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Söz alan Milletvekilleri program üzerindeki 
düşüncellerini beMrttâler. Başbakan tamamlayım 
açıklamalarda bulunduktan sonra toplanan oylar 
ayrılandı ve; 

Şemsettin Günaltay Hükümetini:! (42) ki:; 
mızı oya karşı (349) güven oyu aldığı bildirildi. 
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20 . I . 1949 Çarşamba günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâltip 
İzmir Milletvekili Tunceli MiUetv«toili 

AŞ\ Saracoğht Necmeddin Sahir Süm 
Kâtip 

Urfa MÜlotvelrili 
A. Akan 
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3. — Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Ku- 253 ncü maddesine bir fifcr* eklenmesine dair 

rulununun resmî alâmet, mühür, ad ve ad kısalt- kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
masının bu kurulun rızası olmaksızın kullanıl- Adalet Komisyonları raporları (1/457) (GŞn-
masmı önlemek üzere Türk Cezp Kanununun deme). 

B Î R Î N C I OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim Incedayı 
KÂTİPLER : Sait Koksal (İsparta), Atalay Akan (Urfa). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. - BAŞKANLIK DIVANH 

1. — Erzincan Milletvekili Behçet Kemal Çağ
larhn Milletvekilliğinden çekildiğine dair öner
gesi (4/135) 

24 . I . 1949 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

24 . I . 1949 günü kürsüden açıkladığım se
bepler dolayısiyle, Erzincan Milletvekilliğinden 
istifa ettiğimi saygılarımla arzederim. 

Behçet Kemal Çağlar 

2. — Saym Üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Türkiye Büyük Mület Meclisi Baş
kanlığı tezkeresi (3/306) 

25 . I . 1949 
Kamutaya 

Aşağıda adları yazılı Milletvekillerinin izinle
ri Başkanlık Divanının 24 Ocak 1949 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

Kamutayın onamına sunulur. 
B. M. M. Başkanı 

Ş. Saraçoğlu 

Çanakkale Milletvekili Nurettin Ünen, 15 gün, 
özürlü olduğu için, 15 . 1 .1949 tarihinden itiba
ren. 

İstanbul Milletvekili Mareşal Fevzi Çakmak, 
2 ay, hasta olduğu için, 17 . I . 1949 talihinden 
itibaren. 

Malatya Milletvekili Dr. Cafer özelçi, 2 ay, 
hasta okluğu için, 18 . I . 1949 tarihinden itiba
ren. 

r KAMUTAYA SÜNUŞLAKI 

Çanakkale Milletvekili Nurettin Ünen, 15 gün, 
özürlü olduğu için, 15 . I . 1949 tarihinden itiba-
ren. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etraiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

İstanbul Milletvekili Mareşal Fevzi Çakmak, 
2 ay, hasta olduğu için, 17 . T . 1949 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Btmiyealer ... 
Kabul edilmiştir. 

Malatya Milletvekili Dr. Cafer özelçi, 2 ay, 
hasta olduğu için, 18'. I . 1949 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

3. — Bu Toplantı içinde iki aydan fazla izin 
alan İstanbul Milletvekili Mareşal Fevzi Çak
makf in ödeneği hakkında Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/307) 

Kamutaya 
Hastalığı dolayısiyle bu toplantı yılı içinde 

kendisine iki aydan fazla izin verilen İstanbul 
Milletvekili Mareşal Fevzi Çakmak'a ödeneğinin 
verilebilmesi, İçtüzük'ün 197 nci maddesi gere
ğince, Kamutayın iznine bağlı olduğundan key
fiyet Yüce tasviplerine sunulur. 

B. M. M. Başkanı 
Ş. Saraçoğlu 

BAŞKAN — Rapor üzerine ikinci defa iki ay 
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mezuniyetini kabul buyurduğunuz Mareşal Fev
zi Çakmaklın ödeneğinin verilmesini oynuza su
nuyorum. Kabul edenler ... Etmiyenier ... Kabul 
edilmiştir. 

4. — Bu Toplantı içinde iki aydan fazla izin 
alan Malatya MületvekiU Dr. Cafer Özelçi'nin 
ödeneği hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı tezkeresi (3/308) . 

BAŞKAN — tezkereyi okutuyorum. 
Kamutaya 

Hastalığı dolayısiyle bu Toplantı yılı içinde 

1. — Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in kömür ve yakacak sıkıntısı 
hakkında Başbakanlıktan olan sorusuna Ekonomi 
ve Ticaret Bakanı Cemil Sait Barlas'ın sözlü ce
vabı (6/241) 

BAŞKAN — Soru önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
8 . t . 1949 

Kışm bütün şiddeti ile devam ettiği bir sırada 
yurdun muhtelif bölgelerinde yakacak sıkıntısı 
bulunduğunu, bilhassa Eskişehir'de bu halin 
lıâd ve tahammülfersa bir safhaya girdiğini 
öğrenmiş bulunuyoruz. 

Eskişehir'de soğuklar sıfırın altında 20-25 
derece arasında hüküm sürmekte fakat buna 
mukabil yakacak maddelerinden maalesef hie 
birisi bulunmamaktadır. 

Yüz bin nüfuslu bir şehir hayatını felce uğ
ratan, halkını feci bir duruma düşüren, hattâ 
mekteplerinde tedrisatı tatil ettirecek bir vazi
yete kadar götüren bu durumun âmilleri neler
dir.? 

Bu hususta Hükümet ne'düşünmekledir s Al
dığı tedbirlar var mıdır? 

Sorularımızın sayın Hükümet tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Kemal Zeytinoğlu 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI CEMİL' 
SAÎD BARLAS (Gaziantep) — Efendim, Eski
şehir'de Kömür Satış ve Tevzi müessesesinin 
hususi bir şubesi yoktur. Vaktiyle varken ka
panmıştı, vâki müracaatlar üzerine herkes dile-
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kendisine iki aydan fazla izin verilen Malatya 
Milletvekili Dr. Cafer özelçi'ye ödeneğinin veri
lebilmesi, İçtüzük'ün, 197 nci maddesi gereğince, . 
Kamutayın iznine bağlı olduğundan keyfiyet yüce 
tasviplerine sunulur. 

B. M. M. Başkanı 
Ş. Saraçoğlu 

BAŞKAN — Arkadaşımızın da bu Birleşim
de ikinci defa iki aylık mezuniyetini kabul buyur
duğunuzdan ödeneğinin verilmesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler ... Etmiyenier ... Kabul 
edilmiştir. 

diği gibi kömürünü alsın ve tevzi etsin diye. 
Bilâhara Eskişehir belediyesi halkın mahru

kat ihtiyacını temin etmek için mutemet ola
rak Eskişehir Bankasanı gösterdi. Eskişehir 
Bankası siparişlerini biraz geciktirdiği için 
Eskişehir'de bir kömür sıkıntısı olmuştur. Bu
da sırf belediyenin gösterdiği mutemet yüzün-3 

dendir. Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi bu 
sıkıntıyı haber alır almaz sevkıyata başlamış, 
en son ay içinde de 6200 ton kömür göndermiş 
bulunmaktadır. Burada uzun boylu tafsilât ve 
rakamlar zikretmek suretiyle muhterejn Millet
vekillerini işgal etmeye lüzum görmüyorum. 
Yalnız şu kadarım arzetmiş olayım ki Eskişe
hir'de her ay gönderdiğimiz linyitlerin yekûnu 
82, 000 ton etmektedir. Binaenaleyh Eskişehir-
de soğukların ani basması yüzünden bir sıkın
tı olmuşsa da bu biraz belediyenin sıkıntıyı ev
velden görmeyip vaktiyle tedbir almamasından 
gecikmesinden ileri gelmiştir. 

Maruzatım bundan ibarettir, heyeti celileni-
zi fajzla işgal etmiyeyim, halen bir kömür sıkın
tısı mevzuubahis değildir. 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) ~~ 
Muhterem arkadaşlar, yurdumuzun muhtelif böl
gelerinde yakacak sıkıntısı olduğunda şüphe yok
tur. Bunu birçok Mlletvekili arkadaşlarım da 
bilirler. Fakat Eskişehir'de bu hal, bu vaziyet 
tahammül edilemez bir hale geldiği içindir ki, 
bendeniz bütün yurda şâmil yakacak sıkıntısı ya
nında Eskişer'in bu vaziyetini Hükümet nezdin-
de ikaz etmek suretiyle acele yardımlarını rica 
etmiştim. Fakat maalesef 8 Ocakta verdiğim sözlü 
soruya bâzı sebepler dolayısiyle Hükümet ancak 
bugün, şimdi hepimizin işittiği şekilde kısaca, 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 

m 
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hattâ baştan savma bir cevapla geçiştirmek iste- \ 
mistir. Mesele hiç. de kendilerinin söyledikleri gi
bi basit değildir. Hattâ Eskişehir'in kömür va
ziyetini anlamamışlardır bile. Bahsettikleri Es
kişehir Bankası bu mutemetlerden Eskişer'in yal
nız kok kömürü ihtiyacını temin eden mutemet
tir. Diğerleri ise linyit kömürü getirmek suretiyle 
halka ve ihtiyaçlılara arzetmektedirler., 

Eskişehir'in, hepinizin de malûmu olduğu 
üzere kömür ihtiyacı linyit mmtakasmda bulun
duğu için linyit havzalarından ve en yakınında I 
bulunan Garp Linyitleri İşletmesinden temin edil
mektedir. Bunun için de mutemetler daha evve
linden avanslarını paralarını; Tavşanlı'da bulu
nan Kömür Tevzi Müessesesi bürosuna yatırmak
ta ve siparişlerini yapmak suretiyle ihtiyaçlarını 
karşılamaktadırlar. Bir kere Eskişehir Bankası 
dışındaki bütün mutemetler vaktinden çok daha 
evvel paralarını yatırdıkları ve siparişlerini yap
tıkları halde maalesef kömürün Eskişehir'e vak-

* tinde gönderilememesi, gelememesi yüzünden, 20-
25 gün müddetle Eskişehir, bir facia halinde kö
mür sıkıntısı ve mahrukat sıkıntısı çekmiştir. O • 
kadar ki, arkadaşlar, birkaç aile bir evde topla- I 

* nmak suretiyle ısınmaya çalışmışlar, Vilâyet ise 
mektepleri tatil etmek zorunda kalmıştır., itfa
iye memurları çocuklarını itfaiye garajlarında I 
ısıtmak zorunda kalmıştır. Yani halk ölüm dere
cesine yaklaşan ısııraplı günler geçirmiştir. 

Bütün bu acıları veren, şikâyetleri mucip 
olan, halledilemiyen mesele bir şehrin yevmiye 
120 - 130 ton miktarındaki yani orta çapta kü
çük bir fabrikanın bir günlük ihtiyacını karşılı-
yacak vaziyette bir kömür meselesidir. 120 - 130 
ton kömür ki, 10 - 15 tonluk kömür vagonlarının 
on tanesiyle halledilecek basit bir mesele karşı- j 
sında maalespf Hükümet izharıacz etmiştir. 
Yoksa sayın Bakanın buyurduğu şekillerde mu
temetlerin katiyen kabahati yoktur. Bendeniz 
bir müddet sonra bunların sipariş tarihlerini 
size arz etmekle ispat edeceğim. Vebal ve kaba
hatin hemen doğrudan doğruya mutemetlere 
yükletilmiş olmasını hakikaten hayretle karşılı
yorum. Bir kerre bu işi esaslı olarak tetkik eder- ; 
sek kömür sıkıntısını mucip olan muhtelif sebep
lerle karşı karşıya geliriz. Bunlardan bir tanesi 
istihsalde olan noksanlık, ikincisi; tevzide yapı
lan hatalar, üçüncüsü de nakliye işindeki aksak
lıklardır. Garp Linyitlerinin senevi 600 küsur 
bin tonluk istihsali linyit yakmaya mecbur edi-
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len linyit mıntıkasmdaki vilâyetlerimize yetme
mektedir. Bugün kifayet etmediği gibi yarınki 
ihtiyacı hiç karşüamıyacaktır. Hükümet bu ted
birsizliğinde, bu ataletinde devam ettiği müd
detçe bugün Eskişehir'in başına gelen, hâdise 
yarın, hattâ bu kış başka vilâyetlerin de basma 
gelecektir. Bunu çok yakın zamanlarda göreceği
mize eminim. 

Mutemetlerin yaptıkları siparişler evvela 
Tavşanlı'daki Kömür Tevzi Müessesesine git
mekte oradan da bir bordro üe bü sipariş Garp 
Linyitleri İşletmesine bildirilmek suretiyle avansı 
alman siparişi karşılamıya çalışmaktadır. 

Kendilerine çok rica edeceğim tetkik etsin
ler göreceklerdir ki bu siparişler en aşağı üç 
aylıktır. Üç ay evvelki siparişini alamıyan bir 
mutemet ondan sonraki siparişleri için niçin ace
le etsin, parasını orada beyhude niçin bekletsin? 
Kömür Tevzi Müesseselerine de kısaca temas 
etmek isterim. Bu müesseselerin iyi çalışmadığı 
muhakkaktır. Bilhassa Tavşanlı'daki tevzi mü
essesesinin. mânası dahi yoktur. Yanı başında 
Garp linyitleri işletmesi bir Bakanlık kadrosun
dan çok daha geniş, çok daha zengin, çok daha 
kalabalık bir kadro içinde çalışırken araya böyle 
bir vasıta koymanın mânasını anlıyamıyoruna. 
Bundan Garp linyitleri dahi şikâyetçidir. Bu 
büronun dosyaları tetkik edilirse siparişler hiç 
bir zaman âdilâne olarak yerine getirilememiş
tir. Daha sonra sipariş veren hakkını alabilmiş, 
daha evvel müracaat edenler mütevekkilâne bek
lemek durumunda kalmıştır. Size şunu arzetmek 
isterim ki burada rol oynıyan hak ve adaletten 
ziyade paradır arkadaşlar. 

İşin diğer garip tarafı, Tevzi Müessesesi 9 ve 
10 Aralık tarihlerinde bir tamim ve tebligat ya
parak mutemetlerin sipariş yapmamalarını, hiç 
değilse 15 Ocaktan sonra yeni siparişlerde bu
lunmalarını bildirmiştir. Bu ne demektir? Mev
cut stokları bugünkü siparişleri karşüıyaeak du
rumda değildir. Yani yeni siparişleri karşüıyaeak 
istokları yok demektir. Bu böyle olduktan son
ra mutemetlerin siparişte acele etmeleri mâ
nası nerede kalıyor? Buna da akıl erdirmek 
güçtür, öbür taraftan Garp Linyitleri İşletmesi 
bu tebligatla istihsalinin kâfi gelmediğini, is-
tokunun bulunmadığını söylediği bir sırada 
bir arkadaşımın kok mevzuu üzerinde açtığı söz
lü soru münasebetiyle eski Ekonomi Bakanı 

-w-
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bjr ay Önce, burada şu beyanatta bulunmuştur. 
Müsaade ederseniz size aynen okuyacağım. Hal
kın behemehal linyit yakmaya alışması lâzım-
gelmekte olduğuna ehemmiyet ve ısrarla dokun-
raalıdır. Linyit emre amadedir. 

Arkadaşlar; kok mevzuundaki sözlü soru sa
hibini tatmin edebilmek için derhal linyiti emre 
amade gören arkadaşlarımız linyit istihsalinin, 
istok vaziyetinin ne halde bulunduklarından bi
haber olduklarını bu sözleriyle ispat etmişler
dir. îşte kendilerine soyuyorum, Eskişehir ve 
civan linyit yakmaya alışık şehirlerdir. Fakat 

bugün felce uğrmıştır. Şu halde «emre ama
de» nin mânası, sırf Ogün kok mevzuu üzerin
de Yüksek Heyetinizi tatmin etmekten baş
ka bir gayenin güdülmemiş olmasıdır. Nitekim, 
bendeniz tesbit etmiş bulunuyorum, 12 . T . 
1949 tarihinde Tunçbilek'te hepsi, hepsi 800 ton 
linyit mevcut idi. Bu vaziyette fazla vagon tahsi
sinin de mânasını görmiyorum. Çünkü mesuliyet
ler bir lâstik top gibi, Ulaştırma Bakanlığı, tevzi 
müessesesine, tevzi müessesesi de Orman Umura 
Müdürlüğüne, oradan da Garp linyitlerine 
atılmaktadır. Fakat ortada hakikat olarak gö
rülen şey halkın kömürsüz olmasıdır. Buraya 
fazla vagon vermenin mânası nedir? Vagonu şo-
ım'.ja sokmak, onları beyhude yere bekletmek. 
Şimdi görülüyor ki, bütün bu teşekküller Dev
letin elinde olduğuna göre ve Devlet de âm
me hizmetlerini üzerine almış olmakla, yüzde-
yüz yapılması mecburi olduğuna göre, işin için
de bir beceriksizlik olduğunu kabul etmek zorun
dayız. Çünkü ortada dört muhatap vardır, nakil 
işleri için Ulaştırma Bakanlığı, mahrukatın bir 
kimim temin* etmesi dolayısiyle Orman Umum 
Müdürlüğü ve kömür istihsal müessesesi olarak 
Garp Linyitleri İşletmesi ve nihayet bunları 
tevzi ile, âdilâne tevai ile mükellef Kömür Tev
zi Müessesesi, halka hizmet mecburiyetinde olan 
bu teşekküller görüyorsunuz ki, senkron çalış
mayı başaramamışlardır, Binbirleri'ndeitt' biha
ber, kömür stokundan bihaber, bir keşmekeş 
içinde bulundukları için halkın ihtiyacım karşı
layamamışlardır. İstihlâkin mütemadiyen arttı
ğından bahsediliyor. Bunu gayet tabiî görmek 
lâzımdır. İstihsalin yanında istihlâkin müte
madiyen ve müstesmirren artması gayet tabiîdir. 
Hepinizin malûmudur ki, yakacak meselesi bu 
memleket için çok ehemmiyetli bir problem ha
line gelmiştir. Bu, öyle bir muadeledir ki, Hü-
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kümet bunun üzerinde durmaz ve kısa zamanda 
netice verecek tedbirlerle çalışmazsa bu muade
lenin halline imkân kalmayacaktır. Bugün istih
sale göre istihlâki ayarlamak ve müstakbel istih
lâke göre de istihsali düzenlemek Hükümetin 
vazifesidir. Bu münasebetle kısaca şunu da ar-
zedeyim ki; bütün bu işleri, başaracağım diye, 
üzerine alan Hükümet hususi teşebbüsler tarafın
dan verilmiş olan işlerin acele olarak tahakkuku 
hususuna daima set çekmişler ve mâni olmuş
lardır. Bunu ezbere söylemiyorum, lütfen gidip 
tetkik edebilirsiniz. Ekonomi Bakanlığına linyit 
madenleri bulan birçok vatandaşlar ruhsat al
mak için plânları ile müracaat etmişlerdir, fa
kat buniarm müracaatları aylardan beri yüzüstü 
bırakılmıştır, tek bir maden mühendisi bu mü
racaatların tötkdknra yejtişmez vaziyettedir, ya
ni bütün bu müracaatlar akim bir vaziyette bı
rakılmıştır. 

Evet memleketin muhtelif bölgelerinde linyit 
madeni bulunduğundan ve bunların Türkiye'nin 
yakacak ihtiyacını fazlasiyle karşüıyacağmdan 
eminim. Fakat hususi teşebbüslerin bu müra
caatlarını kolaylaştırmak ve onlara bu imkân
ları sağlamak lâzımdır. 

Demin bütün vebali Sayın Bakan mutemet 
bulunan Eskişehir Bankasına yüklediler. Bende-

: niz bu bankanın sipariş tonajını tarihleriyle siz
lere şimdi arzedince bu işte ne kadar haksız ol
duklarını sizler de takdir buyuracaksınız. 

Eskişehir'in bütün kok kontenjanı 1 100 ton
dur. Bunun Ağustos ayma ait otlan 100 ton kon
tenjanı Temmuzda sipariş edilmiştir, Eylül ayı
na ait olan 200 'ton kontenjan Temmuz ayında 

t sipariş edilmiş yani fan ayda parası yaıtınlmıştır. 
*Ekim ayma ait olan 200 ton kontenjan ağustosta 
sipariş edilmiştir, kasım ayma ait «olan 300 ton 
kontenjan Kasımda, Aralık ayma alt olan 300 
tor Aralıkta sipariş edilmiştir. Bu l 100 tona (mu
kabil hepsi hepsi 359 ton kömür getatiıştir. Bu 359 
tonu alan bir mutemet daha evvel sipariş etti ve
ya etmedi diye muaheze edilebilir mi, rica ede
rim? Daha evvel siparişin mânası kalır mı bu 
vaziyet karşısında? Ve yine tetkik buyurulursa 
diğer mutemetlerin siparişlerinin de en az üç ay
lık olduğunu fakat'alamamış olduklarını görecek
lerdir. 

Sonra şunu da takdir etmek lâzımdır ki, lin
yit koka benzemez. Fazla ve uzun müddet stoka 
tahammülü yoktur. Derhal havayı haricinin te-
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sdri altonda tecezzi eder, toz cûur, bunu da na
zarı itibara almak lâzımdır. Mutemet bu işten 
kamını doyuracağına, para kazanacağına göre 
mümkün olduğu kadar siparişini yapıp satışa ar 
zetmek zorundadır. Bu işte Orman Umum Mü
dürlüğünün de dahlü tesiri olduğundan bahse
diliyor doğrudur. Eskişehir'de kömür istihlâki 
fazlalaşmıştır. Bunun fazlalaşmasının bir sebe
bi de halikın kendisine verilmiyen odun karşı 
sında ihtiyacını kömürle karşılamaya doğru git
mesidir. Bunu gayet tabiî olarak kabul etmek 
lâzımdır. 

Meselâ Eskişehir için «aldığım malûmata gö
re» 20 bin ton oduna ihtiyaç gösterilmiş buna 
mukabil Orman Umum Müdürlüğü veya Eskişe
hir Orman Müdürlüğü bunun ancak 6 bin tonu
nu verebileceğini bildirmiş fakat bugüne kadar 
da yalnız ve yalnız 375 ton odun verilmiştir. 
Görüyorsunuz ki, alâkalı resmî müesseseler bir
birleri ile senkuron çalışmadıkları takdirde mu
hakkak ki, hâdise bir taraftan patlak vereeektir. 
Ve bu hatayı doğrudan doğruya Hükümete tev
cih etmekten başka da çare yoktur. 

Arzetmek istiyorum ki; Hükümet bir mahru
kat politikası gütmek zorundadır. Bugün Eski
şehir'de olan bu hâdise yarm başka bir vilâyette, 
öbür gün de* diğer başka bir vilâyette vâki olabi
lir. Hükümet güdeceği bu politikasmı kısa ve 
uzun vadeli programlar halinde tahakkuk ettir
mek mecburiyetindedir. Evet maktaları kısmak, 
ormanları menetmek kolaydır ve lüzumludur da, 
ama, bunun karşısında da tedbirini abııak yine 
Hükümete düşen başlıca vazifedir. Bu mevzu 
çok geniş bir mvzudur arkadaşlarım, temenni 
ederini ki, Ekonomi Bakanlığı yaka<cak mesele
sinde esaslı etüdler yapacaktır. Yakacak madde
lerindi! israf edildiğine de şüphe yoktur. Meselâ 
geçen gün mevzuubaıhis edildi. Saraçoğlu ma 
hailesinde, blok evler, hepsi 400 küsur aileden 
ibarettir. Burası 3 500 küsur ton kömür yalamak
tadır ki, beher aile için sekiz ton kömür düşmek
tedir. Halbuki burası bir sofaj santral, merkezî 
teshin sistemi olduğuna göre bu -israf nereden 
geliyor, bunları tetkik etmek lâzımdır. Sobalar 
için ise her aileye âzami 3 ton kömür verilmek
tedir. sobalar yani linyit sobaları uzerh.de du-
rulmadığı takdirde ihtirakı tammı temin ede 
meyiz linyit piyasadaki lâalettayin sobalarda 
yakılacak olursa, kömür israfının önüne geçilo-
miyecek demektir. Bu mühim bir meseledir. 
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I Bu suretle büyük tasarruflar tenrin «diieeeğme 

eminim. 
Bir noktaya da kısaca temas edeceğim. Kok 

kömürlerinim fiyatlarındaki »farka benim aklım 
<ermedi. istanbul'da Ankara'da tonu 45 liraya 
olan kömür Yurdun diğer bölgelerinde tamamen 
başka fiyatlarla satılmaktadır. Yani bu nakliye
den mütevellit fark değildir. Çok daha fazladır. 
Espriden istanbul'a mahsus bâr imtiyaz vardı, 
çocukları askere gitmezdi. Bu fiyat hususunun 
da Iısr tarafta müsavi olması adaletin temin 
edilmesi lâzımdır. Görülüyor ki, arkadaşlarım, 
hulâsa edecek olursak gayet basit olduğu kadar 
da çok meçhullü bir muadele gibi halledilmemiş 
olarak karşımızda bulunmaktadır. Ve hi<? de sa-

I yı:ı Bakanın buyurdukları şekilde mutemetlerin 
hatasiyle vücuda gelmiş bir hadi» değildir. Ha
ta tamamen alâkalı Devlet müesseselerinin bir
birleriyle anlaşmış olarak çalışmamalarımdan 
ileri gelmiştir. Bana geliyor ki,... 

BAŞKAN — Vaktiniz bitti. 

TİCARET VE EKONOMİ BAKANI CE
MİL SAİD BARLAS (Gtezi-aatöb) — Efendim, 
sözlü soru müessesesinden mafesat,f sorulan mu
ayyen bir hâdise hakkında terJevvür etmek ve 
tenevvür etmediği takdirde tenevvür etmedim, 
demektir. Bütün dünya parlâmentolannda 
bu, böyledir. Arkadaşım Eskişehir Milletvekili 
kömür meselesi diye kömür istihsalinden istih
lâkine kadar hepsini ele aldılar. KencKleri mü-

I hendis olmak itibariyle gayet iyi bilirler, mali-
I yete göre kömüre zam yapılmasını istedKler. 

Ben, bu sözlerini senet ittihaz ediyorum; eğer 
I İstanbul'da, Ankara'da hakikaten ucuz kömür 
I satılıyorsa, tetkikat yaptıracağım ticari kaidelere 
i istinaden, eğer kömürün maliyeti yüksekse, kö-
I nıür fiyatına zam teklifinde fcettdisryla benaibe-
I rkn. Ne İstanbul'a ne de Ankara'ya bir imtiyaz 
f tanımıyorum. 

İki, -sual müessesesiyle alâkası abnamakla be-
I raber arzedeyim, Saraçoğlu Mahallesinin kömür 

sarfiyatı 3 500 değil 5 000tondur. îcabaderse 
I bunların da kaloriferini kesip kendilerine kok-
I larım vereceğim, sobalarını kurup yaksınlar, bu-
I nun için de bir teklif getiririm, bırida da hiç 
I tereddüt etmesinler. 
I Yerdikleri rakama gelince; kömür müessesc-

sesine gidip rakamları aldıkları halde burada 
I verdikleri rakamlar yanlıştır, Eateşeiıir'e tahsis 
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edilen 1 100 ton komünden bugüne kadar 740 to-
n\ı v*eritoniştir, 340 ton değil. Mevsimin yarısı 
bile göçmemiş olmasına rağmen. Geçen yıl linyit 
olarak 1 400 ton almış iken bu sene aynı müddet 
zarfında 8 000 ton almıştır. Yani 20 gün zarfın
da 6000 ton linyit almıştır. Eskişehir'de kömür 
müessesesi varken bu şikâyetlerin hiçbiri vâki 
olmamıştır. Hükümet müesseseleri kazanç yapı
yorlar, binaenaleyh, şubelerinizi kapatın diye 
halkın vâki şikâyetinden sonra şubeler kapan
mış ve fakat mahalli idare edememiştir. Eski
şehir Bankası yalnız Kok kömürünün değil Lin
yitin de mutemedi idi. 

Eskişehir Bankasının Linyit Müessesesine si
pariş yaptıktan sonra yazdığı teşekkür telgrafı
nı da okuduktan sonra kürsüden ineceğim: 

Linyit - Tavşanlı. 
Halkın kömür ihtiyacı için siparişlerimizin za

manında gönderilmemesinden müessese müdürü
nüz Sayın Bay Zühtü'ye teşekkürlerimizi arzede-
riz. 

Eskişehir Bankası 
Binaenaleyh, kendilerinin buyurdukları gibi 

Linyit müessesesinin dahi Eskişehir'deki acente
si, Eskişehir Bankasıdır, o da mutemetlerden bi
risidir. 

Muhterem arkadaşım bunların hepsini bili
yorlar. Kömür Tevzi Satış Müessesesine gidip is
tedikleri malûmatı almışlardır. Bana, eğer bu
radaki izahatları sırasında, Kömür Tevzi ve Satış 
Müessesesinden aldığım izahatın bir kısmı doğ
ru değildir, onların bana verdiği şu rakamlar 
doğru değildir, deselerdi mesele yoktu. Fakat 
kendileri tamamen bihabermis gibi konuşuyor
lar. 

Şimdi kendilerinden bir noktayı bu kürsüden 
açıklamalarını rica ediyorum: Kömür Tevzi Mü
essesesinde para meselesi dönmektedir, buyurdu
lar. Çok rica ederim, bana isim versinler, şid
detle takibat yapacağım. îsim vermedikleri tak
dirde ona da efkârı umumiye hükmünü versin. 

KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Efen
dim, Sayın Bakanın politikacı olduğunu bilirdim, 
ama bu kadarını da tahmin etmiyordum. Küçük 
bir mesele üzerinde, kömür işi üzerinde politika 
yapmak istemesini hakikaten hayretle karşıladım. 

Bendeniz, fiyatlara zam yapılsın demedim, 
hattâ her zaman bunun aleyhindeyim de. Fakat 
kömür fiyatlarında şehirlerarası bir adaletsizlik 
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olduğunu söyledim. Tetkik buyursunlar, bu far
kı göreceklerdir. Bu, hakikattir. Yoksa zam. ya
palım, fiyatları yükseltelim şeklinde ve benim 
ismimi zikrederek, efkârı umumiyeye karşı de
mokratlar fiyatların yükseltilmesini istiyorlar di
ye kötü bir poltika yapmasını esefle karşılarım. 

TİCARET VE EKONOMİ BAKANI CEMİL 
SAİD BARLAS (öazianteb) —- Demokratlar de
ğil, siz. 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Devamla) — Sa
raçoğlu Mahallesinden de bir misal olarak, yani 
kömür israfının misali olarak arzettim, yoksa Sa
raçoğlu mahallesindeki vatandaşlarımızın kalori
ferlerini bırakalım, onları üşütelim demedim. 
Merkezî teshin sisteminde kömürün daha tasar
ruflu olarak yakılmış olması, aynı kömürün da
ha çok kalori temin etmiş olması lâzımdır. Şu 
halde orada yakılan 3 500 ton kömür ya çarçur 
edilmektedir. Çünkü bir mühendis olarak başka 
türlü düşünmeye imkân yoktur., yahut kalorifer 
tesisatında teknik bir hata vardır, tetkik buyur
malarını rica ederim, dedim. 

Yanlış rakamlardan bahsettiler. Öyle anlıyo
rum ki, şu bir hafta zarfında Eskişehir'in sipariş
leri üstüste gönderilmek suretiyle eksiği tamam
lanmıştır. (Gülüşmeler). Efendim; ben bu soru
yu verdikten sonra Eskişehir'e 120 vagon kömür 
gitmiştir. Ben bu önergeyi 8 . 1 . 1949 tarihinde 
vermiştim. (Gülüşmeler). Yeniden rakam almış 
değilim. Bu sorumu ne vakit vermiş olduğumu 
açıkladım. Aradan bir hayli zaman geçti; (So
run 8 Ocak tarihli sesleri) halen ihtiyacın kısmen 
karşılanmış olmasını bu bakımdan tabiî olarak 
karşılarım. 

Fakat ben daha evvel sorumu hangi tarihte 
verdiğimi söylemiştim, Sorumu verdiğim 8 
Ocakta Eskişehir'de kömür vaziyeti tamamen 
bu arzettiğim şekilde idi. Ben hiçbir yanlış ra
kam vermiş değilim. Demin zabıtlara geçmiş 
olan rakamlar* da bu vaziyettedir. Belki bugün 
1100 tona yakın bir sipariş Eskişehir'e gönderil
miştir. Fakat bir hafta evveline kadar biraz evvel 
sayın Bakanın açıkladığı miktarda değildi. Şunu 
açıklamak isterim ki son zamanda 120 vagon 
kömür gitmiştir. Bendeniz bu sözlerimle Hükü
metin en küçük bir mevzuda - bir misal olarak 
arzettim - birkaç küçük fabrikanın günlük 
kömür ihtiyacını bile' karşılıyamadığını belirt
tim. Bilâhara benim sorumdan sonra 120 vagon 
gitmiş bu bir şey ifade etmez. 
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Arkadaşlar; sorum üzerine 120 vagon gön

derilmiştir diye eski, sorumun verilmesine saik 
olan vaziyeti unutarak şimdi Hükümeti takdir
le mi karşılamam icabeder? Bana öyle geliyor-
ki Hükümet mekanizmaları noktai . istinadını 
gaybetmis, muvazenesini şaşırmış bir vaziyette 
çalışmaktadır. (Soldan gürültüler para mese
lesi sesleri). 

KEMAL TURAN (İsparta) — Kim para 
alıyor! Paradan bahsediyorsunuz? 

KEMAL ZEYTlNOĞLU (Devamla) — Çok 
rica ediyorum, bu para meselesini kendiniz de 
iyi bilirsiniz. Bugün hangi hademenizi gönder
diniz de... (Gürültüler). 

BAŞKAN — Rica ederim,* arkadaş konuşu
yor, ait olan işin bakanı muhatabıdır, o cevap 
verecekti*. 

KEMAL ZEYTlNOĞLU (Devamla) Daha 
evvel arzettim, Sayın Bakan isterlerse tevzi 
müessesesi Ankara deposunu, isterse Tavşanlı
daki kömür müesseselerinin dosyalarını tetkik 
ettirebilirler. Daha evel yapılmış olan siparişler 
daha sonra verilmektedir. Yani daha evvel te
min etmesi icabeden birçok mutemetlerin tam 
âdil olarak sırasını beklemek suretiyle kömür
lerini alamadıkları bir hakikattir. 

Sonra para meselesi diyorsunuz. Buradaki 
kömür tevzi müessesesinin deposundan ne şekil
de kömür alındığını bütün vatandaşlar dışarda 
konuşuyorlar. Burada söylemekten niçin çeki
neceğiz? Hakikat budur arkadaşlar. 

TİCARET VE EKONOMİ BAKANI CEMİL 
SAlD BARLAS (Gaziantep) — İsim verin isim. 

KEALM ZEYTlNOĞLU (Devamla) —Ben 
bunu Kömür Tevzi Müessesesi Müdürüne dahi 
söyledim. Yüreğim yanarak söyledim. Kendile
ri doğrudur dediler, depoda tahkikat yaptırı
yorum birkaç kişi hakkında dediler. 

AHMED VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) 
—Devlet İktisadi Teşekkülleri Heyeti Umumiye-
sinde de geçen sene bu mevzuubahis oldu. 

BAŞKAN — (Hükümete hitaben) Var mı bir 
şey? 

TİCARET VE EKONOMİ BAKANI CEMİL 
SAÎD BARLAS (Gaziantep) — Yoktur, efen
dim. 

2. — Trabzon Milletvekili Hamdı Orhon'un, 
balık avcılığı hakkındaki sorusuna Ekonomi ve 
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Ticaret Bakam Cemil Said Bortos'm sözlü ce* 
vab%. (6/243) 

Yüksek Başkanlığa 
1. — Deniz mahsulleri müstahsülan olan ba

lıkçıların mütevazi esaslar dairesinde teşkilâtlan
dırılarak malî ve iktisadi himayelerinin düşjinü-
lüp düşünülmediğinin Sayın Ticaret Bakanı ta
rafından, 

2. — Geçen yıl çelik kurşunla Yunus Balığı 
avına izin verilmişti, Ekonomi Bakanlığınca bu-
suretle avlanmanın doğurduğu neticelerle, Yu
nus Balığı nesli ve bu balık yağı istihsalinin dü
şüklüğü, Karadeniz sahillerinde küçük balık mik
tarının azalmasında bu şekildeki avlanmanın 
müessir olup olmadığı tetkik ettirilmiş midir? 

Çelik kurşunla avlama devam edecek midir? 
Bu hususların da sözlü olarak Sayın Ekonomi 

Bakanı tarafından cevaplandırılmasını arz ve ri
ca ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Hamdi Orhon 

TİCARET VE EKONOMÎ BAKANI CEMÎL 
SAİD BARLAS (Gazianteb) — Efendim, ba
lıkçılığın teşkilâtlandırılmasına kail olduğumuz 
için, İstanbul'da bir Balıkçılık Kooperatifi var
dır. Onun vaziyetini tetkik ettik, gördük ki, de
niz mahsulleri, kara mahsullerinin nail olduğu 
müsaadeye mazhar değillerdir. Binaenaleyh 2804 
sayılı, diğer Tarım kooperatifleri hakkındaki 
Kanunun, deniz mahsulleri için de cari olması 
hakkında bir kanun tasarısı hazırladık ve Mec
lise sunacağız. Onunla bu deniz mahsullerinin teş
kilâtlandırılmasının kolaylaştırılmasını derpiş et
mekteyiz.-

tkinei suallerine gelince; 
Yunus Balığı hakkında Ekonomi Bakanlığın

dan bana verilen malûmata göre, bunun hakkında 
bir iki sene tecrübe yapmak lâzımdır. Yani bu 
tecrübeden sonra belli olacaktır. Diğer taraftan 
benim şahsi görüş ve intibaını şudur ki, bizim 
memlekette balıkçılığı hakiki manasiyle anhyan 
mütehassıs yoktur. Binaenaleyh Marshall Plânı 
dolayısiyle hariçten bir mütehassıs getirmek za
rureti vardır. Bakanlığa geldiğimin üçüncü gü
nü bir kâğıt imza ettim, bir Amerikan mütehas
sısı getirteceğiz. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — 76 rapor.var. 
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI CEMİL 

SAİD BARLAS (Devamla) — 76 raporun hûlâ-
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B : 37 26. i 
sasını okudum. Tıpkı suyu bardakta görür tarz
da yazılmış. Mütehassıs bir heyet memlekete ge
lip, bütün deniz mmtakalarını gezip inceliyecek, 
bu iş hakkında verecekleri rapora göre tatbikatta 
bulunacağız, bu suretle de bir netice arzedeceğiz. 
Mâruzâtım budur. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlar, Sayın Bakanı dikkatle dinledim. Ba
lık mevzuu Millî servet bakımından üzerinde ıs
rarla durulacak bir konudur. Memlekette binlerce 
balıkçı ailesi vardır. Bunlar himayesiz, teşkilât
sız, mutavassıtların, mültezimlerin elinde istismar 
konusudur. Bunları teşkilâtlandırmak, kredi ver
mek iyi bir iştir. Sayın Bakanın bir kanun tasa
rısı hazırladığı hakkındaki beyannatmı itimat ve 
teşekkürle karşılarım, ikinci maddedeki mâruzâ
tımda, çelik kurşunla Yunus Balığı avlanması işi 
vardır. Arkadaşlar geçen sene bir konuşma neti
cesi bu yola girilmiştir. 

Yunus balığından istihsal edilen yağ miktarı 
bu memlekette iptidai vasıtalarla bir milyon kilo
ya kadar çıkmıştır. Çelik kurşunla ava başlan
dığı tarihten itibaren bu istihsal kötü bir saf
haya girmiştir. Başınızı ağrıtmamak için kısaca 
arzedeyim : Yunus balığı gayet hassastır çelik 
kurşunun denizde yapmış olduğu müthiş tesir 
bu balığı dağıtmakta, sahillerimizden 20-30 mil 
uzuklara atmaktadır. Bu ürküp kaçan balıklar 
sahillerimize uzun zaman yaklaşmamaktadır. Çe
lik kurşunla av bu balıkların yavrularını düşür
mektedir. Çelik kurşunla av bu balıkları sahil
lerimizden uzaklaştırdığı için küçük balık buh
ranı da olmaktadır. Çünkü Yunus balığı mevsi
minde küçük balıkları önüne katarak sahille
rimize getirmekte idi. Sahillerimizden uzaklaşan 
Yunus balığı bu suretle küçük balık buhranını 
da yaratmaktadır. Bu kadar esaslı olan bu konu 
üzerinde Sayın Cemil Said Barlas'tan rica şu
dur, kendisiyle mutabakım, hakikaten memle
kette balık mevzuunu ele alacak ne ilmî eleman 
vardır ne de esaslı bir tetkik unsur mevcuttur. 
Bunu esaslı bir şekilde tetkik ettirsinler ama bu 
işin yıllarca beklemeye tahammülü yoktur. Elin
deki mütehassısların değeri ne olursa olsun ma
halline göndersinler ve Yunus balığı avcılariyle 
bu işte çıksınlar, onlar müşahedeleriyle hakika 
tî görecekler ve çelik kurşunu yasak etme yolu 
na gideceklerdir. (Çelik kurşun nedir? Sesleri). 
Çelik kurşun ordudan alman ve mavzerle atı
lan kurşundur. Bir de Tekel Bakanlığının is-
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tihsal edip balıkçılara sattığı çıplak kurşun var
dır ki, bunun zararı yoktur. Bilhassa şunu te
barüz ettirmek isterim ki, bu işi tetkik ettirdik
ten sonra çelik kurşunu mutlaka kaldırsınlar. 

Bunun ikinci bir zararı da şudur : Balıkçıları
mızın hayatı bu yüzden tehlikededir. Balıkçıla-
rnnızm elinde bulunan küçük motörler engin 
denizlere açılmaya müsait değildir. Çelik kur
şun yüzünden balık sahillerimizden uzakmlaş-
akta balıkçılar küçük motörleriyle bunların pe
şine düşmektedir. En ufak bir fırtına bunların 
hayatını yüzde yüz tehlikeye düşürecektir. Onun 
için tekrar rica ediyorum, bu çelik kurşunla Yu
nus balığı avlama işini ortadan kaldırsınlar. 

3. — Çanakkale Milletvekili Nurettin tJnen'-
in, Çanakkale'nin Yenice İlcesine bağlı Alancık 
Köyü muhtar ve kâtibinin bucak müdürü tara-
fındun doğulup döğülmediği hakkındaki sorusu
na İçişleri Bakanı Emin Erişirgil'in sözlü cevabı 
(6/244) 

11.1.1949 
Yüksek Başkanlığa 

Yenice ilcasine bağlı Pazarköyü Bucak Müdü
rü Abdullah Kurt özgür, bucağa bağlı Alan-
cık köy Muhtarı Âdil Zımbaoğlu ile kâtibini, köy 
bütçesini de beraberlerinde getirmek şartiyle 
1.1.1949 tarihinde bucak merkezine çağırıyor. 

«Ben size bütçeye 200 lira daha koymanızı 
emretmiştim, neden koymadınız?» diyerek Ka
rakol Komutanı Başgedikli Mehmet'in huzurun
da çok kaba küfürlerle her ikisini de dövüyor 
ve köy heyeti kararı olmadan bütçeye zorla 300 
lira daha koydurduktan sonra, «Bundan sonra 
her işi size sopa ile yaptıracağım» diye kendileri
ni tehdit ediyor. 

1. — Bu olayın hakikate uygun olup olma
dığının, hakikat ise ne gibi bir işlem yapıldğı-
nın İçişleri Bakanlığınca sözlü olarak cevaplan^ 
dırılmasını saygılarımla dilerim. 

Çanakkale Milletvekili 
Nurettin Ünen 

İÇİŞLERİ BAKANI EMİN ERÎŞİRGÎL 
(Zonguldak) — Sayın arkadaşlarım, Çanakkale 
Milletvekili Sayın Nurettin Ünen arkadaşımı
zın şimdi okunan sorularına cevaplarımı arze-
diyorum: 

Sayın Nurettin Ünen'in bahsettiği konu hak
kında Çanakkale Valisi bizzat tahkikat yap-
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iniştir. Yapılan şikâyete göre; bucak müdürü 
köy bütçesine telefon, muzır hayvanlarla mü
cadele ve içtimai yardım için bütçeye 300 lira
lık ödenek konmamasından dolayı muhtar ve 
kâtibini tahkir ederek doğmuş ve ihtiyar 
heyetinin mânevi şahsiyetine hakaret eylemiş
tir. Sonra da re'sen köy bütçesine bahis konusu 
işler için 300 liralık ödenek koymuştur. 

Vali bu şikâyet konularını mahallinde tetkik 
ve tahkik ederek yapılan tahkikat evrakını 
kanuni mercii olan idare Kuruluna vermiştir. 

idare Kurulu döğme ve söğme ve hakaret 
suçlarım sabit görmemiş, fakat bueak müdü
rünün salâhiyeti olmadığı halde re'sen köy büt
çesine 300 liralık bir ödenek komasından dola
yı lüzumu muhakemesine karar vermiştir. 

Bucak müdürünün oradan kaldırılmasını 
teklif eden valinin bu teklifi Bakanlıkça da ka
bul edilmiştir. 

NUKETTlN ÜNEN (Çanakkale) — Efen
dim, Şimdi oturduğum yerde, arka sıralardan 
işittim; böyle bir hâdisenin Meclis Kürsüsüne 
gelmesi lâzımgelmez, mahkemeye gitsin, hakkı
nı orada arasın, diyorlar. Hakikaten böyle ol
ması lazımsa da biz burada bir zihniyet mü
cadelesi içinde yaşıyoruz, bu gibi fırsatları ve
sile ittihaz ederek alâkadarları harekete getir
mek için bundan başka çare yoktur. 

Şimdi Sayın Bakan buyurdular ki, dövme ve 
sövme sabit olmamış, yalnız bütçeye 300 lira tah
sisatı bueak müdürü muhtara koydurmuştur. 

Bu adam dayak yemiştir, fakat hakikaten 
ispat edememiştir. Çünkü döven nahiye müdürü
dür, nahiye müdürünün arkasında gedikli baş
çavuş vardır, o da ihtiyaten bulunuyor. Şimdi 
gedikli başçavuş yahut erbaş her halde nahiye 
müdürü aleyhinde şahadette bulunacak değildir. 
Dayak yemeseydi muhtar, yahut küfür işitme-
seydi, hiç değilse ufak bir tazyik görmeseydi 
bu üç yüz lirayı kolaylıkla bütçeye ilâve etmez
di. Bu kadar kolay bir iş olsaydı bütçeyi ya
parken bunu düşünebilirdi; ne ise orasını ge
çelim. 

Yalnız benim arzetmek istediğim nokta şu
dur: idare edilmek hakkını kendi rızasiyle bir 
zümreye emanet eden vatandaşın, o zümreye 
mensup kişiler tarafından, hususiyle bir sabı
kalı gibi dövülüp sövülmesi, emanete hiyanet 
gibi bir günahın en utandırıeısıdır. Kanunun 
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sarih olarak tesbit ettiği bir hareketi suç sayan 
ve kanunda yeri olmıyan bir cezayı tatbik ede
rek yetkisi dışına çıkan adamların Devlet teş
kilâtında asla yer almamaları iktiza eder. 

Muhterem hocam Erîşilgil'in bu memlekete 
yapacağı en büyük hizmet, idareciliği, derebey
liğin bir devamı olarak yaşatmak arzusunda 
bulunanlara haddini bildirmekten ibaret ola
caktır. Bilhassa bucak müdürleri gibi idari me
kanizmanın bel kemiğini teşkil eden müessese
yi, bir an evvel yeni zihniyete göre yeni baş
tan düzenlemesini sabırsızlıkla beklemekte ve 
kendilerinden ümit etmekteyiz. 

4. — Çanakkale Milletvekili Nurettin Ünen'-
in, Çanakkale'nin Kus Köyünden bir vatandaşa 
ait tarla hakkındaki sorusuna Tarım Bakanı Ca~ 
vid Oral'm sözlü -cevabı (6/245) 

Yüksek Başkanlığa 
Çanakkale'nin Kus Köyünde oturan ismail 

Çakıl ismindeki bir vatandaşuı, dedesinden 
mün tekil tarlası, Çanakkale zeytin mütehassısh-
ğmca, kanuni bir yetkiye dayanıbnaiksızıa Dev
let Ormanlarına dâhil sayılarak Tümgeneral is
mail Hakkı'ya verilmiştir. 

Bu tarlanın tapusu her ne kadar ingiliz iş 
gali sırasında yanmışsa da 20 küsur yıldanber: 
vergileri ismail Çakıl tarafından özel idareye 
ödenmektedir. Senetsiz de olsa 20 senedenberi 
bir tasarrufun mevcut bulunduğu ve mutasarrıfı 
tarafından imar edilegeldiği bir hakikattir. Köy
lünün geçimi bu yüzden iken, sahipsiz ve senet
siz ve ıslaha muhtaç bir arazı imiş gilbi, bilhassa 
zeytincilikle hiçbir ilgisi olmıyan bir başka va
tandaşa verilmesi ve ismail Çakıl tarafından 
zayiinden bir tapu alıncaya kadar muamelenin 
dardurulmamoüsiyle, Anayasaya aykırı olarak, bir 
vatandaşın tasarruf hukuku böylece ihlâl edil
miştir. Ve ismail Çakıl'ın Çanakkale zeytinci
lik mütehassıslığının 31 . X . 1947 tarih ve 31S 
sayılı yazısiyle Tarım Bakanlığınla sunduğu di
lekçesi de cevapsız kaldığı gibi sonradan vâki 
mütaaddit müracaatlarına da mütehassıslık ilgi 
göstermemiştirf 

Çanakkale'de bu gibi arazinin esaslıca ince
lenmeden toprakla hiç ilgisi olamıyan vilâyet er
kânına dağıtıldığı söylenmektedir. 

1. — Bu söylentilerin ne dereceye kadar doğ
ru olduğunun, 

2. — ismail Çakıl'a ait işl-amin, kendi ifade-

217 
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sine uygun olup olmadığımı,: Tarmı Bakanlığın
ca sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
dilerim. 

Çanakkale 'Milletvekili 
Nurettin Ünen 

TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Seyhan) 
— Oevaibımı arzediyoruan: Önerge muhtevası iti
bariyle iki sorudan müteşekkildir. 

Soru 1 : 
Çanakkalenin Kus Köyünde oturan İsmail 

Çakıl ismindıeki bir vatandaşın dedesinden mün-
takil tarlası, Çanakkale zeytincilik mütehassıslı-
ğmca kanuni bir yetkiye dayanılmaksızın Devlet 
Ormainlâma dâhil sayılarak Tümgeneral İsmail 
Haâskı'ya verilmiştir. 

Bu tarlanın tapusu her ne kadar İngiliz işgali 
sırasında yanımıssa da 20 küsur yıldanberi ver
gileri ismail Çakıl tarafından, özel İdareye öden-

, önektedir. Senetsiz de olsa 20 yıldanberi bir ta
sarrufu mevcut bulunduğu ve mutasarrıfı tara
fından imar edile geldiği bir hakikattir. Köylü
nün geçimi bu yüzden iken, sahipsiz ve senetsiz 
ve ıslaha muhtaç bir arazi imiş gibi, bilhassa 
zeytincilikle hiçbir ilgisi olmıyan bir başka va
tandaşa verilmesi İsmail Çakıl tarafından zayi
inden bir tapu alıncaya kadar muamelenin dur 
durulmamasiyle Anayasaya aykırı olarak bir va
tandaşın tasarruf hukuku böylece ihlâli edilmiştir. 
Ve İsmail ÇakıPm Çanakkale zeytincilik müte
hassıslığının 31 , X . 1947 gün ve 318 sayılı ya-
zısiyle Tarım Bakanlığına sunduğu dilekçesi de 
cevapsız kaldığı gibi sonradan vâki mütaaddit 
müracaatlarına da mütehassıslık ilgi gösterme
miştir. 

Cevap 1 : Bu hususun aydınlanması için ya
bani zeytinliklerin halika dağıtılması şeklinin bil
dirilmesine lüzum görülmüştür. 

3573 sayılı Zeytincilik Kanun ve Uygulama 
Tüzüğü gereğince halka tevzi edilecek yabani 
zeytinlikler evvelâ tesbit ve ilân olunur. Sonra
dan taliplerine tevdi edilir. 

Kus Köyündeki yabani zeytin sahasının tev
zii ve ilânı için 29 . XI . 1944 tarihinde mahallî 
Zeytincilik Mütehassıslığına tebligat yapılmıştır. 
İsmail Hakkı' Uluğ'un istediği parça için 
2 . XI . 1945 tarihinde açma ruhsatnamesi veril
miştir. Bu parça 90 dekar olup mevzuubahis 
arazi bunun içerisinde iki dekar gemişUğindedir. 

• İsmail Çakıl'in Çanakkale Valiliğine verdiği 
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i 31 . X . 1947 günlü dilekçesi üzerine Bakanlığı

mız keyfiyetten haberdar edilmiş ve işin incelen
mesi cihetine geçilmiştir. 

Tetkikat neticesinde mevzuubahis yerin Ge
neral İsmail Hakkı Uluğ tarafından zeytin fi
danı dikilmesi suretiyle imar edildiği anlaşıl
mıştır. İki dönümden ibaret olan bu yerin İs
mail Çakıl'a ait olduğu tebeyyün ettiği takdir
de dikilmiş ağaçların bedelinin ödenmesi husu
sunda gerekli muamele yapılarak yerinin kendi
sine verilmesi için son defa Çanakkale Valiliğine 
lüzumlu tebligatta bulunulmuştur. 

İkinci soruya cevabım: 
Bu bölgedeki yabani zeytinlikten köylülerden 

ziyade memurlara tevziatta bulunulduğu Bakan
lığımızca da istihbar edilmiş olduğundan buraya 
müfettişler gönderilmek suretiyle esaslı teftişler 
yaptırılmış ve netice itibariyle yabani zeytinlik
lerin tevziatında yolsuzluklar yapıldığı taayyün 
etmesi hasebiyle bu işle ilgili memurlar Bakan
lık emrine alınarak (mahkemeye sevkolunduğu 
gibi Kus Köyünde yabani zeytinlik alanlar da 
mevzuata aykırı katiyaıt yapmaları ve imarı 
müddeti içinde bitirmemiş olmaları cihetle Zey 
tincilik Kanun ve Uygulama Tüzüğünün 18 nci 
maddeleri gereğince yerlerinin geri alınması ve 
saha içerisinden çıkardıkları orman .emvalinin 
tazmini hususunda halklarında kanuni takibata 

I geçilmiştir. 

NURETTİN ÜNEN (Çanakkale) — Yüksek 
memurların ve nüfuzlu kimselerin gıdası olduğu 
kadar, Millî imanını, vatan sevgisini topraktan 
alan Türk köylüsünün toprağını kanunsuz olarak 
veya kanunda açık bulduğu bir kapıdan girerek 
elde etmeleri ve ilgili Devlet memurlarının da 
menfaat mukabili bu işlere alet olması maddi ih
tirasların en büyüğü ve en iğrencidir. Genç Baka
nımızın bu gibi hareketlere meydan vermemek 
için tedbirler alacağında şüphe etmiyorum ve bu-

I nunla teselli bulmuş oluyorum. 

5. — Tunceli Milletvekili Necmeddin Sahir 
8ilan'm, Yolluk Kanunu tasarısına dair olan so
rusuna Maliye Bakam îsmail Rüştü Aksal'tn sos
lu cevabt (6/246) 

I 12 . 1 . 1949 
I Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 

Başkanlığına 
| Aşağıdaki soruma, Maliye Bakanı tarafından 

- » $ -
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sözlü olarak cevap verilmesini saygılarımla dile
rim. 

Tunceli Milletvekili 
Necmeddin Sahir Sılan 

Hükümetçe hazırlanmakta olduğu bildirilen 
Yolluk Kanunu tasarısı ne safhadadır. Ne zaman 
Büyük Millet Meclisine sunulacaktır. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı. (Geliyor ses
leri). Kamutay sizi bekliyor. 

MALÎYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Efendim; Tunceli Milletvekili 
Necmeddin Sahir Sılan arkadaşımız, önergelerin
de şu noktaların aydınlatılmasını istiyor. 

1. — Hükümetçe hazırlanmakta olduğu bil 
dirilen Yolluk Kanunu Tasarısı ne safhadadır? 

2. — Ne zaman Büyük Millet Meclisine su
nulacaktır? 

Arkadaşlar; bildiğiniz gibi, Yolluk Kanunu, 
eski tabiri ile, Harcırah Kanununun aslı 1335 

f tarihli Harcırah Kararnamesidir. Bu tarihten 
sonra bu kanuna mütaaddit tadiller ve. ilâveler 
yapılmıştır. Bu devrede bâzı Hükümetlerin 
programında Yolluk Kanununda tadilât yapıla-

* cağı, yeni bir Yolluk Kanununun getirileceği de 
zikredilmiştir. Hattâ Niğde Millettvekilî Sayın 
Refik Soyer'in bir sözlü sorusuna cevap veren 
merhum Halid Nazmi Keşmir 1948 yılı başında 
bu kanunun birkaç ay zarfında Büyük Meclise 
sevkedieceğini bildirmişti. 

Yolluk Kanunu iki bakımdan mevzuubahis-
tir : 

Birincisi; 1335 tarihindenberi birçok tadile 
tâbi olan bu kanunun kodifikasyonudur. Bu, işin 
basit tarafıdır. Şimdi bu mevzu üzerinde çalış
malar yapılmıştır ve hazırdır. 

İkincisi; mevzu bilhassa memurlarımızın ha
ne naklinde onlara bir tazminat vermek ve bu
günkü şartlara göre, verilen yolluklarım, ihti
yacı karşılamadığı için yükseltilmesi mevzuudur. 
Bu ise, bir bütçe mevzuudur. Biz, şahsan ben, 
Yolluk Kanununu bu sene Yüksek Meclise tak
dim edeceğimi zannediyorum; Takdim edeceğiz, 
fakat meriyetinin, her halü kârda 1950 Bütçesin
den evvel olamıyaeaktır. Çünkü, Yolluklar Ka
nunu kodifikasyon haricinde, yük tahmil eder 
mahiyettedir. Bütçenin yolluklar kısmını ağır
laştıracaktır. Bütçe vazıyetimiz malûmunuzdur. 
Bunun için bu kanunun bu sene tatbik mevkiine 
girebileceğini tahmin etmiyorum. Bu ancak 
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; 1950 de tatbik edilebilecektir. Maruzatım bu ka-
j dardır. 
i NECMEDDİN SAHÎR SILAN (Tuneeli) — 
| Sayın arkadaşlarım; yeni Maliye Bakanı arka-
I daşımızın Yolluk Kanunu tasarısına ait bildi

rişlerini dinlemiş bulunuyoruz. 
tera mesuliyetini, çok ağır şartlar içinde, 

henüz üzerine almış bulunan yeni Hükümeti
mizin, çeşitli işler arasında, Bakan arkadaşımı
zın da söylediği gibi, bütçemizin gelir ve gider
leri üzerinde, Büyük Meclisimizin de temayül
lerini nazara alarak, durmasını tabiî ve zaruri 
görüyorum. 

Ancak, Hükümetimizin, Devlet işlerini yü
rütmek bakımından alacağı çeşitli tedbirler 
arasında, mukadderatını doğrudan doğruya 
ve münhasıran Hükümete bağlıyan memurlarımı
zın ve ordu mensuplarımızın, genel deyişle bütün 
vazifelilerin, bugünün hayat şartları içindeki du
rumlarını da nazara almasını yerinde buluyorum. 

Bu suretle bir yandan, Emekli Sandığına ait 
Kanun tasarısının Büyük Millet Meclisimizde ge
çici bir komisyonda incelenmesine başlanıldığı 
şu günlerde Millet ve Hükümet emrinde ve hiz
metinde çalışan vazifelilerin yolluk işlerini de, Ba
kan arkadaşımızca da tasdik ve kabul edildiği şe
kilde, bugünün icaplarına göre, sağlayıcı kanun 
tasarısını, Hükümetin tezelden hazırlamasını 
ve bu yıl içinde Büyük Millet Meclisine sunması
nı gerekli görüyorum. 

Aziz arkadaşlarım; Büyük Meclisimizde, Ba
kan arkadaşımızın da işareti veçhile, geçen yıllar
da, bu konu üzerinde durmuş plan arkadaşları-

| mızca da belirtilmiş olduğu gibi bugün, yolluk iş
leri için uygulanmakta bulunan hükümler, esas
lar, bundan tam otuz yıl önce, 15 Mayıs 1919 gü
nü kararname halinde yürürlüğe konulmuştur.' 

Bu, muhtelif tarihlerde yirmi yedi kanun ile 
ek ve tadil görmüş, muhtelif konulara ait olan. 
diğer yirmi altı kanunun bâzı maddelerinde de 
yolluk işlerine ait hükümler tesbit edilmiştir. 

Bundan başka, bu mevzu üzerinde, on iki ta
nesi yorumlamak suretiyle, altmış altı tanesi Sa
yıştay raporları üzerine verilmek suretiyle, Büyük 
Millet Meclisimizce yetmiş altı karar kabul edil
miştir ki, bunların tutarı yüz kırk beşi bulmakta
dır. 

Bu suretle, bugün, ayrı ayn kanunlar, yorum
lar ve kararlarla çok dağınık bir halde bulunan 

I yolluk hükümlerini, Bakan arkadaşımızın da il-
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tihak ettiği üzere, işlemlerde ve ödeneklerde görü
len yanlışlıkları ve gecikmeleri önlemek bakımın
dan, bir kül halinde toplamak mutlak bir zaruret 
halini almış bulunmaktadır. 

Sayın arkadaşlarım;. 
Esasen, bu meseleye, 21 Temmuz 1946 seçim

lerinden sonra, Büyük Millet Meclisimizin se
kizinci döneminde çalışmalara başlanıldığı gün
den beri de, muhtelif zamanlarda, temas edilmiş-
bulunulmaktadır. Ç) günden bugüne kadar, icra 
mesuliyetlerini üzerlerine almış ve iş başından 
çekilmiş olan üç Hükümet zamanında Büyük 
Millet Meclisi ve efkârı umumiye bu konuda 
bâzı sözlere ve vaitlere muttali olmuş bulun
maktadır. 

Demin, Bakan arkadaşımın da burada işaret 
ettiği gibi, üç yıl önce 14 Ağustos 1946 günü 
okunan Hükümet prao gramında şöyle denilmiş
tir: 

«Yolluk Kanununun yenibaştan gözden ge
çirilerek eksiklerinin tamamlanması, memurla
rın durumunu hafifletmiş olacaktır.» 

Büyük Millet Meclisinin 26 Aralık 1947 gü
nündeki Birleşiminde, bütün gözlerini hayata 
yummuş bulunan o zamanki Maliye Bakanımız 
Bütçe görüşmeleri arasında şöyle demiştir: 

«Giderlerle ilgili olarak Yolluk Kanunu ıs
lahı için girişilmiş olan tetkikler hayli ilerle
miştir.» 

Bundan sonra, Bakan arkadaşımızın da işa
ret ettiği gibi, bir arkadaşımızın soru önergesi 
üzerine, 26 Ocak İ947 günündeki birleşimde 
yine Maliye Bakanımız şu sözleri söylemişti: 

«Yolluk Kanunu hakkındaki mevzuat son 
derece dağınıktır ve bugünün ihtiyaçlarına ce
vap verecek mahiyette değildir. Bu bahisde ha
zırlıklarımız vardır. Başka Memleketlerin mev
zuatını da topladık, gözden geçirdik. Şimdi, 
vaziyet, kanunu, metin haline getirmek ve iea-
beden formaliteleri tekemmül ettirmekten iba
rettir. Bir iki aya kadar bu kanunu da Yüksek j 
Meclis>e sunabileceğimizi zannediyorum.» I 

Aziz arkadaşlarım; görülüyor ki, şu son söz
lere göre, aradan iki ay değil, tam bir yıl geç
miş bulunuyor ve pek çoğu, bugünün ağır ha
yat şartları altında, ezilmekte olan memurları
mız , ve ordu mensuplarımız, genel değişle bütün 
vazifeliler, iktisadi ve malî sebep ve zaruretler
le, sürekli bir şekilde yükselen yolluk masraf- j 

1,1949 O : 1 
I lannı aldıkları yolluklarla karşılayamıyor, borç

lanıyor, borçlarını ödiyemeyince de büyük zor
luklara, maddi ve mânevi bakımlarla, çeşitli ka
yıplara, fenalıklara mâruz kalıyor. 

Çünkü, on yıl önce, motorlu taşıtlarla kilo
metresi yirmi beş kuruşa gidilebilen bir yere 
bugün, hepimizin bildiği gibi, kilometresi elli -
altmış kuruşa zor gidilebilmektedir. Yeni Yol Ka
nunu tasarısı ile muhtelif taşıtlara ve benzin fi
yatlarına yeni zamlar derpiş edildiği bir sıra
da, demiryolu olmıyan yerlerde, çeşitli taşıt- , 
larla uzun mesafeler aşmak zorunda olan vazi
felilerin, bundan sonra, daha fazla zorluklar
la, külfetlerle karşılaşacakları şüphesizdir. 

Bundan başka, bugün. Hükümetçe görülen 
zaruretlerle, uçak seferleriyle de giden, gelen 
vazifeliler oluyoı ki, bütün bunlar, Bakan 
arkadaşımızın da ifade ve tasdik ettiği gibi, bü
tün bunlar yolluk hükümlerinin yetersizliği ya
nında vazifelilerin de düştükleri zorlukları açık
ça belirtiyor. 

f 
Bu itibarla otuz yıl önceki yaşayış şartlarına 

ve vasıtalarına göre tesbit edilmiş bulunan 
yolluk hükümlerini değiştirici Kanun tasarı- * 
sının yeni Maliye Bakanımız tarafından önemle 
ele alınmasını zaruri görüyorum. 

Aziz arkadaşlarım; Bakan arkadaşımızın 
izahlariyle Yolluk Kanunu tasarısının yakın 
bir zamanda, bir iki ay içinde Büyük Meclise 
sunulması imkânı olacağını anlamakla beraber 
bütçe zaruretlerinin tatbikatı itibariyle bu yıl 
imkân bulunamıyacağını da öğrenmiş bulunuyo
ruz. 

Ancak kanaatimi samimî olarak ifade etmek 
mecburiyetindeyim ki, Bütçe vazyetimiz Devlet 
bakımından, Hükümet bakımından nasıl önemli 
bir mahiyet arzediyorsa kendilerinden feragat 
beklediğimiz memurlarımızın, ordu mensupları
mızın, genel deyişle, bütün vazifelilerin vazi
yetleri bakımından da önemli mahiyet taşımak
tadır. Bu itibarla, Maliye Bakanı arkadaşımı-

1 zın, Kanun tasarısını ykmda getirmeye matuf 
sözlerini tutmakla beraber, Bütçe üzerinde bu
günlerde gösterdiği yakın ilgi ve incelemeleri 
esnasında, tasarının kabulü halinde, yolluk gi
derlerini karşılayıcı ve bunu gerçekleştirici 
bir çare bulmasını da, bugünün icabları olarak, 
çok yerinde görüyorum. 
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Böylece Hükümeti ve vzifelileri koruyucu 

ve gerçek masrafları karşılayıcı esasların tes-
biti suretiyle yolluk Kanunu, tasarısının en 
kısa bir zamanda, Büyük Millet Meclisine su
nulmasını ve böylelikle muhtelif tarihlerde ve
rilmiş olan sözlerin, vaitlerin gerçekleştirilmesi
ni, Hükümet itibarının hiçbir sebeple ve hiç
bir suretle, zedelenmemesini istiyen bir Millet
vekili arkadaşınız sıfatiyle, rica ediyor ve bek
liyorum. 

MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Efendim, Necmeddin Sahir ar
kadaşımızla fikir itibariyle aramızda esaslı bir 
ayrılığımız yoktur. Esas itibariyle buyurmuş ol
duğu meseleleri bendeniz de zaten daha evvel 
söylemiştim. Fakat asıl bir müşkülâtımız bunun 
derhal tatbika girmesi halinde Bütçeye tahmil ede
ceği yüktür. Kendileri bu zaviyeden de tetkik 
etmemi söylüyorlar. Mesuliyeti üzerine yeni al
mış bir arkadaşınız sıfatiyle bugünden hemen 

o tatbik edebilirim gibi bir beyanda bulunursam 
belki tezada düşerim. Binaenaleyh işin portesini 
anlamadan uluorta bir beyanda bulunmaktansa, 
gerçeği arzederek diyorum ki, kanun yakınla ge-

ı leoektir, ancak kabulü ve tatbika geçmesi bugünkü 
şartlara göre her halü kârda 1950 Bütçesinden 
evvel olamıyacaktır. 

6. — Tokad Milletvekili Recai Güreli'nin 
ilkokul öğretmenleri hakkında ki sorusuna Millî 
Eğitim Balsam Tahsin Banguoğlu'nun sözlü ce
vabî (6/247) 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıda yazılı olan üç sorunun sayın Millî 

Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılmasını rica ederim. 

1 — Şehirlerde tâyin edilmeleri için sıra bek-
liyen ilkokul öğretmenlerinin çokluğu dolayısiy-
le tasfiye edilecekleri doğru mudur? 

2, — Sıra beklemekte olan bu öğretmenlerin 
içinden sırası gelmeden Öne alınarak tâyin edi
lenler varmış. Bn ne dereceye kadar doğrudur? 

o. — ilkokulların teftiş, murakabe ve tahkiki 
ile mükellef tutulan denetmenlerin ilkokul mü
fettişleri gibi 999 sayılı Harcırah Kanunun
dan istifade etmeleri için birşey düşünülüyor 
mu? 

Tokad Milletvekili 
Recai Güreli 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BAN-

GUOĞLU (Bingöl) — Sayın arkadaşlarım; Yük
sek malûmunuzdur ki bizim ilköğretim hocaları
mız arasmda eskiden beri köylerden şehirlere, 
şehirlerden büyük şehirlere doğru bir nakil der
dimiz vardır. Millî Eğitimin yayılması demek 
hocayı köye kadar gönderebilmek demektir. Ho-
casız köy mektebi açılamaz. Bu tandans, yani 
hocaların şehirlere ve büyük şehirlere doğru 
nakledilmeyi istemeleri, Millî Eğitim Bakanlığı
nızın onları memleketin her tarafına yaymak hu
susundaki cehdiyle karşılaşmakta olan bir tema
yüldür. 

Gene Yüksek malûmunuzdur ki köy enstitü
lerinin teşkilini mucip sebepler arasmda bu me
sele de vardır. Köye göndereceğimiz hocaları 
köylü çocuklardan seçmek ve gene kendi köyle
rine göndermek, bu suretle onların mekteplerin 
muhitine yerleşmelerini temin etmek lâzımgel-
miştir. KÖy enstitüleri mezunu hocalarımız ara
smda böyle bir sıkıntımız yoktur. 

Büyük şehirlere ve kasabalara naklini istiyen 
öğretmenlerimizi bir sıraya koyarız. Oralarda 
münhal oldukça, münhallere bu sıra ile kendile
rini tâyin ederiz. Fakat başlıca büyük şehirleri
miz için bu sıralar kolaylıkla işliyememektedir. 
Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir gibi, 
bilhassa Garp vilâyetleri şehirlerine nakilleri 
için namzet olarak kaydolunan öğretmenleri 
istediğimiz müddet zarfında nakil edememekte
yiz. 

Bunun dışında da sıhhi veya ailevi sebeplerle 
nakillerini istedikleri halde nakilleri mümkün 
olmıyan ve mutlaka oralara gitmek istedikleri 
için meslekten ayrılan öğretmenler vardır. Bun
lar fiilen meslekten ayrılmışlar ve birtakım vilâ
yet merkezlerimizde yerleşmişlerdir. Bunların 
bir kısmı Devlet dairelerinde, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinde vazife almış, hattâ ticaret ha
yatına atılmış, dükkân açmıştır. Bunların mü
him bir kısmı da bayanlardır. Kocaları oralarda 
oturdukları için, koealariyle birlikte oturmak 
zaruretiyle meslekten ayrılmışlardır. Oturduk
ları yerlerde münhal olduğu takdirde kendileri
ne iş verilmesini istemişler ve bu talepler çoğal
dığı için bir sıraya konmuşlardır. 

Şunu tavzih etmek isterim ki bu arkadaşlar 
tamamiyle meslekten ayrılmış, memuriyetle hiç
bir ilgisi kalmamış olan meslektaşlarımızdır. 
Mesleki terk etmiş, ayrılmışlardır. Bunlarm sı-
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raya alınması, yeniden münhallere alınmak üze
re namaet kaydedilmelerinden ibarettir. Bu sı
ralara başka hukuki bir mahiyeti yoktur. Ancak 
büyük şehirlerde durum o dereceye gelmiştir ki, 
son yıllar zarfında onlardan hiç kimsenin yeni
den tâyini mümkün olmamaktadır. Bir vilâyet 
dâhilindie; köylere ve nahiye merkezlerine bun
lardan tâyin edilenler olmakla beraber büyük şe
hir merkezlerine tâyinleri mümkün olamamak
tadır. 

Bunun sebebi vazifesi başında oturup da ora
lara ailevi veya sıhhi sebeplerle naklini istemiş 
olan öğretmenlerin tercihan nakledilmesi mecbu
riyetidir. Bilhassa ağır sıhhi sebeplerle naklini is 
tiyenleri ön sıraya almak ve istedikleri yerlere 
nakletmek durumu karşısında bu sıralar hüküm
süz- kalmıştır. 

Şimdi bu işleri tanzim etmek üzere yeni bir 
yönetmelik hazırladım. Nakil ve tâyin işlerini 
daha mazbut bir şekilde tanzim etmek için. Buna 
yakında, tatbik mevkiine koyacağım. Bu işler de 
bir derece daha düzenlenmiş olacaktır. Burada 
da böyle meslekten ayrılmış olup yeniden tâyin 
için sıra bekliyen meslekdaşlara yeniden iş teklif 
edeceğim. Ancak bu iş teklifi onların arzu et
tikleri yerlerde maalesef olaanıyacaktır, bizim 
muhtaç olduğumuz yerlerde olacaktır. Bu teklifi 
kabul etmiyen ımeslekdaşlarım bu sıradaki nam 
zetlik haklarını da kaybetmiş olacaklardır. 

Sıralar ihlâl edilmemiştir. Tercihan tâyin 
edildiklerinden bahsedilen öğretmenler ihtimal 
Bakanlığın başka sebeplerle tercihan tâyin ettiği 
öğretmenler olacaktır. Meselâ köy enstitüleri
nin kuruluşu sırasında ilkokul öğretmenlerinden 
bâzılarını, bilhassa ehliyet göstermiş olanlarım 
buralarda öğretmen olarak kullandık. Sonradan 
bu kadroları Üniversite tahsili görmüş veyahut 
eğitim enstitülerinden mezun olmuş öğretmen
lerle ikmal ederek bunları yeniden ilköğretim 
kadrolarına aldık. Köy enstitülerinde iyi hizmet 
etmiş olan bu arkadaşları tercihan istedikleri ye
re tâyin ettik. Tercihan tâyin edilenler benim 
bildiğime göre bunlardır. 

Ilfkokul müfettişlerinin yollukları meselesi 
hakkındaki afuaUerme gelince: 

Hâlen biz ilkokullarımızı üç türîtt 
müfettişle teftiş ettirmekteyiz. Bunlar 
farklı şartlarla hizmete girmiş ve farklı 
şartlarla çalışmakta olan arkadaşlardır. 
ilkokul müfettişlerimiz var, denetmen denilen 
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öğretmenlikten alınmış müfettişlerimiz var, bir 
de gezici başöğretmen adı ile köy ©kollarım tef
tiş eden müfettişlerimiz vardır. Bunlar filha
kika farklı şartlar içinde çalışmaktadırlar. Bun
ların durumlarını, umumiyetle ilkokullar teftfş 
durumunu tanzim için bir kanun tasarısı hazır* 
ladık. Bunu pek yakında Yüksek Huzurunuza 
getireceğim. Bu mesele de bu kanunla halledil
miş olacaktır. 

RECAÎ GÜRELİ (Tokad) — Efendim; Sa
yın Bakan arkadaşıma teşekkür ederim. Vazi
yeti izah buyurdular. Benim sorum basit üç nok
ta üzerinde idi. birisi, vilâyet emrine verilen öğ
retmenlerin tâyin işleri, sıraya girip tâyin edil
meleri, bu kendiliğinden olmamıştır. 

Misal olarak arzedebilirim; meselâ istanbul, 
izmir, Balıkesir veya Ankara da kocaları var
dır. ikisi bir arada çalışması iktiza eder. Bunlar 
yine Bakanlığın emriyle vilâyet emrine verilmiş
lerdir. Bunların tasfiyeye tâbi tutulacaklarını 
duydum. Bu doğru mu? Sorumun birincisi bu 
idi; 

Arkadaşlar malûmuâliniz, öğretmenler tâyin 
edildikleri yere emirle gider. O emir üzerine sıra
sını bekler, sıraya konur. Sırası geldiği vakit 
onu tâyin ederler. Benim bildiğim istanbul'da 
olsun, İzmir'de olsun, Ankara'da olsun, hiçbir 
hizmete girmeksizin yalnız öğretmenlik yapaca
ğım diye sıra bekliyenler çoktur. Bunlar tâyin 
edilmemektedir. Şimdi bu şekilde olan öğret
menler, hakikaten duyduğum gibi tasfiyeye tâbi 
tutulacak mı, tutulmıyacak mı, bunu öğrenmek 
istiyorum. Bakan arkadaşım diyorlar ki eğer 
teklif edeceğimiz herhangi bir köyü veya kasa
bayı kabul ederlerse gönderileceklerdir, aksi tak
dirde vazifelerine son verilecektir. 20 - 25 sene
lik hayatını öğretmenlikte geçiren bu arkadaş
lar emirle gönderildikleri halde onları kocaları
nın yanından ayırıp da başka kasaba veya köye 
göndermek bilmem bugünkü zihniyete uyaran? 
Bendeniz bu noktada tatmin edilmiş değilim, 
Bakan arkadaşımdan katı olarak bir cevap al
mış değilim. Yani öğrenmek istediğim şudur : 
Bunlar müstafi addedilmişler mi, edilmemişler' 
ini? Eğer edilmişlerse bunlar gadre uğramış ola
caklardır. Çünkü 20 - 25 sene öğretmenlikte ha
yat geçirmiş bir arkadaşın 20 sene sonra herhan
gi bir sebep olmaksızın kapı dışarı edilmesi, ben
ce doğru olmasa gerektir. Bu bir. 

ikincisi: sıraya riayet edilmeksizin şu veya 
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bu vilâyetlerden tâyin edilmiş Öğretmenler var 
mıdır, sualime karşı buyurdular ki : Tereihan 
tâyin edilmiş olanlar vardır. Belki tercih sebep
leri olabilir, bunun için tâyin ederler buna bir 
diyeceğim yok. 

Bir de denetmen işleri var- Arkadaşlar, de-
netmenler bugün ilköğretim müfettişlerinin yap
tığı vazifeyi yapmaktadırlar. Bunlara yeni bir 
emirle yolluk verilmektedir. Verilen yolluk 225 
kuruştur. Vo bir denetmene ki kaza veya 50, 
60, 70 köy veriyorlar. Bu 225 kuruş bunların bi
necekleri hayvanın yemini dahi temin edememekte 
dir. Şimdi buyuruyorlar ki, bir kanun getireceğiz. 
Bu kanun gelinceye kadar ne olacaktır? Bunlar 
tabiatiyle mağdur oluyorlar. 

Bugün elimizde bir Harcirah Kanunu var. Bu 
kanun bütün memurlar için nasıl tatbik ediliyorsa 
bunlar içinde tatbik edilmek lâzımdır. Tahsisat kâ
fi değildir diye 225 kuruşla çalıştırmak doğru ol
masa gerektir. Zannediyorum denetmeler 1947 yı
lında bir emirle imtihana tâbi tutulmak suretiyle 
bu vazifeye geçirilmişler aynı zamanda tahkikat, 
teftiş ve tetkik gibi vazifelerle de ilköğretim mü
fettişlerinin gördüğü vazifeleri aynen görmekte 
bulunmuşlardır. Böyle olduğuna göre bunlara de
netmen namı verilse dahi hiç. olmazsa bunların 
yolluklarını artırmak ve bunlara Harcirah Kanu
nuna göre yolluk vermek herhalde hayırlı olur. 
Kendileri çok dua ederler. Niçin esirgeniyor, bil
miyorum. Belki tahsisat noksandır ilköğretim iş
lerini Millî Eğitim Bakanlığı tahsisatiyle bera
ber üzerine aldığına göre bu haksızlıkların önü
ne geçilmesi lâzımdır. 

Mâruzâtım bu kadardır. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSÎN BAN-

GUOĞLU (Bingöl) — Sayın arkadaşlarım, bir 
noktayı tekrar tavzihe lüzum görüyorum. 

Tasfiyeden bahsettiler. Tasfiye bahis mev
zuu değildir. Bunlar halen benim memurum de
ğildirler ki, tasfiye edeyim. Vazifelerine nihayet 
verilecek mi, buyuruyorlar. Halen vazifede değil
lerdir ki, vazifelerine nihayet vereyim. Bunlar 
namzet durumundadırlar. Ben kendilerine iş tek
lif edeceğim. Ne tasfiye, ne de vazifeye nihayet 
vermek bahis mevzuu değildir. 

RECAÎ GÜRELİ (Tokad) — Rahatsız edi-
yorum, af buyurun. Efendim, bu öğretmenler 
Millî Eğitim Bakanlığının emriyle oraya veril
mişlerdir. Yani vilâyetlere emirle gitmişlerdir. 
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Emirle gittiklerine göre ve. beş altı senede:ıfoeri 
başka hizmet almamış olduklarına göre, bunların 
tâyinlerinin bilmiyorum ama yapılması lâzım-
gelir. Adedleri fazla, sıraya koydutk, sırası gelince 
verilecektir. Demek başka benim memurum de
ğil demek başkadır. Bence Bakanlığın memrıo 
olmak üzere, öğretmen olarak emirle gönderil
mişlerdir. Şimdi sıra beklemelötedirlıer. Bir hiz
mete girmiş ise başka bir vazifeye girmişse ona 
diyeceğim yok. Fa'kat bekliyorsa, öğretmenlik 
bekliyorsa bunu tâyin etmek herhalde yerinde 
olur, zannederim. Maksadım budur. 

7. — Gazianteb Milletvekili Cemil Alevli'nin. 
Cenup Demiryollarındaki 166 kilometrelik hu-
dutdışı hat ile in§aah durdurulmuş olan Narlı 
Gazianteb ve Karkamış hattının durumu hakkın
daki sorusuna Ulaştırma Bakanı Dr. Kemal Su-
tır De Bayındırlık Bakanı Şevket Adalan'ın söz-
lü cevapları (6/248) 

14.1.1949 
Yüksek Başkanlığa 

1. — Devlet tarafından satınalınarak 1948 
'başından beri fiilen idaremize geçmiş bulunan 
Cenup Demiryollarının ana hatla irtibatı Cenup 
hudutlarımızdan itibaren 166 kilometrelik mesa
fenin yabancı bir memleketten geçilmesi sure
tiyle temin edilmekte olduğuna göre bu durum 
memleketimiz için idari, iktisadi, siyasi ve' tek-

, nik bakımlardan müşkülât arzetmekte midir? Şa
yet müşkülât mevcut ise nelerden ibarettir ve 
bu husustaki tedbirler nelerdir? 

2. — 1946 senesinde etüdleri yapılmış olan 
Narlı - Gazianteb - Karkamış şimendifer hattı
nın 4643 sayılı Kanun gereğince Narlı - Gazian
teb kısmı inşaatına başlanmış olduğu malûmdur. 
Geçen senedenberi inşaatı tamamen durdurul
muş olan bu hattın Karkamış'a kadar temdidi
ne karar verilmiş midir? Şayet lüzum görül
müş ve karar verilmiş ise bu kadar gecikmenin 
sebebi nedir ve bu sahada ne vaMt katî harekete 
geçilecektir? 

3. — Bu sorularımın Ulaştırma ve Bayındır
lık Babanları tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılmalarını rica ederim; saygılarımla. 

Gazianteb Milletvekili 
Cemil Alevli 

ULAŞTIRMA BAKANI KEMAL SATIR 
(Seyhan) — Ef«ndkn; arkadaşımız Cemil Alev-
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ii'nin, Baıkajıbğıma. ait sorusuna aşağıdaki ceva
bîmi aksediyorum: 

1 . I . 1948 güniuden itibaren şebekemize ka
tılan Cenup Demiryollarının şebekemize bağlı, 
Stııiye ttaerinden olması birtakım güçlükler ve 
ıkfilfetter doğurmaktadır. 

Bunlar şunlardır: Bu bağlantı dolayısiyte 
Suriye Deiniryölkrmda yapılan nakliyat için 
ödedfiğfanliz paranın yıllık yekûnu 700 000 liradır. 

Diğer taraftan Cenup Demiryolları bölgesin
de istihsal durumu gün geçtikçe genişlemekte ve 
ezcümle Ceylanpmar Devlet Çiftliğinin önümüz 
dete yulardaki iatihsalâtı bir iki misline yükse-
teeeğinden bunun neticesi olarak Suriye Demir-
yollarınıa ödiyeeeğimiz miktar 700 000 nin dahi 
üstüne ç&acaktır. 

Suriye Demiryolları tarafından nakliyatımı 
zâ tatbik edilmekte olan tarife kendi ölçülerine 
göre tanzim edildiğinden tarafımızdan alman 
ve alınmakta olan tarife tedbirleri bu bölge için 
tesirini kaybetmektedir. 

Buna mukabil Suriye'nin Cenup Demiryolla-
rımızdan transit olarak geçirdiği iç nakliyat çok 
az bulunduğumdan tarife tatbikatında mütekabil 
tedbirler öVe müessir olmamaktadır. 

Bugünkü durum transit nakliyatının inkişa
fına bir mâni teşkil etmektedir. Cenup Demir-
yollarsmızm ana şebeke ile doğrudan doğruya 
bağlantısı olmaması yüzünden muharrik ve mü 
teharrik edevatın tamirleri için ayrıca atelye ve 
bunların personeli için lojman tesis ve inşası 
gerekecektir. Bunların yanında gümrük forma
liteleri ve işletme zorluklarını da nazarı itibara 
almak lâzımdır. 

Bütün bu arzettigim müşkülâtın ne şekilde 
önleneceğini iki belime ile arzedeceğim. Bunun 
tek önlenme çaresi islâhiye - Halep - Çobanıbeyli 
müsellesine, bizim Cenup Demiryollarımızm ana 
hatta bağlanması için bu müsellese uğramadan 
geçmesini sağlamaktır. Bu ise ancak Narlı - Ga
zianteb - Karkara iş yolunun inşasının ikmali 
suretiyle önlenecektir. Bu ciheti de ilgili Bakan 
arkadaşımız cevap olarak arzedecektir. 

Maruzatım bu kadardır. 
BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-

LAN (izmir) — Efendim, sözlü sorunun Bakan
lığımı ilgilendiren kısmını cevaplandırıyorum, 

Gazianteb ve Maraş'm ana hatta bağlanması 
için 4643 sayılı Kanunla 20 milyon lira1 ödenek 
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i kabul edilmiş ve bu hat, 3 kısnn halinde cksiltme-
I ye konularak mütaahhitlere ihale edilmiştir. Bun-
| lardan Köprüağzı - Maraş hattı ikmal edilmiş ise 
' de, Narlı - Cîazianteb şube hattı inşaat mütaahhit-

leri çıkan ihtilâf yüzünden inşaata devam etme
diklerinden sözleşmeleri Bakanlıkça feshedilmiş
tir. 

Aynı fiyatla uç defa eksiltmeye konulan bu 
kısımlara hiç bir talip zuhur etmediğinden bu kı
sımlar yeni fiyatlarla yeniden eksiltmeye konul
muştur. Ancak Narlı - Gazianteb hattının ikmal 
edilebilmesi için adı geçen Kanunla verilen 20 mil
yon. lira ödeneğin 35 milyon liraya çıkarılması 
ieabetmektedir. 

Diğer taraftan Ulaştırma Bakanı arkadaşımın, 
şimdi huzurunuzda belirttiği gibi Cenup Demir
yolunun, Suriye topraklarından geçmesi birçok 
zorluklar ihdas etmekte olduğundan, Narh - Ga
zianteb hattının Karkamış'a kadar uzatılması lü
zumlu görülmüştür. Bunun için de ayrıca 30 
milyon liralık bir ödeneğe ihtiyaç vardır. 

inşasına başlanmış olan bu hattın tamamlan
ması ve Karkamış'a uzatılması için, sayın selefim 
zamanında hazırlanmış olan kanun tasarısı Baş
bakanlığa takdim edilmiştir. Halen Maliye Ba
kanlığınca İncelemnekte olan bu kanun tasarısı 
önümüzdeki yıllar büteçsine Ödenek konmasını 
istilzam etmektedir. Malî imkân bulunduğu tak
dirde bu tasarının Yüksek Meclise sunulacağını 
arzederim. 

CEMİL ALEVLİ (Gazianteb) — Muhterem 
arkadaşlar, sayın Ulaştırma Bakanı arkadaşı
mızın izahlarından anladığımıza göre ana hat-
lariyîe Cenup Demiryolları arasında vukubulan 
seyrüseferde muhtelif müşküllerle karşılaştığı
mızı anlamış bulunuyoruz. Verdikleri izahattan 
dolayı kendilerine teşekkür ederim. Bu müşkül
leri pek muhtasar olarak izah ettiler. Bendeniz
de kısaca bir iki noktayı müsaade buyurursa
nız tavzih edeyim. Cenup demiryollarında se- * 
yahat eden muhterem arkadaşlarımız ço-k iyi 
bilirler ki dört tane gümrük kapısı vardır, Ya
ni yurdun bir tarafından Cenuba meselâ Urfa 
Mardin'e, gitmek için dört gümrük kapısından 
geçmek mecburiyeti vardır: Bunlar İslâhiye, 
Meydanıekbez, Müslimiye ve Çobanbey gümrük 
kapılarıdır. Burada ekseriyetle, bir buçuk, iki 
saat Ijeklendiği vâkıdır. Şöyle ki Suriye'den 
geçen 166 kilometrelik bir müsellesi normal ola-
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rak 3-3,5 saatte geçmek mümkün iken 12-14 sa
at devam ettiği vâkıdır. 

Bu müşkülâtın dışında şöyle bir durum da 
var: Bu 406 kilometre uzunluğunda bulunan 
Cenup demiryolları ana hatlardan ayrı bulun
duğu için bu hat üzerinde seyrüsefer etmekte 
bulunan trenlerimiz herhangi bir arızaya mâruz 
kaldığı zaman, meselâ bir lokomotif Mardin'de 
bozulduğu zaman bunun Adana'ya kadar çeki
lip götürülmesi ve orada tamir edildikten sora 
geri getirilmesi icabetmektedir. Yani, 700-800 
kilometrelik bir mesafeden ve Suriye'ye de bu
nun gelip gitmesi için para vermek suretiyle. 

Bu teknik bakımdan da kabulü caiz olnııya-
eak bir durumdur. Allah muhafaza etsin bir ka
za vukubulaeak olursa Ana hattan oraya gön
derilecek yardım bütün bu formalitelerden geçe
rek gidecek ve ayrıca da Suriye Hükümetine üc
ret ödiyecek. Havsalam almıyor. Bunun teknik 
bakımdan nasıl idame ettirildiğini benim bu 
müşkülleri bertaraf etmek için her iki sayın ba
kan tek çare olarak Gazianteb'in Karkamış'a 
bağlanmasını ileri sürdüler ve bunun için de ka
rar verilmiştir dediler. Ancak Sayın Bayındırlık 
Bakanımız malî imkânsızlıktan bahsettiler. Ben
deniz hemen şunu ilâve etmek isterim ki Sayın 
arkadaşımızın izah buyurdukları gibi mesele 65 
milyonluk bir mesele değildir. Benim sual mev-
zuumu teşkil eden Gazianteb - Karkastı? arası 
30 milyonluk bir dâvadır. 4648 sayılı Kanunla 
inşasına müsaade edilen Gazianteb - Narlı ara
sının zaten yapımına başlanmıştır, 20 milyon 
lira da tahsisat verilmiştir. Bu husus* sualimin 
mevzuunu teşkil etmiyor fakat kendileri temas 
ettikleri için kısaca ben de temas ötmek mecbu
riyetinde kaldım. Mütaahhitlerle Bayadmdırbk 
Bakanlığı arasında ihtilâf çıktığı için inşaatın 
durdurulduğunu beyan ettiler. Şunu ilâve ede
yim ki inşaatın durdurulması yalnız ınütaahhit-
lerin kabahati değildir, Bayınrırlık Bakanlığının 
da anlayış göstermemesi yüzünden olmuştur. Ve 
bunda Bütçeye 15 milyon liralık bir zarara mal 
olmuş, yani 20 milyon olarak verilen tahsisatın 
35 milyon liraya çıkartmak icap ettiğini söylü
yorlar. Halbuki o zaman yarım milyon, veya bir 
milyon lira i'azlasiyle yapılabilecek olan bir iş 
bugün 35 milyon lira fazlasiyle yapılabilecek de-
ınekür. Bu ciheti bu.suretle tebarüz ettirdikten 
sonra şimdi 30 milyon lira ile yapılacak olan Ga
zianteb - Karkamış hattına geçiyorum. 
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Birincisi bu hat çok iktisadi bir hat olacaktır. 

İkincisi de birçok mahzurları önlemiş buluna
caktır. İktisadi olacağını şu şekilde arz edeyim. 
Sayın Ulaştırma Bakanının beyanlarından anla
dığımıza göre, halen Suriye'ye 700 000 lira ödı-
yorrauşuz. Ceyianpınar çiftüği ekim sahası bir
kaç misli genişletildigine göre Suriye'ye ö$ye-
eegimiz para önümüzdeki seneler iki misli olarak 
bir buçuk milyon liraya çıkacaktır. Bu yapılacak 
hatla Nizip - Birecik - Gazianteb, Karkanaş gs&i 
feyizli şehirler birbirine bağlanmış olacaktır. Bu 
suretle bütün fıstık bahçeleri ve zeytinlikler bu 
hattın güzergâhını teşkil edecektir. 

Senevi bu vilâyetin, resmî makamlardan al
dığım rakamlara göre, 100 milyon lira civarında 
ithalât ve ihracat varmış. Bu miktarın yüzde bi
rini şimendifer nakliye ücreti olarak alınacağı
nı kabul edersek, yine resmî makamların verdi-' 
ği rakam olarak arzediyorum, bir milyon lira ile 
yolculardan alınacak yarım milyon lira ki, bir bu
çuk milyon lira yapar. Buna Suriye'den alına
cak bir buçuk milyon lirayı da ilâve -edersek.Bev-
lete senevi üç milyon lira kadar varidat getire* 
çektir. 30 milyon lira, 3 milyon lira varidat ge
tirirse, demek oluyor ki, 10 senede amorti edi
lecektir. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar mü
sait amortisman yoktur. Aşağı yukarı. Bayındır
lık Bakanlığı için bu iş apartman yaptırmaktan 
daha kârlı olacaktır. Bunun için on senelik bir 
bono da çıkarılsa olabilir. Malî imkânsızlık var
sa hususi teşebbüslere de verilmesi mümkündür. 
Bugün memleketin bu yüzden mâruz bulunduğu 
ve deminden beri arzettiğim ve Ulaştırma Baka
nı arkadaşımızın da izah buyurdukları bu müş
külleri bir an evvel bertaraf .etmek've aynı zaman
da Gazianteb gibi talihsiz bir memleketi şimen
difere kavuşturmak için bu işi bir an evvel ele al
mak çarelerini bulmalarını rica ediyorum. 

Talihsiz dedim, sebebi sudur: İmparatorluk 
zamanında yani bundan 35 yıl evvel bir Bağdat 
hattı yapılıyor. Bu hat Kilis'in 7 - 8 kilometre 
cenubundan geçiriliyor. O vakit Kilislin 40 bin 
nüfusu vardı. Böyle olduğu halde bu şehir ihmal 
ediliyor. Anteb'in 85 bin nüfusu vardı, onun da 
30 kilometre cenubundan geçiriliyor ve bu şehir
de ihmal ediliyor. 

İkinci talihsizliği; Cumhuriyet devrinde baş
lar : Fevzi Paşa - Malatya hattı yapılırken o za
man şu veya bu sebeple M, o sebeplerin kıymeti 
olmadığı anlaşılmak suretiyle 4&43 sayılı Ka-
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ımn gereğince bu hattın inşasına karar veril- | 
mistir, hat şehrin 45 kilometre şimalinden geçi
riliyor ve Gazianteb şehri bu iki hattın ortasında 
kalıyor. Şimdi yurdun böyle kıymetli bir bölgesi, 
diyeceğim ki, yurdun başka taraflarında yetişmi-
yen ve hattâ arz küresinin de başka yerlerinde ye-
tişmiyen sırf bu bölgeye mahsus olan fıstık ve 
Hasankeyf tütünü gibi mahsuller yetiştiriyor, 
bunları harice ihraç ediyor ve memlekete döviz 
sağlıyor. Böyle bir yurt parçasının bu kadar se
ne ihmal edilmesi hakikaten günahtır. Bunu te
min etmekle hiç olmazsa bu yurt parçasının ikti-
saden kalkınmasına imkân bahşetmiş olacağız. 

Sayın arkadaşlarım, affmızı rica edeceğim, 
sözlerimi bitirirken bir noktaya daha temas et
meme izin veriniz. 

Bundan başka bir de Halep'i memleketimiz
den geçen Toros ekisperesleri, beynelmilel şimen-
difercilik noktai nazarından bir düğüm noktası 
haline getirmiştir. Şöyle ki, Garpten gelen yolcu
lar Halep'te ayrılıyorlar; bunların bir kısmı Irak 
ve Hindistan yolcuları ve bir kısmı ise Afrika'ya gi
den yolculardır. Bu suretle kıtalar arası bir du
ruma giren Halep'in yerine Gaziantep girecektir. 
Yani bu durum memleketimize intikal etmiş ola
caktır. 

Ayrıca bizim bugünkü Devlet Demiryollarımı-
zın Cenup hattı ile telgraf muhaberatı Halep'ten 
geçmektedir. Tasavvur buyurun, bunun mânası 
ne demektir? iki hattımızm arasındaki telgraf 
muvasalası yabancı bir ülkeden geçiyor. 

Ondan sonra şunu da ilâve etmek lâzımdır ki, 
ilerde Suriye ile aramızda şu veya bu şekilde vu
kua gelecek ihtilâf Cenup hatlarımızdan hiç isti
fade etmememizi intaç edebilir. Bu cihetin de 
göz önünde tutulması lâzımdır. 

Cenuptaki 406 kilometrelik hat yeniden inşa 
edilse bugünkü para ile takriben 120 milyon lira 
değerindedir. Bu bakımdan yeni Hükümetimizden 
yurt için çok önemli olan bu dâvayı ele almasını 
ve biran evvel fiil sahasına koymalarını sureti 
mahsusada rica ve istirham ederim. (Bravo, çok 
güzel sesleri). 

8. —. Mardin Milletvekili Abdülkadir Kalav hn 
Mardin - Cizre yolunun durumu hakkındaki so
rusuna Bayındırlık Bakanı Şevket Adalan'm söz
lü cevabı. I 

Yüksek Başkanlığa 
1949 yılı içinde tatbik edilecek olan yol inşa- | 
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sı programına Mardin - Cizre yolunun da ithali 
mevzuu bahis iken bilâhara bundan vaz geçildi
ğini bâzı neşriyattan öğrenmiş bulunuyorum-

Askerî, idari, iktisadi ve Güney sınn'lanmıaın 
muhafaza teşkilâtı faaliyetini kolaylaştırmak 
bakmmdan büyük ehemmiyeti haiz bulunan ve 
petrol nımtakasınm içinden geçip müstakbel in
kişafı için bir bel kemiği vazifesini görecek olan 
ve aynı zamanda beş kaza ve birçok nahiye ve 
köyleri birbirine ve bunları vilâyet merkezine ve 
başlıca demiryollarımıza bağlıyacak olan ve halen 
motorlu vesaitin işlemesine müsait olmıyan bu 
yolu 1949 programına ithal edilmemesi esbabının 
Sayın Bayındırlık Bakanı tarafından sözlü ola
rak açıklanmasını saygılarımla arzederinı. 

Madrin Milletvekili 
Abdülkadir Kalav 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA
DAN (İzmir) — Mardin - Cizre yolu, Doğu kal
kınma programına alınmıştır. Ancak Doğu kal
kınma programında nazarı dikkate alınan 3773 
kilometrelik yolun asgari ihtiyaçları karşılıya-
cak şekilde, geçit verebilecek hale sokulması için 
20 milyon liraya ihtiyaç vardır. Bu bakımdan, 
programa giren yolların, Bütçenin imkânları 
dâhilinde, sıraya konularak yapılması zarureti 
vardır. 

Mardin - Cizre yolu üzerinde şimdiye kadar 
teknik hiçbir etüd yapılmamıştır. Bu yıl içinde 
bu yolun istikşaf ve etüdüne başlanacak ve mü-
taakip yılda da inşasına girişilecektir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
ABÜLKADİR KALAV (Mardin) — Arka

daşlar, Mardin Cizre yolunun ehemmiyetini ö-
nergemde tebarüz ettirmiş bulunuyorum. Bu 
yol üzerinde bulunan 5 kaza, müteaddit nahiye 
ve köy halkı ile bu yarlerde vazife gören me
murlar yolsuzluk yüzünden büyük bir mahrumi
yet ve ıstırap içindedir. Bu kazalar şimdiye ka
dar yedişer memur evinden başka bir imar gör
müş değildir. Bu yol Cenupdoğu mıntakaemm 
aynı zamanda ve her h ısusta kalkınma m'l. ve
rine vesile olacaktır. 200 kilometreden ibaret 
olan ve 25 seneden beri Hususi Muhasebenin dar 
bütçesiyle ancak 15 - 20 kilometre şose haline 
ifrağ edilen bu yolun inşası hususi muhasebe
ye bırakıldığı takdirde en az 50 sene daha bek
lemek icabedecektir. 

Yapıldığı takdirde önergemde arzettiğim 
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faydaları temin edeceği gibi ilerde Mardin -
Hakkâri, Mardin - Siirt vilâyetlerini de birbiri
ne bağlıyacak olan bu yolun, ehemini mühimme 
tercih etmek suretiyle 1949 programına alınma
sını rica edeceğim. 

9. — Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Bo
ratı'in, Sınır demiryolları hakkındaki sorusuna 
Ulaştırma Bakanı Dr. Kemal Satır ve Bayındır
lık Bakanı Şevket Adalanhn sözlü cevapları 
(6/250) 

Yüksek Başkanlığa 
Bilindiği üzere yurdumuzun Güney sınırla

rında demiryollarımız 545 + 945 nci kilomet
rede Suriye topraklarına girmekte ve 169 + 946 
kilometrelik bir kısmından sora 715+891 nci 
kilometrede Suriyeden çıkarak tekrar toprakla
rımız içinden geçmeye başlamaktadır. Trakya'da 
ise demiryolu 280+898 nci kilometrede Yunan 
topraklarına girmekte ve 32+782 kilometrelik 
bir kısımdan sonra 313 + 680 nci kilometrede 
Yunanistan'dan çıkmaktadır. Memleketimizin 
iki sınırında iki yurt parçası arasındaki ulaş
tırmanın hâlâ yabaneı Devlet topraklarından 
geçen demiryolu parçalarından faydalanılarak 
sağlanmasının siyasi, askerî ekonomik bakım
lardan üzerinde önemle durulması gereken bir 
mesele olduğu ve bir an evvel ele alınması lâ-
zımgeldiği mütalâasmdayım. Binaenaleyh: 

1 — Yurdumuzun bâzı yerleri arasındaki 
demiryolu ulaştırmasının bu suretle temini yü
zünden şimdiye kadar çıkan güçlüklerin ve 
yüklenilen külfetlerin nelerden ibaret olduğu ve 
bunları karşılamak üzere neler yapıldığı; 

2 — Hükümetin bu yerler arasındaki demir
yolu ulaştırmasını kendi topraklarımızda yeni
den inşa edilecek demiryollariyle sağlamayı 
düşünüp düşünmediği ve bole bir tasavur varsa 
hangi yılda gerçekleşebileceği, 

Husularınm Anayasanın 22 ve İçtüzüğün 
149 ve mütaakıp maddeleri gereğince Ulaştırma 
ve Bayındırlık Bakanları tarafından sözlü ola
rak cevaplandırılmasını saygı ile rica ederim. 

Mardin Milletvekili 
Kâmil Boran 

ULAŞTIRMA BAKANİ Dr. KEMAL SA
TIR (Seyhan) — Efendim; sayın arkadaşım 
Mehmet Kâmil Boran'm sözlü sorusunun birinci-
kısmına Gaziantep Mületvekili Cemil Alevli ar- | 
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kadaşını da temas etmişti ve ben oraya madde 
madde cevaplar arzetmiştim. Kendileri de bura
da oldukları için bu cevapları arzu buyururlar
sa tekrar etmiyeyim, emrederlerse yeniden soy* 
üyeyim. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 
Dinledim, tekrarına lüzum yoktur. 

ULAŞTIRMA BAKANI Dr. KEMAL SA
TIR (Devamla) — Sorularının ikinci kısmı 
Garp hududümuzdaki demiryoluna aittir. Uzun-
köprüden Edirneye kadar Olan hattımız 33 km. 
kadar Yunan hududuna girmekte ve oradan çık
tıktan sonra Edimeye ulaşmaktadır. Buradaki 
müşkülât Cenup hudutlarımızdaki kadar mühim 
değildir, bize büyük malî külfetlere mal olma
maktadır. İç nakliyatımız normal tarifemize gö
re yapılmakta, aneak Avrupa ile ithalât ve ih
racatta bu 33 km. lik Yunan hududu dâhilinde 
bulunan hattın ağır masraflarını karşılamak üze
re, Fransız şirketi, Avrupa ile yaptığımız itha
lât ve ihracattan yüksek tarife almaktadır. Bu
rada, bu kısımda asıl mühim olan müşkülât, 
komşu memleketin iç durumu dolayısiyle, zaman 
zaman bu hattın işlemesinin mümkün olmadığı
dır. Nitekim 31 Ağustos 1947 den 8 Eylül 1948 
e kadar Yunan iç harbi dolayısiyle, biz Uzun
köprü'den Edirne'ye kadar olan bu hattan isti
fade edemedik. Devlet Demiryollarımız burada 
nakliyatı karadan sağladı. Bu mıntıkada, Ce
nupta olduğu gibi gümrük müşkülâtı yoktur. 
Yukarda arzettiğim zorluklar dolayısiyle Uzun
köprü - Edirne arasında sınırlarımız içinde bir 
demiryolu inşası için gereken etüdlei'in yapıla
rak imkân aranmasının, bugünkü müşkül duru
mu önlemesinde başlıca tedbir olduğu kanaatin
deyiz. Mâruzâtım bu kadardır. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
LAN (İzmir) — Efendim, Cemil Alevli arkada
şımızın sözlü sorusu münasebetiyle Cenup demir
yolları hakkında mâruzâtta bulunduğum için 
Kâmil Boran arkadaşımızın sözlü soru önerge
sinde temas ettikleri ikici mevzua geçiyorum. 

Filhakika Trakya 'daki demiryolumuzun 
Uzunköprü'den sonra komşu memleketten geç
mesi birçok zorlukları doğurmaktadır. Ancak 
Yüksek Heyetinizin de malûmu bulunan bütçe 
durumu dolayısiyle Bakanlığıma tahsis olunan 
ödenekle ön plânda programa alınmış olan de
miryolları inşaatı yapılmaktadır. Bu itibarla 
bukünkü- şartlar altında, bahis konusu olan de-
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miryolunuıı sınırlarımız içine alınmasına imkân 
göremediğimi arzederinı. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 
Muhterem arkadaşlarım, hatırlıyabildiğim gün
den beri sınır demiryolları meselesi kalbimde 
bir sisidir. (Sayın Bakan arkadaşlarım bu yüz
den uğranılan güçlükleri anlattılar. Benim bir hâ- 1 
tıram, bence o güçlükler onun yanında ehemmi- j 
miyetsiz kal».) j 

Talebelik zamanıma ait olan bu hâtıram içi- ; 
< e dert oldu. Bugün onu bu ulvi kürsüde izaha 

imkân buluyorum. Edirne kurtuluşuna katıla
cak vatandaşları götürmek için bir hususi tren 
hazırlanmıştı. Bayraklamızla donatılmıştı. Tren 
yabancı devlet topraklarındaki ilk istasyona gi- i 
rince bayraklarımızın indirilmesi, aksi halde tre- j 
nin geçirilmiyeeeği tebliğ edildi. Türk bayrağı j 
takıldığı yerden asla indirilemiyeoeği için katar i 
geri dönmeyi tercih etti. Kamyon ve otobüslerle j 
Türk toprağından Edirne'ye hiçbir maddi men
faat kabul etmiyen hamiyetli yurtsever Türk 
şoförleri ekmek paralarından vazgeçerek davet
lileri meccanen taşıdılar. 

En yakın misal olarak Trakya'daki komşu dev
letin her halde kendi bakımından haklı olacağın
da şüphe bulunmıyan sebeplerle geceleri bu* yol
dan katar geçirmesine müsaade etmemesi dolayı-
siyle demir yollarının hareket saatlerinde deği
şiklik yapmak zorunda kaldığımızı gösterebilirim. 

Aramızda Cenup hududundan geçen birçok
larımız da yok değildir, bu hudutta da müşterek 
üzüntülü hâtıralarımız vardır. Tasavvur buyu
runuz arkadaşlar bir odamdan diğer odama git
mek için komşunun bahçesinden geçiyorum. Bu
nu hâlâ havsalam almıyor, ki komşu ile aram ne 
kadar iyi olursa olsun. 

Mevzuumla doğrudan alâkası olmamakla be
raber bir temennide bulunmaktan kendimi ala-
koyamıyorum. Arkadaşlarımın müsamahalarına 
sığınır, aflarını dilerim. Yeni Bakan arkada
şımdan rica ediyorum. Ada vapurlarını ıslahtan 
vazgeçsinler. Birkaç defa memleketin ana hat

larında hüviyetlerini gizliyerek halkla beraber 
seyahat etsinler. Ve edindikleri intibaları <?öz 
önünde bulundurarak gereken ki, bu İslahat 
ne paraya, ne vasıl aya muhtaç değildir, sadece 
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j enerji ve hüsnüniyet ister. Biran evvel vatan-
I 

i daşlanmızı hiç değilse nispî bir rahatlığa ve 
ferahlığa kavuştursunlar. 

Maalesef, söylemeye Yüksek Huzurunuzda sı
kılıyorum; en yakın insanlarımın şahadeti ile 
sabittir, bu katarlarda çok yüksek ücretler 
öcliyen vatandaşlar en basit ihtiyaçlarını def
etmek imkânına sahip değildirler. Çünkü kom
partımanlarından, koridorlara dahi çıkamazlar. 
Kış gecelerini mum ışığmda ve teshin tertiba
tından mahrum olarak geçirirler. Bu vatandaş
lara vatasi insan mazhariyetlerinden faydalan
malarını temin etmek benim naçiz düşünceme 
göre yeni Ulaştırma Bakanı arkadaşımın ilk 
hedefi olmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, soruma mevzu olan 
bu iki bölge sınır bolgeidisr. oradaki vatandaş
larımız kendilerini yalnız ve metruk hisestme-
sin. Kaygum budur. Çünkü sınır bölgelerindeki 
haleti ruhiyeyi yakından bilirim. Bir soru ve
silesi ile komşu memleketlerle olan münasebet
lerimiz hakkında her hangi bir imada bulun
duğum düşünülmesin, bu mevzuumun, mak
sadımın ve ihtisasımın dışında bir meseledir. 
Esasen her Devletin kendi toprağında müna
sip gördüğü şekilde hareket etmesine söyliye-
cek bir sözümüz olamaz. Memzuubahis demir
yolları komşu topraklardan geçtiği içindir ki, 
temas mecburiyetinde kaldım. Eğer bu ana 
vatan topraklarından egçmiş olsa idi ozaman-
lar komşu memleketle böyle kırgınlık mevzu
ları doğmazdı. Ve yine şu veya bu sebeple üz
günlüklere, anlaşmazlıklara ve suitefehhüm-
lere yol açacak bir vaziyet olmazdı. Bu yüz
den neden birbiriyle sınırdaş iki Devletin va
tandaşları yekdiğerine kırılsın. Bunca fedakâr
lığa katlanmış olan bu Millet, bu Devlet, bu 
Hazine 3,5 kuruş harcıyacak, bu üzüntüden biz
leri şimdiye kadar kurtarmadı. Şimdiden sonra 
alınacak tedbirler, büyük hüsnüniyetle işe baş
ladığına programı şahit olan, yeni Hükümete 
düşüyor. 

Bu kadar iyi niyetli esaslara dayanan dileği
mizin yakın bir zamanda gerçekleştirileceğine 
inanıyorum. Ve kürsüden bu inan ve gövenle 
iniyorum. 
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5. — GÖEÜŞÜLEN İŞLER 

1. — &ti§ük Millet Meclisi) Cumhurbaşkan
lığı ve tiayıştay 1947 yılı kesinhesapları hakkın
da Meclis Hemphnrını inceleme Komisyonu ra
porları (5f$4) [l] 

BAŞKAN — Bu, Hazine hesâplariyle birleş
tirilerek muamele görmek üzere Hükümete 
tevdi edilecektir. 

2. — MarMn MüUtmhili 1>r. Aziz Uras'ın,-
Dilekçe Komisyonunun 24. V .1948 tarihli Haf-
taltk Kar&r Cehtelindeki 953 saydı Kararın Ka-
mutayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Kon^onu raporu (&9£) ffcî 

(Rapor okundu) 

Dr. AZİZ UR&S (Mardin) — Arkadaşlar, 
itira2en huzurunuza getirdiğim meseleyi kısaea 

• hikâye eyliyeyim. 1281 tarihinde yani bundan 
74 sene evvel Mardin'in Mütemevvilânmdan 
Musa Çelebi isminde bir zat bütün emlâkini ço
cukları arasında vakfen taksim ediyor. Bu ara
da- baba ve anadan yetim bir torunu vardır. O-
nu çok sevmektedir. Maiûmuâliniz o zamanki ma
lûm kaidelere nazaran baba ve anadan yetim 
bir şey alamamaktaydı. Betahsis buna muave
net etmek üzere şöyle bir vakıf yapıyor. Diyar
bakır'daki .hanının meşaan mutasarrıf olduğu 
(Müşaan sesleri) dörtte bir hissesini şu şekilde 
vakfediyor: 

Şayian mutasarrıf olduğum Yenihan'm dört
te bir hissesini ben hayatta iken ben, ben öldük
ten sonra zevcem Hediye Hatun o da öldükten 
sonra münhasıran torunum Yusuf'a ve onun ve
fatında onun evlâdı ekberü erşedin'e vakfedi
yorum. 

Bunlar, mevkuf olan bu gayri menkûlün ima
rına tâzımgeîen miktarı ayırdıktan sonra ruhu
ma hatmi şerifv yasini şerif okuyacak ve bürrü 
hayir yapmakla mükellef tutulacaklardır. 

Bu iş bu şekilde geçmiş Musa Çelebi vefat 
etmiş zevcesi Hediye mütevelli olmuş nihayet 
o da vefat edince, Yusuf Mongan yani torun 
mötevelli öfaıüs ve bu, nizaaız 55 sene sürmüş
tür. Bir gün bizim de bilmediğimiz bir sebeple 
evkafla araları açılıyor, sen vakfa hıyanet et-

. ıi t • ı ;,ı i i. ı ' M «i in " ) :ü ». ' . 

[1] 85 tayılıbasmayazı tutanağın sonundndır. 
[2] öd mgıhhmsm*VfVii'ixkmağın sonundadur. 

tin, diyorlar, ama oülk mamur, yasin ve hatmi 
şerif ûkutulmadığı da ispat edilemiyor ve gayet 
tabiî olarak bu dâva saya düzüyor, (Daha eV-
vel çıktı sesleri) daha evel çıkmış ama bir mad
desi olacak, var mı yek mu bilmiyorum, bu 
maddeye göre mütevellilerin okuyup yazması 
lazımmış* 74 yaşındaki bu adamın elinden mü-
tevellilik almıyor. Sağa sola baş vuruyor nafi
le, Şûrayı Devlete müraeaat ediyor, o da salâhi
yeti haricinde görüyor dâvaya bakmı
yor ve nihayet beş sene evvel bütan 
vatandaşların yegâne .ümit kâhesi olan 
Büyük Millet Meclisine müracaat ediyor. 
Beş sene sonra, bu okuduğumuz 4 . İ l . 1948 ta
rihli kararla bir işlem yapılamıyacağına dair 
olan Dilekçe Komisyonunun yazısı çıkıyor. 

Tekrar edeyim, bu sırada bu adam 74 yaşın
da idi, halen 84 yaşındadır, fakat arkadaşlarım 
biliyor, bu Yusuf Mungan halen de gayet dinç
tir. Vakfın gayet. müseöeıa ve mü
him olan içtimai karakteri yananda bir 
de İmparatorluk zamanında Vakfa koş
manın âmillerini hatırlamak icabetler. Bil
hassa İmparatorluğun voyvestalık ve eyalet 
beylikleri halinde idare edildiği zamanlarda 
tebaa ve reayanın malı, canı, menkul ve gayri-
menkulleri büyük emniyet altında değildi ve 
malûm olduğu gibi bu tebaa ve reayamallarına 
tasarruf edemiyorlardı, çünkü müsadere 
ediliyordu. Bunlar bir nevi savunma olarak 
tebaa ve reaya vakfa müracaat edi
yorlardı. Bürrü hayre meşrut olan evkaf katî 
surette mahfuz bulunuyordu., İşte bu şerait 
ve haleti ruhiye altında neden dolayı Musa Çe
lebi, Yusuf Çelebiye bu suretle tevliyet yaptı 
açık açık anlaşılıyor. 

Yusuf Mungan, okur yazar değildir diyor
lar. Bilâkis aydın bir adamcfer. Ama arkadaş
lar ; 74-75 yaşındaki bir adamın mükemmel su
rette lâtin harflerini okuyup yasacağını tahmin 
etmek doğru değildir. Ama imzasını atar, gaze
telerin başhğını okur. Bununla beraber Türk 
cemiyetinin, Türk geleneğinin ve nihayet ko
nunun bu yaştaki adamlara gösterdiği müsama
hayı da nazarı itibara almak lâzımgelir. 

Arzettiğim her iki cihetçe ve sabahleyin oku
duğum ve kananda görmediğim böyle bir madde 
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ile, okuyup yazma bilmediğinden dolayı tevli-
yetlik elinden almıyor. 

Arkadaşlar, kanunun ruhu ve vâkıfın mak
sadı hilâfına olan bu muamelenin iptali suretiyle. 
84 yaşına gelmiş olam Salhurdenin feci ıstırap
larını dindirmek lâzımgelir. 

Bunun için ben, Meclisin yüksek şefkat 
•Defet ve atıfetine güvenerek bir önerge takdim 
ediyorum. Kabul ettiğiniz takdirde bu feci İstı
rap dinecektir. 

GEÇÎCt DİLEKÇE KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ NEŞET AKKOR (Aydın) — Arkadaşlar, 
Dr. Aziz Uras arkadaşımız hâdiseyi tamamiy-
le ifade ettikleri için ben bu kısımlardan bahset 
miyeceğiım. Yalnız komisyonum bu karara var 
masındaki saikleri arzedeeeğim. Malûmu âliniz-
dir ki, bir vakfiye yapıldığı vakit şartı vâkıfa ria
yet «tmek lâzımdır. Eski tabiriyle şartı vakıf 
nassı kaatı gibidir derler. Dilekçeyi veren zatın 
ecdadı tarafından yapılan vakfiyeye bunların 
mütevelli olmasını serdetmiştir. Bunun için1 de 
kendisi hali hayatta, ilçen vafcfi kendisi idare 
edecekti. Vefatından sonra tevliyetin ailesine 
intikali yani aynı hakka mazhar olacağını bildir
mişti. Fakat dilekçiye yalnız bunun tevliyet ini 
bırakmıştır. Vakfiyedeki şartı vakıf budur. 

Bu esas hakikaten 1 5 - 2 0 - 3 0 sene kadar ev
vel bu vakıf tevliyeti ifa etmiş fakait tevliyette 
şart vücuhu bürrühayır olduğu için bu vazifeyi 
ifa etmediği yapılan tahkikat üierticeshıde anlaşıl
dığı için kendisi hakkında azil kararı verilmiş 
tir. Ve verilen bu karar Genel Müdürlük İdare 
Meclisince tasvip edilmiştir. Bu zat bunun üzc 
rine Şûrayı Devlete müracaat etmiştir. Fakat 
Şûrayi Devlette -yaptığı müracaatında kendisi 
hakkında tatbik edilen bu azil muamelesinin gay
ri kanuni olduğu hakkında olmayıp vak 
fiyeden bir hissesinin kendisine tefrikini istemiş • 
tir. Hiç şüphesizdir ki, Şûrayi Devlet Kanu
nunda bu gibi vazifeden kendisini im enettiği için 
bu dâvanın reddine karar vermiştir. 

Bir defa bilirsiniz ki, bu gibi azil muamele
sine hedef olan zevat mahkemeye bunun feshi 
için müracaat edebilirlerdi. Halkları vardır ona 
riayet etmemişlerdir. 

Dr. AZtZ URAS (Mardin) — Şûrayi Dev
lete müracaat etmiştir. 

NEŞET AKKOR (Devamla) — Buna riayet 
etmemişlerdir, Devlet Şûrasına müracaat etmiş-
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lerdir. Fakat oraya azil keyfiyeti için müracaat 
etmemiştir, oraya müracaatının sebebi bu vakfi
yeden bir hissenin kendisine tefriki noktasına 
'matuftur. 

Genel Müdürü çağırdık, bu izahatı verdikten 
sonra bilfarz bizim buna bu tevliyeti tevcih et
memiz lâzımgelse bile, son defa yeni harfleri ka
bul ettiğimiz için okuyup yazması yoktur, tev
cihi cihat nizamnamesi mucibince imtihana da 
tâbidir. Halbuki kendisi de türk harfleri ile 
okuyup yazma bilmediği için Evkaf Kanunu bu
nu menetmektedir. Bu mevzuat karşısında ko
misyonunuz, hiç şüphesiz ki, bir işlem yapılma
masına karar vermiştir. Vakfın şartı vakfını 
değiştirmek ne Meclisin, hattâ ne de mahkeme
lerin salâhiyeti dahilindedir ve Anayasaya mu
haliftir. Ancak meşrutunleh zail olursa Vekiller 
Heyeti bir karar verebilir. Mesele budur. 

Karar hakkında Komisyonumuz kendisinde 
bir yetki görmemiş ve bu kararı vermiştir. 

Dr. FUAD UMAY (Kırklareli) — Çocukları 
var mıdır, bu zatın ve kaç tanedir? 

NEŞET AKKOR (Devamla) — Çocukları 
olup olmadığını bilmiyorum. Varsa ve müstehik-
ki tevliyet oldukları mahkeme, karariyle sabit 
olursa mütevelli olabilirler. 

Dr. AZİZ URAS (Mardin) — Arkadaşlar; 
biraz evvel feci tablosunu çizdiğim adamın ha
len züllü suale katlanmış bir adam olduğunu arz-
etmeyi unuttum, bunu da söylüyorum. Halen 
gittiği yerde şöyle yapmaktadır. 

Arkadaşım dediki; bu Musa Çelebi, tevliyeti 
yalnız Yusuf Çelebi'ye vermiştir, ama, arzetti-
ğim esbap o zamanki haleti ruhiyeye binaen 
karısına dahi bu tevliyeti vermemiştir. Bu ar-
zettiğim esbabı herkes bilir. Bütün bu vakıfların 
sureti icrası, bu esbabı mücbire ve savunma te
siriyle vukua gelmiştir. Arkadaşlar, vakfiye 
ancak mahkeme karariyle sabit olur. Evkaf 
böyle mahkeme kararı almadan ne ile ispat 
eder. Yani ben bunu Kur'andaki Yasini Şerifi 
okumadım diye, hayır yapmadım, diye bunu na
sıl ispat eder? 

VASFİ GERGER (Urfa) — Burası mahke
me mi? 

Dr. AZİZ URAS (Mardin) — Evet burası 
en büyük mahkemedir. Buradan daha büyük bir 
mahkeme tasavvur edilemez. Ve sizin beş sene
de verdiğiniz karar yapılabilecek bir işlem yok-
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tur, şeklindedir ben tahmin etmiyorum, çünkü 
size söylediğim ve Komisyonda da arzettiğim 
gibi bütün esbabı hakikiyesini etrafiyle anlat
tığım bu vakıf başlıca sahibi bu zavallının de
desinden kendisine bir hisse ayırması Kaygu-
sundan ibarettir. O zaman bürrü hayra mevkuf 
olmıyan herhangi bir mal derhal müsadere edi
lebilirdi. Şartı vakıf yapılmış mıdır 1 Evkaf ida
resi Kur'ani Kerim ve yasini nerede okutmakta
dır? Kaldıki bu adam size arzettiğim gibi züllu 
suale katlanmıştır. Bu adam 10 seneden beri son 
kırıntılarını da yemiş nihayet aslı faslı malum 
olan bu adam acınacak hale gelmiştir. Meclisin 
atifetini tekrar tekrar isti'taf ederim. 

NEŞET AKKOR (Aydın) — Bir noktayı 
açıklamak istiyorum. Arkadaşım diyor ki : Vak
fa hiyaneti mahkeme karariyle sabit oldu mu ki 
bu mesele i£sıl olsun? 

Elimizdeki mevzuat bu gibi mütevelliler hak
kındaki tahkikatın nasıl cereyan ettiğini gös

termektedir. Vakıflar Umum Müdürlüğü doğrudan 
doğruya tahkikat yapar o tahkikat evrakını 
oranın Meclisi İdaresi tasdik eder ondan sortra 
da Genci Müdürlük İdare Meclisine gelir o da 
tasdik eder. Fakat buna mukabil mütevelliye de 
hak tanınmıştır bu kararı kabul etmediği tak
dirde mahkemeye gidip karar »aleyhinde dâva 
açabilirdi. Binaenaleyh merciler ve kanunlar ve
cibesini ifa etmiyen bir vatandaşı kanun himaye 
edemez. Ama takdir Büyük Meclisindir. Merci
lerden geçmiş, tekemmül etmiş iş hakkında mu
amele yaparsak memlekette iş hayatında bir is-

a tikrar kalmaz. 
FİKRİ APAYDIN (Kayseri) — Eski harf

lerle okuyup yazıyor mu imiş.. Encümen bunu 
tahkik etmiş midir1? 

NEŞET AKKOR (Aydın) — Efendim arka
daşların söylediği mesele hakkında biz resmî 
dairelerin bize vermiş olduğu malûmatı doğru 
kabul etmeye mecburuz. Eğer kabul etmezsek 
bunun içinden çıkamayız. Bunu mesul mercii bu 
şekilde mütalâa etmiştir. Ama eski harfleri bili
yor. % 

FİKRİ APAYDIN (Kayseri) — O halde hak
kı müktesep vardır. Müktesep hakkı nasıl ihlâl 
ediyorsunuz? 

FİKRİ APAYDIN (Kayseri) — O halde 
müktesep hak nasıl ihlâl edilir? 

NEŞET AKKOR (Devamla) — Müktesep 
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1 hak ihlâl edilmiyor. Yeni tâyinde bu şartın vü-

cubu lâzundır ve bu da yeni bir tâyindir. 
» Dr. SAIM ALİ DÎLEMRE (Rize) — Şimdi 

I bu mal bu ihtiyarlardan alınırsa kimin olacak ? 
NEŞET AKKOR ^- Evkafın. 
Dr. SAtM ALİ DİLEMRE (Rize) — Yağma 

yok. 
NEŞET AKKOR (Devamla) — Müsaade bu

yurun, sualinizin cevabını istemiyor musunuz ? 
Bu mal ne mütevellinindir, ne Evkafındır. Bü-

I tün gelirini bürrü hayra tahsis etmiştir. Bu da 
buraya aittir. 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Siz, 
I karar Heyeti Âliyenindir demediniz mi ? 

NEŞET AKKOR (Aydın) — O başka. 
SAHİR KÜRUTLUOOLU (Kırşehir) — Bir 

I sual soracağım. 
I Bu adam Türkçe okuma yazma biliyor mu ? 

NEŞET AKKOR (Aydın) — Eski harflerle 
I okuma yazma biliyor. *-

SAHİR KÜİIUT'LUOĞLU (Kırşehir) — Bu-
I günkü mevzuata göre, yani Türkçe okuma yazma 

biliyor mu, Arap harfleri değil. 
NEŞET AKKOR (Aydın) — Kanun var. 

1 Yeni harfleri okuyup yazmasını bilmesi lâzım-
I dır. 

HAMDİ ŞARLAN (Ordu) — Efendim; mü
saade buyurursanız, yüksek komisyonun vermiş 

I olduğu kararın isabetli oluşu veya olmayışı yü-
I zünden mütalâa serdetmeden - evvel, bu hâdise

nin tahammül ettiği muamele doğrudan doğru
ya bu Meclisin semahat i şeklindeki tecelli edecek 
bir karara bağlı olduğuna göre, hâdiseyi Dilekçe 
Komisyonunun, biz işi, Meclis hesabına sema
hate tâbi bir vaziyette görüyoruz. Binaenaleyh, 

I bütün mevzuata göre bu işin bu zata. sabıkı 
veçhile tevdii şeklinde karar vermemesi, mevzuu 
yüksek heyete terketmesidir. 

Ancak, saym doktor iş üzerinde verdiği iza
hat ve yarattığı tesir vicdanlara, hislere uygun 
geldiği için, bu işlerin sadece mutasarrıfı olan 
Yüksek Heyete, bu pirifâniye terketmekte ser
besttir. 

Dr. AZİZ URAS (Mardin) — ömrüne be
reket. 

HAMDİ ŞARLAN (Devamla) — Fakat, Ko
misyonun da bu husustaki mesaisini takdir et
mek lâzundır ki, her işte semahate doğru bir yol 

I alırsak, bu şekildeki müracaatların arkası gel-
I mez. Semahat Büyük Meclise aittir. Binaenaleyh, 
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bu semahati Meclis yapsın. (Kâfi, kâfi, reye 
sesleri). 

jBAŞKAN.-^-Başka söz istiyen yoktur. Öner
geyi, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplerle Evkaf İdaresinde Yu

suf Mungan'm elinden alman, tevliyetin iadesi
nin nazara alınmasını Büyük Meclisin refetinden 
istirham eylerim. 26 . I . 1949 

Mardin 
Dr. Aziz Ura s 

BAŞKAN — Önergeyi nazarı itibara alanlar... 
Almıyanlar ... Önerge nazarı itibara alınmıştır. 
Buna göre Muamelenin ikmali için raporu ve.öner
geyi Dilekçe Komisyonuna vereceğiz. 

,V. —Hatay Milletvekili Gl. Eyüp Durukan'-ın 
Dilekçe Komisyonunun 1 . XI . 1948 tarihli Haf
talık Karar cetvelindeki 1351 sayılı Kararın Ka
mutayda görüşülmesine dair •öneı>g esi ve Dilekçe 
Komisyonu raporu (4/114) [1] 

AMİRAL ŞÜKÜR OKAN (Kocaeli) — İtiraz 
eden arkadaşımız burada yoktur, rahatsızdır. 

BAŞKAN — Tehir edemeyiz devam edeceğiz. 
Dilekçe Komisyonu raporunu okutuyorum : 

(Dilekçe Komisyonu raporu okundu) 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL Bingöl) — 

Efendim, İtiraz eden arkadaşımız hazır değildir. 
Riyasetin okutması tabiîdir. Fakat Yüksek He
yetiniz karar verirse bunu gelecek Birleşime talik 
etmek mümkündür. Bunu istirham ediyorum ve 
bir önerge veriyorum. 

DİLEKÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ VASFİ 
(İERGER (Urfa) — Efendim, Dilekçe Komisyo
nu esasen aynı mahiyette olan diğer bir arkadaş 
hakkında müsbet bir karar vermiştir. 

O müspet karara o vakit Millî Savunma Baka
nı. olan İzmir Milletvekili Münir Birsel arkadaşı
mız itiraz etti. O itiraz üzerine Komisyonda ya
pılan tetkikte Millî Savunma Bakanlığı, bu iki 
kanunun tatbikatta birbirine tearuz etmesi hase
biyle, işin, bir yorum mevzuu olduğunu ve yo
rum suretiyle bu işi halledeceğini vâdetti. Sonra
dan aldığımız malûmata göre, bu yorum teklifinin 
Başbakanlığa gönderilmiş olduğunu öğrendik. 

Münir Birsel'in Millî Savunma Bakanlığm-

[1] 88 sayılı basmayazi tutanağın sommdadır. 

.1949 O : 1 
dan değişmesi üzerine bâzı malî düşüncelerle Millî 
Savunma Bakanlığına Başbakanlıktan iade edi
len bu »tezkere üzerine, Millî Savunma Bakanlığı 
henüz katî kararını vermeden, Sayın Eyüp Du-
rukan bu meselenin yorum suretiyle halli için 
Meclis Başkanlığına < önergesini vermiştir ve bu 
önerge zannedersem Bütçe Komisyonunda tetkik 
edilmek üzeredir. Esas mesele yorum suretiyle 
halledileceğine göre, bunun tehiri veya ademi te
hiri bir fayda temin etmiyeeeğine göre yoruma 
intizar zaruridir. Oünkü Dilekçe Komisyonu da 
esasen bu arkadaşların, müracaat sahiplerinin 
haklı olduğuna inanmaktadır. Fakat askerî Yar
gıtay in, bu hususta menfi karar vermiş olması 
muvacehesinde yorumu beklemek zarureti hâsıl 
olmuştur. Bunun tehirinde hiçbir fayda mev-
zuubahis değildir, Durukan arkadaşımızın tekli
fi de Bütçe Komisyonundadır. Binaenaleyh, bu 
raporun kabulünü Yüksek Heyetinizden rica ede
rim. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) —. 
Tüzük'te soruların sahibi hazır olmazsa bir Bir
leşim sonraya bırakmak vardır. Bunun hakkında 
bir şey yoktur. İtiraz etmiş olan arkadaşımızın 
herhangi bir mütalâası olabilir, bu bakımdan bu
nu nazarı itibara alarak sözcü .arkadaşımızın, mü
talâalarına birşey demiyorum, gelecek celsede 
rapor hakkında arkadaşımız da konuştuktan sonra 
muamele yapılmasını teklif ediyorum. (Doğru ses
leri ). 

BAŞKAN' -•- Bir önerge verilmiştir, okutuyo
rum : 

Yüksek Riyasete 
delecek Birleşime tehirini teklif ederim, 

Feridun Fikri Düşünsel 

BAŞKAN — - Arkadaşlar; bu mevzuda • Baş
kanlık, Tüzük hükmüne göre. Önerge sahibi bu
rada. olmamasına rağmen muameleye devama mec
burdur. Ancak arkadaşımızın önergesi olduğu gi
bi, sözcü arkadaşımızın da izahatından anlaşılı
yor ki, bunu veren arkadaşımız hem ferdî hakki 
müdafaa, için vermiştir, hem de bu hususta bir 
yorum önergesi vardır. 

Takdirinize arzediyorum. Tehirinde belki fay
da, vardı v. 

Önergeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... FA-
miyenler... Tehiri kabul edilmiştir. 
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4. — Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanu

nun 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanu
na geçici maddeler eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı İle Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü-
şünsel'in, Maaş Kanununa ek 1379 sayılı Kanu
nun geçici maddesine iki fıkra eklenmesine ve 
Bolu Milletvekili Lûtfi gören'in, Maaş Kanunu
na ek 4379 sayılı Kanunun geçici maddesinin 
kaldırılmasına ve bundan doğacak hakların ko-
nmpıasına, Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin değiştirilmesine ve ge
çici maddesinin kaldırılmasına ve bu kanuna bâ
zı hükümler eklenmesine dair kanun teklifleri ve 
aeçici Komisyon raporu (1/460, 2/98, 131, 137) 

MALİYE BAKANI ÎSMAlL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Efendim, Feridun Fikri Dü
şünsel arkadaşımızla Lûtfi Gören arkadaşımızın 
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Maaş Kanununa ait teklifleri bir takım Maaş Ka
nununu ve teadül hükümlerini alâkalandırıyor. 
Bunların inikaslarını ölçmek için, hepinizce malû-
m olduğu üzere, Hükümet tebeddülü olması do-
layısiyle, tetkikat yapmak fırsatını bulamadım. 
Bu tetkikatı yapnlak için Yüksek Heyetinizden 
müsaadenizi, 4 Şubat Cuma günkü Gündeme alın
masını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Muvafakat ediyor- musunuz? 
(Muvafık sesleri) 

BAŞKAN — O halde 4 Şubat 1949 Cuma 
Gündemine alınmasını kabul edenler... Etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

Gündemimizde müzakere edilecek başka bir 
şey olmadığından Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,45 



JT. B. M. M. Bamni 



S. Sayısı: 85 
Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaf kanlığı ve Sayıştay 1947 yılı Ke-
sinhesapları haldanda Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra

poru (S/94) 

4 





BÜYÜK MİLLET MECLİSİ, CUMHURBAŞKANLIĞI 
VE SAYIŞTAY 1917 YILI KESİNHESABI CETVELLERİ 
TARANAMAMIŞTIR. 

CİLT NÜSHASINDA ASLI MEVCUTTUR. 





S. Sayısı: 86 
Mardin Milletvekili Dr. Aziz Uras'm, Dilekçe Komisyonunun 
24 . V . 1948 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 953 sayılı kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Komisyonu 

raporu (4/95) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Dilekçe Komisyonunun 4 . n . 1948 tarih ve 953 numaralı kararına muterizim. Kamutayda 
görüşülmesine delâletlerini arzederim. 

22 . V . 1948 
Mardin Milletvekili 

. , Dr. Ama Uras 

Dilekçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Düekçe Komisyonu 19 .1.1949 
Kâğıt tş. No.8140 

Dilekçe Ko. N0.7879 ,'.','V 
K K. 4-95 

Yüksek Başkanlığa 

Kermozada Musa Çelebi vakfının mütevellisi 
iken okur yazar olmadığı için mütevellilikten 
azledildiğinden şikâyet eden Yusuf Mungan'm 
dilekçesi Komisyonumuzca incelenmiş ve bir iş
lem yapılamıyacağma 4 . ÎI . 1948 tarihinde 
karar verilmişti. 

953 sayılı olan bu kararın Kamutayda görü
şülmesini istiyen Mardin Milletvekili Dr. Aziz 
Uras'm önergesi Komisyonumuza havale edil
mekle iş üzerinde yeniden inceleme yapılmış ve 
bu rapor hazırlanmıştır. 

Dilekçinin Kermozade Musa Çelebi vakfı 
mütevellisi iken yolsuz hareketinden azledildiği 
ve bu husus hakkında Danıştaya vâki müraca
atı üzerine salâhiyet haricinde olmasından dola
yı dâvasının reddine karar verildiği ve şartı va
kıf mucibince gailesinin evlâdı vâkıfa bir hisse 
tefrik edildiği ve yapılan işlemin usul ve mev
zuata uygun olduğu Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün yazısından anlaşılmakla dosyada ayrıca 
mevcut iki kıta vakfiyenin tetkikmdan da, vak
fın Diyarbakır'daki hanının dörtte bir hissesi 
vakfedildiği ve mütevellisi hayatında kendisine 

vefatında zevcesi ve onun vefatında da tekrar 
evlâdı ekberinin ekber ve erşidine inhisar ettir
diği vakfın gailesini de, gelirini vücuhu bir 
hayra şart kıldığı görülmüş ve Evkaf Kanunu
nun, okuyup yazması olmıyanlarm mütevelli' 
tâyin edilemiyeceği tasrih edilmesine ve gaile
den evlâdı vâkıfa bir hisse, vakıf tarafından 
tâyin ve tahsis edilmemesi anlaşıldığından bu 
durum karşısında bir işlem yapılamıyacağma 
dair Yusuf Mungan hakkında verilen birinci 
kararın değiştirilmesini mucip bir sebep ve de
lil görülemediğinden keyfiyetin Yüfcsdk Kamu
taya arzına ittifakla karar verildi. 
Dilekçe Komis
yonu Başkanı Sözcü Kâtip 

Sivas Urfa Ağrı 
GL F. Tirkeş V. Gerger M. Aktan 

Aydın Balıkesir Çanakkale 
N. Akkor O. N. Burcu A. R. Ktrsever 

Çanakkale Elâzığ Kastamonu 
.V. Ünen F. Karakaya B, Tümtürk 
Kayseri Mardin Sivas 

R. Torgut A. Kalav Ş, Uma 
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S. Sayısı: 88 
Hatay Milletvekili GL Eyüp Durukan'ın, Dilekçe Komisyonunun 
1 . XI . 1948 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 1351 sayılı kara
rın Kamutayda görüşülmesine dair Önergesi ve Dilekçe Komisyonu 

raporu (4/114) 

18 . XI : 1948 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Dilekçe Komisyonunun 1 . XI . 1948 tarih ve 19 sayılı Hatfalık Karar Cetvelinin.f>0 nei sayfa
sındaki 21 . VI . 1948 tarih ve 1351 sayılı Kararmın Yüksek Kamutayda görüşülmesini arz ve 
rica ederim. 

Hatay Milletvekili 
Gl. Eyüp Dıırvkaıı 

Dilekçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Düekçc Komisyonu 21 .1 . 19-19 
Kâğıt İş. No: 6446 

Dilekçe Ko. No: 5998 
ilişiği. K. K. 4 - 114 

Yüksek Başkanlığa 

Bir aşağı derece maaşa indirilmesinden şikâyet 
eden Feyzi Tosun'un dilekçesi Komisyonumuzca 
incelenmiş ve bir işlem yapılamıyacağma 
2 1 . VI . 1948 tarihinde karar verilmişti. 

1351 sayılı olan btı kararın Kamutayda görü
şülmesini Istiyen Hatay Milletvekili Gl. Eyüp 
Durukan'ın Önergesi Komisyonumuza havale 
•edilmekle iş üzerinde yeniden inceleme yapıl
mış ve bu rapor hazırlanmıştır. 

4644 sayılı Kanun, ücretli kadroları kaldırı
larak maaşlı memuriyet kadroları ihdas etmiş ve 
ancak ücretli memurun bir aşağı derece ile ma
aşa alınmasını da tesbit ettiğinden, ancak dilek
çinin 365G sayılı Kanunun neşri tarihinde almak
ta olduğu 140 lira ücretin geçici ikinci maddenin 
F. bendi mucibince 170 liraya eıkarılamaması ha
sebiyle mağdur kaldığa anlaşılmakta ise de bu ci
hetin halli için bir yorum teklifinin Millî Sa
vunma Bakanlığınca Başkanlığa sunulduğu an
laşıldığından bu durum karşısnda bir işlem ya
pıla raıyacağına dair Feyzi Tosun hakkında veri

len birinci kararın değiştirilmesini mucip bir se
bep görülmediğinden keyfiyetin Yüksek Kamu
taya arzına ittifakla karar verildi. 

Dilekçe Komisyonu Başkanı Sözcü 
Sivas Milletvekili lTri'a Milletvekili 

Gl. Fikri Tirkeş Vasfi Gerger 
Kâtip 

Ağrı Milletvekili Ankara Milletvekili 
Müştak Aktan t. Rauf Ayaşh 

Aydın Milletvekili Balıkesir Milletvekili 
Neşet Akkor F-uat Bilal 

Balıkesir Milletvekili Balıkesir Milletvekili 
Osman Niyazi Bureıı Hacim Çakırlı 
Bolu Milletvekili İsparta Milletvekili 

Lütfi Gören Şevki Yalvaç 
Kütahya Milletvekili Kare Milletvekili 

Ömer özdek Zihni Orhan 
Kastamonu Milletvekili Mardin Milletvekili 

Baki Tümtük Abdiilkudir Kalar 
Sivas Milletvekili Yozgad Milletvekili 

Şakır Uma Fahri Akgöl 




