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1. — Sabık zabıt hulâsası 
2. — Havale edilen kağıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Riyaset Divanının Heyeti Umıı-

miyeye maruzatı 371 
1. — Devlet Vekili Semi Ergin'in Millî 

Müdafaa Vekâleti Vekilliğine tâyin edil
diğine dair Riyaseti Cumhur tezkeresi 
(3/274) 371 

2. — Ankara Mebusu Âliye Temuçin'in, 
korunmaya muhtaç çocuklara yardım fo
nu hakkındaki kanun teklifinin geriveril-
mesine dair takriri (2/140,4/155) 371 

3. — Kastamonu Mebusu Muzaffer 
Kuşakçıoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun geçici 76 ncı 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair olan ka
nun teklifinin geriverilmesi hakkında tak
riri (2/177,4/154) 372 

4. — Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'm, 
Millî Korunma Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine dair 3954 sayılı Ka
nunun 31 ve 59 ncu maddelerinin tadili 
hakkındaki kanun teklifinin geriverilme-
sine dair takriri (2/29,4/156) 372 

5. — İntihaplar 372 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Sayfa 
372,375 

372 

372 

Reisvekilleri intihabı 

6. —- Sualler ve cevaplar 

A —• Şifahi sualler 

1. — Kars Mebusu Kemal Güven'in, 
Reisicumhurun Ürdün'e yaptığı ziyaret es
nasında vâki beyanatı hakkında Hariciye 
Vekilinden şifahi suali (6/119) 372 

2. — Malatya Mebusu Kâmil Kırıkoğ-
lu'nun, Avrupa Konseyi îstişari Meclisi 
Türk Heyetine dâhil Urfa Mebusu Feridun 
Ergin'in Konsey nezdindeki temsilciliği 
hakkında vâki hâdise ve neşriyatın doğru 
olup olmadığına dair Hariciye Vekilinden 
şifahi suali (6/122) 372:373 

3. — Muğla Mebusu Zeyyat Mandalin-
ci'nin, Ayvalık'tan Fethiye'ye kadar olan 
sahil bölgemizin emniyet ve muhafazası 
için ne gibi yeni tedbirler alındığına dair 
sualine Gümrük ve İnhisarlar Vekili Ha
di Hüsman'm şifahi cevabı (6/127) 373:375 

4. — Seyhan Mebusu Cavid Oral'ın, 
Seyhan barajı sulama kanallarının ne za
man ihale edileceğine ve baraj için istim
lâk edilen ar'âzi bedellerinin ödenmemiş 
olan kısmının ne zamana kadar tediye edi-



Sayfa. 
leceğine dair simline Nafıa Vekili Muam
mer Çavuşoğlu'nun şif ahi cevabı (6/128) 376:377 

5. — Manisa Mebusu Muammer Ala-
kant'm, örfi İdare Kumandanlığı tarafın
dan kapatılan gazetelere dair sualine Mil
lî Müdafaa Vekâleti Vekili Semi Ergin'in şi
fahi cevabı (6/129) 377:381 

6. — Seyhan Mebusu Mehmet Ünaldı'-
mn, zirai mücadele kanunu lâyihasının ha
zır olup olmadığına, Çukurova'da drenaj 
kanalları ile toprak tahlilinin ne zaman 
yapılacağına ve Adana'da Akala tipinden 
daha iyi vasıfta bir pamuk yetiştirilmesi 
hususunda ne düşünüldüğüne dair sualine 
Ziraat Vekili Esat Budakoğlu'nun şifahi 
cevabı (6/131) 381:384 

7. — Manisa Mebusu Muhlis Tümay'-
ın, bir sene içinde nerelerde kaç orman 
yangını çıktığına, yangın sahasının mikta
rı ile tekrar ağaçlanması için ne gibi ted
birler alındığına dair sualine Ziraat Vekili 
Esat Budakoğlu'nun şifahi cevabı (6/132) 384: 

385 
8.— Seyhan Mebusu Mehmet Ünaldı'-

nın, Adana'da kurulması kararlaştırılan 
radyo istasyonu hakkında Devlet Vekilin
den şifahi suali (6/133) 385 

9. — Elâzığ Mebusu Şevki Yazman'm, 
sahile uzak bölgelerden ihracedilen ma
denlere prim verilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair sualine İktisat ve Tica
ret Vekili Fahrettin Ulaş'm şifahi cevabı 
(6/142) 385:387 

10. — izmir Mebusu Pertev Arat'ın, 
Ankara'da münteşir Sonhavadis gazetesi
nin 21 Kasım 1955 günlü nüshasındaki 
«İlkokulda da siyaset» başlıklı yazıya da
ir sualine Adliye Vekili Hüseyin Avni Gök
türk ile Maarif Vekili Ahmet özel'in şifa
hi cevapları (6/144) 387:389 

11. — Diyarbakır Mebusu Mustafa 
Ekinci'nin, Dahiliye Vekilinin 20 Ekim 
1955 tarihinde askerî bir uçakla Diyarba
kır'a gitmesinin sebeplerine dair Dahiliye 
Vekilinden şifahi suali (6/145) 389 

12. — Çorum Mebusu Kemal Biberoğ-

Sayfa 
lu'nun, mahkeme başkâtip ve muavinleri 
ile zabıt kâtiplerine fazla mesai ve yıp
ranmalarına karşılık olmak üzere ücret ve
ya tazminat verilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair sualine Adliye Vekili 
Hüseyin Avni Göktürk ile Maliye Vekili 
Nedim Ökmen'in şifahi cevabı (6/147) 389:391 

13. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, 
son günlerde idare ve zabıta âmirleri ara
sında yapılan nakil ve tâyinlerin sebeple
rine, İstanbul'daki vazifelerinden başka 
yerlere tâyin olunanlarla bâzı kaymakam
ların vekâlet emrine alınmalarının 6/7 Ey
lül hadiseleriyle alâkalı bulunup bulunma
dığına ve bu yüzden İstanbul Valisi hak
kında bir muamele yapılıp yapılmadığına 
dair Dahiliye Vekilinden şifahi suali 
(6/148) 391 

14. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, 
son belediye seçimlerinde istifa etmeden 
adaylıklarını koyan ve seçilen memur ve 
müstahdemlerin unvanlariyle hangi parti 
adayı olduklarına ve belediye âzalığma se
çilen iller Bankası Umum Müdürünün du
rumuna dair Adliye ve Dahiliye vekillerin
den şifahi suali (6/149) 391 

15. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğ-
lu'nun, Adana'daki Şehir Oteli noksanları
nın bugüne kadar ikmal edilmemesi sebep
lerine dair Dahiliye Vekilinden şifahi sua
li (6/150) 391 

B — Tahrirî sualler 391 

1. — Konya Mebusu Hamdi Ragıp Ata-
demir'in, vilâyetler teşkilâtında değişiklik 
yapılarak yeni vilâyetler ihdası ve bâzı vi
lâyetlerin lağvı mevzuunda bir hazırlık 
olup olmadığına dair sualine Dahiliye Ve
kili Etem Menderes'in tahrirî cevabı 
(7/121) 391:392 

2. — Konya Mebusu Muammer Obuz'un, 
vilâyetler teşkilâtında değişiklik yapılarak 
yeni vilâyetler ihdası ve bâzı vilâyetlerin 
lağvı mevzuunda bir hazırlık olup olmadı
ğına dair sualine Dahiliye Vekili Etem 
Menderes'in tahrirî cevabı (7/122) 392:393 
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Sayf« 
4. — Konya Mebusu Himmet ölçmen'-

in, vilâyetler teşkilâtında değişiklik yapıla
rak yeni vilâyetler ihdası ve bâzı vilâyet
lerin lağvı mevzuunda bir hazırlık olup ol
madığına dair Sualine Dahiliye Vekili 
Etem Menderes'in tahrirî cevabı (7/174) 393:394 

.*.. 

Sayft 
3. — Konya Mebusu Rüştü özal'ın, vi

lâyetler teşkilâtında değişiklik yapılarak 
yeni vilâyetler ihdası ve bâzı vilâyetlerin 
lağvı mevzuunda bir hazırlık olup olmadı
ğına dair sualine Dahiliye Vekili Etem 
Menderes'in tahrirî cevabı (7/123) 393 

1. — SABIK Z, 

Çoruh Mebusu Zihni Ural'ın vefat ettiğine 
dair Başvekâlet tezkeresi okundu ve merhumun 
hâtırasına hürmeten iki dakika ayakta saygı 
duruşunda bulunuldu. 

Toprak ve iskân işleri Umum Müdürlüğü
nün Dahiliye Vekâletine bağlanması hakkında
ki kanun lâyihası, Başvekâletin talebi üzerine, 
geriverildi. 

Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, iş Mah
kemeleri Kanununun birinci maddesinin tefsiri 
hakkındaki takriri, talebi üzerine, geriverildi. 

Ankara ve izmir'de örfi idarenin kaldırıl
masına icra Vekilleri Heyetince karar verildi
ğine dair Başvekâlet tezkeresi okunarak reye 
vaz 'olundu ve mezkûr karar tasdik olundu. 

Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun, za
ruri ihtiyaç maddelerinin kontrol ve tevzii hak
kındaki kanun teklifi ile; 

Afyon Karahisar Mebusu Kemal özçoban'ın, 
Millî Korunma Kanununun 4945 sayılı Kanunla 
değiştirilen 57 nci maddesiyle 4648 sayılı Ka
nunla değiştirilen 64 ve 69 ncu maddelerinin 
tadiline dair kanun teklifinin Muvakkat Encü
mende görüşülmesi hakkındaki Ticaret Encü
meni Riyaseti tezkeresi okundu. Evvelce teşkil 
edilmiş bulunan Muvakkat Encümende mezkûr 
kanun tekliflerinin de müzakere edilmesi ka
bul edildi. 

Zonguldak Mebusu Cemal Kıpçak ve 18 ar
kadaşının, Sermayesinin Tamamı Devlet Tara
fından Verilmek suretiyle Kurulan iktisadi Dev
let Teşekküllerinin Teşkilâtiyle idare ve Mura
kabeleri hakkındaki 3460 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifinin Muvakkat Encümende müzakere edil
mesine dair iktisat Encümeni Riyaseti tezkeresi 

İT HULÂSASI 

okundu ve teşkil edilecek muvakkat bir encü
mende görüşülmesi kabul olundu. 

Sinob Mebusu Şeraf ettin Ayhan'ın, Gediz 
kazası jandarma komutan vekilinin iki kişiyi 
dövdüğünün ve kaza kaymakamının bir köye ait 
muhtar mührünü hiçbir resmî sıfatı olmıyan 
birine teslim için emir verdiğinin doğru olup 
olmadığına dair sualine Dahiliye Vekili cevap 
verdi. 

Kars Mebusu Turgut Göle'nin, Demokrat 
Parti Reisvekili Fuad Köprülü'nün yaptığı ba
sın toplantısındaki konuşmaları hakkında Baş
vekilden; 

Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, Devlet Rad
yosu hakkında Başvekilden; 

Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, 2 . V . 1954 ta
rihinden 12 . XI . 1955 tarihine kadar istanbul, 
İzmir ve Ankara'da intişar eden gazete ve mec
mualara ne miktar resmî ilân verildiğine, bu 
ilânların bedeli ile tevzi ölçülerinin ne olduğuna 
dair Başvekilden; 

Kars Mebusu Ali Yeniaras'ın, Dahiliye Ve
kili Etem Menderes'e istanbul'dan Ankara'ya 
gelirken ne sebeple askerî uçak tahsis edildiğine 
ve 1.1.1955 ten 12 . XI . 1955 tarihine kadar 
geçen zaman içinde sivil zevata tahsis edilen 
askerî uçakların uçuş saatleriyle kilometre mas
raflarına dair Başvekilden; 

Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, Demokrat Par
ti Genel Başkanı ve Başvekil Adnan Menderes'in, 
15 . X . 1955 tarihinde Demokrat Parti Büyük 
Kongresinde Türk Silâhlı Kuvvetleri hakkın
daki vâki beyanatına dair Başvekilden; 

Manisa Mebusu Muhlis Tümay'm, istanbul, 
İzmir ve Ankara'da cereyan eden & Eylül hâdi
seleri neticesinde yakalananlarla serbest bırakı-



lanların miktarına, suçların kanuni vasıfları ile 
örfi idare mahkemelerine intikal eden dosya sa
yısına, bu işlerle kaç mahkeme ve hâkimin meş
gul olduğuna dair Başvekilden; 

Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, bilû
mum memur, dul, yetim, emekli ve harb malûl
lerine Aralık ayından başka Ocak ayında da 
birer maaş ikramiye verilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Başvekilden olan sualleri, 
Devlet Vekili Emin Kalafat'm teklifi üzerine, 
28 . XII . (1955 Çarşamba günkü İnikada bıra
kıldı. 

Kars Mebusu Kemal Güven'in, Reisicumhu
run Ürdün'e yaptığı ziyaret esnasında vâki be
yanatı hakkında Hariciye Vekilinden; 

Malatya Mebusu Kâmil Kırıkoğlu'nun, Avru
pa Konseyi Istişari Meclisi Türk Heyetine dâhil 
Urfa Mebusu Feridun Ergin'in, Konsey nezdin-
deki temsilciliği hakkında vâki hâdise ve neşri
yatın doğru olup olmadığına dair Hariciye Ve
kilinden olan şifahi sualleri, Hariciye Vekili ha
zır bulunmadığından, gelecek İnikada bırakıldı. 

Kırşehir Mebusu Osman Alişiroğlu'nun, Yer
köy Belediye seçimi hakkındaki sualine Dahiliye 
ve Adliye vekilleri cevap verdiler. 

Muğla Mebusu Zeyyat Mandalinci'nin, Ay
valık'tan Fethiye'ye kadar olan sahil bölgemizin 
emniyet ve muhafazası için ne gibi yeni tedbirler 
alındığına dair Gümrük ve İnhisarlar Vekilinden; 

Seyhan Mebusu Cavid Oral'm, Seyhan Ba
rajı sulama kanallarının ne zaman ihale edilece
ğine ve baraj için istimlâk edilen arazi bedelle
rinin ödenmemiş olan kısmının ne zamana kadar 
tediye edileceğine dair Nafıa Vekilinden; 

Manisa Mebusu Muammer Alakant'm, örfi 
İdare Kumandanlığı tarafından kapatılan gaze
telere dair Milî Müdafaa Vekilinden olan şifahi 
sualleri, sual sahipleri hazır bulunmadıklarından, 
gelecek inikada bırakıldı. 

Seyhan Mebusu Mehmet Ünaldı'nm, Zirai 
Mücadele kanunu lâyihasının hazır olup olmadı
ğına, Çukurova'da drenaj kanalları ile toprak 
tahlilinin ne zaman yapılacağına ve Adana'da 
Akala tipinden daha iyi vasıfta bir namuk yetiş
tirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Nafıa 
ve Ziraat vekillerinden şifahi suali, sual sahibi 
her iki vekilin de aynı celsede cevap vermesini 
talebettiğinden, gelecek İnikada bırakıldı. 

Manisa Mebusu Muhlis Tümay'ın, bir sene 

içinde nerelerde kaç orman yangını çıktığına, 
i yangın sahasının miktarı ile tekrar ağaçlanma

sı için ne gibi tedbirler alındığına dair Ziraat 
Vekilinden şifahi suali, vekil hazır bulunmadı
ğından, gelecek İnikada bırakıldı. 

Seyhan Mebusu Mehmet Ünaldı'nm, Adana'-
da kurulması kararlaştırılan radyo istasyonu hak
kında Devlet Vekilinden şifahi suali, Devlet Ve
kili hazır bulunmadığından, gelecek İnikada 
bırakıldı. 

Bursa Mebusu Agâh E rozan'm, Türkiye'de 
bölge esasına müstenit çocuk ölümleri istatistik
lerinin ne şekilde tanzim edildiğine dair sualine 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili cevap verdi. 

Malatya Mebusu Mehmet Zeki Tulunay'm, 
Malatya Valisinin belediye seçimine takaddüm 
eden günlerdeki faaliyetine dair Başvekilden; 

Malatya Mebusu Ahmet Fırat'ın, Malatya Va
lisinin belediye seçimine takaddüm eden günler
deki faaliyetine mütedair Başvekilden; 

Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın, Malatya 
Belediye Seçiminde cereyan eden hâdiselere dair 
Başvekilden olan şifahi suallerine Dahiliye Veki
li cevap verdi. 

Tokad Mebusu Ömer Sunar'm, Almus Barajı 
inşaatı ile Niksar Ovasının kurutulması ve sulan
ması işinin 1956 senesi içinde ihale edilip edil-
miyeceğine dair şifahi sualine Nafıa Vekili ce
vap verdi. 

Kars Mebusu Turgut Göle'nin, istifa eden bir 
hâkim hakkında kaziyei muhkeme haline gelmiş 
bir kararın infaz edilmemesi sebebine dair suali
ne Adliye Vekili cevap verdi. 

Elâzığ Mebusu Şevki Yazman'm, sahile uzak 
bölgelerden ihracedilen madenlere prim verilme
sinin düşünülüp düşünülmediğine dair İktisat 
ve Ticaret Vekilinden şifahi suali, Vekil hazır 
bulunmadığından, gelecek İnikada bırakıldı. 

Koceli Mebusu Cemal Tüzün'ün kimsesiz, ço
cuklar ve dilenciler hakkındaki sualine Adliye 
ve Maarif vekilleri cevap verdiler. 

2 1 . X I I . 1955 Çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Kasyeri Mebusu 

F. Apaydın Ö. Mart 
Kâtip 

Bolu Mebusu 
1. GüUıs 
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1 : 17 21.12 .1955 C : 1 
2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 6422 sayılı Kanunla değiştirilen 39 ncu 
maddesinin B fıkrasının tadili hakkında kanun 
teklifi (2/190) (Maliye ve Bütçe encümenleri
ne) 

2. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker ve iki 
arkadaşının, Kırşehir kazasında (Kırşehir) adiy
le yeniden bir vilâyet kurulmasına dair kanun 
teklifi (2/191) (Dahiliye ve Bütçe encümenleri
ne) 

3. — Kocaeli Mebusu Selâmi Dinçer ve iki 
arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna muvakkat madde eklenmesi 

REÎS — Yoklama yapıyoruz. 
(Çankırı mebuslarına kadar yoklama yapıl

dı.) 

4. — 

1. — Devlet Vekili Semi Ergin'in, Millî Mü
dafaa Vekâleti Vekilliğine tâyin edildiğine dair 
Riyaseti Cumhur tezkeresi (3/274) 

REİS — Riyaseti Cumhur tezkeresi var, oku
yoruz efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Devlet Vekili Semi Ergin'in Millî Müdafaa 

Vekâleti Vekilliğine tâyininin, Başvekilin tekli
fi üzerine muvafık görülmüş olduğunu saygı ile 
arz ederim. 

Reisicumhur 
C. Bayar 

REÎS — Ittılaınıza arz edilmiştir, efendim. 

hakkında kanun teklifi (2/192) (Maliye ve Büt
çe encümenlerine) 

4. — Konya Mebusu Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu'nun, Seçim Kanunu teklifi (2/193) 
(Dahiliye, Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümen
lerine) 

5. — Muğla mebusları Yavuz Paşamehmetoğ-
lu ve Turhan Akarca'mn, neşir yoliyle veya rad
yo ile işlenecek bâzı cürümler hakkındaki 6334 
sayılı Kanunun ilgası hakkında kanun teklifi 
(2/194) (Adliye Encümenine) 

Mazbata 
6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1955 yılı 

Eylül, Ekim ve Kasım ayları hesabı hakkında 
Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni mazba
tası (5/27) (Ruznameye) 

RElS — Çoğunluğumuz var, celseyi açı
yorum. 

2. — Ankara Mebusu Âliye Temuçin'in, ko
runmaya muhtaç çocuklara yardım fonu hakkın
daki kanun teklifinin geriverilmesine dair takri
ri (2/140, 4/155) 

REÎS — Takriri okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Korunmaya muhtaç çocuklara yardım fonu 

hakkındaki kanun teklifimin geri veril meşini say
gılarımla rica ederim. 

Ankara Mebusu 
Âliye Temuçin 

REÎS — Geri verilmiştir. 

B I R I N C I C E L S E 
Açılma saati : 15,05 

REİS — Reisvekili Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : Ömer Mart (Kayseri), İhsan Gülez (Bolu) 

3. — YOKLAMA 

RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MÂRUZÂTI 
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t : 17 21.12 
S. — Kastamonu Mebusu Muzaffer Kuşakçı-

oğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun geçici 76 ncı maddesine bir fıkra 
ilâvesine .dair olan kanun teklifinin geriverilme-
si hakkında takriri (2/177, 4/154) 

REÎS —• Takriri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu

nunun geçici 76 ncı maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair olan kanun teklifimin üzerinde bâzı tadilât 
yapmak üzere tarafıma iadesini saygılarımla ri
ca ederim. 

17 . XII . 1955 
Kastamonu Mebusu 

M. Kuşakçıoğlu 

REİS — Geriverilmiştir. 

4, — Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'ın, Millî 

1965 C : İ 
Korunma Kanununun bâzı maddelerinin deği§ti-
rilmesine dair 3954 sayılı Kanunun 31 ve 59 ncu 
maddelerinin tadili hakkındaki kanun teklifinin 
geriverilmesine dair takriri (2/29, 4/1.56) 

REÎS — Takriri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
2/29 esas kayıt numaralı 1 . XI . 1954 ta

rihli Millî Korunma Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine dair 3954 sayılı Kanunun 31 
ve 59 ncu maddelerinin tadili hakkındaki kanun 
teklifimin aynı şekilde olmak üzere ve halen Mu
vakkat Encümende müzakere edilen teklif dola-
yısiyle ve artık bu teklife de lüzum kalmadığı dü
şüncesiyle, geriverilmesini saygılarımla istirham 
ederim. 

Tokad Mebusu 
Ahmet Gürkan 

REtS — Geriverilmiştir. 

5. — İNTİHAPLAR 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisve-
killeri intihabı 

REÎS — Münhal bulunan Meclis Reisvekil-
likleri için seçim yapacağız. 

Üç kişilik bir tasnif heyeti seçmiek için kur'a 
çekiyoruz, efendim. 

Cevat Köstekçi, Çorum, (Yok sesleri.) 
Hicri Sezen, Eskişehir, (Yök sesleri.) 
Fevzi Aktaş, Kars, (Burada sesleri.) 
Bahri Turgut Okaygün, Tunceli, (Yok ses

leri. ) 
Osman Şevki Çiçekdağ, Ankara, (Yok ses

leri.) 
Hüseyin Ortakçı oğlu, Çorum, (Yok sesleri.) 

Mehmet Mahmudoğlu, Kırşehir, (Yok sesle
ri. 

Selâhattin inan, Bitlis, (Burada sesleri.) 
Abdullah îzmen, Giresun, (Burada sesleri.) 
REÎS — Seçim Heyeti tamamdır. 
Hangi seçim çevresinden seçime .başlanacağı 

için kur 'a çekiyoruz: 
(Ordu intihap dairesinden itibaren reyler 

toplandı.) 
Müzakereler devanı edeceği için, reylerin is

timalinden sonra arkadaşların salonu terk etme
melerini bilhassa rica ederim. 

Reylerini vermiyen arkadaşların lütfen rey
lerini vermelerini rica ederim. 

Tasnif Dahiliye Encümeninde yapılacaktır, 
Rey toplama muamelesi bitmiştir efendim. 

6. — SUALLER VB CEVAPLAR 

el ŞİFAHİ SUALLER 

1. — Kars Mebusu Kemal Güven'in, Reisi
cumhurun Ürdün'e yaptığı ziyaret esnasında vâ
ki beyanatı hakkında Hariciye Vekilinden şifahi 
suali (6/119) 

REÎS — Kemal Bey, Hariciye Vekili yok
lar efendim. Suali gelecek Toplantıya talik edi
yorum. 

2, — Malatya Mebusu Kâmil Kırikoğlu'nun, 
Avrupa Konseyi tstisari Meclisi Türk Heyetine 
dâhil Ur fa Mebusu Feridun Ergin'in Konsey 
nezdindeki \temsilciliği hakkında vâki hâdise ve 
neşriyatın doğru olup olmadığına dair Hariciye 
Vekilinden şifahi suali (6/122) 

REÎS — Kâmil Bey buradalar mı? (Burada 
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sesleri) Hariciye Vekili burada yoklar. Suali 
gelecek Toplantıya talik ediyoruz efendim. 

3. — Muğla Mebusu Zeyyat Mandalinci'nin, 
Ayvalık'tan Fetfiye'ye kadar olan sahil bölge
mizin emniyet ve muhafazası için ne gibi yeni 
tedbirler alındığına dair sualine Gümrük ve İn
hisarlar Vekili Hadi Hüsman'm şifahi cevabı 
(6/127) 

REİS — Suali okuyoruz efendim. 

B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki suallerimin Sayın Gümrük ve Te

kel Vekili tarafından sözlü olarak cevaplanma
sına müsaadelerinizi arz ederim. 

Hürmetlerimle: 
Muğla Mebusu 

Zeyyat Mandalinci 

Sual 1. Yunan balıkçı motörlerinin karasu
larımızda yaptıkları devamlı tecavüzler ve hır
sızlık" vakaları malûmunuzdur. 

Buna rağmen Ayvalık'tan Fethiye'ye kadar 
olan bölgenin emniyet ve muhafazası ile mükel
lef olan îzmir Gümrük Muhafaza Alayı cenuba 
niçin kaldırılmıştır ? 

2. . Halen tamamen açık kalan bu sahilleri
mizin muhafaza ve emniyeti için aldığınız yeni 
tedbirler var mıdır, ve varsa nelerdir ? 

EEÎS — Gümrük ve inhisarlar Vekili. 
GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ HA

Dİ HÜSMAN (İstanbul) — Muhterem arkada
şım Zeyyat Mandalinci önce şu suali sormakta
dır : «Yunan balıkçı motörlerinin karasuları
mızda yaptıkları devamlı tecavüzler ve hırsız
lık vakaları malûmunuzdur. 

Buna rağmen, Ayvalık'tan Fethiye'ye kadar 
olan bölgenin emniyet ve muhafazası ile mükel
lef olan İzmir Gümrük Muhafaza Alayı cenuba 
niçin kaldırılmıştır ?» 

Muhterem arkadaşlar; cenup bölgesinin 800 
kilometreyi mütecaviz olan hudutlarında kaçak
çılık vakalarının ehemmiyeti Yüksek Heyetiniz
ce de malûmdur. Gümrük ve İnhisarlar, Dahili
ye ve Millî Savunma vekâletleri ve hudut vilâ
yetleri valileri müştereken Muhterem Selefim za
manında yapılan toplantıda bu hudutların emni
yet ve kaçakçılık bakımlarından yeni kuvvetler
le takviyesi muvafık görülmüş ve Birinci Cihan 
Harbi sırasında hudut muhafazası ve emniyeti ' 
maksadiyle teşkil edilen İzmir alayı bundan do- ! 
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layı cenuba nakledilmiştir. Cenuptaki alayların 
taburları bu suretle üçe çıkarılması sağlanmış
tır. Hatay'daki tabur teşkilâtı da alay haline 
getirilmiştir. Ayrıca Millî Savunmadan alman 
motorlu birliklerle de yine cenup hududumuz 
takviye edilmiştir. Arkadaşımızın bahsettiği Ay
valık'tan Fethiye'ye kadar olan bölgelerde daha 
ziyade deniz vasıtalarının rol oynaması icabet
mektedir. Yalnız şu var k i ; askerî birlikler bu 
huduttan cenuba nakledilmekle beraber bu mın-
taka boş bırakılmış değildir. Mevcut sivil mu
hafaza teşkilâtı muhafaza edilmekle beraber na
kil dolayısiyle boş. kalan askerî karakollara si
vil muhafaza teşkilâtı kurulmuş bulunmaktadır. 
Bundan başka bu seneki bütçe ile bu mıntaka-
daki sivil teşkilâtın takviyesi için lâzımgelen 
tahsisat ve kadrolar da teklif edilmiştir. 

Denizlerdeki emniyet tedbirlerine gelince; 
bunların deniz vasıtalariyle yapılmakta olduğu 
malûmunuzdur. Bu mıntakada 6 açık deniz 
motörü, 3 yelkenli motor, 13 liman motörü, 10 
yelkenli sandal olmak üzere 32 deniz vasıtası ka
çakçılık hâdiselerini takiple vazifeli bulunmakta
dırlar. 

Şurasını arz edeyim ki, Gümrük Muhafaza 
Kumandanlığı emrindeki deniz vasıtaları haki
katen ıslaha ve tebdile muhtaç durumdadırlar. 
Bunlar ekseriyetle uzun seneler istimal edilmiş 
sık sık tamire muhtaç durumdadırlar. Hizme
tin gereği gibi ifası için, yeni vasıtalarla takvi
yesi hususunda gerekli tedbirleri almak kara
rındayız. Bu hususu Yüksek Heyetinize arz et
mek isterim. 

İkinci soru, halen tamamen açık kalan sa
hillerin muhafazası için alınmış yeni tedbirler 
var mıdır? Biraz evvel arz ettiğim gibi filvaki 
askerî birlikler kaldırılmıştır. Ancak askerî bir
liklerden boş kalan yerlere sivil teşkilât, sivil 
karakollar ikame edilmiştir. Sahillerin muhafa
zasına memur olan deniz vasıtalarında hiçbir 
eksilme mevcut değildir. Yalnız tekrar arz ede
yim ki bu vasıtalar bugünkü ihtiyaçlar karşı
sında kifayetsiz durumdadırlar. Bunların ıslah 
ve temini için gerekli tedbirleri almak kara
rında olduğumuzu arz ederim. 

REİS — Zeyyat Mandalinci. 
ZEYYAT MANDALİNCİ (Muğla) — Muh

terem arkadaşlarım; Sayın Gümrük ve Tekel 
Bakanının verdiği izahattan dolayı huzurunuz
da kendisine teşekkürle sözlerime başlıyacağım. 
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Sözleri her nekadar büyük bir hüsnüniyetin 
ifadesi ise de maalesef beni yüzde yüz tatmin 
etmiş olmadığını itiraf etmek zorundayım. 

Muhterem arkadaşlar; eğer Türkiye harita
sına bakılacak ve Ege bölgesine bir defa atfı 
nazar edilecek olursa görülür ki, Ayvalık'tan 
başlayıp Fethiye'ye kadar olan kısım, karşısın
da bulunan ve maalesef hiçbirisi bizim elimiz
de bulunmıyan adalarla kucak kucağa bir du
rumdadır. Bu adalarla Anadolu sahilleri ara
sında eskiden beri cari bulunan bir kaçakçılık 
ananesi mevcuttur. Daha 12 adalarda İtalyan 
lar varken dahi sahillerimizde sık sık vakalar 
cereyan eder, her sene iki memleketin arasını 
açacak derecede birçok büyük hâdiseler vâki 
olurdu. Bugün aynı hâdise devam etmektedir. 
Maalesef 1937 senesinde kaçakçılığı önlemek için 
Yunan Hükümeti ile aramızda yapılan anlaşma
ya rağmen kaçakçılığı menedememiş bulunmak
tayız. 1937 senesinde yapılan bu anlaşmanın so
nunda bilâkis 1937 deki vakaların bir misli art
tığı görülmüştür. 1951 senesine kadar bu vazi
yet böyle devam etti ve 1951 de yapılan yeni bîr 
anlaşma ile kaçakçılığı önlemek icabederken nis
pet bir misli artmış bulundu. Bunu istatistikler 
açık olarak tebarüz ettiriyor. Görülüyor ki kar
şıdaki muhatap hüsnüniyet sahibi değildir. 
(Alkışlar) Esasen olamaz arkadaşlarım. Çünkü 
on iki adalarda uzun zamandan beri gayrimeşru 
olarak avcılık yapmak suretiyle geçinen bir sınıf 
teşekkül etmiştir. Bu sınıfın tek geçim mevzuu 
Türk sahillerine tecavüz etmek ve Türk sahille
rinden elde ettiği deniz istihsal metalarmı götü
rüp Yunan pazarlarında satmaktır. Ve böyle bir 
sınıfın mevcudolduğu bir memlekette Hüküme
tin hüsnü niyeti olsa bile yüzde yüz Türk sahil
lerine tecavüzü Önlemenin imkân dâhilinde ol
duğunu tahmin etmiyorum. 

Hâdiseler böyle olmakla beraber bu sene ma
alesef, Temmuz veya Ağustosta bizim mmtaka-
mızda, Ege bölgesinde muhafaza teşkilâtı işini 
gören Gümrük Muhafaza Alayı kaldırılmıştır. 

Sayın vekilin verdiği izahların büyük ehem
miyetini takdir ediyorum. Elbette cenup hudut
larımızı takviye etmek ieabederdi. Ama, verdiği 
izahata dikkat edilirse, Ege sahillerinin ehemmi
yetini biraz küçümsemek gibi geliyor. 

Ege sahillerinde huzursuzluk mevcuttur. Da
ha evveliyatına gitmek istemiyorum,, geçen sene 
Bodrum sahillerimizde üç adadan fakir vatandaş-
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larm otlatmak üzere getirdikleri keçileri, koyun
ları ve diğer hayvanları çalınmıştır. Bu hâdise 
üzerine biz Muğla Mebusları Hükümet nezdinde 
teşebbüse geçmiştik. Hükümetimiz de lâzımgelen 
alâkayı gösterdiği halde maalesef hiçbir netice 
alınamamıştır, bu vatandaşlarımız da mağdur 
olmuşlardır. Arkadaşlar; o adalarda oturanlar 
sahillerimize kadar çıkıyorlar, çapulculuk yapı
yorlar. Oradaki sahillerimizde istiklâl Harbin
den beri bir endişe mevcuttur; bu endişe Ege sa
hillerinde yaşıyan vatandaşlarımızda halen de 
mevcuttur. Çünkü Yunan 'lılar küçük kayıklar 
içinde sahile çıkmışlar, yol kesmek ve hırsızlık 
yapmak gibi fiillerden başka Türk vatandaşları
nın kanlarına da girmişlerdir. Bunların hâtıra
ları, izleri bugün dahi silinmiş değildir. Bu iti
barla haklı bir endişenin Ege sahillerinde mev-
cudolduğunu Hükümetimize hatırlatmak iste
rim. 

Yine sayın Vekil buyurdular ki, sahillerde 
iş görecek motörlerin, deniz vasıtalarının çoğal
ması lâzımdır. Bunda bir dereceye kadar haklı
dırlar. Fakat arkadaşlar yeni teşkiledilen veya 
takviye edilen sivil muhafaza teşkilâtı yalnız 
küçük limanlarda yani muhafaza karakolu olan 
yerlerde yapılmıştır. Bunun dışında askerî 'bir
lik meveudolan ücra köşelerde, koylara hâkim 
burunlarda noktalar vardı. Çapulculuk için ge
lenler bu burunlardaki askerlerin müdahalesin
den korkuyorlardı ve bir dereceye kadar koyla
ra girmekten çekmiyorlardı. Bugün askerî bir
likler kaldırıldı, onların yerine ikame edilen 
sivil muhafaza teşkilâtı bu vazifeyi görmemek
tedir. 

Motorların durumuna gelince: Parlak şeyler 
söylemek mümkün değildir. Sayın Vekil ifade 
ettiler. Altı aded açık deniz motörü, yelkenli ve 
sandaldan bahsettiler. Ben bugünkü şartlar mu
vacehesinde yelkenli ve sandallardan bahset-
miyeceğim. Bunların vazife göreceği bir devirde 
bulunmadığımız aşikârdır. Bütün bu sahillerde 
altı açık deniz motöründen maalesef halen 
faal vaziyette olan 2 motor vardır. Diğerleri 
tamirdedir. Bunların süratleri de düşüktür, 
takip zorunda kaldıkları motörlerden daha dü
şük süratte iş görmelerine fiilen imkân ve ihti
mal yoktur. Binaenaleyh miktarlarının 6 olma-
siyle 3 olması arasında bir fark görmüyorum. 
Bu miktar '60 dahi olsa buradaki muhafaza işini 

— 374 — 



1 : 17 21.1 
tam olarak görecek kapasiteye iblâğ edilmiş sa
yılmaz. 

Muhterem arkadaşlar, size gayet samimî ola
rak, birçok zamanlar Ege sahilinde oturan bir 
arkadaşınız olarak, şahsan müşahede etmiş bu
lunduğum vaziyeti izah edeyim : Akşamleyin 
bir filo halinde, seyyar bir köy halinde Yunanlı 
trateler, sürükleme suretiyle gayrimeşru şe
kilde balık avlamaktadırlar ki, bu suretle ba
lık avcılığına biz kendi vatandaşlarımıza bile 
müsaade etmemekteyiz. Bir grup halinde sahil
lerimize kadar sokulurlar ve sabahlara kadar 
avlanırlar. Bunlar burada avlanırken 3 - 5 mil 
mesafede bulunan limanımızdaki bir gümrük 
motoru hali istirahattedir. Bunun sebebi Bu
nun sebebi, maalesef bu işin başında bulunan şa
hısların mevzuat bakımından tutulan motörlere 
kâfi derecede ceza verememesi, kaçakçıların 
mahkeme huzuruna ziyaret kabilinden gelmesi 
ve vazifelilerin bu işe şevki olmamasından ileri 
gelmektedir. Biraz evvel arz ettiğim gibi yine 
bu ̂  motörlerin sürat bakımından mütecaviz va
ziyette bulunan motörlerden sürat bakımından 
daha geri olması ve silâh bakımından da daha 
az müsellâh oluşu da âmil olmaktadır, öyle va
kalar olmuştur ki ; bir Yunan motörü ile Türk 
bayrağını taşıyan bir motor müsademe etmiş, 
maalesef netice aleyhimize neticelenmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, mevzuumuzun can 
alıcı noktasına geliyorum: Memlekette devlet-
lik vasfının en tabiî icabı evvel emirde müte
cavize karşı konulmasıdır. Sayın Vekile çok 
ümitbahş sözlerinden dolayı teşekkür ederim. 
Yalnız bu hususta ele alınması icabeden bir şey 
varsa o da sahillerimizde askerî birlikler bulun
durulmasına ihtiyaç olduğudur. Ama köylerde, 
şehirlerde değil, daha ziyade ücra köşelerde, bil
hassa stratejik ehemmiyeti olan noktalarda ka
rakolların bulunması faydalıdır ve bunu tebarüz 
ettirmeye lüzum dahi yoktur. 

ikinci nokta da; gayet serî motörlerin mut
laka mubayaa edilmesi ve süratle faaliyete geçi
rilmesi icabeder. 

BEİS — Vaktiniz tamamdır. 
ZEYYAT MANDALÎNCl (Devamla) — Bu

gün 15 - 16 mil süratli motörlerin hiçbir suretle 
netice verecek durumları yoktur. Devletin icabe
den bütün fedakârlığı yapıp Sahil Muhafaza 
Teşkilâtını takviye etmesini lüzumlu buluyorum 

2 .1966 Ö : 1 
ve bu hususu Sayın Vekile arz etmekle şeref du
yuyorum. 

REİS — Hadi Hüsman. 
GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ HA

Dİ HÜSMAN (İstanbul) — İki noktayı tekrar 
izah için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. As
kerî birliklerin ne maksatla ve hangi sebeple 
cenup hudutlarımıza nakledildiğini arz etmiş
tim. Yalnız askerî birliklerin Ege bölgesinde Ay
valık'tan Fethiye'ye kadar olan bölgede terk-
etmiş oldukları karakollara aynen sivil muhafa
za teşkilâtı ikame edilmiştir. Sivil muhafaza me
murlarımızın ise silâhlı kuvvetler olduğunu el
bette takdir buyurursunuz. 

Asil mesele, burada arkadaşımla tamamen 
beraberim, hattâ geçen sene Bütçe Encümeninde 
bu maksatla şahsan teklifde de bulunmuştum, 
motörlerinin kifayetli bir halde bulundurulma
sı meselesidir. Deniz motörlerinden, 1 5 - 2 0 ka
darı halen tamirdedir. Elbette 15 - 20 senelik 
ömürleri olan bu motörler bugünün ihtiyacını 
karşılıyamaz. Bunun için tedbir almak kararın
dayız. Tekrar arz ediyorum. Mesele süratli ve 
kifayetli atış kudretine sahip kuvvetli motörle
rin elde bulundurulması meselesidir. Deniz vası
talarımız silâh ve sürat bakımlarından kifayet de
recesinde bulundurulduğu zaman arkadaşımızın 
arzu ettiği inzibati tedbirler ifa ve ikmal edilmi§ 
olacaktır. 1956 yılı bütçesi ile bu maksatla kâfi 
derecede tahsisat talebetmiş bulunmaktayız. Mo
törlerin bir taraftan tamirleri diğer taraftan 
yenilerinin mubayaası için lâzımgelen teşebbüs
lere geçmiş bulunuyoruz. 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır. 
Münhal bulunan B. M. Meclisi Reisvekillik-

leri için yapılan seçime ait reylerin tasnifi neti
cesinde, reye 357 zat katılmış neticesinde İhsan 
Baç (Tokad) 356, Agâh Erozan (Bursa) 355 rey 
almak suretiyle Meclis Reisvekilliklerine seçil
mişlerdir. (Alkışlar) 

Buyurun Agâh Erozan. 
AGÂH EROZAN (Bursa) — Muhterem arka

daşlar, gerek muhterem arkadaşım İhsan Baç'ı 
ve gerekse bendenizi Meclis Reisvekilliklerine 
seçmek suretiyle, hakkımızda izhar buyurduğu
nuz teveccüh ve itimada minnet ve şükranları
mı arz ederim. Allah'ın inayetiyle ve siz kıymet
li arkadaşlarımızın müzaheretiyle bu şerefli va
zifeyi başarmaya çalışacağımızı arz eder, hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
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4. — Seyhan Mebusu Cavid Oral'ın, Seyhan 

barajı sulama kanallarının ne zaman ihale edile
ceğine ve baraj için istimlâk edilen arazi bedel
lerinin ödenmemiş olan kısmının ne zamana ka> 
dar tediye edileceğine dair sualine Nafıa Vekili 
Muammer Çavruşoğlu'nun şifahi cevabı (6/128) 

REÎS —• Sual takririni okutuyorum. 

17 . XI . 1955 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1. Mart 1956 da Seyhan barajının ikmal 
edilmiş olacağına göre sulama kanallarının ne za
man ihale edileceğinin ve ne kadar müddet için
de bitirileceğinin, 

2. Baraj için istimlâk edilen arazi bedelleri
nin bir kısmı ödenmiş olmasına rağmen büyük 
bir kısmının şimdiye kadar ödenmemiş olması yü
zünden toprakları ve evleri istimlâk edilen va
tandaşlarımız son derece mutazarrır olmuşlardır. 
İstimlâk bedellerinin ne zamana kadar tediye 
edileceğinin Nafıa Vekili tarafından sözlü olarak 
kısa bir müddet içinde bildirilmesini saygılarım
la rica ederim, 

Seyhan Mebusu 
Gavid Oral 

REİS — Nafıa Vekili, buyurun. 
NAFIA VEKİLİ MUAMMER ÇAVUŞOĞ-

LU (İzmir) — Seyhan Mebusu Muhterem Cavid 
Oral'ın tevcih buyurdukları sual iki kısmı isti
va etmektedir. Birincisi; Seyhan sulama kanal
ları ihalesinin ne zaman yapılacağı, ikincisi de; 
istimlâk bedellerinin ne zaman ödeneceğidir. 

Yine ruznamenin altıncı maddesinde Muhte
rem Seyhan Mebusu Mehmet Ünaldı arkadaşı
mızın tevcih buyurdukları bir sual vardır, aynı 
mealdedir. Mâruzâtım yine bu suale de cevap 
teşkil edecektir. 

1. Çukurova amanejman plânının üçüncü 
merhalesini teşkil eden drenaj kanalları ile su
lama şebekesinin tevsiine 1956 senesinde baş
lanması ve 1961 senesinde ikmal edilmesi prog
ramlanmıştır. 

Çukurova'da bir milyon 440 bin dönüm ara
zinin cazibe ile sulanması mümkündür. Halen 
taşkına mâruz olmıyan sahada 210 bin dönümü 
içine alan bir şebeke işletilmektedir. 

1956 senesinde 576 bin, 1957 de 720 bin, 
1958 de 864 bin, 1959 da 1 milyon 152 bin, 1960 
da 1 milyon 296 bin, 1961 de 1 milyon 440 bin 
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dönüm arazinin şebeke ile teçhizi düşünülmek
tedir. Tabiîdir ki, bu işlerin temposu Yüksek 
Meclisinizin yapacağı tahsislere göre ayarlana
caktır. 

2. Seyhan barajının istimlâk muameleleri
ne baraj inşaatı ile birlikte başlanmıştır. 1953 
yılından itibaren 10 ekip devamlı olarak çalış
tırılarak 90 bin dönüm arazinin kadastro plâ
nı çıkarılmış ve kanun hükümleri dâhilinde kıy
met takdirleri yaptırılmıştır. Halen Hazine için
de kalan bütün köylerin mesken paraları tama
men ödenmiş bulunmaktadır. 

Arazi istimlâk bedellerinin ödenmesi için ta
limat verilmiş ve bedellerin ödenmesine de baş
lanmıştır. 

Muhterem arkadaşım; istimlâk bedellerinin 
ne zamana kadar tediye edileceğini sormakta
dır. İdare kendisine terettübeden bütün muame: 
leleri tekemmül ettirdiğine göre tediyeye mâni 
hiçbir hal kalmamıştır. Ferağ için muktazi ev
rakı tekemmül ettirip müracaat edenlerin be
delleri derhal ödenecektir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Cavid Oral. 
CAVİD ORAL (Seyhan) — Muhterem arka

daşlar, Sayın Nafıa Vekilimizin sözlü soruma 
vermiş olduğu izahattan dolayı kendisine teşek
kür ederim. 

Her şeyden önce bir noktayı tebarüz ettir
mek isterim. Hükümetin zirai, iktisadi ve sınai 
sahada büyük inkişaflar sağlıyacak olan, Sey
han barajının itmam ve ikmaline karar vermiş 
olması ve bu eserin meydana gelmesini sağlamış 
bulunması cidden envestisman politikasının en 
mâkul, en müspet ve en müsmir eserlerinden 
birisidir. (Soldan, brava sesleri) Böylelikle 284 
milyon kilovatlık bir cereyan temin ediliyor vo 
böylelikle 1 milyon 400 bin dönümlük arazi su
lama sahası içine giriyor. 

Ancak bu Hidro - elektrik santrali yapılır
ken üç türbin nazarı dikkate alınmış fakat bu
gün ikisi yapılmış, birisi her nedense, ya dövi
zin başka sahada kullanılması yüzünden, yahut 
her hangi bir sebepten, bilmiyorum, yapılma
mıştır. Bu yüzden Bu şirkete iştirak etmiş olan 
Ceyhan'lılar elektrik cereyanından istifade ede-
miyecek bir vaziyettedir. Ceyhan bugün çok in
kişaf etmiş kazalarımızdan biridir. Üçüncü tür-
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binin de nazarı dikkate alınmasını bilhassa rica 
ederini. 

Arkadaşlarım, gerek Türk elemanlarının ve 
gerekse bu işi deruhde etmiş olan şirketin mun
tazam, ahenkli ve iyi çalışması sayesinde baraj 
teslim vâdesinden üç ay «evvel, yani önümüzde
ki Martta teslim edilecektir. Fakat, bilmiyorum 
hangi sebeplerden ileri geldi, yapılması lâzım-
gelen sulama kanallarının, sulama şebekesinin 
barajla birlikte, onunla muvazi olarak ele alınma
mış olması yüzünden şimdi şöyle bir paradok
sal vaziyet meydana gelmektedir. Baraj bitti, 
memlekete hayırlı olsun, fakat sulama kanalları 
yapılmadığı için sulama işleri uzun bir zaman 
sonraya kalacaktır. Zannediyorum ki Sayın Baş
vekilin ağzından işittim, memleketimizde inkişaf 
etmekte olan pamuklu sanayiinin 1957 senesinde 
mevcut iğ adedi1 bir milyonu bulacaktır. Bir iğ 
bir balya sarf ettiğine göre 1957 senesinde bir 
milyon balyaya ihtiyaç var demektir. Kaldı ki 
bugün Türkiye'nin istihsal ettiği pamuk 650 -
700 bin balya civarındadır. Şu halde öyle bir 
vaziyetle karşılaşıyoruz ki 1957 senesinde 
bütün mensucat fabrikaları harekete getiril
diği zaman dışardan memlekete 250 - 300 bin 
balya pamuk ithal etmek mecburiyetini duyacağız. 
Pamuksa gerek döviz bakımından gerek iç istih
lâki karşılamak bakımından bizim için çok ehem
miyetli bir mevzudur. Bu sebepten hükümetin 
bu sulama şebekesini bir an evvel' neticelendir
mesi, gerek memleket menfaatleri gerekse Çu-
kurovalrlarm menfaati iktizasındandır. 

Arkadaşlar; baraj bitti, güzel bir eser, he
pimiz memnunuz, hükümeti tebrik ederiz. An
cak bu barajın içinde 15 -16 köy vardır. Bu on-
binden fazla nüfus demektir. Bu insanlar evle
rini, köylerini, topraklarını tamamen terket-
mişlerdir. Bunlara ödenen 1,5 milyon liradır. 
Bu ev karşılığıdır. Toprak karşılığı olarak da 
3 milyon ödenmiştir. On beş milyonun üstünde 
ödenmesi icabeden miktar vardır. Bir seneden 
fazla bir zamandan beri bir milletvekili olarak 
üzerinde durduğumuz, mütaaddit temaslar yap
tığımız halde vekilden işittiğime göre tediyeye 
ancak yeni başlanabiliyor. Evini, köyünü, her-
şeyini terk etmiş, nafakasının peşinde koşan bu 
insanların bugün mâruz kaldıkları perişan va
ziyeti takdir buyurursunuz. Barajın itmamı ile 
bir tarafı sevindirirken diğer tarafı böyle mah
zun ve perişan bir vaziyette bırakmamak lâzım-
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dır. Vekil Beyden rica ederim, bu işi süratle 
neticelendirsinler ve mahzun ve mağdur olan bu 
vatandaşlarımızı bu suretle refaha kavuştursun
lar. 

REİS — Nafıa Vekili.* 
NAFIA VEKlLl MUAMMER ÇAVUŞOĞ-

LU (izmir) — Muhterem arkadaşım, sulama ka
nalları inşaatına daha evvel başlanması lâzımgel-
diği üzerinde durdular. Malûmâlinizdir ki, 
1 milyon 400 küsur bin dönüm araziden ibaret 
olan bu ovanın yalnız 205 bin dönüm kadar olan 
kısmı taşkın sahası dışında ve geri kalan 1 mil
yon 100 küsur bin dönüm arazi tamamen taşkına 
mâruz saha içindedir. Binaenaleyh, taşkına mâ
ruz olan bu sahada taşkınlardan tamamen korun
madıkça sulama kanallarının açılmasına madde
ten imkân yoktur. Sulama kanalları açıldığı tak
dirde, bunlar ilk feyezanda dolacak ve bir işe ya
ramaz hale gelecektir. Nitekim 1952 de bunların 
projeleri hazırlanırken yani bu kısmın amenej-
man plânı yapılırken bütün bunlar düşünülmüş 
ve, demin arz ettim,, 1956 dan başlıyarak 1961 de 
bitirilmek üzere 1 milyon 400 bin dönüm arazi
nin sulanmasıs.bir plâna, bir programa bağlan
mıştır. Esasen 1 milyon 400 bin dönüm arazinin 
henüz sulamaya alışmamış bir halk kitlesine bir
den bire açılmış olması da doğru olamazdı kana
atindeyim. Muhakkak bir alışma devresinin geç
mesi zaruri bulunmaktadır. 

İkinci kısım, gene muhterem arkadaşımın be
yan buyurdukları hidro-elektrik tesisine gelince: 
Hakikaten bunda haklıdır. Bütün barajdaki sant
ral kısmı esasen 3 türbinli jeneratör için tesis 
edilmiş bulunmaktadır. Biz senede 284 milyon 

i kilovat saat enerji üretecek olan bu tesisi, arka
daşımızın söylediği seviyeye getirmeye çalışaca
ğız efendim. 

5. —• Manisa Mebusu Muammer Alakant'an, 
örfi îdare Kumandanlığı tarafından kapatılan 
gazetelere dair sualine Millî Müdafaa Vekâleti 
veküi Semi Ergin'in şifahi cevabı (6/129) 

RElS — Suali okuyoruz efendim. 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Aşağıdaki hususların Sayın Millî Müdafaa 

Vekili vekili tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılmasını arz ve rica ederim. 

1. örfi idarenin Yüksek Meclisçe kabulü-
I nü hemen takibeden günlerde izmir'de Sabah 
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Postası, Ankara'da Ulus gazeteleri ile Ulus'un ı 
yazısını iktibas eden bâzı gazeteler örfi İdare 
Kumandanlığının emir ve talimatına aykırı ha- ' 
reket ettikleri mucip sebebi ile mezkûr kuman
danlık tarafından kapatılmıştır. Bu iki gazete
nin kapatılmasını mucibolan yazılar nelerdir? 

2. örfi İdare Kumandanlığının gazetelere 
verdiği emir ve talimat nelerdir? Yukardaki fık- ı 
rada sorulan yazıların bu talimatın hangi mad- I 
desine mugayereti görülmüştür? I 

3. İkinci defa kapatılan Ulus ve aynı za
manda seddolunan Zafer gazetesinin bu tali
mata aykırı yazıları nelerdir? Talimatın hangi 
maddesine aykırı görülmüştür? 

4. Bu ikinci kapanış kararındaki Ulus ve I 
Zafer gazeteleri imtiyaz sahiplerinin Türkiye'
nin hiçbir yerinde gazete çıkaramıyacakları 
hakkındaki hüküm Türklerin Anayasa hakları
na aykırı değil midir? Ve örfi İdare Kuman- j 
daldığının kendi mevzuunun dışına çıkması sa- | 
lâhiyetini siyaseten kötüye kullanması değil i 
midir? I 

5. örfi İdare Kumandanlığının hareket ve I 
kararlarından mütevellit siyasi mesuliyet Millî I 
Müdafaa Vekiline mi aittir? Değilse hangi ma- I 
kama aittir?. I 

16 . XI . 1955 
Manisa Mebusu I 

Muammer Alakan t 

REİS -— Buyurun Millî Müdafaa Vekili. 
MİLLİ MÜDAFAA VEKÂLETİ VEKİLİ 

SEMİ ERGİN (Manisa) — Manisa Mebusu 
muhterem Muammer Alakant'm, suallerine ar
zı cevabediyorum. 

1. Örfi İdare Kumandanlığının 10 . IX . 
1955 tarihli ve 4 sayılı tebliği gazetecilere ve 
matbuata ait bulunmaktadır. Bu tebliğde şöyle 
denilmektedir : 

a) örfi İdarenin ilânından beri matbuatı
mızın gösterdiği ağırbaşlı neşriyattan dolayı 
teşekkür ederim. 

b) Matbuatımızın neşriyatının ağırbaşlılık | 
vasfı devam ettikçe sansür koymak, kapatmak 
gibi tahditler yapmıyacağım. 

e) Gazeteler normal zamanlarda olduğu gi
bi bir defa çıkarılacaktır. 2 nci ve 3 ncü ilâve 
baskı ve ilânlar yasaktır. 

e) Matbuatça tevsikine imkân bulunmıyan, 
işitme, tahayyül etme, hissetmeye dayanan neş- j 
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riyat örfi İdarenin mevzularma temas ettiği 
takdirde sorumlular bugünün şartlarına göre 
kanuni muameleye tâbi tutulacaklardır. 

d) Matbuatımızın örfi İdarenin işlerini 
iğlâk etmeye yol açacak hareket tarzına teves
sül etmemelerini rica eden hükümleri ihtiva et-

» 
mektedir. 

I I - 19 . IX . 1955 tarih ve 11761 sayılı Ulus 
gazetesinde ismet inönü imzalı ve (Çetin imti
han) başlıklı yazının muhtevası ve bilhassa bu 
yazının son kısımlarındaki (icra Vekilleri sık 
sık değişiyor, Meclisin murakabesi fiilen değiş
miştir. Örfi İdarenin temas ettiği mercilerin mü
temadiyen değişmesi umumi dikkatten uzak ka
lamaz.) yolundaki ifadesi örfi idarenin her tür
lü murakabeden azade ve keyfî bir rejim halin
de devam edeceği zannmı zihinlerde husule ge
tirici mahiyette telâkki ve yukarda arz edilen 
dört numaralı tebliğe aykırı görülerek örfi ida
re Kumandanlığının kanunen haiz bulunduğu 
salâhiyete istinaden Ulus ve bu makaleyi ikti
bas etmiş bulunan diğer gazeteler de kapatıl
mıştır. 

III. - ikinci defa kapatılan Ulus ve Zafer ga
zeteleri örfi idare Kumandanlığmca neşrolu
nan her hangi bir tebliğe aykırılıktan dolayı 
değil, ancak orduyu karşılıklı olarak dahilî si
yasete karıştırmalarından ve ordunun ve ku
manda makamlarının dahilî siyasete mütemayil 
gösterilmiş olması keyfiyetinin örfi idare reji
minin devamı içinde mahzurlu görülerek 3832 
sayılı Örfi idare Kanununun üçüncü maddesi
nin dört numaralı bendindeki mutlak salâhiye
te istinaden kapatılmışlardır, örfi idare, şahıs 
ve ikametgâh masuniyetlerinin, matbuat, mürse-
lât, cemiyet, şirket hürriyetlerinin muvakkaten 
takyidi veya taliki demek olduğuna göre ikamet
gâhları örfi İdare mıntakaları içinde bulundu
ğu müddetçe kapatılan gazetelerin sahip ve me
sul müdürlerinin Türkiye dâhilinde gazete çıkar
mamaları da bu mülâhazaya istinadetmektedir. 

Tebliğdeki : «Türkiye dâhilinde gazete çıkar
mamaları» keyfiyetinin ancak bu suretle anla
şılması icabeder. 

Bu itibarla da bir salâhiyet tecavüzü mevzuu-
bahs bulunmamaktadır. 

4. örfi İdare Komutanlığının hareket ve 
kararlarından mütevellit siyasi mesuliyet devle
timizin hukuki bünyesinin mütalâası ile birlikti1 
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Örfi İdarenin ilânına Büyük Millet Meclisinin 
tasdik hakkı baki kalmak şartiyle umumi veya 
mevziî olarak icra Vekilleri Heyeti salahiyetli 
bulunduğu nazarı itibare alınırsa Örfi İdare Ko
mutanlığının hareket ve kararlarından mütevel
lit siyasi mesuliyetin de İcra Vekilleri Heyetine 
raci bulunduğunu kabul etmek iktiza eder. 

REİS — Muammer Alakant, 
MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Muh

terem arkadaşlarım, bu sual takririmi Büyük 
Millet Meclisinin açılmasını hemen takibeden 
günlerde vermiştim. Büyük Millet Meclisi ekseri
yetini teşkil eden arkadaşlarımızın vicdanlarında 
da benim gibi bir hukuki nehcin fena tatbik edil
mesinden mütevellit derin bir elem ve ıstırap 
bulunduğu kanaatini taşıyorum. Ve bugün de 
aynı kanaati muhafaza etmekteyim. Takririn ve
rildiği tarih de göstermektedir ki bu takriri ver
meye sevk eden şey, yalnız «hukuki vicdanımda 
hâsıl olmuş olan bir ıstıraptır, her hangi muha
lefet taktiği münakaşası mevzuubahs olmamıştır. 
(Gürültüler) Şimdi Sayın Semi Ergin- arkada
şımızın vermiş olduğu cevaplar ne hukuk hüküm
lerine uygundur ve ne de Anayasa hükümlerine 
muvafık düşmektedir. Evvelâ verdikleri cevapla 
Idarei Örfiye Kumandanlığının gazetelere yap
mış olduğu tebliği tam olarak söylememişlerdir, 
zannediyorum. Bize söylemiş oldukları tebliğ Ör
fi İdare Komutanlığının resmen gazetecilere yap
mış olduğu bir tebliğdir. Belki kendileri Millî 
Müdafaa Vekâletine yeni gelmiş oldukları iyin 
esas tebliğ kendilerine tevdi edilmemiş bulun
maktadır. Şimdi Idarei Örfiye Komutanlığının 
gazetecilere vermiş olduğu tebliğlerin bir kısmı
nı sizlere okuduğum zaman sizler de bunların 
nasıl Idarei örf iyenin mevzuu dışında olduğunu 
ve birçoklarının da tamamen takdirî ve keyfi 
olduğunu ve bir vatandaşın mesul olabilmesi 
için suçların evvelce tesbit edilmiş bulunması 
yolundaki kanuni esasların dışında olduğunu 
tesbit etmiş olacaksınız. 

örfi İdare Kumandanlığının 10 Eylül 1955 
tarihinde gazetecilere vermiş olduğu direktif şun
lardır : 

1. Büyük Millet Meclisi müzakereleri halkı 
heyeeanlandıracaksa neşreâilmiyecektir. 

Halbuki Büyük Millet Meclisi müzakereleri
nin harfiyen neşredileceği Anayasanın sarih 
hükmüdür. Büyük Millet Meclisi azaları hangi 
nevi müzakerelerin halka ilân edilmiyeceğini 
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kendileri takdir ederler. Büyük Millet Meclisi muh
terem azaları buradaki müzakerelerinin hangi
lerinin neşrinde memlekete mazarrat hâsıl ola
cağını kendileri bilirler. Ve böyle hallerde ya 
bu müzakerelerin neşredilin enıesine karar verir
ler veyahut gizli bir celse ile müzakereleri ha
fi tutarlar. 

Şimdi, milletin tanı hâkimiyetini uhdesinde 
tecelli ettiren Büyük Millet Meclisinden ziyade 
memleket menfaatlerini müdrikmiş gibi Anaya
sanın sarih hükmü hilâfında Idarei Örfiye Ku
mandanının bu şekilde bir emir vermesi Anaya
saya da, kanuna da aykırıdır, hiç olmazsa siya
si mesuliyeti mucip bir haldir. (Sağdan, bravo 
sesleri). 

ikinci madde : Kargaşalık, darlık çıkarma
sı ihtimali olan haberler, yazılmıyacak. 

Kargaşalığı anladık, fakat darlık gibi tama
men iktisadi mevzu telâkki edilen bir mesele
nin gazeteler tarafından yazılmaması hakkında 
hüküm vermesi Örfi idare Komutanlığının ta
mamen kendi mevzuu dışına çıkmış olması de
mektir. örfi idareyi niçin kabul ettik? örfi ida
re niçin ilân edilmişti? Gaye ne idi? Neden doğ
muştu, neler yapacaktı? 

Bildiğiniz elîm hâdiseler, mal sahipleri aley
hine, Rumlar aleyhine tahrip ve yağmaya ben
zer hâdiseler vukubulnıuş bu hâdiselerde mille
tin iki ayrı dine fakat aynı millete mensup un
surları arasında düşmanlık tevlidedebilecek ve 
o zamanda dostumuz, ve şimdi müttefikimiz bu
lunan Yunanistan'la Türkiye arasında düşman
lık yaratacak hâdiseleri, her nevi çapulculuk ve 
komünist tahriklerini önlemek ve Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanununun vaz'ettiği esaslar 
dairesinde, bu gibi hareketleri yapanların bir an 
evvel meydana çıkarılması ve yağma edilen mal
ların meydana çıkarılması, komünist olanların 
meydana çıkarılması ve bunlardan başka bu şe
kilde Türk Milleti için de Ortadoks ve Müslüman 
olan kitleler arasında düşmanlık yaratılmaması, 
Yunanistan'la Türkiye arasındaki mevcut dost
luk ve ittifakın bozulmaması... gayesi iledir ki, 
tdarei örfiye ilân edilmiş ve Büyük Millet Mec
lisince kabul edilmiştir. Binaenaleyh, Idarei ör-
fiyenin tasarruflarının tamamen bu mevzular 
içinde bulunması icabederdi. Biz üç vilâyette 
Idarei Örfiye ilân etmekle Türk Anayasasını 
kaldırmadık, Türk Ceza Kanunu, Matbuat Ka-



I : İT 81.1! 
imim, Cemiyetle* Kanunu, îçtimaatı Umumiye 
Kanunu ilga edilmedi. îdarei örfiye Kumandan
lığının îdarei örfiye Kanununun kendisine ver
miş olduğu salâhiyetlerini bu mevzu dâhilinde 
istimal etmesi ieabederdi. 

Beşinci madde, memleketimizin her hangi 
köşesinde olursa olsun, parti münakaşaları ya-
zılmıyacaktır. 

Demin arz ettiğim hususların içine bu da gir
mektedir. Parti münakaşaları yazilmıyacaktır. 
Dediğim gibi, Cemiyetler Kanunu meriyettedir, 
îçtimaatı Umumiye Kanunu meriyettedir, Ana
yasa meriyettedir. 

Bunun bir de 9 ncu maddesi vardır ki, işte 
bunu bir milletvekili olarak ben ifsja etmekten 
ejeMnirfim, zira millî menfaat bundan büyük za
rar görür. Nasıl olur da bir örfi idare Komuta
nı dokuzuncu maddede muharrer olan direktifi 
matbuat müntesiplerine verir ve dokuzuncu 
madde ile, matbuat müntesiplerine bir direktif, 
bir talimat verdiği zaman bundan bütün ecnebi 
matbuatın, ateşeleri, bütün ecnebi ajanlarının 
bundan haberdar olacağını düşünmez! Hususi 
olarak bunu sorarlarsa Ş'emi Ergin arkadaşımı
za arz ederim, hakikaten hayret edilecek, bir 
insanı hakikaten hayrete olduğu kadar teessüre 
gark edecek bir direktiftir. (Oku oku sesleri.) Oku
yamam, arz ettiğim gibi tamamen millî menfaat
lere aykırı şekilde mühim bir hususun burada 
ifşası demek olur. Böyle telâkki etmekteyim. 
(Çok mühim mi, çok mühim mi? sesleri.) 

RE IS — Müsaade buyurun efendim, karşı
lamayın. 

MUAMMER ALAKANT (Devamla) — Şim
di bu talimata Heyeti öelileniz muttali oldu. 
Bunun haricinde Semi Ergin arkadaşımızın da 
buradaki mâruzâtına Heyeti Celileleri keza mut
tali oldular. Kapanmış olan gazetelerin neşri
yatında bu verilmiş talimat ve direktiflere mu
gayir hiçbir cihet yoktur. 

Arkadaşlar, Ceza Hukukunun en başındaki 
müeyyidelerden bir tanesi, bir vatandaşa her
hangi bir ceza verilebilmesi için o cezanın evvel
ce kanunda vaz'edilmiş olması lâzımdır. îdarei 
örfiye Kumandanlığının her hangi bir kimse hak
kında tenkil hareketinde bulunabilmesi için mu
ayyen direktiflerin vaz'edilmesi ve vatandaşların 
ancak bu direktif ve emirlere ve taliimata aykırı 
hareket ettikleri takdirde tecziye edilmeleri lâ-
zımgelir, 
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Şimdi izmir'de çıkan Sabah Gazetesi İzmir 

Valisi değişecektir, diyor. îdarei örfiye Kuman
danının tebliğinde de böyle yazılmaktadır : 
«izmir Valisinin verdiği cevabı müstehziyane 
bir eda ile dercettiği için Sabah Gazetesini ka
pattım» diyor. 

Ulus Gazetesinde Sayın inönü tarafından ya
zılmış bir makale vardı. O makale bir muhalefet 
liderinin istiyebileceği taleplerin asgarisini muh
tevi idi, Büyük Millet Meclisinin tatil zamanın
da toplanmasını istiyordu. Bir muhalefet lideri 
bunu istiyebilir. (Sağdan, bravo sesleri) Hat
tâ eğer muhalefetin adedi mürettebi Büyük Mil
let Meclisinin üçte biri nispetinde olsaydı, 160 -
170 milletvekilleri olsaydı Büyük Millet Mec
lisini toplıyabilirlerdi, bu onların kanuni 
haklarıydı. Ama muhalefet milletvekilleri
nin heyeti umumiyesinin dahi bugün 160 -
170 e baliğ olmaması, memleketin hakikaten 
Büyük Millet Meclisinin vücuduna ihtiyaç his
settiği buhranlı zamanlarda dahi B. M. Mecli
sini toplamaya mâni teşkil etmektedir. Arz etti
ğim gibi, ben bunu Büyük Millet Meelisinin top
lanmasının akabinde tevdi etmiştim. Ve öyle ümit 
ediyordum ki, o zaman hükümet bumu görecek, 
muttali olacak ve Büyük Millet Meclisi ekseriye
tini teşkil eden birçok arkadaşların da bu şekilde 
toplanma hürriyetine, matbuat hürriyetine mu
halif olan hareketler karşısında duydukları bir 
ıstıraptan haberdar olacak ve binnetice bu şekil
deki hareketlere müsaade etmiyecekti. Maalesef 
bu takrir hükümette durur ve Meclis onun ceva
bını beklerken gene son zamanlarda Vatan ve 
Dünya gazetelerini kapattılar ve bu arkadaşlar 
Dördüncü Menderes Hükümeti zamanında ol
muştur. îdarei örfiye Kumandanlığının bu ga
zete sahiplerinin Türkiye'nin hiçbir yerinde ga
zete çıkaramıyacakları hakkındaki hüküm, îdarei 
örfiye Kanununun îdarei örfiye Kumandanlığı
na vermiş olduğu salâhiyetler dışındadır. îdarei 
Örfiye Kanunu, îdarei örfiye Kumandanlığına 
muhtelif salâhiyetler vermiştir. Bu salâhiyetler 
arasında ancak sansür koymak, icabında gazete 
kapatmak gibi maddeler mevcutsa da îdarei ör
fiye Kumandanlığına verilmiş olan salâhiyetler
de Anayasanın Türk vatandaşlarına bahşetmiş 
olduğu gazete açmak, gazete neşretmek hakkını 
ııezeden hiçbir müeyyide yoktur. Bir vatandaşın 
ne gibi sebeplerle gazete çıkaramıyacağı mevzuat
ta vardır, ancak ağır hapse ve buna benzer ağır 
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cezalarla mahkûm olmuş kimseler gazete çıkar
maktan men edilmiştir. îdarei örfiye Kuman
danlığının bunu yapmaya hak ve salâhiyeti yok
tur. Sayın Semi Ergin'in henüz başlamış olduk
ları Millî Müdafaa Vekilliklerinin ilk gününde 
burada îdarei örfiye Kumandanlığının «Zafer 
ve Ulus gazeteleri sahiplerinin bundan böyle 
Türkiye'nin hiçbir yerinde gazete çıkarımya hak
ları yoktur. Gazete çıkarmaktan men edilmişler
dir.» şeklindeki kararı Anayasanın ruhuna uygun 
olarak telâkki etmeleri, dünkü Adliye Encüme
ninin sözcüsünün bu şekildeki bir telâkkiyi bw-
rada ifade etmeleri cidden bende yarın için te
reddüt ve endişeler uyandırmaktadır. (Sağdan 
bravo sesleri, alkışlar) 

REÎS — Müddet tamamdır efendim. 
MUAMMER ALAKANT (Devamla) — Bir 

cümle ile bitirmeme müsaade eder misiniz?. 
REÎS — Cümlenizi bitiriniz. 
MUAMMER ALAKANT (Devamla) — Şim

di arkadaşlar; bu gazeteler Vatan ve Dünya ga
zeteleri 4 ncü Adnan Menderes Hükümeti zama
nında kapatılmıştır. D. P. adına konuşan sayın 
arkadaşımız D. P. milletvekillerinin vatandaşla
rın hak ve hürriyetlerini koruma hususunda bü
tün diğer milletvekilleri kadar hassas ve titiz ol
duklarını, hürriyet bayrağını... 

REÎS — Bunlar sadet harici. Muammer Bey. 
MUAMMER ALAKANT (Devamla) - Gaze

teleri kapatmak Dördüncü Adnan Menderes Hü
kümetinde vâki olmuştur. Bizim temennimiz şu
dur ki, muhterem arkadaşlarım, hakikaten sayın 
Bahadır Dülger'in söyledikleri gibi, B. M. Mec
lisi azasının büyük ekseriyeti, vatandaşların hak 
ve hürriyetlerini korumak hususunda vermiş ol
dukları sözü fiilen yerine getirsinler. Hürriyet 
bayrağını memlekette yalnız bizim taşımamız gi
bi hakikaten bize ıstırap vermiş bulunan, ver
mekte olan büyük ve mesuliyetti bir vazifeye 
kendileri de iştirak etmek suretiyle yükümüzü 
hafifletsinler. Bunu can ve gönülden temenni et
mekteyim, fiilen bunu ispat etmelerini beklemek
teyim. (Sağdan alkışlar) 

REÎS —• Sual cevaplanmıştır. 

6. — Seyhan Mebusu Mehmet (Jna>ldı'nın, 
zirai mücadele kanunu lâyihasının hazır olup 61-
madiğfina, Çukurova'da drenaj kanalları ile 
toprak tahlilinin ne zaman yapılacağına ve Ada
na'da Akala tipinden daha iyi vasıfta bir pamuk 
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yetiştirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sualine Ziraat Vekili Esat Budakoğlu'nun şifahi 
cevaplan (6/131) 

REÎS — Nafıa Vekili, Cavid Oral'ın sualini 
cevaplandırırken Mehmet Ünaldı arkadaşnnızm 
da bir sualine temas etmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Reisliğine 

Aşağıdaki sorularımın Ziraat ve Naûa Vekil
leri tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
saygı ile rica ederim. 15 . IX . 1955 

Seyhan Mebusu 
Mehmet Ünaldı 

1. İki seneden beri hazırlanmakta olduğunu 
söylenti halinde duyduğumuz Zirai Mücadele Ka
nunu halen hazır mıdır? Hazır ise Büyük Mec
lise sevk edilmiş midir? Edilmemiş ise ne zaman 
edilecektir! 

2. Çukurova'da gerek sulama ve gerek top
rağın rutubetini alma için lüzumlu olan drenaj 
kanalları ne zaman yapılacaktır? 

3. Çukurova'da suni gübre tatbikatına gi
dilebilmesi için toprak tahliline ve ovanın kar
tografik haritasının yapılmasına ne zaman baş
lanacaktır? 

4. Akala tipi pamuk bölgenin iklim ve top
rak şartlarına intibak edemediği için mi, yoksa 
cinsiyetine has bir vasıf noksanından mı her se
ne düşük randıman vermektedir? Akala ilâniha-
ye Adana'da ekilmeye mecbur kalınacak bir pa
muk tipi midir? Yoksa daha iyi vasıfta bir pa
muk çeşidi bulmak için çalışılıyor mu? 

5. îki sene önce Mısır'a gönderilen heyetin 
dönüşünde pembe kurtla mücadele babında her 
çırçır fabrikasına bir sterlizasyon cihazı konul
ması karar altına alınmış olduğu halde neden bu 
karara riayet edilmemiştir?. 

ZİRAAT VEKÎLÎ ESAT BUDAKOĞLU (Ba
lıkesir) — Muhterem arkadaşlar; Seyhan Me
busu Mehmet Ünaldı arkadaşımızın Vekâletime 
tevcih ettiği suallere sırasiyle arzı cevap edi
yorum. 

1. Zirai Mücadele ve Karantine kanun lâ
yihası bugünkü ihtiyaçlara cevap verecek şekil
de hazırlanmış ve mütalâaları alınmak üzere 
vekâletlere gönderilmiş bulunmaktadır. Müta
lâaların gelmesini mütaakıp derhal Yüksek 
Meclise takdim edilecektir. 
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2. Seyhan Barajının ikmalinden sonra su

lanabilecek olan Yüregir ovasında sulu ziraat 
yapılabilmesi drenaj, gübreleme ve zirai işletme 
plânlarına esas olacak detaylı toprak ve diğer 
zirai etütlerine Mayıs ayı sonunda başlanmıştır. 
Bu maksatla bu ovada 15 toprak teknisiyeni ve 
bir de Amerikalı toprak mütehassısı çalışmak 
tadır. 

Bu çalışmalar sırasında alınan toprak numu
neleri Ankara'daki Toprak ve Gübre Araştırma 
Enstitüsüne gönderilmekte ve tahlilleri yapıl
maktadır. Bu etüt ve toprak tahlilleri bitti
ğinde ovanın kartografik haritası da çıkarılmış 
olacaktır. 

3. Akala cinsi pamuğun yurdun bir kısım 
bölgelerine nazaran Çukurova'da noksan ran
dıman vermesi bu pamuk cinsinin Çukurova'
nın iklim şartlarına intibak edememesinden zi
yade kuru olarak ziraat yapılmış olmasından. 
ileri gelmektedir. 

Bununla beraber, akala pamuğundan elde 
edilen randıman aynı şartlarla ziraat yapan 
dünyanın diğer bölgelerinden aşağı bulunma
maktadır. Kuru ziraate devam edildiği müddet
çe akala cinsinin birçok vasıfları bakımından 
Adana için en müsait bir pamuk cinsi olduğu beş 
seneden beri yapılan denemelerle tesbit edilmiş 
bulunmaktadır. Bununla beraber akala ilâniha-
ye Adana'da ekilecek yegâne pamuk cinsi de
ğildir. Ovada sulama tatbikatına başladıktan 
sonra vasıfları bakımından üstünlük gösteren 
çeşitlere geçilebilecektir. Çukurova'da sula
ma ve kurutma işinin halli ile beraber pamuk
lara kimyevi gübre verilmesine de başlanacak
tır. 

4. Filhakika iki sene evvel Mısır'a gönderi
len heyetin verdiği rapor üzerine her çırçır fab
rikasına bir sterlizatör konulması kararlaştırıl
mış ise de, dünya piyasalarında çeşitli sterliza
tör aletlerinin mevcut bulunması evvelemirde 
bunlar arasından memleket şartlarına en uygun 
olanının seçilmesini icabettirmiş ve bu maksatla 
Nazilli ve Adana'daki Zirai Araştırma enstitü-
lerine üç çeşit alet getirilip tecrübeye alınmış
tır. 17 . XI . 1956 tarihinde mütehassıslarımızın 
iştiraki ile yapılan son toplantıda tecrübe neti
celerine göre ataheri tipi aletin en uygun oldu
ğu ve bâzı parçaların hariçten getirilmek şar-
tiyle memleket dâhilinde yapılabileceği kanaa
tine de varılmıştır. Ve bunlardan 15 adedinin 
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mevsime yetiştirilmek üzere ve ilk parti olarak 
sipariş hazırlıklarına başlanmıştır. 

MEHMET ÜNALD1 (Seyhan) — Muhterem 
arkadaşlar, evvelâ sorularımıza cevap vermek 
lûtfunda bulunan Vekil arkadaşlarıma teşekkür 
ederim. Bizim Çukurova'nın bir dostu vardır 
arkadaşlar, Ziraat Bankası. Bir de düşmanı var
dır o da Ziraat Bankası. Dostu olan Ziraat Ban
kası, muhtelif kredi kanallarından çiftçimize 
para verir; düşmanı da verdiği bu parayı geri 
ister. Bu, hep böyle görünür ve böyle zannedi
lir arkadaşlar. Halbuki bu görüş ve görünüş 
hatalıdır ve bu hata devam eder gider. Bizim 
de yaramız, tabiatiyle ne sarılır ne de kapanır. 
Bizim çiftçimiz feryat eder, Ziraat Bankası bor
cumuzu tecil etsin, taksitlere bağlasın diye. Zi
raat Bankası feryat eder, Adana çiftçisi borcunu 
ödemekten kaçıyor, diye. Her ikisi de doğru de
ğildir arkadaşlar, îşte Ziraat Bankası ile çiftçi 
arasındaki bu münasebeti halletmenin yolunu 
bulmak bize düşüyor. Bu da Adana'da pamu
ğun dönüm bağına verdiği 30 - 40 kiloyu 100 ki
lonun üstüne çıkarmakla kabil olacaktır. Benim 
sual takririm de bu esasları ihtiva etmektedir. 
önce dranaj kanalları mevzuunda konuşmak is
tiyordum, fakat arkadaşım Cavid Oral'm sual 
takririnde bu da mündemiç olduğu ve benim 
sualimi itmam ettiği için dranaj kanalları mev-
zuundan vazgeçiyorum. Arkadaşların, ismi 
üzerinde, Çukurova'da yağan yağmurlardan su 
birikintileri hâsıl olur. Bu su birikintilerini bo
şaltmak lâzımdır. Taban suyu denilen bu sular 
pamuğun verimi üzerine menfi tesirler yapıyorı 
esasen bu sular yukarı seviyededir, pamuk mev
simine iyi gelmiyor. îşte bu drenaj kanallarının 
yapılması sulama kanallarının yapılmasından 
sonra olacağı için ve bu mevzuda Sayın Nafıa 
Vekili arkadaşımız beni tatmin edici cevap ver
diğinden dolayı şahsan mutmainim. Ancak ben 
arkadaşım gibi bunun kısa zamanda yapılma
sını değil, hiç değilse şu beş senelik programın 
aksamadan tatbik edilmesini rica ediyorum. Bil
hassa bunun üzerinde durulsun. 

Muhterem arkadaşlar, Adana'da pamuk su
suz ekilir, onun için de pamuk randımanı az 
olur. Derhal şunu da ilâve edeyim ki randıman 
düşüklüğü yalnız bundan ileri gelmez. Adana'da 
pamuğa musallat olan birtakım kurtlar vardır 
ve bizim ovada bunların 9 çeşidine rastlanmak
tadır. Yeşil kurdundan tutun da kıllı kurduna 
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kadar her çeşit mevcuttur. Halbuki başka yer
lerde bunların ancak iki veya üç çeşidine tesa
düf edilir. Halbuki bizde bunun her sene üç, 
dört çeşidi mutlaka bulunur. Pamuk müstahsıl-
larımız bunlardan büyük zararlara uğramakta
dırlar. Bu sene gördüğümüz zarar ise 30 - 40 
milyon lira tahmin edilmektedir. Binaenaleyh 
yara büyüktür. Bu yaranın üzerine parmak bas
mak lâzımdır. Ancak bu parmak basma keyfiye
ti mücadele kanunu ile olacaktır. Bir müeyyide
ye bağlanacak, aksi takdirde kimse buna riayet 
etmiyecektir. 

Arkadaşlarım, her sahada zarar ika eden 
muhakkaktır ki o zararı tazminle mükellef kılı
nır. Halbuki ziraatte böyle değildir. Ben tarla
mı ekerim, mahsulümü yetiştiririm, mücadelemi 
tamamlarım, fakat yanımdaki komşum yapmaz
sa, ben onun bu ihmalinden zarar görürüm, lâkin 
bu zararımı ona tazmin ettiremem. Binaenaleyh 
bunu kanuni bir müeyyideye bağlamak ve her 
çiftçiyi bu mücadeleyi yapmaya mecbur tutmak, 
bu işte en esaslı bir hüküm olacaktır. Biz müca
deleyi birkaç safhada yaparız. Evvelâ tohum 
üzerinde, sonra nebat üzerinde, en sonra da bu 
nebatın bakiyesi üzerinde. Tohum üzerinde yapı
lan mücadele fabrikalarda başlıyor. Bugün biz 
dünya pamuk istihsalinde mühim denebilecek bir 
yer işgal etmiş olmamıza rağmen, bizden daha 
geri bir usulle pamuk ziraati yapan memleket 
dünyada âdeta kalmamıştır. Bugün Mısır'da, Su
riye'de dahi hiçbir pamuk sterlize edilmeden pi
yasaya çıkarılmamaktadır. Bu sterlizasyon için 
çare düşünmelidir. Bizde de bu sene bu yola gi
dilmiş ise de ancak bu beni tatmin etmiyor, Sa
yın Vekilin dediği gibi, ancak 15 tane fabrikada 
bu iş yapılmaktadır. 135 fabrikadan 15 tanesinin 
sterlizasyona tâbi tutulması kâfi değildir. Bugün 
aynı usul, aşağı yukarı bir az farkla, tatbik edi
lerek fümigasyona tâbi tutulmaktadır. Bunun 
bir kısmını çiftçi ekiyor, bir kısmını da ekmiyor, 
aldığı tohumu başka tarafa satıyor, ondan sonra 
da tarlaya yemeklik tohumları ekmeğe çalışıyor. 
Bu yüzdendir ki, müspet bir netice elde edilmi
yor. 

Toprak tahliline geçiyorum arkadaşlar, 
Toprak tahlili hakikaten başlamıştır ve Ada

na'da müspet bir şekilde devam etmektedir. An
cak bu faaliyet ovanın umumi karakterini tâyin 
edecek mahiyette oluyor. Oradan muhtelif yer- | 
lerden toprak numuneleri alınıp Ankara'ya geti- | 
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I riliyor ve burada tahlil yapılıyor. Gerçi bu tür

lü çalışma ovanın umumi toprak karakterini tâ
yine yarıyorsa da hususi karakteri bakımından 
faydalı olmuyor, bunun da yapılması iktiza eder. 
Çünkü benim tarlamın toprağı, ovanın umumi 
karakterinden ayrı bir karakter arz edebilir. Bi
naenaleyh, ben teşkilâta müracaat ettiğim zaman, 
teşkilâtın benim toprağımın da tahlilini yapması 
daha faydalı olur. Bunun için Adana'da bu nevi 
hususi toprak tahlillerini yapacak, küçük mik
yasta. bir lâboratuvar kurulmasını hassaten rica 
ederim. 

Arkadaşlarım, pamuk ekiminde tohumun çok 
büyük rolü vardır Biz Türkiye'de yalnız Akala 
tipi pamuk ekmeye mecbur kalıyoruz, daha doğ
rusu mecbur tutuluyoruz. Bunun dışında her 
hangi bir tip ekildiği zaman, kanun vardır, mah
sul hangi safhada olursa olsun, mahsulün derhal 
imha edilmesi mecburiyeti vardır. 

Fakat ben Ziraat Vekili arkadaşımıza ifşa 
edeyim ki, bu Akala tipinin dışında bâzı tohum
lar memlekete girmektedir, çiftçi mecburen Aka
ladan gayrı düşük randımanlı, tiplere gitmek is
temektedir, hattâ bunların dışında Teksas, Ko-
ker dedikleri tipler vardır, şayet arzu ederlerse 
Vekil Beye bunları kimlerin tecrübe etmekte ol
duklarını, isimlerini verebilirim. 

Bu koker tipinin, Akala tipinden çok üstün 
olduğunu söylemektedirler. Hattâ daha ileri gi
derek o yüz verirse, öbürünün 200 - 400 vere
ceğini iddia etmektedirler. 

Şimdi biz memleketimizde dünya piyasala
rından uzaklaşacak bir vaziyette pamuk istihsa
lini artırmak yoluna girmişiz. Yani ileriki sene
lerde, arkadaşımızın da işaret ettikleri gibi, pa
muk istihsalimiz dokuma fabrikalarımıza kâfi 
gelmiyecektir. Binaenaleyh memleketin muhtelif 
bölgelerinde, pamuk ekimi yapan bölgelerde muh
telif tiplerin tecrübe edilmesi zaruridir. Bizde İz
mir, Antalya, Adana, Hatay, Elâzığ, Malatya ve 
İğdır bölgelerinde pamuk ekiliyor. Bunun* dışında 
pamuk eken yerler hepsi Akala ekiyor. Yalnız 
numara farkı vardır. 1300 veriyor, 1400, her 
neyse.... 

Arkadaşlar, bir insanın ismi Türkiye'nin 
muhtelif yerlerinde muhtelif şekillerde telâffuz 
edilmektedir. Ahmet, Ahmat, Ehmet... Akala
nın, değişik iklim karakteri arz eden bölgeler
de ekilmesi mecburi tutulmamalıdır. Hattâ bu
gün pamuk üzerinde çalışan iki tane pamuk ıs-
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lah istasyonu vardır. Meselâ izmir ıslah istasyo
nunun pamuk üzerinde çalışarak elde ettiği bir 
tipi, İğdır'daki müstahsil alıp ekmeye mecbur 
edilmektedir. Böyle şey olmaz arkadaşlar. Hiç 
değilse ıslah istasyonları müstakilen çalışmalı ve 
o mıntakanm iklim şartlarına uyacak tipleri 
bulmalıdır. Adana bugün Nazilli'den her sene 
pamuk tohumu alır, bunu her sene almak zorun
da kalmaktadır, çünkü bu sene getirilen tohum 
ertesi sene dejenere olmaktadır. 

Bizde bir şey daha var arkadaşlar; pamuk 
ıslahı tohum üzerinde yapılan seleksiyonla ya
pılmaktadır. Bu da yanlıştır. Çünkü bir tohu
mun vasfının hakkiyle tâyin edilebilmesi ancak 
elyafının gözle görülmesiyle mümkündür. Bina
enaleyh köklü tâbir edilen şekliyle tohumun ıs
lahına gitmelidir. Yalnız çiğit üzerinde ıslahat 
yapmak yanlış bir yoldur. 

Bir de mücadele mevzuunda noksan bıraktı
ğım bir hususa geliyorum ki, bu da ilâçtır. Bu
gün Türkiye'de pamuk üzerinde ziraat yapan 
bölgelere muhtelif çeşit ilâç girmektedir. Bunun 
hangisi iyidir, hangisi kötüdür, çiftçi bunu bil
mez. Hangi satıcı daha iyi propaganda yapmış
sa onun malı daha çok kullanılmaktadır. Ama 

-pamuk üzerindeki mücadele daha müsmir mi ol
maktadır? Hayır. Bunun için memlekete giren, 
bilhassa pamuk yetiştiren bölgelerde bâzı lâbo-
ratuvarların kurulup ilâçların bu lâboratuvar-
lardan geçmeden zürraa ula,ştırılmamasmm te
minini hassaten rica ederim. Hürmetlerimle. 
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2. Bu yangınların tesbit edilen sebepleri ne

lerdir? 
3. Yangının sebeplerine göre, önlenmesi 

için hükümetçe düşünülen tedbirler nelerdir? 
4. Yanan sahanın tekrar ağaçlanması için 

alman tedbir var mıdır ? 
RE IS — Ziraat Vekili. 
ZİRAAT VEKlLl ESAT BUDAKOGLU 

(Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar; Manisa 
Mebusu Muhlis Tümay arkadaşımın suallerine 
sırasiyl'e cevaplarımı arz ediyorum. 

1. Bir sene içerisinde yurdun muhtelif yer
lerinde çıkan orman yangınları adedi 878 dir. 
Bu yangınların kapladığı saha miktarı 27773 
hektardır. Ve tahminî olarak hesabedilen za
rar miktarı da 2 milyon 278 bin 91 liradır. 
Yangın çıkan bölgeler: Amasya, Ankara, An
talya, Balıkesir, Bolu, Bursa, Elâzığ, Es
kişehir; istanbul, izmir, Kastamonu, Mer
sin, Muğla, Erzurum; Trabzon. 

2. Tesbit edilen yangın sebepleri: 
% 16 sı ormanda ateş yakılmasından, % 12 si 
tarla açmaktan, % 8 i yanar sigara atmaktan 
% 15 i kasden ateşlemekten, % 10 dikkatsizlikten 
% 2 si kömür ocağı, tren kıvılcımlaramdan ve 
avcı silâhlarından; % 37 si de tesbit edilemiyen 
sebeplerdendir. 

3. Yangınlar için almakta olduğumuz ted
birleri iki şekilde mütalâa etmek icabetmektedir. 

Birincisi, yangına mâni olacak önleyici ted
birlerdir ki, bu meyanda ve bilhassa kurak mev
simlerde ormanların çok sıkı muhafaza ve kont
rol altına alınarak mümkün olduğu kadar bu 
mevsimlerde orman içine kimsenin girmemesine 
çalışmakdır. Ve bu maksadı temin için bu yıl 
orman bekçilerinin adedine iki binden fazla ilâ
ve yapılmıştır. Keza demiryolu güzergâhlarının 
temiz tutulması için Devlet Demir Yolları ile 
iş birliği yapılmıştır. Ve yine her türlü propa
ganda vasıtalarından faydalanarak yangına mâ
ni olacak telkinlerde bulunulmaktadır. 

ikincisi, yangın bşlangıcmı en kısa zamanda 
öğrenip yangının herhangi bir suretle genişleme
sine imkân vermeden bulunduğu yerde söndür
meye çalışılmaktadır. Bunun için uçuşları sı
rasında göreeökleri yangın başlangıçlarını derhal 
haber vermeleri için Hava Kuvvetleri ve Hava 
Yolları ile iş birliği yapılmıştır. 

Bâzı bölgelerde telsiz cihazlarından istifade 

7. — Manisa Mebusu Muhlis Tümay'tn, bir 
sene içinde nerelerde kaç orman yangını çıktığı
na, yangın sahasının miktarı ile tekrar ağaçlan
ması için ne gibi tedbirler alındığına dair suali
ne Ziraat Vekili Esat Buddkoğlu'nun şifahi ce
vabı (6/132). 

REÎS — Suali okuyoruz efendim : 
Büyük Millet Meclisi Sayın Reisliğine 

Aşağıçlak yazılı hususların Sayın Ziraat Ve
kili tarafından Büyük Millet Meclisinde sözlü 
olarak cevaplandırılmasına delâletlerini saygıla
rımla rica ederim. 

Manisa Milletvekili 
Muhlis Tümay 

1. Bir sene içinde memleketimizde nereler
de kaç orman yangım çıkmıştır. Yangının kap
ladığı saha miktarı ile yangın sahasında husu
le gelen zarar miktarı nedir? 
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etmek imkânları araştırılmaktadır. Saniyen yan
gın kule ve kulübeleri artırılmıştır. 

Öğrenilen veya görülen yangınların genişle
mesine mâni olmak ve olduğu yerde söndürmek 
için şeritler açılmakta ve bunu süratle yapabil
mek için de buldozerlerin teminine çalışılmakta
dır. 

Saniyen arazöz ve motorpomp gibi vasıtalar 
da yangın söndürmek hususunda kullanılmaya 
başlanılmıştır. 

Bu suretle yangınların önlenmesi ve vaktin
de söndürülmesi hususunda âzami hassasiyet gös
terilmektedir. 

4. Bu güne kadar yangın sahalarından 5277 
hektar ağaçlandırılmıştır. Ve bu miktarın artı
rılmasına çalışılmakta ve bu maksadı temin için 
de 8 aded orman fidanlığı kurulmuştur. 

MUHLİS TÜMAY (Manisa) — Sayın Ziraat 
Vekilimizin, orman yangınları hakkındaki sua
limi etraflı şekilde cevaplandırdıklarından do
layı kendilerine teşekkür ederim. 

Aziz arkadaşlar; orman mevzuu, millet mev
zuu, bir millî servet mevzuu halinde ehemmiyet 
taşımaktadır. Vatandaşların günlük hayatının 
her safhasında orman mahsulüne ihtiyacı var
dır. Isınma şeklinde, gıdaların hazırlanması şek
linde, memleketimizin müdafaası yolunda, sel 
tahribatının önünün alınması yolunda., nihayet, 
memleketimizin turistik güzelleşmesi yolunda 
ormanlarımız büyük bir ehemmiyet taşımakta
dır. Fakat arkadaşlar ormanlarımız bugün, bü
tün bu mevzular bakımından çok fakir vaziyet
tedir. Bugün tesbit edildiğine göre Türkiye'de 
orman sahası 10,5 milyon hektardır. Bunun an
cak 3,5 milyon hektarlık sahası mahsul verebi
lecek bir durumdadır, bakiyesi fundalık halin
dedir, ormanların bu kadar fakir bulunmasına 
rağmen tahrip vasıtalarının maalesef çeşitleri 
çok mebzuldür. Birçok köylerimizin, geçimleri 
itibariyle ormana bağlı bulunmaları, orman sa
hası içinde veya civarında bulunmaları ormanı 
tahribeden vasıtalardan biridir. Bilhassa bahar 
ve yaz ayları ile birlikte memlekette denebil il
ki, bir orman yangın mevsimi başlamaktadır. 
Vekil bey rakamlarını verdiler. «Günde vasati 
üç yangın» dedidiler. Gazetelerin verdiği ma
lûmata göre, yangın adedi bu rakamın üstün
dedir. Tahribat senede 27 773 hektarı bulduğu 
halde, ağaçlanan saha senede 5202 hektardır. 
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Orman sahalarının ağaçlanmasına itina gösteril
mesini bilhassa rica ederim. 

Tahrip sebeplerine göre tedbirler almak 
icabeder. Köylülerin geçim vasıtalarının değiş
tirilmesi ve onlara daha müsait şartlar içerisin
de geçinmelerini temin edebilmek için bir iskân 
politikasının ele alınması zaruri görülmektedir. 
Şimdiye kadar alman tedbirler, başlangıç ted
birleridir, bunun temadisini ve ihtiyacı karşılı-
yacak şekle getirilmesini rica ederim. 

8. — Seyhan Mebusu Mehmet Ünaldm'ın, 
Adana'da kurulması kararlaştırılan radyo istas
yonu hakkında Devlet Vekilinden şifahi suali 
(6/133) 

DEVLET VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) — Muhterem arkadaşlar, bu sualin ce
vabını, basın ve yayın işlerini tedvire memur 
Devlet Vekili arkadaşımız Emin Kalafat vere
cektir. Heyeti Âliyeden ve sual sahibinden bu 
sualin cevabının gelecek çarşambaya talikini 
rica ediyorum.-

REİS — Cevaplandırılması gelecek çarşam
baya talik edilmiştir efendim. 

9. — Elâzığ Mebusu Şevki Yazman'ın, sahi
le uzak bölgelerden ihracedilen madenlere prim 
verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
sualine İktisat ve Ticaret Vekili Fahreddin Ulaş'-
in, şifahi cevabı (6/142) 

REİS — Şifahi suali okutuyorum. 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Türkiye'mizin bu teçhizatlanma devresinde 

yabancı dövizin ehemmiyeti meydandadır. Ya
bancı döviz getiren emtiamızın başında ise ma
denler gelmektedir. Sahile uzak mmtakalardan 
sevk edilen maden cevherlerimizde demiryolu 
nakliyatı dolayısiyle maliyet yüksekliğinden 
birçok ahvalde ihracat yapılamamakta ve işlet
me durdurulmaktadır. Hakikatta hariç piyasa
dan elde edilen döviz olduğu gibi müstahsilin 
eline geçse ve serbest rayice göre bunu kullan
sa ihraç fiyatının kat kat fevkinde bir bedel el
de edecek ve işletmeyi durdurmıyacaktır. Dö
viz doğrudan devletin eline geçtiğine ve bu 
fiilî farktan Devlet istifade ettiğine göre uzak 
mmtakalardaki bu madenleri işletmeyi temin 
etmek üzere bunlara prim vermek, yahut de
miryolu nakliyesinde tenzilât yapmak gibi ko-
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laylıklarm düşünülüp düşünülmediğinin sözlü 
soru halinde cevaplandırılmasını Ekonomi ve 
Ticaret Vekilinden rica ederim. 

Elâzığ Mebusu 
Şevki Yazman 

RElS — iktisat ve Ticaret Vekili. ' 
İKTİSAT VE TİCARET VEKlLl FAHRET

TİN ULAŞ (istanbul) — Elâzığ Mebusu Şevki 
Yazman arkadaşımızın sahile uzak bölgelerden 
ihracedilen madenlere prim verilmesinin düşü
nülüp düşünülmediği hakkındaki şifahi sual 
takririne cevabımı arz ediyorum. 

Madenlerimizin, mühim döviz kaynakların
dan birini teşkil ettiğinde hiç şüphe yoktur. 
Memleketimizden ihracedilen madenlerin başın
da krom gelmektedir. Arkadaşımın kasdettiği 
madenin krom olduğunu düşünmekteyiz. Bu 
arada demir ve kurşunun ihracı mukabilinde 
mamul madde getirilmek suretiyle hususi bir 
rejime bağlı bulunduğu bittâki malûmlarıdır. 

Kalitesinin üstünlüğü itibariyle dünya pa
zarlarında gördüğü rağbet yüzünden 1953 se
nesinde gerek fiyat ve gerekse ihracat miktarı 
bakımlarından en yüksek seviyeye varan krom
larımıza karşı olan taleplerde 1954 yılı bidaye
tinde konjonktürel sebepler (Kore harbinin so
na ermesi) yüzünden muvakkat bir müddet için 
azalma müşahede edilmiştir. 

ihracatı hızlandırmak maksadiyle gerekli 
tetkik ve teşebbüslerde bulunan krom müstah-
sılları komitesi (hususi müteşebbislerden mü
teşekkil komite) fiyatlar üzerinde de durmak 
lüzumunu hisetmiş ve 48 baz üzerinden bir ton 
kromun satış fiyatını 45 dolardan 39 dolara in
dirmiştir. Bu suretle alıcılarımız üzerinde krom
larımıza alâkayı artırmak istemiştir. 

Buna muvazi olarak Hükümet ve Devlet 
hakkı üzerinde krom müstahsılları lehine deği
şiklik yapmış ve beş altı sene evvel % 10 olan 
bu nispeti 1950 de % 5 e, 1954 ten itibaren de 
% 1 e indirmiştir. 

Aynı zamanda madenlerimizin ihracatında 
kolaylık sağlamak maksadiyle, bu senenin 
Ağustos ayından itibaren, alelûmum madenle
rimizden ve başlıca ihraç maddemiz olan krom
dan demiryollarında alınacak nakil ücretlerinin 
yüksek olmaması için, Ocak ayı başından Tem
muz ayı sonuna kadar daha dun bir ücret tat
bik edilmekte ve bunları uzak mesafelerden 
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nakledenler için, bunun haricinde 600 kilomet
reye kadar ton/kilometre başına 6 kuruş ve 600 
kilometreden sonrası için 3 kuruş olmak üzere, 
daha tenzilli bir ücreti ihtiva eden kademeli üc
ret usulü tatbik olunmaktadır. 

Bunun dışında, muayyen miktar üstündeki 
ihracatın nakliyesini kolaylaştırmak üzere, hu
susi tenzilât tarifesi mevcut bulunduğu gibi, 
demiryolu limanlarında da liman hizmetlerinin 
görülmesinde ihraç mallarımız diğer maddelere 
nazaran daha tenzilli tarifelere tâbi tutulmakta
dır. 

Sualle istihdaf edilen maden ihracatının ko
laylaştırılması hususunun teminine çalışıldığı, 
demiryolu nakliye ve liman hizmeti ücretlerin
de yapılan bu kolaylıklar ilerde teeyyüdeder. 
ihraç limanlarından uzak yerlerde istihsal 
edilen malların ihracı mevzuu, madenler gibi 
diğer mallarımıza da sirayetini göz önünde bu
lundurulmak icabeder. 

Sualde zikredilmiş olması hasebiyle, tavzih 
sadedinde bir noktaya daha temas etmek iste
rim. 

Bugün tatbik edilmekte olan döviz alım ve 
satımı muamelâtında ihracattan elde edilen dö
vizler resmî kurdan Merkez Bankasına satıl
makta ve bu dövizler de Devlete intikal etmiye-
rek ve aradaki fiilî durumdan Devlet maliyesin-
ce hiçbir istifade temin edilmiyerek yine resmî 
kurdan ithalâtta kullanılmaktadır. 

Bunun haricinde bir muamele yapılmadığı 
gibi, dövizlerin, sualde kullanılan tâbirle, ser
best rayice göre muamele görmesine cevaz ve
recek bir usulün tatbiki da asla düşünülmemek
tedir. 

| Mâruzâtım bundan ibarettir. 
ŞEVKİ YAZMAN (Elâzığ) — Efendim, Ti

caret Vekilinin verdiği cevaba teşekkür ederim. 
Ancak benim sualim yalnız kromları hedef tu
tan bir sual değildi. Alelıtlak madenler üzerin
de bu suali sormuştum. Daha doğrusu bu mev
zuu, bütçe müzakerelerinde veya bütçelerin mü
zakereleri nihayetinde mütaaddit defalar rica ve 
temenni mahiyetinde arz etmiştim. Fakat nazarı 
itibara alınmadı. Onun için Meclis önüne getir
meyi lüzumlu gördüm. 

Benim görüşüme göre, mesele, hakikaten mü
himdir. Yalnız müteşebbisin kazancını nazarı 

I dikkate aldığından değil, döviz ihtiyacı bakımın
dan, Hükümetin döviz temin etmesi bakımından 
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da çok mühim, hattâ ayrı bir politikanın, bir 
maden politikasının takibini icabettirecek kadar 
ehemmiyetlidir. Misalini arz edeyim; bir defa 
kromlar için, buyurdukları gibi kolaylıklar var
dır ve fiyatlar da iyidir. Fakat bundan iki sene 
evvel öyle bir zaman oldu ki, fiyatlar müsait de
ğildi, krom dışarıya sevk edilemedi. Halbuki dö
viz temini için en mühim kaynaklarımızdan biri
si bu idi. 

İkincisi, meselâ prit. Prit madeni maliyeti dü
şük olduğundan sahillerimizden dışarıya sevk 
edilmek mümkün oluyor, .''akat içerde, meselâ 
bizim Elâzığ mmtakasmda da mebzul miktarda 
prit olmasına rağmen, ihraç, nakliye ve saire se
bebiyle ihraç imkânı olmuyor. Halbuki iyi he
saplanmış, düzenlenmiş bir politika takibedilirse, 
prit ve prite müşabih diğer madenlerimizin dışa
rıya sevkı ve binnetice Devletin ve hususi eşha
sın istifade etmeleri imkânı vardır. 

Bu imkânı sağlamak için ilk akla gelen prim 
vermektir. Vakıa dövizi farklı olarak Devlet ka
bul etmiyor. Fakat iyi bir kaynaktır, EPU mem
leketlerine karşı kuUanılmayıpta demir perde 
gerisi devletlerine ihraç yaptığı zaman, dövizsiz
dir, ama fiyat farkları, hattâ kalite farklariyle 
karşılaşılacaktır. Binaenaleyh dövizin farklı va
ziyetinden Devlet istifade etmemektedir, haddi
zatında büyük menfaatler de vardır. Buna mu
kabil, meselâ pritin ihracedilememesi sebebiyle 
bunlar dağlarda yatıyor. Eğer bunun hariçteki 
bedelinden on beş dolar diyelim, on beş dolardan, 
beş dolarını, hattâ üç dolarını ihracedenlere dö
viz olarak, serbest olarak verilse eminim ki nak
liyesine de yetecek, şuna da yetecek, buna da ye
tecek. Evet, bunda cezayı müstelzim bir hal var
dır, bugün için böyle, ama diğer memleketlerde 
'tatbikini görüyoruz, hattâ, bu arz ettiğim tedbir, 
karaborsa dolar fiyatlarına da tesir etmektedir. 
Bizim çok yükselmiş olan dolar fiyatlarını ucuz
latmak ve karaborsa ile hakiki kur, resmî kur 
arasındaki farkı kaldırmak için çok faydası var
dır. İtalya'da muhtelif sahalarda görülmüştür. 
Bugün İtalya parasının kıymetini biraz da bu 
yoldan ıslah etmiştir. Ben bunun üzerinde dur
muyorum. Bir yol olarak gösteriyorum. Prim de 
olabilir. Diğer taraftan nakliye ücretinde tenzi
lât da olabilir. Bu nakliye ücretinde tenzilât, 
Devlet Demiryolları iktisadi teşekküldür ama 
istihsali yapan müteşebbise vereceği parayı Dev-
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let, Demiryollarına verir. Fakat döviz yine ken
disine intikal etmiş olur. 

Huiâsa arz etmek istediğim; huzurunuza ve 
Hükümetin önüne getirmek istediğim dâvia, öyle 
ufak bir mesele değildir, çok mühimdir. Bundan 
hem halkm, hem Hükümetin çok istifade etmesi 
imkânı vardır. 

Bunu böylece arz ederim, efendim. 

10. — İzmir Mebusu Pertev Arat'm, Anka
ra'da münteşir Honhavadis gazetesinin 21 Ka
sım 1955 günlü nüshasındahi «İlkokulda da siya
set» başlıklı yazıya dair sualine Adliye Vekili 
Hüseym Avni Göktürk ile Maarif Vekili Ahmet 
ÖzeVin şifahi cevaplan (6/144) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adliye ve Maarif ve

killeri tarafından sözlü olarak cevaplandırılması 
için muktezasmm yapılmasını saygı ile rica ede
rim. 

İzmir Mebusu 
Pertev Arat 

1. Ankara'da münteşir Son Havadis gaze
tesinin 21 Kasım 1955 günlü ve 360 sayılı nüs
hasının ikinci sayfasında (İlkokulda da siyaset) 
başlıklı yazıda iddia edildiği gibi Seyhan öğret
menler Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu 
tarafından öğretmenlerin belediye seçimlerine 
iştiraklerini temin ve bu maksatla dernekte bir 
de seçim bürosu kurulduğunu bildirmek maksa-
diyle bir tamim yapıldığı doğru mudur? 

2. Böyle bir tamim yapılmış ise bu dernek 
hakkında bir muamele yapılmış mıdır? 

3. Mezkûr gazetede bahsedilen 4346 ve 3714 
numaralı telefonlardan hangisi hangi ilkokula 
aittir? 

ADLÎYE VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ GÖK
TÜRK (Niğde) — Muhterem arkadaşlar; İzmir 
Mebusu Sayın Pertev Arat tarafından Yüksek 
Reisliğe verilen 23 . XI . 1955 tarihli sual tak
ririnde, Son Havadis gazetesinin 21 Kasım 1955 
tarihli nüshasında intişar eden «İlkokullarda si-
sayet» başlıklı yazı mevzuubahs edilerek; 

1. Seyhan öğretmenler Yardımlaşma Der
neği Yönetim Kurulu tarafından öğretmenlerin 
belediye seçimlerine iştirakini temin maksadiyle 
bir tamim yapıldığının ve bu maksatla da bir se
çim bürosu kurulduğunun doğru olup olmadığı; 
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2. Böyle bir tamim yapılmış ise mezkûr der

nek hakkında ne muamele icra olunduğu; 
3. Gazetede mevzuubahs edilen 4346 ve 3714 

sayılı telefonların nerelere aidolduğu sorulmakta
dır. 

Sual takriri mahiyeti itibariyle daha ziyade 
Maarif Vekâletini ilgilendirmekle beraber takri
rin dernek hakkında yapılan muameleye taallûk 
eden kısmı Vekâletimizi de alâkalandırdığından 
bendeniz bu husus hakkında mâruzâtta buluna
cağım. 

Muhterem arkadaşlar; hakikaten Seyhan öğ
retmenler Yardımlaşma Derneğinin yedi kişiden 
ibaret olan idare heyetinden Hüseyin Kalaba, 
Rüstem Okan ve Hamdi Aksal isimli 3 âzası, ek
seriyet olmamasına rağmen 7 Kasım 1955 tari
hinde son belediye meclisi seçimlerinde sandık 
başlarında vazife alan öğretmen arkadaşlarına 
tüzüklerinin maddi ve mânevi yardımı derpiş 
eden maddesine müsteniden yardımda bulunmak 
üzere bir karar almışlar ve bu karar gereğince 
de seçim bürosu ismini verdikleri bir ekip ku
rarak bunun vasıtasiyle, seçimin devamı müdde-
tince sandık başlarından ayrılamıyacak olan öğ
retmen arkadaşlarına komanya, sigara ve sair 
ihtiyaç madleleri göndermişler ve bunu önceden 
duyurmak için de meslekdaşlarma birer yazı 
göndermişlerdir. 

Takrire mevzu teşkil eden gazetede intişar 
eden mezkûr yazıda aynen «Aziz öğretmen ar
kadaşlar... Şehrimizde faydalı olacak bir belediye 
seçimine bütün meslekdaşlarımızm katılmasını 
bir borç olarak ödeneceğinden eminiz. Sandık 
başkanı öğretmen arkadaşların vazifelerini öğ
retmence yapacaklarına güveniyoruz. Bu vazi
fenin devamı müddetince bir ihtiyaçları olursa 
dernek seçim bürosuna telefonla bildirmelerini 
rica ederiz. Telefon : 4346, 3714 tür» denilmek
tedir. 

Yardımlaşma Derneği namına yukarda adla
rı yazılı üç şahıs tarafından yazılan bu yazıdan 
dolayı zamanında C. Müddeiumumiliğine her 
hangi bir şekilde bir ihbar vâki olmamış ise de 
bilâhara mezkûr gazetenin neşriyatı üzerine key
fiyete muttali olan Seyhan C. Müddeiumumiliği 
re'sen harekete geçerek keyfiyeti gerek Seçim ve 
gerekse Cemiyetler Kanunu cephesinden tahkik • 
mevzuu yaparak neticede : Yukarda tebarüz et
tirilen hâdisede vatandaşın rey serbestisini selbe-
deeek bir seçim suçu unsurları bulunmadığı gibi, 
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usulsüz ve salâhiyetsiz olarak dernek namına 
meslektaşlarına maddi ve mânevi yardımda bu
lunmak maksadiyle harekete geçen bu üç şahsın 
fiillerinde de Cemiyetler Kanununun 34 ncü 
maddesine muhalif olarak derneğin mevzu ve ga
yesi dışına çıkması ve biniıetice siyasetle uğraş
ma mahiyetinde telâkki edilebilecek bir hal bulun
madığından bahsile, maznunlar haklarında ta
kipsizlik kararı verilmiş ve ancak inzibati bakım
dan yolsuz bulunan fiil ve hareketlerinden dola
yı da gereğinin takdir ve ifası için evrakın sa
lahiyetli maarif müdürlüğüne tevdi edilmiş bu
lunduğunu saygılarımla arz ederim. 

Sonra, bahse konu olan telefonlardan 4346 nu
maralı öğretmenler Yardımlaşma Derneğine Âe 
3714 numaralısı da 29 Ekim İlkokuluna aittir. 

Mâruzâtım bundan ibaretir. 
REİS — Maarif Vekili. 
MAARİF VEKİLİ AHMET ÖZEL (Sivas) 

— Muhterem arkadaşlarım, Muhterem Pertev 
Arat arkadaşımızın sözlü sorusu doğrudan doğ
ruya Seyhan vilâyet merkezi ile ilgilidir. Der
hal meseleye vaziyet edilmiş ve mahallinde tah
kikat yapılmıştır. Fakat bu tahkikat neticesi he
nüz postadan çıkmamıştır. Telefonla yapılan mu
haberatımız neticesinde bunun postaya verildi
ği anlaşılmaktadır, öyle zannediyorum ki, tah
kikat neticesini gelecek celsede huzurunuzda arz 
edebileceğim. 

PERTEV ARAT (İzmir) — Muhterem ar
kadaşlar, Sayın Adliye Vekilinin verdiği izahat
tan da anlaşılacağı üzere 21 Kasım 1955 tarihli 
«Son Havadis» Gazetesinde bir yazı intişar et
miştir. «İlkokullarda da siyaset» başlığı altında, 
Seyhan öğretmenler Derneğinin belediye seçim
leri esnasında yaptığı bir tamimden bahsedilmek
tedir. 

Adliye Vekili tarafından söylenmiş olmakla 
beraber mevzua girebilmek için kısaca arz edeyim : 

REİS — Adliye Vekilinin cevabını kâfi gö
recek misinizi 

PERTEV ARAT (Devamla) — Kâfidir. 
«Aziz öğretmen arkadaşlar... Şehrimizde fay

dalı olacak bir belediye seçimine bütün meslekdaş
larımızm katılmasını bir borç olarak ödenece
ğinden eminiz. Sandık başkanı öğretmen arkadaş
ların vazifelerini öğretmence yapcaklarma güve
niyoruz. Bu vazifenin devamı müddetince bir ih
tiyaçları olursa dernek seçim bürosuna telefonla 

— 388 — 



î : 17 21.12 
bildirmelerini rica ederiz. Telefon : 4346, 3714 
tür, denilmektedir.» 

Muhterem vekil bu tamimin yapılmasının asıl 
gayesinin meslektaşlara yardım gayesi olduğunu 
izah buyurdular. Ben tamimi böyle telâkki et
miyorum. 

I. Bütün öğretmenlerin seçime iştirak etme
lerini tavsiye etmektedir. Bu, doğrudan doğruya 
cemiyetin politika ile iştigal etmesidir. 

öğretmenlerin veya diğer vatandaşların se
çime iştirak edip etmiyeceklerini mensubolduk-
ları cemiyetler değil, rey hakkını kullanma yet
kisini haiz vatandaşlar bizzat teemmül ve tak
dir ederler. 

ikinci kısmı hakkında bir şey demiyeceğim. 
Bu, yardım maksadiyle yapılmış bir harekettir. 
Bu itibarla Seyhan Müddeiumumiliğinin işe va-
zıyed edip ademitakifoe karar vermesini yerinde 
bulmam. Temenni ederdim ki, Adliye Vekâleti 
bu kararı bozma yoluna gitsin. 

Bu takririmi verdikten sonra öğreniyorum 
ki, maalesef, Seyhan valisi daire âmirlerine te
lefon ederek, bizzat şifahi emirler vererek, bü
tün memurların Pazar günü yapılacak olan se
çime iştirak etmelerini arzu etmiş. Bu hâdise 
doğrudan doğruya velinin bilfiil siyasetle işti
gali demektir. Bu işe ait tutulan zabıtları ve 
şahitlerin isimlerini Adliye Vekiline bildirmek 
istiyorum. Bir valinin bu yola gitmesini arzu 
etmediğimizi ifade etmek isterim. (Sağdan, bra
vo sesleri, alkışlar). 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Memleket if
tihar etsin seninle. (Gülüşmeler). 

PERTEV ARAT (Devamla) — Bu itibarla 
işe Adliye vaziyed etmiştir. Takdir adalet ma
kamlarına aittir. Maarif Vekâleti de kendi za
viyesinden tahkikata başlamıştır. Mesele alâka
dar makamların harekete geçirilmesinden iba
rettir. Neticeyi ait olduğu makam takdir ede
cektir. 

II. — Diyarbakır Mebusu Mustafa Ekinci'-
nin, Dahiliye Vekilinin 20 Ekim 1955 tarihinde 
askerî bir uçakla Diyarbakır'a gitmesinin se
beplerine dair Dahiliye Vekilinden şifahi suali 
(6/145) 

REİS — Mustafa Bey Dahiliye Vekili yoktur. 
MUSTAFA EKİNCİ (Diyarbakır) — Usul 

hakkında konuşacağım. 
REÎS — Buyurun. 
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MUSTAFA EKİNCİ (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlar, İçtüzüğün 152 nci maddesine 
göre bir vekil soruya tezkerenin vusulünden ni
hayet iki İnikat sonra cevap vermek mecburi
yetindedir. Vekil bulunmadığı zaman müsteşar 
veya genel müdürün kendisine vekâlet edebile
ceğini nazarı dikkate alırsak bunların hiçbiri
nin bugün yapılmamış olduğunu görüyoruz. Me
hil de istenmediğine göre, bu hareket soru mü 
essesesine ve Meclise hürmetsizlik sayılabilir. 
Bu itibarla Başkanlık Divanının gelecek İnikat
ta Muhterem Vekili Mecliste bulundurmak üzere 
mutlaka teşebbüse girmesini rica ederim. 

REİS — Efendim, Dahiliye Vekili geçen ini
katta mecliste hazırdı. Bir aralık Mustafa Ekinci'-
nin ekseriyetin olmadığını ileri sürmeleri üzerine 
yoklama yapmak zarureti hâsıl oldu. Sonra 
ekseriyetin bulunduğu anlaşıldı, müzakereye 
devam ettik. Vaktin müsaaedsizliğiııe binaen 
îııikatı tatil etmek icabetti. Bu itibarla iki 
inikattan beri Dahiliye Vekilinin bulunmadığı 
keyfiyeti doğru değildir. Esasen mebus arka
daşların sualleri gelirgelmez Riyaset, alâkalı 
vekillere ve Hükümete behemehal bu sualleri 
göndermek suretiyle keyfiyeti haber veriyor. 
Hükümetin mazeretleri bizce gayrimalûnı sebep
lerden olabilir. Böyle mazeretler zuhur ettiği 
müddetçe Riyasete kabili atıf bir kusur isnadı 
doğru olamaz. 

MUSTAFA EKİNCİ (Diyabakır) — Riyasete 
kusur atfetmedim. Mazeret beyan etmediklerine 
göre... 

RElS — Kabul ediyoruz. Biz, sual gelirgel
mez otomatikman alâkalı makamlara gönde
riyoruz. 

Vekil bulunmadığı için bu soruyu gelecek 
İnikada talik ediyoruz. 

12. — Çorum Mebusu Kemal Biberoğlu'nun, 
mahkeme başkâtip ve muavinleri ile zabıt kâtip 
lerine fazla mesai ve yıpranmalarına karşılık 
olmak üzere ücret veya tazminat verilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair, sualine Adliye 
Vekili Hüseyin Avni Göktürk ile Maliye Vekili 
Nedim ökmen'in şifahi cevapları (6/147) 

RElS — Şifahi suali okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Aşağıda yazılı sualimin Sayın Adliye ve Ma

liye vekilleri tarafından şifahi olarak cevap-
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landırılmasma delâletlerinizi saygı ile arz öde-
i'im. 

Çorum Mebusu 
Kemal Biberoğlu 
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KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlar, Adliye ve Maliye vekilleri ar
kadaşlarıma, verdikleri cevaptan dolayı, teşek
kür ederim. 

Yüksek Meclisin huzuruna ve vekâletin ıttı
laına arz etmek istediğim mevzuun devlet meka
nizmasında mühim ve geniş mikyasta bir yer 
işgal eden bir memur zümresinin durumu oldu
ğunu elbette takdir buyurursunuz, öyle bir me
mur zümresi ki, bizzat bu meslekin içinde çalış
mış bir arkadaşınız olarak ifade edeyim ki, za
bıt kâtipliği adliyede memurluk denilen meslek, 
insanı ölüsüne ağlatmıyacak bir meslektir. Bu 
meslekte çalışan feragatli ve fedakâr memur ar
kadaşlarımız mesaisine saatle balğı olmadıkla
rı gibi, hattâ resmî tatil ve bayram günlerinde 
dairelerinde veya evlerinde mütemadiyen çalış
maya mecbur bulunduklarını her biriniz takdir 
buyurursunuz. Mesai saatleri dışında geceleri 
veya tatil saatlerinde bir vilâyetin veya kasaba
nın ışığı yanan bir resmî dairesini görürseniz 
bunun adliye dairesi olduğunu hepiniz bilirsiniz. 

Adliye Vekili arkadaşımız bu vekâletin ba
şında bulunan bir vekil olması sıfatiyle bu me
mur arkadaşların feragat ve fedakârlıkla mesai 
ifa etmekte olduklarını bu kürsüden ifade et
mekle bizim hissiyatımıza da tercüman oldukla
rından kendilerine bu bakımdan tekrar teşek
kür ederim. 

Maliye Vekili arkadaşımın cevabına gelince, 
bu personel kanunu hikâyesi, epey zamandan 
lıeri duyageldiğimiz bir mevzudur. Her toplan
tı devresinde bir sınıf memur zümresinin, ez
cümle öğretmenler ve zabıta memurları gibi 
sınıfların fazla mesaileri dolayısiyle prim, üc
ret veya yıpranma zammı gibi hususi bir reji
me tâbi tutulmak üzere vekiller tarafından hu
susi kanunlarla Meclise gelindiği ve Yüksek 
Meclisçe de daima tasviple karşılandığı görüle-
gelinektedir. Personel Kanunu Meclise geldiği 
zaman bütün memurlardan fazla mesai gösteren 
memurların mesailerinin karşılanacağını büyük 
bir memnuniyetle öğrendik. Böyle olduğu tak
dirde bizim, de mahkeme zabıt kâtipleri, adli
ye kâtipleri hakkında hususi bir muamele iste
memize elbette lüzum kalmıyacaktır. Ancak İk
tisadi Devlet Teşekküllerinde ve bilhassa gün
de bir, iki satırlık yazı yazan daktiloların 
kulaik yıpranması zammı diye, zam ve primler 
aldıkları günlerde, bütün Ömürlerince kulak-

Sual : Adliyede ve Temyizde müstahdem 
zabıt kâtibi, memur, başkâtip ve muavinlerine 
fazla mesailerine karşılık munzam ücret veya 
prim veya yıpranmalarına karşılık tazminat ve
rilmesi hususunda ne düşünülmektedir ve bunu 
sağlıyacak bir kanun tasarısı getirilecek nadir? 

ADLİYE VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ GÖK
TÜRK (Niğde) — Muhterem arkadaşlarım; Ço
rum Mebusu sayın Kemal Biberoğlu arkadaşımızın 
zabıt kâtipleri ile Adliye başkâtip ve muavin
lerine munzam mesai ve yıpranmalarını karşı
lamak üzere tazminat veya prim verilmesinin 
düşünülüp düşünülmediği hakkındaki sualine 
cevabımı arz ediyorum: 

Adalet müesseselerinde istihdam edilen zabıt 
kâtibi, başkâtip ve sair memurların büyük bir 
feragat ve fedakârlıkla mesai saatine bağlı ol
maksızın vazife görmekte olduklarını yüksek 
huzurunuzda şükranla tekrar etmeyi bir vicdan 
borcu bilirim. Bu feragatli zümrenin; gerek hiz
metin daha iyi işlemesini ve gerekse bunlara da
ha müreffeh bir istikbal temini için, yetişme 
tarzları, terfi ve terfihleri mevzuunun ehemmi
yetle ele alınmasının zaruri olduğuna kaani bu
lunmaktayız. 

Bu bakımdan bütçe imkânlarını da göz önün
de bulundurmak suretiyle bu hususta mevcudo-
Jan çalışmalara devam edeceğimizi arz ederim. 

Takrirde mevzuubasedilen munzam mesai 
ve yıpranmalarını karşılamak üzere tazminat 
ve prim ödenmesi mevzuuna gelince; bu husus 
bütün Devlet personelini de içine alan büyük 
bir dâva olduğundan bunun da bütçe imkânları 
nispetinde Hükümetçe ele alınacağı tabiîdir. I 

MALİYE VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Ma- j 
raş) — Muhterem arkadaşlarım, devlet teşkilâ
tında vazife gören ve fazla mesai yapan yalnız 
adliye teşkilâtında çalışan arkadaşlarımız değil- I 
dir. Bu arkadaşlarımıza hususi ve istisnai bir I 
muamele yapmanın doğru olmıyacağmı takdir 
buyurursunuz. Yalnız Personel Kanunu yakın
da Yüksek Huzurunuza getirilecektir. Bu kanu
nun tedvini sırasında bilûmum. devlet memurla
rından fazla mesai yapanların durumları göz 
önünde bulundurulacaktır. 
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larının yırtılmasını intacedecek şekilde makina 
gürültüleri ve eshabı mesalih müracaatlariyle kar
şı karşıya bulunan adliye mensubu memur ar
kadaşların bu çeşit zamlarının eğer Personel 
Kanunu daha da gecikecekse, süratle verilmesi
ne kaani olanlardanım. Vekil arkadaşımızdan bu 
hususun tahakkuku için daha titizlikle çalışma
larım^ istirham ediyorum. 

REİS — Maliye Vekili, buyurun. 
MALÎYE VEKİLİ NEDÎM ÖKMEN (Ma-

raş) — Kemal Biberoğlu arkadaşımız müsterih 
olsunlar, bu içtima devresi sona ermeden Per
sonel Kanunu Yüksek Heyetinize takdim olu
nacaktır. 

13. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, son 
günlerde idare ve zabıta âmirleri arasında ya
pılan nakil ve tâyinlerin sebeplerine, İstan
bul'daki vazifelerinden başka yerlere tâyin olu
nanlarla bâzı kaymakamların vekâlet emrine 
alınmalarının 6/7 Eylül hadiseleriyle alâkalı bu
lunup bulunmadığına ve bu yüzden İstanbul Va -
lisi hakkında bir muamele yapılıp yapılmadığı
na dair Dahiliye Vekilinden şifahi suali. (6/148) 

KEÎS — 13 ncü maddedeki sual de Dahiliye 
Vekilinden olup, bulunmadıklar için, müsaade
nizle gelecek İnikada talik ediyorum. 
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• 14. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, son 

belediye seçimlerinde istifa etmeden adaylıkla
rını koyan ve seçilen memur ve müstahdemlerin 
unvanlariyle hangi parti adayı olduklarına ve 
belediye âzalığına seçilen İller Bankası Umum 
Müdürünün durumuna dair Adliye ve Dahiliye 
Vekillerinden şifahi suali (6/149) 

REİS — 14 ncü sual Adliye ve Dahiliye Ve
killerine müteveccihtir. 

Adliye Vekili buradadır, fakat Dahiliye Ve
kili bulunmadıkları için ve Dahiliye Vekili ile 
de mütaakıp İnikatta konuşma mecburiyetinde 
kalmamanız için arzu ederseniz gelecek İnikada 
talik edelim. 

M. HAZER, (Kare) Peki. 
REİS — Gelecek İnikata talik edilmiştir. 

15. — Seyhan iMebusu Sinan Tekellioğlu'-
nun Adana'daki Şehir Oteli noksanlarının bu
güne kalar ikmal edilmemesi sebeplerine dair 
Dahiliye Vekilinden şifahi suali (6/150) 

REİS — 15 nci sual Sinan Tekellioğlu arka-
daşımızmdır. Bu da Dahiliye Vekiline mütevec
cihtir. Gelecek İnikata talik ediyoruz Paşam. 

23 Aralık 1955 Cuma günü saat 15 te toplan
mak üezre İnikata son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,16 

B — TAHRİRÎ SUALLER 

1. — Konya Mebusu Hamdi Ragıp Atademir'-
in, vilâyetler teşkilâtında değişiklik yapılarak 
yeni vilâyetler ihdası ve.bâzı vilâyetlerin lağvı 
mevzuunda bir hazırlık olup olmadığına dir sua
line Dahiliye Vekili Etem Menderes'in tahrirî ce
vabı (7/121) 

T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki suallerin Dahiliye Vekili tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletleri
nizi saygılarımla rica ederim. 5 . XI I . 1955 

Konya Mebusu. 
H. Ragıp Atademir 

1. Coğrafi vaziyet ve iktisadi münasebetler 

bakımından vilâyetler teşkilâtında bir değişiklik 
yapılarak yeni vilâyetler ihdasına veya bâzı vi
lâyetlerin lağvına dair Dahiliye Vekâletince bu
güne kadar alınmış bir prensip kararı veya bir 
hazırlık var mıdır!. Varsa, mahiyeti nedir?. 

2. Ankara, İstanbul, Eskişehir, Balıkesir, 
Aydın, İçel gibi vilâyetlerimizde de bu prensip 
kararma uygun olarak yeni vilâyetler teşkili dü
şünülmüş müdür?. 

3. Konya Vilâyetinin iki kazasında vilâyet 
teşkilâtı kurulmasına dair Dahiliye Vekâletince 
bir hazırlık yapılmış mıdır?. Yapılmış ise, Konya 
mebusları adına bu işi takibeden ve kendilerine 
vaitte bulunulan Konya mebusları kimlerdir?. 
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T. C. 

Dahiliye Vekâleti 20 . XI I . 1955 
Vi. id. Gn. Md. 

2. Ş. Md. Teşkilât 
Sayı : 22102/64-3, 17031 

T. B. M.Meelisi Yüksek Reisliğine 
8 . XI I . 1955 tarih ve Umumi Kâtiplik Ka- | 

nunlar Müdürlüğü 7-121/9182/1952 sayılı emir
leri karşılığıdır. 

Vilâyetler teşkilâtında değişiklik yapılarak 
yeni vilâyetler ihdasına veya bâzı vilâyetlerin 
lağvına dair Dahiliye Vekâletince alınmış bir 
prensip kararı veya bir hazırlık bulunup bulun
madığının yazılı olarak cevaplandırılması hak
kında Konya Mebusu Sayın Hamdi Ragıp Ata-
demir tarafından verilen sual takririne cevap
larımı berveçhi âti arz ediyorum. 

1. Memleketimizin gittikçe müspete doğru 
değişen şartları dikkate alınmak suretiyle ihti
yaçlar belirdiği nispette hükümetin bugünkü 
âmme hizmeti anlayışına göre vatandaşa en fay
dalı ve en ucuz şekilde hizmet imkânını sağlıya-
cak yeni mülki taksimat yoluna gitmek ve Teş
kilâtı Esasiye Kanunu çerçevesi içinde iktisadi 
ve coğrafi şartları esas almak prensibimizdir. Bu 
hususta mahallî ihtiyaç ve zaruretlerle 1939 se
nesinden beri vekâletimize intikal ettirilen ta
lepleri mahallen esaslı bir tetkika tâbi tuttuk
tan sonra dosyalandırmaktayız. Malûmâlileri 
bulunduğu veçhile vilâyet teşkili bir kanun mev
zuudur. 

2. Ankara, İstanbul, Eskişehir, Balıkesir, 
Aydın, içel gibi vilâyetlerimizin bâzılarında ve
kâletimize intikal ettirilen talepler hakkında da 
birinci maddede izah olunan şekilde muamele 
yapılmaktadır. 

3. Konya vilâyetinin iki kazasında vilâyet 
teşkilâtı kurulmasına dair hazırlıkların da diğer 
taleplerden farklı bir mahiyeti yoktur. 

Bu hususta Konya mebuslarından her hangi 
bir zâta da vaitlerde bulunulmuş değildir. 

Dahiliye Vekili 
E. Menderes 

2. — Konya Mebusu Muammer Obuz'un, vi
lâyetler teşkilâtında değişiklik yapılarak yeni 
vilâyetler ihdası ve bâzı vilâyetlerin lağvı mevzu
unda bir hazırlık olup olmadığına dair sualine 
Dahiliye Vekili Etem Menderes'in tahrirî cevabı 
(7/122) 

. 1955 C : 1 
T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ankara 
Aşağıda yazılı suallerimin, Dahiliye Vekili 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
Yüksek delâletlerinizi rica ederim. Saygılarım
la. 5.XII.1955 

Konya Mebusu 
Muammer Obuz 

1. Coğrafi vaziyet ve iktisadi münasebet ba
kımlarından vilâyetler teşkilâtında bir değişik
lik yapılarak yeni vilâyetler ihdası veya bâzı 
vilâyetlerin lağvına dair Dahiliye Vekâletince, 
bugüne kadar, alınmış bir prensip kararı veya 
bir hazırlık var mıdır? Varsa, mahiyeti nedir? 

2. Ankara, istanbul, Eskişehir, Balıkesir, 
Aydın, içel gibi vilâyetlerimiz içinde de bu pren
sip kararma uygun olarak yeni vilâyetler teşki
li düşünülmüş müdür ? 

3. Konya vilâyetinin iki kazasında vilâyet 
teşkilâtı kurulmasına dair Dahiliye Vekâletince 
bir hazırlık yapılmış mıdır? Yapılmış ise, Konya 
mebusları adına bu işi takibeden ve kendilerine 
vaitte bulunulan Konya mebusları kimlerdir? 

T. C. 
Dahilive Vekâleti 

Vi. id. G. M. 
2. Ş. M. Teşkilâtı 
Sayı : 22102/64-3 

17033 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
8. X I I . 1955 tarih ve Umumi Kâtiplik Ka

nunlar Müdürlüğü 9183/1953 sayılı emirleri 
karşılığıdır : 

Vilâyetler teşkilâtında değişiklik yapılarak 
yeni vilâyetler ihdasına ve bâzı vilâyetlerin lağ
vına dair Dahiliye Vekâletince alınmış bir pren
sip kararı veya hazırlık bulunup bulunmadığı
nın yazılı olarak cevaplandırılması hakkında 
Konya Mebusu Sayın Muammer Obuz tarafın
dan verilen sual takririne berveçhi âti cevapla
rımı arz ediyorum : 

1. Memleketimizin gittikçe müspete doğru 
değişen şartları dikkate alınmak suretiyle ihti
yaçlar belirdiği nispette Hükümetin bugünkü 
âmme hizmeti anlayışına göre vatandaşa en fay
dalı ve en ucuz şekilde hizmet imkânım sağ-
lıyacak yeni mülki taksimat yoluna gitmek ve 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu çerçevesi içinde ikti-
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:sadi ve coğrafi şartları esas almak prensibimiz
dir. Bu hususta mahallî ihtiyaç ve zaruretlerle 
1939 senesinden beri vekâletimize intikal etti
rilen talepleri mahallen esaslı bir tetkika tâbi 
tut tuktan sonra dosyalandırmaktayız. Malûm-
âlileri bulunduğu veçhile vilâyet teşkili bir ka
nun mevzuudur. 

2. Ankara, İstanbul, Eskişehir, Balıkesir, 
Aydın, îçel gibi vilâyetlerimizin bâzılarından 
vekâletimize intikal ettirilen talepler hakkın
da da birinci maddede izah edilen şekilde mua
mele yapılmaktadır. 

3. Konya vilâyetinin iki kazasında vilâyet 
teşkilâtı kurulmasına dair hazırlıkların da di
ğer taleplerden farklı bir mahiyeti yoktur. 

Bu hususta Konya mebuslarından her hangi 
bir zata da vaitlerde bulunulmuş değildir. 

20 . X I I . 1955 
Dahiliye Vekili 

E. Menderes 

3. — Konya Mebusu Rüştü ÖzaVın, vilâyet
ler teşkilâtında değişiklik yapılarak yeni vilâ
yetler ihdası ve bâzı vilâyetlerin lağvı mevzun
unda bir hazırlık olup olmadığına dair sualine 
Dahiliye Vekili E t em Menderes'in tahrirî cevabı 
(7/129) 

T. B. M. M. Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki suallerin Dahiliye Vekili tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletleri
nizi saygılarımla rica ederim. 

Konya Mebusu 
Rüştü özal 

1. Coğrafi vaziyet ve iktisadi münasebet ba
cımlarından vilâyetler teşkilâtında bir değişiklik 
yapılarak yeni vilâyetler ihdasına veya bâzı vilâ
yetlerin lağvına dair Dahiliye Vekâletince bu
güne kadar alınmış bir prensip kararı veya bir 
hazırlık var mıdır?. Varsa, mahiyeti nedir?. 

2. Ankara, İstanbul, Eskişehir, Balıkesir, Ay
dın, İçel gibi vilâyetlerimiz içinde de bu prensip 
kararma uygun olarak yeni vilâyetler teşkili dü
şünülmüş müdür?. 

3. Konya vilâyetinin iki kazasında vilâyet 
teşkilâtı kurulmasına dair Dahiliye Vekâletince 
bir hazırlık yapılmış mıdır, yapılmış ise Konya 
mebusları adına bu işi takip eden ve kendilerine 
vaitte bulunulan Konya mebusları kimlerdir?. 

. 1955 C : 1 
T. C. 

Dahiliye Vekâleti 
Vi. İd. G. M. 

2. Ş. M. Teşkilâtı 
Sayı : 22102/64 - 3, 17032 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
8 . XII . 1955 tarih ve Umumi Kâtiplik Ka

nunlar Müdürlüğü 7 -123/9184/1954 sayılı emir
leri karşılığıdır. 

Vilâyetler teşkilâtında değişiklik yapılarak 
yeni vilâyetler ihdasına veya bâzı vilâyetlerin 
lağvına dair Dahiliye Vekâletince alınmış bir 
prensip kararı veya bir hazırlık bulunup bulun
madığının yazılı olarak cevaplandırılması hakkın
da Konya Mebusu Sayın Rüştü Özal tarafından 
verilen sual takririne berveçhi âti cevaplarımı arz 
ediyorum.: 

1. Memleketimizin gittikçe müspete doğru 
değişen şartları dikkate alınmak suretiyle ihti
yaçlar belirdiği nispette Hükümetin bugünkü âm
me hizmeti anlayışına göre vatandaşa en faydalı 
ve en ucuz şekilde hizmet imkânını sağlıyacak ye
ni mülki taksimat yoluna gitmek ve Teşkilâtı 
Esasiye Kanunu çerçevesi içinde iktisadi ve coğ
rafi şartları esas almak prensibimizdir. Bu hu
susta mahallî ihtiyaç ve zaruretlerle 1939 senesin
den beri vekâletimize intikal ettirilen talepleri 
mahallen esaslı bir tetkika tâbi tuttuktan sonra 
dosyalandırmaktayız. Mâlûmâlileri bulunduğu 
veçhile vilâyet teşkili bir kanun mevzuudur. 

2. Ankara, İstanbul, Eskişehir, Balıkesir, 
Aydın, İçel gibi vilâyetlerimizin bâzılarından ve
kâletimize intikal ettirilen talepler hakkında da 
birinci maddede izah edilen şekilde muamele ya
pılmaktadır. 

3. Konya vilâyetinin iki kazasında vilâyet 
teşkilâtı kuırulmasına dair hazırlıkların da diğer 
taleplerden farklı bir mahiyeti yoktur. 

Bu hususta Konya mebuslarından her hangi 
bir zata da vaitlerde bulunulmuş değildir. 

20 . XI I . 1955 
Dahiliye Vekili 
E. Menderes 

4. — Konya Mebusu Himmet ölçmen'in, vi
lâyetler teşkilâtında değişiklik yapılarak yeni vi
lâyetler ihrası ve bâzı vilâyetlerin lağvı mevzu
unda bir hazırlık olup olmadığına dair sualine 
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Dahiliye Vekili E t em Menderes'in tahrirî cevabı 

(7/124) 

5 . XII . 1955 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Aşağıda yazılı suallerimin Dahiliye Vekili 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
yüksek müsaadelerinizi rica ederim. 

Konya Mebusu 
Himmet Ölçmen 

I. Coğrafi vaziyet ve iktisadi münasebetler 
bakımından, vilâyetler teşkilâtında bir deği
şiklik yapılarak yeni vilâyetler ihdası veya 
bâzı vilâyetlerin lağvına dair Dahiliye Vekâ
letince bugüne kadar alınmış bir prensip ka
rarı veya bir hazırlık var mıdır? Varsa mahi
yeti nedir? 

II . Ankaraı istanbul, izmir, Eskişehir gibi 
büyük vilâyetlerimiz için de bu prensip kararı
na uygun o^rak yoni "vilâyetler teşkili düşü
nülmekte midir ? 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 

V. î. G. M. 
2 Ş. M. Teşkilât 

Sayı : 22102/64-3 
17034 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
8 . XI I . 1965 tarih ve Umumi Kâtiplik Ka

nunlar Müdürlüğü 7-124/9185/1955 sayılı emir
leri karşılığıdır: 

. 1955 C : 1 
Vilâyetler teşkilâtında değişiklik yapılarak 

yeni vilâyetler ihdasına veya bâzı vilâyetlerin 
lağvına dair Dahiliye Vekâletince alınmış bir 
prensip kararı veya hazırlık bulunup bulunma
dığının yazılı olarak cevaplandırılması hakkın
da Konya Mebusu Sayın Himmet Ölçmen tara
fından verilen sual takririne berveçhiâti cevap
larımı arz ediyorum: 

1. Memleketimizin gittikçe müspete doğru 
değişen şartları dikkate alınmak suretiyle ihti
yaçlar belirdiği nispette Hükümetin bugünkü 
âmme hizmeti anlayışına göre vatandaşa en fay
dalı ve en ucuz şekilde hizmet imkânını sağlıya-
cak yeni mülki taksimat yoluna gitmek ve Teş
kilâtı Esasiye Kanunu çerçevesi içinde iktisadi
ye coğrafi şartları esas almak prensibimizdir.. 
Bu hususta mahallî ihtiyaç ve zaruretlerle 1939 
senesinden beri Vekâletimize intikal ettirilen 
talepleri mahallen esaslı bir tetkika tâbi tuttuk
tan sonra dosyalandırmaktayız. Malumâlileri. 
bulunduğu veçhile vilâyet teşkili bir kanun 
mevzuudur. 

2. Ankara, istanbul, İzmir, Eskişehir gibi, 
vilâyetlerimizin bâzılarından Vekâletimize inti
kal ettirilen talepler hakkında da birinci mad
dede izah olunan şekilde muamele yapılmakta
dır. 

20 . XII . 1955 
Dahiliye Vekili 
E. Menderes. 

T. B. M. i l . Matbaam 


