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sunuşları 
1. — Eskişehir Vilâyeti M'erkez Kaza

sına bağlı Çifteler Nahiyesinde Çifteler 
adiyle yeniden bir kaza ve bu kazaya 
bağlı olmak üzere Mahmudiye adiyle ye
niden bir nahiye kurulması ve îsmetpaşa 
Nahiyesinin kaldırılması hakkımdaki ka
nun lâyihasının geri verilmesine dair 
Başvekâlet tezkeresi (3/478, 1/516) 479:480 

2. — Yedek subay kanunu lâyihasının 
geri verilmesine dair Başvekâlet tezkere
si (3/479, 1/459) 

3. — Urfa Mebusu Necdet Açamal'ın 
Bayındırlık ve Ulaştırma komisyonların
dan çekildiğine dair önergesi (4/343) 

5. — Demeç 
1. — Bursa Mebusu Halûk Şaman'in, 

vâki davet üzerine Hindistan 'a gitmiş 
bulunan heyet adına kendilerine gösteri
len hüsaıükabulü ve Türk Milletine karşı 
duyula/n dostluk hislerini tebarüz ettiren 
demeci 480:481 

480 

480 
480 

Sayfa 
481 6. — Sorular ve cevaplar 

A —Sözlü sorular 481 
1. — Maraş Mebusu Salâhattin Hüda-

yioğlu'nun, Maraş civanında Ceyhan Neh
ri üzerinde tesisine karar verilmiş bulu
nan hidro - elektrik santralinin iki sene
den beri kurularak faaliyete geçirilme
mesi sebebine, varsa müsebbipleri hakkın
da ne muamele yapıldığına, inşaata ne 
zaıman başlatılacağına ve som şekli ile kaç 
liraya malolacağına dair içişleri Veki
linden sözlü sorusu (6/720, 4/344) 481,484,512 

2. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Cumhuriyet Merkez Ban
kasının 1939 - 1945 yıllan arasındaki altın 
stokunun miktarına ve 1945 yılından son
raki azalma sebepleriyle halihazır döviz 
durumuna ve döviz açığını kapamak için 
alınan tedbirlere, dış ticaret politikamızın 
esaslarına, ithalâta tahdit vaz'edildiğinin 
doğru olup olmadığına ve dış ticaret mu
vazenemizin lehimize dönmesini sağlamak 
üzere ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
dair Ekonomi ve Ticaret ve Maliye vekil
lerinden sözlü sorusu (6/840) 481 



Sayfa 
3. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman 

Boyacıgiller'in, mesken buhranına ve ki
ralara karşı gereken tedbirlerin Devlet ta
rafından ele alınmasına, Emlâk Kredi 
Bankasının Ankara'da yapılan apartman
lara tahsis ettiği kredi miktarı ile, yapı 
kooperatiflerine ve dar ve az gelirli va
tandaşlara 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 vatandaşlara kat 
kat satılması hakkındaki söylentilerin doğ
ru olup olmadığına dair Başvekilden sözlü 
sorusu (6/842) 481 

4. — Diyarbakır Mebusu M. Remzi 
Bucak'm, kadrosuzluk yüzünden terfi et-
tirilemiyen bucak müdürleri hakkındaki 
sorusuna içişleri Vekili Etem Menderes'
in sözlü cevabı (6/892) 481,484:485 

5. — Yozgad Mebusu Yusuf Karslıoğ-
lu'nun, dilenciliği menedecek tedbirlerin 
alınması hakkındaki kanun hükümlerinin 
şimdiye kadar yerine getirilmemesi sebe
bine dair İçişleri Vekilinden sözlü sorusu 
(6/896) 481,485 486 

6. — Muğla Mebusu Cemal HünaPm, 
süngerci ve balıkçılara yardımda bulunul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Ekonomi ve Ticaret Vekilinden sözlü so
rusu (6/899) 481 

7. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in, 
küçük sanatların yayılması, gelişmesi, bu
günkü içtimai ve iktisadi şartlara uygun 
bir şekle getirilmesi ve bu sanat erbabının 
kalkınması, el dokumacılığının inkişafı 
ve dokumacılara kredi temini hususların
da ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ve De
nizli'deki Apre - Boya santralinin el doku
malarını işliyen bir fabrika haline getiril
mesinin düşürtülüp düşünülmediğine dair 
Ekonomi ve Ticaret Vekilinden sözlü so

r u ^ (6/920) 481:482 
8. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman 

Boyacıgiller'in, Topkâpı Sarayı Müzesiyle 
diğer müzelerimizdeki bâzı tarihî eserle
rin Paris'te bir sergide temhir edilmek üze-

Sayfa 
re Fransa'ya gönderilmesi kararının ne 
gibi fayda ve mülâhazalara mebni verildi
ğine dair Başvekilden sözlü sorusu (6/923) 482 

9. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Demokrat İzmir Gazetesi
nin îzmir Belediye Başkanı Rauf Onursal 
ile Belediye Daimî Encümen azaları hak
kındaki iddialarının doğru olup olmadığı
na dair Başvökilden sözlü sorusu (6/924) 482 

10. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, bir bakanın her hangi bir 
siyasi parti il kongresinde Başkanlık Diva
nında görev kabul etmesinin nasıl mütalâa 
edilmekte olduğuna dair Başvekilden sözlü 
sorusu (6/925) 482 

11. — Çanakkale Mebusu Bed'i Enüs-
tün'ün, Çanakkale'nin iktisaden kalkındı
rılması için mahallen tetkikata memur edi
len heyetin raporu hakkında ne düşünül
düğüne dair Ekonomi ve Ticaret Vekilin
den sözlü sorusu (6/935) 482 

12. — Antalya Mebusu Burhanettin 
Onat'm, Tunus meselesinde Hükümetin 
noktai nazarına dair Dışişleri Vekilinden 
sözlü sorusu (6/936) 482 

13. — Diyarbakır Mebusu M. Remzi 
Bucak'm, İstiklâl Gazetesinin 18 Kasım 
1952 tarihli nüshasmdaki (memleket bü
tünlüğünü parçalayıcı) neşriyat hakkında 
bir takibat yapılıp yapılmadığına dair 
Adalet Vekilinden sözlü soruskı (6/937) 482 

14. — Çankırı Mebusu Kâzım Arar 'm, 
Çankırı Atış Okulu eğitim sahası 'içine 
alman merkez kazasına bağlı Hıdırlık Kö
yü halkının nereye nakil ve iskân olunaca
ğına ve istimlâk edilecek arazi hakkında 
ne gibi bir muamele yapılacağına dair 
Devlet, İçişleri ve Millî Savunma vekille
rinden olan sorusuna Devlet Vekili Celâl 
Yardımcı'nın sözlü cevabı (6/954) 482:484 

15. — İsparta Mebusu Said Bilgiç'in, 
1944 senesinde milliyetçilerin mâruz kal
dıkları işkencelerin vukubulmadığı yolun
da Ulus Gazetesinde neşredilen makaleler 
hakkında ne düşünüldüğüne, işkence hâdi
sesi üzerinde bir tahkikat yapılıp yapılma
dığına ve faillerin bugün hangi vazifeler
de 'istihdam edildiklerine dair Başvekilden 
sözlü sorusu (6/95,5) 485 

476 



16. — %P$rta Mebusu Said Bilgiç "in, 
Tüşkiye Millî Talebe Federasyonu tarafın
dan yabancı mejnlekejlere tertiplenen se
yahatlere ve TJâ ebe Federasyonuna şimdi
ye kadar. yaDjfajı para yardımının mikta
rına dair jjjjjî Eğitim Vekilinden sözlü 
sorusu (6/956) 485 

17. — Mardin Mebusu M. Kâmil Öp-
ran'm, Devlet Tiyatrosunun mânevi şah
siyetini inciten gazete havadisleri hak
kındaki sorusuna Millî Eğitim Vekili Rıf-
kı Salim Burçak'in sözlü cevabı (6/957) 486: 

487 
18. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman 

Boyacıgiller'in, Büyük Doğu Mecmuasının 
günlük gazete haline geldiği ve kapandığı 
tarih ile bu müddet içinde aldığı resmî 
ilân bedelinin. tutarına dair Başvekilden 
sözlü sorusu (6/961) 48£ 

19. — Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'-
un, îstanbul'<ia Veremle Savaş Derneği 
Kongresine vâki müdahale dolayısiyle ne 
muamele yapıldığı hakkında tçişleri Veki
linden sözlü sorusu (6/9£5) 487 

20. — Trabzon Mebusu Cemal Reşit 
Eyüboğlu 'nun, antideokratik kanunlar 
hakkında Başvekilden olan sorusuna Dev
let Vekili Fethi Çelikbaş'm sözlü cevabı 
(6/968) 487:490 

21. — Malatya Mebus Mehmet Kartal'
ın, vilâet makamında Gürpınar Köyü Muh
tarını döven Malatya Valisi hakkında ne 
muamele yapıldığına ve bu husustaki tah
kikatın ne safhada olduğuna dair sam
suna İçişleri Vekili Etem Menderes'in söz
lü cevabı (6/969) 490:491 

22. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İş
eri'nın, Balıkesir ve Çanakkale vilâyetleri 
dâhilinde vukua gelen zelzeleden Hüküme
tin derhal haberdar edilip edilmediğine, fe
lâketzedelerin barınmaları için ne kadar 
çadır tevzi edildiğine ve Bandırana'da da 
zelzele olduğu hakkında radyo ile yayın
lanan yanlış habere dair sorusuuna İçişleri 
Vekili Etem Menderes'in sözlü cevabı 
(6/975) 491:495 

23. — Ordu Mebusu Atıf Topalöğiu'-
nun, Gülhane profesör vekillerinden bir do
çentin talimata aykırı olarak Haydarpaşa 

Sayfa 
Hastanesine ne suretle tâyin edildiğine dair 
sorusuna Millî Savunma Vekili Seyfi Kurt-
bek'in sözlü cevabı (6/976) 495:504. 

24. — Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'-
un, Gülhane Askerî Tıp Aademişi profesör 
vekili bir doçentin talimata aykırı olarak 
Hadarpaşa Hastanesine tâyininin iptal edi
lip edilmiyficej>jne dair sorusuna M l̂lî Sa
vunma Vekili Seyfi Kurtbek'in sözlü ce
vabı (6/977) 495:504 

25. — Ordu Mebusu Feyzi Böztepe'nin, 
İstanbul Haydarpaşa Askerî Hastanesine 
tâyin olunan Gülhane Askerî Tıp Akade
misi sabık Profesör Vekili Doçent Albay 
Doktor Saim Sağlık hakkında Vekâletçe 
her hangi bir takibat yapılıp yapılmadığına 
dair sorusuna Millî Savunma Vekili Seyfi 
Kurtbek 'in sözlü cevabı (6/980), 495 :504 

26. — Şalıkesir Mebusu Ali Fahri Iş-
erd'nin, Bandırma Emniyet Âmiri Zeki Şa
hin hakkında vâki şikâyetlerin doğru olup 
olmadığına dair sorusuna İçişleri Vekili 
Etem Menderes'in sözlü cevabı (6/978) 504:507 

21,. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İş
eri 'nin, Bandırma'da Komiser Şevki Gür-
kaya hakkında vâki şikâyetlerin doğru 
olup olmadığına dair İçişleri Vekilinden 
sözlü sorusu' (6/979) 507 

28. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İş
eri'nin, Ayvalık ve Gemlik vapurlarının 
maliyetleriyle işletme masraflarnıa ve isti
ap hadlerine, bu gemileri satınalmak için 
giden heyetlere komüsyon adiyle bir ücret 
verilip verilmediğine dair sorusuna Ulaş
tırma Vekili Yümnü Üresin'in sözlü ceva
bı (6/981) 507:509 

29. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İş
eri'nin, 9 . III . 1953 tarihinde İstanbul'
dan Bandırma 'ya hareket eden Ayvalık Va
purunda kaç yolcuya bilet verildiğine, va
purun istiap haddinin kaç kişi olduğuna ve 
sefere hangi tarihte tahsis edilmiş"~ bulun
duğuna dair, sorusuna Ulaştırma Vekili 
Yümnü Üresin'in sözlü cevabı (6/982) 509:512 

B — Yazılı sorular 5Î3 
1. — Trabzon Mejbusu Cemal Reşit 

Eyüboğlu/nun Şiran Kazasının Günbafur 

-m-



Sayfa 
Köyü ihtiyar heyeti üyelerinin istifaları
nın kabul edilmemesi sebebine ve haksızlı
ğı aşikâr olan ilce idare kurulu kararma 
dair sorusuna İçişleri Vekili Etem Mende
res'in yazılı cevabı (6/967) .513:516 

2. — Seyhan Mebusu Remzi Oğuz Arık'-
m, Seyhan'da, Misis ve dolaylarında 1952 
yılında vukubunlan deprem felâketi ve 
neticeleri hakkındaki sorusuna Bayındır

lık Vekili Kemal Zeytinoğlu'nun yazılı ce
vabı (6/971) 

3. — Ordu Mebusu Naşit Fırat'ın, Üs
küdar'da Tüccar Terzi Hıfzı Unsaldı'nm 
iki defa dükkânını soyanlar hakkında şim
diye kadar yapılan tahkikat ve tatbikatın 
ne netice verdiğine dair olan sorusuna 
İçişleri Vekili Etem Menderes'in yazılı ce
vabı (6/1028) 

Sayf* 

516 

517 

«•» 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Sivas Mebusu Nâzım Ağacıkoğlu'nun, ekal
liyet ve ecnebi mekteplerinde çalışmakta olan 
Türkçe, Türkçe - kültür muallimlerinin resmî 
kadroya alınmaları hakkındaki kanun teklifi, 
isteği üzerine geri verildi. 

Avrupa Konseyi îstişari Meclisinin 7 Mayıs 
1953 tarihinde Strazburg'da başlıyacak Beşinci 
Devre içtimama memleketimizi temsil etmek 
üzere katılacak üyelerin seçimi için oylar top
landı. 

Gündemde bulunan kanun, teklif ve tasarı
larının sorulardan önce görüşülmesi hakkın
daki önerge kabul edildi. 

Millî Korunma Kanununun tadiline dair 
olan kanun tekliflerinin maddeleri üzerinde gö
rüşüldü. Bâzı maddeleri komisyona verilmiş 

bulunduğundan tamamının görüşülmesi geri 
bırakıldı. 

Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu lâyiha
sının maddeleri üzerinde görüşüldü. 

Toplanan oyların tasnifi neticesinde Avrupa 
Konseyi îstişari Meclisinin 7 Mayıs 1953 tari
hinde Strazburg'da başlıyacak Beşinci Devre 
içtimaında memleketimizi temsil etmek üzere se
çilen üyelerin isimleri okundu. 

24 . IV . 1953 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Kayseri Mebusu 

F. Apaydın î. Kirazoğlu 
Kâtip 

Rize Mebusu 
A. MorgÜ 

2. — HAVALE EDÎLEN KAĞITLAR 

Lâyihalar 
1. — Ankara Üniversitesi 1951 Bütçe yılı 

Hesabı Katî kanunu lâyihası (.1/590) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

2. — Ankara Vilâyeti Kızılcahamam Kaza
sının Çamlıdere Nahiyesinde (Çamlıdere) adiy
le yeniden bir kaza kurulması hakkında ka
nun layihası (1/591) (İçişleri ve Bütçe komis
yonlarına) 

3. — Devlet Havayolları Umum Müdürlü
ğünün 1951 Bütçe yılı Hesabı Katî kanunu lâ
yihası (1/592) (Sayıştay Komisyonuna) 

4. — Erzurum Vilâyeti Pasinler Kazasının 
Aşağıpasinler (Horasan) Nahiyesinde (Hora
san) adiyle yeniden bir kaza kurulması hak
kında kanun lâyihası (1/593) (İçişleri ve Bütçe 
komisyonlarına) 

5. — İstanbul Emniyet Sandığı kanunu lâ
yihası (1/594) (Ticaret, Maliye ve Bütçe ko
misyonlarına) 

6. — Millî Korunma Kanununun 5020 sayılı 
Kanunla, değiştirilen 30 ucu maddesinin (V) 
nci bendinin (b) fıkrasına yeniden bir hüküm 

47Ö 



fi : n &A 
eklenmesine dair kanun, lâyihası (1/595) (Mal?- I 
ye ve Bütçe komisyonlarına) 

7. — Muamele Vergisi Kanununun 63 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
lâyihası (1/596) (Ticaret, Maliye ve Bütçe ko
misyonlarına) 

8. — Tekel Umum Müdürlüğünün 1951 Büt
çe yılı Hesabı Katî kanun lâyihası (1/597) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

9. — Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Eko
nomik Birliği arasındaki ödeme Anlaşması 
müddetinin uzatılmasına dair teati olunan mek- | 
topların tasdiki hakkında kanun lâyihası 
(1/598) (Dışişleri ve Ticaret komisyonlarına) 

10. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan 
Kırallığı ve Yugoslavya Federatif Halk Cumhu
riyeti arasında 28 Şubat 1953 tarihinde Anka
ra'da akdedilen Dostluk ve İş Birliği Andlaşma-
smm tasdikına dair kanun lâyihası (1/599) 
(Dışişleri Komisyonuna) 

Teklifler 
11. — Kayseri Mebusu İsmail Berkok ve 4 

arkadaşının, Tahir Barlar ile Zihni Orhon'a va
tani hizmet tertibinden maaş tahsisi hakkında 
kanun teklifi (2/520) (Maliye ve Bütçe Komis
yonlarına) 

12. — Sivas Mebusu Reşat Şemsettin Sirer 
ile Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'un, Kesim 

REİS — Yoklama yapacağım. 
(Elâzığ seçim çevresine kadar yoklama ya-

1. — Eskişehir vilâyeti Merkez Kazasına 
bağk Çifteler Nahiyesinde Çifteler adiyle ye-
niden bir kaza ve bu kazaya bağfo olmak üzere 
Mahmudiye adiyle yeniden bir nahiye kurulma-

. 1963 O : 1 
Denetmen lerine İlköğretim müfettiş muavinliği 
nuvanı ve hakları verilmesi hakkında kanun tek
lifi (2/521) (Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe Ko
misyonlarına) 

Raporlar 
13. — Ankara Mebusu Hâmîd Şevket tnce'-

nin, 2 Mayıs 1927 tarihli Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Dahilî Nizamnamesinin tekrar meriyete 
konulmasına dair nizamname teklifi ve Anayasa 
Komisyonu raporu (2/474) (Gündeme); 

14. — Mardinı Mebusu Kemal Türkoğlu'nun, 
Reisicumhur tahsisatı hakkında kanun teklifi 
ve Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları 
(2/442) (Gündeme; 

15. — Niğde Mebusu Necip Bilge ve 5 arka
daşı ile Trabzon Mebusu Faik Ahmed Barutçu 
ve 3 arkadaşının, Memurların Tahsil Müessesele
rinde Talebe Olamıyaeaklarma dair 4007 sayılı 
Kanun ve tadillerinin yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun teklifleri ve İçişleri ve Millî 
Eğitim Komisyonları raporları (2/497, 504) 
(Gündeme); 

16. — Türkiye Cumhuriyeti ile Mütevekkili 
Yemen Kırallığı arasında akdedilen Dostluk 
Andlaşmasmın onanması hakkında kanun lâyi
hası ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/496) • 
(Gündeme); 

pildi.) 
REİS — Oturumu açıyorum. 

sı ve îsmetpaşa Nahiyesinin kaldırılması hak
kındaki kanun layihasının geri verilmesin» dair 
Başvekâlet tezkeresi (3/478, 1/516) 

BİRÎNCÎ ÖTÜRÜM 
Açılma saati : 15,06 

REİS — Reisveküi Fikri Apaydın 
KÂTİPLE» : Ahmet Morgil (Rize), İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) 

3. - YOKLAMA 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

— 479 — 



B : 72 f i . 4 
Tİüyük Millet Meclisi Yüksek Üeisliğine 
12 . I . İ953 tarihli ve 6/34 şi i r l i yazıhiizla 

suhüİnİÜs olan «Eskişieîıir Vilayetinin Merkez 
Kazasına bağlı Çifteler Nahiyesinde yeniden bir 
kaza ve bu kazaya bağlı olmak üzere Mahmu
diye adiyle yeniden bir nahiye kurulması ve 
Ismetpaşa Nahiyesinin kaldırılması hakkında» 
ki kanun lâyihasının iade Duyurulmasını say
gılarımla rica ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

REİS — Geri verilmiştir. 

2. — Yedek subay kanunu lâyihasının geri 
verilmesine dair Başvekâlet teskeresi (3/479, 
(İ/459) 

Büyük İtillet Meclisi Yüksek Reisliğine 
'19 . IX . l'952 tarihli ve 6/2610 sayılı yazı-

. İ953 O : 1 
mızla sunulmuş olan «Yedek subay kanun lâ
yihası» nın iade buyrulmâsım sâygiÎBiiinla riria 
ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

REİS — Geri verilmiştir. 

3. — Urfa Mebusu Necdet Açanal'ın Bayın
dırlık ve VlaşUrma komisyonlarından çekildiğine 
dair önergesi (4/343) 

Yüksek Reisliğe 
Bayındırlık ve Ulaştırma komisyonlarından 

istifa ettiğimi arzederim. 
Urfa Mebusu 
Necdet Açanal 

REİS — Ittılaınıza arzedilmiştir. 

5. — DEMEÇ 

•1 — Bursa Mebusu Halûk Şaman'ın, vâki 
davet üzerine Hindistan'a gitmiş bulunan heyet 
aâtna kendilerine gösterilen hüsnükdbulü ve 
'T^urk Milletine Karşı duyulan dosttuk hislerini 
tebarüz ettiren demeci. 

REİS — Gündem dışı söz Halûk Şaman'm. 
HALÛK ŞAMAN (Bursa) — Muhterem ar

kadaşlar, dost millet Parlâmentosunun davetlisi 
ve yüksek Meclisinizin temsilcisi sıfatiyle Hin
distan'a giderek tetkiklerde bulunan heyet 
adına intihalarımızı kısaca arzetmek üzere hu
zurunuza geldim. 

Her şeyden evvel dost ve kardeş memlekette 
gerek halkın gerekse parlâmento ve HuTtÜmet 
orkânıııın hepimize karşı gösterdikleri hüsnü-
kabul ve misafirperverliği burada övmek ve 
buna karşı şükranlarımızı belirtmek benim için 
çok zevkli bir vazifedir. 

Tam bir ay süren Hindistan'daki ikamet ve 
seyahatimiz programının bize her türlü tetkik 
ve müşahede imkânlarını bahşedebilmek üzere 
titiz bir alâka ile ihzar ve büyük bir intizamla 
tatlnk edilmiş bulunduğunu" da bufa'da takdirle 
ifade etmek isterim. 

'Bütün bu aîâka ve^sevgi tezahürlerinin şa-
hVslarimiza oegil, yüksek varn^ıriıza 'Ve İni var
lıkta mündemiç T/ürk* mÂletmm mânevi şahsi
yetine müteveccih olduğunu söylemeye lüzum 

yoktur. Filhakika Hindistan 'da milletimize kar
şı duyulmakta olan mufrabbet, takdir ve'hayran
lık hisleri, ddst iki milletin fertleri arasında 
mevcudiyeti mutat öîân bu nevi hissiyatın çok 
fevkmdadır. 

Tarihî hâdiselerin ve müşterek kültür ve 
medeniyet hazinelerinin doğurduğu bu his bağ
larının gelişmesine ve kuvvetlenmesine çalışma
nın ve bunları müspet ve müşahhas sahalara 
intikal ettirmenin sulh ve demokrasi idealine 
bağlı iki memleket hesabına çok hayırlı olacağı 
kanaatindeyiz. Bu vesile ile Hindistan ile ara
mızdaki kültürel ve iktisadi münasebetleri, bu 
sağlam zemin üzerinde, ileriye doğru götürme
sini de Hükümetimizden temenniye şayan bul
maktayız. 

Hindistan'da başta merkez ve eyalet parlâ
mentoları olmak üzere bir çok âmme müessese
lerini, üniversiteleri, araştırma enstitülerini, eği
tim merkezlerini, beş yıllık plânın tatbikat sa
halarını, sınai ve zirai'tesisler1},'târihî ve'mimarî 
âbideleri ziyaret ettiğimiz gibi değerli ;devlet 
adamlariyle tanışmak ve fikir teati etmek fırsa
tını bulduk. "Bütün bu müesseselerin başında 
bulunan ve Hindistan'ın büyük meselelerini 
enerji, feragat ve 'salahiyetle hâlle uğraşan 
itim veHîclare''&dâmları%îkl£re karşı'sg^ster$k-
ler ı aalaİ^ ve 'misafirperverlikte â<İetâ birlnrle-
'rîyle^kattet; ettiler. 
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Buralardaki tetkik ve müşahedelerimizi müs- I yük Meclisimize samimî selâmların! ve candan 

takbel çalışmalarımızda kıymetlendirmek bizle- muhabbet hislerini iblâğ etmekle son veriyorum. 
re düşen bir vazifedir. (Alkışlar) 

Sözlerime Hindistan Parlâmentosunun Bü- | R E l S — Gündeme devam ediyoruz. 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR 

1. — Maraş Mebusu Salâhattin Hüdayioğlu'-
nun, Maraş civarında Ceyhan Nehri üzerinde 
tesisine harar verÜmi§ bulunan hidro - elektrik 
santralinin iki seneden beri kurularak faaliyete 
geçirilmemesi sebebine, varsa müsebbipleri hak
kında ne muamele yapıldığına, inşaata ne zaman 
başlatılacağına ve son şekli ile kaç liraya mal ola
cağına dair İçişleri Vekilinden sözlü . sorusu 
(6/720), (4/344) 

REÎS — İçişleri Vekili yoktur efendim. Biz-
zarure gelecek Birleşime talik ediyoruz efendim. 

2. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yacıgüler'in, Cumhuriyet Merkez Bankasının 
1939 - 1945 yılları arasındaki alün stokunun 
miktarına ve 1945 yılından sonraki azalma se
bepleriyle halihazır döviz durumuna ve döviz 
açığını kapamak 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 vekillerinden 
sözlü sorusu (6/840) 

REÎS — Abdürrahman Boyaeıgiller burada 
mı efendim. (Yok sesleri) 

Arkadaşımız bulunmadıklarından gelecek cel
seye talik ediyoruz efendim. 

3. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yacıgiller'in, mesken buhranına ve kiralara 
karşı gereken tedbirlerin Devlet tarafından ele 
alınmasına Emlâk Kredi Bankasının Ankara'da 
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 
Udbirler düşünüldüğüne, Namıkkemal Mahal
lesindeki binaların memur ve işçilerden az ge
lirli olan vatandaşlara kat kat satılması hak

kındaki söylentilerin doğru olup olmadığına dair 
Başvekilden sözlü sorusu (6/842) 

REÎS — Üçüncü soru yine Abdürrahman (Bo-
yacıgiller arkadaşımızmdır, kendileri bulunma
dıklarından gelecek celseye bırakıyoruz efendim. 

4. — Diyarbakır Mebusu M. Remzi Bucak'm 
kadrosuzluk yüzünden terfi ettirilemiyen bu
cak müdürleri hakkında İçişleri Vekilinden sözlü 
sorusu (6/892) 

REÎS — İçişleri Vekili bulunmadığı için ge
lecek celseye talik ediyoruz. 

5. — Yozgad Mebusu Yusuf Karslıoğlu'-
nun, dilenciliği menedecek tedbirlerin alınması 
hakkındaki kanun hükümlerinin şimdiye kadar 
yerine getirilmemesi sebebine dair İçişleri Veki
linden sözlü sorusu (6/896) 

REÎS — Yusuf Karslıoğlu arkadaşımızın bu 
sorusunu, İçişleri Vekili bulunmadığı için, gele
cek celseye bırakıyoruz efendim. 

6. — Muğla Mebusu Cemal HünaVın, sün
gerci ve balıkçılara yardmıda bulunulmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Ekonomi ve 
Ticaret Vekilinden sözlü sorusu (6/899) 

REÎS — Ekonomi ve Ticaret Vekili bulun
madığı için soruyu geleeek celseye talik ediyo
ruz. 

7. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in, küçük 
sanatların yayılması, gelişmesi, bugünkü içtimai 
ve iktisadi şartlara uygun bir şekle getirilmesi 
ve bu sanat erbabının kalkınması, el dokumacı
lığının inkişafı ve dokumacılara kr<zdi temini 
hususlarında ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ve 
Denizli'deki Apre - Boya santralinin el doku
malarını işliyen bir fabrika haline getirilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine 'dair Ekonomi ve 
Ticaret Vekilinden sözlü sorusu (6/920), 

*81 .— 
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IfcEİS — Bu yedinci maddedeki soru da keza 

Ticaret Vekiline müteveccihtir. Vekil bulunma
dığı için gelecek celseye talik ediyoruz efendim. 

5. — Zonguldak Mebusu Abdürrahmdn Bo-
tiacıgüler'in, Topkapı Sarayı Müzesiyle diğer 
müzeİerimizdeki bâzı tarihî eserlerin Paris'te bir 
sergide teşhir edilmek üzere Fransa'ya gönderil
mesi kararının ne gibi fayda ve mülâhazalara 
mebni verildiğine dair Başvekilden sözlü soru
su (6/923) 

BEİS — Sekizinci soru Abdürrahman Boya-
cıgiller'indir. 'Kendileri bulunmadığından soru
yu gelecek celseye talik ediyoruz efendim. 

9. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yacıgiller'in, Demokrat İzmir Gazetesinin İzmir 
Belediye - Başkanı Rauf Onursal ile Belediye 
t)aimî Encümen azaları hakkındaki iddialarının 
doğru olup olmadığına dair Başvekilden sözlü 
sorusu (6/924) 

REÎS — Bu da Abdürrahman Boyacıgiller'e 
aittir. Gelecek birleşime bırakıyoruz efendim. 

10. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yacıgiller'in, bir bakanın her hangi bir siyasi 
parti il kongresinde Başkanlık Divanında gö
rev kabul etmesinin nasıl mütalâa edilmekte ol
duğuna dair Başvekilden sözlü sorusu (6/925) 

REÎS — Onuncu soruyu da aynı s'ebepten 
gelecek birleşime bırakıyorum. 

11. — Çanakkale Mebusu Bedi Enüstün'ün, 
Çanakkale'nin iktisaden kalkındırılması için ma
hallen tetjcikata memur edilen heyetin raporu 
hakkında ne düşünüldüğüne dair Ekonomi ve 
Ticaret Vekilinden sözlü sorusu (6/935) 

REÎS — Bedi Enüstün arkadaşımıza aittir. 
(Burada yok sesleri) Vekil ve soru sahibi ar
kadaşlar bulunmadıklarından gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

12. — Antalya Mebusu Burhanettin Onat'ın, 
Tunus meselesinde Hükümetin noktai nazarına 
dair Dışişleri Vekilinden sözlü sorusu (6/936) 

REÎS — İçişleri Vekili aynı zamanda Dışiş
leri Vekiline vekâlet ediyorlar. Kendileri bura
da yoktur. Bu sebeple bu soruyu da gelecek 
birleşime talik ediyoruz. 

1953 Ö : 1 
13. — Diyarbakır Mebusu M. Remzi Bucak'-

m, İstiklâl Gazetesinin 18 Kasım 1952 tarihli 
nüshasmdaki (Memleket bütünlüğünü parçala
yıcı) neşriyat hakkında bir takibat yapılıp ya
pılmadığına dair Adalet Vekilinden sözlü sorusu 
(6/937) 

REÎS — Vekil bulunmadıkları için gelecek 
birleşime talik ediyoruz. 

14. — Çankırı Mebusu Kâzım Arar'm, Çan
kırı Atış Öikulu eğitim sahası içine alınan mer
kez kazasına bağlı Hıdırlık Köyü halkının ne
reye nakil ve iskân olunacağına ve istimlâk edi
lecek arazi hakkında ne gibi bir muamele yapıla
cağına dair Devlet, İçişleri ve Millî Savunma ve
killerinden olan sorusuna Devlet Vekili Celâl 
Yardımcı'nın sözlü cevabı (6/954) 

REÎS — Sözlü soruyu okutuyorum. 

9 . I I . 1953 
T. B. M. Meclisi Başkanlığına 

Çankırı Atış Okulu eğitim sahasının geniş
letilmesi mukarrerdir. Bu saha, merkez ilçeye 
bağlı Hıdırlık Köyünü arazisi ile birlikte içine 
almaktadır. Hıdırlık Köyü halkı bu duruna 
dan müşteki değildir. Ancak, Çankırı Vilâye-
tince 26 . XI . 1952 gün ve 1462 sayı ile köy 
muhtarlığına yapılan tebliğde (köyünüz ara
zisi Atış Okulu eğitim sahasına dâhildir, 3887 
sayılı Kanun gereğince istimlâk işi1 tekemmül 
ettirilmektedir. İstimlâk işi tekemmül ettiri
lip bedelleri tediye edilinceye kadar tapulu 
arazinizi ekmeniz mezkûr kanun icabındandır. 
Yalnız tapusuz yerlerin ekilmesi ve yeniden 
sökülmemesi icabeder) denilmektedir. 

Atış Okulunun tabiî ihtiyacını cevaplandı
rırken Hıdırlık Köyünün de münasip bir yere 
nakil ve iskânının Devletçe düşünüleceğine 
kaani bulunmakla beraber cereyan eden muha
bereler ve Çankırı Vilâyeti nezdinde yaptığım 
teşebbüsler henüz bu köyün münasip bir ma
halle nakil ve iskânına dair bir muameleye giri-
şilmediğini öğrenmiş bulunuyorum. Halbuki 
Hıdırlık Köyü halkı Atış Okulunun faaliyet 
günlerinde (atış yaptığı günlerde) bütün köy 
halkı jiple köye gelen bir yüzbaşı tarafından 
tedbiri ihtiyati olmak üzere o mahaldeki Dev-
rez Boğazına götürülmekte ve atış bitinceye ka
dar köylüler bu boğazda bekletilmektedir. 
Mevsim itibariyle soğuktan çocuklar ve ihti-
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yarlar ve hasta olup yatmakta olanlar üşü
mekte ve hasta olanların da hastalıkları teza-
yüi etmektedir. 

İBu vaziyet karşısında bu köy halkının du
rumlarının aydınlatılması lüzumu hâsıl oldu
ğundan aşağıdaki hususların Millî Savunma, 
Devlet ve içişleri vekilleri 'tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılmasını saygı ile rica ede
rim. 

Çankırı Mebusu 
Kâzım Arar 

1. Köy halkı, arazisini, evimi, ahırını, sa
manlığını ve merasını vatan müdafaasına ha
dim bir müesseseye «eve seve teıtketmeye ama
de olduklarına göre köy halkı nereye kaldırı
lacaktır 1 

2. Bu gayrimenkuller istimlâk edilmek ve 
istimlâk bedelleri tediye 'edilmek şartiyle alâ
kaları kesilecek midir, yoksa bir iç iskân mev
zuu olarak ele alınacak ve varını, yoğunu ta
mamen Devlete tenketmelerine mukabil mü
nasip bir mahalle nakil ve iskânları ile arazi 
ve mera mı tahsis olunacaktır? 

3. Bu köyün başka bir mahalle Hükümetçe 
aıakil ve iskân işi tamamlanmadan arazilerini 
Atış Okuluna terke mecbur edilecekler midir! 

4. Halen haftanın muayyen atış günlerin
de bizzarure Devrez Boğazına götürülen ve nö
betçiler tarafından tatbikat bitinceye kadar 
o mahalde alıkonulmaya mecbur edilen 157 
vatandaşın bu durumları hakkında da ne dü
şünülmektedir? 

RElS — Devletvekili Celâl Yardımcı. 
DEVLET VEKİLÎ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — 1. Çankırı'nın Merkez Kazasına 
bağlı Hıdırlık Köyü arazisinin istimlâki ve 
köy halkının başka bir yere nakli bahis mevzuu 
değildir. 

2. istimlâk bahis konusu olmadığına göre 
halkın köyleri ile alâkaları kesilmiyecek ve baş
ka bir mahalle nakil ve iskân edilmeleri hak
kında bir muamele yapılmıyacaktır. 

3. Köy arazisinin okula terki için halk ic
bar edilmiyeceği gibi buna lüzum da görülme
mektedir. 

4. Kastamonu yolu topçu ile müştereken 
atış yapıldığı günler hakikaten bir saat kadar 
kapatılmaktadır. Bu sene de üç defa vukubul-

4.1963 6 : 1 
f muştur. 1952 yaz devresinde vilâyet ve halk 
I tarafından yapılan şikâyet üzerine- müşterek 
I atış tatbikatının .başka bir yerde yapılmasına 
I emir verilmiş ve yaptırılmıştır. 
I Bu suretle yol 1952 yazından beri kapatıl-
I mamıştır. Ve bundan sonra da kapatılmıyacak-

tır. 
I Sözü edilen 157 vatandaş böyle bir müşterek 
I atış esnasında kendilerine bir zarar gelmemesi 
I için bir müddet alıkonulmuştur. 
I Mâruzâtım bundan ibarettir. 
I REÎS — Efendim, Devlet Vekili tevhiden 
I cevap vermiş bulunuyorlar. SÖz zâtiâlinizindir, 
I buyurun Kâzım Arar. 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar-
I kadaşlar, Sayın Devlet Bakanı Celâl Yardımcı'-
I nm vermiş olduğu iaahata teşekkür ederim, ben-
I denizi tatmin etmiştir. Ancak, Sayın Bakanın 
I vermiş olduğu izahatla tezat teşkil eden Çankı-
I rı Valisinin köy muhtarlarına yapmış olduğu 
I bir tebliğdeki : «Köyünüz arazisi Atış Okulu-
I nun eğitim sahasına dâhildir. 3887 sayılı Ka-
I nun hükümleri gereğince istimlâk işi tekemmül 
I ettirilmektedir, istimlâk işi tekemmül ettirilip 
I bedelleri tediye edilinceye kadar tapulu arazini-
I zi ekmeniz mezkûr kanun icabmdandır. Yalnız 
I' tapusuz yerlerin ekilmesi ve yeniden sökülmeme-
I si icap eder.» Şeklindeki ifade bizi endişeye 
I sevketmiş ve bu sözlü soruyu sormaya mecbur 
I bırakmıştır. Bakanın izahatı sonradan vâki ol-
I duğu için evvelki muameleleri bu vermiş olduk-
I lan malûmat karşısında artık önlenmiş sayıyor 
I ve teminat telâkki ediyorum. 
I Bir noktaya daha temas edeyim t 
I Sayın Bakan köylülerin dereye götürülmesi 
I işinin senede üç defa vukubulduğunu ifade bu-
I yurdular, maalesef bu atışlar daha fazla olmak

tadır. Atışlar esnasında bütün Hıdırlık Köyü 
I halkı, 100 -150 ye yakın aile, bir yüzbaşının re-
I fakatinde çoluğu ile, çocuğu ile, ihtiyarı ile, gen-
I ci ile hepsi bir dereye götürülmekte ve atış boyun-
I ca, atış bitinceye kadar bu derede alıkonulmakta ve 
j bu vatandaşlar dereye getirildikleri zaman evleri, 

malları, menkul ve gayrimenkulleri, her şeyi Al
lah'a emanet edilmektedir. Mâhaaşt, bu hâdise 
dolayısı ile şimdiye kadar bu köyde bir şey 
kaybolmuş değildir, atış okulunca ciddî tedbir
ler alınmaktadır. 

Atışın senede üç defadan fazla olduğundan 
I Sayın Bakanın kendilerine ayrıca tetkikat ya-

— 488 — 



B : 72 24.4 
pıp bunun senede kaç defa vukubulduğu hak- j 
kında malûmat vereceğim. Buna intizaren ver
miş oldukları izahatları bendenizi tatmin etmiş 
olduğundan tekrar teşekkür ederim. 

REİS — Devlet Vekili buyurun. 
DEVLET VEKİLİ CELÂL YARDIMCI (Ağ

rı) — Efendim, maruzatımızda tezat yoktur. 
Heyeti Oelileyi teferruatla meşgul etmemeyi 
düşündük. 

Evvelce Atış Okulu böyle bir istimlâke lü
zum görmüş, bunu Millî Savunmaya bildirmiş, 
bilâhara yapılan tetkikat «'onunda böyle bir 
istimlâke mahal olmadığı anlaşılarak sarfınazar 
edilmiş. Köylü vatandaşların alınıp dereye fa
lan götürülmesi mevzuubahis değildir. Bir de
fa yol kesmek suretiyle bir taraftan öbür tara
fa geçmemeyi temin mülâhazasiyle hareket edil
miş. Bundan sonra böyle bir şey vâki olmıya-
caktır, efendim. 

REİS — Kâzım Arar. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Efendim, Muh

terem Bakan hâdiseyi 'başka şekilde anlamış ola
cak, yahut Öyle malûmat verilmiş. 

Bu iş Kastamonu yolu ile alâkalı değildir. 
Hıdırhk Köyü Kastamonu yoluna çok uzak me
safededir. Bana verilen malûmata göre, her 
atış yapıldıkça bu 157 vatandaş, Hıdırhk Köyü 
•halkı dereye götürülmekte, huzuru selbedilmek-
itedir. Bütün kış boyunca soğukta üşümelerine, 
sftğhklarınm bozulmasına sebebiyet verilmek
tedir. 

Rica ediyorum, lütfen bu hususu bir kere 
daha tetkik buyursunlar. Bu köy halkı hafta
da veya ayda kaç defa izaç ediliyorlar, tam 
olarak 'bilmiyorum, fakat rakamlara istinaden 
hususi mahiyette bendeniz kendilerine malû
mat vereceğim. Buna son verilmesini ve bu ı 
vatandaşların hürriyetlerine kavuşturulmasının 
teminini rica ediyorum. Atış Okulu sahasının j 
istimlâk edilmiyeceği ve eğitim sahasının ge
nişi etil miyeceği bildirildiğine igöre, üzerinde 
ehemmiyetle durduğumuz bu meselenin tetkik 
ettirilmesi ve bu huzursuzluğa nihayet verme
leri bir emri zaruridir, istirham ederim. 

REİS — Bu soru bitmiştir. 
içişleri Vekili gelmiştir. Bu itibarla kendile

rini ilgilendiren sorulara geçiyoruz. 

1, — Maraş Mebusu Salâhattin Hüdayioğlu' -
nun, Maraş civarında Ceyhan Nehri üzerinde I 
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tesisine karar verilmiş bulunan hidro - elektrik 
santralinin iki seneden beri kurularak faaliyete 
geçirilmemesi sebebine, varsa müsebbipleri hak
kında ne muamele yapıldığına, inşaata ne zaman 
başlatılacağına ve son şekli ile kaç liraya malola-
cağtna dair İçişleri Vekilinden sözlü sorusu 
(6/720, 4/344) 

REİS — Mara§ Mebusu Salâhattin Hüdayi
oğlu yoklardır. (Mecek Mrieşime kalmıştır. 

4. — Diyarbakır Mebusu M. Remzi Bucak'ın, 
kadrosuzluk yüzünden terfi ettirilemiyen bucak 
müdürleri hakkındaki sorusuna İçişleri Vekili 
Etem Menderes'in sözlü cevabı (6/892) 

REİS — Soruyu okuyoruz. 
12. I I I . 1952 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sözlü sorularımın İçişleri Bakan

lığından cevaplandırılmasına delâletinizi say-
gdyle rica ederim. 

İdari taksimatımızın en küçük cüzütammı 
teşkil eden bucaklarımızın başındaki pek çok 
bucak müdürlerimizin on, hattâ on beş sene
den beri terfi etmemiş oldukları hayretle müşa
hede edilmiştir. Keyfiyet incelendikte bu du
rumun mücerret kadrosuzluktan ileri geldiği 
anlaşılmıştır. 

Pek çokları bucak müdürlüğü kursunu da 
başarı ile bitirmiş bulunan bu memurların yeri
ne, mülkiye mezunlarını henüz uzun yıllar ikâ
me edemiyeceğimize göre, hizmetlerine daha 
pek çok yıllar ihtiyaç bulunduğuna .göre, kad
rosuzluk yüzünden terfi ve dolayısiyle terfih 
lerine mâni olmak suretiyle mesleklerinden ve 
takabbül ettikleri mesuliyetli vazifeden kendi
lerini soğutmak doğru mudur ve hu hal daha 
ne kadar zaman devam edecektir? 

Diyarbakır Mileltvekili 
M. Remzd Bucak 

REİS — Buyurun İçişleri Vekili. 
İÇİŞLERİ VEKİLİ ETEM MENDERES 

(Aydın) — Muhterem arkadaşlar; 1452 sayılı 
Kanunla 20, 22, 25 liralık üç sınıf olarak kabul 
edilmiş bulunan Bucak müdürleri kadroları 
3656 sayılı Kanunla 20, 25, 30, 35 lira olmak 
üzere nispeten ferah verici bir duruma getiril
mişti. 

Gördükleri vazifenin ehemmiyetine binaen 
lise mezunları arasından seçilerek alman bucak 
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müdürlerinin terfi ve terfihlerini sağlamak ve 
^enİHlerine bu sahada bir istikbal vadetinek za
rureti düzülmüş ve 5442 sayılı Kanunla huku
ki ve meslekî bilgilerini artırmak üzere bir 
senelik kursa tabi tutulmaları mecburi kılınmış 
ve büria muvazi olarak maaşları da 25, 30, 35, 
'40, 50 ve 60 lira olmak üzere altı sınıf olarak 
derecerehdiriüniştir. 

Bu kanunla; İçişleri kursuna çağrılıp mu
vaffak olanlarla, halen müstahdem bucak mü
dürlerinden (yaşları müsait olanlardan) kursa 
çağrılarak muvaffak olanlar, mevzu hükümler
den istifade ederler.) Âmir hükmü konulmak 
suretiyle müktesep haklı bucak müdürlerinin 
terfi ve terfihlerinde derpiş olunmuştur. 

Ancak 5442 sayılı îl idaresi Kanununun 
51 nci maddesi bucakların teşkilâtlı olmasını 
âmir bulunduğundan bu 6 derecelik kadroların 
bu teşkilât ile mütenazır yürütülmesi kanun 
icabıdır. Bununla beraber bakanlığımız bu uzun 
vadeli teşkilâtın tahakkukunu beklemeden ilk 
kademe olarak bugüne kadar bu kanun hükmü
ne-göre alınıp kurstan mezun olan 66, halen 
kursta bulunan 49, önümüzdeki devre kursuna 
gelecek olan 43 ve halen münhal bulunup da 
bu kanun hükümlerine göre alınmakta bulunan 
34 ki ceman 192 aded 25 liralık bucak müdür
lüğü kadrosu bu yıl içinde alınmış bulunmak
tadır. 

Halen müstahdem bucak müdürlerinden 
45"98 sayılı Kanuna göre iki üst derece maaşı 
almış olup da terfi müddetlerini doldurmuş 
bulunanlar mevcut ise de bunlar kadro darhğı 
sebebiyle terfi edememektedirler ki bu hal mev
cut teşkilât kanunları ile verilmiş olan kadro
lar muvacehesinde ıslahı kabil olmıyan bir va
ziyet arzetmektedir. Bu gibilerin terfileri muh
telif sebeplerle boşalan kadrolarla imkân nis
petinde önlenmeye çalışılmakta ise de bu da 
ihtiyaca cevap vermekten uzaktır. Bu durumun 
umum arasında ıslahı Maliye Bakanlığınca ha
zırlanan barem kanunu projesinin kamıniyet 
kesbetmesiyle mümkün olabileceğini arzeylerim. 

iârkadaşîm' arzu edefse kddro cetveflerinjn 
nmfredatı ettadedir, oftu da kendilerine tak
amı ' edeyim. 

^ . » ! K B Î ^ Î % U € ^ K (D^y^MSör) — -Stth-
Yerelu âi'fi.auâşlâr, v*Ö5l afö&aftjğâRa İMhaiâa* te
şekkür ederim. 
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I Bendeniz bu sözlü soruyu; belki daha evvel 

sıra gelir ve Dahiliye Vekâleti bütçesi müzake
re edilmeden evvel görüşülinüş olur ve bu vesile 
ile Büyük Meclis de nahiye müdürlerimizin du
rumu ile yakından malûmattar olur da istemiş 
olduğu kadrolar müşkülâtsız olarak verilmiş 
olur diye sormuştum. 

Muhterem arkadaşlar; İller idaresi Kanunu
nun maddei mahsusasında en küçük idari cüzü-
tam olarak nahiyeleri gösterilmektedir, idari 
taksimat itibariyle bazan sulh mahkemelerini ve 
nüfus idarelerini henüz içerisine almamış bulu
nan nahiyelerimiz olmakla beraber esas gaye, 
nahiyelerin tam teşkilâtlı olması hususudur. 
Böyle bir nahiyede vazife görmekte olan nahiye 
müdürlerimizin maddi durumlarının zayıf olu
şu dolayısiyle onların bu mesleke bağlılık dere
cesinin ne olabileceğini kolaylıkla takdir eder
siniz. 

Muhterem arkadaşımızın, kadroları daha esas
lı bir şekilde getirmek va'di de bendenizi tatmin 
etmiştir. Teşekkür ederim. 

15. — İsparta ^debusu Said Bilgiç'in, 1944 
senesinde milliyetçilerin mâruz kaldıkları iş
kencelerin vukubulmadığı yolunda Ulus Gaze
tesinde neşredilen makaleler hakkında ne düşü
nüldüğüne, işkence hâdisesi üzerinde bir tahki
kat yapılıp yapılmadığına ve faülerin bugün 
hangi vazifelerde istihdam edildiklerine dair 
"Başvekilden sözlü sorusu (6f§55) 

EElS — Said Bilgiç arkadaşımız bulada 
bul-aiOTîa^hklarmdan gelecek Birleşime bırakıyo
ruz. 

16. — İsparta Mebusu Said Bilgicim, Tür
kiye Millî Talebe Federasyonu tarafından ya
bancı memleketlere tertiplenen seyahatlere ve 
Talebe Federasyonuna şimdiye kadar yapılan 
para yardımının miktarına dair Millî Eğitim 
Vekilinden sözlü sorusu (6/956) 

RElS — Said Bilgiç arkadaşımız $WtMrcla 
bulunmadıklarından gelecek Birleşime bırakıyo
rum. 

5. — Ypigad Mebusu )TmuffSafiMğluAnun, 
M6nWtğitâmMecefci49MM$rin -titimnası hak-
kiriâitki • Miıun 'hükümierfttin • şimdiye v%â&0/r fe
rine ^ğît&itmimesi setâbfne'tiMr İçŞşîerifeT$M-

I Ünden.'ÇMih*ioruiu (6?896) 

m-
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İÇİŞLERİ VEKİLİ ETEM MENDERES 

(Aydın) —• Beşinci maddede Vekâletimle ilgili 
bir soru vardır efendim. 

REİS — Yusuf Karslıoğlu arkadaşımız bu
rada bulunmadıkları için geri bırakılmıştır 
efendim. 

17. — Mardin Mebusu M. Kâmil Boran'ın, 
Devlet Tiyatrosunun mânevi şahsiyetini inciten 
gazete havadisleri hakkındaki sorusuna Millî 
Eğitim Vekili Rıfkı Salim Burçak'tn sözlü ce
vabı (6/957) 

REİS — Soruyu okuyoruz efendim. 

Türkiye Büyük Millet M'eclisi Yüksek Reisliğine 

Öz : Devlet Tiyatrosu
nun mânevi şahsiyetini 
inciten gazete havadis
leri hakkında. 

Bir Ankara Gazetesinde Devlet Tiyatrosu
nun şöhret, vekar ve haysiyetini âmmenin ha
karet ve husumetine mâruz kılacak şekilde ve 
madde tâyini suretiyle bir havadis neşredilmiş 
ve buna verilen cevapta Devlet Tiyatrosu U-
mum Müdürlüğü, hilafı hakikat haber yayanlar 
hakkında kanuni takibata girişileceğini beyan 
eylemiştir. Bu hususta gereken ceza ve mânevi 
zarar dâvaları hangi mahkemelerde ve hangi 
tarihte açılmıştır? Açılmamışsa sebebi nedir? 

Hususlarının Millî Eğitim Vekili tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı ile rica 
ederim. 

Mardin Mebusu 
M. Kâmil Boran 

REİS — Millî Eğitim Vekili buyurun. 

MİLLÎ EĞİTİM VEKİLİ RIFKI SALİM 
BURÇAK (Erzurum) — Devlet Tiyatrosunun 
mânevi şahsiyetini inciten gazete havadisleri 
hakkında, Mardin Mebusu Sayın M. Kâmil Bo
ran tarafından verilen sözlü sorunun cevabını 
arzediyorum: 

1. Devlet Tiyatrosunun mânevi şahsiyetini 
inciten havadisi neşreden «Ankara Telgraf» ve 
«Yeni İstanbul» gazeteleri hakkında, Devlet Ti
yatrosu Genel Müdürlüğü adına Ankara C. 
Savcılığına 23 . 1 . 1953 tarihli şikâyet arzuhali 
verilmiş ve C. Savcılığı da 1083' ve 1084 'esas sa
yısı ile işin hazırlık tahkikatına girişmiştir. 
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2. Hazırlık tahkikatının uzun sürebileceği 

ve neticede C. Savcılığının bu dâvaya katılıp 
katliam ıyacağımn malûm bulunmadığı cihetle, 
tahkikatın neticesinin alınmasına intizar edil-
m'eden, şahsi dâva yoliyle tekrar Sorgu Hâkim
liğine dâva açılmış ve bu husustaki dâva arzu
hallerimiz 21 . 11 . 1953 tarihinde Ankara Sorgu 
Hâkimliğine tevdi edilmiştir. Bu dâvalardan 
Ankara Telgraf Gazetesi aleyhine açılan dâva 
Birinci Sorgu Hâkimliğinin 1953 - 33, Sön Saat 
Gazetesi aleyhindeki dâva aynı hâkimliğin 
1953 - 34 esas sayısında, Büyük Mücadele ve 
Yeni İstanbul gazeteleri aleyhine açılan dâva
lar da 2 nci Sorgu Hâkimliğinin 1953 - 31 ve 
1953 - 32 sayılarında kayıtlıdır. 

3. C. Savcılığının âmme hizmetleri bakı
mı ndan bu dâvaya iltihak etmiyeceğini birinci 
ve ikinci Sorgu Hâkimliklerini bildirmesi üze
rine adı geçen dört gazetenin mesul müdürleri 
aleyhine Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü 
tarafından şahsi dâva açılmış, Sorgu Hâkimli-
ğince son tahkikatın açılması kararı verilmiş ve 
basın dâvalarına bakan Ankara Toplu Asliye 
Ceza Mahkemesince dâvaların duruşmasına baş
lanmıştır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Mehmet Kâmil Boran. 
MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 

Muhterem arkadaşlar, sayın Bakanım verdiği 
izahat ve mahkemenin vereceği karar üzıerinde 
duracak değilim. Çünkü burası yeri değildir. 
Ben bu münasebetle bilhassa şu noktayı belirt
mek isterim; bu soruyu sorarken iki maksat 
güttüm : 

Birincisi; bir sanat mabedi olan Devlet Ti
yatrosunu, bu kabîl şaibelerden münezzeh ad
dettiğim için ve sırf böyle bir haberle âmoıe 
vicdan ve efkârında müessesenin aleyhine uyan
ması muhtemel his ve düşüncelerin giderilme
sine imkân vermeyi düşündüm. 

İkinci gayem; hakikaten böyle şeni bir hâ
dise vukua gelmişse bu hâdiseye karışanların 
ve müessesedeki vazifelerinin verdiği nüfuz ve 
salâhiyeti bu kabîl çirkin hareketler için Va
sıta olarak kullanmak istiyenlerin meydana 
çıkmaları ve lâyık oldukları muameleye çarp
tırılmalarıdır. Yoksa alelıtlak her hangi bir ga
zetenin hüsnüniyetle verdiği bir havadis veya 
yaptığı bir tenkidden dolayı cezalandırılması 
işini takip etmekte değilim. 
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Yeni Millî Eğitim Vekilinden, hâdise üze- I 

rinde, idareye taallûk eden hususlar bakımın
dan, titizlikle durmasını ister ve beklerim. 

18. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yacıgiller'in, Büyük - Doğu Mecmuasının gün
lük gazete haline geldiği ve kapandığı tarih ile 
bu müddet içinde aldığı resmî ilân bedelinin 
tutarına dair Başvekilden sözlü sorusu (6/961) 

REİS — Abdürrahman Boyacıgiller burada 
bulunmadıkları için soruyu gelecek Birleşime 
talik ediyoruz. 

19. — Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'un, 
İstanbul'da Veremle Savaş Derneği Kongresi
ne vâki müdahale dolayısiyle ne muamele ya
pıldığı hakkında İçişleri Tekilinden sözlü so
rusu (6/965) 

İÇİŞLERİ VEKİLİ ETEM MENDERES 
(Aydın) — İstanbul'daki Veremle Savaş Der
neği hakkında tahkikat yaptırdım. Fakat bu 
tahkikatın beni tatmin etmiyen .taraflarını bul
dum. Şimdi huzurunuzda yanlış bir malûmat 
vermekten tevakki ettiğim üçin, arkadaşımdan 
rica ediyorum,, tam ve kâmil malûmat verebil
memi teminen bana biraz daha mühlet versin
ler. Bunun için iki birleşimlik bir zaman1 kâfi
dir. 

HAMDİ OKHON (Trabzon) — Mutabıkım. 
REİS — İki birleşim sonraya tehir edilmiş

tir. 

20. — Trabzon Mebusu Cemal Reşit Eyüboğ-
lu'nun, antidemokratik kanunlar hakkında Baş
vekilden olan sorusuna Devlet Vekili Fethi Çe-
likbaş'ın sözlü cevabı (6/968) 

Ankara, 9 . I I I . 1953 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

özeti : Antidemokratik 
N kanunlar hakkında, Baş

bakandan sözlü soru. 

Aşağıdaki hususların Sayın Başbakan tara
fından sözlü olarak cevaplandırılmasına tavas
sutlarını dilerim. Saygılarımla. 

Trabzon Milletvekili 
Cemal R. Eyüboğlu 

Sözlü soru konusu : 
1945 ten beri partiler arası münakaşa ve | 
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mücadelelerin bellibaşlı konularından bir de 
«Anti - demokratik» kanunlar olmuştu. 

Demokrat partinin ilk Hükümeti, «kaunları-
mızda, itiyatlarımızda, telâkkilerimizde tek par
ti devrinden artakalan ne varsa süratle tasfiye 
edileceğini:» programı ile teyiden ifade etmiş 
ve bu konuyu incelemek üzere bir ilim heyetini 
vazifelendirmişti. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın 1 Kasım 1951 açış 
nutuklarından, bu ilim heyetinin, bir sene süren 
çalışmalarını sona erdirdiğini, raporlarını Hü
kümete tevdi etmiş olduğunu öğrenmiştik. 

Aradan bir buçuk yıla yakın bir zaman geç
tiği halde, bu istikamette Hükümetin fiilî bir 
hareketi görülmediği gibi, ilim heyetinin rapor
larının yayınlanmamaası bir tarafa, bu raporla
rın mündereeatımn gizli tutulmasına hususi bir 
itina gösterilmiştir. Nitekim Başbakanlık, Ada
let ve İçişleri Bakanlıkları nezdinde yaptığım ıs-. 
rarlı teşebbüslere rağmen bu raporlardan* birer 
nüshasını elde etmek mümkün olmamıştır. 

Anayasa mevzuatımızın, gerçek demokrasi 
anlayışı icaplarına uygun surette değiştirilmesi 
hususunda yartilerârası tam bir mutabakata va
rıldığı şu sıralarda, Anayasa çalışmalarına ta-
addüm. etmek üzere, Antidemokrtik kanunlar ko
nusunda ilim heyetinin görüşlerinin umumi ef
kârca bilimesinde, gerek Basında gerek ilmî çev
relerde bu sahada geniş münakaşalara imkân ha
zırlaması bakımından, büyük faydalar mütalâa 
etmekteyim. 

Hükümet de aynı fikirde ise, bu raporların 
hemen yayınlanmasını, değilse, sebeplerini Bü
yük Millet Meclisinde Sayın Başbakanın açıkla
masını rica ederim. 

REİS — Devlet Vekili Fethi Çelikbas, 
DEVLET VEKİLİ FETHİ ÇELİKBAŞ 

(Burdur) — Muhterem arkadaşlar, Antidemok
ratik kanunlar komisyonu raporunun niçin ya
yınlanmadığı hakkında sayın Trabzon Mebusu 
Eyüboğlu arkadaşımızın sorusuna Başvekilimiz 
adına arzı cevap ediyorum. 

Hükümetler, hizmetlerin ifasında zaman za
man istişarî mahiyette komisyonlar kurmak ar
zusunu hissedebilirler. Bu mevzuda da hükümet 
bir komisyon tarafından işin tetkik edilmesini 
istemiş, verilen raporu tetkik ettikten sonra bu
nun neşredilmesini muvafık mütalâa etmemiş
tir. Fakat bu demek değildir ki hükümet rapor 
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münderecatınm gizli tutulması için. gayret sar- I 
fetmiştir. Bu sabah, bir kanun teklifinin müza
keresi sırasında sayın Barutçu arkadaşımızın 
antidemokratik komisyon raporu münderecatına 
dayanarak mütalâalarını dinlemiş bulunuyoruz. 
Eyüboğlu arkadaşımızı da tatmin etmek ve hü
kümetin bu rapor mündereeatını asla gizli tut
mak maksadı olmadığını ifade etmek için, ge
tirmiş. olduğum raporun bir nüshasını huzuru
nuzda kendilerine takdim ederek mâruzâtıma 
şon veriyorum. 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Değerli arkadaşıma, benim sözlü sorularıma 
cevap vermiş olmaları ve bilhassa bir buçuk yıl
dan beri takip edip de elde edemediğim raporun 
bir nüshasını lütfetmiş ©İmaları dolayısiyle hu
zurunuzda teşekkür ederim. 

Aziz arkadaşlarım; 
Bütün Milletçe malûmdur ki memleketimizin 

çok partili rejime kavuştuğu 1945 yılından bu 
yana-milletin nazarlarını çevirdiği ve partiler-
arası mücadelelerin, üzerinde temerküz ettiği 
dâvaların başında antidemokratik kanunlar dâ
vası gelmektedir. 

Antidemokratik 'kanunlar tâbiri ile mevzu
atımızda, gerek Cumhuriyet devrinde, gerek 
ondan evvelki devirlerden devrede gelmiş olup 
da gerek bugünkü Anayasamıza, eğerek bugün
kü demokratik anlayışa muhalif olan hükümle
ri anlıyoruz. Sayın Adnan Menderes birinci 
Hükümet pragrammda TDU noktalar üzerinde 
durarak, millete muhalefet yıllarında vadettik-
leri ve tahakkukunu taahhüt ettikleri işlerden 
olmak üzere antidemokratik kanunların süratle, 
Hükümet tarafından Büyük Millet Meclisine 
sevkedilece'k kanunlarla tasfiye edileceğini Bü
yük Millet Meclisi huzurunda arzetmişlerdir. 
Muhalefet yıllarında bellibaşlı dâvalardan olan 
nu mesele, i'ktddara gelmiş bulunan Demokrat 
Partiden mıeonlek^tte'n almış olduğu feyiz ve ye
nilik 'hamlesiyle, birdenbire bunun tahakkuku
nu beklemekte, muhalifi, muvafıkı ile milletin 
sabırsızlıkla beklemesini haklı görmek lâzımdır. 
Fakat esefle ifade etmekliğime müsaade buyu
run, bir ilim heyeti kuruldu; feir sene süren 
mesaisini 'bitirdi; raporunu Hükümete tevdi et
t i ; aradan bir buçuk yıl geçti; rapor, sözlü so
rumda arzettiğim gibi, Başbakanlık kasaların
da bir Devlet sırrı ıgîbi muhafaza edilmektedir. \ 

Sayın Fefchi Çelikbas arkadaşımın izahları, I 
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sözlü soru ile ürerinde, durduğum noktayı ce
vaplandır mjş. dçğihiir. Ancak 'geçmişteki hâdi
seleri ele alıp bunlar üzerinde ısdarla durmanın 
her zaman faydalı olduğuna kaani değilim. Ni
tekim son zamanlarda partiler arasında vücut 
bulmaya başlıyan karşılıklı anlayış havasını; 
milletimizin ağır başlı, disipline, kanuna karşı 
olan hürmetkar haleti rühiyesinin büyük taz
yikinin meydana getirmiş olduğu bu .güzel ha
vayı ; bozmamak için bu nokta üzerinde tekrar 
tekrar durmaktan sakınacağım. Ancak Fethi 
Oelikbaş arkadaşıma sözlerimin başında teşek
kür etmiş 'bulunmakla bera'ber yine kendileri
nin sözlerinden 'bir cümle alarak, bu noktada 
kendileriyle beraber olmadığımı arzetmek iste
rim. 

Dediler ki, hükümetler istifari Heyetlerin 
kararlarını, 'bu istişari heyetlerin raporlarını 
alırlar, isterlerse bu raporlarla amel ederler, is
terlerse gizli tutarlar, isterlerse neşrederler. 
(Soldan «gizli demedi» sesleri). 

ŞEFİK BAKAY (Kırklareli) — Gizli deme
di. 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Devamla) — 
Gizli olduğunu söylememiş, mümkün. Gizli de
memiş, fakat söyledikleri nihayet o mânaya ge
lir. Kabul buyurursunuz ki, orta yerde bir dava
cı vardır. Bu davacı bir ilim heyetinin Hükümete 
verdiği raporun neşredilmeyip mahrem tutuldu
ğunu iddia etmektedir. Hükümetler, bilhassa böy
le konularda, bütün bir milleti, efkârı umumi-
yeyi yakından alâkadar eden meselelerde ilim 
heyetlerinin objektif tetkiklerine baş vurduktan 
hâdise nazari sahaya, ilim sahasına intikal ettik
ten sonra artık Hükümet o konuda hüküm sahibi 
değildir, ilim heyetinin görüş anlayışı, doğru 
veya yanlış olabilir; bunu yine ilim çevrelerinin 
tenkitleri meydana çıkaracaktır.. Ben Hükümeti 
bu hususta serbest addetmemekteyim. Bu nokta
yı bilhassa belirterek sözlerime nihayet veriyo
rum. 

DEVLET VEKÎLt FETHİ ÇELİKBAŞ 
(Burdur) — Muhterem arkadaşlar, Eyüboğlu 
arkadaşım çok iyi takdir ederler ki, hükümetle
rin, teşkil ettiği komisyonların raporunu, her za
man ilân mecburiyeti katiyen yoktur. Hükümet 
niçin rapor mündereeatını neşretmemiştir. Ken
dilerine İngiliz tatbikatından bir misal vermekle 
noktai nazarımızı izah etmek istiyorum. İngilte-
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re-̂ der b&fc^ muaf erit sigortaları içtimai emniyet 
sigorta» selimde birleştirmek üsere kurulan ko-
mi»pmaı Bâttfcnete SftdfcBe Beveridge 'in imzası ile 
rapor vsr*«şÖr. Bu raporda Beveridge ile bera
ber çaftşa» memurların adı zikredilmemiştir. Bi-
z«; gBÎeb vem*$»i istenen raporda ise reisle bera
ber büıtoto HMmuria* isimlerini yaz'etmişlerdir. 
Gayet fe«öi* tör httfeafeu âmme kaklesidir ki, her 
haögi \m ^Irffelette çâhşan memur, vekâletin mu-
aMrintınto v» hftCtı tarafeetiae muhalif mütalâa 
bentti eâMfeta,, beyanda balunaınaa. Bu maksat-
lafcfe* fe, r̂(rfeö*y ök>R V. Beveridg^ raçoı-a yalmz 
kendi ismini defetmekle raporun meriyetinin 
di& ştâmiStk t fet tüp eâeeeğk*i söylemiştir. 

G&tü&ktausun* gelinee : 
Arzettiğim gibir üzerinde durmak istemiyor

dum ; çüııfeü huzurunuzda Eyüboğlu'na raporu 
veraaiş, olmak suretiyle bunun asla bahis mevzuu 
edilmemek lâzım geldiğini açıkça ifade etmek is
tediğinizi göstermiş olduğunuzu zannetmiştim; 
bu zannımı şimdi de muhafaza ediyorum. Sabah
leyin fiftPötçtf arkadaşımız, bu komisyonda kanun 
tekîififtrifiS ilim heyetinin mütalâalarına istinat et-
tirtfcif öMfliSftrffiı ifade ettiler. Bizzat kendileri 
esâ3&al& ffiüeîlteli izahlarında ilim heyetinin rapo-
nöm teââtftc ettiklerinden bahsederek, bu rapora 
göre teklifimizi hazırladık, dediler. 

Binaenaleyh Muhterem Barutçu'nun tedarik 
etmiş olduklarını söyledikleri raporu huzurunuz
da her hangi bir anlaşmazlığa meydan vermemek 
için bizzat kendilerine vermiş bulunduğumuza 
göre artık hâlâ raporun gizli tutulmak istediğin
den bahsedilmesi haksızlık olur, arkadaşlar; 
bu itibarla Hükümetin rapor mündereeatını giz
li tutmak hususunda en ufak bir düşüncesi yok
tur. 

' Ve yine ifade ediyoruz ki, hazırlanan rapor
ların, hepsini neşri ve ilânı hususunda dünya
nın hiçbir yerinde bir parlâmento teamülü te-

• esstis etmiş değildir. 
Hükümetler istedikleri mevzuları tetkik et

tirmek için muhtelif ilim heyetleri yahut idare
de şal||şhlarîfe müştereken ilim adamlarından 
mürekkep heyetler, komisyonlar kurarlar ve bu 
komisyonlardan rapor isterler. Bu demek değil
dir ki, illâ M raporları neşretmek lâzımdır. 
Böyle'bir me»ai tarzı benimsendiği zaman ku-
ruîaeak heyetlerin raporlarını muttasıl neşret
mek gibi fuzuli bir külfetle karşı karşıya geli-
rk> 

4.1968 O : 1 
| Bu itibarla bu mevzuda açıkça ifade etmek 

istediğim noktalar şunlardır : Raporun neşredil-
memesinde asla gizli tutulmak fikri yoldur. Ve 
yine raporun neşredilmemesi hukuku âmme 
prensipleri bakımından muvafık mütalâa edil
miştir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Eyüboğlu. 
CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) 

— Efendim, bir buçuk seneden beri takip etti
ğim raporu bana lütfettikleri için kendilerine 
tekrar teşekkür ederim. Kendimi de müsadeniz-
le tebrik ediyorum; çünkü, ısrarla bu raporun 
arkasından koştum. Şimdi işitiyorum ki, bizim 
Grup Başkanvekili Barutçu da bu rapordan bir 
tane elde etmiş. Kendilerini temin etmek iste
rim ki, bu raporu görmüş, bir defa dahi oku
muş değilim. Yalnız bir mesele üzerinde an
laşmak lâzımdır. Huzurunuzu tekrar işgal et
mek istemezdim; fakat Fethi Çelikbaş arkadaşım 
«Dünyanın hiçbir yerinde parlâmentolarda 
böyle bir teamül yoktur.» dediler; onun için tek
rar huzurunuza çıktım. Ben bu kadar büyük 
bir iddiada bulunmıyacağım. Dünyanın her 
tarafında ne gibi hâdiseler cereyan eder, bun
ların hepsini tetkik etmek imkânsızdır. Yalnız 
büyük hâdiseler takip edilebilir. Fransa *da 

' 1946 Anayasası hazırlanırken Fransa'da bütün 
ilim çevreleri seferber hale gelmişti. İlim he
yetleri, üniversiteler, enstitüler, akademiler, 
edipler, muharrirler; bütün Fransa ayaklanmış
tı. Ve 1946 Anayasası millî, müşterek bir me
sainin mahsulü olarak meydana gelmişti. 

Yine kendileri bilirler, bugünkü Medeni 
Kanunumuzu iktibas ettiğimiz «İsviçre Medeni 
Kanunu»; üzerinde yirmi beş senelik ferdî ve 
kolektif mesai sarfedilmiş, bir hukuki belge
dir. Bu misalleri taaddüt ettirmek mümkün
dür. Küçük çaptaki misallerin yüzlercesini ara
yıp bulmak mümkündür. 

Şimdi, Türkiye'de vaziyet nasıldır? Cumhu
riyet devrinin tek partili rejim kısmı hariç 
brakılacak olursa, ki o devri insafla mütalâa 
etmek lâzımdır, o devrin bile en (karakteristik 
tarafı ilane birinci derecede, yer vermek iste
yişidir. (Yanlış, hayır sesleri, gürültüler). Zih
niyet olarak ilmi her türlü içtimai faaliyette 
rehber saymıştr. Nitekim bunu bir döviz ola-

I rak bugün bir ilim. müessesemiz olan Dil ve 
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B : 72 24. 
Tarih - Coğrafya Fakültesinin üstünde görür
sünüz. Bu kitabede : (Hayatta en hakiki mür
şit ilimdir) denmektedir. Simidi, 1945 ten bu 
yana partiler arasında en şiddetli münakaşala
rın cereyan ettiği zamanlara gözlerimizi çevi
relim; Demokrat Parti hürriyet bayrağını aç
mış, vatandaşları bu hürriyet bayrağı altında 
toplamaya çalışıyor. «Hürriyet» her kesin ko
laylıkla anlıyabildiği bir mefhumdur. Fakat 
bu hürriyetin elde edilebilmesinin ve ondan 
sonra da muhafazasının, demokrasiye muhalif 
olaın mevzuatın tasfiyesiyle mümikün olduğunu 
büyük kitlelere anlatmak devamlı ve ısrarlı 
mesaiye ihtiyaç göstermiştir. 'Ben bu mesaimin 
doğruluğunu ve yerinde olduğunu takdirle söy
lemekteyim. 1945 - 1950 arasında, «antide
mokratik kanunlar» meselesi muhalefet ve ik
tidar partileri arasında büyük millî bir dâva 
haline getirilmişti. D. P. iktidara gelince, bu 
kanunlar bir ilim heyetine tevdi ediliyor; 
ve bu ilim heyetine tevdi edilirken de efkârı 
umumiyede izlerinin derinleşmesini temin için 
her türlü icaba baş vuruluyor; bunu tenkid 
maksadiyle söylemiyorum, çok yerinde bir ha
reket olarak zikretmek istiyorum, nitekim Hü
kümet programında buna geniş mikyasta yer 
veriliyor ve deniyor ki : «Kanunlarımızda ve 
itiyatlarımızda, telabkilerifmd-z.de tek parti dev
rinden artakalan ne varsa tam1 olarak tasfiye 
edeceğiz.» 1 Kasım 1950 günü Cumhurbaşka
nı nutkunda dedi ki : «Şimdi memlekette umu
mi hukuk nizamının, demokrasinin ruhu olan 
hürriyet, bilhassa fert hürriyeti anlayışına gö
re her sahada yeniden ayarlanmasının sırası 
gelmiştir» şeklinde teyit ediliyor ve 1 Kasım 
1951 Cumhurbaşkanı nutkunda da bu konuya 
yer verilerek : «Antidemokratik karakterdeki 
mevzuatı gözden geçirmek üzere teşkil edilen 
ilim komisyonunun geçen seneden beri faali
yette) bulunduğunu biliyorsunuz. Antidemokratik 
tâbi'rü, siyasi haklara, âmme haklarına, insan bak
ılarına göre lüzumsuz yere tahditler koyan veya 
'buniîarı {baldıran hükümler şeklimde mâniakndıtml-
mı§ ve bu hükmün ışığı altında raporlar hazırlan
mıştır» dendikten ve efkârı umumiye bu derece 
bu konu ile alâkalandırdıktan sonra; bu dâva 
part'ilerarası önemli bir konu, bir nevi merkezi 
siklet haline geldikten sonra; «bu konular üze
rindeki İlim Heyetinin tetkiklerini neşretmem» 
demek, bence kolay kolay anlaşılır ve izah edi-

4.1953 O : 1 
1 lir bir iddia olmaz. «Hükümet mecbur değildir», 

diyorlar. Hükümet, yaptırdığı tetkikleri neşre her 
zaman mecbur değildir; Hükümet, hattâ zaman 

4 zaman gazetelere şu veya bu mesele üzerinde iza
hat vermeye de mecbur değildir, kanun kendi
sini buna mecbur etmez; fakat fertlerde olduğu 
gibi, hükmi şahıslar, cemiyetler, organlar için 
kanunlar dışında, riayete mecbur olacakları ka
ideler vardır. Bilhassa Çelikbaş arkadaşıma te-
y'iden arzetmek isterim ki, Hükümetler bu gibi 
hallerde kendilerini mecbur addetmelidir. Hü
kümet kendini mecbur addetmiyebilir, fakat asıl 
efkârı umumiye o noktada Hükümeti mecbur 
addediyor mu, etmiyor mu? öyle zannediyorum 
ki bu konuda Hükümeti mecbur addetmektedir. 

Şimdi, geç de olsa, bu şekilde de olsa, ilmî 
tetkik neticelerinin efkârı umumiyeye intikal et
tirilmiş olmasını bir başarı addederim ve kendi
lerine teşekkürlerimi minnetlerimle birlikte bir 
daha arzederim. 

21. — Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın, 
vilâyet makamında Gülpınar Köyü Muhtarını 
döven Malatya Valisi hakkında ne muamele ya
pıldığına ve bu husustaki tahkikatın ne safha
da olduğuna dair sorusuna İçişleri Vekili Etem 
Menderes'in sözlü cevabı (6/969) 

Türk'iye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Aşağıdaki sorularımın İçtüzük hükümlerine 

göre İçişleri Bakanı tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılmasına delâlet edilmesini saygı ile ri
ca ederim. 18 . I I I . 1953 

Malatya Mebusu 
Mehmet Kartal 

1. Malatya Valisi Şefik San'm, 9.ÜI.1953 
günü Clülpmar Köyü Muhtarı Bekir Ali Şan'ı 
vilâyet makamında dövdüğü ve bu hususun bir 
zabıt varakasiyle tesbit edilerek mağdurun âmme 
dâvasını tahrik ve şahsi hakkını aramak maksa
diyle müddeiumumiliğe baş vurduğu muhtarın 
bizzat izahat ve zabıt varakasının tetkiki sure
tiyle muttali olduğum gibi mezkûr hamsenin 
gazetelere intikali suretiyle umumi efkârın da 
ıttılaına arzedilmiştir. 

Vali Şefik San'm memuriyet nüfuzunun ver
diği maddi ve mânevi otoriteyi kullanarak bu 
muhtarı, şikâyetini geri aldırmak zorunda bırak
tığını gazetelerde okudum. 

I Valinin bu mütecaviz hareketi karşısında 
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İçişleri Vekili ne muamele yapmıştır ve hak
kındaki tahkikat ne safhadadır? 

2. Hareketleri, demokratik rejimin icabet-
tirdiği tarafsızlık prensiplerine aykırı ve Dev
leti temsil etmenin lüzumlu kıldığı ciddiyetle 
kabili telif olmıyan bu vali hakkında yetkili ma
kamlar resmî kanallarla menfi kanaate varmış 
oldukları halde bugüne kadar hiçbir muamele
nin yapılmamış olmasının sebebi nedir? 

İÇİŞLERİ VEKİLİ ETEM MENDERES 
(Aydın) — Muhterem arkadaşlar; Malatya Va
lisi Şefik San'm, Gölpmar köyü Muhtarı Bekir 
Alişan'm 9 . III . 1953 tarihinde vilâyet maka
mında tokatladığına, adı geçen muhtarın 10.111. 
1953 tarihli dilekçe ile vekâlete vâki müracaa-
tiyle muttali olunmuş ve aynı tarihte Malatya 
Cumhuriyet Müddeiumumiliğine de müracaat 
ettiği öğrenilmiştir. 

Bilâhara müşteki vekâletime çektiği 13.111. 
1953 tarihli telgrafla şikâyetnamesinin hüküm
süz sayılarak vilâyet kanaliyle aynen iadesini 
istemiş ve Mahallî Cumhuriyet Müddeiumumi
liğine verdiği 12 . III . 1953 tarihli dilekçe ile 
de dâvasından vazgeçtiğini Adalet Vekâletine 
yukarıda tarih ve numarası yazılı yazısından 
anlaşılmıştır. 

Ancak, hâdisenin vazifeden mütevellit oldu
ğu iddia edildiğinden müştekinin feragati na
zara alınmıyarak keyfiyetin bir mülkiye mü
fettişi tarafından tahkikma emir verilmiştir. 
Taayyün edecek neticeye göre kanuni icabı ya
pılacağını ve neticesi hakkında kendilerine ma
lûmat vermeye hazır bulunacağımı arzederim. 

BEİS — Buyurun Mehmet Kartal. 
MEHMET KARTAL (Malatya) — Efendim; 

lıenim soru önergemde ikinci bir fıkra vardı, 
orada şunu arzediyordum: 

Hareketleri, demokratik rejimin icabettirdi-
ği tarafsızlık prensiplerine aykırı ve Devleti 
temsil etmenin lüzumlu kıldığı ciddiyetle kabili 
telif olmıyan bu vali hakkında yetkili makam
lar resmî kanallarla menfi kanaate varmış ol
dukları halde bugüne kadar hiçbir muamelenin 
yapılmamış olmasının sebebi nedir? 

Diye sormuştum. Bu ciheti de izah buyur
malarını rica edeceğim. 

REİS — İçişleri Vekili. 
İÇİŞLERİ VEKİLİ ETEM MENDERES 

(Aydın) — Muhterem arkadaşlar, müfettişin 

4.1953 O : 1 
vereceği rapora istinaden yapılacak muameleye 
intizar Duyurulmasını arkadaşından rica ede
rim. 

REİS — Mehmet Kartal. 
MEHMET KARTAL (Malatya) — Muhte

rem arkadaşlar, daha evvel Malatya valisi Şefik 
San hakkında bâzı şikâyetler 
ym Bakan bu hususları tahkik etmiştir. Bu şi
kâyetin vâki olduğunu bir arkadaşıma ifade 
etmiştir. 

Şimdi, durum naziktir. İkinci sualimde arzet-
tiğim hususlara, temasla ve esefle söyleyeyim 
ki ; hakikaten bu vali, Malatya'da bir vilâyeti 
idare etmenin, devleti ve Hükümeti temsil et-' 
menin icap ettirdiği ciddiyeti şahsında taşıma
maktadır. Sayın vekilin de aynı kanaatte oldu
ğunu şahsan biliyorum. Kendisinin ikinci rapo
run neticesini beklemesinin ne dereceye kadar 
bir fayda temin edeceğini anlamıyorum. Netice 
alındıktan sonra icabeden sözleri söyliyeceğim. 
(Soldan «kim idare ediyormuş» sesleri) 

REİS — Soru bitmiştir, diğer soruya geçi
yoruz. 

22. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri îşeri'nin, 
Balıkesir ve Çanakkale vilâyetleri dâhilinde 
vukuagelen zelzeleden Hükümetin derhal haber
dar edilip edilmediğime, felaketzedelerin barın
maları için ne kadar çadır tevzi edildiğine ve 
Bandırma'da da zelzele olduğu hakkında radyo 
ile yayınlanan yanlış habere dair sorusuna İçiş
leri V'ekili Etem Menderes'in sözlü cevabı (6/975) 

REÎS -r- Sözlü soruyu okutuyorum efendim. 

25 . III . 1953 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1. Balıkesir ve Çanakkale Vilâyetleri dâhi
linde vukuagelen zelzeleden Hükümet derhal 
haberdar edilmiş midir? 

2. Haber edilmiş ise ne için radyo ile aynı 
gece ve sabah ajanslarında vatandaşları haber
dar etmemiş? 

3. Felâkete uğrıyan ve açıkta.kalan vatan
daşların imdatlarına kaçıncı gün yetişilebil-
miştir? 

4. Barınmaları için miktarı kâfi çadır te
min edilmiş midir? Bugüne kadar kaç aded ça
dır tevzi edilmiştir? 

5. Bâzı idare âmirlerinin ve memurların ih
malleri ve kayıtsızlıkları görülmüş müdür f 
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6. 22.III.1953 Pazar sabahı, akşam ve sabah I 

radyo haberlerinde Bandırma'da da şiddetli 
zelzele olduğunu beş bin evin tamamen yıkıl
dığını ve 35 kişinin öldüğünü bildirmiştir. 

7. Bu yanlış haber yüzünden binlerce va
tandaş uykusuz merak ve korku içinde kaldık
ları, binlerce telgraflar çekildiği ve yüzlerce 
vatandaş masraf iederek ve zahmet çekerek Ban
dırma 'ya geldikleri, buna sebebiyet veren ve 
mesul tutulan kimlerdir1? 

Bu sorularımın sözlü olarak Büyük Millet 
Meclisi kürsüsünden İçişleri Bakanı tarafından 
cevaplandırılmasını rica ederim. 

Balıkesir. Milletvekili 
Ali Fahri İşeri 

İÇİŞLERİ VEKİLİ ETEM MENDERES 
(Aydın) — Muhterem -arkadaşlarım, ruzname-
ııin 32 nci maddesinde 'Süreyya Endik arkada
şım tarafından da bu mevzua mütaallik bir so
ru vardır. Eğer müsaade ederseniz, kendileri 
burada ise, birbirini takip ederek arzedilmesi 
için, sırası ıgelince yapılan yardımlar ve alınan 
tedbirler hakkında Büyük Meclise arzedilmek 
üzere malûmat hazırladım. Bu iki arkadaşımız 
tarafından verilen aynı soru hakkında bir fa
sıla olmamasını teminen müteselsil bir şekilde 
arzetmek istiyorum. 

REİS — Fahri Bey 'burada; Süreyya Endik 
burada değiller. 

ALİ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Cevap is
tiyorum. 

REİS — Buyurun İçişleri Vekili. . 
İÇİŞLERİ VEKİLİ ETEM MENDERES 

(Aydın) — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri '-
nin Balıkesir ve Çanakkale vilâyetleri dâhilin
de vukua gelen zelzele dolayısiyle Vekâletimi
zin cevaplandırılmasını istedikleri 25 . I I I . 1953 
tarihli sözlü sorularının cevaplarını aşağıda ar-
zediyorum: 

1. Çanakkale ve Balıkesir vilâyetlerinde 
18/19 Mart gecesi (saat 21,5 - '21,10) arasında 
vukübulan zelzeleyi Çanakkale Valiliği aynı gün 
saat 23,50 de çektiği telgrafla ve Balıkesir Va
liliği de yine aynı gün saat (22,40) ta telefon 
yazısiyle Vekâletimize bildirmişlerdir. 

Vilâyet merkezleriyle alâkalı olan bu ilin, 
ha'berleri peyderpey, ilçeler hakkındaki haber
ler takip etmiştir. Bu arada da telgrafhaneleri | 
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hasara uğrıyaıı bölgelerden ilk haberler, tabi-
atiyle en sonra alınmıştır. 

2. Devlet radyosu, önce Kandilli Rasatha
nesinin vermiş olduğu zelzele tebliğini, o saat
te neşriyatta bulunan İstanbul radyosu ile 23,55 
te vermiştir. Ertesi sabah (7,45) te haberler 
•bülteninde bir taraftan bu ite'bliği tekrarlarken; 
Anadolu Ajansının zelzele hakkındaki ilk ha
berlerini de hulâsa olarak neşretmiştir. 

Sa'bah (7,45) e kadar kaza, nahiye ve köy
lerden can kaybı ve hasar hakkında resmî ma
lûmat henüz alınamamış 'olduğundan Devlet 
radyosu can ve mal kaybı hakkında sonradan 
da ıhakikata uymadığı anlaşılan ve gayriresmî 
yollardan basına intikâl eden çok mübalâğalı 
rakamları vermekten, halk efkârını heyecana 
düşürmemek kaygusiyle çekinmiştir. 19 Mart 
günü saat (13) haberler İnilteninden itibaren 
de vekâletimize zelzele hakkında gelen resmî 
malûmatı peyderpey halk efkârına arzetmiştdr. 

o. Zelzele felâketine uğrıyaıı ve açıkta ka
lan vatandaşların yardımına, askerî birlikler de 
dâhil olduğu halde bütün Hükümet teşkilâtı ve 
Kızılay Kurumu tarafından ve birinci gönden 
itibaren derhal koşulmuştur. 

4. Zelzele felâketinde evleri yıkılan ve ha
sara uğrıyaıı veya sarsıntının devamı sebebiyle 
evlerine giremiyen halkın muvakkat iskânları 
için askerî birliklerden ve Kızılaydan Çanakka
le Vilâyetine 5490 ve Balıkesir Vilâyetine de 
7394 ça9dır gönderilmiştir. 

5. Felâkete uğrıyaıı bölgelerde vazife gö
ren ve civardan yardıma koşan bilcümle idare 
âmirleri ve memurlar takdirlere değer büyük bir 
gayretle çalışmışlardır. Kendilerini bu vesile 
ile huzurunuzda takdir ve teşekkürle anmayı da 
vazife addederim. 

6. Anadolu Ajansının 21 Mai't gecesi Ban
dırma mahreci ile neşrettiği ve 22 Mart sabahı 
radyonun 7,45 haberler bülteninde yaydığı habe
rin doğru olmadığı aynı gün Anadolu Ajansın
da ve radyoların 13 haberler bülteninde Vekâle
timizin bir resmî tebliği ile ilân olunmuştur. 
Anadolu Ajansı da bu husustaki tashih ve tavzi
hini aynı saatte tebliğ eylemiştir. 

7. Anadolu Ajansı İdaresi taraafından bu 
hatayı yapanların mesuliyeti cihetine' gidildiği 
öğrenilmiştir. 

REİS — Ali Fahri İşeri. 
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ALİ FAHRÎ İŞERÎ (Balıkesir) — Muhte- I 

rem arkadaşlar, zelzele Martın 18 ini 19 a bağ-
lıyan Çarşamba günü gecesi saat dokuzu sekiz ; 
geçe olmuştur. Gönen'de, aynı dakikada muha
bere kesiliyor, bir kısım vatandaşlar enkaz alt
larında kalarak 55 saniye içinde Gönen ve Yeni
ce kasabaları.mahvoluyor. Gönen Kaymakamı 
itidalini ve cesaretini muhafaza ederek bir tak- I 
si temin ediyor, derhal Bandırma'ya hareket 
ediyor. 

Evvelâ Edincik Nahiyesine uğrıyarak Na
hiye Müdürlünü ve Posta, Telgraf Memurunu 
bulduruyor, vaziyeti bildirip doğru Bandır
ma'ya, saat on buçukta emniyete geliyor. Kay
makam Vekilini çağırtıyor, Askerî Garnizon 
Kumandanını haberdar ediyor. Bu esnada Balı
kesir'de Vali hâdiseden haberdar ediliyor. Va
li derhal Gönen ile telgraf ve telefon irtibatı
nın teminini ve neticeden tekrar haberdar edil- | 
meşini emrediyor. Telefonda beklediğini, daha 
fazla ve etraflı malûmat edinmek istediğini 
söylüyor. 

Bu esnada Bandırma Posta, Telgraf Müdürü 
makine başında. Edincik'i buluyor. Aynı gün 
Erdek ve Edincik arası telefon devresi ve te
sisi için Erdek'ten Edincik'e gönderilen iki hat 
çavuşunun çadırları ile birlikte derhal Gönen'e 
gitmeleri ve Bandırma ile Gönen arasında ir
tibat temini vazifesi veriliyor. Acele bir vesait 
temin ederek Gönen'e gidiyorlar. Fakat şehir-
de sarsıntının ve çatırtının devam ettiğini, 
elektriklerin tamamen söndüğünü, kasabanın 
toz duman içinde ve her kesin korku ve figan t 
içinde olduğunu görüyorlar. Ancak 400 ve 500 
metre kadar kasabaya sokulabiliyorlar. Oradan 
tele giriyorlar. Saat 11 buçuk, ve 12 
raddelerinde derhal Bandırma'yi, Edincik'i bu
luyorlar, bu suretle muhabere temin ediliyor. 
Balıkesir'de Vali ile temaslar ve görüşmeler 
başlıyor,,. Vali gece yansı yola çıkıyor. Saat 5 te 
Bandırma'ya geliyor. Oradan da Gönen'e gidi
yor. Bu kadar süratle muhabere temin ediliyor 
da ne için akşam saat 11 ajansı hiç hâdiseden' 
bahsetmemiştir? Memleketi haberdar etmemiş
tir? .. - , 

O esnada zelzele gecesi Soma'da bulunu
yordum, orada da oldukça şiddetli olmuştur. Sa
baha kadar ara sıra hep sarsıntı devam ettiği 
halde uykusuz ayakta ve sokaklarda bekleşen 
halk sabah ajansım da sabırsızlıkla beklemekte I 
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iken, ajansta, yine bundan hiç bahsedilmemiş

tir- , 
Nihayet öğle jansı kısaca malûmat vermiştir. 

Gece ve sabah iki yayınında da radyonun haber 
vermemesi yüzünden enkaz altında kalan va
tandaşlardan bâzıları kurtarılamamış, çünkü 
vaktinde kaza mahalline gidilememiştir. Gönen'e» 
en yakın olan Bandırma ile Edincik ilk yiyecek 
yardımını yapabilmişlerdir. O anda Gönen Kay
makamının hâdiseyi geceden haber vermesi üze
rine olmuştur. Yenice'ye de aynı gece saat 3 te 
Biga Kaymakamı ile Hükümet Doktorunun ye-
tişdiklerini ve derhal açıkta kalanlara Biga'dan 
sabaha kadar yorgan, yiyecek gibi en mühim ih
tiyaçların yetiştirildiği takdirle karşılanmakta
dır, 

Vazifelerini hakkiyle yapan bu gibi memur
ları Hükümet de hem takdir; hem de para ile 
taltif etmelidir ki, emsallerine örnek olsun. 

Yenice'de Hükümet yardımı çok geç yetiş
miştir. 4 - 5 gün sonra enkaz altında yaralı ve 
canlı vatandaşlar halkın yardımı ile kurtarıl
mıştır, Hükümet yardımı acele yetişmiş olsaydı 
muhakkak ki, daha çok vatandaş kurtulmuş ola; 
çaktı. 

Yardım bahsine gelince : 40 - 50 Kilomet
relik mesafelerdeki felâketzedelere ilk, âcil 
yardım aynı gece saat heşâe olmuştur. Kam
yonlar dolusu ekmek ve katık yetiştirilmesi nis
peten acilarmi hafifletmiştir. Arkadan Karaca
bey, M. Kemalpaşa, Susurluk ve Biga kazaları 
da felâkete uğrıyan vatandaşların imdadına der
hal yetişmişlerdir. Birbirini geçen, âdeta yar
dımda rekabet denecek kadar feragatli bu mem
leket evlâtları hamiyette, şefkatta yarışmışlar
dır. Büyük Millet Meclisi namına bu feragatli 
ve hamiyetli vatandaşları tebrik etmek en bü
yük bir borç ve vazifedir. Bunda Bigalılar ve 
Balıkesirliler de Yenice mmtakasma aynı fera-
gatla koşmuşlardır. Halk dinî, vatani ve insani 
vazifeleri insan takatinin üstünde yaptığı hal
de maalesef Hükümet ve Kızılay yardımı vak
tinde yapılamamıştır. Amerika'dan üçüncü gün 
tayyare ile çadır, battaniye yetiştirildiği halde 
maalesef Hükümet çok ağır hareket etmiş ve 
daha geç yetişmiştir. Hattâ birçok köylere bu
güne kadar daha Hükümet elini bile uzatma-
mıştır. Açıkta kalan binlerce felâketzede halen 
çadırlarda beklemektedirler. Bâzı köylerde me
selâ 300 hanelik köye 10 çadır verilmiştir. Bu 

— 493 — 



B : 72 24.4 
vatandaşların yiyecek ve içecekten ziyade ça- I 
d ıra ve ilâca ihtiyaçları vardır. Manyas'ın 
Sakır köyünde, 21 günde 12 zatürrieli ve zatül-
eenbe tutulan ve hastaneye yatan vatandaş var
dır. İşte doktor raporu ile de sabittir. Ancak 
üç gün sonra Hükümet ve Kızılay yardımı ye
tişmiştir. Vesaitin sürat devı-inde bu kadar ağır 
hareket edilmesi hayrettir. Amerika'dan 3 ncü 
gün tayyare ile çadır yetiştirildiği halde maal
esef binlerce açıkta kalan felâketzede hâlâ ça- | 
dır beklemektedirler. 

Şehirler, kasabalar nispeten yolları olduğu, 
Hükümet teşkilâtları da bulunduğu için bun
lara gec de olsa yardım eli uzatılmış, fakat bir
çok köyler, meselâ Gönen'in. 5 - 6 nüfuslu Sa-
rıköy Nahiyesi, Manyas'ın 2,500 nüfuslu Sakır 
köyü gibi birçok yerlerde köylüler halen ara
ba altlarında, hasırlardan yaptıkları kuytu
luklarda gecelemektedirler. Bu hal bir ay daha 
böyle devam ederse, yani çadır temin edilmezse 
felâkete üğrıyan bu vatandaşların çoğu hastalı
ğa tutulacak. Binaenaleyh şimdiden âcil tedbir
ler almak lâzımdır. Hükümetin süratle hareke
te geçmesini rica ederim. Bilhassa Manyas gölü 
civarındaki köylerde nüfus kesafeti çok oldu
ğundan havası da geceleri ayaz, ve rutubetli, 
gündüzleri de çok fazla sıcak bulunduğundan 
hastalığa daha müsait bulunan bu yerler üzerin
de ehemmiyetle durulması vatandaşların sıhhat'i 
bakımından elzemdir. Manyas Kaymakamı ka
zadan 3-4 gün geçtikten, Reisicumhur geldikten 
sonr;\ dahi köylerden malûmat almamıştı. İh
mal ve kayıtsızlığı yüzünden vazifesini yapama
mıştır. Manyas kaza merkezinde dışardan hasar 
hafif gibi görülüyorsa da birçok evlerin iç kı
sımları tamamen harap olmuş bir vazıyettedir. 
Köylerindeki hasar daha çoktur. 600 hanelik 
Salur Köyünde 5 hane ancak kurtulabilmiş, Gö
nen ile Manyas arasında 30-40 kilometrelik me
safedeki ve .Doğu istikametindeki köylerin 
c/c 80 i harap olmuştur. 

Manyas'ta telgraf ve muhabere memuru üç 
gün üç gece telefonda ve telgraf başında kalmış
tı r. Bir adam böyle uykusuz rahatsız çalışınca 
lâv ikiyle vazife yapamıyor, saatlerce Balıkesir'i, 
Bandırma'yi bulmak için uğraşıyor. Bunu da 
kaymakam görmüyor ve yahut idare kabiliyeti 
yoktur. Bu vaziyeti valiye bildirseydi derhal 
yardımcı ekipler verilirdi. Gürıen'e, Bandırma'-
ya nasıl ki verilmiştir. J 
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İmdadı sıhhi arabasını vatandaşın sağlığı 

yerine kendi varlığını ön plânda tutan Manyas 
Kaymakamı hakkında ne muamele yapılmıştır! 
Sıhhiye arabasını ailesine tahsis etmiş midir? 

Manyas'ın 500 metre ^uzunluğundaki Koeade-
re şeddinin yan tarafı 300 metre kadar tamamen 
göçmüş. Sürekli ve şiddetli yağmurlar devam 
eder ve bu dere de taşarsa çok hasar yapacak, 
birçok köyleri su 'istilâsına mâruz bırakacak. Bu
nun için de Hükümetin şimdiden tedbir alması 
icabeder. Maazallah bir de su istilâsı olursa bu 
sefer bu vatandaşlar canlarını da kurtaramaz
lar. 

Bir de dün olduğu kadar bugün daha şid
detle ihtiyaç olan Kocadere köprüsünün iki, üç 
senedir bir türlü yapılamaması işi var. Mütaad-
dit defa bu işi Meclise kadar getirdiğim halde 
1952 yazında beş altı kazık çakıldı, bırakıldı. 
3 kazayı, Bandırma, Gönen ve Manyas'ı birbi
rine bağlıyan ve çok ehemmiyeti olan b'ir köp
rünün biı an evvel yapılması binlerce nüfusun 
derhal faydalanmasını mümkün kılacaktır. Bu
nun için senelerce bağırdık, anlatamadık, sesi
mizi duyuramadık. Zelzeleden dört gün sonra. 
sallarla geçmek suretiyle Manyas köylerine an
cak yardım yapılabilmiştir. Devam edecek yar
dım da köprüsüzlük yüzünden müşkülâtla ya
pılmaktadır. Sayın Cumhurreisimize Manyas'ı 
teşriflerinde Kocadere köprüsünün senelerden 
beri yapılmadığından şikâyetler edilmiştir. 

1953 Martının 21 nci gecesi v'e 22 nci Pazar 
sabahı Anadolu Ajansı iki yayınında da yanlış 
bir haber vermiştir. Bandırma'da da şiddetli 
zelzele yüzünden (5) bin evin tamamen yıkıldı
ğını ve 35 kişinin öldüğünü, yüzlerce yaralı ol
duğunu ve muhaberenin çadırdan temin edildi
ğini bildirmiştir. Hattâ bunu iki üç defa da tek
rarlamıştır. Esasen kulakları kuşkuda, kalpleri 
korkuda olan ve helecan içinde bulunan yurt 
içindeki bütün vatandaşları bu yanlış haber yü
zünden daha çok merak ve endişeye düşürmüş
tür. Bunun üzerine Bandırma'ya binlerce tel
graflar çekilmiş ve yüzlerce vatandaşlar masraf 
edip Bandırma'ya kadar gelmişlerdir. Masraf
larına mı, zahmetlerine mi, uykusuz, huzursuz 
korku ve endişe içinde kaldıklarına mı, hangi
sine yanalım ? 

Anadolu Ajansının zaman zaman hakikata 
uymıyan haberler neşretmek âdetinde olduğu 
evvelden beri bilinmekte idi. Fakat cumartesi 
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gecesi ve pazar .sabahı radyo ile neşrettiği affe-
dilemiyeeek 'cinsten yalan haberler ve öğle üze
ri yaptığı düzeltme o kadar saçma esaslara da
yanmaktadır ki, belki emsaline dahi tesadüf 
edilmemiştir. Ertesi gün öğle yayınında güya 
bu habere ait yazı dizilirken metindeki Gönen 
kelimesinin düştüğü ve haber mahrecinin Ban
dırma olmasından ötürü hatanın vukubulduğu 
beyan edilmiştir. Fakat bu düzeltmeyi yaparken 
çocukları dahi inandıramıyacak bir şekilde te
vile çalıştığını farketmemiş ve dizilen yazı met
ninden düşen Gönen kelimesinin telgrafın aslın
daki metinde aynen durduğunu hatırlamaz gibi 
görünmüştür. Yani özrü kabahatinden büyük. 
Evet düzeltiniz aırıa Bandırma yalan haberinizi 
derhal yalanlamasa idi o düzeltme de elmıya-
eaktı. Bu da dikkate değer. 

Zelzele felâketinin vukuundan beş saat son
ra Edincik Nahiyesi halkı ile Bandırma halkı
nın âcil ve insan üstü yardımlarının tek bir 
faydasını bile yayınlamaya tenezzül etmiyen 
radyo ajansının nihayet acı haberle Bandırma'-
dan bahsedişi bu vatandaşları çok üzmüştür. 
Hulâsa bu teşekkülde bir temizlik lâzımdır. Bu 
acıklı günlerde bile, radyo, parti propagandası 
yapmakta ümera ve vükelânın tezahüratla kar
şılandıklarını ve tezahüratla uğurlandı klanın 
ballandıra ballandıra söylemekte, vatandaşları 
müteessir etmekte ve hakiki vazifesini yapma
maktadır. Hattâ aynı yayında, bu yalan yanlış 
haberlerin arkasından bu acı haberi verdikten, 
her kesin huzurunu kaçırdıktan, neşesini kır
dıktan sonra vükelâdan birisinin Mersin'de mu
azzam bir kalabalık tarafından tezahüratla kar
şılandığını söylemesi yok mu, felâket mıntaka-
1 arındaki vatandaşları çok müteessir etmiştir. 

Arkadaşlar, Devletin ve milletin parasiylc 
memleket hizmeti için tesis edilen bu müessese 
millete ve memlekete hizmetten ziyade alâkalı 
idare adamlarının kendilerini medhü sena için 
kullandıkları bir vasıtadn-. Bu Halk Partisini 
de geçti. Bir insan kendini medhetnıekle ne ik-
tidatrını ve ne d,e itibarını artıramaz. îyi at ye
mini artırır, onu millet takdir etmelidir ve eder 
de. O da ancak hizmetle ve kendini millete sev
dirmekle olur. Biraz da millî ıstıraplara saygı 
gösterelim. 

Bir de son geçirdiğimiz büyük zelzele felâ
ketine uğrıyan binlerce vatandaşların ist irap
ları arasında radyo müessesesi millete bir say-
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gı göstermiyerek âdeta bunların ıstırapları ile 
alay eder gibi mûtat saz ve şarkı programlarına 
devam etmiştir. Bu hal bütün Türk milleti tara
fından esefle karşılanmıştır ve hepsini üzmüş
tür. Bunu mütaakıp felâket üstüne felâket, Ça
nakkale'de kazaya uğrıyan D.umlupınar Deniz
altı gemimizde şehit olan ve her biri dünyaya 
bedel aziz evlâtlarımız ve kardeşlerimiz feci biv 
şekilde ean verdiler, bir çok mesut yuvalar âde
ta yıkıldı, analar ve babalar sanki hançerle vu
ruldular. Genç dullar yürekleri parçalıyan bir 
şekilde feryat ettiler, inlediler, yetim çocuklar 
sel gibi göz yaşları döktüler. Başta Devlet Ba
kanı olduğu halde yüksek makam sahipleri, so
rumlu ve sod'umsuz, ilgili ve ilgisiz bütün teşek
küller ve fertler hassas davrandıkları halde 
radyolarımız yine ahenklerine devam ettiler. 
Bu radyolan idare edenler Türk vatandaşları 
ve yüksek makamları değil midirler?. 

Bir misal; bundan iki, üç ay evvel Mısır'ın 
bir harb gemisi îskenderi'ye önünde fırtınadan 
batmıştı, 53 denizci şehit olmuştu. Derhal Mı
sır Hükümeti üç gün matem tutulmasını ve rad
yolarda saz ve şarkı çalınmamasmı emretti. Bü
tün eğlence yerleri kapatıldı, kuranlar okutuldu. 
Biz neden yapmıyalıra?. Lâik isek dinsiz değiliz. 
Bir milletin fertleri bir vücudun uzuvları değil 
midir?. Radyolarımızı idare edenlerin bunlardan 
haberi yok mudur?. Millî müesseselerin, millî fe
lâketlere saygı göstermeleri, millî ahlâk ve vic
dan meselesidir. Bu gibi hissizce hareketler hal
kın millî ve dinî hislerini rencide etmektedir. 
Hiç olmazsa bu saygısızlığın bir daha tekerrür 
etmemesi temennisiyle Hükümetin de nazarı dik
katini çekerim. 

REÎS — 23, 24, 25 nci sorular tynı mahiyet
tedir. Sorulan okuyacağız. 

23. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'nun, 
Giilhane profesör vekillerinden bir doçentin tali
mata aykırı olarak Haydarpaşa Hostakesine "ne 
suretle tâyin edildiğine dair sorusuna Millî Sa
vunum Vekili S ey fi Kurtbek'in sözlü cevabı 
(6/976) 

2L — Trabzon Mebusu Hamdı Orhun'un, 
Giilhane Askerî Tıp Akademisi profesör vekili 
bir doçentin talimata aykırı olara1.: Haydarpaşa 
Hastanesine tâyininin iptal edilip cdilmiyeceğine 
dair sorusuna Millî Savunma Vekili Hey fi Kurt
bek'in sözlü cevabı (6/977) 
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25. — Ordu Mebusu Feyzi Boztepe'nin, İs

tanbul Haydarpaşa Askerî Hastanesine tâyin 
olunanı- Gülhane Askerî Tıp Akademisi sabık Pro
fesör Vekili Doçent Albay D\oktor Saim Sağlık 
hakkında Vekâletçe her hangi bir takibat yapılıp 
yapılmadığına dair sorusuna Millî Savunma Ve
kili S ey fi Kuribek'in sözlü cevabı (6/980) 

Meclis Başkanlığına 
Gülhane Profesör vekillerinden Njsaiye mü

tehassısı Doçent Saim Sağlık Haydarpaşa hasta
nesine tâyin edilmiştir. Bu nakil 101 talimatına 
aykırı kanunsuz bir tâyindir. 

Kanunsuz bu tâyinin ne suretle yapıldığını 
Millî Savunma Bakanının Büyük Millet Meclisi 
kürsüsünden sözlü olarak cevaplamasını rica 
ederim. 

Saygılarımla, 
Ordu Milletvekili 

Atıf Topaloğlu 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Profesör ve

kili Nisaiye Mütehassısı ilim adamı bir doçent 
Haydarpaşa hastanesine naklen tâyin edilmiştir. 

Bu ilim müessesesine mensup doçent, profe
sör vekili ve profesörlerin intihap, tâyin, mu
rakabe ve cezalanma usulleri 101 talim atiyle 
tesbit edilmiştir. 

Yukardaki tâyin bu talimata aykırıdır. Bu 
bakımdan kanunsuzdur. 

Vekâletçe kanunsuz bir tasarruf yapılamı-
yaeağına göre bu tâyinin iptal edilip edilmiye-
ceğinin, Millî Savunma Vekili tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılmasını arz ve rica ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Hamdi Orhon 

2 5 . I I I . 1953 
Türkiye. Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Aşağıdaki hususların, sözlü olarak Sayın Mil
lî Savunma Vekili tarafından cevaplandırılma
sına tavassutunuzu hürmetlerimle rica ederim. 

Ordu Mebusu 
Feyzi Boztepe 

İ. Halen İstanbul Haydarpaşa Askerî Has
tanesi Nisaiye Mütehaşsıslığma tâyin olunan 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi sabık nisaiye pro
fesör vekili Doçent Albay Doktor Saim Sağlık 
hakkında Vekâletçe her hangi bir takikat yapıl
makta mıdır? 
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2. Görevini kötüye kullanma, tekâsül, ihmal 

ve saireden üç ay 16 günük mahkumiyeti var 
mıdır? 

3. Profesör olmadığı halde, reçete kâğıtla
rında, yayınladığı broşürlerde, yazdığı makale
lerde ve gazetelere verdiği ilân ve reklâmlarda 
profesör unvanını, kullanmak suretiyle sahte
kârlık cürmünü irtikâp ettiği ve bu yüzden mah
kemeye verildiği ve Birinci Bölge Etibba Odası 
Reisliğince tecziye edildiği doğru mudur? 

4. öteden beri vazifesine devamsızlığı itiyat 
edindiği, askerî otoriteyi benimsemediği, hasta
larına iyi muamele etmediği, fennî ve ahlâki du
rumunun müspet bulunmadığı doğru mudur? 

MÎLLÎ SAVUNMA VEKİLÎ SEYFÎ KURT-
BEK (Ankara) — Ordu Mebusu Sayın Atıf To
paloğlu ile Trabzon Mebusu Sayın Hamdi Or
hon Gülhaneden bir Doçentin usulsüz olarak 
hastaneye nakledildiğini ileri sürmüş bululmu
yorlar. 

Gülhanede öğretim vazifesi alacak olan dok
torların ne gibi şartları haiz olmaları lâzımgel-
diği Vekâletçe bir talimat ile tesbit edlmiştir. Bu 
talimata göre, öğretim heyetine gireceklerin 
sicil durumları müspet ve pürüzsüz olması lâzım-
gelmetedir. 

Yaptığımız tetkikte bu doktorun, talimata 
aykırı olarak, yani talimatın emrettiği şartları 
haiz olmadığı halde müesseseye alınmış olduğu 
görülmüş ve Akademi Kumandanlığının vâki 
müracaatı üzerine öğretim Heyetinden alınmış^ 
tır. Bu nakil işini kanunsuz addetmek doğru de
ğildir. .Nakil Vekâletin salâhiyeti dâhilnde olan 
bir muameledir ve iptal edilmiyecektir. 

Sayın Feyzi Boztepe 'nin suallerinle geMnJce : 
1. Bu doktor hakkında yeniden takibat ya

pılmasına lüzum yoktur. 
2. 'Görevini savsamaktan Türk Ceza Ka-

mununun 80 ve 89 ncu, Askerî Oeza Kanunu
nun 34 ncü maddeleri gereğince üç ay 15 gün 
hapse tmahkûm olduğu doğrudur. 5677 sayılı 
Af Kanunundan istifade etmiştir. 

3. Profesör olmadığı halde reçete kâğıtla
rına, broşürlerine, makalelerkiıe ve gazetelere 
verdiği ilân ve reklâmlarda profesör unvanını 
kullandığı da doğrudur.. Etibba Odasınea ve 
Akademi Komutanlığınca bu husus kendisine 
ihtar edilmiştir. 

4. öteden beri vazifesini ihmale mütemayil 

m 
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olduğu sicilleriyle sabittir. Bunlardan başka 
Gülhanede de vazifesine muntazam devam et
mediği, çeşitli bahanelerle vazifesini savsakla
dığı ve hattâ izinsiz olarak devamsızlık göster
diği hakkında fla Akademi Kumandanlığmca 
Vekâlete müracaat vâki olmuştur. 

Bu sebepten dolayı Akademi Talimatname
sine uygun olaraktan tâyin edilmiş olduğu an
laşılmış, muamelenin ikmal edilmesine lüzum 
görülmüş ve ilmî müesseseden alınmıştır. 

REİS — Atıf Topaloğlu, buyurun, 
ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Muhterem 

arkadaşlar, sayın Bakan eldeki mevzuat ve 
mevcut talimatnameye uygun bir tarzda hare
ket edildiğini ve hakikaten bir yanlışlık yapıl
mışsa bu yanlışlığı düzelteceğini ifade etmiş ol
salardı kendilerine bir yanlışlığın düzeltilme
sinden dolayı müteşekkir kalarak huzurları
nızdan ayrılmış olacaktım. Sayın Bakan tama
men eldeki mevcut nizam ve tüzükleri bertaraf 
ederek tâyinin iptal edilemiyeceğini demekle 
iktifa etti. Onun için meseleyi teşrih etmek 
mecburiyetinde kaldım. 
» (Bu soru önergesini getirirken asla bir şahsı 

müdafaa yapmak kasdiyle gelmiş değilim. Şu 
kürsüye soruyu intikal ettirdiğim zaman Pro
fesör Saim ıSağlık'ı tanımam. 

FEYZİ BOZTEPE (Ordu) — Yalan. 
ATIF TOPALOĞLU (Devamla) — Yalan 

diyen kim,? Yalan söylüyorsam lütfetsinler bu
rada ispat etsinler. 

REİS — Devam buyurun efendim; ben işit
medim. Hatibin sözünü lütfen kesmeyiniz arka
daşlar. 

ATIF TOPALOĞLU (Devamla) — Millet 
vazifesinde yalan söylemek ahlâksızlıktır. Bu, 
benim şahsıma ve şiarıma yakışmıyan, uymıyan 
bir şeydir. Bana yalancılık isnat eden arkadaş 
lütfen delilleriyle huzurunuza gelsinler. Aksi 
halde yalancı kendileridir. 

ŞEVKİ ECEVİT (Sivas) — Olur. 
ATIF TOPALOĞLU (Devamla) — 1946 ta

rihli Üniversite Kanuniyle kurulan Ankara Tıp 
Fakültesi, altı sene Gülhane Tıp Akademisinde 
yerleştirilmiş ve nihayet altıncı senesinde müş
terek çalışma devresi sona -erdirilerek 1951 ]^i-
san ayı Gülhane Tıp Akademisi yeniden ve müs-
takillen kurulmuş bulunuyor. Akademinin ku
ruluşu ile 'birlikte doğum - kadın hastalıkları 
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I kliniği hocalığına Doçent Albay Saim Sağlık 

(1927/3) Profesörler Meclisi karariyle profesör 
vekilliğine müttefikan intihap edilmiş, Sağlık 
Dairesi Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Millî Savun
ma Vekâleti onayları ile 'bu vazifeye atanmış
tır. Talimatnamenin Profesörler Heyetine ver
diği yetkiye dayanarak iki sene Profesörler 
Meclisinde profesör vekilliği yapmaktadır. 

Şimdi, Sayın Bakan, eldeki talimatnameye 
uygun olarak hareket edildiğini ifade etmek
tedir 

Şimdi, müsaade ederseniz (0 - 101) talimat
namenin 9 ve 10 ncu maddelerini aynen oku
yalım : 

('Barışta ve seferde sıhhi hizmetler öğret
men adayı bu şubede öğretmen muavinliği yap
mış olanlarla orduda hizmetleriyle temayüz et
miş ordu hekimlerinden seçilir.) 

Her hangi bir ders için 'bu maddedeki şart
larla profesör bulunmazsa profesörler meclisi 
karar ve Sağlık Dairesi Başkanının tasvibi ile 
doçentlerden veya profesör muavinlerinden biri 
geçici olarak bu dersle görevlendirilebilir. 

10. Profesör seçimi şöyle olur: 
Her hangi bir ders profesörlüğünün boşal

masında durum Akademi Müdürlüğünce Genel
kurmay Sağlık Dairesi Başkanlığına arzedilir. 
Verilecek emir üzerine profesörler kurulunda 
yukardaki şartları taşıyan adaylar üzerinde si
cilleri ve ilmî durumları hakkındaki esaslı in
celeme ve tartışma yapılması suretiyle oya ko
nulur. Mevcudun üçte iki çoğunluğu ile seçilen 
profesör adayı profesörler kurulunca düzenle
necek 'bir tutanakla Genelkurmay ıSağlık Daire
si Başkanlığına bildirilir. Sağlık Dairesi Baş
kanlığı bu tutanak üzerindeki düşünceleri açık 
olarak bildirmek suretiyle Genelkurmay Baş
kanlığına sunar ve adayın Genelkurmay Baş
kanlığınca profesörlüğü onanır ve (profesörlük 
unvanı onanıma tarihinden itibaren yürürlüğe 
girer.) 

İki seneden beri Gülhane Akademisinde va
zife görmekte bulunan bir profesör... Sayın Ba
kan diyor ki ; bu vazifesinden, ehil olmadığın
dan dolayı aldık, Haydarpaşa ' Hastanesine nak
lettik. İki sene evvel Millî Savunma Bakanlı
ğında oturan Bakan bu işlere vâkıf değil mi 
idi? İki seneden beri değerli bir arkadaş için 
bu mahzurlar ve eldeki mevcut deliller nazarı 
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dikkate alınmamış mıdır? Asla böyle bir şey I 
varit değildir arkadaşlar. Saim Hocanın 3 veya 
3,5 aylık bir mahkûmiyetinden bahsettiler. Ben 
şahsan bunu burada işitiyorum. Mahkûmiyeti 
varsa Af Kanunu çıkmıştır. Acaba bu bir mah
zurca iki sene evvel bu mahzur mevcut değil mi 
idi? iki seneden beti mütehassıs yetiştiren, bir 
vazife gören bir arkadaş, bir profesör vekili, 
iki sene geçtikten sonra kendisinin ehliyeti 
yoktur, bu yoldan geri aldık denmesi asla doğ
ru bir hareket değildir. Bilhassa şu zihniyeti 
huzurunuza aktarmak için kürsüye gelmiş bu
lunuyorum : 

Arkadaşlar; eldeki profesörler talimatname
sine göre sayın Bakanın bu tâyini yapamaması 
lâzımdır. Hattâ tâyin emri, alâkalı hastane
ye geldiği zamafti bunun (0-101) talimatnaımie-
sine uygun olmadığını Bakana arzedilmiş, bu 
hal karşısında Bakan, kanunda, talimatname 
de benim emrimdir, mesuliyet bana aittir, der
hal tâyin emrini getirin, diyerek imza ediyor. 
Personel müdürü, zannedersem umum müdür, 
altına, efendim bu mevzuata aykırıdır, sarahat 
vermek suretiyle emriniz tebliğ edilir, diyor. 
Altına Bakanın emriyle yapılmıştır diye sara
hat veriliyor arkadaşlar. <( Bravo sesleri). Bra
vo demek gayet ıkolay ama... 

REİS — Devaım buyurun efendim. 
ATIF TOPADOĞLU (Devamla) — Hâdise 

gayet acıdır. 
Arkadaşlar, biz önümüze gelen hâdiseleri 

hakikaten ikamın ve nizam ölçüsünde görmü
yorsak, iktidar olarak, muhalefet olarak ve 
insan olarak düzeltmeliyiz. İş başında, icra 
makamında bulunanı şahıs lâyüsel olmadığı ka
dar hatadan berî değildir. İnsan olarak o da 
hata yapar. Fakat hata yapıldığı zaman, hata 
yapıldığı anlaşıldığı zaman geri dönülmesi bü
yük bir fazilet ve demokrasinin geleneğine bü
yük bir hizmettir arkadaşlar. 

Daha feci tarafı var. Şimdi arzedeyim. Yine 
(0 - 101)» talimatnamesine göre, onun 34 ncü 
ımaddesi gereğince bir profesör vekili ne suret
le başka yere atanır, buna dair (0 - 101) tali-
matnamesinde sarih hükümler vardır. I 

Görüyoruz ki, bizim Bakam muameleyi ta
limata uyduracak yerde talimatı muameleye 
uyduruyor. 15 Nisan tarihli bir tadil eki gön
deriyor. I 
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15 Nisan, arkadaşlar, bizim sorumuz aşağı 

yukarı 1,5 ay evvel verilmiştir. Bu talimattaki 
tâyin ve azil işlerime ait maddeler 15 Nisanda, 
yani bir hafta evvel şu suretle tadil ediliyor : 

T. C. 
Gülhane Askerî Tıp 

Akademisi Kumandan
lığı 

Şube : Öğ. İş. 
Sayı : 252/2017 

Ankara, 15 Nisan 1953 
Özü : (0 - 101) Gülhane 
As. Tıp. Ak. Talimatına 
ilâve olunan madde hak. 

Prof. Ne 

1. Millî Savunma Vekâletinin (0 - 101) Gül-
hane As. Tıp. Akademisi Talimatına ilâve olu
nan madde aynen aşağı çıkarılmıştır. 

2. Ak. K. Mv. ligine, Prof. lere yazıldı, ilgili
lere yayınlandı. 

Gl. As. Tıp. Ak. K. Tümg. 
Dr. Ekrem Sadi Kavur 

T. C. 
M. S. V. 

Erkâmharbiyei Umu
miye Rs. 

Sağlık Dairesi 
I I I ncü Ş. 

Sayı : 179897 - 53 
Ankara, 13 Nisan 1953 

Gülhaııe As. Tıp. Akademisi K. na 
1. (0 - 101) Gülhaııe As. Tıp. Ak. si Tali

matının müdürü seçimi ve tâyini hususlarını 
tesbit eden birinci maddesi e fıkrasının 24 Ekim 
1950 tarih, Sğ. D. 1. Ş. 217341 - 263525 sayılı 
muaddel şekli Gülhaııe As. Tıp. Akademisi Ko
mutanlığına, ordudan ilim, ahlâk ve idaresiyle 
temayüz etmiş general veya albay rütbeli bir 
lâyıkı Millî Savunma Vekâletince seçilir ve ata
nır şeklinde düzeltilmiştir. 

2. Aynı talimata VII nci bölümün İ5 nci 
maddesinden sonra mükerrer 15 nci madde ola
rak : «Gülhaııe As. Tıp. Akademisi profesör, 
doçent ve profesör muavinleri, ilmî ve meslekî 
bilgilerinden istifade edilmek maksadiyle, ica
bımda büyük asker hastanelerinde, sağlık dai
resi ve ordular sağlık başkanlıkları şube müdür 
ve müşavirliklerinde istihdam edilmek üzere vekâ-

— 498 — 
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iet onayı ile bu vazifelere atanırlar» hükmünün 
ilâvesi uygun görülmüştür. 
• M. S. V. 

Seyfi Kurtbek 

Bir hafta evvel değişmiştir. • 
Binaenaleyh biz eldeki mevcut mevzuatla, mil

lî iradenin murakabesi olarak Meclise, huzuru
nuza getirmiş oluyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; bu memleketin hizmet
lerinde hakikaten aksaklıklar olursa, demin de 
arzettiğim gibi hepimize düşen vazife, mutlaka 
bir hata yapılmışsa ondan geri dönmek lâzımdır. 
Israr etmek hakikaten memleket için zararlı olur. 

Sayın Bakan Ulaştırma Bakanı iken, Ulaştır
ma Bakanlığında yapmış olduğu kanun dışı bir 
tâyini Meclisimize aksettirmiştim. Fakat Yüksek 
Meclisimiz o zaman, oh olsun diye cevaplandırdı. 
O zaman Bakana Mecliste hesap sorsaydımz ve 
oh olmuş denmeseydi, Millî Savunma Bakanı olan 
aynı. zat bu hatayı tekrar etmezlerdi. (Sağdan 
bravo sesleri) 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlar, üç sayın arkadaşın soruları birleş
miş oluyor. Bu da hâdisenin ifade ettiği zihni
yet bakımından taşıdığı önemi göstermektedir. 
Ben şahsan umardım ki, Bakan buraya çıkar, 
tasarrufum kanunsuzdur, ıslah ettim der. Bu 
da ancak Bakanı yükseltirdi, yapmadı. Ben ta
sarrufun kanuna uygun olup olmadığını soru
yorum. Şahıs şöyle gelmiş, böyle gitmiş, bu ayrı 
bir mevzudur. Bakan arkadaş tasarrufunun 
meşruiyetini ispat için şahsı ele alarak bâzı mü-
talâtta bulunuyor. Bendeniz şahsan hukukuna 
taallûk eden hususlara temas etmek istemezdim. 
Fakat Bakan temas ettiği için bu noktada bir 
parça durmanın, kendilerinin bu husustaki nok-
tai nazarlarının yerinde olmadığını göstermesi 
bakımından, zaruri olduğu kanaatindeyim. Bil
hassa bir arkadaş tarafından bu mahkûmiyeti 
nedir diye bir telâffuzda bulunuldu. 

Arkadaşlar, muhterem bakan derler ki, «üç 
ay mahkûm olmuştur; profesör unvanını kullan
mıştır; binaenaleyh vasıfları haiz değildir; tâ
yin iptal edilmiştir.» Arkadaşlar, hukukan 
mahkûmiyeti, dilerdim ki, muhterem bakan da
ha iyi incelettirmiş olsaydı. Hâdise şudur: 

Rahmetli Muğlalının damadının dâvası mü. 
nasebetiyle Kars'ta 1946 da ıhmaktan üç ay 
mahkum olmuştur, temyiz etmiştir. Hukukçu 
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I arkadaşlarım lütfen itibar buyurun, ehemmi

yetlidir. Temyiz ediyor. Temyiz mahkemesi de 
beraet veya mahkûmiyet diye tasdik etmeden 
af müessesesi vazifesini görmeye başlıyor. Af 
çıktıktan sonra kaldı ki Temyiz mahkemesinde 
de ilâm tasdik edilmiş değildir - hiç bir vataıf-
daşa, hüküm katîleşmedikten sonra mahkûmi
yet damgası vurulamaz. Mahkûm olan bir va
tandaş af müessesesinden istifade ettikten son
ra ona mahkûm diyemezsiniz. Çıkardığımız ka
nun, Uumumi Af Kanunudur. Bütün hukuk ve 
vecaibini ortadan kaldırmıştır. Binaenaleyh bu 
husustaki noktai nazarı tebdile kâfi sebep de
ğildir. 

Etibba Odasının tasarrufu : 
Arkadaşlar, bu zat Doçent ve Profesör veki

lidir. Profesör unvanını kullandığı için Etibba 
ddası kendisine ihtar ediyor diyor ki; «Bu un-
y#nı kullanamazsın, kullanırsan senin hakkında 

I t&esleki ceza, disiplin cezası tatbik ederim.» «Pe
ki kullanmam» diyor, kullanmıyor. 

Arkadaşlar çoğumuz avukatız, içimizde mü-
hendtSjter, doktorlar var, mesleki müesseseleri
mizin Mzim üzerimizdeki murakabeleri vardır, 
bir de âmme hukukunun murakabesi vardır. Bu 
da bu unvanı kullanmıyor. Yalnız ben sayın 
Bakana şunu hatırlatmak isterim ki; aynı un
vanı akademinin muhterem komutanı Paşa da 
kullanmıştır. Etibba odası ona da ihtar etmiş
tir. O da kullanmaktan vaz geçmiştir. 

Sonra aynı akademi içinde bugün asistan 
j olarak çalışan, altı aya mahkûm olmuş insanlar 
I da bulunmaktadır. Bunlar bizim mevzuumıız 

değildir. Bunları arzetmekteki maksadım şudur: 
Muhterem Bakan kanunsuz tasarrufu meş

rulaştırmak için şahsi hatalardan bahsettiler.. 
Yüksek Meclisi bu cihetten tatmin yoluna git
memelidir. Biz Mebus olarak icranın vazifelerini 
hukuki esaslar dâhilinde ıslah etmekle mükel
lefiz. Şimdi hâdise nedir? Hâdise şudur, arka
daş uzun uzun izahat verdi: Akademinin uzun 
tarihi vardır. Burada bulunan GKilhaneli arka
daşlar bilir. Akademi, fakülte karakterini taşı-

L yan bir ilim müessesesidir. Bu ilim müessesesine 
doçent nasıl alınır? Nasıl çıkarılır? Profesör 
nasıl alınır, nasıl çıkarılır? Bütün bunlar 101 
Talimatı ile tesbit edilmiştir. Tamamiyle ilmî
dir, demokratiktir ve bunu yapan arkadaşlar 
akademiye esas Fakülte muhtariyetini bu tali-

. matname ile vermişlerdir. Gülhane Akademisine 
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doçent olanlar bildiğiniz imtihanları geçirmek-
tedirler. Demin ismi geçen arkadaşın Amerika'
da tahsili vardır. Nihayet doçent imtihanı geçi
rerek tâyin edilmiş gelmiştir. Talimatnamedeki 
Profesörler Kurulunun üçte ikisinin ayırmasiy-
le inha edilmiştir. Seçilen ilim adamı başka tür
lü ayrılamaz. 

Bakan arkadaş diyor ki : «tâyininde kifayet
siz olduğu anlaşıldığından iptal ettim.» Bu su
çu 1946 da işlediği zaman binbaşı idi, şimdi ya 
yarbay ya albaydır. Yani askerî terfihinde dahi 
nazarı itibara alınmıyarak albay olmuştur. Ken
disinden evvel tasarrufta bulunan arkadaşlar bu 
adamı göremezler mi i d i l Hayır olamaz böyle 
şey. Binaenaleyh tâyin hem akademinin ilmî 
varlığına, hem de nihayet yaşıyan bir talimata 
tamamen aykırıdır. Bunun başka türlü izahı 
mümkün değildir. 

Arkadaşlar; talimatnameyi demin burada ar
kadaşım okudu, ben bundan daha evvel malû-
mattar değildim, tasarrufunu meşrulaştırmak j 
için talimatı değiştirmiş. Büyük Meclis buna 
müsaade etmemelidir. Akademinin bünyesini 
idare eden talimatname yerinde midir? değil 
midir? Mevzuu münakaşa edilebilir. Fakat ya
şayan bir talimata göre alman bir profesör ve
ya doçenti kapı dışarı etmek ve onun için de 
talimatnameyi değiştirmek bu Meclisin tasvip 
edeceği hâdiselerden olmamalıdır. 

Muhterem Bakan burada «Evet bu işi tashih 
edeceğiz.» deseydi o zaman mâkul olurdu, bir 
yanlışlık tashih edilmiş olurdu. Bence işi zih
niyet bakımından düşünmek lâzımdır. İnsanlar 
iki dudağın arasında olmak isterler. Ama artık 
bu devir bitmiştir. Biz talimatnameyi Baka
nın elinden alalım demiyoruz. Fakat bu gibi iş
ler iki dudak arasında olmamalıdır. Bunu tas
vip edemeyiz arkadaşlar. 

REİS — Feyzi Boztepe. 
FEYZt BOZTEPE (Ordu) — Çok muhte

rem arkadaşlar, emin olunuz ki; bendeniz, 
Sayın Bakan hâdiseyi kısaca izah ettikten son
ra C. H. P. li iki arkadaşımızın «Biz; hâdiseyi 
bu derecede bilmiyorduk, elbette Gülhane gibi 
koskocaman hastane bünyesinde böyle bir he
kime yer verilmez, seni tebrik ederiz, teşekkür 
ederiz.» diyerek kürsüden inecekler, zannedi
yordum. Maalesef hâdise öyle olmadı. 

PERTEV ARAT (tzmir) — Şimdi onu sen 
yapıyorsun. (Gülüşmeler) 
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FEYZİ BOZTEPE (Devamla) — Arkadaş

lar, hakikaten bu vazifeyi ben yapıyorum. Yal
nız bunu yapmazdan evvel Sayın Vekilden mü
saadenizle bir sual sormak istiyorum; Sayın 
Vekilin buradaki konuşmasının sonunda tak
rir sahibi Atıf Bey şu hususu sordular, dedi
ler ki : «Bakan talimatı değiştirmiştir, bu da 
yenidir, bir hafta evvel olmuştur.» 

Arkadaşlar, hakikaten işin iç bünyesini bi
lerek, Millî Savunma Vekâletinde çok güzel 
hareketlerde bulunan Sayın Millî Savunma Ve
kilinin bu sırlarını kıymetli arkadaşlarımıza 
acaba Millî Savunmadan kim vermiştir? (Sağ
dan, gürültüler) Bu mühimdir, tarih ve numa-
rasiyle veriliyor, bunun ehemmiyeti ve mânası 
vardır. 

Sonra arkadaşlar, birçok kıymetli doktorla
rımız, birçok mahrumiyetler içinde vazifeye 
koşarlarken, bu hekim İstanbul'daki vazifesine 
birgün dahi devam etmeden geri dönüp Anka
ra'ya gelmiştir. Bugün hâlâ kötülüğüne devam 
ettiğini gösteren bir havadis de verebilirim. 
Ulus Gazetesinde, bugün bir teşekkür var. Çok 
yakın akrabasından Akçakoca ailesi kendisine 
teşekkür ederlerken : «Doktor Doçent Albay 
Saim Sağlık» Diyorlar. En yakın akrabası dahi 
onun profesör olmadığını biliyor. İşte bu se
beple etibba odası tecziyesini istemiştir. Ve yi
ne, Etibba odası kendisine disiplin yolu ile 
ihtar cezası verdiği halde yine çeşitli broşür
ler çıkararak (profesör Saim Sağlık) diye imza 
etmiştir. 

Arkadaşlar, şu gördüğünüz reçete onun el 
yazısı ile yazılmıştır, burada vekil falan diye 
bir şey yoktur, bu bal gibi sahtekârlıktır. Bu 
yüzden, bu arkadaş Ankara Asliye Ceza Mah
kemesine verilmiştir, hakkında takibat yapıl
maktadır ve sonra üç sene 16 güne mahkûm 
edilmiştir. Yani şöyle olmuştur, böyle olmuştur. 
Arkadaşlar, ateş olmıyan yerden duman çık-
mai. 

Arkadaşlar; doktorluk gibi çok mühim bir 
mevzuda çok titizlikle davranmak lâzımgelir. 
Kalkıpta kötüyü iyidir diye ilân ederek, onun 
müdafaasını yapmak hiçbir zihniyetin kârı de
ğildir. Yalnız arkadaşlarımızın tutunduğu bir 
zihniyet var; ne olursar olsun, Demokrat ikti
dar muvaffak olmasın, iyi yaptığı işler sabote 
edilsin. Dâva budur arkadaşlar. (Sağdan gürül
tüler). Benim anladığım budur, arkadaşlar. 
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HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) — Bizde o 

zihniyet yok. 
FEYZİ BOZTEPE (Devamla) — Arkadaş-

Iar, Salim Sağlık'm sicilini veren generaller 
aramızda bulunan milletvekili arkadaşlarımız
dan Sayın Fahri Belen ve Sayın Naci Altuğ 
buna müspet sicil vermemişler. Ahlâki ve ruhi ha
reketleri dolayısiyle müspet sicil vermediklerini 
de kaydetmişlerdir. (Sağdan gürültüler, sadet 
dışı sesleri). Bu da bir hakikattir, arkadaşlar. 

ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Mahrem si
cili siz nereden buldunuz? Sonra bir adamın 
ahlâksız olduğunu söylüyorsunuz, kendisi bura
da yok, ayıp değil mi? 

FEYZİ BOZTEPE (Devamla). — Şimdi ar
kadaşlar, hâdise şudur: Asla ve k a f a Saim 
Sağlık olsun, başka bir hekim arkadaşımız ol
sun, bir vatandaşın aleyhinde burada konuşma
yı onu teşhir «tmeyi kimse istemez; en kötü 
kalpli bir insan, bile bunu istemez. Fakat buna 
vesile veren arkadaşlar, bunun vebalini tekab-
bül etmişlerdi*. 

Arkadaşlar, Gülhane Hastanesinde vazifesi
ni iyi yapmıyan, şu. veya bu suretle dürüst ça-
lışmıyan bir doktoru, velevki ordinaryüs pro
fesör olsa, İstanbul Haydarpaşa Hastanesine 
vermekle dünya mı yıkılmıştır ? Hattâ ben, 
bu kadar suçlu olduğu tesbit edilen bir dok
torun oraya gönderilmesini dahi şahsen doğru 
bulmadım. 

SIRRI ATALAY (Kars) — O halde asalım. 
FEYZt BOZTEPE (Devamla) — Sayın Mil

lî Savunma Vekilinin Vekâletinde vazifesine 
başladığı günden beri, iyi işler yapmakta oldu
ğunu biliyoruz, iyi işine iyi diyor, fena olduğu 
zaman biz de tenkid ediyoruz. Bu doktorun 
aleyhinde şu kadar deliller var. (Sağdan «bun
ları nereden aldın» sesleri). Gazetelerden, bro
şürlerden. 

Sonra benim anladığıma göre, yarın asliye 
ceza mahkemesinde kaç. aya mahkûm olacağını 
biliyor muyuz? Demek ki bir suç işlenmiş ve bu
nu bir silsile takibetmiştir. 

Millî Savunma Vekilini huzurunuzda tebrik 
eder, teşekkür ederim. 

REÎS —" Milli Savunma Vekili. 
MÎLLÎ SAVUNMA VEKİLİ SEYFÎ KURT-

BEK (Ankara) — Sayın arkadaşlar, Gülhane 
Tıp Akademisinin vaziyetini tetkika başla
dığımız zaman bunun gerek teşkilâtı iti-
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I bariyle, gerek çalışması itibariyle vazife-
I sini lâyıkiyle yapamadığı kanaatine var

dık. Onun Tıp Fakültesiyle ayrılma meselesi bir 
taraf, personel dahi hemen birbirine düşmüş, sa
bahtan akşama kadar birbirinin aleyhinde bulu
nur, mütemadiyen bu müessesenin vazifesini biz
zat içerden engellemektedir. Elli senelik mazisi 
olan bu müesseseye eski şeref ve itibarını iade 
etmek, ordunun muhtaç oMuğu Askerî Tıp Aka
demisini 'ihya etmek maksadiyle bu müessesenin 
ıslahına girişmiş bulunuyoruz. (Bravo sesleri) 
Bu müessesenin ıslahatında istinat ettiğimiz nok
talardan birisi de burasının bir fakülte olduğu 
şeklinde değildir. Burası daha ziyade askerî bir 
tıp akademisidir. Memleketimizde İstanbul ve 
Ankara'da olmak üzere tıp fakülteleri vardır. 
Bunlar vazifelerini yapmaktadırlar. Biz ayrıca 
askerî bir fakülte ihdas etmek niyetinde de de
ğiliz. Gördük ki, Askerî Tıp Akademisi sükût 

I etmektedir. AJTII zamanda askerî tıp merkezi 
I ve v kaynağı olması lâzımgelen Gülhane Akaçle-
I misi kendisini ve esas vasfı olan askerî akademi-

lik vasfını kaybetmektedir. Binaenaleyh süratle 
I bu müessesenin ihya edilmesi ve tekâmül etmesi 

'için esaslı bir şekilde ıslahata ihtiyaç vardır. 
Bu itibarla bu teşkilâtın etüdlerini ve personel 
üzerindeki etüdlerimizi birleştirmiş bulunuyo
ruz. Bu hususta memleketimizin salâhiyettar 

I şahsiyetlerinden ve fakültelerden malûmat 'iste-
I dik. Hattâ eskiden Gülhane Akademisinde Pro-
I fesörlük etmiş mühim şahsiyetlerin de mütalâa-
I larına müracaat ederek anket yaptık. Kendile-
I rinden gayet kıymetli mütalâalar almaktayız. 
I Biz bir taraftan bu tetkikatı yaparken diğer ta-
I raftan demin arkadaşlarımızın bahsettikleri ta-
I limatnameyi de yeni baştan gözden geçirdik.' 
I Bu talimatnamenin 1949 senesinde, bâzı menfa-
I attar kimselerin tesiriyle yapılmış olduğuna ka

naat getirdik. Bu talimat, müessesenin gereği 
I gibi çalışmasını temin edemez. Fakat şunu unut

mamak lâzımdır ki, burası aynı zamanda ordu
nun bir müessesesidir. Burada ilim müessesesi-

I nin icapları ile birlikte askerî disiplinin de tat-
' bik edilmesi gerekir. Her hangi bir suretle ko

layını bulup oraya giren bir öğretim üyesinin 
I durumu emrivaki olacaktır. Bir öğretim üyesi

ni profesörler meclisi seçmiş olabilir, çünkü pro
fesörler heyeti ancak ilmî kifayete bakar, o şah-

I sın sicil durumunu tetkik etmez, edemem Bit si-
I cil işi ile Vekâletin meşgul olması icabeder. : 
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Bu zat mademki Af Kanunundan istifade 

etmiştir, mahkûmiyetini bahsetmemiş olabiliriz. 
Bizce matlup olan; ilim müessesesinde talimat
namenin emrettiği evsafı haiz imidir noktasıdır. 
Mevcut olan evsafını zikredeyim. Yine bir ilim 
adamının vaziyetini açıklamak gibi olacak ama 
vebali arkadaşlarım indir. 

Nöbetini izinsiz bırakarak doğum işine git
tiğinden. iki gün hapis cezası. 

HAMDI ORHON (Trabzon) — Mesleki. 
SEYFÎ KURTBEK (Devamla) — Biz de mes

lekidir diyoruz. 
Kars Müstahkem Mevki Komutanlığından 

şiddetle tevbih cezası almıştır. 
Müsaadesiz evine gittiğinden dolayı bir gün

lük maaşının kesilmesi. 
Görevini savsaklamaktan Ceza Kanununımn 

80 ve 42 nci maddelerine göre üç ay on beş gün 
hapse riıahkâmiyet. 

Profesör olmadığı halde profesör unvanını 
kullanması ve bunda devam etmesi. Kendisi hak
kında, hariçteki kazancına düşkündür, vazifesini 
ancak kontrol altında yapabilir. hükümleri 
verilmiştir. Bunları da bırakalım. Acaba bura
daki vazifesini hakkiyle yapıyor muydu? Gül-
haned'eki vazifesine de muntazam devam etmedi
ği, çeşitli bahanelerle vazifesini savsakladığı 
Akademi Kumandanlığından haber verilmişti. 
Biz şunu arıyoruz ki; hem bir asker ve hem de bir 
profesör olarak vazifesine devam etmesi lâzım
dır. Sicili ve sair ahlâki vaziyeti tamamiyle maz
but olması, lâzımgelir. Vaktiyle buraya alınırken 
bunu Sağlık Dairesinin tasdik etmemesi gere
kirdi, tasdik etmiş. Emrivakii kabul etmiyoruz. 
Bu müesseseyi ihya edeceğiz, eski haline sokaca
ğız, milletin bizden istedği şekle sokacağız. Bun
ları ıslah edeceğiz, ne gibi şeyler yapmak lazım
sa yapacağız ve eğer sayın arkadaşımın söyle
dikleri evsafta diğer insanlar varsa bunları ela 
buradan uzaklaştıracağız, tetkikat yapmaktayız. 

Sonra talimat işinden bahsettiler. Talimat 
1949 senesinde vekil tarafından verilmiş bir' 
emirdir. Her vekil gibi bendeniz de selefim ta
rafından 1949 senesinde verilmiş bir talimatı 
değiştirmek yetkisini 'haizim. Bu bahis konusu 
muameleyi jüstifiye etmek için yapılmış bir 
hareket değildir. Bu talimat yani emrin bizzat 
tanı olarak da tatbik edilmemiş olduğunu mü
şahede ettim. Müessesenin ıslanma doğru gi
derken yapılacak işler meyanında bu talimatın 
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tamamiyle değiştirilmesine kanaat getirdim. 
Mektep müdürünün ve sairenin de değiştiril
mesi lâzımdır. Bunlar hakkında kolaylık, di
ye talimatı değiştirmiş oluyoruz. Tâyin isi de 
talimatı değiştirmek de kanuni salâhiyetimiz da
hilindedir. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Bir sual so
racağını. 

REÎS — Soramazsınız efendim. Tnpaloğlu 
buyurun. 

ATİP TOPALOĞLU (Ordu) — Muhterem 
arkadaşlarım, mevcut bir talimatname ve onun 
hükümlerine riayet edilmesi lâzımgelen bir ta
limatname, mevcut olduğunda ona riayet edi
lir. Sayın Bakanın beyan buyurdukları gi'bi el
deki mevcut talimatname kötü menfaatlere hiz
met etmiştir. Hakikaten eldeki talimatname 
kötü menfaatlere hizmet etmişse bu talimatna
me Sayın Bakan tarafından zamanında düzelti
lir veya ortadan kaldırılır. Talimatname mev
cut oldukça; talimatnamenin "hükümleri yürür
lükte bulundukça Bakan kendi tefsir ettiği gi
bi her sabaih uyandığı zaman talimatname de
ğiştiremez. (Gürültüler). Müsaade buyurun 
arzedeydm; bu talimatname hükümleri bugün 
hâkimdir. Yürürlükte iken profesör nasıl ce
zalandırılır, profesör'başka yere. nasıl nakledi
lir, bu hususları ayrı ayrı bildirmektedir. Bu 
hükümler kalkmasın, biz bir soru verelim, bir 
prensibi müdafaa edelim, bir bucuk ay evvel 
bu soruyu vermiş olalım, sonra 'bakan işin için
den çıkmak için soru konuşulmadan talimatı 
değiştirsin, bu ayıptır. Profesör nasıl tâyin ve 
cezalandırılır, talimattan okuyalım. 

34 ncü maddeyi aynen okuyorum : «Profe
sör, doçent, profesör muavinleri akademide gö
revlerinde müdürlüğün ve Sağlık Dairesi Baş
kanlığının murakabesine bağlıdır. 

Derslerine ve görevlerine özürsüz olarak gel-
miyen, geç gelen veya akademi içinde ve dışın
da askerî disipline, profesörlük vekar ve sere* 
fine uymaz hareketleri görülen, profesör, do
çent ve profesör muavinleri üzerinde profesör
ler kurulunda esaslı inceleme ve tartışma yapıl
mak suretiyle mevcudun üçte iki kararı mü
dürlük tarafından sağlık dairesine bildirilir ve 
başkan da öğretim üyesinin cezalandırma şek
li üzerindeki düşüncesini ekliyerek profesörler 
kurulu kararını Genelkurmay Başkanlığına su
nar ve Genelkurmay Başkanlığınca verilecek 
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karara göre profesör, doçent veya profesör mu
avini işlem görür. 

Dikkati çelkme, akademi müdürlüğü tarafın
dan yazılı ihtar, profesörler kurulu kararı, mü
dür teklifi ile sağlık dairesi tarafından ve her 
iki halde de gizli ve kişiye Özel olarak yazılı 
şekilde ilgili öğretim üyesine bildinilir. Bunun 
üstündeki cezalar Genelkurmay Başkanlığının 
tensibi ile verilir.» 

Mevzuubahis profesör vekili bu 34 ncü mad
dedeki profesör vekili bu 43 ncü maddedeki saydı
ğımız hatalardan dolayı ne Sağlık Dairesi Baş
kanlığı tarafından, ne Genel Kurmay Başkanlı
ğı tarafından, ne de Millî Savunma Bakanlığı 
makamından hiçbir yazılı ihtar cezası verilme
miştir arkadaşlar. 

Erzurum'da cereyan eden beş on sene evvel
ki hâdisede, ki şimdi öğreniyorum, bu mesele
ye el koyan milletvekili arkadaşımız Naci Al-
tuğ 'dur, kendisine sordum, Saim Hocanın bir 
suçu olmadığını ifade etti. Kendisi orada baş
hekim imiş... Yapılan bir hatayı, başhekim sıfa-
tiyle takip etmemiş, durum bundan ibarettir. 

Sayın arkadaşlar; Sayın Vekilin bir hata 
yaptığına asla şüphe etmiyorum. Vekilin va
tanseverliğini hepimiz bilmekteyiz^ Bugün, haki
katen Gülhanede bir huzursuzluk vardır arka
daşlar. Bu huzursuzluk orada çalışanları ra
hatsız etmektedir; acaba yarın nereye atılaca
ğım endişesUbunları düşündürmektedir. (Gü
rültüler) Müsaade buyurun arkadaşlar, eğer 
hakikaten talimatnameye uygun bir şekilde ha
reket edilmemişse Sayın Bakanın bunu tashih 
etmesini isteriz. İlim müessesesi vesvese ile yaşı-
yamaz. 

Demokrasi rejiminde talimatnameler, ka
nunlar ve prensipler hâkim olur. Hepsinin üze
rine buzlar çekerek kararlar almayı Millî Mü
dafaa Vekilliğince tensip edilecek bir muamele 
olarak asla görmüyorum. Hakikaten ben bil
miyorum, fakat dışarda işitiyorum, Sayın Ba
kanın Millî Savunma Bakanlığında çok sert 
hareket ettiği söyleniyor.; (Bunlara lüzum yok 
sesleri, saded dışı sesleri) Müdafaası yok bu iş
lerin beyhude çabalamvyalım. işitiyoruz, ha
kikaten bir masa değiştirilmiş o masanın resmi
yeti devri geçmiştir. Bunlar bu memlekete fay
da getirmez. Yaptığı bu hatadan geri dönmeli
dir. Rejim bu hareketleri tasvip etmiyecektir. j 
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I HAMDI ORHON (Trabzon) — Efendim, 

maruzatım kısa olacak. Muhterem arkadaşım 
Potuoğlu, dâva çürük dediler. Her halde müna
kaşanın başında burada değillerdi. 

ABIDİN POTUOĞLU (Eskişehir) — Ba
şından beri burada idim, dâvanız çürüktür. 

HAMDI ORHON (Devamla) — Biz, bu 
memlekette kanunu hâkim kılmak zihniyeti mü
cadelesiyle meşgulüz. 

CEVDET SOYDAN (Ankara) — Politika 
yapma. 

HAMDİ ORHON (Devamla) — Buraya Ba
kan çıkıyor, şahsi deliller veriyor. Gülhane 
mevzuu ilmî bir mevzudur, onu oradaki arkadaş
lar keşke gelselerde burada konuşsalar. Bu
rada bir tasarruf yapılıyor. Demokratik bir 
zihniyet içindeki bir tasarruf hukuki esasata uy
gun mudur? Değil midir? Bakan Gülhanenin 
ıslâhından bahsediyor. Akademinin ıslâhı ayrı 
bir mevzudur. 

2. Islahattan bahsettiler. Arkadaşlar, şöyle 
olmuş, böyle olmuş, ıslahat yapılması lâzımge-
liyormuş. Bu ayrı bir mevzudur. Eğer Akademi
nin ıslahı mevzuubahis ise, akademinin ıslahı 
düşünülüyorsa onun yolu bu değildir arkadaş
lar. Birtakım ilim adamları bunu tetkik eder, 
halleder, başkasını bu ilgilendirmez. Herhalde 
bunun ıslahı lâzımgeliyorsa bir ilim heyeti bu 
işle tavzif edilir, o, bununla ilgilenir. Bunun 
için ayrı bir kanun, ayrı bir talimatname ve ni
zamname ısdar ederler. 

Ben; bir müessesede kanunsuz tasarruf var 
mıdır? Diyorum, onlar ıslahattan bahsediyorlar. 

Arkadaşlar tarih 1946. Bu arkadaş Kars'ta 
subay. Şimdi generalmiş. Kars'ta subay iken va
zifesine gelmiş, gelmemiş, geç gelmiş, disiplin 
cezası almış, almamış. Akademinin bünyesinde 
üniversitelerarası imtihan heyetinde imtihanını 
verdi ve doçent olduktan sonra, fiil ve hareketi 
lû l talimatına tâbidir. Aksi takdirde 101 tali
matnamesine göre doçentin fiil ve hareketleri 
nasıl cezalandırılır? Bana misâl versinler. De
sinler ki, profesörler kurulu bu zatın tecziyesine 
karar vermiş. 

Kıtadaki hizmetlerden bahsediyorlar. Bu ko
laydır. Dudak arasından kararlar vermek ko
laydır. insanların zayıf tarafı budur, insanlar 
kararlarını dudak arasından almak isterler. 

Talimatnameyi tadil e-ttim diyor, Hakkıdır, 
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ama bu sualden sonra yapılmıştır, keyfî tasar
rufta bulunulmuştur. 

Bir milletvekili arkadaşınız size şikâyet edi
yor. Talimatname değiştiriliyor. Ondan sonra 
şakşak. Bu olmaz arkadaşlar. 

REİS — Topaloğlu, Orhon ve Boztepe'nin 
»soruları bitmiştir. 

Diğer soruya geçiyoruz. 

26. —• Balıkesir Mebusu Ali Fahri îşeri'nin, 
Bandırma Emniyet Âmiri Zeki Şahin hakkında 
vâki şikâyetlerin doğru olup olmadığına dair so
rusuna İçişleri Vekili Eteni Menderes'in sözlü 
cevabı (6/978) % 

REİS — Sözlü soruyu okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1. — Bakırköy Emniyet Âmiri Zeki Şahin'-

in Muş 'a tâyin ve nakli emri ve kararı çıkmış 
iken neye binaen gitmemiş ve ne .sebepten emir 
ve karar infaz edilmemiştir? 

2. Dokuz ay sonra ne için ve kimin tavas
sutu ile Bandırma'ya nakli ve tâyini yapılmış
tır ve bir sene zarfında da iki defa tıerfi etti
rilmesinin sebebi nedir ve ne gibi liyakat ve 
başarı göstermiştir? 

3. Bandırma'da bâzı vatandaşlara küfür 
ve hakaret ettiği, meslekinin ve mevkiinin şe 
refi ile mütenasip olmıyan bâzı nahoş hareket
lerde bulunduğu şikâyet edilmektedir. 

4. Kendi emniyetinde çalışan iki polis me
murunun birisini istifaya mecbur ettiği diğerini 
de Bandırma'dan Ayvalık'a uzaklaştırdığı. 

5. Muamelât Memuru Mustafa Tekkanat'ı 
da neye istinaden ve hangi salâhiyetle ve keyfî 
hareketle vazifesinden uzun müddet menettiği 
halde neden tekrar vazifesine başlatmıştır? 

6. Keza iki bekçiyi de sebepsiz ve mesnet
siz olarak vazifelerinden çıkardığı halde ne 
için tekrar vazifelerine almıştır? 

Bu sorularımın Büyük Millet Meclisi kür
süsünden muhterem İçişleri Vekili tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

Balıkesir Milletvekili 
Ali Fahri İşeri 

İÇİŞLERİ VEKİLİ ETEM MENDERES (Ay
dın) — Muhterem arkadaşlar, 1. Bakırköy Em
niyet Âmiri Zeki Şahin 10 . IX . 1951 tarihli 
kararname ile Muş Emniyet Müdürlüğüne tâyin 
edilmiş ve sağlık durumunun Muş'ta istihdamı-
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na müsait olmadığına dair rapor verilmesi üzeri
ne 26 . I I I . 1952 tarihli kararla Bandırma Em
niyet Amirliğine naklen tâyini yapılmıştır. Bu 
münasebetle her hangi bir tavassut vâki olduğu 
hakkında bilgi mevcut değildir. 

2. Terfilerden biri sınıf diğeri ise maaş ter
indir. 

3. Halka fena muamele yaptığı ihbar edil
mesi üzerine mahalline gönderilen müfettiş ver
diği raporda halkın Emniyet âmirinden memnun 
olduklarını ve takibatı mucip bir hale tesadüf 
edilmediğini bildirmiştir. 

4. İstifaya mecbur ettiği ve Ayvalığa nak
lettiği iddia edilen iki memurun isimleri soruda 
açıklanmamıştır. 

5. Muamelât memuru Mustafa Ruhi Tekka-
nat disipline ademi riayeti sebebiyle polis diva
nınca tecziye edilmiştir. 

6. Bekçilerin tâyin ve işlerine son verilmesi 
kaymakamların salâhiyetleri dâhilinde bulun
duğunu arzederim. 

ALİ FAHRİ IŞERl (Balıkesir) — Muhterem 
arkadaşlar; Sayın Bakana çok teşekkür ederim. 
Kendileri Bakanlığa gelir gelmez bu vazifeyi 
yaptılar. Bu emniyet âmiri orada âdeta bir Baş
vekil idi. Kendileri kısaca malûmat toplıyabil-
mişlerse de, görülüyor ki, onu da aldatmışlardır. 

Bu emniyet âmiri Zeki Şahin'in kısaca tercü-
mei halinden bahsedeyim. 

REİS — Sadet dâhilinde konuşunuz Fahri 
Bey. 

NECDET ALKİN (Kütahya) — Tercümei ha
line filân ne lüzum var? Madem ki, oradan baş
ka yere kaldırılmış mesele bitmiş... 

ALİ FAHRİ İŞERİ (Devamla) — Efendim 
biraz tercümei haliyle vaziyetini kısaca izah 
etmeden meseleyi nasıl aydınlatayım? Bu zat ha
kikaten, demin de dediğim gibi, Başbakan. Onun 
arkadaşı bunu her yerde çekinmeden söyler. Her 
gün başka başka elbise ve hattâ fotin giyer. Bir 
otomobilinin rengi değişmemektedir. Zaten mü
fettiş Tacettin Bey de bu şekilde rapor vermiş
tir. Bu adam kıyafet ve yaşayış tarziyle her 
keşi alâkadar etmiştir. Demin de arzettiğim gibi 
Dâhiliye Vekili kendisinin dostu, genel müdürler 
mektep arkadaşı ve saire ve saire. Cemiyetlerde 
oeza reisinin yanında, kaymakamın yanında, 
en yüksek âmirlerin yanında... Daima Dahiliye 
Vekilinin en samimî dostu, genel müdürün çok 
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yakın arkadaşı olduğunu rütbe ve mevki sahi
bi insanların yananda söylemekte ve bu suretle 
kendi ımevkiini tarsin ve takviye etmektedir. 
Yüksek mevıki sahiplerine hulul eder, emel ve 
arzularına kolayca erişir, erişmesini bilir, her 
hâdise ve her fırsatta» istifade etmesini bilen, 
havaya göre yelken açanı, vaziyete göre ica
bında koyu halkçı, kabında müfrit demokrat 
olan, iktidarda bulunana sıkı sıkıya sarılanı bir 
zattır. 

İstanbul'da uzun müddet bulunmuş, kam
yon, taksi işlettirmiş, Eminönü'nde vazifeli bu
lunduğu sırada karaborsacılık yaparak para 
kazanmıştır. 

Bakırköy'de suiistimalden dolayı Vali Fah
rettin Kerim, «ya ben, ya o» diyor ve vilâyeti 
dâhilinden alınmasını istiyor. Esasen grup âmi
ri unvanı altında 'Bakırköy'deki gecekondular
dan da dünyalık çıkardığından, haber aldığıma 
göre, Refik Koraltan'ın akrabalarından veya 
dostlarından bir ımütaahhitten külliyetli rüş
vet istiyor, o ımütaahhit de valiye malûmat ve
riyor. Bumun üzerine Refik Koraltan'ın ve va
linin delaletiyle Muş'a tâyini ve nakli emri çı
kıyor. 

[Bir rivayete göre de İstanbul Emniyet Mü
dür Muavinine ımakammda hakaret ettiğinden 
açık ve sabit olan bu hareketinden dolayı hak
kında ağır muamele tatbik edileceğini anlayın
ca Muş'a gitmemek için işi deliliğe vurmuş 
Bakırköy Akıl Hastanesine gönderilmiştir. 
Tamam sekiz dokuz ay sahte raporlarla işi ida
re ediyorlar. Bu müddet zarfımda hiç vazife 
görmeden oturduğu yerden bu fakir milletin 
parasını alıyor. Bu suretle Hükümeti de iğfal 
ediyor. İşte »karakteri, işte memlekete sevgisi. 
Nihayet ıkaleyi içerden fethedince «deliliği geç
miştir. Vazife görebilir» diye üçüncü bir rapor 
daha alıyor. Fakat bu raporu almazdan evvel 
kendisinin Bandırma'ya tâyini işini sigortaya ko
yuyor. Bandırmaya naklini ve tâyinini yaptırı
yor. Bir sene iki ay gibi kısa bir zaman zar
fında da iki terfi görmüş bir üst derece terfi al
mıştır, bir de esaslı terfi görerek maaşı yüksel
tilmiştir. Ne gibi bir liyakat göstermiştir ki, bu 
kadar süratle terfi ettirilmiştir?. Kanunen 3 se
nede bir - o da sicili temiz olmak ve tezkiyesi iyi 
ise - terfi edebilmesi icabederken kısa zamanda 
terfi etmiştir. Bunda tezkiye bozuk, sicil zaten 
bozuk, seyyiat dolu. Dosyasını bir katır zor taşır-

! ken bir de terfi. Yine dostlarının teşebbüsiyle 
hatır ve iltimasları ile bu şuursuz adamın, Ban
dırma gibi Marmara 'nın incisi olan bu bölgeye 
tâyini ve naklini yaptırdıktan sonra şuuru yeri
ne geliyor, yani deliliği tamamen zail oluyor. 
Maksat hep Muş'a gitmemek gayesi ile çevirdiği 
manevralardır. Memleket hizmetinden kaçan 
adamlardan ne hayır gelir?. Deli bir adama 
25 000 nüfuslu bir şehrin Emniyet Amirliği va
zifesi nasıl tevdi ediliyor?. Bir âmirin veya bir 
memurun kendi istediği yere mi, yoksa Hüküme
tin gösterdiği ve gönderdiği yere mi gitmesi lâ
zımdır?. Memlekete hizmet, tâyin edilen yere 
gitmekle olur. Fakat arkalarını yüksek makamla
ra dayayan bu gibi adamların temenni edelim ki, 
evvelâ dayandıkları makamlar yıkılsın da millet 
de bunlardan kurtulsun. Demokrat Parti yaşa
mak isterse, iktidarı elinde tutmak, itibarını ar-

! tırmak isterse hatırla, iltimasla kanunsuz, keyfî 
hareket edenleri, vazifelerini suiistimal edenleri, 
bilhassa emniyet şerefi ile mütenasip olmıyan bu 

i çirkin hareketlerinden dolayı bu gibileri derhal 
tasfiye etmelidir. Milletin en çok itimat edeceği 
hususlar emniyet ile alâkalıdır. Kendi şeref ve 
haysiyetlerini korumasını bilmeyenler emniye
tin şeref ve haysiyetini nasıl koruyabilirler?. 
Bunların kendi emniyetleri ve kendi menfaatleri
ni teminden başka bir şey düşündükleri yoktur. 

Bandırma Emniyet Âmirinin âni bir emri ve 
arzusu ile bir veya iki saat içinde ona ziyafet 
vermek mecburiyeti var mıdır . Ve Emniyet 
Amirinin de böyle bir salâhiyeti var mıdır?. O 
bu gibi hareketleri hiç çekinmeden yapabilmek
tedir. 

Bir gün Bandırma limanına, borasit madeni 
almak için gelen bir İngiliz vapuru geliyor. Ban
dırma Emniyet Amiri Zeki Şahin bu madenin 
acentası olan Ali Rıza Kaya'ya geliyor. «Bugün 
vapura gideceğiz, kaptana haber gönder, bize 
zengin mükellef bir ziyafet hazırlasın yiyip içe
lim. İyi bir gün geçirelim. Kaymakam da, daha 
birkaç yüksek memurlar da dâhildir, hep bera
ber gideceğiz» diyor. Acenta da Osmanlı Banka
sı müdürlüklerinde yıllarca bulunmuş, birkaç 
Hana aşina olduğu için bu İngilk Şirketine geç
miş. Kendisi de Kıbrıslıdır; diyor ki: «Zeki Şa
hin Bey, ben öyle bir teklifte bulunamam ve ya
pamam, ayıp olur, hem kendi mevkümi, şerefi
mi hem de Hükümetin polisi ve emniyetinin şe-

I ref ve haysiyetine dokunur. Siz ziyafet ısterse-
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niz: buyurun lokantaların hangisinde ve ne ar- I 
zu ederseniz masrafı tarafımdan ödenmek üzere 
afiyetle yiyiniz». Bunun üzerine emri, arzusu 
yerine gelmedi diye hiddetlenerek «ben .vapur-
da eğlenmek. istiyorum, vapurda içkili ziyafet 
teklif ediyorum ve emrediyorum. Bandırma li
manında bulunan bütün vapurlar İngiliz, Ame
rikan ne olursa olsun benim emrime tâbidir. 
Kaçak eşya aramak bahanesiyle girerim, kıra
rım, yakarım» gibi sözlerle mukabele ediyor. 
Acenta. Ali Rıza Bey de: «Elindeki kuvveti ve 
salâhiyeti suiistimal et, kullan, yap ben sana ve 
senin gibilere vasıta ve alet olamam» diyor. 
Münakaşa büyüyor, nihayet kaymakam ile müd
deiumumi araya giriyorlar, işi önliiyorlar. 

Bandırma'da biı Pazar günü hava gediklile
ri ile siviller arasında çıkan hâdiseye sebebiyet 
veren, hâdisenin büyümesine âmil olan yine po
lisin ihmal'i ve emniyetin alâkasızlığıdır. Alay 
kumandanı ile sabah akşam beş kilometrelik me
safedeki hava meydanında içki sof rasmdan. ve 
birbirlerinden ayrılmıyorlardı. Hâdise olduğu 
vakit Pazar günü bir dostunun evinde imiş. 50 
nci. piyade alayından hâdiseyi önlemek, yatıştır
mak için telefonla acele askerin müdahalesi is
tenmiştir. 50 kadar silâhlı, süngülü asker geli
yor, hâdise bu suretle önlenmiş, oluyor. Halk da 
memleketi fethettiniz d'iye istihza ediyordu. Em
niyetle alâkaları yok ki. Nerede zevku safa on
lar orada. Bir bekçi evinin hizmetinde, bir bek
çi de çarşı ve pazardan kumanyasını alır. Abdul
lah isminde bir polis de oğlunu deniz banyosuna 
günde iki defa götürüp getirir, velespite bindi
rir, ^küçük beyi eğlendirir. Bir polis ve iki bek
çiyi emir eri gibi zatî hizmetinde çalıştırır. Bu 
gibi. adamlar hem partimizin... (Gülüşmeler, al
kışlar) - Benim gönlüm orada, ne yapayım, 
ben .bunun için çalışıyorum - hem Hükümetimi
zin itibarını kırmaktadır. Aylardan beri şikâyet
lerde bulundum. Hiç aldırış eden olmadı. Sayın 
ve çok kıymetli Dahiliye Vekili Eteni Menderes'
ten Allah razi olsun, Vekâlete gelir gelmez bu 
işi halletti, başka yere nekletti. Kendisine çok 
teşekkürler, ederim. Fakat milletin parasına ya
zıktır, bunları büsbütün tasfiye etmek lâzımdır. 

Arkadaşlar, ben kimsemin hatırı için iş yap
mıyorum. Eğer böyle bir hareketimi tesbit eden 
bir kişi varsa, çıksın, söylesin. Biz bu mem
lekete hizmet edeceğiz. Onun için yemin ettik. 
Bu mevzun sözlü soru yapmaya mecbur oldum. | 
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SAFFET GÜROL (Konya) — Kaç ay evvel? 
ALÎ FAHRİ İŞERİ (Devamla) — Yakında. 
Arkadaşlar, orası sahil boyudur. Her ge

ce kumar oyanıyor. Masaların üstünde bir yı
ğın para. Bunlara göz yumulmaktadır. Sabı
kalı meşhur silâh kaçakçısı Alâeddin Güneşi, 
Konya'dan kaçmış, Bandırana'da kalmış. Bu 
da Komiser Şevki Gürkaya ile ve Zeki Şahin 
ile aksanı sabah bir aradadır. Bir de Güleryüz 
kıraathanesi /kumarhanedir. Görürler, bilirler 
fakat göz yumarlar. 

(Bandırma hapishanesine esrar satılıyor. 3-4 
kişi bunlar tutuluyor. Adalete veriliyor, biri
si hapsediliyor, diğerleri de ikametgâha bağ
lanmak üzere jauıdarma ile karakola teslim 
ediliyor. Başka sebeplerle jandarma eliyle tes
lim edilen bu adamlar da ikametgâha bağlan
madan serbest bırakılıyor. Bilâhara da kaçtı 
diye Balıkesir ve Bursa, valiliklerine yazılar 
yazılıyor, tutulmaları için fuzuli işgal yani 
kaçmış gibi takibat yapılıyor. Mukabilinde 100 
lira para alındığı iddia edilmekte fakat doğru 
olup olmadığı «meçhuldür; Aynı zamanda otq-
ımobillerLe civarlarda bir tenezzüh yaparak gü
ya bu kaçakçıları aramışlardır. (Alkışlar, gü
rültüler, anlaşıldı sesleri, kâfi kâfi sesleri). 

'Müsaade buyurun arkadaşlar kısa arz-ede-
ceğim, hulasaten söyliyeceğim. 

Asıl mühim nokta : Uç tane polis, bir tane 
emniyet âmiri kendi salâhiyetleri dışında iş 
görmüş olmalarını ihbar eder diye birisimi ora
dan naklediyorlar, ötekini istifaya mecbur edi
yorlar. Bir tanesini de 56 gün kanunsuz işin
den uzak tutuyorlar. Vali geliyor, bunu nasıl 
yaptın diyor, senden bunun maaşını tazmin et
tirirler, diyor. Millet kesesinden 56 gün bu 
adam da maaş alıyor. (Gürültüler, kâfi sesleri). 
Efendim bir Ermeni eroin kaçakçısı, paralı 
adam sürgün olarak fakat serbestçe istanbul'a 
gidiyor, tamir'e gidiyor, hakkında hiç. taki
bat yapılmıyor. Elini kolunu salıyarak istediği 
yere gidip gelip tiearet yapıyor. Bunu emni
yet amirine söylemem için halk benden rica 
ediyor. Gittim rica ettim, halk bundan şikâ
yet ediyor, dedim. Peki efendim dediler, bir 
hafta içinde takibat yapıldı, adam bir yere 
kapatıldı. 

REİS — Bir dakikanız kaldı, rica ederim 
vaziyeti ona göre ayarlayınız, 
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ALÎ FAHRÎ İŞERÎ (Devamla) — Efendim, 

Abdullah isminde bir adamı istanbul'a sür
gün olarak geliyor, fakat akabinde Balıkesir'e 
tâyin ediliyor. Vali bunun için diyor ki : «Ab
dullah benim sağ kolumdıır, onu baoıa verin.» 
Abdullah izinsiz olarak İstanbul'a gidiyor, İz
mir'e gidiyor ve beraberinde birtakım hırsızlar 
getiriyor. Hırsızlık vatkaları oluyor ses yok. 
Bir vatandaşın 1 950 lirası, diğer bir vatan
daşın 250 lirası çalınıyor. (Gürültüler), Efen
dim, burası benim memlekettim, burası sürgün
ler yatağı mı? Bu hal Hükümetin itibarını sar
sıyor, partinin itibarını sarsıyor. Bu adam 
birçok yerlerde çalışmış, her yerden sürülmüş. 
Kütahya'da çalışmış, 'Bilecik'te çalışmış her 
yerden sürülmüş. Eski iktidar zamanında olsa 
bu adam vallahi memleketi soyardı. Ben bu 
kadarmı söylüyorum arkadaşlar. 

REÎS — Soru bitmiştir, efendim. 
M. REMZÎ BUCAK (Diyarbakır) — Usule 

dair, soru ile ilgili olarak söz istiyorum. 
s REÎS — Soru bitmiştir. Bana söyleyin, tak

dir hakkımı kullanayım. 
M. REMZİ BUCAK (Diyarbakır) — içiş

leri Vekilinden sorayım. Böyle bir adam neden 
Muş'a tâyin ediliyor? 

RElS — Size cevap verilmesi için Tüzük 
müsait değildir efendim, 

27. — Balıkesir Mebusu AU Fahri İsevi'nin, 
Bandırma'da Komiser Şevki Gürkaya hakkın
da vâki şikâyetlerin doğru olup olmadığına, dmr 
İçişlen Vekilinden sözlü Sorusu (6/979) 

REİS —• Sözlü soruyu okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1. Bandırma'da Komiser Şevki Gürkaya 

aleyhinde şikâyetler edildiği ve birbirini takip 
eden hâdiselerde bunu ispat ettiği halde kara
kolda dayak hadiseleri yüzünden bir vatanda
şın ölümüne, diğer birinin de delirmesine, di
ğerinin de kulağının sakat kalmasına bizzat 
sebep olduğu, 

2. Bir polisin Bandırma'dan Ayvalığa sür
gün diğer birisinin de istifaya mecbur edildiği, 
bu işte emniyet âmiri ile müştereken hareket 
edildiği, 

3. Sabıkalı polislikten matrut şahısları 
bizzat istanbul'dan Bandırma'ya getirerek sah
te ikametgâh göstermek suretiyle silâh, fişek, 
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barut bayiliği verdiği ve bu suretle silâh ka
çakçılığına iştirak ettiği, 

4. istanbul'dan Bandırma'ya sürgün ge
len eroin kaçakçısı Sarraf yan hakkında aylarca 
takibat yapılmayıp serbest bırakıldığı, otuzu 
mütecaviz hırsızlık vakalarının faillerinin mey
dana çıkanlamadığı, 

5. Adana'ya nakli ve tâyini kararı çıktı
ğı halde ne için ve kimin tarafından durdurul
duğu hakkında. 

Sorularımın sözlü olarak içişleri Vekili 
Muhterem Etem Menderes tarafından Büyük 
Millet Meclisi kürsüsünden cevaplandırılmasını 
rica ederim. 

Balıkesir Mebusu 
Ali Fahri işeri 

İÇİŞLERİ VEKÎLİ ETEM MENDERES 
(Aydm) —• Bu maddeler hakkında merkezde; 
malûmat bulamadım; dosyalarda. Onun için 
vilâyetten sordum, müsaade ederseniz vilâyet
ten alacağım malûmatı ilerdeki celselerde arz 
edeyim. (Muvafık sesleri) 

REİS — On gün zarfında gelir mi efendim? 
İÇİŞLERİ VEKİLİ ETEM MENDERES 

(Aydın) — Gelir. 
REİS — Vilâyetten alınacak cevaba göre 

on gün sonraya bırakılmıştır. 

28. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'nin, 
Ayvalık ve Gemlik vapurlarının maliyetleriyle 
işletme masraflanna ve istiap hadlerine, bu ge
mileri satınalmak için giden heyetlere komüsyon 
adiyle bir ücret verilip verilmediğine dair, soru
suna Ulaştırma Vekili Yiimnü Üresin'in sözlü 
cevabı (6/98i) 

27 . ITT . 1953 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1. Holanda'dan yeni mubayaa edilen Mar
mara tipi Ayvalık ve Gemlik vapurları kaça 
mal olmuştur, yani maliyetleri nedir? 

2. Bu vapurları satınalmak için giden he
yetler kac kişi ve kimlerden ibarettir9 Bunlara 
hükümet veya Denizcilik Bankası tarafından 
komüsyon diye bir ücret verilip verilmediği, ve
rilmiş iste miktarı ve yüzde nispeti nedir? 

o. Bu gemiler ile birlikte ayrıca yazı ta
kınılan ve çocuk oyuncakları da mubayaa edil
miş midir? Tutarı nedir? Ve nelerden ibarettir? 

4. Vapurların yedek malzemeleri ve makina 
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parçalan da birlikte alınmış mıdır? • 1 

5. Gemilerin haddi istiapları kae kişiliktir 
ve kaç sınıf ve mevki vardır? Vasıfları Liman
lar talimatnamesine uygun mudur, değil inidir? 

6. Süratleri kaç mildir? 24 saatlik sefer ha
linde kaç ton mazot sarf etmektedirler V. 

Bugüne kadar çalıştıkları hatlardan kâr mı 
zarar mı ettikleri? 

Altı maddeden ibaret olan sorularımın sözlü 
olarak Büyük Millet Meclisi kürsüsünden Ulaş
tırma Bakanı tarafından cevaplandırılmasını 
rica ederim. 

Balıkesir Mebusu 
AH Fahri işeri 

ULAŞTIRMA VEKİLİ YÜMNÜ ÜRESİN 
(Bilecik) — Balıkesir Mebusu Ali Fahri işeri 
arkadaşımıza suallerinin cevaplarını arzediyo-
rıim: 

1. Gemlik Vapuru 4 669 363, Ayvalık Va
puru 4 669 757 liraya mal olmuştur. 

2. T'esellüm etmek için giden heyet üç ki-
şidür. Makine yüksek mühendisi Sekip özgü
ller'in reisliğinde gemi inşaiye yüksek mühen
disi Seyfettin Saraçoğlu ve liman işletmesi 'enŝ -
pektörü başmakinist Ekrem Demirdeş'tir. Bil-
âhara yurda dönen Seyfettin Saraçoğlu yerine 
inşaiye yüksek mühendisi Celâl Erol gönderil
miştir. 

Sonra bu heyeti takviye maksadiyle gemi 
inşaiye yüksek mühendisi Zeki Başkurt, elek
trik yüksek mühendisi Fethi Eralp, inşaiye tek-
nisiyeni Fethi Argon ve şehir hatları işletmesi 
kaptanı Faik Kul, Ayvalık Vapuru başmakinisti 
Hakkı Saltan, Gemlik Vapuru başmakinisti 
Yaşar Göktürk Hol ânda'ya gönderilmiştir. Bun
lara maaş ve yollukları verilmiş komüsyon diye 
bir şey verilmemiştir. 

3. Bu iki gemi için yazı takımları ve çocuk 
oyuncakları da mubayaa edilmiştir. Tutarı 
1 686 liradır. 

Yazı takımları zâbitan kamaraları, ço'cuk 
oyuncakları yolcuların çocukları içindir ve ge
mileri inşa eden Holânda firması tarafından 
mubayaa edilerek gemilere verilmiştir. 

4. Gemilerde bulundurulması lâzımgelen 
makine ve göverte yedek aksamı gemilerle bir
likte teslim alınmıştır. 

5. Gemiler 355 şer kişiliktir. | 

1953 O : 1 
Birinci ve ikinci mevkil'eri ve dört tane iki

şer kişilik kamaraları vardır. 
Vasıfları, Limanlar Talimatnamesine değil 

(Teknik durum tüzüğüne) uygundur. 
6. Süratleri 16 mildir. 
Ana makinelerin 24 saatlik sarfiyatı 14,5 

ton ağır motorin, yardımcı makinelerin 24 sa
atlik sarfiyatı bir ton hafif motorindir. 

Bu gemilerin ilk sererlerini zararla kapat
tıkları görülmüş iste de bu husustaki kati netice 
bir senelik faaliyet sonunda tesbit olunacak he
sabın tahlilinden sonra anlaşılacaktır. 

ALI FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Muhterem 
arkadaşlar, beni tatmin etmedi, ama 'bilmem, 
Mecliste de kimse kalmadı ki, kimi tatmin 
edecek ? 

Bu gemileri dört ay evvel almışlar, çok lüks. 
Bu kadar lüks olmayıp da, daha ucuzca veya
hut da aynı para dle tonajı dalha büyük gemi
ler almak mümkün değil miydi? Az yolcu alı
yor, yük hiç almıyor. Halk ayak üstünde. 
Bizim memleketimiz bu kadar lükse mü
sait değildir. Vapurda iki mevki var, 
üçüncü mevki yok. Üçüncü meVki diye aşağı
da hir salon var, onu da söyliyeceğdm. Bu ge
milerin mubayaasına giden heyetlerin içindeki 
kaptanlar, süvarilerden çoğunu tanırını, ahba-
bımdır. Bu kaptan ve süvarilerin ifadelerine 
göre bu gemiler zarardan başka 'bir şey değil
dir, ihtiyacı karşılamaz, lüks için alınmıştır, 
iş için alınmamıştır. Bir Bandırma neferinde 
8 - 9 bin lira kadar bir masraf olmaktadır. Top
ladığı hasılat bunun üçte birini bulmuyor. Her 
defa. dolu olmuyor, ekseriya boş olarak da se
fer yapıyor. Kara yolculuğu ,gibi değildir. De
nizin kabarık olduğunu görenler yolculuğunu 
tehir ediyor. Körü körüne zarar. Muhterem 
Vekil de söylediler, 4 -5 aylık tecrübe devre
sinde zararımız oldu, dediler. Memleketimizde 
bir gemi alıncaya kadar üç tanesi ıskartaya çı
karılıyor. Nasıl ilerliyeceğiz? Denizcilik Ban
kası diye az mı bağırdık.. 

Benim öğrendiğime göre Hükümetin Avru
pa'ya gönderdiği heyetin aralarında reislik me
selesinden ihtilâf çıkmış. İki başkan seçilmiş, 
gemi inşaatı reisi, bir de heyet reisi.. Buraya 
geldikten sonra Limanlar .•Talimatnamesine uy
gun değildir diye bir rapor veriliyor, liman 
müdahale ediyor, geminin bir katına yolcu alın
mıyor. Yaz tatili münasebetiyle binadan git-
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mistim, tesadüfen gördüm. İşte kendi arala- | 
rmda, orada- halledemedikleri işj burada ihbar 
ediyorlar, liman idaresi gemi talimatnamesine 
uygun değildir diye yapamıyor. 

Bir de yazı takımı alındığından' bahsedilmek
tedir, bu da beni tatmin etmedi. Bu iki yüz, 
üç yüz bin liralık bir işmiş. Makine yedekleri 
alınmadığı halde 20 - 25 aded yazı takımı alı
nıyor. Bir kalemin iki yüz, üç yüz liraya ka
dar alındığı söylenmektedir. Makine aksamı 
dururken çocuk uyuneakları almıyor. Bakınız 
heyetin yaptığı işe, buna insafsızlıktan başka 
bir şey denemez. Emniyet bakımından talimat
namenin bütün limanlara tatbiki mecburidir. 
Bunu Denizcilik Bankasının bilmesi icabeder. 

Projelerini ve plânlarını hazırlaması ve Li
manlar Nizamnamesine uygun kararlar alması 
lâzımgelirken niçin almamışlardır? Bakınız, 
maaşını, harcırahını almış ve mütehassıs di
yerek bu işi hallet diye gönderilmişler; hiçbir 
şey yapmamışlar. Mesulü kim? Millet, bütçe
sinden para veriyor. (Görüyorsunuz burada sa
bahlara kadar kuruşları, paraları ayırırken 
uyumadık. Bu kadar titizlikle ayırdığımız tah
sisat nerelere sarf ediliyor? Hakkiyle yerine sarf edi
liyor mu? Ben bunları gördüm, içim sızladı. Bakı
nız bu vapur saatte 700 kilo mazot yakıyor. 9 
saatte 6.300 kilo mazot yakar. Ayvalık Vapu
runun bir Bandırma seferi için gidiş - geliş 128 
mildir. Bu mesafe için altı ton ince mazot 
yakar. Gidiş geliş, asgari olarak amortisman da 
dâhil 11 000 lira masrafı oluyor. Bu rakamları 
gemi süvarilerinden alıyorum. Buna mukabil 
haddi istiabı kadar, yani tamamı tamamına yol
cu alsa birinci mevkiden 1 232 lira para al
ması lâzım, ikinci mevkiden de 870 lira alsa 
2 102 lira eder. Şu halde beher seferden altı bin 
lira zarar ediyor. İşte hesap meydanda. 

Aklıma gelmişken şunu da söyliyeyim; on 
beş gün evvel Yalova'ya bir yolculuk yaptım. 
Yeni gelen Paşabahçe Vapuruna bindim. Köy
lüler atla, araba ile gelmişlerdi. Bu köylülerin 
heybeleri vardı: Halbuki vapur lüksmüş, heybe 
almazmış. Banlar avukat mı efendim ki, çanta
ları olsun. Yüksek memur mu bunlar? Onu bu 
vapura binmekten hiçin menedersiniz? Esle i 
vapurun gelmesini bekliyorlar. Lüks vapur boş 
olarafc, diğerime tıklım tıklım bir vaziyette is
tanbul'a geliyor. I 

. 1953 0 : 1 
Arkadaşlar, bizde iş adamı yoktur. Bu işleri 

görecek iş adamları lâzımdır. 

29. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri isevi'nin, 
9 . İli . 1953 tarihinde istanbul'dan Bandırma'-
ya hareket eden Ayvalık Vapurunda kaç yolcuya 
bilet verildiğine, vapurun istiap haddinin kaç ki
şi olduğuna ve sefere hangi tarihte tahsis edilmiş 
bulunduğuna dair sorusuna Ulaştırma Vekili 
Yümnü Üresin'in sözlü cevabı (6/982) 

* 
27 . I I I . 1953 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1. 9 . I I I . 1952 tarihinde Pazartesi günü 

gündüz ekspres postasını yapan ve istanbul'
dan Bandırma'ya hareket eden Ayvalık Vapu
runda kaç yolcuya ve kaç bilet kesilmiştir? 
Mevkileri ile adedlerinin bildirilmesi. 

2. Vapurun haddi istiabı kaç kişidir? Ve o 
günkü seferinde haddi istiabını doldurmuş mu
dur? 

3. Vapurda kaç mevki vardır? 
4. Vapurda yüz elli kişilik boş yer olduğu 

halde ne için üçüncü mevki salonunun kapısı 
kilitli, merdivenleri halat ile bağlı bulunmak
ta, yolculara karşı kapalı tutulduğu. 

5. Hangi tarihte bu gemi sefere tahsis edil
miştir ! 

Sözlü olarak Büyük Millet Meclisi kürsü
sünden Ulaştırma Bakanı tarafından cevaplan
dırılmasını rica ederim. 

Balıkesir Mebusu 
Ali Fahri işeri 

ULAŞTIRMA VEKlLİ YÜMNÜ ÜRESİN 
(Bilecik) — Balıkesir Mebusu Ali Fahri işeri '-
nin sorularına Denizcilik Bankasından alman 
cevabın hulâsası şudur : 

1. 9 Mart 1953 te istanbul'dan Bandırma'-
ya hareket eden Ayvalık Vapuru için istanbul 
Acentesi tarafından 167 si birinci mevki, 136 sı 
ikinci mevki olmak üzere 303 bilet kesilmiştir. 
Biletsiz olarak gemiye giren ve seyahate başh-
yan 12 yolcuya birinci mevki cezalı, 38 yolcuya 
ikinci mevki cezalı 15 askere de tesviye bileti 
gemi kâtibi tarafından kesilmiştir. 4 ikinci mev
ki yolcusu da geminin hareketini mütaakıp fark 
ödemek suretiyle birinci mevkie geçmiş ve bu 
suretle gemide 368 kişi seyahat etmiştir. 

2. Bu gemi 200 birinci, 200 ikinci mevki ile 
8 kişilik 4 kamara yolcusu alacak şekilde yapıl-
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mış ise de gemilerin ikinci mevki alt ön salonu
nun merdivenlerinin üst salona açılmasının hi
ni hacette tehlikeli bir durum meydana getire
bileceği düşüncesiyle ve bu salonda yolculuk ya
pılmasına limanca müsaade olunmaması sebebiy
le bu gemiler halen 176 birinci, 179 ikinci mevki 
yolcusu alabilecek kabiliyette bulunmaktadır
lar. Gemi bu seferinde istiap haddini doldur
muştur. 

3. Gemide birinci ve ikinci mevkiler ve iki 
kişilik dört kamara vardır. 

4.Üçüncü mevki salonu yoktur. Kapısı kilit
li olan ikinci mevki alt ön salondur. 74 kişi is
tiabında olan bu salonun kapıları giriş çıkış yer
leri ile merdivenleri, bekleme ve dağılma yerle
ri dar ve dolambaçlı olduğu için yolcuların kısa 
yoldan emniyet ve süratle salonu terketmeleri 
müşkül ve tehlikeli olabileceğinden gerekli tadi
lât yapılıncaya kadar salon limanca kapattırıl
mış ve sürvey kurulunca mühürlettirilmiştir. 
Bu salonlar Denizcilik Bankasınca ilk fırsatta 
tadil ve ıslah olunacaktır. 

5. Ayvalık Vapuru 2 Şubat 1953 tarihinde 
sefere girmiştir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Ali Fahri İşeri, buyurun. 
ALİ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Muhterem 

arkadaşlar; Mart ayı içinde Meclisin tatili mü
nasebetiyle ve İstanbul yolunda 9 Mart 1953 
Pazartesi günü Bandırma'ya hareket eden Ay
valık Vapuru ile ben de yolculuk yapıyor idim. 
Vapurun haddi istiabı 176 kişi birinci ve 174 
kişi ikinci mevki olup yekûnu 350 kişiliktir. 
Aynca 120 veya 150 kişilik üçüncü mevki yeri 
olduğunu öğrendim. Fakat büyük salon kapı
sının kapalı, merdiven başının kalın halatlarla 
bağlı olduğunu gördüm. Geminin süvarisinden 
ve kâtibinden bu bağlı ve kapalı yerin gösteril
mesini rica ettim. Derhal açtırdılar, beraber gez
dik ve gördük. Hakikaten üçüncü mevki katı 
150 kişiyi,serbest istiap edecek bir durumdadır. 
Vapurun hareketine yarım saat kalarak acente
ye bilet almak için müracaat eden yolculara 
«vapur doldu, fazla bilet kesemeyiz» cevabı veri
liyor. Ben de hüviyetimi bildirmedim, yolcular 
gibi bilet istedim, aynı cevapla karşılaştım. 

Vapura bindik. Vapurda birçok yerlerin ve 
koltukların boş olduğunu gördüm. Hattâ kap
tana sordum, «Bugün yolcu azdı, bazan havala
rın muhalefetinden yolcu adedi azalıyor, hava-
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j lar düzelince iki misli oluyor» cevabını verdi. 

Fakat gemide, ayakta biletsiz dolaşan birçok 
yolcular nazarı dikkatimi celbetti. Halbuki ge
mide hakikaten boş yer olduğu halde yok diye
rek acente bilet kesmiyor, vapurda iki misli ce
zalı olarak kesiliyor. İkinci mevki bilet ücreti 
beş lira, beş lira da ceza, on lira. 

Birinci mevki bilet ücreti 7 lira 7 lira da ce
za, 14 lira. Yani iki misli parayı cayır cayır 
almaktalar. 

Şimdi Bakan da itiraf etti, 303 yolcuya bilet 
kesilmiştir, küsuru da cezalıdır. Bu vatandaşla
rın hepsi acentaya baş vurmuşlar, kendi gönül
leriyle parasını verip bilet almak için yalvar
mışlar, bilet alamamışlardır. Vapurda da bir
çok boş yerlerin bulunduğu görülmüştür, fakat 
numaralı olduğundan başkasının yerine oturmuş 
olmamak için ayakta beklemişlerdir. En niha
yet hoparlörle vapur hareket ederken, gelsinler 
biletlerini alsınlar diye ilân etmişlerdir. Ben o 
vakit gördüm, orada 65 kişiye haksız yere cezalı 
bilet kesilmiştir. Yani vapurda halk soyuluyor. 
Biz muhalefette iken bunlarla müeadele ettik, 
bunları düzelteceğiz dedik. Halbuki, işte bakın 
ağlanacak halimize! İki misli ücret yolculardan 
haksız olarak cayır cayır alınmaktadır. Müfettiş
ler de aynı vapurda hususi odalarında. Bunların 
vazifesi vapurda biletsiz yolcuyu kontrol etmek 
imiş. Acantaları da kontrol etseler, vapurlarda 
milletin feryatlarını dini eşeler daha iyi olur. 

Bilet kontrolunda müfettişe ne lüzum var
dır? Esasen cezalı biletlerden tahsil, olunan pa
raların |% 25 i gemicilerden ikinci, üçüncü kap
tanlara, kâtip ve ikinci çarkçıya taksini edilmek
tedir. Hattâ oturdukları yerden arslan payı 
alanlar da. vardır. Fakat onların isimlerini ver
mek istemiyorum. Çünkü bu karaborsa işi b&ş-
ka türlü yürüyemez. Gemi kâtibi ve ikinci kap
tanlar, biletsiz yolcu şöyle dursun, milleti soy
mak için âdeta seferber bir vaziyettedirler. Piya
sadan karaborsacılık kalktı, fakat vapurlardan 
ve Devlet müesseselerinden hâlâ kalkmıyor. 

Aylardan beri, yani bu gemiler mubayaa 
edildikleri ve sefere başladıkları tarihten beri 
liman dairesi fazla yolcu alınmasına müsaade 
etmiyormuş. Bu sebepten 150 [kişilik yeri ka
palı muattal olarak tutmakta bir taraftan da 
haddi istiabisini aştı diye zavallı milletten iki 
misli cezalı bilet alıyorlar, özürleri kabahatle* 

J rinden büyük. 
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Liman Dairesi Limanlar Nizamnamesine ve 

Talimatnamesine uygun olmadığı bahanesiyle 
bu gemilere ve arzettiğim boş ferlere yolcu al
malarına müsaade etmiyor. 

Dünkü iktidarın hatâlarını," kıîsurlarmı acı 
acı tenkid ediyorduk ve hâlâ da ediyoruz. Fa
kat kendi yeni iktidarımıza ne diyelim? (Bu ge
miler alınırken, milyonlar sayılırken başların
da gemi inşaat reisleri ve fen heyetleri ve yine 
tesellüm heyeti ve reisleri yok mu idi? Tabiî 
vardı. Belki aylarca bunların başında kaldılar, 
dünya kadar masraf, komüsyon ve harcıranlar 
aldılar, yine vazifelerini hakkiyle yapmadılar. 
Kabahat kimin, yine milletin mi? Yoksa Devle
tin mi? Veyahut Denizcilik Bankasının mı? Olan 
millete oluyor, kimse mesul tutulmuyor, bel
ki mükâfat da görüyorlar. Bandırma Acante-
sinde böyle vaziyet yok. Bu yalnız istanbul li
manında ve istanbul Acenteliğindedir, bunlar 
müteselsil ve müşterektirler. 

Bâzı dostlarım bana muhalefette iken der
lerdi inanmazdım, «bunlar hepsi bir bağın ko
ruğu, aynı ekmeğin mayasından, siz geçerseniz 
ne olacak? Sizi de elbet göreceğiz» diyorlardı 
Şimdi sözlerine hak veriyorum. 3 sene oluyor, 
bir cezalı bilet işini halledemedik. Eski umum 
müdürün günahı ne imiş, kabahati ne imiş, ni
çin işten çıkarıldı? Yerine gelen yeni ne yap
tı? Memleket lehine ve yolcuların lehine zerre 
kadar bir fark olmamıştır. Hattâ daha kötü 
olmuştur. Kodamanların maaşları iki misli ol
muştur. Umum müdür etiketten ibarettir. Mal 
üstünde halkın içine girmiş, bir gece vapur
larında bir Marmara yolculuğu veya Karadeniz 
yolculuğu yapmış mıdır? Halkın ıstıraplarını 
yakından duymuş, hayvanlarla birlikte yanya-
na seyahat ettikleri görülmüş müdür? Acaba 
bu millet ne zaman onu onun kadar bilen ve 
onu onun kadar seven adamları iş başında gö
recektir. Onu gördüğü gün, lâyık olduğu idare
yi ne zaman görecektir? 

Biz bu millete lâyık adamlar değiliz arka
daşlar, aldığımız paraları hak edemiyoruz, baş-
takileri mesul ve murakabe edemiyoruz. 

Bir de yolcular eşyaları için vapurlarda bi
let kestirmek üzere bağajcı aramakta, fakat 
bunların resmî bir kıyafeti ve alâmeti olma
dığı için ve sabit bir yeri de bulunmadığı için 
yolcular yanlarındaki eşyalara bilet kestiremi
yorlar Bagaj memurları ortada görünmüyor, 
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Vapur tam yanaşacağı zaman iskeleye gelince ge
mi tayfalarından birer ikişer kişiyi kapı ağzına 
koyarak cezalı diye tutturabildiğine, soyabildtğine 
alıyor. Bu zavallı millet sağmal inek mi? Halbuki 
tirenl'erde bagaj için yüklendiği istasyondan 
bilet kesemezse gideceği yerde aynı tarife 
ile cezasız olarak bagaj bileti kesili
yor. Vapurlarda daha müsait şartlar 
olduğu halde kendi teşkilâtının karaborsacıları 
yüzünden millet acı acı sızlanmaktadır, tşte 
numunesi : 

Tren memurlarından bir arkadaş; ismi Sa
tılmış Kuran, izmir'de, radyon dört lâmbalı
dır, cezalıdır diyorlar. Halbuki trenlerde dört 
lâmbalı radyodan ücret almıyorlar. Bu da dört 
lâmbalı olduğu için, her hangi zâti bir eşya gibi, 
bunun hakkında muamele yapılıyor ve gittiği 
yerde bundan tam sekiz lira ceza kesiyorlar, 
işte biletini gösteriyorum. 

Vaktinizi alıyorum kusura bakmayın. 
Denizcilik Bankası diye isimlendirdiğimiz 

idarenin talimatnamesine göre, yolcu gemilerin
de insan, hayvan ve yük, bir arada nakledile-
mez. Yine o talimatnamenin hükümlerine gÖrej 
ambar yolcularının ihtiyacı olan yer ve hava 
tesbit edilmiştir. Her nedense Devlet Denizyol
ları idaresi zamanında bu ve bu gibi maddele
rin hiçbirine riayet edilmemiş yapılan türlü 
şikâyetler, müracaatlar feryatlar akîm kalmış
tır. Denizcilik Bankasının kurulması ile işlerin 
düzeleceği insan ve hayvan yerlerinin ayrıla
cağı, hiç olmazsa serbestçe bilet alınabileceği 
tahmin edilmişti. Maalesef bu da olmadı. Bü 
milletin ezelî dertlerinden olan bu vapur se
yahatleri ve yolcuların ıstırapları ve feryatlar! 
daha ne zamana kadar devam edecektir? Ne 
zaman bu iş kökünden halledilecektir? Gazete
ler bu şikâyetleri yazmaya bıktılar, ben de ar
tık bu işi Büyük Millet Meclisi kürsüsüne ge* 
tirmeye sıkılıyorum, fakat bu işleri yaparız 
diye üzerimize aldığımız ve mesuliyetini yük
lendiğimiz için yüksek huzurunuza getirmek 
mecburiyetinde kalıyorum. 

10 Kasım 1952 tarihinde Pazartesi günü 
Galata rıhtımından kalkacak olan Çorum Va* 
puru 19 saat tehirli kalkıyor. Sebebi de tüccara 
ait malları yağmur yüzünden alamamış, tücca
rın malını almak için hareketini 19 saat tehir 
ettiriyor. Yüzlerce yolcunun çektiği lsttfabi 
hiç düşünmüyor. Bu yolcularla ayrl ayri temai 

511 — 
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ettim. Genç üniversiteliler, ihtiyar kadınlar, 
küçük çocuklar hepsinden ayrı ayrı acı şikâ
yetler. Kim dinler, imam bildiğini okur. Zavallı 
millet de bunlara ve başıftdakilere okur. Yolcu
ların birçokları yağmur altında sırsıklam ıslan
mış bekliyebilir. Ağlaşan çocuklar ve hayvanla
rın koynunda yatanların hallerine baktım, ciğe
rim paralandı. Bu nasıl Denizyolları İdaresi? 
Çünki başındakiler bir defa gelip bunları teftiş 
etmemişler, yolcuların içlerine girmemişler, acı
larını çekmemişlerdir. Onun için insana dün 
olduğu gibi bugün de bu idarede kıymet veril
memektedir. Bu hareketleriyle ' vatandaşları 
Hükümete karşı soğutmakta, âdeta aleyhimize 
sabotaj yapmaktadırlar. 

Bir üniversiteli ile Şinasi Özbek adında bir 
yüzbaşı birbirlerinin sözlerini keserek diyorlar
dı ki: «Bu seyahatim ilk Karadeniz yolculuğu
dur, fakat artık hem ilk hem son olacaktır bu 
seyahatim. Bir daha da gitmem». Islananlarm 
aeaba kaç tanesi zatürrie ve zatülcenbe tutula
caklardır. Yolcuların bir kısmı yolculuktan vaz
geçiyorlar, bilet paralarını geri istiyorlar, fakat 
gişelerde kimse yok. Hülâsa çok acıklı bir man
zara idi. Kenarda bucakta yatanların hazan 
ayaklarına ve bâzan eşyalarına basarak vapu
run güvertesine indim. Eski bir yorganın altın
da ağlaşan iki yavrusunu susturmaya çalışan 
bir köylü anne: «Nedir sizden çektiğim. Allah 'a 
şükür yağmur da geçti, şimdi rüzgâr bizi kuru
tur» diyor ve ağlıyordu. Daha ileri gitmeye im
kân yok. Bütün güverte yolcuları sırsıklam bir 
kenara sıkışmış yan tarafta bir at, b'ir merkep, 
bir kaç inek yolcuların arasında, yerler pislik 
içinde; yanı başında yatan yolcular yürekler 
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I acısı manzarayı daha fazla seyretmek için insa

na taştan yürek lâzımdır. Siz de bunun icabına 
bakın. Sayın Bakandan utanır oldum.' Bu işi ya
pacaksa yapsın, yapmıyacaksa vaz geçsin. 

I /. — Maraş Mebusu Salâhattin Hüdayioğlu'-
nun, Maraş civarında Ceyhan Nehri üzerinde 
tesisine karar verilmiş bulunan hidro - elektrik 
santralinin iki seneden beri kurularak faaliyete 
geçirilmemesi sebebine, varsa müsebbipleri hak
kında ne muamele yapıldığına, inşaata ne zaman 
başlatılacağına ve son şekli ile kaç liraya mal ola
cağına dair İçişleri Vekilinden olan sözlü sorusu 
ve geri verilmesi hakkındaki önergesi (6/720, 
i/344) 

REİS — Bu sözlü sorunun geri verilmesi 
hakkında Salâhattin Hüdayioğlu'nun önergesi 
var, okuyoruz. 

24 . IV . 1953 
Yüksek Reisliğe 

Maraş civarında Ceyhan nehri üzerinde tesi
sine karar verilmiş bulunan hidro - elektrik 
santralinin iki seneden beri kurularak faaliyete 
geçirilmemesi sebebine, varsa müsebbipleri hak
kında ne muamele yapıldığına, inşaata ne zaman 
başlatılacağına ve son şekliyle kaç liraya mal ola
cağına dair içişleri Vekilinden sözlü sorumun 
geri verilmesini saygılarımla rica ederim. 

Maraş Mebusu 
Salâhatt'in Hüdayioğlu 

REİS — deri verilmiştir. 
27 Nisan Pazartesi günü saat 15 te toplanıl

mak üzere oturuma son veriyorum. 
I Kapanma saati : 18,20 
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B — YAZILI SORULAR 

1. — Trabzon Mebusu. Cemal Reşit Eyüb-
oğlu'nun, Şiran Kazasmın Günbatçur Köyü ihti
yar heyeti üyelerinin istifala>rınm kabul edilme
mesi sebebine ve haksızlığı aşikâr olan ilce idari 
kurulu kararına dair sorusuna İçişleri Vekili 
Ete m Menderes'in yazılı cevabı (6/967) 

7 Mart 1953 
B. Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıki sorularımın, içişleri Bakanlığınca 
yazılı olarak cevaplandırılmasına, tavassutları
nı dilerim saygılarımla. 

Trabzon Milletvekili 
Oemal R. .Eyüboğlu 

1. Şiran İlçesinin Günbatur köyü İhtiyar 
Heyeti üyeleri Şükrü Erdem, Hazım Yılmaz, 
Kâzım Kılıç ve Lütfü Kazancı'nın köyde salma 
işini yapmakta ihmallerinden, tice İdare Kuru
lunun 21 Mart 1952 tarih 19 No. Iı karariyle, 
442 No. lı Köy Kanununun muaddel 27 ve 46 
ncı maddelerine göre 15 er lira para cezasiyle 
cezalandırıldıkları; bu vatandaşların 1 Mayıs 
1952 de Gümüşane Valiliğine, İçişleri Bakanlı
ğına ve Adalet Bakanlığına vâki şikâyetlerin
den 8 gün sonra da yine, İlce İdare Kurulunun 
9 Mayıs 1952 tarih 30 No. lı karariyle, bu defa 
30 zar lira para cezasiyle yeniden cezalandırıl 
dıklari; halbuki bu şahısların, haklarında uygu
lanan birinci cezalandırılmadan çok önce İh
tiyar Kurulu üyeliklerinden istifa ettikleri; 
bu istifalarının Kaymakam tarafından kabul 
edilmiyerek kendilerinin vazifelerinde ipka edil
diklerinin 2 defa Jandarma vasıtasıyle kendile
rine tebliğ edildiği; içişleri Bakanmm, yazılı 
soruma verdiği. Tutanak Dergisinin 30 Ocak 
1953 tarihli nüshasında münteşir 29 Ocak 1953 
tarihli cevabından anlaşılmaktadır. 

2. Köy muhtar ve üyelerinin, bu vazifeler
den istifa edemiyeeeklerine dair .mevzuatımız
da bir hüküm mevcult olmadığına, böyle bir 
memnuiyetin mevzuatımızda yer alanııyacağı-
nı, Hukuk Fakültesi veya Siyasal Bilgiler Oku
lumdan mezun bir kaymakamın bilmemesine 
imkân bulunmadığına göre : İçişleri Bakanlı
ğının, yazılı soru cevabımı hazırlıyan Özlük 
İşleri Genel Müdürlüğü neden hâdiseyi bu yön
den tetkik et-meımiş de valilikten aldığı cevap
la iktifa etmiştir? 

3. Şikâyetçilerini iddiaları, Bakanlığın ver
diği cevap ve ekleri belgelerle sabit olmuştur. 

Kaymakam ve ilce idare /kurulu üyelerinin 
hareketleri1 T. Ceza Kanununun, memuriyet nü
fuzunu suiistimale dair 228 mci maddesine gi
ren hallerdendir. 

Bakanlığın, özlük İşleri Genel Müdürlüğü 
de, gerek şikâyetçilerin mütaaddit şikâyetle
rine verdiği 31 Temmuz 1952 tarihli cevapta ve 
gerek bu defa yazılı sorumum cevabmı teşkil 
etmek üzere, Bakanlıktan B. M. Meclisine 
gönderilen 30 Ocak 1953 tarihli tezkerede, Ba
kanlık ımurakabesiniın gerektirdiği hassasiyet 
vö alâkayı göstermemiş olduğundan bu hare
ket T. Ceza Kanununun 230 ncu maddesinde ta
rif edilen ihmal suçunun bütün unsurlarını ta
şımaktadır. 

İdare âmirleri, kanunların sınırları, dışına 
çıkıp keyfî hareketlere başlayınca, muhitlerin
de kendilerine birtakım gizli maksatlar atfe-
dilnıesini mazur görmek icabeder. Nitekim. 
şikâyetçiler (kendilerine yapılan bu haksız mu
ameleyi ve suçların gerek vali ve gerek bakan
lık tarafından himaye edilmekte olmalarını 
particilik gayretlerine atfetmektedir. 

Sayın 'Bakandan, hâdiseyi teftiş kumuluna 
tetkik ettirerek, haksızlığı aşikâr olan Şiran 
İlce İdare Kurulu kararını kaldırdıktan, suç
lu memurlar hakkında takibata tevessül ettik-
<ten sonradır ki tatminkâr olabilecek bir cevap 

' beklemekteyim. 

T. C. 
İçişleri Vekâleti 18 . IV . 1953 
Öz..İş G. M. 
I Ş. M. Şikâyet : 

Sayı : 511/27-2-3-4/4005-9863 

özü : Şiran Kaymakamı 
Raşit Şener hakkında 
yapılan şikâyetler sonu
cu hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
O : 18 . I I I . 1953 gün ve Kanunlar Mü

dürlüğü 6/967/4932/10917 sayılı yazıya : 
I 29 . 1 . 1953 gün ve Özlük İşleri 511/913 sa

yılı yazımızla Trabzon Mebusu Cemal Reşit 
[ Eyüboğlu tarafından yüksek Reisliğinize veri-
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len yazılı soru önergesinde bahis konusu olan Şi- [ 
ran Kazasının Günbatur Köyünde oturan Şükrü 
Erdem, Hamza Yılmaz ve Kâzım Kılınç ve ar
kadaşlarının şikâyeti hakkında yapılan tahkikat 
neticesinde Kaymakam Basit Şener'in her hangi 
bir, yolsuzluğu sabit olmadığı açıklanmıştı. Kay
makam hakkında yapılmış bulunan üç maddelik 
şikâyet konusunun da varit olmadığına müteda
ir Gümüşane Vilâyeti İdare Kurulunun 18 . IX . 
1952 gün ve 952/85 sayılı meni muhakeme ka
rarı ile bu kararı tasdik eden Devlet Şûrası 
îkirici Dairesinin 27 . I I . 1953 gün ve 83/487 
sayılı karar suretleri ilişik olarak sunulmuştur. 

Zikri geçen kararların tetkikındari anlaşıla
cağı üzere Kaymakam hakkında tahkikat icra 
edilmiş ve derecattan geçirilmek suretiyle suç
suz olduğu tahakkuk etmiştir. Bu suretle istifa
ların kabul edilmemesi bir suç teşkil etmediği
ne göre bu durumun neticesi tekemmül eden ev
rak üzerine idare kurulunca verilen kararda 
bir yolsuzluk bulunmıyacağı aşikârdır. 

Gerek idare kurulu üyeleri, gerek kayma
kam hakkında kanunen yapılacak başka bir iş
lem bulunmadığını saygı ile arzederim. 

İçişleri Vekili 
E. Menderes | 

T. C. 
Devlet Şûrası 

İkinci Daire 
Esas No: 83 
Karar No: 487 

Karar sureti 
Gümüşane Valiliğinden 27 . XII . 1952 tarih 

ve 986 sayılı yazı ile gönderilen soruşturma ev
rakı ve bunuun üzerine il idare kurulunca ve
rilen 18, . IX . 1952 tarih ve 952/85 sayılı karar 
okundu. 

Maznunlar : Şiran Kaymakamı Raşit Şener. 
Suçları : 1. Kaymakamlık vazife ve salâhi

yetlerini keyfî ve arzularına göre tatbik etmek 
ve bu cümleden olarak Günbatur Köyü muhtarı
nı işten el çektirmek, ihtiyar heyetinin tamam 
olmaması dolayısiyle köy işlerinin geri kalma
sına sebebiyet vermek. 

2. İlce merkezi halkından Güllü Türkmen 
hakkında evvelâ lehine sonra da aleyhine men'i 
müdahale kararı vermek suretiyle verdiği karar
ları tebdil eylemek. I 

. 19&3 0 : 1 
3. Günbatur Köyü Muhtarı vekili Hicabi 

Yılmaz lehine noksan tahkikat yaparak men'i 
muhakeme kararı vermek. 

Karar : Men'i muhakeme. 
Karara itiraz edenler: Yok. 
Gereği düşünüldü : Re'sen tetkik edilip usu

le ve kanuna uygun bulunan men'i (muhakeme 
kararı ittifakla tasdik olundu. 

Karar tarihi : 27 . II . 1953 
Reis Âza 

C. Özal T. Gerçeker 
Resmî mühür ve imza. 

Âza Âza Âza 
A. Hocaoğlu A. Unan H. Balcı 

Gümüşane Valiliğinden alınan 19. I V . 1953 
tarihli ve İdare Kurulu kalemi 246 sayılı yazı 
örneğidir. 

içişleri Vekâletine 
31.111.1963 gün ve 521/2558-77,84 sayılı 

emre C. 
Şiran Kaymakamı Raşit Şener hakkındaki 

Devlet Şûrası men'i muhakeme tasdik kararı 
suretinin ilişikte sunulduğunu saygiyle arzede
rim. 10 . IV . 1953 

Gümüşane Vali V. 
Kemal Paşaoğlu 

imzası 

T. C. 
Gümüşane Valiliği 18 . IX . 1952 

İdare Kurulu Kalemi 
Sayı : 952/85 

Karar sureti 
İl İdare Kurulu Va'li Fahrettin İnal'in baş

kanlığı altında üye Melih Yuluğ, C. Kocaoğlu, 
E. Türüner, C. Akyönden, E. Aydın ve Ş. Alka-
ııattau teşekkül etti. 

Görevini kötüye kullanmaktan sanık Şiran 
Kaymakamı Raşit Şener hakkrnda adı geçen 
ilçeye bağlı Hozman Köyünden Refik Sağ-
kan, Ramiz Sağkan ve kasabadan Ali Aydoğan 
imzalariyle İçişleri Bakanlığı yüksek makamı
na vâki şikâyet dilekçe'si üzerine mumaileyh 
hakkında yapılan fezlekeli tahkikat evrakı ku
rulumuza tevdi kılınmakla okundu, incelendi 
ve gereği düşünüldü. 

1. Okunan evrak ve iddia olunan şikâyetin 
mahiyetine göre ilçeye bağlı Günbatur Köyü 

— 514 — 
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Muhtarı Faik Baykuş hakkında yapılmakta 
olan tahkikat dolayısiyle bu işin tahkikına me
mur edilen maliye, vergi tahakkuk memuru 
Tevfik Polat 'm gösterdiği lüzum üzerine ve 
dosyada mevcut 2 1 . X I I . 1951 tariMi yazısına 
binaen ve Memurin Muhakemat Kânununa uy
gun şekildekd teklifi üzerine eli işten çektiril
dikten sonra ve yapılan tahkikatın seyri icabı 
olarak sanık hakkında ilce idare kurulunca T. 
C. Kanununun 240 ncı maddesine tevfikan lü
zumu muhakemesine karar verilmiş ve itiraz et
memesi üzerine işin salâhiyetM mahkemeye sev-
kedildiği yapılan tetkikat neticesinden anlaşıl
mış bulunmasına ıgöre kaymakama «ıüsnet bu 
fiillerde suç unsuru görülmediği ve yine muh
tarın eli işten çektirilmesi sebebiyle muhtarlık 
ve ihtiyar kurulu görevlerinin sekteye uğradığı 
hakkındaki iddiaya gelince vâki olan bu iddia
nın da vârâit bulunmadığı, tahiatiyle eli işten 
çektirilen muhtara vekil tâyini ica'bedeeeği ve 
ihtiyar kurulunun da normal mesaisinin devam 
•ettirileceği cihetle hâdisenin bu şekilde cereyan 
ettiği dosyada mevcut özel idare memurluğu
nun kaymakamlığa verdiği yazı münderecatm-
dan anlaşılmış ve yine Günhatur Köyü İhtiyar 
Kurulu üyelerinin toptan istifa etmeleri karşı
sında hemen istifalarını kahul etmemesinin âm
me hizmetindeki istimrar endişesine müstenit 
bulunduğu, esasen köy hizmetini yüz üstü bı
rakmak kasdiyle yaptırılan hu toptan istifa 
muvacehesinde ve istifanın kabulü takdirinde 
bütün köy hizmetlerinin günlerce akamete sü-
rük'liyeceği ta'biî bulunduğundan bu harekette 
Köy Kanununun ruh ve lâfzına aykırı bir ci
het görülemediğinden ve kaymakamın bu işte 
hizmet endişesinden başka hiçbir kasdı mahsu
su mevcut olmadığı cihetle hâdisede suç unsu
ru müşahede edilememiş olduğu neticesine va
rılmıştır. Köy ihtiyar kuruluna verilen para 
cezaları ise köy işlerini görmediklerinden bu iş 
hakkında ilce idare kurulunca mevzuat daire
sinde Verilmiş olan para cezası hulunmasma 
ve esasen bu fiilden doğrudan doğruya kayma
kama tevcih edilecek sorumluluğun bahse ko
nu olahlıyâcâğı ve kazai bir merci olan idare, 
kurulu 'kararından dolayı kendisinin bir tek 
rey saMbi mılunimasmdan kaymakama Tbu ci
hetten &e mesuliyet tevcihine imkân gö Hilem e-
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I diğinden ve köy işlerinin geri kalmasına sebe-

hiyet verildiği, tezahür ve tebarüz etmediği alım 
ve satım işlerinin de îzrar keyfiyetinin sabit ol
madığı anlaşılmakla iddia edilen bu suçlardan 
dolayı Kaymakam Basit Şener'in C. M. Usulü 
Kanununun 197 ııci maddesine tevfikan men'i 
muhakemesine oybirliğiyle. 

2. Kaymakam Raşit Şener'in ilce merkezi 
halkından Güllü Türkmen'in adı geçen ilçeden 
Resul özel aleyhine 2311 sayılı Kanunun mer'i 
bulunduğu sıralarda vâki olan şikâyeti üzeri
ne idare âmirinin evvelâ Güllü lehine ve sonra 
da yine Güllü aleyhine karar vermek suretiyle 
verdiği kararını tebdil. ettiği iddiasına gelince 

I hâdise incelendiğinde kaymakama vâki müra
caatın bidayetinde işi 2311 sayılı Kanunun dı
şında gördüğü ve kendisine bu yolda gereken 
tebligatın yapıldığı ve tahrirât kâtibinin seh
ven yazdığı Güllü lehine 'gösterilen karardaki 
hataları anlıyarak bu yanlış kararın tashihi yo
luna -gidildiği tebarüz ettirilmiş ve esasen or
tada bir vazife suiistimali olmadıkça, nihayet 
idari bi tedbir mahiyetinde olan men'i müda-

I hale kararlarından her zaman rücuu mümkün 
I olacağı Danıştay içtihadiyle teharüz ettiği ve 

l)iı husus hakkında da içişleri Bakanlığının bu 
içtihadı tamim eden genelgesinden anlaşılmış 

I olmasına göre isnat olunan bu fiilde de takibe 
değeı- suç unsuru görülmemiş olduğundan bu 

I maddeden de Kaymakam Raşit Şener'in O. M. U. 
I Kanununun 197 nci maddesine tevfikan men'i 

muhakemesine oy birliğiyle. 
3. Günbatur köyü muhtar vekili Hicabi 

Yılmaz'm tarlasına müdahale eden şikâyetçi
lerden Refik Sağkan ve arkadaşlarının müra
caatı üzerine kaymakamlıkça bu işe memur 
edilen Millî Eğitim memurunun icra ettiği tah
kikat sonunda vâki olan müdahale ve tecavüz 
sabit görülerek bu iş hakkında müdahalelerinin 

j men'ine karar verildiği anlaşılmış ve müşteki
lerin bu husus hakkındaki tahkikatın noksan 
yapıldığı hakkındaki iddianın da varit olmadığı 
esasen ortada vazife suiistimali tesbit edilme
dikçe tedbir mahiyetinde olan men'i müdahale 
işlerinden karar mercilerinin mesuliyetleri cihe
tine gidilemiyeceğine göre yapılan tahkikatta 
vazife suiistimalini tesbit^eder bir hâdiseye ras-

I lanmadığma göre bu maddeden de Kaymakam 

— 51ö — 
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Raşit Şener'in C. M. U. Kanununun 197 nci 
maddesine tevfikan men'i muhakemesine oy 
birliğiyle. 

Şikâyet dilekçesinde ve alınan ifadelerde 
zikredilip fezlekede işaret edilen kaymakam 
Raşit Şener'e muzaf diğer fiiller esasen T. C. 
Kanununa göre suç mahiyeti taşımadıkların
dan sukutu halinde dahi bunların tetkiki hiye-
rarşik mercilerin ve disiplin kurullarının yetkisi 
meyanına giren suçlardan bulunmakla bu cihe
tin tetkiki de heyetimizin yetkisi dışında gö
rüldüğünden bu noktalardan da gereği düşü
nülmek üzere bu iddiaların da îl yüksek maka
mına arzına oy birliğiyle karar verildi. 

Vali Hukuk îş. Md. 
Fahrettin înal M. Yuluğ 

Defterdar Millî Eğitim Md. 
C. Kocaoğlu E. Törüner 

Bayındırlık Md. Sağlık Md. 
C. Akyöndem Eğ Aydın 

Tarım Md. Veteriner Md. 
Muhakkik Ş. Alkanat 

2. — Seyhan Mebusu Remzi Oğuz Ank'ın, 
Seyhan'da, Misis ve dolaylarında 1952 yılında 
vukubulan deprem felâketi ve neticeleri hakkın
daki sorusuna Bayındırlık Vekili Kemal Zeytin-
oğlu'nun yazılı cevabı (6/971) 

18. I I I . 1953 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ankara 
Aşağıdaki yazılı sorumun Başbakanlıkça ya

zılı olarak cevaplandırılmasına tavassutunuzu 
saygılarla rica ederim. 

Sayhan Milletvekili 
Prof. Remzi Oğuz Arık 

Seyhan'da, Misis ve dolaylarında 1952 de 
vukubulan deprem felâketimin bilançosu nedir? 

a) (Felâket ne zaman olmuştur ? 
b) Nerelerde, kimlerde ne türlü tahribat 

yapmıştır? 
e ) Hükümet bu felâkete karşı hangi ted

birleri almıştır? 
ç) iŞimdiki durum nedir? 
d) Vazifesini yapmadığından veya sebep

siz geç yaptığından dolayı kimse cazalamnış 
mıdır? 

.1953 O : 1 
T. C. 

Bayındırlık Vekâleti 
Hususi Kalem Müdürlüğü 20.IV.1953 

Sayı : 216 
B. M. Meclisi Reisliğine 

Ankara 
23 . I I I . 1953 gün ve 6/971/4958/10979 sa

yılı yazılarınız karşılığıdır : 
Seyhan'da Misis ve dolaylarında 1952 yılın

da vuikubulan deprem felâketi ve neticeleri 
hakkında Seyhan Mebusu Remzi Oğuz Arık ta
rafından verilen yazılı soru önergesine sayın 
Başvekil adına hazırlanan cevabın ilişik olarak 
sunulduğumu saygılarımla arzededim. 

(Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Seyhan'da Misis ve dolaylarında 1952 yılın
da vukubulan deprem felâketi ve neticeleri 
hakkında Seyhan Mebusu Remzi Oğuz Arık 
tarafından verilen yazılı soru önergesi aşağıda 
cevaplandırılmıştır: 

1. Deprem 22 . X . 1952 tarihinde olmuştur. 
2. Misis Bucağı mmtakasmda 13 ev yıkıl

mıştır. 308 ev ağır hasara, 127 ev orta hasara, 
57 ev hafif hasara uğramıştır. 2 ölü vardır. 
Yaralı yoktur. 414 hanede 2209 nüfus açıkta 
kalmıştı?. 

Ceyhan mmtakasmda 66 ev yıkılmış 130 
ağır 123 orta, 110 hafif hasar olmuştur. 8 ölü 
var yaralı yoktur. 846 hanede 4612 nüfus açık
ta kalmıştır. 

3. a) Bayındırlık Vekâletince 50 000 lira 
gönderilmiş bu para ile ağır ve orta hasar gö
ren huların ihyası için hane başına 65 şer lira 
yardım yapılmıştır. 

Zaten hasar gören huların kıymeti de bu 
miktar derecesindedir. 

b) Nüfus başına 117 kilo yemeklik buğday 
olmak üzere 6 köyde 452 aileye yardım yapıl
mıştı*. 

c) Felâketzedelerin Ziraat Bankasına olan 
borçlarının tecili temin edilmiştir. 

d) Kızılayca temin edilen 931 çadiTdan 
125 çadırdan maadası iade edilmiştir. 

e) Felâketzedelere 3 000 liraya kadar bir 
kredi sağlanmak üzere Ziraat Bankasınca 
100 000 liralık bir plasman temin edilmiştir. 

4. Vazifesini yapmıyan veya sebepsiz geç 
yapan eleman olmadığı için, bu yüzden cezalan
dırılan kimse de yoktur. 
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3. — Ordu Mebusu Neşit Fırat'ın, Üsküdar'

da Tüccar Terzi Hıfzı Ünsaldı'nın- iki defa dük
kânını soyanlar hakkında şimdiye kadar yapılan 
tahkikat ve takibatın ne netice verdiğine dair 
olan sorusuna İçişleri Vekili Etem Menderes'in 
yazık cevabı (6/Î028) 

Yüksek Biyasete 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Vekâletince yazı-

1; olarak cevaplandırılması için gerekli işlemin 
yapılmasını saygı ile rica ederim. 

Ordu Mebusu 
Naşit Fırat 

Üsküdar'da Tüccar Terzi Hıfzı Unsaldı adın
da bir yurttaşın mağazası 17 Eylül 1951 ve 
21 Mart 1952 tarihlerinde iki defa soyulduğu 
ve aradan aylar geçtiği halde failleri henüz 
bulunamamıştır. 

İstanbul gibi bir İlimizde vukua gelen bu 
gibi olayların yurttaşların ruhunda emniyet 
ve asayişin mevcut olmadığı hakkında haklı en
dişeler doğuracağında ve huzursuzluk yarata
cağında şüphe yoktur. 

Bu hâdise hakkında şimdiye kadar ne gibi 
muameleler cereyan etmiştir? Tahkik ve takibe 
devam olunmakta mıdır? İş adalete intikal et
me safhasına gelmiş midir? 

T. G. 
İçişl'eri Vekâleti 24 . 4 . 1953 

Emniyet Umum Müdürlüğü 
Şube : 6. A 

Dosya : 63141 - 56 
Numara : 25384 

özet : Ordu Mebusu Na
şit Fırat ' ın yazılı soru 
önergesi hakkında. 

T. B. M. Meclisi Reisliğine 
16 . 4 . 1953 gün ve (Kanunlar Müdürlüğü) 

4.1953 O : 1 
I 5122/11288 sayılı yazıları karşılığıdır : 

Ordu Mebusu Naşit Fırat tarafından verilip 
Vekâletimize tevdi buyurulan yazılı soru önerge
sinde bahsedilen hâdiseler ayrı ayrı tetkik edil
miş ve bunların aşağıdaki şekilde cereyan ettiği 
anlaşılmıştır : 

1. 17 Eylül 1951 tarihinde Üsküdar'da Ah-
mediye semtinde 37 numaralı Terzi Hıfzı Un
saldı 'nın dükkânında vukubulan hâdise, hırsız
lık olmayıp, geceleyin sinema dönüşünde biri 
tarafından dükkânın vitrin camına atılan bir 
taşla camda ufak bir çatlaklık husule gelmesin
den ibarettir. 

Hâdiseye; takibi şikâyete bağlı suçlardan 
olmasına rağmen zabıtaca derhal el konulmuş 

{ ise de Hıfzı Unsaldı camı kıranın kim olduğunu 
bildiğini ve fakat her hangi bir sebeple, zabıta
nın müdahale etmesini istemediğini söylemiştir. 

I 2. 21 Mart 1952 tarihinde Hıfzı Unsaldı'ya 
ait terzi dükkânının arkasındaki Tavukçu Bak
kal sokak 2/3 numaralı evin açık bulunan ka
pısından bahçeye girilerek orada bulunan tahta 

I merdiveni duvara dayamak ve dükkânın bahçe 
tarafındaki penceresinin çatlak olan camını it
mek suretiyle içeriye girilip muhtelif cins 36 
parça elbiselik merinos kumaşının çalındığı id
dia edildiğinden zabıtaca yapılan tetkikat ve 
araştırmada, dükkânın arkasında bahçedeki kö
mürlükte beş parça kumaş, 1 ceket, 1 pantolon 
ve bir palto elde edilmiş diğer çalman leşyaljarm 
aranmasına devam edilmekle beraber başka yer
lere de götürülüp eld'en çıkarılması ihtimaline 

I binaen de ilgili vilâyetlere gereken tebligatta 
bulunulmuş ve henüz tahkik safhasında bulunan 
bu hadisle' Adalete intikal etmemiştir. 

Keyfiyetin yazılı önerge sahibine tebliğine 
müsaadelerini saygı ile arz ve rica ederim. 

İçişleri Vekili 
E. Menderes 
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