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Millet Meeüsi 1962 yılı Bütçesinde değişik
lik yapılması hakkındaki kanam teklifinin 
geri verilmesine dair önergesi (2/377, » 
4/299-) 355 

5. — Sorular ve cevaplar 355 
A — Sözlü soruAar 355 
1. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa 

- Ekinci'mn, 1936 senesinde öldürülen va-
. taodaji&r dolayısiyle müsebbipleri hakkın

da yapılan tahkikatın ne safhada olduğu
na ve Hükümetin bu hususta ne düşündü
ğüne (dair Adalet ve İçişleri bakanlıkların
dan sözlü sorusu (6/432) 355:356 

2. — Mardin Milletvekili M. Kâmil Bo-
ra#'m, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhlis 
Ete'nin istifası sebebine ve Bakanlar Ku
rulundaki değişikliklere dair Başbakanlk-
tan sözlü sorusu (6/766) 356 

3. - v ^Malatya Milletvekili Mehmet Sa
dık Eti 'ûln, ^ b i s t a n Belediye Başkanı 
Ahmet Aıakan'a ne zaman ve hangi sebep
lerle işten el çektirildiğine ve hakkında 

yapılan muamele neticesine dair İçişleri Ba
kanlığından sözlü sorusu (6/767) 

4. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-
man Boyacıgiller'in, Cumhuriyet Merkez 
Bankasının 1939 - 1945 yılları arasındaki 
altın stokunun miktarına ve 1945 yılından 
sonraki azalma sebepleriyle halihazır dö
viz durumuna ve döviz açığını kapamak 
için alınan tedbirlere, dış ticaret politika
mızın esaslarına, ithalâta tahdit vaz'edil
diğinin doğru olup olmadığına \e dış ti-
uaret muvazenemizin lehimize dönmesini 
sağlamak üzere ne gibi tedbirler düşünül
düğüne dair Ekonomi ve Ticaret ve Maliye 
bakanlıklarından sözlü sorusu (6/840) 

5. — Zonguldak Milletvekili Abdür-
rahman Boyacıgiller'in, mesken buhranına 
ve kiralara karşı gereken tedbirlerin Dev
let tarafından ele alınmasına, Emlâk Kre
di- Bankasının Ankara'da yapılan apart
manlara tahsis ettiği kredi miktarı ile, 
yapı kooperatiflerine ve dar ve az gelirli 
vatandaşlara yaptığı kredi miktarına, 
Millî Korunma Kanunu muvacehesinde 
mesken ve kira dâvasının bir kül olarak 
halli için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne, 
Namık Kemal Mahallesindeki binaların 
memur ve işçilerden az gelirli olan vatan-
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dağlara kat kat satılması hakkındaki söy
lentilerin doğru olup olmadığına dair Baş
bakanlıktan sözlü sorusu (6/842) 356 

6. — Elâzığ Milletvekili Ömer Faruk 
Sanaç 'm, C. H. P, iktidarı tarafından ya
pılan ilkokullarla iki yıldan beri D. P. 
iktidarı tarafından yaptırılan ilkokulla
rın sayısına, köylerimizin topyekûn ilk
okula kavuşması için bir program hazır
lanıp hazırlanmadığına, köy enstitüleri
nin durumlarına ve bu sene müesseselere 
az öğrenci alındığı yolundaki iddianın 
doğru olup olmadığına dair Millî Eğitim 
Bakanlığından sözlü sorusu (6/807) 356557 

7. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali 
İhsan Sâbis'in, Topkapı Sarayındaki Şah 
İsmail tahtının elimize geçtiği zamanki 
halini muhafaza edip etmediğine ve aynı 
yerde mevcut gümüşten mamul masa 
saatinin bugünkü durumuna dair Millî 
Elitim Bakanı Tevfik İleri 'nin sözlü ce
vabı (6/809) 357:358 

8. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali 
İhsan Sâbis'in, 1952 senesi başından beri 
nerelerde ve hangi tarihlerde askerî uçak 
kazaları olduğuna, bu yüzden uğranılan 
insan ve malzeme kaybına, kazaların se
beplerine ve tahdidi için ne gibi tedbirler 
alındığına, bu sene Hava Harb Okuluna 
ne kadar talebe alındığına ve yedek subay
lardan pilot olmak için müracaat edenle
rin sayısına dair sorusuna Millî Savunma 
Bakanı Seyfi Kurtbek'in sözlü cevabı 
(6/810) 358559 

9. — Mardin Milletvekili Kemal Türk-
oğlu'nun, Ayın Tarihi Dergesinin ne mak
satla yayınlandığına, yıllık masrafının 
Devlete kaça mal olduğuna ve mezkûr der
gide yayınlanan yazılara dair Başbakan
lıktan olan sorusuna Devl'et Bakanı Mu
ammer Alakant'm sözlü cevabı (6/854) 359:365 

10. — Samsam Milletvekili Muhittin 
özkefeli'nin, ziraat makineleri acenteleri
nin protokol esaslarına riayet etmemesi 
yüzünden meydana gelen aksaklıkların önü
nü almak için tamr atelyesi tesisi ve yedek 
parça bulundurulması hususunda ne gibi 
tedbirler alındığına dair sorusuna Tarım 

Sayfa 
Bakanı Nedim ökmen'in sözlü cevabı 
(6/857) 365:36? 

11. — Kars Milletvekili Sırrı Atalay'm, 
Kars' ta mevcut arazi ihtilâflarının sür
atle halli ve mülkiyet haklarının nizam 
altına alınması hususunda ne gibi tetkik
ler yapıldığına ve alman neticelere dair, 
Devlet Bakanlığından sözlü sorusu (6/858) 367 

12. — Zonguldak Milletvekili Abdür-
rahman Boyacıgiller'in, Grev kanunu ta
sarısının bugüne kadar Meclise sevıkedil-
memesi, Zonguldak bölgesinde 1000 ya
taklı bir verem hastanesi yapılmaması ve 
hastalık sigortasının geciktirilmesi sebeple
rine, işçi sigortaları primlerinden teşek
kül eden sermayelerle işçilerin ev sahibi 
olmalarının derpiş edilip edilmediğine, İşçi 
Bankası kurulması ve işsizlik sigortası te
sisi hakkında ne düşünüldüğüne, yeni 
sendikalar kanunu tasarısı ile İş Kanunu
nun tadiline dair tasarısının ne zaman 
Meclise sunulacağına dair Çalışma ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım bakanlıklarından 
sözlü sorusu (6/861) 367 

13. — Zonguldak Milletvekili Abdür-
rahman Boyacıgiller'in, Zonguldak Lima
nını inşa eden Holânda Şirketi ile liman 
işçileri arasındaki ihtilâfın halli için ne 
yapıldığına, bu gibi anlaşmazlıkların ön
lenmesi için Zonguldak Çalışma Müdürlü
ğü Teşkilâtının iş müfettişleriyle takviye
sinin derpiş edilip edilmediğine ve beynel
milel iş yeri ve işçi müfettişleri statülrinin 
memleketimizde tatbik edilmemesi sebep
lerine dair Çalışma Bakanlığından sözlü 
sorusu (6/862) 367:368 

14. — Erzincan Milletvekili Sabit Sa-
ğıroğlu'nun, Tercan'daki Yetiştirme Mek
tebi Müdürü Hilmi Erbuğ'un ne sebeple 
vazifesinden uzaklaştırıldığına dair soru
suna Millî Eğitim Bakanı Tevfik İleri'nin 
sözlü cevabı (6/864) 368570 

15. — Erzincan Milletvekili Sabit SaT 

ğıroğlu'nun, Keşan Hukuk Mahkemesinin 
ne için lâğvedildiğine ve mezkûr mahke
me yargıcı Arif Kart 'm bu suretle açık
ta bırakıldıktan sonra aynı mahkemenin 
tekrar ne için açıldığına daîr sorusuna 
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Adalet Bakanı Osman Şevki Çiçekdağ'ın 
Sözlü cevabı (6/865) 370:373 

16. — Van Milletvekili Ferid Melen'in, 
Van'm Erciş ilçesinin Zeylân mıntakasm-
da bulunan Altındere Harası için istimlâk 
edilmiş ye edilmekte olan emlâk ve arazi 
bedellerinin mülk sahiplerine ödenmemesi 
için bir emir verilip verilmediğine, veril
mişse sebeplerine dair Maliye ve Tarım 
bakanlıklarından olan sorusuna Maliye 
Bakanı Hasan Polatkan'ın sözlü cevabı 
(6/869) 374:375 

17. — Zonguldak Milletvekili Abdür-
rahman Boyacıgiller'in, Kore'de savaşan 
Türk er ve subaylarının memleketlerinde-
kilerle parasız muhaberelerinin sağlan
ması için bir teşebbüs olup olmadığına ve 
Türk Tugayının altı ayda bir değiştiril
mesine tevessül edilmemesi sebebine dair 
Millî Savunma Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/870) 375 

1.8. — Erzincan Milletvekili Sabit Sa-
ğıroğlu'nun, Malatya - Kemaliye - Erzin
can ve Sivas - Koçgiri - Kuruçay - Erzin
can yollarının inşasına ne zaman başlana
cağına, Refahiye - Kemah yolundaki inşa
atı sınaiye için tahsisat verilip verilmiye-
ceğine, Dumanlı veyahut Cehesoy istas
yonları civarında Fırat Nehri üzerinde 
bir köprü yapılıp yapılmıyacağına dair 
Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu 'nun 
sözlü tfevabı (6/872) 375:376 

19. — Erzincan Milletvekili Sabit Sağır-
oğlu'nun Tercan'da Hükümet konağı yap
tırılması için 1953 yılı Bütçesine tahsisat 
konulup konulmadığına dair sorusuna İç
işleri Bakanı Etem Menderes'in sözlü ce
vabı (6/873) 376:377 

20. — Zonguldak Milletvekili Abdür- | 
rahman Boyacıgiller'in, İstanbul'da mün
teşir büyük gazetelere dair Adana Demok
rat Parti kongresinde bâzi iddialarda bu
lunan İzmir Milletvekili Cihad Baban'in 
sözleri karşısında Hükümetin ne düşündü
ğüne dair Başbakanlıktan sözlü sorusu 
(6/874) 377 

21. — Yozgad Milletvekili Avni Do
ğan'm, Alaca - Mamure - Zile istikame
tinden Kümbet ovasının Zile ve Alaca şo- | 
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sesine; Yozgad - Sorgun - Çekerek - Tp- t i 

kad istikametinden Artova 'nın her iki ci- v 
netteki ana yollara raptının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Başbakanlıktan olan 
sorusuna Bayındırlık Bakanı Kemal Zey
tinoğlu'nun sözlü cevabı (6/875) 377:378 

22. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri 
İşeri'nin, taşıt kazalarını önlemek için ne 
gibi tedbirler alındığına dair sorusuna İç
işleri Bakanı Etem Menderes'in sözlü ce
vabı (6/876) 378:380 

23. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri 
İşeri'nin, memleketimize ithal edilmekte 
olan otomobil ve traktör sayısının tahdidi 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığından sözlü so
rusu (6/877) 380 

24. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali 
İhsan Sâbis'in, kayıtsız ve şartsız serbest 
ithal müsaadesinin ne zaman verildiğine, 
bu usul cari iken lüks eşyanın memleketi
mize ithaliyle döviz israfına sebebiyet ve
rileceğinin ve ithal taleplerinin tetkik ba
hanesiyle uzun müddet elde tutulması sure
tiyle suni pahalılık yaratılacağının dü
şünülüp düşülmediğine ve her nevi inşaat, 
sanayi ve ziraat alet ve malzemesinin her 
zaman için kati ve muteber olmak üzere 
serbest ithallerine karar verilip verilmi-
yeceğine dair Ekonomi ve Ticaret Bakan
lığından sözlü sorusu (6/878) 380:381 

25. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali 
İhsan Sâbis'in, Orman Umum Müdürlüğü 
tarafından Kızılcahamam, Abant Gölü ve 
sair mahallerde yapılmış olan binalar ve 
köşkler için hangi yıllarda, ne miktar para 
sarfedildiğine ve mevzuata aykırı olarak 
yapılan lüzumsuz bu sarfiyattan dolayı 
müsebbipleri hakkında bir muamele ya
pılıp yapılmadığına dair Tarım Bakanlı
ğından sözlü sorusu (G/879) 381 

26. — Sivas Milletvekili Şevki Ecevit'in, 
il ve ilçeler dışında bulunan köy okulla
rının vilâyet itibariyle adedi ile halen 
esaslı surette tamire muhtaç olanlarının 
miktarına, öğretmen okulu mezunu öğ
retmenlerden bu okullarda vazife alanlar 
bulunup bulunmadığına, 1951 - 1952 ders 
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yılındaki mezun sayısına ve İra okulların 
tamamınım teftiş görüp görmediğine dair 
Millî Eğitm Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/8Ö0) 381 

27. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri 
İşeri'nih, Balıkesir *de yeni açılan hastane
de göz ve kulak koğuşları boş olduğu hal
de dahiliye koğuşunda ikişer kişinin bir 
arada yatırılması sebebine, vazifeli dok
torlardan üçüne aynı ay içinde izin verilme
sinin doğru olup olmadığına ve bu gibi I 
idaresizliklere sebep olanlar hakkında ne 
muamele yapıldığına dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/881) 381 

28. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri 
İşeri 'nin; Bandırma - İstanbul ve Karade
niz hattında işliyen vapurlarda biletsiz se
yahat etmek mecburiyetinde kalan yolcu
lardan alman iki misil cezalı bilet ücreti
ne, İstanbul, Marmara ve Karabiga sefer
leri için daha büyük ve yollu bir gemi tah
sisinin mümkün olup olmadığına ve De
nizcilik Bankasının maaşlı ve ücretli me
murlarına yapılacak zamma dair Ulaştır
ma Bakanlığından sözlü sorusu (6/882) 381 

29. — Diyarbakır Milletvekili Mustâfa 
Ekinci'iiin, 1952 senesinde kaç adfcd ve 
nerelerde orta mektep açıldığına, bunlar
dan koç tanesinin Doğu illerine isabet et- | 

Sayfa 
tiğine ve Diyarbakır'ın Lice ve Çermik 
ilçelerinde orta mektep açılmasına neden 
müsaade edilmediğine, 1951 ve 1952 yılla
rında Doğu illerinde kaç aded köy okulu 
yaptırıldığına dair Millî Eğitim Bakanlı
ğından sözlü sorusu (6/883) 381 

30. — Yozgad Milletvekili Avni Do-
ğan'm, Sorgun İlçesinin bâzı köyleriyle 
Boğazlıyan, Yerköy ve Merkez ilçelerinin 
birçok köylerinde Hazine namına tesbit, 
tescil ve göçmenlere tahsis olunan yerli 
halka ait topraklar hakkında bir tedbir 
alınmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/884) 381 

31. — Kars Milletvekili Sırrı Atalay'-
ın, Sarıkamış ve Göle ilçelerinin bâzı köy
leri ile Erzurum İli arasında devam eden 
hudut ihtilâfının halli için ne düşünüldü
ğüne dair İçişleri Bakanlığından sözlü 
sorusu (6/886) 381 

B — Yazdı sorular 3&2 
1. — Van Milletvekili Ferid Melen'in, 

Türkiye Emlâk ve Kredi Bankasının 1951 
ve 1952 yıllarında mesken inşası için yap
tığı ikrazat miktarı ile aynı yıllar zarfın
daki !% 7 faizli ikrazatm tutarına ve !% 5, 
'% 7 faizli olmak üzere 25 bin liradan fazla 
kredi almış olanlara dair sorusuna Maliye 
Bakam Hasan Polatkan'm yazılı cevabı 
(6/844) 38fc 
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i — GEÇEN TUTACAK ÖZETİ 

Birinci oturum 
Milletvekillerinden mürekkep bir heyeti Hin-

oÜSföh'ı ziyarete daveti mutazamnun Hindis
tan Büyükelçiliği mektubu, okundu. 

İzmir Milletvekili Pertev Arat'in, Belediye 
Kanununun 15 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine ve 16 neı maddesinin birinei fıkrasının 
değiştirilmesine dair olan kanun teklifi, talebi 
üzerine geri verildi. 

Gündemde bulunan kanun, teklifi ve tasa-
Hİatttnm, sofulardan önce görüşülmesi hakkın
daki önergeler, kabul olundu. 

Maraş Milletvekili Ahmet Bozdoğan'ın; 
Zonguldak Milletvekili Hüseyin Balık'in; 
Ordu Milletvekili Naşifc Fırat 'm; 
Seyhan Milletvekili Mahmut Kibaroğlu'nun; 
Bfleeîk Milletvekili îsmafl Aşkın 'in; 
İzmir Milletvekili Behzat Bilgin'in; 
İzmir Milletvekili Sadık Giz 'in; 
Muş Milletvekili Ferit Kılmçlar'm; 
Kırklareli Milletvekili Sıtkı Pekkip'in; 
Sin<d& Milletvekili Server Semuneuoğlu'nun; 
Bilecik Milletvekili İsmail Aşkın'm ve, 
Çankırı Milletvekili Celâl Otman'm milletve

killikleri dokunulmazlıklarının kaldırılmamasma 
dair Karma Koalisyon raporları, kabul olundu. 

Veteriner Fen Memuru Kasım Peker'in lise 
diplodasına mütaallik 2544 sayılı kararın kaldı
rılmasına mahal olmadığına dair Dilekçe Komis
yonu raporu, kabul edildi. 

Posta Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğü 1948 yılı Kesinhesabı Kanunu ile, 

1952 Bütçe Kanununa bağlı A/ l işaretli cet̂  
velde değişiklik yapılması hakkındaki kanun, ka
bul olundu. 

Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku'nun 
Deniz Tahmil ve Tahliye Cemiyeti Teavün San
dığının tasfiyesi hakkındaki kanun teklifinin 
reddine dair Adalet Komisyonu raporu, kabul 
edildi. 

Diyarbakır Tekel İdaresi Başjmüdürü iken 
tekrar emekliye sevkedilmiş bulunan Saffet Kâh-
yaoğlu'nun emeklilik işlemi hakkındaki 1406 
No. lu karara dair Dilekçe Komisyonu raporu 
üâermde bir müddet görüşüldükten sonra dikka
te alınan önerge üzerine raporun müzakeresi ge
lecek birleşime bırakıldı. 

Emir ve Seyis Enleri h'afkkrndaki kanun tek
lifi üzeninde bir müddet görüşüldü. 

Birleşime aara verildi. 

İkinci oturum 
Emir ve Seyis Enleri hakkındaki kanun tek

lifinim tümü üzerindelki görüşaneler yöter gö
rülerek maddelere geçildi. Birinci' madde üze
rinde bir müdidet görüşüldü. 

22 . XII. 1952 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime «on reri*di. 

Ba^kanvekili Kâtip 
Manisa M&tetvefcili Boiu Mitletvskit* 

M. Kurbanoğlu 1. Gülez 
Kâtip 

Çanakkale Milletvekili 
ö. Mart 

Sonüttr 

Sözlü sorular 
1. — Sinob Milletvekili Muhtar Aear'ın, 

İstanbul imar plânma göre yeşil sahaya tesa
düf eden bir arsanın satış mevzuunun tetkiki 
içdn bu husustaki evrakın daimî komisyona na
sıl ve ne sebeple gönderildiğine dair sözlü so
ru önergesi, İçişleri Bakanlığına (gönderilmiş
tir. (ft/909) 

2. — Sinob Milletvekili Muhtar Acar'ın, 
1551 ve 1952 sinelerinde İstanbul Sergisinde Şe
hir Meclisi üyelerinin vazifelendirildiğinin doğ
ru olup olmadığına, ayrıca kaç kişinin istihdam 
edildiğine ve bunlara üeret, yevmiye ve geee 

mesafei namı altnilda ne kadar para, Ödendiği
ne <kdr sözlfc soru önerğeii, İçişleri Başkanlığı
na gönderilmiştir. (6/910) 

Yazılı Sorular 
1. — Kocaeli Milletvekili Ekrem Alican'm; 

Toprak Mahsulleri Ofisinin hâlen Hafine kefa
letini haiz bonolarla Merkez Bankasına ne ka
dar borçlu olduğuna ve bu borcun yrlî&ra isabet 
eden miktarına, ofisin bugüne kadar sattığı hu
bubattan borçlarına karşılık ne kadar alacağı ol-
duğun* ve hububat dışındaki stoklarının ne
lerden ibaret öklttğttna dair yazılı soru önergesi,* 
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B : 20 22.12 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. 1 

2.— Erzincan Milletvekili Ziya Soylu'nun; 
Erzincan'ın Başköy, Tercan'ın Karakulak ve 
Mans bucaklarını Pekeriç ve Tercan Demir- j 

Teklifler 
1. — Çorum Milletvekili Baha Koldaş ve iki 

arkadaşının, Köy Kanununa bâzı maddeler ek
lenmesine ve 46 ncı maddesinin değiştirilmesi
ne ve bu kanunun bâzı maddelerinin kaldırılma
sına dair 5672 sayılı Kanunun ek 1 nci madde
sinin 1 nci fıkrası ile geçici maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi (2/471) (İç
işleri Komisyonuna) 

2. — İzmir Milletvekili Pertev Arat'm, 
Belediye Kanununun 15 nci maddesine bir fık
ra eklenmesine ve 17 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi (2/472) (İçişleri Ko
misyonuna) 

3. — Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit 
Tarakçıoğlu'nun, Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nununa ek kanun teklifi (2/473) (Tarım, İçiş
leri, Adalet, Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 

Tezkere 
4. — Devlet Demiryolları ve Limanları İş

letme Genel Müdürlüğü 1949 Bütçe yılı Kesin-
hesabma ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğu-

BAŞKAN — Yoklama yapacağız efendim. 
Yoklamayı tam yapıyoruz. Lütfen mevcut bu

lunan arkadaşlar işaret buyursunlar. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum efendim. 
Zaptı sabık hakkında Zonguldak Milletve-
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yolu istasyonlarına bağlıyacak olan Karasu T̂ ze-
rindeki Kızılmağara mevkiindeki köprünün in
şaatına ne vakit başlanılacağına dair yazılı so
ru önergesi Bayındırlık Bakanlığına gönderil
miştir. (6/908) 

XEN KÂĞITLAR 

na dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/416) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

Raporlar 
5. — Ankara Milletvekili Cevdet Soydan ve 

Gazianteb Milletvekili Ali Ocak'm, Ulusal Bay
ram ve Genel Tatiller hakkındaki 2739 sayılı 
Kanunun ikinci maddesinin D ve E fıkralarının 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/370) (Gündeme) 

6. — İstanbul Milletvekili Fuad Köprülü ve 
203 arkadaşının, Anayasa teklifi ile İzmir Mil
letvekili Zühtü Hilmi Velibeşe ve 185 arkadaşı
nın, 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun ye
niden meriyete konulmasına dair kanun teklifi 
ve Anayasa Komisyonu raporu (2/H9, 469) 
(Gündeme) 

7. — Zonguldak Milletvekili Rifat Siviş-
oğlu'nun, Bâzı Kisvelerin Giyilemiyeceğine dair 
Kanunun birinci maddesinin değitirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Îçileri Komisyonu raporu 
(2/435) (Gündeme). 

kili Hüseyin Balık söz istiyor. Buyurun. 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Özür di

lerim. Sayın Fevzi Lûtfi bir oturumda burada 
konuşan arkadaş hakkında «Kürsünün seviye
sini düşürdüler.» demiş, ve bu sözünün ondan 
evvel konuşanlara da şâmil olduğunu sölemiş. 
Kendisiyle görüştüm, sözüm evvelkilere raci de-

2. — HAVALE ED 

B Î E Î N C İ Ö T Ü R Ü M 
Açlma saati : 15,15 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 
KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Ahmet Morgil (Bize). 

3. — YOKLAMA 

— 364 -



B : 20 22,12.1962 O : 1 
ğildir, yalnız konuşana aittir dedi. Bunu arz- I HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Bunun 
etmek istiyorum. hakkında bir önerge takdim etmiştim, tüzük mu-

FEVZİ LÛTFt KARAOSMANOĞLU (Ma- cibince söz alıp kürsüde söylemeniz lâzımdır, de-
nîsa) — A m a kürsüye getir demedim Hüseyin diler. 
Bey. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — İdareci Üyeler Kurulunun Büyük Mil- I 
let Meclisi 1952 yılı Bütçesinde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun teklifinin geri verilme
sine dair önergesi (2/377, 4/299) 

19 . X I I . 1952 
Yüksek Başkanlığa 

Büyük Millet Meclisi 1952 yılı Bütçesinde de- | 

1. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa Ekin- \ 
ci'nin, 1936 senesinde öldürülen vatandaşlar do- \ 
layisiyle müsebbipleri hakkında yapılan tahki- \ 
katın ne safhada olduğuna ve Hükümetin bu \ 
hususta ne düşündüğüne dair Adalet ve İçişleri \ 
bakanlıklarından sözlü sorusu (6/432) ı 

26 . V I I . 1951 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devri sabıkta Şark vilâyetlerinde yaşıyaıı in
sanları kap kara göstermek arzu ve gayesiyle 
takip edilen kötü ve sakim siyaset icabı olarak 
zamanın Umumi Müfettişi Abidin özmen'in, 
1936 senesinde öldürttüğü vatandaşlar için Hü
kümetin ne düşündüğünü öğrenmek isterim. 

1. 1950 Haziran ayında haklarında takibat 
yapılması için Adlet Bakanlığına takdim et
tiğim yazı ne neticeye bağlandı? 

2. Bir seneden beri tahkikat yapılmasına ve 
yüzlerce şahidin ifade vermesine rağmen henüz 
fiilî bir hareke neden yoktur? 

3. Adalet Bakanına takdim ettiğim yazıda 
ayrı ayrı yerlerde öldürülen vatandaşlar için 
sanık diye kimse tevkif edilmiş midir? 

4. öldürüldüğü iddia edilen vatandaşlar 
hakkında bir suç isnadı mevcut mudur? Varsa 
nelerdir. ? 

5. Muhtelif yerlerde her gün sürü halinde 
Öldürülmüş olan vatandaşlar için zamanın ik- | 

KAMUTAYA SUNUŞLARI 

ğişiklik yapılması hakkındaki 2-377 sayılı kanun 
teklifimizin geri verilmesini saygı ile rica ede-

. riz. 
İdareci Üye 

Kütahya Milletvekili 
İhsan Şerif özgen 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 
Gündeme devam ediyoruz efendim. 

j tidarınm bir mesuliyet payı yok mudur? 
j 6. Bu facia tabloları neşren dahi zamanın 
\ Hükümetinin nazarında serilmiş olmasına rağ-
I men lâkayıt kalmaları suç teşkil etmiz mi? 
| 7. Hakkında tahkikat yapılmakta olan Abi-
i din özmen 'in ve refiki cürümlerinin harice kaç

mamaları için bir tertibat alınmış mıdır? 
8. Zamanın facialar kahramanları ayakta 

zinde dururken maktullerin akraba ve taallûkatı 
arasında bilhassa muhitlerinde samimî bir em
niyet ve huzurun teessüsüne imkân görüyor 
musunuz? 

Yukarda sekiz madde ile arzettiğim husus
ları Adalet ve İçişleri Bakanlarının sözlü ola
rak cevaplandırmalarını saygılarımla rica ederim. 

Diyarbakır Milletvekili 
Mustafa Ekinci 

BAŞKAN — Söz içişleri Bakanınmdır. 
İÇİŞLERİ BAKANI ETEM MENDERES 

(Aydın) — Bu soruya Adalet Bakanı ile birlik
te cevap vereceğiz. Adalet Bakanı şimdi burada 
yoktur. Birlikte cevap vermek üzere hazırlan
maktayız. Müsaadenizi rica edeceğim. 

BAŞKAN — Haftaya mı, yılbaşına mı? 
İÇİŞLERİ BAKANI ETEM MENDERES 

(Aydın) — Yılbaşına.. 
BAŞKAN — Adalet Bakanı ile birlikte ha

zırlanıp cevap vermek arzusunu gösteriyorlar... 
I (Sağdan «Adalet Bakanı burada» sesleri) 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR 
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SOJSTAFA EKÎNCÎ (Diyarbakır) — Çar

şambaya tatil var. 
BAŞKAN — Tatil diye bir şey tekarrür et

miş değildir, önümüzdeki birleşime bırakıyo
rum «fendim. 

2. — Mardin Milletvekili M. Kâmil Boran'm, 
Ekonomi ve Ticaret Bakanı MuhUs Ete'nin isti
fası sebebine ve Bakanlar Kurulundaki değişik
liklere dair Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/766) 

26 . 6 . 1952 
Özeti: Ekonomi ve Ticaret Ba
kanı Muhlis Ete'nin istifası se
bebi ve Bakanlar Kurulundaki 
değişiklikler hakkında sözlü 
soru. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1. Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından çeki

len Profesör Muhlis Ete'nin Yunanlılarla olan 
Balıkçılık Anlaşmasını tasvip etmemesi ve bu
nu memleket iktisadiyatı bakımından mahzurlu 
görmesi sebebiyl'e istifa ettiği söylenmektedir. 
Profesör Ete'nin istifası; 

2. Bakanlar Kurulundaki değişikliklerin 
T. B. M. Meclisinin uzun bir tatile girmesi aka
binde yapılması s-ebepleri nelerdir? 

Bu sorunun Başbakan tarafından sözlü ola
rak cevaplandırılmasını saygı ile rica ederim. 

Mardin Milletvekili 
M. Kâmil Boran 

DEVLET BAKANI MUAMMER A^AKANT 
(Zonguldak) — Efendim, sözlü soru Başbaka
nın şahıslarını yakînen ilgilendirmektedir. 
Onun için bu soruya şimdilik cevap ver»emiye-
ceğiz. Bunu arzederim. 

BAŞKAN — Başbakan bulunmadıkları için 
soru, gelecek birl'eşime bırakılmıştır. 

Gündeme devam ediyoruz. 
ATIP TOPALOĞLU (Ordu) — Cevap ver-

miyecektir de o halde kürsüye niye çıktı? 
BAŞKAN — Başkanlığın vazifesi dâhilin

de olmıyan işi bizlerden sormamanızı rica ede
rim. 

3 . — Malatya MiUetvekiU Mehmet Sadık 
Eti'nin, Elbistan Belediye Başkanı Ahmet An-
kan'a ne zaman ve hangi sebeplerle işten el çek-
tirildiğine ve hakkında yapılan muamele neice-

. 1952 O : 1 
sine dair İçişleri Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/767) 

BAŞKAN — Mehmet Sadık Eti buradalar 
mı? (Yok sesleri) Soru sahibi arkadaşımız bura
da bulunmadıkları için gelecek birleşime kalmış
tır.. 

•-/. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Cumhuriyet Merkez Bankasının 
1939 - 1945 yılları arasındaki altın , stokunun 
miktarına ve 1945 yıhndan sonraki azalma se
bepleriyle halihazır döviz durumuna ve döviz 
açığını kaplamak için alınan tedbirlere, dış tica
ret politikamızın esaslarına, ithalâta tahdit 
vaz'edildiğinin doğru olup olmadığına ve dış ti
caret muvazenemizin lehimize dönmesini sağla
mak üzere ne gibi tedbirler düşünüldüğüne da
ir Ekonomi ve Ticaret ve Maliye bakanlıkların
dan sözlü sorusu (6/840) 

BAŞKAN — Abdürrahman Boyacıgiller bu
radalar mı? (Yok sesleri) Soru sahibi arkadaşı
mız bulunmadıkları için gelecek birleşime kal
mıştır. 

.5. - - Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller 'in, mesken muhnanına ve kiralara 
karşı gereken tedbirlerin Devlet tarafından ele 
alınmasına, Emlâk Kredi Bankasının Ankarayda 
yapılan apartmanlara tahsis ettiği kredi miktarı 
ile, yapı kooperatiflerine ve dar ve az gelirli va
tandaşlara yaptığı kredi miktarına, Millî Ko
runma Kanunu muvacehesinde mesken ve ki
ra dâvasının bir kül olarak halli için ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne, Namık Kemal Mahal
lesindeki binaların memur ve işçilerden az ge
lirli olan vatandaşlara kat kat satılması hak
kındaki söylentilerin doğru olup olmadığına 
dair Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/842) 

BAŞKAN — Beşinci soru da yine Abdür
rahman Boyacıgiller arkadaşımızındır. Bulun
madıklarından dolayı gelecek birleşime kalmış
tır. 

6". — Elâzığ Milletvekili Ömer Faruk 8a-
naç'ın, C. H. P. iktidarı tarafından yapılan 
ilkokullarda iki yıldan beri D. P. iktidtan tara
fından yaptırılan ilkokulların sayısına, köyle
rimizin topyekûn İlkokula kavuşması için bir 
program hazırlanıp hazırlanmadığına, köy ens
titülerinin durumlarına ve bu sene bu müessese-

— 306 — 



B : 20 22.: 
lere az öğrenci alındığı yolundaki iddianın doğ
ru olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanlir 
ğindan sözlü Sorusu (6/807) 

BAŞKAN — Soru sahibi arkadaşımız Ömer 
Pâruk Sanaç burada bulunmadıklarından soru 
gelecek birleşime kalmıştır. 

7. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali İh
san Sâbis'in, Topkapı Sarayındaki Şah Ismaü 
tahtının elimize geçtiği zamanki halini muha
faza edip etmediğine ve aynı yerde mevcut gü
müşten mamul masa saatinin bugünkü duru
muna dair sorusuna, Millî Eğitim Bakanı Tev-
fik tleri'nin sözlü cevabı (6/809) 

BAŞKAN — Soruyu okuyoruz : 

24 . IX . 1952 
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sözlü sorularıma Millî Eğitim Ba
kanlığı tarafından Meclis kürsüsünde cevap ve 
izahat verilmesini dilerim : 

1. Geçen sene Mecliste, Topkapı Sarayında
ki Şah İsmail tahtının kıymetli taşlarının sö
küldüğü idda olunmuştu. Bu iddia, o zaman 
Meclisi tatmin edecek surette tenvir edilmedi. 
Millî Eğitim Bakanlığının bu hususta tahkikat 
yaptırarak Meclisi tenvir etmesini dilerim. Mez
kûr taht, vaktiyle elimize geçtiği halini, bugün 
muhafaza ediyor mu? Kaybı varsa nelerdir? Ve 
sebebi? 

2. Topkapı Sarayında, saltanat devrinde 
Trabzon'lu bir Türk sanatkârının yapmış oldu
ğu gümüşten mamul büyük bir masa saati bulun
duğu, su ile işliyen bu saatin üzerinde şellâle-
ler, havuzlar, bâzı hayvan heykelcikleri bulun
duğu haber alınmıştır. Böyle bir saat var mı, 
ve bugün ne haldedir? Ecnebilerin dikkatini 
çekebilecek değerde olduğu söylenen, bugün ay
nı suretle işliyebiliyor mu? Ve ziyaretçilere gös
teriliyor mu? 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Gl. Ali thsan Sâbis 

BAŞKAN — Söz Millî Eğitim Bakanınmdır. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFÎK İLERİ 

(Samsun) — 1. Topkapı Sarayı eşyası 19?6 
yılında Hükümet tarafından teşkil olunan bir 
tahrir komisyonu marifetiyle birer birer tesbit 
edilmiş ve defter ve zabıtlar Müze İdaresine de
vir ve tesHm olunmuştur. Şah İsmail'in «Tahtı 
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Keykâvus» adı ile de anılan Hintkârî tahtının 
1926 tarihli komisyon defterlerinden kaydolu
nan evsafı eski arşiv kayıtlarına da uymaktadır. 
Binaenaleyh mezkûr taht elimize geçtiği zaman
ki halini muhafaza etmektedir, bâzı taşlarının 
söküldüğü varit değildir. Ancak tahtın ayakla
rının etrafından düşmüş olan 6 Sm. uzunlukta 
kırmızı mineli ve üzerinde 9 -zümrüt, 4 inci bu
lunan bir pafta, üzerinde 4 inci, bir zümrüt bu
lunan altın bir çiçek, muhtelif cesamette 24 aded 
inci, ufak bir zümrüt ayrıca muhafaza olun
maktadır. 

2. Topkapı Sarayı Müzesinin evvelce Hazi
ne Dairesinde teşhir olunurken sonraları Saat
ler Bölümüne nakledilmiş bulunan 4096 envan
ter numaralı saat gümüşten olmayıp bronzdan 
mamuldür. 1889 yılında Paul Garnier (Pol Gar-
niye) adında bir Fransız tarafından yapılmıştır. 
Üzerinde saat işledikçe şelâle şekli meydana ge
tiren bir tezyinat ve 24 Sm. irtifamda, altın yal
dızlı ve saat işlerken hareketler yapan bir fil 
heykelciği vardır. Bu saat halen sözü geçen Sa
atler Dairesinde teşhir edilmekte ve işler bir du
rumda bulunmaktadır. 

Bu vesile ile şunu sarahaten ve memnuniyet
le ifade etmek isterim ki müzelerimizde bahis 
mevzuu olan tahttan ve saatten çok daha kıy
metli binlerce eser mevcuttur ve bütün bu eser
ler büyük bir dikkat ve itina ile saklanmaktadır. 
Şimdiye kadar kayda değer bir hırsızlık hâdi
sesi olmamıştır. Müzelerimizde vazife alan bü
tün elemanlarımızın dürüstlüğüne, millî emanet
leri muhafaza hususundaki titizliklerine tama
men güvenmekteyiz. 

ALİ İHSAN SÂBİS (Afyon Karahisar) — 
Millî Eğitim Bakanının vermiş olduğu izahata 
teşekkür ederim. Bizim içimizde bir ukde teşkil 
ediyordu. Geçen seneki sual de cevapsız kalmıştı: 
Taşlar çalındı, deniyordu. Bugünkü izahat ile 
gerek Meclis ve gerek efkârı umomiye tatmin 
edilmiş oluyor. Millî Eğitim Bakanı izahat ver
diler, tahtın ayakları kırılmış, bâzı taşları alın
mış, başka yerde saklanıyormuş. Bunu hali as
lisine irca ederek taşları da taht üzerinde mu
hafaza etmeleri daha muvafık olur, kanaatinde
yim. Millî Eğitim Bakanından bunu temin etme
sini rica ederim. 

Saate gelince: Bunu İstanbul'da az çok cid
di yazı yazar bir gazetecinin yakısında okudum. 
Trabzonlu bir sanatkâr yaptı diye yazmıştı, gü-
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müş falan demişti. Demek ki, bir Fransız tara- 1 
fmdan yapılmış. Bunun da bu suretle meydana 
çıkmış olması şayanı teşekkürdür. Yalnız bu 
saati, seyyahların görebileceği yerde ve daima 
işler bir halde bulundurmak da faydadan hali 
değildir. Bu husus hakkında da Millî Eğitim. 
Bakanının dikkatini celbederim. 

BAŞKAN — Gfündeme devam ediyoruz. 

8. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali İh
san Sâbis'in, 1952 senesi başından beri nere
lerde ve hangi tarihlerde askerî uçak kazaları ol
duğuna, bu yüzden uğranılan insan ve malzeme 
kaybına, kazaların sebeplerine ve tahdidi için 
ne gibi tedbirler alındığına, bu sene Hava Harb 
Okuluna ne kadar talebe alındığına <ve yedek su
baylardan pilot olmak için müracaat edenlerin 
sayısına dair sorusuna Millî Savunma Bakanı 
Seyfi Kurtbek'in sözlü cevabı (6/810) 

BAŞKAN — Önergeyi okuyoruz. 

20. IX . 1952 
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1952 senesi yaz aylarında, Eskişehir, İstan
bul ve sair mahallerde dikkati çekecek miktar
da, mütaaddit ve mühim kayıplı askerî uçak ka
zaları olmuştur. Millî Savunma Bakanlığınca 
aşağıdaki sözlü sorularıma Meclis kürsüsünde 
cevap ve izahat verilmesini dilerim: 

1. 1952 senesi başından Kasım ayma kadar 
nerelerde ve hanigi tarihlerde askerî uçak kaza
ları olmuştur? 

2. Bu kazalarda, her birinde ayrı ayrı in
san ve malzeme kayıpları nelerden ibarettir? Ha
rap olan uçakların bedelleri nedir? 

3. Bu kazaların her birinin sebebi nedir? 
Bunlar hakkında ne zaman tetkika't yapılmış ve 
bu tahkiklerin neticeleri nedir? Suçlu görülen
ler hakkında ne muamele yapılmıştır? I 

4. Böyle kabaların imkân nispetinde tahdi
di için ne tedbir alınmıştır? I 

5. Şehitlerin ailelerine ne zaman ve ne ka
dar tazminat verilmiştir? I 

6. Bu sene Hava Harb Okuluna ne kadar I 
talebe kayıt ve kabul edilmiştir? Eylülde ilân I 
edildiği veçhile yedek subaylardan 6 sene gönül- I 
lü pilot olmak için kaç talip çıkmıştır? Her iki I 
hususta, talipleri çoğaltmak için yeniden ne gi- | 
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bi tedbirler düşünülmektedir? 

Afyon Kara'hiöar Milletvekili 
[ Q\. Ali İhsan Sâbis 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI SEYFÎ KURT-
BEK (Ankara) — Sayın arkadaşlar, Sayın Ge
neral Ali İhsan Sâbis'in suallerine cevap arze-
diyorum: 

1. 1952 yılı başından 1 Kasım 1952 ye ka
dar muhtelif tarihlerde uçak kazaları olmuştur. 

2. Bu kazaların bir kısmı pilotaj hataların
dan, bir kısmı ise malzeme hatalarından vukua 
gelmiştir. 

3. IBu kazalardaki insan kaybı 9 şehit, 2 
ağır, 12 hafif yaralıdır. 

Malzeme kaybına gelince, yardım olarak alı
nan tayyarelerin bedelleri üzerinde bir fikir yü
rütecek durumda değiliz. Yalnız hasara uğrı-
yan tayyarelerin tamir ve amortisman tutarları 
900 bin lira kadardır. 

4. Kazalar, tahkik heyetleri tarafından usu
lüne göre incelenmekte ve verdikleri raporlara 
göre de suçlu görülenler hakkında kanuni mu
amele .yapılmaktadır. 

5. Kazaların azaltılması için devamlı çalış
malar vardır. Kazalarda teöbit edilen husus
lar derhal ilgililere bildirilir. Ayda iki defa 
bütün uçucu ve bakım personelinin iştirakiyle 
toplantılar yapılır. Bunlarda, yalnız bizdeki 
kaza ve kırımlar hakkında değil, bu hususta 
Amerikalıların neşrettiği dergilerdeki hâdise
ler üzerinde de konuşmalar yapılır. 

Bu suretle varılan neticeler bütün komutan
lıklara bildirilir. Bu tedbirler sayesinde kaza 
ve kırım nispetlerinde bir düşüş müşahede edi
liyor. Yeni aldığımız jet tayyarelerine intibak 
çok başarılı olmuştur. Bizim gibi bunları yeni 
alan diğer memleketlere nispetle tayyarecileri
miz bu hususta üstün başarı göstermişlerdir. 

Şehit ailelerine kanunun emrettiği yardım
ların yapılmasında âzami dikkat gösterilmek
tedir. Bu hususta bir şikâyet vâki olmamış
tır. Bundan başlka mevcut yardımlaşma sistemi 
ile de bir yardım yapılmaktadır. 

Hava okullarına gelince: 
Bu sene 72 talebe kayıt ve kabul olunmuş

tur. Hava yedek subayı yetiştirmek hususun
da henüz çalışmalarımız neticelenmiş değildir. 
Umumiyetle tayyareciliğe heves, bütün dünya
da olduğu gibi bizde de azdır. Talep miktarı-
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ni çoğaltmak için alınacak tedbirler üzerinde 
çalışıyoruz. 

BAŞKAN ~ Âli îhsan Sâbis. 
ALÎ ÎHSAN SÂBÎS (Afyon Karahisar) — 

Bakanın izahatına teşekkür ederim. Esasen kim
seyi muaheze etmek veya suçlu çıkarmak bahis 
mevzuu değildir. Fakat her kazanın mutlaka 
bir sebebi vardır. Bu sebebi araştırıp, çare bul
mak meselesi bahis mevzuudur. Biz de tayyare
miz düştükçe tabiî müteessir oluyoruz. Başka 

^memleketlerde de bu kazalar oluyor, buna şüp
he yok. Zaten kazasız iş olmaz. Makineli ça
lışma mutlaka kazayı icabettirir. Bundan içtinap 
gayrikabildir. Ancak; düşündüğümüz nokta 
tayyareciliğe hevesi, rağbeti artırmaktır. Bu 
kazalar ise bu hevesi şüpheye düşürüyor. Genç
lerimizin tayyarecilik ve pilotluk şevklerini kı
rıyor gibi geliyor bize. Meselâ: Bu sene Hava 
Harbokuluna 72 talebe kabul eldilmiş deniyor. 
Bu bizim için çok azdır. 

Sayın arkadaşlar, biz topun ağzındayız, bu
nu izaha hacet yoktur. Moskof'la daima karşı 
karşıyayız ve ilk harekette, dediğim gibi, to
pun ağzındayız. Bugünkü savaşlarda, Millî Sa
vunma işleri hava kuvvetine en çok ihtiyaç 
gösteriyor. 

Arkadaşlarım, hava kuvvetleri gayet paha
lı bir silâhtır. Biz bu silâhları kendi başımıza 
tedarik edemeyiz. Fakat biliyorsunuz, Ameri
ka 'lı dostlarımız Kore'deki faaliyetimizi tak
dir ederek bizi yardıma lâyık gördüler ve mal
zeme veriyorlar. Fakat bu malzemeyi kullanacak 
aJdamları yetiştirmek bize düşer. Bizim perso
nelimiz, bizim evlâdlarımız bunları kullanmalı. 
Tayyarecilikte, malûmuâliniz, 20 - 25 nihayet 
30 yaşındaki pilotlar iş görebilir, daha yaşlılar 
bir iş göremezler. Binaenaleyh bunların şevkle
rini artırmak lâzımdır. 

Buyurdular ki, bir kısım kazalar malzeme 
hatasındandır, bir kısmı da pilot ve sairenin 
hatasındandır. Bu hataları mümkün olduğu ka
dar azaltıp ümidi ve şevki çoğaltmanın çaresi
ne bakalım ki, pilotların gayreti artsın ve mes-
leke rağbet fazlalaşsm. Amerikalıların bize ver
diği ve vermekte devam ettikleri bu kıymetli 
uçakları kullanacak iyi personel yetiştirelim. 
Esas buradadır. Bu hususta Millî Savunma Ba
kanının dikkatini çekerim. Miktar da çok azdır; 
biz her sene en aşağı 150 pilot yetiştirmeye muh
tacız; buna çare bulmak lâzımdır. 
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9. — Mardin Milletvekili Kemal, Tükoğlu'-

nun, Ayın Tarihi Dergisinin ne maksatla yayın
landığına, yıllık masrafının Devlete kaça malol-
duğuna ve mezkûr dergide yayınlanan yazılara 
dair Başbakanlıktan olan sorusuna Devlet Ba
kanı Muammer Alakant'ın sözlü cevabı (6/854) 

BAŞKAN — Soruyu okuyoruz. 

6/854 28 . 11 . 1952 
Ayın Tarihi Dergisinde 
yayınlanan yazılar H. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki soruların Başbakan tarafından 

sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
rica ederim. 

Mardin Milletvekili 
Kemal Türkoğlu 

1. Ayın Tarihi Dergisi ne maksatla yayın
lanmaktadır? Yıllık masrafı Devlete kaça mal 
olmaktadır? Yayınlanmış en son nüshası hangi 
aya aittir? Neşrindeki teehhürün sebebi nedir? 

2. Derginin Ağustos 1950 ayma ait 201 sayılı 
nüshasının ikinci sayfasının, ikinci ve üçüncü 
sayfasının birinci ve ikinci sütunlarındaki tel
graflar ne maksatla yayınlanmıştır? Telgraf 
metinlerinde geçen «Bozguncu», «Komünist 
düşünceli»; «Vatan haini» tâbirleri kimler hak
kında kullanılmıştır Bu ithamlara hükümet de 
iştirak ediyor mu? 

3. Derginin Aralık 1950 ayma ait 205 sa
yılı nüshasının 34 - 53 ncü sayfalarında Başba
kanla Dışişleri Bakanının, Kore hakkındaki 
gensorumuz dolayısiyle söyledikleri sözlerin 
aynen alınmasına mukabil, gensoru metniyle 
sahiplerinin ve muhalefet sözcülerinin yaptık
ları konuşmaların dercolunmamasınm sebebi 
nedir? 

Tek taraflı vesika neşri tarihi tahrif değil 
midir ? 

DEVLET BAKANI MUAMMER ALAKANT 
(Manisa) — Ayın Tarihi Dergisi; memleketi
mizdeki ve dünyadaki mühim hâdiseleri, bunla
rın efkârı umumiyede hâsıl ettiği tesirler bakı
mından mütalâa ederek zaptetmek ve bu vesi
kaları tasnif ve derceylemek maksadiyle, 1934 
senesinden beri neşredilmektedir. Bu dergi kü
tüphanelere ve Devlet dairelerine maccanen ve
rilmekte olduğu gibi abonelere de bed'eli muka* 
bilinde verilmektedir. 
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Ayin Tarihi Dergisi Devlet Matbaasında tabe- I 

dilmekte ve tabı ücreti diye bir ş'ey verilme
mektedir. Bu derginin, yuvarlak rakam, 6700 
lira kâğıt masrafı vardır. Bunun tertibi ve mün-
dereeatınm yapılması için de ayrıca bir ,para 
ödenmemektedir. Basın ve Yayın Genel Müdür
lüğünün »elemanları bu derginin yayım ve tah
rir işlerini temin eylemektedirler. 

En son nüshası 1952 senesi Mayıs ayma ait
tir. Bu nüsha üç, dört ay teehhürle neşredil
miştir. 

Bu gecikme Devlet Matbaasının, düsturlar 
gibi kanun metinlerini tabetmek suretiyle fazla 
meşgul olmasından ileri gelmiştir. Bu sebepten 
1952 senesine ait Ayın Tarihi nüshalarının ba
sılması dışardaki matbaalara verilmiştir ve bu
nun senelik tabı ücreti 18 bin liradır. 

Kore Harbi ve Birleşmiş Milletler camiasına 
dâhil milletlerin Kore'ye kuvvet göndermesi, 
sulh içinde yaşıyan ve demokratik hak ve hür
riyetlerine kavuşmuş olan memleketlere karşı, 
komonizm âleminin bir hücum ve taarruzu sebe
biyledir. Bu Devletler bu hücum ve taarruzları 
defetmek, kolektif emniyet hususundaki mec
buriyetleri ve taahhütleri içerisinde vazifeleri 
yerine getirmek ve bir nevi kendi ülkelerini 
de bu şekilde tecavüzlerden masun bırakmak ga
yesiyle Koreye kuvvet göndermişlerdir: Kore'
ye Birleşmiş milletler camiasına dâhil milletlerin 
kuvvet göndermelerini ve fiilen oraya vâki te
cavüzü defetmelerini takbih eden siyasi cere
yan ise komünizm âleminden kuvvet almış, mem-
baım orada bulmuş bir cereyandır. Binaenaleyh 
Devletimizin de Birleşmiş Milletler camiasına 
dâhil memleketler meyanmda Kore'ye, komüniz
min fiilî taarruzunu defetmek için vâjfcı olan iş
tiraki aleyhinde bulunmak ve aynı zamanda 
Birleşmiş Milletlerin buraya kuvvetler göndere
rek bu vâki taarruzu defetme yolunda aldığı 
karar ve bu karar mucibince vâki hareketin 
aleyhinde bulunmak; işte bu komünizm dün
yasından membamı alan harekete taraftarlık 
demek olur. Bu hareketi önlemek için bildiği
niz gibi, yine bu komünist âlemden ilham olan, 
direktif alan hareketler vukubulmuştur. Bunla
ra peyrev olanlar, bu cereyanın arkasından I 
sürüklenenler ya bilerek bu komünist politika
sına âlet olanlardır ve yahut gayet sâfiyane, işin 
iç yüzünü bilmeden masumane hislerle bu ce
reyana alet olanlardır. Hükümetimizin bu şe- | 
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kilde Kore'ye fiilî kuvvet göndermek hususun
da aldığı karar bâzı mahafil tarafından tenkid 
edildiği zaman memleketimizin içinde bulunan 
büyük kütleler ve resmî teşekküller mensup
ları bu aleyhteki muhalefeti takbih eden ve bu
nu «bozguncu, komünist aletleri» gibi vasıflar
la tavsif eden pek çok telgrafları Hükümete 
göndermişlerdir. Bu gelen telgraflar gerek pek 
çok kimseleri ve gerek resmî teşekkülleri de 
temsil ettiği için Ayın Tarihi Dergisine dercedil-
miştir. Ayın Tarihi Dergisi; bu hususta 
Büyük Millet Meclisine vâki olan istizah-* 
larda gerek Hükümetin noktai nazarını 
ve gerek bu noktai nazarı ifade eden 
beyanatı, haiz olduğu ehemmiyet ve bir ik
tidarın politikasını ve hareket tarzını ifade 
etmesi ve nihayet milletin ekseriyetini temsil eden 
bir iktidarın icra organının fikirlerini, kanaat
lerini tesbit etmesi bakımından, Ayın Tarihi 
Dergisine dercedilmiştir. Bunun haricinde mu
halefetin ve Sayın soru sahibinin noktai nazarı
na da kısaca işarette bulunmuştur. 

Dediğim gibi Ayın Tarihi Dergisi hâdisele
rin ehemmiyetine göre vesikalara sayfalarında 
yer verdiği için, bu noktai nazarın da neşrini 
faydalı bulmuş ve kendi prensibine uygun gör
düğü kısımları dercetmiştir. Diğer kısımlara ise 
küçük işaretlerde bulunmuştur. Bu, tarihin tah
rifi mahiyetini haiz değildir. Böyle olması için 
hilafı hakikat beyanatın neşredilmiş olması 
lâzımdır. Hakikatler tahrif edilmemiştir. Bel
ki sayın soru sahibinin sözleri oraya tam olarak 
dercedilmemiş olabilir. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Bir su
al soracağım : Bu telgrafların, Meclisi davet 
eden iki milletvekilinin hareketiyle bir alâkası 
var mıdır? 

DEVLET BAKANI MUAMMBR ALA-
KANT Devamla) — Anlıyamadım. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Ayın Ta
rihine konan telgrafların Meclisi davet eden 
iki milletvekilinin hareketiyle alâkası var mı
dır? Ve orada kullanılan tâbir Hükümet na
zarında kime karşı kullanılmıştır? 

DEVLET BAKANI MUAMMER ALA-
KANT (Devamla) — Burada bulunan telgraf
ların ve bozguncu tâbirinin kimlere muzaf ol
duğunu söyledim, onun haricinde sorduğunuz 
suale ait malûmatı bilmemekteyiz. 
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BAŞKAN — Kemal Türkoğlu. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Muhte-

reşı arkadaşlar, bugün Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde ilk defa olarak bu sözlü soru mües
sesesinden istifade etmekteyim. Sözlü sorunun 
pek fazla faidesini beklemediğim için çalışma
larımı daha ziyade gensorular ve kanunlar üze
rine teksif etmiş bulunuyorum. Beni fazla üzen 
bir hâdise olduğu için mecbur olarak bu mües
seseye müracaat ettim. Sorumun içindeki birin
ci sual teknik mahiyeti haizdir. 

Ayın Tarihi Dergisi yıllardan beri Devlet ta
rafından çıkarılan bir dergidir ve hakikaten 
maksadı, Devlet Bakanının da izah ettiği gibi, 
memleketimizde ve hattâ dünyada Türk milleti
ni alâkadar eden mühim hâdiseleri zaptetmek 
ve onların vesikalarını neşretmek ve Türk mil
letine mal etmektir. Bu dergi, Devlet Bakanı
nın buyurduğu gibi, 1934 te değil, zannederim 
çok daha eski zamandan beri çıkmaktadır. Ba
sın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü ve Mat
buat Umum Müdürlüğü yokken Hariciye Ba
kanlığı tarafından çıkarılmaktaydı, güzel bir 
dergi idi. Devlet Matbaasında bastırılmadan 
önce Devlete çok ağır para sarfına mal oluyordu. 
Fakat Devlet Matbaasına devrolunduktan sonra, 
öğreniyoruz ki, yalnız kâğıt masrafı ödenmekte
dir. Fakat mecmua dışarda satıldığı zaman 18 000 
lira kadar bir masrafı mucip olmaktadır. Bu 
mecmua çok geç çıkmaktadır. Bana muntazaman 
gönderildiğine göre, benim elime 1950 yılı Ağus
tos nüshası daha yeni geçmiştir. Fakat bu son 
aylarda daha fazla bastırılmış olsa gerek ki 
1952 yılma kadar gelmiştir. 

Asıl maruzatım şudur: Memleket içi ve dışı 
dünya havadislerini aynen aksettirecek ve ve
sikalarını sadikane bir şekilde derç edecek olan 
bu dergi, maalesef, bu hizmeti lâyıkiyle göreme-. 
mektedir. Elime yeni geçmiş bulunan 1950 yılı
nın Ağustos ayına ait 201 numaralı derginin 
2 nci sayfasında, hiçbir başlık konmadan, Baş
bakan'a gelmiş birtakım telgraflar derç edil
miştir. 

Yüksek dikkatinizi bir nokta üzerine celbet-
mek isterim ki, bu telgraflar 2 Ağustos 1950 ta
rihini taşımaktadır. 1 Ağustos yani bu telgraf
lardan bir gün önce iki milletvekili vazifei teşri-
iyelerinden saydıkları bir hizmette bulunmak 
üzere Meclisi toplama teşebbüsünde bulunmuş-
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lardır. Hareketin bütün teferruatı Yüksek Mec
lisçe görüşülmüştür, bunun üzerine tekrar avdet 
edecek değilim. Esasen bu, soru önergemin mev
zuuna girmez. 1 Ağustos'ta, iki milletvekilinin 
Anayasaya ve İçtüzüğe dayanarak Meclisi top
lamak üzere teşebbüste bulundukları akşam, 
aleyhlerine Devlet radyosunda adetâ bir yaylım 
ateşi açılmış ve galiz bir şekilde tenkitler yapıl
mış, fakat iki milletvekilinin niçin Meclisi da
vete teşebbüs ettiklerini umumi efkâra bil
dirmek üzere gazetelere verdikleri beyanat 
asla okunmamıştır. Arkasından, daha gazeteler 
şimdi okuyacağım telgrafları gönderen vilâ
yetlere, ilçelere gitmeden ve daha metnini halk 
iyice öğrenmeden, ilk telgraflar Başbakana 
gelmiş ve bunlar aynen yayımlanmıştır. Bu tel
graflar şahıslardan geliyor. Can Kıraç, Türkiye 
Talebe Federasyonu, İstanbul. Kim olduğu belli 
değil. Bir talebe olduğu anlaşılıyor. Kore mese
lesinden dolayı bütün Türk talebelerinin Başba
kanın emrinde olduğunu söylüyor. 

Muhterem arkadaşlar; bunun bir heyet na
mına konuşabilmesi için muayyen bir zamanın 
geçmiş olması ve o heyetin, bütün Türk talebe
lerinin müştereken birleştiği bir karar olmadı 
lâzımgeldiği halde hemen bir gün sonra 
derhal Başbakana bütün Türk talebeleri
nin Kore hâdisesini alkışladıklarını söylü
yorlar. Bu mürettep bir hâdisedir. Bu telgrafı 
çeken arkadaşa derslerine çgiışmasını ve millet
vekilliği vazifelerine müdahale etmemesini tav-
fcîye etmek isterim. Diğer telgraflar, Ankara 
İşçi Sendikaları Birliğinden, tabiî ki, talimat 
üzerine çekilmiştir. Diğerleri de, İzmir'in Pi 
narbaşı D. P. idare Kurulu, Adana Hürriyet 
Bucağı Tertip Komitesi Başkanı adına bir tel
graf:, Bayındır ilce Başkanı Mükerrem Ağustos 
tarafından gelmiş bir telgraftır. Bu telgrafların 
metinlerinde şöyle cümleler geçmektedir; «Bü
tün demokrat milletlerin takdirini kazanan Ko
re'ye asker gönderme kararını biz demokratlar 
da tasvip eder, komünist ve komünistler gibi 
memlekette bozgunculuk çıkarmak istiyenlerin 
hakkında demokrasi namına takibat yapılması
nı bekleriz.» 

Lûtfi Çetinkaya 
Pınarbaşı Köyü D. P. 

Başkanı 
İzmir 

— 361 



B : 20 22.12 
Diğer biri «Hükümetimizin Birleşmiş Mil

letler Anayasası gereğince Kore Harbine katıl
maya karar vermesi karşısında millî ahlâkı
mıza uymıyacak şekilde muhalefetin yaptığı 
kötü propagandaları karşılamak üzere biz Ada
nalılar bugün açık hava sinemasında toplan
dık..» O anda gazeteler henüz Adana'ya gitme
mişti. (Nereden biliyorsun?. Sesleri) Gitmemiş
ti, izahı gayet kolay : Müddet meselesi. Ne ise 
ben kısaca kelimeler üzerinde duracağım. 

Bu telgraflarda Hükümetin kararını tenkit 
edenler hakkında «komünist düşünceli» «vatan 
haini», «bozguncu» gibi tâbirler kullanılmıştır. 

Birtakım gayrimesul şahısların Başbakana 
dalkavukluk olsun diye veyahut aldıkları tali
mat ve telefonlarla verilen emirler üzerine, çek
miş oldukları telgrafları, Aym Tarihi'ne koymuş
lardır. Herkes herkese telgraf çeker ama bu 
gibi telgrafların, Başbakanlık tarafından çıka
rılmakta olan bir dergiye konması ve gayri
mesul şahıslar tarafından çekilen telgraflara 
vesika mahiyeti verilmesi hakikaten teessüfe 
şayandır. Bunların hiçbirisi vesika değildir ve 
hiçjbirisi de Ayın Tarihi Dergisine girecek şey
ler değildir. Bunun üzerinde durmazdım. 

Bu sualimin içinde, Hükümetin, burada kul
lanılmış olan ithamkâr kelimelere iştirak edip 
etmediği ve kimler hakkında kullanıldığı soru
su vardır. 

Muhterem arkadaşlar; milliyetçi olan bir 
insan, komünistlikle hiçbir alâkası bulunmıyan 
bir insan, daha Meclisin ilk açılış gününde ko
münist aleyhtarı olduğunu ifade ve beyan eden 
bir insan bu yazıları zaten kendi üstüne almaz. 
Nitekim Meclisin toplanması teşebbüsünde bu
lunan bu iki arkadaş bunları asla kendi üzerle
rine almış değillerdir. Yalnız, Ayın Tarihi 
isimli dergiye giren ve şahıslar tarafından çe
kilen bu telgrafların bu dergiye girmesi hase
biyle Hükümetin zihniyetini tebarüz ettirmek 
için bu önergeyi vermiş bulunmaktayım. 

Çok isterdim ki, Sayın Devlet Bakanı arka
daşımız, bunların buraya yanlışlıkla girmiş ol
duğunu ve hakiki mahiyette vesikalar olmadı
ğını ve bunlardan kimlerin kaydedildiğini bil
mediklerini ifade etmiş olsunlar. 

Muhalefet kelimesini kullandılar. Memleket
te komünistlikle, komünistlerle ilgisi bulunan 
veyahut Devlet Bakanının dediği gibi, komü
nistlerden talimat almış veya ilham almış tek 
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bir muhalifin Mecliste bulunmadığına kaaniini: 
Bunu, iktidarın, Hükümetin gayet iyi bilmesi 
lâzımdır. Aksi kanaatte iseler, bu kelimeleri 
doğrudan doğruya bu dergiye dercedenlere iade 
ederim. Ancak onlar vatan haini, komünist, 
bozguncu olabilirler. Ben, vazifesini yapan bir 
milletvekili olarak, bunları bozguncu ve vatan 
haini telâkki ediyorum. 

MEODET ALKÎN (Kütahya) — Çok ağır 
konuşuyorsunuz. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Bu nok
tayı bu şekilde tavzih ettikten sonra başka bir 
dergiye geçiyorum. Yine yeni çıkmış bulunan, 
1950 Aralık ayma ait, 205 sayılı dergide... bun
da da arkadaşlar Kore hâdisesi münasebetiyle 
Yüksek Mecliste açılmış bulunan gensoru üze
rine Başbakan ve Dışişleri Bakanının yalnız 
ikisinin konuşmaları aynen kelime kelime der
giye dereedilmiş bulunmaktadır. Tarihî bir hâ
diseyi vesika olarak istikbale intikâl ettirmek 
için vesikanın bütün muhtevasını bütün şümu
lü ile ya aynen dercetmek yahut ihtisar oluna
caksa, kısaltılacaksa sadıkane bir şelkilde her 
tarafının da aynı nispette kısaltılmak icabeder. 
Fakat tek taraflı olarak, yalnız bir veya iki 
zatın sözlerini, alkışlarına varıncaya kadar alıp 
aksettirmek, bunun aksi kanaatinde olanların 
konuşmalarını hiç nazara almamak tarihi tah
rif olur. Binaenaleyh mademki tarihe bir vesi
ka veriliyor, bunun aynen derci lâzımdır. Bu
nun bir kısmını dercetmek, diğer kısmını ihmal 
etmek yine tahriftir, gayriahlâki bir harekettir. 

Muhterem arkadaşlar; Kore münasebetiyle 
bir gensoru açılmıştır, mademki tarihe vesika 
veriyorlar, bu gensorunun metni niçin dergi
ye dercedilmemiıştir? Evvelâ hâdisenin kendi
sini koymak lâzımdır. Evet, Başbakan konuş
muş, ama ne münasebetle konuşmuştur? îki 
milletvekili Büyük Millet Meclisine bir genso
ru vermiştir, onun metni Mecliste okunmuş 
ve tutanağa aynen geçmiş bulunmaktadır. Madem 
ki tutanaktan dergiye konuşma almıyor, her şey
den evvel gensorunun metnini de almak lâzım 
gelirdi. Hâdise evvelâ ortaya konsun, onıın et
rafındaki konuşmalar ondan sonra gelsin. Evve
lâ gensorunun metni yoktur. Ondan sonra gen
soru münasebetiyle soru sahipleri konuşmuş ay
rıca muhalefet adına konuşan zevat vardır. Mec
liste muhalefeti temsil eden partilerden en fazla 
milletvekili olan Halk Partisi adma Faik Ahmed 
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Barutçu konuşmuştur. Onun bir tek kelimesi 
yoktur. Bu dergiye alınmış metinde Bölükbaşı'-
nm da konuşması yoktur. Bendenizin konuşması 
keza yoktur. Müstakil milletvekillerinden iki zat 
konuşmuştur. Ali Fuad Cebesoy ve Hamdullah 
Suphi Tannöver konuşmuştur. Bunların da bir 
kelimesi yoktur. Nihayet Demokrat Partiden Hü
kümete dâhil olmıyan iki zat vardır, bunların 
konuşmaları da yoktur. Başbakan ve Dışişleri 
Bakanının konuşmaları aynen alınmıştır. Bu ha
kikaten şayanı teessüf bir hâdisedir. Tashih edil
mesini isterim. Ben kanuni hakkımı kullanarak 
cevabımı dergide neşrettireceğim: Ve Matbuat 
Kanununa göre aynen ilk çıkacak nüshada Mec
lis zabtmdaki metnin neşrini istiyeceğim. Hükü
metten rica ediyorum, bir hata yapılmışsa bunun 
tavzih edilmesi lâzımdır. Hükümet Bundan sonra 
tarihî vesikaları ve tarihi tahrif eden yollara gi
decek kadar düşmesin. Bilhassa rica ediyorum, 
tarih hiçbir zaman tahrif edilemez. Bu çok çir
kindir, en büyük ahlâksızlıktır. 

MAZHAR ÖZSOY (Maraş) — Son sözünü 
geri al. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Son sö
zümü tekrar ediyorum, en büyük ahlâksızlıktır. 

DEVLET —BAKANI MUAMMER ALA-
KANT (Manisa) — Efendim, Kemal Türkoğlu 
arkadaşımız, evvelâ bizim Ayın Tarihi Dergisi
nin neşri tarihindeki beyanımız hakkında şüphe 
izhar ettiler. Hakikaten Ayın Tarihi Dergisinin 
neşredilmesine ait vesikalar ve resmî kayıtlar 
karşısındaki beyanlarını zanla ifade etmektedir
ler. Onları zanla çürütmenin iyi bir şey olmadı
ğını arzetmek isterim. 

Binaenaleyh Ayın Tarihi Dergisinde bu şe
kilde Hükümetin, Birleşmiş Milletler Cemiyeti
nin kararları dairesinde ve kolektif emniyet ni
zamı içerisinde almış olduğu kararın hilâfına 
siyasi harekette bulunanlar veya bulunduk
ları zannedilenler hakkında vâki olan reak
siyonlar, milletin büyük kitlesinden geldiği gi
bi, demin de söylediğim veçhile büyük kitleleri 
temsil eden teşekküllerden de gelmiş bulun
maktadır. Bunların isimlerini kendileri zikret
tiler. Bunlardan bir tanesi Türkiye Talebe Fe-
darasyonu namına çekilmiş telgraftır. Müsaade
nizle bu telgrafı okuyayım. Diğerleri de buna 
benzer. 

«Kore Mücadelesi ile korkunç bir şekilde ih-
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lâl edilen insan haklarının müdafiliğini birleş
miş milletler kararlarına olan sadakatle be-
nimsiyen Hükümet kararını, Türkiye Millî Ta
lebe Federasyonu şükranla karşılar. Hak ve 
hürriyet yolunda girişilmiş olan bütün taahhüt
leri yerine getirmeyi kendisine vazife addeden 
bir milletin evlâtları olmaktan duyduğumuz 
gurur sonsuzdur. Türk gençliği dünya sulhu
nun tahakkuku için yapılmış bu hamlenin neti
cesini ümitle beklerken kendisine verilecek her 
türlü vazifeyi başarmaya hazırdır. 

Türkiye Talebe Federasyonu 
istanbul» 

Buna benzer bir telgraf da Ankara İşçi Sen
dikaları Birliği tarafından çekilmiştir. 

Şimdiye kadar Hükümete karşı fikirlerini, 
kanaatlerini bol bol ifade etmekten çekinmiyen 
ve hattâ kendilerinin haiz olduğu kanuni hak
lar çerçevesinde kendisini tenkid etmekten iç
tinap etmiyen bu teşekkülleri asla, Kemal Türk
oğlu'nun dediği gibi, dalkavuk ve hulûskâr bir 
zümre telâkki etmemekteyiz. Bunları Hükümet 
olarak ben reddettiğim gibi kendisine lâzım ge
len cevabı vermek millî teşekküllere düşer, on
lara tevdi ederim. 

Ayın birinde bu şekilde bir hareket vâki ol
muş iken ayın ikisinde nasıl olmuş telgraflar 
çekilmiştir? Radyonun yaydığını, zannederim, 
kendisi de söylediler. Şu halde ayın ikisinde 
bu şekilde toplanmalar vâki olması ve Birleş
miş. Milletler Cemiyetinin kararları ve pren
sipleri içinde alman bu gayet güzel kararın 
aleyhinde bulunmanın hâsıl ettiği tepkinin he
men bir gün sonra peyda almasını bu işin sami
miyet ve aksülâmelinin kuvvetini teyit mahi
yette görmekteyim. 

Ben burada muhalefete tarizde bulunma
dım, ancak kendi sözünün neşredilmediğinden 
bahsettim. Onun haricinde muhalefete tarizde 
bulunan tek kelime sarf etmedim. Zaten öyle bir 
şey olmuş olsaydı, muhalefetin içinde Cumhur
başkanlığı yapmış, Başbakanlık yapmış, Baş
bakan Yardımcılığı yapmış zevat mevcuttur. 
Bunlar her halde Kemal Türkoğlu'nun müda
faasına ihtiyaç hisseden kimseler değillerdir. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Ben mu
halefeti müdafaa etmedim, tahrif ettiğinizi söy
ledim. 
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DEVLET BAKANI MUAMMEB ALA-

KANT (Devamla) — Bir komünist peyrevli-
ğinin yahut bozgunculuğunun Demokrat Parti
ye isnat edilmesi böyle bir ihtimalin vârİt ol
ması ise - ki, bunu ifade ettiler - ancak şeüi bir 
iftiradır. Biz muhalefet zamanlarında bu şe
kilde şeni iftiralarla karşı karşıya geldik. Bu
gün Demokrat Parti Hükümetinin icraatı kar
şısında böyle bir iftiranın yapılması da şenidir. 

Sözlerim sarihtir, zabıtlara bakarsınız. Bu za
bıtlar içinde benim yaptığım mukabelede buna 
delâlet edecek kelimei vahit yoktur. Böyle bir 
ihtimalin Demokrat Partiye isnat edilmesi şeni 
bir iftiradır. Bu isnadı yapan kimse perişan 
olur arkadaşlar. 

Gayriahlâki bir hareket vâki değildir. Ba
kanlar Kurulu oturmuş da şu teli dercedelim, 
şu zâtın sözü dergiye girsin mi girmesin mi di
ye karar vermiş olabilir mi? Ne Başbakan böy
le bir şey teklif etmiş ve ne de Bakanlar Ku
rulundan böyle bir şey geçmiştir. Bu ne bir vaka-
nüvisliktir ve ne de Büyük Millet Meclisinin 
zabıt ceridesidir. Meselle ifade eden kimselerin 
mesuliyetine, salâhiyetine, hâdiselerin ehemmi
yetine göre ayın içinde, memleket ve dünya ça
pında olan hâdiselerin Ayın Tarihi Dergisine 
dercedilmesidir. Efendim, öteki de dereedil-
meli idi, veya edilmemıeli idi. Bu bir 
noktai nazar olabilir ama, bu işte ibir ahlâk
sızlık vardır, gibi Basın - Yayın Umum 
Müdürlüğüne tevcih edilen ağır isnadı 
mahallinde telâkki etmiyorum. Kemal Türkoğ-
lu arkadaşımız, bakıyoruz yavaş yavaş küfür-
bazlık edebiyatına doğru gidiyorlar. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Asla. 
DEVLET BAKANI MUAMMEB ALA-

KANT (Devamla) — Kendilerine bu vadide 
ilerlemeye devam etmemelerini tavsiye ederim. 

BAŞKAN — Kemal Türköğlu. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Muhte

rem arkadaşlar, Muammer Alakant arkadaşı
mız buyurdular ki, Milletin büyük kitlesi tara
fından birtakım akısülameller uyanır veyahut 
onları temsil edenler tarafından yapılmış olan 
aksülâmeller vesika teşkil eder. Doğru fakat bura
da dereedilen telgraflar Türk milletinin büyük kit
lesi tarafından gönderilmiş aksülâmeller değil
dir, her hangi bir kimse tarafından çekilmiştir. 
Bunlardan birisi Pmarlbaşı Köyü Demokrat Par
ti Başkanına aittir. Pınarbaşı Demokrat Parti 
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Başkanı kim oluyormuş (Gürültüler). Oradaki 
Demokrat Parti Başkanı bütün Pınarbaşı de
mokratlarını ve masum kimseleri temsil salâ
hiyetini haiz midir ki, telgraf çekebilsin? (Ta
biî, tabiî sesleri). Hayır asla.. 

ABİDÎN POTUOĞLU (Eskişehir) — Onla
rın, sayesinde geldin sen... 

BAŞKAN — Lütfen sadet dâhilinde konu
şun, Kemal Bey. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Sadet 
dâhilinde konuşuyorum. Kimse konuşmasın ben 
de onlara hitap etmiyeyim ... 

HÜSEYÎN BALIK (Zonguldak) — Sözünü 
geri almalısın. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — De
mokrat Parti Başkanları Demokrat Partiye ta
allûk eden işleri görmek için seçilmişlerdir. 

'Orada... (Soldan, gürültüler). 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, ta

kip edemiyorum. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Bu Ko

re meselesi münasebetiyle Meclisi topİamıya te
şebbüs ettiğimiz zaman ... 

ABÎDÎN POTUOĞLU (Eskişehir) — Ha ba
ha!... 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Ha ha 
ne oldu? Bir şey mi oldu? Potuoğlu, siz yaşlı 
'bir arkadaşımızsınız, yakışmaz size. 

Oradaki demokrat partililer, eminim ki, top
lanıp da bir karara varmamışlardır. ('Soldan : 
ne biliyorsun sesleri). Ama, parti başkanı tali
mat almıştır. (Soldan : Asla böyle bir şey 
olamaz sesleri, gürültüler). Evet arkadaşlar, 
bu böyledir; çünkü aradan vakit geçmemiştir 
ve gazeteler dahi o köye gitmemiştir. (Soldan: 
radyo var sesleri). 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Açık
lanmadı, iki milletvekilinin ne sebeple Meclisi 
toplantıya davet ettikleri söylenmedi ve bu iki 
milletvekili Kore kararının aslına muhalif de
ğillerdi. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Reddettiler. 
(Soldan : Gürültüler). 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Evet 
reddettiler. O halde hâdise bilinmiyordu mem
lekette. 

Bir ses — öğrettiler mi? 
KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Evet 

öğrettiler. Onların öğretmenleri netisesidir ki, 
bu telgraflar çekildi. 
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BAŞKAN —. Efendim, muhavere şekline sok

mayın. 
EEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Onu ba

na -~4te£tt, arkadaşlara söyleyin, onlar muhavere 
şekline sokmasınlar. .Ben cevap vermeye mec
burum. 

Tekrar ediyorum; bu, gayrimesul zevat ta
rafından çekilmiş telgrafların hiçbir kıymeti 
yoktur. Başbakana günde yüzlerce, binlerce tel
graflar gelir. Bu telgrafların Ayın Tarihi 
Dergisiyle alâkası nedir? Nasıl kabul ediyorsu
nuz? Vicdanınıza hitap ediyorum; doğru mu? 

Bir ses — Allah, Alllah. 
KEMAL TÜEKOĞLU (Devamla)—Allah, 

Allah diyen zata soruyorum, vicdanın yok mu? 
Onun vicdanı yoktur. Fakat iktidar Partisinin 
içinde vicdanlı, namuslu insanlar vardır. 

CEVDET BAYBURA (Gümüşane) — Dik
katli konuş, sesleri, her kelimenden mâna çıkı
yor sesleri 

BAŞKAN— Kemal Bey, siz yalnız Hüküme
te eerap verin. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Efendim 
sataşmasınlar. 

CEVDET BAYBURA (Gümüşane) — Arka
daş, dikkatli konuş. Eğer böyle bir kimse varsa, 
bütün bu hitapları sana iade ederiz. Şerefsiz de 
sensin. Kelimeleri iyi bilerek sarf et! Kelimeleri 
tartarak konuş! 

BAŞKAN — Efendim; müdahale etmeyin. 
Rica ederim, müdahale etmeyin. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Sayın 
Başkana hitap ediyorum. Bana yerinden söz söy-
liyen arkadaşların sözleri zapta geçmektedir. 
Bende onlara cevap vermek mecburiyetindeyim. 
Hepsini aynen kendilerine iade ederim. 

BAŞKAN — Ben daima susmalarını tavsiye 
ediyorum. I 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Teşek- | 
kür ederim. Yalnız karşılıklı konuşma şekline 
düşmemek için yerinde konuşanlara müdahale 
ediniz. Aksi takdirde bana sataşanlara cevap i 
veririm. 

Arkadaşlar, metinde geçen kelimeler «vatan ha
ini» ve «komünist» gibi birtakım düşük kelime
lerdir. Benim âdetim küfür değildir. Bu Mecliste 
hiçbir zamMi küfür mânasına gelen bir kelime j 
sarf etmedim: Fakat Devlet Bakanı açık konuş-
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mfcdı. Köre kararma muhalefet edenlere komü
nist dedi. Ben o kelimeleri asla üzerime almam, 
çünkfr komünist değilim. Eğer Kore kararının 
alınmasından dolayı Meclisi toplıyanlara karşı 
kullanılmıştır kanaatiyle bu dergiye yazmşlarsa 
ona cevap veriyorum. 

BAŞKAN — Buna dair sual sordunuz, Devlet 
Bakanı da böyle bir şeyden malûmatım yok dedi. 
Bunu ifade ettikten sonra bu yolda tahrikâmiz 
bir şekilde söz sarf etmenize müsaade etmiyorum. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devmla) — Sarih 
olarak cevap verilmedi. Eğer hakkımızda kulla
nılmamış ise zaten mesele yoktur. Eğer hakkımız
da kullanılmamış ise esasen keyfiyet tavazzuh et
miş demektir. Eğer hakkımızda kullanıldığını bi
lerek konulmuş ise, aynen sahiplerine iade ede
rim. Demokrat Partiye ve Demokrat PartiK ar
kadaşlara hiçbir zaman komünist, hain demem, 
aksine milliyetperver, insaniyetperver, vatanper
verdirler. Mardinli Milletvekilleri iyi bilirler, 
'ilk defa Demokrat Parti kurulduğu zaman, ko
münist parası ile kuruldu diyen birisi ile Mardin 
Caddesinde kavga etmiş bir insanım. Demokrat 
Parti, memleketi hakikaten hürriyete, refaha gö
türmek, kanunu bu memlekette hâkim kılmak 
için çalışmak üzere kurulmuştur. Bu partiyi ko
münistlikle itham edenleri ben sokak ortasında 
tahkir etmişimdir. O zaman Milletvekili olan za
ta, «Demokrat Parti hakikaten komünist para-
siyle kurulmuşsa, kurulduğunu biliyorsan, o hal
de vazifeni yap; elinde vesikaların varsa bu ve
sikaları mahkemeye tevdi et* dedim. 

Hakkımızda kullanıldı ihtimali olan bu tâbir
leri, bu telgrafları bu dergiye dercedenler tara
fından aynı kelimelerin kullanılması gayriahlâ-
kidir, yaptıkları bu hakaret bütün sahiplerine ra-
cidir. 

BAŞKAN — Tefehhüm ettiğiniz mânada ol
madığını Hükümet size ifade etti. 

KEMAL TÜRKOĞLU (devamla) — Ben de 
aynı mânada kullanıyorum. 

10. — Samsun Milletvekili Muhittin özkefe-
li'nin, ziraat makineleri acentelerinin protokol 
esaslarına riayet etmemesi yüzünden meydana 
gelen aksaklıkların önünü almak için tamir atel-
y$si tesisi ve yedek parça bulundurulması husu
sunda ne gibi tedbirler alındığına dair sorusuna 
Tarım Bakanı Nedim ökmenHn sözlü cevabı 
(6/857) 
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9 . X . 1952 

İBüyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun sözlü olarak cevaplandı

rılmasını Tarım Bakanlığından rica ederim. 
Samsun Milletvekili 

Muhittin Özkefeli 

Makineli ziraatin faydalarını burada bahse 
değer bulmam. Hepimiz bugünkü istihsaldeki 
müspet tesir ve faydalarını görmekteyiz. Yalnız 
bu müspet işin acentaları protokol esaslarına ri
ayet etmemeleri yüzünden birçok aksaklıkları gö
rülmektedir. Bunun da iki sebebi olduğu, bu se
beplerden birisinin tamir atelyesi tesis etmemiş 
olmaları diğeri de yedek parça mevcutlarının bu
lunmamasından ileri geldiğidir. 

Halbuki her 'iki şık da zürraımızı her veçhile 
mutazarrır etmekte ve haklı şikâyetlerini mucip 
olmaktadır. 

Bakanlığın ve ilgili devairin bu hususta aldı
ğı bir tedbir var mıdır, varsa açıklanmasını rica 
ederim. 

TARIM BAKANI NEDİM ÖKMEN (Maraş) 
— Muht-erem arkadaşlar; zirai istihsalimizde 
görülen feyizli inkişafta ön safta müessir olan 
zirai alet ve makinelerinin âzami randımanla 
çalıştırılmasına ve bunun için de servis, tamir 
ve yedek parça ihtiyaçlarının karşılanmasına 
âzami ehemmiyet vermekteyiz. 

Bununla beraber tatbikatta bâzı aksaklık
lar olduğu da bir vakıadır. Bu hal; memleketi
mizde süratle gelişen makinalı ziraat dolayı-
siyle bugün miktarı 35 000 e yaklaşan traktör 
sayısı ve buna muvazi olarak diğer motorlu ve
ya motorsuz ziraat ekipmanlarının artması kar
şısında bu makina ve ekipmanları sevk ve ida
reye muktedir kalifiye elemanların aynı hız ve 
tempo ile yetiştirilmemesinden, bazan yedek 
parça temin ve tedarikindeki müşküllerden ve 
bazan da bir kısım firmaların yedek parça ve 
tamir işlerine lâyıkı olan ehemmiyeti vermeme
lerinden ileri gelmektedir. 

Bakanlığımız ithalâtçı firmaları yönetmelik 
hükümlerini tatbik mevzuunda kontrol ve mu
rakabe ederken yedek parça ihtiyaçlarını da 
göz önünde tutmakta ve (M. S. A.) yardımın
dan ziraate ayrılan kısımlarda yedek parça bö
lümüne büyük tahsisler yapmaktadır. Nitekim 
geçen yıl yardımından ziraat sektörüne ay
rılan 6 200 000 dolarlık yardımdan 1 000 000 
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I doları münhasıran yedek parça ithaline ayrıl-
I mış olup bunlar halen memleketimize gelmekte 

ve önümüzd-eki devre içinde 2 300 000 dolarlık 
bir miktarın yine yedek parça ithaline tahsisi 
kararlaştınİmiş bulunmaktadır. 

i Marshall yardımı dışında Avrupa memleket
lerinden ithal edilmekte olan ziraat alât ve ma
kinelerinin yedek parçaları da bol miktarda it
hal olunmakla beraber noksan kalan bir kısım 
yedek parçaların bir taraftan memleket dâhi
linde imal ve diğer taraftan Amerikan yardımı 
içinde getirtilmesine bilhassa gayret olunmak
tadır. 

Bu çalışmalar arasında memlekete yapılan 
traktör ve ziraat makinaları ithalâtında en bü
yük hacmi işgal eden Türkiye Zirai Donatım 
Kurumu 1951 yılında mevcut 6 sabit tamirhane
ye ilâveten 1952 de daha 8 tamirhane ilâvesiyle 
mevcudunu 14 e çıkarmakta ve ayrıca iki bü
yük ve 4 küçük olmak üzere 6 seyyar tamirha
ne ile hem kendi sattığı ve hem de diğer mar : 

ka ve tip makinalar tamiratını yapmaktadır. 
Bu tamirata lüzumlu yedeklerden 650 000 lira
lık kısmının Adapazarı Fabrikasına sipariş ve
rildiği gibi, Makina ve Kimya Endüstrisi Ku
rumuna bir kısım yedekleri yaptırmak için de 
teşebbüse ve çalışmalara geçilmiş bulunmak
tadır. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlü
ğüne bağlı atelyeler, kendi makinelerinden baş-
ıka çiftçi makina]arini de tamire geçmiş olup 
1952 de on aylık devrede çiftçiye ait 747 trak
tör, 184 biçer döver ve 2131 aded çeşitli ziraat 
aletlerini tamir etmişlerdir. 

Millî Eğitim Bakanlığı ile tam bir mutaba
kat halinde sanat enstitüleri atelyelerinde de 
çiftçi traktör ve makinalarmın tamiratı yapıl
makta ve büyük yardım görülmektedir. 

Hususi firmaların sattıkları traktör ve ma
kinalarmın tekasüf ettiği merkezlerde bugüne 
'kadar 74 sabit ve 40 seyyar tamirhane vücuda 
getirilmiş ve faaliyete geçmiş bulunmaktadır
lar. Ayrıca traktör ve diğer ziraat alet ve ma
kinaları tamiratını yapan hususi atelyelere de 
gerekli yardım ve müzaharet gösterilmektedir. 

Burada şu noktayı tebarüz ettirmek yerinde 
olur: 

Birden ve çok büyük bir hızla inkişaf eden 
ziraat alet ve makinaları ithal hacmi karşısın-

I da, gerek ithalâtçı firmalar ve gerekse bizzat 

— 366 -
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murakabe ve takip organları 2 - 3 yıllık bir tec
rübe devresinden sonra şimdi daha kuvvetli bir 
şekilde mücehhez bulunmaktadırlar. Bakanlı
ğımızca da lüzumlu yedek parçaların ithali, ser
visi ve tamirat işlerinin yapılması üzerine has
sasiyetle durulmaktadır. İthalâtçı firmaların 
teknik murakabe ve kontrolü için en büyük it
hal merkezi olan İstanbul'da (Ziraat Makina-
ları Kontrol Bürosu) faaliyete geçirilmiş ve bu 
suretle murakabe ve takibin daha yakından ya
pılması sağlanmış olduğu gibi, Amerikalı mü
şavirlerin de katıldığı heyetlerle mahallerinde 
de murakabe ve teftiş yapılmaktadır. Ancak 
ziraat makinalarının tam randımanla çalışması 
bilhassa ehil ellere ihtiyaç gösterdiğinden Ba
kanlığımızca falifiye eleman ve makinist yetiş
tirilmesine bilhassa ehemmiyet verilmekte, ta
mir ve revizyon ustalarının yetiştirilmesi için 
de sanat enstitüleri faaliyetinden büyük ölçü
de faydalar sağlanmaktadır. 

BAŞKAN — Muhittin Özkefeli. 
MUHİTTİN ÖZKEFELİ (Samsun) — Efen

dim, seçim bölgelerimizi dolaştığımız veya seçim 
bölgelerimiz dışında her hangi bir vilâyette, köy
de, kazada bir zürrala karşılaştığımız zaman mü-
balıgasız söyliyebilirim ki, ilk şikâyetleri bu trak
törlerden ve parçalarının bulunmadığından ol
muştur. Tabiatiyle faal zamanlarda bir parçanın 
bulunmaması bu traktörleri muattal bırakıyor ve 
bütün işleri duruyor. Bu şikâyetin cevabını res
mî lisandan işitmek ve bu kürsüden efkârı umu-
miyeye aksettirmek için bu suali sormuştum. Sa
yın Bakana çok teşekkür ederim, beni tatmin 
edecek şekilde beyanda bulundular. 

Yalnız bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da bu iş sadece bir ticaret işi ve tüccarlar 
mevzuu değildir. Şimdi traktörler kolaylıkla Zi
raat Bankasının kefaleti altında gelmektedir ve 
eşhası muayyeneye senetle kefaleti müteselsile 
ile devredilmektedir. Bu eşhas en kısa zaman 
içinde zengin olmakta, çubuğunu yakıp keyfine 
bakmakta, diğer taraftan ihtiyaç sahibi parça 
bulamadığı için sıkıntı içinde kalmaktadır. Dâva 
bu şekildedir arkadaşlar. Bundan sonra bu şekil
de devam etmiyeceğine inanarak kürsüyü terke-

*diyorum. 

11. —• Kars Milletvekili .Sırrı At alay'in, 
Kars'ta mevcut arazi ihtilâflarının süratle halli 
Ve mülkiyet haklarının nizam altına alınması hu-
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susunda ne gibi tetkikler yapıldığına ve alınan 
neticelere dair, Devlet Bakanlığından sözlü so
rusu (6/858) 

1 

BAŞKAN — Hükümet adına cevap verilecek 
mi efendimi 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFİK İLERİ 
(Samsun) — Devlet Bakanı Bütçe Komisyonu
na çıktı efendim. 

BAŞKAN — Efendim Devlet Bakanı Bütçe 
Komisyonundadır. 

SIRRI AT AL AY (Kars) — Hükümetin tet
kik ve murakabe hakkına hürmet etmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Sorunuzu okuttuğumuz zaman 
söylersiniz efendim. Biz İçtüzüğü tatbik ile mü
kellefiz. Baktım, gördüm ki; Devlet Bakanı yok
tur, sordum, Bütçe Komisyonuna çıktığı ifade 
edildi. Onun için soruyu gelecek Birelşime bıra
kıyoruz. 

SIRRI AT AL AY (Kars) — Hükümetin, İç
tüzüğe, muhalefete ve milletvekillerinin hakları
na hürmet etmesi lâzımdır. 

BAŞKAN —. 12 nci soru Abdürrahman Bo
yacı güler arkadaşımızmdır. 

12. .«— Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Grev hanunu tasarısının bu
güne kadar Meclise sevkedilmemesi, Zonguldak 
bölgesinde 1000 yataklı bir verem hastanesi ya
pılmaması ve hastalık sigortasının geciktirilmesi 
sebeplerine, işçi sigortaları primlerinden te
şekkül eden sermayelerle işçilerin ev sahibi 
olmalarının derpiş edilip edilmediğine, îşçi 
Bankası kurulması ve işsizlik -sigortası tesisi 
hakkında ne düşünüldüğüne, yeni Sendikalar 
kanunu tasarısı ile İş Kanununun tadiline dair 
tasarının ne zaman Meclise sunulacağına dair 
Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlık
larından sözlü sorusu (6/861) 

BAŞKAN — Abdürrahman Boyacıgiller ar
kadaşımız burada bulunmadıklarından gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

13. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Zonguldak Limanını inşa eden 
Holânda Şirketi île liman işçileri arasındaki ih
tilâfın halli için ne yapıldığına, bu gibi anlaş
mazlıkların önlenmesi için . Zonguldak Çalışma 
Müdürlüğü teşkilâtının iş müfettişleriyle . tak
viyesinin derpiş edilip edilmediğine ve beynel-
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milel iş yeri ve işçi müfettişleri statülerinin 
memleketimizde tatbik edilmemesi sebeplenme 
dffjr Çalıma Bakanlığından sözlü sotuşu (6/J$$2) 

BAŞKAN — Abdürrahman Boyacjgiller ar
kadaşımız bulunmadıklarından bu, sora "ela gele
cek birleşime bırakılmıştır. 

. 14. — Erzincan Milletvekili Sabit Sağtrağlu'-
nun, Tercan'daki Yetiştirme Mektebi Müdürü 
Hilmi Erbuğ'un ne sebeple vazifesinden uzak
laştırıldığına dair sorusuna Millî Eğitim Şaka
nı Tevfik tleri'nin sözlü cevabı (6/8Ç4) 

3 . XII . 1952 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sualime Sayın Millî Eğitim* Baka

nının Meclisin ilk içtimamda sözlü olarak cevap 
vermesini arz ve riea eylerim. 

Erzincan Milletvekili 
Sabit Sağıroğlu 

Trcan'daki Yetiştirme Mektebi Müdürü Bay 
Hilmi Edbuğ' ne sebeple vazifesinden uzaklaştı
rılmıştır? 

BAŞKAN — Söz Millî Eğitim Bakanınındır. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TEVFÎK ÎLERÎ 

(Samsun) — Efendim, Tercan Yetiştirme Mek
tebi Müdürü Hilmi Erbuğ, yapılan teftişler ne
ticesinde böyle bir müessesenin müdürlüğünü 
yapamıyacağı anlaşıldığından müdürlük vazi
fesinden alınmıştır. 

SABÎT SAĞIROĞLU* (Erzincan) — Muhte
rem arkadaşlar, Tercan'da bundan 21 sene ev
vel bir mektep yapılmış, leyli bir mektep. Bir
çok masraflara mal olmuş Fakat nasılsa bu. bü
yük binaya d'evamlı masraf yapılamadığı gibi 
tamir edilemediği için boş kalmış, harap olmuş. 
Her vakit Tercan'a gidip gelişimde bu mektebi 
gördüğüm vakit eza duyardım. Leylekler yuva 
yapmış, boş bir harabeden ibaret. Bu işi arka
daşlarla beraber üzerimize aldık, çok çalıştık 
«en sonra, 1940 tarihinde tahsisat aldık. Bu mek
tep tamir edildi ve burada bir yurt açıldı. Şim
di bu yurdun mevcudu 180 çocuktjur, h$r taraf
tan gelmiş kimsesiz ve yetim çocuklardır. 

Bunlardan başka 20 - 30 tane de orta mek
tep mevcutları vardır. O da açılmış, bu mek
tep içinde 40 - 50 d-en fazla da ilk mektep mev
cutları vardır. Onları da istiap edijyor. Daha da 
belki yüz talebe istiap eder. Bu mektep için 
Biraz fazla yorulmuş olduğumdan bu sene git-

.1952 O : 1 
tiğimde mektebe koştum, mektebin yatakhane
sini gezdim, sakız gibi temiz ve muntazam. Hay
rette kaldım. Çok takdir duydum, memnuniyet 
duydum, sevindim. Lâkin birlikte giden adam
lar dediler ki; bu işi yapan, bu mektebi bu hâle 
getiren adam buradan alındı, kovuldu. Niçin 
dedim, bir partiye mi mensup veya birtakım 
hareketleri mi vardır? nedir acaba? Hiçpir şey 
yok dediler. Bunu söyliyenler müttefikan söy-

m lediler. Hiç parti dâvası, bir şey yoktur. Yalnız 
Millî Eğitim Bakanı buraya geldi, burayı gördü, 
etrafa falan bakındı, salonlara baktı ve nedense 
huylandt bilmj^oruz... 

MÎLLÎ EĞİTÎM BAKANI TEVFÎK ÎLERÎ 
(Samsun) — O tâbiri, (huylanma) tâbirini ay
nen size veriyorum, iade ediyorum. 

SABÎT SAĞIROĞLU (Devamla) — Eğer 
fena bir şeyse senin olsun. Ne diyeyim, mâna
sını siz izah buyurun. Huylandıysa dedim, fena 
bir tâbir mi? 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TEVFÎK ÎLERÎ 
(Samsun) — Lütfen siz1 o tâbiri geri alın, sonra 

•ben sizi huylandırırım. 
SABÎT SAĞIROĞLU (Devamla) —Nasıl 

diyeyim bilmiyorum; arkadaşlar siz tarif edin 
ben söyliyeyim. Pekâlâ, canı sıkıldı, diyeyim, 
bir rüşveti kelâmda bulunayım. 

Gam sıkıldı ve buraya hiç insan eli deyme-
miş mi, dedi. Müdür de ciddî bir adam. Bundan 
müteessir olmuş. Efendim demiş, bilmiyorum ne 
kusurumuz var? Bu suretle Vekil Bey oradan ay
rılmış. Buraya geldikten sonra bu adamı buraya 
çağırmış; mecburi izin mi vermişler kendisine, 
bilmiyorum. Bu zat daha buraya gelmeden evvel 
Vekil Beye bir mektup yazmış, bu mektubu iki 
zarf içine koymuş, açıldığı zaman Kalemi Mah
sus Müdürünün nazarı dikkatini celbetsin, mek
tup Vekilin eline geçsin diye. Mektubu yazmakla 
beraber bir de telgraf çekmiş. Falan tarihli mek
tubumu okumalarını rica ederim mealinde filân. 
$onraidan bu adam buraya gelmiş. Burada ne 

;kadar kalmış, bilmiyorum. Kendisi Burdurlu imiş. 
Onu, Burdur köylerinden birisine öğretmen tâyin 
etmişler. 

Şimdi, Tercanlılar bir gayret sarf ediyorlar. 
Bu adamı, medhediyorlar. Bunu büyük bir vila
yete belediye reisi yapın diyorlar. Bütün halk 
bundan memnun. Sordum acaba bunun mazisin
de bir şey mi var? Biz de idare amirliği ettik, 
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biz-üe vft3İfe.„saiıil>i rfduk^Böyle adamlar fimize 
geçti mi, kucaklarız, tutarız. Onun iç in ; "^^ Be
yefendiden bir kere .sorayım dedim. Yaştığı iş 
belin hatalıdır^haksızdır. Eğer.kafesiz işfr.JnÜen 
takdir ve tashih buyursun, mulmlefetmebusu ten-
kid etti diye müteessir olmasın: Mâruzâtım bun-
dan ibarettir. 

. -MÎİJLİ EĞİTfivrBAKANI:T]BVFtKr ÎLERÎ 
(Samsun) —Her zaman teşekkürü hak edemeyiz 
ama-şu sora dölayısiyîe verdiğim cevaptan sonra 
ben -hakikaten, idare ferinde büyük hizmetler 
ifa etmiş Sabit Sağıroğlu arkadaşımızdan bir kü
çük- teşekkür beklerdim/Yanılmışım. .Gitmişler, 
kendisine birtakım adamlar, Mîllî lîğjtim Baka
nının aleyhinde konuşmuşlar, onları dinlemiş. 
Sonra bir serayım bir hata varsa tashih ederiz 
demiş. A beyefendi arkadaşım, her. gün şurada
yız,' karşı karşıyayız, pekâlâ sorup benden öğre
nebilirdiniz, ama buraya getirdiniz. Buraya ge
tirmekten, maksadınız biraz evvel söylediğiniz 
sözleri söylemekten ibadettir. Bu taktiğinizi bili
yoruz.-Aittik biz de pişiyoruz; (Gülüşmeler) 

SABİT SAĞIROĞLU (Erzincan) — Şimdi 
cevap veririm. 

MhU ^ĞÎTtM BAKANI TEVFÎK ÎLERÎ 
(Devamla) — Şimdi arzedeceğim şeyler dölayı
siyîe bizzat benden sormadılar ve buraya getirdi
ler. Şimdi anlatacağım. 

©eıtf bu- seneki Şark seyahatimde Tercan 'a da 
uğradım. Her gezdiğimiz yerde yatsımız gibi, 
oramda meşalelerin: içine nüfuz etmeye çalıştık, 
Bu Meclisin milyonlarca lira. verdiği yetiştirme 
yurtlarjı, :üzed«de en çok durduğumuz ve dur-
m^İa ntökeUfef olduğumuz tesislerden biridir. 
Gittim, Ziyaret ettim„ ezbere ziyaret- etmedim, 
Bir sağa (bakmışım, bir solla bakmışım... .Kini- bu 
adam, kim görmüş? Yanımda vali.var, maarif 
rniidürü var, belediye reisi var. Fajkat orada ,ol-
miyan birtakım kimseler Beyefendiye,söylüyor
lar. 

Baktım, yatakhaneye baktım, yemekhaneye 
baktmı, çoeufclaiîm üstüne; baktım, her şeyine 
baiktım; beni tatmin etmedi. Beni taitmiıı etmedi. 

i huylanma. değil,, beyefendi tatmin etmedi. Millî 
•Eğitim^ Bakanı olarak tatmin etmedi, kimsesiz 
çocukların mesuliyetini omuzunda taşıyan MıMî 
Eğitim Bakanı olarak beni tatmin etmedi. Otur
duk, dedik nedir 'bu hal? VaJi.Bey, müdürden 
yaka silkti, fena dedi. Neresi fena? « Şu fe
na, şu fena,.§u fena ... ».dedi. 

I Arkadaşlar^ niçin hu nakli yaptığımı arzede-
ceğim. Bir meslektaşımızın lnB3Uİarmııı h«zunı-
ttfeâa ^çıktonmasından, ortaya dökülmesinden 
a4^SN«PbkwBiHH|n^ günahkârı .teapçfaa&ı atom. 

| Jâ4B*T SAÖÜlOĞkU (Emmm) — Kabul 
L^diy»irum. 

.MtolvEĞİTÎM BAŞINI TEVSİK j&ERÎ 
(Devamla) — Arkadaşlar, «-Memurlar bavulla
rım almış gidiyearlar » d$e -bağ^rjyjorJar, bir mi-

.şajini deverdüer.:Haı^'inemuriar4tt,bavullaiJ»nı 
alıarak,gittiklerini;bu veaile ile aarzetmek.isterin. 
(Soldan, alkışlar). Ben.gördüm,.beyefendi bu 
müesseseyi B,u müesseseyi Erzincan Maarif Mü
dürü teftiş etti. Bu müesseseyi buladan gön
derdiğimiz İlköğretim. Umum .Müdürlüğü .şube 
mffdürü tetfcik ye teftiş efctL Bu müesseseyi bi
zim İlköğretim Umum Müdürü Eerruh Bey 
teftiş etti ve en son Vekâlet Umumi müfettiş
lerinden birisi .teftiş etti. Görüyorsunuz »e ka
dar üzerinde durduk. (Soldan, bravo sesleri). 
Neticede jşlerin iyi gitmediğini ve müdü
rün ikaz ve tavsiyelere riayet etmediğini 
tesbit ettik ye çocuklarımızı, beyefendinin 
müdafaa ettiği bu müdürden daha .çok sev
diğimiz için müdürü oradan aldık. Bu ar
kadaşı müfettiş raporiyle1 tesbit .edilen, suç
lan, hataları dölayısiyîe bu vazifeden, aldık. 
Particilik mi yapmış dediler. Atıllarında, fikir-

• lermde hep particilik.. Yok böyle şey efendim. 
Size Ibirşey arz«deyim; Beyefendi, 1950 yı

lında Bolumda Halk Partisi namzedi bir-insanı, 
inten olduğu: için, bilgüi olduğu için, kıymetli 
olduğu, için Teftiş Heyeti Reisi yapıtım. Çünkü 
btt memleketin kıymetli insana ihtiyacı vardır. 

ViBien memunum getirdiğimden. Kıymetli in
san ; her zaman kıymetlidir. Ve memleketin bu 
gibi insanlara, ihtiyacı vardır. Bunun partieîlik-
le ihi$ alâkası yoktur. 

SABÎT SAĞIROĞLU (Erzincan) — Bende 
yofc dedim. '"-, 

(MÎIiLl EĞfFlM BAKAM (Devamla) — 
;:-NaJ»îhotırnuta geliyor öyleyse. 

İ Tercan Yetiştirme Yurdu Müdürü Hilmi 
Erkul hakkında verilen raporlardan birkaç 
msfâde okuyorum: 

t1. Tamir ve bakım ödeneklerinin bulunma
sına rağmen, müdürün ihmali yüzünden yurt 
binasının bakımsız, yer yer harap, üstelik pis 
ye .çocukların «ayri sıithk sırtlar altında bulun
durulması, 

—îflİB.-r-
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2. Eşyanın muhafaza, kullanılma ve bakı- I 

mmda itinasızlık, 
3. Kabların kalaysız görülmesi ve yemekle

rin zamanında hazırlandırılmamakta oluşu, 
4. Tahsisatın mevcut olmasına rağmen, ço

cukların kıyafetlerine itina edilmemesi, Yaz 
ortalarına kadar yalınayak ve parça parça elbi- I 
selerle bırakılması, I 

5. Pragram ve yönetmeliklerin tatbik edil
memesi, Yurdun geliştirilmesi amaciyle, her türlü 
imkânlara rağmen hiçbir tedbir alınmaması, 

6. Defter ve kayıtların usulüne uygun ol
maması, 

7. Çocuklar içinde yurttan kaçanlar hak
kında hiçbir tedbir almaması, bu mevzuda ta
mamen lâkayıt görülmesi, teftiş edenlere yüksek 
mevcut göstermesi, sayıldığı zaman çocukların 
noksan çıkması, 

8. Yurdun umumi perişanlığı ve Müdürün 
tanzime muktedir olmayışı, 

9. Ayrıca içkiye müptelâ olduğunun anla- i 
şılması. 

Şimdi, arkadaşımız diyor ki ; biz böylelerini 
bulup bağrımıza bastırdık. 

Zaten böylelerini bağrınıza bastırdığınız için 
değil midir ki, bu memleket şimdiye kadar geri 
kaldı? 

SABİT SAĞIROĞLU (Erzincan) — Evet za-
tiâlinizi-de basmıştık bu meyanda. I 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFİK İLERİ | 
(Devamla) — Onun için şimdi yine tekrar ediyo
rum, bu memlekette yurt gezintilerimizin mâna
sı budur. Maarif Vekilinin, Nafıa Vekilinin 
şu veya bu Bakanın gezdiği veya geçtiği falan 
yerde bir kötülük veya eksiklik varsa o mutlaka 
kalkmalı ve eksiklik kaldırılmalıdır. 

İşte oradan geçişimizde de Tercan'a bunu ka
zandırdık. Bu arkadaşa oradan aldık müdürlük 
yapamıyacağını anldığımız için, başka yere ho-

.. ca atarak verdik. Her kes müdjür olamaz. Onun 
yerine sevgili Tercan ve kıymetli yavrularımız 
İçin hayırlı bir insan gönderdik. Ne giden düş- ! 

., manim; n'e gelen akrabam, ahabım. ' 
Binaenaleyh arkadaşlar, arkaydaşımın'î>«nd»ıı, 

madem böyleydi niçin daha evvel almadınız diye 
sorması icabederdi. (Soldan bravo sesleri, alkış-

'1a r ) . 
• SABİT SAĞIROĞLU (Erzincan) — Ben de 
Vekil Beyin Kanaatinde olsaydım, niçin geç kal-
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dmız derdim. Fakat hâlâ o kanaatte değilim. 
(Sesler). 

BAŞKAN — Çok istirham ederim, kendi ka
naatlerini bildiriyor. 

SABİT SAĞIROĞLU (Devamla) — Bu adam 
vazifesini görmekten başka bir şey yapmamıştır. 
Tercan'a gidip görenler olmuştur, o, orayı kendi 
mesaisi sayesinde elektrikle tenvir etmiştir. Ter
can'ın, ortasında bu binayı elektrikle güzelce 
tenvir etmiş, bu bina gece yıldız gibi parlıyor. 
Kim yapmış bunu? Vazifesini görmiyen müdür 
bey mi yapmış? Ve şimdi Vekil Beye teşekkür 
etmek için heyeti aliyenizden lâaJlettâyin kur ' a 
ile beş kişi seçin, gitsinlerı baksınlar. Bu adamın 
işini tahkik etsinler. Bu adam hiç olmazsa zan 
altında kalmasın. O vakit Vekil Beyin dediği mi 
doğrudur, benim dediğim mi doğrudur, ortaya 
çıkaı. 

15. — Erzincan Milletvekili Sabit Sağıroğ-
lu'nun, Keşan Hukuk Mahkemesinin ne için lâğ-
vedildiğine ve mezkûr mahkeme yargıcı Arif 
Kart'm bu suretle açıkta bırakıldıktan sonra 
aynı mahkemenin tekrar ne için açıldığına dair 
sorusuna Adalet "Bakanı Osman Şevki Çiçekdağ'-
m sözlü cevabı (6/865) 

3 . X I I . 1952 
Büyük Millet Meşelisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sualime Sayın Adalet Bakanının 

Meclisin ilk içtimamda sözlü olarak cevap ver
mesini arz ve rica eylerim. 

Erzincan Milletvekili 
Sabit Sağıroğlu 

1. Keşan Hukuk Mahkemesi niçin lağvedil
miştir? 

2. Mezkûr mahkeme yargıcı teminatlı hâ
kimlerden Bay Arif Kart 'm bu suretle açıkta 
bırakıldıktan sonra aynı mahkeme tekrar niçin 
açılmıştır ? 

BAŞKAN — Söz Adalet Bakanmmdır, 
ADALET BAKANI OSMAN ŞEVKİ Çt-

ÇEKDAĞ (Ankara) — Erzincan Milletvekili 
Sayın Sabit Sağıroğlu tarafından verilen 3.XII. 
1952 tarihli sözlü soru önergesinde: 

1. «Keşan mahkemesi ne için lağvedilmiştir? 
2. Mezkûr mahkeme yargıcı teminatlı hâkim

lerden Bay Arif Kart 'm bu suretle açıkta bıra
kıldıktan sonra aynı mahkeme tekrar ne için 
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açılmı§tır?Diye sorulmaktadır. Bu suallerin ce
vaplarını arzediyorum: 

1. Keşan AçLalet Dairesinin teftişi neticesin
de adalet müfettişi tarafından tanzim edilen ra
porda: Keşan'da mevcut i§ ye dâva miktarının 
emsali mahkemelere nazaran az olduğu, bu 'iti
barla buradaki iki malıkemeden birisinin kaldırı
larak bunun kadrosunun işi daha çok olan başka 
bir yere verilmesinin ve bunun yerine de bir 
hâkim muavini kadrosu ilâvesinin uygun olacağı 
bildirilmiştir. 

Bakanlıkça yapılan tetkikat sonunda, aynı ne
ticeye varıldığından Keşan'daki iki mahkemeden 
birisi kaldırılarak elde edilen 80 liralık hâkim 
kadrosu 17 . VI I . 1951 tarihinde, işi çok olan baş
ka bir yere tahsis edilmiş, ve buna mukabil Ke
şan'a da gerek hukuk ve cezaya taallûk eden 
bütün dâvalarda hâkime yardım etmek üzere bir 
hâkim muavini kadrosu verilmiştir. Bu itibarla 
Keşan'da sonradan tekrar hukuk mahkemesi ku
rulmuş değildir. Ancak arzettiğim gibi oraya bir 
hâkim muavini kadrosu verilmiştir. Meselenin 
bundan ibaret olduğunu arzederim. 

SAB# SAĞIROĞLU (Erzincan) — Muhte
rem arkadaşlar, Keşan Hâkimi Arif Kart'm ora
da çok iyi şöhet almış kıymetli bir hâkim olduğu
nu birçok yerlerden işittim. Bunun kıymetini ora
da valilik etmiş olan Sayın Rükneddin Nasuhi-
oğlu da biliyormuş. Fakat bu adam orada ve ci
varında sahibi nüfuz bir hayli kimselerin tevec
cühünü kazanamamış. Esbabı da orada çeltik tarla
larını icara alırlarmış, zenginler ve sonradan 
zengin olanlar, icara alırlarmış. Aldıktan sonra 
hemen bir dâva. Benim aldığım on dönüm diye. 
Aldığım yer 40-50 dönümdür, bu dönüm üzerine 
tarla sahiplerinin aleyhine dâva açarlarmış, mah
kemeye gelirlermiş, bu hâkim tarla sahiplerinin, 
yani fakir halkın lehine karar verirmiş ve doğ
ruluğu orada görüldüğünden dolayı, sonra sayın 
Rükneddin Nasuhioğlu içişleri Bakanı tâyin olun

duğu zaman oradan bir heyet gelmiş, hâkimin 
aleyhinde bulunanlardan, gelmişler, bunu mut
laka oradan kaldırılmasını rica etmişler. Rükned
din Nasuhioğlu arkadaşımız da bunun üzerine o 
vaktin Adalet Bakanı olan Halil özyörük nezdin-
de teşebbüste bulunmuş, yahut bulunmamış, bunu 
katî olarak bilmiyorum, fakat yapılma
mış. Halil özyörük bu adamı oradan 
kaldırmamış. Bu heyet meyusen dönmüş
ler, spnrar Rükneddin" Nasuhioğlu arkadaşınuz 
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Adliye Vekili olmuş. Bunlar, aynı heyet 
buraya uçmuşlar. Bu hâkimin oradan kaldırıl
masını, kendilerine mahsus şeylerle rica etmiş
ler. Tutmuş, Rükneddin Nasuhioğlu, muvakka
ten ve salâhiyetle hâkimi başka bir yere gön
dermek istemiş. Bu zat cevap vermiş, demiş ki, 
benim mazeretim var, salâhiyetle gidemem. Ba
kan, sonra bir şey de yapamamış, fakat ne ya
palım, ne yapmıyalım diye düşünmüşler, buna 
bir mektup yazmışlar. Sen şöyle kıymetlisin, 
böyle kıymetlisin, orada da biraz -eskidin ve her 
halde bundan müteessir oluyorsun, nereye isti
yorsan seni oraya kaldıralım demişler. Buna 
Arif Kart'm cevap vermiş; benim iki oğlum 
var, istanbul'da tahsil görüyorlar. Bu suretle 
karım da onların yanındadır, ben bu sebeple 
iyi bir vaziyette d'eğilim. Bundan dolayı evvelce 
istanbul'u arzu ediyordum, fakat beni oraya 
tâyin etmediniz. Şimdi de beni buradan iyi bir 
yere kaldırmaklığınızı sormanız beni takdir 
için değil, beni buradan uzaklaştırmak içindir. 
Ben hiçbir yere gitmiyorum, demiş. Bunun üze
rine Vekâlet biraz müşkülâta düşmüş, ne yapa
lım ne yapalım diye. Nihayet bu mahkemeyi 
lâğvetmeyi düşünmüş ve böyle de yapmış. Bu 
suretle bu adam epey müddet açıkta kalmış. 
Sonradan başka bir yere tâyin etmişler. Sayın 
Bakanın söylediği gibi, orada bir muavinlik 
ihdasiyle meseleyi kapatmışlar. Bu bir hakikat
tir. Vesikaları belki şimdi yoktur. Fakat vazi
yeti öğrenmek istiyenler, giderler, gezerler, gö
rürler. 

RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (Edirne) — 
Söz istiyorum. Şahsım m-evzuubahis oldu. 

BAŞKAN — Buyurun. 
RÜKNEDDIN NASUHIOĞLU (Edime) — 

Efendim, muhterem Sabit Sağıroğlu arkadaşı
mız bu Keşan hâkimi meselesi dolayısiyle ko
nuşurken, beş defa ismimi mevzuubahis etti. 
Ben de kendilerine beş defa cevap vereceğim. 
(Gülüşmeler) (Sataşma yok seslen) 

BAŞKAN — Efendim, sataşma mevzuubahis 
değildir. Vazife gören sabık Adalet Bakanı ol
duğu, için kendisine söz verildi. Niçin söz ve
rildi,; şeklindeki fısıltılara cevabım budur. 

RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (Devamla) 
— Arkadaşlar, bu Keşan hâkiminin delişmesi 
meselesi uzun müddet muhalefet çevrelerinde, 

I muhalefete mensup matbuatta birçok yazılara, -
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konuşmalara sebep oldu. Birçok matba^âegK 
lan4alarır «yapan Halk Partisi erkânı taşepöflidan 
tenkide ıftevzu oldu. Hattâ Dünya vê UŞlfk gaze
telerinde (Keşan Faeiası) diye de a^İphiîîldı, 
bu şekilde işe facia vasfı verildi. p 

Arkadaşlar, »âmme hizmeti vazifesini gören 
insanlar hakkında daima leh ve aleyhte birçok 
itirazlar olabilir ve âmme hizmeti gören insan
ların hepsinin bilançosu müspet kaydetmiyebi-
lir; fakat tatbikatta, bu insanların hukukuna 
tallûk eden işlerde, şu veya bu şekilde bir? dü
şünüşe sahip olmadan evvel, işi objektif j bir 
cepheden mütalâa etmek lâzımdır. Gerek vali 
olduğuna ve? gerek bilâhara Bakanlığa,getirildi
ğim zamanlar bu zat aleyhinde bana bâzı şikâ
yetler gelmiştir. Fakat bu şikâyetler sabit olma
mıştır. Bu zatın oradan kaldırılması ile zatî şi
kâyet arasında bir irtibat yoktur. 

Diğer; taraftan meselenin hakikati i şudur : 
Mahkemelerimiz çok mahmuldür, bâizı yerlerde
ki mahkemeler senede 1000 - 1200 dâva ile »kar
şı karşıyadır ve birçok yerlerden ihtiyaçlar bil
dirilmektedir. Gece gündüz, mesai saatleri hari
cinde çalışan hâkimler vardır. Bu bakımdan 
teşkilâtımızın bünyesi içinde zaitten nakısa bir 
transfer yapmak zarureti hâsıl olmuştur. Bu iti
barla^emir verilmiş, büro tetkik etmiş ve bir 
liste dâhilinde, nispet dâhilinde şu şu kazalarda, 
şu şu mahkemelerde işler fazladır, buralardaki-
lerin nispeten azdır, diye iki hâkimlik kadtosu-
nu işgal.etmesine lüzum olmayan yerlerden bi
rinin alınarak, diğer işi çok olan yerlere ûakli 
zarureti hâsıl olmuştur. Keşan'ın; dârva adedi 
bakımından durumu, böyle iki hâkimliği birden 
işgal etmesine lüzum olmadığı merkezinde, bu
lunduğu anlaşıldığından, oradaki bir hâkimlik kad
rosu alınmış, sahildeki bir vilâyet merkezine 
nakledttriîek suretiyle bu transfer yapılmıştır. 
İddia edildiği gibi, bu zâtın oradan gitmesin
den "Sonra"tekrar aynı yerde bir mahkeme ku-
rülS-öfBt'da' vâki değildir. Nakil keyfiyeti o zat hak
kındaki şikâyetten de münbâis değildir, doğru
dan doğruya rakamlara müstenit ve işlerin azlı
ğı ve'çökîffğu ile ilgili bir meseledir.-

Arkadaşlar; hunu böylece arzetti|rten sdnra,< 
ilâveten arşedeyim ki, Demokrat Pârtü iktiÖarı, 
adliyesi? şahsım etrafında birçok tenlilere mâ
ruz kabıpştör. Bu tenkidler aynı zamanda ada
let müessesesi gibi çok mühim bir mesleğin ma
hiyetine taallûk eder. 
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Arkadaşlar, eğer müsaade ederseniz, sual 

çerçevesinin haricine çıkarak durumu daha ge
niş izah edeyim. (İstemez istemez, sesleri) 

Burada kâfidir derseniz, söylemem, fakat mu
halefetin adliye meseleleri üzerinde vâki ol
muş mütaaddit bâzı işleri vardır ki, bunların 
tenviri ieabeder. Müsaade ediniz, izah edeyim. 

BAŞKAN — Onlar ayr> şeylerdir. 
Adalet Bakanı Osman Şevki Çiçekdağ! 
ADALET BAKANI OHfAN ŞffVKÎ Çİ

ÇEKDAĞ (Ankara) — Sayın arkadaşlarım; 
Sabit Sağınoğlu* arkadaşımızın izahatını dinle
dim. Bakan olarak vazife ve mesuliyet aldığım 
zaman, arkadaşımızın böyle bir sözlü sorusu
nun Bakanlığıma tevcüh edildiğini gördüm. Er
zincan Milletvekili Salbit'Sağııroğlu'nun, Edir
ne vilâyetinin Keş&n Kazası hâkiminin mukad
deratı üzerinde yürütülen muamelelerle neden 
ilgilendiğini tetkik ettim. Bir an için bunun 
politik bir mevzu yaprîdığı endişesini duydum. 
Bu itibarla Arif Kart arkadaşımızın dosyasını 
ve sicillerini tetkik ettim. Yapılan muamelenin 
her hangi hissî bir tesirin eser ve nelticeşj, olup 
olmadığı mevzuu üzerinde durdum. 

Arkadaşımizrn burada bahis mevzuu ettiği 
noktanın: aslına, esasına inanmadığım gibi bu
gün de buna kaani »olmuş değilim. Dosyasında, 
siciliıMe böyle bir muamele mesbuk değildir. 
Hakikaten Bakanlığımız realite olarak iş kesa
fetini göz önünde tutarak mahkemelerin vazi
yetini tetkik ve tesbit etmektedir. 

Keşan mahkemelerinin iş hacmini tetkik et
tim; bir sene zarfında bu mahkemeye gelen iş 
miktarı 1458 den ibarettir. Memlekette öyle 
kazalar, öyle vilâyet merkezleri vardır ki, her 
birerine 3 bin, 4 fbîn iş gelmektedir. Onun için 
istirham ederim bir tarafta 4 bin, 5 bin iş gören 
tekmahkemeleir, öte tarafta 1458 iş gören çift 
mahkeme .... Elbette adaleti süratle tecelli ettir
mek mevkiinde olan maikam, Sabit Sâğıroğlu ve 
her hangi bir arkadaşımız gücene'cekıtir diye sa-
'bit bir noktai nazara dayanmaz ve kendisini 
oraya bağlryamaz. Realiteyi göz önüne alan 
Adalet Bakanlığı, bir tevzi ve taksim yapmak 
meöburiyetiyle Keşan'dan kadroyu kaldırmış 
vilâyet merkezine nakletmiştiır. (Bravo sesleri). 
Bunun tenkid mevzuu yapılmaması lâzım-
gelirdi. 

Muhalefete mensup arkadaşlarıma bu müna
sebetle: şunu arzetmeik isteritn ki, Adalet Ba-
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kanlığının bu nakil ve tâyin işlerini ikide bir 
gerek bizzaıt, gere'k matbuat sütunlarında bahis 
mevzuu etmemelerini riea ederim. (Bravo ses
leri). 

Şimdi arkadaşlar, memleket olarak, millet 
olarak adalete raptı ruh etmişiz, oradan emni-
niyet ve teminât dileme'kteyiz. Onun için bir 
adalet müessesesi, bir adalet müfettişleri kadrosu 
ve bunların başında da bir Bakan varlır. Bakan 
hâkimlerin bütün adalet cihazı üzerinde nezaret 
ve murakabe cihazına maliktir. Bakan, adalet ve 
murakabenin gerektirdiği, her hangi bir şikâyet 
veya ihbar vâki olduğu zaman, elbetteki bu ih
bar veya şikâyetin yerinde olup olmadığını tet-
kücat ve tahkikata tâbi tutmakla mükelleftir. 
Oraya müfettiş gönderir, müfettiş biletraf me
seleyi tahkik ve tamik ederek raporunu Bakan
lığa gönderir. Bunun için de bugünkü kanuni 
formalite şudur: Müfettiş Bakanlığa raporunu 
gönderdiği zaman bu rapor Ceza İşleri Umum 
Müdürlüğüne tevdi edilir. Orada mütehassıs ar
kadaşlar, bu mesele üzerinde durarak, raporlarım 
Bakanlığa verirler. Bu arkadaşın İnzibat Kuru
luna verilmesi lâzım mıdır, değil midir hususu 
da tetkik edilir, şu şu sebepten dolayı verilmesi 
lâzımdır, denir. Bunun üzerinde, Bakan mese
leyi bir de Müdürler Encümenine havale eder. 
Bu encümen beş kişilik daha yüksek bir müte
hassıs encümendir. Orada da mesele bir kere da 
ha tetkik edilir. Bu encümen İnzibat Komisyo
nundan geçmesinin, vazifenin ehemmiyeti ve se
lâmeti ve emniyet bakımından, yerinde ve ge
rekli olduğu kararma varır. (Bravo sesleri). 

Mesele burada örtbas edilemez. Hâkimdir; te
minatına hürmet ederiz. Fakat bir ihbar vardır, 
bir tahkikat mevzuu vardır. Elbetteki mesele bu 
teminatı tetkik ve tahkik ile mükellef bulunan 
hâkimlerin üstünde mahkemenin, inzibat kurulu
nun nazarı dikkatine arzedilecektir. Temyiz reis
lerinden birinin başkanlığı altında, iki Temyiz 
azasının dâhil bulunduğu inzibat kuruluna key
fiyet tevdi olunuyor. Ve burası ya tahvil kararı 
veriyor, veyahut tevbih kararı veriyor. Bakan
lık bunu ancak infaz ediyor. Fakat hâdise bu 
merkezde, iken dahi ikide bir bâzı gazetelerde 
«yine bir hâkimin tepesine vurulduğu, yine bir 
hâkimin teminatına rağmen yerinden kaîdırıldı-
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ğı...» neşriyatını teessürle müşahede ediyoruz. 
•B» yoldaki haberlerin memleket umumi efkârına 
yayınlandığını görüyoruz ve o zaman vatandaşın 
adalet cihazına karşı emniyeti maalesef tezelzü. 
le uğnyor. Halbuki hakikat arkadaşlarımızın ve 
bâza gazetelerin dediği gibi değildir. Hakikat, ka
nuni icaplara uyularak o arkadaşın oradan tah-
vjl edildiği veya tevbih aldığı veyahut şu veya 
bu şekilde kanuni muameleye mâruz kaldığı mer
kezindedir . 

Bu itibarla bu vesile ile arzediyorum ve bütün 
arkadaşlarımızın bu adalet mevzuunda bir parça 
daha itinalı olmalarını ve Bakanlığın bu mevzu 
üzerinde kendileri kadar hassas olacağına inan
malarını bilhassa riea ederim (Soldan alkışlar). 

SABİT SAĞIROĞLU (Erzincan) — Efen
dim, burada mâruzâtımda epeyce hikâyeler var
dır. Bunların hepsinin üzerinden Sayın Bakan 
ve Sayın Rükneddin Bey güzel bir fırça ile geç
tiler. N'e olmuş? Adliye müfettişleri tahkikat 
yapmış. Adliye müfettişleri tahkikat yapmışsa 
demek ki adliye müfettişlerinin tahkikatı üze
rine mahkeme lâğvedilmiş. Ne tuhaf şey. (Sol
dan yok öyle şey sesleri). (Anlamadnı sesleri). 
(Yanlış anladın sesleri). 

BAŞKAN — öyle telâkki etmiş olabilirler. 
Siz devam edin efendim. 

SABİT SAĞIROĞLU (Devamla) — Anla
mamış olayım. Hepiniz anladınız, hepiniz anla
dınız. 

Sonra Erzincan Mebusu gelmiş, Keşan'ın 
hâkimlerinden bahsetmiş. Birader her mebus 
mutlaka kendi dairei iritihabiyesindeki yolsuz
lukları mı söyiiyecek ? 

MURAD ÂLI ÜLGEN (Konya) — Onu da 
anlamamışsın. 

SABİT SAĞIROĞLU (Devamla) — Hariç
teki işittiğimiz yolsuzlukları millet huzuruna 
arzedecek bir vazife ile mükellef değil miyiz? 
(Anlamamışsın sesleri). 

Mesele bence anlaşılmıştır. Heyeti Âliyeniz 
hâkimdir. Kararınızı hep vicdanınızla- verin. 
(Verdik zaten sesleri). 

BAŞKAN — Efendim, 10 dakika istirahat 
etmek üzere oturuma fasıla veriyorum. 

Kapanma saati : 17,10 



Î K Î N C Î OTURUM 
Açılış saati: 17,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın. 

KÂTtPLEB : tbrahim Kirazoğhı (Kayseri), Ahmet Morgu (Bize). 

(Denizli seçim bölgesine kadar yoklama ya
pıldı.) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

16. — Van Milletvekili Ferid Melen'in Van'ın 
Erciş İlçesinin Zeylân mıntahasmda bulunan 
Altmdere Harası için istimlâk edilmiş ve edil
mekte olan emlâk ve arazi bedellerinin mülk 
sahiplerine ödenmemesi için bir emir verilip ve
rilmediğine, verilmişse sebeplerine dair Maliye 
ve Tarım bakanlıklarından olan sorusuna Maliye 
Bakanı Hasan Polatkan'ın sözlü cevabı (6/869) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Van'ın Erciş ilçesinin Zeylân mmtakasmda 

bulunan Altmdere Harası için istimlâk edilmiş 
ve edilmekte olan emlâk ve arazi bedellerinin 
merkezden verilen emre dayanılarak mülk sahip
lerine ödenmemekte olduğu şikâyet olunmak
tadır, 

Merkezden bu yolda bir emir verilmiş midir? 
Verilmişse ne gibi sebep ve zaruretle ve hangi 
hükme dayanılmıştır? 

Keyfiyetin Tarım ve Maliye bakanları tara
fından sözlü olarak izah olunmasına delâlet bu-
yuTUİmasını arz ve rica ederim. 

Van Milletvekili 
Ferid Melen 

TABIM BAKANI NEDÎM ÖKMEN (Maraş) 
— Ferid Melen arkadaşımızın, sözlü sorusu is
timlâk bedelinin ödenmemesi hakkında merkez
den emir verilip verilmediğine mütedairdir. Bu 
cihet Bakanlığımı alâkadar etmemektedir. Mali
ye Bakam arkadaşım sözlü sorunun cevabını 
vereceklerdir. 

MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Ferid Melen arkadaşımızın söz
lü sorularına cevap arzediyorum : 

Erciş Malmüdürlüğünden alman 4 . X , 1952 
gün ve 4/1075 sayılı yazıda; Zeylân bölgesinde 

Altmdere Harası için şahıslara ait toprakların 
Tarım Bakanlığınca kamulaştırıldığı ve 1950 -
1952 senelerinde ceman 490 000 lira dağıtıldığı 
ve daha 100 000 liranın da ödenmesi gerektiği 
bildirilerek 2510 sayılı Kanunun 26 ncı madde
sinde tasrih edilen 3 numaralı mıntıka dâhi
linde bulunan buradaki gayrimenkullerin tam 
mülkiyeti, mezkûr madde mucibince Devlete 
geçmiş olduğundan buralardaki toprakların sa
hiplerine iadesine dair Bakanlar Kurulunca 
ittihaz olunan 1 . VII . 1950 gün ve 3/11461 şa-, 
yılı Karar karşısında kamulaştırma bedelleri
nin ödenilmesine devam olunup olunmıyacağı 
ve devam olunmıyacaksa paranın istirdadı ve 
sahipleri tarafından namlarına tescil edilen gay
rimenkullerin tapularının Hazine namına tas
hihleri yaptırılıp yaptırılmıyacağı hususu so
rulmuştur. Vâki bu istilâm üzerine, hâdise Ba
kanlığımızca tetkike alınmış ve bu sebeple her 
hangi bir yanlışlığa ve fuzuli tediyelere mahal 
bırakılmamak düşüncesi ile tetkikat sonuna ka
dar -tediyatm kısa bir zaman için durdurulma
sı Erciş Kaymakamlığına tebliğ edilmekle bera
ber hâdisenin tetkik ve tavzihi hususu Devlet 
ve-İçişleri- bakanlıklariyle Van Vilâyetine ya
zılmıştır. 

Müşarünileyh bakanlıklarla Van Valiliğin
den alınacak malûmat sonunda, kamulaştırılan 
yerlerin 2510 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi
nin şümulüne giren yasak bölge dâhilinde bu
lunmadığı tebeyyün ettiği takdirde tediyata de
vam olunması Malmüdürlüğüne yazılacaktır. 

BAŞKAN — Ferid Melen. 
FERÎD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlarım; zikri geçen Zeylân bölgesi yasak böl
gelerden birisiydi. Bu yasak bölge Hükümetin 
1 . VII . 1950 tarihli ve S/11461 numaralı Ka
rarnamesiyle yasak bölge olmaktan çıkarılmış
tır ve bu Kararname aynı zamanda bu bölge 
halkının kendi yerlerine, yerleştirilmeleri ve 
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arazilerinin de sahiplerine iadesi hükme bağ-
lanmıştıı. Bu vaziyette Zeylim halkı da diğer 
yasak bölgeler ahalisi gibi İçişleri Bakanlı
ğının aldığı tertip üzerine kendi mıntıkalarına 
yerleşmişler ve arazilerine de tesahübe başla
mışlardır. Yalnız Zeylân'da kurulmakta olan 
Altmdere Harası i<jm 12 köy arazisinin istim
lâkine karar verilmiştir. Bizzat Tarım Baka
nı, o mıntıka milletvekillerinin bâzılarını da 
davet ederek, bu karara varmıştır. Vilâyet de 
menafii umumiye kararı vermiş ve iki seneden 
beri de istimlâke devam edilmiştir. 

Maliye Bakanının izah ettiği gibi; Erciş Mal-
müdürünün işarı üzerine, istimlâk bedelleri 
ödenmek üzere durdurulmuştur. 

Maliye Bakanı bir noktaya işaret ettiler. 
Ben onu açıklıyayım. İstimlâk edilen arazi şayet 
2510 sayılı Kanunun 26 neı maddesine giriyor
sa bütün istimlâk bedellerinin ödenmemesi lâ-
zımgelir. Çünkü bu arazi Hazineye aittir. Hattâ 
Ödenmiş olanlarının da geri alınması ieabeder. 
Ben de bu önergemi, bu meseleyi öğrenmek ve 
Hükümetin noktai nazarını anlamak için verdim. 
Filhakika 2510 numaralı Kanunun 26 neı mad
desinde böyle bir hüküm vardır. Kanun hükmü 
aynen şudur; «üç numaralı mmtakalardan mec
buri olarak nakledilenler menkûl mallarını be
raber getirmemişlerse bunların bıraktıkları gay-
rimenkullerin mülkiyeti Devlete geçer.» Bu hük
me göre, bu arazi Devlete intikal etmiştir-. Bi-
lâhara çıkan 5420 sayılı Kanunun muvakkat bi
rinci maddesinin ikinci fıkrasiyle bu hüküm 
mahfuz tutulmuştur-. Fakat Hükümet memnu 
mıntakaları kaldırırken bir noktayı daha karar
laştırmıştır. Bu mıntakalara iade edilen kimse
lerin mallarının sahiplerine iadesi. Bunu bir ka
rarname ile tesbit ederek hükme bağlamıştır. 
Buna müterettip muamelelerin yapılmasını va
zife olarak İçişleri Bakanlığına vermiştir. Ba
kanlık veya Hükümet bu kararname üzerine ar-
zettiğim kanun hükümlerini değiştiren bir ta
sarıyı Meclis huzuruna getirmek yerine bu ka
rarnameyi kanun gibi tatbik etmeye başlamış ve 
tutmuş, bu 12 köy arazisini istimlâk etmeye 
başlamıştır. Bakanın dediği gibi, istimlâk heyet
leri gitmiş ve kıymetleri tesbit etmiş ve hattâ 
bir kısmının tapusu olmadığı, bir kısmının da 
ölçüsü kayıtta noksan gösterildiği için bu gibi
ler mahkemeye sevkedilmiştir. Maliye Bakanı
nın ifade eylediği gibi 490 bin lira ödenmiştir. 
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Geri kalan paranın ödenmesine gelince; hâdi
seye vâkıf olan biri mahallî malmüdürünü ikaz 
etmiş, bu arazi Hâzineye aittir demiş, bunun 
üzerine Maliye Bakanlığı da tediyeyi durdur
muştur. Maliye Bakanlığının tediyeyi durdur
ması doğrudur. Fakat mademki Hükümet bu 
arazinin sahiplerine iadesine karar vermiştir, 
esasen buna mütaallik muameleyi yerine getir
mesi lâzımdır. 

Mâni olan kanun hükmünü ortadan kaldı
racak bir hüküm istihsal eylemesi icabederdi. 
Paranın mühim bir kısmı ödenmiştir. Geri kala
nın da ödenip işin bitirilmesi zaruridir. Kanaa
tim budur. 

17. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyactgüler'in, Kore'de savaşan Türk er ve su-
baylarının memleketlerindekilerle parasız mu
haberelerinin sağlanması için bir teşebbüs olup 
olmadığına ve Türk Tugayının altı ayda bir de
ğiştirilmesine tevessül edilmemesi sebebine dair 
Millî Savunma Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/870) 

BAŞKAN — Bu 17 nci soru sahibi Abdür
rahman Boyacıgiller arkadaşımız burada olmadık
larından gelecek birleşime bırakılmıştır. 

18. — Erzincan Milletvekili Sabit Sağıroğlu'-
nun, Malatya - Kemaliye - Erzincan ve Siıms -
Koçgiri - Kuruçay - Erzincan yollarının inşasına 
ne zaman başlanacağına, Refahiye - Kemah yo
lundaki inşaatı sınaiye için tahsisat verilip veril-
miyeceğine, Dumanlı ve yahut Cebesoy istasyon
ları civarında Fırat Nehri üzerinde bir köprü 
yapılıp yapilmıyacağına dair sorusuna. Bayındır
lık Bakanı Kemal Zeytinoğlu'nun sözlü cevabı 
(6/872) 

BAŞKAN — Soru önergesini okutuyorum. 

8 . XII . 1952 
T. Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki suallerime Sayın Bayındırlık Ba
kanının Meclisin ilk içtimaında »özlü olarak ce
vap vermesini arz ve rica ederim. 

Erzincan Milletvekili 
Sabit Sağıroğlu 

1. Umumi yolların ilk yapılacak kısmına 
dâhil bulunduğunu Saym Bakanın radyodaki 
beyanatlarında dahi dinlediğimiz Malatya - Ke-
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nıiliye --Erzincan, arasındaki yola ne vakit baş
lanacaktır * 

2. Etüdü yapılan ve tayyare ile fotoğrafı 
alınan Sivas - Koçgiri - Kuruca y - Erzincan} yo
lunun ne zaman etüdü ikmal edilerek yapılma
ya başlanacaktır i 

3. Çok uzun senelerden beri yapılmaya baş
lanan ve aradaki mühim köprülerin inşası ma
hallî varidatla kabil olmıyan Refahiye - Kemah 
yolundaki inşaatı sınaiye için Bakanlıkça lâzım-
gelen tahsisat verilmiyecek midir! 

4. Erzincan ile Kemah arasında şimal ve 
cenuptaki otuz pare köy halkının ihtiyacı olan 
Dumanlı ve yahut Oebesoy istasyonları civarın
da Fırat Nehri üzerine bir köprü yapılmaya
cak mıdır? 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEYTİN-
OĞLU (Eskişehir) — Muihtcrem arkadaşlar; su
allere ayrı ayrı cevaplarımı arzediyorum: 

1. Devlet yollarının inşası, yapılan teknik 
ve iktisadi etüdler neticesinde, mahiyet derece
lerine göre bir programa bağlanmış ve sıraya 
konulmuştur. 

Malatya - Kemaliye - Erzincan arasındaki 
yolun yapım .sırası henüz gelmemiştir. 

2. Yol güzergâhlarının etüd ve istikşaf is
leri de yapım programları sırasına göre ayar
lanmakta ve inşaları ele alınmadan önce nem
lendirilerek gerekli projeleri tamamlandıktan 
sonra ihal-eleri yapılmaktadır. 

Bu cümleden olarak halen Sivas - Erzincan 
yolunun etüdü üzerinde çalışılmaktadır. 

3. Bugüne kadar köprülerin inşası, üzerin
de bulundukları yollar ile birlikte bir kül ha
linde el'e alınmakta idi. 

Yüksek Merlise sunulan bir kanun tasarısı 
ile bâzı salâhiyetler istenmiştir. Bu husus temin 
edildiği takdirde, tahsisat imkânlarına göre köprü 
programımızı daha da genişletmek imkânım 
bulacağız. Bu meyanda Refahiye - Kemah yo
lundaki köprülerle Fırat Nehri üzerinde yapıl
ması istenilen köprünün inşası üzerinde d-e du
ru labilecektir. 

4. Erzincan - Kemah yolunun programa gö
re inşası sırası henüz gelmemiştir. 

BAŞKAN —• Sahil Sağıroğlu, buyurun efen
dim. 

SABİT SAĞIROĞLU (Erzincan) — Arka
daşlar; sayın Bayındırlık Bakanının verdiği izar 
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hattan dolayı teşekkür ederim. Malatya - Kema
liye - Erzincan yolunun yapılmasına başlandığı 
hakkında vekil beyefendinin radyoda bir ifadesi
ni dinlemiştim ve bundan da memnun kalmıştım. 
Şimdi söylediği sözler, verdiği malûmat daha çok 
istikbale ait. Çok rica ederim her tarafı harabe 
olan şu Erzincan'ı her gün radyoda söylenen 
icraatlar meyamnda imar etsin. Temennim bun
dan ibarettir. 

BAŞKAN — Buyurun Bayındırlık Bakanı. 
BAYINDIRLIK BAKANİ KEMAL ZEY 

TÎNOĞLÜ (Eajrişehir) — Efendim, radyodaki 
konuşmamı müsaade ibuyuratisanız aynen okuya
cağım, ki vaziyet iyice tavazzuh etsin: 

«1952 yılı içinde emanet ve ihale suretiyle ıs
lah ve inşasına çahşılmatka olan Devlet yolu 
3190 kilometreyi bulmaktadır. 

Pendik - izmit, Geyve - Bilecik - Vezirhan, 
Salihli - Turgutlu, Gönen - Biga, Ortaklar - Sa
rayköy, Eskişehir - Kütahya, Ankara - Çerikli -
Yerköy, Ankara - Kızılcahamam, Mersin-S'ilifke-
Mut. Akdağmadeni - Yıldızeli, Kayseri - Pınar
başı - Gürün, Ordu - Fatsa, Hendek - Düzce, Ba
lıkesir - Bandırma, Konya - Karaman, Konya -
Kreğl'i, Ankara - Ayaş - Beypazarı, Kırıkkale -
Çerikli - Serikli, Niksar - Reşadiye, Samsun -
Bafra, Terme - Ünye, Elâzığ - Bingöl, Elâzığ -
Erzincan, Diyarbakır - Bitlis, Başhan - Muş, 
Bitlis - Tuğ, Mardin - Midyat, Diyarbakır - Lice, 
Tutak • Erciş, Rize - Erzurum, Çoruh - Yusuf
eli yollarındaki çalışmalar hayli ilerlemiş, bun
lara ilâveten 1952 programına dâhil bulunan 
Vezirhan - Bilecik - Karaköy, Selçuk - Ortaklar, 
Edremit - Ayvacık, Ankara - Bolu - Düzce, Ka
rabük - îsmetpaşa, Germece - İskilip, Silifke - Ka
raman, Gazianteb - Fevzipaşa, Pınarbaşı - Maraş, 
Pınarbaşı - Gürün - Malatya, Urfa - Mardin, 
Mardin - Cizre yolları da kısmen 'ihale edilmiş 
veya, edilmek üzeredir.» 

Görülüyor ki Kemaliye - Erzincan yolu hak
kında bir beyanım vukubulmamıştır. 

"19. — Erzincan Milletvekili Sabit Sağıroğlu'-
nun, Tercan'da Hükümet konağı ı/apUrüması 
için 1953 yık Bütçesine tahsisat konulup konul
madığına dair sorusuna içişleri Bakanı Eteni 
Menderes'in sözlü cevabı (6/873) 

8 . XII . 1952 
T. 1>. M. M edişi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sualime Sayın içişleri Bakanının 
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Meclisin ilk ihtimamda sözlü olarak cevap ver
mesini arz ve rica eylerim. 

•••••. Erzincan Milletvekili 
Sabit Sağıroğlıı 

Tercan'da Hükümet Konağı yüktür. Hükü
met daireleri ayrı ayrı'"ve çok fena evlerde ça
lışmaktadırlar. Buraya şiddetle ihtiyaç olan bir 
Hükümet konağı için üç sene evvel tahsisat ve
rilmiş olduğu halde bu tahsisat geri. alınmıştır. 

Dairelerin kira ile işgal ettikleri ev taslağı 
binalar Hükümetin şeref re otori t esiyle çok ay
kırıdır. 

1953 senesinde de bu hal devam edecek mi
dir? 

İÇÎŞLERÎ BAKANI ETEM MENDERES 
(Aydın) — Erzincan Milletvekili Sayın Sabit 
Sağıroğlıı arkadaşımın Tercan Hükümet kona
ğının inşası hakkındaki sorusuna cevabımı atf
ediyorum. 

1. Üç yıl evvel Tercan Hükümet konağımı! 
inşası için bütçeye, .bir ödenek konulmamıştır. 
Bu bakımdan tahsisatın »eri alınması da ıııev-
zuubaihis değildir.. 

2. Hükümet kona klan mnıı inşası bakanlık
la rarası bir komisyonca tanzim olunan progra
ma göre yaptırmaktadır. Tercan Hükümet ko
nağı da 1953 yılı programına dâhil bulunmak
tadır. 1953 yılı Bütçesine konulan ödenek Yük
sek Meclisin kabulüne mazhar olursa bu pro
gramın tatbiki ile Tercan 'm da Hükümet bi
nasına kavuşacağını arzeylerinı 

SABÎT SAĞIBOÖLU (Erzincan) —• Arka-
daşlar. Sayın teinleri Bakanına teşekkür ede
rim. Yalnız, tahsisat, verilmemiştir sözü belki 
kayda geçmemiştir, bilmiyorum. Tercan'ın çok 
büyük bir ihtiyacı vandır. 1949 senesinde çok 
ihtiyacı olmıyan bir yerin tahsisatı oraya nak
ledildi. Fakat binaya, Hükümet konağına baş
lanmadı, yapılmadı. Bu sene Tercan'a gittim, 
kaymakamı ziyaret ettim. Kaymakam üçüncü 
katta ufacık bir odada otımıyorthı. Merdiven
ler çıkarken sallanıyordu. Şimdi her halde bu. 
birinci derecede yapılacak Hükümet konakla
rından olsa gerektir. İnşapallah tahsisat kabul 
edilir ve Bakan Beyefendi de buna himmet eder
ler. 

20. *— Zonguldak Milletvekili Adürrakman 
Biyacıgiller'in, îâtanbud'da münteşir büyük ga

zetelere dair Adana'-Demokrat Parti kong er esinde 
bâzı iddialarda bulunan hmir Milletvekili CihMd 
Baban'm sözleri karşısında Hükümetin ne dü
şündüğüne dair Başbakanlıktan sözlü s&tHtsıı 
(6/874) 

BAŞKAN — Abdürrahman Boyacıgiller arka
daşımız bulunmadıkları için gelecek Birleşime 
talik edilmiştir. 

Jl.^- Yozgad Milletvekili Avni Doğan''m, 
Alaca - Mamure - Zile istikametinden- Kümbet 
ovasının Züe ve Alaca şosesine; Yozgad - Sor
gun - Çekerek - Tokad istikametinden Artoava'-
nm her iki cihetteki ana yollara raptfam düşiiivii-
lüp düşünülmediğine dair Başbakanlıktan olan 
sorusuna Bayındırlık Bakanı Kental- Zetytiftöğ-
lufnun sözlü cevabı (6/875) 

BAŞKAN — Soruyu okuyoruz efendim. 

10. X I I . 1952 
T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorunun sözlü olarak Başbakan 
tarafından cevaplandırılmasına delâletlerini arz 
ve rica ederim. 

Yozgad Milletvekili 
Avni Doğan 

Çekerek İlçesi, Artova ve Kümbet ovası de
nilen çok verilini ve her türlü mahsul yetiştiren 
iki ovaya maliktir. Buna rağmen ilce dahilin
deki yolların kötü durumu yetiştirilen bu mah
sullerin pazarlara naklime mâni olmakta, halk 
iktisadi sıkıntı çekmekte ve Kış mevsiminde ise 
hastalar tedavisizlik yüzünden hayatlarını kay-
beylemektedir. 

Bu vaziyet karşısında : 
1. Alaca -" Mamure - Zile istikametinden 

Kümbet ovasının Zile ve Alaca şosesine; 
2. Yozgad - Sorgun - Çekerek - Tokad isti

kametinden Artova'nın her iki cihetteki ana yol
lara raptı düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı. 
BAYINDIRLIK BAKANİ KEMAL ZEY-

TJNOÖTJÜ (Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar, 
suallere ayrı ayrı cevaplarımı arzediyorum : 

Sayın soru sahibi arkadaşımın mevzuuba-
his ettiği yollar, Devlet yolları olmayıp kısmen 
vilâyet yoliı ve ekserisi' köy yolları' arasındadır. 

Yüksek malûmlarıdır ki, vilâyet yolları, 
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vilâyet umumi 'meclislerince tanzim ecjilen ı 
programlara göre vilâyet hususi idarelerince 
y^ılînkkta, koy yollanda Köy Kanunu hüküm
lerine tevfikan yine vilâyetlerce idare edilmek
tedir. \ ""'': 

İl ve köy yollarının ehemmiyetini göz önün
de bulunduran Hükümetiniz iki seneden beri 
g«niş ölçüde yardımlarda bulunmaktadır. 

Mevzüübahis yollardan :' ' • 
1. Alaca - Mamure - Zile istikametindeki 

yol Çorum, Yozgad ve Tokad vilâyetleri hudut- j 
lanndan geçmekte ve Çorum'un, Yozgad'm ve 
Tokad'm mıjayyen köylerinden geçerek Zile'ye 
v$sıl olmakta ve bu yolun heyeti umumiyesi 
frer üç vilâyetin köy çalışma programına dâhil 
bulunmaktadır, 

Bu yıl bu yol üzerinde kısmen çalışılmış
tır. önümüzdeki yıllarda ikmali için çalışmala
ra devam edilecektir. 

2. Yozgad. - Sorgun - Çekerek - Tokad isti
kametinden- Artova'ya her iki cihette ana yol
lara bağlayacak yolun : ' 

Yozgad - Sorgun - Çekerek kısmı Yozgad Vi
lâyetinin bir il yoludur. Bu yolun Çekerek'ten -
Zile'ye; kadar olan kısmı ise Yozgad ve Tokad 
vilâyetlerince müşterek bir yol olarak çalışma 
programına dâhil edilmiş olup bu yol için Dev
let Bütçesinden yapılan yardımdan da fayda
lanarak her iki vilâyetçe 300 000 liralık iş taah
hüde bağlanmıştır. 

Ayrıca Çekerek'ten doğruca Tokad istika
metine geçilerek Artova'nın ana yollara bağlan
masını temin edecek yol; Yozgad 'm ve Tokad 'in 
muayyen köylerinden geçerek Artova İlcesine 
giden ve her iki vilâyet çalışma programına 
dâhil bulunan bir köy yoludur. 

Artova-Tokad yolu, Tokad Vilâyeti il yol
lan arasında olup vilâyetçe bu yol için 115 000 
lira tahsisat ayrılarak üzerinde çalışılmaktadır. 
KÖy yollan mahiyetinde bulunan yollar, vilâ
yetçe takdir edilen ehemmiyet sırasına göre 
bir program dâhilinde ele alınmış bulunmakta
dır. 

BAŞKAN'— Avni Doğan. 
AVNÎ DOĞAN (Yozgad) — Muhterem ar

kadaşlar, Sayın Bakanın verdiği izahatı dinle
dim. Bu yolun bir kısmı köy yolu, bir kısmı da 
vilâyet yoludur. Hükümet her iki kısma da ge
niş tahsisat ayırmaktadır. Bu tahsisattan vilâ
yetimiz de müstefit oluyor. Ancak Çekerek'in j 

tm ö : § 
kendisine mahsus hususi bir vaziyeti vardır. 
Yeni teşekkül etmiş bir kazadır ve, bu kaza Ar
tova ve Kümbet Ovası adiyle, anılan her türlü 
mahsulü yetiştiren son derece mümbit iki ova
ya mâliktir. Bu ovaların köyleri 1500 - 2000 nü
fusludur. Yolsuzluk yüzünden hububat ziraa-
tinden başka bir şey ekmiyen köylüleri iktisa
di huzur ve refaha kavuşturmaktan menetmek
tedir. Köy yollarının ve vilâyet yollarının vi
lâyet imkânları içerisinde yapılması uzun zama
na mütevakkıftır. Esasen Çekerek vadisinden 
geçen ve Ankara'dan Krzuram'a gidecek olan 
hat, vaktiyle, Çekerek vadisini takip etmekte 
idi. Hükümet bunun istikametini Akdağ üze
rine tevcih etmiştir. Bundan Akdağ İlçemi
zin münakaleye malik olması bakımından son 
derecede memnunuz. Ancak, iktisadi huzur ve 
refahı bu yola bağlanan 30 bin küsur nüfuslu 
bir ilçenin bu yolunun illerin elinde bulunan 
mahdut vesait ve mahdut imkânlarla başarıl
ması mümkün olamıyacağı için, memleketimiz 
iktisadiyatı ve bu gölgenin hayatiyeti bakımın
dan mühim olan ve Adana kadar mümbit bir 
ovaya malik bulunan bu mıntıkanın geniş bir 
raf aha kavuşması için önümüzdeki yılda bu yo
lun da ele alınacağı beşaretini almak için bu 
soruyu verdim. 

Bu ilce, bâzı emsali gibi, vilâyetin övey ad
dedilen bir ilçesidir. Coğrafi durumu öyle bir 
vaziyettedir ki, şimdiye kadar bucak halinde bu
lunduğu zamanlarda dahi esaslı bir yardım 
görmemiştir, öyle köyleri, öyle arazisi var ki, 
Kazankaya, Peyik gibi köylerde; bu son gezimiz
de bir kilodan daha fazla gelen soğan görüyo
ruz ki. bunlar çürümektedir. Sayın Bakandan 
bu geniş mıntıka halkını memnun edici bir ha
beri beşaret alırsam mmtaka halkı namına ken
dilerine çok müteşekkir kalacağım. 

BAŞKAN — Gündeme devam ediyoruz. 

22. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri tseri'-
nin, taşıt kazalarını önlemek için ne gibi tedbir
ler alındığına dair sorusuna İçişleri Bakanı Eteni 
Menderes'in sözlü cevabı (6/876) 

10. X I . 1952 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Memleketin h«r tarafında ve her gün sık sık 
otomobil kazaları olmakta ve birçok vatandaşlar 
hayatlarını kaybtmekte, efradı aileleri perişan 
bir halde ve yuvalan sönmektedir. 
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Bu kazalar mütemadiyen artmakta, bir tür- I 

lü ftnlüne geçilmemektedir. 
Bunlara karşı ne gilbi tedbirler alınmakta ve 

Sakanlık ne düşünmektedir. Sözlü olarak Sa
yın İçişleri Bakanı tarafından Büyük Millet 
Meclisi kürsüsünden cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

Balıkesir Miletvekili 
Ali Fahri İşeri 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI ETEM MENDERES 

(Aydın) — Muhterem arkadaşlar; Balıkesir Mil
letvekili Ali Fahri İşeri 'irin sözlü soru önergesi 
karşılığıdır: 

Belediyelerimiz, seyrüseferin nizam altına 
alınması ve kazaların asgari hadde indirilmesi 
bakımından bütçelerinin müsaadesi nispetinde 
yolların tesviyesi, genişletilmesi, işaretlenmesi ve 
ışıklandırılması gibi faaliyetlerde bulunmuşlar, 
mekanik arızalar,, ehliyetnameler, istiap kaalbili-
yetinden fazla ve gayrinizami yük alma, dikkat- I 
sizlik, süratli gitme, sarhoş olarak motorlu I 
vasıta kullanma gibi trafik kaidelerini ihlâl eden- I 
ler hakkında da lüzumlu tedbirlere baş vurmuş
lardır, . Ezcümle 1952 yılı içinde 10 312 şoför 
hakkında takibat yapılmıştır. 

Bakanlık illere tamimde bulunarak, her il 
çevresine gelen ve giden bütün nakil vasıtaları
nın giriş ve çıkış kapılarında muayeneleri lüzu
munu bildirmiş ve illerce alınmış olan tedbirler 
cümlesini mahallinde müşahede ve tetkik maksa- I 
diyle Karayolları Genel Müdürlüğü, Jandarma I 
Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlü- \ 
ğü memurlarından müteşekkil ekipleri muhtelif I 
zamanlarda muhtelif bölgelere sevketmiştir. Bu 
ekipler aynı zamanda karayollarında tarama ya
parak tesbit ettiği hâdiseleri ilgili illere gönder
mek suretiyle takibat muamelesine hız vermiştir. 

Her ilin kaza istatistik raporları Bakanlıkta 
tahlil edilerek kaza sebeplerinin mahiyetlerine 
göre gerekli tedbirlerin alınmasına yararlı emir
ler verilmiş bulunmaktadır. 

Halkın motor devrine ^intibakını temin mak-
sadiyle okullarda trafik ekipleri kurulmuştur. 

Bununla beraber bugün memleketimizde sey
rüsefer işleri 1580 sayılı Kanuna göre belediye
lerin hazırlamış oldukları talimatnamelerle dü
zenlenmiş bulunmaktadır. 

Bu talimatnameler, birbirlerine uymıyan I 
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hükümleri ihtiva etmektedir. Salâhiyetlerinin 
de* belediye sınırları ile mukayyet p.lm.as^ yü
zünden karayollanmız murakabesiz kaJmflfe 
dır. / ; / / ^ . - ' , '""'1':'" 

Diğer taraftan küçük belediyelerin kifayetli 
mütehassıs personeli yoktur. Bu sebeple ehli
yetnamelerin tevdii ve makinelerin muayenesi 
lâyıkı veçhile yapılamamaktadır. 

Her ne kadar 2559 sayılı Polis Vazife v^ 
Salâhiyet Kanununda: «polisin, sokak, meydan 
ve umuma mahsus yerlerde intizamı temin ve 
Seyrüsefer Talimatnamesindeki vasıflara uygun 
olmıyan vasıtaları istemekten m-enedebileceğb 
hakkında 19 ncu maddede bir hüküm mevcut 
ise de, seyrüsefer kaide ve nizamlarını tesbit 
eden esaslı kaideleri muhtevi bulunmadığından 
bu hükmün verimi de tam olamamaktadır. 

Yurdumuzda motorlu nakil vasıtaları mik
tarı 1946 yılında 11 046 iken 1952 yılının ilk 
sekiz ayında bu miktar 48 490 a yükselmiştir. 
Motorlu nakil vasıtalarının gittikçe umumileş-
mekte bulunması muhataraların artmasına âmil 
olmaktadır. Durumun böyle bir manzara ar-
zetmesi, seyrüsefer isterinin muayyen usuller 
altında cereyan 'etmesini zaruri kılmıştır. İşte 
bu maksatla Hükümetiniz Karayolları Trafik 
Kanunu tasarısını 4 . 8 . 1951 de Yüksek Mec
lisinize sevketmiş bulunmaktadır. Bu tasarı 
Meclisinizden kanuniyet kesbederek çıktığı tak
dirde tavzif edilecek zabıta, halkın motor dev
rine intibakını temin için eğitim savaşma giri
şecek ve eldeki istatistiği rakamlara göre lü
zumlu ve umumi tedbirlerle modern vasıta ve 
aletlerle mücehhez olarak trafiği esaslı bir şe
kilde tanzim ve kazaları önlemek yoluna girmiş 
bulunacaktır. 

ALİ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Muhte
rem arkadaşlar; Sayın Bakanın izahlarından do
layı çok teşekkür ederim. Bu işi ele aldıkları ve 
t'azlasiyle meşgul oldukları sözlerinden anlaşılı
yor. Yalnız ben bu sorumu geçenlerde gelmiş olan 
kanun teklifinden evvel vermiştim. Onun için bir 
iki noktaya işaret etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; hepinizin malûmu olan 
otomobil kazalarında ölen vatandaşların sayıları 
oldukça yüksek rakamlara baliğ olmaktadır. Na
sıl ki bunu takdir eden bakanlık da on beş gün 
evvel bu hususda yeni bir kanunla Meclise gel
mişti, bu kanun Meclisi tatmin edememiş, tek
rar komisyona havale edilmişti. Hakikaten üze-
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sinde,ehemmiyetle durulacak bir meseledir. Bu 
otomobil çokluğundan, ileri gelen bir mesele de-
ğildir. Bu, sırf dikkatsizlik ve alâkasızlıktan ile
ri gelmektedir. Çünkü bizden çok yüksek sayıda 
otomobil kullanan memleketler çoktur,;, göre'den 
gelen subaylarımızla temas ettim, bizdeki kaza
ların yüzde hattâ beş yüzde biri bile olmamakta 
imiş. 

Muhterem arkadaşlar; otobüs kazalarına kar
şı, alınacak tedbirler ve kazalara sebep olan ve 
üzerinde durulacak şeyler : 

1. Yolcuları taşıyacak vasıtaların her türlü 
aksamında sefere çıkabilecek kâfi ahengin bulun
ması ve çok dikkatli olması, 

2. Bu kifayetsiz vasıtayı kullanacak şoförün 
büyük bir ekseriyetle lüzumlu bilgiden mahrum 
oluşu ve yüklendiği vazifenin ehemmiyetini id
rak edememesi, 

3. Kendini bilmiyeeek kadar sarhoş olması, 
•i. Sinirli ve asabi ve çok cüretli olması, 
5. Bagajlara ağır yük alınması, 
6. Çok süVatli gidişleri. 
Bir de her hangi bir kazadan şoföre ceza ve

rilirken kullandığı arabayı da cezanın ve kazanın 
derecesine göre çalışmaktan tecrit ve tevkif et
melidir. Yani seferden menetmelidir. (6) ay, bir 
sene gibi iki taraflı tecziye görmelidir. Malsahibi 
ise, o da bu vaziyet karşısında ehliyetli ve kıy
metli şoför tutmak mecburiyetinde kalacaktır. 
Çoluk çocuğa, ucuz diye önüne gelene araibasmı 
teslim etmesin. Şoförler de her hangi bir kaza 
neticesi az cok bir ceza yiyor, fakat arabası pi
yasada çalışıyor, yine ceza evinde onu besliyor. 

.Bilhassa başka milletlerde Amerika'da, .Japon
ya'da tatbik edildiği gibi bu şekilde bizde de tat
bik edilirse % 80 hattâ 90 kazalar önlenmiş olur. 
Çok sıhhatli edindiğim malûmatlara göre Ja
ponya'da, Amerika'da ve Kore'de bizden daha 
çok motorlu vesait olan yerlerde tatbik edilen 
usuller hakkında, meselâ.yollarm muhtelif yer
lerinde ve lüzum görülen mahallerde fen heyet
leri tarafından şoförün kaç kilometre sürat üze
rinden gidebileceğini gösterir levhalar ve işa
retler konduğu bilhassa virajlarda gayet dik
katli ve yavaş gitmeleri için baraj yolunda ol
duğu gibi yolun ortasında beyaz çizgiler ve işa
ret konulması, 

Bu fazla sürat 50 kilometreyi geçmemesi. 
Trenlerin bile ray üzerinde gittiği halde he

sapla mesafeleri tâyin ve tahdit edilmiş, yani sa- I 
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atte şu,kadar kilometreden fazla gitmesi me-
nedilmiştir. Hattâ yerine göre sürati tâyin ve tes-
bit edilmiştir. Otobüslerde de hareket saatleri ile 
muvasalat saatleri tesbit ve tâyin edilmelidir, 
ve sıkı kontrola tâbi tutulmalıdır. 

Şoförlerin dikkatsizliği, Hükümetin alâka
sızlığı devam ederse beyaz imdadı sihhi otomo
billeri hendek içlerinden, yol boylarından mez
bahadan et taşır gibi hastanelere ölü ve yaralı 
taşıması mukadderdir. 

Bir de karşılıklı geliş ve gidiş iki otomobil 
aynı süratle gitmekte ve yollarını hiç hafiflet-
memektedir. Bu yüzden de çok feci kazalar 
olmaktadır. Bu vaziyette muhakkak süratleri
ni yarıya indirmek lâzımdır. Köylerde ve köp
rülerde Hükümet tarafından levhalar takılmak, 
bilhassa köyler içinden geçen vesaitler çok sü
ratli geçmekte, kazaların çoğu da bu yüzden 
olmaktadır. Gönen, Bandırma, Bezirci Köyün
de ve Keşan - Gelibolu yolunda Bahçeliköyde 
sık sık kazalar ve ölümler olmaktadır. Köyler
de 10 kilometreden. Bunlar tatbik edilirse ka
zalar- behemehal önlenmiş olur kanaatindeyim. 
Şu halde yapılacak iş sefere çıkacak veya sefe
re girmiş vasıtaları daimî olarak dikkatli kon
trola tâibi tutmaktır. 

Arkadaşlar, bundan sonrasını, geçen sefer
de söylemiş olduğum için, okumaktan sarfına
zar- ederek sözlerime burada nihayet veriyorum. 

23. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri işeri'-
nin, memleketimize ithal edilmekte olan otomo
bil ve traktör sayısının tahdidi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığından sözlü sorusu (6/877) 

BAŞKAN — Bu soru yine Ali Fahri İşeri 
arkadaşımızmdır. Ekonomi ve Ticaret Bakanına 
müteveccihtir. Bakan burada bulunmadıkları için 
gelecek birleşime talik ediyorum. 

24. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali ih
san Sâbis'in, kayıtsız ve şartsız serbest ithal 
müsaadesinin ne zaman verildiğine, bu usul ca
ri iken lüks eşyanın memleketimize ithaliyle 
döviz israfına sebebiyet verileceğinin ve ithal 
taleplerinin tetkik bahanesiyle uzun müddet 
elde tutulması suretiyle, suni pahalılık yaratıla
cağının düşünülüp düşünülmediğine ve her ne
vi inşaat, sanayi ve ziraat alet ve malzemesinin 
her zaman için katı ve muteber olmak üzere 
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nin, Bandırma - İstanbul ve Karadeniz hattında 
işliyen vapurlarda biletsiz seyahat etmek mec
buriyetinde kalan yolculardan alınan iki misil 
cezalı bilet ücretine, İstanbul, Marmara ve Ka-
rabiga seferleri için daha büyük ve yollu bir 
gemi tahsisinin mümkün olup olmadığına ve 
Denizcilik Bankasının maaşlı ve ücretli memur
larına yapılacak zamma dair Ulaştırma Bakan
lığından sözlü sorusu (6/882) 
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serbest ithallerine karar verilip verilmiyeceği-
ne dair Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından sözlü 
sorusu (6/878) 

BAŞKAN — 24 nci soru Ali ihsan Sâbis ar-
kadaşımızmdır. Bu soru da Ekonomi ve Tica
ret Bakanına müteveccihtir. Bakanın burada bu
lunmamasından dolayı gelecek Birleşime bırakıl
mıştır. 

25. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali İh
san Sâbis'in, Orman Umum Müdürlüğü tarafın
dan Kmlcahamam, Abant Gölü ve sair mahal
lerde yapılmış olan binalar ve köşkler için han
gi yıllarda, ne miktar para sarfedildiğine ve 
mevzuata aykırı olarak yapılan lüzumsuz bu sar
fiyattan dolayı müsebbipleri hakkında bir mu
amele yapılıp yapılmadığına dair Tarım Bakan
lığından sözlü sorusu (6/879) 

BAŞKAN — Tarım Bakanlığına müteveccih 
olan bu soru Bakan burada olmadığından gele
cek Birleşime, bırakılmıştır. 

26. — Sivas Milletvekili Şevki Ecevit'in, il 
ve ilçeler dışında bulunan köy okullarının vilâ
yet itibariyle adedi ile halen esaslı surette ta
mire muhtaç olanlarının miktarına, öğretmen 
okulu mezunu öğretmenlerden bu okullarda va
zife alanlar bulunup bulunmadığına, 1951 -1952 
ders yılındaki mezun sayısına ve bu okulların 
tamamının teftiş görüp görmediğine dair Millî 
Eğitim Bakanlığından sözlü sorusu (6/880) 

BAŞKAN —. Şevki Evevit! 
ŞEVKÎ ECEVÎT (Sivas) — Buradayım. 
BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı yoklar. 

Gelecek Birleşime talik ediyorum, 

27. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri'-
nin, Balıkesir'de yeni açılan hastanede göz ve 
kulak koğuşları boş olduğu halde dahiliye ko
ğuşunda ikişer kiişnin bir arada yatırılması se
bebine, vazifeli doktorlardan üçüne aynı ay için
de izin verilmesinin doğru olup olmadığına ve 
bu gibi idaresizliklere sebep olanlar hakkında 
ne muamele yapıldığına dair Sağlık ve Sosyal 
Yârdım Bakanlığından sözlü sorusu (6/881) 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına müteveccih olan bu soruyu, Bakan bu
lunmadığı için, gelecek Birleşime talik ediyoruz. 

28: — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri'-

BAŞKAN — Keza Ali Fahri İşeri'nin Ulaş-
t.rma Bakanlığından olan bu sorularını da Ba
kan bulunmadıklarından gelecek Birleşime talik 
ediyorum. 

29. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa Ekin-
ci'nin, 1952 senesinde kaç aded ve nerelerde orta 
mektep açıldığına, bunlardan kaç tanesinin Do
ğu illerine isabet ettiğine ve Diyarbakır'ın Lice 
ve Çermik ilçelerinde orta mektep açılmasına 
neden müsaade edilmediğine, 1951 ve 1952 yıl
larında Doğu illerinde kaç aded köy okulu yap
tırıldığına dair MiUî Eğitim Bakanlığından sözlü 
sorusu (6/883) 

BAŞKAN — Diyarbakır Milletvekili Mus
tafa Ekinci yok. Bakan da bulunmadığı için ge
lecek Birleşime talik ediyoruz. 

30.— Yozgad Milletvekili Avni Doğan'in, 
Sorgun İlçesinin bâzı köyleriyle Boğazlıyan, 
Yerköy ve Merkez ilçelerinin birçok köylerinde 
Hazine namına tesbit, tescil ve göçmenlere tah
sis olunan yerli halka ait topraklar hakkında bir 
tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/884) 

BAŞKAN — Avni Doğan arkadaşımızın Baş
bakanlıktan sözlü soruları vardır. Başbakan bu
lunmadığı için gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

31. — Kars Milletvekili Sim Atalay'tn, Sa
rıkamış ve Göle ilçelerinin bâzı köyleri üe Er
zurum İli arasında devam eden hudut ihtilâfının 
halli için ne düşünüldüğüne dair İçişleri Bakan
lığından sözlü corusu (6/886) 

BAŞKAN — Sırrı Atalay arkadaşımız bura
da mı efendim? (Yok sesleri). 

Arkadaşımız bulunmadıkları için gelecek Bir
leşime talik ediyoruz. 

Çarşamba günü saat 15 te toplanılmak üzere 
Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,10 
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B — YAZI 

1. — Van Milletvekili Ferid Melen'in, Türki
ye Emlâk ve Kredi Bankasının 1951 ve 1952 yıl
larında mesken inşası için yaptığı ikrazat mik
tarı ile aynı yıllar zarfındaki % 7 faizli ikraza-
tm tutarına ve % 5, % 7 faizli olmak üzere 25 
bin liradan fazla kredi almış olanlara dair soru
suna Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın yazılı ce
vabı (6/844) 

21 . XI . 1952 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Maliye Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet Du
yurulmasını rica ederim. 

Van Milletvekili 
Ferid Melen 

1. Türkiye Emlâk ve Kredi Bankasının 1951, 
1952 yıllarında mesken inşası için yaptığı 'ikra-
zatm miktarı nedir? Bu ikrazat kaç kişiye yapıl
mıştır? 

2. Aynı Bankanın sözü edilen yıllar zarfın
da % 7 faizli ikrazatımn tutarı nedir, bu ikra
zat kaç kişiye yapılmıştır? 

3. Aynı yıllar zarfında (% 5, •% 7) faizli 
olmak üzere yirmi beş bin liradan fazla kredi al
mış olanlar var mıdır? Varsa kimlerdir, (adlan, 
soyadları, ikraz olunan para miktarı, ikraz tari
hi gösterilmek suretiyle). 

T. C. 
Hafine Genel Müdürlüğü 22 . XII . 1952 

Muamelât 
Sayı : 593401-5 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanunlar Müdürlüğü ifadesiyle almatt 24 . 

XI . 1952 gün ve 6/844/4307-9544 sayılı yazıları 

SORULAR 

cevabidir: 
Türkiye Emlâk Kredi Bankasının 1951 ve 

1952 yıllarında mesken inşası için yaptığı ik
razat miktarı ile aynı yıllar zarfındaki % 7 faizli 
ikrazatm tutarı ve % 5, % 7 faizli olmak üzere 
25 bin liradan azla kredi almış olanlar hakkın
da Van Milletvekili Ferid Melen tarafından ve
rilen yazılı soru önergesi üzerine hazırlanan ce
vap ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla arzederim. 
Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Van Milletvekili Ferid Melen'in soru öner
gesi hakkında Türkiye Emlâk Kredi Bankası 
Genel Müdürlüğünden alınan malûmat aşağıda 
gösterilmiştir : 

1. Türkiye Emlâk Kredi Bankası tarafından 
mesken inşaası için, 1951 yılında 2.977 kişiye 
31 500 000 lira; 1952 yılında 2.373 kişiye 
38 000 000 lira tahsis yapılmış ve borç verilmiş
tir. 

2. Aynı Banka tarafından % 7 faizli olarak 
1951 yılında 5.808 kişiye 27 000 000 ve 1952 yı
lında 7.154 kişiye 75 967 000 lira tahsis yapıl
mış ve borç verilmiştir. 

3. Aynı yıllar zarfında, % 5 faizli olarak 
25 000 liradan fazla kredi verilmemiştir. % 7 fa
izli olarak 25 000 liradan fazla kredi verilmiş
tir. 

Bankalar Kanunu hükümlerine göre borç pa
ra verilen kimselerin hüviyetlerinin gizli tu
tulması icap ettiğinden, bankaca, kredi almış 
kimselerin adları, soyadları ve bunlara ikraz 
olunan para miktarı ile ikraz tarihleri hakkın
da bilgi verilmesine imkân görülememiştir. 

T. B. M: M. Basımevi 


