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ettiğim şu sırada Hükümet adına olaydan do
layı teessürlerimizi arz etmekle sözlerime başlı
yorum. 

7 Aralık 1966 Çarşamba günü gecesi saat 
23.30 da Erzurum'un Yeşildere Garnizonunda 
bulunan 247 nci Piyade Alayında bir yangın 
çıkmış ve Alay Karargâh Bölüğünün koğuşu ile 
koğuşun yanındaki bölük malzeme deposu ta
mamen yanmıştır. 

Saat 21.30 da gece eğitiminden dönen, yok
lamayı ve son kontrolü mütaakıp istrahate çe
kilen bölük erlerinin ilk derin uykuda bulun
dukları bir sırada çıkan ve süratle genişliyen 
yangın neticesinde 65 er yanarak şehit olmuş, 
3 ü ağır olmak üzere 27 er yaralanmış ve dı
şardan yapılan yardımlarla 82 er yarasız kurta-
rılabilmiştir. Yaralılardan 2 si yardım için ge
len erlerdendir. 

Yapılan 'kovuşturmaya göre yangın, koğuş 
nöbetçi onbaşısı Şevket Sarı'nm sönen sobayı 
tutuşturmak için benzin dökmesinden çıkmıştır. 
Sobayı yeniden yakmak üzere aamblâns şoförü
nün koğuşa getirdiği bir el bidonundan bir 
miktar (benzini sobaya döken ve âni parlama 
neticesi kendisi de tutuşan onbaşı Şevket Sarı 
dışarıya kaçarak tutuşan kısımlarını söndürmek 
maksadiyle kendini dereye atmıştır. Daha ev
vel kömür getirmek için çıkmış bulunan şoför 
er Muzaffer Aksoy yarasız kurtulmuştur. Ko
ğuş nöbetçisi yaralılar arasında hastanededir. 

Yangın çıktığını gören nöbetçi heyetinin 
verdiği alarm üzerine evvelâ Alayın yangın 
•söndürme ekipleri vaka mahalline sevk edilmiş. 
Alay ve Tümen komutanları derhal Alaya gel
mişler, kısa bir süre sonra da Tümenin 'arazözü 
ve yangın söndürme efkibi, 3 neü Ordu, Askerî 
Fabrikalar ve Belediye İtfaiyeleri yetiştirilmiş
tir. 

Haiberdar edilen 3 ncü Ordu Komutanı ve 
Kurmay Başkanı da vakıa mahalline gelmişler 
ve Mareşal Çakmak Hastanesine alarm verile
rek bütün doktorlar ve ambulans ekipleri göre
ve sevk edilmişi erdir. 

Süratle hastaneye sevk edilen yaralılardan 
3 ağır yaralı % 25 ilâ, 35, hafif yaralılar % 8 
ilâ 12 arasında yanık olup, durumları iyiye git
mektedir. Hafif yaralı bir er taburcu edilmiş
tir. 

İlgili makamlarca idari ve adlî takibat yü
rütülmektedir. Malzeme kaybı henüz tam ola
rak tesbit edilememiştir. 

3 ncü Ordu mensuplarına taziyette bulun
mak ve şehitlerimiz için yapılacak merasime 
katılmak üzere Sayın Millî Savunma Bakanı Ah
met Topaloğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Sa
yın Orgeneral Eefik Yılmaz beraberlerinde Jan
darma Genel Komutanı Yardımcısı Korgeneral 
Şevket Ozan, Deniz Kuvvetlerinden Tuğamiral 
Sait Kurçokan, Hava Kuvvetlerinden Tuğgene
ral Hamıza Günalp olmak üzere bu sabah saat 
09.50 de askerî bir uçakla Erzurum'a hareket 
etmişlerdir. 

Dumlu şehitliğine defnedilecek şehitlerimiz 
için yapılacak dinî ve askerî merasim için bü
tün tedbirler alınmıştır. 

Hükümet adına Büyük Türk Milletine ve 
Yüce Meclise başsağlığı dileriz. 

2. — Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu'nun, 
Suriye Hükümetinin Türk vatandaşlarının Suri
ye'de bulunan menkul ve gayrimenkulleri üze
rindeki haklarını kaldıran tasarruflarına, buna 
karşı alınması gerekli tedbirlere dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu. 
Beş dakikayı geçmemek üzere gündem dışı 

konuşmanızı veriyorum. Buyurun. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Muhterem 
arkadaşlar, Türkiye ile Suriye arasında aktedil-
miş olan dostluk ve iyi komşuluk münasebetle
rini çiğniyen ve hiçe sayan Suriye Hükümetle
ri, yıllardan beri vatandaşlarımızın Suriye'deki 
menkul ve gayrimenkulleri üzerindeki hakları
nı kısıtladığı yetmiyormuş gibi, son çıkardığı 
88 sayılı bir Kararname ile de bu haklarını ta
mamen ortadan kaldırmış bulunmaktadır. 

Beynelmilel hukuk kaidelerine, mevcut ikili 
andlaşanalara tamamen aykırı düşen Suriye Hü
kümetlerinin bu tasarrufları karşısında Hükü
metimiz yürürlükte olan 1062 sayılı Kanuna is
tinatla ve mukabelei bilmisil olmak üzere Suriye
lilerin Türkiye'deki mallarına el koymuş ve bu 
hususta bir de yönetmelik hazırlanmıştır. Fakat 
maalesef bu yönetmeliğin çıkmadan haber alın
ması ve bâzı maddelerindeki hükümlerin kifa
yetsizliği sebebiyle, bu mukabele bilmisil tedbi
ri tesirsiz kalmıştır. 


