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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI
22 . X I . 1954 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere inikada son verildi.
Reisvekili
Kâtip
Balıkesir Mebusu
Kayseri Mebusu
Esat Budakoğlu
Ömer Mart
Kâtip
Çorum Mebusu
Sedat Barem

Belediye Kanununa bâzı maddeler eklenme
sine ve bu kanunun bâzı maddelerinin kaldırıl
masına dair olan 5669 sayılı Kanunu tadil eden
6424 sayılı Kanunun değiştirilmesine,
îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun bâzı
maldelerinin değiştirilmesine dair olan 6423 sa
yılı Kanunun tadiline dair kanunlar, kabul

edildi.

Sualler
Amasya ve havalisini feyezanların tahribatın
dan bir an evvel kurtarmak maksadiyle yaptırı
lacak Alnus ve Kazaııkaya barajlarının etüdlerinin ikmal edilip edilmediğine dair tahrirî sual
takriri, Nafıa Vekâletine gönderilmiştir. (7/26)
3. — Amasya Mebusu Hâmit Koray'm, fennî
mezbaha, ekin pazarı ve hal binaları bulunmıyaıı
şehir ve kasabalara bu ihtiyaçlarını karşılamak
maksadiyle iller Bankasınca kısa vadeli ikrazatta
bulunulmasının düşünülüp
düşünülmediğine
dair tahrirî sual takriri, Dahiliye Vekâletine
gönderilmiştinr. (7/27)

Tahrirî sualler
1. — Amasya Mebusu Hâmit Koray'm, mem
leket sathının ağaçlandırılması, yeraltı suların
dan istifade edilmesi, suni gübrenin gümrüksüz
ithali, sulama tesislerinin getirtilmesi, suni yağ
mur yağdırılması, hububatın iyi vasıfta yetişti
rilmesi ve hayvancılığın inkişaf ettirilmesi hu
suslarında ne düşünüldüğüne ve alman tedbir
lerin mahiyetine dair tahrirî sual takriri, Nafıa
ve Ziraat vekâletlerine gönderilmiştir. (7/25)
2. — Amasya

Mebusu

Hâmit

Koray'm,

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR
Tezkereler
1. — Ankara Üniversitesi 1952 bütçe yılı he
sabı katisine ait mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tez
keresi (3/92) (Divanı Muhasebat Encümenine)
2. — 1951 bütçe yılı hesabı katisine ait mu
tabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı
Muhasebat Reisliği tezkeresi (3/93) (Divanı Mu
hasebat Encümenine)
3. — Devlet Demiryolları ve Limanları işlet
me Umum Müdürlüğü 1950 bütçe yılı hesabı
katisine ait mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi

(3/94) (Divanı Muhasebat Encümenine)
4. —. Devlet Demiryolları ve Limanları işlet
me Umum Müdürlüğü 1951 bütçe yılı hesabı
katisine ait mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi
(3/95) (Divanı Muhasebat Encümenine)
5. — Devlet Denizyolları ve Limanları işlet
me Umum Müdürlüğü 1947 bütçe yılı hesabı ka
tisine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğu
na dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi
(3/96) (Divanı Muhasebat gncümenine)
6. — Devlet Denizyolları ve Limanları işlet
me Umum Müdürlüğü 1948 bütçe yılı hesabı ka-

m

tisine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna
dair Divanı Muhasebat Keisliği tezkeresi (3/97)
(Divanı Muhasebat Encümenine)
I. — Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü
1951 bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat
beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı «Mu
hasebat Reisliği tezkeresi (3/98) (Divanı Muha
sebat Encümenine)
8. — Devlet Orman işletmeleriyle kereste
fabrikalarının 1947 yılı muameleleri hakkında
tanzim edilen raporun bilânçolariyle biriîkte su
nulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tez
keresi (3/99) (Divanı Muhasebat Encümenine)
9. — Devlet Orman işletmeleriyle kereste
fabrikalarının 1948 yılı muameleleri hakkında"
tanzim edilen raporun bilânçolariyle birlikte
sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tez
keresi (3/100) (Divanı Muhasebat Encümenine)
10. — Devlet Orman işletmeleriyle kereste
fabrikalarının 1949 yılı muameleleri hakkında
tanzim edilen raporun bilânçolariyle birlikte
sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tez
keresi (3/101) (Divanı Muhasebat Encümenine)
I I . — Devlet Orman işletmeleriyle kereste
fabrikalarının 1950 yılı muameleleri hakkında
tanzim edilen raporun bilânçolariyle birlikte
sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tez
keresi (3/102) (Divanı Muhasebat Encümenine)
12. — Devlet Orman işletmeleriyle kereste
fabrikalarının 1951 yılı muameleleri hakkında
tanzim edilen raporun bilânçolariyle birlikte
sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tez
keresi (3/103) (Divanı Muhasebat Encümenine)
13. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Mü
dürlüğünün 1951 bütçe yılı hesabı katisine ait
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair
Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi (3/104)
(Divanı Muhasebat Encümenine)
14. — Hudut ve Sahiller Sağlık Umum Mü
dürlüğü 1951 bütçe yılı hesabı katisine ait mu
tabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Di
vanı muhasebat Reisliği tezkeresi (3/105) (Di
vanı Muhasebat Encümenine)
15. — Hudut ve Sahiller Sağlık Umum Mü
dürlüğü 1952 bütçe yılı hesabı katisine ait mu
tabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Di
vanı Muhasebat Reisliği tezkeresi (3/106) (Di
vanı Muhasebat Encümenine)
16. — İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1949

bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat beyân
namesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat
Reisliği tezkeresi (3/107) (Divanı Muhasebat
Encümenine)
/
17. — inhisarlar Umum Müdürlüğünün 1950
bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat
Reisliği tezkeresi (3/108) (Divanı Muhasebat
Encümenine)
18. — inhisarlar Umum Müdürlüğünün 1951
bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat
Reisliği tezkeresi (3/109) (Divanı Muhasebat
Encümenine)
19. — istanbul Teknik Üniversitesi 1950
bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat
Reisliği tezkeresi (3/110) (Divanı Muhasebat
Encümenine)
20. — istanbul Teknik Üniversitesi 1951 büt
çe yılı hesabı katisine ait mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reis
liği tezkeresi (3/111) (Divanı Muhasebat En
cümenine)
21. — istanbul Teknik Üniversitesi 1952 büt
çe yılı hesabı katisine ait mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat
Reisliği tezkeresi (3/112) (Divanı Muhasebat
Encümenine);
22. — istanbul Üniversitesinin 1950 bütçe
yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesi
nin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği
tezkeresi (3/113) (Divanı Muhasebat Encüme
nine) ;
23. — istanbul Üniversitesi 1951 bütçe yılı
hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin
sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tez
keresi (3/114) (Divanı Muhasebat Encümeni
ne);
24. — istanbul Üniversitesi 1952 bütçe yılı
hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin
sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tez
keresi (3/115) (Divanı Muhasebat Encümeni
ne);
25. — Muvazenei Umumiyeye dâhil dairelerin
1949 malî yılı hesabı katilerine ait mutabakat be•yannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhase
bat Reisliği tezkeresi (3/116) (Divanı Muhase
bat Encümenine);
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26. — Muvazene! Umümiyeye dâhil dairelerin
İ950 malî yılı hesabı katilerine ait umumi muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair Diva
nı Muhasebat Reisliği tezkeresi (3/117) (Diva
nı Muhasebat Encümenine);
27. — Mülga Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Umum Müdürlüğünün 1949 bütçe
yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesi
nin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisli
ği tezkeresi (3/118) (Divanı Muhasebat Encü
menine) ;
28. — Orman Umum Müdürlüğünün 1952
bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat
Reisliği tezkeresi (3/119)
(Divanı Muhasebat
Encümenine)
29. —•. Posta, Telgraf ve Telefon İşletme
Umum Müdürlüğünün 1951 bütçe yılı hesabı
katisine ait mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi
(3/12Ö) (Divani Muhasebat Encümenine)
30. — Tekel Umum Müdürlüğünün 1946 büt
çe yılı hesabı katisine ait mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat
Reisliği tezkeresi (3/121) (Divanı Muhasebat
Encümenine)
31. — Tekel Umum Müdürlüğü 1947 bütçe
yılı hesabı katisine ait mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reis
liği tezkeresi (3/122) (Divanı Muhasebat Encü
menine)
32. — Tekel Umum Müdürlüğü 1948 bütçe
yılı hesabı katisine ait mutabakat beyanname

sinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reis
liği tezkeresi (3/123) (Divanı Muhasebat En
cümenine)
33. — Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1951
bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat
Reisliği tezkeresi (3/124) (Divanı Muhasebat
Encümenine)
34. — Yalova Kaplıcaları işletme İdaresinin
1947 yılı hesabına ait rapor ile bilançosunun su
nulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tez
keresi (3/125) (Divanı Muhasebat Encümenine)
35. — Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin
1948 malî yılı hesabına ait rapor ile bilançosu
nun sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisli
ği tezkeresi (3/126) (Divanı Muhasebat Encü
menine)
36. — Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin
1949 malî yılı hesabına ait raporla blânçosunun
sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği
tezkeresi (3/127) (Divanı Muhasebat Encüme
nine)
s
37. — Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin
1950 malî yılı hesabına ait raporla blânçosunun
sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği
tezkeresi (3/128) (Divanı Muhasebat Encüme
nine)
Mazbatalar
38. — Nafıa Vekâleti Teşkilât ve Vazifele
rine dair 3611 sayılı Kanunun 5 nci maddesi
nin 4 ncü bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri
mazbataları (1/99) (Ruznameye)

BİRİNCİ

CELSE

Açılma saati : 15,00
REİS — Reisvekili Fikri Apaydın
KÂTİPLER : îhsan Gülez (Bolu),

İbrahim Kirazoğlu (Kayseri)

REİS — Celseyi açıyorum.
3. — RİYASET DÎVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MÂRUZÂTI
1. — Sayın mebuslardan bâzılarına izin ve
rilmesi hakkında
Türkiye
Büyük Millet Mec
lisi Riyaseti tezkeresi (3/90)
REÎS —• Tezkereyi okuyoruz.
Umumi Heyete
Aşağıda adları yazılı sayın mebusların hi
zalarında gösterilen müddetlerle izinleri, Riya
set Divanının 19 . X I . 1954 tarihli toplantısında
kararlaştırılmıştır.
Keyfiyet yüce tasvibinize arz olunur.
T. B. M. M. Reisi
R. Koraltan
Antalya Mebusu Asım Okur, 1 ay, mazereti
ne binaen, 13 . X I . 1954 tarihinden itibaren.
Antalya Mebusu Fatin Dalaman, 2 ay, hasta
olduğu için, 1 . X I . 1954 tarihinden itibaren.
Balıkesir Mebusu Arif Kalıpsızoğlu, 1 ay,
mazeretine binaen, 22 . X I . 1954 tarihinden iti
baren.
izmir Mebusu Ekrem Hayri Üstündağ, 3 ay,
hasta olduğu için, 1 . X I . 1954 tarihinden itiba
ren.
Kars Mebusu Fevzi Aktaş, 20 gün, mazereti
ne binaen, 15 . X I . 1954 tarihinden itibaren.
Konya Mebusu Hamdi Ragıp Atademir, 1
ay, mazeretine binaen, 1 1 . X I . 1954 tarihinden
itibaren.
Sivas Mebusu Nuri Demirağ, 2 ay, hasta ol
duğu için, 1 . X I . 1954 tarihinden itibaren.
REÎS -— Birer birer okuyarak reyinize arz
edeceğim.
Antalya Mebusu Asım Okur, 1 ay, mazereti
ne binaen, 13 . X I . 1954 tarihinden itibaren.
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.

Antalya Mebusu Fatin Dalaman, 2 ay, hasta
olduğu için, 1 . X I . 1954 tarihinden itibaren.
REÎS —• Kabul edenler... Etmiy enler... Ka
bul edilmiştir.
Balıkesir Mebusu Arif Kalıpsızoğlu, 1 ay,
mazeretine binaen, 22 . X I . 1954 tarihinden itibnren.
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
îzmir Mebusu Ekrem Hayri Üstündağ, 3 ay,
hasta olduğu için, 1. X I . 1954 tarihinden itiba
ren.
REÎS —• Kabul edenler... Etmiyenler... Ka*
bul edilmiştir.
Kars Mebusu Fevzi Aktaş, 20 gün, mazereti
ne binaen, 15 . X I . 1954 tarihinden itibaren.
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
Konya Mebusu Hamdi Ragıp Atademir, 1
ay, mazeretine binaen, 1 1 . X I . 1954 tarihinden
itibaren.
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
Sivas Mebusu Nuri Demirağ, 2 ay, hasta ol
duğu için, 1 . X I . 1954 tarihinden itibaren.
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
2. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla
izin alan îzmir Mebusu Ekrem Hayri Üstün
dağ'in tahsisatı hakkında Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Riyaseti tezkeresi (3/91)
REÎS —• Riyaset tezkeresini okutuyorum.
19 . X I . 1954
Umumi Heyete
Hastalık dolayısiyle bu toplantı yılı içinde
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22.11.1954

iki aydan fazla izin alan İzmir Mebusu Ekrem
Hayri Üstündağ'a tahsisatının verilebilmesi, Da
hilî Nizamnamenin 197 nci maddesi gereğince;
Umumi Heyetin iznine bağlı olduğundan key

C : 1

fiyet yüce tasviplerine arz olunur.
T. B. M. M. Reisi
R. Koraltan
REİS —• Reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

4. — SUALLER VE CEVAPLAR
A — ŞİFAHİ
1. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun,
Türk Ceza Kanununun 6123 sayılı Kanunla mu
addel 46 ncı maddesinin tatbikına imkân olup
olmadığına dair Adliye ve Sıhhat ve İçtimai Mu
avenet vekillerinden şifahi suali (6/11)
RElS — Suali .okutuyorum.
T. B. M. Meclisi Riyasetine
Aşağıdaki sualimin Adliye ve Sıhhat ve İç: timai Muavenet vekillerince sözlü olarak ce
vaplandırılmasını rica ederim, saygılarımla.
Trabzon Mebusu
Mahmut Goloğlu
Sual : Türk Ceza Kanununun 6123 sayılı
Kanunla muaddel 46 ncı maddesini tatbika im
kân var mıdır, yoksa her hangi bir tedbir alın
dı mı?
REİS — Adliye Vekili.
ADLİYE VEKİLİ OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (Ankara) — Efendim; Mahmut Goloğlu
arkadaşımızın Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kili arkadaşımızla bize tevcih ettikleri sual üze
rinde duruyoruz. Bu suallerine cevap verebil
mek için, fennî, ve tıbbi ve ihzari tetkikler yap
mak mecburiyetinde bulunuyoruz. Bu itibarla
bir aylık bir mehil istirham ediyoruz.
REİS —• Mahmut Bey, bir aylık bir mehil
istiyorlar, muvafakat ediyor musunuz?
MAHMUT GOLOĞLU (Trebzon) — Müsa
ade buyurursanız kürsüde izah edeyim.
REİS — Buyurun.
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Efen
dim esaslı bir mevzuda tetkikat için mehil ta
lep edilince muvafakat etmemek elde değildir.
Çok muhterem vekil arkadaşımızdan rica edi
yorum, esaslı gördükleri bu mevzu için talebedilen bir aylık müddet «fazladır, esasen mese
le bir buçuk senelik bir mevzudur, bâzı vatan

SUALLER
daşlar halen akıl hastanesinde bulunmaktadır
lar, onun için bu müddetin hiç olmazsa kısal
tılmasını 15 gün olmasını, rica edeceğim.
REİS — Sual bir ay sonraya talik edilmiş
tir. (Gülüşmeler)
2. — Benizli Mebusu Baha Akşit'in, Kıb
rıs meselesi karşısında
hükümetimizin
noktai
nazarının ne olduğuna ve Garbi - Trakya ve Ada
larda meskûn bulunan Türklerin
kültürlerini
yükseltmek ve inkılâplarımızın
benimsetümesini
temin maksadiyle ne gibi tedbirler
alındığına
dair Hariciye Vekilinden şifahi sorusu (6/12)
REİS — Hariciye Vekili yoklar, Nizamname
gereğince gelecek İnikada talik ediyoruz efen
dim.
3. — Hatay Mebusu Sekip İnaVın, ilkokul
ların dördüncü sınıflarında
okutulması karar
laştırılan ve Hatay vilâyetini Türk sınırları dı
şında bırakan haritayı ' ihtiva eden bir kitabın
mevcut olup olmadığına dair sualine Maarif Te
kili Celâl Yardmcı'nın şifahi cevabı (6/13)
REİS —• Hatay Mebusu Sekip İnal burada
mı efendim? (Burada sesleri)
Suali okutuyoruz efendim.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine
• Bahri Özkay ve Cemal Önoğur taraflarından
yazılıp Talim ve Terbiye Heyetince İlkokulların
dördüncü sınıflarında okutulması kararlaştırıl
mış ve Hatay vilâyetini Türk sınırları dışında
bırakan haritayı ihtiva eden bir kitap var mıdır?
Varsa bu kitabın yazılışı ve talebelere okutul
mak istenilmesi sebepleri araştırılmış ve alâka
darlar hakkında her hangi takibat ve muamele
yapılmış mıdır?
Mâruz hususların sayın Maarif Vekili tara
fından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygıla-

— 128 —

I :7

22.11 . 1954

rımla rica ederim.
Hatay Mebusu
Sekip inal
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talebelerin eline geçmiş bulunan kitabın ne su
retle basıldığını ve netice itibariyle mahzurları
görülerek toplatılması için valiliklere tamim ya
pıldığını gerek yazanlar ve gerekse basan mat
baa hakkında muamelei lâzimeye tevessül edil
diğini ifade ettiler. Yapmış olduğu beyanlar be
ni çok tatmin etmiştir. Kendilerine bu husustan
dolayı evvelâ teşekkür ederim.
Ancak meselenin husiyeti ve meselenin ehem
miyeti üzerinle kısaca maruzatta bulunmaktan
da kendimi alamıyorum.
Hepiniz çok iyi bilirsiniz ki, Hatay Misakı
Millîye dâhil ve Büyük Atatürk'ün ifadeleriyle
kuvvet bulduğu gibi; kırk asırlık bir Türk yur
dudur. Türk vatanının parçası olan bu vilâyet,
maarifimizi tedvir eden ve çocuklarımıza gerek
coğrafî ve gerekse millî terbiyeyi vermekle mü
kellef bulunan Talim ve Terbiye Heyetinin tetkikmdan geçen bir kitapta Hatay'ın millî sınır
lar dışında bırakılmış olması içimizde büyük bir
üzüntü ve vicdanlarımızda sızıntı tevlidetmiştir.
Çünkü biz çocuklarımızın okutulmasını ve gene
hafızalara, taze dimağlara millî şuurun yerleşti
rilmesi esasında milletçe kararlı bulunmaktayız.
Çocuklarımıza dağıtılan bir kitapta velevki şu ve
bu şekilde yanlışlıkla; intikal etmiş bulunan bir
haritanın üzerinde Sayın Maarif Vekilimizin aç
mış olduğu tahkikatın müspet neticelere bağlan
masını temenni ediyoruz. Genç hafızalara tevdi
edilen eserlerin bu şekilde bırakılmamasını, bu hu
susta kusurlu olanların tecziye edilmesi sure
tiyle umumi efkârın tatmin edileceğine inanı
yorum.

REİS — Maarif Vekili.
MAARİF V E K l L Î CELÂL YARDIMCI
(Ağrı) — Çok muhterem arkadaşlarım; Hatay
Mebusu sayın arkadaşımız Sekip înal'm takriri
ne, arzı cevapta bulunuyorum. Mevzuubahis ki
tap, Cemal önogur ve Bahri özkay tarafların
dan ilkokullar için yazılan bir* coğrafya kitabi
dir. Bu kitap 1953 -1954 ders yılı için Talim ve
Terbiye Dairesinin 7 Nisan 1953 tarihli karariyle
kabul edilmiş ve kitap basılmıştır. Birinci baskı
da, yani Talim ve Terbiyeye gönderilen tetkik
nüshasında Hataym millî hudutlarımızın dışın
da bırakıldığına delâlet eder hiçbir vesika ve ha
rita mevcut değildir Kitaba bağlı olan harita,
Türkiye coğrafi bölgeleri serlevhasını taşır. Bu
haritada Hatay Millî hudutlar içinde gösteril
miştir. Yalnız kitabın ikinci baskısında yani
ikinci defa tabedilen nüshasında aynı kitabın
sonuna başka bir harita eklenmiştir. Bu haritada
Hatay millî hudutlarımız dışında görülmektedir.
Meseleye Vekâletimiz muttali olur olmaz, hâdi
seyi; muhterem arkadaşımızın takriri tarihinden
bir ay iki gün evvel tetkik etmiş ve ikinci bas
kısına böyle bir haritanın eklenmiş olduğunu
görerek kitabı derhal tedrisattan kaldırmış ve
keyfiyeti valiliklere bir tamim ile bildirilmiştir.
Ancak kitabın müellifleri ve bir de tabii vardır.
Müellifleri demin arz ettiğim gibi, Bahri özkay
ile Cemal önoğur'dur. Bu müellif arkadaşların
ikinci baskısı yapılan kitaplarının ne şekilde ya
Muhterem arkadaşlar, Hatay'ımızın Ana
zılmış olduğunu tetkik ve murakabe etmeleri I
vatana iltihakına kadar geçen devre hazin man
lâzımdır. Bu cihetten kendilerinin mesul olacak
zaralar arz etmiştir. Hatay, Türk milletinin
larını mülâhaza ederek meseleyi berayı tahkik
ölüm dirim kavgası yaptığı zamanlarda dahi
müfettişlere tevdi etmiş bulunuyoruz.
Türk varlığının içinde mütalâa edilmiş, Türkiye
Kitabın her iki nüshasını basan tabi, okul ki
Cumhuriyeti buradaki hâkimiyet haklarını, kısa
tapları Türk Limitet Şirketidir. Bu şirketi teşkil
bir zaman için Ankara İtilâf namesi ile Fransa
eden azalar Nebioğlu Yayın evi, înkilâb kitabidaresine terk etmişti. Ankara Itilâfnamesi ile
evi, Ahmet Halit kitabevi, Hilmi kitabevi, Kana
İskenderun Sancağı namı ile müstakil bir. idare
at kitabevidir. Bu Limitet Ortaklığı teşkil eden
derpiş edilmiş ve bu müstakil idare içinde bil
şürekâ bunlardan ibarettir.
hassa Türk Milleti ile Türk hars, dil ve kültürü
Bu suretle gerek bu tabi şirket, gerekse mü
nün hâkim kılınması, esaslı unsur olarak kabul
ellifler hakkında tahkikat açılmıştır. Cereyan
edilmişti. Yirmi yıl süren bir devre içinde Ha
eden muamele bundan ibarettir, arz ederim.
tay, maalesef bu ahitname şartlarına tâbi tutul
mamış, hükümler zaman zaman ihlâl edilmiştir.
REİS — Sekip înal.
Türkçe tedrisat, ahitname mucibince lüzumlu şeŞ E K Î P ÎNAL (Hatay) — Muhterem arka
daşlar, Sayın Maarif Vekilimiz, yayınlanmış ve I kilde, gereği gibi yapılmamış, bu hususa hiç
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itina edilmemiştir. Bunun vicdanlarımızda bı
rakmış olduğu sızıyı nihayet 1936 yılında Ha
tay'daki durum, bilhassa gerek idari, gerekse si
yasi vaziyetlerin gerginliği Cumhuriyetimiz ta
rafından ele alınmış, o zaman başta Atatürk
olmak üzere bu dâva milî bir dâva halinde yü
rütülerek 1938 Temmuzunda Türk ordusunun
Hatay'a girmesiyle katî şeklini almış bulunuyor
du. Ve yine bir sene kadar devam eden Hatay
Devleti zamanında kültür vaziyeti oldukça ıslah
edilmiş ve netice itibariyle 1939 da Anayurda
kavuşmak suretiyle bütün dert ve ıstırapları sü
kûn bulmuştur. Hatay'ın 20 yıllık devresi için
de bizim maarifimiz ilki taraftan baltallanmıştır;
birisi, Suriye araplarınm burasını benimsemesi,
diğeri de Fransızların burasını Suriyelilere peş
keş çekmesi şeklinde olmuştur. 20 yıl bizim ma
arifimiz, Suriyelilerin maarifi lehine gerilemiş
ve 20 yıl buraya yerleşmek için gayret sarf eden
Suriyeliler hâlâ Hatay üzerinde o günkü fiilî va
ziyetlerine güvenerek veya Arap hocaların Ha
tay'a gönderilmiş olmasından mütevellit hak id
dia ediyorlar. Bu fiilî vaziyetlere istinaden ge
çen sene kendi polis mecmualarında Hatay'ı Su
riye sınırları içinde göstermek suretiyle çocuk
larını bu şekilde okutmak yollarına gittiler. Mek
teplerin duvarlarında asılı bulunan haritalarda
Hatay'ı Suriye sınırları içinde göstermek sure
tiyle çocuklarına bu topraklar üzerinde bâzı hak
lar iddia ediyorlar. Ne tarihe, ne millî bünye
ye ne de hak ve adalete dayanmıyan bu iddia
nın, Hatay'ı sınırları içine almak için yaptık
ları gayret karşısında Maarif Vekâletine men
sup bir heyetin bu şekilde zühul göstermesi on
lara iddialarına mesnet bir vesika teşkil etmek
imkânını tevlideder. Türk varlığının bir par
çası olan Hatay hakkındaki bu tevsik edici vesi
kaları yabancılara verirsek bizim iddiamız teh
likelere duçar olur. Binaenaleyh bu kadar ehem
miyetli olan bir meselede Maarif Vekâletinin
tedrisatını idare eden heyetin zühul etmesi bizi
büyük ıstıraplara sevk etmiştir. Bunun için
tekrar Yüksek Huzurunuzda arz ve istirham edi
yorum ki, Maarif Vekâleti bu hussuta hassasi
yet göstersin. Ve bu meseleler üzerinde ciddi
yetle tevakkuf buyursunlar. Bizi tatmin edici
neticelerle bizi haberdar etsinler. Vicdanlarımız,
bilhassa Hatay halkı bunun üzerinde büyük bir
hassasiyetle durmuştur. Bu işler üzerinde te
essür duyanlar vardır. Haklıdırlar. Sizin de
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I aynı hassasiyeti taşıdığınıza zerre kadar şüphem
yoktur. Biz millî varlığımızı bir kül olarak
5 mütalâa ediyoruz. Bunun üzerinde şu veya bu
şekilde bir rahne açılmasını asla müsamaha ile
karşılıyamayız. (Alkışlar)
MAARİF VEKİLÎ CELÂL YARDIMCI
I (Ağrı) — Muhterem arkadaşlar, sayın takrir
I sahibi arkadaşımız bir husus üzerinde üç defa tek
rar etmek suretiyle ısrarda bulunmasaydı huzu
runuzu tasdi etmiyecektim. Çünki bir noktayı
muhterem arkadaşımız yanlış anlamışlar. Göster
diğimiz hassasiyet aynen sayın arkadaşımızınki
kadardır. Sayın arkadaşımızın takririnin tarihi
15 Kasım 1954 tür. Maarif Vekâletiniz 14 Ekim
1954 te bu meseleye muttali olmuş ve kitabı ted
risattan kaldırmıştır. Binaenaleyh sayın arkada
şımız bu takriri vermeden evvel Maarif Vekâleti
vazifesini yapmıştır. Şimdi Talim ve Terbiyeye müI taallik olan tenkidlerime cevaben şunu arz ede
yim. Bu kitabın okul kitabı olarak kabul edil
mesi 7 Nisan 1953 tarihli Talim ve Terbiye Heyeti
nin kararma dayanmaktadır. 1953 tarihinde Ta
lim ve Terbiye Heyetine müellifler bu kitabı tev
di etmişler ve demişlerdir ki, muhtevası, metni,.
haritaları itibariyle böyle bir kitap yazdık. Talim
ve Terbiye Dairesi de bu kitabı tetkik etmiş,
kitabın hiçbir kısmını, hiçbir safhasını millî şu
ura, millî irfana, millî varlığa aykırı bulmamış
tır ve bu kitabı kabul etmiştir. Bu kitaba ekli
bulunan haritada, arz ettiğim gibi, Hatay millî
hudutlar içinde gözükmektedir. Karar verilmiş
ve kitap basılmış ve mekteplere dağıtılmıştır.
İkinci baskı, takdir buyurursunuz ki ikinci
baskı için ayrıca Talim ve Terbiyeden müsaade
alınmaz arkadaşlar. Haiz olunan salâhiyete ve mü
saadeye tevfikan üçüncü, dördüncü, beşinci namü
tenahi, hulâsa yapabildiği, satabildiği kadar bas
kı yapar. Ancak, muahhar baskıların ilk çıkan
karara uygun olarak aynı vasıfta olması şarttır.
Nitekim ikinci baskıda birinciye nazaran metin
ve muhteva bakımından değilse de, ilk defa is
tihsal olunan karara aykırı olarak, onun dışmI da bir haritayı ihtiva ettiği görülmüş ve tedri
sattan kaldırılmıştır.
Bu işte o kadar hassasiyetle durduk ki, ted
risattan kaldırılan nüshada yalnız kitap sonuna
ekli bulunan haritada noksanlık bulunmasına,
kusur yalnız bundan ibaret bulunmasına rağ
men, haritası çıkarılmak suretiyle tedrisata
I devamı mümkünken, noksan bir haritayı her
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hangi bir maksatla olursa olsun kitap sonuna
eklemek suretiyle menfaat temin etmeyi düşü
nen veya başka bir maksatla hareket edildiği
nazara alınarak kitabı topyekûn tedrisattan kal
dırmış bulunuyoruz. (Bravo sesleri, alkışlar).
REÎS — Sekip înal.
SEKİP İNAL (Hatay) — Muhterem arka
daşlarım, Sayın Maarif Vekili arkadaşımız be
nim söylediklerimi, kasdımı af buyursunlar,
yanlış anlamış hissini bendenizde uyandırdılar.
Çünkü sözlerimin başında, yapmış oldukla
rı tetkikatm ve alâkalılar hakkında giriştiği
soruşturmanın beni tatmin etmiş olduğunu ve
bu sebeple arzı teşekkürde bulunduğumu ifade
etmiştim. Binaenaleyh benim sözlerime hiçbir
zaman Maarif Vekilimiz hedef değildir, bizim
hedefimiz, bu kitabın Talim ve Terbiye Heyeti
tarafından kabul ve bu şekilde ihzarına saik
olan insanların muaheze edilmesidir. (Gürültü
ler). Tekrar arz ediyorum, hedef Maarif Ve
kilimiz değildir, kendilerinin millî dâvalarda.
memleket işlerinde bizden daha fazla hassasi
yet gösterdiklerini biliriz, tekrar tekrar arz
ediyorum ki hedef kendileri değildir, yanlış bir
zehap hâsıl olmasın.
4. — Manisa Mebusu Muhlis Tümay'm, son
zamanlarda demiryolları üzerinde vukua gelen
kazaların neticesine ve bu kazaları önleyici ne
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair sualine Mü
nakalât Vekili Muammer Çavuğoğlu'nun
şifahi
cevabı (6/14)
REÎS — Suali okutuyorum.
»T. B. M. M. Sayın Başkanlığına
Ankara
Son zamanlarda Demiryollarımız üzerinde
can ve mal ve demiryolları makine ve malzeme
si kaybı neticesini veren müessif kaza hâdiseleri
nin artışı, nazarlara çarpmaktadır. Bu sebeple aşa
ğıda yazılı hususların Sayın Ulaştırma Vekilimiz
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerini saygılarımla tfica ederim.
Manisa Mebusu
Muhlis Tümay
1. Son bir sene içinde hangi hatlarda, can,
mal, makine ve malzeme kaybı neticesini veren
kaç kaza olmuştur?
2. Bir sene içinde, bu kazalarda gerek va-
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zifeli olanlardan ve gerekse yolculardan, kaç ki
şi ölmüş ve kaç kişi yaralanmıştır?
3. Eşya ve kıymet kaybı suretinde, malze
me ziyanı şeklinde, maddi zararlar miktarı tesbit edilmişse, ne kadardır?
4. Sık sık gazetelerimizde umumi efkâra ak
seden endişe verici bu hâdiselerin, teknik ve
umumi sebepleri nelerdir? Ve mesulleri kimler
dir? Haklarında ne gibi muamele yapılmıştır?
5. Bu kaza hâdiselerini, önleyici tedbir ola
rak neler yapılmıştır ve neler yapılması düşü
nülmektedir?
R E İ S — Münakalât Vekili.
MÜNAKALAT V E K İ L İ MUAMMER ÇAVUŞOĞLU (İzmir) — Demiryolları üzerinde
vukua gelen kazaların neticesine ve bu kazaları
önleyici ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair
Manisa Mebusu Muhterem Muhlis Tümay tara
fından verilen şifahi sual takririne cevaplarımı
arz ediyorum. Müsaadeleriyle bir noktayı açıkla
mak lüzumunu duyuyorum.
Muhterem takrir sahibi, son zamanlarda de
miryollarımız üzerinde can ve mal kaybını intaceden müessif kaza hâdiselerinin artmış olma
sının bu takriri vermeye saik ve âmil olduğunu
beyan etmektedir. Tetkiklerimiz muhterem arka
daşımın bu görüşünü teyidetmemektedir. İçinde
bulunduğumuz 1954 senesi umumi nakliyat hac
mi 1953 senesine nazaran % 10 nispetinde bir
inkişaf kaydetmiş olmasına rağmen, hâdiselerde
nispî de olsa bir artış müşahade edilmiş değildir.
Birçok hallerde gazetelere tren kazası olarak
intikal eden, haddizatında diğer kara nakil vası
talarının geçitlerden veya cari had üzerinden
geçmeleri sırasında dikkatsizlikleri yüzünden vukubulan kazaları bu meyanda mütalâa etmenin
yerinde olamıyacağı kanaatindeyim. Seyrüsefer
emniyeti bakımından hattın trenlere daima ser
best geçit sağlaması esastır. Çünkü demiryolları
asıl olarak trene mahsus yoldur. Bu itibarla diğer
nakil vasıtalarının demir yolundan geçmeleri tak
dirinde dikkat ve basiretlerini artırmaları kaide
ve nizamlara bilhassa riayet etmeleri muktazidir.
Maalesef bu nevi kazalar sonunda yapılan tetkik
ve tahkiklere kara nakil vasıtalarını kullananla
rın bu cihete lâyık olduğu itinayı göstermedikle
rini tesbit etmiş bulunmaktadır.
Bununla beraber bizi maddeten ve manen
sarsan ve üzen kaza hâdiselerini normal telâkki
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etmediğimi belirtmek isterim. .Vermiş oldukları
takrirle dikkat ve teyakkuzumuzun artmasına
saik olan muhterem arkadaşlarımıza huzurunuz
da şükranlarımı sunarım.
Şimdi cevaplarımı sırasiyle arz ediyorum.
1 . I . 1954 tarihinden 22 . X I . 1954 tarihine
kadar takriben 11 ay içinde can ve mal kaybını
intaceden 18 kaza vakası olmuştur. Bu vakaların
beşi Haydarpaşa - Ankara, dördü Ankara - Kay
seri - Sivas, üçü Sirkeci - Edirne, ikişer adedi
Adana - Ulukışla ve Ankara - Zonguldak, biri
Malatya - Diyarbakır ve yine biri Sivasla Er
zurum arasında olmuştur.
2. Bu kazalarda 13 ü vazifelilerden ve 9 u
yolculardan olmak üzere 22 kişi ölmüş, 26 sı vazi
felilerden ve 33 ü yolculardan olmak üzere 59 ki
şi yaralanmıştır.
3. Arz edilen 18 vakada 1 372 995 liralık ha
sar tesbit edilmiştir.
4. Devlet Demiryolları işletmesinin en başta
gelen vazifesi şüphesiz ki, bütün diğer münakalât
sistemlerinde de olduğu gibi, seyrüsefer emniye
tini noksansız olarak temin etmektir.
Bu hususu sağlamak üzere tatbik mevkiinde
bulunan nizamname ve talimatnameler, şirketler
den devir alman ve beliren ihtiyaçlara göre zaman
zaman tekemmül ettirilen ve muasır Avrupa de
miryollarında senelerden beri tatbik edilmekte
olan usul ve sistemlerden istifade ve istiane edil
mek suretiyle hazırlanmış bulunmaktadır. Bun
lara muvazi olarak personel de bu mevzuat ve
talimatnameleri tamamiyle tatbik edebilecek bir
kifayete gelecek şekilde yetiştirilmekte hususi
eğitime ve tekâmül kurslarına tâbi tutulmakta
dır.
Bu izahatı arz etmekten maksadım vakit va
kit vukua gelen ve vatandaşlarla beraber, Demir
yolları İdaresini de manen ve maddeten üzüntü
ve zarara sevk eden kaza. ve hâdiselerin vukua
gelmesinde mevzuat noksanlığının ve memurların
zaman zaman yoklamaya tâbi tutulan meslekî
bilgi kifayetsizliğinin bahis mevzuu olmadığı hu
susudur. Kaza ve hâdiselerin vukua gelmesine
saik ve âmil olan başlıca sebepler arasında :
a) Memurların şahsi dikkatsizlik ve ihmal
leri,
b) Yine bu cümleden olmak üzere işlerin bir
an evvel bitirilmesi gayretinden doğan isticaller,
e) Tesisat kifayetsizliği veya noksanlığı,
d) Malzeme hataları sayılabilir,
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iktisadi sahada beliren umumi gelişmelere
muvazi olarak demiryol nakliyat hacmi gün
i geçtikçe artmış ve 1954 senesinde 14 milyar ham
ton kilometreye yükselmiştir.
j
Bir fikir verebilmek için arz edeyim ki, nakJ liyat hacmi 1938 senesinde 5 ve 1950 senesinde
9 milyar ham ton kilometre idi.
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Demiryol İşletmesi gerek yolcu ve gerek yük
nakliyatını bütün şebekede günde sefere koyduğu 500 aded trenle yapmaya çalışmaktadır. Bâzı
mmtakalarda tek hatlı demiryollarındaki işletme
imkânının âzami haddi olan karşılıklı 40 trenin
sefere konulması mecburiyeti hâsıl olmaktadır.
Nakliyatın çokluğu, hizmetin ağırlığı, mesainin gece, gündüz ve devamlı oluşu, iş yerlerinin
mamurelere uzaklığı ve bunlara inzimam eden
birçok ruhi sebeplere ilâveten memurların bir
an için de olsa yaptıkları dikkatsizlik ve ihmal
leri, hattâ birçok hallerde işlerin bir an evvel bitirilmek gayretleriyle trenin sevk veya kabulü
için isticalleri, Demiryol Nizamname veya talimatnameleriyle tâyin ve tahdidedilmiş olan hü
kümlerin tam olarak ve zamanında tatbik edil
memiş olması, murakabe elemanlarının mütemadi
takip ve ikazlarına rağmen kaza ve hâdise- .
lerin vukua gelmesine sebep olmaktadır.
Her hâdisenin vukuunda ieabeden tahkikat
ve takibat yapılmakta suçun ve hâdisenin ehem
miyet derecesine ve talimatname hükümlerine gö
re yevmiye kesiminden kayıt terkinine kadar dere
ce derece cezalar verilmekte ve adlî makamlarca da
halklarında gerekli kanuni takibat yapılmakta
dır. ayrıca hâdisenin şekli ve sebepleri,, memur
ları intibaha davet maksadiyle tâmimen bütün
şebekeye bildirilmekte, onların bu mevzulara
dikkat nazarları çekilmektedir.
5. Şu hususu müsaadenizle arz edeyim ki,
tek hat işletmesinde tern adedi muayyen bir seviyeye ulaştıktan sonra münhasıran talimatnamelere riayet etmek, hizmetin mutlak kusursuz yapılmasına dikkatli ve daimî basiretli bu
lunmak, kazaları önlemek hususunda daima
katî bir teminat teşkil etmemektedir. Her türlü kalifiye elemanlara ve birçok imkânlara sahip olmalarına rağmen en ileri safta bulunan
Avrupa ve Amerika demiryolları idareleri, nakliyatm inkişafı karşısında, personelin dikkat ve
basiretiyle işlerin emniyetli, süratli ve ahenkli
yürüyemiyeceğini görerek, tedricen en müte-
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kâmil emniyet, sinyal ve muhabere tesisleri vü
cuda getirmek suretiyle bugünkü muazzam nak
liyatı emniyet ve muvaffakiyetle temin edebil
mektedirler.
Kazaları önliyecek en cezrî tedbir modern
emniyet tesisleridir. Senelerden beri üzerinde
durulduğu halde muhtelif sebepler yüzünden
tahakkuk ettirilemiyen bu tesislerin yapılması
na ancak geçen sene başlanılmış ve ilk merhale
olarak Sirkeci - Soğuksu kısmına ait elektrikli
emniyet tesisatı ve otomatik muhabere tesis
leri ihale edilmiştir.
İkinci merhale olarak, seyrüsefer kesafeti
nin en fazla olduğu Haydarpaşa - Ankara, Zon
guldak hattının emniyet tesisleriyle telekomü
nikasyon mevzuu ele alınmış bulunmaktadır.
Buna ait projeler hazırlanmaktadır.
Bu sene başında ihalesinin yapılması k
laştırılmıştır. Bundan başka şebekenin emniyet
tesisatı bakımından olan umumi ihtiyaçları tesbit edilmiş ve senelere taksim edilmek.suretiyle
bir programa bağlanmıştır.
Ayrıca atelyelerde lokomotif ve vagon tami
ratının seyrüsefer emniyeti bakımından kon
trolleri reflektoskop ve magneflex aletleriyle
dingil ve sair aksamın muayeneleri yapılmak
tadır.
•
Seyrüseferin selâmet ve emniyetle temini
maksadiyle alınan fennî tedbirlerden maada,
bir taraftan personel devamlı dikkat ve teyak
kuza davet edilmekte ve murakabe sıklaştırılarak kuvvetlendirilmekte, diğer taraftan perso
nelin ruhi halleri ve geçim durumları göz önün
de tutularak yaşama imkân ve şartlarının ısla
hına gayret edilmektedir.
Mâruzâtım bundan ibarettir.
R E İ S — Muhlis Tümay.
MUHLİS TÜMAY (Manisa) — Muhterem
arkadaşlarım. Sayın Münakalât Vekilimize arz
etmiş bulunduğum suale etraflı cevap vermiş
bulunmalarından dolayı kendilerine
teşekkür
ederim. Bendeniz bu sual takririni verdiğim zaman
lar Eylül ayma raslıyordu ve bu aylarda hemen
hemen her gün, her hafta kazalar olmaktaydı. Ma
lûmu âliniz olduğu veçhile çok geniş toprağa
nazaran az kesif nüfusla oturmaktayız. Tek bir
vatandaş dahi olsak bu hayati meseleler üzerin
de ehemmiyetle durmamız icabeder. Vekil Beye
fendinin söyledikleri gibi, 11 aylık zaman için
de 22 kişi ölmüştür. Bunun içinde 13 kişi vazi-
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feriler arasında bulunmaktadır. Buna mukabil
zarar da bir milyon lira civarındadır. Kazaların
sebepleri arasında memurların haddinden fazla
çalışmış olmasından ileri gelmektedir. Kadrola
rın kâfi gelmemesi yüzünden memurlara.pusat
ları haricinde yük yüklenmesi yüzünden bu ka
zalar meydana gelmektedir. Temenni ederiz ki
bundan sonra bu gibi kazalara sebebiyet veril
mesin ve önleyici tedbirler bulunmuş olsun.
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5. — Kocaeli [Mebusu Cemal
Tüzün'ün,
24/25 . IX . 1954 tarihindeki fırtınada Karadenizde kaç vapur ve motorun batmış ve hasara
uğramış olduğuna ve kazaların daha sık vukubulduğu Kefken civarında kıyı emniyetinin artırılması hususunda ne düşünüldüğüne dair Na
fıa ve Münakalât vekillerinden olan sualine Nafıa Vekili Kemal Zeytinoğlu'nun
şifahi cevabı
(6/15)
REİS — Şifahi suali okutuyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine
Aşağıda maddeler halinde arz eylediğim hususata Nafıa ve Ulaştırma vekillerinin sözlü .ola
rak cevap lütfetmelerini rica ederim.
29.IX.1954
•
Kocaeli Mebusu
Cemal Tüzün
1. 24/25.9.1954 tarihindeki fırtınada Karadenizde kaç vapur ve motor batmış ve hasara uğ
ramıştır?
Kaza neticesinde can kaybı ne kadardır? Ba
tan gemilerin yükleri ile birlikte maddi değer
leri yekûnu nedir?
Gemiler felâketlere uğradıklarında yardımda
bulunulmak imkânı hâsıl olabilmiş midir?
2. Her yıl deniz kazaları daha ziyade Kef
ken civarında vâki olması karşısında Denizcilik
Bankası İstanbul - Şile arasındaki kıyı emniyeti
nin Kefken'e kadar temdidini düşünmekte mi
dir?
3. Kefken barınak liman inşaatının haiz ol
duğu ehemmiyet derecesiyle mütenasip bir an
evvel ikmal ve intacedilmemesi sebebi nedir?
4. Kazalar bilhassa ve daima Kefken Adası
batısındaki Kamış Adası devamı olan döküntüle
rin burnunda fener olmamasından vapur ve motörler çaresiz kalıp barınağa iltica ederlerken bu
buruna çarpmak suretiyle vukubulduğu halde
buraya ve karşısındaki sığ sahile birer fener ko-
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mılmamasının sebebi nedir? Bilhassa liman inşa- |
atını bir bucuk yıl evvel taahhüdeden müteahhit j
inşaat etrafını Haydarpaşa'da olduğu gibi ışıkla j
niçin belli etmemiştir?
NAFIA V E K l L Î KEMAL ZEYTÎNO&LU
(Eskişehir) — Kocaeli Mebusu Muhterem. Cemal Tüzün'ün Vekâletimi ilgilendiren suallerine
cevaplarımı arz ediyorum.
O 1. îki buçuk milyon liraya mal edilecek
olan Karadeniz'deki Kefken barınağı inşaatı devam etmektedir. Kefken adası civarı daimî iirtı-' naya maruz bir mıntıkadır. Senede ancak 100 150 gün çalışılabilmektedir. Arazi vaziyeti itiba
riyle mendirekte kullanılacak taşların denizden
nakledilmesi mecburiyeti olduğu gibi bu havali
de bulunan taş ocakları istenilen büyüklükteki
taşları bize temin edememektedir. Bu yüzden
30 ton ağırlığındaki mendirek şevlerinde kulla
nılacak taşlar sun'i bloklar halinde yapılmakta
dır.
B,ıı geciktirme sebeplerine rağmen inşaatın
1955 yılı sonlarına doğru ikmaline çalışılmakta
dır.
C 2. inşa edilmekte olan mendirek ucuna
da taş döküntüsü biter bitmez ışıklı şamandıra
lar konulmuştur.
MÜNAKALÂT VEKİLİ MUAMMER ÇAVUŞOĞLU (izmir) — Muhterem arkadaşlar,
Kocaeli Mebusu muhterem Cemal Tüzün arka
daşımın şifahi sual takririne cevap verebilmek
için Denizcilik Bankasından sorduğumuz bâzı
malûmatın gelmesi mecburiyeti vardır. Bir haf
ta mehil verilmesine müsaadelerini rica ederim.
CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) —
rum.

Söz istiyo

REÎS —• Münakalât Vekilinin konuşmasın
dan sonra topekûn konuşursanız daha iyi olur.
CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Peki efendim.
RElS — Sual bir hafta sonraya talik edil
miştir.
6. — Muş Mebusu Şemsi Ağaoğlu'nun, Genç. Muş demiryolu inşaat faaliyetinin ne durumda
olduğuna, Muş - Bitlis yolu üzerindeki köprü
lerin eksikliklerinin ne zaman ikmal edileceğine
ve bu yolun âmme hizmetine tam mânasiyle ne
zaman açılacağına dair sualine Nafıa Vekili Ke
mal Zeytinoğlu'nun şifahi cevabı (6/16)
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T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine
Aşağıdaki hususların Sayın Nafıa Vekili
tarafından şifahi olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla arz ve rica ederim.
Muş Mebusu
Şemsi Ağaoğlu
1. Genç - Muş demiryolu hattının 1953 te
Muş'a gelmesi icabederken teknik sebeplerden
dolayı 1954 yılı sonlarında geleceği salahiyetli
makamlar tarafından efkârı umumiyeye duyu
rulmuş idi.
'»
a) Bu hattaki inşaat faaliyetinin de ne
durumda olduğunu,
b) Trenin Muş'a bu sene gelip gelmiyeeeğini,
2. Büyük bir emek ve fedakârlıkla yapılan
Muş - Bitlis stablize yolun üzerindeki yarım
milyon sarf edilerek yapılan iki betonarme köp
rünün bir buçuk seneden beri ikmal edilmiş ol
masına rağmen ufak - defek eksikliklerinin ya
pılmaması yüzünden bu iki güzel eser bugüne
kadar muattal bir vaziyette kalarak hiçbir işe
yaramamış ve bu yüzden âmme hizmeti büyük
aksaklıklar göstermiştir.
a) Gerek bu iki köprünün gerekse bu yol
üzerindeki diğer bir köprü ile eksikliklerin ne
zaman ikmal edileceği ve yolun âmme hizmeti
ne ne zaman tam mânasiyle açılacağı?
b) Muş - Bitlis yolu bağlı bulunduğu yol
lar bölgesinin alâkasızlığı ve ihmali yüzünden
yağmurlu mevsimlerde geçilemiyecek bir durum
arz etmektedir. Halen bu yolda hiç denilecek
kadar az bir faaliyet vardır. Bu hususta ne dü
şünülmektedir ?
NAFIA V E K l L Î KEMAL ZEYTÎNOĞLU
(Eskişehir) —• Muhterem arkadaşlar; Muş Mebu
su Şemsi Ağaoğlu'nun suallerine cevaplarımı
arz ediyorum :
Cevap 1. 109 kilometrelik Genç - Muş de
miryolu yegâne geçit olan Genç boğazından ge
çirilmektedir. Bu boğaz fevkalâde arızalı ve heyelânlıdır. Bu hattın bütün sınai imalâtı ve köp
rüleri ikmal edilerek pozlara geçilmiş ve yarı
sı da ikmal edilmiştir. Günde 500 metre poz ya
pılmaktadır. Havalar müsait gittiği takdirde ya
kın zamanda Muş'a ulaşmak imkânı hâsıl ola
caktır.
2. Muş - Bitlis yolu üzerindeki Şekerköy
ve Arak köprüleri ikmal edilmiş olup geriye ka-
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lan cüzi miktardaki imlâ işleri de 20 güne ka
dar bitirilerek trafiğe açılacaktır.
a) Sokum köprüsü temel sisteminin değiş
tirilmesi mecburiyeti karşısında bir müddet ge
cikmiştir.
b) 83 kilometre uzunluğundaki Muş - Bit
lis yolunun bakımında 4 kamyon ve iki aded
greyder çalıştırılmaktadır.
Yolun normal geçidinin sağlanmadığı iddi
asını ayrıca mahallinde tetkik ettirmekteyim.
(Bravo sesleri)
R E İ S — Şemsi Ağaoğlu.
ŞEMSİ AĞAOĞLU (Muş) — Çok muhterem
arkalaşlarım, kıymetli Nafıa Vekilimiz Kemal
Zeytinoğlu arkadaşımızın cevaplandırdığı sual
lerimi bendeniz Meclisin yaz tatilinden birkaç
gün evvel sormuş bulunuyordum.
Meclisin tatil edilmesiyle suallerim bugüne
kalmış oldu, aradan 4 ay geçmiştir, durumda
bâzı değişiklikler olmuştur, müsaadenizle sırası
ile arz edeyim:
Tatilde seçim bölgem olan Mug'a gitmeden
evvel bu ve diğer mevzularda memleketimin ih
tiyaçları üzerinde kendileri ile makaklarında
görülmüştür. Giderken aynı köprüleri ve şoseyi
aynı durumda gördüm, dönüşümde ise mezkûr
köprülerden birinin yine az farkla aynı durum
da fakat diğerinin işletmeye açılmış olduğunu
hayret ve sevinçle gördüm. Çünkü, ben Muş'ta
35 gün kalmış idim.
Aziz arkadaşlarım işletmeye henüz aç4mıyan
köprü ile bir ay evvel geçit veren köprü Karasu
gibi büyük bir nehrin ve bizim için hayati bir
yol alon Muş - Bitlis şosesi üzerindedir. Bu iki
, köprü milyona yakın masrafla iki sene evvel ik
mal edilmiştir. Fakat uç taraflarının toprak dol
ma işi gibi bir aylık bir gayret ve faaliyetle işletmeye açılması mümkün iken iki seneden beri
yüz binlerce lira değerindeki bu köprüler maal
esef muattal bir vaziyette iskelet halinde kalmış,
gelen geçen yolcular içleri sızlıyarak bu köprü
lere uzaktan bakarak geçmişlerdir.
Muhterem arkadaşlarım, şunu da açıklamak
isterim ki, şimdi mevzuubahis olunan sual takri
rimi Meclise verdiğimden 15 gün kadar sonra
yukarda arz ettiğim ve henüz işletmeye açılamıyan Arak "köyü önündeki Karasu köprüsünden
gerilemediğinden yanındaki Servis köprüsünün
çökmesiyle devrilen bir kamyondaki vatandaşları
mızdan sekiz tanesi ölmüş birçokları ağır yara-
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lanmış ve şoförü de hapishaneye atılmıştır. Hal
buki bunun eşi olan diğerinin 25 günlük bir fa
aliyetle işletmeye açılmış olduğunu yukarda arz
ettim. Bu da gösteriyor ki, bu işte bir ihmal ve
alâkasızlık vardır. Kendisine şahsan büyük bir hürmet ve itima
dım olan muhterem Nafıa Vekilimizin bu h â d i 
seler üzerinde ihmali görülen karayolları men
supları hakkında tahkikat açmasını bilhassa rica
eedrim. Bu köprü bu sene geçite açılmadığı tak
dirde seyrüseferin yine inkıtaa uğrıyacağı veya
tekrar müessif hâdiselere şahit olacağımız mu
hakkaktır. Bu yüzden bölgenin ve mütaahhidin
basit olan bu işi bir an evvel ikmalları için Sa
yın Vekilimiz icabedenlere emirlerini vermeli
dirler.

1

Değerli arkadaşlarım, diğer sualime geçiyo
rum : .
Tabiatın bütün zenginliklerini ve güzelliği
ni sinesinde toplıyan, fakat 1950 yılma kadar
ihmal edilerek âdeta unutulan güzel Muş'umuz,
ancak demokrasi rejiminin nurlu ışığı ile 1950
den beri aydmlanmıya başlamıştır. Mevzuuba
his ettiğim Muş - Bitlis şosesi Demokrat Hükü
metin iktidara geçmesinden evvel o derece fe
na, o derece tehlikeli idi ki 90 kilometrelik bu
yolu bâzan üç günde, bâzan birkaç ölü vere
rek geçerdik. Bugün âzami bir buçuk saatte
bugünkü hali ile geçtiğimiz bu güzel esere ka
vuşunca itiraf edeyim ki sevincimizden gözle
rimiz yaşarmış, âdeta . rüya mı görüyoruz? di
ye düşünmüştük. Bu münasebetle bütün Muşlularm minnet ve şükranlarını bir defa da bu
kürsüden hükümetimize arz etmeyi vicdan bor
cu bilirim.
işte, kıymetli arkadaşlarım, Muş'un hayatı
üzerinde birdenbire büyük bir canlılık doğu
ran bu yolun 3 sene evvel fevkalâde bir gayret
ve ehemmiyetle yapılarak işletmeye açılmış ol
masına rağmen son senelerde bağlı bulunduğu
karayolları bölgesinin icabeden ihtimamı gös
termemesi yüzünden yağmurlu mevsimlerde
bâzı mmtakalar geçilemiyecek kadar çamurlu
oluyor ve motorlu vasıtalar çamura gömülüp
kalıyor. Diğer taraftan aynı şose üzerinde, Arak
çayı mecrasını takibeden 950 metrelik kısım da
bozuk ve bakımsız kalmış olduğundan bu kısım
da da seyrüsefer çok aksamaktadır.
Hulâsa, bütün bunlar karayollarının ufak bir
alâka ve gayretiyle giderilebilecek işlerdir.
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Sualimin demiryolu kısmına gelince :
Aziz arkadaşlarım, dünya yüzü ile 1950 den
beri yalnız Muş - Bitlis şosesi ile irtibatta bu
lunmaya başlıyan Muş için, hattâ diğer civar
vilâyetler için Muş'tan geçecek olan Elâzığ Van demiryolunun bizim için ne kadar mühim
olduğunu elbette takdir edersiniz. Hayati bir
mesele olan bu iş 1943 ten beri geldi, gelecek di
ye âdeta sinirlerimiz bozulmuş, tren Muş için
sanki bir hayalden ibaret kalmıştır. Bu yolda
ki son 4 - 5 senelik faaliyeti takdirle karşılarız.
Yalnız sütten ağzı yananın ayranı üfliyerek
içer dedikleri gibi, bizler de trenin katî şekilde
1954 veya 1955 te gelmesini temin maksadiyle
bu suali sayın Vekilimizden sormuş bulunuyor
dum.
Bu kere Muş'a gidişimde demiryolu kısımları
nı bizzat gezerek durumu gözümle gördüm. Ge
rek mütaahhitten, gerekse kontrol mühendisimiz
den izahat aldım. Memnuniyetle hemen şunu
söyliyebilirim ki, bütün endişelerim zail olmuş
tren âzami 1955 Eylülünde Muş'a geleceği bilhesap anlaşılmıştır.
Yalnız bir hususun ehemmiyetle nazarı dik
kate alınması şartiyle. O da şudur; keşif ve pro-
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3 elere göre ihalesi yapılan işler bitmek üzeredir.
Fakat yeniden zuhur eden birtakım işler vardır
ki bunlar olduğu gibi durmaktadır. Çünki yeni
bir keşif, yeni bir ihaleyi icabettirmekte imiş.
Bunları oradaki kontrol mühendisimiz Eifat
Beyden öğrenmiş bulunuyorum. Meselâ kar ve
yağmurların tesiriyle akmalar ve heyelanlar,
bitmiş olan yarmaları ve tünellerin ağızlarını
doldurmuştur. Bunları ben gözümle de gördüm.
Üzülerek söylemek isterim ki bir inşaat mevsimi
gelip geçtiği halde bu 2 - 3 aylık bir çalışma ile
ancak açılabilecek işler olduğu gibi durmakta
dır. Yani gelecek sene hemen baharın bu yeni
işler ele alınmazsa tren 3 - 4 ay daha gecikecek
ve dolayısiyle 1955 te de Muş'a gelemiyecektir.
Para ve sair cihetten hiç sıkıntı çekmediklerini
memnuniyetle öğrendim. Yukarda arz ettiğim
hususları sayın Nafıa Vekilimizin ehemmiyetle
ele alacağını ümidederken vermiş oldukları kıy
metli izahattan dolayı da kendilerine teşekkür
lerimi arz eder, hepinizi hürmetle selâmlarım.
REÎS — Ruznamede görüşülecek başka mad
de yoktur. 24 Teşrinisani Çarşamba günü saat
15 te toplanmak üzere İnikada son veriyorum.
Kapanma saati : 16,00
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