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1. — SABIK Zü 

Ruzuaınede bulunan kanun lâyihalarının su
allerden önce görüşülmesine dair takrir kabul 
edildi. 

1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde 6813 sayıh Kanuna 
istinaden yapılmış olan münakalenin kabulüne; 

îstanbûl Teknik Üniversitesi 1956 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) ve-(A/2) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılmasına dair olan kanunlar 
kabul edildi. 

Manisa Mebusu Muammer Alakant 'm, üzüm 
fiyatlarındaki düşüklüğün sebeplerine ve bu hu
susta ne gibi tedbirler alındığına dair İktisat ve 
Ticaret Vekilinden şifahi suali, susal sahibi hazır 
bulunmadığından, 

Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun, Millî 
Korunma Kanununun tadiline ait tatbikata dair 
Adliye ve İktisat ve Ticaret Vekillerinden şifahi 
suali, İktisat ve Ticaret Vekili hazır bulunmadı
ğından, 

Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun, mo
torlu vasıta lâstiği tevzii işinin halli hususunda ne 
gibi çareler düşünüldüğüne dair İktisat ve Ti
caret Vekilinden şifahi suali, Vekil hazır bulun
madığından, 

Ankara Mebusu Muhli»:Etenin, memleket öl
çüsünde bir mesken siyaseti takibetmek hususun
da ne düşünüldüğüne dair Başvekilden şifahi 
suali, Başvekil hazır bulunmadığından, 

Kastamomu Mebusu Ziya Termen'in, Hükü
met programında yer alan hususlardan hangile-

Şifahi su-al 
1.— Diyarbakır Mebusu Mustafa Ekinci 'nhı, 

Diyarbakır vilâyetine tahsis edilen kömür mik
tarına dair şifahi sual takriri İşletmeler Vekâ
letine gönderilmiştir. (6/282) 

Teklif 
1. — İzmir Mebusu Halûk Ökereıı ve 8 arka

daşının, Aydm, Balıkesir, Bilecik, Edirne, Eski
şehir, Kırklareli, Konya ve Denizli vilâyetlerin
de 1955 - İ956 yılında tabiî âfetlerden zarar gö
renlere yapılacak yardım hakkındaki 6746 sayı-

IT HULÂSASI 

rinin tahakkuk ettirildiğine ve «Toplantılar ve 
gösteri yürüyüşleri» hakkındaki Kanun muvace
hesinde partilerin mâruz kaldıkları durum üze
rinde ne düşünüldüğüne dair Başvekilden şifahi 
suali, Başvekil hazır bulunmadığından, gelecek 
İnikada bırakıldı. 

Kars Mebusu Turgut Göle ve iki arkadaşının, 
emekliye sevk olunan hâkimler hakkındaki tasar
rufların Adliye Vekilinden istizah olunmasına 
dair takriri reddedildi. * 

Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun, va
tandaşların muhalif parti mebuslariyle temasını 
meni için zabıtaya emir verilip verilmediğine 
dair Dahiliye, İktisat ve Ticaret Vekillerinden 
olan şifahi suali, İktisat ve Ticaret Vekili hazır 
bulunmadığından, gelecek İnikada bırakıldı. 

Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun, kira 
rejiminin düzenlenmesi ve Millî Korunma içine 
alınması hususlarında ne düşünüldüğüne dair 
Dahiliye, İktisat ve Ticaret Vekillerinden şifahi 
suali, İktisat ve Ticaret Vekili hazır bulunmadı
ğından, gelecek İnikada bırakıldı. 

26 . XI . 1956 Pazartesi günü saat 15 tc top
lanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekıli Kâtip 
Tokad Mebusu,. Kayseri Mebusu 

îhsern Baç Ömer Mart 

Kâtip 
Antalya Mebusu 

Attilâ Konuk 

Tahrirî sual 
2. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, motorlu 

nakil vasıtaları masraflarında tasarruf .yapılması 
hususunda" ne düşünüldüğüne dair tahriri sual 
takriri Başvekâlte gönderilmiştir. (7/247) 

h Kanuna ek kanun teklifi (2/388) (Nafıa, Da
hiliye ve Bütçe encümenlerine) 

& Mazbatalar 
2. — Hasan Hacı Öelimoğlu Hüseyin Aydın'-

ın karısı Hanif'e Aydın ve kızı Müdevvet Aydm a 
vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasına da-

Sualler 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 
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ir kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/351) (Ruznameye) 

3. — Mehmetoğlıı Yunus Karlıova karısı Zeh
ra Karlıova'ya vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanmasına dair kanım lâyihası ve Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/353) (Ruz

nameye) 
4. — Hüseyinoğlıı Harun Atay'ın karısı Na

fıa Atay ve kızı Fatma Atay'a vatani hizmet ter
tibinden maaş bağlanmasına dair kanun lâyiha
sı ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/352) (Ruznameye) 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 15,08 

REİS — Reisvekili Agâh Erozan 
KATİPLER : ÜbeyduUah Seven (Hakkâri), Muslih Görentaş (Van) 

3. — YOKLAMA 

- REİS — Ekseriyeti tesbit için yoklama yapı
lıyor, efendim. 

(Ordu Mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 

REÎS — Ekseriyet var, Celseyi açıyorum. 
Suallere geçiyorum, efendim, 

4. — SUALLER VE CEVAPLAR 
A — ŞİFAHÎ SUALLER 

1. — Manisa Mebusu Muammer Alakanfın, 
üzüm fiyatlarındaki düşüklüğün sebeplerine ve 
bu hususta ne gibi tedbirler alındığına dair ik
tisat ve Ticaret Vekilinden şifahi suali (6/264) 

REİS — Sual sahibi burada mı, efendim? 
MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Bura

dayım, efendim. 
REÎS — Alâkalı Vekil burada mı, efendim? 

Alâkalı Vekil olmadığı için sual gelecek İnikada 
bırakılmıştır, efendim. 

2. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun, 
Millî Korunma Kanununun tadiline ait tatbika
ta dair Adliye ve İktisat ve Ticaret Vekillerinden 
ofon sualine Adliye Vekili Hüseyin Avni Gök
türk'ün şifahi cevabı (6/270) 

REİS — Sual sahibi burada mı, efendim? 
NURfOCAKCIOĞUT (Malatya) — Burada

yım. 
REİS — Alâkalı Vekil burada mı? Adliye 

Vekili burada, İktisat ve Ticaret Vekili yok. Yal
nız Adliye Vekilinin cevap vermesini kabul bu
yuruyor musunuz? 

NURİ OCAKCIOĞLU (Malatya) — Evet. 
REİS — Suali okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Reisliğine 

1. Millî Korunma Kanununun tadilinin tat
bikinde âni tesiri görülmekle beraber piyasada 
hâsıl olan durgunluklarla eşyadaki darlıkların 
izalesi için ne gibi tedbirler alınmıştır? 

2. İhtikârdan kaç şahıs yakalanmıştır? O ih
tikârda âzami, asgari meblâğ miktarı nedir? Ne 
kadarı mahkûm olmuştur? En az ve en yüksek 
mahkûmiyet miktarı nedir? 

3. Seçim bölgemde ve bâzı yerlerde yaptı
ğım tetkikatta buğday, yağ ve sair zarurî mevad-
da belediyece narh konunca piyasada bulunma
maya başlamıştır. Bu darlığa ne çare bulunmuş
tur! -
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Sayın Adliye ve İktisat ve Ticaret Vekilleri

nin sözlü olarak cevaplandırmasına delâlet Du
yurulmasını saygı ile rica ederim. 

Malatya 
Nuri Ocakcıoğlu 

REİS — Adliye Vekili. 
ADLİYE VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ GÖK

TÜRK (Niğde) — Malatya Mebusu arkadaşımız 
Nuri Ocakcıoğlu tarafından tevcih olunan şifahi 
sual takririnin, vekâletime taallûk eden kısmı 
hakkındaki cevabımı arz edeceğim. 

Millî Korunma Kanununun bâzı maddelerinin 
tadiline dair 6731 sayılı Kanunun meriyete gir
d i ğ i n . VI . 1956 tarihinden 24 . X . 1956 tari
hine kadar, yani dört ay on üç gün zarfından 
mezkûr kanuna muhalefet fiillerine mütaallik 
olarak adliyeye (2 775) hâdise intikal etmiştir. 
«3 794» maznunu bulunan bu hâdiselerden «148» 
i ademitakip kararı ile, «499» bcraetle ve «385» i 
de mahkûmiyetle neticelenmiş olup «2 762» maz
nunu bulunan «1 743» dâva derdesti rüyet bu
lunmuştur. 

İhtikârda âzami ve asgari meblâğ miktarı ile 
en az ve en çok mahkûmiyet miktarı haklımda 
Vekâletinizde ihsai malûmat mevcut değildir. 

Mahaza, bu vesile ile şunu arz edeyim ki, Mil
lî Korunma Kanunu hükümlerine muhalefet suç
larına mütaallik dâvaları görmek üzere toplu ve 
tek hakimli mahkemeler kurulması için gerekli 
kararnameler sevk olunmuştur. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Nuri Ocakcıoğlu. 
NURİ OCAKCIOĞLU (Malatya) — İktisat 

Vekilini de dinledikten sonra konuşacağım. 
REİS — Soru sahibi İktisat Vekilini de din

ledikten sonra konuşacağını beyan etmiştir. Sua
lin Adliye Vekiline ait kısmı cevaplandırılmıştır. 

S. — Malatya, Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun, 
motorlu vasıta lâstiği tevzii işinin halli hususun
da ne gibi çareler düşünüldüğüne dair İktisat ve 
Ticaret Vekilinden şifahi suali (6/272) 

REİS — Soru sahibi... Burada. İktisat Veki
li bulunmadığından, soru gelecek inikada bıra
kıldı. 

4. — Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, mem
leket ölçüsünde bir mesken siyaseti takibetmek 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Başvekilden 
şif aU suali (6/273) 
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REİS —• Muhlis Ete... Burada. Başvekil hazır 

bulunmadığından, soru, gelecek İnikada bırakıldı. 

5. — Kastamonu. Mebusu Ziya Termen'in, 
hükümet programında yer alan hususlardan han
gilerinin tahakkuk ettirildiğine ve «.Toplantılar 
ve gösteri yürüyüşleri» hakkındaki Kanun muva
cehesinde partilerin mâruz kaldıkları durum üze
rinde ne düşünüldüğüne dair Başvekilden şifahi 
suali (6/275) 

REİS — Başvekil hazır bulunmadığından so
ru, gelecek İnikada bırakıldı. 

6. — Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'mın, 
vatandaşların muhalif parti mebuslariyle tema
sını meni için zabıtaya emir verilip verilmediğine 
dair Dahiliye, İktisat ve Ticaret Vekillerinden 
olan sualine Adliye Vekili ve Dahiliye Vekaleti 
Vekili Hüseyin Avni Göktürk'ün şifahi cevabı 

,(6/276) 

REİS —• Soru sahibi burada mı? (Burada 
sesleri) 

iktisat Vekili yok, Dahiliye Vekâleti Vekili 
burada. Onun cevap vermesini kabul ediyor mu
sunuz? 

EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Ediyo
rum. 

RElS — Suali okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Aşağıdaki sorularımın içişleri ve Ticaret Ve

kili tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
delâletinizi rica ederim. 

Trabzon 
Emrullah Nuiku 

1. Vatandaşların nahiye merkezine gelen 
milletvekilleri ile teması ve derdini söylemek is
temesi halinde, zabıtanın müdahalesiyle bu iste
ğinden menedilmesi hakkında kanuni mevzuatı
mız var mıdır, ve böyle bir kanuni emir verilmiş-
midir? 

2. Vatandaşların muhalif parti milletvekille
riyle temasını menetmek için mânevi bir baskı 
olarak ortağı olduğu kooperatiften ihracedilmesi 
Ticaret Vekâletince tecviz edilir mi! 

3. Bu maksatla vatandaşlara baskı yapan za
bıta memurları ile kooperatif idarecileri hakkın
da cezai takibat yapılmakta mıdır? 

REİS — Dahiliye Vekâleti Vekili buyurunuz, 
efendim. 
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ADLÎYE VEKİLİ VE DAHİLÎYE VEKÂ

LETİ VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK 
(Niğde) — Muhterem arkadaşlar, Trabzon Mebu
su Emrullah Nutku tarafından verilen, üç mad
deden ibaret sözlü sual takririnin vekâletimi il
gilendiren kısımlarına ait cevabımı aşağıda arz 
ediyorum : 

Mevzuatımızda vatandaşların mebuslarla ve
ya mebusların vatandaşlarla temasını meneden 
her hangi bir hüküm mevcut değildir ve bu hu-

' susta teşkilâtımıza her hangi bir emir de verilme-
mişir. 

' Mebuslarımız, Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz 
mucibince her zaman vatandaşlarla temas ede
bileceği gibi, vatandaşlar da mebuslarla her za
man görüşebilirler. Ancak,- bu temas ve görüş
menin 6761 sayılı Kanuna aykırı bir toplantı 
mahiyeti arz etmemesi lâzımdır. 

6761 sayılı Kanunun 2 ııci maddesi sarihtir. 
Ve 12 nci maddesinin (F) fıkrasında bu mevzu
da zabıtanın alacağı tedbirlere riayetsizliği, suç 
saymıştır. İşte, sayın arkadaşımın müdahale ola
rak vasıflandırdığı hususlar mezkûr fıkra şümu
lüne giren, tezahürat teminine matuf veya bir 
topluluğun taha&ıûtine meydan verme hareketle
rinin önlenmesi için yapılan talep ve ikazlardan 
ibarettir. 

Maruzatım tundan ibarettir. 
REİS — Emrullah Nutku. 
EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlar, seçim mıntıkamdan ve Karade
niz sahili halkından muhtelif mektuplar aldım. 
Bu mektuplarda. Hürriyet Partisi mebuslarının 
Karadeniz seyahati sırasında kahvelerde vatan
daşlarla yapmış olduğu görüşmelere zabıtanın 
mâni olduğu hakkında şikâyette bulunuyorlar 
ve; «Biz mebuslarımızı göremiyecek miyiz!», di
yorlar. Bunun Demokrat Parti mebusları için 
mevzuubalısolnıadığı ve yalnız muhalefet mebus
larına tatbik edilen bir hareket tarzı olduğu da 
ayrıca tasrih edilmektedir. Bu yüzden kendile
rinin kooperatiflerde tazyik edildiğinden ve hat
tâ kooperatif ortaklıklarından çıkarıldıklarından 
şikâyette de bulunmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlar, kanun her bakımdan, 
vatandaşın ittiba edeceği, itaat edeceği bir nes
nedir. Ancak, kanunu tatbik edenler tatbikatın
da vatandaşların Anayasa ile temin edilmiş hak
larını menedecek duruma sokulduğu zaman bu 
tatbikat, vatandaşlar nezdinde gülünç telâkki J 
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edilmektedir. Bu gülünç tatbikatı menetmek için 
valilere, mebuslar tarafından yapılan mütaaddit 
müracaatler sem'i itibara alınmamıştır. Bunlar 
hakkında bizde zabıtlar da mevcuttur, delilleri 
tamamdır, bu itibarla aksini iddia etmeye imkân 
yoktur. 

Arkadaşlar, muhalif mebus olarak anlamamız ^ 
lâzımdır ki, Sayın Vekilin de dediği gibi, mil
letvekillerinin kahvelere gidip vatandaşla gö
rüşmek istemesine mâni olacak mevzuat olmadı
ğına göre, böyle tatbikat yapan zabıtaya niçin 
mâni olunmamaktadır? 

Muhtelif telgraflar ve sair suretlerle yapılan 
şikâyetlere 'karşı Vekâletçe zaibıtaiıakkında hiç
bir muamele yapılmadığı da görülmektedir. 

Arkadaşlar, bu partizan idarenin, iktidar par
tisi tarafından bu derece şiddetle ileri götürül
müş olması şayanı teessürdür. Denebilir ki, bâzı 
mahallî zabıta âmirleri yanlış tatibrkat yapıyor. 
Bu 'bir mazeret sefoebi teşkil etanez, arfcadaşlar. 
Devlet mekanizması bir küldür, Başvekilinden 
jandarma neferine kadar, hepsi bir küldür ve 
müteselsil, müşterek mesuliyet taşırlar. Bir jan
darma Anayasaya aykırı,ltanıma aykırı bir mu
amele yaptığı zaman onun tesirini, mesuliyetini 
Hükümet duymalıdır ve.duyar. 

Ancak, bugünkü tatbikat ve şu son iki kanu
nun neşrinden sonraki tatbikat; Hükümetin bu 
işlere lâyık olduğu veçhile dikkat etmediğini ve 
önem vermediğini göstermektedir. 

Partizan idarenin memleketin mânevi varlı
ğında büyük rahneler açtığını göz önünde tut
malıyız. Partizan idarede hakkaniyet ve adalet 
duygusu zedelenmekte ve millî kudretimiz olan 
mânevi vasıflanınız 'hırpalanmaktadır. Umumi 
ahlâk za'fı da bundan doğmaktadır. Halk ve 
adalet duygusundan mahrum bir topluluğun ya
şama azmi de söner arkadaşlar. (Sağdan, bravo 
sesleri) 

îktidaY partisi idarecilerinin muhaiefete ta
hammül edemiyerek onu topyekûn inkâr etme
si, topyeikûn itiham etmesi, demokrasilerde ha
tır ve hayale sığar bir şey değildir. Bu,, çok ipti
dai bir zihniyettir, arkadaşlar. (Sağdan, bravo 
sesleri) 

1946 da milleti çok partili hayata kavuştur
manın alemdarı olan ve 1950 de de "hakkaniyet 
ve adalet prensiplerini bayrak diye 'kullanarak 
iktidara gelen bugünkü Demokrat Parti... (Sol-
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dan, sen de vardın sesleri) Evet, o zaman biz de J 
içinde -bu'lunuyordulk. ((Hlüşmeler) Bu partinin I 
bugünkü usullerini, aynen eski tek parti usul
lerinin bir kopyası olmakla itilam ediyorum. 
(Sağdan, bravo sesleri) (Soldan, narayı bozma * 
sesleri, gürültüler) • '• 

REİS — Emrullah Beyefendi, müsaade bu- î 
vurun. :. i 

• Dahilî Nizamnamenin 150.nei••maddesine gö- . 
t-.e, sualin sarih ve muayyen madde üzerinde ol- ' 
ması lâzümdjr. Sualin dışına çakıyorsunuz. 

EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Parti- ; 
zan.idareden bahsediyorum, Reis Bey. ; 

REİS — Lütfen suali 'hedef••tutmanızı, dışına 
çıkmamanızı rica ediyorum. 

EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Arka-
daşiar; partizan idareden bahsediyorum, Reis 
Bey sözlerimi niçin .'keserler bilmem. Partizan 
bil* idarenin hüküm sürdüğü bîr memilekette hak 
ve adalet duygusu rencide edilir. Türk milleti 
hak ve adaleti en yüksek mertebede tutan bir 
millettir. Hak ve adaleti rencide eden bir iktidar 
muhakkak surette halkın nazarından düşecek
tir. (Sağdan, alkışlar) 

REİS — Eimrullaih Bey size birinci defa ihtar 
ediyorum. (Sağdan, gülüşmeler) 'Sebebine gelin
ce : (Sağdan, alkışlar).Emrullah Bey arkadaşı- j 
mızıtı konuşmak istedikleri imevzu sualin dışın
dadır, Kendisi istediği şekilde 'konuşmak işitiyor. 
Bunu yapamaz. Sualin dışına çıkacak olursa Ri
yasetin vazifesi buna mâni olmaktır. 

Bu mevzuda (konuşmak istiyorsanız,' ayrı bir 
sualle gelmeniz lâzımdır. 

Emrullah Nutku Bey, zatıâlinize ikinci ihtarı 
yapıyorum. 

EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Taraf- [ 
girlik etmeyin, Reis Bey. 

REİS — Asla. Dahiliye Vekili, buyurun. 
ADLİYE VEKİLİ VE DAHİLİYE VEKÂ- | 

LETı VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK j 
(Niğde) — Muhterem arkadaşlar; Emrullah Nut- j 
ku Bey arkadaşımız sualinde, dikkatinizi de çek- | 
iniş olmak gerektir ki; gayet umumi tâbirler için- i 
de kendilerinin takibedildiğinden ve saireden j 
bahsetti. Berideniz sarih olarak kendisine sureti • 
katiyede mebusların, başka vesilelelerle de arz | 
ettiğim gibi, takibedilmelerinin mevzuubahsola- j 
mıyacağmı, devletimizin en yüksek hukuk devle
ti vasfına lâyık bir hükümetin... (Sağdan, gürül
tüler) bitaraf ve demokratik... j 
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REİS — Hatip konuşurken sözlerinin kesil

memesi Dahilî Nizamname hükümlerindendir. 
Hatibin sözünü kesmeyiniz. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Evvelâ kimdiniz kesmeyiniz. 

REİS — Muhalefet safmdaki arkadaşlar dai
ma Nizamnameden bahsederler, fakat kendileri 
Nizamnameye riayet etmezler. 

ADLİYE VEKİLİ VE DAHİLİYE VEKA
LETİ VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK 
(Devamla) -••-• Demokratik zihniyetin telkin etti
ği en yüksek ciddiyet ve objektiflikle isler takib-
edilmekte ve hükümete akseden bütün yolsuzluk
lar ve kanunsuzluklarla mücadele edilmektedir. 
Binaenaleyh ben Emrullah Nutku arkadaşım
dan rica ederim, ellerinde zabıtlar varmış, delil
ler varmış, bunları versinler, biz bunları tahkik 
eder ve suçlular hakkında takibat yaparız... 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Yapmazsınız. 
ADLİYE VEKİLİ VE DAHİLİYE VEKÂ

LETİ VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK 
(Devamla) — Delillerini versinler yaparız, her 
zaman yapıyoruz. Yalnız arkadaşlarımdan rica 
ediyorum. Böyle umumiyet içerisinde kalmak
tan bir fayda çıkmaz. Bu, nihayet sözü uzat
maktan başka bir işe yaramaz. 

Diyorlar ki, partizan idare, memlekette hak
kaniyet duygusu, falan... Beyefendiler, çok rica 
ederim, hangi partizan idareden bahsolunııyor. 
(Sağdan, gülüşmeler.) Kimdir partizan? Biz ida
remizde ve iş tutumumuzda sureti katiyede par
tizanlığa rağbet ve iltifat eden bir hükümet de
ğiliz. Bunu size arz etmek isterim. 

Muhalefete tahammül etmemekten bahsile 
«Demokrat Partiyi tenkid etmek suçtur.» diyor
lar. Sureti katiyede şunu ifade etmek isterim 
ki, muhalefetin yaptığı tenkidler, bugün dün
yanın en ileri demokrat memleketlerinde yapı
lan tenkidlerden asla geri kalmamaktadır. Umu
miyet içinde kalmıyarak sarih vakalar verme
leri halinde icabına tevessül etmeye daima hazır 
bulunduğumu tekrar etmek isterim. 

REİS—Emrullah-Nutku. 
EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlar; Vekil Bey takipten bahsettiler. 
Bendeniz takip meselesi üzerinde durmadım. Za
bıta, vatandaşın milletvekili ile konuşmasına mâ
ni oluyor, dedim. Asıl mesele burada. Ve bu gibi 
hâdiseler Demokrat Parti milletvekillerinin başı-
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na gelmiyor, bizim başımıza geliyor, muhalif ol
duğumuz için. Ondan dolayıdır ki, partizan ida
reden bahsettim. 

Vekil Bey delil istediler. Delil olarak size bir 
vesika okuyacağım. Bu vesika bize lâzım olduğu 
için kendilerine veremiyeceğinı. Ama okuyaca
ğım. 

Arkadaşlar; okuyacağım bu zabıt'Hopa kazası 
komiseri tarafından tutulmuş bir zabıttır. 

«18 . X . 1956 tarihinde saat 16,30 sıraların
da Emniyet Kıraathanesinde Kocaeli Mebusu Ek
rem Alican, Bursa Mebusu Raif Aybar, yine 
Bursa Mebusu îbrahim öktem'in toplanan halk
la hasbıhal konuşması yaptıkları görülmüş ve bu 
konuşma sırasında halkın ihtiyacını sorup not 
ettikleri tesbit edilmiş, kendilerine 6761 sayılı 
Toplantı ve gösteri Kanununun 2 nci maddesiy
le 12 nci maddesinin F fıkrasına aykırı hareket 
ettikleri ihtar edilmiş ise de,-konuşmaya 4evam 
ettikleri cihetle kahvede bulunan halktan bir kıs-
mı çıkarılmış ve dağıtılmış olduğunu mübeyyin 
işbu zabıt tanzim edilmiş ve tanzime başlamadan 
evvel bu şekilde ihtiyaç gösterildiğini mübeyyin 
zabıt altına imzalar atıldı» diyor. Burada komi
serle birlikte orada bulunan vatandaşların da im
zaları var. Eğer vatandaşların tuttuğu zabıt 
Yüksek Meclisinizce nazarı itibara alınmıyacak-
sa «Hakimiyet Milletindir» sözünün kıymeti kal
maz, arkadaşlar. (Sağdan, bravo sesleri, alkış
lar.) 

"REİS — Sualin Dahiliye Vekâletine taallûk 
eden kısmı cevaplandırılmıştır. (Sağdan, gürül
tüler) 

EKREM ALİCAN (Kocaeli) - - Biraz evvel 
Vekil Bey cevap, vereceğini bildirerek kürsüden 
inmişti. 

REİS — Müsaade ediniz, efendini. Vekil Bey 
isterlerse cevap verebilirler. Buyurunuz, efendim. 

ADLİYE VEKİLİ VE DAHİLİYE VEKÂ
LETİ VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ (İÖKTÜRK 
(Niğde) — Sizlerin emirlerine itaat ediyorum, 
muhalefete hürmetkar olduğum için de cevap 
t. akdini ediyorum. 

Emrullah Nutku arkadaşımız zaptı okudular. 
Evvelce kendilerine delilleri ne ise ve vesikaları 
varsa ibraz etsinler, tahkik ettireceğini, demiştim. 
Lütfetsinler tahkikat yaptıracağım. Cevabım 
bundan ibarettir. 

EMRTTLLAH NUTKU (Trabzon) — Teşek
kür ederim. 
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j REÎS — Sualin Dahiliye Vekaletine ait kıs

mı cevaplandırılmıştır. 

7. — Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun, 
kira rejiminin düzenlenmesi ve Millî Korunma 

i içine alınması hususlarında ne düşünüldüğüne 
j dair Dahiliye, İktisat ve Ticaret Vekillerinden 
j olan sualine Adliye Vekili ve Dahiliye Vekâleti 
\ Vekili Hüseyin Avni Göktürk'ün şifahi cevabı 
! (6/377) 

REİS -r- Sualin Dahiliye Vekâletine ait kıs
mını cevaplandıracak mısınız? 

ADLİYE VEKİLİ VE DAHİLİYE VEKÂ
LETİ VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK 
(Niğde) — Evet, efendim. 

REİS — Suali okuyoruz. 

13 . X I . 1956 
T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Aşağıdaki sorularımın Ticaret ve Dahiliye 
| Vekilleri tarafından sözlü olarak cevaplandırıl

masına delâletinizi rica ederim. 
Trabzon 

Emrullah Nutku 

1. İhtikâr yapmak suretiyle memleketin ik-
| tisadi düzenini bozmaya mühim miktarda âmil 
i olanlar hakkında şiddetli ceza hükümlerini ihtiva 
\ eden Millî Korunma Kanununa muvazi olarak 
| kira rejiminin düzenlenmesi için Hükümetin dü- . 
? şüncesi nedir? • 

2. 6570 sayılı Kira Kanununun tatbikatında 
• görülen aksaklıklara ve ağır cezai müeyyidelere 

rağmen kira ihtikârı yapanların t akibi hakkında 
: bir kontrol ve murakabe cihazı tesisi düşünül-
; mekte midir? * 
i 3. Evvelce Millî Korunma Kanunu eerçeve-
. si içinde ve bu kanunun 30 ncu maddesi olarak 

nizamlanan kira rejiminin Millî Korunma içine 
alınıp alınmıyaeağı ve bu hususta Hükümetin 
noktai nazarı nedir? 

ADLİYE VEKİLİ VE DAHİLİYE VEKÂ
LETİ VEKİLİ HÜSEYİN'AVNİ GÖKTÜRK 
(Niğde) — Muhterem arkadaşlar, dinlemiş bulun
duğunuz sual daha ziyade İktisat ve Ticaret Ve
kâletine hitabeden bir sualdir. Vekâletimi doğ
rudan doğruya ilgilendirmemektedir. Bilhassa, 

[ zannediyorum, Millî Korunma Kanununun şümu-
1 lüne kira meselelerinin de alınıp alınmadığı nok

tasından belki Muhterem Emrullah Bey bunu 
I Dahiliye Vekâletine imci telâkki etmiş olacaktır. 
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Halbuki bu doğrudan doğruya Dahiliye Vekâ
letini ve Adliye Vekâletini değil, İktisat ve Tica
ret Vekâletini ilgilendiren bir meseledir. 

Kira rejimi vaktiyle Millî Korunmanın şü
mulünde iken Yüksek Meclisin uzun uzachya tet
kikinden sonra hususi bir rejime tâbi tutulmuş
tur. Binaenaleyh bunun kaldırılıp kaldırılmıya-
eağı meselesi de B. M. Meclisinin takdirine mü-
taallik bir meseledir. 

Bendeniz Vekâletime teveccüh etmiyen sualin 
bu kısmı hakkında bir mütalâa serdine bu itibar
la ihtiyaç ve zaruret görmemekteyim. Noktai na
zarımı bu suretle arz etmek isterim. 

REÎS — Emrullah Nutku. 
EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlar, sualim hiç şüphesiz ki, Dahiliye 
Vekâletinden daha çok Ticaret Vekâletini ilgilen
diriyor. Fakat bundan evvel Yüksek Meclisinizin 
çıkarmış olduğu kanunla Dahiliye Vekâletinin 
sıkı alâkası bulunduğunu bilmekteyim. Sonra bu 
iş bir inzibat meselesidir. Kira Kanunu mevcut, 
fakat bu kanunun tatbikatındaki aksaklıklar ha
kikaten bugün vatandaşları sıkıntıya sokmakta 
ve bu mevzuda birçok mektuplar almaktayız. 

TALAT VASPÎ ÖZ (Ankara) — Mütemadi
yen kira mevzuu ile mi uğraşacağız, başka işimiz 
yok mu? 

REİS — Müsaade buyurunuz, hatibin sözünü 
kesmeyiniz. 

EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Efen
dim, size şunu arz edeyim ki, 1953 senesinde kira-
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lanmış, ve dondurulmuş olan gayrimenkullerin 
dahi, bugün belediye komisyonları tarafından 
takdir yapılmak suretiyle, kiraları değiştirilmekte 
ve Kira Kanunu sem'i itibara dahi alınmamakta
dır. Mal sahiplerinin birçokları kiracılarını muh
telif bahanelerle çıkartıp her seferinde daha faz
la kira talebetmek suretiyle Kira Kanununu hiçe 
saymaktadırlar. 

Arkadaşlar, ben inzibati -bakımdan bu cihetle
ri arz ediyorum. Ticaret Vekili soruma cevap 
verdikleri gün teknik kısımları da arz edeceğim.. 
Şimdilik bununla iktifa ediyorum. 

Çıkarmış olduğunuz Kira Kanunu bugün tat
bik edilmemekte ve kontrolsuz bulunmaktadır. 
Hiçbir kira kontrolü yapılmamakta, mal sahiple
ri istediği gibi kira almaktadır. 

Bir taraftan beş kuruşluk mal sattı diye bir 
küçük esnafın hanümanı söndürülürken öbür ta
raftan mal sahipleri yüzlerce lira fazla kira aldık^ 
lan halde bunu takip ve kontrol edecek bir mer
ci bulunmamaktadır. Mesele burada. O itibarla 
Ticaret Vekilinin bulunduğu bir celsede bu işin 
detaylarına ve teknik kısımlarına geçmek üzere 
bugün bu kadarla iktifa ediyorum, efendini. 

REİS — Sualin Dahiliye Vekâletine aidolan 
kısmı cevaplandırılmıştır. 

Rııznamede görüşülecek başka madde olmadı
ğından 28 aralık Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere İnikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 15,36 

T. B, M. M. Matbuası 


