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Hüseyin 

Balık'm, Zonguldak Limanı hakkında Baş
bakanlıkla işletmeler Bakanlığından olan 
sorusuna İşletmeler Bakanı Muhlis Ete'nin 
sözlü cevabı (6/88) 21)4:301 

2. — Diyarbakır Milletvekili Nâzmı 
önen'in, Cumhuriyetin ilânından 1949 
senesi nihayetine kadar memurların ikma-
metleri için Hükümet, mahallî idareler 
ve belediyeler tarafından ne kadar 
mesken yaptırıldığına ve bunlarla demir
baş eşyalarına sarfolunan paralara, tah
silat ve vergi nispetlerine ve bu bina
lardan kaçının kimlerin ikametlerine tahsis 
olunduğuna dair Başbakanlıktan sözlü 
sorusu (6/112) 301 

3. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri 
İşeri'nin, Manyas Gölüne ait tesisatın yeni 
mültezim tarafından bugüne kadar yaptı-
rılmaması sebebine ve eski mültezimden 
alınan teminat akçesine dair sorusuna 
Maliye Bakanı Hasan Polatkan'm sözlü 
cevabı (6/132) 301:305 

4. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri 
İşeri'nin, Trakya'nın Enez Bucağı hududu 

Sayfa 
dahilindeki Beylik Koru merasından Mali
yenin ne derece istifade temin ettiğine 
ve bu yerin halen kimlerin tasarrufunda 
bulunduğuna dair sorusuna Maliye Bakanı 
Hasan Polatkan ve Tarım Bakanı Nihat 
Iyriboz'un sözlü cevapları (6/133) 305:310 

5. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli-
oğl'u'nun, Dolmabahçe Sarayı karşısında 
yaptırılan stadyum sahasına katılan arazi 
hakkında İçişleri ve Maliye Bakanlıkların
dan sözlü sorusu (6/137) 310 

6. — Yozgad Milletvekili Avni Do
ğan'm, eski Cumhurbaşkanı Malatya Mil
letvekili İsmet İnönü'nün deprem dolayı-
siyle Erzincan'a ve İkinci Dünya Harbi 
sırasında da Kahire 'ye yaptığı seyahatlerde 
'harcirah aldığına dair olan iddiaların ma
hiyetinin açıklanması hakkınd Bkyük Mil
let Meclisi Başkanlığı ile Başbakanlıktan 
olan sorusuna idareci Üye ihsan Şerif, özgen, 
Maliye Bakanı Hasan Polatkan, Devlet Ba
kanı ve Başbakan yardımcısı Samet Ağa-
oğlu ve Ekonomi ve Ticaret Bakanı Zühtü 
Hilmi Veliheşe'nîn sözlü cevaplan (6/162) 

7. — Eskişehir Milletvekili Muhtar Baş
kurt'un, Amerika Birleşik Devletleri Harb 
Ekonomisi hazırlıklarının memleketimiz 
ekonomik hayatı üzerinde yapacağı tesir-

310: 
317 



]ere, karaborsacılığa ve harb halinde temini 
mümkün olmıyan ithal malları ile buğday 
istihsalimize, akar yakıt ve münakale vası
taları yedek aksam,'na dair Başbakanlık
tan sözlü sorusu ((i/167) 317 

8. — Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'm, 
Millî Eğitim Bakanlığı Teknik Öğretim 
Müsteşarlğmdaki suiistimaller hakkında ne 
muamele yapıldığına ve hususi bir kanunla 
adı geçen müsteşarlık emrine verilen para
ların sarf sureti dolayısiyle tahkikat açılıp 
açılmadığına dair sorusuna Millî Eğitim 
Bakanı Tevfik İleri'nin sözlü cevabı 
(6/170) 317:322 

9. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali 
İhsan Sâbis'in, Kore'ye gönderilen Savaş 
Birliğinden boşalan yeri doldurmak üzere 
tam teşekküllü bir tümen vücuda getiril
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Millî Savunma Bakanhğndan sözlü sorusu 
(6/171) 322 

10. — Kastamonu Milletvekili Şükrü Ke-
rimzade'nin, ihraç edilemiyen 2 000 ton 
kabuklu ceviz hakkında bir tedbir düşünü
lüp düşünülmediğine dair Ekonomi ve Tica
ret Bakanlığından sözlü sorusu (6/172) 322 

11. — Zonguldak Milletvekili Abdür-
rahman Boyaeığiller'in, Zonguldak, Kara
bük, Filyos'ta kömür işletmelerinde çalış-

Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesi ve I 
Bu Toplantı yılı içinde iki aydan fazla izin 

alan Kırklareli Milletvekili Mahmut Erbil'in 
ödeneği hakkındaki Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığı tezkereleri okunarak onandı. 

Kocaeli Milletvekili Mehmet Yılmaz'in, As
kerlik Mükellefiyeti Kanununun 5673 sayılı Ka
nunla değiştirilen 5 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifi, isteği üzerine 
geri verildi. 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
Varlık Vergisinden af, terkin veya tadil edilen j 

Sayfa 
makta olan maden amelelerinin çeşitli yön
lerden bugünkü durumları ile grev hakkı, 
işçi Bulma Kurumları, amele Birliğinin 
bugünkü çalışma ve muhasebe sistemi, işçi 
ve iş verme sendikaları, işçi ücretleri, 
işsizlik, işçi ve ihtiyarlık sigortaları hakkın
da ne düşünüldüğüne dair Çalışma, işlet
meler ve Ekonomi ve Ticaret Bakanlıkla
rından sözlü sorusu (6/173) 322 

12. — Kars Milletvekili Esat Oktay'ın, 
Ardahan'da bir sağlık merkezi açılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığından sözlü 
sorusu (6/174) 

4. — Görüşülen işlsr 322 
1. — Trabzon Milletvekili Salih Esad 

Alperen'in, Dilekçe Kamisyonunun 14.VII. 
1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
102 sayılı Kararın Kamutayda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Komisyonu 
raporu (4/71) 322:325 

2. — Radyoloji, radyum ve elektrikle 
tedavi ve diğer fizyoterapi müesseseleri 
hakkındaki 3153 sayılı Kanunun 7 nci mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu rapo
ru (1/102 325 

miktar ile istanbul eski defterdarının bâzı mü
kellefler hakkında yaptığı muameleye dair olan 
sorusu, kendisi iki Birleşimde de hazır bulun
madığından düştü. 

izmir Milletvekili Abidin Tekön'ün, izmir 
Halkapmar mevkiinde kurulmakta olan Sümer-
bank Mensucat Fabrikasının hudutları dâhilinde 
bulunan şahıslara ait arazi ile sabun imalât
hanesinin muhtevi bulunduğu arazinin ne su
retle satmalmdığma dair olan sorusunu, işlet
meler Bakanı cevapladı. 

Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'nin, Hora-

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 
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san'a kadar varan dekovil hattının Karaköse'ye 

kadar uzatılması, Ağrı'nın Garpla irtibatının te
inini için Tahir Geçidinin ıslahı ve Aladağ 
yaylasından Doğu Bayizit'e kadar getirilip 
halen metruk bir vaziyette bulunan su arkının 
yeniden açılması hakkında ne düşünüldüğüne; 

Karaköse'de bir lise açılması için teşebbüse 
girişilip girişilmediğine dair olan soruları, ken
disi iki Birleşimde de hazır bulunmadığından 
düştü, 

îstanbul Milletvekili Sani Yaver'in, kâğıt ve 
madeni paralar, esham ve tahvillerle posta pul
lan üzerine konacak resimlere, Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankasına verilen emisyon iş
lerinin şimdiye kadar düzen ve ayarlanarak 
Maliye Bakanlığının mutabakatına arzedilip 
edilmediğine ve 1397 sayılı Türkiye Büyük Mil
let Meclisi kararının uygulanış şekline dair olan 
sorusuna, Maliye Bakanı cevap verdi. 

Eskişehir Milletvekili Muhtar Başkurt'un. 
Amerika Birleşik Devletleri harb ekonomisi 
hazırlıklarının memleketimiz ekonomik hayatı 
üzerinde yapacağı tesirlere, karaborsacılığa ve 
harb halinde temini mümkün olmıyan ithal mal
ları ile buğday istihsalimize, akaryakıt ve mü
nakale vasıtaları yedek aksamına dair olan 

Tasarılar 
1. — 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) ! 

işaretli cetvelde değişiklik ynpılması hakkında j 
Kanun tasarısı (1/114) (Bütçe Komisyonuna) ; | 

2. •— Çekoslovakya'ya eski ve yeni tütün sa- | 
Usları hakkındaki Protokolün onanmasına dair I 
Kanun tasarısı (1/116) (Dışişleri, Gümrük ve 
Tekel ve Ticret Komisyonuna) ; 

3. — Çeşitli kurumlarda mevcut geçici tazmi
nat ve yabancı dil ikramiyeleriyle sair ikrami
yeler hakkındaki hükümlerin kaldırılmasına 
dair Kanun tasarısı (1/115) (Bütçe Komisyo
nuna) ; 

4. — Hayvanlar Vergisi Kanununun 4226 sa
yılı Kanunla değiştirilen 18 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair Kanun tasarısı (1/117) (Ma- | 
liye ve Bütçe Komisyonlarına); 

5. — inönü Armağanları Kanununun yürür
lükten kaldırılması hakkında Kanun tasarısı 
(1/118) CMillî Eğitim ve Bütçe Komisyonla
rına ) ; I 

sorusunun cevaplandırılması, Ekonomi ve Tica
ret Bakanı Oturumda hazır bulunmadığından, 
gelecek Birleşime bırakıldı. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yuna
nistan Hükümeti arasında münakit Veteriner 
Sözleşmesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ile 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülü hakkındaki 3656 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerini değiştiren 4598, Devlet Demiryolları 
ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü Memur 
ve Hizmetlilerinin Ücretlerine dair Kanuna ek 
4620, Bankalar ve Devlet Müesseseleri Memur
ları Aylıklarının Tevhit ve Teadülü hakkındaki 
3659 sayılı Kanunun bâzı maddelerini değişti
ren ve bu kanuna bâzı maddeler ekliyen 4621 
sayılı kanunlara ek kanun tasarısının birinci 
görüşülmesi bitirildi. 

22 . I . 1951 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Kayseri Milletvekili Tokad Milletvekili 

F. Apaydin M. final 
Kâtip 

İstanbul Milletvekili 
F. Tekil 

i 6. — Milletlerarası Telekomünikasyon Sözleş-
! meşine ek Telgraf ve Telefon Tüzüklerini, nihai 
| Protokolü, karar ve dilekleri ihtiva eden vesi-
! kaların onanması hakkında Kanun tasarısı 
1 (1/119) (Ulaştırma Komisyonuna); 
I 7. — Millî Piyango teşkiline dair olan 3670 

sayılı Kanunun 7 nci ve 10 ncu madelerinin de
ğiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı (1/120) 
(Maliye ve Bütçe Komisyonlarına); 

8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti adına ha
reket eden Export - İmport Bank arasında akde
dilen 36 milyon dolarlık Kredi Anlaşmasının 
onanmasına dair Kanun tasarısı (1/121) (Dışiş
leri, Ticaret ve Bütçe Komisyonlarına); 

I Teklifler 
9. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 

Devlet ve belediye hastaneleri başhekimleriyle 
servis şeflerine tazminat verilmesi hakkında Ka
nun teklifi (2/131) (İçişleri, Sağlık ve Sosyal 

I Yardım ve Bütçe Komisyonlarına): 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

— 293 — 



B : 33 22 .1 
10. - - Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, I 

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma ve 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlıklarının bir- ı 
leştirilmesi hakkında Kanun teklifi (2/132) I 
(İçişleri, Millî Savunma, Gümrük ve Tekel ve 
Bütçe Komisyonlarına); 

11. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Ordu mensuplarının evlenmelerine dair olan 
3663 sayılı Kanunun 1 nei maddesinin kaldırıl
ması hakkında Kanun teklifi (2/133) (Millî Sa
vunma Komisyonuna'); 

12. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu-
nun geçici 31 nei maddesine bir fıkra eklenmesi- j 
ne dair Kanun teklifi (2/134) (Maliye ve Bütçe | 
Komisyonlarına); i 

Tezkereler 
13. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü- ı 

dürlüğünün 1945 Bütçe yılı Kesinhesabma ait j 

1. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Balık'-
in, Zonguldak Limam hakkında Başbakanlıkla 
İşletmeler Bakanlığından olan sorusuna İşletme
ler Bakanı Muhlis Ete'nin sözlü cevabı (6/88) 

BAŞKAN —• Hüseyin Balık buradalar mı? 
'Burada sesleri) 

Soru önergesini okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Aşağıdaki hususların Meclisin tatilinden ev

vel behemehal gündeme alınarak İşletmeler 
Bakanı ile Başbakan tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılması hususuna delâlet buyurmanızı 
saygılarımızla rica ederiz. 

1. Zonguldak limanının inşası işi Holânda-
lılara ihale edilmeden evvel Sekizinci Meclis 

.1951 O : 1 
Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi (3/133) (Sayıştay Ko
misyonuna) ; 

14. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1945 Büt
çe yılı Kesinhesabma ait Uygunluk Bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/134) (Sayıştay Komisyonuna); 

önergeler 
15. — Antalya Milletvekili Ahmet Tekelioğ-

lü'nun, Dilekçe Komisyonunun 22 . XII . 1950 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 211 sayılı 
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi 
(4/101) (Dilekçe Komisyonuna); 

16. — Seyhan Milletvekili Reşad Güçlü'nün, 
Dilekçe Komisyonunun 22 . XI I . 1950 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 194 sayılı Kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi (4/102) 
(Dilekçe Komisyonuna). 

Devresinde bir milletvekilinin verdiği sual tak
riri üzerine Mecliste müzakere cereyan etmiş 
ve ozaman İşletmeler Bakanı tarafından yapı
lan beyanatta bu işe" Türk firmalarının yapa
cakları tekliflerin kabul edileceği bildirilmiş
tir. 

Bu beyanat üzerine Yol Yapı Ltt. Şkti. ta
rafından gerek Bakanlık ve gerekse Başbakan
lığa yapılan müracaatlara mezkûr makamlar 
tarafından hiç cevap verilmeden işin Holânda 
firmasına ihale edilmesindeki sebepler nelerdir? 

2. Bu suretle Holânda şirketine yapılan 
ihale fiyatları Ereğli'de yapılmakta olan liman 
inşaatı vâhid fiyatları ile mukayese edilince 
Hazineye 12 milyon liralık bir zarar yüklen
mekte ve bu husus hiç nazarı itibara alınmadan 

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

BAŞKAN — Başkanvekili Mustafa Zeren 

KÂTİPLER : Muzaffer Kurbanoğlu (Manisa), Sedat Baran (Çorum) 

BAŞKAN — Yeter sayı vardır, Birleşimi açıyorum. 

3. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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ihale keyfiyeti Şemsettin Günaltay Kabinesinin 
Vekiller Heyeti karariyle tasdik edilmiş bulun
maktadır. 

Bu şekilde eski kabineyi döviz ve vergi had
leri dışında 12 milyon liralık bir zararın mesu
liyetine muhatap kılan durumun tahkiki hak
kında Başbakanlığın düşüncesi nedir 1 
Zonguldak Milletvekili Zonguldak Milletvekili 

Hüseyin Balık Cemal Kıpçak 

BAŞKAN — Söz İşletmeler Bakanmındır, 
buyurun. 
; İŞLETMELER BAKANİ MUHLİS ETE 

(Ankara) — Muhterem arkadaşlar; Zonguldak 
Milletvekili Hüseyin Balık ve Cemal arkadaşla
rımızın verdikleri takrir çok mühim bir mevzua 
temas ettiği için birkaç defa Meclisten tehiri ta
lebinde bulunmuştum. Geçen zamanımın mühim 
bir kısmını bunu hazırlamak için tahsis ettim ve 
neticeyi sizlere bildiriyorum. 

Soru, şu idi : 
Zonguldak Limanının inşası işi ITolândablara 

ihale edilmeden evvel 8 nci Meclis devresinde bir 
milletvekilinin verdiği sual takriri üzerine Mec
liste müzakere cereyan etmiş ve o zaman İşlet
meler (İktisat Bakanı olacak) Bakanı tarafından 
yapılan beyanatta bu işe Türk firmalarının ya
pacakları tekliflerin kabul edileceği bildirilmiştir. 

Bu beyanat üzerine, Yol Yapı Limitet Şirketi 
tarafından gerek Bakanlık ve gerekse Başba
kanlığa yapılan müracaatlara mezkûr makamlar 
tarafından hiç cevap verilmeden işin Hol ân da 
firmasına ihale edilmesindeki sebepler nedir? 

Cevabı : Büyük Millet Meclisinin 8 nci döne
minde bir milletvekilinin, Zonguldak Limanının 
yapılması işinin bir ecnebi firmaya verilmek üze
re olduğunun Öğrenildiğinden bahsiyle bunun 
sebebi ve Bayındırlık Bakanlığınca yaptırılan 
limanlara nazaran Zonguldak Limanı fiyatları
nın iki misli olup olmadığı hakkındaki sorusuna 
o zamanki iktidarın sorumlu bakanı tarafından 
23 . I I I . 1949 tarihinde cevap verilmiş bulun
maktadır. Bu cevapta, Zonguldak Limanının he
nüz ihale edilmediği, Türk ve ecnebi firmalar 
arasında bir tefrik yapılmadığı, limanın Mars-
hall Plânından yaptırıldığı, eğer talip Türk fir
malar varsa onlar için de emir verildiği bildiril
mektedir. 

Bu beyanatı mütaakıp Yol - Yapı Limitet 
Şirketi tarafından 25 . I I I . 1949 tarihinde tel-
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I grafla bu liman inşaatına talip olunduğu görül

mektedir. Şirketin telgrafının meali aynen; 
«Gazetelerde intişar eden Zonguldak Limanı 

inşaatı için müracaat edecek millî müesseselerin 
tekliflerinin de memnuniyetle kabul edileceğine 
dair B. M. Meclisinde yaptığınız beyanatı min
net ve şükranla okuduk. Memleketimizin tanın
mış inşaat firmalariyle malî müesseselerin işbir
liğini temin etmiş ve aynı zamanda liman inşaa
tının muhtelif safhaları için ecnebi mütehassıs; 
ve müesseselerden âzami ölçüde istifade edecek 
durumdayız. Amerika'nın ileri teknik vasıtala-
riyle fakat daha ucuz yerli elemanlarla çalışaca
ğımızdan, mahallî şartlara ecnebilerden fazla 
vukufumuz dolayısiyle müzakere edilen Holân-

I dalı firmanın fiyatlarından asgari bir milyon 
Türk Lirası daha ucuz ve daha kısa müddet için
de inşaatı tamamlamak üzere teklif kabul edil
mesine yüksek müsaadelerini diler proje, şart
name ve mukavelenamenin verilmesini, - tâyin 
edilecek en kısa zamanda kati teklifimizi sunma
ya hazır olduğumuzu derin saygılarımızla arze-
deriz.» Şeklindedir. 

Şirketin bu müracaatı Ereğli Kömürleri İş
letmesi tarafından cevaplandırılmış olup, işletme 
bu hususta verdiği cevapta, «Liman konusunun 
iki seneyi mütecaviz bir zamandan beri devam 
eden etüd, teklif ve tetkik safhalarını geçirerek 
nihai müzakere safhasına girmiş bulunduğunun 
temasta bulunulan firmalarla müspet bir netice
ye varılamadığı takdirde yeni karara göre hare
ket edileceğini ve bugün için yapılacak bir mua
mele olmadığını» bildirmektedir. 

Görülüyor ki, Bakanın Büyük Millet Mecli
sindeki beyanatı ile bu beyanatı mütaakıp bir 
Türk firması tarafından yapılan müracaata veri
len cevap yekdiğerine tevafuk edebilecek bir ma
hiyet arzeylememektedir. Burada işin o tarih
teki safhasına göre, yeni bir müracaatın nazarı 
itibara alınması mümkün değil idi ise bu cihe
tin açıkça belirtilmesinin veya yukarda işaret 
edilen tarzda beyanatta bulunulduktan sonra bu 
beyanat gereğince muamele yapılmasını sağlı-
yacak tedbirlere başvurulmasının icabeylediğini 
ifade etmek isterim. 

Meselenin şekli ve teknik bakımdan izahına 
geçmeden önce şurasına işaret etmek isterim ki, 
tam mânasiyle bir âmme işi olan liman mevzu-
unun doğrudan doğruya Bayındırlık Bakanlığının 

I üzerine bırakılmayıp Zonguldak Limanının bir 
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maden limanı olduğu için, bir ihtisas teşekkülü 
olan Etibank ve onun müessesesi olan Ereğli 'Kö
mürleri İşletmesi Müessesesine verilmesi cidden 
calibi dikkattir. 

Avrupa ve Amerika'da birçok kömür maden
leri biliriz ki, nakliyatı hususi bir liman vasıta-
siyle değil, civarında bulundukları nehir ve deniz 
sahiline basit rıhtımlar ve yükleme ve boşaltma 
tesisatı vücuda getirmek suretiyle yaparlar. Ne
dense iş memleketimize gelince mesele daima bir 
azamet kesbediyor. Büyük, daima büyük tesisat 
yapmak icabediyor. 

Muhterem arkadaşlarını; bir yandan mevzuun 
en ziyade dikkati çeken bu noktasının aydınlan
masını imkân vermek, diğer yandan sorunun ikin
ci kısmında bahis konusu edildiği üzere Zongul
dak Limanının Ereğli Limanına nazaran yüksek 
bir fiyatla ihale edilip edilmediğini teshil etmek 
maksadiyle konuyu, Bayındırlık ve [dastırnuı 
Bakanlıklariyle Bakanlığımızdan bazı elemanla 
rın iştirak ettiği bir komisyona tetkik ettirmekle 
fayda mülâhaza ettim. Daha ziyade teknik ele
manlardan terekküp eden bu komisyon yanlığı 
tetkik sonunda bir rapor hazırlamıştır. Bu ra
porda evvelâ işin geçirdiği safahat şöylece hülâ
sa edilmektedir. 

«Türkiye'nin müstakbel Demiryolu ve Li
manlarım plânlamıya memur edilen Bayındırlık 
Komisyonunun 25 . FİT . 194(5 tarihli toplantısın
da. Zonguldak Limanının rasyonel bir tahmilâta 
elverişli bir şekilde isi âh ve tevsi edilmesi lüzu
mu belirtilerek konunun özel bir komisyon tara 
t'mdan ele alınması yolunda bir prensip kararma 
varılmıştır. Bu kararı ınütaakıp kurulan özel ko
misyon Zonguldak Limanının hususiyetine temas 
ederek ayrı bir ihtisas mevzuu olan bu işin mey
il ana getirilmesinde muvaffakiyetleri ile tanın
mış ecnebi firmalardan da faydalanılması lüzu
munu tavsiye etmiş ve bundan sonra Bayındırlık 
Bakanlığı uzmanlarının da iştirak ettiği diğer 
komisyon evvel emirde liman, liman inşaat işle
rinde tanınmış firmalar arasında bir proje mü
sabakası yapılmasını uygun bulmuş ve böylece 32 
firmaya müsabaka şartnamesi gönderilmiştir. 

32 firmadan 16 sı proje müsabakasına girme 
şartlarını bildirmişler ve yapılan tetkikler sonun
da bunlardan iki yerli ve altı ecnebi firmanın 
müsabakaya iştirak edebilecek en uygun evsafı 
haiz oldukları tesbit edilmiştir. 

Bu sekiz firmanın projeleri gerek müşavir mü-
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I tahassıs Frederich Snare ve gerek Bakanlıklar 

Arası Uzmanlar Komisyonu tarafından incelen
miş bir neticede, Holândalı firmanın projesi bi
rinci dereceyi ihraz eylemiştir. İki yerli firmanın 
projeleri de 7 ve 8 nci dereceleri almışlardır. 7 
ve S nci dereceleri alan projeler teknik 
kifayetsizlik ve gayri makul fiat tahminleri bakı
mından tasnif harici tutulmuş, diğer altı firma
nın projelerindeki en uygun kısımlar ve inşa tar
zı iktibas edilmek suretijde yeni bir liman şekli 
şemasının tesbiti uygun görülmüş ve böylece ha
zırlanan yeni esaslar dâhilinde, proje müsabaka
sına iştirak eden ve teknik ehliyet ve kabiliyetleri 
yeter görülen 6 firmadan ihaleye esas olacak kâ
tı tekliflerin istenilmesi yoluna gidilmiştir. Bun
lardan beş firma teklifte bulunmuş ve bu teklif
leri Bakanlıklar Arası bir Komisyonda incelen
mesi neticesinde, 

Holândalı Firma, birinci, 
Fransız Firması, ikinci, 
İtalyan Firması, üçüncü, 
Danimarkalı Firma, dördüncü, 
Amerikalı Firma, beşinci dereceyi kazanmış

lardır. 
Kati teklifleri ayrıca mukayese eden müşavir 

Mütehassıs F. Snare Firması da birinci derecede 
Holândalı firma ile işin ihalesi hususunda mü
zakereye girişilmesini tavsiye etmiştir. 

Keyfiyetin bu suretle Eti Bank İdare Mecli
sine intikalini mütaakıp, tdare Meclisi 2 1 . 1 1 . 
1949 tarihli toplantısında, mukavele müzakera-
tma başlanmak üzere Holândalı firmanın davet 
edilmesine ve bu firma ile bir anlaşmaya var
mak mümkün olmadığı takdirde ikinci dereceyi 
adan Fransız firması ile müzakereye geçilmesine 
karar vermiş ve bu karar üzerine Holândalı fir
ma Zonguldak'a davet edilirek 11 . TII . 1949 tari
hinde müzakerelere başlamıştır.» 

Vâki sual takriri üzerine bu kere konuyu in
celemek üzere teşkil ettiğimizi ifade eylediğini 
komisyon, işin safahatına bu suretle temas ettik
ten sonra liman inşaatında, fennî liyakati ara
nan firmalar arasında mahdut bir eksiltme yo
luna gidilmesinde teknik bakımdan zaruret gö
rüldüğüne, Devlet inşaatında da mahdut eksiltme 
usulünün kabul edilmiş bulunduğuna işaret eyle
mekte ve Zonguldak liman inşaatı mevzuunda 
iki seneyi mütecaviz bir zaman zarfında yapılan 
çalışmaların hedefini, fennî liyakat ve iktidar-

j lan bakımından bu işi en iyi bir şekilde yapa-
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bilecek firmaların tesbîtine matuf telâkki ederek I 
bunu isabetli görmektedir. 

Komisyon, mâruz çalışmaların neticelenmek 
üzere bulunduğu bir sırada, Holândah firma ile 
müzakereler cereyan ederken, ozamanjki bakanın 
Büyük Millet Meclisindeki beyanatı üzerine bir 
Türk firması tarafından yapılan müracaatın na
zarı itibara alınarak bu firma ile temasa geçil-
memesinde ve hattâ bununla da iktifa edilmiye-
rek geniş ölçüde bir eksiltmeye baş vurulmama-
smda muahezeyi mucip bir hal görmemekte ve bu 
yola gidilmiş olmasının, uygun telâkki edilip 
edilmiyeceği meşkûk olan bâzı tekliflere intizar 
zaruretini doğuracağını, bunun liman inşaatını 
geciktireceğini, ehliyet ve kabiliyetleri belirmiş, 
fiyatları anlaşılmış teklifleri değerlendirilmiş ve 
bir mehil tâyin etmiş olan firmaların işten çe
kilmelerini intaç edebileceğini tebarüz ettirmek
tedir. 

Yukardan beri arzına çalıştığım hususlar 
23 . III . 1949 tarihinden Büyük Mîllet Meclisinde 
yapılan beyanatın fiilî durumu aynen aksettirme
diğini gösterir mahiyettedir. Bu bakımdam, so
rumlu bakanın Büyük Millet Meclisinde beya
natta bulunmasını mütaakıp, bu beyanat gere
ğince muamele yapılmasını, yani liman işi için 
müracaatta bulunacak yenî firmalarla görüşül
mesini sağlaması beklenirdi. Tatbikatta bu yola 
başvurulmadığı ve dolayısiyle ilgili bakanın Bü
yük Millet Meclisindeki beyanatı ile fiilen; ya
pılan muamele yekdiğerine tevafuk etmediği gö
rülmektedir. Böyle olduğuna göre de Etî Ban
kın Zonguldak limanının yapılması işini ihale 
maksadiyle başladığı müzakereye devam etmesin
de teknik bakımdan zaruret mütalâa edilmesi 
ve işin bu safhasında müracatta bulunacak fi ima
larda yeniden temasa geçilmesinin umumi ihale 
prensiplerine uygun telâkki olunmaması muva
cehesinde, Holânda firması ile başlamış olan mü
zakereleri keserek, yeniden müracaatta bulunan 
firma, ile görüşülmemesinde ilgili memurların 
sorumluluğunu mucip bir hususu bulunmadığı 
netice ve kanaatma varılmaktadır. 

îkinci soru : Bu suretle Holânda Şirketine 
yapılan ihale fiyatları, Ereğli'de yapılmakta 
olan liman inşaatı vahit fiyatlariyle mukayese 
edilince Hazineye 12 milyon liralık bir zarar yük
lenmekte ve bu husus hiç nazarı itibara alınma
dan ihale keyfiyeti Şemsettin Günaltay Kabine
sinin Vekiller Heyeti karariyle tasdik edilmiş bu- { 
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lunmaktadır. Bu şekilde eski Kabineyi döviz ve 
vergi hadleri dışın|da 12 milyon liralık bir zara
rın mesuliyetine muhatap kılan durumun tahkiki 
hakkında Bakanlığın düşüncesi nedir? 

Cevabı : Bu konuyu incelemek üzere teşkil 
eylediğimiz yukarda ifade ettiğim komisyon; 

1. İki liman arasındaki tabiî şartlardan mü
tevellit farklar; 

2. Bu limanlaım yaptırılnıasındaki gaye ve 
görecekleri hizmet; 

3. inşa tarzları ve iş hacimlerine bağlı fark
lar; 

4. Fiyat vahitlerine müessir faktörler. 
Sebepleriyle Zonguldak ve Ereğli limanları 

arasında tam bir mukayeseye girişmenin doğru 
olamıyaeağma işaret etmekte ve bu hususlardan 
her biri üzerinde ayrı ayrı durarak aşağıda arze-
deceğim neticelere varmaktadır. 

Komisyonun hazırladığı rapora göre: Ereğli 
limanı haddi zatında tabiî bîr liman olup yalnız 
Batıya açıktır. Zonguldak ise poyraza kadar en 
şiddetli bütün denizlerin tesirine mâruzdur. Sa
hiller daha sarp, sular daha derîn ve rüzgârlar 
daha hâkimdir. Zonguldak limanında çalışmıya 
elverişli günler Ereğli'ye nispetle takriben yarı 
yarıyadır. 

Ereğli limanında çalışma sahasının genişliği
ne mukabil, Zonguldak'ta saha dardır. Mü-
taahhit işletmenin mevcut limandaki faaliyetini 
aksatmamaya ve bunun için tedbirler almıya 
mecburdur. 

Ereğli limanının esas itibariyle bir barınma 
limanı olmasına mukabil, Zonguldak limanı bir 
kömür yükleme limanı olarak yaptırılmakta ve 
sınai bir karakter taşımaktadır. Zonguldak'ta, en 
şiddetli havalarda dahi süratli ve ucuz bir tah
mil ât yapılması gaye ittihaz edilmiştir. 

înşa tarzlarına ve iş hacımlarma bağlı fark
lara gelince : Zonguldak ve Ereğli limanlarının 
mendirek uzunluk ve derinlikleri, deniz tesirine 
göre tesbit edilmîş bulunan profiller, bu profil-
lerdeki imalâtın cinsleri, rıhtım derinlik ve uzun
lukları birbirinden tamamen farklıdır. 

Meselâ ; dalgakıran uzunlukları Zonguldak '-
da 870 metre, Ereğli'de 825 metre. 

Su derinlikleri Zonguldak'da 17 - 20 metre, 
Ereğli'de 14 - 15 metre, 

Rıhtım uzunlukları Zonguldak'da 990 metre, 
Ereğli'de 600 metre, 
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Tarama işleri Zonguldak'da 1,500,000 metre 

mikâb1 Ereğli'de 500,000 metre mikâbı, 
imlâ işleri Zonguldak'da 550,000 metre mi

kâbı Ereğli'de 200,000 metre mikâbıdır. 
Zonguldak Limanının ikmal müddeti dört 

sene olduğu halde Ereğli'nin ikmal müddeti 
altı buçuk senedir. 

Bu izahattan sonra; komisyon fiyat vahit
lerine müessir faktörlere temas eylemekte ve bu 
konuda da; 

Ereğli, inebolu ve Trabzon limanlarında, 
Liman inşaatında mühim bir nusur teşkil eden 
ekipmanın temin ve tedariki işinin Devlete 
ait bulunduğuna, ihaleye esas alman fiyat 
vahitlerinde yalnız işçilik ve malzeme ile ekip
man bakım masraflarının dâhil okluğuna, 
Zonguldak Limanı inşaatmında ise, liman inşa
sına lüzumlu her türlü şantiye ekipmanının 
bütün masrafları ve rizikolariyle birlikte mü-
taahhide ait bulunduğuna, fiyat vahitlerine 
bunların da dâhil olduğuna işaret ederek, fiyat 
vahitlerine müessir faktörler bakamından yekdi-
ğerinden tamamen ayrı malî rejimleri olan 
bu limanlar arasında bu yönden de alelıtlak bir 
mukayeseye gidilmesini isabetli görmemektedir. 

Bu umumi izahı mutaakıp. komisyon mâruz 
şartları mümkün mertebe mümasili eştirmek ve 
ayn^ esaslara irca etmek suretiyle Zonguldak 
Limanında ihale bedelinin % 80 nine tekabül 
eden anroşman, sun'i blok ve tarama işlerine 
mütaallik fiyat vahitleri üzerinde durmakta ve 
bu fiyatların bu kabil işleri yapmak üzere mü
cehhez firmalar arasında bir rekabet fiyatı ola
rak teessüs etmiş normal fiyat telâkki edilme
sinin icabeylediği kanaatini izhar etmektedir. 

Arkadaşlar, bugün için Zonguldak Liman 
inşaatının portesi aşağı yukarı 29 milyon lira 
ve liman ve ekipman içinde 15 milyon lira tut
maktadır. Demek oluyor ki, Zonguldak Limanı 
inşaatı ekipmanları ile beraber bu memlekete 
45 milyon liraya mal olacaktır. 

Şimdi, arkadaşlar, meseleyi hulâsa edecek 
olursak, işin teknik mikyasları falan kabili 
izahtır. Nitekim Bakanlık] ar arası teşkil edilen 
komisyonda bu teemmül edilmiş bulunuyor. 
Asıl mesele iş yapıldıktan sonra mukayese de
ğil, asıl mesele Ereğli dururken Zonguldak Li
manı için 45 milyon lira gibi bir paranın sarfe-
dilip edilmemesidir. 

1.1951 O : 1 
1 ikincisi de .demin arzettiğim gibi, âmme işi 

olan bir şeyin Baymdırkk Bakanlığı tarafından 
değil, belki Artırma ve Eksiltme Kanunu hari
cinde olduğu için Etibank veya diğer müessese
lere yaptırılmıştır. Bence asıl üzerinde durulma
sı lâzımgelen ve calibi dikkat olan nokta bura
da bunun haricinde olan noktaların komisyon 
tarafından karar verdikten sonra «teknik ko
misyon daha ziyade hesaplar üzerinde çalışır» 
buranın 45 milyon harcandıktan sonra işin du
rup durmıyacağı cihetidir. 

45 milyon liranın sarfını istilzam eden bu iş 
memleketin fakir bünyesine nazaran çoktur. 
Yapılmış olan kısmın Marşal Plânı % 60 ma 
tekabül etmektedir. O halde diğer kısmını bağı
ra bağıra yapmak mecburiyetindeyiz. (Alkışlar) 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Sayın 
Bakana bâzı hususlarda teşekkür ederiz. Asıl 
mesele mukayeselerin dünkü arkadaşlarla, dün
kü elemanlarla bugünküler arasında fark olup 
olmadığını tefrik meselesidir. Sayın Bakan tek
nik, ekonomik, hukuki, meseleleri, kendisini ke
nara koyarak, komisyona havale etmişlerdir. Bu 
komisyon dünkü komisyondur. O komisyona bu 

I işin yapılmasını münasip gördükten sonra Hü
kümetçe vazife verilirse alınamaz, diye nasıl 
söyliyebilir? Eğer biraz daha müsaade buyurur-

I sanız Heyeti Aliyeye bu işi kısaca ifade etmeye 
çalışacağım. 

I Zonguldak limanı inşaatı iki safha arzeder: 
Bir tanesi avan proje işleri ve etüt işleridir. 

Ereğli kömürleri işletmesi bunlardan geniş dav
ranmıştır. Türk firması, ecnebi firması ayırt et
meden hepsinin tekliflerini kabul etmiş ve ayrı
ca müşavir firma, zannediyorum Fredrich Snare 
olacak, bir karma proje ile bu işi tamamlamış
tır. Bunun için yaptığı masraf. 800-900 bin lira 

I veya âzami bir milyon lira kadardır. Bu proje
yi neticeye getirinceye kadar- yaptığı masraf 

I budur, proje kendisine aittir. 
I işin ikinci safhası ihale ve inşaat safhasıdır. 

Etüt işinde çok geniş hareket ettiği için, ya
ni ikinci işteki rollerinde birinci işte yaptıkları 
genişlikte kalmak istemişti)'. 

inşaat safhasına gelince: Bu hususta takip 
edilen prensipler hiç te bizim memleketimizde
ki rayiçlerle kabili telif değildir. 

Bizim uğraştığımız, bu işlerin aydınlatılması 
ve müsebbiplerinin meydana çıkmasıdır. M a ^ m 

' bulunduğu gibi iktisadi Devlet Teşekkülleri 



B : 33 22.1 
Arturmâ ve Eksiltme Kajataıraıa tâbi değildir. I 
Bu itibarla hangi işi varsa o işi istediği şekilde I 
tesbit ve dfa eder, bunu da: böyle yapmıştır. Yal- I 
nız zannımca 3460 sayılı Kanun diyor ki, islet- I 
meler müdebbir bir tacir gibi işlerini yaptıra- I 
çaktır. Haibuki değil müdebbir bir tacir gibi I 
hareket etmek; bu iş bambaşka bir zaviyeden I 
mütalâa edilmiştir. Adeta facia diyebileceğim I 
bti cihetleri a m t m e y e çalışacağım: I 

Bakan Bey buyurdular ki, müşavir Fredrieh I 
Suare ve alim heyeti Halânda firmasına işi ver- I 
mekle en uygun şekli bulmuşlardır. Halbuki I 
elimizde konuşmaların protokolleri vardır. 49 I 
senesinde bu konuşmalar tesbit edilmiştir. Tara- I 
feynneler söylemişse bunlar orada yazılmıştır. I 

Müşavir firma ve Bakanlıklar arası ilmî he- I 
yeti - ki adı ilim heyetidir - tarafından hazırla- I 
nan kararda açık eksiltmeye gidilmesi ve buna I 
yerli ve ecnebi firmaların iştiraki uygun görül- I 
müş, neticede iştirak eden projeler arasında Hol
landa firmasının praj esi kabul edilmiştir. 

Beş müessese, buna iştirak ediyor. Bu beş mü
essesenin teklifleri alındıktan sonra, geriye Ho-
lânda firmasının teklifi kalıyor. Ve Holânda fir
ması ile bir mukavele yapılıyor. I 

İşler bu şekilde cereyan ederken Zonguldak 
Limanının inşaatı hakkında bir soruyu Millet 
Partisinin Milletvekillerinden Sayın Ahmet Çı
nar muhalefet mebusu olarak buraya getiriyor, 
bu kürsüden o zaman ^Ekonomi ve Ticaret Ba
kanından soruyor. O zamanın Ekonomi ve Ti
caret Bakanı Sayın Cemil Said Barlas cevaben 
yerli firmalara da bu münakaşa açıktır ve bü
tün yerli firmalar girebilir, bu işe iştirak edebi
lirler diyor. 

Aradaşlar; iki firma; birisi yol - yapı, diğe
ri de başka bir firma, bu beyanattan dolayı 
Ekonomi Bakanlığına, ' Ve Etibank'a defalarla 
müracaatta bulunuyorlar. Aldıkları cevap ay
nen şudur :: (Halen temasta bulunulan firma ile 
bir müspet neticeye varılmadığı takdirde alına
cak karara göre hareket edilecektir. Bugün 
için yapılacak başka bir muamele yoktur). 
Bundan sonra Başbakanlığa başvuruyorlar. 
Ondan sonra Mecliste mevzu ele alınıyor Ekse
riyet-Partisi işi kapatıyor, yahut örtbas ediyor. | 
Beniı bu• tâbirimden dolayı mazur görsünler. 

ıBugün mukavele ye şerait tamamen elimizde 
mevcuttur. Esefle görüyoruz ki, bu mukavele-

' kirde;, bu. işlerde memlektimiz için büyük zarar- i 
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lar, ayanlar ortaya konmuştur. Bunlara» telâfi
si de mümkün değildir. Bu zararları ikiye ayı
rabiliriz : 

Bunlardan birisi; memleket rayici ile bu iha
le şeraitinin mutabık olmamasıdır. 

İkincisi de; döviz meselesidir. Bu işin teç
hizatı için sar&düeeek dövizden ba^ka onun 
dışında daha birçok dövizler çıkmasına sebebi
yet verilmiştir. Mukavelede bunun için sarahat 
vardır, yine ilerde bunları da arzedeceğim. 

Karadeniz'de â liman yapılıyor. Ereğli Li
manı, Trabzon Limanı, ve İnebolu Limanı. Bu 
limanlardaki farklar şunlardır: 

Sayın Bakan bir vasati fiyat yapmıştır. Bu 
vasatı da komisyon yapmıştır. O komisyon 
rakamını da Heyeti aliyenize arzettiler. Burada 
yeni Ereğli firmasının vasat fiyatları vardır. 

M3. 

Yerine konmuş taş birinci katagori: 408 buruş 
ikinci » 708 » 
Ereğli » 421 > 
îkinei » 820 » 

Bunlar aşağı yukarı Zonguldağ'a 3 - 4 saat 
mesafededir. 

Üçüncü katagori yerine konmuş taş 440-970 
kuruş Zonguldak. 

140 
metre kübü 11 lira 35 kuruş 

Ereğli 501 kr. 
Yine Zonguldak beton blokları 82 lira 20 

kuruş, Ereğli 54 lira 2 kuruş. Beton bloklar 250 
dozaçlı 49 lira 20 kuruş. 

MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Divanı 
Âliye, hepsini Divanı Âliye. 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Betonlar 
72 lira 90 kuruş, Ereğli 45 lira 80, Ereğli 40 lira 
•83, Zonguldak 66 lira 20 kuruştur. Bu vahidi 
fiyattır, kıyaslama yolundan sonra kanalizasyon 
değil de ufak bir tarama vardır. Ondan başka 
dalgakıran taş kısmı, beton» blok betonlar, 22 650 
lira 98 kuruştur. Ereğli'ye kadar. Aradaki fark 
11 240 405 lira ki ceman U 240 405 midyon lira
dır. Mesele bununla bitmiyor. 

MÜKERREM SAROL (İstanbul) — înşaaülı 
elleri kırılsın. 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Fark bu 
kadarla da kalmıyacaktır. Zira Türk mütash'hit-
leri fiy tında dâhil olan mukavele masraf lan, tesis-
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leri, teminat mektubu masrafları müesseselerinin 
ve işçilerinin vergileri sigorta primleri, kullana
cakları malzemenin her türlü gümrük resimleri 
Zonguldak Limanı inşaatı sözleşmesinin altmcı 
maddesi mucibince E. K. î. Tarafından ayrıca 
ödenecektir ki, sözleşmede bunların bir kısmı tah
minî olarak kaydedilmiş olup 1 861 250 liraya 
baliğ olmaktadır. Bundan başka yine aynı 
madde ahkâmınca E. K. t. ödediği ve ileride ödi-
yeceği hariçten gelen malzeme âlet ve edevat ve 
yedek parça akaryakıt ve sairenin gümrük resim
leri ile işin mütehavvil fiyat esası üzerinden ihale 
edilmesinden ve kabul edilen işçi rayiçlerinin peşi. 
nen küçük gösterilmesinden bugün dahi E. K. 
t. ni ödemiye başladığı işçi gündelik farkı ile 
bunların sigorta primleri ve yine listede küçük 
gösterilmiş olan 30 evin faiz ve amortisman farkı 
olarak diğer işlere kıyasen 1 738 721 lira ödene
ceğini göz önüne alarak farkın 15 000 866 liraya 
baliğ olduğunu görürüz. 

Ereğli Kömürleri İşletme İdaresi Holânda 
Şirketine 30 ev ve 500 kişilik bir paviyon yapmayı 
mukavelesinde kabul etmiştir. Bütün resimleri 
gümrük, oktruva ve ne gibi başka resim varsa 
hepsini ödemeyi Holânda Şirketine karşı yine 
Ereğli Kömürleri İşletmesi kabul etmiş bulun
maktadır. 

Sizlere bir liste okuyacağım, bunların yekûnu 
5 600 000 lirayı buluyor: 

Mukavelenin 6 ncı maddesi gereğinue, Ereğli 
Kömürleri işletmesinin kabul ettiği kurumlar 
vergisi 400 000 lira, Gelir vergisinden kabul edi
len 1 250 000 lira, makine ve teçhizatın bir senelik 
faizi 110 bin lira. 

Yine pragraf 2, madde 6 : Bendeniz moto
rin istihlâk gümrük resimleri 200 bin liradır. 
Bu çimento ayrıca bir meseledir. Onu lüzum 
olursa heyeti âliyenize arezdeceğim. 

Mukavelenin tasdik resmi ve harçlar 100 bin 
lira, işçilerin sosyal masrafları 1,5 milyon lira, 
elektrik parası 50 bin lira., 

îş sahalarının temizlenmesi 30 bin lira, loj
man ve amortisman masrafları 100 bin lira, 
deniz inşaat sigorta primi 350 bin lira. Üç sene
lik takriben 100 bin lira ki hepsi 5 600 000 lira 
eder. Aşağıda gösterdiğimiz 11 000 000 liraya bu 
5 000 000 lirayı da ilâve edince 17 - 17,6 buçuk 
milyon liraya çıkıyor. Mesele bununla da bitmi
yor. Bundan sonra sitüasyonların tutarı % 52,5 
dışarda döviz olarak verilecek ve geriye kalan 
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47,5 Türk parası olarak ödenecekti. Arada res
mî kura nazaran 3£ - 4 liralık bir fark bulun
makta idi. Mukavele imza edildikten sonra Ho
lânda Bankasının İstanbul Şubesinin bir teminat 
mektubuna karşılık olarak 12 milyon lira akredi
tif avansı olarak ödenmiştir. Bu suretle Holân-
jda Bankası Türkiye'ye bir sermaye getirmemiş 
Soluyor. 

Biz hiçbir zaman ve hiçbir suretle bir ecnebi 
firmasının çalışması aleyhinde bulunmuyoruz. 
Bu mukavele dolayısiyle Holândalı firmaya söy
lenecek bir sözümüz yoktur. Taahhüdünü yeri
ne getirdiği takdirde şayanı hürmet bir müesse
se durumunu iktisap etmesi ve hukuk devleti zih
niyeti ile bu mukavele ile iktisap ettiği haklarını 
ona vermemiz lâzımdır. Yalnız memleket aley
hine bu kadar ağır şartlarla iş yapanların orta-
;ya çıkarılmasını ve bundan sonraki ihalelerde 
Türk firmalarına yer verilmesini rica ediyorum. 

Zonguldak Limanı inşaatı için Marşal Yardı
mından üç milyon dolar ayrılmıştır. Amerika
nların bu yardımı ne kadar minnete şayandır, 
takdir buyurursunuz. 

BAŞKAN — Müddet tamamdır. («Okunu
yor, devam devam» sesleri) İç tüzük bunu âmir
dir. 

j HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Bundan 
ı sonra İçtüzüğe* bir dakika riayet etmezseniz ihtar 
ederim. 

BAŞKAN — Çok istirham ederim, İrtüzüğün 
hükmü baki kaldıkça bu hükme riayet edeceğiz. 
Bu hükmü değiştirir, yarım saate çıkarırsanız 
mesele yoktur. 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Üç milyon 
lira ile bu işin görülmesi lâzım-idi veya alet ve 
edevat alınsa ve iş bittikten sonra Türkiye'de 
kalsa idi elbette daha çok iyi olurdu. 

Sayın arkadaşlarım, bu kadar para ile bir iş 
görülmemiş, tâbirimi mazur görünüz, suiistimal 
edilmiştir. Türk firmasının 14 milyona yapabile
ceği bir iş 17 milyon lira ile ecnebilere yaptırıl
mıştır. 

BAŞKAN — Rica ederim, Vaktiniz bitmiştir. 
(Bakandan sonra yine söylersiniz sesleri) 

BAŞKAN — Buyurun, İşletmeler Bakanı. 
İŞLETMELER BAKANI MUHLlS ETE 

(Ankara) — Efendim, arkadaşımızın ifade bu
yurdukları gifai, miitaâhhit Öakanlığımıza da 

I bu mevzuu bildirdi, bunu tek bir şahıs olarak 

— 300 
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tetkik etmek imkanını bulamadım. Bu işin, tk- I 
tisat, hukuk, işletme, teknik inşaat bakımından 
tetkiki lâzımgelmektedir. 8u sebeple yalnız ı 
kendi bakanlığımdan değil, Bayındırlık, Ulaş
tırma, ve Devlet Bakanlıklarından gelmiş arka
daşlardan müşterek bir komisyona havale ettim; 
bu komisyonda eski komisyondan iki arkadaş I 
vardır, diğerleri yepyeni arkadaşlardır. Sonra j 
benim okuduğum rakamlarla arkadaşımızın 
okudukları rakamları mukayese etmek burada 
güçtür. Esasen heyeti aliyeniz burada benim 
okuduğum rakamlarla arkadaşımın okuduğu ra
kamları mukayese etmek imkânını bulamaz. 
Ben de şahsan buna imkân bulamadığım için I 
tetkik Bakanlığımın komisyonuna değil, muh
telif bakanlıklardan teşkil ettiğim bir komis
yona havale etmiş bulunuyorum. Arkadaşımla 
bir noktada müşterekim. İşin yapılmasına ka
rar verildikten sonra teknik komisyonlar an- | 
cak teknik hususlar üzerinde dururlar. Vekâ
lete gelsinler; teknik hususlarda o komisyon- I 
larla beraber teşriki mesai yapalım. Mesuller I 
varsa, tesbit eder icabederse Divanı Âliye veri
riz. Burada rakamla mukayese güçtür. Hataya 
düşebiliriz. Yeni rakamlar varsa, bunu tashih 
edecek rakamlar varsa, yeni baştan tetkik ettir
mek vazifesini veririz. Hata işin politikasm-
dadır. Hata, memleketin suları, birtakım işleri 
dururken bir limana bu kadar para vermek doğ
ru mudur? Ben iktisadi bakımdan bunun doğru 
olmadığını söylüyorum. Liman işinde bir par
tinin görüşü ayrı, diğer partinin görüşü ayrı 
olabilir. Fakat bu yapıldıktan sonra bir mütaati-
hidin verdiği rakamları burada mukayese ede
meyiz. Binaenaleyh arkadaşımız yeni rakamlar
la bakanlığa teşrif etsinler, yeni baştan tetkikat 
yaptıralım ve mueibi tahkik bir şey varsa, yap
tıralım, gerekiyorsa mesullerini Divanı Aliye 
verelim. (Bravo sesleri) 

BAŞKAN — Hüseyin Balık. 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Sayın 

arkadaşlar; ben teknik bir adam değilim. Biz 
ancak iktisadi ve hukuki bakımdan işi mütalâa 
ettik. Eğer formül, usul müsaitse sayın Bakanın 
da dediği gibi, eski ve yeni komisyonlardan teş
kil edilecek komisyona bizleri de kabul etsin
ler, ben ve arkadaşlarımı kabul etsinler orada 
birlikte müşaverede bulunalım. (Bravo sesleri) I 

Oraya bir buçuk ay evvel Umumi Muraka
beden hususi bir mütahassıs arkadaş gidiyor, | 
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bunu etüd ediyor ve bir rapor veriyor. Öu ra
porda işin mahzurlarını uzun uzadıya sayıyor. 

Bu rapor tetkik edilmiş midir? Eğer usul 
bunu amirse bunu da bir sözlü soru ile yapabi
liriz. 

İkinci toplantıda ikinci sözlü soruda ve bu 
husus için ikinci defa huzurunuza geldiğimde 
bu noktaları uzun uzun izah edeceğim. 

Limanda sükûnet garanti edilmemiştir, arka
daşlar bunu kabul etmemişlerdir, Holânda fir
ması için bu nokta üzerinde durmuş ve onu ka
bul etmişlerdir. Yapılan mukavelede bir müd
det vardır, sükûnet garanti edilmemiştir, arka
daşlardan tekrar rica ediyorum orada Komis
yonda müzakere ve müşaverede bulunacağım. 
(Alkışlar) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Nâzım önen'in, 
Cumhuriyetin ilânından 1949 senesi nihayetine 
kadar memurların ikametleri için Hükümet, im* 
halli idarelre ve belediyeler tarafından ne kadar 
mesken yaptırıldığına ve bunlarla demirbaş eşya
larına sarf olunan paralara, tahsilat ve vergi nis
petlerine ve bu binalardan kaçının kimlerin ika
metlerine tahsis olunduğuna dair Başbakanlıktan 
sözlü sorusu (6/112) 

BAŞKAN — Bu soruya Başbakanlık adına 
İçişleri Bakanlığ ıcevap vermeyi kabul ettiğinden 
ve fakat İçişleri Bakanı da burada bulunmadı
ğından, soru önümüzdeki Birleşime bırakılmıştır. 

3. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri'-
nin, Manyas Gölüne ait tesisatın yeni mültezim 
tarafından bugüne kadar yaptınlmaması sebebi
ne ve eski mültezimden alman teminat akçesine 
dair sorusuna Maliye Bakam Hasan Polatkanhn 
sözlü cevabı (6/132) 

BAŞKAN — Ali Fahri İşeri burada mıdır? 
(Burada sesleri). 

Maliye Bakanı? (Burada sesleri). 
Soruyu okuyoruz, 

16 . X . 1950 
B. M. M. Başkanlığına 

Bandırma'ya âzami 15 kilometre mesafede 
bulunan Manyas Gölü Mâliyece 10 sene müddet
le mültezime ihale edildiği halde ve şartnameye 
göre mültezimin derhal tesisat yapması lâzımken 
bugüne kadar neden yapamamıştır? Ve niçin eski 
mültezime verilmemiştir? Eski mültezimin temi-

- m -
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nat akçesi ne olmuştur? iade edilmiş midir? Yok- | 
sa Hâzineye irat mı kaydolunmuştur ve hangi 
tarihte mültezime iade edildiğini Sayın Maliye 
Bakanından bu hususta sözlü olarak malûmat 
vermesini rica ederim. 

Balıkesir Milletvekili 
Ali Fahri işeri 

MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Balıkesir Milletvekili Sayın Ali 
Fahri îşeri arkadaşımızın sözlü sorularına cevap 
arzediyorum. Yaptırılan tetkikata göre vaziyet 
şu şekildedir : 

1. Balıkesir İlinin Bandırma îlcesi hudut
ları içerisinde bulunan Hazineye ait Manyas 
Oölü'nün balık avlama hakkiyle % 12 Saydiye 
Resmi, bu gölde, Bayındırlık Bakanlığınca dü
zenlenen keşif ve projeleri mucibince, 296 187,20 
liralık: sıhhi ve fennî tesisat mültezim tarafından 
parasız olarak yapılmak ve iltizam süresinin hi
tamında iyi ve işler bir halde Hazineye terkedil-
mek kayıt ye şartiyle, seneliği 5 381 lira 28 kuruş 
muhammen bedel üzerinden 10 sene süre ile ve 
2490 sayılı Kamunun 31 nci maddesi hükmüne 
tevfikan kapalı zarf usulü ile artırmaya çıka
rılmış ve 30 Mayıs 1940 tarihinde Maliye Bakan
lığında yapılan artırmasına İstanbul'da Fatih'te 
Kıztaşmda Akış Apartmanının 3 ncü katında 
mukim ve gölün eski mültezimi Fevzi Yüksel ta
rafından (296 187,20 liralık inşaat ve tesisatı da 
yapmak şartiyle) on seneliğine 124 444 lira fiyat 
teklif edilmiş ve başka talip de çıkmadığından 
bu bedel üzerinden adı geçen uhdesine kati iha
lesi icra kılınmıştır. 

2. Katî ihalenin icra kılındığı ve bu itibarla 
2490 sayılı Kanunun 25 nci maddesi mucibince 
muvakkat teminatını katî teminat miktarına 
iblâğ ve sözleşme yapmak üzere tebliğ tarihinden 
itibaren on beş gün içinde Maliye Bakanlığına 
müracaat etmesi lüzumu t&tanbul Defterdarlığı 
vasıtasîyle Fevzi Yüksel'in adres olarak göster
miş olduğu İstanbul'daki evinde 10 . V I . 1949 
tarihinde kendisine tebliğ edilmiş ise de; adı 
geçen tarafından Bakanlığa gönderilen 25 . V I . 

' 1949 tarihli dilekçede tesisatın göl kenarında ya
pılmasının mahzurlu bulunduğu ve şartnamede 
tâyin olunan haşaat müddetinin az olduğu beyan 
edilerek bu müddetin beş sene uzatılması ve inşa
atın yapılmasını teminen istenilen 25 bin liralık 
teminatın alınmasından sarfınazar edilmesi tek- | 
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I lif edilmiş ve diğer taraf tanj kammun tâyin ettiği 

müddet içerisinde katî teminatı yatışılmamış ve 
sözleşme akdine yanaşılmamış olduğundan ihale 
8 . V I I . 1949 tarihinde feshedilerek 17 750 lira
lık muvakkat teminat 2490 sayılı Kanunun 25 nci 
ve şartnamenin 11 nci maddesi hükümlerine göre 
Hazinece irat kaydedilmiş ve mezkûr göl aynı 
şerait dairesinde ve müşteri Fevzi Yüksel ıaam ve 
hesabına 11 . V I I . 1949 tarihinde artırmaya çı
karılmıştır. 

3. 10. V I I I . 1949 tarihinde şartname muci
bince gölde yapılması gereken 296 187,20 lira ke
şif bedelli inşaat ve tesisat da dâhil olduğu halde 
10 seneliğine Bursa Pazarı Abdürrabim Süter 
tarafından 350 051 lira fiyat teklif edilmiş 
ise de; bu teklif*muallel görüldüğünden kabul 
edilmemiş ve başka istekli de çıkmamış oldu
ğundan yeniden artırmaya konulmuş ve ihale 
günü olan 10. X . 1949 tarihinde biri posta ile 
gönderilmek diğeri komisyona elden verilmek 
suretiyle iki aded teklif zarfı gelmiş, bunların 
da muvakkat teminat yatırmadıkları görüldü
ğünden iç zarfları açılmadan sahiplerine iadesine 
ve ihalenin pazarlığa bırakılmasına karar veril
miştir. 

4. İhale günü olarak tâyin olunan 24. X . 
1949 tarihinde iki istekli çıkmış ise de muham
men bedelden çok dun bir fiyat teklif ettiklerin
den teklifleri kabul edilmemiş ve başka talip de 
bulunmadığından işin müzayededen kaldırılma
sına Ve gölün mahallince bir sene müddetle artır
maya çıkarılmasına karar, verilmiştir. 

9 . X I . 1949 tarihinde, kanunen muayyen olan 
bir aylık pazarlık müddeti içinde İstanbul'da 
Tahtâkale'de Hamam sokağında 7/11 numarada 
(Soğuk hava/ve Buz Fabrikaları Anonim Ortak
lığı) nm Bakanlığa verdiği 5 . X . 194& tarihli di
lekçede, mezkûr gölün kira ve iltizamına talip 
olduklarını bildirmeleri üzerine Bakanlık maka
mının tasvibi ile bu.şirket ile 9 , X I . 1949 tari
hinde yapılsa pazarlık neticesinde yapılacak in
şaat ve tesisat bedeli ile birlikte muhammen be
delden 400 lira fazlasiyle 350 400 liraya adı geçen 
şirket uhdesine ihalesi iera kılınmış ve katî temi
nat alınarak sözleşmeye bağlanmıştır. 

5. Keşif ve şartname gereğince, gölde yapı
lacak inşaat ve tesisata ait olarak kiracı tarafın
dan tanzim olunacak proje vetatbikat, plânlarının 

, Bayındırlık Bakanlığınca tasdik edilmesi gerek-
I inektedir. 
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besimi ve inşaata ait plân ve projelerin bir I 

kısmr Bayındırlık Bakanlığınca tasdik olunmuş ve 
3, XI .1950 tarihinde de kiracı ve mültezimlere 
tevdi edilmiş, fakat plân ve projelerin bir kıs
mım henüz bu Bakanlık tasdik etmemiştir. 

Projelerin mültezime tevdiinden itibaren in
şaat ve tesisatın 18 ay içinde ikmal edilmesi za
ruri bulunmakta ise de yukarda arzettiğim gibi 
bu progelerih bir kısmı henüz hazırlanmamış, 18 
ayiık müddet de henüz olduğu için bu cihetten 
yapılacak bir muamele yoktur. 
r' BAŞKAN — Ali Fahri işeri. 

ALÎ FAHBİ İŞERİ- (Balıkesir) — Manyas 
'ÖÖIÜBÜ iki sene evvel Hükümet mültezime 10 
İMte ımüddetle ve 350 bin lira mukabilinde iha
le etmiştir. Şartnamede 296 700 liralık tejsisat 
yapılacaktır, ve bu tesisat da (şunlardır; buz
hane, yazıhane, furun, amele ve işçi odası ve 
35 metre uzunluğunda göle beton iskere yapıla
caktır: Ye bu tesisatlar, inşaatlar, Hükümetin 
göfstereeegi yerde ve Hasıreı Köyünde eski Ba
lıkhanenin yanına yapılacaktır. Ve burada yüz 
bin liralık balıkhane vardır. Mukavele tarihin
den itibaren üç ay zarfında bütün projeler ha-
zrlanacak Vekâlet de tasdik etmiş olacaktır. Ve 
üç. ay zarfında da bu işlere ait malzeme temin 
«dilecek ve elde mevcut olacaktır. Üzerinden 
bir buçuk seneye yakın bir zaman geçtiği halde 
şartnameyi tatbik etmiyen veya her hangi bir 
bahane ile işi uzatıp yapmaktan imtina eden 
mültezimler çeşit çeşit sebep ve bahaneler ileri 
sürerek gölün muhtelif yerlerinde daha doğru
su, Hükümetin istediği yerde değil de kendi
lerinin istediği yerde meselâ kısmakapa mev
kiinde veya Kızaklar ve Simavlı köyleri civa
rında fakat köylerin kenarlarına, yakınlarına 
değil, köylere daha uzak yerlere yapmak gibi 
tekliflerle ve itirazlarla işi uzatmaktan mak
satları nemdir t Civar köylülerin ve bu işle alâ
kalı eski mültezimlerin fikirleri, kanaatleri şu
dur : Bu tesisat köylere uzak olursa mukavele 
hilâfına avcılık yaptıracaklar 640 gramdan da
ha eksik balıkları da aviayrp • Flisün 'e sevkede-
eeklevdir. Küçük balıklar hariçte daha kıy
metli imiş. Bundan başka -da* rüstandan kaçak
çılık yapmtş c4aeaklarmış. Hem bakk cinsi hnha 
edilecek hem de vergi bakmmdan da Hükümet 
kayhödecek. Eskü Haarcı Köyü olursa daha 
:Hıuvafık ve daha münasiptir, deııiimektedir. İs
tasyon, deımiryolu yakın, iki kilometre^ şo§e de j 
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gayet yakm Hükümete de bu eihet tbıha iay-
dalıdır. Fakat mültezimin istediği VBE© solarsa 
evvelemirde iskele işi 10 mstre ısonlıiğunda 
inşa edilecek çünkü mültezimin lehâoedir. Hal
buki Hasırcı'da olursa iskelenin en az 35 
metre olması lâzımdır. Niçin bugüne kadar bu 
iş hakkında mültezime mukavele ımıdbHice ta
ahhütleri yaptırılmamıştır? Bu ;agm* ¥e aeele 
yapılması şart konulan bu tesisat yüzünden 
birçok talipler korkudan ••* iştirak ..edenıemiş-
lerdir. Çünkü on sene müddetle fakat üç- nj ve
ya dört ayda yapılması şart olan bu kı»a müd
det zarfeada 297 bin 700 lh*lifc tesisat, talipleri, 
taMî korkutmuştur. 

Bu yüzden göl ucuz fiyatlara gitmiştir. Se
neliği 70 bin liraya da talipleri var'dir. Ve on 
seneliğine 700 bin liraya da talipleri pek foktur. 
Bunlar Resmen Kaymakamlığa yapılmış müra
caatlardır. Ama şu şartla ki on sene taksitle be
delini ödemek şartiyle. Peşin ve" kısa bir zamanda 
300 bin lira gibi bir para sarfiyat ve tediyat 
yapılırsa tabiî herkes çekiniyor, bidayette'mü 
zayedeye eski mültezim Feyzi Yüksek ̂ iştirak et
miş ve 420 bin liraya bunun üzerine ihalesi 
yapılmış, muvakkat teminatını, yatırmjşriken 
bilâhara bu şartnamenin ağırlığmir görünce 17 
bin küsur lira'teminatını terkederek çekilmiştir. 
Bu para da tabiî hazineye irat kaydedilmiştir. 
Fakat neden bugüne kadar şartnameye riayet 
edilmemiş, Hükümet alâka göstermemiş, mülte
zim yalnız senelik taksit diye beş bin lira ver
mekle seneyi atlatmış ikinci seneyi de aynı şe
kilde beş bin lira vererek yine bu suretle idare 
edeceği aşikârdır. Tesisatı bugüne kadar • yapma
dığına göre mühim bir parayı üç ay gibi Msa bir 
müddetle 300 bin lira sarf etmediğine göre ve 
on sene müddetle aldığına nazaran senelik tak
siti 70 bin lira tediye etmesi ieabeder. Asıl. ku
sur ve kabahat Hükümette mil Mültezim de mi?. 
Benim kanaatime göre Hükümettedir; Çünkü, 
şartnameyi tatbik etmemiştir ve1 ettirmemiştir. 

1. Mültezim ve kiracılar ihalenin kendisine 
tarihi tebliğinden itibaren ...(.90) „giin zarf m da 
vaziyeti ve tatbik plânını ve muvakkat, hesapları 
ve keşiflerini ikmal ederek bir iş .prpgramı ile 
birlikte Bayındırlık Bakanlığına vermeye - mec
burdur. 

9 . XI . 1949 yani 9 teşrini evvela 1949^tari
hinde ihale edihüğiaegöre 9rKânTinşani 1950 
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tarihine kadar yukarda arz ettiğim şartlar yeri
ne getirilmiş midir?. 

2. Boğuk hava tesisleri de ihale tarihinden 
(120) gün zarfında yine Bayındırlık Bakanlığı-
na vermek mecburiyetindedir. Ve bu fennî tesis
lerin Bakanlıkça tetkik ve tasdikini mütaakıp 
mültezime derhal tevdi edilecek ve bu tevdi tari
hinden itibaren (3) ay zarfında bu tesisler bü
tün malzemeler Bandırma'da depo edilecek, mev
cut olarak hükümete gösterilecek ve şartname de 
ve taahhüdün bu suretle yerine getirilmiş ola
caktır. 

3. Ve bu tesisat ve inşaat da mukaveleye gö
re (18) ay zarfında sona ermiş bulunacaktır. 
15 ay olmuştur ve daha yeri bile tâyin edilme
miş,. projeler tasdik ve tetkik edilememiş. Hal
buki (15) gün zarfında Bakanlık tesisat yapı
lacak yerleri bile göstermek mecburiyetindedir. 
Kiracı ve mültezim taahhüdünü ifa edemediği 
günler için şartı ceza olarak beher gün için 
yüzer lira tazminat verecektir. Bu ceza yüz gün 
devam eder. Ondan sonra sukut eder. 

Teminat akçası olarak muvakkat teminat 17 750 
liradır. 
Kati teminat da ihaleden sonra 17 750 
daha alınıyor 

Yekûn 35 500 

Şartnamede; ayrıca da yani her hangi bir se
bep ve bahane ile mültezim taahhütlerini ifa et
mezse ve işi terkederse tesisatlara ve inşaatlara 
karşılık da 25 000 lira tazminat konulmuştur. 

Arkadaşlar, bakınız bu şehıslar yani bu işle 
maşgul olan müteahhitler daha ince ve daha de
rin düşünerek tek başına da olsa gene Hükümetin 
düşündüğünden ve hesap ettiğinden daha fazla 
hassasiyetle bu işi tamamen kendi lehine ve men
faatine göre yapmıştır. Halbuki bu gibi işlerde 

„ Hükümetin kaç tane profesörü kaç tane hukuk 
müşaviri ve kaç tane mütahassısı vardır. Bunu 
bilhassa hatırlatıyorum. Yarın Merinos dâvasın
da, da böyle bir şeyle karşılaşacağız. O zaman bu 
noktayı da huzurunuzda açıklıyacağım. 

îşte görülüyor ki, mültezim isterse bu işi 
tçrkeder, hiç de zarar etmez, bilâkis kâr eder. 
ÇHinkü seneliği 70 bin liraya talipler varken şu 
jıalde iki senede 140 000 yerine bütün tazmi
natları ile, jzarâr ve ziyanları da dâhil olmak 
üüere 60 500 lira tediye edecek kendisine de 
80 000 lira artmış olacaktır. Seneliği 70 000 
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I liraya talip olanlar da her halde daha üzerine 

kâr da beklemektedirler. Bu mültezim de bu 
bakımdan belki daha fazla istifade etmiş olacak
tır? Allah versin yarı yarıya kazansın. Fakat 
taahhüdünü de ifa etsin, Hükümeti ve milleti 
iğfal etmesin. Hükümet de vazifesini ihmal et
mesin. Millete ve Meclise karşı vazifesini hak-
kiyle yapsın. 

Bir de şunu hatırlatmak isterim. Bir buçuk 
senede yalnız 300 bin liranın faizi % 8,5 hesa
biyle 30 000 lira tutar bu da bugüne kadar mül
tezimin en büyük kârıdır.. Bu parayı şimdiye 
kadar tamamen sarfetmesi lâzım iken bahane 
ile bundan imtina etmiş, bu cihetten de meşru 
ve gayrimeşru sebeplerle işi uzatmış, paranın 
faizinden de dünya kadar istifade etmiştir. Ev
vel emirde (10) senelik ihale 2490 sayılı Artır
ma ve Eşksiltme Kanununa tamamen aykırıdır. 
Bu iş hususi bir şekilde ve hususi olarak bu mül
tezimlere ihale edilmiştir ki, bu ihalenin hü
kümsüzlüğü lâzımgelir. Calibi dikkat olan bu 
ihale safhasının baştan başa tetkiki millet ve 
memleket namü hesabına zaruri ve mecburidir. 
Ve bu suretle adaletin tecellisi, meydana çık
ması lâzımdır. 

O vakit göreceksiniz ki, ne sahtekârlıklar ve 
ne şeytanlıklar meydana çıkacaktır. Efkârı 
umumiye de buna şahit olacaktır. îcabederse 
bu iddiamın ne kadar kuvvetli bir hakikat ol
duğunu resmî vesaikle ispata hazırım. Bu iha
lenin derhal feshi icabeder ve edecektir. 

Esasen Devletin bu gibi tesislerin ve inşaat
ların yapılmaması için Heyeti Vekile kararı 
mevcut iken bu ihale kitabına uydurulmuş, me
selâ, güya mütaahhit inşaatı meccanen yapa
cakmış. 

Halbuki ise, iltizam bedelini nazara almadan 
kim inşaat yapar? Nitekim eski ihale bedeli 
meydanda iken ve paranın kıymeti de iki misli 
iken senevi 33 000 lira taksit tediye ederken 
ihale de beş senelik idi. 

Şimdi ise ihale on senelik yapılmış senevi 
taksit (5) bin liradır. Bu işte Allahtan kork-
mıyanlar, insandan utanmıyanlar bu fakir mil
letin malını değil kanını emmekten zevk alıyor
lar. § 

Saym Maliye Bakanından bu işin üzerinde 
ciddî olarak durmasını ve bütün sahtekârlıkla-

I rın meydana çıkarılmasını millet ve memleket 
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namına rica eder. Yeni Maliye Bakanının hüs- I 
nüniyetinden, samimiyetinden eminim, şimdiye 
kadar memlekete yaptığı hizmetler gibi inşallah 
bunu da meydana çıkarmasını kendisinden rica 
etmekteyim. 

BAŞKAN — Söz Maliye Bakanınındır. 
MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Ali Fahri îşeri arkadaşımız bâzı 
sahtekârlıklara ait vesikaların ellerinde bulun
duklarını söylediler. Bunu Meclis kürsüsünde 
söyledikleri gibi bendenize de tevdi buyururlarsa 
elbetteki gereken kanuni muameleyi yapacağım
dan şüphe etmesinler. Binaenaleyh bu vesikala
rın tevdiini beklerim. 

ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Bursa) — Getirteyim, 
vereceğim. 

MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Devamla) — ikincisi; Ali Fahri arkadaşımız bir 
yüksek mühendis veya teknisiyen değildir. Ben
deniz de değilim. Onun için böyle yüksek mühen
dislere: taallûk eden bir mevzu olduğu zaman I 
bunları kendi düşüncemize göre değil de onların 
verecekleri fikre göre mütalâa etmek zorundayız. 

Bütün bu iskele ve tesisler neden yapılmamış- I 
tır?. Yapılmamasının sebebi şudur : Gölün suyu 
zaman zaman azalmakta, zaman zaman da çoğal
maktadır. Su çekildiği zaman tesislerin işe yara- I 
maz olduğu, su çoğaldığı ve yükseldiği zaman is
kelenin ve tesislerin su ortasında kalacağı anla
şılmıştır. Onun için Bayındırlık Bakanlığının 
yetkili uzmanları-bu mevzuu bir kere tetkik et
meyi ve ondan sonra karar vermeyi lüzumlu ve 
zaruri görmüşlerse de bugüne kadar olan tetkika-
tın neticesi bildirilmediği için, mütaahhidin, I 
müstelzimin yakasına yapışmak imkânı da hâ
sıl olmamıştır. Gecikmenin sebebi budur. I 

Tesislerin meccanen devri keyfiyetine gelince: I 
Tesisler meccanen devredilecektir. Ancak bu, I 

eski bir mevzudur. Göllerde balık avlama işlerin- I 
de bâzı sıhhi ve fenni tesisler vücuda getirebil
mek için kasden düşük bir bedelle ihale edilmiş I 
ve mütaahhide, müstelzime bâzı tesisler yapmak I 
mecburiyeti yükleme yoluna gidilmiştir. Onun I 
içindir ki, 296 bin lira bir bedel burada yapılacak 
tesislerin kıymeti olarak kabul edilmiş ve şartna
meye, mukaveleye bu tesisleri yapıria mecburiyeti 
konulmuştur. Yoksa mütaahhitten beş bin lira 
senelik alıp bilâbedel bir tesis devredilecek değil
dir. Bu tesisatın yapılmasından vazgeçilseydi, I 
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I yahut bu tesisler olmasaydı elbette Manyas Gö

lünde balık avı: beş bin lira ile olmazdı. 300 bin 
liraya yakın tesisat yapılacağı için ihale bedeli 
düşük olarak takdir edilmiştir. Diğer göllerde ve 
balık avlama yerlerinde de bu suretle hareket 
edilmiştir. 

Bu münasebetle Sayın Ali Fahri îşeri'nin bu 
mevzudaki ikazlarına teşekkür ederim ve ellerin
deki vesikaların tevdiini beklerim. 

BAŞKAN — Ali Fahri îşeri 
ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlar, Sayın Maliye Bakanı bu işte 
ne mültezimi kabahatli çıkardı, ne de Hükümetin 
üzerine mesuliyet yükledi. Evet Hükümet mesul 
değildir. Fakat işin iç yüzü onu bilenlerce ma
lûmdur. Ben kendilerine işin içinde neler olduğu
nu anlatacağım. 

Bu milletin 700 bin lirası gitmitşir. Bu mil
let neler çekmiştir. Milletin günahı netfir? Za
rarı çeken millettir. Mültezimler cep doldurmuş, 
para kazanmıştır. Mültezimler de benim dostum
dur. Fakat, millet işi, memleket işi herşeyin üs
tündedir. (Bravo sesleri) Biz bunu kurmak isti-

I yoruz. 
I Hükümete izahat vereceğim ve kendilerini 

ikna etmeye çalışacağım. Karar vermek kendileri
ne aittir. 

Mâruzâtım bu kadardır. 

4. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri îşeri'-
nin, Trakya'nın Enez Bucağı hududu dahilinde
ki Beylik Koru merasından Maliyenin ne derece 
istifade temin ettiğine ve bu yerin halen kimlerin 
tasarrufunda bulunduğuna dair Maliye ve Ta
rım Bakanlıklarından olan sorusuna Maliye Ba
kanı Hasan Polatkan ve Ticaret Bakanı Nihat 

I lyriboz'un sözlü cevapları 

I Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Trakya'da Enez Kasabası hududu dahilinde 

sahil boyunda, Beylik Koru namiyle mâruf 
I oldukça büyük ve geniş bir mera ve fcoru olan 
I bu yerden bugüne kadar Maliye ve Devlet ne 
I dereceye kadar istifade etmiştir, veyahut ne su

retle ve ne şekilde ve kimler taraf rndan bu mera 
kullanılmaktadır? Bu hususta Maliye ve Tarım 
Bakanları tarafından sözlü olarak irahat veril-

I meşini rica ederim. 
I Balıkesir Milletvekili 
l Ali Fahri îşeri 
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MALtSaiffi^KANT HASAN POLATKAN | 

(Efci?«Mr) —- Balıkesir Milltetvekili Sayın Ali 
Fâlpri îşesFİ arkadaşımızın Keşan ilçesinin Enez 
Bneağımn hudutları içindeki Beylik Koru me-
rasiBdan Maliyenin ne derece istifade tenlin 
ettiğine ve bu yerin halen kimlerin tasarrufunda 
bulunduğunadai ro lan sözlü sorularına cevap 
arzeâiyörum.; v 

1. Edirne'de Bekir Kara ve ortakları, Ta
rım Bakanlığına 16 . V I , 1938 tarihli bir dilekçe 
vererek ve hayvan yetiştirmek maksadiyle. 200.000 
lira sermayeli Trakya Hayvan Yetiştirme Kol-
lektif Şirketini kurduklarını, bu şirkete hayvan
ların otlaması için icarları altında bulunan Enez 
Bucağuıdaki Beylik Koru merasının kurmuş oldu
ğu bu kpllektif şirkete satılmasını veya on sene
den daha uzun bir müddetle kiraya verilmesini 
istemişlerdir. Tarım Bakanlığı da 19 . V . 1938 
tarih ye 199 sayılı yazı ile bu müracaatı Maliye 
Bakanlığîha intikal ettirerek Bekir Kara ve 
ortaklarına ait bu dileklerin yerine getirilmesini 
istemiştir. I 

. 2*. Bu işar ve talep üzerine, bahse mevzu 
meranın hukuki durumu üzerinde yapılan tetki-
kat ve tahkikat neticesinde; dileğe konu teşkil 
eden" Beylik Koru merası, «Koruyu Hümayun» 
naiîiryle Sultan Beyazıt vakfından Hazinenin 
mülkiyet ve intifamda olup Ocak 1325 tarih ve 
26 numaralı tapu senediyle müseecel bulunduğu 
ye> senevi. 560 lira üzerinden icara, verildiği ve 
miktarinm 1Ş931 dönümden ibaret olduğu ve bu 
korunun 12 Nisan 1341 tarihli ve 1809 sayıl? Ba
kanla^ Kurulu. Karariyle Orman İdaresine dev
redildiği arılaşilmış ve bu. durum muvacehesinde 
orman halİBtde bulunan işbu meranın kiraya.veri
l ip »erilmiy^ceği hususu 2 . X I I . 1938 tarih ve 
33111 - 134/17936 sayı il© Maliye.' Bakanlığınca 
Tarım Baaknlığjndansorulmuştur. 

3. Tarım Bakanlığından alınan 9 . İT . 1939 
tarihli ^.71/41*22 ve 4240-sayılı yazılarda: Bey-
1 ife • Korunur^ vaziyeti itibariyle orman meflıü- | 
muna dâhil bulunduğu ve 311Ş sayılı Orman Ka-
mmunün-'' 3 ncü Maddesi mucibince Devlet or-

••'"'-• manian meyssmîjm girdiği ve Orman Kanununun 
41 ve42lnci:ve'2 . Yi . 1987 tarihinde meriyete 

V; • k^ufotioOrcaajı Nizamnamesinin 24 ve 25 ilci 
möd^Bİeffiae göre- bu mevkide hayvan otlatılma
sının, mahallî Orman Bölge Şefinin tanzim ve | 
OrmÜii'î^elljnıe -Müdürlüğünün tasdik edeceği j 
rteporlar* müsteniden Orman Umum Müdürlü- i 
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1 günün vereceği izne bağlı bulunduğu ve bina

enaleyh; bu korunun içindeki; mera ile de Or-
man İdaresinin alâkalanması lâzımgeleeeği bil
dirilmiştir. 

Bunun üzerine bahsi geçen mahallin orman 
idaresine terki 25 . V . 1939 tarih ve 33111/134/ 
7973 sayılı yazı ile Edirne Defterdarlığına 
bildirilmiş ve bu arazi ile Bakanlığın ilgisi 
kalmamıştır. Bundan sonraki safhasını Ta
rım Bakanı arkadaşımız cevaplandıracaktır. 

TARIM BAKANI NİHAT ÎYRIBÖZ (Ça
nakkale) — Maliye Bakanı arkadaşımız kanu^ 
nun Tarım Bakanlığına ne suretle intikal ettiği
ni izah etmişlerdir. 

1. Beylik koru 800 hektarı baltalık, 800 
hektarı meradan ibaret olarak 1 600 hektardır 
ve devlete aittir. Ve özel kanunu mucibince Or
man İdaresine devredilmiştir. 

2. Devlet ormanları içindeki otlaklar, Or
man Kanununun 42 nei ve nizamnamesinin 25 
nci maddeleri gereğince civar köylere sürü sa
hiplerine parasız olarak senelik otlakıye izinle
ri verilmektedir. 

Ancak; otlak müracaatları çok olduğu ve 
hepsi karşılanamadığı takdirde orman nizam
namesi gereğince sırasiyle evvelâ Gİvar köylü
lerin ihtiyacı, Islahı Hayvanat Kanunu gereğine 
ce ruhsatnameli hayvan yetiştiricilerin müra
caatları ve diğer sürü sahiplerinin müraoaatlft-
rma terem edilmektedir. 

Sayın Milletvekilinin Orman Genel Müdür
lüğüne yaptığı müracaat üzerine yaptırılan tef
tişi sonunda bu meradan otlatma izinleri alan
ların isimleri şunlardır. 

Damızlık hayvan yetiştiricilerefcen Bekir Ka
ra ile Halil Oümülcüneli'ye 1928 baş sığır ve 
koyun için, Küçükevren ve Büyükevren köyle
rinden Halil Yılmaz; Ali Osman Akçay, Celâl 
Çakır; Emin Çakır, Fahri Yörük,- Mehmet Kara-

' göz nammdaM şahıslar için 885; baş koyun, at 
I ve sığıra otlatma izni verilmiştir. Bu otlakrye* 

nin de ancak bu kadar hayvana tahammülü; 
vardır. Bu izinler kanunen hiçbir resme tâbi de-

' ğ i l d i r . •<••••• 

4. Bu meradan diğerleri gibi faydalanmak 
isteyip de izin alamıyan ve mevzuu Meclis kür
süsüne kadar intikal ettiren Hasan Bakkal 'in şi-

r kâyeti mahallinde müfettiş ve valilikçe ineelen-
J mistir. Bu incelemeye göre Hasan Bakkal mera-
I! larm tevziinden iki ay • sonra müracaatta bulun-
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muş ve damızlık vesikası da bulunduğundan 
kandisme esasen tevziatı daha evvelce yapılmış 
bntanan bre meradan bu sene işin istifade imkâ
nı verilememiştir. Kendisinin de müfettişe ver
miş olduğu ifadede bir haksızlığa mâruz kal
madığını izah etmiştir. îşe başladığımız tarihten 
beri bu gibi meradan bâzıları bozuk düzende 
olduğunu müşahede etmiş bulunuyoruz. Bilhas
sa bâzı mültezimlerin bu meraları inhisar altı
na almak istedikleri ve şahsi nüfuzlarını kulla
narak civar köylünün faydalanmasını önlemeye 
çalıştıkları görülmüştür. Bunun güzel bir misali 
(Göle) deki orman ve meralardır. Bu gibi ka
nunsuz hareketlere rasgelindikçe önlendiğini ve 
hazırlanmakta olan Orman Kanununa meralar
dan bütün vatandaşların mütesaviyen faydalan
maları imkânlarını verecek hükümler konduğu
nu arzederim. 

ALÎ FAHRÎ ÎŞEBÎ (Balıkesir) — Muhterem 
arkadaşlar, Enez korusu Trakya'da ve Hazinei 
Hassadan Maliyeye devredilmiş tahminen 30-40 
bin dönüm bir yerdir. Hükümet kayıtlarına gö
re, eski padişahların kayıtlarına göre bir ucu 
denizden başlar Meric'e kadar devam eder. De
niz kenarında ağaçlık, hem koru, hem de mera
dır. Bilhassa kışlık için belki Trakya'da em
sali o^ıyan hayvan için çok elverişli bir mera- J 
dır. Bu araziden 27 senedir üç kişi isifade et
mektedir. İsimleri de şunlardır. Tirak Şirketi 
kurucularından Bekir Kara ve (Edirneli) Ha
lil' îbraMm (Gümülcüneli, îsmail Saraç (Ke
şanlı) . Yalnız hayvan merası olarak bu üç ki
şi bu merayı kullanmaktadırlar. Ücret olarak-
da senede 52 lira vermektedirler. Bu uzun yıl
lar zarfında mütaaddit şahıslar ve hayvan sa- j 
hipleri, civar köylüler müracaat etmişlerse de | 
hiç kendilerine cevap bile verilmiyormuş. Bu I 
üç kişinin ellerine damızlık sahibi diye Tarım 
Bakanlığı veya Orman Müdürlüğü tarafından 
vesikalar verilmiş, dikkat ediniz arkadaşlar; i 
yalnız bu üç kişiye vesika veriliyor. Bu memle- j 
kette başka damızhkçı yok mu? Diğer vatan- j 
daşlara, hattâ bu meraya hudut olan köylüle
rin danalarını bile bu meraya katiyen sokmu- i 
yorlar, müracaatlarına, dilekçelerine, değil elle- ! 
rine vesika, kendilerine cevap bile vermiyorlar. | 
Halbuki bu adamlar damızhkçı değil, bunlar i 
ticaretçi, ihracatçı celeptirler. Zamanında bin, | 
iki. bin veya beş bin hayvan ellerinde bulunu- ; 
yor. Fakat srrâsı geliyor, 200 aded ancak elin- ] 

de kalıyor. Buz gibi tiearet. 1950 seçimlerinden 
sonra Keşan'dan Ahmet Bakkal yine bu meraya 
talip oluyor, elinde 1200 koyunu, manda, kara
sığır, beygir, çeşitli büyük küçük baş hayvan
ları olduğu halde Ziraat Bakanlığına telgraf ile 
ve istida ile mütaaddit müracaatlarda bulunu
yor 29 . IX . 1950 de Bakanlıktan çekilen tel 
yazısı, Edirne îşletme Müdürlüğüne müracaat 
et. Edirne îşletme Müdürlüğünce de verilen ce
vabi telle, 13 . IX . 1950 Büyük ören Bölge Mü
dürlüğüne müracaat et, denilmektedir. 

îkinci cevap, 22 . IX . 1950 Büyük ören Böl
ge Şefliğine havale ediliyor. Halen koruda faz
la mera yoktur. Olduğu takdirde dileğinin yeri-
no getirileceği bildiriliyor. 

Bu da elindeki damızhkçı vesikasının Baş 
Müdüriyete gönderilmesi üzerine ve müracaatı
nız geç kaldığından bu sene bundan istifade 
edemiyeeeksiniz, cevabım veriyor. 

Bu vatandaş on seneden beri şiddetle ve asa
biyetle bu işin üzerinde o kadar hassasiyetle 
durduğu halde seçimlere kadar bu da müspet ve 
menfi bir cevap bile alamamış iken şimdi de 
yalnız kaçamaklı, atlatıcı, oyalayıcı ve usandı
rıcı cevaplarla ümitlerini, maneviyatını ve ce-

. saretini kırmaktan başka bir cevap değildir. Bu
nun gibi birçokları bunun peşinde çok uğraş
mışlar fakat hiçbir netice alamamışlar, ümitleri
ni keserek vazgeçmişlerdir. Fakat Ahmet Bak
kal dediğim Makadonya muhacirlerinden Po-
maktır, fakat hakkını aramasını bilen ve ümi
dini kesmiyen, zulme göğüs geren, hakka adale
te boyun eğen bir vatandaştır. 

İşte arkadaşlar; devrrsabık yaşatmıyacağız 
diyen iktidarımız ve Hükümetimizin, bu sözü 
sözde kalıyor, biz hâlâ devri sabıkta yaşıyoruz. 
Bu millet kendini ispat etmiştir, vazifesini hak-
kiyle yapmıştır, artık vazife bizlere düşüyor. 
flilâ imtiyazlar ve saltanatlar devam ediyor. 
Zavallı vatandaşlar da hakkın ve adaletin tecel
lisini bekliyorlar. Ârtıfe bu gibi şahsi imtiyazlara 
son verelim. Bu gİM ̂ yetilerimiz devam ederse 
millet bizden yüz çevirecektir. Zira bu millet 
zalime uşak olmaz fakat mazluma eşek olur. 

AZÎZ KOKSAL (îçel) — Millet eşek olamaz. 
(Sözünü geri al sesleri, gürültüler). 

ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Devamla) — Ben se
mere de gelirim, eğere de. Sözümü kendi üserime 
alıyorum. Şahsıma söylüyorum, ve bmmf kabul 
ediyerum. 
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Hazine de, Hükümet de bugüne kadar en az 

200 bin lira bu meradan zarar görmüştür. Bunun 
zararlarını bu üç kişiye tazmin ettirmelidir. Der
hal bu işe maliye elini koysun. Müzayede ile arzu 
edene, fazla para verene satılığa çıkarmalıdır. 
Senevi 10 bin lira getirir. Şimdi kış mevsimi, 
şimdi kış mevsimidir, geç de olsa yine talipleri 
vardır. Veyahut muhacirlere verilmelidir. Daha 
fazla vakit geçirilmemelidir. Zira bu sene de Ha
zine zarar etmesin. Bugüne kadar bunları biz 
değil, bizden evvel Hükümetin görmesi lâzımdı. 
Bu üç ahbap çavuşlar, hattâ bir taraftan hima
ye görmektedirler, bunlar Trakya'ya 15 sene 
evvel göçmenler geldiği zaman Hükümet eliyle 
muhacirlere koşum hayvanları mubayaa ediliyor
du. İşte bu milletin bedava meralarından yüz li
ralık tosunlarını yine bu millete iki yüz liraya 
bunlar sattılar, milletin sırtından milleti soydu
lar, zengin oldular. Atalar sözüdür; çok lâf ya
lansız, çok para haramsız olmaz, derler, çök doğ
ru yerinde bir sözdür. Onlar milyonlarına güve
niyorsa bu fakir millet de yalnız Allanma güve
niyor, sonra da meşru olan Hükümetine ve B. 
Millet Meclisine güveniyor. 

İnoz Beylik Korusu : 
1937 senesine kadar maliye müzayede ile bu 

merayı ve paranın kıymetli zamanında 5 ilâ 6 
bin liraya yalnız kışlık icarı satılıyormuş. Orman 
idaresi bu meranın koru olmak münasebetiyle 
kendilerine aidiyetini iddia ederek kendi idare
lerine geçirmişler ve bu şekilde ve bu kanunla 
bu.işi lehlerine çevirmişlerdir. 

8 - 10 bin koyun otlakiyesi ve büyük hayvan 
bir iki bin baş dâhil olmaküzere, mera fevkalâde 
idare etmektedir. 

Halbuki Orman İdaresine geçtikten sonra or
man da mahvolmuş, bugün eski haline nazaran 
yüzde 20 nispetinde orman kalmamıştır. 

Esasen, değil Beylik Koruda, înoz hudutları 
dâhilinde kerestelik orman namiyle birşey kal
mamıştır ve bu mıntakada bugün halen Devlet 
Orman İşletmesi Teşkilâtı olmayıp nahiyede bir 
orman bölge şefliği ve 10 - 12 aded bakım me
muru vardır. Bunlardan hiçbir istifade edilme
mekte ve Hazinenin zararına hareket edilmekte
dir. 

İnoz Beylik Korusu : 
Bu Orman Kanunu çıkmadan evvel bu mmta-

kada iki orman koruyucusu vardı. Şimdikinden 
daha iyi ormanlar muhafaza ediliyordu. Halk da 
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ormancı tarafından soyulmuyordu. Bu yeni ka
nundan sonra halk ormancıların arpalığı oldu; 
yani halk soyulmaktan, ormanlar da kırılmaktan 
kurtulamadı. Hattâ (Mevzua, mevzua sesleri). 

Orman işi, mera işi şümullü bir iştir. Hazine.. 
(Gürültüler). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun.. 
Konu üzerinde konuşacaksınız. 
Hem bir dakikanız kaldı.. 
ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Devamla) — Peki.. 

Devlet ormanlarmdaki otlaklara dışardan toplu 
olarak hayvan sokulması plânlarına göre Orman 
Genel Müdürlüğünün iznine bağlıdır. 

BAŞKAN — Vakit tamam. 
ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Devamla) — Bitti efen

dim, bitiyor. 
BAŞKAN — Vakit tamam. Çok rica ediyorum. 
ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Devamla) — Bu bir 

açık bonodur, Orman Umum Müdürlüğünün elin-
i de. 
I BAŞKAN — Çok rica ederim. 

TARIM BAKANI NÎHAT ÎYRÎBOZ (Ça
nakkale) — Efendim, bu mera meselesini arkada
şım 40 bin dönüme kadar çıkardı, bu Acem mü
balağasını da geçti. Bu arazi şimdiye kadar Dev
let tarafından ölçülmüş değildir, ölçme teşkilâtı 
olan orman teşkilâtı ölçmüş ve mera olarak orada 
yalnız 8 bin dönüm bir arazi bulmuştur ve 
bu kısım ölçülerek hartaya da bağlanmıştır. 

Sonra arkadaşımız meradan ormana, orman
dan meraya geçtiler. Ben anlayamadım. Mev
zuları yalnız mera idi, lütfen karıştırmasınlar 
İŞİ-

Bizim memlekette damızlık vesikasını orman 
vermez. Bunu veteriner müdürlüğü verir, bu 
verilen vesikaya istinaden de orman mera tahsis 
eder ve bu merayı da parasız olarak verir, ar
kadaşım, 50 lira verdiğini söylüyorlar. Böyle 
şey olamaz, parasız verilir. Mera dağıtılırken 
evvelâ civar köyün damızlık hayvan sahiplerine, 
ondan sonra damızlık haricindeki hayvanlara ve
rir ve daha sonra da bu daireleri de aşarak ha
riçten damızlık hayvan sahiplerine verir. (Hep 
tüccara verir, köylüye vermez sesleri.) 

BAŞKAN — Kesmeyin hatibin sözünü efen
dim, müsaade buyurun. 

OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (Ankara) — 
| Bekir Kara kimdir? (Halk Partisinin saltanatı 
I hep bunlar üzerinde kuruldu sesleri). 
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TARIM BAKANI NİHAT ÎYRÎBOZ (De- I 

vamla) — Damızlık hayvan meselesine gelince; 
arkadaşımız buyurdular ki; bu adamlar büyük 
sürü sahibidir, hayvan ticareti yaparlar. Hangi 
kaide vardır ki; sürü sahibi olsun da, damızlık 
hayvan beslemesin? Tabiî orman, da bunlara bu 
damızlığı vermiştir. 

Şimdi arkadaşımız, müfettişin ifadesini de 
okudu. Hattâ bu zat şikâyet eden zatın ben hak-
sızmışım, diye ifadesi de var. Zamanında müra
caat etmemişim, diye ifadesi var. Eğer bu ifa
deye bu devirde bir baskı yapıldığını kabul edi
yorlarsa en büyük haksızlığı yapmış olurlar. 

Buyurdular ki; bu merayı kiraya verelim, ya
hut da satılığa çıkaralım. Hazine de bundan isti
fade etsin. Kanunda böyle birşey yoktur. Ka
nun, sırasiyle hayvan sahiplerine verir, ondan 
sonra da bu damızlık haricindeki hayvanlara ve
rir. Ondan sonra da bu daireler bu işi başka 
kimselere verir. Yanlışları vardır. (Gürültüler, 
tüccara veriyor, köylüye değil sesleri). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun arkadaşlar, 
hatibin sözünü kesmeyin. (Tarım Bakanına hita
ben, buyurun devam edin.) 

(Bekir Kara varken niçin başkasına verilsin). 
(Bu Bekir Kara'da kimdir? sesleri). 

BAŞKAN — Rica ederim arkadaşlar; mü
saade buyurun size söz vermedim. (Hayır, hayır 
sesleri, köylüye bir dana bile vermiyorlar.) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
HASAN OSMA (Edirne) — Tarım Bakanı 

tahkikat yapsın, orada Hükümet Bekir Kara'dır. 
Bunu bilmiyen yoktur. (Bu kimdir sesleri). (Be
kir Kara Halk Partisinin adamıdır sesleri). 

TARIM BAKANI NİHAT İYRİBOZ (De
vamla) — Damızlık hayvan meselesine gelince; 
arkadaşımız buyurdular ki, büyük sürüler sahibi
dirler. Hayvan hakkında kanun sarahaten orman J 
içerisindeki meralardan başka olarak sırasiyle I 
filâna verilmesini tasrih etmiştir. Kiraya veril
mesine maddi imkân yoktur. Başka meradan ba- I 
his buyurdular, ormana geçtiler, bunları ayrıca I 
sual mevzuu etsinler, onlara da cevap verelim, j 

BAŞKAN — Ali Fahri İşeri. 
ALİ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Arkadaş

lar, Sayın Tarım Bakanı acem mübalâğası de
diler. Acaba gitmiş, merayı gözüyle görmüş
ler midir? Ben o memleketin, orada doğmuş, ve 
büyümüş çocuğuyum. İpsalalıyun. O mâruf | 
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Karabekir (Bekir Kara sesleri). Bulgar Kiralı 
kadar hüküm süren Karabekir, dünkü iktidar 
sayesinde zengin olan bir adamdır. Bu hususta 
bir, yazı takdim ediyorum. Ben indikten sonra 
lütfen okutsunlar. 

Sonra, benim için ormanla merayı karıştırı
yor, dediler. Bu, hem mera, hem de orman işi
dir. bir sürü orman memuru var orada, bun
lar eskiden iki tane imiş, yine iki kişi ile idare 
edilsin diyorum. Evvelce iki kişi ile idare 
edilirken orman vardı, şimdi 12 kişi ile idare 
edildiği halde orman kalmamış. Biz eski ikti
dar gibi ayıbımızı mı örteceğiz? Hakikati söy-
liyeceğiz, dalkavukluk yapamayız. İstiyoruz 
ki, biz irşat edelim, Bakanlarımız da hemen el 
koysunlar. Biz buraya kötü işleri örtbas et
mek için gelmedik, biz millet ve memleket iş
lerini görmek için geldik, çalışacağız. Diğer 
ormanlardaki otlaklara civardan sürü halinde 
hayvan sokulması, işletme müdürlerince tanzim 
edilecek plânlara göre, Orman Genel-Müdürlü
ğünün iznine bağlıdır. Plânda, othyacak hay
vanların cinsi, nev'i, miktarları gösterilir, plânlar, 
otlak zamanından evvel tanzim ve tasdik edi
lir. 

Kuraklık gibi fevkalâde hallerde Tarım 
Bakanlığı, Devlet ormanlarına zarar vermiye-
cek şekilde muvakkat olarak hayvanların ot
latılmasına ait tedbirleri alır. Ormanın içinde 
ve civarındaki köylerin hayvan otlamalarına 
mütaallik işler Orman Bölge şefleri tarafından 
tesbit ve köy ihtiyar heyetlerine tebliğ-olunur. 

İşte arkadaşlar, Orman Genel Müdürlüğü
nün elinde açık bir bono ... Ve bunun için adam 
başına ücret olarak 52 lira verildiğini ben bili
yorum. Ellerinden maktu bir ücret alınarak 
damızlık diye bir vesika elde eden Karabekir» 
ler tamamen bıçaklık ve ihracat için köylerden 
külliyetli miktarda hayvan toplıyarak Beylik 
meralarda otltamaktadırlar. (Bekir kara ses
leri) . Bundan başka yüz binlerce dönüm araziye Ra
hip olan Halil İbrahim Gümülcineli üç çiftlik 
sahibidir. Bu üç çiftlik sahibi adam çiftliklerini 
icara veriyor, bedava merada hayvanlarını otla
tıyor. Br de Saraç İsmail vardır, tüccardır. Bu 
da damızlık »hayvan için bir vesika almıştır. Bu 
da ayni vaziyettedir. 

ATkadaşlar, üç kişi vesika alıyor, binlerce dö
nüm araziden faydalanıyorlar. Zavallı köylünün 
bir tek hayvanını otlatamıyorlar. Ba adamlar 
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para ile hatır ile iş gördürüp dururken zavallı 
köylüler de sızlanıp duruyorlar. Bu zavallılara 
merhamet etmek lâzım değil mi? Orman Umum 
Müdürüne gittim, tekrar tekrar rica ettim. 
Bu işi halledin, çok haksızlık var dedim. 
Efendim, müfettiş yollıyacağız dediler. Mü
fettişin gitmesi, gelmesi aylarca yıllarca 
sürdü. Kendisini birkaç defa aradım, neti
ceyi öğrenmek için... rahatsız dediler. Sonra
dan öğrendim ki, oraya gitmiş. (Eim sesleri) 
Orman umum müdürü. Oradaki müdürle bu hu
susta temasa geçmiş. Sanki bu işten sıhhatli ma
lûmatları yokmuş gibi, beyhude yere, para har-
cıyarak oraya hususi müfettiş gönderiyorlar. Hal
buki bu işlerin bütün inceliklerini, bütün girdi
sini çıktısını biliyorlar. Fakat kendileri bilmez 
gibi görünerek mahallinde tahkikat yapmak için 
müfettiş gönderiyorlar. Yazıktır bu milletin pa
rasına. Meseleyi uzatmak için böyle yapıyorlar. 
Bu hususta bana da bir yazıları vardır. Müfettiş 
gitmiş, fakat henüz dönmemiş. Buna ne lüzum 
var? Geçende Manyas'ta bir toprak dağıtımı işi 
oldu, iki müfettiş bir bilmem kim gitti, 150 lira 
masraf oldu. Bunlar Balıkesir'den oraya kadar 
hususi otomobille gittiler Arada tren var, otobüs 
var, heu vasıta var. Bu kendi adamlarına iş çıkar
maktan başka bir şey değildir. 

BAŞKAN — Konu dahilinde konuşunuz. 
ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Devamla) — Bir de... 

onu söylemiyeceğim. (Soldan söyle söyle sesleri, 
gülüşmeler, gürültüler alkışlar) Söylemiyeceğim; 
yalnız şu mektup sızlanan adamların yazısıdır. 
Riyasetten bunun okunmasını rica edeceğim. 
(Kendin oku sesleri). 

BAŞKAN — Bu, arkadaşımızın şahsına yazıl
mış bir mektuptur. Soru müessesesinde böyle bir 
şey yoktur. Okunmasını istiyorlarsa kendileri 
okurlar. (Gürültüler, kendisi okusun sesleri). 

BAŞKAN — Söz Tarım Bakanmmdır. 
TARÎM BAKANI NÎHAT ÎYRÎBOZ (Ça

nakkale) — Bekir Kara hakkında görülüyor ki, 
oldukça mühim bir ekseriyet, çok güzel fikir edin
mişlerdir. (Muhakkat sesleri). 

Ben de şunu arzedeyim, sayin milletvekili 
arkadaşım Orman idaresine müracaat etttkten 
sonra bir netice çıkmadığını görünce bana neti
ceyi anlatması icabederdi. Şimdi ben de fikir edin
dim, kendilerinden vesikaları rica ediyorum. Ha
kikaten bu şekilde ise onu kolundan tutar dışarı 
atarız. (Bravo sesleri). 

BAŞKAN — Gündemin beşinci maddesine geçi 
yoruz. 

5. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Dolmabahçe Sarayı karşısında yaptırılan 
stadyum sahasına katılan arazi hakkında İçişleri 
ve Maliye Bakanlıklarından sözlü sorusu (6/137) 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı bulunmadığın
dan söz Maliye Bakanmmdır. Buyurun. 

MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Sayın arkadaşımızın soruları iki 
bakanlığı alâkadar etmektedir, içişleri Bakanı 
arkadaşımız burada bulunmadıkları için, iza
hatın tam olabilmesi için, sorunun, arkadaşımı
zın bulunacağı bir toplantıya talikini, Cuma gü
nüne bırakılmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Soru Cuma günkü Birleşime 
bırakılmıştır. 

6. — Yozgad Milletvekili Avni Doğan'ın, es
ki Cumhurbaşkanı Malatya Milletvekili îsmet 
İnönü'nün, deprem dolay isiyle Erzincan'a ve 
İkinci Dünya Harbi sırasında da Kahire'ye yap
tığı seyahatlerde harcırah aldığına dair olan id
diaların mahiyetinin açıklanması hakkında Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığı ile BaşbaJcanlıktan 
olan sorusuna İdareci Üye İhsan Şerif özgen, 
Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Devlet Baka
nı ve Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu ve 
Ekonomi ve Ticaret Bakanı Zühtü Hilmi Veli-
beşe'nin sözlü cevapları (6/162) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Büyük Millet Mecli

si Sayın Başkanı ile Sayın Başbakan tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasını hürmetle rica 
ederim. 

1. On bir yıl önce vukuagelen deprem mü
nasebetiyle Erzincan'a giden eski Cumhurbaş
kanı Malatya Milletvekili ismet İnönü'nün 
Meclis bütçesinden yetmiş bin lira harcirah al
dığı; Çanakkale Milletvekili Süreyya Endik 
tarafından Meclis müzakeresi sırasında ifade 
olunmuş ve ayrıca Kudret Gazetesine verilen 
beyanat ile iddia üzerinde ısrar olunarak bu hu
susa ait vesaikin Hükümetin elinde bulunduğu 
ifade olunmuştur. Doğru mudur? 

2. İkinci dünya harbi sırasında Kahire'ye 
giden eski Cumhurbaşkanı Malatya Milletvekili 
İsmet inönü'nün bu seyahat münasebetiyle 
yüz elli bin lira harcirah aldığına dair serdolu-
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nan iddiaların mahiyeti nedir? Ve Hükümetin J 
elinde bulunduğu beyan olunan vesikalar neler
dir? 

Yozgad Milletvekili 
Avni Doğan 

BAŞKAN — Söz Meclis Başkanlığınındır. 
MECLÎS BAŞKANLIĞI ADINA ÎDARECÎ 

ÜYE İHSAN ŞERÎF ÖZGEN (Kütahya) — Sa
yın Yozgad Milletvekili Avni Doğan Bey arka
daşımızın sözlü sorusuna eevap arzediyorum. 

Meclis kuyudatında yaptığımız tetkikatta 
bütçeye böyle bir tahsisat konmadığı gibi, böy
le bir paranın tediyesine de tesadüf etmedik. 
Mâjuztftım bundan ibarettir. (Soldan tahsisatı 
meâtureden verilemedi mi? sesleri) 

SÜREYYA ENDÎK (Çanakkale) — Reis 
bey, usul hakkında bir şey arzedeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SÜREYYA ENDÎK (Çanakkale) — Sayın 

arkadaşlar Avni Doğan arkadaşımızın verdiği 
önergede ismim bahis mevzuu edilmiştir. Sonra 
Hükümetin buradaki vaziyeti; bu iddianın tek
zibi veya teyidi olacaktır. Bu bakımdan Çanak
kale'de aylarca evvel ortaya atılan bu iddianın 
ne gibi esaslara istinat ettiğini evvelâ benim 
açıklamam lâzımdır, bunu arzetmek istiyorum. 
(Evvelâ takrir sahibi konuşsun sesleri.) 

SÜREYYA ENDÎK (Devamla) — Sayın 
Başkan, arkadaşlar; evvelâ takrir sahibi konuş
sun, diyorlar. 

BAŞKAN — Meclis Başkanlığı namına ce
vap verildi, soru sahibine söz vereceğim. I 

Buyurun Avni Doğan. 
AVNÎ DOĞAN (Yozgad) — Muhterem arka

daşlar; Malatya Milletvekili eski Cumhurbaş
kanı îsmet İnönü'nün, Erzincan felâketi sıra
sında, yetmiş bin lira harcırah aldığını Çanak
kale Milletvekili arkadaşımız iddia etmişler, 
Meclis müzakeresiyle hakikatin tebeyyün et
mesi için söz istemişlerdi. Mecliste konuşama
dıkları için matbuat yolu ile bu iddialarını te
yit ettiler. Bu iddia, Kudret Gazetesinde, şu 
şekilde serdedilmektedir. Lüzumlu kısımlarım 
okuyorum; muhtasar olarak. 

«inönü bana ismimi zikretmeden sataştı. 
Ben 1950 yılı belediye seçimleri münasebetiyle 
Çanakkale'de bir konuşma yaptım. Bu konuş
mada İnönü'nün Kahire'ye giderken 150 bin 
lira harcırah aldığını gene Erzincan felâketi I 
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münasebetiyle Erzincan'a yaptığı seyahatta 70 
bin lira harcırah aldığını ifşa ettim. İnönü ko
nuşmasında 70 bin lira harcırah aldığının yalan 
olduğunu söyledi. Bunu iddia eden ise ben 
olduğum için, İnönü'nün sözüne cevap vermek 
istedim. Meclis Başkanı hâdiseyi bilmediği için 
bana söz vermedi. «Buyuruyorlar. 

Hak ve hakikatin tezahürü için, söz hakkım 
mahfuz kalmak şartiyle, Riyaset müsaade buyu-
rursa, yerimi Süreyya Endik'e bırakıyorum. 
(Soldan hayır, hayır sesleri) (Olamaz, olamaz 
sesleri) (Gürültüler) (Devam devam sesleri). 

Ancak benim konuşabilmem için sual iki 
kanadı haizdir. 

Şunu da söyliyeyim ki dokümanlar Hükü
metin elindedir diye iddia olanda. Hükümet 
cevabını bildirdikten sonra söz hakkımı kul
lanırım. 

BAŞKAN — Süreyya Endik söz sizindir. 
(Soldan Hükümet sesleri) 

Efendim soru Meclis Başkanlığı ile Başba
kana tevcih edilmiştir. Meclis Başkanlığı 
adına konuşuldu. Başbakan adına cevap ve
rilmedi. Yalnız Süreyya Endik'in ismi 
geçmiştir, ve söz almıştu*. Bu maksatla söz veri
yorum. 

HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) — Başba
kan cevap versin. 

ZİHNÎ BETÎL (Tokad) — Hükümet çıksın 
da cevap versin. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun rica ederim. 
OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (Ankara) — 

'Hükümet var. Hükümetin konuşması lâzımdır. 
DEVLET BAKAN] VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — 
Muhterem arkadaşlar, Riyasetin takip etmiş bu
lunduğu usul yerindedir. Soru sahibi sayın ar
kadaşımız iki makamdan sormaktadır. Birisi Mec
lis Riyaseti, birisi Başbakanlık. Meclis Riyaseti 
izahat verdikten sonra Avni Doğan çıktılar. Sa
rahaten ikinci defa Süreyya Beyin ismini zikret
tiler. Süreyya Bey şimdi konuşmak istiyor, hak
kıdır. Konuştuktan sonra Başbakanlık cevabını 
verir. 

SÜREYYA ENDİK (Çanakkale) — Muhte
rem arkadaşlarım, talih ve tesadüf C. H. Par
tisinin son 12 yıllık icraatından, bozuk icraatın
dan birinin açıklanması vazifesini bana yüklemiş 
oluyor. (Sağdan yaaa sesleri) 
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C. Halk Partisi Başkanı İnönü'nün son be

lediye seçimleri arifesinde radyoda ne şekilde ko
nuşmuş olduğunu elbette hâtırlıyacaksınız.. 

Arkadaşlar, ıstıdraden söylüyorum, bu mese
leyi tam vuzuhu ile huzurunuza serebilmek için, 
bu işin bir tarihçesini yapmak zorundayım. O 
bakımdan arzediyorum. 

Bu nutkun, radyo konuşmasında yapılan nut
kun içerisinde, memur vatandaşlarımızın bavulla
rını, yüklerini bağladıklarını, huzursuzluk içinde 
bulunduklarını söylemek suretiyle doğrudan doğ
ruya millî birliğimize kasdeden bir konuşma var
dır. (Sağdan asla sesleri), (Soldan doğru sesleri). 

Arkadaşlar, ben bu memleketin bir çocuğu sı-
fatiyle millî birliğe yalan yanlış kasteden bir 
şahsa cevap vermek mecburiyetini duyarak, vak
tiyle, bize bu memleketi ne şekilde idareye yelten
diklerini anlatmak için Çanakkale'de meselenin bü
tün çıplaklığını halk huzurunda arzetmeyi vazi
fe saydım. Bunu yaparken biliyordum ki, bu bir 
memleket vazifesidir. Ben de bu memleketin bir 
çocuğuyum. Onun için bildiğimi ve gördüğümü 
bütün çıplaklığı ile arzetmek vazifesini kendim
de duyuyorum. (Soldan bravo sesleri). 

Sayın arkadaşlarım, biz iktidara geçtikten 
sonra C. H. P. nin baş vurduğu bir taktik vardır. 
Bu taktik, bu gibi meseleleri Meclis kürsüsüne 
getirip ondan sonra kendilerini temize çıkarmak
tır.' 

Biliyor musunuz bunu niçin yapıyorlar?. Çün
kü C. H. P. iktidarı bize devrettiği zaman dai
relerde hiçbir vesika bırakmadılar. Bakan arka
daşlarımız bakanlıkları teslim almadan evvel bu 
gibi kâğıtlar, vesikalar C. H. P. kalorifer daire
sinde sandık sandık yakmışlardır. (Sağdan gü
rültüler ve asla sesleri). 

HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) — Büyük 
bir iftira. Divanı Muhasabat buradadır. 

SÜREYYA ENDlK (Çanakkale) — Arka 
daşlarım, hakikat böyle olduğuna göre Çanakka
le'deki bu konuşmam, neticesinde C. H. P. Baş
kanı inönü gazetelerde bir tekzip çıkarttı 
böyle bir paranın alınmadığından bahsetti. 

Arkadaşlar; bunu da anlatmaktan kasdım şu 
kî; bu mesele benim marifetimle huzurumuza ge
tirilmiş değildir. Aynı taktiğin kurbanı olarak 
Cumhuriyet Halk Partisi marifetiyle Avni Do
ğan arkadaşımız tarafından getirilmiştir. Bizim 
için, matbuatta aleyhimize propaganda yapıyor-
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j lar, diyenler anlaşılıyor ki, bu taktikten hoşlanı

yorlar. 
HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) — Sadede 

gel, sadede. 
SÜREYYA ENDİK (Devanüa) — Arkadaş

lar; şimdi ihbara geliyorum. Bana yapılan bu 
ihbar bir kısım Balıkesir ve Çanakkale Milletve
killerinin yanında yapılmıştır. Kendisine iti
mat ettiğim bir arkadaş tarafından yapıldığı için, 
Çanakkale'de vesikalara lüzum görmeden, halkla 
bir konuşma yaptığım sırada bu meseleyi açıkla
dım. 

HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) — Fiyasko. 
SÜREYYA ENDlK (Devamla) — Asıl ihbar 

mevzuuna girmeden size tahsisatı mesture hak
kında bildiklerinizi bir defa daha hatırlatmak 
isterim. Biliyorsunuz ki, arkadaşlar, tahsisatı 
mesture Başbakanlığa verilir, fakat bu para ge
lişi güzel taksim ve tevzi edilecek olan bir para 
değildir, gizli olmasına rağmen bir defteri var
dır, oradan para alan şahıslar ve makamlar isim 
isim kaydedilmek suretiyle Başbakanlık tarafın
dan tevzi edilir. Şunu demek istiyorum; eğer 
bu zaman içinde fevkalâdeden olarak para har
camak lâzım gelirse bunun için bir kanunla Mec
listen munzam bir ödenek çıkarmak; lâzımdır. Fil
hakika tahsisatı mesture üzerinde duran ve ih
barı yapmış olan arkadaş şu şekilde iddiada bu
lunmuştur: İnönü 1943 yılında gizli bîr vazife 
ile gittiği için, gidiş tarihini bilmiyorum diyor, 
1943 senesinin Birinci Kânun ayının 5, 6 ve T 
nci günleri Kahire'de bulunmuştur, döndüğü za
man da tahsisatı mestureden kendisine harcırah 
olarak 150 bin lira verilmiştir diyor. Bu bir id
diadan ibarettir, fakat vesikalar ele geçtikten 
sonra bu iddianın doğruluğuna ben vicdanen 
kani olduğum gibi sizde kani olacaksınız. 

Bilhassa arkadaşlar; İnönü'nün Ankara'ya 
dönüşünden 15 - 20 gün sonra yani 1943 malî yılı 
19 Kânunusanisinde 4510 numaralı Kanunla Mec
listen acele olarak 500 bin lira munzam tahsisat 
alınıyor. (Soldan Bravo Süreyya sesleri). Şim
di arkadaşlar, o tarihe kadar her yıl 2 milyon 
üzerinden devam edegelmiş olan ve hiç bir sene 
değişmemiş bulunan bu tahsisat, muhbirin söy
lediği gibi, o sene değişiyor ve inönü 'nün An
kara ya avdetinden sonra arzettiğim kanunla 
Meclisten 500 bin lira alınıyor. 

I Şimdi arkadaşlar; ben, bu paranın inönü tara-
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tından imza edilerek alındığınr iddia etmedim. I 
Hattâ bu para belki de cebine bile girmemiştir. 
Ama arkadaşlar; bugünkü rejimde değil, dünkü 
rejimde Türkiye'yi elinde tutup oynatmak isti- J 
yen bir şahsiyetin böyle yolsuzluklara meydan 
vermiş olduğu ve kendi namına para aşırmaları
na meydan vermiş olduğu için bunun en büyük 
günahı, vebali kendismdedir. 

Arkadaşlar; sîze daha bir iki misal vermek 
isterdim. Sinan Tekelioğlu arkadaşımızın geçen
lerde vermiş olduğu sözlü soruyu hatırlarsınız. 
İnönü'nün şahsına mahsus olmak üzere yaptırılan 
bir ahır, kapalı bir manej yeri vardır. 150 bin 
liraya yaptırılmıştır. Bu paranın nereden sar-
fedildiğini- Demokrat Parti Hükümeti bir türlü 
bulamamaktadır. Bu itibarla arkadaşlar, demek 
istiyorum kî, İnönü'nün zamanında bu fakir 
milletin vergi diye verdiği paralar onun bunun 
kesesine girmiş bulunmaktadır. (Soldan, alkış
lar) . Ben bu paraları gene İnönü almıştır demi
yorum. Fakat arkadaşlar geçmişte bu milletin 
parasını yemiş olanların Allah belâsını versin. 

v (Soldan, şiddetli alkışlar). j 
BAŞKAN — Söz Maliye Bakanınıııdır. 
MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Sayın Süreyya Endik arkadaşı
mızın bir konuşması üzerine söz almış bulunu
yorum. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanlığının 
Bütçesinin masrafları Büyük Millet Meclisi 
Saymanlığınca görülür ve tediye olunur. İda
reci üye arkadaşımız bu bakımdan Meclis he
saplarında bir tahsisat göremediklerini bildir
diler. 

Yine Süreyya Endik arkadaşımız konuşma
ları sırasında, mevzuubahis harcırahın, tahsisa
tı mestureden verilmiş olabileceğini ifade etti
ler ve bunun bir delili olarak da 19 . I . 1944 
senesinde 4500 sayılı kanunla tahsisatı mesture- | 
ye bir ek tahsisat verilmiş olduğunu beyan et
tiler. Hakikaten 19 . 1 . 1944 senesinde 4500 
sayılı Kanunla tahsisatı mestureye 500 000 li
ralık bir ek ödenek verilmiştir. Ancak mevzuu-

•« bahis harcırahın - adı üstünde tahsisatı mestu
re - buradan verilmiş olup olmadığını tesbit et
meye maddeten imkân yoktur. 

BAŞKAN — Söz Yozgad Milletvekili Avni 
Doğanm'dır. 

AVNİ DOĞAN (Yozgad) — Muhterem ar
kadaşlar; bütün parlâmento tarihimizde daima 
anılacak olan bir mevzu üzerinde konuşmakta- | 
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yım. Bu büyük Meclis, mühim anlarda daima 
selim ve âkil kararlarla her şeyin üstüne çık
mıştır. Bundan zerre kadar kimsenin şüphe et
meye hakkı yoktur. (Yeni Meclis sesleri). 

Arkadaşlarım; iddia ile tevilin arasındaki 
geniş fark bizi vicdani bir mülâhazaya sevkede-
cek kadar ağırdır. Müsaade buyurursanız iddi
asını serdeden arkadaşımızın büyük bir sahai 
intişarı olan bir gazeteye verdiği beyanatını ay
nen okuyayım: (Gürültüler). 

« Şunu da söyliyeyim ki, dokümanlar Hükü
metin elindedir » diyorlar. Ne Hükümet bir do
küman getirmiştir, ne de iddia eden arkadaşı
mız ortaya akli selimin ve âmme vicdanının ka
bul edeceği bir delil serdedebilmiştir. 

Arkadaşlarım; demokratik idarelerde, kanun
ların metinlerine girmiyen öyle kaideler, öyle iti
yatlar vardır ki, eğer bunlar eksik olursa veya 
ihlâl edilirse âmme menfaati dışında politik nü
mayişler hâkim olmaya başlarsa bunun hududu
nun nereden başlayıp nerede biteceğini kimse tâ
yin edemez. (14 Mayıs sesleri). 

Arkadaşlar; dinliyeceksiniz. (14 Mayıs ses
leri). 

Evet; 14 Mayısta namuslu bir seçim yapılmış
tır. (Ondan evvelkiler sesleri). (Alkışlar, gülüş
meler), (Sağdan, onlar C. H. Partisinin eseri
dir sesleri). 

Ondan evvelkiler de kanunların icabettirdiği 
şekilde olmuş seçimlerdir. (Gülüşmeler). 

Başkanım, Riyasetten, arkadaşların sustu
rulmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Zati âliniz devam buyurun, ar
kadaşlar lütfen hatibin sözünü kesmeyiniz. 

AVNİ DOĞAN (Devamla) — -Her şey. ken
di zamanı ile ölçülür. Rejim bir tekâmül seyri ta
kip etmiştir. İntihap ve demokratik idare (Sol
dan gürültüler). 

BAŞKAN — Rica ederim, hatibin sözünü kes-
miyelim. 

AVNİ DOĞAN (Yozgad) — Arzu ederseniz 
konuşmıyayım. (Soldan devam sesleri). 

O halde lütfen tahammül gösterin. Aylar ve 
aylardır hiçbir delil, hiçbir mesnet göstermeksi
zin, hiçbir hukuki netice istihdaf edilmeksizin 
mütemadiyen itham altında bulunduk, durduk. 
Eğer bu isnatlar ciddî ise bunları takip vazife idi 
ise Af Kanunu çıkarıp suçluları affetmiyecektik. 
Devri sabık yaratmıyacaktık. (Soldan yine yara
tacağız sesleri). 
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BAŞKAN — Müsaade buyurun. Avni Bey 

konu üzerinde konuşun. 
FEYZİ BOZTEPE (Ordu) — Af Kanununu 

çıkarmakla büyüklük yaptık. (Soldan, nümayişi 
siz yapıyorsunuz sesleri). 

AVNÎ DOĞAN (Devamla) — ipe sapa gel-
miyen dedikoduları ciddî bir kontrolden geçir
meksizin temayüllerimize uyuyor diye benimser 
ve ortaya, âmme vicdanı önüne itham halinde 
atarsak ve kendimizi böyle kaygan sathı mailin üs
tüne koyarsak, bunun hududu nerede başlar, ne
rede biter?... 

OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (Ankara) — 
İpe sapa gelmiyen sözlere hiçbir arkadaşın tema

yülü olamaz. 
AVNl DOĞAN (Devamla) — Size bunun ba

riz bir misalini arzetmek bana bir vecibe oldu. 
Çok muhterem Ekonomi Bakanı geçenlerde 

bir sözlü soru hakkında cevap verirken şu beyan
da bulundular. (Soldan, sadede sesleri, bununla 
ne alâkası var? Sesleri). 

Tamamen sadet dahilinde konuşuyorum, sa
dedin üstünde konuşuyorum, ısrarla üzerinde 
durmak istediğim bir haleti ruhiyeyi Meclise arz
etmek istiyorum, binaenaleyh sadedin tamamen 
içindeyim, 

Bakın günlük temayüller, insanları nerelere 
kadar götürüyor. 

Arkadaşlar, Sayın Ekonomi Bakanımız, Tür
kiye'nin iktisadi bakımdan umumi bir tetkiki adı 
altında 1934 yılında Amerikalı mütehassıslar ta
rafından hazırlanan bir rapor için dediler ki, so
ru sahibi umumi efkâra geçmiş iktidarı bir kere 
daha anlamaya vesile verdikleri için kendileri bil
hassa bir kere daha tebrike lâyıktır. 

Ben de tetkik ve tahkik ettim, memleketimi
zin en iyi unsurları da kendilerine terfik edil
mek suretiyle Amerikalı heyet sekiz ay memleke
tin her tarafında tetkikler yaptığı ve bunun için 
Hükümetin o zamanki para ile 290 000 lira bir 
masraf yaptığını öğrendim. Tavsiyeler tetkik etti
rilmiş, tatbik kabiliyeti aranmış mı? Bunu me
rakla aradım, maalesef hiçbir dosyada buna bir 
atıf yapıldığına tesadüf etmedim. Muayyen ve 
mahdut kimselere imza mukabilinde birer tane 
verildiğini mütebaki yüzlerce nüshanın imha etti
rildiğini size söylediğim zaman sizin de hayrete: 
düşeceğinize eminim.» 

Halbuki arkadaşlar, bu beyanın realiteye asla 
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uymadığını sarahatle ifade etmek isterim. (Sol
dan ozaman sesleri). 

1934 de mesul Bakan Sayın Celâl Bayardı. 
ikinci iktisadi kalkınma ve smaileşme plânını 
yaparken bu rapordan geniş mikyasta istifade 
etmişlerdir ve muvaffakiyetle tatbik sahasına koy
muşlardır. 

işte her hâdisede, politik bir nümayiş mevzuu 
yakalamış telâkki ederek hâdiseleri murakabeden 
geçirmeden ortaya atarsak bâzan böyle hatalara 
düşmek mümkündür. (Soldan gülüşmeler) (Sağ
dan bravo sesleri). 

Arkadaşlarım, hiç kimse İktidardan merha
met ve mürüvvet istememiştir. Hiçbirimiz millet 
hiyaneti, memleket hiyaneti yapıp 'bizi affetsinler 
diye beklemedik. Binaenaleyh devri sabık yarat-
mıyacağız deyip, devri saJbıkm mesnetsiz, politik 
nümayişini burada yapmıya siz müsaade etmeme
lisiniz. Mesulleri aramak için istediğiniz kanun
ları getirin muhalefet kabule ve teşriki mesaiye 
hazırdır. (Soldan: Teklif edin, mevzua mevzua 
sesleri) Halis mevzu.. Mevzuun içindeyim. 

Tekrar ediyorum, mesnetsiz, delilsiz isnat
larla şahısların, grupların haysiyetleri üzerinde 
oynamaktan hiçbir fayda doğmaz. Bundan bu 
memleket usanmıştır. Bir hukuki netice çıkma
dıktan sonra sırf politik bir nümayiş yapmanın 
bırakacağı tesir millî şuuru zedelemektir. 

KEMAL DEMlRALAY (İsparta) — Asıl 
sizin konuşmanız şimdi nümayiştir, Avni bey. 
Bildiğiniz bir şey varsa söyleyin. 

M. REMZİ BUCAK (Diyarbakır) — Esas 
soruya cevap vermediniz. (Soldan ders veriyor 
sesleri). 

AVNİ DOĞAN (Devamla) — Arkadaşlar, 
Meclis İsmet İnönü'nün para almadığını ifade 
etti. İddiayı serdeden arkadaşımın hangi dokü
manı ibraz edeceğini bekledim, isimleri meçhul 
kendi arkadaşlarına atfen bir beyanda bulundu. 
İsmet İnönü'nün Kahire'den avdetinden sonra 
Hükümetin bir tahsisatı mesture istediğini ifade 
etti ve bu tahsisatı mestureyi doğrudan doğruya 
İsmet İnönü almış diyemem, başkaları almıştır. 
ihtimalini ileriye sürdü. 

Arkadaşlar, tahsisatı mesture sizin kabul etti
ğiniz Bütçe Kanunu ile hükümetlere verilir, bu 
tahsisatı mesture Başbakanla, Maliye Bakanının 
murakabesi altındadır. Başbakan sarfeder. Milli 
emniyet, tahsisatını buradan alır. Devlet ve Hü
kümet olarak sârfedilecek miktar o günkü hükü-

— SU — 
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niyetin namus ve iffetine terk duımıuştur. Bunun 
açjjk muhasebesi kabil değildir. ŞemokraJ Parti 
Hükümeti tarafından da 1951 Bütçesiyle istemiş
tir, bunu yarınki hükümetlerce bçyle 'bir tahsi
satı istiyeeek ve huzurunuza getireceklerdir. Mu
hasebesi alenî olarak görüleıniyen... 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim. 
AYNÎ PO.Ğ-AN (Devamla) — Müsaade buyu

run efendim- Vaktimiz çok, bir dakika müsaade 
buyurun. 

Muhterem arkadaşlar, esası sarih olarak orta
ya konmıyan bcı hesaplar, yolu ile birtakım itham 
vesileleri ararsak, yalnız gelmiş, .geçmiş hükümet
ler değil bugünkü ve bundan sonra gelecek hü
kümetler için bir mütecaviz çıkıp da oraya atıf 
yaptığı isnatlarda bulunduğu zaman cevap ver
mek imkânını erbabı namus bulamaz. (Sağdan: 
Bravo sesleri, alkışlar). 

SOLDAN BÎR ŞES — O, h^ümetlerin niye
tine tâbidir. 

BAŞKAN — Söz, Hükümetindir. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI SAMET AOAOĞLU (Manisa) — 
Çok muhterem arkadaşlarım; Avni Doğan Beye
fendi, mevzuu, feu şekilde ele almamış olsaydı, 
bu mesele için hu^aıruauzu tekrar rahatsız etmek
te» elbette içtinap edecektim. Bize, Büyük Mec
lise birtakım ahlâk dersleri verdiler. Dediler ki, 
mesnedi, hukuki neticeleri olmıyan şeyleri bura
da bahis mevzuu etmek beyhudedir, gayriahlâki-
dir. Müsaade f$erşeniz, bir hâtıramı anlataca
ğım. Büyük Meclis Af Kanunu yaptı. Fakat fe
nalıkların mütemadiyen hahsedilmesinden doğan 
faidei içtimaiyeyi ortadan kaldırırım, demedi. 
(Soldan bravo sesleri). Bundan birkaç sene 
evvel İzmir'de Ağır Ceza Mahkemesi huzuruna 
çıktım, mevkuf en. Bizi muhakeme eden büyük ve 
muhterem hâkim helki §u dakikada aramızdadır. 
Manisa Milletvekilidir, bana bir sual sordu, dedi 
ki, mütemadiyen geçen Meclis seçimlerindeki fe
nalıklardan bahsedip durmanuı ne faydası var
dır? O anda cevabını vermedim. Oradan çıktık
tan sonra şu faydası vardır neticesine vardım: 
Fenalıklar bir daha tekerrür etmeyineeye kadar 
onlardan durmadan bahsetmek mecburiyetinde
yiz. (Bravo sesleri). Büyük Meclisinizin Türk 
Milletinin kalbine ve vicdanına uygun olarak Af 
K a m u n u çıkarırken, -emsali âtiyeye ders ve ibret 
olan fenalıkların şikâyet kapısını kapadım, âe-
medi. Şu kürsüden Borularla geçmişin her sahadaki 
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fenalıklarını arkadaşlar didik didik edip orta-
ay dökerek, envali âtiye bir daha bu memlekette 
tek şef sisteminin, tek parti sisteminin, kontrol
süz idare sisteminin gelmemesi lâzımgeldiği hak
kında parlak misaller vermektedir. (Soldan alkış
lar) Mesture ismi üstünde kimseyi itham etmi
yorum arkadaşlar, fakat mestureyi iyi kullan
mak da mümkündür, fena kullanmak da müm
kündür. Eğer mestureyi kullananlar Yüksek Mec
lisin bu kadar hassas murakabesi altında değil-
seler, eğer o zaman, mesturenin kullanılması za
manında Yüksek Meclis millî vazifesini ifa etmek 
kudret ve imkânlarına malik değilse evleviyetle 
mesturenin fena istikamette kullanılmış oldu
ğuna hükmedebiliriz. Arakdaşlar, fena kullanıl
mamış olduğunu ispat onlara düşer. (Soldan 
bravo sesleri alkışlar) (Sağdan, aşla sesleri). Fa
kat arkadaşlar, ben Avni Doğan Bey gibi ahlâk 
dersi vermiyorum. 

(Sağdan şiddetli gürültüler, soldan devam 
devam sesleri) 

Ben ahlâk dersi vermiyorum arkadaşlar 
MUHTAR ERTAN (Bitlis) — Sen ahlâk 

dersi veremezsin.. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz rica ede

rim, hatip sözlerine devam edemiyor.. 
SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Avni Do

ğan arkadaşımız, istikbale muzaf olarak da tah
sisatı mesture yine geldi buyurdular, on sene 
sonra da sizi itham ederler! Ama arkadaşlar, 
Milletvekillerinin dünkü hassasiyet ve dikkat
leri ile bugünkü hassasiyet ve dikkatleri ara
sında, mesturenin dünkü kullamşiyle bugünkü 
kullanılışı arasında 10 sene sonra aynı iddiaya 
yer vermiyecek kadar muhteşem fark vardır. 
(Bravo sesleri alkışlar) 

Arkadaşlar sözlerimi başladığım gibi bitiri
yorum: Ben itham etmiyorum. Hükümet adı
na Maliye Bakanının söylediği ve Süreyya En
dik arkadaşımızın bahsettiği şekilde 1943 sene
sinde eski Malatya Milletvekili ve Cumhur Reisi 
ismet İnönü'nün Kahire seyahatine takad
düm eden günlerde Hükümet tarafından bir ka
nun teklifi yapıldığını ve bu seyahatten avdet 
ettikten sonra bu kanunun Meclisçe kabul edil
miş bulunduğunu ifade etti. 

Bu mâruzâtım, Avni Doğan Beyefendinin tel-
mihli ahlâk dersine bir cevap olarak bundan 
ibarettir. (Şiddetli alkışlar) 
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EKONOMİ VE TİCARET BAKANI ZÜHTÜ 

HlLMl VELlBEŞE (izmir) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI ZÜHTÜ 

HlLMl VELlBEŞE (izmir) — Efendim, Avni 
Doğan bey arkadaşımızın bir arkadaşın suali
ne cevaben vermiş olduğu bir cevabın haki-
kata tevafuk etmediğini söylediler. Biz hiçbir 
zaman burada kendiliğimizden bir şey uydura
rak söz söylemiş değiliz. Burada daima vesika
lara, delillere, dosyalara istinaden söz söylüyo
ruz. Şimdi hazır olmadığım için katî gün tayi
niyle cevap veremiyeceğim, yalnız katiyetle 
ifade edeceğim ki 1934 senesinde hazırlanmış 
olan buyurdukları «Türkiye'nin iktisadi Vazi
yetine bir Bakış» adlı kitap 1943 senesinde alın
mış olan bir organizasyon kararma istinaden 
hamur yapılmak üzere izmit Kâğıt Fabrikasına 
gönderilmiştir. Bunu vesikalara istinaden arze-
diyorum. (Soldan, alkışlar) 

SÜREYYA ENDİK (Çanakkale) — Arka
daşlar; Avni Doğan arkadaşımız eski seçimlerden 
bahsederken eski devrin ne olduğunu itiraf etmiş 
oldular. 

AVNİ DOĞAN (Yozgad) — O sizin telâkki
niz... 

SÜREYYA ENDİK (Devamla) — Sonra Sa-
met Ağaoğlu arkadaşımızın söylediği gibi, bu 
benim ortaya attığım iddianın aksini iddia et
mek ozamanki Başbakana düşer. Eğer muntazam 
kaydı kuydu varsa getirsin, bu paranın inönü 
tarafından alınmadığını ispat etsin. 

Arkadaşlar; sonra benim şahsımı hedef tuta
rak, Demokrat Parti milletvekillerine ahlâk dersi 
veren bu arkadaş, aşağı yukarı, dünün karanlı
ğına, lekesine bir taraftan bulaşmış bir arkadaş-
ıı.r. (Soldan bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Avni Doğan. 
AZIZ URAS (Mardin) — (Avni Doğan'a hi

taben) şiirini oku. 
HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Reis Bey, 

politik nümayişlere meydan vermemenizi bilhassa 
rica ederim. 

FERlT KILIÇLAR (Muş) — Hissiyatımızı 
tahrik edercesine idarei kelâm edecekseniz, kur
duğunuz vahi fikir çatıları altında sizleri boğarız. 

AVNİ DOĞAN (Yozgad) — Arkadaşlar; 
ben 60 yaşma gelmiş bir adamım, öyle gürültü
ye papuç bırakan adam değilim. (Soldan; gürül
tüler, bu nasıl söz sesleri). Büyük Millet Mec-
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lisinin huzuruna arzetmek istediğim şeyi kıyamet 
kopsa arzedeceğim; buna gürültü ile mâni ola
mazsınız. 

FEYZİ BOZTEPE (Ordu) — Terbiye daire
sinde, argo dililiyle değil. 

AVNİ DOĞAN (Devamla) — Terbiye hari
cine hiç çıkmadım. 

Arkadaşlar; Muhterem Başbakan Yardımcısı 
Samet Ağaoğlu, benim Meclisi Âliye ders verdi
ğimi söyledi. Ben ömrü müddetince mütevazı ve 
kendi halinde yaşamış bir adamım. Hiç iddiam 
yoktur. (Soldan gürültüler, belli değil sesleri) 
ve Meclisi Âliye ders vermek değil, bildiğimi ar
zetmek istedim. Eğer ifadem böyle bir mahiyet 
taşımış ve arkadaşlarımı rencide etmiş ise, özür 
dilerim. Ben hakikat diye bildiklerimi arzettim. 

Sayın Başbakan Yardımcısı mestur tahsisa
tın şu devirde veya bu devirde daha namuskâ-
rane sarfı hakkında falan bir takım indî müta
lâalar söylediler. Herkes namusludur, namus 
inhisar altına alınmaz. Kendilerinden evvelki 
Başbakan ve Başbakan Yardımcılarını da na
muslu görmek mecburiyetindedirler, aksi sabit 
olmadıkça. 

Sayın Velibeşe'nin ifade buyurdukları şey, 
raporun toplattırılması meselesine geliyorum : 
ifadelerini huzurunuzda okudum. Ne kadar tet-
kikat yapsalar varacakları netice şudur, bu rapor 
tatbik edilmiştir. Alakalı herkese dağıtılmamış
tır. Gayet tabiîdir ki fazla nüshaların kâğıt ima
line hasredilmesi de doğru bir tedbirdir. Bakkal
lara gidip kese kâğıdı olacak değildir. (Hamur 
olur mu sesleri). Bu raporlardan ilgili bütün 
dairelerde, bankalarda vardır. 

Büyük Millet Meclisi Kütüpanesinde vardır. 
Bu rasgele her adama dağıtılamaz, fazla olanlar 
için yapılacak tek şey bu idi. (Fabrikaya hamur 
olmak için mi gönderilir sesleri) (Bu kadar mah
rem mi?. Sesesleri). 

Arkadaşlarım; Süreyya Endik arkadaşımız 
benim şahsımdan bahsetti. Tasrih etselerdi, da
ha mertçe ve daha efendice hareket etmiş olurlar
dı. Ve hangi cepheden mesul olduğumu benim 
için bilmek mümkün olurdu; millet huzurunda.. 

YUSUF AYSAL (Kütahya) — Vesikalar me
selesi, efendim. 

AVNİ DOĞAN (Devamla) — Hangi vesika
lar?. Yiğitçe ortaya koysunlar. Arkadaşlarım; 
tekrar ediyorum. Ben politik nümayiş kastiyle 
önergemi vermedim. Namuslu insanlarsa sorsun. 

— 316 



B : ââ 2İ.1 
îar, sual sorsunlar diyorlar. Bu zat; bu Meclisin I 
uzvu bulunan biz arkadaşlarınızın dâhil bulun
duğu muhalefet partisinin başkanıdır. (Gürül
tüler) Konuşmıyalım mı arkadaşlar?. (Soldan 
konuş sesleri). 

BAŞKAN — Süreyya Endik buyurun (Sol- | 
dan gürültüler, kâfi sesleri). I 

SÜREYYA ENDt'K (Çanakkale) — Sayın 
arkadaşlar biz konuşacağımız kadar konuştuk. 
Müspet delilleri verdik. (Sağdan ne münasebet, 
şiirini oku sesleri) Onları aksini ispata davet 
ettik. Buna rağmen işi lâfu güzafa döktüler. Yal
nız C. H. Partisi sıralarından (Şiirini oku) diye | 
bağırıyorlar. Ona istinaden ben de demin ismini I 
karıştırdığım Avni Doğan arkadaşımız hakkın
daki bir şifreye sahip bulunuyorum. Müsaade 
ederseniz okuyacağım. (Sağdan,oku sesleri), (bir 
isnadı yeni bir isnatla kapatmak istiyorsunuz, 
okuyun sesleri). 

BAŞKAN — Ne şifrenin okunmasına ve ne 
de bu hususta görüşmeye müsaade etmiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Yeter sayı vardır, oturumu 
açıyorum. 

7. — Eskişehir Milletvekili Muhtar Başkurt'-
un, Amerika Birleşik Devletleri Hdrb Ekonomisi 
hazırlıklarının memleketimiz ekonomik hayatı 
üzerinde yapacağı tesirlere, karaborsauüığa ve 
harb halinde temini mümkün olmıyan ithal mal
ları ile buğday istihsalimize, akaryakıt ve mü
nakale vasıtaları yedek aksamına dair Başba
kanlıktan sözlü sorusu (6/167) 

BAŞKAN — Muhtar Başkurt buradamı? 
(Yok sesleri) 

Gelecek Birleşime bırakıldı. 

8. — Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'm, Mil-
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AVNÎ DOĞAN (Yozgad) — Müsaade buyu

run. 
BAŞKAN — Buyurun. 
AVNÎ DOĞAN (Yozgad) — Arkadaşlar, 

ben ne kadar naçiz olursam olayım, ne kadar 
kıymetsiz olursam olayım.. (Soldan estağfurul
lah sesleri). Bugün Büyük Millet Meclisinin, 
Meclisinizin bir uzvuyum. Bana ait bir şifre bi
liyormuş, müsaade buyurun okusunlar, belki izah 
ederim. (Soldan, yeri değil sesleri) (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
SÜREYYA ENDÎK (Çanakkale) — Söz veri

yor musunuz Reis Bey?. 
BAŞKAN — Vermiyorum, müsaade buyurun. 
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Reis Bey 

dedikodulara müsaade etmeyin, rica ederim. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, Tüzük bu

na müsait değildir, sorunun dışına çıkıyorsunuz, 
söz vermiyorum. 

Efendim oturumu on dakika tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 17,35 

M Eğitim Bakanlığı Teknik öğretim Müsteşar
lığından suiistimaller hakkında ne muamele ya
pıldığına ve hususi bir kanunla adı geçen müs
teşarlık emrine verilen paraların sarf sureti do-
layısiyle tahkikat açılıp açılmadığına dair soru
suna Millî Eğitim Bakanı Tevfik tleri'nin sözlü 
cevabı (6/170) 

BAŞKAN — Kâzım Arar Buradamı? (Bu-
rada sesleri) Soru önergesini okutuyorum. 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Millî Eğitim Bakanı 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
saygı ile rica ederim. 

Çankırı Milletvekili 
Kâzım Arar 

»*<i 

ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 18,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mustafa Zeren 
KÂTİPLER : Muzaffer Kurbanoğln (Manisa), Sedat Baran (Çorum) 

—m 
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1. Büyük Millet Meclisinin İO . VÎI . 1950 

tarihli oturumunda bugüne kadar teftiş göfmi-
yen Millî Eğitim Bakanlığı Teknik öğretim 
Müsteşarlığmdaki suiistimaller hakkındaki ih
barım üzerine Bakanlıkça btrgüne kâdat* âe 
muamele yapılmıştır 

2. Teknik öğretim Müsteşarlığına hususi 
bir kanunla verilen salâhiyete dayanılarak ge
lişi güzel sarf israf ve ısniistîniâl edilen ve 
miktarı tam 301 000 000 lira olan niebaKğ hak
kında tahkikat açılmış'mıdır? Açılmışsa ne saf
hadadır, henüz ele alınmamış ise sebtöfcî nedir? 

3. Bu müsteşarlık emrine 301 000 000 mil
yondan başka ayrıca sabık iktidar zâmaıiında 
verilen 75 milyondan ne kadarı sarfediM^tir? 

BAŞKAN — Söz Millî Eğitim Bakâninııidır. 
MÎLLÎ EGÎTÎM BAKANI TEVFÎK ÎLERÎ 

* 
(Samsun) — Teknik Tedrisat Müsteşarlığına ait 
umumi bir teftişi, Teftiş Heyetimize havale et
miş bulunuyoruz. 

1941 yılından bu yana sarfelilen 300 milyon 
lira, bütün Türkiye üzerinde, malûm olan, sanat 
okulları, sanat enstitüleri inşaaatına sarfedil-
miştir. Beş on sene zarfında sarfedilmiş ötari 
paranın sureti sarfının yapılacak teftişle kısa 
bir zamanda tekemmül etmesine imkân olmıya-
cağı bedihidir. Son 75 milyon liradan sârıedîl-
miş olan bir para mevcut değildir. 

Teftiş Heyeti Başkanımız, soru sahibi arka
daşımızın bundan evvel ve bu mevzuda burada 
yapmış olduğu konuşmaları havi zabıtları almış, 
hattâ kendisiyle de bu mevzuda temasa geçmiş
tir. Ben de arkadaşımızdan bu kadar geniş bir 
mevzu üzerinde yapılacak teftişin netice verme-
sindeki güçlüğü göz önüne alarak muayyen 
noktalar üzerinde bize söyleyebilecekleri, vere
bilecekleri ip uçları varsa bunların verilmesini 
rica edeceğim. 

Misal olarak Ankara 'daki kalorifer, rozet 
meselesi gibi böyle meseleler varsa bildiklerini 
vermelerini rica edeceğim. Aksi takdirde tefti
şimiz kısa bir zamanda olmaz. Sene çok, para 
çok, ve yapılan işler dağınık ve işler çok geniş
tir. 

Mevzu teftişe havale elilmiştir ve tahkikata 
devam edilmektedir. 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar
kadaşlar, hatırlardadır ki; tam 6 ay önce 
10 Temmuz 1950 tarihinde teknik öğretim müs-
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i teşârîfğı- dâvâlını ele alıp büyük MsIMâlIerin 

mevcut olduğuna îleri Sürerek büntöi bir Sözlü 
I soruya siğmıyacâf ı i£m buntm 11 maddesini hü-
I zurunuza gettrml^nh. Bu büyük ve muazzam dâ

va aradan 6 ay geçtiği halde maalesef ne s t ep 
le olduğu Kentli anteşriâtöıyan ve sözlü soru
mun ikinci maddesinde de şimdiye kadar ele 
alınmamış olması sebebini sayın Bakandan sor
mama rağmen cevapsız bıraktıkları bu mevzu 
üzerinde sîze M p n geiâş tafsilât verecefîm. 
Çünkü bu tafsilât o târihte bütün teferruatiyle 
ve çıplaklığı ile afzetmSştim. Gönül isterdiM 301 
milyon lira ğîbi büyük bir meblâğı sarf ve flora t 
ve suiistimali detayı ile, dokümanı ile veren bir 
Milletvekiîinm btr ihbarı ait olduğu Bakan
lıkça gerekli alâkayı bölsün. Ve şimdiye ka
dar neticelenmiş olması değil, işin azametliyle 
mütenâlip ola¥al î>îran evvel touna fta$lâftMKiş. 
olmasını beklemek de elbetteki hakkımızdır. 

Merak ettim; btindan 15 - 20 gün evvel Sayın 
Bakanı Millî Eğitim Komisyonu odasında go>-

j düm, kendilerine sordum? Acaba bu sözlü Soru 
I üzerine Bakanlığınız şimdiye kadar ne yapmış

tır? Aldığım cevap çok acıdır, arkadaşlar. Millî 
I Eğitim Bakanı bana şimdiye kadar intikal etmi§ 

bir mevzu yoktur, dedi., Hayret ettim, cevabım 
I şu öldü; bu mevzu B. M. Meclisine intikal et-
I mistir. Bilmiyorum kâfi derecede cevap vermiş 
I miydim. Nihayet bendenizden vesika istediler. 
j Hiçbir zaman bir Milletvekili yapmış olduğu ili-
I barı tevsik edemez ve bir Milletvekilinden vesika 
I istenemez. Vesikalar Bakanlık dosyasındadır. 
t Milî Eğitim Bakanlığı dosyalarını sıralayıp da 

kendilerine filân numaralı dosyada, filân vesika; 
filân numaralı dosyadadır bana bunların tas-

I dikli birer suretlerini veriniz desem sayın Tevîik 
I ileri bü vesikaları temin edebilirler nıiki benden 
I böyle bir vesika istemek lüzumunu hissettiler, 
I şunu da ilâve ettiler ki normal bir tetkik ve 
I teftişe tâbi tutsam iş üç senede halledilmez. Bu-
I nu da demokrasi devrinin demokrat iktidarında 

normal bir teftişin üç yıl uzayacağını bir Bakan-
I dan duymam benim için elemli oldu arkadaşlar. 
I Anladım ki ele alınmamış. Neden almmamiş, 
I niçin alınmamış, ancak Af Kanununun şümulü 
I içinde gârüldtişü için mi? Bunu da ârzedeyim, 
I hiçbir Bakanlık,, hiçbir zaman Af Kanonunun 
I şümulü içinde olup olmadığını henüz ele almma-
I mış hukukî bir dâvada kestirmek imkânına sahip 
I değildir. Af. Kânununun şümulü içinde mi, de-
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P mıf gW$a $ r tetkik mevgiiü «kf fefeikat 
Mc^İhde" eğer bfr Suç üfisuru ğöOTİirgeji za-
mkii Yükselt Menisin paı%ıi | tfldufu AİFKtmü-
ftü Mvkd^hesMe' bir tere Sahi tetkik edilir ve 
dger iŞmM içme giMîşse o zurnan d ı£ hakköda 
takibat Sapmaz. Aksi iâkdirâe şümulü içmde 
olup olmadığını bilmediği bir dâva içitt Bakan-
li |m f&z Mfb&Mckmmt tfır d^vüda bu ka-
â(f fer adalet ğÖMerftiê Mi ele*le ifâde etmeme 

mfisa^lelM rica edfeeefîm. 
bozumun bâ&ang'fcîfioîâ bu ftfcvzüa tekrar 

4onup sîzleri yörmifâe%|ımı söylemiştim, çün
kü zabıtta hepsi mevcuttur. 

Sayın Mm figitim ÖakaÜı bu işlere gerekli 
alakayı göstermek4 İutfuiıcfâ buîühiMarsa eha, 

- hafekaten birçok âö^İimanlaf vefetnİeeeğimi ve 
kendilerine çok faydalı bîr faaliyet sabâsı aça
bileceğimi umîi ectıyörüm. 

Son günlerde zaman zaman müracaatlar vâ
ki oluyor; Bunların arasında, bugün teknik 
eğretim denilen büyük bir teşekkülün teftişini 
yapan elemanların teknik malûmatı haiz olma
dığı yolundaki iddiaya hak vermek zorunda bu
lunuyoruz. 

Maahaza bu haricen işittiğimiz sözlerin de
rtçe! sıhhatini yine Bakana bırakarak bunun üze
rinde alâkayla durmalarını ve teknik bir mü
essesede salâhiyet sahibi olmıyan elemanlarm 
bulunmaması hususunda biraz titiz davranıp 
bunların yerine teknik sahada ihtisası olan ve 
ederinde mebzul miktarda bulunan mütehas
sısları getirmelerini temenni ederim. 

îftetî çok kurcahytm ve bu kürsüde» heyeti 
umumiyeye arzedilditi halde bir taktik olarak 
Yüksek Meclisi aldatmaya matuf bulunması iti-
baryie ehemmiyeti haiz bulunan bir noktayı 
ıfiüsşâi&Hizle af zede«m. 

BSÎıî î(^m StmîmuB 7 msi iharidefeinde Teknik 
#gretÖn Miistiftşat̂ ğiBtîft fiK&akeİKe altına- afa-
mftfc. Sevkîf e^ttMîği halâe mevküfîyet ntüd-
8itiaee*maifcş verilmi| memur var midir, yt>k 
mtfiurl diye «örmt^tu». © «flmıraiıı Miffi Eği
t in fittifiHsİm ft^ıktitoıaıfıak suretiyle ve mev
k i i tty%Öft öltrâk tevkiften «oıira maaşı ke-
fâm baştfö %tr ttefrfttfu iterce «örerek îşi Trafkt-
mtifii. , Ona aft sorömtı iorserkem aahsiyattân 
baİsetöiemek MrtımtL- üserinde imssasiyet gös-
termiştâ». lŞiacfi*ura!fe*rtık isââ tasrih etmeye 
Jttevbusuta'. 4j]ttnktt slcpta faiçaâfât. Hiç bmıöte-
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m bu «Si*¥ft mftu mtimâmsbe&şİe ismini a$ıkk* 
fiil! ölSîfftri. 

BMm 8€frtöniK5 umumi idi ve eHrttte tana frer-
iriaktaa intââtiâmm Mr süfistniâke daha parmak 
baMtığrthiîi ispat içindi. Gayet ksrsasea ya»l-
mlş, ishnâen bahsedilmemiş ve aynı zataanda 
birçok tarihleMen de bahaedüteek suretiyle ha
kikat süsft verilmek iıttesfamiştir; 

Hİdis©hin iç yffeKi fudur : Konya'da Yürli-
mafteMs çahşnıaktA iken bir hâdiseden dolayı 
açığa çıkarılan Tevök özkalsıı isminde bir zat 
Millî Eğitim Bakanlığı Teknik öğretim Defo 
Şefliğifle fâyfe ediliyor. Ba aati» Yerlimallar-
«kki mehâreti bu idarenin yani Teknik öğreti
mdi hoşuna gitmiş olacak ki umumi depolara 
sel o&rak tâyM yetmiytrrmiaa gibi kendisine 
bit de ele görev cHiçüriolüyor. Ek görevi buk-
fffiiyörlâr. Mâlûnra aliniz Millî fiğrtkh BakAnâı-
İittda ek görevler eksmya bsretoenlikHr. Bu 
zaiih Öğretmenlik mesleği de ^/©kttır. î^ıa^et 
çaresini buluyorlar. Bilmem saym arkadaşiarım, 

Bilmem şimdiye kaklar sayJn arkadaşteram 
böyle bir isim işittiler mi? î£&lz«me t a l a k a 
hoeahğı. (SsoMin, gülüşmeıteı?) Makeme^i ki
lide temtacâklardır, talebesi kimdir, ders-ver
miş midir, vermemiş midir; bunları bilmiyorum. 
Fakat enteresan olan tarafı i n N a ı ı s t a l baş-
liyer. Bu zatın Yerli Maöajrdaki b» suiistima
linden d61ayi Karıya adliyesince yajMİan tahki
katta suçu tebeyyün ediyor. Mahkûmiyeti ne 
kaMr verigyor H tkW katiyet kespediyor ve 
Katıya Oeea Evine yatırılıyor. Bu «at Kosfa 
Oeza Evinde bulunduğu müddetle bete etfdî 
VEirfeei oiah depo şeiliği hem de ek va«if«ei 
olan malzeme tanıtma hocaligHidftn mevkaö-
yeti €evmHiittea muntezaman feaaşl&rı edeniyer. 
Tani teknik öğretimin, uzun ttsadıya bahsetti
ğim suiistimallerinden teöeffü edea mâtut ri-
eali derlet arasıftöa bu nevi insBölar da de* 
v%atı «Sfak feesteftiyof. 

Muhterem arkadaşlar, benim bu sözlü 
«» tyü vermekten ikfeei ı&Ada^mı -ila biz 
mitil dâvfclarm memleket dâvamnın haata-
sıyız. Bir sözlü soruyu Büyük Millet Mtc-
ltei kürsüsftne -getiren bir müjetvekite bu 
kadfer Uzun bir intizara mütahamöril d^^l-
dir. Şi»4iye kadar verdiğimiz sözlü suruların 
müzakere ve neticelerini birbrrimije, Be oluyor, 
«oî-ulan veriyeruz. «Hükifraet busaları sadece 
kürsüde cevaplandırmakla iktifa ediyor. Hayır 
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arkadaşlar, bu soru müessesesinin Büyük Millet | 
Meclisinde mevkii ve rolü Türk Milletinin umu
mi menfaatlerine nadim ve çok geniş mâna ta
şıyan bir ehemmiyeti olsa gerektir. Biz sözlü 
sorularımızın takip edilmesini istiyoruz. Eğer 
bu sözlü sorulardan anladığımız mâna, aklan
mıyorsak ve bu hakkı kullanırken bizim anla
dığımız luğavi mânada Sayın Kabine azaları 
almıyorda, bam başka bir mânada alıyorsa 
$ok rica ederim, burada 400 - 500 milletvekili
nin vakıtlârım işgal etmesinler, bu cihetin katî 
şekilde belli olması lâzımdır. 

Sözlü soru müessesesinin, milletvekillerinin 
vermiş oldukları takrirleri Hükümet derhal ele 
almakla ' mükelleftir. Biz Hükümeti murakabe 
etmekle mükellef insanlar olarak birçok günle 
zahmetler ihtiyar ederek, dosyalar karıştırarak, 
dokümanlar buluyor, malûmat istihsal ediyor, 
günlerce çalışıyoruz. Burada on beş dakikalık 
bir zamanın arkasında sayın Başkan: «Vaktiniz 
tamamdır» diyor. Sözümüzü ikmal etmeden ini
yoruz- Sayın Hükümetten istirham ediyorum 
sözlü soru müessesesinin mânasını izah etsin
ler. Bİze çok büyük üzüntü oluyor. Sözlerim bu 
kadardır. Sayın Bakandan temenni ettiğim şey 
şudur: 

«Yetişir bunca temenni eyle biraz istical.» 
Bu dâva söyledikleri gibi üç yıllık bir tefti

şe tâbi olacak kadar uzun değildir. Bir nokta
ya temas edeceğim: 

Teftiş başlamıştır, ama Millî Eğitim Bakan
lığı müfettişleri tarafından başlamıştır. Fakat 
buradaki teknik mevzuu malî işlere aittir. Bi
naenaleyh Maliye Bakanlığından bir müfettiş 
istenip istenmediği hususunu açıklamadılar, 
bunu burada açıklarlarsa beni kalben huzura 
sevketmiş olurlar. Çok rica ederim iki kelime 
ile bunu lütfen açıklasınlar. 

BAŞKAN — Söz Millî Eğitim Bakanınmdır. 
MİLLÎ EĞITÎM BAKANI TEVFÎK ÎLERÎ 

(Samsun) — Teknik tedrisat meselesinde Yük
sek Meclis içinde bana en çok sempatik kalması 
icabeden arkadaşım Kâzım Arar olması icabe-
derdi. 

Bahis buyurdukları suiistimaller hakikaten 
mevcut ise buna sebebiyet veren Teknik Tedri
sat Müsteşarını tekaüt etmek suretiyle bu işi 
baştan temizledim. Yani işlerde bir bozukluk 
varsa, bu aksaklıkların temadisine bir kalem
de, dur dedim. | 

. mı ö : â 
Arkadaşımızın bize verdiği sorunun mahi

yetini şöyle bir misalle izah edeyim: Bayındır
lık Bakanına bir soru gelse, 10 senede su işlerine 
150 milyon lira sarf edilmiştir, bunlarda birçok 
suiistimaller olduğu haber alınmıştır, bunları tah
kik ve tetkik edin, derse, Bayındırlık Bakanı ne 
yapabilir?. 

10 senede 300 milyon lira para sarfedilmiştir. 
Bize, bir arkadaş çıkıp da demiyor ki, Balıkesir'
de yapılan sanat enstitüsünün ihalesi esnasında 
şöyle bir dalavere olmuştur, filân filânla anlaşa
rak şöyle bir kötülüğe sebep olmuştur; böyle bir-
şey yok. 

Heyeti umumiyesinde bir suiistimal mevzuu 
var. 10 senede 300 milyon lira memleketin her ta
rafına serpilmiştir. Ve şunu da kabul etsinler 
ki, bir suiistimal vâki ise bunu bir kitaba uydur
mayı yapanlar elbette düşünmüşlerdir. Binaen
aleyh bize ancak bu nokta üzerinde teksif edil
miş bir işaret verilirse üzerine elimizi derhal ko
yarız. Vaziyet budur. Bu itibarla tekrar ediyo
rum, bu kadar umumi bir mevzuu teftiş edin de
dikleri zaman, biz dar teftiş kadromuzla ancak 
arzettiğim şekilde hareket edebiliriz. Şimdi bir 
isim verdiler, bu ismi daha evvel söyleselerdi, 
derhal üzerinde dururduk. Böyle ek görev almış, 
hapse girmiş, kanunsuz olarak vazife almış bir 
kimse hakkında elbette tahkikatımızı yapardık. 

«Maarif Vekâletinin içinde 50 bin personel vardır, 
bunların içinden, bilmece halleder gibi suiistimal 
çözmeye ve bulmaya, Devlet işi olarak yüklendi
ğimiz muazzam işler mânidir. Ama şimdi dura
cağız. 

Yine böyle isim ve vaka verirlerse elbette has
sasiyetle üzerinde duracağız. 

Şunu da arzedeyim : 
Burada bir an için gecikmiş olduğumuzu ka

bul edelim. Fakat arkadaşlar Millî Eğitim Ba
kanlığı ve Millî Eğitim Bakanımız o kadar has
sastır ki, hiçbir sözlü soru verilmeden, kendi teş
kilâtı içinde, kendi kendine arıyarak, suiistimal
ler vâki olduğunu duyarak, sezerek el koymuş 
olduğu Beden Terbiyesi mevzuunda, iki, üç ta
ne kendi müfettişi, iki, üç tane de Maliye Müfet
tişi ile iki üç aydan beri çalışmaktadır. Miktar 
olarak daha artmasına imkân olmakla beraber 
bir milyon liradan fazla bir suiistimal tesbit et
miş bulunmaktadır. (Soldan alkışlar) Bu tesbiti-
mizi Divanı MÛhasabata, Maliye Vekâletine ve 
Cumhuriyet Savcılığına aksettirmiş bulunuyoruz. 
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Yani mutlaka bir sözlü soru beklememekteyiz. 
Hissettiğimiz yerde suiistimal üzerine derhâl el 
koymaktayız. Binaenaleyh, «benim bu şekilde ça
lışmama rağmen, sözlü soruma rağmen, aylardan 
beri harekete geçmemiştir» demesini çok gördüm 
arkadaşınım. 

Teknik işlerden anlamıyanlar teftiş yapamaz 
buyurdular. Teknik işlerden anlıyanlarm yaptığı 
suiistimalleri ben ancak Millî Eğitim Bakanlığı
nın umumi müfettişleri vasıtariyle teftiş ettirebi
lirim. Maliye Bakanlığından müfettiş istemedim. 
Çünkü biraz evvel arzettiğim gibi, Maliye Bakan
lığından müfettiş almak için çok güçlük çektim. 

Saniyen arkadaşım takdir buyurur ki, tefti
şe tâbi olacak yalnız teknik tedrisat müsteşarlığı 
değildir, daha bir çok daireler de teftişe tâbi tu
tulabilir. Ve Millî Eğitim Bakanlığının elindeki 
müfettiş kadrosu çok mahduttur. Bakanlığın 
elindeki müfettişler muhtelif işler üzerinde tef
tişler yapmaktadırlar. 

Bu meyanda, bu meseleye el atılmış ve nete-
kim demin de arettiğim gibi, Teftiş Heyeti Baş
kanım, Kâzım Arar'la görüşürken, varsa buna ait 
vesikalar verin, demiştir. Yani mutlaka Bakan
lıkta mevcut dosyadaki ipucu kâfi değildir. Mil
letvekili arkadaşım bize bulduğu bir ipucunu ve
rir ve yapılmış olan bir suiistimal varsa, bunu 
bulun, der. Yoksa, on senede 300 milyon lira gibi 
bir para sarfedilmiştir, bunun içinde birçok sui
istimaller olmuştur, bunu bulun, demez. Bunu 
arzettikten sonra, derhal arzedeyim ki, böyle bir 
suiistimal varsa, bunu böyle kısa zamanda var 
olduğunu bulup tesbit edeceğime ben şahsan kaani 
değilim. Ama müfettiş arkadaşların, bu mevzua 
girmişlerdir, bu mevzuda, arzettiğim gibi, bir 
ipucu verirlerse hiçbir suretle müsamaha gös-
termiyeceğime, yalnız kendilerinin değil, bütün 
Meclisin kaani bulunmalarını, bilhassa istirham 
ederim. 

Bundan başka, Yüksek Meclisi aldatmaya mü
teveccih, diye birşey söylendi, ürperdim, sonra 
anladım ki ben değilim. Demokrat Partinin De
mokrat bir Bakanının bilhassa bilerek şu Yüksek 
Meclisi aldatmak gibi bir harekete bir an için 
tevessül etmiyeceğimi arzetmeyi de bir vazife 
bilirim. 

BAŞKAN — Kâzım Arar. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlar, Sayın Bâkanm konuşmaları bana âde-
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ta içinde yaşadığım bir âlemi izah gibi geldi. 
Neden bahsediyorlar? Benim kendilerine sempa
tim mevcut veya ademimevcudiyetini nereden 
anlıyorlar. Bunu burada izah etmemişsem kusur 
bende değil, ben bunu bu kürsüden söylemeye 
lüzum hissetmedim. Bu sempatinin sebebi de Tek
nik öğretim Müsteşarının hemen işine nihayet ve
rilmesi, yani emekliye ayrılması imiş. Ben Teknik 
öğretim Müsteşariyle bir dâvası olan insan deği
lim. Ben Teknik öğretim Müsteşarının orada 
kalmasını isterdim, kalsın ki bu 301. milyon lira-
n'n sarf ve israfının hesabını versin. Sayın Ba
kan bunu bendenize çok görmüşler: acaba ben 
neden, bahsettim de çok gördüler Burada son
radan izahına çalıştıkları hususları, bendeniz 
samimî olarak kendilerine müracaat ettiğim vakit 
bana intikal etmiş bir mevzu yoktur şeklinde 
değil de, bu kürsüden bugün açıkladığı gibi, 
Maliye Bakanlığında müfettiş yoktur, bu itibar
la bu işi ele alamadım, aklımdadır, unutmadım, 
gibi bir şey söylemiş olsalardı bu sözlü soruyu 
yüksek huzurunuza getirmezdim. Benim kastım 
kendilerine bu dâvanın intikal etmiş bir mevzu
nu bulunduğunu burada tekrar edilmesi maksa
dına matuftur. Koksa benim ne eski Bakanla 
ne de yeni Bakanla aramda hiçbir şey yoktur. 

Yüksek Meclisi aldatmaya matuf kelimeleri
ni böyle bir hareket var şeklinde anladılar. 
10 Temmuz tarihli zabıttan anlaşıldığı üzere es
ki Bakam kasdetmedim. Kasdım şu idi, Sayın 
eski Bakana hazırlanmış ve yazılmış bir mevzuu 
burada okutmak suretiyle aldattılar demiştim. 
Yüksek Meclise bu suretle hakikatleri tadil eden, 
tahrif eden hâdiseleri eski Bakan zamanında 
ve halen teknik öğretim müsteşarhğmda çalışan 
ve raporu hazırlayan ve taltifen Ticaret Bakan
lığı Teftiş Heyeti Reisliğine nakledilen zat al
datmıştır. Yoksa hiçbir zaman bir milletvekili
nin böyle bir şeye tenezzül etmiyeceğini en az 
Tevfik îleri kadar bilenlerdenim. 

Misal istediler. Zaptı okuyacak olurlarsa mi
salleri orada bulurlar. 

Meselâ, İkinci Sanat Okulunun kalorifer te
sisatı için 40 bin lira sarfedilmiştir. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFÎK ÎLERÎ 
(Samsun) — Ondan bahsettim. 

KÂZIM ARAR (Devamla) — Bu sarfiyatın 
içinde oradaki komisyon tarafından kerhen ka
bul edilmiş olduğunu söylüyorlar. Bu adamlar 
halen hayattadır, Millî Eğitim Bakanlığmdadır. 
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Bi* emirle 400 bin liralık kalorifer tesisatı yap
tırılıyor ve ondan sonra ihaleye geçiriliyor. Bu 
gibi daha birçok şeyler gelecektir. 

ftfeden altı ay gibi uzun bir müddet bir mil
letvekilinin sorusuna cevap verilmedi dediğim 
için adeta beni suçlu mevkide düşürecek kadar 
güzel bir lisan kutlanmaya çalıştılar. Benim 
söylediğim sözler tamamiyle realiteye uygundur. 
En küçük bir yanlış haberi bu kürsüye getir
mek bizim için hiçbir zaman varit olamaz. 

Pir Bakan kadar bir milletvekili de şerefine 
sahip insandır. Bunu bilmeleri lâzımdır. 

MîkU BĞÎTtM BAKANI TEVFÎK ÎLERÎ 
(%mş,un) —- 4-to1* iddia eden yok. 

BAŞJ£AN — Samların 9 ncu maddesine geçi-
yonuz. 

$. r— Afyjon Karakis&r Milletvekili Ali thşan 
Sffliş'iş, JjLore'ye gönderilen Savaş Birliğinden 
boşalan y&rj doldurmak üzere tam teşekküllü bpr 
tjiyıçij, vüçu/Iç getirilmesi Jıususunda ne düşünjjd-
4İiğy$$ d#ir Millî $aqunwQ> Bakanlığından sözlü 
sormv (6/171) 

(MiM Savunma Bakanı burada yok sesleri) 
BAŞKAN — Milli Savunma Bakanı burada 

bulunmadığından gelecek Birleşime bırakılmıştır. 
10 nçu maddeye geçiyoruz. 

1/0. — Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerim-
zaâıe*nin, İhraç edilmiyen 2 000 tan kabuklu ceviz 
hakkında bir tedbir düşünülüp düşünülmediğine 

.im o : $ 
dair Ekonomi ve Ticaret Bakanlığım si 
sorusu (6/172) 

W 

(Şükrü Kerimzade yok sesleri) 
BAŞKAN — Soru sahibi 'burada bulunmadı

ğından önümüzdeki Birleşime bırakılmıştır. 

11. — Zonvuldak Milletvekili Abdürrahanan 
Boyacıg iller'in, Zonguldak, IÇaraovk, Filyos'ta 
kömür işletmelerinde çalışmakta olan madfi'n am$? 
lelerinin çeşitli yönlerden bugünkü durumları 
ile grev hakkı, t§çi Bulma Kurumlar^, Amele 
Birliğinin bugünkü çalışma ve muhasebe sistemi, 
işçi ve iş verme sendikaları, işçi ücretleri, işsiz
lik, işçi ve ihtiyarlık sigortaları hakkında ne dü
şünüldüğüne dair Çalışma, İşletmeler ve Ekonomi 
ve Ticaret Bakanlıklarından sözlü soruşu (6/173) 

BAŞKAN — Abdürrahman Boyacıgiller bura
dalar mı? 

SUATBAŞOL (Zonguldak) — Yaralıları 
ziyarete gitti. 

BAŞKAN — Soru sahibi bulunmadığından 
gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

12. — Kars MületyekM Esat Oktay'ın, Arda
han'da bir sağlık merkezi açılmasının cbjişünülûp 
düşünülmediğine dair Sağlık ve Sosyal Yargım 
Bakanlığından sözjiü sorusu (6/174) 

BAŞKAN — Esat Oktay buradalar mı? (Sağ
lık Bakanı yok sesleri) Sağlık Bakanı burada 
bulunmadıklarından gelecek Birleşime bırakıl
mıştır. 

4. — GÖBÜŞttLEN tŞUEJt 

1. — Trabzon MMUlvçkili Salih Esad Alpe-
rm'm, Bilekçe Komisyonynun 14 . VII . 1950 
tarifeli Hai'talik Karar Getvelinjdeki 102 saydı 
Karanın ^m0ayda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/71) 

BAŞKAN — Efendim bu raporun görüşıijl-
mesin.e Şp £çu Birle^nde başlanmış ogün sözcü 
bulunmadığı iğin 'bugüne bırakılmıştı Komisyon 
rja^orunu ojsu^prum. 

(Rapor okundu) 

B ^ ^ g ^ N — $apor hakkında söz istiyen var 
mı? 

mh&L JMmm (A£rı) — Eğer aleyte 

konuşacak kimse varsa bendeniz konuşmak isti
yorum. Yoksa konuşmıyacağım. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Aleyhte 
konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Muh

terem arkadaşlar; Büyük Millet Meclisine ya
pılan müracaatlar karşısında Yüksek Meclisin, 
ölçülü, muayyen ve değişmez hukuk kaideleri
ne ve prensiplerine dayanan kararlar alması 
hususundaki fikirleri defaatla ifade ettim. Eğer 
Büyük Millet Meclisinin huzuruna getirilen 
şikâyetler şahsi düşünce ys Msler muvacehesin
de değinirse, ve Büyük JŞ̂ iULet Meclisinden bir 
birine zıt, birbirine uygun olmıyan birtafcua 
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kararlar çıkacağı mülâhazası tahassül ederse, 
tehlikeli bir durum hâsıl olur. 

İRFAN AKSU (İsparta) — Varit değil öy
le bir şey. 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — İstical 
buyurmayın beyefendi. Kürsü açıktır, teşrif 
eder söylersiniz. Niçin istical buyuruyorsunuz? 

Efendim; burada mevzuubahis olan mesele
de bendeniz, Dilekçe Komisyonunun Başkanı 
olmakla beraber, bu raporun verildiği sırada 
içtimaa iştirak etmemiş bir arkadaşınızım. Yal
nız Dilekçe Komisyonunun ve B. M. Meclisinin 
vazifesine taallûk eden bir mesele olarak bu
nu tamamiyle objektif bir şekilde müdafaa et
mek istiyorum, huzurunuza da bunun için çık-
«aış bulunuyorum. 

SUAT BAŞOL (İsparta) — Arkadaşlarını
zın intibaına siz de iştirak edin! 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Arka
daşlar, bundan evvel B. M. Meclisine vâki, si
cilden dolayı tekaüt edilmiş olan arkadaşları
mızın müracaatları pek ziyadedir. Bilhassa As
kerî Yargıtaydan sicilden dolayı dâva açılamı-
yacağı hususunda sarih hükümler konmuş ol
masından dolayı, sicil dolayısiyle tekaüt edilen 
subay veyahut askerî memurlar, bir mercii hal 
olarak B. M. Meclisine müracaat ediyorlar. 
Böyle bir müracaat karşısında JMlekçe Komis
yonunun lehte olarak verdiği bir karar, fevka
lâde toplantıda burada müzakere ve münakaşa 
.edilmişti. Bu meseleyi Yüksek Meclise iştirak 
etmiş olan sayın arkadaşlarımızın tahattur bu
yurmalarını rica .ejderim. 

Mesele şu idi: Bir binbaşı arkadaş menfi si-
eü alarak tekaüde sevkedilmişti. Bu arkadaşın 
onenfi^ioil Almasına sebep olan şey, kendisinin 
bulunduğu alaydaki alay komutanının suiisti
mallerini haber vermesinden ibaretti. Bu alay 
komutanı sonradan mahkemeye verilmiş, mah
kemece mahkum edilmiş ve askerlikten çıkarıl
mıştır. 

Bu «û'kadaşiuı mahkûm edilmesi için hususi 
mahkemeler kumuldu, şahitler tazyik edildi ki, 
%t keyljyet herim o zaman bizzat sözcü olarak 
okuduğum dosyanın içinde »bulunan mahkeme 
&f&müne iktiran «tmiş vesikalarla sabittir. Ba 
%adar bariz »bir hakikat karşısında B. M. M.; 
Teşriî Meclis, bunların isabetliliği veya isabet
sizliği üzerinde bir karftr germeye kalkacak 

olursa siciller zedelenir ve orduda disiplin namı
na bir şey kalmaz fikrini tebellür ettirdi. 

Bu binbaşı arkadaş lehinde mütalâada bu
lunmuş, suçsuzluğunu meydana çıkarmış, mü
dafaa etmiş olduğumuz halde, Büyük Meclis, 
bu kararımızın doğru olmadığını, sicilinin bura
ya getirilip tetkiki yoluna gidilmesiyle sicille
rin dahi zedelenebileceğini mütalâa etmişti. 

Arkadaşlar; bugün yine aynı mesele ile kar
şı karşıya bulunuyoruz. («Aynı değildir* ses
leri) İtiraz edecek arkadaşlar kürsüye gelerek 
itiraz ederler ve benim fikirlerimi cerhederlerse 
elbette Büyük Meclis hükmünü verir. 

Bugünkü mesele naçiz kanaatime göre 
bir askerin, bir subayın siciline taallûk etmesi 
itibariyle tamamen aynı mahiyette bir meseledir. 
Tamamen bir sicil meselesidir. Tamamen Sicil 
Nizamnamesinin H fıkrasına göre tekaüt edilmiş 
olan bir subayın hukuku meselesidir. Ama bura
da sicili veren âmir, askerî âmirmiş, mülki âmir-
miş, bunun farkı yoktur. Mademki mülki âmi
rin de jandarmalar üzerinde sicil hakkı vardır, 
bir jandarma subayının mülki âmirine itaat et
mesi de vazifesidir; 

Ben, Yüksek Meclisin bundan evvel vermiş 
olduğu bir karara dayanarak ve aynı prensipler 
dairesinde hareket etmek lüzumunun ehemmiye
tine işaret ederek diyorum ki, Dilekçe Komisyo
nu tarafından lehte olarak verilmiş olan rapor 
hissî birtakım düşüncelerle kabul edilmemelidir. 

Evvelce konuşulmuş olan ve yine bu Meclis 
tarafmdan o zaman şahsi düşüncelerimizin tama
men zıddı olarak B. M. M. tarafından verilmiş 
olan prensip kararma bu Meclisin otoritesi, an
layışı ve takip etmekte olduğu prensiplerdeki 
salâbet bakımından uymak suretiyle, bu raporun 
reddedilmesini ben ayrıca talep ediyorum 

Başka bir noktaya daha temas etmek istiyo
rum: O da, Dilekçe Kornişonunun,yazmış oldu
ğu raporda sicillerin indî olarak verilmiş olduğu 
yolunda bir mütalâa vardır. Arkadaşlar yûşe 
Lûtfi Can meselesindeki münakaşalarımızı hatır
latırım. Ozaman Millî Savunma Şakanı bu za
tın sicillerinden bâzı ibareler okuduğu zaman 
«Bunların vesikası var mıdır?» diye bağırdık. 
Hattâ ben bile seslendim. Fakat *> zaman Millî 
Savunma Bakanı; « Sicil indîdir, sicil şahsidir, 
sicil, sicil âmirinin kanaatlerinin ifadesidir. Bu 
kanaatleri hangi mesnetlere dayadığına dair sicil 
âmirinde», bir vesika istenmesi mûtat değildir.» 
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şeklinde beyanda bulundular. (Doğru söylemiş I 
sesleri) 

Dilekçe Komisyonunun raporunda bir nokta
ya daha işaret edeceğim. Bu arkadaşın dâvasını 
'mahkeme reddetmiştir ve bu, bir ilâm mevzuu 
olmuştur. Arkadaşlar diyorlar ki -»mahkemelerden 
çıkan bu çeşit ilâmlar Anayasanın 54 ncü mad
desinin ikinci fıkrasında zikredilmiş olan, yani I 
B. M. Meclisinin üzerinde konuşamıyacağı çeşit 
ilâmlardan değildir. 

Arkadaşlar, Anayasanın 54 ncü maddesinin 
ikinci fıkrasına göre mahkemeler kararlarında 
kanun dairesinde serbesttirler. Binaenaleyh bu 
hükmü mutlaktır, şu kararları kabili münakaşa
dır, bu kararları kabili münakaşa değildir, diye 
bir tefrik yapmak, indî bir tefrik yapmaktır. 

MUAMMER ALAKANT (Zonguldak) — 
Sayın arkadaşlar, Dilekçe Komisyonunun esba
bı mucibesi Anayasanın bir maddesinin izah 
ve tefsiri mahiyetindedir. Dilekçe Komisyonu
nun esbabı mucibesinde deniliyor ki ; « Bir su-
bayın sicil meselesinden dolayı dâvasını halli | 
yolunda ait olduğu idari mahkeme hakkındaki 
hüküm, yani bu işte olduğu gibi kanunen bak- | 
mak memnuiyeti olan ve bakmaya yetkisi bu- i 
lunmıyan dâvalar hakkındaki ret kararları Ana
yasanın 54 ncü maddesinde mevzuubahis olan 
hükümlerden değildir. 

Eğer Dilekçe Komisyonunun kararını bugün 
bu şekilde kabul edecek olursak, sadece sicilden 
tekaüt edilmiş olan mevzuubahis subayın, te
kaütlük muamelesinin refedilmiş olmasiyle ik
tifa olunamaz. Bu, Büyük Millet Meclisinin bu 
mahiyette bir kararı olur ve bundan dolayı me- \ 
selâ her hangi bir subay sicilinden dolayı teka- I 
üde sevkedilip de askerî veya idari mahkeme- i 
lerde bunun idari mevzu olmıyacağı hakkında j 
bir karara iktiran ederse o zaman bu karar o ! 
hükmün karşısına çıkar. Binaenaleyh, bu Ana-
yasanın 54 ncü maddesinin tefsiri ve izahı ma
hiyetindedir. Bunun Anayasa Komisyonuna 
gönderilmesi, evvel emirde orada tetkik edilme
si bizi âni karar vermekten kurtarmış olur. Bu 
hususta bir takrir takdim ediyorum, Buna mu
vafakat buyurmanızı, Anayasa hukukuna mu
vafakati bakımından, bilhassa istirham ediyo
rum. 

BAŞKAN — Arkadaşımız usule ait bir öner
ge veriyor. Biliyorsunuz ki, usule ait önerge
ler, esasa girilmeden bir karara bağlanır. Onun j 
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için müsaade buyurursanız verilen bu önergeyi 
bir defa okutup reye arzedeyim. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Bunun da 
aleyhinde konuşacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Dilekçe Komisyonunun mucip sebepleri Ana

yasanın 54 ncü maddesinin tefsiri mahiyetinde . 
olduğundan Anayasa Komisyonuna havalesini 
arzederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Muammer Alakan t 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Efendim, 
Alakant arkadaşımızın bu hâdiseyi, Anayasanın 
54 ncü maddesini ilgilendirdiğinden bahisle bir 
takrir verdiler. Verdikleri takrirle Anayasanın 
54 ncü maddesi arasında bir münasebet yoktur. 
Anayasanın 54 ncü maddesi sarihtir: « Yargıç
lar bütün dâvaların görülmesinde ve hükmünde 
bağımsızdırlar. Ve bu işlerine hiçbir türlü ka-
rışılamaz. Ancak kanun hükmüne bağlıdırlar..» 

Dilekçe Komisyonunun vermiş olduğu karar, 
bu maddeye tearuz teşkil etmiyor. (îkinci fık
rayı da oku sesleri). Onu da okuyayım: 

Mahkemelerin kararlarını Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu hiçbir türlü 
değiştiremez , başkalıyamaz ve hükümlerinin 
yerine getirilmesine engel olamazlar. 

Şimdi arkadaşlar, bu madde hâkimin vazifesi 
dâhilinde görüp karara başladığı hâdisedir. Esa
sen gittiği veyahut ana hükümler dairesinde, 
usuli hükümler dairesinde meseleyi hallettiği 
hususa mütedairdir. 

Buradaki hâdise Askerî Yargıtay, «ben sicil 
işine karışmam, merci değilim» diyor. (Bravo 
sesleri) Bu kararın 54 ncü madde ile veçhi irti
batı nedir? Anayasanın tefsiri veya Anayasaya 
tearuz teşkil etmesi bakımından bir hâdise mev
zuubahis değildir. Takririn reddine karar veril
mesini rica ediyorum. 

YÛNUS MUAMMER ALAKANT (Zongul
dak) — Söz istiyorum,. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Muammer 
alakant arkadaşımız lehde konuştu, bir lehde bir 
aleyhte konuşamaz, söz alamaz. Usul hükümleri 
sarihtir. (Oya konulsun sesleri). 

BESlM BESÎN (Kütahya) — itiraz eden 
bendenizim, müsaade buyurursanız«takririmi izah 
edeceğim. 

BAŞKAN —- Buyurun. 
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BESİM BESİN (Kütahya) — Efendim, mü

saade ederseniz, Askerî siciller hakkında bir par
ça malûmat vereyim. (Askerî sicil değil önerge 
hakkında konuşun sesleri). 

Efendimi bu yüzbaşının sicili üç âmir tara
fından tasdik edilmemiş. Benim izah etmek iste
diğim cihet, yanlış bir karar verilmesin içindir. 
Lûtfu can meselesinde bütün sicil âmirleri itti
fak etmiştir. Üç tane sicil âmiri lâzımdır. Hal
buki bu meselede yalnız vali sicil veriyor. Diğer 
askerî âmir, diğer ihtiyari âmir sicil vermemiş
tir. (Alkışlar). 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
.Aziz arkadaşlar, ben bu meselenin lehinde ve 
aleyhinde değilim. Mirî mumaileyhin tekaüdiye 
muamelesi intaç edilsin veya edilmesin... 

Şimdi, dediler ki, bizzat bir milletvekili arka
daşımız, bunun Anayasanın 54 ncü maddesiyle 
alâkası yok dediler. Halbuki Anayasanın 54 ncü 
maddesine taallûk edip etmediğini Arzuhal En
cümeni uzun uzadıya tetkik etmiş ve bunu esbabı 
mucibesinde zikretmiştir. Hattâ şimdi burada 
Anayasanın maddelerini okudular ve 54 ncü 
maddenin buna dokunan bir mânası vardır, de
diler. Anayasanın 54 ncü maddesi hakkında ve 
onun şümulü hakkında Meclisi Âli bir karara 
varırsa bu karar bütün muamelelerde mabihüt-
tatbik bir esas olur. 

Arkadaşımız yanlış bir karara varmıyalım bu
yurdular. Bendeniz de yanlış bir karara varma
mak için bunun bir defa da Anayasa Komisyo
nunda görüşülmesini teklif ve rica ediyorum. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Müsaa
de ederseniz lehinde konuşacağım. (Lehinde 
konuşuldu, kâfi sesleri) 

BAŞKAN — Lehinde de konuşuldu, söz ve
remem. 

Şimdi Muammer Alakant arkadaşımız diyor 
ki; Arzuhal Encümeninin vermiş olduğu ka
rar bir kere de Anayasa Komisyonuna havale 
edilsin, çünkü bu kararda Anayasanın 54 ncü 
maddesi ileri sürülüyor, binaenaleyh bir defa 
da orada tetkik edilsin. 

Şimdi Arzuhal Encümenince ittihaz edilmiş 
olan karar dosyasımın, incelenmek üzere, Ana
yasa Komisyonuna gönderilmesini reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ana
yasa Komisyonuna gönderilmesi kabul edil
miştir. 

Efendim, açık oya arzedilecek birçok Ka
nun tasarısı vardır, yeter sayı bulamazsa^ oya* 
arzedemiyeceğim. Bu bakımdan ayrılmamanazı 
rica ederim. («Ekseriyet var mı» sesleri). 

2. — Radyoloji, radyum ve elektrikle tefavi 
ve diğer fizyoterapi müesseseleri hakkındaki 
3153 sayıU Kanunun 7 nci maddesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine 
dair Kanun tasarısı ve SağUk ve Sosyal Yardım 
Komisyonu raporu (î/102) 

BAŞKAN — Saşİık Bakanı buraca oltfmch-
ğından bir defaya mahsus olmak üzere önümüz
deki Birleşime bırakıyarum. 

Efendim, görüşülecek daha beş Kanun ta
sarısı vardır, vakit de geçmiştir, bunun için bu 
tasarıların görüşülmesini önümüzdeki birleşime 
bırakıyorum. Bu sebeple 24 . I . 1951 Çarşamba 
günü saat 15 te toplanılmak üzere oturumu ka
patıyorum. 

' Kapanma saati : 19 
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