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içindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Başkanlık Divanının Kamutaya 

sunuşları • 
1. — İstanbul Milletvekili Ahmet Ham-

di Başar'm, Orman Kanununa bâzı mad
deler eklenmesine ve bu kanunun birinci 
maddesinde değişiklik yapılmasına dair 
olan Kanuna ek 5658 sayılı Kanunun birin
ci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifinin Geçici Komis
yona havalesi (2/275) 

2. — İstanbul Milletvekili Ahmet Ham-
di Başar'm, Orman Kanununun 5653 sayı: 
lı Kanunla değiştirilen 105 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifinin Geçi
ci Komisyona havalesi (2/276) 

3. — İskân Kanununun bâzı maddeleri
nin kaldırılmasına, değiştirilmesine ve bu 
kanuna yeniden bâzı madde ve fıkralar ilâ
vesine dair olan 5098 sayılı Kanunun 12 
nci maddesinin değiştirilmesi ve yasaklı-
ğı kaldırılan yerlerle,. 5227 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin dördüncü bendinde 
zikredilen idareten boşaltılmış bölgelerde 
köyler teşkili ve halkının yerleştirilmesi 
hakkında kanun; tasarısının Geçici Komisyo-
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Sayfa 
na havalesi (1/223) 186 

4. — Makine ve Kimya Endüstrisi Ku
rumu Kanununa ek kanun tasarısının geri 
verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/213) 186:187 

5. — Görüşülen işler 187 
1. — Yükseköğretim öğrenci Yurtları 

ve Aşevleri hakkındaki 5375, 5661 sayılı 
kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/202) 187: 

188 
2. — Gelir Vergisi Kanununun 24 ncü 

maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Erzurum Milletvekili En
ver Karan ve Fehmi Çobanoğlu'nun, Gelir 
Vergisi Kanununa bir madde ve 24 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifleri ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (1/206) 188:189 

3. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli-
oğl^'nun, Sivas Kongresince seçilen Tem
sil Heyeti üyeleriyle Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin Birinci Döneminde bulunan 
üyelere vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanması hakkındaki 5269 sayılı Kanunun •" 
4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonla
rı raporları (2/13) 189,197,202,207,214:217 



•™ - — • — ~ - - Sayfa 

4. — Vergi Usul Kanununun bâzı mad
deleri île Kanuna bağlı cetvelde değişiklik 
yapılmasına ve bu Kanuna bâzı ma1Öde*ler 
ve fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu (ty208.) 139.194,197, 

202,207,218:221 
5. — Almanya ile harb haline nihayet 

verilmesine dair kanun tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu raporu (1/218) 194:195 

6. — Hasankale 'nin Sıçanlı Köyünde 
kayıtlı Karaeaoğlu Hacı Şen'in, ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/204) 195:197 

6. — Sorular ve cevaplar 197 
A — Sözlü sorular 197 
1. — İstanbul Milletvekili Senini Yü

rüten'in, İstanbul'da tramvaylara asılan 
vatandaşlara yapılan muameleye, yakala
nan dilencilere tahsis olunan ikametgâh 
ile Mevlânekapı'daki kimsesizler Yurdu
nun durumlarına dair sorusuna Millî Eği
tim Bakanı Tevfik İleri'nin sözlü cevabı 
(6/370) 197:200 

2. — Erzurum Milletvekili Emrullah 
Nutku 'nun, İstanbul limanının tevsii husu
sunda Salıpazarı ve Haydarpaşa'nın inti
hap, edilmesinin hangi sebebe dayandığına, 
Salıpazarı ve Haydarpaşa limanlarının 
tevsii şekline ve muhammen inşaat ve te
sisat bedellerine dair Bayındırlık Bakan
lığından sözlü sorusu (6/373) 200:201 

Sayfa 
3İ — İstanbul Milletvekili Füruzan 

Teki','in, İstanbul 'da Ofis tarafından tâ
yin f liman uö paçalından aşağı evsafta un 
imali eden bâzı değirmenlerle eksik ve bo
zuk iîkmek çıkaran fırınlar hakkındaki 
soruşuna İçişleri Bakanı Halil özyörük ile 
Ekoıtomi ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete'-
nin i özlü cevabı (6İ/375) 201:203 

4; — Tekirdağ Milletvekili Şevket Mo-
can'ılı, muhtelif tarihlerde memleketimize 
iltica edenler hakkında yapılan muamele
lere ye memleketimizde komünistliğin üre
me vı 3 yaşamasına âmil olanlara dair Baş
bakanlıktan olan sıorusuna Adalet Bakanı 
Rükneddin Nasuhioğlu'nun sözlü cevabı 
(6/380) 203:207 

5. — Konya Milletvekili Murad Ali Ül-
gen'in, kız öğrenci sayısının tahdidi ka
rarı hakkında Ulus Gazetesinde intişar 
eden yazının hakikata uygun olup olmadı
ğının açıklanmasına dair sorusuna Millî 
Eğitim Bakanı Tevfik İleri'nin sözlü ce
vâbı 1 

B 
6/387) 207:211 

Ya&ılt soru 
1. 4— Zonguldak Milletvekili Abdürrah-

man Şoyaeıgiller'in, Zonguldak İli ile bâzı 
kazalarının ceza ve »tevkif evlerinin du
rumlarına ve işi çok olan Zonguldak İlinde 
ikinci bir icra dairesinin açılmasına dair 
sorusu ve Adalet Bakanı Rükneddin Na-

211 

mtmm 

suhıioğjlu'nun yazılı cevabı (0/390) 211:213 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesine, 
Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla izin 

alan Malatya Milletvekili Hüseyin Doğan ile 
Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla izin 

alan Ttfkad Milletvekili Feyzi Çubuk 'un ödene
ği hakkındaki Başkanlık tezkereleri, okuna
rak onâ&$l 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
cıgrîleı**in, Memurin Muhakematı hakkındaki 
Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair olan 

kanun teklifi isteği, üzerine geri verildi. 
Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku'nun, 

İstanbul limanının tevsii hususunda Salıpazarı 
ve Haydarpaşa'nın intihap edilmesinin hangi 
sebebe dayandığına, Salıpazarı ve Haydarpaşa 
limanlarının tevsii şekline ve muhammen inşa
at ve tjesisat bedellerine dair sorusu, ilgili Ba
kan oturumda hazır bulunmadığından gelecek 
Birleşime'bırakıldı. 

Tekiirdağ Milletvekili Şevket Mocan'm, muh-
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telif tarihlerde memleketimize iltica edenler 
hakkında yapılan muamelelere ve memleketi
mizde komünistliğin üreme ve yaşamasına âmil 
olanlara dair sorusu, Adalet Bakanının teklifi 
üzerine, gelecek Birleşime bırakıldı. 

Rize Milletvekili Osman Kavrakoğlu'nun 
Ticani tarikatına mensubiyetleri söylenen bâzı 
kimselerin çıkarmakta oldukları hâdiseler dola-
yısiyle Hükümetçe ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne dair sorusu ile Amasya Milletvekili Cevdet 
Topçu'nun, Ticani tarikatı mensupları hakkın
da ne muamele yapıldığına ve son zamanlarda 
Atatürk heykellerine vâki tecavüzleri Önleyici 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair sorusuna, 
içişleri Bakanı cevap verdi. 

Konya Milletvekili Murad Âli Ülgen'in, kız 
öğrenci sayısının tahdidi kararı hakkında Ulus 
Gazetesinde intişar eden yazının hakikate uygun 

Tasan 
1. — iskân Kanununun bâzı maddelerinin 

kaldırılmasına, değiştirilmesine ve bu kanuna 
yeniden bâzı madde ve fıkralar ilâvesine dair 
olan 5098 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin de
ğiştirilmesi ve yasaklığı kaldırılan yerlerle, 
5227 sayılı Kanunun birinci maddesinin dör
düncü bendinde zikredilen idareten boşaltılmış 
bölgelerde köyler teşkili ve halkının yerleştiril
mesi hakkında kanun tasarısı (1/223) (Geçici 
Komisyona) ; 

Teklifler 
1. — istanbul Milletvekili Ahmet Hamdi 

Başar'm, Orman Kanununa bâzı maddeler ek
lenmesine ve bu kanunun birinci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair olan Kanuna ek 5658 
sayılı Kanunun birinci maddesinin ilk fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/275); 

2. — istanbul Milletvekili Ahmet Hamdi 
Başar'm, Orman Kanununun 5653 sayılı Ka
nunla değiştirilen 105 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi (2/276); 

olup olmadığının açıklanmasına dair soruşa, Milli 
Eğitim Bakanı oturumda hazır bulunmadığından 
gelecek Birleşime bırakıldı. 

Avropa iktisadi iş Birliği Teşkilâtına dâhil 
memleketler arasındaki mübadeleleri serbestleş
tirme amaciyle mezkûr teşkilâta dâhil memleket
ler arasında imzalanan (Avrupa Tediye Birliği 
Anlaşması) na katılmamız hakkındaki kanun ta
sarısı, bir müddet görüşüldükten sonra Ticaret 
Komisyonuna geri verildi. 

18 . VII . 1951 Çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Balıkesir Milletvekili Kayseri Milletvekili 

8. Yırcah 1. Kirazoğlu 
Kâtip 

Tokad Milletvekili 
M.önal 

Tezkere 
3. —• Tekel Genel Müdürlüğünün 1946 Büt

çe yılı Kesinhesabma ait Uygunluk Bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi (3/214) (Sayıştay Komisyonuna); 

Raporlar 
4. — I ' ;ı Suç ve cezaların affı hakkındaki 

5677 sayılı Kanunun 6 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair Kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve Adalet Komisyonları raporları (1/205) 
(Gündeme); 

5. — Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku 
ile izmir Milletvekili Necdet încekara'nın, Ulu
sal Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki Kanu
nun ikinci maddesinin değiştirilmesine ve aynı 
maddeye bir fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifleri ve içişleri Komisyonu raporu (2/207, 
208) (Gündeme); 

6. — Mardin Milletvekili Aziz Uras'm I Nu
maralı Geçici Dilekçe Komisyonunun 4 . "VI . 
1951 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 697 
sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine dair 
önergesi ve 1 numaralı Geçici Dilekçe Komisyo
nu raporu (4/152) (Gündeme). 

2. - HAVALE EDİLEN KÂĞITLAB 



B Î R Î N C Î OTUBTJ 
Açılma saati : 15,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Mustafa Zeren 
KÂTİPLER : Muzaffer Önal (Tokad), 

« • • ^ 

İbrahim Kirazoğİu (Kayseri) 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Birleşim açılmıştır. 

3. — YOKLAMA 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. —-İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi 
Başar'm, Orman Kanununa bâzı maddeler ek
lenmesine ve bu kanunun birinci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair olan Kanuna ek 5658 
saydı Kanunun birinci \pwddesinin ilk fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tekUfinin 
Geçici Komisyona havalesi (2/275) 

BAŞKAN — Bu kanun tasarısını evvelce ku
rulmuş olan ve Orman Kanunu tasarısını tetkik 
etmekte bulunan Geçici Komisyona vermek ni
yetindeyiz. Teklifin bu Geçici Komisyona veril
mesini kabul edenler... Etmiyenler... Teklif Ge
çici Komisyona verilmiştir. 

2. — İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi 
Başar'in, Orman Kanununun 5653 sayılı Ka-
unla değiştirilen 105 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifinin Geçici Kmisyona 
havalesi (2/276) 

BAŞKAN — Bunu da aynı şekilde Geçici Ko
misyona vermek düşüncesindeyiz. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Bu teklifin de Geçici Komis
yona verilmesi kabul edilmiştir. 

3. — îskân Kanununun bâzı maddelerinin 
kaldırılmasına, değiştirilmesine ve bu kanuna ye
niden bâzı madde ve fıkralar, ilâvesine dair olan 
5098 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin değiş
tirilmesi ve yalaklığı kaldırılan yerlerle, 5227 
sayılı Kanunun birinci maddesinin 4 ncü bendin
de zikredilen idareien boşaltımış bölgelerde köy
ler teşkili ve halkının yerleştirilmesi hakkında 

kanıj^n tasarısının Geçici Komisyona havalesi 
(1/223) 

$AŞKAN — Hıdır Aydın'in kanun teklifi 
ile aynı mahiyettedir. Bunun için evvelce Geçi
ci bijr komisyon teşkil edilmişti. Bu tasarının da 
o Geçici Komisyona verilmesini kabul edenler... 
Etmfyenler... Geçici Komisyona verilmesi kabul 
edilmiştir. 

4\ — Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu 
Kanonuna ek kanun tasarısının geri verilmesine 
dair I Başbakanlık tezkeresi (3/213) 

Btiyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
6/621 sayılı ve 21 . II . 1951 tarihli yazımızla 

sunulmuş olan Makine ve Kimya; Endüstrisi Ku-
rum^ı Kanununa ek kanun tasarısının geri gön
derilmesine müsaade buyurulmasmı saygılarım
la ai|z ve rica ederim. 

Başbakan 
A.Menderes 

BAŞKAN — Geri verilmiştir efendim. 
Efendim, iki önerge var, kanun teklif ve ta

sarılarının sorulardan evvel görülmesi hakkın* 
dadır. Okutuyorum: 

Büyük Millet Meclisi Başkanlijğına 
B|u Birleşimde kanun tekliflerinin sorular* 

dan evvele alınmasını teklif ederim. 
Erzurum 

Enver Karan 
Sayın Başkanlığa 

Kanunların sorulardan önce konuşulmasına 

— 186 — 
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arz ve teklif ederim. 
B : 101 18.7.19öl O : 1 

Burdur Milletvekili 
M. özbey ; 

BAŞKAN — önergeleri kabul edenler... Et
miyenler... önergeler kabul edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

i. — Yükseköğretim öğrenci Yurtları ve Aş
evleri hakkındaki 5375, 5661 sayılı kanunların 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı m Millî Eğitim ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/202) [1] 

BAŞKAN — İkinci görüşmedir efendim. x 

Yüksek Denizcilik Okulu ve Denizcilik Meslek 
Okul ve Kursları hakkındaki 3 . VI . 1946 tarihli 

ve 4915 sayılı Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. — 25 . IV . 1949 tarihli ve 5375 
sayılı Yükseköğrenim öğrenci Yurtları ve Aşev
leri Kanunu ile yatılı durumu kaldırılan Yük
sek Denizcilik Okulu tekrar yatılı hale konul
muştur. 

BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolar, 4915 sayılı Kanuna 
bağk (1) sayılı cetvele eklenmiştir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
cetveliyle birlikte oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Yüksek Denizcilik Okulu ve 
Denizcilik Meslek Okul ve Kursları hakkındaki 
4915 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cet
vellerdeki kadrolardan, bu kanuna bağlı (2) sa
yılı cetvelde 'gösterilen kadrolar kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
cetvellıeriyle birlikte kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — 5375 sayılı Kanunun 
geçici maddesi gereğince Millî Eğitim Bakanlı
ğına intikal eden Yüksek Denizcilik Okuluna 
ait binalarla döşeme, demirbaş ve sair eşya ve 
malzeme aynen Ulaştırma Bakanlığına devrolu-
nur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

fi] Birinci görüşülmesi 99 ncu Birleşim Tu-
tanağmdadtr. 

bul edenler... Etmiyenler... Aynen kabul edilmiş
tir. 

GıEÇÎOÎ MADDE 2. — Bu kanlına bağlı (3) 
sayılı cetvelde yazılı hizmetliler kadrosu, 1951 
yılı Bütçesine bağlı (D) işaretli cetvelin Ulaştır
ma Bakanlığı kısmına eklenmiştir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — a) 1951 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı A / l işaretli cetvelin Ulaştırma 
Bakanlığı kısmının (201) nci bölümünün (2) 
nci (iller memurları aylığı) maddesi ile (217) 
nci bölümünün (1) nci (ek görev tazminatı) 
maddesine konulan ödeneklerden bu kanunla 
alınan kadroların yıl sonuna kadar gerektire
ceği miktarı aynı cetvelin Ulaştırma Bakanlı
ğı kısmının (202) nci bölümünün (2) nci (iller 
hizmetlileri ücreti) maddesine, 

b) 1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı A / I işa
retli cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kısmmm 
(416) nci bölümün (9) ncu (Ulaştırma Bakan
lığı) maddesine konulmuş olan ödenekten bu 
kanunun yayımı tarihine kadar harcanmamış 
olan miktarlarını da aynı cetvelin Ulaştırma 
Bakanlığı kısmının (416) nci (Yüksek Denizci
lik Okulu genel giderleri) bölümüne, 

Aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul edenler... Etmiyenler... Aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Emrullah Nutku. 
EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muh

terem arkadaşlar, bu mektep yani Yüksek De
niz Ticaret Okulu bugüne kadar burslu talebeye 
ders veriyordu. Şimdi, bu kanunu, bugünden 
itibaren yürürlüğe sokarsak, talebelerin bu tatil 
zamanında hakkı olan burstan mahrum kalmala
rını icabedecektir. Halbuki talebeler bu kanuna gü
venerek Iborca girmişler ve hesaplarını ona göre 

1$7 



B : 101 18.7 
yapmışlardır. Esasen Devlet de ancak ders yılı 
başından itibaren leylilik masrafını koyacaktır. 
O itibarla bu kanunun yürürlüğe girmesinin 
ders yılının ay başından itibaren olmasını teklif 
ediyorum. Bunun için bir de değiştirge veriyo
rum. Yani bundan maksat talebelerin tatil za
manında burslardan mahrum kalmamasıdır. 
Esasen bu hususta talebelerin müracaatları da 
vardır. 

BAŞKAN — Değiştirgeleri okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Yurtlar ve aşevlerini ilgilendiren tâdil tasa

rısında 4 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini teklif ve rica ederim. 

Madde 4. — Bu kanun 1951 - 1952 ders yılı 
başında yürürlüğe girer. 

lSeyhan 
Arif Nihat Asya 

Değiştirge 
Bu kamun; mektebin ders yılı ay başında yü

rürlüğe girer. 
Erzurum Milletvekili 

E. Nutku 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU ADINA 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Millî Eğitim Ko
misyonu bu mevzu üzerindıe hakikaten durma
mıştır. Her iki önergede dermeyan edilen hu
susları komisyonumuz muvafık mütalâa etmek
tedir. Kabulünü dilerim, 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonunun bir mü
talâası var mı? (Yok sesleri). 

Bütçe Komisyonunun da bir mütalâası olma
dığıma göre önergeleri oyunuza arzediyorum, na
zarı dikkate alanlar... Alimıyanlar... Nazarı dik
kate alınmıştır. 

Maddeyi ona göre tanzim etmek üzere Ko
misyona veriyoruz. 

2. — Gelir Vergisi Kanununun 24 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasa-
nst ile Erzurum milletvekilleri Enver Karan ve 
Fehmi Çobanoğlu'nun, Gelir Vergisi Kanununa 
bir madde ve 24 ncü maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun tekUfleri ve Maliye ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/206, 2/188, 189) [1] 

1051 O 
(BAŞKAN İkinci görüşmesidir. 

[1] Birinci görüşülmesi 99 ncu Birleşimdedir. 

Gelir Vergisi Kanununun 24 ncü maddesine 
I bir fıkra eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5421 sayılı (Mir Vergisi 
Kanununun 24 ncü maddesine aşağıdaki 11 nu
maralı fıkra eklenmiştir: 

11. Çeşitli kanunlara göre bağlanmış olan 
emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü (Harb 
malûllüğü ve son hizmet zammı dâhil), dul ve 
yetfm aylıklarından tutarı 152 (dâhil) liraya ka
dar olanların 75 lirası, (bu aylıkları 152 lirayı 
aşanların vergi çıktıktan sonra ellerine geçecek 
miktar, en az geçim indirimi bakımından ken
dileriyle aynı grupa dâhil olup da 152 lira aylık 
alalıların •eline geçen miktardan az olamaz.) 

Bu fılkra mucibince 75 liralık istisnadan fay
dalananlara ayrıca 32 nci madde hükmü uygu-
lanltnaz. Şu kadar ki, mezkûr madde mucibince 
yapılacak aylık indirim 75 liranın üstünde ise, 
istisna yerine gereken indirme uygulanır. 

BAŞKAN — Değiştriıge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

(Yalnız bir teklif vardır, geçici bir madde 
eklenmesine dairdir, bu önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
|(Mir Vergisi Kanununun 24 ncü maddesine 

bir j fıkra eklenmesi hakkındaki tasarı ile iki mil
letvekili arkadaşın (Mir Vergisi Kanununa bir 
madde ve 24 ncü maddeye bir fıkra eklenmesine 
dait kanun teklifleri hakkındaki Bütçe Komis
yonu raporu kabul edilmiş Ve kanunun birinci 
müzakeresi yapılmıştır. Içltüzük gereğince işbu 
değiştirgeyi takdim ediyoruz. Maliye Komisyo-
nuiun müzakere ve kabul ederek raporunda der
piş ettiği, aşağıdaki geçici maddenin kanuna 
alınmasının faideli olacağı mülâhazasiyle yük
sek Meclisin oyuna arzedilmesini teklif eyleriz. 

Siird Rize 
Miehmet Daim Süalp İzzet Akça! 

Geçici madde — Bu kanunun şümulüne gi
renlerin 1. I I I . 1951 tarihinden itibaren aldılk-
ları aylıklar hakkında da birinci madde hükmü 
uygulanır. 

BAŞKAN — Geçici bir made d eklenmesine 
dair olan bu önerge üzerine söz almak istiyen 
varsa buyursun. Yoktur. 
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O halde dikkate alınmasını kabul edenler... 

Etmiyenler ... Dikkate alınmıştır, Komisyona 
verilmiştir. 

Mazhar Şener, buyurun. 
. MAZHAR ŞENER (Giresun) — Muhterem 

arkadaşlar; izahatıma başlamadan evvel şu ci
heti arzedeyimki, Bütçe Komisyonunun matbu 
raporunda benim de imzam gözükmekte ise de 
hakikatte ben, Gelir Vergisi Kanununun 24 neü 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki mü
zakere mevzuu olan Bütçe Komisyonu raporu
na muhaliftim. 

BAŞKAN — Mazhar Bey; tümü üzerinde 
mi, yoksea değiştirge üzerinde mi konuşuyor
sunuz? içtüzüğe göre ancak değiştirge üzerin
de şimdi konuşabilirsiniz. 

MAZHAR ŞENER (Giresun) — İçtüzük 
müsaittir efendim, tümü üzerinde konuşulabi
lir. 

BAŞKAN — Kanunun müzakeresi bitsin, 
henüz maddeler müzakere edilmektedir. Mü
saade buyurursanız tümü üzerinde, maddelerin 
müzakeresi bittikten sonra ıkonuşabilirsiniz. 

MAZBTAR ŞENER (Giresun) — O halde 
kanunun tümü reye konmadan evvel söz iste
rim. 

BAŞKAN — Pek iyi efendim. 

3. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Sivas Kongresince seçilen Temsil Heyeti 
üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bi
rinci Döneminde bulunan, üyelere vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkındaki 5269 
sayıh Km/umun 4 neü maddesinin değiştirilme
sine dir kamın teklifi ve Maliye ve Bütçe ko
misyonları raporları (2/13) [1] 

BAŞKAN — Tasarının ikinci grüşülmesi-
dir> birinci maddeyi okutuorum. 

Sivas Kongresince seçilen Temsil Heyeti üyele-
riyls TMriye Büyük Millet Meclisinin Birinci 
Döneminde bulunan üyelere vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanması hakkındaki kanunun 
4 neü maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 5269 sayılı Kanunun 4 neü 

[1] Birinci görüşülmesi 99 ncu birleşimde
dir. 
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maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 4. — Birinci madde hükmünce aylı
ğa müstahak olanlardan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Üyesi bulunanlarla 2847, 3656, 3659 
ve 3661 sayılı kanunlara tâbi dairelerden, 
resmî veya hususi kanunlarla bankalar, özel 
idare ve belediyelerden (350) lira ve ikinci 
madde hükmünce aylığa müstahak olup ta aynı 
durumda bulunanlardan (175) lira veya daha 
fazla aylık (Her çeşit zamları ile birlikte 
emekli, dul ve yetim aylıkları hariç vatani 
hizmet aylıkları dâhil), ücret ve ödenek alan
ların bu vaziyet ve görevleri devam ettiği sü
rece bu kanun hükmünden faydalanamaz
lar. Aylığa müstahak olanların taaddüdü do-
layısı ile ikinci maddenin son fıkrası gereğince 
aylık miktarı (175) liradan aşağı düşenlerden 
yukarda yazılı durumda olanların görevlerine 
ait aylık, ücret ve ödenekleri miktarı ikinci 
madde gereğince hesap edilecek hisselerinden 
fazla olduğu takdirde bu kanundan faydalana
mazlar ve bunların hisseleri diğerlerine ilâve 
edilmez. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1952 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Madde aynen kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü açıık oya arzediyorum 
efendim. 

4. — Vergi Usul Kanununun bâzı maddeleri 
ile kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler ve fıkralar eklenme* 
sine dair kanun tasarısı ve &eçici Komisyon ra
poru (1/208) [1] 

BAŞKAN — İkinci görüşnîesMir. 

[1] Birinci görüşülmesi 99 nc% birleşimdedir. 
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Vergi Usul Kanununun bâzı maddeleri ile ka
nuna bağlı cetvelde değişiklik yapılmasına ve 
bu kanuna bâzı maddeler ve fıkralar eklenme

sine dair Kanun 

MADDE 1. — 5432 sayılı Vergi Usul Kanu
nunun 314, 318, 324, 325, 332, 333, 346 ve 351 
nei maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Tüzel kişilerin aorumluluğu 
Madde 314 — Tüzel kişilerin idare ve tasfi

yesinde Vergi Kanununa aykırı hareketlerden 
tevellüt edecek vergi cezaları tüzel kişiler adı
na kesilir. 

Tüzel kişilerin kanuni temsilcilerinin vergi 
sorumluluğu hakkındaki bu kanunun 10 ncu 
maddesi hükmü vergi cezaları hakkında da uy
gulanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Madde aynen kabul edilmiştir. 

Fiil ayrılığı 
Madde 318. — Ayrı ayrı yapılmış olan ka

çakçılık, kusur veya usulsüzlükten dolayı ayrı 
ayrı ceza kesilir. Şu kadar M, 333 noü madde
de yazılı usulsüzlüklerden, aynı takvim yılı için
de aynı neviden birden fazla yapıldığı takdir
de birden fazlasının her biri için, birincisine ait 
cezanın dörtte biri kesilir. 

Aynı nevi usulsüzlükten maksat, fiillerin 333 
ncü maddede gösterilen derece ve fıkralar iti
bariyle yekdiğerine mutabakatidir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Madde aynen kabul edilmiştir. 

Kaçakçılığın tarifi 
Madde 324. — Kaçakçılık, mükellef veya so

rumlu tarafından kasden vergi ziyama sebebi
yet verilmesidir. 

Aşağıdaki şekillerden her hangi birisi ile 
vergi ziyama sebebiyet verilmesi halleri, kasıt 
aranmaksızın kaçakçılık sayılır: 

1. Beyannamede noksan veya hakikata ay
kırı bildirmede bulunulması (verilen beyanna
mede hiç beyanda bulunulmaması veya 30 ncu 
maddenin 2 ve 3 ncü fıkralarındaki sebeplerle 
beyajftnamede. bildirilen miktardan fazla re'sen 
takdir edilen matrah da noksan beyan hükmün
dedir) ; 

2. Beyana dayanmakla beraber bildirmeleri 
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beyanname ile yapılmıyan vergilendirmelerde, 
hiç beyanda bulunulmaması veya noksan veya 
hakikata aykırı beyanda bulun alması; 

$. Vergilendirme dönemi geçtiği halde iş ve 
teşebbüsün veya beyan esasına dayanan vergi
lerde muaflıktan mükellefiyete intikal halleri
nin vergi dairesinin ıttılaı haricinde bırakılması 
(kazançları götürü olarak tesbit edilen serbest 
meslek erbabı ile sabit iş yeri olan esnafta, ver-
giletıdirme dönemi yerine tarh zamanı nazara 
almtır); 

4. Şahsi, medeni haller veya aile durumu 
hakkında gerçeğe uymıyan şekilde tanzim edil
miş vesikadan faydalanılması. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler.j Madde aynen kabul edilmiştir. 

Kaçakçılıkta ceza 
Madde 325. — Kaçakçılık yapan mükellefle

re Veya sorumlulara, kaçırdıkları verginin üç 
kati tutarında vergi cezası kesilir. 

Şu kadarki kesilen ceza (Veraset ve İnt ikal 
Vergisi ile Hayvanlar Vergisi har iç) : 

1. Birinci sınıf tüccarlarla serbest meslek 
erbhbı için (kazançları götürü olarak tesbit edi
len serbest meslek erbabı hariç, işletme esasında 
defter tutmasına müsaade edilen kurumlar dâ
hil) 2500; 

2. ikinci sınıf tüccarlar için 1000; 
3. 1 ve 2 numaralı fıkralar dışında kalan 

mükellefler ve sorumlular için 100, 
Liradan az olamaz. 
jBAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.? Etmiyen-
ler3. Madde aynen kabul edilmiştir. 

Usulsüzlüğün tarifi 
Madde 332 — Usulsüzlük, vergi kanunları

nın şekle ve usule mütaallik hükümlerine ria
yet edilmemesidir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyıknuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
len.. Madde aynen kabul edilmiştir. 

Usulsüzlük Cezaları 
i Madde 333. — Gelir, Kurumlar, Esnaf, Mu

adele, İstihlâk, Nakliyat, Bina ve Arazi Vergi
lerine ait olan usulsüzlükler aşağıda yazılı de
recelere ve bu kanuna bağlı cetvele göre ceza
landırılır. Usulsüzlük fiili re'sen takdiri gerek-
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tirirse bağlı cetvelde yazılı cezalar iki kat. ola
rak kesilir. 

I nci derece usulsüzlükler :' 
1. Vergi beyannamelerinin verilmemiş ol

ması, (322 nci maddede yazılı süreden s slönra 
verilmiş beyannameler hiç verilmemiş sayılır); 

2. Bu kanuna göre tutulması mecburi olan 
defterlerden her hangi birinin tutulmamış ol
ması; 

3. Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili ve
sikaların doğru bir hesap incelemesi yapılması
na imkân vermiyecek derecede noksan ve ha
talı olması; 

4. Bu kanuna göre tutulması mecburi def
terlerin ve kanunen muhafazası mecburi vesi
kalarla evrakın yetkili- memurlar tarafından 
istenildiği halde ibraz edilmemesi. 

II nci derece usulsüzlükler : 
1. Vergi beyannamelerinin süresinin so

nundan başlıyarak 15 gün içinde verilmiş ol
ması; 

2. Tasdiki mecburi olan defterlerden her 
hangi birinin tasdik muamelelerinin yaptırıl
mamış olması (kanuni süresinin sonundan bağ
lıyarak 1 ay geçtikten sonra tasdik ettirilenler, 
tasdik ettirilmemiş sayılır); 

3. Bu kanunun kayıt nizamına ait hüküm
lerine (madde 204 - 208) uyulmamış olması. 

III ncü derece usulsüzlükler : 
1. Bu kanunda yazılı bildirmelerin zama

nında yapılmaması; 
2. Götürü usulde Gelir Vergisine tâbi olan 

mükelleflerle gezici esnafın vergi karnelerim, 
süresinin sonundan başlıyarak 15 gün içinde 
almaları. 

IV ncü derece usulsüzlükler : 
1. Tasdiki mecburi olan defterlerden her 

hangi birinin tasdik muamelesinin, süresinin 
sonundan başlıyarak bir ay içinde yaptırılmış 
olması; 

2. Vergi beyannameleri, bildirmeler ve ev
rak ve vesikaların.kanunen belli şekil ve muh
teviyatına ve eklerine ait hükümlere uyulma
mış olması; 

3. Hesap veya muamelelerin doğruluk ve 
açıklığını bozmamak şartiyle bâzı evrak ve ve
sikaların bulunmaması veya ibraz edilmemesi; 

4. Sabit iş yeri olan esnafın vargi karne
sini zamanında almamış olması. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi; 
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kabul edenler... Etmiyenler... Madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Yanılma 
Madde 346. — Aşağıda yazılı hâllerde, "ku* 

sur ve usulsüzlük sefeebiyle mükellefler hakkın
da ceza kesilmez: 

1. Yetkili makamların mükellefe yazı ile 
yanlış izahat vermiş olmaları; 

2. Bir hükmün uygulanma tarzı hususunda 
yetkili makamların görüş ve kanaatini değiştir
miş veya bu hükme ait bir içtihadın değişmiş 
olması; 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Madde aynen kabul edil-
mişth'. 

Ceza kesmede zaman aşımı 
Madde 351. — Aşağıda yazılı süreler geçtik

ten sonra vergi cezası kesilmez: 
1. Cezanın bağlı olduğu vergi alacağının 

doğduğu takvim yılını takip eden yılın birinci 
gününden başlıyarak kaçakçılıkta 5 yıl ve ku
surda 3 yıl; 

2. Usulsüzlükte, usulsüzlüğün yapıldığı 
yılı takip eden yılın birinci gününden başlıya
rak 2 yıl. 

Ancak 317 nci madde hükmüne göre kaçak
çılık ile usulsüzlüğün birleşmesi halinde kesile
cek ceza kaçakçılık ve kusur ile usulsüzlüğün 
birleşmesi halinde kesilecek ceza da kusur ce
zası için belli edilen zaman aşımı süresi içinde 
kesilir. 

Bu süreler içinde ceza ihbarnamesi tebliğ 
edilmekle zaman aşımı kesilmiş olur. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 
«denler.. Etmiyenler.. Madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 336 nci mad
desinin a işaretli bendi aşağıdaki şekilde değiş-
tMlmîştir. 

Madde 336. — a) Damga Resmi mevzuuna 
giren-* kl#ıtlar]ji» 41ânlara yapıştırılan pullar, 
Damga Resmi Kanununun belli ettiği şekilde 
iptal edik&eıaişşe* aptal edilmemiş olan pulların 
kıymeti üzerinften -maktu resimlerde % 50, nis
pî resimlerde % 10 vergi cezası kesilir. ,Bu hü
küm, resmî daireler, noterler, bankalar ve ano
nim şirketlerle 3659 sayılı Kanuna tâbi kurum
lara ve -derneklere ibraz edilen veya gönderilen 
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kâğıt ve ilânların iptal edilmemiş pulları hak
kında uygulanmaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 
eden|eı%.^tmiyenler.; Mâcide aynen kabul edil
miştir, " ..; . -;î 

MADDE 3. :— Aynı kanunun 337 nci mad
desinin 4 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

4. Damga Resminin defter ve kayıt nizamı 
ile muhafaza ye ibraz ödevlerine ait usulsüzlük-: 
lerde de 333 ncü madde hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 338 nci madde-
sinin 1 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir: 

Madde 338 — 1. Yetkili makam ve memur
lar tarafından 138 ve 139 ncu maddeler gere-; 
ğince kamu idare ve müesseselerinden istenilen, 
bilgileri vermiyenlerle 140 nci maddedeki bildir
me mecburiyetini yerine getirmiyenlerden; 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Madde aynen kabul edil
mişti]4. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 128 nci mad
desinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Evvelce inceleme yapılmış veya matrahın 
re'sen takdir edilmiş olması yeniden inceleme 
yapılmasına ve gerekirse t'arhiyatın ikmali&e 
mâni değildû?. 

BAŞKAN— Değiştir^ yak. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde aynen kabul edil
miştik. 

MADDE 6. — Aynı kanunun 131 nci madde
sinin birinci bendik aşajjjdaki fıkşça el$<pmiş-
tir: 

Vergi hileleri ile ilgili defter ve ve$i|çajar 133 
ncü maddedeki esaslar dâhilinde incelemeyi ya
pan memur tarafırid&n alınıp dâireye getirilebi
lir ve sru& ctelfli mahry¥kinfe? dlİnî&r ^AH&nİ^e i 
tevdi edilmek üzere /MiîrohüîiaİDİlir. 

BAŞKAN — flef^tirğe yÖfc. Maddeci kakıl 
edenler... Etmiyenler... Madde'lynehkaDÜL edil
miştir. 

MADJ3&.7. —• Aynı ;kan$nw 317 nci mad
desine aşağjdakji fıkra eklenmiştir: 

Ttsulsüzlük cefası, kesilen bir fiil ile vergi 
zıyaina da sebebiyet verildiği sonradan anlaşıl
dığı i takdirde evvelce usulsüzlük cezasının ke
silmiş, .OjLması, bu cezanın zıyaa uğratılan ver
giden dolayı kesilmesi gereken kaçakçılık veya 
kusur cefası ile mukayesesine ve noksan kesi
len (jezanm ikmaline mâni değildir. 

I^AŞKAN — Değiştirge yok. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Aynı kanunun 333 ncü mad
desi fte ftanüua bağlanmış olan usulsüzlük cezala
rına 1ja.it, cetvelin mükellef grupları sütununun 4 
numaralı ibaresi (Götürü usulde Gelir Vergisine 
tâbi planlarla gezici esnaf) şeklinde değiştirilmiş 
ve bu cetvelin ihtar kısmına 4 ncü numarayı 
teşkil etmek üzere aşağıdaki hüküm eklenmiştir: 

4.; Sermaye esâsına göre ceza tâyini mümkün 
olmıvan kamu idare ve müesseseleri ile dernek, 

»tesis '!ıre vakıfların yaptıkları usulsüzlükler (Bun
larını iktisadi işletmelerine ait usulsüzlükler ha
riç) , mükellef grupları sütununun 2 nci sırasına 
göre cezalandırılır. 

B-ıiŞKÂN — Değiştirge yok. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Maçlde aynen kabul edilmiştir. 

MjADDE 9. — Aynı kanunun dördüncü kita-
teüııni ikinci kısmının üçüncü bölümüne aşağı
daki |nad#e eklenmiştir. 

| Fatura cezası 
İBİC ÜIADDE 1. ~"2âİ nci maddedeki fatura 

yerm|fevve almak mecburiyetine 208 nci madde-
^ yajzıh süre içinde riayet etmiyenlerin her 
birinei veya 224 ve 225 nci maddeler gereğince 
verîMesi icâp eden müstahsil makbuzu ile ser
best meslek makbuzunu vehmiyenlere veya 224 
ncü maddede yazılı el defterini tutanlardan bu 
defterfe kaydı gereken malları kaydetmiyen veya 
noksan kaydedenlere her fatura veya makbuz ve
ya sat|ın alman mal için 20 liradan az olmamak 
şartiyje faturalanması veya makbuza veya el def
terine] yazılması gereken meblâğın % 3 ü nispe
tinde, usulsüzlük cezası kesilir. 

Yulkarki fıkrada yazılı usulsüzlükler neticesin
de verlgi, zıyaı da husule geldiği takdirde bu zi
yam [müst'elzim olduğu kaçakçılık veya kusur 
cezaları ayrıca kesilir bu cezalar hakkında 317 
nci ra'adcta hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yo£. Kabul,edenler*.. 
Etmiyonler... Madde aynen kabul edilmiştir, 
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MADDE İO. — Aynı kanunun dördüncü 

kitabının ikinci kısmının 4 ncü bölümündeki 
«ceza kanununa göre cezalandırılacak suçlara 
başlığı «Ceza Mahkemelerince yargılafiâ^kk suç
lar ve cezaları» şeklinde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Aynı kanunun dördüncü ki
tabının ikinci kısmının dördüncü bölümüne 
aşağıdaki maddeler eklenmiştir: 

Hileli vergi suçları 
EK MADDE 2. — A) 1. Çift defter kul

lanmak (bu kanuna göre tutulması mecburi 
olan defterlere kaydı gereken hususların, ver
gi matrahının azalmasını tevlit edecek tarzda 
diğer defter ve evrakta toplanması, çift defter 
kullanmaktır.) ; 

2. Sahte veya muhteviyatı itibriyle yanıl
tıcı vesikalar tanzim etmek veya bunları bile
rek kullanmak; , 

3. Vesikaları tahrif etmek veya tahrif edil
miş vesikalarla asıllarına uygun olmıyarak tan
zim edilmiş vesika veya suretleri' bilerek kul
lanmak; 

4. Vergi kanunlarına göre tutulması mec
buri olan defter kayıtlarını tahrif etmek veya 
bu defterlerde mevhum adlara hesap açmak vef-
yahut her türlü hesa-p ve muhasebe hileleri 
yapmak; 

5. Vergi kanunlarına göre tutulması mec
buri olan defterlerin sayfalarını yok ederek 
yerlerine başka yapraklar koymak veya hiç 
yaprak koymamak; 

6.. Vergi kanunlarına göre tutulması ve 
muhafazası mecburi olan defter veya vesikaları 
yok etmek veya gizlemek (mevcudiyetleri sabit 
olduğu halde vergi incelemesine yetkili kimse
lere inceleme sırasında defter veya vesikaların 
ibj?az edilmemesi gizleme demektir.) ; 

7. Bir vergilendirme dönemi içinde 5 000 
lirayı aşan satış bedeli veya 2 500 lirayı aşan 
ücret, komisyon, faiz, iştirak hissesi, kira be
deli gibi hasılatı bu kanuna göre tutulması 
mecburi olan defterlerden hiçbirinde veya be
yannamede göstermemek (hasılatın bu defterler
den veya beyannameden birinde gösterilmiş ol- i 
ması halinde bu fıkra hükmü uygulanmaz. Def- | 
tef tutmaya mecbur olmıyaalar hakkında yal- ! 
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nız beyannamede gösterilmiş olup olmadığına 
bakılır.); 

Hallerinden her hangi birisiyle (beyanname 
verilmiş olsun olmâsiı) verginin zamanında ta
hakkuk ettirilmemesine veya noksan tahakkuk 
ettirilmesine sebebiyet veren kimseler; 

B) Mükellefler veya mükelleflerle muame
lede bulunan gerçek ve tüzel kişierden (kamu 
idare ve müesseseleri hariç) 138 nci madde mu
cibince istenilen bilgiyi, idareyi veya incelemeye 
yetkili olanları yanıltacak şekilde yalan veya ek
sik verenler veya tâyin edilen süre içinde vermi-
yenler (bu fıkra gereğince bilgi istenilirken 
yapılacak tebliğlerde, bilginin verilmesi için tâ
yin edilen süre ile süresinde cevap verilmediği 
veya yanıltıcı şekilde yalan veya eksik cevap 
verildiği takdirde haklarında kanunun cezai hü
kümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin 
ilgililere yazılı olarak bildirilmesi şarttır.); 

C) (A) bendinin 1 - 7 nci fıkralarında ya
zılı hareketleri, verginin tahakkuku için kanun
da belli edilen sürenin hululünden önce tesbit 
edilenler (bu hareketlerin vergi ziyamı mucip 
olup olmıyacağma bakılmaksızin); 

hileli vergi suçu işlemiş olurlar. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hileli Vergi suçlarında ceza 
EK MADDE 3. — 1. Hareketleri ek 2 nci 

maddenin (A) bendinin 1 - 6 nci fıkralarından 
her hangi birisine veya (B) bendine uygun bu
lunanlar hakkında 1 yıldan 3 yala kadar hapis 
cezasiyle birlikte ceza müddeti kadar ticaret, sa
nat veya. meslekten memnuiyete ve masrafı hü
kümlüden sonradan tahsil edilmek üzere keyfiye
tin gazete çıkan yerlerde gazete ile, gazete çik-
mıyari yerlerde mutat vasıtalarla ilânına hükmo-
lunur. 

2. Hareketleri, ek 2 nci maddenin (A) ben
dinin 7 nci fıkrasına veya (C) bendine uygun 
olanlar hakkında 3 aydan 1 yıla kadar hapis ce
zasiyle birlikte ceza müddeti kadar ticaret, sanat 
veya meslekten memnuiyete ve masrafı hüküm
lüden sonradan tahsil edilmek üzere keyfiyetin 
gazete çıkan yerlerde gazete ile, gazete çıkmıyan 
yerlerde mutat vasıtalarla ilânına hükmolunür. 

BAŞKAN — tiegiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Btıttiyefilerw MfeŞde aynen kfcbu]. 
edihfliştfi*; 
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Hileli vergi suçlarının cezalandırılma.nda usul 

EK MADDE 4. — Yaptıkları inceleme sıra-
smda hileli vergi suçunu tesbit eden Maliye mü
fettişleri veya Hesap uzmanları ile muavinleri 
taraf ıridari ̂ doğrudan doğruya ve vergi inceleme
sine yetkili" olan diğer memurlar tarafından il
gili vergi dairesinin bağlı bulunduğu Defterdar
lığın mütâlâasiyle^ keyfiyetin yetkili Cumhuri
yet Savcılığına bildirilmesi mecburidir. 

Hileli vergi suçunun işlendiğine sair suret
lerle ıttıla hâsıl eden Cumhuriyet Savcılığı he
men ilgili Vergi Dairesini haberdar ederek ince
leme yapılmasını talep eder. 

Âmme dâvasının açılması, inceleme neticesi
nin Cumhuriyet Savcılığına bildirilmesine talik 
olunur. 

Yukardaki ek 3 ncü maddede yazılı cezalar 
kaçakçılık, kusur - veya usulsüzlük cezalarının 
ayrıca uygulanmasına mâni değildir. 

Ceza mahkemesinden sâdır olacak kararlar, 
Vergi Usul Kanununun dördüncü kitabının ikin
ci kısmının 1 - 3 ncü bölümerinde yazılı vergi 
cezalarını uygulıyaeak makam ve mercilerin 
muamele ve kararlarına müessir olmadığı gibi 
bu makam ve mercilerce ittihaz edilecek karar
lar da ceza yargıcını bağlamaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — 5432 sayılı Vergi Usul Kanu
nunun 328 nci maddesinin son fıkrasiyle 348 nci 
maddesi hükümleri bu kanunun yayımlandığı ta
rihten iki ay sonra yürürlükten kalkar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi k<*v 
bul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Bu kanun yayımlandığı ta
rihten 15 gün sonra yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında değiştirge 
vardır, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
13 ncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiş

tirilmesini teklif ederim: 
18. VII, 1951 

Konya Milletvekili 
Murat Âli Ülgen 

Madde 13. — Bu kanun yayımlandığı tarih
ten bir ay sonra yürürlüğe girer. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI OSMAN 
ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (Ankara) — Maddenin o. 
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şekil<jle tashihine muvafakat ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet muva
fakat ediyorlar. Madde tashihti şekilde okuna
rak rj^inize arzedüecektir. 

• ? MİADDE 13. — Bu kanun yayımlandığı ta
rihten bir ay sonra yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi tashih üzere kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

M|ADDE 14. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenlej'... Madde aynen kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü açık oya sunulacaktır. 

5. — Almanya ile harb haline nihayet veril
mesin^ dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/218) [1] 

BAŞKAN —- İkinci görüşülmesidir. 

Almanya ile harb haline nihayet verilmesine 
dair Kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Almanya arasın
da mevcut harb haline işbu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren nihayet verilmiştir. 

BijŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
aynen; oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Harb haline nihayet verme 
keyfiyeti Türkiye ile Almanya aracında sulh 
akdi nj#hiyetini taşımaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
aynen; oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

M^DDE 3. —- Harb halinin nihayete etmesi, 
Almanj^a ile siyasi ve iktisadi münasebetlerin 
kesildi)?! 2/3 Ağustos 1944 tarihinden bu ka
nunun I yürürlüğe girdiği güne kadar gerek Al
manya] Hükümetine ve gerek Alman tebaası 
hakiki] ve hükmi şahısların mal, hak, menfaat 
ve alacj aklarına karşı tatbik olunmuş bulunan 
takyidî muamele ve tedbirler ile aynı devreye 
ait diğ<J!r fiil ve hâdiselere hiçbir suretle tesir et-
miyecelctir. 

Türjc - Alman ticari münasebetlerinin yeni-

.1] 
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den tanzimi hakkında mevcut anlaşmaların hü
kümleri mahfuzdur. '•••"• 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
aynen oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden sonra, sulhun akdine kadar, Almanya 
ile münasebetlerimiz usulü dairesinde yeniden 
akit veya tekrar yürürlüğe konulacak andlaş-
ma, anlaşma ve sözleşmelere tâbi olacaktır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur, maddeyi 
aynen oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur, maddeyi 
aynen oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur, maddeyi 
aynen oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarı kabul edil
miş, kanım halini almıştır. (Alkışlar). 

6. — Hasankale'nin Sıçankale Köyünde ka
yıtlı Karacaoğlu Hacı Şen'in, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/204) [1] 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum: 

* (Rapor okundu) 

BAŞKAN — Okunan rapor hakkında söz 
istiyen var mı? 

MEHM6T KÂMİL BORAN (Mardin) — 
Muhterem arkadaşlar, 9 ncu tümen Askerî Mah
kemesince ölüm cezasına çarptırılan bu erin 
kararı Adalet Komisyonunda görüşülmesi sıra
sında komisyonun o gün başkanı olan ve Tem
yiz Mahkemesi eski Başkanı Mesut Yöney'le 
birlikte üç kişi muhalif kaldık. Bu karar ko
misyonun 9 hazır bulunan üyesiyle birlikte 
verilmiştir, 6 muvafık ve üç muhalif olarak. 

[1] 234 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
OAT, 
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Eğer tanı üye ile birlikte bu karar görüşülmüş 
olsaydi tımardım ki, bu karar başka türlü çı
kardı. 
\ Bendeniz ibu hâdiseyi kısaca arzecjiyorum : 

Erzurum'un bir köyündeki alaya ait bir erzak 
deposunu muhafaza için bir manga tahsis edili
yor. Depodan birinin duvarı hafifçe zedeleni
yor. Kıta çavuşu mangayı topluyor, bu zedele
meyi yapanın kim olduğunu soruyor. Bu kıta 
çavuşunu vuran er, arkadaşlarından ayrılarak, 
kimsenin günahını almayın, bunu ben zedele
dim fakat tamir ederim, diyor. Bunun üzerine 
kıta çavuşu da sen benim işime yaramazsın di
yor ve kıtaya gönderilmesi için yazıyor. Er, teç
hizatımı aldıktan sonra çavuşun odasına giriyor 
ve benim sende bir sigara alacağım var, ver de 
kıtaya gideyim, diyor ve işte bu sırada hakarete 
uğradığını iddia ediyor. Fakat ne yazık ki, bu 
hakaret tesbit edilemiyor. 

Yüksek malûmunuzdur ki, Askerî Ceza Ka
nununa göre üstünü öldürmek, idam cezasını 
mü^telzimdir. Türk Ceza Kanununa göre bu gi
bi hâdiseler taammütle olur. 

Kısaca arzettiğim şu vak'a, bendenizin şahsi 
kanaaltımca, haksız bir tahrikin husule getirdiği 
şiddetli bir elemin buhranı sırasında işlenmiştir. 
Ceza Kanunumuz, haksız tahrikte cezanın indi
rilmesi, tahfifi prensipini kabul ediyor. Her ne 
kadar hakaret ve söğme tesbit edilmemiş ise de 
hâdisenin işleniş şekli, işleniş yeri itibariyle 
takdire tâbi bir keyfiyettir. Ruhi teheyyüç ve 
şiddetli elem doğuran buhranla işlenmiş hissini 
uyandırıyor. Biz Türkler, takdir buyurursunuz 
ki, haysiyete,.şerefe ve izzeti nefse düşkün insan
larız. Bunların mânevi kıymetleri bizce çok bü
yüktür. Söğme ve hakaret suçları gibi tecavüz
lere asla tahammülümüz yoktur. Bu itibarla 
ölüm cezasının müebbet ağır hapse çevrilmesi 
için bendeniz bir önerge verdim. Kabulünü rica 
ederim. Takdir Yüksek Heyetinizindir. (Alkış
lar). 

RIFAT SlVÎŞOĞLU (Zonguldak) — Muh
terem arkadaşlar, dünyada hiçbir suç yoktur 
ki, ufak dahi oka, bir tahrik neticesi işlenme
miş olmasın. 

önümüzde müzakere konusu olan hâdise, 
bir insanın dünya ile alâkasını kesmekten iba
rettir. Yani asılmak veya kurşuna dizilmek 
suretiyle hayatını ifnaya kadar giden bir ka-
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rarın tasdikmdan veya onun tahfifi cihetine 
gidilmesinden başka birşey değildir. Takdir bu
yurursunuz ki, hüküm çok ağırdır, Tetkik bu-
yurulursa, bu dosyaların bir köşesinde, demin 
konuşan arkadaşımızın işaret ettikleri gibi, 
muahaffif bir sebep bulunabilir. 

Bunun için, idam kararını tasdik etmemeyi, 
bunun tahfifini mümkün kılacak çare ve se
bepleri araştırmayı rica ederim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Bravo sesleri) 
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Muhte

rem arkadaşlar, Adalet Komisyonunda bu dos
yanın konuşulması sırasında muhalif kalan ar
kadaşlarımızdan bir tanesinin nazarı dikkatini 
celbetmiş olan bir hususa burada işaret etmek 
istiyorum. 

Kâmil Boran arkadaşımız hâdiseyi naklet
tiler. Hâdise mahiyeti itibariyle bir adamın* 
normal bir adamın diğer bir adamı öldürmesini 
icabettirecek hüviyeti taşımamaktadır. Bir as
ker, çavuşundan alacaklı olduğu sigara paketi
ni istemiş ve bu esnadaki vakadan dolayı ça
vuşunu öldürmüştür. Burada, normal olmıyan 
bir haleti ruhiyenin akislerini aramak lâzım
dır. Ayrıca dosyanın içinde başka bir nokta 
daha vardır. O da şudur : 

Bu adam, asker bulunmadığı sırada sebepsiz 
olarak, birisinin taşla kafasını kırmaya teşeb
büs etmiştir. Şimdi tetkik edilen dosyada, as
kerî mahkemenin, bu adamın ehliyeti cezaiye-
yi haiz olup olmadığını araştırmadığı nazarı 
dikkati celbetmiştir. Acaba bu adam tam bir 
şuura malik alarak, düşünerek, taşınarak sağ
lam bir haleti ruhiye içinde mi üstünü öldür
müştür?. Bu tereddüt kafamızın içinde canlan
mıştır. Eğer bu adam tam şuuruna sahip ola
rak üstünü öldürmüşse, Askerî Ceza Kanunu
nun vermiş olduğu ölüm cezasını Yüksek Mec
lisin tasdik etmesi iktiza eder. Fakat derecatı 
mahakimden geçtikten sonra dahi kafamızda 
tereddütlü bir nokta varsa, bu hükmü tasdik 
etmemek ve dönülemiyecek bir hatayı adliye 
Yüksek Meclisi sürüklememek iktiza eder. Bu 
noktayı dikkate almak suretiyle Yüksek Mec
lisin Kâmil Boran arkadaşımızın teklif ettiği 
şekilde ölüm cezasının müebbet ağır hapis ceza
sına tahvil edilmesini Yüksek Meclisin âli vic
danından talep ve rica ederim. (Bravo sesleri, 
alkışlar) 
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(ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

EN|GİNÜN (Edirne) — Komisyon namına söz 
istiyorum. 

JBAŞKAN — Buyurun. 
İMEHMET ENGÎNÜN (Devamla) — Efen

dini., Kâmil Boran arkadaşımızın hatırında yan
lış | bir husus kalmıştır, evvelâ onu tashih ede-
yirq. 

Maktulden sigara alacaklısı, kaatil olan kim
se değildir, o şahittir. Bu, kaatille beraber ora
ya pitmiş ve sigarasını alıp çıktıktan sonra oda
nın kapısının aralığından bir mavzer namlusu 
uzatılmış, patlamış ve çavuş anide ölmüştür. 
Yajıi o sigara alacaklısı şahittir, vakada da şa
hit: olarak dinlenmiştir, fakat onun da adı Cu
ma; dır, Cuma Akbudak'tır. Halbuki asıl. kaatil 
olan bu adamcağızın daha evvel, bir kadın me
selesinden dolayı, o kadının kocasını taşla öl
dürdüğü sabittir ve 15 seneye mahkûm olmuş
tur; Bu 15 senelik mahkûmiyet müddetinin mü
him bir kısmını îmralı ceza evinde geçirmiş ve 
çıkmıştır. Bundan başka çavuşu öldürdükten 
sonjra kaçmış ve peşine düşen müfrezelerle mü
sademede bulunmuş ve kendisi yaralanmıştır. 

Hastanede yatmış, iyi olmuş çıkmış, ölüm ce
zasına çarptırılmıştır. Encümen hafifletici se
bepleri aradı, maalesef bulamadı. Mahkeme de. 
arajnış, bulamamış, bunu kararında da zikret
miştir. Encümen cezanın hafifletilmesi için hiç
bir; sebep görmemektedir, takdir yüksek heye
tinizindir. 

AHMET GÜRKAN (Tokad) — Katil sebe
bi muayyen mi? 

MEHMET ENGÎNÜN (Devamlaf — Katil 
sebebi alaya iadesidir. Çünkü debboyun arka 
tarifi delinmiş, bir iki kerpiç sökülmüş, çavuş, 
ramazan olduğu için gece sahura kalktığında 
görnıüş; sabahleyin soruyor; Cuma ile kaatil 
Hakan'dan şüphe ediyor, siz bana yaramazsınız. 
sizli alaya iade edeceğini diyor. 

Alaya iadesi muamelesi yapıldığı sırada bu 
katil fiili oluyor. 

İîALÎL ÎMRE (Sivas) — Çavuşun yetimleri 
ne <j>luyor? 

MEHMET ENGÎNÜN (Devamla) — Çavuşu 
bilmiyorum. Fakat kaatil evli değildir, çoluğu 
çocuğu yoktur. 

frEFET AKSOY (Ordu) — Kâmil Boran ar-
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kalasımızın beyan ettiği veçhile duvarı zedele
mek sucunu itiraf etmiş midi?? 

MEHMET ENGlNÜN (Devamla) — Hırsız-
lığ-a teşebbüs etmiştir. Duvar, hırsızlık yapıla
cak kadar delinmemiştir, fakat zorlanmıştır.;Te
şebbüs vardır. 

BAŞKAN — Efendim, bu hususta verilmiş 
iki önerge vardır. 

T. B. M. M. Baş. 
Şîfaen ârzettiğim sebeplerle 9 ncu Tümen As

kerî -Mahkemesince ölüm eezasma çarptırılan Ha
cı Şen'in ölüm cezasının Anayasanın 26 ncı 
maddesi gereğince hafifletilmesi suretiyle müeb
bet ağır hapis cezasına değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Mardin 
Kâmil Boran 

Başkanlığa 
îdam kararı taleb olunan Haeı Şen'in idam 

talebine ait kararın müebbet ağır hapse tahvilini 
arzederiz. 

Çorum Çorum 
H. Ali Vural Balta Koldaş 

1. — İstanbul Milletvekili ŞtniJti Yürüten'-
wu, istanbul'da tramvaylara mtian vatandaşlara 
yapılan muameleye, yakalanan dilencilere tahsis 
olunan ikametgâh ile Mevlmekapi'daki kimse
sizler Ymdunun durumlarına dair sorusu ve 
Millî Eğitim Bakam Tevfik lUri'nin söelü çeva-
b% (6/370) 

BAŞKAN — Efendim, geçen defa bu soruya 
içişleri Bakanı cevap vermişti. Millî Eğitim Ba
kanı burada bulunmadığından bu sebeple bu bir
leşime bırakılmıştı. 

Şimdi Millî Eğitim Bakanı cevap verecektir. 

T. Bv M. Meçlisi Ba^kftniığiîna 
Aşağıda yazılı sorularımın-İçişleri ve Millî 

Eğitim Bakanlara tarafından Mecliste sofclu ola
rak cevaplandın]masını rica ederim. 

Istanbml Milletvekili 
Sefihi Yürüte» 

1. Son i günlerde İstanbul'da tramvaylara 
asılan vatandaşların yakalandığı, ceza alınmak 
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Başkanlığa 

îjgidjseain e$$eym tarzının ve müdafaanın 
aksi anîaşümamasına binaen ölüm cezasının 30 
seneye tahvilinin oya arzı teklif olunur. 

Çorum 
Ahmet Başıbüyük 

BAŞKAN — Efendim şimdi burada iki tek
lif yardır. Birisi idamın müebbet ağır hapse tah
vilini istiyor, birisi de; 30 sene hapis istiyor. Bi
liyorsunuz her ikisi de aynıdır. Yalnız infaz ba
kımından fark vardır. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 
Müebbet hapisin karşılığı 30 sene olduğuna göre 
30 sene teklifine iltihak ediyorum. 

BAŞKAN — Her iki teklif ölüm cezasının 
30 sene ağır hapse tahvili mahiyetindedir. Bu 
önergeleri reyinize arzediyorum. Ölüm cezasının 
30 sene hapse tahvilini kabul edenler... Lütfen 
indiriniz. Kabul etmiyenler... önergeler kabul 
edilmemiştir. v 

Raporu reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Rapor aynen kabul edilmiştir. 

Efendim, oylarım kullanmıyanlar varsa lüt
fen oylarını kullansınlar. 

üzere cebren Kimsesiz Çocuklar Yurduna götü
rüldüğü işitilmektedir. Doğru mudur? Doğru 
ise bu emri hangi makam vermiştir. İçişleri Ba
kanlığı bu durum muvacehesinde ne düşünmek
tedir. , 

2. İstanbul'da ticaret kasdiyle veya zaruret 
saikasiyle dilencilik yapanlar yakalandıkları 
zaman nerelerde ikamet ettirilmektedir. İka
metgâhlarının zemini taş veya beton olduğu ve 
altlarına da hiçbir ©şsĵ aomn verilmediği doğru
mudur? Doğru ise sağlık durumlarını çok fena 
bir şekîfc sokacağı aşikâr olan bu hal karşısında 

' Bakanlık ne düşünmektedir, taşeleri ne şekilde 
temin edilmektedir. 

3. İstanbul'da Mevlânekapı'da bulunan kim
sesine? yurdunda hale^ kaç kişi vardır. Yemek
lerini fersude bîr hale gelmiş kaparda yedik
leri doğrra mudur ? Doğru ise gayrisıhhi olan 
bu hal karşısında: durumun ıslahı için bir şey 
düşü»ülıiö&kte! midir t 

Yine bur; kimsesizler yurtçunda Iraluiiarilarin 

6. — SOKULAR VE CEVAPLAR 
A. — SÖZLÜ SORULAR 
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yazlık elbise istihkakları var mıdır? Varsa ve
rilmiş midir? Verilmemişse sebepleri nelerdir? 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI . TBVFÎK iLERÎ 
(Samsun) — İstanbul Milletvekili Senihi Yürü
ten'in sözlü sorularına cevaplarımı aşağıda sı-
rasiyle arzediyorum: 

1. İstanbul'da 5387 sayılı Kanuna göre, ko
runmaya muhtaç çocukların kabul edildiği, ka
nuni adı ile, bir «Yetiştirme Yurdu» veya sözlü 
soruda ifade edildiği gibi bir «Kimsesizler Yur
du» yahut «Kimsesiz Çocuklar Yurdu* yoktur. 
Yalnız istanbul Valiliğince kurulmuş, Mevlâne-
kapı'da, bir «Koruma İstasyonu» vardır. 

Bu koruma istasyonunda korunmaya muhtaç 
oldukları mahkeme karariyle sabit olan çocuk
lar alınmakta ve yetiştirme yurdu kurulunca
ya kadar, ilk tedbir olarak, burada bakılmakta 
ve yetiştirilmektedir. 

2. İstanbul tramvaylarına asılan çocuklar
dan, veya alelûmum vatandaşlardan bir kısmı
nın, Mevlânekapı'daki Koruma İstasyonuna gö
türülmeleri gibi bir hal, mahallinden alınan 
malûmata göre, vâki olmamıştır. Esasen buraya 
7-18 yaşındaki çocuklar ancak mahkeme kara
riyle alınabilirler. 

3. Halen Koruma İstasyonunda 70 çocuk 
vardır. Bunlar için, Bakanlığın geçen malî yıl 
bütçesinden 10 bin lira yardım yapılmıştır. 

Bu çocukların yemekleri, hususi yemekhane
sinde verilmekte, masalar üzerinde ve alemin-
yum kaplar içinde yedirilmektedir. 

4. Koruma İstasyonundaki çocuklar için 
yazlık elbise dil^tirilmesi Belediye Başkanlığına 
21 Mayıs 1951 tarihinde teklif edilmiş ve 16 Ha
ziran 1951 de 15 gün içinde teslim edilmek üze
re ihalesi yapılmıştır. 

Şimdi bu elbiseler, teslim alınmış ve çocuk
lara giydirilmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca çamaşır için 1008 M. kaputbezi ile 
yatak yüzü için 210 metre kumaşa 2666,60 lira 
sarf olunması Millî Eğitim Müdürlüğünce, Vali-' 
lik ve Belediye Başkanlığından istenmiştir. 

5. Koruma İstasyonu, il bütçesinden verilen 
31 000 lira ile idare edilmektedir. 5387 sayılı 
Kanun gereğince Belediye Bütçesine konan 
379 000 liranın bu işe tahsisi ve şehrin muhtelif 
yerlerinde «Yetiştirme Yurtları» kurulması lâ
zımdır; fakat Şehir Meclisi bu ödeneği DâruLâ-
cezeâeki çocuklar içm sarf etmeye karar vermiş-
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tir; ancak Darülacezedeki çocuklar, korunmaya 
muhtaç çocuklar hakkındaki kanunda tasrih 
ecfilen evsaf ve şartları haiz olmadıkça ayrılan 
bıi ödeneğin kendileri için sarfına imkân yok-
tı|r. 1 

I Bakanlığımızla valilik arasında cereyan 
eden, bu mevzu ile ilgili yazışmalar sonunda, be
lediye bütçesine konulan bu ödeneğin, kanuna 
;ui"gun bir surette sarf edilmesi ve yurtların tesis 
yerleri, konuları üzerinde bir komisyonun ça
lınmasına karar verilmiş ve İstanbul'da faaliye
te] geçilmiştir. ~ 

\ 6, Son İstanbul seyahatimde bu yurdu 
gŞzden geçirdim, İstanbul'un muhtelif semtle
rimde kurulacak yetiştirme yurtları için ilk za-
mjanda bir mahreç vazifesi görecek olan bu 
koruma istasyonunun daha fazla bakıma ve 
it|naya muhtaç olduğu mevzuunda Senihi Yürü
te^ arkadaşımla hem fikirim. Bu hususta gere
kenlere lâzımgelen emirleri verdim. 

I Yetiştirme yurtları mevzuunda en önemli 
mjesele hakikaten korunmaya muhtaç çocukla
rımı seçilmesi ve bunların ilk tahsil ile birlikte 
eı| kısa yoldan bir iş sahibi edilmesidir. 

I Bakanlık teşkilâtımız bu mevzu üzerinde 
çalışmaktadır. Yakında 5387 sayılı Kanun gere
ğince toplanması icabeden Danışma Kurulu da 
l4 . VIII . 1951 de toplanacaktır. Mâruzâtım 
bandan ibarettir. 

I SENİHİ YÜBÜTEN (istanbul) — Muhte
rem Milletvekilleri; geçen defa da milletvekille
rinin sual takrirlerinin, elbette mühim sebepleri 
vardır, icabında Hükümeti ikaz eder demiştim. 
B^nim, bu kimsesiz çocuklar hakkında bundan 
20j - 25 gün kadar evvel verdiğim sual takririm
den ilham alarak istanbul'a kadar gelen ve o 
gfn üçüncü defa olarak Kimsesiz çocuklar yur
dumda bu çocukların bakılıp bakılmadığını tet
kik ettiğim sırada Millî Eğitim Bakanı ile ora-
d | birleştik ve tetkikleri beraber yaptık. Ben, 
b|ı milletvekili kürsüsünden böyle bir Bakana 
teşekkür etmez de ne yaparım? (Bravo sesleri) 

j Antrparantez derler zannederim. (Gülüşme-
lejr) onu da söylemeye mecburum ki, geçen de
fa! içişleri Bakanı İle birlikte cevap vereeekle-
rijıi bildiren ve bu günün de 11 Temmuz olması-
nj istiyen Millî Eğitim Bakanının 11 Temmuz 
Çarşamba günü burada bulunmaması ve benim 
sualime cevap vermemesi de teessüfle karşılaıı-
m|ıştır bence. 
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Âcizane şunu da söyliyeyim ki ; badema 

milletvekillerinin sual takrirlerinin efendim, 
bakan şurada, burada diye tehir edilmemesinsi 
rica ederim. Böyle şey olmaz. Biz nasıl tayya
re ile gidip geliyorsak onlar da tayyareye bi
nip gelsinler. Milletvekillerinin sual takrirleri
ni böyle gece bırakmasınlar. Yarın yurdun 
tehlikeye girdiği bir zamanda milletvekili sual 
takriri- verir de bakan bulunmazsa, Allah sak
lasın, düşman memlekete girer. (Allah saklasın 
sesleri). 

Darülaceze için bir para vardır. .Fakat ka
nunu olmadığı için sarfedilmemektedir. 

Arkadaşlar, İstanbul'da Bakırköy yolunda, 
Mevlevihanekapı'da, eski Mevlevihane Tekke
sinde, 5387 sayılı Kanunla kurulan, Kimsesiz 
Çocukları Koruma İstasyonu adı ile bir yer 
mevcuttur. Burası Millî Eğitim Bakanlığına 
mensup ve Millî Eğitim kadrosundan maaş alan 
öğretmenler tarafından idare edilir. Bu mü
esseseye Millî Eğitim Bakanlığından senede on 
bin lira yardım edildiğini, 38 960 liranın da 
İstanbul Belediyesi vilâyet hissesinden 87/6, 
% 1/2 lerinden, beş bin liranın da 195/5 bö
lümünden belediye hissesinin % 1 lerinden ve
rildiğini anladım. Bu hissenin yüzde yarımla
rının 365 bin lira olduğunu ve 360 bin lirasının 
da Darülacezedeki kimsesiz çocuklara, ancak 
beşbin liranın ise bu yurttaki kimsesiz çocukla
ra verildiğini hayretle gördüm. 

5387 sayılı Kanun : Madde 6. — Köy, bele
diye ve özel idarece ayrılan ödeneğin çocukla
rın masraflarını karşılıyamadığı hallerde öğ
retim çağma kadar olan çocuklar için Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı, daha yukarı 
yaşlar için de Millî Eğitim Bakanlığı bu kanu
nun tatbiki için konulan ödenekten imkân nis
petlerinde köylere ve belediyelere para yardı
mında bulunur. 

Ben, bu müessesede, biraz evvel arzettiğim 
yardım paralarının içerisinde Sağlık Bakanlığı
nın yardım etmediğini ve alâka göstermediğini 
müşahede etmiş bulunuyorum. 

Buradaki kimsesiz çocuklara yardım için 
verilen paranın kâfi gelmemesinden yatakları
nın katı, pıhtılaşmış pamuklu olduğunu ve se
nelerce atılmamış olduğunu Haziran ayında gör
düğüm bu çocukların ayakkabılarının da mev
cut olmadığını ye ayaklarının çıplak denecek 
derecede olduğunu, üstlerinde fersude elbise-
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ler olduğunu gördüm. Bu Yurda girdiğim za
man bir odada, elinde saç makinesi ile bir yav
runun saçlarını kesen berbere, müdürlerinin 
nerede olduğunu sorduğumda, kendisinin mü
dür olduğunu, söylemesi hayretimi mucip oldu 
ve neden traşı kendisinin yapmakta olduğunu 
sordum. Kadrolarında ancak 60 liralık berber 
ücreti olduğunu, bununla bir berber tutmanın 
mümkün olmadığını, kendisinin evlâtları gibi 
onların da saçlarını memnuniyetle kestiğini söy
ledi. Teşekkür ederek elini sıktım. 

Yine İstanbullu Çetin isminde büyücek bir 
çocuğun akıl hastası olduğu halde neden akıl 
hastanesine yatırılmadığını ve böyle akıl has
tası çocukların mevcut olup olmadığını sordum. 
istanbul'da Darülaceze, yani düşkünler evinde 
de 180 kadar kimsesiz çocuğun mevcut olduğunu 
ve orada da anormal çocukların bulunduğunu 
söylemeleri üzerine kimsesiz çocuklar yurdu ola
rak iki müessesenin olduğunu gördüm. 

Yedi yaşından aşağı olan küçük çocukların 
kanunen Sağlık Bakanlığının bakım yurdu aç
ması icabetmekte iken bu yoktur, 

Sağlık Bakanlığının nazarı dikkatini eelbe-
derim. Bu yavrucuklar ilerde memleketin mu
kadderatını ellerinde tutabilirler. Bu münase
betle İstanbul'da düşkünler evi denilen Darül-
âzezede mevcut kimsesiz çocukları da görmeyi 
düşündüm. 

Darülacezede ellerindeki eski türkçe padişah
lık devrinden kalma talimatnamelerini tetkik 
ettim, bu talimatnamede kimsesiz çocukların 
himayesi diye bir kayıt yokken diğer kimsesiz 
çocuklar yurdunu himaye etmeyip de Darülace
zeye bu çocukları sıkıştırmanın fayda vermiye-
ceği kanaatine vardım. Çünkü âcizler müesse
sesinde âtıl ve tenbel olanların arasında yaşıyari-
ların enerjik yetiştirilm'esine imkân olmıyacağı-
nı gördüm ve bu müessesenin de hedefinden ay
rıldığını, kimsesiz çocukları himaye edeyim der
ken asıl âcizleri kabul etmediğini müşahede et
tim. Müdür Muavini SalâJhaddin Beyle görüştü
ğümüz esnada 26144 sicil numaralı Ahmet ismin
deki şoförün hamiyyeten otomobiline bindirip 
Eyüp polis karakolundan düşkün bir kadın ge
tirdiğini söylemesi üzerine müdürün cevaben 
260 kişinin sıra beklemekte olduğunu hayretle 
işittim. Sebebini sordum; talimatnamelerinde 
İstanbul Şehrinde oturanların yatırılması lâzım 
iken şimdi diğer 62 vilâyetin âciz olanlarının da 
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iburaya yatırıldığını ve masraflarının da istan
bul Belediyesine yükleti'ldiğini, Darülacezeye 
verilen paranın kâfi gelmediğinden ve tstanbul 
Şehrinde 260 kişinin de nöbet beklerken ;Ve so
kaklarda perişan halde dururken diğer vilâyetle
rin âcizlerini bu müesseseye yatırmanın doğru 
olmadığını gördüm. 

Bakırköy'ünde mükemmel bir akıl hastanesi 
yarken Darülacezede 150 çocuktan bir k ı tamın 
Kimsesiz Çocuklar Yurdunda anormal bulunan
ların da hastaneye yatırılmaması pek gariptir. 

Yine akıl hastanesinde tedavi edilemiyen an
cak, ölünceye kadar beslenmeye mecbur olunan 
ve içinde yirmi seneden beri orada bulunan 1500 
aptalın hayat pahalılığı meşhur olan İstanbul 
Şehrindeki akıl hastanesinde yatırılması. doğru 
değildir. Bunlar başka yerlere gitseydi kimse
siz çocuklar onların yerine buraya getirilirdi ve 
260 kişiye Darülacezede yer bulunabilirdi. 80 lik 
90 lık ihtiyarlar dururken, anormal kimseler ora
da burada dururken 1500 aptalı İstanbul'da bes
lemek aptallıktan başka birşey değildir. 

Benim hayret ettiğim birşey de hayatının 20 
senesini Bakırköy Akıl Hastanesinde bir fakülte 
profösörü olarak geçiren... 

BAŞKAN — Siz, yalnız Millî Eğitim Bakan
lığı kısmı üzerinde cevap vereceksiniz. G-eçen se
fer İçişleri Bakanlığına ait olan kısım üzerinde 
konuştunuz. 

SENİHÎ YÜEÜTEN (Devamla) — Verdiğim 
cevap Millî Eğitim Bakanı ile ilgilidir 

BAŞKAN — îki dakikanız kalmıştır. Yalnız 
soru üzerinde cevap veiniz, mukabele ediniz. Çok 
istirham ediyorum, mevzuu dağıtırız sonra. 

SENÎHİ YÜRÜTEN (Devamla) — Bir me
murun hatasından, yanlışlığından mesul olan,; 
Anayasanın 46 ncı maddesi gereğince, Bakandır. 
Hattâ bu kimsesiz çocuklardan bahsederken Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığını da 

BAŞKAN — Sorunuza bunu da ithal edebilir
siniz. Sorunuzun hududu dışma çıkamazsınız. Çox 
istirham ediyorum, soru dâhilinde kaimiz. 

SENİHÎ YÜRÜTEN (Devamla) — Aynı so
ru dâhilinde. Ne diyeceğim bakalım, müsaade bu
yurun. 

Millî Eğitim Bakanını niçin alâkadar ettiği
ni gösteren Anayasanın 46. maddesini huzuru 
Mecliste okumak istiyorum. Şöyle der : 

(Madde 46. — Bakanların her biri kendi yet-
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kişi idindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem 
ve işli imlerinden ve politikasının genel gidişinden 
tek bjaşma sorumludur.) 

.tate --Millî Eğitim Bakanağını alâkadar eden 
madde Anayasada budur. 

Suğlık Bakanını da alâkadar eden madde bu
dur. 

B|r az burada Belediye Reisi Valiyi tenkid 
edecektim. Başkan müsaade etmiyecektir. Müsa
adenizle iniyorum. 

2 
nun, 
pazan 
hangi 
dar% 
men 
lık 

— Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku'-
İstanbul limanının tevsii hususunda Salı-
ve Haydarpaşa'ıim in\Uhap edilmesinin 
sebebe dayandığına, Salıpazan ve Hay-

limanlarının tevsii şekline ve muham-
inşaat ve tesisat bedellerine dair Baymdır-

B^kanlığından sözlü sorusu (6/373) 

oaışa 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı burada de
ğildir Ayın 27 sinden evvel gelmesi ihtimali de 
biraz uzaktır. 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Usul 
hakkımda söz istiyorum. 

B İ Ş K A N — Buyurun. 
EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muhte

rem arkadaşlar, 11 Mayısta vermiş olduğum bu 
soru, gördünüz ki, sekiz birleşimdir ruznameye 
giriyojr ve ruznamede görünüyor. Benim kana
atim şjudur : Bir bakan eğer ruznamede mevcut 
olan o işe yetişemiyecekse yetişeceği günü bildir
meli ve Başkanlık Divanı da buna göre o soruyu 
ruznaŞıeye koymalıd.r. Yoksa böyle peşipeşine 
her defasında talik edilecek bir şeyi ruznamede 
görmez bize kabak tadı veriyor arkadaşlar. 

B4ŞKAN — Efendim, Emrullah Bey arka
daşımıza cevap olsun diye arzediyorum. 152 nci 
madde aynen şöyle diyor : 

«Soruya yazılı cevap istenmişse geleeek cevap 
soru il|e birlikte olduğu gibi Tutanak Dergisinin 
sonuna, konur. 

Soruya sözlü cevap istenmişse, Başkanlık tezke-
es'ııi aldıktan en geç iki birleşim sonra Bakan 
ona Mjeclis kürsüsünde cevap verir. 

Cevaptan önce Başkan soruyu kâtiplerden bi
rine okutur.» 

Binaenaleyh soruya cevap verecek bakandır. 
Bakan da burada mevcut olmadıkça İçtüzük ge
reğince ancak gelmesi ihtimali olan birgüne tal ;k 
edilir. Bugün haber aldık. Bakanın, ayın 27 sin
den evvel gelmesi ihtimal dâhilinde değildir, 

— 200 



B : İÖİ 18 . 7 
Binaenaleyh bu soruyu Temmuzun 27 nci günkü 
Birleşime bırakıyoruz efendim. 

3. — îstanbll Milletvekili Füruzan Tekil'in, 
İstanbul'da Ofis tarafından tâyin olunan un 
paçalından aşağı evsafta un imal eden bâzı de
ğirmenlerle eksik ve bozuk ekmek çıkaran fırın
lar hakkındaki sorusu ve İçişleri Bakanı Halil 
özyörük ile Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhlis 
Ete'nin sözlü cevapları (6/375) 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul 'da 14 . VI . 1951 tarihinde teftiş 

edilen yedi değirmenin üçünde Ofis tarafından 
tâyin olunan un paçalından aşağı evsafta un 
imalinin tesbit edildiği ve bâzı fırınlarda eksik 
ve bozuk olarak yakalanan ekmek ve pidelerin 
müsadere edildiği haber verilmektedir. 

Bu münasebetle aşağıdaki soruların sözlü 
olarak Ekonomi ve Ticaret Bakanı ile İçişleri 
Bakanı tarafından cevaplandırılması hususun fi 
delâletlerini saygı ile rica ederim; 

1. Hâdise vâki ise bu değirmen ve fırınlar 
hangileridir ? 

2. Bunlar hakkında yapılan muamele nedir 
ve cezai müeyyideler kâfi görülmekte midir? 

3. Kâfi görülmüyorsa bu müeyyidelerin 
kuvvetlenmesi için ne düşünülmektedir1? 

İstanbul Milletpekili 
Füruzan Tekil 

İÇİŞLERİ BAKANI HALİL ÖZYÖRÜK (İz
mir) — Muhterem arkadaşlarım, 

1. Son günlerde İstanbul'da ekmeklerin bo
zuk çıkmakta olduğu, mahallî makamların da dik
kat nazarını çekmiş ve yapılan kontrol ve teftiş
ler neticesinde bozuk un çıkarttığı tesbit edilen 
Mumhane değirmeni mahkemeye verilmiş oldu
ğu gibi 1 . 6 . 1951 den 27 . 6 . 1951 e kadar 
kontrol edilen 778 fırından ve 137 ekmek ba
yiinden 140 fırm ve 37 bayi hakkında ceza 
zaptı tutulmuş ve 3619 ekmek ile 1732 pide mü
sadere edilmiştir. 

2. Bu işin esastan halledilebilmesi için, is
tanbul Vali ve Belediye Başkanı, Ofis müdürünü. 
Ofis müfettişlerini, Değirmenciler ve Fırıncı 
Sandikalar Birliği ile Fırıncılar Cemiyeti ve 
işçiler Sendikası mümessillerini davet ederek, 
ekmeklerin bozuk çıkması sebepleri hakkında 
soruşturmalarda bulunmuştur. 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Ne ka-
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dar zamanda bu ıslah edilecek? Lütfen bumi 
söyleyin. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, hatibin sö
zünü kesmeyin. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALlL ÖZYÖRÜK 
(Devamla) — Mâruzâtımı tamamlamadan buğ
rada bir şey ilâve etmekl iğime imkân var mıdır'? 

BAŞKAN — Yalnız soru sahipleri sual so
rabilirler, başka milletvekilleri soramazlar. 
Lütfen devam buyurunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALlL ÖZYÖRÜK 
(Devamla) Bu görüşmelerde Toprak Mahsul
leri Ofisi mümessilleri değirmenlere verilen 
buğdayların iyi vasıfta bulunduğunu, değir
menciler ise Amerika'dan son gelen buğdayla
rın fazla rutubetli ve (tel emir) denilen bir ec
nebi maddeyi muhtevi bulunması dolayısiyle 
unların bozuk çıktığını ileri sürmüşler, fırın
cılar da buğdayın iyi vasıfta olmadığını ve de
ğirmenlerin iyi un çıkarmadılarmı ve ekmek
lerin bu yüzden bozuk olduğunu iddia eylemiş
lerdir. Bunun üzerine Vali ve Belediye Başka
nı; Ofis Müdürü ile İktisat Müdürü, fırıncılar 
ve değirmenciler temsilcilerinden müteşekkil 
bir heyet kurarak bu heyet muvacehesinde mü
hürlü çuvallara ofis buğdayı koydurup bunları 
Mumhane ve Kasımpaşa değirmenlerinde ayrı 
ayrı öğüttürmüş ve elde edilen unlardan yine 
heyet muvacehesinde muhtelif fırınlarda ekmek. 
imaline başlanmıştır. 

Üç gün süren bu tecrübe sonunda bu işte 
ilgili olanlara atıf ve isnadı kabil olan ve bo
zukluğu intaç eden âmillerin ortadan kaldırıl
masına tevessül edilmiştir. 

3. Bu konudaki cezai müeyyideler mesele
sine gelince : Mevzuatımıza göre, halen, Bele
diye, 150 liraya kadar para cezası, on beş güne 
kadar kapatma ve bozuk un ve ekmeklerin mü
saderesi yetkisine sahiptir. 

Tatbikat ve tecrübeler bu müeyyidelerin 
kâfi gelmediğini göstermektedir. Bunların da
ha müessir bir hale getirilmesi düşünülmekte 
ve bu hususta gerekli tetkikat yapılmaktadır. 

Bilhassa büyük şehirlerimizde ekmek me
selesinin cezri şekilde halli, ekmek fabrikala
rının kurulmasına vabeste olduğu mütalâasm-
dayız. Bu işi, malî takati müsait olan belediye
lerimiz yapabileceği gibi, sermaye sahiplerini 
teşvik ve himaye suretiyle de bu maksat temin 
olunabilir. Nitekim, İstanbul'da Sütlüce'de 
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günde 25 bin ekmek çıkarabilen bir fabrika, 
hususi sermaye ile kurulmuş ve faaliyete geç
miştir. ikinci bir fabrika (da Şişli'de inşa ha
lindedir. Bunların sayı ve kapasiteleri ihtiyaca 
kâfi gelecek hadde : çıktığı zaman îstanbul şeh
rinin ekmek dâvasında esaslı adım atılmış ola
caktır. 

îstanbul Vali ve Belediye Başıkanı tarafın
dan gönderilip bugün elime gelen 17.VII.1951 
günlü raporda değirmenler ve fırınlar hakkın
da alındığı ve alınması gerekli olduğu bildiri
len tedbirler hakkında tafsilât mevcut olduğu 
gibi sebze satışı hakkında da izahat vardır. 
Alınması uygun görülen tedbirlerden kanuni 
müeyyideye mukterin olması icap edenler için 
evvelce arzettiğim hususlarla birlikte kül ha
linde tetkik edilerek ekmek ve sebze mesele
lerinin, memleket ihtiyacına uygun şekilde hal
line çalışılaesgîttı hürmetlerimle arzederim. 
Arkadaşım Sayın Füruzan Tekil arzu buyuru-
lurga bu raporun bir örneğini kendilerine tak
dim edebilirim. 

Bu ekmekler nasıl düzelecektir? Hakkında 
müdahaleli soruya gelince : Bilirsiniz ki, îçiş-
lari Bakanlığı doğrudan doğruya bununla ilgi
lenmez. Ancak murakabe hakkı vardır. O mu
rakabe hakkını mahallî belediyeler üzerinde 
tenbihatta ve tebligatta bulunmakla kullanabi-

.lir. Yoksa doğrudan doğruya kendisi icra mev
kiinde değildir. Bunu da istiteaden arz^derteı. 

BAŞKAN — Söz Ticaret Bakanının. 
Oy töpîama muamelesi 'biltmişıtir. 
TİCARET VE EKONOMİ BAKANI MUH
LİS ETE (Ankara) — Muhterem arkadaşlar; 

İstanbul 'da . ekmeklerin bozuk çıkması mevzuu 
eski ve zaman zaman rastlanan dertlerimizdendir. 
İstanbul Belediyesine ait mevzllardan olan ek
mek meselesini kontrol ve yoluna koyma vazifesi, . 
uzun harb yıllarının ortaya koyduğu kötü itiyat
ların tesiri altında bir türlü hallolunamamıştır. 

Bir ucu Ofiste diğer ucu değirmen ve fırında 
bulunan ve ma]î bünyesi itibariyle de çok karı
şık bulunan bu işlerde mevzuu aydınlatmak ve 
belediyeye yardım maksadiyle Haziran ayı içinde 
Bakanlığımız müfettişleri yetkileriyle teçhiz olu
nan iki ayrı kontrol heyeti tertipliyerek istan
bul 'daki fırın ve değirmenleri gece gündüz be
lirsiz saatlerde ve baskın halinde kontrola tâbi 
tutturduk. Bu arada matbuatımızın da .girişilen 
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bu murakabe işinde, alâkalılara yardımcı olmaya 
başlaması şayanı şükran bir işbirliği meydana 
koymuştur. 

Hjjvvelâ şu ciheti arzetmek isterim: Ofisin de
ğirmenlere verdiği buğday paçalının iyi evsafta 
ekmejk vermeye elverişli olduğu değirmenciler, 
fırıncılar, belediye ve Ofisin alâkalıları önünde 
tutul) m numune ve yaptırılan ekmek tecrübele
riyle i sabit olmuştur. 

Şii halde ekmeklerden bâzılarının bozuk olu
şu bit* değirmen veya fırın meselesi haline inki-
lâp ekmektedir. -

Ehasen bu cihet - Ofisçe her değirmene aynı 
paçalın verilmiş olmasına rağmen -ekmeklerin 
semt semt farklı oluşuyla da sabittir. 

Şimdi bu kontrollar ve neticeleri hakkında 
malûmat arzedeyim: 

Ç<!>k geniş belediye hudurları içinde muhtelif 
semtlere dağılmış bulunan yedi değirmen ile 247 
furuıjdan, 

7 Değirmen on defa denetlenmiş, mezkûr 
değirmenlerden Balat, Beşiktaş, Mumhane değir
menlerinde kararname hükümlerine aykırı ola
rak yjiksek kaliteli un imal edildiği ve bu arada 
Ayak^pı değirmeninde kırılan hububatm hemen 
hiç çavdarsız denecek şekilde Ofisçe verilen Ame
rikan I buğdayını ihtiva eylediği ve fabrikada üç 
etiketi altında muhtelif evsafta üç cins un bulun
duğu müşahede olunarak tutulan numuneler tah
lile sevkedilmiş, analize sonunda mezkûr değir
menlerin karar hükümlerine muhalif durumda 
un çelj :tikleri tesbit olunarak değirmenciler Gum-
huriyit savcılığına verilmişlerdir. 

Aynı müddet içinde (195) fırın murakabeye 
tâbi tutularak, bunlardan (12) fırında (384) 
aded doksan tartılı ekmek tesbit edilip belediye 
mevzuatı uyarınca müsadere olunmuş bulunmak
tadır. i 

Bakanlığımız istanbul Belediyesiyle müştere
ken glri$ilen bu kontrol faaliyetiyle yakından 
alâkalinmakta ve işi takip etmektedir. 

Ce|;ai müeyyidelerin bu işleri önlemiye kâfi 
gelip jgelmediği noktasına gelince: 

Bul mevzuu da tetkik etmiş bulunuyoruz. An
cak bfıradaki mühim nokta daha çok müeyyi
delerim şekli ve menşei üzerindedir. Çünki mev
zu o lj:adar cazip bir mahiyet almıştır ki bunu 
önlem^ bakımından yalnız cezai müeyyidelerin 

irilmesinde büyük fayda beklemiyoruz. değişti 
Biz b i mevzuda diğer işlerimizde olduğu gibi 
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daha çok iktisadi müeyyideleri* halletmek isti
yoruz. 

Bir yandan değirmenleri anlayışımıza getir
mek veya olamazsa değirmenlerin işletilmesini 
el« afcnak, 

Diğer taraftan paçalı daha mütecanis hale 
getirm&k üzere silolarda tertibat almak, 

Bu yolda ilk iş olarak îş Bankasına ait Ka
sımpaşa değirmeni ile bir anlaşmaya vardık. 
Haydarpaşa silosunda da paçal işi için tertibat 
alınmasında teşebbüse geçtik. Bu iki yoldaki 
çalışmaları genişletmek ve şümullendirmek üze7 

re Toprak Ofise talimat verdik. 
Mahsul iyi gülünüyor, bu iyilik vaziyeti am

barlarımıza yapılacak teslimatla teeyyüt ettik
çe iktisadi tedbirlerimizi artırarak bu işi daha 
normal bir duruma sokaeağız. Bu son noktada 
Ekim ayı zarfında katî bir neticeye varılabile
ceğini ümit ediyoruz. Asıl mühim olan nokta 
istihsali artırmak suretiyle vaziyete hâkim ol
mak ve bahsettiğim değirmeni ele almak ve ica
bında diğer Kasımpaşa değirmenini ele almak, 
icâbında diğer değirmenlerle bir anlaşmaya va
ramadığımız takdirde Millî Korunma Kanunu 
mucibince el koymaktır. 

Diğeri de, paçalı tanzim etmek için 16 bin 
tonluk Haydarpaşa silosunu da elde etmek su
retiyle bu yoldan yürüyerek bu işi yakın za
manda halledeceğiz. 

Bu yıl mahsul iyice görünüyor. Bu iyilik 
ambarlarımıza tösüm ile teeyyüt ettikçe iktisadi 
tedbirlerle bu işi daha normal bir hale sokaca
ğız. Bu yolda katî bir karara varacağımızı tahmin 
•ediyorum. 

BAŞKAN — Füruzan Tekil buyurun. 
FÜRUZAN TEKÎL (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar; sorumu takdim edeli bir aydan 
fazla geçmiştir. Bu arada İstanbul'daki ekmek 
meselesi şimdilik halkdilmiş gibidir. Demek 
oluyor ki nihayet bir ikaz veya haberalma mü
essesesi olan bu soruya şu anda ihtiyaç kalma-
miştır. .Bu, bakımdan, yani aldıkları tedbirler 
ve bir ıslah neticesini istihsal etmiş olmaları ba
kımından her iki bakana da teşekkürü borç bi
lirim. 

Arkadaşlar; bu gibi meselelerin bir dert ha
lini almaması, yani soysuzlaşmaması için, şüp
hesiz az evvel i^ah edilen palyatif ve plâtonik 
müdahalelerden ziyade zecrî ve reel tedbirler 
almak zaruretindeyiz. Bu tedbîrleri Hükümet-
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ten beklemekteyiz. Hükümetçe düşünüldüğü 
bildirilen formüller bendenizi tatmin etmiştir. 
Bunlar tazimdir arkadaşlar. Zira has ekmek' 
tâbir ve çeşnisi yıllardan beri bu memlekette 
unutulmuştur. Çünkü ekmek bu kanaatkar 
milletin en masum,ihtiyacı, en tabiî hakkıdır. 
Bu haktan asla tegafül edemeyiz. 

Bu kısa mâruzâtımla iktifa ediyorum arka
daşlar. (Bravo sesleri, alkışlar). 

4. — Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocmı'm, 
muhtelif tarihlerde memleketimize iltica edm* 
ler hakkında yapılan muamelelere ve memleks* 
timizde komünistliğin üreme ve yaşamastna âmil 
olanlara dair Başbakanlıktan semsuna Ada* 
let Bakanı Rükneddin tfasuhioğlu'nun sözlü 
cevabı (6/880) 

T. B. M. M. Başkanlığı Yüksek Katma 
Aşağıdaki suallerimin sözlü olarak Başbakan 

tarafından cevaplandırılmasını rica ederim: 
1. Muhtelif tarihlerde memleketimizde si

yasi mültecilik haklarına dayanarak iltica et
miş (156) mülteci 1947 senesinde, milletlerara-
sı hukuk kaidelerine tamamen aykırı olarak 
Sovyet Rusya'ya teslim edildikleri doğru mu
dur? 

2. Facia kurbanlarının sevk şekli de kur
ban gönderilen mabudun usullerine uygun ol
masından ve akıbetlerini görmesinden, teslim 
işinde vazifeli Yedek Subay Posta Müfettişi 
Reşat'ın asabi rahatsızlığa uğradığı ve sinir 
hastanelerinde elyevm tedavi olduğu doğru mu
dur? 

, 3. 1945 te Almanya 'daki öğrencilerimizi 
getiren İsveç bandıralı vaporla (Enver Aııar 
ve Âdem) isminde iki münevver askerî Türk 
mülteci gencin senelerden beri memleketimizde 
tavattun etmiş amea ve teymamm yanından 
alınarak (Ankara'ya gönderiyoruz) diye Komi
ser Muavini Ali Rıza nezaretinde Kars'ta aynı 
mabuda kuarfean sundukları vâki midir? 

4. 1943 - 1944 te Türkiye Komünist Komi
tesi tevkifatı ve takibatı son komite mensupla
rını da temizliyeeek bir duruma geldiği, Münir, 
Cemal, Kitapçı, ibrahim Baştımar komünist 
hücresine tevkif müzekkeresi kesildiği anda il
gili 2 »»maralı askerî mahkemeye (tevkifat ve 
takibatı) durdurunuz emrini kim vermiştir? 
Türkiye Komünist Komitesinin üreme ve yaşa
masına âmil olanları Türkiye Büyük Millet 
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Meclisi huzurunda bilmek istiyorum. Eksiksiz 
tafsilât rica ederim. 

5. 1 ve 3 neü suallerimdeki hâdiseler bir 
anlaşmaya istinat ediyorsa ve dördünücü sua-
limdeki iç idaremize kadar bu gibi koloniyal 
politika ile memleket hesabına ne gibi fayda te
min edilmiştir? 

6. Aynı haleti ruhiye ile komünist elebaşı
ların ihtida ve tövbelerine inanılarak memle
ket iktisadi kanunlarını tanzim edecek makam
lara kadar getirdiği malûmdur. Bu gibi ka
nunların tabiî neticelerinin sağladığı gayri-
meşru menfaatlerle memleketi kemiren komp
loların türediği inkâr edilemez. Her teşebbü
sümüzü sistemli muhtelif veçhe ve sima ile 
baltaladıklarını görmekteyiz. Devlet mekaniz
ması için bu gibi çıban başlarının temizlenme
si hususunda Başbakanlık ne düşünüyor? 

Tekirdağ Milletvekili 
Şevket Mocan" 

ADALET BAKANI RÜKNEDDÎN NASU-
HÎOĞLU (Edirne) — Muhterem arkadaşlar, so
rulan hususla* hakkında Dışişleri, İçişleri ve 
Millî Savunma bakanlıklarından alınan bilgile
re göre : 

İkinci Cihan Harbinin başından itibaren 
memleketimize muhtelif devletler tabiiyetini ha
iz askerî şahıslar iltica etmiş ve bunlar bitaraf 
bir Devlet olmamız itibariyle harbin sonuna in-
tizaren Yozgad'da kurulan kampta enterne edil
mişlerdir. 

23 Şubat 1945 tarihinde Almanya ve Japon
ya'ya karşı harb ilân etmemiz üzerine, mütte
fiklerimiz arasında yer almış bulunan Sovyet 
Rusya kendi tebaasından olan askerî mültecilerin 
iadesini istemiştir. Bunun üzerine Dışişleri Ba
kanlığınca Başbakanlığa yazılan 22 . V . 1945 ta
rihli tezkerede, Almanya ve Japonya ile harb 
hâline geçmemizden sonra memleketimize iltica 
etmiş olan müttefiklerimiz tebaasından asker 
olanların mütekabiliyet şartiyle iadelerinin uy
gun olacağı teklif edilmiştir. Keyfiyet Bakanlar 
Kurulunca incelenerek neticede ittihaz olunan 
Mayıs 1945 gün ve 3/2563 sayılı kararla; «Al
manya veya Japonya veya her ikisi ile harb ha
linde olan devletler uyruğundan memleketimiz
de bulunan mültecilerin yalnız askerlik hizmeti
ne mensup olanlarının mütekabiliyet esası çerçe
vesinde iade edilmeleri» tasvip edilmiştir. Bu 
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kajrar mucibince ve Ankara'daki Sovyet Se
faleti ile mütekabiliyet esasını tesbit eden bir 
npfta teatisi suretiyle (237) Sovyet askerî mül
tecisinden (195) i ilk parti olarak 6 . V I I I . 1945 
tarihinde Tıhmıs kapısından Sovyetlere iade 
edilmiştir. Fakat Sovyetlerin, Rusya'ya iltica 
etiniş olan bir subayımızla iki erimizi, izlerinin 
bulunamadığını beyanla geri vermedikleri ve bu 
suretle mütekabiliyet esasını ihlâl ettikleri ci
hetle, mütebakisinin ve ilk partisinin sevkı esna
sında yolda kaçan birkaç kişinin iadesinden vaz 
geçilmiştir. Bundan sonra Başbakanlığın ten-
siıbiyle Dışişleri, İçişleri ve Millî Savunma ba
kanlıklarının temsilcilerinden kurulan komisyon
ca: tanzim olunan rapor Bakanlar Kurulunun 
1.; I X . 1947 tarihli toplantısında incelenerek, ko
misyon raporuna göre işlem yapılması uygun gö
rülmüş ve böylece Yozgad kampının dağıtılarak 
yurdumuzda kalmayı arzu edenlerden Türk ir-
kııjıdan olanların 'vatandaşlığımıza alınması esa
sı kabul edilmiştir. 

; Enver Anar (Enver Kaziyef) ile Kadri Ba
şaran (Adem Kardeşbeyli) adındaki Kızilordu 
eski subaylarından iki kişinin de Sovyet Rusya'
ya; iade edilen yukarda yazılı (195) kişilik lis
teye dâhil bulundukları anlaşılmıştır. 

'Teslim işinde vazifeli yedek subay posta mü
fettişi Reşad'm asabi rahatsızlığa uğradığı ve 
elyfevm sinir hastanesinde tedavi edilmekte oldu
ğu; hakkında bilgi mevcut değildir. 

i Komünistler hakkında yapılan işlemlere ge
lince: 

; 1944 yılının Mart ayında İstanbul - Ankara 
ve I Karabük'te komünist faaliyeti müşahede-
edilmiş ve Askerî Ceza Kanunu ile Askerî Mu
hakeme Usulü Kanununun bâzı maddelerini de
ğiştiren 3914 ve 3915 sayılı kanunlar gereğince 
bu j nevi suçlardan sanık olanlar hakkında ka
nuni takibata yetkili Ankara Garnizon Komu
tanlığı Adlî Amirliğince işe el konularak hâdise 
ile! alâkalı 72 şahıs hakkında tahkikata girişil
miştir. Yapılan hazırlık ve ilk tahkikat sonunda 
sanıklardan 7 si hakkında muhakemenin men'-
ine: karar verilmiş, geri kalan 65 sanıktan bir 
kısmı, Askerî Ceza Kanununun 58 nci maddesi 
delaletiyle Türk Ceza Kanununun 161 nci mad-
desjine tevfikan cezalandırılmak üzere 5 . X . 
,1944 tarihli son tahkikatın açılması karariyle, 
Komutanlık refakatindeki 2 numaralı Askerî 

'Mahkemeye sevkolunmuşlardır. 
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Sorunun dördüncü maddesinde adları geçen 

üç şahıstan Münir - soyadı Belen olacak - ile 
İbrahim Baştimar - Zeki Baştimar olacak - mez
kûr 65 sanık arasında mahkemeye sevkedilmiş-
lerse de, Cemal Kitapçı'nm adına rastlanama-
mıştır. Sanıklar frakkmda adı geçen askeri mah
kemede ' yapılan duruşma sonunda ittihaz olu
nan 3 . III . 1945 tarihli hükümle; sanıklardan 
33 ünün beraetine ve 32 sinin de mahkûmiyeti
ne karar verilmiştir. Bunlardan, yani mahkûmi
yetlerine karar verilen 32 sanıktan 17 si hak
kındaki hüküm Askerî Yargıtayın 2 . VII . 1945 
tarihli ilâmı ile bozulmuş ise de mahkemeee es
ki bükümde ısrara dair verilen 10 Ekim 1945 
tarihli hüküm kesinleşerek mahkûmlar cezaları
nı tamamen çekmişlerdir. Münir Belen ve Zeki 
Baştimar beraet edenler arasındadır. 

(Tevkifat ve takibatı durdurunuz) tarzın
daki bir emir verildiği hususunda dosyasında 
bir kayda rastlanmamıştır. 

Yalnız tahkikata mevzu olan suçlar hakkın
da hüküm vermeye yetkili Ankara Garnizon 
Komutanlığı Mahkemesinin Adlî Amiri bulunan 
Korgeneral müteveffa Hüseyin Hüsnü Kılkış 
tarafından Ankara ve İstanbul mmtakalarmda 
tahkikata memur edilen askerî yargıca telefon 
edilerek tahkikat ve tevkifatm durdurulması 
için o zamanki Başbakan tarafından emir ve
rildiğini o zamanki Genelkurmay Başkanının 
tebliğ ettiği bildirilerek tahkikat ve tevkifatm 
durdurulduğu ve Karabük bölgesinde tahkikata 
memur edilen Askerî Adlî Yargıca da Adlî 
Âmir Hüseyin Hüsnü Kılkış'm tahkikatı geniş 
tutmanızdan ve fazla miktarda tevkif at yapılma
sından memnun kalmadılar ve bunu hoş görme
diler diye söylendiği ilgili Askerî Adlî yargıç
ların şifahi beyamları cümlesindendir. Komü
nistlik propagandası ve tahrikatı yapmak fiille
rinin takibinde zabıta ve adalet makamları hassa
siyetle hareket etmekte ve failleri hakkında 
süratle takibata geçilmektedir. Bu nevi fiillerin 
ceza müeyyidesini ihtiva eden Türk Ceza Kanu
nunun 141 ve 142 nei maddeleri zaman zaman 
değiştirilerek bu maddelerde yazılı cezalar ar
tırılmış olmakla beraber mezkûr maddelerde 
yeniden tadilât icrasına lüzum görülmüş ve bu 
hususta tanzim -ve teklif olunan kanun tasarısı 
Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunca in
celenerek kabul edilmiştir. 

Tasarı Kamutaya arzedilmek üzeredir. 
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Mâruzâtım bundan ibarettir. 
ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Muhterem 

arkadaşlarım, huzurunuza getirdiğim vakıalar 
geçmiş zamanda olmuş bi tmişi basit hâdiseler 
değiidir. -Tahribatı bugün de devam etmekte 
olan tarihî mesuliyetlerdir ki, onları 9 ncü Bü
yük Millet Meclisinin huzuruna getirmemek, ta
rihe karşı bir suç olurdu; onun için getirdim. 
(Doğru sesleri) Ancak hâdiseler, Adalet Baka
nının izahları gibi cereyan etmemiştir. Beni en 
çok müteessir eden nokta da budur. 

Arkadaşlar, Bakanlık mesuliyetini verdiği
miz bir arkadaş, eski devir mesullerinin cürüm
lerini. kapatmak için hazırlanmış dokümanları 
toplıyarak, sanki kendisi de o devrin Bakanı 
imiş gibi, o zamanın cürüm avukatlığını yapı
yorlar. Çok ehemmiyetli suallerin mücrimlerinin 
adetâ beraetine talip oluyorlar. Netice itibariyle 
bu tarihî mesuliyetler kayboluyor. Istırabım 
bundandır. 

Hayatı tesmiyemizde çok ehemmiyetli sual
lerimiz oldu. Fakat ne yapalım ki, buna cevap 
veren arkadaşlar tamamiyle o devrin avukatı 
gibi konuşarak bunların beraeti cihetine gitti
ler. 

Hiçbir zaman, izah ettikleri gibi, enterne 
edilmiş askerler değildir. Bir lahza bunun üze
rinde durmanızı rica ediyorum: Bunlar askerî, 
enterne edilmiş, insanlar mıdır, yoksa siyasi 
mülteci midirler? Askerî mülteci diye, bizim 
bildiğimize göre, ya tayyaresi bozulup düşen 
yahut bir müsademede bizim hudutların içerisine 
girmeye mecbur olan askerî idarece enterne 
edilmiş insanlara denir. Fakat bir âkideden 
canını kurtarıp da hudutlarımıza iltica eden in
sanlara ancak siyasi mülteci denir. Bunların 
içerisinde bizim memleketimizle hiç alâkası ol
madığı halde Fransa'daki kamplardan alınıp 
götürülürken Arnavutköy açıklarında gemiler
den canları pahasına denize atlayıp balıkçıları
mız tarafından kurtarılarak bize iltica edenler
de vardır. Bunlar siyasi mülteci değil midirler? 

Muhterem arkadaşım, Enver ve Adem ismin
de iki azeri münevverden bahsettiler. Bunlar 
çok yakından tanıdığımız Konya Milletvekili 
Ziyat Beyin kayın biraderleridir. Çok evvel Rus 
ordusunda subaylık etmişler, fakat milliyetleri
ni. unutmamışlar, o akideleri kabul etmiyerek 
Almanyaya kaçmış-ar, orada uzun müddet bu
lunmuşlardır. Sonra memleketimize gelerek hem^ 
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şîrelerinin yanma, Ziyat Beyin hareminin ya
nma sığınmışlardır. Fakat yüz kızartacak bir 
hal olarak bunlar bir gün evden alınarak, An
kara'ya göndereceğiz diye, 'Komiser Ali Riza re
fakatinde hududa götürülmüşler, ayni mabuda 
kurban sunulmuşlardır. Bu, milletin tarihinde 
bir tek mülteci îsveç Kralı Şarl için harbetmiş şe
refli hâdiseler çoktur; fakat siyasi mültecileri bir 
mabuda kurban sunar gibi sunmaya götüren yüz 
kızartıcı, gönül parçalayıcı, hicabaver bir hâdise 
daha yoktur. (Bravo sesleri). 

tbnisuud mutavaat etmedi, mültecileri ver
medi, fakat bizdeki bir devrin adamları bizim 
tarihimize bu lekeyi yazdılar, mültecileri iade et
tiler arkadaşlar (Doğru sesleri) 

Arkadaşım Konya Milletvekili Ziyat, hâdiseyi 
ikmal ederek bu tarihî lekeyi, o devrin plâğı gi
bi tekrarlıyan Bakanlığın izahatı çerçevesinden 
çıkaracak, 9 ncu Büyük Millet Meclisinin tarihi
ne mufassalan geçirmek üzere, benden sonra ken
di sualiyle huzurunuza gelecektir. 

Haydi bunları bir tarafa bırakalım. îç poli
tikaya ait işlerde bugün köprü başında duran 
aziz milletimizin maazallas altı aylık bir istilâ 
ile bir daha doğmamak üzere Türk Güneşini ba
tıracak tehlikenin vatan haini öncülerine ait ic
raatımızda «Komünist, tevkifat, ve tatbikatını» 
durdurunuz, diye emir verenler tarih nazarında 
ne cevap verebilirler?. Bu o kadar derin bir yara
dır ki, dün ile bugünün politika veçhe ve zihniye
tinin tesbitidir ve tarihî suçların içtimai tahriba
tı bugün devam etmektedir. Bugün karşılaştığı
mız bütün üzüntüler, tamirine uğraştığımız tah
ribat, iktisadi perişaniyet yaratan kanunlar .n acı
ları, hülâsa tarihî vazifemizde bütün zorlukları 
yaratan âmiller dünkü serfüru politika ve zihni
yetinde bulabiliriz. Bugün vatanın mâruz bulun
duğu komünizm belâsını, ticani, irticai hortla
malarının sebeplerini dünün serfüru politikacı
larından arıyabiliriz. (Bravo sesleri) 

Arkadaşlarım, bu iddialarım kabili ret ve in
kâr değildir. Memleket hesabına da hiçbir fayda 
temin edilmemiştir. Çünkü serfüru eden baş is
tikrahtan başka bir netice alamaz. 

Arkadaşlarım, üç aydanberi sizinle konuşmak 
hasreti ile çırpmıyorum. * 

işin aci ve komik tarafları; dünkü bu tahriba
tın mesulleri bir sene içinde muazzam bir hokka
bazlığa bugün bir müddei vaziyetinde, tahribata 
uğramış sahalarda niçin kervansaraylar kurma 
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mucizesini göstermiyoruz diye bizi itham edi
yorlar. (Alkışlar). İçim buna yanıyor arkadaş
la^. En ağır başlıları bir hoca efendi. (Kim bu 
hojca, hangi hoca sesleri). Bizlere Musoli'ninin aki-
bejtini hatırlatıyor. Ramazan başına vurmuş ola-
cajk:. Apıkoğlu sucuğumuyuz .ki tepe taklak asıl
makla tehdit ediliyoruz? Arkadaşlar, galiba hoca 
efendi bizi ramazaniyelik hevenk zannediyor. 

i Tekirdağ mmtakamdır, orada bir gaasıp 
300 000 liralık bir sinema binasını içindeki her 
şeyiyle beraber 300 liraya mülk edindikten sonra 
ya[km zamanda o sinema içinde bu yüksek heye
timizi tehdit -ettî  Divanı Âliden bahsetti. Aeaba 

arkadaşlarım, Divanı Âliye, bu tarihi, rhkâri ka
bil olmıyan, memleket çapında, yurdu bir Rus 
vilâyeti gibi düşmana serfüru etmiş gösteren 
suçlular mı gider, yoksa büyük bir teceddüt gay
reti ile bizim gibi o tahribattan memleketi kur-
tajrmaya uğraşanlar mı gider? 

I Muhterem arkadaşlarım, sözümün daha tafsi
lâtlı kısmını, Nâzım Hikmetin firarı hakkındaki 
söjzlü sorumun görüşülmesi oturumuna bırakıyo
rum. Çünkü o sualim de bu sualimin bir mütemr 
miminden başka birşey değildir. Yalnız temen
nan, Temyiz Mahkemesi avukatı gibi müdafaa 
şejklinde cevap verümemesidir. Onun da ne derin 
y^ıra olduğunu izah edeceğim. O ibret dersinden 
ibret alarak fiilî cezri kararla mevcut noksanları 
ife[mal etmiş bir şekilde buraya gelmelerini şim
diden rica ediyorum. (Soldan bravo sesleri al
kışlar) . 

I ADALET BAKANI RÜKNEDDÎN NASU-
HfOĞrLU (Edirne) —• Muhterem arkadaşlarım, Te
kirdağ Milletvekilinin konuşma tarzındaki husu
siyeti bilirim. Bendenizin burada vâki olan su
ale cevap verirken istinad etmiş olduğm dokü
manlar şüphesiz ki bizim zamanımızdan evvel 
cereyan eden bir devrin mevcut dosyalarıdır. Bu
rada eğer yüksek huzurunuzda yapmış olduğumuz 
tahkikatın netieesi böyle olmuştur, diye bir hü
küm verecek vaziyette konuşmuş olsaydım o vakit 
s&bık idarenin bir avukatı gibi konuşmuş olur
dum. Fakat mesele sual müessesesinin mânası 
d]âhilinde elimizdeki resmî dokümanların resmî 
ifadesi içinde kalarak bunu söylemektir. Nite
kim mâruzâtımın başında şu şu şu vekâletten 
almış olduğum malûmata istinaden arzediyo-
ram, diye elimizdeki dosyaların yerini de gös-
tjemıiş bulunuyorum. Bu itibarla sual soran 
zatin bu inceliğe dikkat etmesini bizzat kendi-
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lerinden rica ederim. Burada sabık idarenin 
ne avukatı vardır, ne de onun propagandasını 
yapan insan vardır. 

Arkadaşlar, Yüksek Meclise hiçbir hakikat 
örtülerek gösterilemez. Hiçbir vaka ve bir ha
kikat örtbas edilerek buraya getirilemez. Niçin 
örtbas edeceğiz, ne var ki örtbas edeceğiz? Bi
zim icraatımız olsaydı belki onun avukatlığını 
yapmak ve örtbas etmek ithamı olabilirdi. 
(Bravo sesleri) Fakat kendi içinde bulunma
dığımız bir devrin avukatlığını yapmaya ne 
lüzum ve ne de sebep vardır ki, Şevket Mocan 
mütemadiyen bize ihtar ediyor? Arzediyorum 

»bununla iyi bir harekette bulunmadı arkadaş
lar. Burada yapılan müzakereler umuini efkâr 
üzerinde açılmış müzakerelerdir. Eğer bü mü
zakereler neticesinde yeniden bir tahkikata 
lüzum.görülürse böyle bir tahkikat yapılabilir. 
Fakat hiçbir vakit sual müessesesi kendi hudut 
ve resmiyetini aşarak başka bir şekilde ifade 
de bulunamaz. Hakikat budur? Yine tekrar 
ediyorum, eğer mevzu bir tahkikat mevzuu ise 
o da ileride belki düşünülebilir. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Açık oyların neticesini arzedi

yorum : 
Sivas Kongresince seçilen Temsil Heyeti 

Üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Birinci Döneminde bulunan üyelere vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması hakkındaki 
Kanunun dördüncü maddesinin değiştirilme
sine dair olna Kanun teklifine verilen oy sayısı 
(280) dir. (266) kabul, ret (11), çekinser (3) 
tûf. Binaenaleyh bu teklif 266 reyle Kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

.Vergi Usul Kanununun bâzı maddeleriyle 
Kanuna bağlı cetvelde. değişdkİîfe . yapılmasına 
ve bu Kanuna bâzı maddeler ve fıkralar ^eklen
mesine dair olan Kanun tasarısına verilen oy
ların sayısı (261).dir. Kabul 235, ret (23), ç> 
kinser (3) tür. Binaenaleyh tasarının Kanun-
luğu 235 reyle kabul edilmiştir. 

•5, — Konya Milletvekili Murad Âli Ülgen'-
in, kız öğrenci sayısının tahdidi kararı hak
kında Ulus Gazetinde intişar eden yazının ha-
Mkata uygun olup olmadığınım açıklanmasına 
dair sorusu ve-Milli Eğitim Bakanı Tevfik İle
ri'ninsözlü cevabı (6/387) 

7.196İ Ö : 1 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ulus Gazetesinin 28 Haziran 1951 tarihli 
nüshasında «Nazi usullerine doğru mu başliği 
altınd*: Millî Eğitim Bakanlığı sistem değişti
riyor » yazıda kız öğrenci sayısının tahdidi 
kararı, kadın öğretmen kullanmaktan vaz geç
mek veya yavaş yavaş kız öğretmen okullarını 
kaldırmak yolunda bir adım atıldığına dair 
mütalâa ileri sürülmektedir. 

Bunun hakikate uygun olup olmadığının, 
Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak 
açıklanmasını saygılarımla rica ederim. 

Konya Milletvekili 
^ Murad Âli Ülgen 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TEVFÎK ÎLERÎ 
(Samun) — Maarif meselelerine göstermiş oldu
ğu hassasiyetten ve bana burada bu izahatı 
vermek imkânını ihdas etmiş olmasından dolayı 
milletvekili arkadaşıma bilhassa teşekkür ede
rim. 

Mâruzâtıma başlamadan evvel bir noktaya 
kısaca işaret edeceğim. 

Biz gökten zembille inmiş ve bu millet için 
nur ve rahmet olduğuna inanan ve lâyuhtî ol
duğunu sanan insanlardan değiliz; (Bravo ses
leri). Bizim tek şerefimiz ve şerefimiz olduğu 
kadar tek kuvvetimiz vatandaşların reyi ile ve 
onların gösterdikleri itimatla seçim sandığın
dan çıkmış vatandaşlar olmamızdır ve bu, böy* 
le devam edecektir. (Bravo sesleri, alkışlar). -

Biz milletvekili olarak dahi büyük vebal 
altında bulunan insanlarız. Hiç unutmuyorum 
ve hi|Ş unutmıyacağım, seçim propagandaları 
esnasında şahsen şu sözü çok söyledim: «Mil
letvekilliği ateşten gömlektir, küllanamazsa ya
kar insanı» diye; Bu kanaatim berdevamdır. 
üstelik bir yandan millete verilen sözlerle ve
bal altına girmiş insan ve ayrıca bu Büyük 
Meclisin itimadiyle vazife almış mesul bir in
san olarak vebalimiz ağırlaşmıştır. IJiz bu ve
bal altından nasıl çıkacağız? Bizi sigorta eden, 
bize bir parça ferahlık veren, bizi yanlışlıklar
dan, kötülüklerden, hatalardan siyanet edecek 
tek şey, Büyük Millet Meclisinin yüksek mura
kabesi, tenkidi ve bilhassa muhalefetin tenkidi 
olacaktır. Ben böyle bir murakabe ve tenkid 
olmadan senelerce bu büyük mesuliyeti taşı
yanlara sadece şaşmıyorum, sadece hayret etmi
yorum, acıyorum da. 
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Tek^âigMUb&k; Myltk ^mkM^m^; ten-

M&lerinMir, biz- bu mürakı&ij^ ıia^tıiKz, biz 
h'atadfen «alim iüsanlar değiliz. Bizâm yapmı-
yaeâgfmiBi «ö(yiedi#iöiiz, korkusuz söyiediği-
tfcli |«y, ««ife^teal^, «^ ip^ t i r^ «oikaailfar. 
¥«ks&'*İa 0>wim Islöır d^bt$£.. »(fiıfefe -«as-
lgrj>. J|te ^möM^inâü fei feiş fea*ah fesr yok 
gittiğimi? zaman Mel bü hafcaia >©ldtm d<*ğru 
yola sevkedecek muhalefeti, nlteet ©lârak mîn-

/aftftgrfctfatt- ederim, Bu muiiflîşfet, bu tehkid 
#ğer biiteı arkaâaşlinmaz atfasindah gelirse, 
bize doğru yolu gösteren şskadaş -.-elini hür-
mgti© Mk*W ye: 4çaJ|>imize basarız. Bize doğru 
yolu gösteren bu el muhalefet arkadaşlarımız
dan gelirse biz de o eli öper başımıza koyarız. 
Âî-ria5 maMesdnşâşttgımTZ zaman büze döğVıi yo
lu $ÖSte*eöek t> eli fmig1Me^lka%r-%âlâ görme
dik. AnhV bekîî^öruz W bel^iyeceglz. Biz fazla 
bir! şey bekl^lyttrttfc' iırMÖttşlar. Yalnız sÖyle-
^ İ m î z ^ ş e ^ e n ^ z i Pestil ekinler, »y^ıgiriiız 
işlerden bizi muahaza etsinler. Ama ben söyîe-
me'dî§im bir öögöen 5feİ«yi «ztih mm ««alaza 
edilirsem, söylemediğim bif *#$£ Uttuk Otlu İEfftat 
edilerek tekzip edilene itödar yaktı olan bu 
ifaaîar «gerine felsalar kurulursa, fczu» uaun 
tenkidier ve* tahHi&r yj#thfesa? ben ae yaıpaıâm, 
Bir misal Yesre^eğim: Beft mısaftf Vekili olarak 
üniversitelere v4 m f̂cfcfiplefiö Mr tamim yakmı
şım jı k&tsipa&elerde ae r fcadâr IRtis ©seri *»atea 
he$$iı*i ıkaMırin ftemtfâm. Bu&u gröür tepmez 
hayrjat eltim. As©abamaSumi iri*biy#tte b§yle 
hu? emir çîkhıış tflabSir fmi? f^gyısl^ivı geddi
ler; baktık ki rhoyle bar şey yoktur* betaim Sama
nımda. Muhterem selefim Atöi Başm-an z&ma-
riffiâa müfcdut% * <$ ta-tto işomösifelMk propa
gandacı yapaft Ve Besiliye ^eîşa^til^e^ gigli 
okrak verilmiş ok» birryafıya iı0n&d$R ylapıİ* 
mış bâr timim, bu gibi eSwrlerinf>b»tüpWıeiefeden 
çîkaüJl&«Mınıİster zaman farefli Mr vaaife bili
rim (rBrftvo «BsAeısi) 

Rektöre Wi4îmettim* 'ilöyJs Mr $öy yok 
dedi, b i r i d i r ^eti!*İ?y«^5dl^fef/^8i|a«^ defler. 
Fakat ai*ttda^lflr, tfckzâp ^dife#e*td»î* 'gaze
teler,' güttösî %k»a ıttühârrir4e$i f ftü^ çizdi, 

meK yâsafe;./ W®M^>BMM&*dtö$fczbm"ht^ 
Mu ftttifrezzöte deplmı, bteİttf faz&Ötimiz, hata
mıza atfkfUğımız tiammi dMme^ifb&teimiz Ve ka-
)mk ettasçAâdit. ¥apılmanıi9 bjr ' i ^ ban© mal-
ederek milletin kalbine zeWfe • «katım, milleti 

t. mı ovı 
I 

ker1*tföfmi id'a>e edenlerden soğutmak için yapı
la* - forâhfllef £t ve neşriyatın vatanperver bir 
muhalefet olabileceğine inanmıyorum. Af buyibr-
sıtfiter (Bravo sesleri) 

Eçt-e fcagim huturunuza g&krn îae^le beyj* 
ibir'ıhelseleldir. Ne ^a^albiliriz? J&mr ya» Hu-
-d!Üt*ı>̂ «feâr Mmyet var. Ne yapaibÜirk? Hi#ir 
W|yi¥Pfc»am ye hi^irşey yapmıyseöğım. Ya-
p-aaSftğtm'bktek'fey far: 0 da yalanı ve iftirayı 
.göfljiMiği&ı ye^de bu milbarek kürsüdsein azk mil
letli C u r a n d a biitüa vataödafkr ve -efkârı 
umiiafliyrçıyB* Jbu yalf^ad^, iftiradır, diyerek or-
t&yn dölekt i r . 

1011» giaetelsi biri, f$-Hia«iraaida, biri de 28 
Halîirai«ia4ıu mfeseley* -temas iad«n iki yası yaz
dı. 23 Haziranda yasılan-yazıyı okuyuhca ar-
kftdj& ş̂rsânla görö^âm, iğin maiyetini bir de-
hfc ı^flzden geçîtdite ve • ̂ ok ^^h l^ Mr' y«zj old ı̂-
#uu«' ̂ ı j i r a k ke«dfi»î*ini ika ŝ! «deeek malûma
tı gazetelerine gönderdik. <îerek ültts ^eıgferek-
m j5a€er fkenditorfee *et$iğ3miz bu matâma*tı 
3 ^ 1 ^ ? . Ba«ft ş&yliy&n aıfea^aşa atfeaı söylü-
yoriım, ki Ulus ga$e$âgö 'kel<di$inie vefilen mftlû-
mattan dolayı te|e^kw-etm% ve bizi ik^-etMniz 
deraiş^. ^3 4«U 33 e (beş gün geçpor, bir de 
gazeteyi elimize alıyoruz ki; Millî Eğitim siste
k i i İlişiyor» nazizme mi gidiliyor? I&z öğrenmen 
ok^Jlaçı Jsaİdır-ihyor, şu okıyor, bu oluyor, diye 
yazjlar var. 

ijâmdi sevaplarımı arzetmeden evv^l Ulus ga-
zetefsin^n yazdıklarını bir hülâsa ile izafe etmek 
istediklerini -kısa rwHlarla huzurunu-zda arzode-
ı?eğüm. Evvelâ suçumuzun ne okluğunu ara»de-
yimi ondan aoaı» müdafaamıza'geçeyiuı. öğret
men] okullarına alınacak -talebe-kız ve ejkek di
ye ikiye ayrılmış, biz böyle yapmışız. Eskiden 
hiçMf süette kiz ve erkek tefriki yapılmamak
ta, Mananda mîirv f̂fak oîMa dereceli nazarı iti-
lÖâr4 aîlMaktâj^nış. kadrolar te^bit edilirken 
kiz" İâe^hii e r k İ ahdinden az tuimuşüz. Mese
lâ Gazi *Teıföiye',ye m efkeğe mukabil 36 kız al-
m^^ararVerlnişiz. ttikfeek öğretmen Okulu
na İ4 erkeğe mıiMin1 &'kız, iBcöğretmen okulla-
rınaj 500 erkeğe mukabil 100 kız almaya karar 
ve¥lj ilş*z.' ?ÎC%* eı^tMİetînie de f 00 ^rlkeğe mu-
k ^ l 'Sörmne Mıf ta-lMbiriin-a^ 
Htâyİi <ly^PÎar v^'btf^ll^Mâr-^öfNdur. Vedi-
ftmştâ,-f8İete> sâ^S^e^iİMM4eVbt^leT^ 

•, &. fca**«îar'4italı l^%erî g$âi|üi Mş-
lang|eıdır. Bu kararliftİftiz; îUjöfetlkA kâdin 

- m 
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öğratmsn kmllaıiûiüktau vazgeçomk. ve yava§ ya
vaş kuz öğretmen, okullarını kapamak m&aaswıı 
tazamanun ediyormuş. 

înkilâptan sonra değil, Meşrutiyetten, beri 
kız ve, erk«k okulları nyüsavâ tu^utoaıuş, ve her 
iki cinsten, aynı miktarda öğren$i4 a^nmasm$ ça
lışılmış» kız öğrenci sayasını azal£»a«k is$ niçjfrk 
zaman, arzu edilmemiş» Garp nve^plefeÜerinin 
»hiçbirisinde böyle bir tahdit yokmuş yalnız 1934 
ten itibaren Nazi Alnıanya'sında, kız, ö^enei 
namzetlerinin sayısı tahdit edilmiş ve azaltılmış, 
Beden Terbiyesi Yüksek Okuruna bu sene kız 
talebe. alınmaması, da, kız okullarından beden ter
biyesi derslerinin kaldırılmasına alâmetmiş ve es
ki bir. terbiyeci kendilerine şunlaçı söylemiş: Mil
lî Eşitim Bakanlığı sistem değiştirdi, bir Ahlâk 
Kongresi topladı ve bu acaip sisteme el kaldıra
cak kimseleri bu kongreye çağırdı.» 

. İsnat ve iddia budur. Vatandaşın önüne arze-
dilen rakamlar, malûmat ve hükümler bunlardan 
ibarettir. 

Sözüme, belki en son söylenmesi ieabeden bir 
cümle ile, başl yacağım : 

Muhterem arkadaşlar, Ulus Gazetesinin bu 
yazısındaki ruh ve mânâ tamamen yalana daya
nır ve bize izafe edilmek istemen sıfat da tama
men iftiradan ibarettir. 

Şimdj nazarı dikkatinize aırzedeeeğlm rakam
ların belâgati benim bu iddiamm doğruluğunu 
ispat edecektir. Ne diyor Ulus?. Eskiden kız ve 
erkek öğretmen okutyarı birdi, aynı sayıda tale
be alınırdı, diyor. 10 senelik durumu arzedeyim 
arkadaşları •: Bu memlekette 1940, - 1,941 yılında 
11. tang öğretmen okulu vardır. 6 sı erkek, 5 i kız 
öğretmen, okulu idi. Rakamlar yavaş yavaş teha-
lü£ ettikten sonra bilhassa meşhur 46 yılından 
sonra, 1949 - 1950 yılında, 11 öğretmen okulu 8 
e iniyor. Bunun 6 tanesi erkek, iki tanesi kız öğ

retmen. okulu olarak. (Gülüşmeler) 1.941 senesinde; 
5 adeçi olan, kız öğretmen okulu 1950 yılında, ya
ni iktidarlarının, son senesinde büyük bir budama 
geçirerek, 2 tane kız öğretmen okuluna inkilâbedi-
yor. Bîz geçen sene, evvelce kapatılan öğretmen 
okullarından 2 tanesini yeniden ihdas ettik. Sekiz 
erkek öğretmen okulu ve iki kız. Öğretmen okulu 
haline getirdik, elbetteki biz mevcut erkek ve kız 
öğretmen okullarnın sayısiyle mütenasip kız ve 
erkek öğrenci alabilirdik. Bundan fazlasını ala
mazdık. Binaenaleyh bu noktaya kısaca temas et
mek, isterim : İddianın büyük kısmı burada, te

merküz, ediyor, bize isnat edilen şey, kız öğretmen 
okulunun kapanmasıdır. Bu tamamen yalandır. 
Ben kendilerine kışac^şuniu hatırlamayım : Bütün 
öğretB^palerm içlerini sızla-ta% İstanbul, Bursa 
ve l^oir 'deki kızj öğretmenokulları bizim zama
nımızda ,mr yoksft, kej ı# ik tâ te la% ^njanjftda 
mı kaRanmıştart 

TaJıebej sayışına gelince ark%da§lar; biz bu se
ne 500, erkeğe mukabil 100 kız talebe alıyoruz, 
1949 - 1950 senesinde, ikt?d,^l%rınan son senesin
de, onlar 53Ş erkek talebeye, mukabil 100 kız ta
lebe ahşaı^ftrî B^z,5QPe^kek talebeye nmkabil 100 
kız talebe almışız. 

Şu. cihete; bi^aş^a temas edeyim, : kadın öğ-
re*j;m$n,, e^kejk ögretnjijE^ mje^lsşj uzun uzun mü
nakaşa ediebitir ama bizim müsaadelerimize ve 
B$k##l^n, npk^innşz|,rıga göre bilhassa ilköğ-
r ^ ^ ^ k f d f l \ a ^ t m ^ ı l ş r ^ ^ çok büy«ky isiüUr 

H%t$|̂  bunjan bir ay evvel vekâlette yaptı
ğımız bir Muallim Mektebi Müdürleri toplantı
sında, al^iiğnni2 karara, dayanarak, belki de bu 
sene veya;y^k-ın birzam^nd» Edirne'de tekrar 
kız öğretmen.okulun^ açacağa.. Köy Enstitüle
rinden Bjşşik Ipüzü, ve dşiz, ispj> KızıİGuUu'daki; 
gibj birer kız en$#üsü hal in^ g e r m e y i derpiş 
etmekteyiz. Bunlar kadan öğretmenlerden istifa
de ettiğimizin, ve onlara yê niî hizmetler vermek 
istediğimizin biiyük tyir- derilidir. 

K^y> Enştitülerme gelelim; kız talebe sayısı
nın azlığı ileri sürülerek «Nazi sistemine gidili
yor» denilmektedir. ^gy ; Enstitülerinin 10 sene
lik rakamlarını huzurunuzda arzetmek istiyo-
ruıın 1940^1941 de 2480. J r k e ğ £ m u k a ^ $4$ kız, 
1941-1942 dç 2İ93 erkek, 277 kız; 1942-1943 de 
3302 erkek 373 kız, nihayet 1949-1950 de 3754 
erkek 164 kız talebe alınmıştır. En son 247.0 ta
lebeye mnkabil 14$, talebe almıyor, bu yıl ise kız 
talebenin, az ahnmasi:şundan ileri gelmektedir: 
Bütün, kız talebeleri enstitülerden ayırarak İz
mir,'in. Kız;ilçujllu^un4a müstakil: bir kız enstitü
sü meydana getirdik. 21 tane köy enşjâtüfünjin 
20 tanefûf erkek, bir tanesi kız^r* Elbetteki bu 
okullara öğrenci alıkken. 2.0. tanesi için erkek 
ve bir taneşi iç i^ d^ fez.öğrie|jçi almamaktır. Ev
velce de, a rk t iğ im, g^b î; ikj} köy enstitüsünün, 
bilhassa, B o ğ u ^ a ^ i ^z r , çocuklarımızın girmele
rine ve hizmeti etmelerine imkân vermek için, 
kır: muallim- mektepleri- haline getirmek maksa-, 
eliyle, hey&tjşr ha inde malıallind« tetkikler ya-
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pıyoruz ve bunlar müsaitse bu hale getireceğiz. 

Rakamlar bunlardır. 
î Şimdi Yüksek Muallim mektepleri ve Ter

biye Enstitülerine geliyorum. Yüksek Muallim 
möktebi ve istanbul'daki Terbiye Enstitüsü ile 
Ankara ?daki Gazi Eğitim Enstitüsüne talebe 
veren müesseseler liseler, öğretmen okulları ve 
bir de köy enstitüleridir. 10 yıl zarfında bu mü
esseselere kaynak ve mahreç olan mekteplerden 
çıkan talebe sayısının 7659 tanesi erkek, 1874 ta
nesi kızdır. Elbetteki alış az çok bu kız-erkek 
mezun sayılariyle mütenasip olacaktır. Bugüne 
kadar böyle olagelmiştir. 

Elimde muhtelif nispetler vardır. Kız tale
benin erkek talebeye nispeti % 30-70 tehalüî et
mektedir. Meselâ 1946-1947 yılında bu müessese
lere alman kız - erkek talebe nispeti en düşük 
nispet olarak % 30 dur. Bu yıl bu müesseselere 
aldığımız kız talebenin erkek talebeye nispeti 
ise ı% 38,5 dir:TBir noktaya bilhassa temas ede
ceğim: Bugüne kadar Gazi Terbiye Enstitüsü 
Pedagoji bölümüne hiç kız talebe alınmamış, bü
yük bir taassup gösterilerek Maarif Müfettişi 
yetiştiren bu bölüme hiç kız talebe alınmamış. 
ilk defa bu müesseseye bu sene 3 tane kız talebe 
almak ve kızlarımızın bu sahada da çalışmaları
na imkân vermek şerefi bize aittir. (Alkışlar). 

Beden Terbiyesi okuluna hiç kız talebe alın
mamış, bu da kız okullarında beden terbiyesi 
dersinin kalkacağına alâmetırîiş. Hayır. Eskiden 
ne almıyormuş? 1940 - 1941 de 22 erkek, 10 kız 
talebe alınmış. Sonraki yıllarda; 18 erkek'7 kız. 
20 erkek, 6 kız!. 14 erkek, 5 kız alınmıştır. 

Arkadaşlar; bizim prensibimiz şudur: imkân 
buldukça kadın beden terbiyesi öğretmenlerini 
kız okullarına vermek ve erkek beden terbiyesi 
öğretmenlerini de erkek okullarına vermek. (Sol
dan alkışlar). Biz bu karan aldıktan sonra eli
mizdeki kadın beden terbiyesi öğretmenlerinin 
sayısı bu yıl için, bir dahaki yıl için kâfi ise 
Ulus Gazetesi, beğenir mi, beğenmez mi diye dü
şünerek zoraki kız talebe mi olacağım? (Soldan, 
alkışlar). Şu sözü söylerken Erzurum Milletve
kili Bahadır Dülger gözümün önüne geldi. Şark
ta bir kız beden terbiyesi öğretmeninin kendisi
ne yazmış olduğu bir mektubu hatırladım. Biz 
bunlar üzerinde hassas bulunuyoruz. Kiz öğret
meni kız mektebine vermek, ekserisi erkekse ve 
imkân yoksa erkek vermek, ekserisi kız ise, kız 
öğretmen vermek prensibine sadık kalacağız ye 

bu ihtiyaca cevap verecek şekilde talebe alaca
ğız. Ne lazımsa onu alacağız. (Bravo sesleri).; 

Şu ahlâk Kongresine de kısaca temas edeyim: 
Arkadaşlar, bir kere Millî Eğitim Bakanlığı ola
rak Ahlâk Kongresini toplamadık. Türkiye öğ
retmen dernekleri Millî Birliği bizden maddi yar-
dun görerek bir Ahlâk Terbiyesi Kongresi akdet
ti. Mukarrerat elimizdedir, işimize ve memleke
tin hayrına olan ne varsa alıp tatbika çalışaca
ğız. Bu kongrenin, yaramıyanlarını bir tarafa bı
rakacağız. Bu kongrenin iyi ve kötü herşeyi, şe
refi \ Öğretmenler Derneği Millî Fedarasyönuna 
aitti;:. Hele bu kongreye gelenlerin bizim istedi
ğimin sisteme parmak kaldıracak olanlar oldu-
ğmrş söyliyen terbiyeci kimdi böyle yersiz bir 
isnat ve hakaretten mütevellit hususatı ben ce-
vaplandırmıyacağım, buna öğretmenler Derneği 
Millîl Federasyonu icabeden. cevabı verir. 

Bakanlığımız sistem değiştiriyormuş, bu sis
tem gerilikten mütevellitmiş, bunu kim söylü
yor? Bâzı terbiyeciler, eski bir terbiyeci kimmiş 
bu? 

, Eğer terbiyeci dedikleri insanlar, hizmetin
den ; memnun kalmadığınız ve teslim aldığımız 
müessesenin birçok aksaklıklarından mesul olan 
ve kendisini yakınımızdan uzaklaştırdığımız 
insanlar değilse kim bu terbiyeci? Eğer bu ter
biyeci ve terbiyecilerde zerre kadar terbiyeden 
nasip varsa ve medenî cesaret varsa, hürriye
tin hudutsuz olduğu bu devirde; işte gazeteler, 
işte Ulus Gazetesi, açık olarak yazsınlar, çiz
sinler, tenkid etsinler, hepsi ile münakaşaya, mü-
cadeîsye hazırız arkadaşlar. (Soldan bravo 
sesleri, alkışlar). Yoksa muhabirlerin kulakla
rına dedikodu fısıldayan bu terbiyecilerden bu 
memleketin istifadesine ne mahal ve ne de lü
zum kalmamıştır arkadaşlar. (Soldan bravo ses
leri, alkışlar). 

Siiıtem değiştiriyormuşuz. Sistem değiştir
mek için bir sistem mevcut olması lâzımdır. 

Arkadaşlar, ben bütün açıklığı ile ifade 
ederiı|ı ki; biz dünden bu yana maarifte bir 
sistemj devralmadık. Maarifi biz bir sistemsiz
likler manzumesi olarak devraldık. Binaenaleyh 
bir sistem değiştirme mevzubahis değildir. An
cak memleketin bütün ihtiyaçlarına cevap vere
cek bijr sistem kurmak pahis mevzuudur ve biz 
bunun üzerindeyiz. Yok illâ bir sistem değişik
liği ili bizi itham etmek istiyorlarsa bundan 
şeref üırız. Demek ki Ulus Gazetesi kendile-

— 210 
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rlnden devraldığımız işleri esaslı surette değiş
tirmeye başladığımızı . görüyor ve bunu ilân 
ediyor. Elbette değiştireceğiz, ya ne yapaca
ğız ? Bu- millet 'bize dünden bakiye kalan işle
ri pamuklara sararak, bütün fenalıkları ile el
den ele devretmek için mi rey verdi. Elbette 
değiştireceğiz ve bizİDunu yapmakla mükelle
fiz. (Bravo sesleri, alkışlar). Sistem değiştiri
yoruz. Yaptığımız bu sistem değişikliği mutlak 
surette kötüden iyiye, serden hayra mütevec
cihtir. (Alkışlar). 

Geriliğe gelince: Biz bâzı insanlar için ha
kikaten geriyiz. Vazifeli oldukları halde köy 
enstitülerine gidip de memleketin dört bucağın
dan toplanan tertemiz köy kızlarına, yarının 
mürebbisi olacak olan insanlara içki ve meze! 
ikram ettiren kimselere nazaran biz" geri insan
larız. (Soldan bravo sesleri, alkışlar, kahrolsun
lar sesleri). 

Enstitülerde solcu şiirler, solcu eserler oku
mak için âzami teşviki yapan insanlara naza
ran bugün biz aynı çatının altında Namık Ke
maller'in, Mehmet Akif'lerin ve aramızda ol
duğundan dolayı iftihar duyduğumuz Arif Ni
hat Asya'ların şiirlerini okuttuğumuz için el
bette geriyiz, ama biz bu gerilikle hayatımızın 
sonuna kadar iftihar edeceğiz. (Soldan bravo 
sesleri, alkışlar). 

Ne dedik? Sistem değil, sistemsizlik devral
dık, dedik. Bu, bir ithamdır. Ne dedik? Kötü
ye gidiyordu, gayrimilliye gidiyordu; milliye 
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çevirdik, ahlâkiye çevirdik, dedik. Bu da bir 
ithamadır. Ulus'un naşiri efkarlığını yaptığı 
Halk jPartisi milletvekilleri arkadaşlarımdan 
rica ediyorum, bu ithamları zabıttan alarak 
bir sözlü soru halinde benden, sorsunlar. Sor
sunlar ki gef eyim "bu ithamların mahiyetlerinde 
Yüksek Meclise ve Türk efkârı umumiyesine 
arzedeyim. (Soldan şiddetli ve sürekli alkışlar, 
bravo sesleri). 

BAŞKAN — Murad Âli Ülgen, 
MURAD ALÎ ÜLGEN (Konya) — Sayın ar

kadaşlar, sözlü sorum üzerinde Millî Eğitim Ba
kanının verdiği izahat ve gösterdiği Jıassasiye-
te huzurunuzda teşekkür etmeyi bir vazife bi
lirim. [ 

Verilen izahat gösteriyor ki, Ulus Gazetesi
nin öteden beri takip etmekte bulunduğu neşri
yatın hakikate Uymadığı ve umumi efkârı bu
landırmak gayesiyle yaptığını bir kat daha teyit 
etmektedir. Verilen izahat da gösteriyor ki, Ma
arif teşkilâtımızın emin ellerde ye her gün bir
az daha salaha gitmesi bakımından emniyet ve 
huzur vericidir. Millî Eğitim teşkilâtında çalı
şan arkadaşlara teşekkür eder ye muvaffakiyet
lerinin devamını temenni ederim. (Soldan bravo 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, gündemde görüşüle
cek başka madde kalmadığından 20 Temmuz 
1951 Cuma günü saat 15 te toplan\mak üzere bir
eşim kapatılmıştır. 

Kapanma saati : 17,43 

B. YAZILI SORU 

1.— Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Bo-
yactgiİler'in, Zonguldak tli ile bâzı kazaları
nın ceza ve tevkif evlerinin durumlarına ve işi 
çok olan Zonguldak İlinde ikinci bir icra dai
resinin açılmasına dair sorusu ve Adalet Bakanı 
Rükneddin Nasuhioğlu'nun yazılı cevabı (6/390) 

29 Haziran 1951 
T. B. M. Meclisi Sayın Başkanlığına 

Yazılı soru: Adalet Bakanlığından. 
1. Zonguldak Ceza ve Tevkif Evinin bir 

kısmı maili inhidam olmasından dolayı yıktırıl
mış ve mülkiyeti özel İdareye ait olmasından 
dolayı da bu kere satılmasına tevessül edilmiş

tir. Bugün çok feci bir durumda olan merkez 
ceza evinin durumu hakkında ne tedbir alın
mıştır? Yeni merkez ceza evinin inşası için arsa 
(istimlâk edilmiş olduğu halde yenisinin kısım 
kısım inşasına bu yıl tevessül olunacak mıdır? 

2. Karadeniz Ereğlisi Belediye Ceza Evi in-* 
şasi için parasız arsa tahsis etmiştir, feci du
rumda olan bu kaza ceza evinin yeni inşa edi
lecek ceza evleri ineyanmda olup olmadığının, 

3. Devrek İlçesinin Ceza Evi, insanlara re-
*va görülmiyecek derecede gayriinsani bir du
rumdadır. Bundan önceki maddede yazılı oldu
ğu üzere yeni küçük bir ceza evinin bu yıl inşa-

?sma başlanacak mıdır? 

2 1 1 • — 
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Zon.g$#a& Mülefcrf&i& 

T. O. 
A&aiet B$ka#lıgı 1% . VHj . 1951 

T. 1$, M. Meclisi Yüksek Başkçnlığuıa 
Ç ^ n Ç ^ Ç ^ Ş u n l a r ]$ü4üçlüğ$ 6/391) 

i ^ ^ e ş j ^ f l W r
 9^ • t n • 19[51 gün ve f l f a - ^ İ 

sa-yj^ va^ılar^ K. 
Çon^uİdak MiUetyeW Ahdüçrafyn,a.n B,Q-

ya^güler taj?ajJv4ş& verilip Samanlımıza ir-
sai k ı tayı yazjjjı şo^u ö&erg^şi tetkyş ç4Û4i-

1. Zonguldak Ceaafyinin aLtmd^d, galeri
lim çökmesi üzvÂn^ bjnaniisa, bir kı^rn* oj&uiju^ 
m^i«ak hjajbş g$ldfi$nden; mevcut hü]$mlül$r, 
Bartın Cezaevine nakledilmiş vş,iştw|le-el^r r 
Y'vfâ l^-lp>ğı^*ida*e kısşn-ı#$aki oflama* tutuk
lulara/tahş> e(^Lmjş#^ 

înbaşj rnejk^nda 6GX$Q; metsa kat* ebe&3&-
daki arsa cezaevi inşası için Haaiötö u p w 
11 155 liraya s jLİ^şa^nnı ı ş j^^^ ı cezaevinin 
inşası için geçen sene bütçesine konulan 500 
bin lira bâzı mülâhazalarla Adalet bmala^ımn 
yapılmasını teminen o fasla nakledilmiş oldu
ğundan şimdiye kadar Zonguldak cezaevi in
şaatına başlanamamıştır. 

Tukubulan; n^ü^a/a^atiöiız ü$eı»j^ %^p^i3Şi 
lı l | r^kaj#§ın#a VJĞM&'-mmpnfei W ^ X A 

dilmjsi ve. bu hufiısta^i Bakanlar. Kurulu kararı 
Bpındjclık Bakanlığına henüz, gelmiş, olduğun-
da^bafirlanmakt# qia# pçojelar, ikmal edilir 
edijjn$z/ hu »e^ i n ^ t a başj^na^^tîr. 

% Kaideniz - Breğli$v Çeza^vium Asker. 
li^ şubesine ait bir b iua^ nakli d^ünülıuüş 
is^ (|*f bu binanın tam^çi 30 bu\ Uca -güp bügnik 
bir; jnşşpa& raütevalfk$ olduğu anla^bdığı»-
d̂ KL,y$ni', byr ceza^v4 binasının yolması-1952 
yıU Ü^aat programıma ta,nzimi»de; nazara alı
nacaktır. 

B» aetaplç a*sa temine , ç^^ınaJs^d^-
3. Devrek ilçesinin cezaevi de istimale el-

ver^li bulunmadığı ve ilc^e, kaifş^ık- bşıa- da 
bulamadığı, c$&tle bu ilçede dat yçni bina ya* 
pıl&|ası 1952 yılı in#aat pı^ogramının tanziminde 
gpz^ö,nün,de bulundurulacaktır,. 

fy 19J0 y*b$4a a#^ cej% me,rfee.zlerin4eki 
icra dairelerine gelen devirsiz icra işlerine 
mütyaUiljt tandım. ediJen ilişik cetvelde, görüle-
ÇŞ%\ ve^Ee Zonguldak iera dûire*i iş durumu 
itib r̂iy^Le on dördüncü sıraca Y$% almjiştır. 

Hş̂ etö, elde icra memut v^ muavin kadrogu 
b«.kılmadığından işi çok olan icra dairelerine 
kadEo, vermek imkânı bulunmamışta;, 

Zçt^ıgul^ak icra kadrosu bir, icra memuru ile 
yar^amcışj v^ bir de kâtip^eç ibaret o t o halen 
iş miktarı itibariyle icra memuru kadrosu 
bı4unnıa$ığj&dan mevcut kanoya ilâveten, iki 
kat^jV-eJiiknesi, hususunda 13 . "VTI . 1951 tar> 
lün<|e Zonguldak Ç. Savodı|wa gerekli tabligat 
yapilmıştır. Bu suretle işlerin süratle görül-
meş|t temin edilecektir. 

|Cadro ve tahsisat elde edildiğinde Zongul
dak! icra dairesinin durumu da göz önünde tu
tularak ikinci bir icra dairesi teşkil edileceği 
say$* il<şr arspluöurv 

Adalet Bakan^ 
M $a$*hloi|$u 

2 » , -



S •: 401 U.l.mi '* : 1 

>ir &% Mahalli J £ £ &,. g | 

1 İstanbul 5 nci 1 3 0 0 7409 
2 İstanbul 4 ncü 1 3 0 O 6933 
3 fcnbul2 nci 1 2 0 0 6813 
4 î i tanbulâ^öü 0 3 0 O 6678 
5 Ankara 3>^tft 1 1 0 4 5514 
6 Ajıfcara 4üöü 1 1 O 3 5446 
7 .Ankara 5 ftöi 1 i O 3 5266 
8 Ankara 2 nci 1 1 0 3 5249 
9 îstanbui 1-nci 1 . 2 O O 4337 

10 Eskişehir 1 1 0 4 4320 
11 MMt;':' 1 nci 2 #"••'!' --İ 3850 
12 îzt^r 2<$$i 1 1 1 2 ^ 
13 hm &m& ı ı ^ %^s«ıfe 
14 Z*&guida% 1 1 Ö v l 2664 

BÜffliLTÎŞ 

27 . ¥1 . 1951 tarihi! 95 nci-Birleşim tutanak dergisine ba|$ii2İtişebil* Basmayazırün fi nci say
fasındaki çi) Bİyih «ldaldırılaıf *s0$İffiâr» cetvelinde 10 ncdwdeî*bcl^^l^ aded avu&ît*öğreti, İ&O 
lira y'#ine* 225 li<ra dlarik düzeltüscefet*!*. 

*>m<t 



fc : 101 1M.1. 
Sivas Kongresince seçilen Temsil Heyeti Üyeleriyle 
neminde bulunan üyelere vatani hizmet tertibinden 

maddesinin değiştirilmesine dair olan 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali ihsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfillî 
Ahmed Veziroğlu 

AMASYA 
îsmet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Ham di Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muhlis Ete 
Osman Talât Iltekin 
Talât. Vasfi öz 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
ibrahim Subaşı 

AYDIN 
Namık Oedik 
A. Baki ökdera 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Enver Güreli 
Ali Fahri îşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 

Üye sayası 
Oy verenler 

Kabul edenle 
Reddedenler 
Çekinserlsr 

Oya katılmıyanlar 
Açık Milletvekillikleri 

1991 0 : 1 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birinci Dö-
ayhk bağlanması hakkındaki kanunun 4 ncüv 

kaaıuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.)! 

487 
280 
266 

11 
3 

187 

[Kabul 
BİLECİK 

tsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Selîm Ragıp Emeç 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz 
Emin Kalafat 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Celâl Otman 

edenlpr] 

Meçi}; 
Mesujd 

Rıza Ali 
Zihni 

Ahm^t 
Şevki. 
Baha 
Saip 
Hasajn 

Fikret 
Fikr<ıt 
Eyüp 

Kâmil 

20 

ÇORUH 
Bumin 
Güney 

Sağlar 
Ural 

ÇORUM 
Bajşıbüyük 

Gürses 
Koldaş 
özer 

Ali Vural/ 
DENÎZLÎ 
Başaran 
Karabudak 

Şahin 
DİYARBAKIR 

Tayşı 

EDÎRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Göprülü 
Rük^eddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirta* 

ERZİNCAN 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabr| Erduman 
Enver Karan 
Emr^ıllah Nutku 
Memllş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih înal 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 
Arif Hikmet Pamukoğlü 
Adnan Tüfekcioğlıı 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Hâlis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HATAY 
Celâl Sait Siren 

ÎÇEL 
Halil Atalay 
Salih înankur 
Refik Koraltan 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
İhsan Altmel 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 



B : 101 18.7.1951 Ö : İ 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Mükerjsem Sarol' 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Andre Vahram Bayar 
Hüsnü Yaman 

ÎZMÎR 
Mehmet Aldemir 
Avni Bayman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Güreık 
Necdet Incekara 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Abbas Çetin 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Rifat Taşkın 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın ' 
İsmail Berkok 
İbrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Faik Üstün 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 

Mehmet Yılmaz 
KONYA 

Rifat Alabay 
Hidayet Aydıner 
Ziya Barlas 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Sururi Na-
suhoğlu 

MALATYA 
Nuri Ocakçıoğlu 
Abdülkadir özbay 

MANİSA 
Semi Ergin 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
•Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 

,. Remzi öksüz 
Mnzhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 

Süreyya Dellaloğlu 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
îsmail Işın 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Cezmi Türk 

SIÎRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 

SİNOB 
Nuri Sertoğlü 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Şevki Ecevit 
Halil îıhre 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 

Zeki Erataman 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş , 

TÖKÂD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Faik Ahmed Barutçu 
Cemal Reşit Eyüboğlıı 
Mahmut Groloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Tevfik Koral 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Ta?ak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URPA 
Feridun Ayalp 
Celâl öncel 
Reşit Keraal Timuroğlu 

VAN 
izzet Akın 
Ferid Melen 

YÖZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlü . 

m ^ 



AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah «Güler •-' 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil *Aktüğ-

B : 1Û1 İ8.7.195| O : 1 
[Reddedenîet] 

GÎRESUN 
Ali Naci^Buy^hik 
Doğan Köymen 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir K&catürk 

HATAY 
Cavit' Yurtman 

KASTAMONU 
Fâhr| Keçecioğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Ali Rıza "Kılıçkaİe 

TRABZON 
Saffet Baştım'ar 
Hamdi Ornön 

[ÇekinserlerJ 
GAZÎANTEB 

A l i Ocak'< - *'•• ••.'-

ArYON KARAHÎSAR 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemat Ereü f 

Hâmit Koray 
ANKARA 

Salâhaddin Âdil 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Ramız Eren*' 
Müıntaz Faik Fenik 
Abdullah Gedîkoğiu 
Hâmid Şevket ince *; 

Seyfi Kurttfek'(Bakan) 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Akif Sanoglu 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuynkcu -fi.) 
Ahmet Koeabıyikoglu 
Yahya Pelvaıu .-".«•' - -
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

İSTANBUL 
Sani Yaver izzet 

RÎZE 
Akça! 

[Oya kattlmtyaralar] 
vekili) 

4 BÎLECÎK 
Talât Oran , r ? 

BÎTLÎS 
Salâhattin inan 

BOLÜ^ 
^uhuri Danıştnan 
Vahit Yöntem. ' 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh E rozan 
Selim Herkmen 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik ; * 
ihsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kemal Atâkurt*••'$ 
(Jelâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇOŞUH 
Abbas Gigın 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Hüseyin Ortâfei0|lu 
Hakkı Yemeniciler 

DENÎZLÎ 
Hüsnü Akşil 
Ali Çobanoflü 
Mustafa Gülcügil 
Refet Tavaslıoğlu', 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa^ Ekinci • 

Nâzın. 

Cemal 

önen ( t ) 
EDİRNE 
Osma 
ELAZIĞ 
Ergeiie 
Farök Sânaç 

Hasan 

Suphi 
Şmer 
Mehmet Şevki Yazıttan 
Jlâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Gönenç 

Şemseİtin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Bağıroğlu 

ERZURUM 
Şaid Başak 
Rıfkı j Salim -Burçak 
(Bakai) 
Rıza TJopçuoğlu 

ESKİŞEHİR 
İTuhtajp Başkurt 
-41i Fıiad 'Cebesoy 
Kemal jZeytinoğlü (Ba
kan) i 

GAZÎANTEB 
Galip Kmoğîu 
Öalânattin Ünlü 

GİRESUN 
Şahsin inanç 
Mazhaf Şener 

ÖÜMÜŞANE 
Kemal İYörükoğlü (î.) 

HAKKARİ 
Selim Seven (t.) 

JHATAY 
Abdullah Çilli 

Abdürrahman Melelk 
(î.) 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 

ÎÇEL 
Hüseyin Fırat 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 

ÎSPÜBTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Nazlı Tlabar 
Senihi Yürüten 

ÎZMİR 
Halide Edib Ad'ıvar 
Cihad Baban 
Osman Kapanı 
Abidin Tekön 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm * 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bafcadır 
Veyis Köçulu (I)) 
Hüsamettin Ttigaç 
Hüseyin Cahit Yalçin 

- m 
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KASTAMONU 

Sait ;Kantarel, , 
Şükrü Keriıpzade 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu (î.) 
Kâmil Gündeş (î. Ü.) 
Mehmet özdemir 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Sıtkı Pekkip (î.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (î.) 
Halil Sezai Erkut 
Rifat Özdeş 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Kemal Atamap T 
Sıtkı Salim Burçak 
Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebüzziya 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 

Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

ı KÜTAHYA 
Hakkı Gedik (Bakan) 
Asım Gündüz (1.) , 
Remzi .Koçak 
îhsan Şerif özgen (t. 
Ü.) 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan (î.) 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
ismet înönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu ( t ) 
Lûtfî Sayman 
Şef ikıTugay- .-•• 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (Bakan) 
Refik Şevket tnce 
Faruk îlker 
Adnan Karaogmanoğlu 
Muzaffer j Kurbanoğlu 
Kâzım Teşkent (1.) 

MARAŞ? , 
Salâhattin Hüdayioğ-
lu (I.) 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 

Cevdet Oztürk 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 
... , ; NİĞDE 
Nçclp Bilge 
Asım Doğanay 

Vl':r. ORDU 
Hüsnü A&yşl 
Feyzi Boztepe 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Met* 

SAMSUN 
Naci Berkman, 
Tevfik İleri (Bakan) 

SEYHAN 
Mahmut Kiparoğlu (I.) 
Salim Serçe 
Sinan Tekeüoğlu 

SURD 
Cemil Yardım 

BİNOB 
Server Somuncuoğlıa 

MuhijiılMimerJitan 
SİVAS 

Ercüment Damalı 
İlhan Dizdar* 
İbrahim Duygun 
Nurettin Ertürk 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 

TOKAD 
Fevzi Çubuk 

TRABZON 
Naci Aj|uj£ r . 
Cahid Zamangil 

U&tfÂ 
Necdet Açanal 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 
Hasan Ora! 

VAN 
Kâzım '.Özalp (t.) 

YOZGAP 
Hâşim Tatlıoğlu (1.) 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala
kan! ..:.'...V-
Ali Rıza tncealemdar-
°glu 

Avni Yurdabayrak 

Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bitlis 
Bursa 

3 
1 
1 
1 
1 

Çanakkale 
Denizli 
Eskişehir 
Gümijşane 
İstanbul 

[Açık Milletvekillikleri] 
İzmir 
Kastamonu 
Kırşehir 
Muğla 

Sinob 
Sivas 
Zonguldak 

1 
1 
1 

20 
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Vergi Usul Kanununun bâzı maddeleri ile kanuna bağjı cetvelde değişiklik yapılmasına ve bu ka

nuna bazı maddeler ve fıkralar eklenmesine dair; olan kanuna verilen oy" arın sonucu 
, i i (Kanun kabul edilmiştir.) 

r~ •- '-; Üye1'salısı ; 4 87 
" / Oy veremler : 261 

\ Kabul edeiıler ı 235 
Reddedenler : 23 

Çekinsej*ler : 3 
Oya katılmıyarilar : 206 

Açık Milletvekillikleri : 20 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
AÜTİhsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfillî 
Ahmed Veziroğlu 

AMASYA 
ismet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Osman Talât %Iltekih 
, Talât Vasfi öz 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 

'Nazifi Şerif Nabel 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Enver Güreli 
Ali Fahri işeri 
Ahmet Koeabıyıkoğlu 
Muharrem Tuncay 

[Kabul 
BİLECİK 

ismail Aşkır. 
Keşşaf Mehmet Kurkut 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşün
sel 

BOLU 
Fahri Belen 
Mahmut Güçbilmez 
ihsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Selim Râgıp Emey 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Atananlar 

, Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 
Emin Kalafat 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Meeit Bumin 
Mesud Güney 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 

edeler] 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Safj|> özer 
Hasjan Ali Vural 

| DENİZLİ 
Eyiip Şahin 

DİYARBAKIR 
Yus ı̂f Kâmil Aktuğ 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Aril Altınalmaz 
Mehmet Enginün • 
Cemal Göprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

i ERZİNCAN 
Ziya! Soylu 

! ERZURUM 
Bahadır Dülger 
Sabıii Erduman 
Env^r Karan 
Emrjıllah Nutku 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidfn Potuoğlu 

GAZÎANTEB 
Pîkrefn Cenanı 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GÎRESUN 
Hamcfi Bozbağ 
Ali Istaci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 

Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GUMUŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Şahap Tol 

İSTANBUL 
Enver Ad akan 
İhsan Altmel 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demircili 
Bedri Nedim Göknil . 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Andre Vahram Bayar 
Hüsnü Yaman 
Sanı Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
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Sadık Giz 
Necdet încekara 
Vasfi Menteş 
Halil Özyörük 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Abbas Çetin 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Fahri Keıçecioğlu 
Rifat Taşkın 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Faik Üstün 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydıner 
Ziya Barlas 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okeuoğlu 

HATAY 
Celâl Sait Siren 
Cavit Yurtman 

KARS 
Esat Oktay 

KAYSERİ 
ibrahim Kirazoğlu 

Saffet Gürol 
Murad Ali Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal • •" , 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Sururi Nasuh-
oğlu 

MALATYA 
Abdülkadir özbay 

MANİSA 
Semi Ergin 
Fevzi Lûtfi Karaosman 
oğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhcıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Muhlis fümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyad Mandalinci 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi t)ayı 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 

F«rit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
İsmail Işın 
Firuz Kesim 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Reşad Güçlü 
Salim Serçe 

SURD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nâzmı Ağacıkoğlu 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Halil tmre* 
Rifat öçten 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 

[Reddedenler] 
MALATYA 

Nuri Ocakcıoğlu 
MARDİN 

Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 

NİĞDE 
Süreyya Pellaloğlu 

ORDU 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 

Atıf Topaloğlu 
SEYHAN 

Remzi Oğuz Arık 
Cezmi Türk 

SÎNOB 
Nuri Sertoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 

TOK AD 
Zihni Betil 

Zeki Erataman 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 
Hasan Saka 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URPA 
Feridun Ergin 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

YOZOAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan üçoz 

• ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Cemal Kıpçak 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlıı 
Hamdi Orhon 

VAN 
Ferid Melen 

YOZOAD 
Avni Doğan 
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[Çekinserler] 

ANKARA 
Ömer Biilen 

AFYON KARAHİSAR 
Kemal özçoban 
Gazi Yiğâtlîaşı 

AĞRI 
Kasım, Küfrevi 
Halis *6zturk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlü 
Sâmid Şevket İnce 
Seyfi Kürtbek (Bakan) 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Akif Sârıoğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDEfiT 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes. 

BALIKEStR 
Salâhattin Başkan 
Muzaffer Emiroğlu . 
Müfit Erkuyumcu (î.) 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcalı (Başkan 
V.) 

BÎLECÎK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Salâhattin İnan (î.) 

BOLÜ 
Zuhuri Danışman (1.) 
Mithat Dayıoğlu 
Kâmil Kozak 

ANTALYA 
Burhanettih Onat 

BOLU 
Vahfa Yöntem 

[Oya İcatılımyfynlâr] 
BURSA 

Raif. Aybar 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ur al 

ÇORUM 
Sedat Baran (î.) 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafâ Güicügil 
Fikret Karabudak 
Refet Tavashoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Buoak 
Mustafa Ekine; (î.) 
Nâzım önen (1.)' 

EDİRNE 
Hasan ösma 

ELAZIĞ 
Abdullah Bemİrtaş 
Suphi Ergene, 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Göndiftç '(!.)' 

Şenisettin Günaltay 
Nah(id Eekcan 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıf^ı Salim Burçak (Bâ 
kan) 
Fehmi Çobanoğlu 
Rıza Topçuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy (î.) 
Kental Zeytinoğlu (Ba
kan) 

GAZIANTEB 
Galip Kmoğlu 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Ari^ Hikmet Pâmukoğlu 

GÜMÜŞ ANE 
Vasi i Mahir Kocatürk 
Kental Yörükoğlu (1.) 

HAKKARİ 
Selini Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah: Çilli 
Abdürrahnlah Melek (1.) 
TayJEur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Azizi Koksal 
Celâl Ram azan oğlu 

İSPARTA 
îrfajı Aksu 
Sai^ Bilgiç 
Kenjal Demiralay 
Tahsin Tola 
Reşij; Turgut 

1 İSTANBUL 
Salainoıi Adato 

Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Nazlı Tlaber 

İZMİR 
Halide edib Adıvar 
Cihad Baban 
Muhiddin Erener 
Tarık Gürerk 
Osman Kapani 
Abidin Teköıa 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzünı 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır (1.) 
Veyis1 Koçulu (î.) 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 
(t) 

KASTAMOU 
Sait Kantarel 
Şükrü Kerim zade 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto 
(t) 
Hayri Tosun oğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu (1.) 
Kâmil Günâeş, (1. Ü.) 
Ali Rjza Kılıçkale 
Mehmet özdemdr 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Sıtkı Pekkip (1.) 

KIRŞEHİR 
Osman^ Bölükbaşı (1.) 
Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeş 
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KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoglu 
Kemal Ataman 
Sıtkı Salim Burçak 
Ömer Bıza Doğrul 
Ziyad Ebüzziya 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet Ölçmen 

KÜTAHYA 
Aâım Gündüz 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Remzi Koçak 
îhsan Şerif özgen (1. 
Ü.) 

MALATYA 
Esat Doğan (1.) 
Hüseyin Doğan (I.) 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 

Aydın 3 
Balıkesir 1 
Bilecik 1 
Bitlis 1 
Bursa 1 
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Mehmet Kulu (I.) 
Lûtfi Sayman (1.) 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Samet Ağaoglu (Bakan) 
Refik Şevket İnce 
Faruk İlker 
Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
(1.) 
Kâzım Taşkent (1.) 

MABAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
(î.) 
Ahmet Kadoğlu 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Necip Bilge 

[Açık Millet 
Çanakkale 1 
Denizli 1 
Eskişehir 1 
Gümüşane 1 
İstanbul 2 

Asım Doğanay (1.) 
ORDU 

Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Tevfik İleri (Bakan) 
Muhittin özkefeli 

SEYHAN 
Yusuf Ziya Eker 
Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tekelioğlu 

SİNOB 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı (1.) 
İlhan Dizdar 
Nurettin Ertürk 
Sedat Zeki örs 

vekillikleri] 
İzmir 1 
Kastamonu 1 
TT 1 • * 

Kırşehir 1 
Muğla 1 

Bahattin f anel* 
TEKİRDAĞ 

Hüseyin Bingül 
TOKAD 

Fevzi Çubuk ( t ) . 
TRABZON 

Naci Altuğ (1.) 
Tevfik Koral 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 
Cahid Zamangil 

URPA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Hasan Oral 

VAN 
İzzet Akın 
Kâzım Özalp (1.) 

YOZGAD 
Hâşim Tatlıoğlu (1.) 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Ali Rıza Încealemdaroğ-
lu 
Avni Yurdabayrak 

Sinob 1 
Sivas 1 
Zonguldak 1 

_ 
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S. Sayısı:234 
Hasankale'nin Sıçanlı Köyünde kayıtlı Karacaoğlu Hacı Şen'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada

let Komisyonu raporu (3 /204) 

T. C. 
Başbakanlık 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 3. VII. 1951 
özel No: 5/4 - 2560 

G. No: 6/2184 
Eki: 1 Dosya, 1 dizi kâğıdı 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Âmiri bulunan Çavuş Mehmet Şimşek'i silâhla öldürmekten suçlu, Hasankale'nin Sıçanlı Köyün
de kayıtlı, 17. Piyade Alayı, 7. Bölük erlerinden Karacaoğlu 1336 doğumlu Hacı Şen'in, ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında 9. Tüm. Askerî Mahkemesince verilen hükmün ta&dikına ve sonraki ka
nuni işlemin Büyük Millet Meclisince yapılmasına dair olup Millî Savunma Bakanlığının 22. Y i . 
1951 tarih ve 5 1 / 3186 sayılı tezkeresiyle gönderilen Askerî Yargıtaym 30. I V . 1951 tarih ve 
184/389 sayılı ilâmı ile bu işe ilişkin dosyanın bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

Adalet Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 3/204 
Karar No. 54 

14 . VII . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Üstü kıta çavuşu Mehmet Şimşek'i tütekle 
öldürmekten suçlu Hasankale'nin Sıçankale 
Köyünden Karacaoğlu 1336 doğumlu ve 9 ncu 
Tümen 17 nci Piyade Alayı 7 nci bölük erlerin
den Hacı Şen'in ölüm cezasına çarptırıldığı 
hakkında 9 ncu Tümen Askerî Mahkemesinden 
verilen hükmün onanmasına dair Askerî Yargı
tay Birinci Ceza Dairesinden çıkan 30 . IV . 
1951 tarih ve 184 esas 389 karar sayılı ilâm Ana
yasanın 26 nci maddesindeki işlemin yapılması 
için Başbakanlığın 3 . VII . 1951 tarih ve 6-2184 
sayılı tezkeresiyle birlikte komisyonumuza ha
vale Duyurulmakla bu işle ilgili dâva dosyası 

uıiı t-etkikmda: 
Adı geçen Hacı Şen'in, 18 . VI . 1950 tari

hinde Debboy müfrezesi eri iken âmiri ve üstü 
Mehmet Şimşek çavuşu kendisini alaya iade et
mek istemesinden ötürü kasten öldürdüğü mah
kemece sabit görülerek hareketine uyan Aske
rî. Ceza Kanununun 91 nci maddesinin 4 ncü 
bendi gereğince ölüm cezasına çarptırıldığı an
laşılmıştır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşme sonunda 
suçlu Hacı Şen'e hükmedilen ölüm cezasının ye
rine getirilmesine Anayasanın 26 nci maddesi 
hüjfemüı uyarınca karar verilmesinin Kamutayın 
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yüce tasvibine sunulmasına çoğunlukla karar 
verilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet Ko. Baş Y. 

Çoruh 
M. Güney 
Ankara 

O. $ Çiçekddğ. 
Brzurum 

Enver Karam 

Bu Rapor ^Sözcüsü 
İdime 

M, Enginün 
Elâzığ. 

Hâmit A. "t&ney 
İstanbul 

Ahilya^Mmhos 

Mardin 
Sebeplerini Y. Kamutay-
da laısetınek üzere mu

halifim 
M. K. Boran 

Seyhan 
Dr. Salim Serçe 

Kars 
A. Çetin 

( S. Sayısı : 234) 

Samsun 
Ferid Tüzel 

Yozgad 
N. Ü. Atcıh 

Kars 
Muhalifim 
L. Aküeüm 


