirası Dr. Hasip Dayıoğluna, 400 li
rası Dinar Kaymakamı Baki Başar'a, 400 ürası-
da Dinar Belediye Başkanı Ali Yeziroğluııa, 150 
lirası da Dinar Sıtma Savaş Sağlık koruyucusu 
Mehmet Ali Sarkan'a verilmiştir. 

Şimdi arkadaşım diyor ki : Bir taraftan yol
suzluk varken, bir tarafdan neden bu ikramiye
ler verilmektedir ? 

Arkadaşlarım; yolsuzluk iddiaları sübut bul-
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nıadıkça, yolsuzluktur diye kabul edemeyiz. Esa
sen bu iş yalnız bir arazi ıslahı işi değildir; sıtma 
mücadelesi denilen mevzu değildir, köylerin sıt-
m mücadelesi de şehirlerin sıtma mücadelesi de 
buna dâhildir, daha birçok işleri vardır. Bu ar
kadaşlar çalışmışlardır, vilâyet tasdik etmiştir, 
bu ikramiyeler verilmiştir. 

Sözlerimi bitirirken Sayın Veziroğlun'dan 
tekrar istirham ediyorum, Sıtma mücadele teş
kilâtı iyi çalışan, iyi işliyen bir teşkilâttır. Ak
sini iddia etmekle daima hakikatları ortaya ko
yarak münakaşa edebiliriz; fakat burada politika 
mevzuuna geçerek arkadaşları rencide etmive
lim, bunu rica ediyorum. 

AHMED YEZIROÖLU (Afyon Karahisar) 
- - Bazı kötü eller vardır, ben bundan bahsedi
yorum. Yoksa komisyon iyi çalışabilir. 

Dr. SAİM ALÎ ÜÎLEMRE (Rize) — Tazmi
nat kabul etmemiş, mahkemeye gitmiştir bundan 
artık ısrar ne demektir? 

AHMED VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) 
Ben bn kötü işlere Hükümet vezıyed etsin di

yorum, Doktor sen ne söylüyorsun.'.... 

11. - - M araş Milletvekili Dr. Kâmil İdil'in, 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde yapı
lan seçim hakkında Başbakanlıktan sözlü sorusu 
(6/m) 

BAŞKAN —- Dr. Kâmil burada mı? (Yok 
sesleri) 

O halde geçiyoruz. 

12. --- Tokad Milletvekili Recai Güreli'nin. 
Demokrat Parti Genel Başkanının Ktristal Ga
zinosunda vermiş olduğu bayanat hakkındaki so
rusuna Başbakan Hasan Saka'nın sözlü eevabı 
(6/183) . 

Yüksek Başkanlığa 
'Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Oelâl 

Bayar 20 Eylül 1948 günü Beyoğlu Kıristal Ga
zinosunda Demokrat partililerin bir toplantı
sındaki konuşmalarında: 

Biz gürültüden, şamatadan uzak ciddî insan
larız, bu sebeple Seçim Kanununun değiştirilme
si yoluna gittik. Bu sahadaki mücadelelerimizin 
bir neticesi olarak Kanunu değiştirdiler. Fakat 
bu değişiklik bizi tatmin etmedi. Çünkü 21 
Temmuz seçimlerinden evvel de bize aynı temi
natı vermişlerdi. Netice hepimizin malûmudur. 
Onun için artık sözden bıktık, fiilî hareketi 
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bekliyoruz. Seçim Kanunun sağlam esaslara is
tinat ettirilmesini istiyoruz. Koalisyon kabinesi. 

Başvekilin beyanatı var. Kanunun mükem
mel olduğunu söylüyor. Halbuki sırf seçim dev
resine münhasır olmak üzere bir koalisyon ka
binesi yapacaklardır. Dahiliye ve Adliye Vekâ
letlerine Demokrat »"Partiye vereceklerdir, bu da 
yapılmadı. 

Dediği Cumhuriyet Gazetesinin 27 Eylül 
1948 tarihli nüshasında intişar etti. Demokrat 
Parti Genel Başkanı ile böyle bir sözleşmede bu
lunuldu mu? Bu beyanatın mahiyeti nedir? 

Sayın Başbakanın bu konuda sözlü olarak 
tenvir etmelerini rica ederim. 

Tokad Milletvekili 
Recai Güreli 

BAŞBAKAN HASAN SAKA (Trabzon) — 
Arkadaşlarımızdan Recai Güreli bir gazetede gör
düğü bir havadis üzerine Hükümetten, bu hava
disin aslı var mı, yok mu? diye soruyor. Müsaade 
ederseniz mevzua maksur olmak üzere kısaca 
maruzatta bulunacağım. 

Sayın arkadaşımızın istinat ettiği şey 27 
Eylül tarihli Cumhuriyet Gazetesinin karşı Par
ti Lideri Sayın Celâl Bayar'a atfen neşrettiği 
bir malûmattır. Halbuki o gazetenin ertesi gün
kü nüshasında; bir gün evvel yazılan yazının 
Demokrat Parti Lideri Sayın Celâl Bayar'ın be
yanatına tamamen mutabık olmadığına dair 
bir tavzih çıkmıştır. 

Aynı mevzuu yazan diğer bir gazete de, 
Vatan Gazetesinde, Cumhuriyetin 27 Eylül nüs
hasında Celâl Bayar'a atfen yazılan meal iti
bariyle çok farklı bir yazı da vardır. Celâl 
Bayar'ın, Cumhuriyetin 27 Eylûll tarihli nüs
hasında yazılan tarzda bir şey söylemediği di
ğer gazetelerde vardır, aynı zamanda neşriya
tı ertesi günü çıkan Cumhuriyet Gazetesi bunu 
tavzih etmiştir. Bayar'la her hangi bir Koalis
yon fikri veya şu veya bu Bakanlığın seçim te
minatı olarak Demokrat Partili arkadaşlarımıza 
terki hakkında aramızda hiçbir şey görüşül
düğü vâki değildir. Hattâ Ben Cumhurbaşkanı
na da bu meseleyi arzettim. Bir arkadaş Cum
huriyet Gazetesinin 27 Eylül tarihli yazısına is
tinat ederek böyle bir şey rica ediyor-; benim 
bilmediğim ve Devlet Başkanı ile karşı Parti 
arasında böyle-bir konuşma oldu mu diye ken
dilerinden de sordum. Katiyen böyle bir şey 
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aramızda konuşulmuş değildir dediler. Binaena
leyh ne Cumhurbaşkanı ile ve ne de benimle, 
doğrudan doğruya ne Celâl Bayar'la ne de De
mokrat Parti erkânı ve reislerinden birisiyle 
böyle bir şeyin konuşulduğu vâki değildir. 

Böyle bir vaziyetin olmadığına arkadaşımı 
ikna edebildiysem sözlerime başka bir şey ilâve 
etmiyeeeğim. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

RECAİ GÜRELİ (Tokad) — Muhterem ar
kadaşlarını; şimdi Yüksek Huzurunuzda okunan 
sözlü sorum sarih olduğundan kıymetli vaktinizi 
almamak için tekrarlamaya lüzum görmüyorum. 
Hepinizce bilindiği gibi koalisyon kabineleri esas
lı bir değişiklik ifade etmekte olduğuna göra 
bu şekil daha ziyade nispî temsil sistemi cari 
olan memleketlerde tatbik edilebilir, (öyle şey 
yok sesleri). Bu aynı zamanda Parti Tüzüğü ve 
programını ilgilendirir bir mevzudur. Binaen
aleyh" Sayın Hasan Saka'nın mensup olduğumuz 
Partimizin program ve Tüzüğü hükümleri dışın 
da bir teklifte bulunamıyacakları tabiîdir. Bu 
konuda beni tenvir ettikleri için kendilerine te
şekkür ederim. 

Arkadaşlar; sözlü sorunun asıl »saiki şudur: 
Bendeniz o sıralarda İstanbul'da -idim. O gün 
yani Demokrat Partinin Kristal gazinosundaki 
toplantısından sonra oradan çıkan çok eski arka 
daşlardan iki tanesi tesadüfen -benim oturduğum 
gazinoya geldiler. Orada bu beyanattan bahset
tiler. O beyanattan şuna sahip olmuşlar: Acaba 
iki parti arasında bir muvazaa mı vardır ki, Sa
yın Celâl Bay ar bunu orada böyle söyledi? 

Bendeniz kendilerine dedim ki, hayır, böyle 
bir şey yoktur, vâki değildir. Esasen bugün ye
ni atıldığımız demokrasi hayatını zedeliyeceği 
için böyle bir şeyi mevzu ubahis etmemeniz hayırlı 
olur. 

Fakat arkadaşlar, ertesi günü bu söylenenleri 
Cumhuriyet gazetesinin 28 tarihli nüshasında 
aynen gördüğüm için daha çok dikkat. nazarımı 
celbetti. Filhakika Cumhuriyet gazetesinin da
ha ertesi günkü nüshasında yani 29 tarihli nüsha
sında şöyle bir yazı çıktı; Demokrat Parti İstan 
bul İl İdare Kurulunda şu mevzuubahis oldu, De
mokrat Parti Başkanı Celâl Bayar dün Kristân 
gazinosunda, Parti mensupları huzurunda yaptığı 
konuşmanın bazı yerleri, acele ile olacak 
yanlış zaptedilği ve bazı yerlerinin de şekli
nin değiştiği ve mâna üzerinde tesir yapacak ka-

— 69 



B. : 4 10 . ] 
dar kısaltıldığı görülmüştür . Bu cihetin gazete
nizde tavzihini rica ederiz. 

Fakat arkadaşlar, bu yazı sarih olmadığı ve 
aradan bir ayı mütecaviz zaman geçtiği hakle ne 
Başkan ve ne de Hükümetçe tekzibe uğramadı bu 
kafalarda bir (?) istifam uyandırabil ir . Ben bu 
istifhamı silmek için Sayın Başbakanın verdiği 
izahatı ta tminkâr buluyorum. Kendilerine müte 
şekkirim. Sayın Cehil Bayar arkadaşımın da 
bu hususta, beni af buyurmalar ını rica ederim. 

CULÂL BAYAR (İstanbul) —Bendeniz in de 
bu hususta söz söylememe ihtiyaç var mı Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN —• Konuşmayı şahsınızla alâkalı 
telâkki ediyorsanız size de söz veririm. 

C E L Â L BAYAR (İstanbul) — Heyeti Umıı-
miyeyi bu mesele hakkında tenvir etmek ihtiya
cı varsa ben de birkaç kelime söyliyeyim. 

BAŞKAN — Tavazzuh etti. 
C E L Â L BAYAR (Devamla) — Ben Başba

kanın sözlerine ayrıca bir şey ilâve etmek ihti
yacım duymuyorum.. Yalnız şunu söyliyeyimki... 
(Kürsüye sesleri); Benim sözlerim muhtelif gaze
telerde muhtelif surette çıkmıştır. Bunun üzerine 
ertesi gün gazetelere bir tavzih verilmiştir. Top
lantımızda bulunan muhabir arkadaşlarımıza ser
zeniş etmek için söylemiyorum. (Kürsüye sesleri.) 
Gazeteciler bizim misafirimizdi. Kendilerine yer 
de tahsis edememiştik. 

Bundan dolayı bazılarının muntazam not tu
tamadıkları anlaşılmıştır. 

Normal bir zamanda Koalisyon, kabinesi iste
mek muhalif bir par t i için kendisinin intiharını 
talep etmektir ki biz ne doğrudan doğruya ne de 
bilvasıta Muhterem. Hükümet erkânı ve ne her
hangi bir kimsi1 ile bu yolda, bir temasımız olma
mıştır. 

Faka t seçim zamanına münhasır olmak üze
re sadece seçim emniyetini sağlamak için müte-
lâaım>: vardır bir mütalâa olarak söyledik icap 
'ettiği zaman söyl iveceğiz. 

BAŞKAN -— Başka soru. var, ona geçiyorum. 

İH. — Tokad Millet ve kili Recai Güreli'nin, 
siyasi ve (/ayrisiyasi teşekküller tarafından 
tertip edilen eşya piyangoları hakkındaki soru
suna îçişleri Bakanı Münür Ifüsrev Gölc'nin söz
lü cevabı (6/184) 

Yüksek Başkanlığa 
Siyasi ve gayrisiyasi teşekküller ta raf ından 
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eşya, piyangosu ter t ip edilerek biletleri satışa çı
karılmakta ve halka satı lmaktadır . 

Eşya piyangosu tert ibi halen mer ' i olan cem'i 
ianat Nizamnamesine göre ancak kanunda yer 
alan hayır cemiyetleri için mesağ vardır . Kanuna 
aykırı olan bu harekete Hükümet , neden kayıtsız 
kalmaktadır . 

Bu. konu üzerinde İçişleri Bakanının düşün
celerini sözlü olarak bildirmelerini saygılarımla 
rica ederim. 

Tokad Milletvekili 
Recai Güreli 

İCİŞLLHİ BAKANİ MÜNİR HÜSREV GÖ
LE (Erzurum) — Sayın a rkadaş la r ın ı ; Tokad 
Milletvekili sayın Recai Güreli arkadaşımızın 
siyasi. ve gayrisiyasi teşekküller t a ra f ından 
te r t ip edilen, eşya piyangoları hakkındaki sözlü 
soru önergesini cevaplandır ıyorum : 

Siyasi, ve gayrisiyasi teşekküller ve hakiki. 
şahıslar iane toplamak istedikleri t akd i rde 28 
Muharrem. 1334 tarihli Cem.'i İanat Nizamname
si Hükümlerine uymak mecburiyet indedir ler . 

Nizamnamenin 14 neü maddesi, bilûmum eş
has ve müessesatı hakikiye ve hükmiyenin lû-
biyat, icrası, piyango ve sair eğlenceler ter t ibi 
suretiyle veya, mut lak sure t te iane cemetmele-
rine mesağ vermiş, 15 nei maddesi de bu teşeb
büslerin lüzum ve ciddiyetinin t a h a k k u k u ha
linde gereğini Valilerin iznine bağlı tu tmuş tur . 
Aynı zamanda, nizamnamenin 24 neü maddesi 
ayın eşhası hakikiye ve hükmiyenin umuru hay
liye: için iane toplamamalar ı t akd i r inde ianeyi 
bir takım merasime ve murakabeye tâbi tu tmuş 
tur . 

Bakanlık, 15 nci madde mucibince valilerin 
izin vermek hususunda, ianenin lüzum ve ciddi
yetini te tk ik ederlerken 24 ve 25 nci maddeler
de yazılı hayır maksadının dahi vücudunu ara
maları noktai nazar ında bulunmuş ve bu ciheti 
valiliklere tamimen tebliğ etmişti . Faka t Cem'i 
îanat, Nizamnamesinin mutlaka ianenin hayır 
maksadiyle toplanacağına dair ka t i bir hükmü 
ihtiva etmediği iddia edilmiş ve buna dair şi
kâyet ve i t irazlar vâki olmuş bu lunduğundan 
Danıştayın bu baptaki görüşünün alınmasına 
zaruret hâsıl olmuş ve keyfiyet Başbakanlığa 
arzedilmişti . 

Danıştayın 9 . 10 . 1947 gün ve birinci Daire 
38/45 esas numarası ile Cem'i i ana t Tüzüğü hü-
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kümlerine göre yapılacak iane teşebbüs ve ha
reketlerinin yalnız hayır işlerine münhasır ol
mayıp idare tarafından takdir ve kabul edilecek 
her ihtiyaca da şâmil bulunacağına ve ianelerin 
ve sarf yerlerinin de müteşebbisinin isteğine 
ve idarenin ruhsatına bağh bulunduğuna karar 
vermiş ve bu karar 47-202/200 numara ve 3. 11. 
1947 tarihinde Genel Kurulun tasvibine iktiran 
etmiştir. 

Bu karar muvacehesinde umuru hayriyeden 
gayri yerlere sarf edilmek ve hayır cemiyetle
rinden başka teşekküller tarafından tertip edil
mek üzere iane toplamak hususundaki taleple
rin reddine imkân görülmemekte olduğunu arz 
ederim. 

RECAÎ ÖÜRELÎ (Tokad) — Muhterem ar-
kadaklar, Cem'i tanat Nizamnamesi 1331 tarih
lidir. O tarihten 1946 yılına kadar bu nizamna
me üzerinde gerek Hükümet ve gerek milletçe 
hassasiyetle durulmuş ve hiçbir vakit bunun 
haricinde muamele yapılmamıştır. Şimdi Sayın 
İçişleri Bakanının izahına göre bunun yalnız 
hayır cemiyetleri için değil diğer hususlarda-
da ianat yapılabileceğini ve piyango tertip edi
lebileceğini öğrenmiş bulunuyorum. Ancak, bun, -
da Yüksek Danıştay'ın kararı inzimam etmiş
tir. Bilhassa piyango, çok fena bir şekil aldı. 
Önüne gelen bilet tabettirmek!e ve satmakta
dır. Millet de bundan bıkmış usannııştır. 

Arkadaşlarını: bir lira kıymetle tabedilen bi
letler İstanbul sokaklarında şurada burada 20 
kuruşa 15 kuruşa hattâ 10 kuruşa kadar fiyatı 
üzerinde yazılı olduğu halde satılmaktadır.. Bu 
bir suiistimaldir. Ve bu piyango biletlerinde eli
mizdeki Cem'i ianat Nizamnamesine göre dip ko
çanlı olması icabederken maalesef buna da ria
yet edilmemektedir. Danıştayın yüksek kararı
na hürmetkarım, ancak bunun Yüksek Meclisçe 
yorumlanması herhalde vâki suiistimallerin 
önüne geçmekte bir âmil olacaktır.. Bendeniz 
Danıştay kararının hürmetkarı olmakla bera
ber bunun Yüksek Meclisçe yorumlanması husu
sunda bir önerge takdim edeceğim. Bu hususta 
Sayın Münir Hüsrev arkadaşımızı yorduğum 
için kendilerinden af dilerim. 

BAŞKAN — Soru bitmiştir, diğerine geçiyo
ruz. 

14. — Burdur Milletvekili Ahmet AUÇınar"-
t.H; Tekel î dur esinin anason mahsulü alımı hak-
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kında Gümrük ve Tekel Bakanlığından sözlü $o~ 
PIMI* (6/185) 

AHMET ALÎ ÇINAR (Burdur) — Müsaade 
ederseniz, önergemin okunmasına lüzum kalma
dan bir izahta bulunacağım. 

BAŞKAN — Neyi izah edeceksiniz? önerge
nizi geri mi almak istiyorsunuz? 

AHMET ALÎ ÇINAR (Devamla) — Oeri 
alacağım, yalnız bir noktayı izah edeyim. 

Benim takririme mevzu teşkil eden, bir kı
sım vatandaşlarımızın ekmekte oldukları ana
son mahsulünün alınamaması durumu idi. Çift
çimizin elinde bir kısım anason kal
mıştı. Biz bu esasa göre müracaat et
miştik. Şimdi Bakanlık karar almış, çiftçinin 
elindeki bütün anasonları alacaktır. Mesele kal
mamıştır, binaenaleyh, soruyu sormuyorum. 

BAŞKAN — Bakanlığın aldığı kararla zaten 
sorduğum f«y hâsıl olmuştur, mesele kaim anı ış
tır diyorlar. Başka soruya geçiyoruz.. 

15. — Sivas Milletvekili Reşat Şemsettin Si-
rer'in, ormanların korunması, vatandaşların ya
kacak ihtiyacı, acardan gümrüksüz olarak ke
reste ve maden direği getirilmesi hakkında Baş
bakanlıktan sözlü sorusu (6/186) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Hükümet adına Başba

kan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerini saygılarımla rica ederim: 

1. —- Aralarında seçim çevremin de bulundu
ğu birçok illerimizde ormanlardan uzak köyler 
halkı kendi imkân ve vasıtalariyle gösterilen yer
lerden odun taşlamadıklarından yakacak bula
mıyorlar. . 

Ormanlık sahalara yakın köylerin halkı da 
ormanlarımızın takatsizliği veya verimlerinin çok 
azalmış olması yüzünden asgari ilıtiyaçlaruıın 
birkaç kere aşağısında olarak kendilerine verile
bilen miktar ile ihtiyaçlarını gideremomekten 
ağır bir sıkıntı içindedir. Bu hakikatlerin dere
ce derece vazifeli makamlarca bilindiğinden şüp
he etmiyorum. 

Ancak ihtiyacın şiddetli tazyiki altında ka
çakçılık yoluna sapan bazı köylü vatandaşlarla 
Orman, Koruma memurları arasındaki karşılaş
maların son zamanlarda endişe verecek şekillei'e 
doğru istihale ettiğini gösteren bazı hâdiselerin 

— 71 



B. : 4 10.11 
merkezî makamlara aksetmiş olup olmadığını öğ
renmek isterim. 

2. — Hükümetimiz, ormanlardaki tahribatın 
durdurulmasını takat ayni zamanda kasabalarda 
ve bilhassa köylerde yaşayan büyük vatandaş kit
lelerinin de ormanı tahribe mecbur kalmıyacak 
surette bir yakacağa kavuşmasını sağlamak üzere 
hangi tedbirleri düşünüyor. 

Yurdun hemen her tarafında miktarca ve 
keyfiyetçe tenevvüler arzetmek üzere mevcut olan 
linyit madenlerinin geniş ölçüde Devletçe yerine 
göre bizzat, yerine göre belediyelerle işbirliği ya
parak işletilmesine veya bu yolda hususi teşeb
büslerin te§vik ve himaye edilmesine ne der? 

Bunu yapabilmek için gereken paranın baş
ka bir taraftan karışıhk bülun,amadığı takdirde 
1949 malî yılı Bütçe tasarısında tesisler için ay
rılması düşünülen miktardan ifraz olunmasına ve 
çaresiz kalınırsa tesis programlanılın, yol da dâ
hil olmak üzere askerî bir mahiyet taşımayan kı
sımlarının gerçekleştirilme müddetlerinin uzatıl
masına ve bu sayede sağlanacak miktarın linyit
lerin işletilmesine, tahsisine taraftar olur mu? 

Bugün vatan sathında kalmış olan orman ve 
bakiyesinin verimi memleketin inşaat kerestesi, 
maden direği ve kâğıt ham maddesi ihtiyacım 
karşılıyacak halde olmadığına göre, dışardan 
memlekete gümrük resmi alınmaksızın kereste, 
tomruk ve maden direği ithal olunmasını ve ya
bancı memleketlerle ticari münasebetlerin tanzi
minde ve ticaret muahedeleri akdinde en uygun 
şartlarla memlekete kereste ithali esasının daima 
gözönünde bulundurulmasını kendi görüşüne gö
re mümkün ve uygun bulur mu? 

Sivas Milletvekili 
Reşat Şemsettin Sireı-

BAŞBAKAN HASAN SAKA (Trabzon) — 
Sayın arkadaşımız Reşat Şemsettin Sirer'in ver
diği takriri, bilhassa bu takririn ihtiva ettiği ba
zı malûmatı Tarım Bakanlığından istedim. Bu 
malûmat henüz elime gelmiş değildir. Onun için 
sayın arkadaşımın bu sual takririnin cevaplan
dırılmasının gelecek haftaya bırakmasını rica 
ederim. 

REŞAT ŞEMSETTİN SÎRER (Sivas) — 
Başüstüne, muvafık. 

BAŞBAKAN HASAN SAKA (Devamla) — 
Kendisine bu hususta tam malûmat vermek 
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maksadiyle bu tehir ricasında bulundum. 

Şunu arzedeyinı ki, aynı mevzu ile Hükü
met bir müddet evvel meşgul olmuş ve meseleyi 
memleket çapında ele alarak, ormanlarımızın 
bugün verim kabiliyeti de istenilen kudrette bu
lunamadığına göre, memleketin mahrukat ihti
yacının ne suretle temin edilebileceğinin tetkiki 
ile Hükümete bu hususta bir rapor verilmesi Ba
kanlar Kurulunda konuşulmuş ve ilgili Bakan
lıklardan bu iş için sureti mahsusada bir komite 
kurularak kendilerine bir vazife olarak, mevzu 
mal edilmiştir. Ama sual takririni karşılamak 
için arkadaşımın istediği malûmatı Tarım Baka
nının göndermesini rica ettim. Fakat bu malû
mat bu anda elimde olmadığı için gelecek haf
taya tehirini daha faydalı bulmaktayım. 

BAŞKAN — Gelecek Çarşamba gününe. 
BAŞBAKAN HASAN SAKA (Trabzon) — 

Çarşamba gününe. 
EMÎN SOYSAL (Mara.ş) — Öbür seneye 

kalsın daha iyi. 

16, — Diyarbakır Milletvekili İhsan Hâmid 
Tigrcl'in, Doğu illerimizin kalkınması için Hü
kümetçe alımın tedbirler hakkında Başbakanlık
tan sözlü sorusu (6/187) 

BAŞBAKAN HASAN SAKA (Trabzon) — 
Onun da Cumaya tehirini istiyorum. Esasen on
lar da tehirini istediler, ve bana da söyliyerek 
gittiler. 

BAŞKAN — Cuma gününe kalıyor. 

17. — Erzurum Milletvekili Gl. Vehbi Koca-
güney'in, Doğu illerinin kalkınması için Hükü
metçe hazırlanan plân hakkında Başbakanlıktan 
sözlü sorusu (6/188) 

(Aynı aynı sesleri). 

BAŞKAN — Bunu da Cumaya bırakıyoruz. 

18. — İstanbul Milletvekili Osman Nuri Kö-
ni'nin, Dışişleri Bakanlığı memurlarından biri
sinin yapmış olduğu altın kaçakçılığı ile Lâhey'-
de yeni Kraliçenin taç giyme törenine iştirak et
tirilmememizin sebebi hakkındaki sorusuna Dış
işleri Bakanvekili Tahsin Bekir Balta fnın sözlü 
cevabı (6/189) 

BAŞKAN — Osman Nuri Koni? 
fBurada sesleri). 
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28 . X . 1948 

Sual takriri 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1. Hürriyet, Kudret, Vatan ve Ulus gaze

teleri bir hariciye memurumuzun altın kaçakçı
lığı yaparken yakalandığını yazmışlardır. 

Harb esnasında, altın döviz ve eşya kaçakçı
lığının memleketimizi ne kadar güç ve utanıla
cak bir duruma düşürmüş olduğu malûmdur. 

Kaçakçılığı kolaylaştırmakta olan dışardaki 
Hariciye memurlarının aylıklarını isviçre'den al
malarına neden müsaade edilmektedir! 

Gazetelerin yayınlarından anlaşıldığı veçhile 
bu memurun yakalanması kendisinin iştirak et
tiği mütaaddit kaçakçılık vakalarının alâkalı 
memurlar tarafından sezilmesi üzerine olmuş
tur. 

Kurye çantalarının mühürlenmesinden sefir
lerin mesul oluşuna göre Paris, Bern ve Lâhey 
sefirlerimiz hakkında tahkikat açılmış mıdır? 
Ve açılmış ise neticesi nedir? 

2. Lâhey'de yeni kraliçenin taç giyme me
rasimine Felemenk Hükümetince iştirak ettiril
mememizin sebebi üzerinde durulmuş mudur ve 
bu sebep nedir? 

Yukarda yazılı suallerimin Dışişleri Ba
kanlığınca sözlü olarak cevaplandırılmasını ri
ca ederim. 

istanbul Milletvekili 
Osman Nuri Körp 

DIŞÎŞLER BAKANI VEKlLt TAHSÎN BE-
KlR BALTA (Rize) — Efendim; arkadaşımızın 
sorusu iki konuya taallûk etmektedir. Bu konu
lardan biri gazetelere intikal etmiş olan bir 
kaçakçılık hadisesidir. Diğeri Lâhey Elçimizin 
Taç giyme merasimine niçin iştrak etmediği 
meselesine taallûk etmektedir. Bu iki konuyu 
ayrı ayrı cevaplandıracağım: 

Lâhey Elçiliği ikinci Kâtibi Orhan Kavur 
ismindeki Hariciye memurunun altın kaçakçılı
ğı yaptığı ve Fransa'da yakalandığı, maalesef 
bir hakikattir. 

Tesbit edildiğine göre kaçakçılık mevzuu; 
6542 ingiliz ve 400 de Amerikan altunudur. Hâdi
se iki Eylül tarihinde Lâhey Elçiliğimizin bir 
telgrafı ile Bakanlığa intikal etti. Bakanlık 
elindeki salâhiyetleri kullanarak, merkeze nak
letti ve aynı zamanda memur hakkında da diğer 
kanuni muamelelere tevessül ettik. Bu muame
leler şunlar olmuştur: j 

L.1948 O : 1 
i Bakanlık emrine almak muamelesine girişil

miştir. Bu muamele Cumhurbaşkanının tasdikı-
na tâbi kararnameye bağlı olduğu için bu da 
13 Eylül 1948 tarihinde tekemmül etti ve alınan 
mütemmim malûmata dayanılarak bu memurun 
Hariciye teşkilâtı içinde devamına cevaz gö-

I rülemedi. Büyük Millet Meclisi son çıkardığı 
bir kanunla Bakanlığa vermiş olduğu 6 aylık 
yetkiden istifade edilerek tasfiye muamelesine 
girişilmiş ve tasfiye kararı da 23 Eylül 1948 ta
rihinde tekemmül etmiştir. Bu şekilde Bakan
lık meseleye muttali olur olmaz elindeki yetkiyi 
kullanarak bu memuru teşkilâtından çıkar
mıştır. 

KEMAL CEMAL ÖNCEL (Denizli) — Bu 
memur ceza görmiyecek mi? 

ÇALIŞMA BAKANI VE DIŞÎŞLERÎ BA
KAN VEKİLİ TAHSİN BEKlR BALTA (Rize) 
— Fakat yapılan hareketin mahiyeti, bunun ce
zai bakımdan müstelzimi takip olup olmadığı 
üzerinde de durulması lâzım bir keyfiyet telâk
ki edilerek derhal tetkikata girişilmiştir. 

Tabiî bu durumun tam tesbiti, kaçakçılık 
muamelesini tatbik eden Devletin meseleyi in-
celiyen merciin elindeki vesaikle ancak kabil 
olabilir. 

Paris Elçimiz vasıtasiyle yaptığımız teşeb
büs neticesinde bu evrak ve vesaik son günlerde 
elde edilebilmiş ve bu vesaik kısmen celbedilmiş 
ve kısmen de gelmekte bulunmaktadır. 

Edindiğimiz intibaa göre mühür taklidi ihti
mali de vardır. 

Kezalik Bakanlığın üzerinde durduğu key
fiyetten birisi de, bu memur nasıl oluyor da Lâ
hey'de görevli olduğu halde isviçre'ye gitmiştir? 
Çünkü bilhassa bir elçiliğe mensup olmak yaban
cı bir memlekette bulunan memurun diğer bir 
memlekete geçmesi merkezin müsaadeyi mahsu-
sasma bağlıdır. Bu böyle olduğu halde bu memur 
nasıl olmuşta isviçre'ye gitmiştir? Bu da tetkik 
mevzuudur, vazifesine nihayet verilen bu memur 
yeni Türkiye'ye avdet etmiş olduğu ve evrak ve 
malûmat celbine çalışıldığı için tahkikat ve tet-
kikat henüz tekemmül etmemiştir. Tetkikat 
onunda icabedenler hakkında lâzım gelen taki
batın yapılması gayet tabiidir. Yalnız muhterem 
soru sahibi bir noktaya temas buyurdular; di 
yorlarki Berlin, Lâhey ve Paris elçilerimiz hak
kında takibat yapılmakta mıdır ? 
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Mevzuubahsolan elçi arkadaşlarımız hakkın

da tahkikat açılması, hakikaten onların bu işte 
methaldar olduklarına dair elimizde bir delil ol
masına bağlıdır. Zaten bir elçi hakkında tahki
kata başlanması o elçiye itimadın münselip olma
sını da intaceder ki bu takdirde kendisinin her-
şeyden evvel merkeze eelbedilmesi lâzımdır. Ben 
ne Beni Elçimizin, ne de Paris Elçimizin bununla 
bir alâkasını tasavvur etmiyorum, böyle bir iddia 
ve ne ufak bir delil de yoktur. Lâhey elçimiz za
ten burada bulunmaktadır ve vakıayı merkez" 
bildiren de kendisidir. Bu kaçakçılıkla doğrudan 
doğruya alâkadar olduğuna dair elimizde bir delil 
yoktur. Fakat tahkikatımız sırasında kini oluşa 
olsun her hangi diğer bir memur hakkındn mucibi 
takibat bir şeye destres olduğumuz takdirde 
onun hakkında da gereken muameleyi yapımı ki a 
aynı hassasiyeti göstereceğimize şüphe yoktur. 

Hal böyle iken, işgal ettikleri mevkilerin ne
zaketini nazara almaksızın, muhterem bazı elçi
lerimizin münakaşa mevzuu yapılmalarmm isa
betsizliğini muhterem soru sahibi de takdir eder
ler zannederim. Soruları işin tenvirine hizmet et
mek içindir sanırım. 

Movzuubahis olan altınların ciheti aidiyeti 
meselesi hakkında şimdiye kadar elde ettiğimiz 
malûmat ve Orhan Kavur'un kendisinin vermiş 
olduğu ifadelere göre, Avrupa'daki bir kaçakçılık 
şebekesiyle anlaşma neticesinde yapılmış olan bir 
kaçakçılık vakasıdır. Şayanı teessüf olan bu hadi 
se üzerinde hassasiyetle durmaktayız. 

KEMAL CEMAL ÖNCEL (Denizli) — Bu 
adam Türkiye'ye geldi mi? 

DIŞİŞLERİ BAKANVEKİLİ TAHSİN BE
KİR BALTA (Devamla) — Yeni gelmiştir. Ken
disine usulü dairesinde tebligat yaptık, ifadesine 
ancak şimdi müracaat edebildik. 

OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) — Sahte 
mhürler elde edilmiş midir? 

DIŞİŞLERİ BAKANVEKİLİ ÇALIŞMA 
BAKANI TAHSİN BEKİR BALTA (Devamla) 
— Muhtemeldir. 

OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) — Muhte
mel diye buyurdunuz. 

DIŞİŞLERİ BAKANVEKİLİ TAHSİN BE
KİR BALTA (Rize) — Vesaik geldikten sonra 
meydana çıkacak. Halen tahkikat devam etmek
tedir. Tabiatiyle tahkikatın neticesine kadar inti
zar etmek mecburiyeti vardır. 
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OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) Mühür 

elde edilmiş midir, çanta elde edilmiş midir? 
DÜŞLERİ BAKANVEKİLİ TAHSİN BE 

KİR BALTA (Rize) ~ Çanta ve sairesİ kaçak
çılığı yakalıya» mnkamat tarafından elde edil-
miştii', fakat ozaman bize verilmedi. Bunların bi
ze verilmesi için derhal lâzımgelen teşebbüste bu
lundular ve ancak son günlerde müspet netice 
aldılar. Vaziyet, ancak ileri vesaik ve deliller mer 
keze geldikten sonra meydana çıkacaktır. 

OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) - Yan: 
mühür zayi olmamıştır değil mi? 

DIŞİŞLERİ BAKANVEKİLİ TAHSİN BK 
İv İR BALTA (Devamla) — Alâkalı yabancı ma
kamların elde ettikleri vesaik ve saire elbette 
zail olmadı. Bunların celbine çalışıyoruz. Ar/et
tiğim £İbi vaziyet tahkikat safhasında meydana 
çıkacaktır, takibatta âzami sürat büyük bir 
hassasiyet Hariciye Teşkilâtımız tarafın
dan da gösterilmiştir. Bu vesile ile yine ev
velki mâruzâtımı tekrar edeceğim: Tahkikat te 
kemmül etmeden daha fazla malûmat arzetnıek
liğime imkân yoktur. Birinci soru hakkında ar
kadaşımın bir mütalâası varsa lütfetsinler. 

BAŞKAN — Siz tek soru halinde cevaplandı
rınız, önerge sahibi ihtiyaç hissederse ayrıca ko
nuşur. 

DIŞİŞLERİ BAKANVEKİLİ TAHSİN BK-
KİR BALTA (Devamla) — Pekâlâ. 

Arkadaşımız ikinci sorularında şöyle bir sual 
tevcih etmektedir: Lalı ey'de yeni Kraliçe Hazret 
lerjnin taç geynıe merasimine Felemenk Hükü
metinin Elçiliğimizi iştirak ettirmemesi hususu 
ile Hükümet ilgilenilmiş midir? 

Elbetteki konu üzerinde durulmuştur. Arka
daşımız iştirak ettirilmemiş gibi bir mütalâa ileri 
sürmektedir. İştirak ettirilmemek İmli is mevzuu 
değil. Durumu olduğu gibi arzedeyim: Hariciye 
Teşkilâtımız dost Holânda Milletinin yeni krali 
cesinin taç geynıe merasiminde Holânda'ya dost 
olan memleketlerin ne şekilde iştirak ettikleri 
hakkında tam malûmata sahip olunca, diğer dost 
devletlerin yaptıkları şekilde bu merasime işti
rake karar verdi. Aldığımız malûmat 27 Ağus
tosta tekemmül etti; o da şüyu: 

Bir kısım memleketler Holânda hanedanı ve 
Holânda Milletine bir dostluk nişanesi olarak 
mahsus heyetler göndermişler, diğer büyük bir 
kısım dost memleketler de orada bulunan orta 
elcilerini, bu mevzua münhasır ve mahsus Büyük 
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Klçi sıfatı, tevcih etmek suretiyle merasime işti
rak etmeye karar vermişlerdir. 

Buna muttali olunca Holânda Milleti ile asır* 
lardanberi devam eden samimî dostluğumuzun ni
şanesi olmak üzere oradaki orta elçimize Büyük 
Biri payesini vererek merasime iştirak ettirmeyi 
Holânda Hükümetine teklif ettik. Holânda Hü
kümeti merasim teferruatı ile tes'bit edildiğinden, 
elcimizin bu yeni sıfatla iştirakine imkân olmadı
ğını ifade ve itizar etti. Bu durum karşısında 
Hiçimizin haiz olduğu mezuniyeti kullanarak ay
rılmasında bir mahzur görmedik. 

8u halde elçimiz merasim süresince orada 
mevcut değildi. Onun yerine Hükümetimizi 
maslahatgüzar sıfatiyle temsil eden müsteşar 
o sırada kendisine vâki olan her da
vete usulü dairesinde icabet etti. Hü-
kümetçe Holânda 'nm bu mutlu günü
nü tebrik için gereği yapılmış, Cumhurbaşkanımız 
dost Holânda Milletinin Hay m Başkanı arasında 
tebrik ve teşekkül' telgrafları teati edilmiş. 

OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) - Sual 
takririm iki noktayı ihtiva ediyor: 

1. — Altın kaçakçılığı; 
2. — Felemenk Kıraliçesinin taç geyme me

rasimine iştirak etmememiz hususu. 
Hariciye Bakanı nezaketle cevap verdiler. 

Bu noktadan çok teşekkür ederim. Ancak ifade
lerinde katiyet yoktur. Çünkü kurye çantalarının 
mühürlenmesinden kanunen sefirler mesuldürler. 
Sefirler muatep mevkiindedirler. Hattâ bun
dan bir iki sene evvel diğer bir kaçakçılık hâdi
sesi olmuştur, ismini söylemek istemiyorum. Ve
kâlet emrine alınan şahıs Şûrayı Devlete müra
caat etmiş, Şûrayı Devlet vekâlet emrine alın
ma hususunun doğru olmadığına karar vermiş ve 
kurye çantalarının mühürlenmesinden sefirler 
mesuldür, demiştir. Onun için takririmde sefir
ler hakkında tahkikat yapılmış mıdır, bu nokta
ya temas edilmemiş midir? Diye sordum. Fakat 
kendileri bu noktaya cevap vermediler ve dediler 
ki; bu mührün sahte olması ihtimali vardır. 
Ohalde tahkikat seyri kanunisini takip etmiyor 
demektir. Tahkikat seyri kanunisini takip etme
yince iş çığırından çıkmış demektir. Çünkü 
sahtekârlık mühim bir suçtur, çirkin bir suçtur, 
yüz kızartıcı bir suçtur. Şerefi muhildir, hay
siyeti muhildir, namusu muhildir. Ona hiç 
şüphe yoktur. Binaenaleyh sahtekârlıkta vâzıı 
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kanun başka şartlar aramıştır. Bunun hakkında 
tahkikat devam ediyor dediler. Anasırı kanuni
ye mevcut mu, değil mi bunu bilmiyoruz. Sah
tekârlığın anasırı erbaı kanuniyesi vardır. Bi
naenaleyh sahtekârlık sabit olmadıkça sefiri tah
kikattan kurtarmak doğru değildir. Sanki eli
mizde bir sahtekârlık ilâmı varmış gibi sefiri mâ 
sum tutuyoruz, hakkında tahkikat yapmıyoruz. 
Binaenaleyh tahkikata iki yoldan gitmek lâzım
dır. Sahtekârlığa götürür belki götürmez. Gö
türürse sefir kurtulur, götürmezse sefir mes
uldür. 

Arkadaşlar; düşününüz Devletin şerefi ve 
haysiyeti mevzuubahistir. Bizim çantamızı Fran
sız gümrükçüleri açıyorlar. Devletin şerefi, hay
siyeti, istiklâli kırılmaz mı? Hangi harici ezmem-
leket imtiyazı vardı, Fransız zabıtası kaçak
çılık yapıldığında okadar kanaat getirmişlerdir 
ki muhakkak kaçak altın bulacağız, demişlerdir 
ve bulmaya da muvaffak olmuşlardır. Çünkü, 
külliyetli altın kaç inliyordu. Bu şahıs bu kim
se, bu şerir kendi haysiyetini düşünmemiştir. 
hariciye meslekini düşünmemiştir onu da ayak
lar altına almıştır. Devletin şerefini, şanını ve 
itibarını da düşünmemiştir. Düşünmesi icahe
derdi fakat düşünecek tıynette değil ki. 

Malûmualiniz Hariciye, hariçte hem Devleti 
temsil eder, hem de iktisat ve ticaret işleriyle 
meşguldür. Hukukî vazife, ile meşguldür noter
lik yapar, siyasetle meşguldür ve Devletin istik
lâlini, haysiyetini ve şerefini korumakla mükel
leftir, onların zunnmda onu koruyamazsa hukuk 
işleriyle meşgul olmıyor, vazifesini yapmıyor, 
hukuki kaideleri ayaklar altına alıyor, nihayet 
Devletin istiklâlini ayaklar altına alıyor, de
mektir. Herhangi bir sahtekârlık sabit olma
dıkça sefirler hakkında da tahkikat yapmak ica-
beder, sahtekârlık keyfiyeti maske olmamalıdır, 
icabeder amma o tahkikat bizi onun beraatine 
de sevkedebilir. Bu ayrı mesele, Fakat unutmı-
yalım ki, mahkûmiyetine de sevkedebilir. Bu 
nokta böyle... Hülâsa hâdise yüz kızartıcı 
haysiyet kırıcı bir meseledir. Devletin dışarda 
haysiyeti kırılmıştır. 

EMİN SOYSAL (Maraş^ — Bizim de yüzü
müz kızardı yeter... 

OSMAN NURÎ KONİ (Devamla) — Meclisi 
Aliniz Temmuz ayında bir kanun çıkardı. Bu 
kanun Hariciyedeki tasfiye hakkında idi. Bu 
kanuna rağmen bu adamlar bu şimarıklar bu ka-
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mmu hiçe sayıyorlar bu şımarıklar, bu cüretkâr
lar. Daha doğrusu nasıl olsa tasfiyeye tâbi 
olacaklarına göre bir vurgun vurmak istiyorlar. 
Maksatları başka birşey değildir. Para miktar 
itibariyle azametlidir ve bir kişiye ait olmasına 
imkân, yoktur. Bunun bir şebekeye ait olması 
icabeder. îş sahtekârlığa girer ve tahkikat de-
rinleştirilmezse iş himayeye gider. Rica edi
yorum, Hariciye Vekâleti bunlar için biaman 
davransın, tasfiye kararını tam tatbik etsin, 
kirlileri Hariciyeden atsın. Çünkü onlar Dev 
letin haysiyetini, itibannu ayaklar altına alıyor
lar. 

İkinci kısma gelelim: Onun için fazla birşey 
ilâve etmiyeceğim. Yalnız bazı şeyler işittim 
açıklamak istemiyorum. Hafi celse de talebede-
cek değilim. Çünkü ikî Devletin siyasi münase-
batına ve saireye taallûk ediyor. Bir nokta na
zarı dikkatimi celbetti: Hariciye Vekili konfuştu-
ğu zaman sefir ziyafeti kabul etmemiş, orada 
başkâtip bulunmuş. Ne demektir bu, anlıyama-
dım. Hayret doğrusu. Bu; şayanı nazardır. Se
fir burada bulunmıyor da başkatip bulunuyor. 
Neden? Bunu anlryamadım. Lütfen tenvir etsinler. 

DIŞİŞLERİ BAKAN VEKİLİ TAHSİN 
BEKİR BALTA (Rize) — Evvelâ birinci konu
ya cevap vereyim. Kendileri yüksek bir hâkim
dir, saçlarını hâkimlik meslekinde ağartmışlardır. 
Takdir buyururlar ki; tahkikat usulü dairesinde 
tekemmül eder. Tekemmülünden evvel bu hususta 
bir mütalâa yürütmeye imkân yoktur. Dışişleri
nin bu işte âzami hassasiyetle durduğu bir haki
kattir. 2 Eylül işe muttali oluyor, 23 Eylülde 
tasfiye ediyor. Lâzımgelen teşebbüsleri yaparak 
vesaiki tedarike çalışıyor. 

Bu neviden hangi bir tahkikatın bnudan da
ha iyi şekilde cereyan ettiğine dair bizzat ken
dileri adliyede bulunmuşlardır, bir numune gös
terebilirler mi ? Kimse hakkında bir müsamaha 
göstermemiz asla mevzuuba his değildir. Bunun en 
büyük delili bu memur hakkında alman süratli 
karardır. Binaenaleyh, böyle şüphe üzerinde 
mütalâa yörütmeleri asla doğru değildir. Sayın 
arkadaşımızla, siyasi parti olarak mücadele ede
biliriz. Amma dışarda Devleti temsil edenler üze
rinde unfle mütalâa yürütürken memleketin umu
mi menfaatinin mevzubahis olduğunu da dü
şünmek lâzımdır. Mevzuubahis olan Paris büyük 
elçisidir, mevzubahis olan Bern büyük elçimiz-
çlir. Bunlar memleketin yüzde yüz itimadım haiz 

olan zevattır. Bunlar hakkında mütalâa yörütür-
ken daha çok hassas olmak ve millî menfaati 
ihlâl eden sözlerden ve telmihlerden kaçınmak 
lâzımdır. 

Muhterem arkadaşımıza şunu temin ederim ki 
bunlar hakkında en ufak bir şüphe ve tereddü
dümüz olsa idi, Cumhuriyet Hükümeti derhal 
harekete geçerdi. Bunlar memleketimizi dışarıda 
şerefle-temsil eden arkadaşlarımızdır. Hakların
da en ufak bir şüphe, en ufak bir delil yoktur. 
Yine temin ederim ki memurların dürüstlüğü 
üzerine Hariciye teşkilâtınız âzami hassasiyeti 
göstermektedir. Fakat herhangi bir teşkilâtta 
bir memur suç işliyebilir. Netekim Ceza Kanun
larımıza nazaran memur olanlar ve olmıyanlar 
arasında suç işliyenler oluyor. Elde müeyyideler 
vardır, fakat bunların mevcut olmasına rağmen 
bir memur yine de suiistimal yapabilir. Buna 
karşı bize düşen, lâzımgelen hassasiyeti gösterip 
müeyyideleri tatbik etmektir, ve arkadaşımız 
emin olsunlar ki bu hassasiyet de gösterilmiştir 
ve her zaman gösterilecektir, ve bu suretle Devle
tin şeref ve itibarı da korunmuştur. 

Sözüme başlarken de arzettiğim gibi, hâdise
yi teessüfle ve teessürle karşıladık. Daha ne ya
pabilirdik. Tahkikat âzami itina ile devam et
mektedir. Hattâ kendilerinin temas etmedikleri 
istikametlerde dahi devam etmektedir. (Bravo 
sesleri) 

Nasıl olur da o memur oraya gitmiştir? Bunu 
tahkik etmekteyiz. Binaenaleyh bu şekilde hassa
siyetle yapılmakta olan bir tahkikat hakkında, 
bunu katî konuşmadığım şeklindeki mütalâala
rını anlryamadım. Çünkü tahkikat katî safhası
na varmadı. Böyle olunca daha fazla bir şey söy-
liyemiyeceğim bilhassa kendilerinin de eski bir 
hâkim olması sıfatiyle takdir edeceklerini zanne
derim. 

Aradan geçen zamanın kısalığı ve hâdisenin 
cereyan mahallini nazarı itibara alırlarsa tahki
katın henüz intaç edilememiş olmasını da zarurî 
görürler. 

Kani olsunlar ki, Hükümet gerek hariciye teşki
lâtında, Devletin herhangi diğer bir işini asin 
müsamahaya cevaz ve imkân veremez. 

Arkadaşımız Tasfiye Kanununa temas etti
ler. Haricî teşkilâtta çalışan arkadaşlar umu-
miyetle kemali ciddiyetle ve iyi çalışan, vazife
lerini başarı ile yapan ve Büyük Meclisin gü-
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renine lâyık olan arkadaşlardır. Bu gibi bazı is
tisnai haller olabilir. Bunlar hakkında da Aza
mi hassasiyet gösterilmektedir. Tasfiye kanu
nu da aynı ciddiyet ve hakkaniyetle zamanında 
tatbik edilecektir. 

İkinci konuya gelince: 
KEMAL CEMAL ÖNCEL (Denizli) - Bu 

çantada başka evrak çıkmı§ mıdır ? 
DIŞİŞLERİ BAKANI VEKİLİ TAHSİN 

BEK ÎR BALTA (Rize) — Müsaade buyurursa
nız. Yani adlî mahiyette bir tahkikatın teferru
atı hakkında nasıl bir cevap verebilirim. Çok ri
ca ederim, meselenin nazik noktası burasıdır. 
Alâkalı ve salahiyetli merciin yapmakta olduğu 
bir tahkikatın safhalar ve teferruatı hakkında. 
Benim söyliyeceğim şey tahkikatın hüsnü suret
le cereyanı ve süratle yapılmakta olduğudur. 

İkinci kısım hakkında da şunu işaret ede
yim :. 

Bir sefir mezun olduğu zaman, onun yerine 
birisinin vekâlet etmesidir. Bu da yapılmıştır. 
Lâhey'deki Elçilik Müsteşarı maslahatgüzar sı-
fatiyle bu vekâleti yapmaktadır. 

Merasime davet edilmesi meselesine gelince: 
OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) — Taç giy

me merasimine iştirak edilmiş midir'? 
DIŞİŞLERİ BAKANI VEKİLİ TAHSİN 

BEKİR BALTA (Devamla) — Bu mesele hak
kında birçok şeyler işitilebilir fakat, benim söy
liyeceğim şey, doğrudan doğruya resmî vesika
lara müstenittir. Maslahatgüzar da bu müna
sebetle davetiye almış ve bunlara icabet etmiştir. 

OSMAN NURİ KÖNl (İstanbul)— Efendim. 
vekil bey iki üç noktaya temas buyurdular. 
Bendeniz samimî olan izihlarına çok teşekkür 
ederim. Ancak sahtekârlık kısmına meyil ettir
mek istediler. Doğru değildir. Tahkikat birkaç 
cepheden devam etmelidir. Sahtekârlığa ya götü-
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rür, ya götürmez. Bunu arzetnıek isterim. Yine 
demek istiyorum ki sahtekârlık maske olmama
lıdır. Başkalarını himaye için olmamalıdır, za
ten hâkimler buna meydan vermezler. Sonra 
Sefirden bahsettiler. Bundan bahsetmeye hak
kım var. Çanta mühürlenmiştir, biz sefiri ora
da iş görsün diye göndermiştik, uyusun diye 
değil. 

Bunu kastetmedim, mücrimdir, suçludur, de
medim fakat takibat icabederse, onlar hakkın
da da yapılsın, dedim. 

Memur tasfiyesinden bahsettiler. Evet tas
fiye yapılmalıdır fakat namuslu memurları hi
maye etmek şartiyle. Bu fena memurları mu
hakkak biaman surette atmalıdır, amansızca 
hareket etmeli bunlara nefes aldırmamalıdır. 
Erbabı namusu da elimizden geldiği kadar hi
maye etmeğe mecburuz. 

DIŞİŞLERİ BAKANVEKİLİ TAHSİN BE
KİR BALTA (Rize) — Bir noktayı arzedeyim: 
Kuryenin sefirler tarafından mühürlendiğine 
dair elde edna bir delil yoktur. 

Arkadaşımızın tahkikatın bu nokta üzerinde 
durularak devam ettirildiği de kabul etmesini 
rica ederim. 

OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) — Kurye 
çantası nasıl olur da mühürlenmez? Mühürlen
memesinden mütevellit mesuliyet de Sefire aittir. 

BAŞKAN — Soru bitmiştir. Gündemimizde 
daha başka işlerimiz vardır. Fakat Cuma gün
kü gündemde başka iş olmadığına nazaran bu
günkü işleri o güne tehir edebiliriz. Vakit geç
miştir. Tensip ederseniz Cuma günü saat 15 de 
toplanalım. (Muvafık sesleri) 

önümüzdeki cuma günü saat 15 de toplanıl
mak üzere birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati: 19,05 
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Yazılı sorunun cevabı-

19. -- İed Milletvekili Halil Atalay'in, İçel 
Özel İdaresine ait (Akkahve) adlı binanın Be
lediyeye dalışı, Çocuk Esirgeme Kurumu si Ha
masinin sebze haline- kalbi ve Anamur Belediye
sine satın al in mı dinamo ile 1916 da Mersin'de 
yapılan Belediye secimi ha-kkmelaki sormana 
İçişleri Bakanı Münir II üs re r Göle'nİn yazılı 
cevabı (6/172) 

Ankara : 13 . IX . 1948 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulara içişleri Bakanlığının yazı

lı olarak cevap vermesini saygı ile dilerim: 
1. İçel Özel İdaresine ait ve maliyet bedeli 

78 786 lira olan ve Akkahve adını taşıyan bina-
nm Vilâyet Daimî Encümeninin 14 Eylül 1945 
larih ve 321/232 sayılı Kararı ile maliyet bedeli 
olan 78 786 lira üzerinden on beş senede ve on 
beş müsavi taksitle Ödemek şartiyle Mersin 
Belediyesine devri için vilâyet makamına yet
ki verilmiş ise de İçel Valisi Tevt'ik Sırrı Gür'-
ün yetkisini kötüye kullanmak suretiyle mez
kûr binayı 35 000 liraya Mersin Belediyesine 
bedeli tamamen alınmıştır diye ferağ ettiği öğ
renilmiştir. Bedeli alınmadan alınmış göster
mesi ve ayrıca maliyet bedelinden 43 000 küsur 
liranın mektuııı tutulmak suretiyle Özel idareyi 
izrar ettiği anlaşılmış ve keyfiyet bir sene evel 
leel Genel Meclis üyeleri tarafından yüksek 
makamınıza bildirilmiştir. 

Bu mesele hakkında ışimdiye kadar Bakanlı
ğınızca ne suretle muamele yapılmıştır? 

2. Mersin Çocuk Esirgeme Kurumuna ait 
sinema binası yıktırılarak sebze haline ifrağ 
edilmiştir. Sinemanın yıkılışı sebebi nedir? Yı
kılması ve hale ifrağı için ne kadar masraf ya
pılmıştır? Sinema olarak getirdiği irat miktarı 
ue idi.' Halen ne kadar irat getirmektedir? 

3. İçel Valisi Tevfik Sırrı Gür İstanbul'dan 
bir tel emri ile dinamo bedeli olarak Anamur 
Belediyesinden, İstanbul'da bir zat adına eel-
bettiği para ile belediye hesabına mubayaa 
edildiği söylenilen dinomanim üç seneye yakın 
bir zamandaııberi belediyeye teslim edilmediği 
öğrenilmiştir. Dinamo alınmak üzere Tevfik 
Sırrı Gür tarafından celbedilen paranın miktarı 
nedir ? Dinamo mubayaa edilmiş midir? Muba
yaa edilmemiş ise şimdiye kadar belediyeye 
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teslim edilmeme sebebi nedir? Mubayaa edilmemiş 
ise para kimin zimmetindedir? 

4. Eylül 1946 da yapılan Mersin Belediye se
çimine fesat karıştırıldığından seçimin toptan 
iptali hakkında vâki şikâyet üzerine Danıştay 
Yüksek Başkanlığma sunulan ve noksanlarının 
ikmali zımnında yüksek makamınıza iade edilen 
dosyanın şimdiye kadar 'hiçbir muamele yapıl
maksızın Bakanlığınızca tutulmam sebebi nedir ? 

.Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Halil Atalay 

9 . XI . 1948 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yük

sek Makamına 
18 . IX . 1948 gün ve Genel Kâtiplik Kanun

lar Müdürlüğü 3589/2401 sayılı yazıları karşı
lığıdır: 

İçel Milletvekili Halil Atalay tarafından ve
rilen yazılı sorunun aşağıda madde madde ee-
vablandırıldığını saygılarımla arz eylerim. 

İçişleri Bakanı 
Münir Hüsrev Göle 

1. — îcel Özel İdaresine ait ve maliyet bedeli 
78 786 lira olan ve Akkahve adını taşıyan bina
nın -'15 OM lira üzerinden Mersin Belediyesine 
«bedeli tamamen alınmıştır» kaydiyle yapılan 
ferağ muamelesi Bakanlığımızca; 

a) Akkahve'nin okul binası inşası maksa-
diyle kamulaştırılmış olmasına rağmen tahsis 
cihetinin bilâhara değiştirilmiş olması, 

b) Akkahve'nin kamulaştırma bedeli olan 
35 000 liraya ilâveten; üzerinde yapılan inşaat 
ve burası için alınan bazı malzemeye Özel İdare 
bütçesinden 43 786 lira harcanmış olmasına rağ
men, bu gayrimenkulun sadece 35 000 lira üze
rinden Mersin Belediyesine satılmış olması. 

e) Satış bedelinin Mersin Belediyesince 
15 senede ödenmesi kararlaştırıldığı halde, fera
ğın «35 000 liranın belediyeden tamamiyle alın
dığı» kaydiyle yapılmış bulunması cephelerin
den tahkik konusu yapılmıştır. Tahkikatın ik
malinde evrak kanuni mercilere tevdi oluna
caktır. 

2. — Mersin Çocuk Esirgeme Kurumuna ait 
sinema binasının yıktırılıp hal şekline ifrağı key
fiyeti doğrudan doğruya Bakanlığımızı ilgilen
dirmemekle beraber 3512 sayılı Cemiyetler Ka
nununun 28 nci maddesine göre yaptırılan tet* 
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kikler sonucunu arz ediyorum : 

Bu sinema binası yıktırılın]ş olmayıp sebze 
hali olarak kullanılmak üzere Çocuk Esirgeme 
Kurumunca tadil edilmiş ve bu tadilât da bina
nın icabında yine sinema olarak kullanılmasına 
mâni teşkil etmiyecek şekilde yapılmıştır. 

Tadilin sebebi; kiracının 5020 sayılı Kanun 
gereğince kira bedeline yapılan "% 50 zam ile 
sinemayı kiralayamıyacağını Noterlik vasıtasiy-
le Kuruma tebliğ etmiş, gazetelerle yapılan 
ilânlara rağmen sinamayı kiralamaya kimsenin 
talip çıkmamış, Mersin'de sinema sayısının ço
ğalması dolayısiyle binanın matlup geliri getire-
miyeceği anlaşılmış olmasıdır. 

Binanın hale ifrağı için ne kadar masraf ya
pıldığı sorusuna gelince: 

Binanın Sebze hali haline getirilmesi ve için
deki dükkânların yaptırılması işinde Kurum, 
yapılacak masraflara karşılık olarak binanın 
enkazından başka 3 000 lira ödemeyi kabul et
miş ve bu 3 000 liranın da her yılın icarından 
1 000 lira ödenilmek suretiyle mahsubunun ya
pılması şartını koşmuştur. 

Hal'ftı hem inşaat mütaahhidi hem de müste-
eirî olan zat buradaki dükkânları bilâhara ki
raya verememiş ve yaptığı masraflardan vaz 
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geçerek icara verdiği birkaç dükkânın kira hır '-
nı da Kuruma ödemek suretiyle mukavelenin 
feshini istemiş ve bu istek Kurum Merkez He
yeti karariyle kabul edilmiştir. 

5020 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden 
önce sinema binası yılda 4 300 lira irat getir
mekte idi. Bugün getireceği gelir ise 5 600 lira
dır. 

3 — Anamur belediyesi adına mubayaa edildi
ği ve aradan üç yıl geçtiği halde teslim edilme
miş bulunan elektrik dinamosu isinden ötürü, 
Bakanlığımızca alakalılar hakkında tahkikat 
yaptırılmaktadır. 

Anamur Belediyesi de taahhüdünü yerine ge-
tirmiyen mütaahhit lıakmda takibata girişmiş 
bulunmaktadır. 

Dinamo bedeli olan 3 800 liranın tamamının 
mütaahhidine ödendiği anlaşılmıştır. 

4. — Eylül 1946 da yapılan Mersin Belediye 
seçimi hakkında vâki şikâyet üzerine noksanları
nın ikmali için Danıştayca Bakanlığımıza gön
derilen evrak tekemmül ettirilmiştir. Bu evrak 
üzerine Danıştay tarafından Mersin Belediye 
seçiminin iptaline mahal olmadığına karar ve
rilmiş ve bu karar mahalline tebliğ edilmiştir. 
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