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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Ticaret Eski Bakanı Atıf inan hakkında Mec
lis soruşturması yapmak üzere kurulan Karma 
Komisyonun çalışma süresi üç ay damı uzatıldı. 

Rize Milletvekili Dr. Saim Ali Dilemre'nin, 
Vlillî Korunma Kanununun 4(548 sayılı Kanunla 
değiştirilen :>() nen maddesinde değişiklik ya
pılmasına dair olan Kanun teklifinin Geçici Ko
misyonda görüşülmesi kaimi olundu. 

Tokad Milletvekili Nazım Poroy'un, İstanbul 
Adliye Sarayı inşası için Ebüssuut Medresesi üe 
Başbakanlık' Arşiv binasının yıkılmasına karar 
verilip verilmediğine dair olan sözlü sorusuna, 
Başbakan Yardımcısı Faik Ahmed Barutçu ce
vap verdi. 

Kayseri Milletvekili Kâmil Gündes/in, Kay
seri İli dâhilinde 1947 - 1948 yıllarında yapılan 
ve onarılan yollar hakkındaki sözlü sorusuna, 
Bayındırlık ve İçişleri Bakanları; 

Maraş Milletvekili Emin Soysal'nı, Maraş'm 

Tasanlar 
1. --• Devlet Havayolları Genel x\lüdürlüğü 

ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişilmesi hakkında kanun tasarısı 
(1/427) (Ulaştırma ve Bütçe Komisyonlarına"). 

2. — Özel idarelerden aylık alan ilkokul 
öğretmenlerinin kadrolarının Millî Eğitim Ba
kanlığı teşkilâtına alınması hakkındaki 5166 
sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı (1/428) (Millî 
Eğitim ve Bütçe Komisyonlarına), 

'». — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1948 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
(1 /429) (Bütçe Komisyonuna). 

Pazarcık İlçesinin Evri Köyünde kaybolan bir 
vatandaş ile kaçakçılığı önlemek için ne gibi ted
birler alındığına, göçebelere ve köylerdeki nüfus 
kayıt işlerine dair olan sözlü sorusuna, İçişleri, 
Gümrük ve Tekel Bakanları; 

Erzurum Milletvekili Gl. Vehbi Kocagüney'-
in, ormanlarımızın durumu ile Adana'da Zirai Do
natım Kurumunun yeniden yaptırdığı atelye 
hakkındaki sözlü sorusuna. Tarım Bakanı cevap 
verdiler. 

22 . XI . 1948 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Sinob Milletvekili Kocaeli Milletvekili 
C. K. tnccdayı ('. Aksu 

Kâtip 
Ur fa Milletvekili 

A. Akan 

•2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR LEN KÂĞITLAR 

Teklif 
4. — Yozgad Milletvekili Sırrı İçöz 'ün, 

Orman Kanununun 25 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi (2/123) (Tarım, 
içişleri ve Adalet Komisyonlarına) 

Önerge 
5. — Hatay Milletvekili Gl. Uyup Duru-

kan'ın, Dilekçe Komisyonunun 1.KI.1948 ta
rihli Haftalık Karar cetvelindeki 1*9 sayılı ka
rarın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi 
(4/114) (Dilekçe Komisyonuna). 

Rapor 
6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1948 yılı 

Nisan : Haziran ayları hesabı hakkında Meclis 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/89) 
(Gündeme). 



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

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 
KÂTİPLER: Behçet Kemal Çağlar (Erzincan), Cenap Aksu (Kocaeli). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır 

3. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Niğde Milletvekili Hüseyin Vlusoy'un, 
Çiftçi M lalarını Koruma Kanununun uygulan
ması hakkındaki sorusunu İçişleri Bakanı Münir 
Hüsrcv Göle'nin sözlü cevabı (6/206) 

Soruyu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
içişleri Bakanının, Kamutay huzurunda, aşa

ğıdaki sorularımı cevaplandırmasına yüksek de
lâletinizi dilerim 

Niğde Milletvekili 
Hüseyin Ulusoy 

J. — Çiftçi mallarının korunması hakkında
ki 4081 sayılı kanunun tatbikatı Bakanlığı tat
min etmekte midir5? 

2..--- Bu kanun ile çiftçi malları pahalı bek
lenmekte, iyi beklenmemekte, bekliyen ile bek
leten arasında münasebet bulunmamakta, kanun 
ile kurulması lâzungeleıı teşekküller iyi işle
memekte, bazı yerlerde menfaat vasıta olmakta, 
bilhassa tazmin hükümleri asla pratik olmamak
tadır. 

Bu esaslara «öre Çiftçi Malları Koruma ka
nununun daha pratik şekle konulması Bakanlık
ça düşünülmekte midir? 

İÇİŞLERİ -BAKANI MÜNİR HÜSREV GÖ
LE (Erzurum) — Arkadaşlarım, Niğde Millet
vekili Hüseyin Ulusoy Arkadaşım benden şu su
alleri sormaktadır : 

1. — Çiftçi mallarının korunması hakkındaki 
4081 sayılı kanunun tatbikatı Bakanlığı tatmin 
etmekte midir? 

Cevap — Çiftçi mallarının korunması hak
kındaki kanunun uygulanmasında bazı müşkül
lere raslanmakta ve bu kanun vatandaşlara 

malî külfetler yüklemektedir. Köylerimizde iki 
çeşit zabıtanın faaliyette bulunması gibi mah
zurlar doğurmaktadır. Bu hususları göz önün
de bulundurarak Tarım Bakanlığı ile Bakan
lığımız gerekli tetkikler yapmaktadır. 

Soru 2. — Bu-kanun ile çiftçi malları pahalı 
beklenmekte, iyi beklenememekte, bekliyen 
ile bekleten arasında münasebet bulunmamakta, 
kanun ile kurulması lâzımgelen. teşekküller iyi 
işlememekte, bazı yerlerde menfaate vasıta ol
makta, bilhassa tazmin hükümleri asla pratik 
olmamaktadır. 

Bu esaslara göre: Çiftçi Mallarını Koruma 
Kanununun daha pratik şekle konulması Ba
kanlıkça düşünülmekte midir? 

Cevap — Bu konuyu yeni hazırladığımız 
Köy Kanunu ile Kır Bekçileri kanunu tasarı
ları çerçevesi içinde mütalâa etmeyi uygun 
görüyoruz. Bu tasarılardaki hükümler kanun 
haline geldiğinde tatmin edici ve "pratik bir dil
inim hâsıl olacağını umduğumuzu arzederim. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Çiftçi Mal
larını Koruma Kanununun tadile muhtaç oldu
ğunu bu kürsüden, muhtelif zamanlarda. Yük
sek Meclise arzettim, dolayısiyle Hükümet de 
muttali oldu. Bakanlardan Tarım ve İçişleri 
Bakanları zaman zaman, Hükümet noktai na
zarı olarak, bu kanunun tadile muhtaç olduğu
nu burada da ifade buyurdular. Ozamandanberi 
bekledim. Hükümet tarafından tadil için her
hangi bir teşebbüs gelmedi, binaenalyeh Hükü
metin noktai nazarını bu kürsüden bir kere da
ha anlamak için mevzuu yüksek huzurunuza 
getirmiş bulunuyorum. 

Çiftçi Malları Koruma Kanunu haddizatında 
iyi maksatla tedvin edilmiş bir kanundur. Fa
kat şimdi arzedeceğim sebepler (dolayısiyle ka-
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B : 9 22 .11 
ıuın, tatbikatta iyi işlememektedir. 

1. Kanun mürekkeptir, tatbik edecek züm
relerin kültür seviyesi ile mütenasip değildir. 

2. Kanunun teşekkül sistemi ile ve halka 
düşen vazifeleri ile halk meşgul olmamakta, 
Çiftçi Malları Koruma Kanununun teşekkülünü 
derpiş ettiği teşekküller ancak vali ve belediye 
başkanlarının şahsi düşüncelerine göre teşek
kül. etmektedir. 

3. Kanunla teşekkül eden heyetler, her han
gi bir menfaatle bağlı olmadıkları için munta
zam çalışmamaktadırlar. İki yüzden kanunun 
tatbikatı, Çiftçi Mallarını Koruma Kanununda, 
ki başkanların tamamen şahsi teşebbüslerine 
bağlı bulunmakta ve bu da ekseriya suiistimal 
edilmektedir. 

4. Beki iyenle, bekleten arasında bu kanun 
bir münasebet tesis etmemektedir. 

f). Büro. tahsil, tazmin, masraflariyle bu ka
nun halka pahalıya malolmaktadır. 

(5. Kanunda vazife almış vazifedaıiarın her 
hangi bir suç halinde Memurin Muhakeınat Ka
nunu hükümlerine tâbi olması, bunların süratle 
tasfiyesini müşkül hale getirmekte ve fenalıklar 
devam etmektedir. 

7. Tazmin hükümleri asla işlememektedir. 
Kanun Belediye, Ticaret Odası, Ziraat Odası 
gibi politik teşekküllere istinat ettiği için tat
bikatta politik tesirlerden kurtulamanıakta-
dırlar. 

8. Hükümler hayvancılık için ağır gelmek
tedir. Bütün bu mülâhazalarla, kanunun mutla 
ka tadil edilmesini ve bunun için süratle teşeb
büse geçilmesini İçişleri Bakanından rica ede
rim. Ancak bu kanun, Kır Bekçileri kanunu 
veya diğer bir kanunun bünyesi içerisinde değil, 
doğrudan doğruya halka bırakan müstakil bir 
«istem içerisinde mütalâa etmeyi daha faydalı 
olarak düşünüyorum. 

2. — Niğde Milletvekili Hüseyin Ulusoy'uv, 
otomobil hazaları hakkındaki sorusuna İçişleri 
Bakanı Münir llüsrev Gölc'nin sözlü cevabı 
(6/207) 

Yüksek Başkanlığa 
İçişleri Bakanının, Kamutay huzurunda, aşa

ğıdaki soruları cevaplandırmasına yüksek de
lâletinizi -dilerim. 

Niğde Milletvekili 
Hüseyin IJlusoy 

1948 O : 1 
1. — 19-17 yılı toa^ındaııberiyurt içinde oto

mobil. otobüs, kamyon kazalarında kaç vatandaş 
ölmüş, kaç vatandaş yaralanmıştır? 

2. — Büyük şehirlerde şoförlerin belediye ni
zam atına asla riayet etaııedikleriııi, delice süratle 
yürüdüklerini, ücret meselelerinde belediyelerin 
tesbit ettikleri esasları daima ihlâl ettiklerini 
görmekteyiz. 

Şoförlerin belediye nizamatma uymalarını 
temin için, bilhassa büyük şehirlerde, ne gibi 
tedbirler alınmaktadır? Belediye nizamlarının 
şoförler hakkındaki ceza müeyyidelerini ve bu 
cezaların süratle tatbiki için bugün yürümekte 
olan usulleri Bakanlık yeter görmekte midir? 

3. — Şehirlerarası kamyon ve otobüs nak
liyatı kontrol edilmemektedir, nıa'kinalara, ta
katinin üstünde yük yüklenmekte, yüklerin üze
rine yolcu alınmakta, otobüslere tesbit edilen 
hadlerin üstünde yolcu bindirilmektedir. Bu hal
lere rağmen, bazıları ehliyetsiz bile olan, şoför
ler tarafından delice bir süratle makina kullanıl
makta ve bu yüzden çok feci kazalar olmaktadır. 
Bunlara göre: 

A) Şehirlerarası nakliyatın kontrolü, yük 
kamyonlarına yolcu alınmasının şekli ve şartları 
ve diğer şehirlerarası nakliyat mevzularını esaslı 
nizama ibağhyacak tedbirler -düşünülmüş müdür? 

B) Kazadan mesul olan şoförler hakkındaki 
Ceza. Kanununda yazılı müeyyideleri İçişleri Ba
kanlığı yeter bulmakta mıdır? 

İÇİŞİ iEUİ BAKANİ MÜNİH HÜSREV 
GÖLE (Erzurum) — Aziz arkadaşlarım, Niğde 
Milletvekili Sayın arkadaşımız Hüseyin Ulu-
soy'un seyrüsefer kazalarına ait bulunan öner
gesindeki üç soruya müsaade buyurursanız ayrı 
ayrı cevap vereceğim. 

Soru 1. — 1947 yılı başıııdanberi yurt içinde 
otomobil, otobüs ve 'kamyon kazalarında kaç va
tandaş ölmüş, kaç vatandaş yaralanmıştır? 

Cevap 1. — 1947 yılı basından 1948 yılının 
Ağustos ayı. sonuna kadar otomobil, otobüs ve 
kamyon gibi motorlu taşıt araçlariyle (3153) 
kaza vakası olmuş ve bu vakalarda (491) vatan
daş ölmüş, (3427) vatandaş da yaralanmıştır. 

Soru 2. — Büyük şehirlerde şoförlerin bele
diye nizamatma asla riayet etmediklerini, delice. 
süratle yürüdüklerini, ücret meselelerinde bele-
diyelrin tesbit ettikleri esasları daima ihlâl ettik
lerini görmekteyiz. Şoförlerin belediye nizam -
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larına uymalarını temin için, bilhassa büyük şe
hirlerde, ne gibi tedbirler alınmaktadır. Belediye 
nizamlarının şoförler hakkındaki ceza müeyyide
lerini ve bu cezaların süratle tatbiki için bugün 
yürümekte olan usulleri Bakanlık yeter görmek
te inidir? 

Cevap 2. — Taşıt kazaları muhtelif sebeplerle 
vukua gelmektedir. Bunun sebeplerini huzuru
nuzda saymakla vaktinizi almaJk istemem. Bu hu
sustaki mevzuat Bakanlıkça kâfi görülmemekte
dir. Ve bunun için de bir seyrüsefer kanun ta
sarısı hazırlanmış ve tetkiki için Bayındırlık Ba
kanlığına verilmiş ve ecnebi uzmanlar ve iki Ba
kanlık mütehassısları tarafından müştereken in
celenmektedir. Yakında Büyük Meclise sunula
caktır. 

Soru 3. — »Şehirlerarası Kamyon ve otobüs 
nakliyatı kontrol edilmemektedir. Makinalara ta
katinin üstünde yük yüklenmekte, yüklerin üze
rine yolcu alınmakta, otobüsler teshil: edilen had
lerin üstünde yolcu bindirilmektedir, lîu hal
lere rağmen, bazıları ehliyetsiz bile olan şoför
ler arafından delice bir süratle makiııa kulanıl-
makta ve bu yüzden çok feci kazalar olmakta
dır. 

Bunlara göre: 
A) Şehirler arası nakliyatın kontrolü, yük 

kamyonlarına yolcu alınmasının şekil ve şart
ları ve diğer şehirlerarası nakliyat mevzuları
nı esaslı nizama bağlıyacak tedbirler düşünül
müş müdür.? 

B) Kazadan mesul olan şoförler hakkında
ki Ceza Kanununda yazılı müeyyideleri içişleri 
Bakanlığı yeter bulmakta mıdır?. 

Cevap 3. — Şehirlerarasmdaki seyrüseferi 
tanzim edebilecek bir hüküm yoktur. 

İkinci maddeye cevaben arzettiğim veçhile 
yeni hazırlanan Seyrüsefer Kanunu tasarısında 
bu cihet göz önünde tutulmuş ve icabedeıı hü
kümler konmuştur. 

Tasarı kanunlaşıncıya kadar muhtelif ted
birler alınmıştır. Nitekim en son (i . IX . 1948 
tarihinde valiliklere gönderilen bir genelge ile 

A) Şoförlerin ehliyetsizliği,. 
B) Dikkatsizlik ve tedbirsizliği, 
C) Vazife dikkatsizliği intaç edecek her 

türlü hareketlerden sakınılması, ' 
Ç) Pirelilerin 'bozuk olmaması, 
JJ>) Hamule veya yolcunun'istiabından fazla 

alınmaması, 

.1948 O : 1 
E) Haddinden fazla süratle gidilmemesi 
Esaslarına riayet edilmesi istenmiş ve şiddetle 

dikkat nazarları çekilmiştir. 
Bundan başka motorlu vasıtası bulunan yer

lerde şehirlerarası seferlerin kontrol ettirilmesi 
ve kazaya sebebiyet veren yerlere memurlar ko
nulması ve ayda bir kontrola tâbi olan bu vası
taların yollarda sık sık âııi olarak muayeneye 
tâbi tutlması ve jandarma karokollarma, güzer
gâhtaki belediyelere yukarda arzedilen esaslara 
riayet ederek çok dikkatli bulunmaları emri ve
rilmiştir 

Kasti olmıyan kazalar için Türk Ceza Kanu
nundaki cezai hükmü kâfi görmekte olduğu
mu arzederinı. 

HÜSEYİN UJLÜSOY (Niğde) — Efendim, 
medeni vasıtaları kullanınca bunun riski olan 
kazalara katlanmak zarureti vardır. Bunu 
tanıamiyle takdir ediyorum. Fakat iki seneden-
beri yurdumuzda vuku bulmakta olan otomobil 
kazalarını bu riskin haddi üstünde mütalâa et
tiğim içindir ki, meseleyi yüksek huzurunuza 
getirmiş bulunuyorum. 

Arkadaşlar; Sayın Bakanın da şimdi kürsü
den söylediği gibi, iki sene zarfında 3153 kaza 
ve 491 vatandaşın ölüm hâdisesi vukubulmuş-
tur. Bence, bu, çoktur. 

Filhakika İçişleri Bakanından veya Hükü
metten bu hususta istiyebileceğiıuiz pek çok 
şeyler yoktur. Bunu da takdir ediyorum. Fa
kat bunun dışında mutlaka Hükümetin alabile
ceği bazı tedbirler vardır ki. bu tedbirlerle 
kazaların haddi düşürülebilir. 

Kanaatimce bu tedbirleri şu esaslar üzerinde 
kısaca mütalâa etmek mümkündür. 

1. — Arkadaşlar; bu kazaların sebeplerinin 
en başta geleni, şoförlerimizin vatandaş hayatı
nı ve bir vatandaşı kaybettiğimiz zaman Türk 
Cemiyetinin ne kaybettiğini bilmemesi ve bu 
hususta bir telâkkiye mâlik olmamasından doğ
maktadır. 

2. - Şoförlerimiz nizama riayet telâkkisi 
esaslar içinde yetiştirilnıemektedir. Ve hakika
ten bugün şoförlerimiz büyük bir nizama ria
yetsizlik içinde bulunmaktadır. Bunun için de 
içişleri Bakanının yapabileceği birtakım şeyler 
vardır. Bunlar da : 

1. — Bizde şoför&şre ehliyetname vermek işi 
hakikaten başıboş bulunmaktadır. Bilhassa son 
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: 9 22 .11.1948 O : 1 
zamanlarda bazı Anadolu kasaba.larındaki küçük : 
belediyelei', şoför ehliyet namesi verirken aldık- ', 
lan birtakım harçları bir irat kaynacı telâkki j 
ederek, yavet az teknik bilgive mâlik bulunan : 
ve şoförlüğün icabet ti'rdiği mânevi vasıfları haiz i 
olmıyanhı ra şoför ehliyetnamesi vermektedir- | 
ler. I lie şüphesiz ki, bu şoförlerin de kaza yap- \ 
maları .yayet tabiidir. HinacMaleyh. İçişleri Ba j 
kanlığından ricam, şoför ehliyetnamesi veri!- | 
meşine dair olan bugünkü nizaııııuunelori yeniden 
ve esaslı bir letkika tâbi tu la ıak bunun daha 
sıkı, daha mürekkep hükümlere bağlanmasıdır . 

İkiııei nokta olarak; İrişleri İmkanımızın şo
förlerin mânevi bakımdan yetişt ir i lmesi husu
sunda alabileceği bir takım tedbir ler vardır . P>u 
hususta bilhassa şoför cemiyetlerinden pekâlâ 
faydalanabil i r ler . 

Hu cemiyet lerin mensuplarını mânevi bakım
dan yetiştirmesi hususunda (dinde esasları yoksa 
bu esasları koydurabilirler, bu cemiyetleri men
suplarını mânevi bakımdan yetiştirmek için kurs 
lar açmaları için teşvik edebilirler. Pğcr Bakanlı
ğın bu cemiyetlere bu kurs lar ı aç t ı rmak için 
mutlak bir yetkisi, kanuni bir yetgisi yoksa bu 
yetkiyi ikt isap edebilmek için bir müeyyide ile 
Meclise gelebilirler. 

Hulâsa şoförleri teknik bakımdan olduğu ka
dar mânevi bakımdan da yet iş t i rmek için lü
zumlu tedbirleri alabileceğine kaniim. 

Hundan başka jreçen gün gazetede okudum, 
bilmem ne adında bir bayan dört ay zarfında 
.">()() lira para cezası verecek kada r nizamsızlık 
yapmış, nizamlara riayetsizlik yapmış. ilâhı 
da. o bayan otomobil ku l lanmaktad ı r . 

HASİSİ KAPLAN (Auia lya) - - O ehemmi
yetsiz. 

ÜÜSKYİN l 'P I 'SOY (Devamla) - - Demek-
ki biz, otomobil kul lanan havanın mut laka bir 
vatandaşı ö ldürüp hapse girmesinden sonra ııi- I 
zamlara riayeti masun addedebileceğiz. Arka- j 
daş lar ben bunu doğru bulmuyorum. J 

Şoförlere bir karne vermek ve muayyen | 
mik ta rdan fazla nizamlara riayetsizlik yapan J 
şoförleri şoförlük yapmak tan pekâlâ meiıedebi-
lecek hükümler i elde edebilmek mümkündür ve 
buna bilhassa İçişleri Hakanının lesebbüs etme
sini rica ederim. 

İçişleri Hakanı da kabul buyurdu la r ki, şo
förleri vazifeye dave t edebileceğimiz b u g ü n k ü 
nizamlar hakikaten hat i f t i r . Hinaenalcvh bu 

nizamları kuvvetlendirıı ıeli . ş iddetlendirmeli-
dir. Hilhassa bu nizamların tat l . ikında sürat asla 
yoktur . P»u süral i de temin edebilecek esaslar ; 

sürat le meydana getirmelidir . 

('eza Kanununda kaza yapan şoförlere karşı 
verilen eczalar, ben bir hukukçu değilim ama, 
birtakım hadiselerden edindiğim intibaa göre 
a r /ed iyorum, çok zayıftır . Şüphesiz bunda 
Adalet cihazımızın hiçbir sunu taksir i yoktur . 
Ancak bu husustaki müeyyideleri kuvvetlendi
rilmesinde zaruret o lduğunu hissediyorum. 

Pir şoför caka için bir vatandaşın yanından 
süra t le üeçmek istiyor, gecen sene bir öğret
mene yaptığı gibi, çarpıyor , ö ldürüyor , niha
yet bir sene ceza giyiyor. Açık söylemek lâ
zımdır ki ; bugünkü kü l tü r seviyesi içinde bu
lunan şoförlerimi/ için bu nevi ceza müeyyide
lerini zayıf bu lmaktayım. 

.Hundan başka bugün bilhassa İstanbul ve 
Ankara Pelediyelerine bu Meclis Kürsüsünden 
sitem ediyorum ki, bugünkü zayıf olan ceza sis
temlerini ve kontrol esaslarını bile d ikkat le 
la tbik e tmemekledi r ler . Ankara ve İstanbulini 
en kalabalık yer ler inde delicesine, başdöudürü-
eü biı- süra t le giden şoförleri hergün gözlerimiz
le görmekteyiz. Ve büyük şehirlerimizdeki ka
zaların büyük bir kısmı da bu delice, süra t ten 
doğmaktad ı r . Hen belediyelerin murakabe va
zifelerini d ikkat l i ve hassas l i r şekilde yaptık
ları t akd i rde büyük şehir lerdeki kaza adedinin 
geniş ölçüde azalacağına kaniim. 

Piuaenaleyh içişleri Hakanımızı Ankara ve 
İstanbul Helediyelerinin kontrol vazifelerini 
d ikkat le yapmak hususunda bir parça harekele 
se\ ketmelerini rica etmek vazifemdir. 

Şoförlerin Ankara ve İs tanbul 'da müşteri
leri ile temasları da bir hayli gayr i tabi îd i r . 
İ s tanbul 'da bilhassa haysiyetli bir va tandaş şo
förün elinden haysiyetini k u ı t a r m a k için o ne 
isterse vermek mecburiyet inde ka lmaktad ı r . 
Hu hususta İçişleri Bakanın ın daha uyanık ve 
daha hassas olmalarını alâkalı mercilere ihtar 
etmelerini bilhassa . t ek ra r rica ediyorum. 

Şehirlerarası nakliyatın hiçbir nizama bağlan
madığım İçişleri Bakanımız bu kürsüden ifade 
eltiler. Demek ki, şehirlerarası nakliyat büyük 
bir boşluk içindedir. Bunun için İçişleri Baka
nımızın yapmaya tevessül ettikleri Seyrüsefer 
Kanununu sürat le Meclise getirmelerini ve bu 
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kanunla bilhassa şehirlerarası nakliyatın esaslı 
bir nizama bağlamasını temin etmesini bilhassa 
rica ederim. Şehirlerarası naklfvatta nazarı 
dikkate almamız lâzımgelen hususlarda, yine 
şoförlerin ıslahı başta gelmektedir. 

Bugünkü şoförleri, Seyrüsefer Kanununda, 
yeniden bir ehliyetname imtihanına tâbi tutup 
tasfiye hükümlerini mahfuz tutmalıdır. 

Makinalar dikkatle kontrol edilmeli, maki-
nalara yük yükleme sistemleri bir esasa bağlan
malıdır. fVilhassa kamyonlarda yük üzerine 
yolcu bindirme esasları iyi bir şekle ifrağ edil
melidir. 

Makinalar hareket noktalariyle uğradıkları 
belediyelerde ve bilhassa tesis edilecek kontrol 
.merkezlerinde, tesbit edilecek esaslar dairesin
de, konlrola tâbi tutulmalıdır. 

Bunlardan başka, herşeyin dışında, Sayın 
İçişleri Bakanının bunu ehemmiyetli bir tetkik 
mevzuu olarak ele almasını bilhassa rica ede
ceğim. Bu hususta Çalışma Bakanının da il 
«ilenmesini rica ederim. 

Bir de şoförler tarafından yapılan kazalarda 
ölenlerin aileleri mutlak bir sefalet içinde kal
maktadırlar. Acaba İçişleri Bakanlığı ile Ça
lışma Bakanlıkları elele vererek motorlu vasıta 
sahipleriyle şoförlerden her ay alınacak muay
yen bir primi, bir sigorta esasına bağlıyarak, 
şoförlerin yaptığı kazalarda 'ilen vatandaşların 
geride kalanlarına tazminat olarak vermek esa
sı tedvin edilebilir mi, edilemez mi? Bunu bit* 
gözden geçirmelerini rica edeceğim. 

3. — Bursu. Milletvekili Muhittin Baha Fars'
ın, istanbul - Mudanya arasında isliyen vapurlar 
hakkındaki sorusuna V kıstırma Bakam Kasım 
Gülek ve Adalet Bakanı Faad Sinnen'in sözlü 
cevapları (6/208) 

BAŞKAM — Soruyu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki suallere Ulaştırma "Bakanının söz

lü cevap vermesini dilerim : 
1. Büyük bir nahiye olduğu zaman bile 

Mudanya - istanbul arasında işliyen -vapurların 
uğramadığı İm rai ı'ya vapur uğratılması zaru
ri midir? İki iş eskiden pekâlâ olduğu gibi mo
torla yapılamaz mı? 

2. İstanbul ve Bursa yolcularına ekseriyetle 
pek ehemmiyetsiz nakliye işleri için birer saat 
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vakit kaybettirmek haksızlık ve zararlı değil-
midir? 

3.. Fırtınalı, hattâ az rüzkâ-rh havalarda yol 
değiştirerek İmralı'ya gitmek bütün yolcuların 
hastalanmalarına, korkuya .ve heyecana düşme
sine sebep olduğu ve tehlikeli.neticelerin vuk.ua-
gelnıesi de muhtemel bulunduğu halde bu. sefer
lerin devamına müsaade edilecek ve bu.işin. bir 
çaresine bakılmıyacak mıdır? 

4. Bursa ve İstanbul birer turistik şehir ol
duğuna göre bunların arasındaki mesafenin kı
saltılmasını düşünmek bir vazife iken nicesine 
olarak yolun bir saat uzatılması bu zamanda 
tecviz edilecek şeylerden midir? 

Bursa Milletvekili 
M! B; Pars 

ULAŞTIRMA BAKANI KASİM CÜLEK 
(Seyhan) — Sayın arkadaşlarım; 1Ü41 yılında 
Adalet Bakanlığının isteği üzerine İni rai ı Adası
na vapur uğratılmaya başlanmış. Bu, haftada bir 
defa gidişte, bir defa gelişte olarak başlamış, da
ha sonra bir defa gelişte, iki defa. gidişte olarak 
işlemiş, şimdi yine bir defa gelişte, biı\ defa gi
dişte uğramaktadır. İhtiyacı Adalet Bakanlığı 
bize bildirimiş, Ulaştırma Bakanlığı o vakit yap
tığı incelemelerde bunu muvafık görmüş ve iş
letmeye başlamıştır. Vapurun adaya'uğrama
sından dolayı edilen kayıp 55 dakikadır. Bazan 
fırtına olur. Fakat nihayet Marmara Tür iç de
nizdir ve buradaki fırtına da korkunç, olmaz. Çı
kacak olan yıldız rürgârıdır ve bazan tesiri olabi
lir. Fakat vapuru işlettirmiyecek kadar kuvvetli 
değildir. 

Vapurun oraya uğramasının, sebebini Adalet 
Bakam arkadaşım daha iyi izah edeceklerdir. 

ADALBT BAKANİ FUAI) SİKMEN'(Rize) 
Muhterem arkadaşlar;. İmralı Adaşına Mudanya 
seferi yapan vapurların niçin uğradığını Ulaş
tırma Bakanı arkadaşımız arzetti. Bendeniz bu
na bir şey ilâve edecek değilim. Yalnız muhte
rem önerge sahibi arkadaşımız önergelerinde 
diyoıiarki; İmralı'nm büyük bir nahiye merkezi 
olduğu zamanda dahi buraya vapur uğra mı-
yordu. Şimdi buraya vapur .uğratmak için ne 
gibi sebepler mevcuttur? 

Bendeniz öyle zannediyorum, ki; imralı'um 
bahis buyurdukları gibi bir nahiye 'merkezi ol
ması tarihinden bugüne kadar geçen zaman zar
fında, Türkiye Cumhuriyetinin münakale siste-

http://vuk.ua-
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minele büyük bir gelişine olmuştur. Binaena
leyh. fi tarihinde oraya vapur uğramıyordu. 
şimdi neden uğratılıyor şeklindeki mütalâanın 
bendeniz pek kuvvetli olmadığı kanaatindeyim. 

Adalet Bakanlığının 1941 senesinde İmralı'-
ya vapur uğratılmasın! istemesi sebebine gelince: 
Yüksek Heyetin malûmu olduğu veçhile omda 
zirai bir cezaevimiz kurulmuştur. Bu adada bi
ne yakin mahkûm mevcuttur. 

Bunlardan başka cezaevinin personeli mev
cuttur ve mahkûmları ziyarete gelen aileleri 
vardır. 

Adada- mahkûmlarımız, yine bildiğiniz gibi, 
boşoturmamakta, bir hayli istihsal yapmaktadır
lar. Bu bakımdan Adanın Mudanya, istanbul 
ile münakalesini temin etmeyi zaruri bulmakta
yız. Benim bildiğim, Mudanya'ya vapur haf
tanın hemen her günü sefer yapar ve yalnız 
bir gün gitmez, diğer günleri muntazam sefer 
yapmaktadır. Haftada- bir gidiş ve gelişte bu
raya vapurun uğraması ile Mudanya'ya müşkü
lât çıkarıldığınr kavrıyamadrm. 

Arzettiğim sebeplerden dolayı vapurun uğ
ramasında zaruret olduğu kanaatindeyim. 

BAŞKAN - - Muhitin Baha Pars 
MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) - • Muh

terem arkadaşlar; Ulaştırma Bakanını geçen se
fer gördüğüm zaman bana pek müspet ve bu işe 
pek taraftar göründü. Bakan arkadaşı, mesai 
arkadaşı olan Adalet Bakanı ile görüştükten 
sonra tabiî iş zayıfladı. Bunlar bizde mûtat ol
duğu için kendisini mazur göreyim. Ben ister
dim ki, Ulaştırma Bakanı, olarak Adalet Bakanı
na desin, haftada kaç kişi naklediliyor, zarurî ne 
gibi işleriniz var? 500-600 kişilik yolcular oraya 
gittiği zaman ne gibi nakliye işleriyle karşıla
şıyorlar? Bazan bir sepet menekşe, bazan 10 
kilo İstakoz, bazan bir memur, bazan bir mah
kûm ve bazan da 5-10 ziyaretçi kadm-ki. bir 
sene oldu geleli - gelir gider de. o da hafta da. 
bir değil, iki kerre gelir, iki kerre gider. İşte 
bunun için bir tenezzüh yeri, turist yeri olan 
Bursa'ya gidenleri, günde bir iki saat ıstıraba 
sokanıam, ben sana bir motor veririm Mudan
ya'ya, Bursa'ya gidersin, denmesi lâzımdı. Fa
kat dediğim gibi, mûtat dostluk ve kabina ar
kadaşlığı onu bu hakikati söylemekten alıkoy
du, mazurdur. 

Adalet Bakanının sözlerine gelince: Diyor-
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ki; İmralı adası vaktiyle nahiye iken oraya 
vapur işletilmemesi doğru değildi. Vakaa selef 
lerimizi beğenmiyoruz ama hiç de mâkul iş yap
madıklarını iddia edemeyiz. Böyle imralı'ya 
vapur işletmek mâkul işlerden değildi. Oradan 
hiçbir talep vâki olmamıştır. Motörle İstanbul'a 
giderler, nakliyelerini kendi vasıtalariyle ya
parlardı. 

Arkadaşlarım, her zaman vaktin kıymetin
den bahsederiz. Senede on binlerce saat.her gün 
demiyeyim, yazın, haftada iki gün beş yüz, bin 
kişiyi birer saat işinden alıkoymaya kimsenin 
hakkı yoktur. Demek ki İmralı'nın yanında bir 
ada daha olsa. ve oraya da serseri dediğimiz ço
cukları uakletsek. mademki böyle bir mecburi
yet vardır,'Bursa'lılarm oraya da gitmesi lâzım
dır. Bana böyle geliyor ki, İmralı adasında olan
ların affedilen yarı cezası. Bursa'lılara tahmil 
edilmiştir. Bin kişinin cezasının yarıya indiril
mesinden mütevellit zamanı P>ursa'lılarm birer 
saatten kaybettikleri zamana takabül eder. 

Sual. takrirleri, bizde gayet ehemmiyetsiz 
görülmektedir. Ve bir netice ifade eder. Bence 
sual takrirleri netice değil, bir başlangıçtır ve 
sual takriri yalnız bir mebusun sorduğu suale 
aldığı cevabı temin edecek bir vasıta değildir. 
Vekillerin, zihniyetini de anlamağa bir vesile 
olur. 

Ben şunu anlarım: verilmiş kararlardan, 
mâkul de olsa, dönmek elimizden gelmiyor. Neme 
lâzım, bu iş olmuş, vapur işliyor, emrivaki i ka
bul etmekte suhulet vardır ve dedikodu yoktur 
kimse bir şey demez, Bursa'lılar da sesini çıkar
mıyor, her gün giderler. Ama Bursa'lılarm o 
vapurda söyledikleri bir yazılsa bir cilt tutar, 
ona da aldıran yoktur. 

Şimdi ben sualimi verdim, cevabını da aldım, 
mesele bitti, hayır bitmedi; şimdi ben meseleyi 
sizin huzurunuzda, milletin huzurunda ve Bur
sa'lılarm huzurunda ortaya vaz'ediyorum. 

Diyorum ki; Hükümet kendi vazifesini mil
lete bir külfet şeklinde tahmil ediyor. Bir' ha
pishanenin icabettirdiği hizmetleri yapmak Hü
kümetin vazifesidir, milletin değildir, millet 
icabeden vergiyi vermektedir. Faıkat Bursa va
puruna binen adam bir saatini mahkûmları zi

yaret için sarf etin ey e mecbur değildir,! bu bir hak
sızlıktır ve buna devanı edilmesi, haksızlığı de
vam ettirmek olur, protesto ediyorum, bu bir 
mukaddemedir. 
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L — Ankara Milletvekili Emin Halim Er- J 

gutı'un, motorlu nakil vasıtalarının sebep olduk
ları kazalar hakkındaki sorusuna içişleri Bakanı 
Münir Hüsrcv Göle'nin sözlü cevabı (6/209) 

Ankara - 16. XI..1948 
T. B. M. M. Başkanlığına 

Memlekette günden güne çoğalmakta olan 
motorlu vasıtaların gerek şehir içinde ve gerekse 
şehirler arasındaki seferlerinde birçok kazalara 
sebebiyet verdikleri ve bıı yüzden bir kısım va
tandaşlarımızın ölmekte ve yaralanmakta olduk
larını görmekte ve işitmekteyiz. Bilhassa son 
günlerde bu ha) dikkati çekecek derecede çoğal
mıştır. 

Şehirlerde bu mevzuda Belediye talimatna
melerinin seyrüsefere taallûk eden hükümlerinin 
iyi ve sıkı tatbik olunmamasının ve şehirler ara
sında işliyen vasıtaların da iyi kontrol edilme
mesinden bu -kabil facialara söbep olduğunu tah
min etmekteyim. Bu durum Hükümetin de dik
katini çekmiş, bunun hakkında herhangi bir 
tedbir düşünülmüş müdür? Bu tedbirler ne
lerdir? 

Sayın İçişleri Bakanmm sözlü olarak bu so
rumu cevaplandırmasını rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Emin Halim Ergim 
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İÇİŞLERİ BAKANİ MÜNİR HÜSREV 

GÖLE (Erzurum) — Efendim, sayın, arkadaşım 
Hüseyin Ulusoy'un önergesine verdiğim cevaba 
ilâve edecek hiçbir şeyim yoktur. 

İLMİN HALİM ERGUN (Ankara) — Efen
dim. Hüseyin Ulusoy arkadaşımızın sorusuna 
karşı sayın Bakanın verdiği cevapları dinle
dim, Tesadüfen aynı Oturumda birleşen bu 
sorular sebebiyle benim takririme de cevap ve
rilmiş oldu. Beîı ilerisi için yapılacak Kanun 
ve talimatları şükranla karşılarım. Ama o ka
nun ve talimatlar dahi bugünkü gibi tatbik edil-
miyeeek ise yapmak zahmetine değmez. Çünkü 
bugün dahi şehirler içinde 30 kilometre süratten 
fazla gitmek memnu olduğu halde dahi bundan 
süratli gidenlere bir şey yapılmamaktadır. Bu
nun gibi yapılacak kanun tatbik edilmezse hiçbir 
faydası olmıyacaktır. Benim ricam; bilhassa 
Bakanın ehemmiyetle nazarı dikkatini eelbfede-
rim, bugün noksan olduğunu zannettiğimiz ve 
o şekilde ifade edilen talimatnamelerin gayet sı
kı olarak tatbikini temin buyursun. Bunu bilhas
sa Yüksek Huzurunuzda kendisinden rica ediyo
rum. Bu suretle hiç olmazsa kazaların yarı ya
rıya azalacağı zaıımndayım. Bu hususta kendi
sinin ehemmiyetle nazarı dikkatini Yüksek Hu
zurunuzda bir daha çekmiş olmakla vazifemi 
yapmış okluğumu zannediyorum. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

i. — Türkiye île Kanada arasında Ottawa'-
da akdedilen Modüs vivendinin onanması hak
kında Kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret 
Komisyonları raporları (1/355) [11 

BAŞKAN — Tasarının birinci müzakeresine 
başlıyoruz. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var 
m i l . Yok. Maddelere geçilmesini kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler... Maddelere geçilmiştir. 

Türkiye ile.Kanada arasında 15, Mart. 1948 ta
rihinde Ottawa'da akdedilen Modüs vivendinin 

onanması hakkında Kanun 

MADDtf 1. — Türkiye Hükümetiyle Kanada 
Hükümeti arasında 15. Mart. 1948 tarihinde Ot-

[1] i sayılı-.basmayaeı tutanağın sonundadır. 

tawa'da imzalanan Modüs vivendi kabul edil
miş ve onanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?... Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mi l . . Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

- 2 1 * — 
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Gündemimizde görüşülecek başka madde 

yoktur, önümüzdeki Çarşamba günü saat 15 te 
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toplanılmak üzere Oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 15,45 

5. — SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

i. — Türkiye Harb Malûlleri Birliği Genel 
Kongresinin toplantısı münasebetiyle Kong
re Başkanı Cevdet Kerim tncedayı tarafından 
göndrilen ve Kongrece Büyük Millet Meclisine 
karşı duyulan bağblık ve şükran hislerini belirten 
telgrafa Başkanlıkça gereken karşihk verilmiş
tir. 

2. Kayseri'deki yol inşaatından dolayı Kay
seri Milletvekili Kâmil Gündeş tarafından veri
len sora önergesi münasebetiyle gelen telgraflar. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

Yıllardanberi mahrumiyetini çektiğimiz yola 
veya suya bizi bu yıl Hükümetimiz kavuşturdu. 
Gırtlağımıza kadar içinde kaldığımız çamurdan 
kurtarıldık. Bu sayede kesemiz paralandı. Hükü
metle el ele vermek iş birliği yapmak suretiyle 
vücuda getirdiğimiz yolumuzun nasıl yaptırıl
dığını Demokrat Parti Milletvekilimiz Kâmil 
Gündeş'in alâkalı Bakanlıklardan istizanda bu
lunduğunu gazetelerde okuduk. Çok acı duyduk 
önümüze düşüp yolumuzu yapan valimiz daha 
üç. gün evvel de parasını özel idareden vermek 
suretiyle ve memuru mahsusla su yollarımız için 
vilâyet haricinden-temin ettiği künklerden bir 
kamyonunu köyümüze göndermiş bulunuyor. Biz 
bu künkleri şenlikle sevinçle su yolumuza döşer
ken Sayın Milletvekilimizin bunların hesabını 
sorması karşısında ne yapacağımızı şaşırdık. Biz 
zavallı köylülerden ne ister. Can damarımız olan 
yolumuzun yapılmasından su yolumuzun getiril
mesinden acımı duyuyor. Angarye başkalarına 
ait işleri gördürenlere ve yaptıranlara derler. 
Biz kendimiz için çalışıyoruz. Can damarımız 
olon yol ve su dâvamıza el uzatılmamalının temi
nini yalvarıyoruz. 

Develi'nin Gazi Köyü Muhtarı Üye 
Seyfullah Şahin Arif 

B. M. M. Yüksek Başkanlığına' 
Ankara 

Tasvirin VÎ Kasını tarihli nüshasının birinci 
sahife 4 ncü sütununda Kayseri Vilâyetinde an
garya usuliyle yol inşaatı başlıklı yazıyı okuya
rak Kayseri Milletvekillerinden Kâmil Gündeş'in 
Meclise verdiği beş maddelik soruya esefle 
muttali olmuş bulunmaktayız iyi niyetli bir mil
letvekili köylünün hayatiyle ilgili yolların ne su
retle yapıldığını değil neden yapılmadığını sor
malıdır. Bizim yollarımız köy kanununun kabul 
ettiği ince usulleri ve vilâyetten gördüğü yar
dımlar sayesinde yapılmıştır. Biz köylüler bu yol
ları menfaatimiz icabı gönül rızasiyle yaptık. 
Angarye ve işkence isnatları bir yaygaradan iba
rettir. Bugün bu sürat asrında Kâmil Gündeş'in 
nazariyeleri iflâsa mahkûmdu» o nazariyelerin 
tatbiki halinde köylünün daha bir asır yoldan 
sudan ve okuldan mahrum beklemesi icap eder. 
Bu üç. ana dâvanın tahakkukunu gaye bilen Kay
seri Valisinin mesaisini baltalamaya matuf soru
nun köylülerimizi cidden rencide eylediğini arze-
der bilvesile saygılarımızı sunarız. 

Yahyalı Bucağı 
Başhan Köyünden 

Hacı Kiriş 
Dikme Köyden 
Mustafa Ateş 
Ayşepınardan 
Cuma Koksal 
Kara Köyden 

Osman Sirkinti 

Bakırdağı Bucağı 
Yeni Köyden 

Haydar Coşkun 
Büyük Köyden 

Hacı îlhan 
Gazi Köyde 

Seyfullah Şahin 
Kalay Köyden 

Kadir Özmen 

Büyük Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 
Ankara 

Türk Milletinin hakiki efendisi olan biz köy
lüleri yola kavuşturan başımızdaki büyüklere 
minnettarlığımızı arz ederken bu önemli dâvayı 
baltalamaya kalkışan Kayseri Demokrat Millet
vekili Kâmil Gündeş'in alâkalı makamlara ten-
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kit yollu açtığı sorularını esefle karşılarız. 

Kayseri — Erkilet Bucağına bağlı 
Duscu köyü ihtiyar Kurulu 

Abdullah 

B. M. M. Başkanlığına 
Kayseri Milletvekillerinden Kâmil Gündeş'in 

ileriye doğru bir hareketimiz olan yol dâvasını 
baltalamak için faaliyete geçtiğini gazetelerde 
okuduk, asırlardanberi hasretini.çektiğimiz yol
lara henüz kavuştuk. Şimdi bizlere medeni in
sanlar gibi çamurlardan bataklardan kurtula
rak köylerimize ferah gidip geliyoruz. Mahsul
lerimizi ayağımıza kadar gelip alıyorlar. Has
talarımız hastaneye ulaşmak için haftalarca 
kağnı arabaları üstünde yollarda sürünmüyorlar 
şimdi hastaneler otobüs göndererek hastalarımı
zı yatağından alıp hayatını kazandırıyor. Her 
dertlerimize çare bulmuşlardır. Sayın mebusun 
bu ileri hamlemizi ve kalkınma hareketlerimizi 
çok görmesinden müteeessir olduk. Kadm ve er
kek bütün köylü aynı teessüre katılmaktadır. 
Bizim istirahatimizi mesaimizin parti ihtiras
larına kurban edilmemesini istiyoruz. Köylüyü 
işinde serbest bırakılmasını diliyoruz... 

Münevsun gesi merkez 
Halkevi Köyü Na. 

Başkan 
Salim Kurtul 

Bayar Muhtarı 
Vahdi Yıldırım 

Ağırnas Köyü 
Dursun Yalçın 

Merkez Bucak H. P. 
Başkanı 
Mehmet 

E f kere'den 
Mehmet Çınar 

(Kayseri) 

Turan Köyü namına 
Muhtaı 
Mehmet 

Ağırnas Köyü Muhtarı 
Derviş Vural 

Uskulu Köyü adına 
Muhtar 

Mehmet Şimşek 
Tsbıdm Köyü Na. 

Muhtar 
Hüsnü Doğan 

Kişe Köyi\ adına Muhtar 
Vahit 

Şükrü Saraçoğlu 
Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Ankara 

Köylerimizi ilimize ulaştıran yollarımızı 
köylerimiz halkı pek bahisle ve geceyi gündüze 
katarak, cansiparane çalışarak muntazm bir yol 
haline getirerek medeni vasıtadan istifade et-
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inekteyiz. Yollarımızın yapıldığını istenıiyen 
Gürün taraflarından güya halkı taciz ve tehdit 
ederek yol yaptırdığımız şikâyet edilmekte ise 
de bu şikâyetlerin uydurma ve musanna ol
duğunu arzı malûmat eyleriz. 

Yeni Köy Muhtarı 
Hüseyin Kahraman 

Çukur Köy Muhtarı 
Mehmet Aksov 

A'i kara Büyük M. M. Başkanlığına 
22 . XI . 1948 20/3.1 

Köy yollarımızın onarılması işlerinde biz köy
lüleri angarya ile iş başına getirdikleri hattâ 
zor kullandıkları ileri sürülerek Kayseri Millet
vekillerinden Bay Kâmil Gündeş'in. Yüksek 
Meclise verdiği sözlü soru önergesini gazetelerde 
okumakla müteessiriz. Asırlardanberi hasretle 
beklediğimiz köy yollarına henüz 'kavuşmuş bulu
nuyoruz. Kazançlarımızı, hayvanların sırtına 
yüklediğimiz köy ürünlerini şehir pazarında sat
mak, özel ve genel işlerimizi görebilmek için 
saatlerce çamurlu ve bataklı yolları aşardık. Han 
köşelerinde kıymetli zamanları feda zorunda ka
lıyorduk. Bilhassa hasta tedavfei baklanından 
hastahaneyc naklinde ve doktor getirmede çek
tiğimiz ıstırap üstündür. Kendi düşünceleri
mizle yulkardaki anlattığımız dertlere çare ara
dık. Köylerimizde uygulanan Köy Kanunu ime
ce mükellefiyeti dâvasını bularak ve tesir altın
da kalmıyarak bir araya toplanıp kendi kararı
mızla kendi işimizi ve yollarımızı yaptık. Ve bu 
sayede 12 köyden ibaret bulunan bucağımız köy
lerini iki yıl gibi kısa bir zamanda bucak merke
zine, bucak merkezinden Kayseri şosesine bağla
mak suretiyle blokajlı silindira.jlı yedi kilometre
lik yol şebekesini yapmaya muvaffak olduk. Bu 
yollar üzerinde geçit yerinde dört kâğir köprü 
ile 10 dan fazla menfezi de onararak geçit temin 
olunmuş ve otobüsle gidilnıijen hiçbir köyümüz 
kalmamıştır. Şimdi bu yollar üzerinde ürünleri
mizi şeMre, hastalarımızı hastahaneyc, öğrencile
rimizi orta dereceli okullara, işçilerimizi fabrika
lara ve işleri başına ferahla ve 20 nci asır mede
niyetine yakışır şekilde götürüyor, vaktinde im
dadı sıhhi arabaları doktorlar getirerek hayatı
mızı garantiye bağlıyoruz. Köylülerimiz genel 
ve özel işlerini yapmak için zaman tasarruf el-
meye ve artan bu zamanlarını memlekef iktisa
diyatı üzerinde harcamakta lüzum ederse bu yol
lar yurt savunmasına da hayat ve istikbalimizi 
korumaya yardım edecektir. Bizler Sayın Mil-
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Ictvekillerimizdcn köy kalkınma dâvamızın en 
basında yer alan yollarımızın onarılmasındaki 
emeğimizden -dolayı takdire değer önemli işleri
mizin başarılması için teşvik vte ikaz beklerken 
bilhassa zevk, hevesimiz kırılıyor. İster istemez 
teessürümüzü uyandırmıştır. Biz büyüklerimiz
den yapılan ve yapılacak olan köy işlerimiz için 
soru değil önderlik ve yardım beklediğimizi say-
ii'i ile arzederiz. 

Merkez ti. P. Başkanı 
Ahmet Erol 

Öğesi merkez bucak köy muhtarı 
İsmail Uluğ 
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Nize köy muhtarı 

Mehmet Akop 

Yckse köyü muhtarı 
Hidayet Özkök 

İslerdin köyü nmlıtür 
Mahmut Kaya 

Bucak halkından 
Alâeddin üemirkan 
Bucak halkından 

Haindi Eren 
Darsıyak ! 

Hac 

Efkere köy muhtarı 
Ahmet Soykan 

Maıneusun muhtarı 
Mehmet Bay er 

ı . Bueak halkodası Ba.ş. 
Salim Kurtul 
Bucak halkından 

Mehmet Özcan 
Maneusun halkında11 

Hüseyin Çetin 
söyü halkından 
ı Durmuş 

T. B. M. M. Banm** 


