
DÖNEM : IX C İ L T : 6 TOPLAOTI i 1 

T. B. M. M. 
• • 

TUTANAK DERGİSİ 
t>m<i 

Altmış üçüncü Birleşim 

U. IV. 1951 Çarşamba 
I I İ l 

İçindekütr 

1. — Geçen tutanak özeti 158:159 
2. — Havale edilen kâğıtlar 150 
3. — Yoklama 160 
4. — Sorular ve cevaplar 160 
1. — Kars Milletvekili Esat Oktay'ın, 

korunmaya muhtaç kimsesiz çocuklar hak
kında.. Millî Eğitim ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlıklarından sözlü sorusu 
(6/217) 160 

2. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
man Boyacıgiller'in köy telefonları hak
kındaki sorusuna İçişleri Bakanı Halil 
özyörük ve Ulaştırma Bakanı Seyfi Kurt-
bek'in sözlü cevaplan (6/226) 160:163 

3. — Diyarbakır Milletvekili Yusuf 
Kâmil Aktuğ'un, Şark vilâyetlerinde ve 
Diyarbakır'da Mayıs 1950 tarihinden beri 
kaç tane ilk ve ortaokul açıldığına, bun
ların öğretmenleriyle öğrenci nispetlerine 
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bilhassa Diyarbakır'da Mayıs 1950 tari
hinden beri açılan ve 1951 yılı içinde 
açılması düşünülen sıhhi müesseselerin sa
yısına vatandaşların ilâç ihtiyaçlarını kar
şılamak ve sağlık durumlarını korumak 
için ne düşünüldüğüne dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığından sözlü soru
su (6/228) 

5. — Erzurum Milletvekili Enver Ka
ran'm, kurye Fuat Güzaltan'm ölümü 
hakkındaki sorusuna Millî Savunma Baka
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7. — Bolu Milletvekili Kâmil Kozak'-
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lan asfalt kısmının inşası için ne miktar 
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Sayfa 
n Genel Müdürlüğünün İnşaat sistemi ba
kımından bugünkü çalışma programına da
ir Bayındırlık Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/231) 167 

8. — Zonguldak Milletvekili Suat Ba-
şol'un, Zonguldak Ticaret ve Ekonomi 
Müdürlüğü ile Maden Umum Müdürlüğü 
mühendis kadrolarının takviyesi için bir 
tedbir düşünülüp düşünülmediğine dair 
sorusuna Eonomik ve Ticaret Bakanı Muh-

Orman Kanunu tasarısının Tarım, Adalet, Ma
liye ve içişleri Komisyonlarından beşer üye alı
narak kurulacak Geçici Komisyonda görüşülmesi 
kabul olundu. 

Kars Milletvekili Esat Oktay'm, korunmaya 
muhtaç kimsesiz çocuklar hakkındaki sorusu, 
kendisi oturumda hazır bulunmadığından, gele
cek Birleşime bırakıldı. 

Malatya Milletvekili Melinite Kartal'ın, Sul-
tansuyu harasına ikinci bir avukatın tâyin edil
mesi sebebine; 

Malatya Valisi Tugut Babaoğlu'nun valiliği 
zamanında kaç memurun vazifelerine son veril
diğine ve Ocak ayında Ankara'ya gelen heyetin 
yollukları ile genel meclis üyelerinin yevmiyele
rine ve süresi biten il daimî komisyonu yerine 
kurulmıyan muvakkat komisyona ve 

Malatya Milletvekili Mehmet Sadık Eti'nin, 
Malatya Şehir Meclisinin feshi kararına; 

Malatya'nın Gölbaşı - Adıyaman yolu müte
ahhidi ile Darende'de bir köy okulu yapımından 

Sc 

Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku'nun, 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun açtığı 
sergi ile teşhir edilen dikiş makinasma ve harb 
malzemesi satılması için Pakistan'a gönderilen 
heyetin aldığı neticeye, Zirai Donatım Kuru
munun ziraat aletleri hakkında bu Kurumla ne 
gibi bir anlaşma yaptığına ve maden direklerine 
çjair sözlü sorusu, işletmeler Bakanlığına gönde-

Sayfa 
lis Ete'nin sözlü cevabı (6/232) 167:169 

9. — Konya Milletvekili Abdürrahman 
Fahri Ağaoğlu 'nun, kadro aylıkları 90 lira 
veya daha az olan yargıç, savcı ve mü
fettişlerle bu sınıflardan olan memurların 
sayışma, kadro aylık ve miktarlarına 10 
sene cindeki terfi ve kadro durumlarına 
dair olan sorusuna Adalet Bakanı Rük-
nettin Nasuhioğlu'nun yazılı cevabı 
(6/185) 169:170 

alacaklı mütaahhidin ödenmiyen istihkaklarına; 
Malatya Milletvekili Hikmet Fırat'ın, Ma

latya'da intişar eden Gayret Gazetesi mesul mü
dürü Ahmet Fırat 'm tecilli olmasına ve fiilî 
hizmetini yapmış bulunmasına rağmen ihtiyat 
bakayası adiyle Malatya Askerlik Şubesince 
Siird'e sevkolunması sebebine ve sevka memur 
zevatın kaç kişi olduğuna ve bunlara verilen har
cırah miktariyle kanunsuz muameleye tevessül 
eden ilgililer hakkında ne muamele yapıldığına 
dair olan sözlü sorulan, som sahipleri iki Birle
şimde de hazır bulunmadıklarından, düştü. 

11 . IV . 1951 Çarşamba günü saat 15 de top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Kayseri Milletvekili Çorum Milletvekili 

F. Apaydın 8. Baran 

Kâtip 
Tokad Milletvekili 

M. Önal 

rilmiştir (6/233) 
Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Bo-

yacıgiller'in, köy dâvamızın halli için, iç ve dış 
iskân işlerini de içine almak üzere, köy ba
kanlığı kurulmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine ve iç ve dış iskân konusu hakkındaki çalış
maların açıklanmasına dair sözlü sorusu, Başba
kanlara gönderilmiştir (6/234) 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Bo-
yacıgiller'in, teknik mahiyetteki klasik ve mo
dern eserlerin dilimize çevrilmesi hususunda 
harekete geçilip geçilmediği hakkında sözlü so
rusu, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir 
(6/235) 

Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerimza-
de'nin, yeni şartlar karşısında dış ticaret reji
mimizle ithalât ve ihracatımız hakkında yeni 
tedbirler alınmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair sözlü sorusu, Ekonomi ve Ticaret Bakan
lığına gönderilmiştir (6/236) 

Afyon Karahisar Milletvekili Gazi Yiğit
başı'mn, mason dernekleri hakkındaki sözlü so
rusu, Başbakanlığa gönderilmiştir (6/237) 

Yozgad Milletvekili Faik Erbaş'm, Zirai 
Donatım Kurumu Ankara Depo Müdürlüğünde 
satılan traktör ve malzemesi ile 1. XI . 1950 ta
rihinden 30 . XI . 1950 tarihine kadar yapılan 
satışa, arı kovanlarının kaça satıldığına ve kü
çük çiftçilerin kalkınması için ne gibi tedbirler 
düşünüldüğüne dair sözlü sorusu, Tarım Bakan
lığına gönderilmiştir (6/238) 

Diyarbakır Milletvekili Yusuf Kâmil Ak-
tuğ'un Şark vilâyetleri ile Diyarbakır ve mülha
katında Mayıs 1950 tarihinden beri yapılan yol 
ve köprülerin bugünkü durumuna ve Diyarba
kır'da 1951 yılında yeniden yapılması düşünü
len yollar ve köprüler için gereken proje ve 

Teklif 
1. —Samsun Milletvekili Hadi Üzer'in, Tür

kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
geçici 52 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının değiş
tirilmesi haikkında kanun teklifi (2/199) (Ma
liye ve Bütçe Komisyonlarına) ; 

' plânların hazırlanıp hazırlanmadığına dair söz
lü sorusu; Bayındırlık Bakanlığına gönderil
miştir (6/239) 

Denizli Milletvekili Fikret Başaran 'in, kü
çük sanat erbabının kalkındırılması gayesiyle 

i Muamele Vergisi Kanununun tadilinin düşünü
lüp düşünülmediğine dair »özlü sorusu, Maliye, 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlıklarına gönderil
miştir (6/240) 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Bo-
yacıgiller'in, hastane ve sağlık tesislerinin tev
hidi ile sağlık işlerinin programlaştırılması hak
kında ne düşünüldüğüne, Millî sağlık plânının 
tatbik edilip edilmediğine ve sağlık sigortası hak
kındaki çalışmaların neden ibaret olduğuna dair 
sözlü sorusu, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına gönderilmiştir (6/241) 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Bo-
yacıgiller'in, hastanelerin bir elden idaresi hak
kındaki sözlü sorusu, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına gönderilmiştir (6/242) 

Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu'nun, Hükümet ve Adalet binaları bu-
lunmıyan il ve ilçelerin sayısına, bu gibi yer
lerde ihtiyacın karşılanması için bir program 

I hazırlanıp hazırlanmadığına ve yılda ödenen 
j kira bedeline dair yazılı sorusu Maliye, 

Adalet, Bayındırlık Bakanlıklarına gönderilmiş
tir (6/243). 

Rapor 
2. — Ankara Milletvekili Talât Vasfi öz'ün, 

difteri aşısının mecburi olarak tatbik edilme
sine dair kanun teklifi, Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve İçişleri Komisyonları raporları (2/46) (Gün
deme). 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



B İ R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,22 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : Muzaffer Önal (Tokad), Sedat Baran (Çorum) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Efendim, yoklama yapacağız, 
ismi okunan sayın üyelerin lütfen yüksek sesle 
cevap vermelerini rica ediyorum, çünkü tesbit 
etmek mecburiyeti vardır. 

4. — SORULAR 

i. <— Kars Milletvekili Esat Oktay'ın, Ko
runmaya muhtaç kimsesiz çocuklar hakkında 
Millî Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lıklarından sözlü sorushı (6/217) 

BAŞKAN — Her iki Bakan seyalhatte olduk
larından dolayı soru 25 nisan tarihine talik edil
miştir. 

2. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman, 
Boyacıgiller'in, köy telefonları hakkındaki so
rusuna lçi§leri Bakanı Halil özyörük ve Ulaş
tırma Bakanı Seyfi Kurtbek'in sözlü cevaplan 
(6/226) 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum: 

29 .1 .1951 
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ankara 
Sözlü soru: 
1. içişleri 
2. Ulaştırma 
Bakanlıklarından 

Köy telefonları : 
1. Bir memlekette devlet hizmeti görenler 

bilirler ki, köy telefonlarının önemi, modern bir 
devlet için olduğu kadar âmme hizmetlerinin 
süratle görülmesi bakımından da birinci plânda 
gelmektedir. 

Bugüne kadar tbu işle meşgul olan İçişleri 
Bakanlığı idi. Bu Bakanlığın üzerine aldığı iş
leri başarması için gelir kaynaklarının çoğaltıl
ması icabeder. Fakat bugnükü imkânlarla bu bü-

I (Afyon'dan başlanarak yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — İsmi okunduktan sonra teşrif 

edenler lütfen isimlerini kaydettirsinler. 
I BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

VE CEVAPLAR 

I yük işi ıbaşarmıya imkân yoktur. Buna göre 
Bayındırlık Bakanlığı memleketin yol ve su iş
lerini plânlaştırmış ve gelir kaynakları sağla
mak suretiyle muvaffakiyet şartlarını ihzar et
miştir. İçişleri Bakanlığı da buna benzer bir 
teşekkül meydana «getirmek suretiyle köyün tele
fon işini halletmek üzere harekete geçmiş midir? 

2. Memleketimizin haber ulaştırması işini 
üzerine alan Ulaştırma Bakanlığı, köy haber 
ulaştırması işini uhdesine alarak bu işi başar
mak üzere, İçişleri Bakanlığı ile çalışma birliği 

I yapmayı düşünmekte midir? 
Bu hususun sözlü olarak adı geçen iki Bakan 

tarafından cevaplandırılmasını ve halk efkârının 
I ve köylümüzün aydınlatılmasını ve müspet be

yanatla sevindirilmesini rica ederim. Saygıla
rımla. 

Zonguldak Milletvekili 
Avukat 

Abdürrahman Boyacıgiller 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALİL ÖZYÖRÜK 
(İzmir) — Muhterem arkadaşlar, Büyük Mec
lisçe bilindiği üzere, 35596 köyümüz vardır. 
Bu köyler arasında, köylüden temin edilen pa
ra, aynî ve bedenî yardımla evvelce tesis edilmiş 
bulunan telefon şebekesinin uzunluğu 46336 ki
lometredir. Bu şebekede 434 santral ile 5429 
telefon makinesi iptidai bir şekilde çalışmak
tadır. Mevcut olan telefon şebekesinin köylerin 
telefon ihtiyacını karşılamaktan uzak bir halde 

— ıeo — 
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bulunmasının sebebi, işletme malzemesi noksan- I 
lığı ile ve teknik eleman yokluğu ile zaruri 
tamirlerin lâyikiyle yapılamaması ve nihayet 
bu gayeye tahsis edilerek devamlı ve muayyen 
gelir kaynaklarının bulunmamasıdır. Telefon 
tesisi, 442 sayılı Köy Kanununda köylerin mec
buri ve ihtiyari işleri arasında gösterilmediği 
gibi köylüye salınacak salmaların hangi işler ve 
hizmetler için yapılacağını gösteren 3664 sayılı 
Kanunda da bu iş için köylüden salma suretiyle 
yardım teminine imkân bulunmamaktadır. 

Ancak vaktiyle köylüden para; ayın ve imece I 
suretiyle temin edilen 1 417 958 lira ile vücuda 
getirilmiş bulunan bu tesisin heder olmaktan I 
kurtarılarak idame ve işletmesinin temini için 
lüzumlu bulunan küçük mikyastaki masrafla- I 
rın köy bütçelerinin (öteberi) maddesine konu- I 
lacak paralarla temini 1937 yılında Bakanlığı- I 
mızca tertiplenmiş ve bu mevzuda köy bütçele- I 
rine konulan paraların yıllık vasatisi (295 672) I 
liraya baliğ olmuştur. I 

İl özel idareleriyle jandarma teşkilâtı tara- I 
i'mdan tesis edilip, tamamen Devlet işlerine tah- I 
sis edilen telefon şebekelerinden ayrı olan köy I 
telefonlarının esaslı bir şekilde tamir ve ıslahı I 
ve bütün köylerin irtibatlarını temin edecek bir I 
şebekenin kurulması için gerekli parayı sağlıya- I 
cak kaynakları köy cephesinden mütalâaya mev- I 
zuat imkân vermediğinden Bakanlığımızca bu I 
konuda bir teşekkül meydana getirilememiştir. I 

Köyler arası telefon şebekesi tesisi, bir mu- I 
habere ve ulaştırma mevzuu bulunması itiba- I 
riyle keyfiyet Ulaştırma Bakanlığının teknik I 
çalışmaları sahasına girmekte bulunduğundan I 
bu işin başarılması için Devlet Bütçesinden kâfi I 
miktarda ödenek sağlandığı takdirde bu bakan- I 
lık tarafından kurulacak şebeke ve teşkilât ile I 
Bakanlığımızın çalışma birliği yapacağı şüphe- I 
sizdir. I 

Masrafı milyonları aşan bu büyük işi kısa I 
bir zamanda başarmaya maddeten imkân bulun- I 
madığmdan Ulaştırma Bakanlığının teknik in- I 
celemeleri sonunda telefonsuz 30 167 köyün I 
telefon şebekesinin senelere taksim suretiyle ele I 
alınması temenniye şayandır ve hattâ muasır I 
medeniyetin icaplarmdandır. I 

Malî imkânlar elde edildiği takdirde ayrı I 
bir kanun tasarısı ile ele almaoak mühim dâva-, I 
lanmızdan biridir. I 

1961 0 : 1 
1944 te köylerde telefon tesisatı için üç kişi

lik bir komisyon kurulmuş, verilen raporda 93 
milyon liraya ihtiyaç olduğu tesbit edilmiş. 
Halbuki şimdi Ulaştırma Bakanlığınca yapılan 
inceleme sonunda bu miktarın 300 milyon lira 
olması lâzımgeldiği belirtilmiş olduğu haber 
alınmıştır. Bu muazzam yekûnun ancak bir prog
ram haline konulacak tesisat faaliyetine başla
nabilmesi imkânı elde edildikten sonra mütaad-
dit senelere taksimi suretiyle temini kabil ola
bilecektir. 

Esasen bu mevzu hakkında evvelce Sayın 
Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boyacı-
giller'in yazılı sorusuna cevaben de kendilerine 
yazılı olarak keyfiyet bu suretle arzedilmişti. 

Köylerimizin sayısı hakkında biraz malûmat 
arzetmek isterim. 

Köy Kanunu uygulanan köy 
sayısı 29 942 
Köy Kanunu kısmen uygula
nan köy sayısı 2 156 
Köy Kanunu uygulanmıyan 
köy sayısı 3 498 

Toplam 35 596 
Alelıtlak köylere bağlı meskûn 
mahalle ve parça sayısı 24 135 

59 731 e baliğ 
oluyor. 

Bu arada jandarma telefonlarından istifade 
edilemez mi, bu telefonlar ne vaziyettedir? Şu 
malûmatı arzetmeyi lüzumlu görüyorum: 

1. 1951 yılında köylerde mevcut 8429 tele
fondan 5429 makine çalışmaktadır. 

2. Jandarma telefon tesisatı: 74 417 kilo
metre tel, 2 147 santral, 5 096 telef on makinesi. 

3. 1950 yılında jandarma telefon tesisatı 
için satmalman: 23 013 tane direk için 214 984 
lira 79 kuruş, bunların nakliyesi 65 590 lira 
67 kuruş. Müteferrik malzeme 243 050 lira 87 
kuruş, yekûn 523 626 lira 33 kuruştur. 

4. Jandarma telefonları için 1951 yılı ih
tiyacı : 158 787 aded direk, 248 468 kilo tel, 
153 283 fincan, 150 089 deve boynu, 200 «antral, 
232 telefon makinesi 

5. Jandarma telefon tesisatında 1951 yılı 
içinde yapılacak isler; 
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Lira 

200 000 6 ilde telsiz tesisatı 
25 500 30 000 fincan 
2 250 450 mikrofon zarfı 

150 000 Direk satmalmması için, 
22 250 Müteferrik ihtiyaçlar 

400 000 1951 yılı Bütçesindeki tahsisat 
Hiç şüphe yok ki, köylerin haberleşme için 

birbirlerine ve merkeze bağlanması bugün me
deni bir zarurettir. Bu zarureti takdir eden 
Hükümetiniz, Ulaştırma Bakanlığı ile teşriki 
faaliyet ederek buna mutlaka bir istikamet 
vermek çaresine tevessül edecektir. Bunun için 
bir komisyon teşkil ederek bu işe başlamış bu-
nuyoruz. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Ulaştırma Bakanı. 
ULAŞTIRMA BAKANI SEYFÎ KURT-

BEK (Ankara) — Sayın arkadaşlar; sorunun 
ikinci maddesi « Ulaştırma Bakanlığının köy 
haber ulaştırması işini uhdeine alarak bunu ba
şarmak üzere İçişleri Bakanlığı ile çalışma bir
liği yapmayı düşünmekte midir? » demektedir. 

Köy haber ulaştırması işi esasen Ulaştırma 
Bakanlığının uhdesinde bulunmaktadır, içiş
leri Bakanlığının bâzı köylerdeki jandarma 
karakolları ile olan telefon irtibatları yalnız 
emniyet bakımından konmuş ve esasen mah
dut ve teknik bakımdan da pek zayıf ve kifa
yetsiz olan bir şebekeden ibarettir. 

Köy ulaştırması işi telefondan başlamaz; 
daha evvel yapılması gereken ve yapılıp inki
şaf halinde bulunan iş köy posta hizmetidir. 

Köylerimizin posta işi, (atlı dağıtıcı) teşki-
lâtiyle idare edilmektedir. Bunlar (Mektup, 
para ve koli) ulaştırmalariyle vaitli tebligatı 
götürmekle vadfelidirler. 

Bugünkü teşkilâtımız henüz ihtiyacı tama-
miyle karşılıyacak durumda değildir, idare
nin malî kudretiyle mütenasip olarak genişle
tilmeme çalışılıyor. 

Atlı dağıtıcıların yıllık masrafı 7 milyon 
lira olup bundan ancak 2 800 000 lira vardiat 
temin ediliyor. 

Telefon işine gelince; telefon ağınm kuru
lup genişlemesi vilâyetten köye doğru inkişaf 
etmektedir. Bugün lokal telefon servisi olan 
yerlerimizin nispeti şöyledir : 
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i 63 vilâyet merkezinden 50 sinde, 

480 ilce merkezinden 58 inde, 
942 bucaktan 6 sında, 

35596 köyden 4 ünde lokal telefon servisi 
vardır. 

Telefon bakımından memleketimiz, diğer 
benzeri memleketlere nispetle dahi çok geri
dir. Başka memleketlerde 1000 nüfusa 8 - 10, 
ileri memleketlerde 150 - 250 telefon isabet 

i ederken biz de 1000 nüfusa 2,5 telefon düşü
yor. 

Şehirlerin, kasabaların ve hususiyle ekono
mik merkezlerin telefon ihtiyaçları önde geli
yor. Şehirlerin ve ilçelerin birbiriyle telefon 
irtibatlarını sağlamadan köy telefonları işi ele 
alınamaz. içişleri Bakanının da arzettiği 
gibi, köy telefonları işi de ele alınamaz. Umu
mî bir hesapla köy telefonlarının tesisi 300 
milyon liraya kadar bir para ister. Aynı nis
pette muazzam bir bakım masrafı da lâzımdır. 
Bu sebeple daha ziyade bir âmme hizmeti şek
linde bu kadar büyük tesisata maddeten im
kân yoktur. Telefon şebekesi normal olarak 
varidatiyle mütenasip şekilde inkişaf eder. 

Mevcut olan jandarma şebekesi, yine İçişleri 
Bakanının arzettiği gibi, kalite ve teknik itiba
riyle kifayetsiz bir vaziyettedir. Bunun bugün 
memleket telefon şebekesi tarafından tesellüm 
edilmesi, bunun yeniden yapılması kadar mas
rafı istilzam eder. Bununla beraber telefonu 
köylere kadar götürmek hedefimizdir ve bunu 
vilâyet, kasaba itibariyle muntazam bir plân 
dahilinde tevsi ediyoruz. Ayrıca, İçişleri Ba
kanlığı ile köy telefonları üzerinde müşterek ça
lışmalarımız vardır, bu arzumuzun tedricen 
tahakkuk edeceğine inanıyoruz. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon-
gudak) — Muhterem arkadaşlar, görüyorsunuz 
ki memleketimizin ve bilhassa köylümüzün başta 
gelen işlerinden birisini de telefon işi teşkil et
mektedir. Bugüne kadar bu iş bir plâna bağla-

] narak, senelere taksim edilmek suretiyle köyle
rimizin telefonlaşması imkânı sağlanamamıştır. 
Bendeniz, buraya sık sık çıkıyorum ve bir plân-
laşmadan bahsediyorum. Plânlaşma, her saha-

• da bütün işlerinize rehber olacak bir sistem ol
mazsa, işlerimizi programa bağlamazsak, köy te
lefonu gibi, sağlık işlerimiz gibi bir çok işleri 

I başarmaya imkân kalmıyacaktır. Plân şu sebep-
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le lâzımdır ki: Türkiye'nin kalkınma hamlesi- I 
ne, iktisadi, sosyal şartlarına göre istikbale da
yanarak ihtiyaçlarımızı elimizdeki malzeme ile 
ahenkli şekle sokmak ve zaruri olan ihtiyaçları 
bir an evvel gidermektir. Sayın Bakanların ver
miş olduğu izahata teşekkür ederim, içişleri, 
Ulaştırma Bakanları aralarında koordinasyon ya
parak bu işte programlaşma yoluna girmelidir
ler. Bu işin başarılması yalınız para ile olmaz. 
Mademki elimizde imkânlar vardır. Bunlardan I 
istifade etmeliyiz. Karabük Demir ve Çelik 
Fabrikasının istihsal ettiği pik demiri kullana
cak sahamız yoktur. Yirmi bin ton kadar de
miri bu sefer Amerika'ya sattık. Bundan evvel 
pik demirlerimizi isveç almaktaydı. 

Bilirsiniz ki, telefon malzemesi, hattâ yol inşaa
tının birinci maddesi demirdir. Demir de çok istih
sal edildiğine ve bunu kullanabilecek sahalarımız 

da olmadığına göre, ham demiri mamul hale sokup 
onunla köy telefonlarının, yol ve köprülerin ya
pılması kabildir. Çünkü demir, bunların birin
ci maddesidir. Bu işte Bayındırlık Bakanlığı ile 
içişleri Bakanlığı ve köy idaresi müşterek bir ça
lışma temin edebilirlerse, istihsale göre mamul
ler ayarlanmak suretiyle, köylerimizin bu tele
fon, yol ve köprü işlerini halletmek işten de
ğildir. Halen Bartın'da çalışmakta olan bir ar
kadaşımız özel idarelerden aldığı dört bin. lira ile 
Bartın köylerinin su ve yol işlerini halletmiştir. 
Elde mevcut malzeme ile, esaslı bir sistem ku
rulduğu takdirde, bu gibi birçok işleri halle
decek vaziyetteyiz. 

Arkadaşlarım; bakanların beyaantmda bize 
inşirah verecek nokta, bu işin programlaşmak
ta olmasıdır. Bayındırlık Bakanlığımız köy yol
larının inşasına1 başlamıştır. 

Bu yıl 12 milyon lira para koyduk. Nüfusu 
500 den başlıyan köylere yardım yapılacaktır. 
Bu yolların güzergâhı tâyin edilir ve inşasına 
başlanırsa onun yanında telefon direklerini dik
mek ve muhtarlıklarla iş birliği yapılarak nü
fusu 500 den fazla olan köyleri telefonlandır-
mak bu suretle imkân dâhiline girer. 

Muhterem arkadaşlar, birçok nahiye ve ka
za merkezlerinde posta, telgraf ve telefon ida
remiz vardır. Bir kanunla akümülâtör doldu
rulması dahi köylüye tanınmıştır. Posta, tel
graf merkezlerimiz pekâlâ köylerde köy tele
fonları bakımını yapacak durumdadır. Buna 
munzam olarak jandarma telefonu vardır, or- | 
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man işletmesinin telefon şebekesi vardır. Fakat 
bunlar dağınık bir şekilde çalışmaktadır, ik
tisadi Devlet işletmelerinin telefon şebekesi 
vardır, jandarmanın telefon şebekesi vardır, 
bâzı köylerde ayrıca Sayın bakanların tebarüz 
ettirdikleri gibi, telefon vardır. Bütün bunları 
bir elde birleştirmek imkânını her halde sağlı-
yacak durumdayız. 

Muhterem arkadaşlar, telefon makinelerini 
yani ahizeyi memleketimizde yapmak imkânı 
bulunmuş vaziyettedir. Bendeniz geçen gün Tay
yare Motor Fabrikasını gezdim. Arkadaşlar, bu 
fabrikanın, Türkiye'de değil, hattâ Fransa'da 
birçok hususi fabrikaların malik oldukları vasıf
lardan üstün bir vasıfta olduğunu oradaki salâ-
hiyettar mühendisler söylediler. Fransa fabri
katörlerinden bâzıları müracaat etmiş, bizim 

makinelerle kendi makinelerini birleştirerek su saa
ti yapma teklifinde bulunmuşlar. Telefon makinesi 
saati kadar kompleks bir makine olmadığına göre 
bu fabrikada pekâlâ telefon makineleri de yapı
labilir. Şu halde elimizdeki imkânlardan istifade 
ettiğimiz gün, 300 milyon liraya ihtiyaç olduğu 
söylenen bu iş üzerinde durmak ve bu işi çok 
ucuza maletmek ve demir - çelik fabrikaları, ma
kine kimya endüstirisi, Uçak faibrikası gibi mü
esseseleri bir araya getirmek suretiyle, bu işi 
organize etmek ve memleketimizin ihtiyacı olan 
telefon makinesi ve malzemesini içeride yapmak 
imkânı vardır. 

Muhterem arkadaşlar, köylerde telefon olma
ması dolayısiyle çekilen sıkıntı, kaybedilen za
man ve paraları burada izaha lüzum yoktur. 
Anadolu'yu gezen herkes bunu bilir. 10 - 15 se
nelik memuriyet hayatımda ben de bizzat bunun 
acısını çekmiş bir arkadaşınızım. Köyde suç iş
lenir, kazada veya nahiyede doktor vardır, fa
kat bu haberi kaza veya nahiyeye ulaştırmak 
imkânı olmadığı için adam ölür, kaza mahal
line, adlî vukuat mevcut ise alâkadar memur
lar iki üç günde gelir. Hele Şark tarafında, Or
ta - Anadolu'da kış günleri kar kapattığı za
manlar köye gitmek için değil yol, patika ol
madığı için, hâdise karşısında köyden ilk gelen
den malûmat alınır. 

Saym Bakanların bu sahada yapacakları iş
lerden ve gösterecekleri alâkadan dolayı Türk 
köylüsü ve devlet memurlarımız kendilerine min
nettar kalacaktır. Mâruzâtım bu kadardır. 
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3. — Diyarbakır Milletvekili Yusuf Kâmil I 

Aktuğ'un, Şark vilâyetlerinde ve Diyarbakır'da 
Mayıs 1950 tarihinden beri kaç tane ilk ve orta- I 
okul açıldığına, bunların öğretmenleriyle öğrenci I 
nispetlerine ve 1951 yılı içinde Diyarbakır'da I 
kaç tane ilk ve ortaokul açılmasının düşünüldü- I 
güne ve bu husus için ayrılan tahsisat ile bina, I 
proje ve plânların hazırlanıp hazırlanmadığına 
dair MilU Eğitim Bakanlığından sözlü sorusu I 
(6/227) 

BAŞKAN — Bu soru Millî Eğitim Bakanına 
tevcih edilmiştir. Bakanın seyahatte olması dola- I 
yisiyle hu soru da 25 nisan tarihine talik edil
miştir. I 

4. — Diyarbakır Milletvekili Yusuf Kâmil I 
Aktuğ'un, Şark vilâyetlerinde ve bilhassa Di- I 
yarbakır'da Mayıs 1950 tarihinden beri açılan ve 
1951 yılı içinde açılması düşünülen sıhhi mües- I 
seselerin, sayısına, vatandaşların ilâç ihtiyaçla- I 
rını karşılamak ve sağlık durumlarını korumak I 
için ne düşünüldüğüne dair Sağlık ve Sosyal I 
Yardım Bakanlığından sözlü sorusu (6/228) I 

BAŞKAN — Bu soru da Sağlık Bakanlığına 
tevcih edilmiştir. Bakan 18 Nisanda geleceğini I 
bildirmiştir. Binaenaleyh, 18 Nisan tarihine ta- I 
lik edilmiştir. I 

5. — Erzurum Milletvekili Enver Karan'm, I 
Kurye Fuat Güzaltan'ın ölümü hakkındaki soru- I 
suna Millî Savunma Bakanı Hulusi Köymen'in I 
satlü cevabı (6/229) I 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Aşağıda arz ve izah ettiğim sorunun Millî I 

Savunma Bakanlığına gönderilerek sözlü olarak I 
açıklattırılmasın! saygı ile rica ederim. 

Erzurum Milletvekili I 
Dr. Enver Karan I 

Rusya'ya gönderilen Kurye Fuat Güzaltan'
ın 30 Mayıs 1948 tarihinde Ankara'ya avdeti I 
sırasında Hoşta ile Şoçi arasında trende şaka- I 
ğmdan rovelver kurşunu ile öldüğü malûmdur. 
O zamandan beri hiçbir suretle bu hâdise açık- I 
lanmamış ve umumi efkârda siyah bir istifham 
işareti bırakmıştır. Bunun için: 

1. Bu gibi gönderilen kuryelerin iki kişi- I 
den mürekkep olması iktiza ettiği mutat bulun
masına nazaran gönderen makam hakkında ne I 
gibi bir muamele yapılmıştır? J 
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2. Hâdiseden kim veya kimlerin mesul ol

duğu? 
3. Mumaileyhin ölümünün ne suretle hu

sule geldiği1? 
4. Vaka bir cinayet midir? Yoksa intihar-

mıdır? 
5. Yanında bulunduğu işitilen resmî çan

taya her hangi bir müdahale yapılmış mıdır? 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ KÖY-

MEN (Bursa) — Değerli arkadaşlarım; sual 
sahibi Sayın Enver Karan'm sorularından bi
rincisi, bu gibi gönderilen kuryelerin iki kişi
den mürekkep olmasa, iktiza etmesi mûtat bu-
lunmosma göre gönderen makam hakkında ne 
gibi bir muamele yapıldığı sualidir. 

Bu soruya şu şekilde cevap arzetmek yerin
de olacaktır: Kurye gönderilmesi Genelkurmay 
Başkanlığınca neşredilmiş olan, «kuryelerin tar
zı hareketlerine dair talimat» a göre tek ola
rak tesbit olunmuştur. Yine talimat, mühim za
manlarda kuryelerin çift olarak gönderilmesini 
esaslı bir tedbir olarak vasıflandırmıştır. 

Fuat Güzaltan merhum, Dışişleri Bakanlı
ğınca o tarihte, fevkalâde tedbirler alınmasını 
gerektirecek bir vaziyet olmadığı mütalâa edil
diğinden tek olarak gönderilmiştir. Nitekim mer
humdan evvel 17 Mayıs ve 18 Eylül 1948 tarih
lerinde Moskova'ya tertip olunan kuryeler tek 
olarak gönderilmişlerdir. Buna nazaran kurye
yi tertip edenler hakkında bir muamele yapıl
masına lüzum görülmemiştir. 

Bu mâruzâtım ikinci sualin de cevabını teş
kil etmektedir. 

İkinci sual: Bu şekilde tek olarak kurye 
gönderen makam hakkında veyahut vazifeli 
hakkında ne gibi muamele yapılmıştır ? Bu cevap, 
onun da karşılığını teşkil eder. 

Sual 3 — Mumaileyhin, ölümünün ne su
retle husule geldiği? 

Sovyet Resmî makamlarının Moskova'daki 
Büyükelçiliğe verdiği izahata göre; Fuat Gü
zaltan'ın ölümü şu suretle olmuştur: 

30 Haziran 1949 günü saat: 04,30 da Sovyet 
Hariciye Nazareti Protokol Müdürü Moloçkof 
Büyükelçiliğe telefon ederek; Ankara'ya av
det etmekte olan diplomatik kurye Fuat Güzal
tan'ın 30 Mayısta trende sağ şakağına bir kur
şun sıkmak suretiyle intihar ettiğini, kendisi-
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njin Soçi civarında Hoşta mevkiindeki hastane
ye kaldırıldığını ve doktorların operasyon yap
mak hususundaki teşebbüslerine kuryenin mâni 
olduğunu söylemiş, ameliyata muvafakat edilip 
edilmiyeceğini sormuş, ayrıca kurye çantasının 
mühürlerinin muntazam olarak muhafaza altına 
alındığını ve bu hususta ne yapmak arzusunda 
olduğunun bildirilmesini söylemiştir. Büyükel
çilikçe cevaben; kurye çantasının Büyükel
çiliğe iadesi, operasyon için buradan bir şey 
söylemeye imkân olmadığı, yaralının durumu 
mutlak bir ameliyata ihtiyaç gösteriyorsa fennî 
tedbirlerin alınmasında bir mahzur görülemedi
ği bildirilmiştir. 

Diğer taraftan B. Elçilikçe, vaka mahalline 
yakın olan Batum Konsolosluğuna; derhal gidip 
yaralıyı görmesi emredilmiş, Soçi ve civarı 

emnu mmtaka olduğundan konsolosa müsaa-
'. edilmesi müstacel bir nota ile Sovyet Hari

c iye s inden istenmiştir. 
31 Mayıs akşamı yapılan görüşmede; inti

har hâdisesinin 30 Mayısta saat: 14,00 ile 14,15 
arasında vukubulduğu, kuryeye bugün ameli
yat yapılarak kurşunun çıkarıldığı, maamafih 
sıhhi durumunun ciddî olduğu, Konsolosa her 
türlü yardımda bulunulması için mahallî dip
lomatik ajana talimat verildiği Sovyet Harici
yesinden öğrenilmiştir. 1 Haziran 1949 tarihin
de de Sovyet Hariciyesinden telefon edilerek 
alman bütün bıbbi tedbirlere rağmen o gün 
01,30 da kuryenin vefat ettiği bildirilmiştir. 

Batom Konsolosu hâdise mahalline 1 Hazi
ran saat: 15,00 te varabilmiştir. Kendisine ya
ralının vefat ettiği söylenmiş, polis ve hastane
den hâdise hakkında şu bilgiler verilmiştir: 

30 Mayıs öğleye doğru kuryenin vagonda 
asabi ve gayritabiî bir halde dolaştığı yolcula
rın dikkatini çekmiştir. Bir müddet sonra yol
cular kompartımanda silâh sesi dupmuşlardır. 
Polis marifetiyle kilitli bulunan kapı açılınca 
Güzaltan'm vücudunun yarısı yatağının üzerin
de olmak üzere sırt üstü yattığı ve sağ şaka
ğından kan aktığı görülerek hemen hastaneye 
kaldırılmıştır. Polis yerde 6,35 çapında bir ta
banca ile iki kovan bulmuştur. Hastanede hemen 
ameliyata lüzum görülmüş, yaralı buna kati
yetle ret cevabı vermiştir. Keyfiyet B. Elci
likten istizan ve cevabı beklenirken orada te
darik olunan az Türkçe bilen birisi vasıtasiyle 
yaralının ifadesi alınmak istenmiştir. Zaman za

man biraz açılarak konuşabilen yaralı, hayattan 
bıktım, kendimi vurdum, neden ölmedim, ame
liyat istemem gibi cümleleri tekrarlamış, kendi
sine verilen yemeği reddetmiş, pansıman ya
panları itelemiştir. 

Nihayet muvafakati üzerine Soçi'den celbe-
dilen bir operatör ameliyatı yapmış, ayrıca bir 
göz mütehassısı da yaralı ile meşgul olmuştur. 
Ameliyattan sonra yine Soçi'den celbedilen ve 
daha iyi Türkçe bilen bir öğretmen de yaralıyı 
teskine, kendisinden hâdise hakkında malûmat 
almıya uğraşmış, fakat yaralı yukarda mâruz 
cümlelerden başka bir şey söylememiş, ameli
yata rağmen 7 - 8 saat sonra ölmüştür. 

Konsolos hastaneye vardığı zaman başhekim
den defin ruhsatının alınabilmesi için cenaze
nin adlî memurlar muvacehesinde açılması 
(otopsi demiyorlar) lâzımgeldiğini bildirmiştir. 
Konsolos cenazenin nakledileceğini ileri süre
rek buna itiraz etmiştir. Fakat başhekim, bunun 
kanuni formalite olduğunu, Sovyet Busya'da 
hiçbir suretle başka türlü harekete kimsenin sa
lâhiyeti olmıyacağını beyan ve keyfiyetin sırf 
malûmaten bildirildiğini, bu açılma sırasında 
konsolosun da müteveffanın yakını sıf atiyle 
hazır bulunmasının lâzımgeldiğini katı bir li
sanla ifadeden sonra, Hoşta'da morg olmadığın
dan bu formalitenin geciktirilmesine imkân dâ
hi olmadığını ilâve etmiştir. Otopsiden başka 
bir şey olmıyan ancak açılma adı verilen bu 
formalite 1 Haziran 1949 saat: 19,00 da yapıl
mıştır. 

Açılmayı müteakip başhekim ve polis nakil 
müşkülâtından bahisle cenazenin hemen orada 
gömülmesinde ısrar etmişler ise de buna asla 
muvafakat edilemiyeceği söylenmiş ve nakil 
hakkında çıkan müsaade üzerine kısa zaman 
içinde cenaze hem tahnit hem de sevka hazır 
kılındı. 

Yaka bir cinayet midir, yoksa intihar mı
dır? Sualine gelince; Adalet Bakanlığı Adlî Tıp 
İşleri Meclisinin 13 Ocak 1950 gün ve 98 sayılı 
otopsi raporu bu suali cevaplandırmaktadır. 
Şimdi bu raporun neticesini müsaade buyurur
sanız okuyacağım: 

Netice: 
Yukarda uzun uzadıya verilen izahlara göre 

Fuat Grüzaltan'm sağ şakağına mümas veya mü-
masa yakın suretle atılıp ölümünü intaç eden 
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Melior markalı 18713 numaralı 6 - 36 çapında î 
silâh kurşununun hariçten başkası tarafından 
Fuat Güzaltan'ın irade ve mukavemeti selbedil-
dikten sonra atılması düşünülebilirse de Rus
ya'da yapılan adlî, tıbbi, ruhi, fennî araştırma
lara nazaran bu kurşunun bizzat Fua t G-üzal-
tan tarafından atılmış olması büyük bir ihtimal I 
ile varit görülmüştür. 

Bu otopsi raporu adlî tıp işlerince bu şekil
de hükme bağlanmıştir. 

Şimdi 5 nci suale geliyorum. 
Yanında bulunduğu işitilen resmî çantaya 

her hangi bir müdahale yapılmış mıdır? 
Moskova Büyük Elçiliğimizin Dışişleri Ba

kanlığımıza vâki 2 Haziran 1949 tarihli yazısın
da kurye çantası üzerindeki mühürlerin tamam 
olduğu ve açıldığına dair de bir emareye rast
lanmadığı anlaşılmıştır. 

îşte kurye hâdisesi üzerinde Millî Savunma 
Bakanlığında kay den tesbit edilen malûmat 
bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Enver Karan, 
ENVER KARAN (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlarım, Sayın Vekilimiz sorgum hakkın
da kâfi izahat verdiler. Fakat bunun haricinde 
bazı bildiklerim vardır. Müsaade ederseniz ar-
zedeyim: (Buyurun sesleri). 

Rusya'ya kurye gönderilen kurmay yüzbaşı 
Fuat Güzeltan'm Ankara'ya gelirken yolda ve
fatı o zamanki umumi efkârı tethiş etmiş olma
sına rağmen hiç bir taraftan hâdisenin cereyan 
sureti hakkında bir izahat verilmemiştir. îşte 
bu meşkûk ve karanlık düğümü çözmek için Hü
kümetimizden izahat istemeğe mecbur oldum. 
Saygı değer Vekilimizin verdiği izahata teşekkür 
ederim. 

Hâdise şöyle cereyan etmiştir: Fuat Güzel-
tan Moskova'dan Ankara'ya gelirken 30 Mayıs 
1949 tarihinde yolda Soçi civarında tren içinde 
sağ şakağından yaralanması ile Hoşta hastane
sine kaldırılmış ve lüzum görülen sathi ameliyat 
yapıldıktan sonra vefat etmiştir. Buna ameli
yat denemez, çünkü kurşun sağdan giriyor, 
soldan çıkıyor. Yalnız bir şak yapılmıştır, baş
ka bir ameliye yoktur. Çünkü ameliyat yapıla
maz. Buna rağmen Rus Hükümeti mühimce bir 
parayı Hükümetimizden ameliyat ücreti diye is
temiştir. 

MÜKERREM SAOL (îstanbul) — Kae. lira? | 
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ENVER KARAN (Devamla) — Bilmiyo

rum, fakat mühimce bir paradır. Tabiî Hükü
met buna tenezzül etmedi ve derlhal parayı tes
viye etti. 

Ceset orada tahnit edilerek 10.6.1949 gü
nünde Türkiye'ye gönderilmiştir. Rusya'dan 
alabildiğimiz malûmata göre Fuat Güzeltan'm 
13 No. lu Moskova - Tiflis treninde seyahat eder
ken Hoşta ile Suçi arasında bulunduğu vaıgon-
dan iki el silâh sesi işitilmiş ve kompartımanın 
kilitli kapısı açtırılarak içeriye girilince muma
ileyh kompartımanın alt yatağında başı kapı ta
rafında ve ceketi başı altında bir ayağı yere 
sarkık vaziyette yatar bir halde bulunmuştur. 
Kendisine ait olduğu rivayet edilen Melior mar
kalı tabancanın yerde ve bunun yanında iki boş 
kovan ve karşıki pencereden kompartımanın ca
mını kırıp delerek dışarı çıkan mermi eseri MM-
Şunu da söyliyeyim ki, bu tabancanın h < ^ H | 
bozuktu. Bir kurye böyle bozuk tabancayı taşır 
mı taşımaz mı, bu da düşünülecek bir noktadır. 
Şimdi Bakan iki mermi bulunmuştur diyor. 
Halbuki 4 kurşun vardır. Şimdi iki çakılmış 
patlamamış ve bir camı kırıp çıfcan bir de isabet 
eden mermi ki mermi adedi dörttür. Bir de 
odada bir çok boşalmış içki şişeleri bulunduğu 
söylenmektedir. Bunun üzerine yaralı Hoşta 
hastanesine nekledilmiş ve sathi bir ameliyeden 
birkaç saat geçtikten sonra vefat etmiştir. Bu 
hâdiseden evvel vagon koridorunda kendisinin 
sinirli sinirli ve garip kiyafet ve vaziyette do
laştığı ve içerideki çantaya ara sıra baktığı da 
bu rivayet meyanmdadır. Bütün bunlar Rus
ların rivayetleri ve nazariyeleridir. 

Oradaki bâzı şahıslar demişler ki, bu zat aya
ğına pantufl giymiş, ellerinde eldivenleri bulunu
yordu ve eldivenleriyle beraber bir aşağı bir yu
karı sinirli bir şekilde dolaşıyormuş, ara sıra 
kompartımanın üzerinde raftaki çantaya bakıyor
muş. Filhakika iki kişi orada bulunmuş olsaydı 
ve bu zat sinirli ve gayrimâkul bir şekilde dolaş
tığı görülmüş olsaydı müdahale ederlerdi veya 
ölümü halinde çantayı alırdı, bu çanta başkası
nın eline geçtikten sonra bize gelmezdi. 

Rus'ların kabul ettiği nazariyeye göre, Fuat 
Güzaltan'ın fazla ve karışık ispirtolu içki içmek 
ve buna inzimam eden uykusuzluk neticesi kendi 
tabancasiyle pek yakından endaht suetiyle sağ 
şakağına ateş ederek kurşunla intihar etmiş ol
masıdır. Herhalde beş santimi geçmemektedir. 
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Memleketimizde de yapılan tetkikatta filvaki I 

başından çıkarılan kurşunun bu tabanca ile ve 
pek yakından ve adeta temas suretinde atıldığı 
neticesine varılmıştır. Ancak hangi elin attığı 
bence meşkûktür. Kurşun sağ şakaktan girip uf-
kuyen seyriyle sol şakağa dayanmış ve içeride 
yaptığı tahribat neticesi mumaileyhin ölümüne 
sebep olmuştur. Yalnız kurşunun içeride yaptığı 
tahribat neticesinde ölüm vâki olmuştur. Rusla
rın bildirdikleri şekilde ölümün husule gelebilme
si Adlî Tıp bakımından kabil ise de şahsın içki 
ve sair vasıtalarla irade mukavemeti selbedildik-
ten sonra bu nahiyeye aynı suret ve şekilde ve 
başkası tarafından silâh atılmak ile ölümün in
taç edilebilmesi adK tababet bakımından kabul 
edilmek zarureti de vardır. Fuat Güzaltan mer
humun yakınları, hattâ biraderi kendisinin hiç 
bir zaman içki kullanmadığını söylüyorlar. Hal
buki Rurya'daki tahkikat, bunun tamamen aksi
ne olarak hâdisenin sarhoşluğa inzimam eden 
uykusuzluktan ileri geldiğini göstermektedir. Ar
kadaşlar devletlerin yekdiğeri nezdine gönderdik
leri bu gibi temsilciler yine her iki tarafın büyük 
bir takayyüt, nezaket ve itina göstermesi mûtat ve 
devletler hukuku icabıdır. Buna rağmen gönderdi
ğimiz kuryenin bu suretle hazin ölümü biz Türk
leri pek haklı olarak müteessir etmiştir. Nasıl ki, 
son zamanlarda Devletlerarası Hukuk Kaideleri 
ile âdeta alay eder mahiyette gördüğümüz Bul
garlar tarafından Sofya Ataşemiliterimizin tev
kifi, kuryemize yapılan hicabaver muamele ve 
insanlık icaplarına aykırı bir şekilde Türklerin 
kitle halinde tehciri işlerinin de ayni suretle biz
leri muzdarip ettiğini şu vesile ile arzetmekten 
kendimi alamadım. 

6. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri Işeri'-
nin, Edremit'ten Balıkesir Hastanesine şevke- I 
düen 20 erin gidiş ve dönüşlermdeki yolsuz mua-
a/meleye sebebiyet verenler hakkında ne yapıl
dığına dair Millî Savunma Bakanlığınlan sözlü 
sorusu (6/230) 

BAŞKAN — Sözlü soruyu okutacağım: 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜLÜSÎ 

KÖYMEN (Bursa) — Müsaade buyurur mu-
sunuzl 

BAŞKAN — Buyurun. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HULÛSÎ 

KÖYMEN (Bursa) — Efendim, bu soru Millî 
Savunma Bakanlığına üç gün evvel geldi. Biz | 
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bu soruyu alınca mahallinden hâdise hakkında 
geniş ve etraflı malûmat istedik ve aynı zaman
da, hakikaten soruda bahis konusu olan suçlular 
mevcut ise derhal tahkikat yapılmasını ve neti
cesinin bildirilmesini istedik. 

Takdir buyurursunuz ki, üç gün zarfında 
bir netice almaya imkân yoktur. Müsaade buyu
rursanız bu soru 27 Nisan Birleşimine talik edil
sin, o gün gereken cevabı Heyeti Umumiyenize 
arzederiz. 

BAŞKAN — Soru 28 Nisan Birleşimine te
hir edilmiştir efendim. 

7. — Bolu Milletvekili Kâmil Kozak'ın, An
kara - Bolu - İstanbul şosesinin 240 X 270 nci 
kilometreleri arasında bozulan asfalt kısmının 
inşası için ne miktar para sarf olunduğuna, za
rar varsa müsebbipleri hakkında ne muamele 
yapıldığına, Ankara - İstanbul ana şosesinin ki
fayetli ve iktisada olup olmadığına ve Karayol
ları Genel Müdürlüğünün inşaat sistemi bakı
mından bugünkü çalışma programına dair Ba
yındırlık Bakanlığından sözlü sorusu (6/231) 

BAŞKAN — Kâmil Kozak arkadaşımız bu
rada mı? (Yok sesleri) Soru sahibi arkadaşımız 
bulunmadıkları için gelecek Birleşime talik edil
miştir. 

8. — Zonguldak Milletvekili Suat Başol'un, 
Zonguldak Ticaret ve Ekonomi Müdürlüğü ile 
Maden Umum Müdürlüğü mühenlis kadrolarının 
takviyesi için bir tedbir düşünülüp düşünülme
diğine dair sorusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete'nin sözlü cevabı (6/232) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
1. Zonguldak'ta Ekonomi ve Ticaret Ba

kanlığına bağlı bir ticaret ve Ekonomi Müdür
lüğü mevcuttur. 

Bu müdüriyet mevcut kadro ve imkânlariyle 
havzayı Devlet namına murakabe edememekte 
ve vazife yapamamaktadır. 

2. Keza Ekonomi Bakanlığı Maadin Umum 
Müdürlüğü Mühendis kadrosu da gayet dardır. 
İşletmeye açılan ve açılacak olan maden ocak
larının gerekli formalitelerinin ikmaline bu kad
ro katiyen kâfi değildir. 

Bu yüzden ruhsatname verme işi ve dosyalar 
üst üste durmaktadır. Bu gecikme sırf kadro 
darlığından ileri gelmektedir. 

Bu aksaklıkları önlemek için ne gibi bir ted-
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bir alınmasının düşünüldüğünün Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığınca sözlü olarak açıklanmasını 
saygılarımla rica ederim. 

Zongullak Milletvekili 
Suat Başol 

BAŞKAN — Ekonomi ve Ticaret Bakam. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI MUH
LİS ETE (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, 
Suat Başol arkadaşımızın dediği gibi, iş teşki
latındaki kadrolar münhaldir, buralara arkadaş 
bulamamaktayız. Bilhassa maden murakabesi 
gibi gayet mühim olan bir mevzu üzerinde has
sasiyetle durmak ve murakıplarını bir an evvel 
itmam etmek icabeder. 

Ancak, yine takdir edersiniz ki arkadaşlar, 
bu kadrolar ihtisas kadrolarıdır, buraya tâyin 
edilecek kimselerin mütehassıs ve tecrübeli kim
seler olması iktiza eder. Fakat bugünkü şartlar 
altında maalesef aradığımız elemanı bulama
maktayız. Çünkü bu kimseler ya hususi sahalara 
gitmektedirler veyahut da iktisadi teşekküllere 
geçmektedirler. Vekâletin baremi onları tatmin 
etmeye müsait değildir. Bunun için Bakanlığı
mız, diğer Bakanlıklar gibi, bir meslek baremi 
düşünmekte ve hele bu gibi yerlere kıymetli ar
kadaşlarımızı, daha fazla imkân vermek sure
tiyle, getirmeyi derpiş etmektedir. Söyliyece-
ğim bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Suat Başol, Zonguldak Millet
vekili. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Muhterem 
arkadaşlar, Bakan Bey gayet güzel ifade ettiler. 
Hakikaten bu para ile maden mühendisi bulmak 
gayet güçtür. Yalnız nazarı dikkatinizi celbede-
ceğim nokta çok mühimdir. Memleketin en kuv
vetli serveti, bugün sanayiin tek pırlantası kö
mür olduğuna göre, Devlet namına havzayı kim 
murakabe yapacaktır? Biliyorsunuz ve gazete
lerde daima okumaktasınız, havzada senede 7 - 8 
bin kaza olur. Grizo patlamasından, su baskı
nından ve sair kazalar yüzünden yüzlerce vatan
daş öbür dünyaya göç ederler. Binaenaleyh 
böyle bir durum karşısında Ereğli Kömürleri 
İşletmesini murakabe edecek eleman kimdir? 

Eskiden, maden ocakları hususi ellerde iken, 
Havzai Fatımiye denilen, halk dilinde ise Ma
den Dairesi, diye vasıflandırılan bir daire mev
cuttu. Bütün ferdî teşebbüsler ve sermaye sa-
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ıhipleri ocaklarda gayet dikkatli hareket ederek 
bir iş emniyeti tesis ve maden işlerini organize 
ederlerdi. Bugün aynı havzayı rasyoneL bir 
tarzda tanzim edeceğiz diye devletleştirdik. 
Ereğli Kömürleri İşletmesini sevk ve idare .eden 
umum müdürler böyle bir belâyı başlarından 
atabilmek için mühendisleri evlerine oturttular, 
onlara kömür ve hattâ su verdiler. Bu mühendis
ler meselâ 63 vatandaşın, 40 vatandaşın ölümü 
hâdisesinin müsebbiplerini ortaya koymadılar. 

Şimdi benim bütün istirhamım şudur: İçi
nizde bağrı yanık arkadaşlar da vardır, maden 
arıyacağız, arama ruhsatiyesi istiyeceğiz diyoruz; 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı kadrosunda üç 
tane maden mühendisi var. Türkiye'de 500 ka
za, 63 il ve binlerce nahiye Var, beş bin, on bin 
dosya ortada durmaktadır, bunları kim tetkik 
edecektir? İki madenci arasındaki kavgaları kim 
anlıyacak, il ve ilçelerde bu işleri kim tedvir 
edecektir? Binaenaleyh, memlekette hem ma
den kalkınmasını istiyoruz, hem de bu maden 
kalkınmasında önayak olacak elemanları kadro
suzluktan tensikata tâbi tutmak suretiyle teza
da düşüyoruz. Bugün havza, devlet sermaye
siyle işlemektedir. Orada vazife gören eleman
lar âdeta bir memur gibi çalışmaktadır. İn
şallah böyle bir felâketle karşı karşıya gelinmez, 
fakat böyle bir kaza olduğu zaman o kazayı ya
pan mühendis, 50 - 100 tane vatandaşın ölü-
miyle neticelenebilecek bir kazada, bu işte ih
mali fennî vardır, diye kendi kendini mahkûm 
eder mi, etmez mi? Binaenaleyh bendeniz Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığından bu işi iyi bilen 
bir arkadaş sıfatiyle istirham ediyorum, Zon
guldak'ta bir müdür ve en az beş tane maden 
mühendisinin, merkezde umum müdürlüğün 
emrinde ise bir müdürle yanında asgari 15 ta
ne maden mühendisinin bulundurulmasını istir
ham ediyorum. 

Bugün vilâyetlerimize gittiğimiz zaman, 
«1946 da istida verdik, hâlâ arama ruhsatna
mesini alamadık, 1945 te mniracaatta bulundu
ğumuz halde hâlâ arama müsaadesi istihsal ede
medik» diye yüzlerce, binlerce vatandaş dert 
yanmaktadır. Arzettiğim Bakanlığın üç tane ma
den mühendisi vardır. 

Hulâsa olarak arzediyorum; Zonguldak'ta 
7 - 8 ve Ankara'da da umum müdürlüğün em
rinde asgari 15 maden mühendisinin kadroya ko-
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nıümasmı ve bunların mutlak surette teminini I madde yok. 13 NisanCuma günü saat 15 te top-
arkadaşunızdan rica ediyorum. lanılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

BAŞKAN — Gündemde görüşülecek başka | Kapanma saati : 16,16 

• • <mmm • • 

9. — Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu'nun kadro aylıkları 90 lira veya daha 
az olan yargıç, savcı ve müfettişlerle bu muflam
dan olan memurların sayısına, kadro aylık ve 
miktarlarına 10 sene içindeki tferfi ve kadro du
rumlarına dair olan sorusuna Adalet Bakam 
Rükneddin Nasuhioğlu'nun yazılı cevabı (6/185) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Yargıçlar arasında terfi ve tahvil işlerinde, 

birtakım haksızlıklar olduğundan, öteden beri 
şikâyet edilmektedir. Bilhassa kadroların tev-
ziinde bu şikâyetler daha acıdır. Bu şikâyetle
rin haklı olup olmadığı anlaşılmak üzere aşağı
daki sorulara Adalet Bakanı tarafından yazılı 
olarak cevap verilmesini, saygılarımla, rica ede
rim: 

1. Kadro maaşları 90 lira veya daha az olan 
kaç yargıç, savcı, adalet müfettişi ve bu sınıflar
dan kaç memur vardır? 

2. Her birinin adları ve soyadları nedir ve 
nerelerde vazife görmektedirler? 

3. Bulundukları kadro maaşı kaç liradır, 
aldıkları maaş kaç liradır? 

4. Tl er birinin son on sene içindeki tahvil, 
terfi ve kadro durumları ve bu hususlardaki 
değişiklikler ve bunların tarihleri nedir. 

Konya Milletvekili 
Abdürrahman Fahri Ağaoğlu 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Zat tş. Um. Müdürlüğü 
Sayı. : 

Genel : 
Özel : 2-4924 

7 . IV . 1951 
T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Genel Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğü sözlü 
22 . T . 1951 tarihli ve 1296/2640 sayılı yazıya 
karşılıktır. 

Kadro aylıkları 90 lira ve daha az olan yar
gıç, savcı ve yardımcılariyle müfettişler ve bu 
sınıftan sayılan memurların sayısı, ad ve so-
yadlariyle nerelerde vazife gördükleri, bulun
dukları kadrolarla maaşları miktarı ve tahsis 
tarihlerinin bildirilmesi hakkında Konya Mil
letvekili Abdürrahman Fahri Ağaoğlu tarafın
dan verilen 19 . I . 1951 tarihli dört maddelik 
yazılı sorunun karşılığı ve ilişiği cetvelle defter 
birlikte takdim edilmiştir. 

Gereğinin yapılmasına müsaade Duyurulma
sını saygılarımla rica ederim. 

Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Baş
kanlığının 22 . I . 1951 tarihli ve 1296/2640 sa
yılı yazısiyle alman Konya Milletvekili Abdür
rahman Fahri Ağaoğlu'nun 19 . I . 1951 tarih
li yazılı sorusuna karşılıktır: 

1. Kadro maaşları 90 lira ve daha az olan 
yargıç, savcı ve yardımcılariyle müfettişler ve 
bu sınıftan sayılan memur sayısı ilişik cetvelde 
gösterilmiştir. 

2. Bunlardan her birinin adlariyle soyad
ları ve nerelerde vazife gördükleri birlikte su
nulan defterde yazılıdır. [*] 

3. Bulundukları kadro ile almakta olduk
ları maaş miktarı ve tahsis tarihleri, 2. madde
de zikredilen defterde belirtilmiştir. 

4. Maaş ve kadro maaşlarının tahsis tarih
leri yazılmak şartı ile 4. maddedeki sualden 
feragat edildiği için ilişik defterde istenilen tah
sis tarihleri gösterilmekle iktifa olunmuştur. 

Adalet Bakanı 
r R. Nasuhioğlu 

[*1 (63) büyük sahifeden ibaret olan defter 
dosyasına konulmuş ve soru sahibine de malûmat 
verilmiştir. 
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Kadro ayhklan 90 lira veya dalha az olan yargıç, 

savcı ve müfettişlerte bu sınıflardan olan 
memurlar sayısı. 

(26.3.1951 tarihli duruma göre) 

1 — 90 liralık kadrodan 125 lira maaş: 18 
üst derece olarak alanlar 

sayısı 
> 100 > : 57 
» 90 » : 4 

2 — 80 

3 — 70 

4 ^ - 60 

5 — 50 

6 — 40 

7 - - 35 

» 
» 

> 

100 » 
90 » 
80 » 

90 » 
80 > 
70 » 

80 » 
70 > 
60 » 

70 » 
60 > 
50 » 

60 » 
50 » 
40 » 

50 » 
40 » 

79 
59 
31 
4 

94 
157 
37 
11 

205 
208 
79 
7 

294 
335 
59 

7 

401 
: 37*4 
: 202 
: 6 

681 
: 142 
: 301 

443 
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DÜZELTÎŞLER 

O : L 

56 ncı Birleşim tutanak dergisine bağlı 101 sayılı basmayazıda algıdaki düzeltişler yapıla
caktır : 

Sayfa Sütun Satır Bölüm Yanlış Doğru 

2 
2 
2 
4 
7 
7 

7 
11 

11 

12 

15 
15 
15 
18 
19 
20 
21 
21 
21 
25 
25, 
27 
32 
32 
32 
32 
32 
36 
37 
38 
39 
42 
42 

5 
2 
2 
1 
5 
1 
5 
4 
4 
1 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
5 
5 

22 
27 
36 
38 
9 

15 

33 
27 

30 

5 

6 
15 
32 
32 
11 
37 
9 

19 
35 
15 
27 
34 
25 
31 
32 
43 
48 
36 
40 
22 

9 
11 
27 

H. 

192 

366 
375 
393 
447 
454 

ücret 
faizlerden 
408 109 lira 18 kuruşun 
952 434 717 liranın 
5057 sayılı Kanunla 
sarfedilmeyen 

Lira K. 

75 000 
Hazinece faiz tatbiki... 

alacak hesabın inceJenmefflnde 

yerine getirilmesi 
Lira K. 

1 027 419 31 
106 891 345 46 

1 082 946 913 60 
4598 sayılı Kanun 

279 98 

97 913 30 
1 687 37 

169 518 08 
yapılacak 
vergi komisyonunda 
bakım masrafı 
kanun gereğince 
bonolardan 

93 746 059 40 
123 545 42 

15 748 209 08 
421 332 46 

geçen yıl borçları 
vilâyetler 
iştirak hissesi 

9 398 
1 949 47 

üzere 
faizlerin 
804 159 lira 18 kuruşun 
952 434 417 liranın 
4057 sayılı Kanunla 
sarf ve imha edilmeyen 

Lira K. 

175 000 
Hazinece çıkarılacak bonola
rın iskontosu halinde resmî is-
kontonun hattı nispetinde faiz 
tatbiki... 
alacak hesabına geçirilmesi ica-
bettiği halde Hazine saymanlı-
hğının 1944 hesabının incelen' 
meşinde 

yerine getirilmemesi 
Lira K. 

1 072 419 31 
106 891 354 46 

1 082 964 913 60 
4599 sayılı Kanun 

270 98 
102 

97 913 80 
1 686 37 

169 518 03 
verilecek 
vergi komisyonlarında 
bakım masrafları 
kanunlar gereğince 
Hazine bonolarından 

39 746 059 40 
133 545 42 

15 748 329 35 
421 322 46 

eski yıllar borçları 
vilâyet 
iştirak masrafı 

9 398 51 
1 949 74 
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43 

43 
44 
45, 
46 
46 

46 

46 

47 
49 

2 

2 
2 
2 
2 
3 

3 

4 

5 
3 

20 

43 
5 

34 
13 
34 

37 

37 

9 
10 

467 

482 
485 
510 
520 
523 

523 

11. 
523 
H. 
527 
566 

52 1/2 27/29 566 

posta, telgraf ve telefon masraf
ları 
Millî Tıp Kongresi 
yem bedeli 
nakil vasıtaları 
ve çocuk İslah evleri 

1 536 46 

77 500 

72 394 42 

2 240 
1 207 269 82 

2098 sayılı Kanun gereğince % 
10 1ar «muallim mektepleri in-
saatma yardım» 

54 
57 
59 

61 
62 
63 
64 

67 

2 
',) 
4 

1 
2 

23 
33 
32 

27 
29 

633 
655 
694 
H. 
470 
763 

genel toplanı 
3 

' 2 

8 

20 

776 

7 
M 
4 

kanun gereğince 
iştirak hissesi 

—. 470 

kontrol 

2 650 464 

ithalâttan .alınan muhtelif mad
deler 

posta, telgraf ve telefon ücret ve 
masrafları 
Millî Türk Tıp Kongresi 
yem bedelleri 
nakil vasıtaları masrafları 
ve mahkûm çocuk islâh evleri 

1436 46 
55 000} 
22 500$ 
64 542 
7 852 

12} 
30$ 

2 040 
1 267 269 82 

kanuna göre 
iştirak masraf Lan 

470 —. 
P>. 

740 
tetkik 
toplam 

2 650 454 
B. M. 

4 ithalâttan alman muh
telif İstihlâk Vei'gisi 

i>9<i 

T. B. M. M. Basımevi 


