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1. — Çeçen tutanak özeti 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Sorular ve cevaplar 
A — Sözlü sorular 
1. — İsparta Mebusu Said Bilgiç'in, 

Türkiye Millî Talebe Feedrasyonu* tara
fından. yabancı memleketlere tertiplenen 
•seyahatlere ve Talebe Federasyonuna şim
diye kadar yapılan para yardımının mik
tarına dair Milli Eğitim Vekilinden sözlü 
sorusu (6/956) 241:242 

2. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğ-
lu'nun, Kore savaşı devam ettiği müddetçe 
asker göndermek mecburiyetinde olup ol
madığımıza, bu münasebetle yapılan mas--
rafların kimin tarafından ödendiğine ve 
diğer devletlerin Kore'deki kuvvetlerinin 
miktarına dair sorusuna Millî .Savunma 
Vekili Kenan Yılmaz 'in sözlü cevabı 
(6/994) 242:244 

3. — Malatya Mebusu Nuri Oeakcıoğ-
lu'nun, Gülhane Tıp Aakdemisi Başhekimi 
hakkında iddia olunan suiistimal işinin 
doğru olup olmadığına ve Akademi çevre
lerinde vâki diğer dedikodulara dair so
rusuna Millî Savunma Vekili Kenan Yıl
maz }m sözlü «sevabı (6/09S) 244:245 

Sayfa 
4. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri iş

eri'nin, Bandırma 'daki askerî birliklere 
1952 senesinde mütaahhit tarafından veri
len koyun etinin şjk$name^.aykırı olduğu 
ve muayene komisyonunun vazifesini suî  
istimal ettiği hakkındaki şikâyetler dola-
yısiyle tahkikat yapılıp yapılmadığına 
dair sorusuna Millî Savunma Vekili Ke
nan Yılmaz ve Başvekil Adnan Mende
res'in sözlü cevapları (6/1002) 245:249 

5. — Balıeksir Mebusu Ali Fahri iş
eri'nin, Bandırma Uçaksavar Alayı Ku
mandanı hakkında vâki şikâyetlerin doğru 
olup olmadığına dair sorusuna Millî Sa
vunma Vekili Kenan Yılmaz ve Başvekil 
Adnan Menderes'in sözlü cevaplan 
(6/1010) 249:251 

6. — Malatya Mftbusu Hikmet Fırat'
ın, Malatya Vilâyetindin Çataltepe Köyü 
Muhtarı Ömer Erkenekli'nin işine 'keyfî 
olarak son veren Besni Kaymakamı ile 
görevini kötüye kullanan jandarma ko
mutanı hakkında vâki müracaat üzerine 
ne muamele yapıldığına dair sorusuna 
içişleri Vekili Etem Mendejres ve Başve
kil 4»d&an ACen^es'in sözlü ceyaplam 
46/1015) %ŞX%5$ 



Sayfa i 
7. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşe

ri'nin, vazifesini ihmal ve suiistimal etti
ği söylenen Bandırma Tayyare Alayı Ku
mandanı Arif Hikmet Uçar hakkında vâ
ki şikâyetler üzerine ne muamele yapıldı
ğına dair sorusuna Millî Savunma Vekili 
Kenan Yılmaz'm sözlü cevabı (6/1018) 256:257 

8. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri Işe-
ri'nin, Bandırma Tayyare Alayı Kumanda
nı Albay Arif Hikmet Uçar ile Yüzbaşı 
Müştak Matsu hakkında vâki şikâyetlerin 
doğru olup olmadığına dair Millî Savun
ma Vekilinden sözlü sorusu (6/1019) 257:258 

9. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşe
ri'nin, Bandırma İskele Meydanında tay
yare alayı gediklileri ile siviller arasında I 
vukubulduğu söylenilen hâdisenin doğru 
olup olmadığına dair sorusuna Millî Sa
vunma Vekili Kenan Yılmaz'm sözlü ceva
bı (6/1020) 258:259 

10. — Mardin Mebusu Aziz Uras'm, 
Türkiye ile Suriye arasındaki arazi ihtilâf
larının halli hususunda ne düşünüldüğüne 
dair sorusuna Dışişleri Vekili Fu&d Köp
rülü'nün sözlü cevabı (6/1058) 259:261 

11. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Aziz-
oğlu'nun, bâzı gazetelerin memleket birliği
ni bozan mütecavizane neşriyatı hakkında 
bir tahkikat yapılıp yapılmadığına dair 
Adalet ve Içileri vekillerinden olan sofusu
na içişleri Vekili Etem Menderes'in sözlü ı 
cevabı (6/1063) 261:262 

12. —• Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın,., 
Arpaçay'ın Kızılçakçak Nahiyesi Tarım 
Kredi Kooperatifi seçimlerinin ne sebeple 
bozulduğuna dair Ekonomi ve Ticaret Ve
kilinden sözlü sorusu (6/1070) 262 

13. — İzmir Mebusu Tank Gürerk'in, 
Tütün Ekicileri Ortaklığı kanunu lâyiha
sının ne için ve hangi sebeplerle geri alın
dığına dair Ekonomi ve Ticaret Vekilinden 
sözlü sorusu (6/1076) 262 

14. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşe
ri'nin, ilkokulların bâzı sınıflarında oku
tulmakta olan din ve ahlâk derslerinin en 
yüksek tahsile kadar bilûmum, mektepler
de okutulması hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Millî Eğitim Vekilinden sözlü 
sorusu (6/1081) 262 | 

Sayfa 
15. Balıkesir Mebusu Ali Fahri tşe-

ri'nin, askerî kantinler ve istihlâk koopera
tifleri hakkındaki sorusuna Millî Savunma 
Vekili Kenan Yılmaz ve Başvekil Adnan 
Menderes'in sözlü cevapları (6/1082) 263:265 

16. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil 
Boran'm, Devlet Tiyatrosunun ıslahı hak
kında Millî Eğitim Vekilinden sözlü soru
su (6/1094) 266 

17. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil 
Boran'm, İstanbul'un 500 ncü Fetih yıldö
nümünü kutlama programına dair Başvekil
den sözlü sorusu (6/1108) 266 

18. — Sinob Mebusu Nuri Sertoğlu'-
nun, ihtikârla mücadele ve hayat pahalı
lığını enlemek maksadiyle Millî Korunma 
Kanununa istinaden çıkarılmış olan Koor
dinasyon Heyeti kararlarının bugünkü iş
leyiş tarzlarına ve daha bir müddet yürür
lükte bırakılacaklarsa yeniden bir revizyon
dan geçirilip geçirilemiyeceklerine dair 
Ekonomi ve Ticaret Vekilinden sözlü so
rusu (6/1117) 266 

19. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil 
Boran'm, hudut harici edilmek istenen Ciz
re'li Türk vatandaşları hakkındaki sorusu
na İçişleri Vekili Etem Menderes ve Başve
kil Adnan Menderes'in sözlü cevapları 
(6/1115) 266:269 

20. — Zonguldak Mebusu Muammer 
Alakant'm, toprak mahsullerimizin kıymet
lendirilmesi prensibinin önümüzdeki mev
simde pamuk ve kuru çekirdeksiz üzüme ne 
şekilde teşmil edileceğine dair Ekonomi ve 
Ticaret Vekilinden sözlü sorusu (6/1123) 269 

21. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri iş
eri'nin, otomobil ve lüks eşya ithalinin tah
didi hakkında ne düşünüldüğüne dair Eko
nomi ve Ticâret Vekilinden sözlü sorusu 
(6/1125) 269 

22. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri iş
eri'nin, Et ve Balık Kurumu Umum Mü
dürlüğünün kadro, hizmet ve masrafları 
hakkında Ekonomi ve Ticaret Vekilinden 
sözlü sorusu (6/1126) 269 

23. — Sinob Mebusu Muhit Tümerkan'-
ın, ilmî buluş, inceleme ve sanat eseri sa
hiplerinin ne şekilde taltif ve teşvik edil-
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Sayfa 
diklerine dair Millî Eğitim ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım vekillerinden olan sorusuna 
Sağlık ve Sosyal Yardım Vekili Ekrem 
Hayri Üstündağ'ırı sözlü cevabı (6/1132) 269: 

271 

24. — Malatya Mebusu Hikmet Fırat ' 
ın, Malatya Vilâyetinin Besni Kazasında 
mevcut Trahom Hastanesinde yapılan silâh 
araması esnasında vukubulan dövme hâdi
sesi dolayısiyle müsebbipleri hakkında ne 
muamele yapıldığına dair sorusuna İçişleri 
Vekili Etem Menderes ve Başvekil Adnan 
Menderes'in sözlü cevaplan (6/1134) 271:276 

25. — Çankırı Mebusu Kemal Atakurt'-
un, temditli jandarma onbaşılarının duru
mu hakkında ne düuünüldüğüne dair İçiş
leri Vekilinden sözlü sorusu (6/1142) 276 

26. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil 
Boran'm, ilköğretim çağı dışındaki vatan
daşlara okuma yazma öğretmek için ne gibi 
tedbirler alındığına ve alınacağına dair 
Millî Eğitim Vekilinden sözlü sorusu 
(6/1156) 276 

Sayfa 
27. — Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'-

un, Milletlerarası Halk Kredisi Beşinci 
Kongresi hâtırası olarak bastırılan posta 
pulları hakkında Başvekilden olan sorusu
na Ulaştırma Vekili Yümnü Üresin ve 
Başvekil Adnan Menderes'in sözlü cevap
ları (6/1168) 276:280 

B — Yazılı soru 281 
1. — Zonguldak Mebusu Cemal Kıp

çak'ın, Bayındırlık Vekâleti 1953 yılı Büt
çesinin bâzı fasıllariyle Karayolları Umum 
Müdürlüğünün 781 nci faslına mevzu tah
sisatın vilâyetlere göre ne miktarda tevzi 
edildiğine dair sorusuna Bayındırlık Vekili 
Kemal Zeytinoğlu'nun yazılı cevabı 
(6/1176) 281291 

2. — Kırşehir Mebusu Halil Sezai Er-
kut'un, Kırşehir'in iktisadi, sınai ve içti
mai bakımlardan kalkındırılması hususun
da tetkikler yapılıp yapılmadığına dair 
Başvekâletten olan sorusuna İşletmeler Ve
kili Sıtkı Yırcah'nın yazılı cevabı (6/1050) 291: 

293 

-*»ta» 

1. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Muğla Mebusu Cemal Hünal'ın, süngerci ve 
balıkçılara yardımda bulunulmasının düşünü
lüp düşünülmediğine, 

Çanakkale Mebusu Süreyya Endik'in, Balı
kesir ve Çanakkale'de vukubulan zelzeleyi Hü
kümetin ne zaman haber aldığına ve ölenlerin 
sayısına, yapılmış olan kurtarma ve yardım fa
aliyetinin kâfi görülüp görülmediğine, önümüz
deki aylarda bu mıntakanm imar edilip edilemi-
yeceğine, 

Denizli Mebusu Ali Çobanoğlu'nun, Deniz
li'nin ana demiryoluna bağlanması, istasyon bi
nası ile ambarları ve rampalarının ihtiyaca gö
re genişletilmesi, merkez kazası ile diğer kaza
larında belediye tarafından ayrılan arsalara pos
ta ve telgraf binalarının inşası ve telefon şebe
kesinin ihtiyacı karşılıyacak şekilde büyütülme
si hususunda ne düşünüldüğüne dair soruları, so

ru sahipleri iki birleşimde hazır bulunmadıkla
rından, düştü. 

Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'nin, mem
lekette irtica ve gerilik hareketleriyle vicdan ve 
din hürriyetlerinin mevcut olup olmadığına, bâ
zı vatandaşların emniyet ve hürriyetlerinin ih
lâl edildiği hakkındaki şikâyetlere dair sorusu
na Devlet Vekili Celâl Yardımcı, cevap verdi. 

Tokad Mebusu Zihni Betil'in, münhal bulu
nan Ekonomi ve Ticaret Vekâleti Müsteşarlığı
na şimdiye kadar tâyin yapılmaması sebebine, 

Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'nun, Haşim 
Mardin adındaki bir vatandaşa Türk Ticaret 
Bankası tarafından kredi verildiğinin doğru olup 
olmadığına, Petrol Ofisin hangi maksatla avans 
verdiğine ve bu hususta bir tahkikat açılıp acıt
madığına, Î'ÎIY 

Manisa Mebusa Fevzi Lûtfi Karaosmaroğlüf-
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nun, dış piyasalarda diğer memleket*uzümleriy-
le rekabeti güçleşen çekirdeksiz kuru üzümleri
mizin himayesi hususunda ne gibi tedbirler dü
şünüldüğüne, 

Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'nun, Karadeniz 
bölgesinde Tarım Satış kooperatifleri tarafından 
halka satılmakta olan mısırların ihtiyacı karşıla
madığı ve çürük olduğu yolundaki şikâyetlere-

Tunceli Mebusu Hıdır Aydın'm, Ovacık Ka
lasının Havaçor, Merho ve Munzur suları ile su
lanması ve bu bölgenin elektriklendirilmesi hu
susunda ne düşünüldüğüne, 1951 yılından itiba
ren, Tunceli Vilâyeti dahilindeki nahiye ve köy
lerden kaçma yol yapıldığına ve bu yıl köy yol
ları için ne miktar tahsisat ayrıldığına, 

Kırşehir Mebusu Halil Sezai Erkut'un, An
kara, İstanbul ve izmir gibi büyük vilâyetlerde 
teşekkül eden gecekondu mahallelerine, 

Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'nun, Denizcilik 
Bankası tarafından yolcu tarifelerine yapılan 
zamma dair olan soruları, soru sahipleri iki bir
leşimde hazır bulunmadıklarından, düştü. 

Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Boran'm, İs
tanbul'un 500 ncü Fetih Yıldönümünü kutlama 
programına dair Başvekilden olan sözlü sorusu, 
Devlet Vekili Celâl Yardımcı'nm talebi üzerine, 
gelecek birleşime bırakıldı. 

Trabzon Mebusu Cahid Zamangil'in, hayat 
pahalılığı ve memur statüsü ıslahatı hakkında 
Ekonomi ve Ticaret ve Maliye vekillerinden olan 
sözlü sorusu, kendisi bu Birleşimde de hazır bu
lunmadığından, düştü. 

Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Boran'm, ca
mi inşası maksadiyle kurulmuş olan derneklere 
yapılan yardımın miktarına ve Ankara Belediye 
hudutları içinde cami ve mescit sayısına dair 
Başvekilden olan sözlü sorusuna Devlet Vekili 
Celâl Yardımcı cevap verdi. 

Denizli Mebusu Baha Akşit'in, Kıbrıs Adası 
hakkında Hükümetimizin görüşünün ne oldu
ğuna dair Dışişleri Vekilinden sözlü sorusu, 

Sözlü sorular 
1. — Mard'in Mebusu Mehmet Kâmil Boran'-

m, 10 Kasım 1953 günü Meclis binasındaki bay
rağın tam çekilmesi sebebine dair Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Reisinden sözlü sorusu 
(3/1210) 

kendisi bu birleşimde de hazır bulunmadığın
dan, düştü. 

Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'un, Milletler
arası Halk Kredisi Beşinci Kongresi hâtırası ola
rak bastırılan posta pulları hakkında Başvekil
den sözlü sorusu, Devlet Vekili Celâl Yardımcı'-
nm teklifi üzerine, gelecek birleşime bırakıldı. 

Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Boran'm, 
Libya Devlet Reisine hediye edilen kılıç hak
kında Başvekilden*sözlü sorusu, Devlet Vekili 
Celâl Yardımcı'nın talebi üzerine, bir hafta son
raya bırakıldı. 

Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'un, Ankara 
Radyosunun 20 . 10 . 1953 Salı günü saat 13 teki 
haberler servisinde yaptığı neşriyata dair Başve
kilden sözlü sorusu, Devlet Vekili Celâl Yar
dımcı'nm teklifi üzerine, gelecek birleşime bıra
kıldı. 

Kars Mebusu Esat Oktay'ın, Ardahan - Po
sof yolunun ne zaman ikmal edileceğine dair 
sözlü sorusu, Bayındırlık Vekilinin talebi üze
rine, bir hafta sonraya bırakıldı. 

Gündemin diğer maddelerindeki sorulardan 
bir kısmı, soru sahipleri bulunmadıklarından, 
bir kısmı da ilgili vekiller hazır bulunmadıkla
rından, gelecek birleşime bırakıldı. 

2624 sayılı Kanun hükümlerine göre istih
dam edilen orta tahsil yardımcı öğretmenlikle
rinde geqen hizmetlerin, 5434 sayılı Kanunun 
geçici 65 nci maddesinde bahsedilen «Aylık üc
retli sürekli vazifeler» meyamnda bulunup bulun
madığının tefsirine mahal olmadığına dair Ge
çici Komisyon raporu üzerinde de görüşüldü. 

16 . XI . 1953 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere birleşime son verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri M'ebusu Çanakkale Mebusu 
Fikrî Apaydın Ömer Mart 

Kâtip 
Gazianteb Mebusu 

Ali Ocak 

2. — Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'm, ko
münizme veya propagandasına tevessül edenlere 
verilen cezalara, bu gibilerin ayrı bir höereye 
konulmasına ve komünizme mahsus bir ihtisas 
mahkemesi kurulması hususunda ne düşünüldü
ğüne dair sözlü sorusu Adalet Vekâletine gön-

Sorular 
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B : 5 16. ] 
derilmiştir. (6/1211) 

3. — Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'ın, Te
kirdağ'da dört aydır devam etmekte olan tahki
kat neticesine ve Malkara'da iller Bankasınca 
yapılan su tesisatına dair olan yazılı sorusunun 
cevap1 andırılmaması sebebine, Tekirdağ eski va
lisinin durumuna; Tekirdağ'ına 1952 senesi yar
dımından ayrılan tahsisli meblâğların ne şekilde 
sarf edildiğine ve Malkara Belediyesine tahsis edi
len paralarla yapılan işlerin neticesine dair söz
lü sorusu İçişleri Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/1212) 

4. — Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'm, ka
çak olarak satılmakta olan Amerika sigara ve si
garlarının bandrol ile »atılması hususunda ne dü-

2 . — HAVALE E 

Teklifler 
1. — izmir Mebusu Mehmet Aldemir ve Kü-

• tahya Mebusu ihsan Şerif özgen'in, Büyük Mil
let Meclisi 1953 yılı Bütçesinde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi (2/559) (Bütçe Ko
misyonuna) 

2. — izmir Mebusu Mehmet Aldemir ve Kü
tahya Mebusu ihsan Şerif özgen 'in, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Teşkilâtı hakkındaki 5509 sa-

1. — İsparta Mebusu Said Bilgiç'in, Türkiye \ 
Mîllî Talebe Federasyonu tarafından yabancı ! 
memleketlere tertiplenen seyahatlere ve Talebe i 

.1953 O : 1 
şünüldüğüne dair sözlü sorusu Gümrük ve T * 
kel Vekâletine gönderilmiştir. (6/1213) 

5. — Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'm, 
1952 - 1953 senelerinde Konya, Eskişehir, Ay
dın ve Tekirdağ vilâyetlerine yol, köy yolu, mek
tep ve içme suyu için ne miktar yardım yapıldı
ğına ve bu vilâyetlerde kaç kilometre Devlet 
karayolu inşa edildiğine dair sözlü sorusu Ba
yındırlık Vekâletine gönderilmiştir. (6/1214) 

Yazılı soru 
6. — Kars Mebusu Esat Oktay'ın, Kars'ta 

vilâyet bakımında olan bozuk yol ve. köprülerin 
işler bir hale gelmesi için ne düşünüldüğüne dair 
yazılı soru önergesi Bayındırlık Vekâletine gön
derilmiştir. (6/1215) 

yılı Kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi (2/560) (Bütçe Komis
yonuna) 

Takrir 
3. — izmir Mebusu Mehmet Aldemir ve Kü

tahya Mebusu ihsan Şerif özgen'in, 1757 sayılı 
Kanunun. birinci maddesini değiştiren 2507 sa
yılı Kanunun tefsiri hakkında takriri (4/376) 
(Bütçe Komisyonuna) 

Federasyonuna şimdiye kadar yapılan para yar
dımının miktarına dair Millî Eğitim Vekilinden 
sözlü sorusu (6/956) 

B Î R I N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,05 

REİS — Reisvekili Tevfik Heri 

KÂTİPLER : İhsan Gülez (Bolu), Ali Ocak (Gazianteb) 

3. — YOKLAMA 

RElS — Yoklama yapacağız efendim. j yoklama yapıldı) 
(Konya seçim çevresi mebuslarına kadar | REÎS — Oturumu açıyorum efendim. 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — SÖZLÜ SORULAR 

İLEN KAĞITLAR 
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B : 5 16.11 
REÎS — Said Bilgiç buradalar mı?. (Yok ses- I 

leri) 
ikinci defa bulunmadıkları için soruları düş

müştür. 

2. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, 
Kore Savaşı devam ettiği müddetçe asker gön
dermek mecburiyetinde olup olmadığımıza, bu 
münasebetle yapılan masrafların kimin tarafın
dan ödendiğine ve diğer devletlerin Kore'deki 
kuvvetlerinin miktarına dair sorusuna Millî Sa
vunma Vekili Kenan Yilmaz'ın sözlü cevabı 
(6/994) 

REÎS — Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki suallerimin sözlü olarak Millî Sa

vunma Vekili tarafından cevaplandırılmasını 
saygılarımla dilerim. 

Seyhan Mebusu 
Sinan Tekelioğlu I 

Kore Harbi daha senelerce devam ederse biz 
daima oraya asker göndermek mecburiyetinde 
bulunacak mıyız?. 

Kore'ye giden ve gidecek olan kıtaatımızın 
harcırah ve mesarifi saireleri Devletimizce mi, I 
yoksa Birleşmiş Milletler tarafından mı ödene- I 
çektir?. 

Nüfus ve yardım bakımından bizimle hem
ayar olan Birleşmiş Devletlere dâhil devletlerin 
Kore'de bulundurdukları kuvvetlerin miktarı ne
dir?. 

MÎLLÎ SAVUNMA VEKİLÎ KENAN YIL
MAZ (Bursa) — Sinan Tekelioğlu arkadaşımız, 
Kore Harbinin devamı müddetince oraya askei' 
gönderip göndermiyeceğimizi soruyorlar. 

Harbin devamı müddetince asker gönderece
ğiz. Bu keyfiyet Vekiller Heyetinin 28 . IV . 1952 
tarihli kararında sarahaten zikredilmiş bulun
maktadır. 

Kore'ye gönderilmiş olan birliklerimizin 
harcırah ve masrafları kimin tarafından verili
yor diye sormaktadır. 

Kore'ye gönderilen birliklerimize verilmek
te olan maaş, oraya kadar olan harcırah, hasta- I 
lıkları halinde yurda avdetleri icabedenlerin bu 
masrafları tarafımızdan ödenmektedir. 

Halen Kore'de bulunan birliklerin miktarı 
hakkında malûmat istemektedirler. I 
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Amerika takriben 260 bin, Güney Kore 235 

bin, îngiliz Tümeni 18 575 kişiden ibarettir. Bu
nun dışında olmak üzere Siyam, Filipin, Habe
şistan, Fransa, Kolombiya, Yunanistan, Holan-
da, Belçika devletleri de biner kişilik birer ta
bur halinde iştirak etmektedir. 

Mâruzâtım bu kadardır. 
SÎNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar, bu suali soralı aşağı yu'karı bir se
ne oldu. Her taraftan acaba bu sual ne mak
satla soruldu; gayesi, maksadı nedir bu ada
mın, dendi. Hattâ Rusya bile Sinan Tekelioğ
lu'nun sormuş olduğu suali radyolarına vere
rek, Hükümet niye cevap vermiyor diye^sordu-
ğu gibi, memlekette çıkan bir gazetenin mu
harriri de, benim bu sual takririme lütfen bir 
onbaşı vasıtasdyle cevap veriyor. Sinan Teke
lioğlu, gazeteye yazı yazan bu muharrir ıkadar 
vatanını sever ve vatanını müdafaa eder, o ya
zıyı yazan paşadan daha çok vatanını düşünür. 

Benim bu işi kürsüye getirişimden maksat 
ve muradım Hükümetime yardımdan başka bir 
şey değildir. Hiç şüphe yoktur ki, bizim Dev
letimiz aşağı yukarı ikinci Umumi Harbden 
beri büyük bir ordu beslemektedir. Bu ordu
nun masrafını sırtına almış olan milletin gay
reti kendi ^etrafını çember altına almış olan ko
münist tehlikesinden vatanı kurtarmak maksa
dına matuftur ve bundan baş'ka hiçbir şey de-
ğıildir. Komünist idaresinin, yani Türk Mille
tinin en büyük düşmanı olan Rusya'nın karşı
sında, Türlk ordusunun ne şekilde hareket et
mesi lâzım geldiğini bunların bilmesi dcabeder-
iken, bir milletvekilinin sorduğu sual üzerine; 
«Vay niçdn Kore'ye as'ker gönderilmiş vay bil
mem ne olmuş gibi» neşriyat yapmaları ve mem
leketimizde bir şuriş çıkarmak istemiş olmasın
dan başıka bir şey değildir. 

Biz, Rusya ve peyklerinin ortaya attıkları 
propagandaları nazarı dtdbara almış olsa idik 
şimdiye ıkadar Türk Milletinin hali nice olurdu? 

Biz yapılan düşman direktifleri dairesinde 
hareket >etm>ediğimiz içindir ki, memle'ketimizde' 
yapılan seçimde milletin idareyi eline alarak 
arzu ettiği 'kimseleri ve partiyi seçerek buraya 
getirmiştir. 

Rusya'nın anlaması icabeder ki, iş böyle
dir, maalesef anlıyamamıştır, onlar memleketi 
karıştırmak istemişlerdir. Biz diğer parti ikti
darda iken Avrupa'nın bize ıkarşı almış oldu-
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ğu vaziyeti yakînen biliyorduk. Ruslar bizden 1 
3 vilâyet istediler o vakit Hükümet Anuerika-
dan sormuştu: Bize yardım ieder misiniz 1 «Eğer I 
muharebede ehliyet ve liyakat gösterirseniz 
yardım ederiz» demişlerdi. Yani sdz harbe gi
rerseniz, Rus ordusu sizi ortadan kaldırdıktan 
sonra biz de düşünürüz demek istemişlerdi. 

Arkadaşlar, Amerika'dan 'alınan yardımın 
yegâne sebep ve saikı Demokrat Partinin ikti
dara gelişi, millet iradesiyle Ikurulmuş olan 
Hükümetin idareyi ele almış olmasıdır. îşte bu 
Hükümet hiç kimseye sormadan Kore'ye diğer 
mdl'letlerden daha yüksek miktarda, 5 bin ki
şilik bir ıkuvvet gönderdi ve bu kuvvet dün
yanın 'takdirlerini (kazandı. Bu suretle Ameri
ka ; «Eğer ehldyet ve liyakat gösterirseniz size 
yardım ederiz» demişti. Bâz demokrat idare
mizin (kudretli ve yerindeki karariyle gönderi
len kuvvetin muvaffakiyetidir ki, Amerika'yı 
bize yardımlarını esirgememeye mecbur 'etti. 
'Benim bu suali sormaktaki maksadım şudur: 

Biz dünyada hiçbir devletin vermediği ka
dar bir kuvvet tefrik ettik. NATO'nun idare
sinde bulunan, Atlantik Paktına dâhil olan dev
letler, her türlü yardımdan bizden fazla müste
fit oldukları halde maalesef bizim kadar ne 
NATO 'ya asker verebilmişler, ne de Kore 'ye gön
derebilmişlerdir. Bizim NATO Komutanlığında 
en büyük kuvvetin sahibi olarak yüksek rütbeli 
bir kumandanımız yoktur. Ben Amerika yardımı
nı biraz daha artırsın diye bu takririmi vermiş bu
lunuyorum. Eğer bu yardım çoğalırsa bizim or
dumuz daha çok inkişaf eder. Hiç şüphe yok 
ki, Kore'de çarpışan kuvvetler içinde bizim ne
fer ve subaylarımız diğer devletlere ait ordular
dan daha az maaş almaktadırlar. Binaenaleyh, 
Amerika'nın, oradaki kıtalarımızın orada bu
lundukları müddetçe infak ve iaşe etmesini ve 
maaşlarını da kendi ordusuna yakın bir hadde 
çıkarmasını istemek suretiyle Hükümetimizi 
takviye etmek gayesiyle bu kürsüden (Ameri
ka'ya) hitap ediyorum. 

Arkadaşlar, bizim ordumuz son derece fe
dakâr ve kahraman olmakla beraber son dere
cede tahammüllüdür. Bu tahammüllü orduya 
yapılacak olan yardım; bütün dünyanın hür
riyet ve istikbalini kurtaracak olan bir millet 
ordusuna çok sayılamaz. Gazetedeki yazıyı ya
zan o paşaya cevap veriyorum; o, Hükümetten 
evvel bana cevap veriyor. Güya ben Devletin | 
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siyasetini bilmiyormuşum, siyaset ordudan ha
riç değilmiş. 

Bir onbaşı bana cevap veriyor ve diyor k i : 
« Sen Adana'da kendini paşa diye ilân etmiş
sin. Böyle olmakla beraber sen Devletin siya
setinden bihabersin ». Bu paşa bir zamanlar Çu
buk ' ta Halk Partisinin propagandasını yapmak 
üzere giden ve yolda otomobili devrilerek zan
nedersem bir neferin de ölmesine sebep olan ve 
kendisi de sakatlanarak Amerika'ya tedavi 
için gönderilen ve hattâ malûl maaşı alan bir 
paşadır. îşte bu paşa şimdi, güya bana cevap 
veriyor. Adı Kerkük'lü Hakkı Paşadır. Fil
vaki bu kürsüden şahsiyattan bahsedilemez, 
fakat bir mebusun Büyük Millet Meclisinde 
sormuş olduğu bir suale bir gazetede de cevap 
verilemez. O suale muhatap olan alâkalı vekil 
cevabım verir. Benim burada söylediğim eğer 
vatana ihanet derecesinde. ise ve bunu da va
tanperverliğe uygun bulmazsa muharrir o za
man eline kalemi alır, ona gazetede cevap verir 
ve kendisinin vatanperverliğini bu suretle is
pat etmiş olur. Çünkü; bu gazete orduya da-
dağıtılıyor. Bunu bütün ordu mensubini oku
duğu için ben şimdiden bu kürsüden bütün or
duya vaziyeti duyuruyorum, Sinan Tekelioğ-
lu hiçbir, zaman Kerkük'lü Hakkı Paşa kadar 
kahraman değildir. (Bravo sesleri). 

MÎLLÎ SAVUNMA VEKÎLÎ KENAN YIL-
MAZ (Bursa) — Muhterem arkadaşlar; Sinan 
Tekelioğlu' arkadaşımızın beyanatı arasındaki 
kir roktaya temas etmek zaruretini hissediyo
rum; 

Arkadaşımız buyuruyorlar ki : Amerikalı
lar bu Türk birliğinin oradaki fedakârlığı ne
ticesi, bize daha fazla yardım yapmalıdırlar 
diyoî. 

Hükümetiniz, Kore'deki birliğimizin savaş
lara iştirakini Amerikan yardımından tama
men ayrı olarak mütalâa etmektedir. (Alkışlar). 

Binaenaleyh biz orada yardımı arttırmak için 
savaştığımız gibi öyle bir maksat da gütmüyo
ruz. (Bravo sesleri, alkışlar). Arkadaşımızın bu 
husustaki beyanatını sadece bir temenniden iba
ret telâkki etmek isterim. 

Diğer hususlar üzerinde fazlaca tevakkuf 
edip sizi rahatsız etmek istemezdim. Filhakika 
arkadaşımızın takriri üzerinde yurt içinde bâzı 
neşriyat olduğu gibi ecnebi radyolarda, bilhassa 
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demir perde gerisi radybîâWhdâ bÜndaft istttalfe j 
edilmek istenmiştir. Buna dair ne§rî^at hYevdût-
tur; fakat sizi fazla ranWfîsiz etmemik îçin b nok
taya temas etmiyeceğim. ^Alkışlar). 

3. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun, 
Gülhane Tıp Akademisi Başhekimi hakkında 
iddia olunan suiistimal işinin doğru olup olma-
dtğma ve Akademi çevrelerinde vâki diğer dedi
kodulara dair sorusuna Millî Savunma Vekili 
Kenan Yilmaz'm sözlü cevabı (6/996) 

2 . IV . 1953 
T. B. Millet Meclisi Tüksök Başkanlığımı 
Tıp Fakültesi asistanlarından H r doktorun 

adını taşıyan makine yazısında hulasaten Gül- ! 

hane Tıp Akademisi Müdürü (Bâşîıekimî) ilim 
müessesesini bir pansiyon haline getirdiğini, ken- I 
dişi ailesi ve çocuklariyle köpeğiyle müdüriyet 
binasına yerleştiğini, hastalara tahsisi edilen ye
meklerin nefislerini ayırtarak yediklerini ahbap
larını da kantinden ikramladığinı, bezik biriç 
partileri çevirildiğini, nefîs şarkılarla kabare La-
line getirildiğini, hizmet edenlerin maiıgayi geç
tiğini, elektrik havagazı masrafını karşılamak 
için stajyerleri müesseseden çıkardığını, kayin 
validesini masraftan kurtardığını, fazını okıîla 
Devlet cipiyle yolladığını, yazının kopyasının 
bâzı mebuslara takdim edildiğini yazmıştı; Şim
diye kadar neticesini bekledim. 

22 . 1 . 1953 tarihli Atom Gazetesinin Sa. 
2. Sü. 3 aynı mealde Tblr ihbarım da yakında 
okudum. 

19 . XI . 1952 günlü istiklâl Gazetesinin 
Sa. 1; Sü 5 de Gülhane hastanesinde ameliyat 
yapılamıyor başlıklı kalorifer tesisatı yenilen- J 
mek üzere sökülmüş mütaahhit radyatör ve boru 
temin edememesinden kurulamamıştır. 

18 . I I I . 1953 günlü Demokrat Ankara Sa. 
2. Sü. 6 Gülhane hastanesinde doktorlar've has
talar kahve çay içmekten menedildiler başlıklı 
Tıp Akademisitie bağlı Gûlhaiıe Hastatiesinde 
çok garip bir emrin tatbikine girişilmiştir. 

Hürriyet gazetesinin 28 . I I I . 1Ö53 günlü 
sa. 5. sü. 1 Akademi Çevrelerinde Huzursuzluk 
başlıklı yazıları görüp dedikoduların kesilmedi
ğini anlayınca şahsıma yazılalı Atom gazetesin
de yayınlanan başhekim hakkında iddia olunan 
suiistimal işini sormak zaruretini hissettim. De
dikodular sona ermek için akademideki doktor- | 
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îâr dinlenerek tahkikat yapılmış mıdır? iddia
nın doğruluğu veya sübut bulmaması hususunda 
dedikoduyu işitenlerin tenevvür etmesi lâzım
dır. Sayın Millî Savunma Vekilinin İçtüzüğün 
149 ncu maddesine göre sözlü olarak cevaplan
dırılmasına delâlet buyurulmasını saygı ile rica 
ederim. 

Malatya Mebusu 
Nuri Ocakcıoğlu 

REİS — Millî Savunma Vekili. 
MÎLLÎ SAVUNMA VEKÎLÎ KENAN YIL

MAZ (Bursa) — Muhterem arkadaşlar, Nuri 
Ocakcıoğlu arkadaşımızın vermiş olduğu takrir 
üzerine gerekli tetkikat yapılmıştır. Filhakika 
Gülhane Akademisi müdürü olan ve halen İstan
bul'da Birinci Ordu Başhekimliği vazi
fesini yapan General Ekrem Sadi Ka
vur 5 Eylül 1952 tarihinden 5 Aralık 
1952 tarihine kadar Gülhanede ayrıl
mış olan birkaç odada ailesiyle birlikte ikamet 
etmiştir. Kendisine Namıkkemal mahallesinden 
bir ev tahsis edileceği vadedilmiş fakat bu evin 
boşalmasına intizaren orada ikameti ihtiyar et
miştir. Velev birkaç ay gibi kısa bir zamana in
hisar etse dahi Devlete ait bir binada ikamet 
etmiş olması keyfiyeti kanuna aykırıdır. Bun
dan dolayı hakkında tahkikata başlanmış, bu
nun devamı için 'emir verilmiştir. Tahkikat ne
ticesine göre kanunen icabeden muamele yapıla
caktır. 

Diğer taraftan; Gülhanedeki doktorların 
çay ve kahve içmekten menedildiği hakkında
ki havadis doğru mudur, deniyor. Doğrudur. 
Bu'şekilde bir emir verilmiştir. Fakat bu me
sai saatlerine inhisar etmek kayıt ve şartiyle-
dir. Fakat Gülhane Müdürü oradan ayrılmce 
vermiş olduğu bu emir de kıymet ve itibarını 
kaybetmiştir . 

ıGülhanede ameliyat yapılamıyormuş, deni
yor. Filhakika kalorifer tesisatının ıslahı sıra
sında ameliyat salonu birkaç gün kuliamTİama-
ımıştır. Fakat yapılması gerekli ameliyat baş
ka bir odada yapılmış ve hastaların sıhhati ba
kımından her hangi bir endişeyi mucip bir ha~ 
aretet olmairiıştır. 

'Soruda; akşamlan birtakım eğlentiler ter
tip edilmekte olduğu söylenımeıktediır. Bu ta
mamen ayrı ve onların aile hususiyetlerine ta
allûk eden bir haldir. Bu itibarla bu hususta 

— « 4 — 
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bir tahkikat yapılmamıştır ve böyle bir tahki- ı 
kata da hakkımız yoktur. j 

Yukarda arzetmiş olduğum tahkikatın ne
ticesi hak ve hakkaniyeti tebarüz ettirmiş ola
caktır ve buna göre gerekli kanuni muamele 
yapılacaıktır. (Soldan bravo sesleri, alkışlar), i 

REİS — Nuri Ooaıkcıoğlu. 
NURÎ OCAKCIOĞLU (Malatya) — Muhte- j 

rem arkadaşlar; benim şahsan bu mevzu hak
kında bildiklerim yoktu. Aldığım mektuptan 
iki ay sonra sorumda yazılı hususları Atom ve ( 

sair gazetelerde de görmüştüm. Hakikat mey
dana çıksın, herkes tenevvür etsin, suç varsa 
suçlu, yoksa muhbir ceza görsün diye bu soru
yu vermiştim. Vekil, tahkikat da yapıldığını ' 
söyledi. 

Çay, kahve işine ıgelince; bu beni alâkadar J 
ı t tmes. I 

Sayın Vekile, verdikleri izahattan dolayı te- j 
şekkür ederim. (Alkışlar). j 

4. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri îşeri'nin, 
Bandırma'daki askerî birliklere 1952 senesinde 
mütaahhit tarafından verilen koyun etinin şart
nameye aykırı olduğu ve muayene komisyonu
nun vazifesini suiistimal ettiği hakkındaki şikâ
yetler dolay isiyle tahkikat yapılıp yapılmadığı
na dair sorusuna Millî Savunma Vekili Kenan 
Yılmaz ve Başvekil Adnan Menderes'in sözlü ce
vapları (6/1002) 

RBÎS — Ali Fahri îşeri buradalar mı? (Bu
rada, sesleri). 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
1952 yılı içinde ikisi bir güne tesadüf eden 

Cumhuriyet ve Kurban Bayramlarında Bandır
ma'da 50 nci Piyade Alayı ile 6 ncı Uçaksavar 
alaylarına mütaahh'idi tarafından verilen koyun 
etlerinin şartnameye aykırı olduğu ve mukavele 
mucibi evsafı da katiyen tutmadığı hakkında 
iddia ve şikâyetler vâki olduğu, muayene komis
yonunun mukavele ve şartname hükümlerine ria- j 
yet etmediği, vazifesini ihmal veya suiistimal et
tiği görülmüş ve yazılı olarak şikâyetler edilmiş
ti. Bu hususta tahkikat ve takibat yapılmış mıdır? 
Mesul olanlar ve tecziye edilenler var mıdır? ı 

Bu sorularımın sözlü olarak Büyük Millet 
Meclisi kürsüsünden Muhterem Millî Savunma | 
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Vekili tarafından cevaplandırılmasını rica ede
rim. 

Balıkesir Mebusu 
Ali Fahri îşeri 

MÎLLÎ SAVUNMA VEKÎLÎ KENAN YIL
MAZ (Bursa) — Muhterem arkadaşlar, Aİi 
Fahri îşeri arkadaşımızın takriri üzerine gerek
li tetkikatı yaptırdım. 

Zafer ve Kurban Bayramı münasebetiyle ef
rada koyun eti verilmesi taahhütname icabından 
bulunuyormuş. Ve şartnamelerde de erkek koyun 
eti verileceği yazılıdır. Fakat mütaahhit kâfi 
miktarda erkek koyun eti bulamad.ğı için dişi 
koyun eti vermiştir. Bunun mahzuru olup olma
dığı mahallî Veteriner Müdürlüğünden sorulmuş, 
mahzuru olmadığı cevabı alınmış bu suretle kıs
men erkek, kısmen dişi koyun et'i verilmiştir. 
Bundan başka % 80 koyun ve % 20 nispetinde 
sığır mubayaa edilmiştir. Sebebi de kâfi miktar 
koyun eti bulunamamasmdandır. Mütaâkıp gün 
yani hemen ertesi günü koyun eti mütaahhitten 
alınarak efrada yedirmiş bulunuyorlar. Esasen 
dişi koyun eti ile erkek koyun eti arasında fiyat 
farkı da yokmuş. O sıralarda her ikisinin fiyatı 
220 kuruştan ibaret bulunuyormuş. Binaenaleyh 
bu şekilde bir et verilmiş olmasından dolayı Dev
letin maddi bir zararı vâki olmamıştır. Bilâha-
ra bu eti tesellüm eden yedek subay ile 'iaşe su
bayı hakkında tahkikat icrasına tevessül edilmiş
tir. Yedek subay terhis edildiği için ifadesinin 
alınması bakımından zaman kaybına sebebiyet 
verilmiştir. Diğer taraftan yüzbaşı da öğretim 
görevlisi olarak Afganistan'a gittiği için ifade
sini almak mümkün olamamıştır. Mahalline ya
zılmıştır, istinabe suretiyle ifadesi alındıktan 
sonra tahkikat neticesine göre mesuller varsa, 
tecziyesi cihetine gidilecektir. Maddi bakımdan 
Devlet her hangi bir zarar görmüş değildir. 

REÎS — Ali Fahri îşeri. 
ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir)) — Muh

terem arkadaşlar; benim partiden ihracıma ka
dar giden sorulardan birisi de budur.. (Gülüş
meler. Oooo sesleri) Bakınız arkadaşlar, hakikat-
lar konuşuyor; bu, mahallinde tutulan zabıttır, 

50 nci Piyade Alayı 
Koyun etleri hakkında : 
30 Ağustos 1952 Cumartesi günü saat 18,30 

da 50. Piyade Alayı kışlalarındaki mutfakta tu
tulan zabıttır. Saat 18,30 da 31,5 reis koyun 
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alınmış, 539 kilo gelmiştir. O günkü istihkak 539 
kilo olup 21 kilosu sakatat farkı olarak tenzil 
ve 518 kilo üzerinden kabul edilmiştir. Etlerin 
kafaları tamamen göğdeler üzerindedir. Akci
ğerleri, yürek, bumbar, kalın ve ince bağırsak
ları tamamen etlerin içlerindedir. Dalak, sidik 
keseleri içlerindedir. Etler marya, sağmal koyun 
olup yalnız iki adedi erkektir. Maryaların ye-
linlerinden süt ile irin çıktığı görülmüştür. Ka
raciğerleri yoktur, sorulduğunda, mezbahada 
baytar tarafından çürük, dertli olduğu görülmüş 
ve imha edilmiştir, denilmiştir. 30 Ağustos 1953. 
İşbu zabıt mahallinde tesbit edilerek tutulmuş
tur. 

İmzalar ; 50. Piyade Alayı Nöbetçi Âmiri 
Binbaşı Ferit Mengü, Nöbetçi Yüzbaşı Hüseyin 
Ergin, Nöbetçi Yüzbaşı Salih Severcan, mutfak 
onbaşısı Hüseyin İşler, 3. Bölükten îhsan Altun-
cu, ismail Alpman, Ali Fahri. 

Bamiırma 'da 6. Uçaksavar Alayında 30 Ağus
tos 1953 tarihinde Cumartesi günü saat 18 i 10 
geçe mutfakta koyun etleri hakkında tutulan za
bıttır. Aynı tarihte 228 kilo yerine 40 kilo nok-
saniyle, 188 kilo olarak mütaahhit tarafından ve
rilmiştir... 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — İşitmiyoruz; 
anlamıyoruz. 

ALİ FAHBİ İŞERİ (Devamla) — Kusura 
bakmayın arkadaşlar, dişlerimden rahatsızım. Bu, 
bir senelik dâvadır, eğer bu takip eçülseydi, bu 
adam ceza görseydi, bunu soru olarak buraya 
getirmezdim. Hususi soru verdim, hiç bir netice 
çıkmadı. 

Etlerin kafaları üzerinde olup dişsiz; sağmal 
koyun olduğu yelinlerinden süt ve irin çıktığı 
görülmüştür. Sakatat olarak dalak, sidik kesesi, 
yürekleri, akciğerleri, uykuluk, kalın ve ince 
bağırsakları tamamen içindedir. Yalnız işkembe 
ile ayakları yoktur. Diğer sakatat da tamamen 
içlerinde mevcuttur, ve et yerine kabul edilmiş
tir. Gövdelerden iki baş kesilmiş, kantin terazisi 
ile veznedilmiş birisi 2,400, diğeri 2,600 gram 
gelmiştir. Bunlar da et yerine kilosu kilosuna 
kabul edilmiştir. Yalnız bir yarım karaciğer 
mevcuttur, böbreklerin çoğu yoktur. 

İmzalar : 6. Uçak Alayı Topçu Subayı Üst-
teğmen Ekrem Kantarcıoğlu, mutfak onbaşısı 
Aziz Bulut, İhsan Altuncu, İsmail özalpman, Ali 
Fahri. 
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Arkadaşlar; askerî birlikleri teftiş edeceğim 

diyerek, «Buralarda hırsızlık oluyor, hep subay
ların evlerine öteberi gidiyor» diye kendi sorup 
kendi cevabını verdiği halde, bununla da iktifa 
etmiyerek «Benim bilmediğim neler varsa, kork
madan onları da söyleyin» gibi yersiz, sebepsiz 
hareketlerde bulunuyorlar. 

Benim Parti Genel Kuruluna verdiğim so
rulardan . birisi de budur. Tenezzül edip cevap 
bile verilmedi. Şimdi bakınız iftiralara, tertip 
edilen fırıldaklara.. (Soldan, öyle şey yok ses
leri, şiddetli gürültüler). 

MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Bu par
tide kimse fırıldak çevirmez. 

ALİ FAHRİ İŞERİ (Devamla) — Zaten 
bu partiyi siz ve sizin gibiler yıkacaksınız. (Sol
dan, gürültüler). 

Arkadaşlar, Bandırma'da askerlere hindi sat-
tırılmaktadır. Levazım subayı hindileri hususi 
olarak, Cumartesi günü çarşının ortasında iki 
üç askere vermiş, alış veriş yapıp sattırmıştır. 
Bugün memleketin mukadderatını eline almış 
olan çok muhterem arkadaşlarım; hakikatlan 
ve yapılan suiistimalleri delilleriyle ispat ede
rek, olduğu gibi huzurunuza getiriyorum. Ma
alesef ya ikna edemiyorum ve yahut bildikleri 
halde haklarında bir muamele yapılmıyor. 
Çünkü yalan ifadelerle ve sahte müfettiş ra-
porlariyle bütün hakikatlar tersine gösteril
mekte ve bunlara icranın ıen yüksek makamları 
inandırılmakta, bir zamanlar bu memlekette 
tatbik yeri bulan bu zihniyet olduğu gibi ma
alesef devam etmektedir. Çünkü bu gibi kim
seler bilâvasıta veya bilvasıta yüksek makam
lara hulul etmesini bildikleri için yapılan suiis
timalleri bu suretle kapattırabilmek hususun
da çok mahirdirler. Bugün de birbirlerini ko
ruma zihniyeti başta gelmektedir. 

REİS —Sorunuzun tamamen dışına çıkıyor
sunuz. ıSorunuz dâhilinde 'konuşmanızı size ih
tar ediyorum efendim. 

ALİ FAHRİ İŞERİ (Devamla) — Arkadaş
lar, 29 - 30 Ağustosta iki bayram bir araya gel
miştir. Hem Cumhuriyet ve hem de Kurban 
bayramları. İki bayramda mütaahhidin her iki 
bayram için ayrı ayrı koyun eti vermesi icabe-
derken bir defa koyun eti vermiştir. Halbuki 
askerî et tayınatı şartnamelerinde bilûmum Tür
kiye dâhilinde dinî ve millî bayramlarda as
kere koyun eti verilir, denilmektedir. İşte Ban-
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dırmadaki askerî birliklerin şartname ve mu
kaveleleri budur. (Yeter, yeter sesleri). Bu
yurun, şartname de budur. Ayrıca sığır eti 
şartnamesinde ise zaruri hallerde burma sığır 
eti verilir, diyor. Yani koyun eti bulunmadığı 
yerlerde. Buna dahi bir zamanlar riayet edil
memiştir. Erkek burma yerine daima dişi ko
yun eti verildiğini simdi okuduğum zabıtlarla 
ispat etmiş oluyorum. Artık kısa keseceğim. 

Arkadaşlar; saym Bakana çok teşekkür ede
rim. Onun zamanında olmuş değildir. Birkaç 
Bakan değişti. Fakat o adamlar yine yerli ye
rinde oturuyor. Bir tanesi, alay kumandanı. 
orada kireç ocağı işletiyor, bu yüzden köylü
nün meralarını, ekinlerini kuruttu. 

Diyorlar ki, erkek koyun bulamamışlar. Hal
buki Kurban Bayramı dolayısiyle her taraf 
kurbanlık koyun ile dolu idi. 

Bu, partiyi, iktidarı yıkmaktır. Günahtır 
günah. Dün olduğu gibi bugün de erbabı fazi
lete kıymet veren yok, yok. 

REİS — Millî Savunma Vekili. 
MÎLLÎ SAVUNMA VEKİLİ KENAN YIL

MAZ (Bursa) — Muhterem arkadaşlar, Aid 
Fahri İşeri 'arkadaşımız evvelden hazırlamış ol
duğu yazıları okuyup ikmal etmek maksadiyle 
olacak ki benim mâruzâtımı nazarı dikkate al
madan evelce hazırladıklarını Huzuru Âlinizde 
okumuş oldu. Ve görüyorum iki, içersinde su
al takrirlerinde mevzuubahis ölmıyan hususla
ra da temas etmektedir. Hindd ve saireden bah
sediyor ki, bunlar hakkında takrîrinde bir 
kayıt yoktur. 

İşin tahkikat safhasına intikal ettiğini, neti
cenin kanuni hükümler dairesinde hal ve intaç 
edileceğini arzettim. Kendilerine ihbar edilmiş 
olduğu veçhile dişi koyunların sütlü olduğun
dan veyahut sakatatın kabul 'edildiğinden fdlân 
bahsediyorlar. Halbuki yapılan tahkikat neti
cesinde kısır dişi koyunların verildiği anlaşılı
yor. Sakatat da et yerine verilmiş değildir. Bu 
cihet de bugüne kadar yapılmış olan tetkikat 
ve tahkikatın neticesinde tebeyyün etmiştir. 
Tahkikat sona ermiş değildir. Arzettiğ&m. gdbi 
şahıslardan birisi Afganistan'a gitmiş, diğeri 
de terhis edilmiştir. Tahkikatın neticesine gö
re kanunen ne yapılmak lâzımgelirse bunu 
yapmakta asla tereddüt etmiyeeeğiz. Arkada
şımız bu noktayı ele alarak oradaki subayların, 
kumandanların gelişi güzel hareket ettilklerin-
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den bahsediyor kd, bu itham yersiz, 'mânâsız ve 
ağır bir ithamdır. Bunu da her halde arkada
şımız çok dnce bir 'tetkikten ve tahlilden geçir
meden söylemiş olması lâzımgelir kanaatinde -
yim. Tekrar arzedeyim iki, tahkikatın sonuna 
göre muamele yapılacaktır. 

Başka mâruzâtım yoktur. 
REİS — Ali Fahri İşeri. 
ALİ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlar, bir şeyi açıklıyacağım. 
Sakatat deıni!leaı şeylerin 'hepsi şartnamede 

vardır. Yalnız mukavelenamede deniliyor ki, 
sakatattan hiçbir şey alınmaz. Etten başka 
hiçbir şey alınmıyacaktır. Kafa, gövde ayrı 
olu;r. Koyunda karaciğer olursa et fiyatına na
zaran yarı yarıya kabul edilir. Sığır olursa 
- dana dâhil - üçte bir kabul edilir. Burada ise 
kurban derisi teslim eder gibi bağırsakları dahi 
etin içine konulmuştur. Hususi olarak yuttu-
rulmuştur. Bu işin iç yüzünü söylemiyorlar. 
»Komisyondaki adamların hepsi beleş birer kur
ban almışlardır. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Konuşmak istiyorum. 

REİS — Buyurun. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Muhterem arkadaşlarım, hepinizin vic
danlarınızın üzerinde ittifak edeceği bir nokta 
var ki, o da, suçlu bir kimsenin kendi fiilinin 
akibetlerinden ceza görmesidir. Ali Fahri İşe
ri arkadaşımızın, her hangi mektum kalmış bir 
suiistimali ortaya çıkarmak hususunda, millet
vekili olarak, sarf ettiği gayreti tebcil etmek ye
rinde olur. Fakat öyle zannediyorum ki, bu va
zifesini yaparken, sözlerimin başında vicdanla
rın emri olarak işaret ettiğim hususun hudut
larını aştı. İfadeleri, birçok subaylarımızı, ku
mandanlarımızı, isim tasrih etmeden, hindi bes
liyor, kurban paylaşıyor, et suiistimaline iştirak 
ediyor gibi sözlerle, umumi olarak, uçaksavar 
alayını veya her hangi bir subaylar topluluğunu 
itham altında bırakıyor ki, bu katiyen doğru de
ğildir... 

ALİ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Yalnız 
komisyondaki beş kişi. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — İfadeleri, şayet varsa, suçu işliyenden 
gayrılarınm da itham ve isnat altında bulunma
larını intaç edecek bir hücum tarzı teşkil eder. 
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Ben, bunun katiyen doğru olmadığına ve umumi [ 
olarak söylenen sözlerle, bir zümrenin, bir kit
lenin toptan itham altında bulundurulmasına 
vicdanlarınızın rıza göstermiyeceğine kaniim. 
Ali Fahri tşeri arkadaşımızdan, milletvekilliği 
vazifesini yaparken bir cesur adım daha atarak, 
hindi besliyenlerin, koyun, kurban paylaşanların 
kimler olduğunu bu kürsüden sarahatle ifade 
etmesini rica ederim. Bu takdirde ve kanunun 
gösterdiği yollardan yapılacak tahkikat netice
sinde suç sübut bulursa, hiçbir kimsenin işle
diği bir fiilinden dolayı cezasız kalmıyacağma 
emin olabilir. 

Murakabenin açık olduğu, her işin, hattâ 
bir yerde 20 - 30 koyunun ve bunların bağır
saklarının, karaciğer ve ve akciğerlerinin pay
laşıldığının dahi bu kürsüden konuşulduğu bir 
devirde suiistimal mevzuubahis olamaz. Bu kür-

i l 

sünün kapalı olduğu, murakabenin cereyan et
mediği zamanlarda birçok şeyler olabilirdi. Fa
kat bunların hiçbiri bugün artık tekerrür ede
mez. 

Bir cemiyetin içinde elbette kanunları kötü
ye kullanan insanlar bulunacaktır, elbette, kendi- . 
lerine verilen salâhiyetleri kötüye kullananlar 
çıkacaaktır. O cemiyet eğer sıhhatli ise, cemiye
tin nizamı da yerinde ve ayakta durabilecek bir 
kıvamda ise, bütün bu kötü istimallere, salâhi
yetleri kötüye kullanmalara karşı cemiyetin ken
disini müdafaa cihazı harekete gelir ve bütün bu 
suçların cezasını tâyin ve tesbit eder. Bugün iş
te, cemiyetimizin bu reaksiyonlarının tamamiy-
le işlediği, âmme hizmetlerinin ifasında dürüst 
hareket edilip edilmediğinin açık olarak mura
kabe ile meydana çıkabileceği bir sistemin için
deyiz. 

Ali Fahri îşeri arkadaşımız burada büyük bir 
heyecan içinde konuştular, vatan elden gidiyor 
gibi büyük bir heyecana kapıldılar. Kendisi
nin suiistimal ortalığı istilâ etmiş gibi bir veh
me kapıldığını görüyoruz. Tahmin ve aynı za
manda temin ederim ki, bu memlekette, bu ce
miyetin içinde, âmme hizmetlerinin görülmesin
de dedikleri gibi kanunu kötüye kullanmalar ve 
dedikleri neviden meseleler mevcut değildir di
yemem, fakat başka cemiyetlerde, başka millet
lerde görülenlerin yüzde nispetinden mutlaka 
çok daha azdır. Bu işlerin memleketimizde çok 
daha temiz olarak cereyan etmekte olduğunu, 
kendisinin rahat etmesi ve vehminden kurtulma- ; 
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sı için, arzetmeyi kendime bir vazife bilirini. (Al
kışlar) . 

ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Muhterem 
arkadaşlar, bunların isimleri Kurmay Başkanlı
ğında 4a, alâkalı makamda da var. Bunlar hak
kında tahkikat yaptım, sordum, bana vrilen ce
vapları da okudum, fakat asla tatminkâr değil
dir. Olanlar oldu, hepsi örtbas edildi. 

Sayın Başbakandan rica ediyorum, işin ba
şında bulunuyorlar, ben kendisine soruyorum, 
tedbirlerini alsınlar. Ortaya bir vehimle çıkmı
yorum. Biz buraya milletin reyiyle geldik, ma
suniyetini yüklendik; elbette arıyacak ve sora
cağız. Yemin ettik. 

Baştaki emir verse de kuyruk başını dinle
miyor. Kusur bu yavrum. 

Arkadaşlar, Yüksek Mec'isin çıkardığı ka
nunların harfiyle, hakkiyle tatbik edilip edil
mediği, yine Yüksek Meclisin verdiği milyonlar
ca paraların tahsislerin hakiki yerlerine sarfe-
dilip edilmediği, suiistimallerin olup olmadığı 
hakkında kontrol ve murakabe etmek her mil
letvekilinin en başta gelen vazifesi değil mi?. 
Biz burada yemin etmedik mi?. Üzerlerimize al
dığımız kndsi vazifenin mesuliyetini de takdir 
edersiniz. îşte ben de kanunun verdiği bu yet
kilere dayanarak söylüyorum. (Îsim ver sesleri) 
Yalnız Başbakan vazifesini yapsın (îsim ver ses
leri) isim veripte adamları astırayım m i l Ko
misyondaki beş kişi... 

REÎŞ, — Başvekil Adnan Menderes 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan

bul) — Muhterem arkadaşlarım, ben arkadaşı
mız Ali Fahri işeri'nin vehmini ve heyecanını 
azaltmak maksadı ile 'konuşmuş olmama rağ
men kendisini bilâkis daha fazla heyecana 
kaptırmış olduğunu görmekten cidden müteessi
rim. Tekrar kendilerine söyliyeyim ki: bu de
rece heyecana kapılmanın asla yeri yoktur ve 
söyledikleri, soru mevzuu yaptıkları mesele bu 
derece heyecana mütehammil değildir. 

Kendisinin milletvekilliğini yapmasına, mu
rakabe hakkını kullanmasına mâni olan, aman 
ağzını tutsun diyen varmış gibi konuşuyor. 
Böyle birşey yoktur. Kendisi istediği muraka
beyi yapabilir, istediğini söyliyebilir, hattâ bu 
vazifesini daha da ileriye götürebilir. Bunu 
kendisinden rica dahi ettim. Fakat, aynı za
manda umumi olarak konuşmamasını, koyun-
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lan paylaşanların kimler olduğunu söyleme
sini de rica ettim. Halbuki kendisi tekrar bu 
kürsüye geliyor, yine sarahatle konuşuyor. 
Yalnız sanki kendisini milletvekilliği vazifesi
ni ifadan menedenler varmış gibi haykırıyor. 
Çok rica ederim, insaf buyurulsun da milletin 
en yüksek kürsüsünü, kendi şahsi şöhretleri, 
kendi mensup olduğu zümrenin propagandası 
için kullanmıyalım, partizan düşüncelerin -bir 
alet ve vasıtası haline getirmiyelim, bu kürsü
ye acıyalım, arkadaşlar. (Soldan, »bravo ses
leri, alkışlar) . 

ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Millî Sa
vunma Vekilinden adamların isimlerini alsın. 

REİS — Gündeme devam ediyoruz efen
dim. 

5. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri îşeri'nin, 
Bandırma Uçaksavar Alayı Kumandanı hakkın
da vâki şikâyetlerin doğru olup olmadığına dair 
sorusuna Millî Savunma Vekili Kenan Yılmaz 
ve. Başvekil Adnan Menderes'in sözlü cevaplan 
(6/1010) 

REÎS — Sözlü soruyu okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1. Bandırma'da Altıncı Uçaksavar Alayı 

Kumandanımın hususi inşaatında günlerce mü-
taaddit erleri çalıştırdığı ve hakkında şikâyet
ler yapıldığı, 

2. Askerî ve alaya ait vesaitle hususi in
şaatına malzeme taşıttığı, 

3. Orduya ait kemerli saclardan ve Ame
rika'dan gelen ambalaj sandıklarından ve çelik 
potrel demirlerden kendi inşaatıma götürdüğü 
ve kullandığı, 

4. Yine alayın oksijen tüpleriyle alaya ait 
teknisiyenlerle yerinde kaynak yaptırdığı, 

5. Hususi inşaatında çalıştırdığı erlerden 
birisinin başının yaralandığı, on günlük rapor 
aldığı ve hastanede yattığı, 

6. Askerî inşaatlar için mubayaa edilen 
'malzemelere sahte faturalar tanzim 'ettirdiği id
dia ve şikâyet edilmektedir, 

7. Alaya ait (900) liralık kömürün ve sa
tılan hurda demirlerin bedelleri kanumfem mali
yeye yatırılması icabederken niçin yatırılmadı
ğı ve nereye sarfedildiği, 

8. Gediklilere kanunen emir ve hizmet eri 
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verilmesi yasak iken bir gediMi başçavuşa niçlm 
emıreri verildiği, 

îşbu sekiz maddeden ibaret olan soruîammm 
sözhı olarak MilR Savunma Vekili tarafından 
Büyük Millet Meclisi kürsüsünden eevapiandı-
rrlmasmı rica edeırim. 

Balıkesir Mebusu 
Alî Fahri işeri 

MÎLLÎ SAVUNMA VEKİLİ KENAN YIL
MAZ (Bursa) — Muhterem arkadaşlar, AM 
Fahri işeri arkadaşımızın gündemin gerek bu 
maddesinde ve gerekse mütaakıp iki madde
sindeki ıfcakrirlerliyle iddia etmiş olduğu husus
lar üzerine tahkikat yapılmış, alay kumandanı 
sekiz ay hapse mahkûm edilmiş ve ordudan ih
racına karar verilmiştir. Bu kabara itiraz et
miş, Temyiz Mahkemiesi kararı nakzıetmiiştir, bu 
ayın 19 unda da yani üç gün sonra da bu mu
hakeme cereyan «edecektir. Bu da gösteriyor 
ki, Ali Fahri îşeri'nin vâki ihbarları hakikat 
olduğu vakit tahkik etmek, alâkalısını ceza^ 
Landırmak cihetime gidiliyor. Hakikat olmı-
yanlar üzerinde de Ali Fahri îşeri'nin dediğini 
olduğu gibi kabul etmek yersiz ve manasızdır. 
Kendileri birtakım suiistimallerin vücudundan 
bahsediyordu. Bu kürsüden kendilerine tekrar 
rica ediyorum; böyle kimseler var ise isimle
rini yazılı olarak veya bu kürsüden doğrudan 
doğruya bildirsinler. Böyle kimseler var ise 
bunlar hakkında tahkikat yapalım. Bunları ele 
alarak bütün ordu mensuplarını lekeleytei şe
kilde beyanda bulunmasınlar. Bu doğru bir 
şey değildir. 

REÎS — Ali Fahri îşeri. 
ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Muhterem 

arkadaşlar; bu sualimden dolayı verilen cevap
ları beni tatmin etmiştir. Saym Bakana teşek
kür ederim. (Bravo sesleri) Yalnız bundan 
evvel bir, ikd hâdise olmuştur. Resimlerde ace
mi neferlerin nasıl çalıştırıldığı ve ne gibi vazi
felerde kullanıldığı görülmektedir. Kerpiç ke
sim işlerinde nasıl kullanıldıkları ve bunu ya
panların vakfelerini nasıl suiistimal ettikleri 
pekâlâ görülmektedir. Fakat zannederim artık 
bu erlerimiz bu işlerden kurtulacaklardır. Ben 
bir seneden beri bu işin takibini geni bıraktım. 
Fakat yapanlar bir vazifeden alınmış ve diğer 
vazifeye verilmiştir. Neticeyi bekliyeMm. 

REÎS — Buyurun Başvekil. 
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BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan- ] 

bul) — Muhterem arkadaşlarım; hakikatlann 
tavazzuh etmesi ve bâzı dertlerin örtülü olarak 
devamının önlenmesi için bâzı mecburiyetlere 
katlanmak lüzumu hâsıl olabilir. Ben de şimdi 
muhterem Fahri İşeri arkadaşımızın sözlerinden 
sonra, kendisini kürsüde takip etmek mecburi
yetiyle karşı karşıya bulunuyorum. Huzurunuzu 
tekrar ihlâl ettiğim için özür dilerim, mâruzâ
tım gayet kısa olacaktır. 

Arkadaşımızın, bir yıldan beri mahkemesi 
devam etmekte olan bir subay hakkında, kurtu
lacaktır, gene kurtulacaktır, demek suretiyle 
neyi ifade etmek istediğini anlıyamadınK Mah
kemenin neticesi kendisinde hakikatin ortaya 
çıkmıyacağı kanaatini tevlidetti de burada bu 
endişeyi mi izhar ediyor, yoksa adalet hakkında 
şüphe mi izhar etmek istiyor? Bu hususun tavzih 
edilmesini kendisinden rica ederim. Mahkemeye 
verilmiş olan her kimseni^ her maznunun mut
laka mahkûm olması icabetmez. Hattâ arzu edi
len odur ki, maznun olarak sevkedilenler haki-
katta suçsuz olsunlar ve dâvaları beraatle neti
celensin. 

Ali Fahri İşeri arkadaşımın ifadesi şayet, 
anladığım gibi, adaletten şüpre eder tarzda ise, 
adeletten şüphe etmek hakkını milletvekilliği 
sıfatının dahi kendisine bahsetmemiş olduğunu 
(Soldan Bravo sesleri) kendisine hatırlatırım. 
Eğer bu isnatlarını kabul ediyor ve ifadesinde 
israr ediyorsa, mahkemeleri kendisinin bu şaibe-
lendirmek niyetinden tenzih ederim. (Soldan 
baravo sesleri, alkışlar). 

REİS — Ali Fahri İşeri. 
ALİ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlar, ben Sayın Başbakana cevap ye-
tişremem, biliyorum. Değil ki muhalifler yetiş
tiremiyor. (Gülüşmeler). 

İki sene irtica yoktur dediler ondan sonra 
vardır dedi. (Soldan gürültüler). Bu işe aklım 
ermez. Ben politika cambazlığı bilmem. Ben elli 
beş, elli altı yaş yaşadım, bunları görüyorum. 
her hangi bir bakan sıkışırsa Başvekil ona yar
dımcı yetişiyor. Kendisine mahsus sorulara gel
sin, cevap versin (Soldan gürültüler). 

REİS — Ali Fahri Bey, sözlerinizi tanıamiy-
le soru dâhilinde, nezaket çerçevesi içinde sari'e- \ 
din. Başbakan her zaman Hükümet namına ko
nuşabilir. 

. 1953 O : 1 
ALİ FAHRİ İŞERİ (Devamla) *- Güzel.. 

Kendi sorularında konuşsunlar, kendisine soru
lanlara ceevap versinler. 

Bir hâkim geldi, işi sıkı tuttu, işi tesbit etti, 
hakikatları meydana çıkardı. Erzurum'da da bir 
hâdise yapmış, eski kulağı kesik] erdenmiş. Yalnız 
bu adamcağızın eski hataları da varmış. 

MÜKERREM SAROL (İstanbul) — «Kula
ğı kesik ne demek» burası Apostol'un meyhanesi 
mi? Sözlerinize dikkat etsenize.. Bir hâkim için 
böyle denir mi? 

ALİ FAHRÎ İŞERİ (Devamla) — Herkesin 
kendine mahsus bir konuşma tarzı vardır. Bu 
adam hakikaten vazifesinden çıkarıldı, fakat her
kes bu suiistimalleri yaptığına kanaat getirdi. 
Hiç vazife başında tahkikat yapılır mı? O hâki
mi aldılar. Buralara geldi, sağa sola başvurdu; 
üç çocuğum var yapmayın, etmeyin diye yalvar
dı. Bir hata yaptım, affedin, dedi. Bandırma'da 
birçok suiistimaller yapıldı. Bunun gibi daha üç 
kişi vardı. Ankara'ya geldi, Ankara'da birkaç 
ay yattı, kalktı, ondan sonra gitti, yeni vazife 
verilmiş, terfi etmiş. 

Bandırma Hava Alayında suiistimal yaptı, Kü
tahya'da birkaç ay yattı ondan sonra işitiyoruz. 
İzmir'de Levazım Müdürlüğü vazifesine tâyin 
edilmiş. Kaç tanesini söyliyeyim? 

REİS — Millî Savunma Vekili. 
MİLLÎ SAVUNMA VEKİLİ KENAN YIL

MAZ (Bursa) — Ali Fahri İşeri arkadaşımızın 
bu defa da hâkimleri, Temyiz Mahkemesini itham 
edici, şüphe altında bırakıcı beyanatını sadece 
teessüfle karşılarım. (Bravo sesleri) Tahkikat 
ve hâkimlerden şüphe ettiklerinden bahsettiler. 
Tahkikat neticesinde arzettiğim gibi aleyhinde 
karar verilmiş, sekiz aya mahkûm olmuş, ve or
dudan ihraç edilmiştir. Diğer taraftan alâkalı
nın hakkı temyizi vardır. Mahkûm olan zat tem
yiz etmiş ve Temyiz Mahkemesi de nakzetmiştir. 
İlk defa kendisini mahkûm eden mahkeme bu
gün mahkemesini yapacaktır. Binaenaleyh böy
lece hâkimden, mahkemeden, Temyiz Mahkeme
sinden şüphe etmiş bir arkadaşın beyanatını te
essüfle karşılamaktan başka söyliyecek bir söz 
kalmıyor. Beklesinler, adaletin neticesini; belki 
de mahkûm olacaktır. Çok temenni ederiz ki 
suçsuz olsun da beraet etsin. 

Bundan sonraki sualleri de aynı mevzua ta
allûk etmektedir. Bu suretle her ikisini de ce
vaplandırmış bulunuyorum. 
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ALÎ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Ayrı ay- | 

n cevaplandırması lâzım. 
REtS — Başvekil. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) - Muhterem arkadaşlarım; Muhterem He
yeti Umumiyeyi hususi maksatla daimî suret
te bir itham altında bulundurmak istiyen gay
retlere cevap arzetmek isterim. Burada söz hür
riyeti yoktur, konuşulmuyor, suallerimize cevap 
alamıyoruz şeklinde konuşmalar yapılıyor. Ar
kadaşlar, burada usul ve nizam dairesinde kal
mak şartiyle istenildiği kadar konuşmak, iste
nilen suali sormak ve sorulan suallere cevap al
mak mümkündür. Bu, daima böyle olmuştur ve 
olacaktır. 

Sual sormak istiyenler kürsüye gelirler, sor
dukları suali usulü dairesinde iradederler. Su
allerinin cevabını da mutlaka alırlar. Esasen bi
zim hesabını veremiyeceğimiz hiçbir işimiz yok
tur. 1950 senesi Mayısının 22 sinde vazifeye baş
ladığımızdan beri, bütün işlerimiz matbuatın, ef
kârı umumiyenin ve Yüksek Heyetinizin açık 
murakabesi altında cereyan etmektedir. Bunda 
en küçük bir şüphe mevcut değildir., Hiçbir me
sele, hiçbir mevzu, hiçbir sual yoktur ki, bunun 
cevabından Hükümet olarak kaçınmış olalım. 
Ancak bu kürsünün seviyesini de düşürmemek 
lâzımgelir. Meydanlarda, kahvelerde konuştuk
ları sözler ne olursa olsun, bu kürsüye geldik
ten sonra, bu kürsünün irtifa ve seviyesiyle 
mütenasip bir terbiyenin mutlaka takmılması, 
Yüksek Heyetinizin de bu hususun tam olarak 
tahakkukuna nigehban ve hâkim olması icabe-
der. Bu kürsünün seviyesini düşürdükten son
ra mesnedimiz kalmaz. Bilhassa onu yapmak is-
tiyenlerden, onun mevcudiyetine günün birinde 
en ziyade iltica etmek ıstırarında kalanlar ola
bilir. (Soldan; bravo sesleri) 

Arkadaşımızın bana politika cambazı sıfatı
nı atfeder gibi olmasını ben affediyorum. Ken
disi 50 sinden sonra politikaya girdiğini söylü
yor. Buna göre politikanın icaplarını yani mem-

* lekete politika sahasında milletvekili olarak va
zife görmenin teşkil ettiği yüksek seviye ve ir
tifada hizmet etmenin icaplarını öğrenmemiş ol
duğu, bunu öğrenenleri ise politika cambazlığı 
ile itham ettiğim elbette gözden kaçırmamışsı-
nızdır. Böylece kendi aleyhindeki notu yine biz
zat kendisi vermiş oldu. Bunun için hakkımda 
söylediğini ben affediyorum. | 
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6. — Malatya Mebusu Hikmet Fırat'ın, Ma

latya Vilâyetinin Çataltepe Köyü Muhtarı Ömer 
ErkeneMi'nin işine keyfi olarak son veren Bes
ni Kaymakamı ile görevini kötüye kullanan, Jan
darma komutanı hakkında vâki müracaat üze
rine ne muamele yapıldığına dair sorusuna İçiş
leri Vekili Etem Menderes ve Başvekil Adnan 
Menderes'in sözlü cevapları (6/1015) 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
1. —• Malatya İlinin Besni İlçesinin Çatal

tepe Köyü Muhtarı Ömer Erkenekli'nin işine 
Besni Kaymakamı tarafından 26 . I I I . 1953 ta
rihinde kanunsuz ve keyfî olarak son verilmiştir. 

2. — Hâdisenin mahiyetini öğrenmek için 
Kaymakam Hasan Lüleci'ye müracaat eden Hil
mi Özbay ve iki arkadaşını Kaymakam dinleme
den kendilerini makamından kovmuştur. 

3. — İşine nihayet verilen muhtar mühürü 
özel idare memurluğuna teslim ederken Kaza 
Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sabri Batur tara
fından herkesin gözü önünde yakalanarak dai
resine götürülerek ağzından burnundan kan ge
linceye kadar vahşiyane dövülmüştür. 

4. — Hâdiselerden hiddetlenen kaymakam 
vakayı mütaakıp bir çırçır fabrikasiyle, kasaba
nın biricik otelini kanunsuz olarak kapattırmış-
tır. 

Yukarda hulâsa edilen fiilleri irtikâp eyle
mek suretiyle kanuni görevini kötüye kullanan 
ve suç işliyen vatandaş hak ve hürriyetlerine te
cavüz eden Besni Kaymakamı Hasan Lüleci ile 
Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Batur 
hakkında bu fiillerinden ötürü idari makamata 
da müracaat vâki olduğuna göre şimdiye kadar 
ne gibi kanuni muamele yapılmıştır? Sözlü ola
rak İçişleri Vekili tarafından cevaplandırılması
nı ehemmiyetle rica ederim. 9 . IV . 1953 

Malatya Mebusu 
D. Hikmet Fırat . 

İÇİŞLERİ VEKİLİ ETEM MENDERES 
(Aydın) — Besni Kazasının Çataltepe Köyü 
Muhtarı Ömer Erkenekli'nin vazifesinde görü
len suihallerine binaen kaymakamlıkça vazife
sine son verilmiş ve yerine yenisi seçilmiştir; 

Kaymakam ve Jandarma Kumandanı hakla
rındaki muameleyi muhtevi dosya halen Devlet 
Şûrasına gönderilmiş bulunmaktadır; 

Çırçır fabrikasının faaliyeti için kaymakam
lıktan ruhsat istenmesi üzerine, belediye fen he-

— 251 — 



B : 5 16.1 
yetinee tesbit olunan fennî ve kanuni noksanlar 
yapılmadan fabrikanın faaliyete geçirildiği gö
rüldüğünden faaliyetten menedilmiş ve bilâhara 
noksanlarının ikmali üzerine açılmasına müsaade 
edilmiştir. 

Kasabada Abdullah özbay'a ait otelin salo
nunda toplu bir halde içki içildiği tesbit edile
rek otel bir hafta kapatılmış, ayrıca ruhsatsız 
içki veren otelci hakkındaki evrakın Cumhuri
yet Müddeiumumiliğine tevdi edildiği anlaşılmış 
olduğunu cevaben arzeylerim. 

EEÎS — Hikmet Fırat. 

HİKMET FIRAT (Malatya) — Muhterem 
arkadaşlar; Mart ayından bu yana aşağı yukarı 
dokuz aylık bir zaman geçmiştir, seçim yoliyle 
iş başına gelmiş olan bir memurun ki, muhtar 
da memur demektir, vazifesine hiçbir sebep gös-
terilmeksizin, son veriliyor. Son verilmekle ka
lınmıyor, hızını alamıyan idare âmiri, muhtarı 
zabıta âmiri vasıtası ile dövdürüyor, alenen döv
dürüyor arkadaşlar, işin fecaati burada. îş bu
nunla da kalmıyor, hakkını arayan vatandaşın 
fabrikasını da sebepsiz olarak kapattırıyor, Sayın 
Bakanın buyurdukları şekilde kapattırıyor. Gü
zel, bunların hepsi olan şeylerdir, hayatta olmı-
yacak şeyler yoktur, fakat fecidir arkadaşlar. 

Dokuz aydır bekliyorum, tekkeyi bekler gibi 
bekliyorum, konuşayım diye. Bakan arkadaşımız 
arzu ederse geliyor, arzu etmezse gelmiyor.. Doğ
ru değil, bu, Meclisin yetkisini, aşağı yukarı azal
tıyor, bu hürmetsizlik doğru değildir. 

Arkadaşım tahrik etti de söylüyorum. Gü
nün birinde bu soruları sormak nasip olduğu 
zaman, konuşmam icabettiği zaman sayın vekil 
bilerek veya bilmiyerek Meclisi terkedip gitti. 
Kimse riiye gittik diye Soramaz. Bugün dahi 
isterse gidebilirdi. Bu, yüksek müsamahanı
zın icabıdır. Bu müsamaha devam ettikçe Ba
kanlar kendilerini gayrimesul vaziyete sokar
lar. Bunu bu kadar uzatmıyalım. Bunda mem
leketin faydası yoktur. Murakabe hakkımız
dır. Elimizdeki tüzük, 2 birleşimde sureti ka-
tiyede soruların görüşülmesini âmirdir. 9 ay 
beklemek hiç de doğru değildir. Bu acı sözleri 
tahrik etti de söylüyorum. Ben yalnız hâdise
yi anlatmakla iktifa edecektim. Ne zaman Meclis 
Tüzük hükümlerine göre murakabe vazifesi vak-
tü zamanında görülürse o zaman işler daha iyi, 
daha nizamlı yürür, 
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i 9 aj* geçmiş, vatandaş dövülmüş, yaralar sa-

rîlmıış, mânevi ıstırabı baki, maddi eserler zail 
olmuş. Bununla nasıl tatmin edilmiş oluruzf 

Mevzua dönelim, vakayı anlatayım : 
Elde cari Köy Kanununun 41 nci maddesi 

yüksek ımalûmunuzdur, elbette ki idare âmirleri 
hiç sormadan, müdafaa almadan muhtarların 
vazifesine son verebilir. Bu hiç birimizin 
(Soldan, niye sustun sesleri). 

Sayın Bakan oturduğu yerden müdahale 
ediyor da. 

BÎR SES — Ne oluyor, yine tertip mi? 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Elbette size cevap vermek için biz de 
müzakere edeceğiz. 

HİKMET FIRAT (Devamla) — Erken baş-
lasaydmız çok iyi ederdiniz, Sayın Menderes. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — İşim sadece bu değil, binbir işim var. 

HİKMET FIRAT (Devamla) — Sizin yap
tığınız işleri ben de görüyorum, millet de görü
yor. (Soldan, gürültüler, kapak sesleri). 

Beyhude patırtı yapmayınız, dokuz ay bek
ledim, buradan beni indirecek hiçbir kuvvet 
yoktur. 

AKlF SARIOĞLU (Antalya) — 1946 yi na
zarlarınızda canlandırın. 

HİKMET FIRAT (Devamla) — Beyhude ye
re telâş etmeyin, konuşalım. 

Evet efendim, Köy Kanununun cari madde
sinin hükümlerine göre elbette ki idare âmiri 
her hangi bir muhtarın müdaafaasmı almadan 
dahi vazifeesine son verebilir. Böyle bir kanun 
zihniyetin icaplarına göre tatbik edilir veya edil
mez. Ben şurasını belli etmek isterim ki, bu şe
kilde olan idare âmirleri bugün mevcuttur. Ve 
bu hallerini belâgan mabelâg tatbikte devam 
ediyorlar, içimde müsterih olacak bir nokta var; 
yeni Köy Kanununu takibediyorum; orada bu 
madde tadil ediliyor. Ve idare âmirlerinin elin
den bu yetki kaldırılıyor, inşallah tahakkuk et-

I tiği gün hepinizle beraber ben de sevineceğim. 
Millet de bu dertten kurtulmuş olacaktır. Bu şe
kilde her hangi bir maksada matuf olaraktan 
bir muhtarın vazifesine son verildiği zaman muh
tarın haberi yok. Deniyor ki, mührü, filân ye
re teslim et. O da gidiyor mühürü istenen yere 
teslim ediyor,-ve- gidiyor kasabadaki emin bil
diği iki arkadaşına hal ve keyfiyeti anlatıyor. 

•Soran bakalım benim suçum nedir? Üç kişi 
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oluyor, kaymakama gidiyorlar ve suçunu soru
yorlar. Kaymakam bu üç kişiyi hakaretle dai
resinden kovuyor. İşte güler yüzlü muamele! 
Keyfiyet bütün zabıtlarda mevcut ve onlar da 
burada, duruyor. Muhtar ağzı, burnundan kan 
akar şekilde dövülüyor. Kaymakam usuli dai
resinde kendisine suçunu tebliğ etmesi lâzım
dı. Bunu yapmıyor, yapmaya da mecbur değil
dir. Vatandaşı tatmin bakımından suçunu söy
lemek olgunluktur ve bunun ifadesidir, O da 
odayı terkederek jandarma dairesine gidiyor, 
tabiî aldığı emir mucibince mühürü idarei hu
susiye memuruna teslim ediyor. İdarei hususi
ye memuru onu jandarma komutanına yakala
tıyor, daireden zorla götürüyorlar. Ve bu zor
la götürüş memurlar huzurunda oluyor. Arka
daşlar, tabiî, dairesine gittikten sonra da bildi
ğiniz şekilde güzelce muamele yapıyor. Ağzın
dan burnundan kan akarak dışarı çıkıyor? El
bette bizim arkadaşlar hekime muayenesi husu
sunda yol gösteriyor. 

Arkadaşlar; hekim korkuyor, rapor vermi
yor. 

SÜLEYMAN KURANEL (Gazianteb) — 
Neden korksun? 

HİKMET FIRAT (Devamla) — Kerem edin, 
inayet buyurun arzedeyim. 

Hekim diyor ki : Ben rapor veremem, îller 
Kanununa göre ekmeğimden olurum. 

Tabiîdir ki, bu keyfiyeti tevsik için en ya
kın bir hekime bu vatandaş sevkediliyor ve ne
ticede on günlük bir rapor alıyor. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Onlar korkmuyorlar mı? 

HİKMET FIRAT (Devamla) — Bu on gün
lük rapor üzerine, elbetteki vakit geçirmeden 
-adlî makamata müracaat ediliyor. O, ayrı saf
ha; o bitti. Oraya geçtikten sonra hepimiz hür
met ederiz, ses kesilmiştir. 

NACİ BERKMAN (Samsun) — O raporu 
verenler kovulmuşlar mıddır? 

HİKMET FIR.İT (Devamla) — Bu heyet 
idare aşarinin emri altında değildir. İller İda
resi Kapununa göre beriki hakkında muamele
de bulunulur, halbuki o heyete gücü yetmez. 

Hal ve keyfiyet böyle iken bununla iktifa 
edilmiyor. Sayın Bakanın buyurduğu gibi, şe
faatçi olanlardan birisinin ve ortaklarına taal
lûk eden bir fabrikanın Umumi Hıfzıssihha Ka-
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nunu hükümlerine göre kapatılmasını emredi
yor. Kaymakamın yazısı yanımda ve Sayın Ba
kanımın buyurdukları fen heyetinin raporuna 
dayanaraktan o fabrikayı kapatmış demesi de 
kendilerine yanlış bilgi verilmesinden ileri geli
yor. Çünkü o fen heyeti bu fabrikanın açık 
bulunduğunu ve 3008 sayılı İş Kanununun ikin
ci maddesinin A fıkrası 'gereğince günde eli az 
on işçi çalıştıracak, iş yerleri İş Kanununa tâbi 
olacağı göz önünle »alınarak yapılan teftişte fa
aliyette bulunan on çırçırın başında on işçi bu
lunduğu üç maddine yağcısının bulunduğu, on 
beş işçi çalıştığı halde bunların İş Kanununun 
hükümlerine göre teftişe tâbi olarak muamele 
yapılmasına dadr beyanda bulunuyor. Rapor 
veriyorlar. Halbuki kaymakamın tebliğinde 
Umumi Hıfzıssihha Kanunumun 268 ve 277 nci 
'maddelerine göre müsade 'edilmemiştir. Çalı
şan bir fabrika, içinde işçi bulunan ve aylar
dan beri faaliyette bulunan bir fabrika. Ve ni
hayet raporda da, banyo yerleri ve duş yerleri 
noksandır, bu noksanların ikmali lâzımdır, di
yor. Halbuki kaymakamın verdiği emirde Umu
mi Hıfzıssihha Kanununa göre müsaade olunur 
diyor. O maddeleri de tahlil etsek maalesef 
kaymakamın yetkisi dâhilinde değildir. Sağlık 
Bakanlığının ve nihayet İktisat Vekâletinin 
müştereken karar vermeleri bu gibi açılmış yer
lerin tartSüne bakanakların yetkili bulundukları 
da kanun hükümleri icabıdır. Sayın Bakanıma 
bu hususta yanlış bilgi verilmiştir. Kürsüden 
yanlış beyan ettiler. Bendeniz hakikatleri açık
ladım, takdir sizlerindir. Vatandaş, hakkını 
bugünkü adalet •cihazı huzurunda her suretle ta
kip ledfibülir durumdadır. Yalnız bakanlıktan 
istirhamım şu idi. Eğer vaktinde, zamanında 
idari tertibat alınmış olsa idi «elbetteki daha 
müessir olurdu. Kül halinde şimdi de söyliye-
yim ki, o kaymakam yerinden uzaklaştırılmış
tır. 'Bakan buyurmadığma göre, jandarma ko
mutanı da m'eslekinden tardediılmiştir. Bunu 
ben size haber vereyim. (Soldan gülüşmeler, 
daha ne istiyorsun sesleri) 

O suçürın takibi nüevzua dâhil değildir, ilâ
ve «edeyim. 

REİS — Söz Başbakanındır. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Muhterem arkadaşlarım, Hikmet Fırat 
evvelâ usul ım'e^elesini ileri sürdü ve 9 aydan 
beri sualine cevap alamadığını belirtti ve bu 9 
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ay sualine cevap alamamanın münhasıran ni
zamname hükümlerini yerime getirmekıte gös
terdiğimiz terahliden ileri geidiğini ifade etti. 

HİKMET FIRAT (Malatya) — Terahi de
medim, müsamaha dedim. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam-
la) — Hikmet Fırat arkadaşını burada, tek 
adalet ölçüsü kullanılmadığını, işe gelen yer
lerde işe geldiği gibi ve işe gelmiyen yerlerde 
de işe gölmediği gcbi konuşulmuş olduğunu be
lirtti. Bu hussuta kısaca mâruzâtta bulunıma-
ma müsaadenizi rica edeceğim. 

Kendisi, sualinin cevabı dolkuz ay gecikti, di
yor. Bu dokuz ayın beş ayı tatil devresine te
sadüf etmektedir, Meclis tablalı 15 gün oldu. 
ruznamedeki sıraya yeni geldik. Yine Yüksek 
Heyetinizin, kanunların müzakeresini suallerin 
müzakeresine tercih etmek yolunda vermiş ol
duğu bir karar vardır. Bütün bunlar bu dokuz 
ayı dolduran hâdiselerdir. Ne yapalım ki, başka 
parlâmentolarda olduğu gibi bu sual takrirleri. 
bizde yalnız sual sorma ve sualin cevabını alma 
ile bitmiyor. Burada partileri için ne gibi pro
paganda yapmak lâzımgelirse, bunun için sual 
müessesesinden istifade edildiği, böylece sral 
müessesesi suiistimale uğradığı, bu kürsünün 
haysiyet ve şerefi ayaklar altma alınmak sure
tiyle bir sualin müzakeresi iki saat» üç saat de
vam ettiği içindir ki, sabahtan akşama, hükü
metler iş görmesin diye yüzlerce ve binlerce 
sualin vağmuru altında bulundurulmakta ve bu
nun için bu suallerin cevabı gecikmektedir. Bun
ları ihsai rakamlar halinde vermek, başka mem
leketlerdeki parlâmentolarda ne kadar sual so
rulduğunu, ve bu sualleri müzakere için sene
de kaç saat tahsis edildiğini sorup ortaya koy
mak mümkündür. Nihayet suallerin bir istiab 
hacmi ve konuşulma saatleri vardır. Bunun dı
şına çıkmak suretiyle kanunların ve diğer bütün 
işlerin bir tarafa bırakılmasına bu vüksek kür
sünün sadece birtakım propagandaların neşri 
vasıtası olarak kullanılmasına boyun eğmeme
nizi, buna rıza göstermemenizi memleket işleri
nin ve ihtiyaçlarının bir an evvel görülmesi hu
susunda zaman zaman dikkat sarfetmiş olmanı
zı, sizin aleyhinizde bir bühtan olarak kullan
mak elbette doğru olmaz. 

Sevgili arkadaşlarım, dahilî nizamnamenin 
hükmü acaba ihlâl edilmiş midir?. Dahilî nizam
name, vekil iki defa gelmediği takdirde suâl is-
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tizaha kalbolunur der. Acaba vekil iki defa müs-
temirren gelmemiş ve kendisi sual sahibi ola
rak burada bulunmuş da siz, nizamname hüküm
lerinin vekil hakkında tatbik edilmesine mâni 
mi olmuşsunuz?. Müsamaha tâbirinden çıkan 
mâna bu mudur?. Bunu gelsin, kürsüden ifade 
etsin. 

Bundan başka bir noktayı daha ifade etsin. 
Cfadup nazarlarla buraya bakacağına kendisine 
daha lâyık, daha kifayetli cevap verilmesi için 
daha açık sual sorsun. Biz, hiçbir tehdit ve ga-
dup nazar altında yolumuzu şaşıracak adamlar 
değiliz. (Bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlar ben kendisinden sua
line cevap vermek için sordum. Vaktiyle gelip 
cevap verseydiniz dediler. Ben, hakikaten bu 
intikal devrinde, hiçbir fâniye yüklenmemiş 
yüklerle mahmulüm. Eğer kendisi bunu inkâr 
etmek vicdansızlığını gösterirse, ifade etsinler, 
benim de ondan soracağım vardır. Bütün millet 
senin nelerle meşgul olduğunu biliyor, dediler. 
Namuslu bir adamsa gelsin burada söylesin. 
(Bravo sesleri) Ben onun gibi değil ben onun 
vasfında olanlar gibi değil, ben onların vekille
rinin. başvekillerinin on senede memlekete 
yaptıkları topyekun hizmeti, verdikleri zamanı 
bir senede yapmış ve vermiş adamım. (Soldan 
alkışlar). Bundan ötesini sormaya, bundan öte
sine cevap istemeye salâhiyeti ve hakkı yoktur. 
Bu rezil vadiden bunları ayırmak lâzımgeliyor. 
(Sağdan gürültüler). 

ABDÜRRAHMAN BOYACIOÎLLER (Zon-
enıldak) — t^tüzüğü tatbik edin Reis Bey... (Sağ
dan gürültüler). 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) — Muhterem arkadaşlar, Şimdi mevzua 
gelelim: 

Doktor ben bu raporu vermekten korkarım 
demiş. Kime demiş, kim duymuş? Şeyhin kera
meti kendinden menkul oluyor... Davacı kendisi, 
şahit kendisi, hâkim kendisi. Bunların hepsini 
buraya bir dâva olarak getirmekte ne bir kaziyei 
muhkeme olarak millet kürsüsünden millete ar-
zetm ektedir. 

Arkadaşlarım, bu katiyen doğru değildir. 
Böyle bir mesai tarzı, böyle bir münakaşa tarzı 
bizi doğruya götürmez. Bizde, murakabenin cid
diyet ve vekarı ile mütenasip vazife görmek im
kânını bırakmam. 
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Hâdise nedir? Ne olmuştur? Kaymakam doğ

muş, kaymakamı yerinden atmışlar. Jandarma 
kumandanı doğmuş, jandarma kumandanını va
zifeden çıkarmışlar, meslekinden atmışlar, meşe* 
le Devlet Şûrasına, mahkemeye intikal etmiş. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer herkesin suç 
işlemesini mutlaka işlemeden önce önlemek müm
kün olsaydı, mahkemeler, hapishaneler mevcut 
olmazdı. Hükümetten ne gibi bir kuvvet bekli
yorlar ki vaka olmadan, suçu işlenmeden önle
sin? Bir suç işlendiği takdirde, takipsiz kalma
ması temin edilmiş ise, Hükümet ve idare ba
şındakiler vazifesini yerine getirmişlerdir, de
mektir. Kendileri de itiraf ediyorlar ki bu vazife 
yerine gelmiştir. 

Şimdi, sözlerimin başında Hikmet Fırat hak
kında arzettiğim noktanın ispatına geliyorum: 

Sayın Hilanet Fırat, 8 nci dönemde millet
vekili olarak hazır bulunuyordu. Bugün ken
disinin ileri sürdüğü şekilde takibe mâruz kal
mış, neticelenmiş ve ceza görmüş meselelerin 
değil, fakat vicdanları sızlatacak meselelerin 
memlekette, bütün vatan sathında cereyan et
tiği ve kendisinin de milletvekilliği mesu
liyeti altında bulunduğu o zamanlarda, 
bu kürsüden bir vicdan azabınm te
zahürleri gibi göstermeyi istediği hassasiyeti 
acaba niçin ibraz etmemiştir? Hakikaten sorula
cak sual budur. (Soldan, bravo sesleri). 

Muhterem arkadaşlarım, 1946 seçimlerinin 
tutanaklarının müzakeresinde kendisi de bura
da hazırdı. Bu tutanakların müzakeresini siz'e 
tasvir edeyim : Bir. sabah saat 10 da müza
kere başladı, ertesi gün saat 10 da bitti. Hi-
Hidematı şakkaya mahkûm edilmiş gibi idik. 
Ensemizden, kulağımızdan tutulup kürsüye geti
rildik. Burada kürsüden dayak tehdidi ile, 
hattâ dayakla indiğimiz o zamanlar, kendisinin 
mübarek vicdanı sızlamadı mı? (Soldan, gü
lüşmeler). Bizim, Demokrat Parti olarak, 37 
vilâyetin tutanaklarına itirazımız vardı^-.Bun
ların hepsi birtek ruznameye ithal edildi ve 
24 saat zarfında, bir işkence, bir ceza tatbik 
edilme mahiyetinde olmak üzere burada mü
zakereye konuldu. Bundan vicdanı sızlama
dı mı? 

Bundan başka Senirkent'te vatandaşlarımı
zın tutulup jandarma karakollarında öldüresi
ye dövüldüklerini, ondan sonra ağızlarına gem 
vurulduğunu, bununla da iktifa edilmiyerek 
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sırtlatma binildiğini, bununla da iktifa edil
miyerek hakaret olmak üzere elli yaşını geçmiş 
olan vatandaşların namuslarına tecavüz 'ettiril
diğini işitmedi mi, Hükümetinden sormadı mı? 
(Soldan, soramazdı sesleri). Nihayet, sevgili 
arkadaşlarım; şurada, Ankara'nın burnunun 
dibinde Çubuk'ta bir köy halkını köyün bir 
başından girip ötebaşından çıkmak suretiyle 
kan revan içinde bırakıldıklarını, bunların ge
ce v&kti bizim parti merkezimize geldiklerini, 
gazetecilerin toplanıp huzurlarında fotoğraf
larla ifadelerinin tesbit edildiğini duymadı mı? 

Ârslanköy hâdisesini duymadı mı? 1946 se
çimlerini idrak etmedi mi? 

Sevgili arkadaşlarım, buraya cezasını gör
müş, jtiakibi yapılmış meseleleri huzurunuza 
dokuz aydan beri görüşülmüyor feryadiyle ge
tirmek değil, hakşinas, hakbin olmak lâznnge-
lir. Bu gibi konuşmalar bu memleketi hayra 
götürmez. Bunlar bu memleketin tesanüt ve hu
zuruna kundak teşkil eder. Bir defa daha yo
rulmadan bu hakikati ifade edeceğim. Bu di
kenli dili kullanmak, bu sanki vicdanında, is
metinde yara almış insan' gibi kükremek, bu
raya birtakım tezahürlerle gelip bu memleketin 
sükûnunu, temiz havasını bu üç yüz kişi içinde 
ifsada çalışmak katiyen ve katıbeten ne mem
leket, ne bizim ve ne de kendisinin hayrına 
olur. 

ALİ İHSAN SÂBİS (Afyon Karahisar) — 
Maksatları bizi çalıştırmamak. 

H İ Ö p î T FIRAT (Malatya) — Arkadaşlar, 
hakikaten hayret edilecek bir mesele.. (Soldan 
bravo sesleri, evet hayret edilecek bir me
sele sesleri) Mevzuumuz ne idi, nereye kaç
tı, (Soldan tabiî kaçar sesleri) Ben 
ne lisanla konuştum, sayın Menderes, 
hangi şekilde beyan buyurdular. (Soldan 
sen tezvir ettin, o hakikati konuştu sesleri) Bu 
konulmalarda hakikaten buyurdukları gibi, bu 
şekilde müzakereler devam edecekse bir fayda 
yoktur. 

A£l İHSAN SÂBİS (Afyon Karahisar) — 
Siz bu şekilde konuşuyorsunuz; 

HİKMET FIRAT (Devamla) — Ben bu kür
süye yakışır şekilde, bu kürsünün yüksekliğine 
karşı terbiyeli konuştum.. (Soldan yalan yalan 
sesleri) Zabıtlar, buradadır, bunun cevabını o ve
rir. Elbette ki bu kürsüde konuşmaya ehil kim
dir, kim haklıdır, onu umumi efkâr pek âlâ bilir. 
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Sayın Başvekilin, bu kürsüye yakışnpı^pç 
şekildeki galiz kelimeleri. 

AKÎF SAEIOĞLU (Antalya) — O hakikati 
söylüyor, senin gibi değil. (Gürültüler) 

HÎKMET FIRAT (Devamla) — Ben bu söz
lerini kendisine iade ederim. Milletvekili olarak 
8 nci devrede bulundum. Sorumuzun mevzuu de
ğil geçeceğim oraya ama ben daha evvelki devre
de Milletvekili değildim. Kendisi onlara cevap 
versin. 8 nci devreden bu yana muttali olduğum 
bir suç varsa söylesinler. 

Kendileri muhalefette iken dâvalarını müda
faa ediyorlardı, hürmet edenlerden biri de ben
dim. 

1946 yılında seçim hâdiseleri nasıl oldu di
yorlar. 1946 yılında seçim hâdiseleri olduğu za
man ben Malatya'dan Milletvekili oldum. Eğer 
buyurdukları gibi hileli bir şekilde Milletvekili 
oldumsa 1950 yılında da aynı şekilde Milletve
kili oldum. Binaenaleyh 1946 ile 1950 arasında 
ben bir fark görmedim. (Soldan aman sesleri) 
(Gülüşmeler) Elbette görseydim müdahale eder
dim. önümuzdeki 1954 yılında millet takdir eder 
ne şekilde olacağını, ben bir şey söyliyemem. 
Ama siz hükmederseniz söyleyin. 

Arkadaşlar, Sayın Başbakan tahrikçi, tahrik 
ediyor. 

ADNAN TÜFEKClOĞLU (Giresun) — Pro
pagandadan başka bir ş^y yapmadınız ki, saat
lerce bizi meşgul ediyorsunuz. 

ÂKlF SARIOĞLU (Antalya) — Zaman öl
dürüyor. 

HİKMET FTRAT (Devamla) — Meclise kar
şı her hangi bir şekilde hürmetsizlik etti diyo
rum. Sayın Bakan bilerek terketti ise Meclise 
karşı hürmetsizlik yaptı diyorum. Bilmiy^rek 
yaptı ise bir daha yapmasın diyorum.. (Soldan 
neymiş sesleri). 

Bilmiyorsanız söyliyeyim. Sayın Bakan be
nim konuşmama sıra geldiği zaman terketti, çı
kıp gitti. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Niçin söylemselin, kürsüde? 

HlKMET FIRAT (Devamla) — İnayet bu
yurun. Bugün hiddetli gibi konuşuyorsunuz. El
bette bir sebebi vardır. (Gülüşmeler). 

Kemal Türkoğlu, zabıtlara bakarsanız gö
rürsünüz, bu meseleyi Divanı Riyasetten sordu. 
Bakan burada, Türkoğlu soruyordu; neden soru 
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l aman ı geldi de terketti diye. Sayın Reis de 
şu cevabı verdi; ben Bakanı tutmak yetkisini 
haiz değilim, elimde bir kuvvet yok ki. Zabıtta 
yazılı bunlar. Soran da burda. Bunları beyan 
etmek vakit öldürmek midir, bunda fayda var 
mıdır, yok mudur, takdirinize terkederim arka
daşlar. Sorulan suallere eğer vaktinde, zama
nında cevap verilseydi bu kadar yığıntıya ma
hal kalmazdı. Bu soruların yarısı şu ve bu şe
kilde düştü. Bâzı arkadaşlar da bu şekildeki 
murakabeden fayda gelmiyor diye bu şekilde 
sorular geri bırakılıyor diye sorularını geri 
aldılar. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Soru dışı beyanda bulunmayın, soru mev
zuunda kalın. 

HİKMET FIRAT (Devamla) — Sorular geri 
bırakılıyor diye sorularını geri aldı arkadaşlar. 
Zabıtlarda vardır. Geri alan arkadaşlar bura-
<da oturuyor. Hilafı haikikat bir şey söylemi
yorum. Hilafını iddia ediyorsanız zabıtları ge
tirtir, sorularını geri alan arkadaşı buraya geti
rir ispat ^ederim. Bunlar oldu arkadaşlar. (Sol
dan geri alsaydm sesleri) Keşke geri alsaydım. 
Bir kaymakam istediği gibi hareket ediyor, 
jandarma kumandanı öldürünceye kadar dövü
yor, bir vatandaşın fabrikası kapatılıyor, di
ğer bir vatandaşın oteli kapatılıyor; bir mil-
ıletvelkili olarak sorunu geri al .diyorsunuz. Bu
nu efkârı umumiyeye malediyorum. Sizi vic
danınızla başbaşıa bırakıyorum. (Soldan cezala
rı verildi sesleri) 

7. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'nin, 
vazifesini ihmal ve suiistimal ettiği söylenen 
Bandırma Tayyare Alayı Kumandanı Arif Hik
met Uçar hakkında vâki şikâyetler üzerine ne 
muamele yapıldığına dair sorusuna Millî Savun
ma Vekili Kenan Yılmaz'ın sözlü cevabı (6/1018) 

REİS — Millî Savunana Vekili cevap vere
cek misiniz? 

MİLLÎ SAVUNMA VEKİLİ KENAN YIL
MAZ (Bursa) — Evet. 

REİS — Bir dakika müsaade buyurun Ve
kil Bey soruyu okuyalım. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına, 
1. Bandırma'da tayyare alayı kumandanı 

Arif Hikmet Uçar askerî vazifesini ihmal veya 
suiistimal ederek şehir içinde, sahil boyunda 
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mütaaddit yerleri alay namına Mralryarak si
nema, tiyatro, gazino, pilâj gibi keyfî ve zevkî 
işlerle meşgul olduğu, alay mensuplarını da bu 
suretle millî ve vatani vazifelerden soğuttuğu; 

2. Sonra da alayıma hâkim olamadığı, di
siplin kuramadığı, şehir içlerinde, mahalle ve 
sakak aralarında gediklilerin başıboş gezerek 
sarkıntılık yaptıkları; 

3. Mahallece mazbatalarla yapılan şikâyet
lerin akim kaldığı, daha birçok hâdiselere se
bebiyet verdiği; 

4. Orduya ait yüzlerce yeni çadırları zevk 
ve eğlence yerlerinde kullanıldığı, mühim bdr 
kısmının da eskiyip paralandığı, yüksek ma
kamlara kadar duyurulduğu halde takipsiz kal
dığı ve bu zat hakkında ne gibi muamele ya
pıldığına dair sözlü olarak Büyük Millet Mec
lisi kürsüsünden Millî Savunma Vekili tarafın
dan cevaplandırılmasını rica ederim. 

Balıkesir Mebusu 
Ali Fahri îşeri 

MİLLÎ SAVUNMA VEKİLİ KENAN YIL
MAZ (Bursa) — Efendim; biraz evvel de ar-
zettdğim gibi, Bandırma'daki Alay Kumandanı 
Arif Hikmet hakkında yapılan tahkikat neti
cesinde kendisi sekdz aya mahkûm edilmiş, ka
rar temyiz edilmiş, Temyizce nakzedi'lmiştir. 
Bu ayın 19 unda yenliden muhakemesi yapıla
caktır. 

Yine, Bandırma .'daki kumandan vekili Ba-
haettin hakkında da tahkikat yapılmış, beraıeti-
ne karar verilmiş. Fakat bu karar âmiri adlî 
tarafından temyiz edilmiştir. Mesele de Tem
yiz Mahkemesine intikal etmiş bulunmaktadır. 
Maruzatım bu kadardır. 

REİS — Ali Fahri İşeri. 
ALİ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlar, bu tayyare alayı kumandanı 
hakkında mütaaddit şikâyetler oldu. Bandırma'-
da gazino işletiyor, Bandırma'da sinema işleti
yor, alayı ile, askerlikle hiç meşgul olmuyor. Bu 
alay kumandanı hakkında birinci, ikinci, üçün
cü defa şikâyet ettik, aldırış eden olmadı. Ni
hayet bu sebepten haysiyet divanına verildim. 
En nihayet kamyonları, topları satarken yaka
landı, suiistimali tesbit edilerek mahkemeye ve
rildi. Fakat daha evvelce birçok cephane saatar-
ken, tankları, topları, kamyonları satarken ve 
bütün suiistimalleri meydanda iken şikâyetle- I 
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I rimiz nazarı itibara alınmadı da neden sonra 

yakalandı ve mahkeme kararı ile mahkûm ol
du. Mahkûm oldu ama tekrar temyizetti, belki 
kazanacak, belki kaybedecek. Bu adalet işidir, 
mesele bu değil. Asıl bence mühim olan mesele 
şudur : Bu adam yakında az kalsın General 
olacaktı. Eğer bu şikâyetler üzerinde vaktiyle 
dundaydı, bu mevkie düşülmezdi. Bugün ordu
dan atıldı ama geç kalındı. Bunu kayıranlar 
var, burada çok yüksek bir mevkide olan adam, 
Hava Komutanlığında bir adam. İşte bunlar 
hep yerinde duruyorlar. Ama bizim, Demok
rat Partinin millet nazarındaki itimadı kaybol
maktadır. 

Bafen şurada resimler var. Zelzeleden inli-
yen, 1)ir sığınacak yer ariyan vatandaşlarımız 
varken, binlerce, yüzlerce çadır, kamplarda, me
sire yerlerinde, sinemalarda kullanılıyor, ya 
rüzgârdan uçup gidiyor, ya yırtılıp harap olu
yor veya sinemalarda halk bıçakla delip içeri
sini seyretmek için tahribediyor. Şikâyetimiz, 
hâlâ bu gibi adamlara kıymet veriliyor, bu adam 
gitti ama ne yazıkki, general olduktan sonra git
ti. 

REİS — Ali Fahri Bey diğer iki sorunuza 
cevap verildiği söyleniyor. Tekrar edelim mi, 
ısrar ediyor musunuz? 

ALİ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Ayrı ay
rı olsun. 

8. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri î§eri'nin, 
Bandırma Tayyare Alayı Kumandanı Albay 
Arif Hikmet Uçar üe Yüzbaşı Müştak Matsu 
hakkında vâki şikâyetlerin doğru olup olmadı
ğına dair MîUî Savunma Vekilinden sözlü so
rusu (6/1019) 

REİS — Soru önergesini okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bandırma Tayyare Alayı Kumandanı Albay 

Arif Hikmet Uçar ile Yüzbaşı Müştak Matsu, 
orduya ait tankların, motorlarını sökerek hur
da diye göstererek gizlice sattıkları ve yine as
keriyeye ait fişek ve kovanları el altından sat
tıkları, buna benzer daha birçok suiistimaller
de bulundukları iddia ve şikâyet edilmektedir. 

Ne dereceye kadar doğru olup olmadığı ve 
haklarında ne gibi muamele yapıldığına dair 
sözlü olarak Büyük Millet Meclisi kürsüsünden 
Muhterem Millî Savunma Vekili tarafından <je* 
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Vapİandırılmasmı rica ederini. ı 

Balıkesir Mebusu 
• Ali Fahri işeri 

REİS — Millî Savunma Vekili bundan ev
velki soru münasebetiyle bu mevzuu cevaplan
dırdığı için diğer soruya geçiyoruz. I 

ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Ben de 
vazgeçiyorum. 

9. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'nin, 
Bandırma İskele Meydanında tayyare alayı ge- ı 
dikitleri ile siviller arasında vukubıdduğu söy
lenilen hâdisenin doğru olup olmadığına dair 
sorusuna Millî Savunma Vekili Kenan Yılmaz'-
m sözlü cevabı (6/1020) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1. 1952 Ağustos ayı içinde Bandırma'da 

İskele Meydanında Pazar günü .akşamı Tayyare 
Alayı gediklileri ile siviller arasında çıkan hâ
diseye sebebiyet veren kimlerdir? 

2. Hâdisenin büyümesine birçok vatandaş
ların yaralanmasına emniyet teşkilâtının saat
lerce alâkasız ve müdahalesiz kalmasının sebe
bi nedir? 

3. Hâdiseyi önlemek ve asayişi temin et
mek için 50 nci Piyade Alayından asker celbe-
dildiği ve bu suretle asayişin temin edildiği 
söylenmektedir. Ne dereceye kadar doğru olup 
olmadığının sözlü soru olarak Muhterem Millî 
Savunma Vekili tarafından Büyük Millet Mec
lisi kürsüsünden cevaplandırılmasını rica ede
rim. 

Balıkesir Mebusu 
Ali Fahri îşeri I 

MİLLÎ SAVUNMA VEKİLİ KENAN YIL
MAZ (Bursa) — Efendim, bu hâdisenin aslı ol
madığı yapılan tahkikatla anlaşılmış ve bu hu- I 
susta şikâyette bulunan zat ifadesinde yalan j 
söylediğini itiraf elmiştir. «Niçin bu yalanı söy
ledin» dendiği vakitte de «Cahillik ettim efen
dim» diye ifade vermiştir. Başkaca tahkikat ve 
takibata mahal kalmamıştır. I 

REİS — Ali Fahri İşeri (Soldan gürültüler) I 
MÜKERREM SAROL (istanbul) — Yırcalı, 

başımıza iş açtın.. j 
ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Sizin gi- ! 

biler bu partinin başında kaldıkça bu partinin ! 

ba§ını yiyeceksiniz. j 
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I REİS — Ali Fahri Bey, soru dâhilinde konu

şun. 
ALİ FAHRÎ ÎŞERÎ (Devamla) — Efendim, 

tahrik ediyorlar, ben insan değil miyim? 
Muhterem arkadaşlar, Ağustos 1952 ayı için

de Bandırma'da iskele ve sahil boyunda bir pa-
I zar günü akşamı tayyare alayı gediklileriyle si

viller arasında çıkan müessif hâdiseye sebebiyet 
veren Alay Kumandanı Arif Hikmet ile Emni
yet Âmiri Zeki Şahin'dir. 

Bunlar iki ahbap çavuşlar, ahlâkta karakter
de, tabiatta birbirlerine çok benzemektedir. Zev-
ku safa düşkünü, içki ve âlem meraklısı. Ban
dırma'da bulundukları müddetçe her gün birbir
lerinden ayrılmazlar. Emniyet âmiri daima alay 
kumandanının yanında, sofrasında ve masasm-
dadır. Zeki Şahin yedirmesini, içirmesini sev
mez, fakat başkasından yemesini, içmesini, eğlen
mesini çok sever. İşte hâdise gecesi bir gece yat
sı ezanı sıralarında yani saat 9,30 da 12 yaşla
rında bir çocuk, yanında ablaları olduğu halde 
vapura yolcu geçirmek için iskeleye geliyorlar. 
Bunlara üç gedikli söz atıyor, sarkıntılık ve su
lulukta bulunuyorlar. Çocuk müdahale ediyor. 
Ağabey size j^akışmaz, ayıp değil mi, bizi muha
faza edeceğiniz yerde tecavüzde bulunuyorsunuz 
demesi üzerine ağzına, gözüne, yüzüne yumruk
larla vurarak çocuğu yere düşürüyorlar. Çocu
ğun gözü derhal kanlar içinde şişiyor. Gözlerini 
açamaz bir hale geliyor. Başka kadınlara da da
ha evvel sahil boyunda, kol, dirsek çarpmaları 
ve söz atmaları da oluyor. Bu hâdiseye daha 
yaşlı delikanlı bir çocuk müdahale ediyor. Bu 
kadar çocuğa vurulur mu, utanmaz mısınız de
yince hâdise büyüyor. Kavga kızışıyor. Etraf
tan gören ve işiten halk derhal hâdise mahalli
ne toplanıyor. Esasen Pazar gecesi olduğu için 
sıcaklardan halk sahil boyuna gazinolara ve de-

| niz kenarlarına akın ediyor. Bu esnada müthiş 
i bir kalabalık birbirine karışıyor. Hâdiseye sebep 

olan bu üç. gedikli kalabalıktan istifade ederek 
nasılsa kaçıyorlar, yakında ve sahilde bulunan 
Cumhuriyet Gazinosuna giriyorlar. Fakat halk 

ı yine bunları takibediyor. Yanlışlıkla bu kahve
de iki kişi ağır yaralanıyor, fakat gazinoya di-

I ger gedikliler de toplanıyor. Dışarda sahil bo-
j yunda saatlerce mücadele oluyor. Kafa yaraları, 
| kol kırılmaları kavga devam ediyor. Gedikliler 
! gazinonun arka kapısından bu cürmü işleyenleri 
j kaçırarak sivil kıyafetiyle denizden sandalla suç-
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İuyu kaçırıyorlar. Bu iki saat kadar devam edi- | 
yor. Neden sonra polis müdahale ediyor. Daha 
evvel emniyet âmirini arıyorlar; meydanda yok. 
Dişçi bir dostu vardı, onunla eğleniyormuş. Ko
miser de korkudan hâdise yerine sokulamıyor. 
Uzaklardan bir köşeden gözle takip ediyor. Bu 
esnada 50 nci Alaydan bir müfreze asker celb-
ödiliyor. Hâdiseyi yatıştırmak için süngülerle 
gelen askerî müfreze bir el silâh atıyor, bir taraf
tan da polisler, emniyet işe müdahale ediyor. Bu 
suretle hâdise kapanıyor. Fakat halk da memle
ket mi fethettiniz, memlekette emniyet, polis yok 
mu, onların vazifesi değil mi? Tayyare Alay Ku
mandanı alayına hâkim olamıyor. Disiplin kura
mıyor. Esasen Alay Kumandanı Erdek'te kamp
ta eğlenmekte imiş, kaymakamın da misafiri var
mış o da bulunmuyor. 

Bandırma'da senelerce 127 nci Alay oturu
yordu. Hiç bir hâdise olmadı, ikinci Cihan har
bi devam ettiği müddetçe de Bandırana'da 6 nci 
Tümen karargâhı bütün ağırlığı ile uzun sene
ler kaldığı, evler ve mağazalar işgal altında ol
duğu ve nihayet memleketin her tarafı, hattâ 
köyleri bile askerlerle dolu olduğu halde Ban
dırana'da hiçbir sarkıntılık olmadığı gibi asker 
ile sivil arasında en küçük bir hâdise bile olma
mıştır. 

Kabahat ne askerlerde ve ne de sivillerdedir. 
Kabahat başındaki kumandanlardadır. Vatan
daşların mallan da, canlan da namuslan da 
ordunun ve bunların emanetinde olduğuna göre 
bunları korumak ordunun ve bunlann vazifesidir. 

Asayişi temin etmek de emniyetin vazifesi
dir. Fakat nerede o emniyet ve emniyet âmirle
ri. Onların vazifeleri hizmet değil, kendilerini 
eğlendirmek ve halka besletmektir. 

ilk şikâyetlere ehemmiyet ve kıymet verilmi
yor veya yerinde ehemmiyetsiz diye kapatılıyor, 
yani himaye ediliyor. Evet sivilce iken çıban 
daha sonra kanser oluyor, tedavisine de imkân 
bulunmıyor. Adam koruma siyasetini bırakalım, 
Orduyu, Milleti ve memleketi koruma siyasetini 
tutalım. 

Bu gibileri himaye edenlerin suiistimallerini 
bile bile kapatmak istiyenler hakkında asıl tah
kikat ve takibat yapılması lâzım iken yapılma
mıştır. Zira balık baştan kokar, çünki bu alay t 
kumandanının ve emniyet âmirinin çok kuvvetli 
arkaları ve dayanakları vardır. Kabahatin j 
büyüğü de buradadır. Bunlar birbirini takip J 
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etti. Bunlan ta bakanlığa telgrafla bildirdim. 
Yine olduğu yerde kapatıldı. Bizim en büyük 
kabahatimiz himayedir, merhamettir. 

CEVDET BAYBURA (Gümüşane) — Ben 
yalan söyledim diyor, yapma Ali Fahri Bey, 
yapma! 

ALI FAHRİ İŞERİ (Devamla) — Bir mil
letvekili hâdiseleri olduğu gibi delilleri ile bura
ya getirirse, ispat ederse niçin ona inanılmasınt 
Vazifemiz nedir? Millet bize itimat etmiştir, 
reyini vermiştir. 

Başbakan bize, hatalarımızı söyliyenden, bi
zi ikaz edenden Allah razı olsun demedi mi? 

Bunu kısaca bir hikâye ile bitireceğim: 
Hazret! Osman devrinde şikâyetler arttı. 

Memleket idaresi bir az daha (Soldan gürültü
ler). 

SEDAT BARI (Seyhan) — Kısası enbiya 
dinlemiyelim. 

ALİ FAHRİ ÎŞERÎ (Devamla) — İşinize 
gelmiyor tabiî. Bunlar kıymetli vakalardır. Şi
kâyetler arttı... 

REİS — Hikâyeyi bırakın, mevzua girin. 
ALI FAHRİ İŞERİ (Devamla) — Hulâsa 

millet bize emniyet ve itimat etmiştir. Ben bu 
hâdiseyi bütün memleketle ispat ederim. Şu 
halde Hükümeti inandıramıyorum. Demek ki, 
bütün bir memleket bilirken böyle bir hâdise 
olmamıştır diye ben nasıl bu millete hizmet ede
rim.. 

REtS — Millî Savunma Vekili buyurun. 
MtLLl SAVUNMA VEKlLl KENAN YIL

MAZ (Bursa) — Bandırma'da böyle bir hâdise
nin çıktığını iddia eden zat Hamdi Ayaş 13. V. 
1952 tarihli ifadesinde: «Ben diyor, askerler
den falan dayak yemedim. Birisinden yedim ama 
bilmiyorum. Askerlerle siviller arasında bir 
hâdise çıkmıştır dedim», niçin bunu yaptın di
ye sorulduğunda, «Ben cahilim» diyor, ifadesi 
budur. Savcılıktan soruluyor hâdisenin vuku 
bulmadığı bildiriliyor. Başka kıtadan asker cel
bi mevzuubahis değildir. Böyle bir şey olmamış
tır. 

Başka soyliyecek bir şey yoktur efendim. 

10. — Mardin Mebusu Aziz Vras'ın, Türkiye 
ile Suriye arasındaki arazi ihtilâflarının halli hu
susunda *# düşünüldüğüne dair sorusuna Dışiş
leri Vekili Fuad Köprülünün sözlü cevabi 
(6/1058) 
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BEİS — Soruyu okutuyorum. 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
Suriye Hükümetinin Türk'lere ait araziyi 

topraksız Suriye çiftçilerine dağıtmak ve bu 
araziyi yok pahasına istimlâk edip tasfiye et
mek gayesini güden ve 155 numarayı taşıyan 
Kararnamesinden Hükümetimiz resmen haber
dar mıdır?. Haberdar ise; Hatay, Gazianteb, 
Urfa, Mardin vilâyetlerimizin cenubunda kalan 
ve takriben elli kilometre derinliğinde bulunan 
Suriye topraklarında Türk vatandaşlarının yüz 
milyonlarca lira kıymetindeki arazisi üzerinde 
şimdiye kadar tatbik edilmekte olan rejim, bu 
araziden Türklerin hiçbir suretle faydalanma
maları şeklinde tecelli etmekte iken bu mahut 
155 numaralı Kararname ile sarih bir zabıt ve 
tasfiyeye gidildiği aşikâr olduğuna göre Suriye 
nezdinde ciddî ve müessir olabilecek bir demarş 
yapılmış mıdır?. Ve nihayet Türkiye - Suriye 
arasındaki bu arazi ihtilâfı Türk vatandaşlarını 
daha ne kadar müddet ızrar ve izaç etmekte 
devam edecektir?. 

Seri ve katı bir teşebbüs için Hükümetimiz 
neyi beklemektedir?. 

Dışişleri Vekili tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılmasına delâletlerinizi arz ve rica 
ederim. 

Mardin Mebusu 
Dr. Aziz Uras 

DIŞİŞLERİ VEKİLİ FUAD KÖPRÜLÜ (İs
tanbul) — Suriye Hükümetince Kasım 1952 de 
neşredilen ve saym Doktor Aziz Uras'in sözlü 
sorusuna mevzu teşkil eyli,yen 155 sayılı karar
name, ecnebilerin Suriye'de muhafızlık (Yani 
vilâyet) merkezleri haricinde arazi ve emlâk 
edinmelerinin men'ini ve irs'en intikal eden gay-
rimenkullerin de Hükümet eliyle tasfiye oluna
rak bedellerinin hak sahiplerine ödenmesini der
piş etmektedir. 

Kararname her ne kadar alelıtlak bütün 
ecnebileri bahis mevzuu etmekte ise de, Suriye'
de muhafızlık merkezleri haricinde 'emlâk sahibi 
ecnebilerin büyük ekseriyeti Türkler olduğu 
cihetle hakikatta bu kararname en büyük tesi
rini Türk emlâki üzerinde gösterecek mahiyet
tedir. 

Vatandaşlarımızın Suriye 'de sahip bulunduk
ları pek büyük kıymetteki emlâkin durumunu 
âzami hassasiyetle takip etmesi tabiî bulunan 
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vekâletim diğer alâkadar vekâletlerle de isti
şare suretiyle meseleyi etraflı surette incelemiş 
ve Suriye'deki temsilciliklerimize gereken tali
matı vermiştir. 

Temsilciliklerimiz bu kararnamenin vatan
daşlarımızın hukukunu ızrar edecek bir şekilde 
tatbikinin önlenmesi için Suriye Hükümeti nez
dinde ehemmiyetli teşebbüslerde bulunmuştur. 
Suriye Devlet adamları da, cevaben, keyfiyetin 
hüsnüniyetle tetkik edileceğini ve emlâk işin
de çok büyük bir hassasiyet göstereceklerini, 
emlâk rejimi hakkında son çıkan kararname
lerin tadil edileceğini ve emlâk ihtilâfının hal-
ledilmiyecek bir m«esele olmadığını temin et
mişlerdir. 

Ümit ediyoruz ki, yakın zamanda Suriye'de 
Türk emlâkine tatbik 'edilen rejim, memleketi
mizde Suriye'lilere ait emlâke tatbik edilen 
ahkâm ile hemayar olacak ve vatandaşlarımı
zın yersiz isnatlarla topraklarını işletmelerine 
mâni olunmasına ve Suriye mahkemelerinde uğ-
raştırılmalarına bir nihayet verilecektir. Suriye 
zimemdarlarımn oradaki temsilcilerimize ver
dikleri katî teminat, bizi bu şekilde düşünmeye 
sevketmekte ve uzun zamandan beri beklediği
miz hüsnüniyetle hareketi yakın bir âtide göre
bileceğimiz ümidini vermektedir. 

Soru sahibi arkadaşım; Türkiye ile Suriye 
arasındaki emlâk ihtilâfının daha ne kadar müd
det devam 'edeceğini de soruyorlar. 

25 seneden beri sürüp giden bu ihtilâfın bir 
an evvel hal ve tasfiyesini, gerek vatandaşları
mızın sıkıntısına nihayet verilmesi gerek pürüz
lü bir meseleyi tasfiye eylemek suretiyle Tür
kiye - Suriye münasebatmın tanzimi bakımların
dan şiddetle arzu etmekteyiz. 

Suriye ile emlâk müzakerelerine hazırlık ola
rak vekâletimizçe yapılması icabeden tetkikler 
tamamlanmıştır. Buna rağmen müzakerata baş-
hyamayısımızın en mühim sebeplerinden birini. 
bundan böyle nihayet bulacağını ümit etttiğimiz, 
zanran zaman Suriye'de vataııdaşlaırımıza aidi
yeti gereği gibi sabit bulunan bâzı emlâkin ve 
bilhassa hudut mınıflakasıında kâin arazinin ma
alesef fuzuli işgallere mâruz kalmasından husu
le gelen ve (evvel eminde hal ve tasfiyesi icabe
den bâzı vaziyetler tenkil etmiştir. Eskiden d^ 
Suriye'de birçok Türk emlâki mahallî makam
ların müsamahası yüzünden fuzuli işgallere mâ
ruz 'kalmış ve normal hukuki bir nizam içinde 
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kısa zamanda bertaraf edilmesi icabeden bu ı 
müdahaleler birer emrivaki olmak istidadını 
göstermişti. Halbuki bir kanun Devleti olan 
Türkiye'deki Suriyeli emlâki, idare ve adalet 
cihazlarımızın tam sayaneti altında, en ufak 
bir haksızlığa mâruz kalmadan; olduğu gibi 
muhafaza edilmiştir. 

Anlaşma hususunda karşılıklı müzakerelere 
başlamadan, Suriye zimamdarlarının Türk em
lâkine tatbik edilen rejim hakkındaki kati ifa— 
delerinin fiilî neticelerini bekliyoruz. 

Ancak, söz ile verilen teminat fiiliyata inti
kal ettikten sonradır ki, karşılıklı bir anlayış 
havası içinde, 30 seneye yakın biır zamandır sü
rüncemede kalmış olan bu ihtilâfa bir nihayet 
verilmemesi için ortada bir sebep kalmıyacaktır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
AZÎZ URAS (Mardin) — Sayın Vekile be

yanları dolayısiyle teşekkür ederim. Hakikaten 
30 seneden beri gayet müzmin bir dert bizim 
Cenup hududumuzu ve oradalki vatandaşlarımı
zı muztaribetmektedir. Uhdesinde ve mülki
yetinde yüz binlerce liralık emlâk bulunması
na rağmen bugün fakir ve beş parasız olan o 
vatandaşların ıstırabının ne kadar derin oklu
ğunu takdir edersiniz. Bendeniz Muhterem 
Menderes Kabinesinin son zamanlarda Suriye 
ile olan temaslarında bir zağt ve tazyik yaptı
ğına kaaniiım. 

Bugüne kadar 'muvaffakiyete Ulaşamamala
rının sebep ve saikını, bize birçok ühut ile, bir
çok sebeplerle, hukuku kadime, din birliği, 
aşağı yukarı birçok tesalüpler dolayısiyle do 
ırk birliği ile bağlı bulunan bir milletin fcendıi-
sinden değil fakat onlaan idare edenlerin ma-
al'esef kötü niyetlerinde aramak ioabeder. 

Arkadaşlarını, her şeyin kötüsü bize aşağı
dan gelmektedir. Kaçakçılık Cenup hududun
dan gelir, türlü eşjMya füzyomları, her türlü 
•tezvir, hattâ bazan Şimalden gelmiyen şeyler 
dahi bize Cenuptan gelmektedir. Hakikat bu
dur. Binaenaleyh bu Cenup hududumuzu bal
tan nihayete kadar kaplıyan kardeş millet de
mek istediğim ve fakat bir türlü bu sebeplerle 
bunu söylemeye diliımin bir türlü varmamasın
dan üzülüyorum. Suriye Milletlinin Ve onları 
idare edenlerin artık bu işi tatlıya bağlamaları 
zamanının gelmiş olduğunu zannederim ıstı
rapların bâzı) zaman! hakikaten! mukabele biL-
misli yapması icabettiğini onların anlamaları ve | 
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Suriye'nin Orta Şark'tabizolmayınıcaMiçıbiır şey 
demek olmadığını anlamaları, bilmeleri zama
nı artık gelmiştir. Evet yalnız oralı hir millet
vekili olarak değil, hâdisatı yakından veya 
uzaktan tafcibedem! bir vatanldıaış olaınak temen
ni ederim. Adnan M|enderes Hükümetinin Su
riye'ye bir sefir göndermemiş olmasını bugün 
içim, sefir de gönderdılimemiış ollması, bugün için 
bir nakısa telâkki! etmeden daha evveli on
ların hareketlerine ve onların yaptıklarına bir 
nevi alâkasızlık ve hoşnutsuzluk jesti gibi, ga
yet yerinde bir hareket olarak telakki etmek
teyim, arkadaşlar. 

Daha başka şeyler söyliyeceğim fakat bu 
kürsü onun yeri değildir. 

11. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğlu'-
nun, bâzı gazetelerin memleket birliğini bozan 
mütecavizane neşriyatı hakkında bir tahkikat 
yapılıp yapılmadığına dair Adalet ve İçişleri 
vekillerinden olan sorusuna İçişleri Vekili Etem 
Menderes'in sözlü cevabı (6/1063) 

27 Nisan 1953 
T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Adalet ve İçişleri ve
killeri tarafından B. M. Meclisinde sözlü olarak 
cevaplandırılmasına müsaadelerinizi saygı ile 
rica ederim. 

Diyarbakır Mebusu 
Dr. Yusuf Azizoğlu 

1. Son zamanlarda bâzı gazetelerde Doğu
lu vatandaşları istihdaf eden tahkir ve tahrik-
âmiz neşriyata sık sık tesadüf edilmektedir. 

Bu cümleden olarak 3 . 1 . 1953 tarihli Hür
riyet Gazetesinin Başyazısı ve 29 . V . 1953 ta
rihli Ulus ve 25 . IV . 1953 tarihli Dünya ga
zetelerinde intişar eden Falih Rıfkı Atay'm 
yazıları ve buna mümasil neşriyat Vekâletiniz 
tarafından nazarı dikkate alınmış ve bu husus
ta her hangi bir tahkikata geçilmiş midir? 

2. Memleket birliğini bozan, geniş bir va
tandaş kitlesini Kürt, Kürtler, Kürdüstan diye 
tavsif eden buna mukabil diğer vatandaşları Do
ğululara düşman yapan ve memlekette nifak 
tohumları serpen bu tahrikler zararsız veya mu
bah hareketlerden mi telâkki edilmektedir? 

3. Bu kabil mütecavizane ve bozguncu • neş
riyata ne zamana kadar müsaade edilecektir? 

4. 19150 iktidar değişikliğinden bugüne ka-
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dar î>oğuda memleketin diğer taraflarmda fark
lı bir hal ve gidiş Hükümet tarafından te3bit 
veya müşahede edilmiş midir? 

5. Doğuda bir isyan emaresi veya ihtimali 
mevcut mudur? 

ÎÇÎŞLERÎ VEKÎLÎ ETEM MENDERES 
(Aydın) — Muhterem arkadaşlar, memleket 
bahia mevzuu olduğu zaman, şark, garb, şi
mal ve cenup tâbirleri sâdece coğrafi mânaları 
itibariyle kullanılır. 

Bizim için ve hakikatta da, memleketin ne 
şarkında, ne garbında, ne de şimal ve cenubunda 
Kürt diye bir vatandaş kitlesi, zümre veya un
suru mevcut değildir. 

Mevzuat bakımından tetkik edecek olursak, 
kanunun suç unsuru saydığı hallerde takibatın 
yapılması bedihidir. Mevzuata göre, bu yazılarda 
suç unsuru mevcut görülmemiştir ki, kanunun va 
zifeli kıldığı adlî makamlar harekete geçmemiş 
bulunuyor. 

Memleketi, şark, garb, Kürt veya Türk, 
şarklı veya garblı diye parçalara bölünmüş 
gibi, güya birbirinden ayrılmış unsurlar var
mış gibi gösterecek ve millî tesanüt bakımın
dan zararlı olacak yazıların önlenmesi nokta
sından sayın takrir sahibi arkadaşımızla müt
tefikiz ve ayırıcı ve parçalayıcı gayretleri me
netmek hususunda mevzuatımıza hükümler ko
nulmasını lüzumlu görmekteyiz. 

Ancak, demokratik hürriyetlere bir tahdit 
mânası tazammun eder gibi gösterilerek birta
kım yaygaralara yol açması ve bundan bir kısım 
unsurların 'istifade ederek memleket aleyhine 
tahrik yapmak suretiyle istismara teşebbüsleri 
mülâhazasiyledir ki, Hükümet olarak müteenni 
bulunmaktayız. 

Bununla beraber bu gibi gayretlerin devamı, 
bunların mânası hakkında Türk umumi efkârı
nın sarih kanaat edinmesine medar olacağında 
şüphe yoktur. 

Muhterem sual takriri sahibinin bu teşebbü
sü dahi böyle bir aksülamelin delilini teşkil eder. 
Bu cevabımla üçüncü suali de cevaplamış olu
yorum,, 

Memleketin yeni demokratik rejime girmiş 
olması ve bu rejimin birtakım hainane emeller 
besliyen muzır unsurları cesaretlendirip teşvik 
etmesi tabiîdir. Bu gibi kötü maksatlı unsurlar
la demokratik nizam içinde mücadele imkân ve 
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silâhlan elbette ki, sorgusuz, sualsiz icraat yapan 
tahakküm devrindeki imkân ve silâhlara naza
ran çok farklıdır. Buna rağmen gizli ve en küçük 
hareketleri dahi dikkatten ve gözden kaçırmamak 
hususunda Hükümetimiz çok uyanık ve basiret
lidir. 

Asıl cevaba geliyorum; şurası mühimdir ki, 
memleketimizin her hangi bir bölgesinde hususi 
bir endişe kaynağı teşkil edecek hiçbir fevkalâ
delik mevcut değildir. Memleketin hiçbir tara
fında, meslek, sanat ve hüviyeti ne olursa olsun, 
buna cesaret edebilmesine; maksadı ne kadar 
hainane, niyetleri ne dereceye kadar mütecasir 
bulunursa bulunsun hiçbir kimsenin ayaklanma
sına imkân olmadığını Şark'ta yaşıyan takrir 
sahibi arkadaş mm yakînen bilmesi ve endişelen
memesi lâzımgeldiğini arzeylerim. (Soldan bravo 
sesleri, alkışlar) 

REÎS — Yusuf Azizoğlu buyurun. 
YUSUF AZÎZOĞLU (Mardin) — Sayın 

içişleri Bakanının takririm münasebetiyle ver
miş olduğu izahat beni tamamiyle tatmin etmiş
tir. Kendilerine bilhassa teşekkür ederim. (Sol
dan alkışlar) 

REÎS — Soru bitmiştir efendim. 

12. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, Arpa
çay'ın Kızüçakçak Nahiyesi Tarım Kredi Koo
peratifi seçimlerinin ne sebeple bozulduğuna 
dair Ekonomi ve Ticaret Vekilinden sözlü sorusu 
(6/1070) 

REÎS — Ekonomi ve Ticaret Vekili olmadı
ğından soru gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

13. — İzmir ^Mebusu Tarik Oürerk'in Tütün 
Ekicileri Ortaklığı kanunu lâyihasının ne için 
ve hangi sebeplerle geri alındığına dair Ekonomi 
ve Ticaret Vekilinden sözlü sorusu (6/1076) 

REtS — Vekil bulunmaması dolayısiyle gele
cek Birleşime bırakılmıştır. 

14. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri îşeri'nin, 
ilkokulların bâzı sınıflarında okutulmakta olan 
din ve ahlâk derslerinin en yüksek tahsile kadar 
bilûmum mekteplerde okutulması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Vekilinden söz
lü sorusu (6/1081) 

REÎS — Vekil bulunmadığından gelecek Bir
leşime bırakılmıştır. 
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15. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri tseri'nin, I 

askeri kantinler ve istihlak kooperatifleri hak
kındaki sorusuna Millî Savunma Vekili Kenen 
Yılmaz ve Başvekil Adnan Menderes'in sözlü ce
vapları (6/1082) 

REİS — Sözlü soruyu okutuyorum. 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
1. — Askerî kantinler teftişe tâbi midir? Tâ

bi ise kimler tarafından teftiş edilir ve şimdiye 
kadar hiçbir suiistimal görülmüş müdür? 

2. — Bu kantinlerin kâr hadleri nedir? Yani t 
yüzde kaç kârla satış yapmaktadırlar? Ve ne 
maksatla bu kanuniler kurulmuştur? 

3. — Hâsıl olan kârlar nerelere ve kimler ta
rafından sarfedilmektedir? 

4. — Orduda kaç aded kantin vardır? 
5. — Bunlar her hangi bir vergi ile mükellef j 

midirler? Değil midirler? Ve kaç kişi istihdam 
edilmektedir? 

6. — Ayrıca şehir ve kasabalarda satış istin- | 
lâk kooperatifleri var mı? Bunlar da vergiye 
tâbi midir? Askerler tarafından mı, yoksa sivil
lerle mi idare edilmektedir? Millî Savunma Ve
kili tarafından sözlü olarak Büyük Millet Mec
lisi kürsüsünden cevaplandırılmasını rica ederim. 

Balıkesir Mebusu 
Ali Fahri İşeri 

MlLLÎ SAVUNMA VEKİLİ KENAN YIL
MAZ (Bursa) — Muhterem arkadaşlar; Ali Fah
ri İşeri arkadaşımızın kantinler hakkındaki söz
lü sorusunu tetkik ettirdim. 

Kantinler, erlerin daimî surette garnizonlar
da kalmaları ki, mecburiyetinin zaruri bir neti
cesidir. Haftada ancak bir gün serbest bulunan 
efradın ihtiyaçları kendi garnizonları dâhilinde 
tesis edilen bu kantinlerden tedarik edilmekte
dir. Kantinlerin sureti idaresi bir talimatname 
ile tâyin ve tesbit edilmiş bulunmaktadır. Bun
lar, gerek kumandanları tarafından, gerekse da
ha yukarı makamlar tarafından daimî surette 
teftiş ve murakabe edilmektedir. Bundan başka 
Millî Savunma Teftiş komisyonları tarafından 
da murakabe olunuyor. 

Kantinlerde kâr gayesi güdülmemektedir. Bu
radan elde edilen hasılat kumandanın göstermiş 
olduğu lüzum ve zaruretler dolayısiyle sarfedil
mektedir. Yani yine garnizonun bütçe dışı kalan 
feirtakım ihtiyaçlarına hasrü tahsis olunmakta- | 
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dır. Bunların, kâr gayesi takip etmediği için, 
vergiye tâbi olmadıkları da Maliye Vekâletince 
yapılan muhabere neticesinde tâyin ve tesbit 
edilmiş bulunmaktadır. Bundan başka yinief hava 
kuvvetlerine ait olmak üzere bâzı kooperatifler 
kurulmuştur. Kooperatifler de kezalik yine Ma
liye Vekâletinin işarı üzerine vergiye tâbi tutul
mamaktadır. 

Kantinlerin teşkili, iç hizmet talimatnamesi 
hükümlerinin icabıdır. Çünkü, arzettiğim gibi 
efrat ancak haftada bir gün çıkabilmekte diğer 
günlerde garnizon dâhilinde kalıyor ve ihtiyaç
larını temin için bu kantinden alış veriş yapı
yorlar. Suiistimal olmuş mu diye buyuruyorlar. 
Bunun tarihini, zamanını tâyin ve tesbit etme
diklerine göre maziye doğru gidilirse, suiistimal 
yapan kantinlerin' tesbit edilmiş olduğu görü
lür. Bu gibiler hakkında da kanuni takibat ya 
pılmıştır. 

Yine, kantinler ne nispette kâr yapmaktadır
lar, diye soruyorlar. Kantinlerde satılan eşya 
hariçteki emsaline nazaran daha aaşğı fiyatla 
satılmaktadır. Muayyen bir eşyaya muayyen bir 
kâr haddi tâyin ve tesbit edilmiş değildir. Bâzı 
eşyaya nakliye ve ambar gibi masraflardan son
ra % 2 veya 3 gibi küçük bir zam yapılmakta 
dır. Bazan da bu nispet âzami olmak üzere j % İÜ 
a kadar da çıktığı görülmüştür. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Ali Fahri t^eri. 
ALİ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Muhterem 

arkadaşlar, sayın Bakanın izahatına çok teşek
kür ederim. Fakat beni tatmin etmemiştir. Mes
lekime taallûk eden bir iş olduğu için, bu iş üze
rinde hassasiyetle durdum ve Yüksıek Huzuru
nuza getirmek mecburiyetini hissettim. 

Bu istihlâk kooperatiflerinden esnaf, tüccar 
çok şikâyet etmektedir. Biz vatandaşlar Devlete 
vergi veriyoruz, müstahdem ücreti veriyoruz, 
dükkân icarı veriyoruz, çoluk ve çocuğumuzu 
besliyoruz, Hazineye verdiğimiz vergilerle su
bayların, memurların maaşlarını temin ediyoruz. 
Maalesef biz bunlardan istifade edemiyoruz. 
Aynı zamanda bize rakip oluyor, fayda yerine 
zarar oluyor, meslek harici işlerle uğraşıyorlar, 
onlar da bizler gibi vergi verirler, dükkân kirası 
öderlerse, o vakit bize rekabet etsinler, görelim 
diyorlar. 

Belediyelere eğlence rüsumu diye bir vergi 
vermezler, bunlar Hazineye vergi vermezler, hiç 
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bir vergi ile mükellef değildirler, müstahdem | 
ücreti de vermezler, hattâ dükkân kirası da ver
mezler, buna binaen aldıkları malları daha pa
halıya malederler ve mensuplarına da piyasa- | 
dan daha ucuza değil daha pahalıya verirler. 
Mecburi olduğu, bir de aydan aya tediyat yap
tıkları için bilhassa subaylar ve gedikliler mem
nun olmadıkları halde mecburi kooperatife dâ
hildirler, zannedersem ihtiyari değil, mecbu
ridir. 

Halbuki yambaşmda serbest, sivil bir esnaf 
dükkân sahibi, Devlete vergi verdiği halde dük
kân kirası ve müstahdem parası ödediği haldü 
yine bunlardan daha ucuz ve daha temiz ve da
ha iyisini satmaktadır. Bundan, kim zararlı? Yi
ne Devlet ve millettir. 

Bunlar Devlete vergi vermezler, dükkân icarı 
verm'ezler, ücretle adam kullanmazlar, daha 
ucuza da maledemezler, yani piyasadan ucuz da 
satamazlar, hattâ pahalıya satarlar, mecburi alış 
olduğu için mensupları daha pahalıya istihlâk 
«ederler. Şehirde bir satış kooperatifinde 1 yüz
başı başkan, 4 gedikli mubayaa ve tanzim ve mu
hasebe ve vezne fişi gibi vazifelerdedir, 3 er ve
zin ve ambalaj ile meşguldurlar. Hepsi 8 kişi. 

Bir dükkânda 8 kişi orduda vazifesinden tec
rit ediliyor, bir kazada olan bir alayın koopera
tifidir. Hesap ediniz Türkiye'de yüzlerce koope
ratif olduğuna ve kantinlerde de vasati olarak 
mevcuduna göre üçer beşer kişi meşgul oldu
ğuna göre acaba yekûnu binlere baliğ olan bu 
erler, gedikliler ve subaylar bilfiil ordu hizme
tinde çalışsalar memleket ve millet için daha 
hayırlı ve faydalı olmaz mı? Ve bu suretle suiis
timallerin kapıları da kapanmış olur, ordunun 
da kuvvet ve kudretini artırmış oluruz. Binaen
aleyh bütün Devlet teşkilâtından ve ordudan 
suiistimale çok müsait olan bu gibi müesseseleri 
ilga etmelidir. Başka türlü bunun önüne geçile
mez ve ahlâk da düzelemez. Eskiden olduğu gibi 
idare cihetine gitmelidir. Asker mi, esnaf mı, 
memur mu, tüccar mı? 

Kantinler için mal alınken kantin subayları 
alırlar. İstedikleri gibi de fatura tanzim etti
rirler. Hem de piyasanın en ucuz, en bayat 
mâllarını alırlar. Çünkü asker yiyecek. Seb
ze işlerinde olduğu gibi kabak ve patlıcanın en 
bayat ve kartlarını alırlar. Halbuki mukave
lede daima iyisi ve tazesi yazılıdır. Fakat suiis
timale uğrar. I 
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Muhterem arkadaşlar, askerî kantinler ku

mandanların, ve alay kumandanlarının ve tabur 
kumandanlarının çiftliği ve arpalığıdır. Nasıl 
ki, hususi idareler evvelce valilerin çiftliği ve 
arpalığı idi. Bunlar da kumandanların sanki 
tanrı sofrasıdır. Arif Hikmet bu yüzden 
apartman almıştır. Şehirlerde sinamaları, ga
zinoları hattâ tiyatroları; otelleri ve istihlâk sa
tış kooperatifleri olduğu gibi kıtalarda da ayrı
ca kantinleri yani satış dükkânları vardır. Bu
nun adı da kantindir. Ama, ne güzel isim ve
rilmiştir. Hakikaten adı üstünde: Kantin. Şe-
hirlerdekilerini idare eden bizzat başında idare
siyle meşgul olanlar, yüzbaşılar ve binbaşılar
dır. 

Arkadaşlar, birkaç yerde tetkik ettiim, ya
kından alâkadar oldum. Balıkesirde ve Bandır
ma'da hava alaylarında ve diğer topçu ve piya
de alaylarında vasati olarak 800 - 1 000 mev
cuda göre yevmiye vasati olarak 300 lira kadar 
alış veriş olduğunu gördüm. Asgari olarak 
% 20 ticaretle satış yapılsa altmış lira kâr te
min eder. Bir de yeni efrat kıtalara geldiği za
man bu miktar bir buçuk iki misline kadar çı
kıyor ve yeni memleketlerinden geldikleri için 
az çok üzerlerinde hepsinin paralan da bulu
nuyor. işte bu kantinlerde bu mevsimlerde iki 
misli iş oluyor, kâr da tabiî iki misline yükseli
yor. Şu halde senede bir alay kantini vasati 
olarak 5 - 6 bin lira kâr temin ediyor. Bu iş
leri idare ednelere birer aylık da buradan çık
maktadır. Bunlar kumandanların mahremi es
rarıdır. Bunlarla meşgul olanlar daima iyi si
cil alırlar. Bu vazifelerde çalışanların da ismen 
Ankara'dan tâyinleri yapılıyor. Alay kuman
danı evvelâ isimlerini bildirir ve kendileri de 
tâyin edebilirler. Müstakil taburlarda ve alay
larda ve tümenlerde kantinler vardır. 

MUHÎDDlN ERENER (izmir) — Ali Fah
ri Bey orduya namütenahi dil uzatıyorsun, kim 
yapmışsa onu söyle. Bütün orduyu istihdaf et
meye ne hakkın var? Orduya şâmil dil uzatmak 
çok ayıptır, insanda biraz haya olmalı. 

ALÎ FAHRİ IŞERl (Devamla) — Ben bü
tün orduya dil uzatmadım, yalnız o alay kuman
danından bahsettim. Birlik ihtiyaçlarının nasıl 
çarçur edildiğini söyledim. Hükümet her bir
liğe bir tahsisat verir ve ayrıca her birliğin bir 
de kantini vardır. Orada domates 20 kuruşa dı-
şarda ise 10 kuruştur. Üzüm 50 kuruş, dışarda 
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25 kuruş, diğer şeyler de bunun gibi iki misli. J 
Bu paralar nereye gidiyor? Subaylara, her hangi 
bir velime cemiyetine veya sünnet düğünlerine 
sarfediliyor. (Ayıp ediyorsun sesleri) Ben haki-
katları göz önüne seriyorum, ama siz ne derse
niz deyin... 

REÎS — (Ali Fahri işeri'ye hitaben) Karı
lara alman ziynetler dediniz; bunu tasrih edi
niz. 

ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Devamla) — Efendim; 
karılarına demedim. Birçok hususi eşhasa aldık
ları hediyeler var, bunlar oluyor, hakikattir ar
kadaşlar. 

Başbakan diyor ki;: Efendim; neden dışarıda 
söylüyorsunuz, gelin, kürsüde söyleyin. Bunları 
söylemiyeceğiz de neyi söyliyeceğiz. Birbirimizi 
mi yiyeceğiz? 

REÎS — Ali Fahri Bey... 
ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Devamla) — Bitti 

efendim bitti, son sözleri söylüyorum. 
REÎS — Ali Fahri Bey, mstemadi konuşma

larınızda çok umumi beyanda bulunuyorsunuz. 
Kantinlerin her hangi birisinde olmuş bir suiis
timal biliyorsanız söyleyin. Aksi takdirde büyük 
bir camiayı itham altında bulunduruyorsunuz. 
Buna hakkınız yoktur. Sözünüzü geri alın. 

ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Devamla) — Hükümet 
bunun tashihi cihetine gitsin diye söylüyorum. 
Murakabesi güçtür. 

REÎS — Kantinlerin lüzumsuz olduğunu 
söyliyebilirsiniz. Kantinlerde çalışan birçok in
sanı ithama hakkınız yoktur. (Sözünü geri alsın 
sesleri). 

ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Devamla) — Umuma 
teşmil etmiyorum. Size gördüğüm hâdiseleri bi
rer birer naklediyorum. 

REÎS — îsim verin. 
ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Devamla) — Öyle ise 

bir şey yok. Söylediklerimin hepsi yalan. Haki-
katlar da yalan olursa. 

REÎS — Ali Fahri Bey herhangi bir suiisti- I 
malden bahsederken isim verin. îsim vermedik
çe itham olur. 

ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Devamla) - öyle ise 
hiç başka bir şey yoktur. Hakikatlar da yalan 
olursa... gözümüzle gördüğümüz hakikatler de 
yalan olduktan sonra. 

REÎS — Ali Fahri Bey, müsaade buyurun. | 
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Her hangi bir suiistimal, gözümle gördüm dedi
ğiniz işler hakkında isim verirseniz olur. Aksi 
takdirde itham olur. 

ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Devamla) — kesimle
riyle, vesaiki ile ispat ettim. Yine de yapılma
dı. öyle ise hiçbir şey söylemiydim. Gözünü 
yum, kulağını tıka, salla başını al maaşını. Ne 
güzel şey. (Soldan gürültüler) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Muhterem arkadaşlarım, hakikaten ta
hammülünüzü tüketen beyanlarımın en tesirli 
noktasına gelmiş bulunuyoruz. Ali Fahri İşeri 
arkadaşımızın bugün saat üçten itibaren, celse
nin açılmış olduğu andan itibaren söyledikleri
ni bir araya getirirseniz Türk milletinin en aziz 
varlığı olan Türk Ordusunu kapkara lekelere 
boyamış bir tablo haline getirmiş olduğunu teş
histe güçlük çekmezsiniz. Bu kapkara tablo kar
şısında vicdanlarınız muztarip olmuştur. Türk 
Ordusunun şeref ve haysiyetini müdafaa etmek 
vazifesi ile kendimi vazifeli addediyorum ve 
kendisinin sözlerini kendisine iade ediyorum. 
Türk Ordusu bugüne kadar şerefli vazifesini 
daima şerefle ifa etmiş Türk milletinin eri aziz 
parçasıdır. En aziz varlığının ta kendisidir. 
(Bravo sesleri, alkışlar) Burada konuşurken 
ölçüyü sureti katiyede elden kaçırmamak lâzım
dır. Bu zat mütemadiyen kantinlerden bahsedi
yor. Kantin neferin dışarı çıkmnması, ihtiyacı
nı içerden temin etmesi, vazifesinden uzaklaşa
rak disiplinden azade kalmaması, disiplini mu
hil vaziyetlerin ihlâl edilmemesi için bulunmuş 
olan bir usulden ibarettir. Bir kâr ve kazanç 
mevzuu değildir. Bunun tasrih ettiği gibi bin
lerce kantinler mevcuttur, velime, sünnet ce
miyetleri bundan istifade ederler, kızlarını ev
lendirdikleri zaman, kendi evlendikleri zaman, 
yani neferden çaldıkları, aşırdıkları paralarla 
geçinirler gibi gayet umumi tâbirlerle konuşma
larını sureti katiyede kendisine iade etmek va
zifesiyle kendimi borçlu addediyorum. (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

Hayatını ölümle kontrat etmiş olan insanlar 
hakkında, bir milletvekili dahi olsa ne maksutla 
olursa olsun bimuhaba çirkin ithamlar altında 
bulundurmasını, en şeni ithamlar altında bulun
durmasını, tePin etmekteyim arkadaşlar. (Bra
vo sesleri, alkışlar) 
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16. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Boran'-

m, Devlet Tiyatrosunun ıslahı hakkında Millî 
Eğitim Vekilinden sözlü sorusu (6/1094) 

REtS — Millî Eğitim Vekili bulunmadığı 
için gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

17. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Bo-
ran'ın, İstanbul'un 500 ncü Fetih yıldönümünü 
kutlama programınla dair Başvekilden sözlü so
rusu (6/1108) 

REİS — Cevap verecek misiniz? 
DEVLET VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Muhterem arkadaşlar, geçen celsede 
bu sorunun cevaplandırılabilmesi, tesit programı
nın gelmesine ve tetkikına bağlı bulunduğunu arz-
etmiştim. Henüz bu cevabı alamadığım için ce
vap vermek için bir hafta mehil rica ediyorum. 

REİS — Bu soru bir hafta sonraki birleşime 
bırakılmıştır. 

18. — Sinob Mebusu Nun Sertoğlu 'nun,ih
tikârla mücadele ve hayat pahalılığını önlemek 
maksadiyle Millî Korunma Kanununa istinaden 
çıkarılmış olan Koordinasyon Heyeti kararları
nın bugünkü işleyiş tarzlarına ve dalıa bir müd
det yürürlükte bırakılacaklarsa yeniden bir re^-
vizyondan geçirilip geçinlemiyeceMerine dair 
Ekonomi ve Ticaret Vekilinden sözlü sorusu 
(6/1117) 

REİS — Nuri Sertoğlıı buradalar mı eten
im? (Yok sesleri) 

Soru sahibi ikinci defa bulunmadıkları için 
bu soru düşmüştür. 

19. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Bo
ran'm, hudut hârici edilmek istenen Cizre'li 
Türk vatandaşları hakkındfiki sorusuna İçişleri 
Vekili Etem Mennderes ve Başvekil Adnan Men
deres'in sözlü cvaapları (6/1115) 

REİS — Soruyu okuyoruz : 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Bundan bir müddet önce Cizre'den 400 ka

dar aile açlık ve darlık yüzünden ve buna da 
cehaletlerinin inzımamiyle Anayurtlarını terk-
edefek yabancı bir memlekete gitmişlerdi. Bun
lar bilâhara nadim olmuşlar ve vatan hasretine 
dayanamıyarak tekrar memleketlerine dönmüş
lerdir. 

Yaptıkları hatanın cezai neticelerini katlan-
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j maya, vergi ve askerlik mükellefiylerini cezalı 

olarak yerine getirmeye amadedirler. 
Halen vatandaşlık hukukunu da muhafaza 

etmektedirler. Buna rağmen bu vatandaşlar hu
dut harici edilmesi için maahalline emir verildi
ği ve vatandaşlıktan ıskatları için de teşebbüse 
geçildiği öğrenilmiştir. 

I Bu memleketin öz evlâdı olan ve nihayet 
maddi sıkıntılar ve cehalet yüzünden işledikleri 
hatadan nadim bulunan bu talihsiz kimselerin 
gene Türk vatandaşı olarak memlekete hizmet 
etmelerine ve noksan kalmış mükellefiyetlerini 

i ifa eylemerine imkân verilmesinin, bunları hu-
j dut harici etmekten ve vatandaşlık haklarından 

mahrum bırakmaktan daha hayırlı ve âlicenaba-
ne bir hareket olacağı kanaatindeyim. 

ı İşin müstaceliyet, ciddiyet ve vahametine bi
naen bu mesele hakkında ne düşünüldüğünün 
İçişleri Vekili tarafından acilen ve sözlü olarak 
cevaplandırılmasına delâletlerinizi saygı ile ri-
caederim. 

Mardin Mebusu 
M. Kâmil Boran 

REİS — SÖz içişleri Vekilinindir. 
İÇİŞLERİ VEKİLİ ETEM MENDERES 

J (Aydın) — Filhakika, sual sahibinin dediği 
gibi vaktiyle 1944 - 1945 senelerinde açlıktan 
ve darlıktan ve buna inzimam eden cehaletten 
ve belki de buna ilâveten birtakım siyasi ve ida
ri tazyiklerden bizar olarak, naçar kalarak bir 
kısım vatandaşların millî hudutlar dışına kaçtık
ları vâkıdır. 

Bunların, memleketlerine dönmelerinin, yi
ne takrir sahibinin dediği gibi, nadim olmala
rından ve hasretine dayanamamış bulunmala
rından olduğu kadar memlekette artık açlık ve 
darlık kalmamış, iş hayatının ve yaşama şartları
nın inkişaf etmiş olması, (Alkışlar) sebepleri
ne bağlanması gayet tabiîdir. Bu sabık vatan
daşlar Huveyrî aşiretindendir. Malûm olduğu 
üzere bu aşiretin kısmı küllisi Irak'da yaşar. 

Bu gibi avdet hâdiselerinin, kanunlarımı
zın tarif ettiği eşkâl dâhilinde olması icabedece-

I ği bedihidir. Binaenaleyh kısmı küllisi Irak'ta 
ı yaşıyan Hüveyrî Aşiretine mensup bulunan bu 
' sabık Türk vatandaşlarının, tekrar memleketi-
! mize avdetleri hususunda mevzuatımızın gös-
I terdiği yollara müracaat etmeleri hususuna, o 
! bölgenin milletvekili ve bu işle ziyade alâkadar 
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bulunması hasebiyle sual takriri sahibi Sayın I 
Mehmet Kâmil Boran tarafından delâlet edil- I 
mesi ve bu yapıldığı takdirde meselenin memnu- I 
niyetle ve hulûsiniyetle tetkik edileceği şüphe
sizdir. Mardin Milletvekili Kâmil Boran'a evve- I 
lâ bu takriri vermesinden ve bu imkânı hazırla- I 
masından dolayı ve ayrıca da, bunların kanun I 
yollarından avdetini temin eylediği takdirde te
şekkürü borç bilirim. I 

REÎS — Kâmil Boran. 
MEHMET KÂMÎL BORAN (Mardin) — 

Muhterem arkadaşlarım, vekil arkadaşını sürü- I 
len dzreli vatandalanmıın sayısını vermediği I 
gibi izahatından da bu derde bir çare buluna-
mıyaoağım anladım. (Soldan öyle şey yok ses
leri) 

REÎS — Müsaade buyurun, hatibin sözünü I 
kesmeyin. Kâmil Bey devam edin. 

MEHMET KAMİL BORAN (Devamla) — 
Arkadaşlar, takririmde izah etmdşttiım. Nâddm 
olmuş ^e vaktiyle cehalet saikasiyle yaptıkla- I 
rının her türlü avakıbına katlanmayı canü gö
nülden kabul etmiş vatandaşlarımız, Hüıkü- I 
metten, bütün nedamet ve masumiyetlerini iz
har eden birçok telgraflarla imdat dste'mdşler- I 
dir. Buna mukabil zavallı vatandaşlarımız hu- I 
dut harici edilerek kovulmuşlar, ıstırap çek- I 
mislerdir. Bunlar tefcrar hudut ortasında kal- I 
mışlardır. Muhterem Menderes'ten soruyorum. I 
Hükümetinin vatandaşa imdadı bu mudur? 
(Soldan gürültüler) 

REÎS — Müsaade buyurun «fendini, devam I 
etsin. I 

MEHMET KÂMÎL BORAN (Devamla) — 
Yerde sürünene bir tekme daha atmalk mıdır? 
Âlicenaplık dcye, müsamahakârlık diye bir has
let artık kalmamış mıdır? (Soldan, kanun var I 
sesleri, gürültüler) 

Bu milletin din, vicdan ve can düşmanlarına I 
aman verdiğimiz, onlara halk ve imtiyazlar ta- I 
nıdığımız günün üzerinden henüz 500 yıl geçti. 
Arkadaşlar biz bu kadar mı değiştik? I 

Bjyz sayımızı her gün artırmak zorundayız. 
Sez, nadim olmuş ve binaenaleyh bu memlekete I 
faydalı unsurlar olabilecek hale gelmiş birçok I 
vatandaşı vatandaşlıktan ıskat ediyorsunuz. 
(Soldan, kim ediyor sesleri) Bakan izah etme
di. Ben bunları takip ettim. Bunlar ıskat edil- I 
teiş ve atılmışlardır. Bundan iki ay evvel; | 
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AHMED VEZÎROĞLU (Afyon Karahrisar) 

— Hayır... 
MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — 

Veziroğlu, yerinden mütemadiyen ^ müdahale 
ediyorsun. 

REÎS — Karışnıa/yınız efendim. Alâkalı m a -
kamlar cevap verir. 

MEHMET KÂMÎL BORAN (Devamla) — 
Belki de bunların TürfklüiM'erinin kaybolmasına 
da bikaiyerefe ve istemüyereik sebep oluyorsu
nuz. (Soldan: Bu ne biçûm konuşma sesleri) 

MEHMET KÂMÎL BORAN (Devamla) — 
Zattı âllinâz konuşmak istiyorsanız buyuruMiz. 
Yerinizden konuşmanız doğru değildir. 

Arkadaşlarım, Sayın Balkan kanundan bah
settiler. Kararnameden bahsetrtıiler. Ben ka
nunların bu derece sert ve gaıyri'dlâstiki olabile
ceğini kabul etoıiyorum. Bununla beraber na
çizane ikaz vazifemi yaptım. Artıfe bunun ve
bali sizindir. (Soldan hiç de değil, asıl sizin ses
leri). Bu derece mühim ve âcil vaziyete taallûk 
eden 8 . VI . 1953 tarihinden sonra verdiğim su
alimin bugün cevaplandırılması aynı derecede 
üzücü ve ıstırap verici bir keyfiyet olduğuna 
işaret ederek sözlerime son veriyorum^ -

REÎS — Başvekil.. 
BAŞVEKİL ADNEN MENDERES (İstan

bul) — Muhterem arkadaşlarım; Şayet M. Kâ
mil Boran arkadaşımı birçok vatandaşları dı
şarı atıyorsunuz demek suretiyle, sizleri muha
tap addederek isnatta bulunmamış olsaydı yük
sek huzurunuza çıkmaya lüzum görmezdim. 

Birçok vatandaşları dışarı atıyorsunuz sözü 
çok umumi bir sözdür. Hakikaten, birçok vatan
daşı hattâ bir tek vatandaşı lüzumsuz olarak 
memleket dışına çıkardığımız vâki ise, bu bir 
sual takriri olacak kıymet ifade eder. Ben, 
Kâmil Boran arkadaşımdan, bu gibi memleket 
aleyhinde ve hattâ gayet cüzi de olsa nüfusu
muzun eksilmesini intaç edecek bir hareket varsa 
ve bunu müşahede etmişse, bu meseleyi bir sual 
takriri olarak kürsüye getirmesini kendisinden 
rica ederim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, eğer kanun
lara elastikiyet verilmek yoluna gidilecek ve 
kanunun takdir hakkına taallûk eden sahası ge
nişletilecek olursa, bu elastikiyetin nerede baş
layıp nerede biteceği daha önceden belli olmadı
ğı için, Yüksek Meclisin evvelâ yaptığı kanun-

I ların tatbikatını takibetmesi, kendi işine gelir 
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şekilde kanunları tatbik eden Hükümeti bir da- I 
kika bile geçirmeden iş başından uzaklaştırması 
icabeder. (Bravo sesleri). 

Kâmil Boran arkadaşım, bahsettiği vatan
daşların hallerini hakikaten merhamete şayan 
bir şekilde tasvir etmekte ve sizlerin ulûvvü ce
nabınıza ve merhametinize müracaat ederek ada
let, nasaf et ve merhamet nerede kaldı demektedir. 
Ben buna da cevap vermek mecburiyetindeyim. 
O adalet, nasafet, merhamet derken, bunu yapa
nın bizim idaremiz olmadığını bilmiyor mu? Bu' 
vatandaşları hudut dışına çıkaran, hudut dışın
da tutan bizim idaremiz değildir. Bunu yapan
ların ne maksatla hareket ettiklerini teabit ede
cek vesaik elimizdedir. 

Kâmil Boran arkadaşım ekseriya hâdiseleri 
tetkik etmeden zahiri görünüşleriyle, bizim aley
himize çıkabilir vehmine dayanan b'ir sevda ile 
kürsüye getirmektedir. Ben şimdi size bu aşiret 
hakkında vaktiyl'e gelmiş ve geçmiş olan bir mu
habereyi okuyayım. O zaman diyeyim ki sizin 
idarenizde adalet yok mu idi, nasafet yok mu idi? 

MEHMET KÂMÎL BORAN (Mardin) — 
Okuduktan sonra lütfen sizin ne yaptığınızı izah 
eder misiniz? 

ADNAN MENDERES (Devamla) — Oku
yorum : 

«Bu aşiretin mühim bir kısmı memleketten 
Irak'a geçmiştir. Ana dilleri Arapça olan bunla
rın günün birinde yurdumuza iadesinde hiçbir 
fayda yoktur. Bilâkis Irak'a gitmeleri daha fay
dalıdır. İadeleri hakkında yapılan teşebbüsü ta
kip etmemeniz ve Bakanlıktan alınacak emre gö
re muamele yapmanızı rica ederim.» Tarihi 
6 . XI I . 1945 tir. 

MEHMET KÂMÎL BORAN (Mardin) — 
Başvekilden bir sual rica edeceğim. (Kürsüye 
sesleri) 

REİS — Buyurun Kâmil Boran. 
MEHMET KÂMÎL BORAN (Mardin) — 

(Soldan alkışlar) Beni en çok alkışlıyan sayın 
Mükerrem SaroL. Hayret ediyorum, müthiş bir 
sevinç içinde. Alkışlarınıza teşekkür ederim. 

REÎS — Kâfi sadede gelin. | 
MEHMET KÂMÎL BORAN (Devamla) — I 

Başvekil 1945 senesine ait bir teli okudular. Ben | 
kendilerinden rica ediyorum. Kırk beş değil, 1953 < 
yılının, sekizinci, 10 ve 11 nci aylarına ait karar- j 
larını okusunlar. Bu vatandaşlar hakkında ne 
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gibi bir karar aldılar. Kendilerinden imdat iste
diler, feryat ettiler, hudut haricine çıkarılmama
larını dilediler. Manzara çok hazindir. îtimat bu
yurunuz bu mevzuda bir politika yapmıyorum. 
Küçük çocukları, karısı; hiçbir ıstırabı yokken, 
hiçbir suçu yokken dışarı atılmıştır. Bugün Men
deres Hükümeti buna müspet bir cevap verme
mişti]', bir çare aramamıştır ve bunlar hudut ha
rici edilmiştir. Ben vaktiyle yapılmış olanları ka
bul ediyorum. Bunların tekrar memleketimize 
alınmalarını ve Türklüklerinin kaybolmamasmı 
ve ana vatana ilhak edilmelerini istirham ettim. 
Aldığım cevap asla doğru değildir. Bugün dışa
rıya atılmış kaç vatandaş olduğunu sayın İçiş
leri Vekilinden rica ediyorum. Müsteşarı yalnız 
kendi ekinlerini kaldırmcaya kadar müsaade 
edildiğini söyledi. Fakat bunların tekrar hudut 
harici edilmesi için hiçbir sebep yoktur. 

Arkadaşlar, emrederseniz bir tahkik heyeti 
gitsin. Bunlar vaktiyle niçin gönderilmişler
dir, bunların suçları nedir? Halbuki bunların 
hiçbir suçu yoktur. Bunların Türklükleri kay
bolmasın. Türklükle alâkaları kesilmesin. Be
nim istirhamnn budur. 

İçişleri Vekilinden tekrar soruyorum, kaç 
vatandaş dışarıya atılmıştır ve niçin atılmış
lardır. Bunların dertlerine niçin çare buluna
mamıştır'? Bunun hakkında hiçbir müspet ce
vap vermediler. 

REİS — Başvekil. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Muhterem arkadaşlar; sözlerimin ilti
basa mahal kalmaması için tavzihi maksadiyle 
biraz evvel huzurunuzu işgal etmiştim. Mak
sadım niçin hudut haricine çıkarılıyor diye bi
zi töhmet altında tutmak ktiyenlere cevap 
vermekti. Okuduğum vesika bu cevabı teyit 
edecek vesikadır. Bunların hudut haricinde 
•kalmaları, kendilerinin memleketi terketmiş ol
malarından o zamanki Hükümetin vâki müra
caatlara karşı bizim bunları hudut içine al-
maklığımız doğru olmaz diye muamele yürüt
müş bulunmasından ileriye gelmektedir. 

Bu eski vatandaşları memleketimize almak 
bahsine gelince : İçişleri Bakanı verdiği cevap
ta buna Hükümet olarak mütemayil olduğumu
zu ve hattâ bunları içeri almak için lâzımgelen 
kanuni formalitelerin ikmali hususunda, bölge
nin mebusu olarak, Kâmil Boran'm tavas
sut ve delâlette bulunmasını dahi rica et-
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tiğini hatırlarsınız. Şimdi muhterem arkadaş
larım, bu vatandaşlar 4 . IV . 1953 tarihlinden 
itibaren memleketimize gelmek arzusunu gös
termişlerdir. Bunların içinde memleketimize 
müsaadesiz ve kanunsuz olarak gelenler de var
dır. Vatandaşlık Kanununun hiçbir suretle 
elastikiyetle tatbik etmemize imkân olmıyan 
hükümleri mucibince bunlar hakkında tahkikat 
yapmamız lâzımgelir. Bu tahkikatın mevzuunu 
şunlar teşkil eder. Bunlar, memleketi terkettik-
ten sonra başka bir Devletin vatandaşlığına gir
mişler midir? Bunlar, başka bir Devletin vatan
daşlığını kabul ettikten sonra, orada askerlik va
zifelerini yapmışlar mıdır? Bunların cevapları 
müspet olduğu takdirde Türk vatandaşlığına ka
bulleri imkânsızdır. Binaenaleyh kanunun men-
ettiği bir vatandaşlığı kabul hususunu tahkika tâbi 
tutmadan tahakkuk ettirmek, kanun hükümleri 
dairesinde hareket etmeyi kendisine şiar edinmiş 
olan Hükümetiniz için gayrimümkündür. Bunun 
için içişleri Bakanlığına müracaat ederek vatan
daşlığımıza girmek istiyenler veya girmiş olan
lar hakkında Irak Hükümeti nezdinde tahkik 
edip neticeye bağlamak ve Türk vatandaşlığına 
alınabilecek vaziyette olup olmadıklarının kanun 
hükümlerince tesbit edilebilmesi için İçişleri Ba
kanlığından ' Dışişleri Bakanlığına yazılmıştır; 
Dışişleri Bakanlığı kendi kanalları ile tahkikatı 
ikmal etmek üzeredir. Bu tahkikat neticesinde 
kanun hükümlerince memlekete girmelerinde ve 
Türk vatandaşlığına kabullerinde mahzur olmı-
yanların vatandaşlığımıza kabul edilmelerini Hü
kümet olarak tecviz etmekteyiz, hattâ bunu fay
dalı görmekteyiz. 

Binaenaleyh, eğer arzuları bu ise, kanun hü
kümleri dairesinde bu eski vatandaşların tekrar 
Türk vatandaşlığına kabul etmeyi temin etmek
se, bu cevaplarımızın kendilerini tatmin etmiş 
olması lâzımgelir. Hâsılı tahsil için, ayrıca bir
birimizi karşılıkşlı üzecek, incitecek birtakım li
san dalaşmalarına gitmemize asla sebep mevcut 
değildir. Cümlenin maksadı bir ama, rivayet 
muhtelif. 

Bizim rivayet kanuna bağlı olduğumuz için, 
kanun hükümleri dâhilinde hareket etmektir, 
kendileri, bu kanun hükümlerini bir tarafa bı
rakarak merhamet, şefkat lâzımesi ile niçin şim
diye kadar bu işi yerine getirmediniz demekte
dir. -
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Hulasaten kendilerinin maksadı ile bizim 

maksadımızın bir olduğunda şüphe yoktur. 
MEHMET 'KÂMİL BORAN (Mardin) — Sa

yın Başvekilin izahlarına teşekkür ederim. Be
nim de istediğim budur. Yalnız tahkikat sonuna 
kadar Cizre'li vatandaşlarımın Cizre'de kalma
larını temin etsinler. Bunların bir kısmı hudut 
harici edilmiştir. Hariciye Vekâletince böyle bir 
tahkikat yapılmışsa, ki şimdi öğreniyorum, bu
nun sonuna kadar tehirini istirham ediyorum. 

r 20. — Zonguldak Mebusu Muammer Alükant'-
<m, toprak mahsullerimizin kıymetlendirilmesi 
prensibinin önümüzdeki mevsimde pamuk ve ku
ru çekirdeksiz üzüme ne §eküde teşmil edileceğine 
dair Ekonomi ve Ticaret Vekilinden sözlü soru
su (6/Û23) 

REİS — Muammer. Alakant burada mı?. 
(Yok sesleri) Soru sahibi bulunmadıklarından 
gelecek Birleşime kalmıştır. 

21— Balıkesir Mebusu^ Ali Fahri tşeri'nin, 
otomobil ve lüks eşya ithalinin tahdidi hakkın
da ne düşünüldüğüne dair Ekonomi ve Ticaret 
Vekilinden sözlü sorusu (6/1125) 

REİS — Ekonomi ve Ticaret Vekili hazır bu
lunmadıklarından gelecek Birleşime bırakıyoruz. 

22. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İsevi'nin, 
Et ve Balık Kurumu Umum Müdürlüğünün 
kadro, hizmet ve masrafları hakkında Ekonomi 
ve Ticaret Vekilinden sözlü sorusu (6/1126) 

REİS — Ekonomi ve Ticaret Vekili hazır de
ğildir. Gelecek Birleşime kalmıştır. 

23. — Sinob Mebusu Muhit Tümerkanf\n, 
ilmi buluş, inceleme ve sanat eseri sahiplerinin 
ne şekilde taltif ve teşvik edildiklerine dair Mil
lî Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardım vekillerin
den olan sorusuna Sağlık ve Sosyal Yardım Ve
kili Ekrem Bayrı Üstündağ'ın sözlü cevabı 
(6/1132) 

REİS —- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı bu
radadır, fakat Millî Eğitim Vekili burada değil
dir, ikisinden sormuşsunuz, ikisinin de bulunma
sını istiyor musunuz?. 

MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Hayır 
efendim. 

REİS — O halde Muhit Tümerkan'm sözlü 
sorusunu okutuyorum efendim, 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına i 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim ve Sağ- i 

lık ve Sosyal Yardım bakanlıiklarmca sözlü ola- | 
rak cevaplandırılmasını saygı ile rica ederim.: 

1. Şöhreti yurt sınırlarını aşmış ilmî buluş I 
ve inceleme ve sanat eseri sahipleriyle bakanlık
larımız ilgilenmekte midir?. 

2. Bu gibi buluş, inceleme ve sanat sahipleri 
ne şekilde taltif, teşvik ve terfi edilmektedirler!. 

3. Bu taltif ve teşvikler için bütçenin hangi 
tertiplerinden mükâfat verilmekte ve bunların 
tutarları ne olmaktadır?. Son üç, beş veya ori 
yılda verilmiş mükâfatlar varsa müfredatı ne
dir?. Mükâfatın iyi çalışmaları ceza tehdidinden 
fazla temin ettiğine kani değil misiniz?; 

4. Yurt dışnıdan akisleri gelen buluş ve in
celemelerin ve sanat eserlerinin sahiplerine üst 
makamlar, teşvik tergip ve takdirlerini ne su
retle izhar etmektedirler?. Bunlar teşvik ve ter
gip ve takdir maksadiyle Devlet ve Hükümet 
reislerimize takdim edilmekte midirler?. Veya* 
bizzat bakanlar tarafından kabul edilmiş midir
ler?. 

Snob Mebusu 
Dr. Muhit Tümerkan 

SAĞLIK ve SOSYAL YARDIM VEKÎLÎ 
EKREM HAYRÎ ÜSTÜNDAĞ (îzmir) — Şöh
reti yurt sınırlarına aşmış ilmî buluş, inceleme 
ve sanat eseri sahiplerini taltif etmeyi vekâleti
miz de çok faydalı bulmaktadır/Ancak memle
ket sağlığını lâyık olduğu seviyeye yükseltmek 
ve sıhhat müesseselerini ihtiyaca cevap vere
cek miktara isal etmek mevzuunda daha ön 
plâna alınması lâzımgelen işlerimiz o kadar çok
tur ki, şimdilik bahis mevzuu eser sahiplerini 
tergip ve teşci maksadiyle, meydana getirdikleri 
eserlerin değerleriyle mütenasip şekilde, taltif | 
için vekâjetimiz bütçesine tahsisat konama- | 
maktadır, İmkânlar müsaade edince bu nokta
nın ihmal edilmiyeceği şüphesizdir. 

Mükâfatın iyi çalışmaları ceza tehdidinden 
daha müessir surette teşvike medar olduğunda 
soru sahibi ile tamamen mutabıkım. Nitekim, 
Sıtma Savaş Kanununun 19 ncu maddesinin bize 
bahşettiği salâhiyete dayanarak, bu sahada ba
şarı gösterenler, bütçe imkânları nispetinde ve 
mahdut şekilde de olsa, her sene mükâfâtlahdı-
rılmaktadırlar. 

Bundan başka akisleri yurt dışına çıkacak j 
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kadar şümullü veya memleket içinde kalacak 
ş'ekilde mütevazı dahi olsa, sağlık dâvasına ve 
tababet ilmine faydalı telif meydana getirenle
rin teşçii gayesiyle yine bütçe imkânları dâhi
linde eserleri satınalmmaktadır. 

REİS — Muhit Tümerkan. 
MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Aziz arka

daşlarım; sayın Sağlık Bakanının, ileriye sür
düğüm ve sorumda mevzuubahis ettiğim »esas
larda benimle mutabık olduğuna dair beyanla
rına müteşekkir kaldım. Kendilerinin yalnız 
tahsisat ayırma imkânı bulunmadığına ve başarı 
sahiplerini mükâfatlandırmak için bütçenin mü
sait bulunmadığı şeklindeki sözlerine ufak bir 
dokunma yapmadan geçemiyeceğim. 

Sıtma Mücadele Kanununun mükâfat faslı 
buyurdukları ve birçoklarının hatırında olduğu 
üzere, 1945 - 1946 yıllarında yürürlüğe konul
muştu. Esasen fedakârane çalışan personele, 
daha fazla çalıştıkları takdirde, maddi ve mâ
nevi bakımlardan mükâfatlandırılacaklar! söy
lenmişti. 

Bu elemanlar fedakârlıklarını, gecelerini 
gündüzlerine katmak suretiyle artırmışlar ve 
hepinizin de bildıiğiniz üzere, daha evvelki 20 
senelik fedakârane çalışma ile kesin netice alm-
mamışiken, bu sefer fedakârlık muzaaf bir şekle 
girdiği için, bir yılda meyvasmı vermiştir. Her 
yıl bdr, iki milyon lira sarfedilmesime rağmen, 
20 yılda elde edilemiyen bir başarıya bu suret
le mükâfat yoliyle erişilmiş bulunmasını kay-
detmeMe sıtma savaşının- buna güzel bir misal 
olduğunu zikredebiliriz. 

Evveliden beri «Testiyi kıran da, suyu geti
ren de birdir» telâkkisi kulaklarda yer etmiş
tir; «Kurunun yanı srra yaşım da yanacağını» 
söyler dururlar. 'Büyük fedakârla yaparak 
çalışanlar, naımusikârane işlerine bağlı olanlar, 
«Vur abahya» meselimce, harcandı'k'larımı gör
dükçe üzülürler. Mükâfatım yurt içindeki ça
lışmaları milletlerarası «sabaya dahi intikal et-
törlilebileceğüne birçok misaller gösterebiliriz. O 
bahsi bırakıyorum. 

Biz, yurt dışı akisler yapan başanlârin kârı 
derecede teşvik edilip 'edilmediği hakkındalki 
soriimûza, Sayın Balkanın verddikieri cevabın 
daha geniş ölnıasmı arzu ederdik. Bir Meclife 
arkadaşınız olarak Meclis kürsüsünden bâzı mü
nevverlerin adlarını zapta geçirmek suretiyle 
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bile olsa teşvik ve tergip için nâ$z bir hiîtnıet
te bulunduğuma kaıaaımm. 

Bütçe konusanaJİarnnız sifraısında dıa1 ^sasten 
vazUeHileırin terfih ve taMfleriniıı esirgemme-
aıesi lâsım geldiğini arzetmiştraı. Tergip ve teş
vik hususunda, genç, yaşlı bütün arkadaşların, 
bütçeye yük olmadan, maaslarriyle olsun, yurt 
«dışına gönderilmelerinin mükâfat sistemi ola
rak kabulünü de rica ekmiştim. O zaman söyle
diklerimi şimdi tekrar ettmiyec eğimi, vaktimiz 
daralmıştır. 

tlmî buluşlar ve başarılar dışıındaıkd başarı 
sahiplerine gösterilen bâzı 'teşvikler vardır. Bu 
tefvik ve tergipler göz önüne alınınca faydaiaa*ı 
beliriyor. Bu tergip ve teşviklerin, meselâ, 
sporcularımıza yapıldığı kadar, ilim ve sanat 
adamlarımıza gösterilmediğini müşahede eddyo-
ruz. Sporcularımızın, memleket dışı büyük ba
şarılarını, yüksek makamlar ve yüksek kademe-
ler, anları kabul, davet ve tebrik etmek sure
tiyle daima ibzal etmektedirler. Bu, şüphesiz 
çok yerindedir. 

Türk neslinin mükemmelliğini dspat eden, 
beden vıe yüz güzellikleri takdir edilen muzaf
fer vatandaşları da haklı olarak teşvik ve tal
tif etmek lüzumlu bir harekettir. Ve bu yapı
lıyor. Sanat ve ilim adamları buutlardan müs
tağni sayıldıkları içdn midir nedlir, bu sanat
kârlara ve ilim adamlarına o derece hassasiyet 
gösterilmiyor; üzünltü ile görmekteyiz; bumı 
ifade etmek yerinde olur. 

Soruma ayrıca Millî Eğitim Bakanından ce
vap rica ettmiyeceğim. Sağlık Bakanımızın ver
dikleri cevabı kâfi bulurum. Son zamanlardaki 
bâzı olaylardan bahsedeceğim: 

Sanat adamlarımızdan birine (Sait Faik) 
Dünyada pek az kimseye nasip olmuş bir maz
hariyetle Mark Twin Cemiyeti âzalığı tevcih 
ediliyor. Bu cemiyete yabancı memleketler
den pek az insan kabul edilmiş olmasma r#ğ-* 
men, Türkiye 'den Büyük Atatürk'ten başka; v 
sadece bir arkadaşımız kabul edilmiş bulunu
yor. Bu haberin akislerini Devletin yüksek 
kademeleri pek fazla duymadılar. Ben bu in 

. tıbaı edendim. Operatör Buminjerimize Avru
pa'dan asistan gönderilmesi, diğer ilim adam
larımıza Avrupa ve Amer|ka tıp fakültelerinde 
fiilî olarak kürsij, verilmesi olaylarında da tak* 
dir ve teşvik ediliş tarzları keza kâfi değil
dir. Bunların daha fazla artırılması lâzımdır. 

Bu sözlü sorumu vermek için, bu arzettiğim 
hususlar sayıca kâfi değildi. Fakat, son gün
lerde yine milletlerarası çok büyük baganya 
muttali olduğum zaman, bu başarı sanki arka
daşımızın değerince takdir edilmediği intibaını 
aldım, Bu sorumu hemen vermeme sebep oldu. 

Arkadaşlarım, Kaliforniya ,m;f$faiversitesi, 
dünyamda körlükle mücadele mevzuunda en ile
ri hareket olarak, ilmî buluşu yapmış olana, 
bizim paramızla 12 000 lira değerinde bir mü
kâfatı tevdi için karar alıyor; dünya ilim 
adamları arasından namzetler tesbit ediyor. 
Bunlar arasından da beş insan seçiyor. Bir 
ilim adamımız da bunlara dâhil. 

MURİD ÂLÎ ÜLGBN (Konya) — Bu dok
torun adı? ; 

MUHİT TÜMERKAN (Devamla) — Bu 
arkadaşımız İt)r. Necdet Sezer'dir. Kendisi Se
zer Virüstüriü bulmuştur. Bu arkadaşımızın 
buluşunun memleketimizde son zamanlara 
kadar alâkar görmediği hakkında, bir arkada
şımızdan "aldığım malûmat, beni üzdü; bu gi
bi ilim adamlarımız ne şekilde takdir ediliyor 
diye işte bu suali getirdim. Bir az izahat ve
receğim; sözlerimin bu kısmından hep memnun 
olacaksınız. Dr. Sezer; o beş âlim içinde de 
ilimde ve körlükle mücadelede en basardı buluş 
adamı olarak ilân edilmiş ve Kalifornia Üniver
sitesinin koyduğu o büyük mükâfata hak ka
zanmıştır^ (A&ışlar). Arkadaşımız da bu pa
rayı doğrudan doğruya Ziya Gün Tesisi Göz 
Hekimliğine vermek suretiyle feragatini de gös-
termiştâfc (Bravo sesleri). 

Benv mükâfatın, takdirin ilmî başarıları teş
vik bakımından büyük rolüne inanıyor ve Sayın 
Bakanın sualimde kasdettiğim şekilde mutabık 
kaldıklarıMıakkmdaki beyanlarına tekrar teşek
kür ediyorum!? Memleket çapında veya dünya 
çapında hizmet edenleri ne kadar takdir, teşvik 
edersek, o nispette ruh huzuru duyacağımıza 
şüphe yoktur. (Alkışlar). 

REÎS —- Soru ceviplandırılmıştır. 

. 24. -—Malatya Mefausu Hikmet Fırat'ın, Ma
latya ̂ Vilâyetinin Besni Kazasında mevcut Tra
hom^Hastanesinde yapılan silâh araması esnasın
da vukubulandövme hâdisesi dolayısiyle müseb
bipleri hakkında ne muamele yapıldığına dair 
sorusuna İçişleri Vekili Etem Menderes ve Baş-
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vekil Adnan Menderes'in sözlü cevaplan ı 
(6/1134) 

REİS — Soruyu okuyoruz : 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Malatya'nın Besni ilçesinde mevcut Trahom 

Hastanesinde vâki ihbar üzerine Kaymakam Ha
san Lüleci ve Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mus
tafa Batur bizzat bu müessesede arama yapmak 
üzere muhbir Hemşire Hasibe Taşeri otomobilin
de refakatlerine alarak Trahom Hastanesine git
tikleri ve bu meyanda hemşire bayan Hasibe'nin 
şikâyette bulunarak beyenmediği ve istemediği 
hastabakıcı Hacı Dinçer'i kaymakam, hademe 
Mevlût Boyasan'ı da Jandarma Komutanı tokat
lamak suretiyle dövmüşlerdir. 

Bu müessesede arama sonunda iki paslı bı
çak iki hademenin yatakları altında bulunarak 
gerekli tutanak tanzimiyle ait makama verildiği 
öğrenilmiş bulunduğundan aşağıdaki soruların 
İçişleri Vekili tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılmasını arz ve rica ederim. 

1. Besni Trahom Hastanesinde silâh ara
ma yapıldığına göre bu aramanın müessese ta
biplerine bilgi verilmeden ve bu tabiplerin mü
essesede bulunmadıkları bir saatte Besni'de po
lis teşkilâtı da bulunmasına rağmen bizzat Kay
makam Hasan Lüleci ile Jandarma Komutanı 
Mustafa Batur'un müştereken yapmalarına saik 
ve sebep nedir? Bu arama tarifatı kanuniyeye 
uygun mudur? 

2. Bu aramada elde edilen iki paslı bıça
ğın taşınması yasak, kesici aletler meyanmda 
olup olmadıkları ve bu bıçakların sahipleri kim
ler olduğu tesbit edilip edilmediği? 

3. Bu arama ile ilgili olarak hastabakıcı 
Hacı Dinçer'i Kaymakam Hasan Lüleci ve ha
deme Mevlût Boyasan'm da Jandarma Komuta
nı Mustafa Batur dövmüşlerdir. Bu dövmelerin 
sebebi nedir ve ne hak ve sıfatla bu adamlara 
insani olmıyan bu hal reva görülmüştür? 

4. Dövülen hastabakıcı ve hademe ücretli 
müstahdeminden olması hasebiyle idare âmiri 
bulunan Kaymakam Hasan Lüleci ve Zabıta 
Amiri bulunan Mustafa Batur 'u şahsan şikâyet 
cesaretinde bulunamıyacakları bugünkü idare 
şekline nazaran tabiî ise de yetkili şahsın bu hu
sustaki sıhhi ve idari teftiş ve tahkik esnasında 
dövme hâdisesi olduğu gibi tavazzuh ettiğinden 
görülen lüzum ve zaruret neticesi Malatya Vilâ-
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yetince bu cihet ayrıca tetkik ve tahkik konusu 
bulunduğu öğrenilmiştir. Vatandaşı rastgele döv
mekle melûf bulunan Kaymakam Hasan Lüleci 
ile Jandarma Komutanı Mustafa Batur hakla
rında ne gibi bir muamele yapılmıştır ve vâki 
tetkik ve tahkik ne sonuca bağlanmıştır? 

Malatya Mebusu 
Dr. Hikmet Fırat 

İÇİŞLERİ VEKİLİ ETEM MENDERES 
(Aydın) — Muhterem arkadaşlar, Besni Tra
hom Hastanesindeki hemşire Kaymakamlığa bir 
ihbarda bulunuyor, Kaymakam yanma Jandar
ma Kumandanını alarak hastaneye gidiyor, yapı
lan tetkikat neticesinde yatakların altında iki 
bıçak bulunuyor. Kaymakam zabıta âmiri olarak 
Jandarma Kumandanını almak suretiyle hasta
neye gitmiş ve hastarie başhekiminin bulunma
dığı bir zamana rastlamış, bu bıçaklardan biri
sinin hademe Mevlût'a ait olduğu anlaşılmıştır. 
Dövme hâdisesi vilâyetçe ele alınarak kanuni 
tahkikat yapılmış idare heyetince verilecek ka
rara intizar edilmektedir, arzederim. 

RE IS — Hikmet Fırat. 
HlKMET FIRAT (Malatya) — Efendim; te

sadüf, dövülme ve tazyik gibi çirkin hâdiselerin 
konuşulmasının hepsi bugüne rasladı. Bu da, ev
velce arzettiğim gib'i soruların yığın halinde bir 
araya toplanmasından ileri. gelmiştir. 

B'ir idare âmiri, silâh aramasını yapar, el
bette vazifesidir ve hakkıdır. Fakat usulsüzlük, 
paslı ve taşınması yasak olup olmadığını Vekil 
Beyin izahatından anlayamadığımız bıçak arama 
hâdisesinde arama işinin hastane dâhilinde mû
tat merasime uyularak yapılmayışındadır. Bu
nun için müessese başhekimine malûmat vermek 
lâzımgelirdi. Müessesenin sahip olduğu salâhi
yetin nazara alınmadığını ve müesseseye göste
rilmesi lâzımgelen nezaketin gösterilmediğini ve 
muamelelerin üstünde bir muamele yapıldığını 
görerek nazarı dikkati celbetmek istedim. Bu, 
böyle olmakla beraber kaymakam, hasta bakıcıya 
o gün izinli olması dolayısiyle çarşıda rasgeli-
yor, çarşı içerisinde, halkın huzurunda elinin 
tersiyle tokatlıyor. Bu herkesin gözü önünde , 
olan bir hâdise.. Jandarma kumandanı da ondan 
geri durmuyor, hastabakıcıyı dövüyor. Eee.. Tah
kikatla sabit olmuş, hâdise idare heyetine akset
miş. idare lıeyet'i men'i muhakeme veya lüzu
mu muhakeme kararı verir. Orası benim mevzuum 
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değil. Benim tebarüz ettireceğim cihet şudur : 
idare âmiri sellemehüsselâm vatandaşı dövüyor, 
zabıta âmirleri durmamaca sırtına, suratına to
kat atıyor. Bunların modası geçmiştir arkadaş
lar. Biz bugün bu rejimi kabul ettikten sonra 
vatandaşa biı ezayı yapmaya hiç kimsenin hakkı 
yoktur. Eğer dün vâki olmuş ise çirkindir onları 
tekrar ettirmek çirkinin çirkinidir. Bu yakışmaz. 
Ben bunu tebarüz ettirmek 'için geldim. Evet, 
vatandaşı döven ceza görür. Fakat bu tatmin et
mez. Onu elbette ki kendi vicdanı ile başbaşa bı
rakmak lâzımdır. Şuurlu insanlar vatandaşa el 
kaldıramazlar arkadaşlar. 

Bunlar bir vakıadır, keyfiyet varittir, daha 
emsali de vardır, sizleri yormamak için mevzuum 
dâhilinde kalacağım. Umarım ki, şu dosyalan, 
şu vakıaları bana tekrarlatmıyacaksmız. Bu, tah
kik safhasına, kanun safhasına girmiştir, iyi kö
tü bir şekle girmiştir. Bu sorularımızın tesiri 
dolay isiyle umarım ki bu gibi salahiyetli insan
lar, kanunların kendilerine bahşettiği çerçevele
rin dışına çıkmamaları sağlanacaktır, hududun 
dışına çıktıkları takdirde bizler ve bizden sonra 
gelelekler bu milletin hakkını arıyacaklardır, bu, 
bizim de vazifemizdir, sizin de vazifenizdir. 

REİS — Başvekil. 
BAŞVEKİL ADNEN MENDERES (istan

bul) — Muhterem arkadaşlar, burada konuşu
lanlar yarın matbuata intikal edeceği için bâzı 
ibarelerin tavzih edilmesi ve mânalarının teba
rüz ettirilmesi lüzumu aşikârdır. Şimdi arkada
şım Hikmet Fırat dedi ki, vatandaşlar jandarma 
tarafından mütemadiyen dökülmekte ve kaza 
kaymakamları vatandaşları tarif ve tasvir etti
ği muamelelere mütemadiyen mâruz birakmak-
tadır. Bir gülle bahar olmaz. Bir hâdise ile mem
leket şümul meseleler halledilmiş olmaz. Bize 
sorulan ile sadece Besni Kaymakamının elemli 
hikâyetini anlattılar. Bundan evvelki soruları 
da şimdiki soruları da aynı mevzua taallûk et
mektedir. Fakat bu efkârı umumiyeye aksettiği 
takdirde zannedilir ki, memlekette kaymakamlar 
ellerinde kırbaçlarla vatandaşları düğmektedir, 
Jandarma kumandanları ellerinden gelen zul
mü ika etmektedir. Hakikat bunun tamamen hi
laf madır. Delilini de sadece Besni Kaymakamı
nın bulunması teşkil eder. Bundan başka yine 
mevzuatımız fdâhilinde bu meselenin mahkeme
ye intikal etmiş olduğunu ve mahkemenin der
desti- rüyet bulunduğunu kendileri ifade, ettiler. 
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I Bir şeye müteşekkirim; batini hislerini açıklamış 
j oldular. Diyorlar ki, jandarma ve kaymakamla-
I nn vatandaşları döğmeleri artık modası geçmiş 

hâdiselerdir. Bir zamanlar moda olan, bu hâdi
selerin, artık modasının geçmiş olmasını Sayın 
Hikmet Fırat arkadaşımızın burada ifade etme
leri kendi vicdani duyguları lehine belirtilecek 

I bir vesika bir ifade olarak memnuniyetle kay
dediyorum. Hakikaten burada bunun gibi bâzı 
hâdiseler mevcut olsaydı, elbette ki buraya ge
lirdi. Ben muhalefetteki arkadaşlarıma Hükü
met Reisi olarak bu gibi şiddet vakaları gördük
leri takdirde, bunların birinci derecede mesulü 
bir insan sıfatı ile bana aksettirmelerini rast-
geldikleri zaman kendilerinden rica etmekteyim. 
Ve şimdi de bu kürsüden, efkârı umumiye önün
de rica etmekteyim. Umumi olarak söylenen söz
ler, delil gösterilmezse, ispat edilmezse mücerret 
isnat ve iftiradan ibaret kalır. Karşılıklı isnat 
ve iftiralarla birbirimizi yıpratıp yoketmeye ça-
lışmaktansa şu bakiye kalan birkaç ayımızı müs
pet yollarda kullanmayı kararlaştırmamız çok 
daha yerinde ve çok daha doğru olur kanaatin
deyim. (Alkışlar). 

RElS — Hikmet Fırat. 
HİKMET FIRAT (Malatya) — Sayın Baş

bakan bugün bana çok iltifat ediyor, teşekkür 
ederim. Bu iltifatlarının altında kalmıyacağım. 
Kendilerini her halde bâzı hususlarda bilgili kı
lacağım. Buyurdular ki, bir delil olmadan umu
mi bir isnatta bulunulmasın. 

Arkadaşlar, ben vatandaş şurada dövülmüş, 
kaymakam burada elinin tersi ile vurmuş, jan
darma kumandanı ağzını burnunu kanatmış der
ken bunlar delilsiz değildir. Vaktiyle çok saydı
ğım, şahsen çok hürmet ettiğim bir bakan var; 
kendisine o dereee hürmet ediyorum ki, o hürme
ti, o sevgiyi kırmamak için kendisiyle konuşmu
yorum; hiç selâmım yoktur; o da Sağlık Bakanı-

i dır. Bu hürmetim icabı olarak kendisine bu hâdi-
I se için sözlü soru açmadım; yazılı soru açtım. 

Yazılı soruda cevabını veriyor. Tahkikatını ya
pıyor ve bu arzettiğim şeyleri aynen vâki ola
rak gösteriyor. O bilgiyi Tutanak Dergisinin 
5 . VI . 1953 tarihinde ve 97 sayıda aynen dedi
ğim gibi beyan ediyor. Tekrar edip sizin vaktinizi 
yemiyeyim. Okudukça safha daha başka şekle gi
rer. Lütfen bu zaptı okuyun. Kâfi gelir. Ve bu 
vatandaşlar elbette korkarak, çekinerekten dâva 
açmamışlardır. 
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— Korkmuş

tur. 
HİKMET FIRAT (Devamla) — Elbette kork-

muştur. Bir hastabakıcıyı, bir hademeyi kolundan 
tutunca atarlar. Bunu tahkik ettiler, lütfettiler. 
Sağlık Bakacı bir sağlık müfettişi yolladılar. Key
fiyeti tevsik ettiler. Alâkaları dolayısiyle zabıta 
ve idare âmiri hakkında takibat yapmak husu
sunda vilâyete emir verildi. O vilâyette elbette 
vazifesini yaparak, tahkik ederek keyfiyeti tev
sik ederek dosyayı bakanlığa göndermiş, bakan
lık da meseleyi idare heyetine vermiştir. Henüz 
mahkemeye intikal etmiş değildir. Buradan çıka
cak karara ancak hürmet ederim. Dem^orum ki, 
men'i muhakeme kararı verirse yanlış, lüzumu 
muhakeme kararı verirse doğru hareket etmiş 
olur. Böyle bir iddiam yoktur, iş mademki bu
raya kadar gelmiştir, ibreti müessire olması ba
kımından kâfidir. Hâdise keyfiyetin doğru oldu
ğunu gösteriyor. 

Bu kadar mahdut bir şey için böyİQ bîr teşeb
büs doğru mu dur, diye düşünülebilir. Ne yapa
lım istiyorsa biraz daha vereyim. (Ver sesleri) 

Geçenlerde, moda olduğu üzere, Malatya Va
lisi Şe^ik San makamı muallâsmda bir muhtarı 
dövdü. Bu bir soru mevzuu oldu. Muhterem Dahi
liye Vekili tahkik ve tetkik ederim, dedi, fakat va
liyi oradan aldılar, terfian Antalya'ya verdiler. 
Antalya milletvekillerine mübarek'olsun. Evet 
yine Malatya'da bir vatandaşı insanliffâ lâyık ol-
mıyan ş'ekilde dövmüşlerdir... 

REFET AKSOY (Ordu) — Tabutluk da var 
mı?. - ; - : . . 

HİKMET FIRAT (Devamla) — Başbakan 
madde istedi.... 

REİS — Başbakanın isteyişini soru haline ge
tiremezsiniz, burada cevap vermjeye imkân olmı-
yan bir şeyi söylemiş olursunuz. ; 

HİKMET FIRAT (Devamla) — Elimdeki ka-
çetelerden... 

REİS — Soruda olan hususlara ancak cevap 
alabilirsiniz. Bunun harlcindekileri bir başka so
ru ile getirirseniz Başvekil cevap verir... 

HİKMET FIRAT (Devamla) — Zatı aiiniz 
yeni geldiniz, inayet buyurunuz biraz hırpala-
mayınız da mevzu dâhilinde konuşayım." 

Elim.deM gazetelerden hiç bahsetmedim. (Ga-
zıete delil olmaz sesleri) Bunlarda ^karakollarda 
vatandaşların fena halde döğüldükleri yazılı-
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yor. (Soldan: Bu U'lus G-aîsetesi mi öesdıeri) Ka
rakollarda adam öldürüldüğünü yazıyorlar. 
(Soldan: Bu hangi gazetedir sesleri) 

REİS — Hikmet Bey, Tûtfe-n som dışında 
konuşmayınız. 

HİKMET FIRAT (Devaımla) — Bunu Zafer 
gazetesi yazıyor. (Gazete havadisti delil tenkil 
etim ez, sesleri) Müsaade 'buyu run, bu tezydfkâr 
şekilde bahsettiğiniz gazete Vatan gazetesidir*. 
Size Ulus gazetesini getirirmlyim Hiç. Mamafih 
Sayın Başbaikan arzu buyuruyorlar, istedlMeri-
ni yerine getirmek için bunları bir soru halin
de 'buraya getireceğim. 

REİS — Sora hâlinde istediğiniz mevzuu ge
tirin, gemş bir şıe'k'ilde konuşulur. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Sayın Meclis Reislimizin ifade ettiği gi
bi, benim sözlerimin yanlış anlaşılmış olduğunu 
görüyorum. 

Soru halinde getirdikleri taJfedirde cihette 
kendilerine cevap vermekten bir an geri 'kal mı-
yacağız. Böyle umumi sözlerle bir liıktidan nâ-
beca surette yaralarmak v© itham etmektense 
bir soru ile değil, bin sora ile feırşıımıza geMn-
ler, bizim için kendileriyle vesilei teşerrüf olur. 

Ellerindeki gazetelerin bir delil olanılyaea-
ğıııı kenidileri de pekâlâ biliyorlar. Gazetele
rin ne maksatla, ne suretle ve ne sekililerle ha 
vadis aldıklarını, havadisin yalan olduğunu bi
le bile maksadı mahsusa, bu memleketin men
faati enini ve ha<ttâ emniyetini teh'Diıkeye düşü
recek maksatlarla dahi o'lsa, bu memlekette ya
fam haberin neşredilmesinin mubah olduğunu 
kendileri de 'biliyorlar ve bu yüzden bu mem
lekette uçurulan yalanların afalkı doldurduğun
dan haberdardırlar. Buraya, önceden bize ve
rilmemiş olan, üzıerinde tetkiikaıt ve tahkikat 
yaparak cevap vermek için bazıı^anımak imkâ
nını bulamadığımız mevzuları getirip konuş
mak, bizim elimizi, kolumuzu bağlıyarak kar
şımıza geçip bizi tokatlamak dermek olur. Sa
bah, akşam Hükümeti tokatlamak için sebebi 
(kâfi ve sebeM mâkul mevcut değild&y^ Dahilî 
Nizamname ve alklı beşer şunu icabettirir ki su
ale çekilecek olan Hükümet, daha önceden han
gi nnevzu üzerinde suale çekileceğini bilmesi ve 
o hâdiseyi tahkik ve tetMk ederek mebusa ki
fayetli cevaplar vermek üzere hazırlanması lâ
zım gelir. Muhterem arkadaşlar, şurasını açık
çın hoiirfeyüm ki, biz Hükümet olarak, Dev-
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lot memurlarından. en büyüğünden en küçüğü
ne kadar, vatandaşa şiddet tatbik ediniz diye 
#n küçük bir emir vermek değil, btir imada da-
Jhi bulunmuş değiliz, bunu vicdanlarımıza sığdı
racak insanlar değiliz. Kendilerinin dediği gi
bi, bunlar bir başka devre aitti) başka bir ik
limin itiyatlarından ibaret kaldı. Bunlar ar
tık tarih sayfasına gömülüdür. Vatandaşların 
gafile kafile, şurada, burada dayağa ve türlü 
tazibe mâruz burakıılması keyfiyeti tarihe malol-
rauş hâdiselerdendir. 
; Şurası hepinizce malûmdur ki, Devlet me
murlarının «uç işliemiyeceklerioe dair Hütkümet 
-parafından en küçük bir teminat verilemez. Bu-
İa mukabil Devlet ımemuru olan her hangi bir 
fert, her haıngi bir suç işledi:ği ve bu da Hü
kümet tarafından delilleriyle tesbit edildiği tak-
şiirde, onu kanun pençesine teslim etmek de 
j[ükümetin vazifesidir ve Hükümet bu hususta 
% 100 teminat verir. Bunu efkârı umumiyenin 
«köyle bilmesi lâzımgelir, arkadaşlar. (Soldan 
bravo «esleri) 

HİKMET FIRAT (Malatya) — Efendim, 
gendeniz keyfiyeti zabıtlarla tevsik ederek ha
mseleri beyanla, müspet delil ile huzurunuza gel
dim. Ama Sayın Başbakan beni tahrik etti, bu 
münferittir, kabul ediyorum, emsali var mı, 
yoktur, diyor. Ben misaller veriyorum, bu sefer 
çekiniyor. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (îstaıt 
bul) — Mahşere kadar cevap vereceğim. 

HİKMET FIRAT (Devamla) — Bu sorul
mamıştır, soru ile karşıma gel, konuşalım, diyor. 
Soru olarak gelinmiş Malatya Valisi hakkında. 
(Boldan cevap verildi sesleri) Evet cevap ve* 
rildi.. Misaller, taaddüt eden misaller... 

DEVLET VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) — Malatya Valisi hakkında gündemde 
soru var mı!.. n 

HİKMET FIRAT (Devamla) — Gündemde. 
mevcut değil, Sayın Başbakan niçin tahrik edi
yor? Geçmiş devirde de olmuş olsa onu methe-
dçalerden değilim. Lütfetsinler, kendi zamanla
rında olmuştur. Rica ederim. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — O vakte kadar nerede idiniz?... 

HİKMET İIRAT (Devamla) — Bendeniz j 
8 nci devrede geldim. Zati âliniz 3 ncü devre
den beri bu Meclisin aşinasısınız. O devrin he- İ-
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sapları verilecekse kendisi versin. Ben sekizinci 
detrede gelmiş bir milletvekiliyim. Şimdi ora
sını bırakalım, kendisi tahrik ediyor. Tahrik et
mesinler, girmem bu mevzulara. 

Soru ile gelsinler diyor. Bir soru verdim, 
ancak dokuz ay sonra cevabını aldım, buradan 
ayrılmış olsa idim çoktan düşmüştü, dokuz ay, 
bekledim ancak bu suretle cevabını al
dım. Bir soru daha vereyim dokuz 
ay sonra cevabını alırım, dokuz aylık" öm
rümüz kalmadı arkadaşlar Ama isterlerse, 
arzularını yerine getiririm, nasip olursa bu kür
süde huzurunuzda tatlı veya acı konuşuruz. 

REİS — Başvekil. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

b u l ) — Arkadaşlarım, mecburiyet olduğu için 
huzurunuza geliyorum. İnanınız muhakkak 
mecburiyet saikasiyle gelmekteyim. Yoksa tas
di etmek istemem. 

Hikmet Fırat her vesileden istifade ederek 
mutlaka manşetlik söz söylemek için uğraşmak
tadır. Manşetlik lâf söylemek gayreti içinde
dir. Eğer biz de manşetlik lâf söylemek, parti
zan zihniyetle memlekette propaganda yapmak, 
şahsi şöhret temin etmek yoluna bu kürsüden 
devam edeceksek, biz de bu türlü konuşmanın 
eşkâlini, esbabını biliriz. Bundan emin olsun
lar. 

Muhterem arkadaşlarım; bir milletvekilinin 
nasıl soru sorulacağını bilmesi lâzımgelir. Baş
vekile, cevap vereceğim diyor ve yine diyor ki,: 
sualimi vereyim de 9 ay mı bekliyeyim. 

Arkadaşlar, bu sualin üzerinden lisebebin 
minelesbap dokuz ay geçmesi kendisinin bel
ki tek haklı olarak istinadettiği mevzuu teşkil 
etti. Onun ötesinde bu arkadaşımız ne istiyor t 
Besni Kaymakamı vatandaşı döğmüş, fakat ce
zasını da görmüş, -atılmış, ondan aonra da mah
kemeye verilmiş. Ondan sonra bir jandarma 
kumandanı bir vatandaşı dövmüş. Vatandaşı 
dövdükten sonra ne olmuş? Mahkemeye veril
miş, meslekten tardolunmuş. Arkadaşımız 
daha ile istiyor? 24 milyon vatandaşın yanına 
24 milyon jandarma ikame etmemizi ve böyle 
bir suç işlemeye tasaddi edenlerin ellerini, kol
larını bağlayıp bu gibileri suç işlemekten men-
eylememizi mi istiyor? Bu, mümkün müdür? 

Arkadaşlarım, mugalata yapmak kolaydır, 
fakat bunun yeri burası olmamak lâzımgelir. 

Sonra biz Sekizinci Büyük Millet Meclisin-
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de gelmişiz, onlar üçüncüde geldi, beşincide 
geldi filân... Muhterem arkadaşlarım; ben bu 
sözleri Hikmet Fırat'ın sinnü sâline yakıştıra-
mam. Asıl suçların tebarüz ettiği devre seki
zinci Büyük Millet Meclisi devresidir. (Sol
dan, bravo sesleri, alkışlar). Ondan evvelisi için 
açık sarih bir dâva ikame edilmiş değildir. 
Fakat 1945 te çok partili bir idareye girdik
ten sonra evvelce zımni bir siyanete mazhardır. 
telâkki olunabilecek birtakım efal ve harekâ
tın artık millî murakabe altına girmiş olması 
devrinde burada milletvekili olarak bulunup 
da ben Sekizinci Devreden evvelisini bilmiyo
rum onun hesabını Adnan Menderes versin de
mek kendisinin sinnü sâline yakışmryacak bir 
söz oluyor. Eğer bir hesap vermek lâzımgeli-
yorsa.açık konuşulsun, hesapları beraber vere
lim. Adnan Menderes bu hesabı vermiştir. 
Adnan Menderes muhalefet saflarına atılmadan 
zannederim ki, eğer günahı varsa onların ke
faretini çoktan vermiş bulunuyor. Fakat bu
rada açıkça işlenmiş açık suçların, açık günah
ların hmk deyicisi vaziyetinde olarak görülen 
Hikmet Fırat daha .'kefareti zünubunun zerre
sini ifa etmemiştir. (Alkışlar). 

HÎKMET FIRAT (Malatya) — Sayın Baş
bakan tabiî soru mevzuu dâhilinde konuştular? 
Hiç harice çıkmadılar? Biz bunun cevabını ver
diğimiz zaman soru ile mukayyet tutuluyoruz. 

REİS — Hikmet Bey, sizin bahsettiğiniz nok
talara cevap verdiler. Siz de sadet dışına çıkma-
ymız. 

HÎKMET FIRAT (Devamla) — Şahsiyata 
temasla benim iştihar etmek isteğimi'imledi
ler. Şunu bilsinler ki, benim ne bakâMıfc are ne 
de milletvekilliğinde gözüm var. Ben kendi' iste
ğimle gelmedim. Seçmenlerimin isteğiyle gel
dim. (Soldan şefin emriyle sesleri) Milletin emriy
le geldim. Onun için af buyursunlar benim isti
hare ihtiyacım yok. Benim varlığım ne bir mi
lim yukarı ne bir milim aşağı iner. Ben bu söz
lerini yani iştihar sözlerini asla kabul edemem. 
Kendilerinin Halk Partisinden nasıl çıktığını 
kendisi de, raitiet de bilir. ••'.':•' 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Söyle, millet nasıl bilir. Söz istiyorum 
Beis Bey. 

REİS '-* Buyurun. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstanbul) 

— Muhterem arkadaşlar; sataşmaktadır ve pe-
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sini bırakmıyacağım. Halk Partisinden çıkış se
beplerini kendisi pekâlâ bilir ve millet de bi
lir, dediler. Benim Halk Partisinden çıkışını 
üzerine ve her türlü efalim üzerinde perde çekile
cek hiçbir nokta yoktur. Ne varsa, ne biliyorsa 
»elsin söylesinler. (Reye, reye sesleri) 

HİKMET FIRAT (Malatya) — Halk Par
tisinde bulunmuş olan ve onun parti müfettişli
ğini yapan Başbakan 1945 te ayrılmıştır. (Sol
dan, nasıl ayrıldı, sesleri) İyi etmiş de ayrılmış. 
Allah size mübarek etsin. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Çok sevgili arkadaşlarım, beni bağrını
za bastığınızdan dolayı, beni itimatlarınıza maz-
har kılarak 3,5 seneden beri Başvekillik vazife
sinde tuttuğunuzdan dolayı size hakikaten son
suz minnetlerim vardır. (Soldan, alkışlar). 

Arkadaşım, size mübarek olsun diyor. Acaba 
vicdanını yarsak ve onun derinliklerine insek o 
Başvekil denen adam, bu memlekete hizmet et
miş olan emsalinden daha geride mi kalmıştır? 
Bu husustaki kanaati nedir onu da söylesin. 
(Soldan, alkışlar). 

ABDULLAH GEDtKOĞLU (Ankara) - -
Söz istiyorum. 

RE IS — Müsaade buyurun. 
ABDULLAH GEDÎKOÖLU (Ankara) — 

Diyor ki, ben milletin reyile geldim... 
REİS — Müsaade buyurun. 

25. — Çankırı Mebusu Kemcd Atakûrt'un, 
temditti jandarma onbaşılarının durumu hak
kında ne düşünüldüğüne- dair İçişleri Vekilin
den sözlü sorusu (6/1142) 

REİS — Soru sahibi ikinci defa bulunma
dığı için bu soru düşmüştür. 

26. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Bo-
ran'ın, ilköğretim çağı dışındaki vatandaşlara 
okuma yazma öğretmek için ne gibi tedbirler 
alındığına ve alınacağına dair Millî Eğitim Ve
kilinden sözlü sorusu (6/1156) 

REİS — Bakan bulunmadığı için bu soru 
gelecek birleşime kalmıştır. 

27. — Trabzon Mebusu Hamdı Orhon'un, 
Milletlerarası Halk Kredisi Beşinci Kongresi 
hâtırası olarak bastırılan posta pulları hakkın
da Başvekilden olan sorusuna Ulaştırma Vekili 
Yümnü tfrfimı ve Başvekil Adnan Menderes'in 
sözlü cevapları (6/1168) 

276 



B : 5 16.11 
" 11 . IX . 1953 I 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine I 
Bastınlacak para, pul, tahvil, çek ve sair ev

rak ve madeni paralar üzerine yalnız Türkiye 
Cumhuriyetinin banisi Atatürk'ün resminin ko
nulması hakkında 1950 yılında bir Milletvekili 
arkadagımız tarafından Yüksek Meclise sunulan | 
kanun, teklif i Maliye Komisyonunda müzakere 
edilerek esası kabul edilmiş ve Hükümetçe alınan 
bu husustaki prensip kararının kanuna lüzum 
olmadan yürütülebileceği tabiî görülerek kanun I 
teklifine mahal kalmamış ve keyfiyet böylece 
Yüksek Meclisin 8 . XII . 1950 Cuma günkü 16 
ncı Birleşiminde tasvibine iktiran eylemişti. 

Meclisin bu tasvip ve temayülüne uyularak 
Türk harfleriyle basılacak altın paranın şekline 
dair olan 12 . V . 1944 tarih ve 1397 sayılı Ka
rar Meclisçe 1 Ağustos 1951 tarih ve 1738 sayılı 
Kararla tadil edilmek suretiyle Meclisin kararı I 
ve arzusu altın para üzerinde yerine getirilmiş 
ve basılan yeni kâğıt para, pul ve diğer kıymet
li evrakta da buna muvazi hareket olunmuştu. 

Hal böyle iken, Milletlerarası Halk Kredisi 
Beşinci Kongresi hâtırası olarak P. T. T. tara- I 
fmdan bastırılıp Eylül ayı başından itibaren 
tedavüle konulan 20 ve 15 kuruşluk posta pulla
rı üzerine Sayın Cumhurbaşkanı Celâl Bayar'm I 
resimleri konulmuştur. 

Büyük Millet Meclisi karar ve temayülâtma 
aykırı olan bu hareketin bir zühul neticesi olup 
olmadığının Sayın Başbakan tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi arz ye 
rica ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Hamdı Orhon 

REÎS — Ulaştırma Vekili. 
ULAŞTIRMA VEKİLİ YÜMNÜ ÜRESİN 

(Bilecik) — Trabzon Mebusu Sayın Hamdi Or-
hon'un sorusuna cevaptır : 

1. İstanbul'da toplanan Milletlerarası Halk 
Kredisi Beşinci Kongresi hâtırası olarak P. T. T. 
İdaresi tarafından bastırılıp Eylül ayı başından 
itibaren tedavüle konulan 15 ve 20 kuruşluk 
posta pulları üzerine konan Sayın Cumhurreisi 
Celâl Bayar'm portresi; Türkiye'de Halk Ban
kasının ve Halk sandıklarının kurucusu sıfatiy
le ve hâtıra pulları üzerine konulmuştur. Bu 
hâtıra pullarından birinin üzerinde aynı veçhi
le ve bu mevzu ile alâkalı olarak Ziraat Bankası- | 

. 1963 0 : 1 
mn ve Emniyet Sandığının kurucusu olan Mit
hat Paşaaın ve diğerinde de 1850 de ilk Halk 
Bankasını kuran Dr. Depitsh'ın resimleri de 
vardır. 

Aynı suretle Fâtih Sultan Mehmet' in ve bü
yük Türk Şairi Abdülhakhâmit Tarhan'm port
relerini taşıyan iki seri hâtıra pulları da bu ne
vi hâtıra pulları meyanındadır. 

2. Kongre ve hâtıra pullan mahdut miktar
da basılmakta ve kullanma müddetleri de kısa 
zamana inhisar etmektedir. 

Bu nevi pullara, taallûk ettikleri mevzulara 
ait resim ve ilgili zevatın portrelerinin konulması 
bütün dünya memleketlerinde cari bir teamül
dür. 

3. Bu itibarla muayyen bir vesile ve mak
satla ve mahdut bir müddet ve miktarda hâtıra 
pulları çıkarılmasında Büyük Millet Meclisinin 
karar veya teamülüne aykırı bir hareket mevzu-
ubahis olmadığı gibi her hangi bir zühul de yok
tur. 

4. Bastırılacak ve devamlı olarak kullanıla
cak pullarımıza Türkiye Cumhuriyetinin banisi 
Aziz Atatürk'ün resminin konulması hakkında 
Yüksek Meclisin arzu ve teamülünün Hükümeti
mizce hassasiyetle yerine getirilmekte olduğunu 
saygı ile arzederim. 

HAMDI ORHON (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlar, sözümün başında şunu belirtmek is
terim ki, Devlet başkanlarının kıymetli evrak 
üzerine fotoğraflarının konulup konulmaması 
aleyhinde bir fikir sahibi değilim. Yalnız bu mev
zuu yüksek huzurunuza getirmekteki maksadım, 
Büyük Atatürk'ün ruhunu bir daha s|d etmek
tir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Anıt - Kabir '-
deki nutuklarında da işaret ettikleri gibi Ata
türk, çok haklı olarak, [Benim,;en,büyük eserim 
Büyük Millet Meclisi'dir] Buyurmusjardıv Bu 
ifadenin ruhuna sadık kalmayı dikkatle .Hükü
metin gözü önüne koymayı vazife bildiğim için 
bu soruyu huzurunuza getirmiş bulunuyorum. 

Arkadaşlarım; Vekâ Beyefendi, yapılan bir 
hatayı mazur göstermek işin bir takım Jaguar
dan yürüdüler. Ne diyorlar? Pul ve saire bu gibi 
hâtıra olan şeyler üzerine hizmetleri geçenlerin 
fotoğraflarının konulduMaimı söylediler ye mû 
sal olarak zikrettiler ve bir Aktan bankacısının 
resminden, rahmetli Mithat Paşanın fotoğrafın
dan bahsettiler. 
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Lütfediniz, üç buçuk seneden beri bir arada 

çalışıyoruz. Bu memlekete hizmet edenlerin hâ
tıralar^} hakkında söylenen sözler hâlâ kulakları
mızda akisler bırakmıştır. Mithat Paşa bu mem
lekete büyük hizmet etmiş bir insandır. Fakat 
ölüler başka, yaşıyanlar başkadır. Bunda hiç 
birimizin düşünüşünde ayrı, gayrı yoktur. Muh
terem Devlet Reisinin pulda yer alan resmi işi
nin bu yoldan izahı mümkün değildir. 

Şimdi arkadaşlar; bu mevzuun esası nedir? 
Sözümü buraya getirmek isterim. 

Hatırlarsınız; bu mevzuu, yani kıymetli ev
rakta, altından tutunuz da, pula kadar kıymetli 
evrak üzerinde resim, fotoğraf koyma meselesi 
bu memlekette uzun yıllar Meclis dışında mü
nakaşa edilmiş, polemiki yapılmıştır. 1950 yılın
da memlekette bir iktidar değişikliği oluyor. İş
başına gelenler, heyecanlıdır. Türkiye Büyük Mil
let Meclisine ilk teklif edilen kanun budur. (Sol
dan : isabet var sesleri) Ben de, hep beraber, 
bunun isabeti üzerinde görüşerek neticeye var
mak istiyorum. Muhterem arkadaşımız kanun 
tekliljjni yapmış, Mecliste görüşülmüş, 7 numa
rayı almış, puldan, altına kadar kıymetli evrak 
üzerinde Devletin banisinden başkasının resmi 
konulmasın denilmiş, bu kanun mevzuu değil
dir, Meclisin bir kararı ile halledilir, emsali de 
vardır, deniyor. Karar güzel ve tamdır. Tez de 
iyi vaz'edilmiştir. Bu husustaki Maliye Encü
meninin kararı 7 dir, yepyeni iktidarın bir tek
lifidir ve 7 numarayı almıştır. Maliye Encümeni 
diyor ki, elimdedir, okuyup da sizleri rahatsız 
etmek istemem, yalnız o gün merak edip Maliye 
Encümeninin müzakeresinde bulundum. Merak 
ettim ne olacak diye. Encümende uzun konuş
malar oldu, Hükümet izahat verdi, Mevzu mü
nakaşa edildi, Hükümetin prensip kararında mu
tabakatı mevcut olduğu ve bu işin Meclis karar
larına göre tâyinin mümkün bulunduğu ve bu
na emsal kararlar mevcut olduğu, kanuna mahal 
olmadığı ve Meclisin temayülâtiyle bu işin ayar
lanması mümkündür diye Meclisi Âliye gelindi. 
Meclisi Âlide mazbata okundu, umumi tasviple 
karşılandı ve gönül ferahlığı ile ben de lehte oy 
verdimi 

Şimdi, onu takip eden hâdiseler üzerinde dur
muyorum, sorumda arzettim. 

Meclisimize taallûk ettiği için bu mevzu üze
rinde düşündüm. Meclisin bu temayülâtına uy
gun olarak hareket edilmesi icabederdi. İstisnai 
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. bir hâdisedir, denildi. Olmamalıydı. Meclis te

mayülâtına aykırı bir yola gidilmiş olmasını tak
dirinize bırakıyorum. Hâdise böylece yuvarlanıp 
Büyük Meclisin çatısına geldikten ve bu şfekilde 
bir neticeye bağlandıktan sonra artık bu olma
malı idi, oldu. Vekil izahatında işi genişletiyor 
ve diyor ki, dikkatimi çekti, başka milletlerde, 
başka devletlerde bu ve buna b'enzer şeylerin 
emsali vardır. (Soldan : Hâtıra pulu sesleri) 
Puldan bahsetmiyorum, tekliften bahsediyorum, 
Maliye Encümeninin kararı; puldan altına ka
dar bütün kıymetli evrak.. Ben onu okuyorum. 

NACİ BERKMAN (Samsun) — Hâtıra pul
ları... 

HAMDI ORHON (Devamla) -— Kararda sa
yıyor, kıymetli evrak diyor. 

AHMED VEZlROĞLU (Afyon) — Hâtıra 
pullarıdır bunlar.. 

HAMDI ORHON (Devamla) — Veziroğlu 
müdahale etme ben bir hâdise getiriyorum. 

RElS — Karşılıklı konuşmayınız, rica ede
rim. 

HAMDI ORHON (Devamla) — Şimdi Ve
kil Beyefendinin beyanından bu kapının açıl
maya müsait olduğunu gördüm. Kapı bir defa 
açıldı gibi geliyor bana, üç sene evvel kapan
mıştı, üç sene sonra kapıyı açıyorsunuz. Kapıyı 
aralıklı gördüm, yalnız bir defa daha işaret 
edeyim ki, puldan altına kadar kıymetli evrak 
da dâhil, altın paralar da dâhil, Devletin banisi 
Büyük Atatürk'ün Resimleri konulur. Prensip 
bu. Bunun dışında ilk gösterilen hassasiyeti, 
titizliği bir tarafa bırakarak kapıyı açık bırak-
mıyalım, çok şeyler girer bu kapıdan. 

RElS — Başvekil. 
| BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Istan-
\ bul) — Muhterem arkadaşlar, 1950 senesinde 
j arkadaşımın izah ettiği gibi, puldan altın sikke-
I ye kadar basılacak kıymetli evrak ve madenler 

üzerine Devletin banisi olan aziz Atatürk'ün 
| resminden başka kimsenin resminin konulma-
! ması Meclis kararma bağlanmış bulunuyor. 
i Şimdi, buna hükümetiniz, gene ken&L ifade-
j leri mucibince, büyük bir dikkat ve titizlikle 
I sadık kalmıştır ve şimdiye kadar hâtıra pulları 
i dışında veya hâtıra meskukât dışında bunu is

tisna edecek bir vaka zuhur etmemiştir. Eğer 
| yanlış anlamadımsa, Hamdi Orhon arkadaşımız 
I bu istisnayı kabul ediyor. Fakat istisnayı hâtıra 

pulları mevzuunda ve hâtıra meskukâtı mevzu* 
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tında kabul ediyor. Dikkat edilecek nokta bu- < 
dür; İstisnayı kabul ediyor, fakat istisnanın veç-
hi istismalinde rivayet muhtelif. 

Arkadaşımız diyor ki, istisna caiz, hâtıra 
pulu mu basıyorsunuz? Basınız, fakat buna 
konacak resim ölmüş bir adamın resmi olabilir, 
diri adamın resmi olamaz. 

Şimdi bu, kabul edilen kararın neresinde 
mevcuttur. Bizi, kendisinin de kabul ettiği bu 
istisnanın masdarının neresi olduğuna dair ikna 
edici bir delil söyliyemezler. O halde bir defa 
istisnaya bizimle beraber taraftar olduklarına 
göre iş, yasıyan adamın resmi konulabilir mi, 
konulamaz mı noktasına gelip dayanıyor. Bura
da kendisinin içtihadı yaşıyanların resimlerinin 
bu gibi evrak ve meskukât üzerine basılmaması 
yolundadır ve fakat ölmüş olanlar bir elden 
Cumhurbaşkanına kadar basılması muvafıktır 
diyorlar. Bunu nereden çıkarıyorlar? Bunu ka
rarın metninden çıkarmıyorlar. Bunu kararın 
esbabı mucibesinden de çıkarmıyorlar. Hâtıra 
tâbirinden istidlal ederek çıkarıyorlar. O halde 
bir hükmü kanuniye veyahut Büyük Millet Mec
lisinin ittihaz buyurmuş olduğu bir karara sa
rahaten hulf edilmiş vaziyet, muhalefet edilmiş 
vaziyet mevcut değildir. 

Şimdi meselenin esasına gelince: Kendileri; 
ben bunun yapılıp yapümıyacağı hakkında bir 
fikri mahsus sahibi değilim, derlerken hakika
ten bir dikkat ve basiret eseri göstermiş oluyor
lar. Çünki biliyorsunuz ki, hayatta bulunan in
sanların da pullara, paralara resimleri basılmış, 
heykelleri dikilmiştir. Hemdi Orhon arkadaşı
mız, sözlerine dikkat eden ve sözlerinin mânası-
nın varacağı hudutlara göre tedbirli konuşma
sını bilen bir arkadaşımız olduğu için bu nokta
yı ihmal etmiyorlar. Ben de diyeyim ki, hâtıra 
pulunun üzerinde - Allah uzun ömür versin -
yaşamakta bulunan Cumhurbaşkanımızın resmi
nin basılması, o günü taziz etmek mevzuunda 
eğer o zatm hizmeti mesbuk ise hâtıralar mut
laka badelvefat teessüs etmez. Hepimiz hayatı
mızda)! birçok hâtıralar sahibiyiz. Bu bakımdan 
mahzur teşkil eder mî etmez mi? Yüzde yüz 
kaydı ihtiyati bir fikre sahip «olarak tıpkı ken
disinin ihtiyatlı konuşması gibi konuşuyorum, 
fakat bunda Mr mahzur oldufu 4tanaatim% de-
değilim. 

Kapıyı açık bırakmak meselesine gelince: 
O fcapıyı derhal kapatmak sizin elinizdedir. Bu 

im 6 i 
kapıyı açık veya kapalı tutmak sizin iradeniz-
dedir, iradeniz za'fa uğramışsa, o kararın-mev
cudiyetiyle kapının kapalı tutulması^ kMi gel
mez. Onun sizlerin içinde daima canlı olarak 
yaşaması lâzımdır. Şimdi o irade mevcut ise, 
her hangi bir inhiraf halinde bir tek milletveki
linin veya Yüksek Meclisin derhal harekete geç
mesiyle o kapı sımsıkı kapanmış olur. 

Binaenaleyh, endişe edilecek -bir nokta ol
madığını ve Meclisin vaktiyle almış olduğu bir 
karara .karşı sarih bir muhalif hareket mev
cut bulunmadığım işaret etmek isterim. Belki 
bu hatalıdır, tnsan hatasız olmaz. Hataya 
hiç düşmiyeceğim diye yola çıktığınız takdir
de hatasız yürüyeceğim diye düşündüğümüz 
takdirde hiç iş yapamamak gibi tamamen kısır 
bir vadiye düşersinir. 

Hatalarımız pek az olduğu takdirde hata
larımız ınakbul olur. Ve bu makbul icraat için
de hatalarımız hakikaten bize getirilip ikna 
edildiğimiz takdirde o hatalarımızı tashih et
mekte en büyük zevki duyarız. 

Biz hayatta bulunduğu halde bir hMaranm 
teessüsü için hizmeti geçmiş olan bir katin te
davülde bMuiımıyan bir hâtıra puluna besini
nin konulabilmesi hususunda mevzuıfbfthis olan 
kararda mâni bir hüküm mevcut bulunmadığı 
yolunda içtihat etmişiz. Yoksa açık bir hata
yı mutlaka örtmeye çalışmış değiliz. Mevzuu-
bahis olan bir Meclis kararı olduğuna göre bu 
bapta bir tefsir istiyebilirlerdi. Ama işi o 
derece ehemmiyetli görmiyerek sadeee hatalı 
mıdır, değil midir meselesini bir sual müessese
si zımnında halletmek istiyorlarsa maksatları 
hâsıl demektir. 

REİS — Hamdi Orhon. 
HAMDÎ OAHON (Trabzon) — Efendim, 

Adnan Beyefendiyi dikkatle dinledim*. 
Bir noktanın aydınlanması icabetmektedir. 

tEata vardır. Bunun muayyen bir noktada 
durması lâzımdır, izah buyurduklarına göre 
bence meselenin bu kısmı mahlûldür. sr 

İstisna meselesine gelineep pul aslında hâtı
ra değildir. Hukuken pulun ifadesin kıymetli 
evraktır; geçer akçedir. Pul bu demektir;^Mu
ayyen bir hâdisenin hâtırası için bir putijpiyasa-
ya çıkar, yüz bin, iki yüz bin basılır, meraklıla
rı bunu bilirler. Ama geçer, tedavülde yeri var
dır, mektuba yapıştırılır, aslında kıymetli ev
raktır. Tedavüle konur para gibi 
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MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Devam- | 

h değildir ama. 
HAMDÎ ORHON (Devamla) — Müsaade bu- | 

yurun. 
Miktarı azdır. Piyasaya sürülür, alınır ve bi

ter. Muhterem arkadaşımızın teklifi ile Maliye 
Encümeninin noktai nazarı, Meclisi âlinin tema-
yülâtı, puldan altına kadar kıymetli evrak, al
tın, pul, para hepsi sayılıyor, mazbata var 
önümde. Bu işte istisna olmaz. Ve hâtıra diye de 
muhafaza edilmez. Hâtıra değildir bu. 

Ben ne dedim? Bu bir hâdisedir. Olmuştur. 
Üzerinde enine boyuna düşünmenin çekişmenin 
de faydalı olacağına kani değilim. Tek hâdise 
olarak bu istisna kalabilir. Bitti. Ama kapı ka
panmalıdır. istisnadan maksadım budur. 

ölenlerden bahsettim. Vekil Beyefendi bah
setti de ondan. Mithat Paşadan bahsettiler. Muh
terem bâzı zevattan bahsettiler, ölmüş insanla
rın sokak, mahalle ve mekteplere adı konulur. 
Bu mevzuda burada uzun münakaşalar oldu. 
Ölenleri koyalım, ölmiyenleri koymıyalım dendi. 
Meclisi âlide uzun münakaşası oldu. Muhterem 
ölüler İstisna olarak böyle pul ve sairede bir hâ
tıra mevzuu olarak düşünülebilir. Maksadım bu
dur. Yoksa bir hâdise olmuştur. Şudur, budur. 
Meclisi âlinin temayülleri kıymetli evrak mevzu- j 
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una giren ne varsa - muvakkat, daimî - devletin 
banisi ebedi kurtarıcının resmi konsun. Bu nok
tada anlaşalım. Arzettiğim budur. 

REİS — Ulaştırma Vekili, buyurun. 
ULAŞTIRMA VEKİLİ YÜMNÜ ÜRESİN 

(Bilecik) — Efendim, demin de arzettiğim gi
bi, kanaatimiz, Büyük Millet Meclisinin kararı
na muhalif bir harekette bulunmadığımız mer
kezindedir. Eğer bir ihtilâf varsa bu bir tefsir 
ihtilâfı olabilir. Tefsir tetkik ve tahlil edilir, 
ittiba edilir. Yalnız misal verirken sırf halk 
sandıklarına ve Ziraat Bankasına temas ettiği 
için onlara ait misallerden bahsettim. Hakikat-
ta hâtıra pullarının üzerinde, hizmet etmiş ya-
şıyan insanların resimleri de vardır. Bunlardan 
birkaçını kendilerine arzedeceğim. Hamdi Orlıon 
arkadaşımın pul, meskukat diye tasnif ettiği şey, 
devamlı surette tedavülde bulunan pullardır. 
Bunlardan gayrı olarak hâtıra pulları da var
dır ki, onlar çok muayyen miktarda ve çok mu
ayyen zamanlarda basılan ve tedavüle çıkarılan 
pullardır. Tedavülde daimî surette bulunmazlar. 

Mâruzâtım bu kadardır. 
REİS — Vaktin geçmiş olmasından dolayı 18 

Kasım Çarşamba günü saat 15 te toplanmak üze
re Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,20 
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B — YAZILI SORULAR 

1. —- Zonguldak Mebusu Cemal Kıpçak'ın, 
Bayındırlık Vekâleti 1953 yılı Bütçesinin bâzı 
fasıllariyle Karayolları Umum- Müdürlüğünün 
781 nci faslına mevzu tahsisatın vilâyetlere göre 
ne miktarda tevzi edildiğine dair sorusuna Ba
yındırlık Vekili Kemal Zeytinoğlu'nun yazılı ce
vabı (6/1176) 

T. Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanlığı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması husu
sunda gereken muamelenin yapılmasına emrileri-
nizi derin saygılarımla rica ederim. 18 Eylül 1953 

Zonguldak Mebusu 
Cemal Kıpçak 

1953 yılı Bütçe Kanununun aşağıda gösteri
len fasıl ve maddelerindeki masrafların muhte
lif vilâyetlere göre tevzi edilen miktarları neler
dir? 

Fasıl 

Bay. V. 741 
741 
741 
741 
741 
741 
741 
741 

Madde 

13 
14 
17 
18 
19 
21 
22 
23 

Fasıl Madde 

741 
741 
745 
782 
783 
784 
786 
789 
791 

yol. 781 

24 
25 

10-30 
13 

10-50 
10-40 
11-70 

10-50 

T. C. 
Bayındırlık Vekâleti 13 . XI . 1953 

Hususi Kalem 
Sayı : 641 . 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Ankara 

24 . IX . 1953 gün ve 6/1176-5712/13026 sa
yılı Y. K: 

Vekâletimiz 1953 yılı Bütçesinin bâzı.,faşılla-
riyle Karayolları Umum Müdürlüğünün 781 nci 
faslına mevzu tahsisatın vilâyetlere göre ne mik
tarda tevzi edildiğine dair Zonguldak Mebusu 
Cemal Kıpçak tarafından verilen yazılı soru 
önergesine hazırlanan cevabın ilişik olarak su
nulduğunu saygılarımla arzederim. 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 
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1953 yılı Bütçe Kanununun aşağıda gösterilen 

göre tevaj miktarlarını 

Vilâyetlerin 
ismi 

Afyon 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Aydın 
Balıkesir. 
Bilecik 
Bitlis 
Bingöl. 
Bolu 
Burdur 
Bursa -
Çanakkale 
Çankur^ 
Çoruh 
Çorum, 
Denizli -
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gazianteb 
Giresun 
Gümüşane 
Hakkâri 
Hatay 
tçel 
İsparta 
İstanbul 
îzmir 
Kars 
Kastamonu 
Kays©J*fe 
Kırşehir 
Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 

Adalet Vekâleti 
(Ceza evleri 
yapımı ve 

esaslı onarımı) 
741/13 

;.; 204 714 
13 275 
3 853 

253 897 
149 646 

12 525 
279 653 

1 603 
— 
—: 

163 497 
55 515 
6 979 

53 084 
63 818 

3 757 
1 774 

116 444 
161 220 

51 733 
163 998 

, 98 489 
... 124 691 

109 934 
— 

107 168 
71 325 

_.. 
37 000 
87 224 
53 124 

477 429 
442 462 
144 472 
70 040 
4 479 

139 860 
— 

264 843 
74 447» 

8 143 

Adalet Vekâleti 
(Adalet bina 
ilan yapımı 
ve onarımı) 

741/14 

3 300 
188 

15 077 
107 195 
21 241 

309 258 
408 

5 026 
— 
300 

274 414 
_._ 

10 042 
9 661 
— 

44 404 
11 001 
1 280 
2 800 
8 703 
5 525 
— 

13 599 
_...-

965 
170 000 

_.... 
180 661 

207 
— 

44 344 
97 973 
5 184 

520 
300 

1 295 
150 

36 376 
ft 853 

500 

Maliye 
Vekâleti 
741/17 

, 
— 
,~_. 

1 235 971 
—. 

38 311 
1 152 860 

—. 
16 937 

1S4 940 
254 490 

— 
306 125 
844 507 

— 
102 800 
167 651 
400 000 

19 899 
—, 

131 418 
100 000 
174 904 
737 536 

1 044 737 
147 398 

— 
243 773 
151 250 
101 000 
144 558 
117 '715 
432 032 

— 
100 000 
100 000 
312 298 

33 033 
8 700 

322 992 
..-

Milli Eğitim 
Vekâleti 

741/18 

, 

—. 
987 800 

—. 
135 129 
474 380 

_ „ 

— 
— 
— 

— 
631 379 

— 
3 264 

— 
_-. 

265 462 
230 241 

— 
100 000 
276 271 

— 
— 

.14 841 
— 
— 

110 089 
— 
—-

«08 258 
215 000 
ıoaooo 

— 
17» 747 

.— 
7 

_.. 
— 

Öğrenci 
yurtlan 
741/19 

— 
_.. 
__ 
..._ 
-— 
__ 
.._ 
— 
— 
.— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ „ . 

— 
— 

- - • 

— 
__ 

_ 
._. 
__ 
—-

— 
— 

40Ü 00 
— 
— 

. # — 

; • ; • • • 

—-
- -
— 

282 — 
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bölüm ve maddelerindeki tahsisatların vilâyetlere 
gösterir liste 

O : İ 

Sağlık ve 
Sosyal Yardım 

Vekâleti 
741/21 

40 131 
186 238 
3 373 

3 486 004 
236 796 
320 409 
146 848 
279 581 
261 441 
313 200 
17 089 
80 526 
130 000 
343 184 
145 589 
164 404 
328 856 
94 380 
923 396 
642 819 
183 150 
120 000 
340 949 
500 150 
253 960 
160 000 
214 737 
162 696 
95 871 
166 211 
242 444 
497 473 
485 000 
172 000 
258 147 
434 931 
710 000 
40 000 
253 138 
303 910 
228 758 

Verem Savaş 
741/22 

.. 
— 
—. 

221 473 
— 
—, 

286 258 
— 
— 
— 

35 00O 
—. 
— 

294 18» 
—, 

42 465 
150 000 

__ 
394 857 

— 
— 
— 
— 
— 

278 604 
103 00Q 

— 
— 
— 
—, 

226 291 
609 437 
236 260 
35 000 
— 

«3 856 
.—. 
— 
— 

<50 000 
— 

tfümruk v« 
Bayındırlık Tekel 
Vekâleti Vekâleti 
741/23 741/24 

— —. 
— — 
— — 

96 117 76 002 
__ — 
— 
— 148 000 
— — 
— — 
— —. 
_ _ — . • 

— — 
— 4 742 
— 4 244 
— — 
— —, 
— __ 

— 
— — 
2 100 % 250 

— • _ _ 

— — 
— — 
— —. 
— 120 000 
— 460 
— r 

— 63 234 
2 046 

__ .— 
— 385 500 
— 67 861 
— _^ 

— 
—. — 
— —, 
— — 
_ ._ 
— ,—. 
— ,— 

Tarım 
Vekâleti 
741/25 

—. 
— 
,— 

320 427 
103 017 
112 890 

— 
— 
— 
— 

. 
._* 

107 750 
10 438 
—. 
—. 
— 
— 

44 218 
— 

104 127 
— 

207 712 
30 000 
— 
__ 
—. 
—, 
— 

20 000 
— 

138 000 
212 568 
106 760 

_ 
— 
— 
— 

15 000 
96 099 
— 

Yeteûn 

63 905 
199 701 
22 303 

6 754 886 
51ü 700 
928 522 

2 488 407 
286 210 
278 382 
498 440 
744 490 
136 Ü41 
565 638 

2 159 570 
200 407 
36İ094 
659 382 
012 104 

1 813 962 
934 746 
588 228 
418 489 

1 138 127 
11 377 620 
1 698 $6 
702 867 
286 062 
406 469 
638 105 
377 388 
566 417 

3 338 177 
2 485 156 
563 416 
428 707 
803 313 

1 163 627 
73 183 
576 057 
853 291 
237 401 

283 



B : 5 16.11.1953 O : 1 

Vilâyetlerin 
ismi 

Malatya 
Manisa 
Maraş 
Mardin 
Muğla 
Muş 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Samsun 
fSdyhaın 
Sürd 
Siimob 
ıSivas 
TekîrkJağ 
Tokad 
Trabzon 
TunCeıHi 
Urla 
Vam 
Yoagad 
Zonguldak 
Uşaik 

Yekûn 

Adalet Vekâleti 
(Ceza evleri 
yapımı ve 

esaslı onarımı) 
741/13 

9 945 
(52 5<B 

134 737 
'65 372 
2 050 

'66 335 
121 682 
57 063 

103 998 
,1 356 

973 111 
113 321 
40 058 

123 060 
2 827 

31 536 
46 859 
31 3186 
(10 075 
29 237 

214 419 
151 790 

— 

6 198 416 

Adalet Vekâleti 
(Adalet^ bina
ları yapımı 
ve onarımı) 

741/14 

. 
195 
200 
150 

a 913 
—-

16 033 
— 

104 039 
1 458 

710 
880 

— 
90 134 
13. 382 

1 000 
150 

— 
6 440 
5 766 
— 
—. 
— 

1 634 940 

Maliye 
Vekâleti 
741/17 

—. 
m 236 

401 815 
100 000 

675 
—. 

200 000 
193 467 
400 973 

—. 
184 872 
101 500 

— 
100 558 
200 523 

— 
3* 000 

—. 
100 000 
101 750 
100 000 
101 256 

— 

11 462 460 

Millî Eğitini 
Vekâleti 

741/18 

64 362 
m ooo 

— 
__ 
— 
— w 

— 
38 154 

—-, 
_ 

70 000 
107 227 

-—-
—. 
— 
—. 
— 

210 009 
— 
— 
—-
— 
— 

4 851 624 

öğrenci 
yurtları 
741/19 

— 
~ 
— 
— 
— 
— 

• — 

— 
—_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—. 
_ 
__. 
— 
— 

400 00C 

— 384 — 
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Sağlık ve 
Sosyal Yardım 

:ı;- Vekâleti 
741/21 

173 700 
130 680 
W 441 
196 363 
272 767 
100 000 
222 250 
373*000 
234 0951 
131 701 
224 391 
437 030 
49S 272 
277 085 
171 250 
81 100 
658 240 
503 022 
22a 616 
140 011 
29 744 
310 065 
144 818 

20 400 624 

Verem 'Savaş 
741/22 

__ 
29 817 
— 

35 000 
35 000 
— 
— 
.— 

158 171 
241 852 
224, 183 

— 
35 000 
— 

231 114 
—. 

M 250 
— 

140 414 
35 000 
— 

12 070 
— 

4 340 575 

(Bayındırlık 
Vekâleti 
741/23 

__ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

98 217 

Gümrük ve 
Tekel 
Vekâleti 
741/24 

— 
— -
— 

26 750 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—. 
— 
_ 
-— 
— 
-— 
— 
— 

49 151 
— 
— 
— 
— 

949 240 

Tana» 
Vekâleti 
741/25 

» 
— 

205 424 
— 
— 
— 

35,086 
— 
— 

10 339 
107185 

— 
— 

300 227 
— 

66 543 
— 
— 

30 000 
8SI 176 
— 
— 
— 

2 468 970 

Yekûn 

248 007 
322 981 
822 617 
423 635 
314 435 
226 335 
594 950 
661 684 

a 000 276 
386 706 

»1 784 452 
759 964 
573 330 
891 Ö64 
619 106 
180 179 
817 499 
744 417 
558 696 
396 940 
344 163 
575 181 
144 818 

52 409 777 

- 2 8 5 
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1953 te köylerde halkın yapacağı MI işlerine 
yardım ödeneğinden illere yapılan yardım 

miktarını gösterir cetvel 

Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15> 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

Afyon 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çoruh 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gaziantep 
Giresun 
Gümüşano 
Hakkâri 
Hatay 
îçel 
İsparta 
İstanbul 

î l i 

791 No. Fasjl 

1953 yardımı 
Lira 

300 000 
225 000 
100 000 
500 000 
250 000 
350 000 
300 000 
175 000 
150 000 
125 000 
300 000 
300 000 
450 000 
250 000 
175 000 
120 000 
250 000 
275 000 
250 000 
150 000 
150 000 
200 000 
450 000 
400 000 
250 000 
175 000 
225 000 
75 000 

400 000 
200 000 
200 000 
300 000 i 

Sıra 
| No. 

33 
34 

i 35 
! 36 

37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 

îzmir 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Maraş 
Mardin 
Muğla 
Muş 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Samsun 
Seyhan 
Siird 
Sinob 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Tunceli 
Urfa 
Van 
Yozgad 
Zonguldak 
Uşak 

t i 
1953 yardımı 

Lira 

400 000 
250 000 
300 000 
250 000 
100 000 
150 000 
250 000 
650 000 
300 000 
325 000 
400 000 
25,0 000 
100 000 
225 000 
100 000 
225 000 
125 000 
250 000 
250 000 
150 000 
200 000 
175 000 
300 000 
150 000 
25,0 000 
400 000 
150 000 
100 000 
200 000 
250 000 
300 000 
150 000 

— 286 
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1953 yılı Bütçesinin 786/11 - 70 ve 789 bölüm ve maddelerine konulan tahsisatlardan 30. IX. 
1963 tariMne kadar bu bölümlerden merlkez ve taşra teşkilâtına gönderilen MeneMerin miktar

larını gösteria* cetveldir 

Şube adları 

Bursa Şubesi 
îzmdr 
Aydın 
Adana 
Konya 
Çumra 
Samsun 
Eskişehir 
Antalya 
Erzincan 
Bolu 
Ankara 
Denizli 
Kayseri 
Tokad 
Elâzığ 
Merkez adına 
yapılan sar
fiyat 

786/11 
Su işleri ya
pım ve esaslı 
onarım mas

rafları 
Lira 

938 589 
1 101 121 

832 000 
1 640 000 

424 776 
122 000 
165 498 
655 i341 
98 000 

145 000 
180 055 
25 000 

1 860 000 
35 000 
61 000 

335 000 

19 936 758 

786/12 
Su işleri ya
pım ve ona

ran mas
rafları 
Lira 

660 324 
896 623 
500 000 

1 637 500 
505 562 

382 175 
177 000 
488 000 
693 536 
591 .883 

20 000 
105 000 
367 000 
498 000 

6 802 430 

786/20 
Makina 

ve araçla
rın ona

rımı 
Lira 

35 000 
20 000 
10 000 
25 000 
7 500 

35 000 
15 000 
10 000 
10 000 
5 000 

12 000 
10 000 
5 000 

10 000 
15 000 

6 162 

786/30 

Satınalına-
cak makina 
ve araçlar 

Lira 

15 000 

2 009 795 

786/40 
İstikşaf, 
etüd ve 

aplikasyon 
masrafları 

Lira 

40 000 
10 000 

10 000 
10 000 

20 000 
15 000 

6 000 
20 000 
15 000 
55 000 
10 000 
10 000 

8 000 
20 000 

100 

786/70 

İşletme 
giderleri 

Lira 

800 000 
380 000 
210 000 
400 000 
100 000 
87 000 

250 000 
120 .000 
75 000 

143 000 
95 000 

140 000 
100 000 
80 000 
50 000 

220 000 

197 355 

789 
Yeraltı su
yu «tüd v« 
'araştırma

ları 
Lira 

6 000 

500 605 

- 2Ö7 -



Amasra-îne- Yapım 
bolu limanı masrafları 

Ödeneğin gönderildiği vilâyet veya kaza 782/13 783/10 

Ereğli Kaymakamlığı 
Trabzon Valiliği 
İzmir valiliğine 
İnebolu Kaymakamlığına 
Mudanya Kaymakamlığına 
Lapseki Kaymakamlığına 
Samsun Valiliğine 
Alanya Kaymakamlığına 
Bartın Kaymakamlğına 
Kastamonu Valiliğine 
Gemlik Kaymakamlığına 
Marmaris Kaymakamlığına 
içel Valiliğine 

20 000 

175 

5 000 
10 000 

150 
15 000 
11 500 

2 100 

30 000 
9 564 
1 000 

Toplam 20 175 84 314 
Taşrada yapılan işler dolayısiyle mer
kezde akdedilen mukavelelere istinaden 
meakezden yapılan sarfiyat 496 231 2 050 562 

Makine ve Satın-
araçlar alınacak 
onarımı makineler Onarm 
783/20 783/30 783/ 

40 432 048 



Vilâyet 
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i':;:':, Makina-ve araç- Satın alınacak 
Yapımmasraflara- larm on-arımı- makina ve ara|lar 

745/10 745/20* 745/30 '• 

Afyon 
Diyarbakır 
Elâzığ 
Erzurum 
Konya 
İstanbul 
İzmir 
iskenderun 
Seyhan 
Trabzon 
Sivas 
Ankara 
Ağrı 
Van 

Taşrada yapılan, 
işler dolayısiyle 
merkezde akdedi
len mukavelelere 
istinaden merkez
den yapılan sarfi
yat 

33 436,71 
. —-; 

-— 
12 628,00 
5 000,00 

127 760,00 
15 760,00 
-— 

123 801,86 
20 000,00 
33 900,00 

500,00 
30 000^00 
1500,00 

403 526,57 

( 

7 024 600,00 

. ' • . ^ _ - ! _ • . . / 

. . . - İİ . ' 

— '• ' 

U,_L^ i 
' ' • . ı . : . _ _ 

^ -2>350,00 
— 
— 
£000,00 

- . . • • - • _ ^ ; . • • ' • 

••: .••••; . j . . - . 

-• • s ^ . - • - " • 

• ~ * _ i : ••-•'• 

_ „ • 

7.350,00 

588 800,00 

8 000,00 
5 000,00 
2 000,00 
7 000,00 
4 000,00 
5 000,00 
— 

10 000,00 
25 000,00 

— 
2 000,00 
— 
— 
— 

68 000,00 

460 000,00 

İli 

Vilâyet ve köy yollarına yardım 

Lira İli Lira 

Afyon 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çoruh 
Çorum 

500 000 
250 000 
400 000 

1 080 000 
1000 000 

900 000 
800 000 
350 000 
325 000 
225 000 
452 000 
-800 000 
850 000 
695 000 
400 000 
600 000 
600 000 

Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ : 
Erzincan 
Erzurum 
Ekişehir 
Gazianteb 
Giresun 
Gümüşane 
Hakkâri 
Hatay 
İçel 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 
Kars' 

500 000 
500 000 
550 000 
400 000 
450 000 

1 000 000 
1 000 000 

700 000 
680 000 
700 000 
225 000 
500 000 
800 000 
755 000 
700 000 
850 000 
500 000 

2Ö9 



îli 

Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Maraş 
Mardin 
Muğla 
Muş 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Samsun 
Seyhan 
Siird 
Sinob 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Tunceli 
Urfa 
Van 
Yozgad 
Zonguldak 
Uşak 

B : 5 16.11.1953 O : 1 
Lira * yazısı üzerine îcra Vekilleri Heyetince 16.111. 

1953 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
Reisicumhur 

C. Bayar 
Devlet Vekili 

M. Alakant 
Millî Savunma Vekili 

S Kurtbek 
Dışişleri Vekili 

F. Köprülü 
Millî Eğit'im Vekili 

T. îleri 
Eko. ve Ticaret Vekili 

E. Güreli 
G. ve Tekel Vekili V. 

S. Yırealı 
Ulaştırma Vekili 

Y. Üresin 
İşletmeler Vekili 

S. Yırcah 

740 
600 
500 
625 
452 
500 
790 
900 
600 
700 
400 
960 
225 
625 
600 
600 
.520 
675 
300 
325 
600 
450 
500 
525 
400 
350 
350 
600 
625 
10 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

Başvekil 
A. Menderes 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
İçişleri Vekili 
E. Menderes 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Vekili V. 
E. Güreli 

Çalışma Vekili 
S. Ağaoğlu 

Yekûn 37 884 000 
Henüz tevzi edilmiyen 16 000 

Umum Yekûn 37 900 000 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Kararlar Müdürlüğü 
Karar sayısı : 398 

Kararname sureti 
Karayolları Umum Müdürlüğü 1953 yılı Büt

çesinin 783 ncü (Vilâyet ve Köy Yolları Yapı
mı ve yapımına yardım) bölümüne konulan tah
sisatın ilişik listedeki sarf ve tevzii, adı geçen Ve-

tin 12 . III . 1953 tarirli ve 324/192 sayılı 

1953 yılı Karayolları Genel Mü
dürlüğü Bütçesinin 783 bölümün
deki (51 400 000) liralık vilâyet ve 
köy yolları yapımı ve yapımına yar
dım ödeneğinin tevzi listesi.:... 

1. Vilâyet ve köy yolları üze
rinde Karayolları Genel Müdürlü
ğünce yaptırılmakta olan, büyük 
köprülerden 1951 - 1952 yıllarında 
taahhüde bağlanan köprülerin 
1953 yılı tediye karşılığı ile 1953 
yıllarında yeniden ele alınacak bü
yük köprülerin 1953 yılında öde
necek miktarlar karşılığı 

2. Karayolları Genel Müdürlü
ğü tarafından bakıma alınan vilâ
yet. yollarının bakım masrafları 
karşılığı olup Karayolları Genel 
Müdürlüğünce sarfedilecek miktar 

3. Köy yolları teknikerleri, 
araştırma memurları kurs masraf
ları ile yevmiye ve zaruri masrafla
rı, vilâyet yolları etüd ekipleri ve 
kontrol ve murakabe teşkilâtının 
yevmiye, zaruri masraflar ve bun
lar için vasıta, alât ve edevat ve 
teçhizat satmalına, işletme ve di
ğer bilûmum idare masraflar kar
şılığı olarak Karayolları Genel 

11 000 000 

000 000 

— 290 — 
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Müdürlüğünce sarfedilecek mik
tar 1 500 000 

4. Vilâyetlerin nüfusu, yüz öl
çüsü, il yolu ihtiyacı, köy adedi, 
köy yolları ihtiyacı, arazi arıza • 
faktörleri ve vilâyetlerin çalışma 
programları yolların iktisadi ehem
miyeti, başlamış olan yolların ik
mali lüzumu, mevcut yolların ba
kım ihtiyacı ve bakım programları 
vilâyetlerde mevcut ve yeniden 
alınması lüzum görülecek makine
lerin mubayaa, işletme muhafaza
ları için garaj ve atelye tesisleri, 
tekniker aded ve durumları ve 
bunların masrafları, özel idare 
bütçe durumları çalışma imkân ve 
kabiliyetleri, geçen senelerden ya
pılan yardımların harcanan ve har-
camıyarafk devreden miktarların 
arasındaki nispetler göz önünde 
bulundurularak tesbit edilecek 
esaslar dâhilinde Bayındırlık Ve
kâletince vilâyetlere tevzi edilecek 
miktar 37 900 000 

Toplam 51 400 000 
Yukardaki maddelerde yazılı 

ödeneklerden senesi içinde görüle
cek lüzum üzerine bir maddeden di
ğer maddeye ödenek aktarmaya Ba
yındırlık Vekili yetkilidir. 

2. — Kırşehir Mebusu Halil Sezai Erkut'-
un Kırşehir'in iktisadi, sınai ve içtimai bakımlar
dan kalkındırılması hususunda tetkikler yapılıp 
yapılmadığına dair Başvekâletten olan sorusuna 
İşletmeler Vekili Sıtkı Ytrcalı'nın yazılı cevabı 
(6/1050). 

29 . IV . 1953 
T. B. M. Meclisi Başkanlığına 

1. Hükümetçe Kırşehir'in iktisadi, sınai ve 
içtimai bakımlardan kalkınması, toprağı olmı-
yan, emeğiyle geçinmek zorunda bulunan vatan
daşlar arasındaki işsizliğin önlenmesi ve hal
kın refahının sağlanması bakımlarından Hükü
metçe bir tetkik yapılmış mıdır? 

2, . Bol miktarda yün, tiftik yetiştirilen, ke-
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ten zeriyatı geniş bulunan ve Malya Devlet Üret
me Çiftliğinin ekim sahası ile birlikte büyük 
ölçüde hububat sapı gibi ham maddelerden fay
dalanılarak iplik, selüloz fabrikaları veya çev
resindeki arazi kâfi ve müsait görüldüğü tak
dirde pancar ziraatini teşvik suretiyle bir şe
ker fabrikası tesisi mümkün olamaz mı? 

3. Eskiden dış piyasalarda bile şöhret ka
zanmış mâruf halıcılığın ihyası mevzuunda bir 
tedbir düşünülemez mi? 

4. Bol suları ve müsait arazisi bulunan 
Kırşehir'de meyvacılığı, sebzeciliği, bağcılığı ve 
arıcılık, konservecilik gibi ziraat sanatlarını teş
vik için Hükümetçe her hangi bir teşebbüs ya
pılamaz: mı? 

5. Yer altı sularından, Seyfe Gölünden fay
dalanmak veya akar sulardan baraj yapmak su
retiyle istihsali artırmak ve değerlendirmek ka
bil olamaz mı? 

Bu konular hakkında Başvekâletçe yazılı ola
rak cevap verilmesinin teminine delâlet buyu-
rulmasını saygılarımla rica ederim. 

Kırşehir Mebusu 
Halil Sezai Erkut 

T. C. 
İşletmeler Vekâleti 16 . XI . 1953 

Etüd ve Plân Kurulu. 
Başkanlığı 

özel : 4/1950 
özü : Kırşehir Mebusu 
Halil Sezai Erkut'un ya
zılı sorusu hakkında. 

T. Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
4 . V . 1953 tarihli ve 6/1050/5217-11473 

sayılı yazı karşılığıdır : 
Kırşehir Vilâyetinin zirai, iktisadi, ve içti

mai bakımlardan kalkındırılması hususunda 
tetkikler yapılıp yapılmadığına dair Kırşehir 
Mebusu Halil Sezai Erkut tarafından verilen 
yazılı soru önergesi hakkında Bayındırlık, Eko
nomi ve Ticaret ve Tarım vekâletleri ile ve
kâletimizi ilgilendiren hususların cevapları Baş
vekâlet adma Vekâletimize* ilişikte sunulmuş
tur. 

Keyfiyeti saygılarımla arzederim. 
İşletmeler Vekili 

S. Yıraah 
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Kırşehir'in kalkındırılması konusunda yapılan 
işler hakkında Kırşehir Mebusu Halil Sezai E r-
kut 'un yazılı soru önergesinin cevapları, mevzu 

itibariyle sıralanarak aşağıda arzolunmuştur 

Bayındırlık işleri: 
Memleketimizde yeraltı sularından istifade 

edilmesi işi ilk defa olarak iki yıldan beri Hü
kümetimizce ele alınmış bulunmaktadırı. Ancak 
bu sahada yetişmiş teknik elemanın azlığı dola-
yısiyle etüdler şimdilik yalnız birkaç bölgeye 
inhisar ettirilmiştir. 

Bir taraftan karşılıklı güvenlik teşkilâtı ka-
naliyle getirtmek teşebbüsünde bulunduğumuz 
uzmanlar, diğer taraftan Ünesco'nın yardımiyle 
İstanbul Teknik Üniversitesinde tesis edilen 
îdrojeoloji Enstitüsünden celbedilecek mütehas^-
sıslarla, yanlarında yetişecek teknik personel 
sayesinde yeraltı suları etüdleriııin daha şümullü 
olarak yapılması imkânı bulunacaktır. Bu me-
yanda Kırşehir Bölgesi yeraltı suları da etüd 
ve araştırmaya tâbi tutulacaktır. 

Mucur'un Seyfe görlünden sulanması konu
su ele alınmış ve avan projeleri yapılmış bu
lunmaktadır. Ancak kapalı bir havza olan göle 
gelen su ile alınacak su arasındaki münasebeti 

. tesis etmek üzere bâzı rasatların yapılmasına 
lüzum görülmüş ve bu münasebetle Seyfe Gö
lüne bir eşel konulmuş bulunmaktadır. Yapıla
cak olan ,1oı rasatlara göre elde olunacak su 
bilançosunda netice müspet çıktığı takdirde in
şaata geçilecektir. 

Kırşehir'de Ökse Suyu üzerinde ve Karabo-
ğaz Köyünden geçen su üzerinde birer baraj ya
pılması konuları ilgili su işleri müdürlüğünce 
etüd edilmektedir. 

Bunlardan başka Avanos'un Çılbah Köyü 
arazisinin sulanması, 1953 yılı su işleri progra
mına alınmıştır. Bu işin muhammen keşif bedeli 
200 000 lira olup işin ikmalinde 10 000 dönüm 
arazinin sulanması temin edilmiş olacaktır. 

iktisadi kalkınma: 
Kırşehir'in iktisadi kalkınması konusunda 

bir tetkik yaptırılmamıştır. 
illerimizin iktisadi kalkınmaları, memleke

tin kabul olunan umumi iktisadi politikası dâ
hilinde tabiî seyrini takip ederek gelişmekte ve 
bunun neticesi olarak zirai, sınai ve çeşitli ik
tisadi sahalarda müspet faydalar sağalnmış bu
lunmaktadır, Bıı itibarla Kırşehir Tilmiz rlâhi-
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I linde, soruda bahsedilen mânada ayrıca bir tet* 

kik yaptırılmasında, takip edilen işbu umumi 
politika ve iktisadi icaplar dolayısiyle, bir lü
zum ve isabet mülâhaza edilmemektedir. 

Tarım işleri: 
1. Malya Devlet Üretme Çiftliğinde müna

vebe durumlarına göre her sene 90 - 100 bin de
kar tohumluk yetiştirmek maksadiyle hububat 
ziraatı yapılmaktadır. Orman mmtakasmdan 
uzak bulunan Kırşehir'de münhasıran hububat 
saplarımdan faydalanmak suretiyle bir selüloz 
fabrikası kurulmasının rasyonel olamıyacağı dü
şünülmüştür. 

2. Bu güne kadar geçimlerini yalnız hubu
battan sağlıyan Orta Anadolunun bağcılık ve 
meyvaeılığa müsait olan kısımlarında halkı 
teşvik ve görgüsünü artırmak maksadiyle mas
rafı Devlet tarafından ödenmek ve ziraat teşki
lâtı tarafından toplu bağ ve meyveliklerin ku
rulması için 1952 yılında bir proje tanzim edil
miştir. Bu projenin tahakkuku için iki yüz 
yetmiş bin lira tefrik edilerek Ankara, Afyon, 
Kütahya, Eskişehir, Konya, Niğde, Kırşehir, 
Yozgad Çorum, Çankırı, Sivas ve Kayseri vilâ
yetlerinin 150 köyünde yapılacak işlere sarf e-
dilmek üzere gönderilmiştir. 

a) Programın tahakkuku için Kırşehir Vi
lâyetine 12 600 liralık tahsisat tefrik edilmiş
tir. Ayrıca yansı bedelsiz olmak üzere 32 700 
aded muhtelif meyve ve köklü çubuk tahsis olun
muştur. Kırşehir Vilâyeti için ayrılan fidan 
ve tahsisatla yedi köyde 1952 yılında başlayıp 
1953 ilkbaharında tamamlanan 172 dönüm mey
velik, 370 dönüm bağın tahsisi ikmal edilmiştir. 
imkânlar elverdikçe bu kabil çalışmalara devam 
olunacaktır. Noksan kalan hususatm ikmali 
için içinde bulunduğumuz bütçe yılında da ay
rıca 1 000 liralık para yardımında bulunulmuş
tur. 

ıb) Memleket sebzeciliğinin inkişafı için dış 
memleketlerden iyi vasıflı sebze tohumları it
hal edilerek müsait müesseselerimizde üretil
mektedir. Orta Anadolu'nun ihtiyacını karşı
lamak üzere Niğde, Tokad, Erzincan fidanlık-
larnmzda sebzecilik seksiyonu kurulmuş ve faa
liyete geçirilmiştir. Bunlarda istihsal olunacak 
fideler halka bedelsiz olarak tevzi edilecektir. 
Lüzum hâsıl oldukça bu kabil faaliyet daha da 
genişletilecektir. 

o) Halkın bilgi v-e görgüsünü artırmatc 
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maksadiyle mevzuubahis konular üzerinde kurs
lar açılacaktır. 

d) önümüzdeki yılda Kırşehir'de vakum 
ile çalışır pekmez imali tesisatı kurulması pro
grama alınmıştır. 

e) Arıcılık kursu açmak üzere merkezden 
eleman gönderilmiştir. 

f) İstihsal edilen fazla miktardaki meyve
lerin kıymetlendirilmesini teşvik ma'ksadiyle 
öğretici mahiyette olmak üzere bu yıl bir aded 
meyve kurutma fırını kurulacaktır. 

Sınai durum : 
1. Memleketimizde yetiştirilen ketenin el

yafı, yapılan tecrübelere göre, mensucatta kul
lanılmaya müsait bulunmamaktadır. Bu itibarla 
istihsal edilen ketenin ancak tohumlarından, 
yağ tâsir edilmek suretiyle, istifade olunmakta
dır. 

Tiftiklerimizin kıymetlendirilmesi bakımın
dan zaman zaman bir tiftik iplik fabrikasının-
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tesisi üzerinde durulmuşsa da bu işin rantabl 
olamıyacağı neticesine varılmıştır. 

2. Hububat samanlarından ve ketenden is
tihsal edilen selüloz yalnız başına kâğıt ve kar
ton imaline müsait değildir. Bu gibi imalâtta, 
saman selülozunun hissesi pek cüzidir. Bundan 
başka Kırşehir'de böyle bir fabrikanın kurul
ması ve rantabl bir şekilde işliyebilmesi senevi 
en az 40 - 50 bin tonluk istihsali icabettirmekte-
dir. Halbuki, İzmit kâğıt Fabrikasının bu ne
vi Selüloza olan ihtiyacı yılda 3 000 ton civarın
dadır. Fabrikada yapılan tevsilerde bu çeşit 
selüloz imal edecek kısıin da mevcut olduğun
dan esasen başka yerden saman selülozu celb-
etmeye lüzum ve ihtiyaç kalmamaktadır. 

3. Kays'eri'de kurulması takarrür eden şe
ker fabrikasının pancar ekim sahasına Kırşe
hir'de dâhil bulunmaktadır. Bu fabrikanın işlet
meye açılacağı 1955 yılından itibaren Kırşehir 
çiftçileri de pancar ekebileceklerdir. 

DÜZELTÎŞ 

İkinci Birleşim Tutanak Dergisinde aşağıdaki düzeltis yapılacaktır : 
Sahife Sütun Satır Yanlış 

30 

Doğru 

11 (Ticaret, Adalet ve Bütçe Ko- (Ticaret vo Adalet Komisyonla-
misyonlarma) jına) 
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