
DÖNÜM : U t C İ L T : 10 TOPLANTİ : 2 

.** 
u 

KBi M. 
TEEfttttAK DEftGIS 

Dördüncü Birleşim 

14 . XI* 1951 Çarşamba 

«••»i 

İçindekiler 
Sayf* 

1. — Geçea tutanakııöaetiı 81:82 
2. - ^ Hâ^ıle^ediie&hkâğıtleaîb 82ı8S 
3. — Ba^koıılıis.Divaauaiîi Kamutaya 

su«»şları 83 
1. —r- O ç m ' a ^ ^ a û u B i i f ^ l / l l ^ Orınan 

Genel Mt id iMği i T6şltflât[feHirau41/174); 
ve OrmanfKfcöuhunaifeâızı hüküniLeı ieklefcÜ... > 
meşine 3ie> bu kanunim foirined tmaddesinde 
değişiklik ; Sapılmasına; daİE.s olan; ikamın u 
tasarı!ata»(1/17.9)' ile Zonguldak (Fehmi 
Açıksröfc ve Rifat Sivişoğlu) - Bâzı ;Suç ve 
Cezalan» :A£fı hakkındaki 56(77. sayılır-Ka
nuna ek kanun. tekli%r(2/17.0)ff Bolu (Kâ-n 
mil Kozakıve ikiuarloadap^fj4 Orman kâ -
nunü tekÜfi,?f(2/200);n Tekirdağ î4§evfaet^ 
Mocan")-ik Orman* ?ve Orrotam- Teşkilât-ka-
nunlarİ34pı47^&f^tyılıKanrıma ek konunda 
değ$g$telik yapılması hakkında!-İGanuniitek-',-
lifi, (2/22^;; .*Toİkad;(Sı^r^tanç) - Or
man kammiı ieklili^!,(2/25€>;rv-e İstanbul 
(AhmetHariıdi Başarı) * Orman Kanununa; 
bâzı maddei«îsJeklenınesine.ve bu kanunun: 
birinci maâdısmde. değişiklik yapılmasma 
dair ola«i3£iiipnar,iek 5658 f^ayık* Kanunum 
1 nci m«d%|ipin:iilk fıkrasının', değiştiril* 
meşine, tiföfâRfy* İstanbul; (Ahmet Hamdi 
Başa?;) r Orman Kanununun 5653 sayı l ı -
Kanunla değiştirilen 105 nci maddesinin 

değiştirilmesine, dair olan kanun teklifleri
nin görüşülmesi için geçici komisyon kurul
ması (2/276)V 

2. — Erzurum . Milletvekili.. Bahadır 
Dülger ve üç arkadaşının Belediye Gelir
leri Kanununun 21 nci maddesinin dördün
cü fıkrasının yorumu hakkındaki önergesi
nin (4/167) görüşülmesi için geçici bir 
komisyon kurulması 

3. — İstanbul Miletvekili Ahmet Ham
di Başar'm, bir iskân bankası kurulmasına 
ve iskân işlerinin icra tarzına ait teklifin 
(2/264) görüşülmesi için geçici bir komis
yon kurulması 

4. — Tutanakları ^İnceleme Komisyo
nuna bir üyenin seçilmesi 

5. — Yeni seçilen milletvekillerinin tu
tanakları 

4. —Soru la r ve cevaplar 
A — Sözlü sorular 

' 1. -— Trabzon Milletvekili Mahmut 
Goloğlu'nun, İçişleriiBakanlığı Müfettişle
rinden Reşad? Akşemsettin'in istifası sebep
leri hakkında İçişleri Bakanlığından sözlü 
sorusu (6/345); 

2. — Seyhan ^Milletvekili Sinan Teke-
lioğlu 'nun, umumi ihatamdan: haricî vaziyet 
hakkında izahat verilmesine, Atlantik Pak-

Sayf* 

83:84 

84 

84 

84:85 
85 
85 

85 



Sayfa 
tına girmek için yapılan teşebbüslere, bu 
pakta dâhil olan veya olmıyân devletler
den Kore'ye asker göÖderenlerle gönder-; 
miyenlerin bulunup -bulunmadığına dair " VJJ 

Dışişleri Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/382) 85 

3. - - Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya 
Tuntaş'm, 1950 yılında Marmara'nın bâzı 
havalisinde zuhur eden zeytin sineği haşe
resinin yaptığı zararların nispet ve mikta
rına ve bu yılda bu haşere ile mücadele 
için ne gibi tedbirler alındığına dair Ta
rım Bakanlığından sözlü sorusu (6/400) 85 

4. — Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya 
Tuntaş'm, ziraat teşkilâtımızın ne durum
da olduğuna ve ziraat mektepleri prog
ramlarının ıslahına dair Tarım Bakanlı
ğından sözlü sorusu (6/401) 85 

5. — Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya 
Tuntaş'm, ziraat işlerinde kullanılan mo-
törlere muktazi akar yakıt ihtiyacının 
miktarına, stoklarının nerelerde yapılma
sının düşünüldüğüne ve Marshall Yardı
mından ayrılan tahsisatın yedek parçala
rın getirilmesine tahsis edilmiş olup ol
madığına dair Tarım Bakanlığından söz
lü sorusu (6/402) . 85 

6. -<- Erzincan Milletvekili Sabit Sağır-
oğlu'nun, Erzincan'da Bayan Necmiye'-
nin dayısı Nuri Sağıroğlu ile müşterek 
bulunduğu arazisinin göçmenlere bağış
lanma işinin nasıl olduğuna dair İçişleri 
Bakanlığından sözlü sorusu (6/423) 85 

7. — îzmir Milletvekili Necdet înce-
kara'nm, memnu mmtaka olmaktan çıka
rılarak Hazineye intikal eden izmir Vilâ
yetindeki arazinin miktarına, topraksız 
vatandaşlara ne zaman ve hangi esaslar 
dâhilinde tevzi edileceğine dair sorusuna 
Maliye Bakanı Hasan Polatkan'm sözlü-
cevabı (6/430) 85:86 

8. — Diyarbakır Milletvekili Kâmil 
Tayşı'nm, Bütçeye konulan tahsisatla 
Kaman petrollerinin millî menfaate uygun 
ve verimli bir şekilde işletilmesinin ve kı
sa bir zamanda işletmeye açılmasının 
mümkün olup olmadığına, şahsi teşebbüs
le ecnebi sermayenin kabul olunup olun-

Sayfa 
mıyacağına dair Başbakanlıkla İşletmeler * 
Bakanlığından sözlü sorusu (6/435) 86 

9. — 'Çoruh Milletvekili Ali &iza Sağ
lar 'm, Gülhane Akademisi içinde birkaç 
kademeyi birden aşarak ilmî hüviyeti yük
seltilmiş askerî tabipler bulunup bulunma
dığına, Tıp Fakültesinde profesörlük et
mek üzere ordudan mezun addedilenlerin 
fiilen kıta stajı yapıyormuş gibi "gösteri
lip gösterilmediklerine ye bu hususta bir 
prensip kararının mevcut olup olmadığı
na, Gülhanede ek görev,ücreti alan aske
rî tabiplerin sicil durumlarına ve Gülha
ne Hastanesinde tedavi edilen Tıp Fakül
tesi hastalarının günlük ücret ve masraf
larına dair sorusuna Millî Savunma Ba
kanı Hulusi Köymen'in sözlü cevabı 
(6/439) 86:90 

10. — Çanakkale Milletvekili Süreyya 
Endik'in, Atatürk'ün Ziraat Bankasında 
sahip olduğu üç kasadan birinin vefatmdan 
sonra Cumhuriyet Halk Partisi tarafmdan 
partiye maledildiği hakkındaki söylentinin 
hakikata uygun olup olmadığına dair Ada
let, Ekonomi ve Ticaret bakanlıklarından 
sözlü sorusu (6/441) DO 

11. — Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'-
nm, Ulus Gazetesinin Büyük Millet Meclisi
nin otoritesini zedeleyici neşriyatı hakkında 
ne düşünüldüğüne dair Başbakanlıkla Ada
let Bakanlığından olan sorusuna Adalet 
Bakanı Eükneddin Nasuhioğlu'nun sözlü 
cevabı (6/448) - 91:96 

12. — Kastamonu Milletvekili Hayri 
Tosunoğlu'nun, sicil alm?ş jandarma albay
larının terfi ettirilmemeleri sebebine ve 
diğer sınıflardan aynı durumda bulunup 
Askerî Temyize baş vuran albaylara dair 
İçişleri ve Millî Savunma bakanlıklarından 
sözlü sorusu (6/449) 96:97 

13. — Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'-
nin 9 Eylül 1951 tarihli Ulus Gazetesinde 
(Gözü kapalı oŷ , verme) başlığı altında çı
kan başyazı hakkında T. B.'M. M. Başkan-
] ğı ile Başbakanlıktan olan sorusuna Mec
lis Başkanlığı adma İdareci Üye Muhlis 
Tümay ve Devlet Bakanı ve'Başbakan Yar
dımcısı Samet Ağaoğlu'nun sözlü cevapları ; 

(6/455) 97:10rl 
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1. — GEÇEN TNTANAK ÖZETÎ 

.o, Say** 
bâzı silâhlara, b$zı yedek parçaların ha
riçten ithal^, suretiyle tepkili ve, tepkisiz 
uçaklarımda havacılık malzemesinin ima
linin düşünülüp düşünülmediğine, Maki-
na ve Kimya Endüstrisi Kurumunun ras
yonel çalışan ekonomik bir hale getirilme
sine dair sorusuna işletmeler Bakanı Hak
kı Gedik ve Millî Savunma Bakanı Hulusi 
Köymen'in yazılı cevapları (6/410) 102:106 

2. — Trabzon Milletvekili Hamdi Or-
hon'un, Trabzon'un, îskefye Bucağı böl
gesinde tütün ekimine nihayet verildiğine 
göre tütün ekicilerinden kesilen yüzdelerin, 
sahiplerine iade edilip edilmiyeceğine dair 
sorusuna Gümrük ve Tekel Bakanı Nuri 
Özsan'ın yazılı cevabı (6/44Î)) 106 

'NTANAK ÖZETÎ 

"'** Sayfa 
İ4. — Itars Milletyekili Hüsamettin 

Tugaç'ın^ Kars îli çevresindeki mahsulün 
zarardan vikayesi için bir an evvel tarladan 
kaldırılması hususunda ne gibi tedbirler 
düşünüldüğüne ve bu yıl yağmurdan zarar 
gören muhtaç ailelere bedelsiz yiyecek ve 
yemeklik hububat verilip verilmiyeceğine 
dair Başbakanlıkla Tarım Bakanlığından 

"sözlü sorusu (6/458) 101:102 

B ~± Y<mh sorular 102 
1 . — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-

man Boyacığiller'in, Kırıkkale Fabrikası 
deposunda saklanmakta olan tank dâfi 
toplarına, Makina ve Kimya Endüstrisi 
Kurumu fabrikalarında imali mümkün olan 

Milletvekilliğine yeni seçilen Aydın Millet
vekili Nail Geveci andiçti. 

Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesine; 
; Bu toplantı yılı içincfce iki aydan fazla izin 

alan istanbul Milletvekili Nihad Reşâd Belger'in 
ödeneğine dair olan Başkanlık tezkereleri; 

Okunarak onandı. 
Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlü'nun, 

içişleri Bakanlığı müfettişlerinden Reşad Ak-
şemsettin'in istifası sebepleri hakkındaki soru-

, su, kendisi oturumda hazır bulunmadığından, 
gelecek Birleşime bırakıldı. 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
umumi bakımdan haricî vaziyet hakkında iza
hat verilmesine, Atlantik Paktına girmek için 
yapılan teşebbüslere, bu pakta dâhil olan veya 
olmıyan devletlerden Kore'ye asker gönderen
lerle göndermiyenlerin bulunup bulunmadığına 
dair sorusu, gelecek Birleşime bırakıldı. 

Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tuntaş'ın, 
1950 yılında Marmara'mı! bâzı havalisinde zu
hur eden zeytin sineği haşeresinin yaptığı za
rarların nispet ve miktarlarına ve bu yılda bu 
haşere ile mücadele için ne gibi tedbirler alın
dığına; 

Ziraat teşkilâtımızın ne durumda olduğuna 
ve ziraat mektepleri programlarının ıslahına; 

Ziraat işlerinde kullanılan motörlere muk-
tazi akar yakıt ihtiyacının miktarına, stokları
nın nerelerde yapılmasının düşünüldüğüne ve 
Marshall Yardımından ayrılan tahsisatın yedek 
parçaların getirilmesine tahsis edilmiş olup 
olmadığına dair soruları, kendisi oturumda ha
zır bulunmadığından, gelecek Birleşime bıra
kıldı. 

Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku'nun, 
666 sayılı Koordinasyon Kararına dayanılarak 
armatörlere ait yük gemilerinden bâzılarının 
dış seferlerinin izne tâbi tutulduğunun doğru 
olup olmadığına ve bu kararın mucip sebeple
riyle Bakanlar Kurulundan geçirilip geçirilme
diğine dair sorusuna, Ulaştırma Bakanı Seyfi 
Kurtbek cevap verdi. 

istanbul Milletvekili Senini Yürüten'in, is
tanbul 'da hayat ^pahalılığı varsa önlenmesi için 
Hükümetçe ne düşünüldüğüne ve istihsal mer
kezleri ile istihlâk yerlerindeki fiyat farklarına 
dair sorusu, isteği üzerine geri verildi. 

Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Boran'-
m, takibi Adalet Bakanlığının iznine bağlı Qİa?* 



suçlara dair sorusuna Adalet Bakanı Rükned- . 
din Nasuhioğlu cevap verdi:. 

Tekirdağ 'Milletvekili " Şevket Moea^ı'in, Nâ
zım Hikmet'in. firarmda gizli v^aleni^ emniyet 
teşkilâtımızın bir kusur veya noksanları olup , 
olmadığına, firarının kimler "tarafından nasıl 
ve nerede tertiplendiğine, bu hiyânef inden do
layı vatandaşlıktan ihracı, salâhiyetinin.. Bakan
lar Kurulunca kullanılıp kullanılmayacağına ve 
irticaın sistemli bir faaliyete geçmesinin yurdu
muza müteveccih tecavüzlerin yakınlığına delâ
let edip etmediğine ve. yatan hainlerine karşı 
zecrî tedbirler alınmasının' düşünülüp düşünül
mediğine dair sorusu, isteği üzerine geri veril
di. 

Erzincan Milletvekili Sabit Sağıroğlu 'nun, 
Erzincan'da Bayan Necmiye'nin dayısı Nuri 
Sağıroğlu ile müşterek bulunduğu arazisinin 
göçmenlere bağışlanma işinin nasıl olduğuna, 

îzmir Milletvekili Necdet Incekara 'mn, 
memnu mıntaka olmaktan çıkarılarak Hazineye 
intikal eden îzmir Vilâyetindeki arazinin mik
tarına, topraksız vatandaşlara ne zaman ve 
hangi esaslar dâhilinde tevzi edileceğine dair 
olan soruları, kendileri oturumda hazır bulun
madıklarından gelecek Birleşime bırakıldı. 

İstanbul Milletvekili Senihi Yürüten'in, sar
kıntılık suçlarını irtikâp edenlere karşı İstanbul 
Valiliğince tatbik edilmesi düşünülen usul ̂ hak
kındaki sorusu ile, 

Amasya Milletvekili Kemal Eren'inı son-gün
lerde İskenderun'da vukubulan hâdise ile-Hacı
bektaş Kaymakamının vazife başında yaralan
ması sebebinin neden ileri veldiğine, suçluların 
yakalanıp yakalanmadığına ve bu gibi hâdisele
rin tekrarlanmaması için ne gibi tedbirler alın
dığına dair sorusuna; içişleri -Bakanı vekili Fevzi 
.L.ûtfi Karaosmanoğlu cevap- verdi. 

Diyarbakır Milletvekili Kâmil; Tayşı'nin Büt
çeye konulan tahsisatla Raman petrollerinin millî; 
menfaate uygun ve verimli bir şekilde İşletilme-, 
sinin ve kısa bir zamanda işletmeye t aşılfnasmın 
mümkün olup olmadığına, şahsi teşebbüsle ecnebi 

Teklif 
1. —- Çorum Milletvekili Saip özer ve Zon-

. sermayenin kabul olunup o olunınıyacHj|ına dair 
sorusu,? kendisi oturumda hâzır bülunmadığiudan, 
gelecek Birleşime J&ıfakıldı. .*u •% 

Töldad4^illetvekîli:^lamdı' KoyutürJc'ün/Kore 
Tugayımızdan. anavatana donen -"' kahramanların 
taltiflerinin düşünülüp düşünülnvadiğine- .dair 
sorusu, talebi üzerine geri verildi. 

Çoruh MiHetvekiir.Ali Rıza *SağIar 'm, Gül-
hane Akâdenıişi içinde birkaç, "kademeyi bîrden 
aşarak ilmî hüviyeti yükseltilmiş askerî . tabip
ler bulunup bulunmadığına, T^p Fakültesinde 
.profesörlük etmek ü>er© «öiıdudan mttiezmi* adde
dilenlerin »fiilen^kıta,. stajı yapiy t̂tşnjaş gibi gös
terilip ,« gösterilmediklerine ve-sbu.«.*h*umsta bir 
prensip kararının mevcut oiup..«fca&ğına,~Öül-
hane'de ek görev ...ücreti alan askerî -tabiplerin 
sicil durumlarına ve. (jlîülkane-Haştaöesinde teda
vi edilen Tıp Fakültesi hastalarının günlük üc-
ret ve masraflarına dair sorusu,-kendisi oturum
da hazır bulunmadığından gelecek Birleşime bı
rakıldı. 

Çanakkale Milletvekili Süreyya Endik'in, 
Atatürk'ün Ziraat Bankasında sahip olduğu üç 
kasadan birinin vefatından sdtira Cumhuriyet 
Halk Partisi tarafından partiye maledildiği hak
lanmak^ söylentini» ^kikatai^^ü^f^elti^ olma
dığına dair sorusu, Jeeadisl »to^uiniââ'haiza^ bu
lunmadığından, »g^lccete'^Bl^^iıtte Jb#«teldı. 

Trabzon MilMvekilbHanîdi 0*küw'uhi Mur-
gul Bakır I^brik»sıijdttötafiıının ı«eivâiR&%iere 
yaptığa 'zararı-irıifetarina Vet'tiaMm5bti^âimî za
rardan korunması için n-dngibi tödbirleı^ Müşü-
nÜLİdüğüm« dair «örüsuna, ^ÎJşMnteler ^Bakanı 
Hakkı €?edik:eevaprvîerdi. 

14 v XI.-1:3951 Çarşamba günâ saat 15te tbp-
lamlhıak'üzere; Birleşime >söttt*vJ8rildi. 

Başkanvekili /. Kjitip 
Balrkesir 'Milletvekili .Çorum Milletvekili 

8. Ytrcah -S. Baran 

ı M t i p 
^ansMtal^ Mi l^ ik ı l i 

guldak Mlletvekili<X!amal ^ıpeakhn^,Sakiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı4'Kantinwnuı%-f#çfici 

2, —HAVALE EDÎIElPîî^ÖEPiaR 

T-?*Ş2 —-



,65 nci maddesine tâft&kıtf Jci&t&ft^ltak&ndû 
J%&m$^tiMi&*0föâty Ap&ttfiye *« -Bü«ge**<Xomis-
ü|^fttePina); 

t t -Iteakereler 
2. — Bilecik MflletVefeilliğuıe"sekilen Ytimnü 

•--.;tfjtes|jı^%«&çinı*--^tıteîiâğf^hslkkmda Yüksek Se-
..*f^ita«'Körtikı ^Ba^anlığıy teskeresi (3/240) (Tu-
wıtatiftfeİa»ı ?tüfeele%e 'Komisyonuna); •.-••• 

,•<•> ••3i--:.̂ ----^âİ2H'ffMiUetve]sJİUıiğme^ seçilen Baha. 
Akşit'in seçim tutanağı hakkıttda* Yüksek Se-

,İ&1 > 6 : İ 
' ̂ inav Ktlömîtt; 'Ba^fiifthğı'"«fefceresi i(#/â4l) "^ Tu-
4ana1da#ı $ne«leme%Kcftoi«yottu*ıa); '* 

4. , - Kstfşe'hî* •Milîe't^ekimğihef '^^ileö' El-
' van' Kaman'in seçim tutanağı hakkında Yük

sek Seçim Kurulu--Başkanlığı tezkeresi (3/242) 
(Tutanakları İnceleme Komisyonuna); 

5. —• .Zonguldak Milletvekilliğine seçilen 
Esat Kerimûl'un seçim tutanağı hakkında.*YüÇ-
sek Seçim Kurulu Başkanlığı tezkeresi (3/243) 
i(^*tamklar^îÖ*elemeJ^l^misyottiîna). 

-Açılma-saati : 15 

BAŞKAN — Başkanveküi fiıtâci. Ylrcah 

KATİPLER : Ömer Mart r(Çanakkale), Sedat - Barajı • sfÇorum) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3 . - ^ B A Ş K A L I K DİVAHÎNIN KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Orman Kanunu, (1/170) Orman Genel 
^mü^mm^^İküât^Kmmu fî/Jî74) ve Orman 
^Kf»mtnWfiii'1}âzt %ükumler 'eklenmesine ve bu 

kanunun birinci maddesinde değişiklik yapılma
sına dair ' "olan kaMun tasarıları (1/179) ile 

" Zötiğütyâlt'l'Pehmi Açiksöz ve Rıfat Simşoğhı) -
Bâzı suç ve cezaların,aff^hakkındaki 5677 sa-

, yık* Kamına- ek* kanun teklifi (2/170), Solu 
(Kâmil Kozak ve iki arkadaşı) - Orman~ıKanunu 
teklifi (2/$00), Tekirdağ (Şmket Mown)< - Or
man ve dkrman .Teşkilât kanuntarûyle 4785 sa
yılı Kanuna ek Kanunda değişiklik H^yapdması 
hakkında kanun teklifi (2/224),- Ifokad'»(Sıtkı 

.. Ataâif) - Orman *k<munu teklifi (2/^254) ve İs-
• tanbul (Ahmet ^MamdLBaşar) --'Orman Kanunu
na bâzı maddeler «ktemtmıtmne ve bu ^ kammurı 
birinci maddesinde değişiklik yapılmasına dair 

uöl0İM^',ıfâ '5658 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin ilk fıkrasının değiştirilmesine (2/275) 

^^»h^uk^iMme^Mâmd^^Ba^ar) *•• <&tom Ka 
-imun^wr(S6^ıkl&^i§^i0mW- değiştirilen ^105 
?m(»,*fn©8d^i l^ ' |d^^ 6UM kanun 

teklifinin görüşülm^nçi^^^çici ?k&mteiyün 
kurulması (2/276) 

BAŞKAN —̂  -İTeçen'toplantıda :fOaKnam Ka
nunu fcasarr ve iteklifler: liçin"€teçicir'bîT^fÖ5ttüs-
yon teşkil edilmiş ve o komisyon ta^fsMsöi bu 

• tasarı ve teklifi er tetkik edilmekteM^lmmiaş idi. 
Yeni; toplantı münasebetiyle komisy<mlarf-^e»ilen-
miş olduğundan o »Oeçiöi^Kaöiisifonun da*y«fi$den 
teşkili için Yüksek Heyetinizden- tekrar» salâhi
yet almak zarureti hâsıl. olmuş bulunmaktadır. 
Adalet, içişleri, Maliye ve ?Tarım komisyonların
dan seçilecek beşer kişiden müteşekkil (Orman 
Kanunu tasarısı Geçici Komisyonu) nun teşki
lini kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... 
Etmiyenlerr... Kabul edilmiştir. 

2. —-t Mrmrum MittÇtırik&i^akfydırMDfflger 
ve üç »r^ad^nı^'Beiediy^^el^lem^m^Unuimn 
21 nci maddemnin'dördüncü; fihrûlsmtffîtyti^mu 
hakkındaki önergesinin/f 4/167p^önüşülmresi için 
geçici bir komisyon kurulması 

BAŞKAN — Yine geçen 'toplantıda'" Erzu
r u m -1fflİetvekûi'Bafmdir'^)üiğer ve ü)farkadaşı 
- fca^&ttdah, *0eft*diye- * M M # i "KHirüntöıM 21* nci 
maddesinin 4 ncü fıkrasının yorümîânma^hak-
'ktodt 'önerge^nin^in'eelenTOestiiçTîl1 Bakanlıklarla 
% â r § î h k l r k ^ ^ ö n İ & T ^ 
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kurulmuştu. Ayni mucip sebeplerden dolayı tek
rar geçâgi bir komisyon kurulmasını kabul eden
ler;.. Etmiyenler:.. Kabul edilmiştin-

3. — İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Ba
şar ve üç arkadaşının bir İskân Bankası kurul-
masink ve iskân işlerinin icra tarzına ait teklifin 
(t/264) görüşülmesi için geçici bir komisyon ku
rulması 

BAŞKAN —.istanbul Milletvekili Ahmet 
Hamdi Başar ve üç arkadaşının, bir iskân Ban-, 
jj:ası kurulhtasına dair olan kanun teklifi için de 
JŞütçe Kopıisyonu ile Bakanlıklarla karşılıklı 
tömisyonlaiMain seçilen ikişer üyeden müteşekkil 
bir geçici komisyon kurulmuştu. Aynı mucip se
beplerden ötürü böyle bir geçici komisyonun yeni
den teşkilini Yüksek reyinize arzediyorum: Tas
vip edenler/.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Teni seçilen milletvekillerinin seçim tu
tanakları 

BAŞKAN — Ara seçimlerinde seçilmiş bulu
nan milletvekili arkadaşlarımızın seçim tutanak
larını isim iirasiyle yüksek reyinize arzedeceğim: 

Nail Geveci (Aydın), hakkında itiraz yoktur, 
bu arkadaşımızın seçim tutanağını reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. ! 

Cevat Ülkü (Aydın), itiraz yoktur, seçim tu
tanağını oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lûtfi Ülkümen (Aydın), itiraz yoktur, seçim 
tutanağını oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
; Mücteba>Iştuı (Balıkesir), itiraz yoktur, se
çim tutanağını oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Eimiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yümnü Üresin (Bilecik), seçime itiraz var
dır, Raporu Yüksek Seçim Kurulundan gelmiş
tir. Tutanakları inceleme Komisyonuna havale 
edilmiştir. Malûmaten arzediyoruz. 

NusrettinTBarut (Bitlis), itiraz yoktur, seçim 
tutanağını kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kenan Yılmaz (Bursa), itiraz yoktur, seçim 
tutanağını kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Nusret Kirişcioğlu (Çanakkale), itiraz yok
tur, seçim tutanağını kabul edenler... Kabul et-

..im 6 :1 
miyenler... Kabul edilmiştir. „.> 

Balıa Âkşit (Denizli), seçime itiraz vardı?. 
Raporu Yüksek Seçim Kurulundan gelmiştir. 
Tutanakları inceleme. Komisyonuna havale edil
miştir. Malûmaten arzedilir. 

Ekrem Baysal (Eskişehir), seçimine itiraz 
edildiği Yüksek Seçim Kurulunca bildirilmiştir. 
Fakat tetkik edilmekte olduğundan raporu he
nüz Meclise gelmemiştir. Geldiğinde komisyona 
havale edilecektir. * 

Ahmet Kemal Varınca (Gümüşane), itiraz 
yoktur, seçim tutanağını kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hadi Hüsman (istanbul), iiiraz yoktur, se
çim tutanağını kabul edenler... Kabul etmiyen
ler,.. Kabul edilmiştir. ~ 

Seyfi Oran (istanbul), itiraz yoktur, seçim 
tutanağını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Pertev Arat (izmir), itiraz yoktur, seçim tu
tanağını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. f 

Ziya Termen (Kastamonu), itiraz yoktur, se-
1 

çim tutanağını kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Elvan Kaman (Kırşehir), seçime itiraz var
dır. Raporu Yüksek Seçim Kurulundan gelmiş
tir. Komisyona veriyoruz. Malûmaten arzolunur. 

Nâtık Poyrazoğlu (Muğla), itiraz yoktur, se
çim tutanağını kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Muhtar Acar (Sinob), itiraz yoktur, seçim 
i° tutanağını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
: edilmiştir. ;! 

Reşat Şemsettin Sirer (Sivas), itiraz yoktur, 
seçim tutanağını kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. x 

Esat Kerimol (Zonguldak), seçime itiraz 
vardır. Raporu Yüksek Seçim Kurulundan gel
miştir. Tutanakları inceleme Komisyonuna veri
yoruz. Malûmaten arzolunur. ' 

5. — Tutanakları inceleme Komisyonuna bir 
üyenin seçilmesi. . 

BAŞKAN — Tutanakları inceleme Komis
yonundan bir arkadaşın vefatı dolayısiyte açı
lan yere. tüzük hükümlerine göre kur'a ile bir 
arkadaş seçiyoruz efendim. 

(Ad çekildi.) 
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daşımız ^BAŞKAN ~ f Muhtar Başkurt (Eskişehir), 

burada mı efendim? (Burada, sçsleri)r- Bu arka-

p-:. ı ., 
Tutanakları inceleme Komisyonuna 

'i: I 

üye olarak seçilmiştir, 

tt-
4. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — SÖZLÜ SORULAR 

«'jr 

1. •__ Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu'-
nun, İçişleri Bakanlığı müfettişlerinden Reşad 
Akşemsettin'in istifası sebepleri hakkında İç
işleri Bakanlığından sözlü sorusu (6/345) 

MAHMUT QOLOĞLU (Trabzon) — Hâdise 
ile ilgili Bakanlığın Bakanı değişmiştir, işin ye
ni tutumunu Bakanlıktan ayrıca takibedeceğim 
için sorumu geri alıyorum. 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

2. •-— Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, umumi bakımdan haricî vaziyet hakkında 
izahat verilmesine, Atlantik Paktına girmek için 
yapılan teşebbüslere, bu Pakta dâhil olan veya 
olmıyan devletlerden Kore'ye asker gönderen
lerle ğöndermiyenlerin bulunup bulunmadığına 
dair Jhşişleri Bakanlığından sözlü sorusu (6/382) 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMİT AĞAOĞLU (Manisa) — 
Muhterem arkaclaşlar, arkadaşımızın soruları 
dış politikamızın çok esaslı meselelerine temas 
etmektedir. Takdir buyurursunuz ki, bunlar 
hakkında asıl Bakan gelip izahat verirse Yük
sek Meclis daha çok tatmin edilmiş olur. Bun-
daaı başka istitraden arzedeyim ki, Dışişleri 
Balkanımız halen de yine bu mevzularla ilgili 
olarak çok mühim temaslar halindedir. Elbet-
teki >gerek arkadaşımız, gerek Yüksek Meclis 
bu temasları da ihtiva eden umumi bir konuş
mayı daha tatminkâr bulacaktır. Bunun için 
müsaade ederseniz bendeniz konuşmıyayım. 
(Doğru sesleri). 

SINAN TEKELlOĞDU (Seyhan) — Bende
niz de kabul ediyorum. 

BAŞtKAN — Efendim, soru Dışişleri Baka
nının avdetine tehir edilmiştir. 

& — Tekir dağ ̂ Milletvekili Yusuf Ziya Tun-
taş'ın, 1950 yılında Marmara'nın bâzı havalisin-
de zuhur eden zeytin sineği haşeresinin yaptığı 
zararların nispet ve miktarına ve bu yılda bu 
Haşere ile mücadele için ne gibi tedbirler alındı

ğına dair Tarım Bakanlığından sözlü sorum 
(6/400) 

. BAŞKAN — Yusuf Ziya Tuntaş burada mil 
(Yok sesleri). 

Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için so
ru düşmüştür. .; :,4 

4. — Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tun
taş'm, ziraat teşkilâtımızın ne durumda olduğu
na ve ziraat mektepleri programlarının ıslahına 
dair Tarım Bakanlığından sözlü sorusu (6/401) 

BAŞKAN — Soru sahibi ikinci defa bulun
madığı için soru düşmüştür. 

;5. — Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tun-
taş'ın, ziraat işlerinde kullanılan motörlere 
mu\tazi akar yakıt ihtiyacının miktarına, stok
larının nerelerde yapılmasının düşünüldüğün*} 
ve MarshaU Yardımından ayrılan tahsisatın ye
dek parçaların getirilmesine tahsis edilmiş olup 
olmadığına dair Tarım Bakanlığından sözlü 
sorusu (6/402) 

BAŞKAN — Soru sahibi ikinci defa bulun
madığı için soru düşmüştür. 

6. — Erzincan Milletvekili Sabit; Sağıroğ-. 
lu'nun, Erzincan'da Bayan Necmiye'nin dayısı 
Nuri Sağıroğlu ile müşterek bulunduğu arazi^ 
sinin göçmenlere bağışlanma işinin nasıl oldu
ğuna dair İçişleri Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/423) 

BAŞKAN — Efendim, soru sahibi ikinci de
fa bulunmadığı için soru düşmüştür. 

7. — İzmir Milletvekili Necdet Incekara'nm, 
memnu mıntaka olmaktan çıkarılarak Hazineye 
intikal eden 'İzmir Vilayetindeki arazinin mik
tarına, topraksız vatandaşlara ne zaman ve han
gi esaslar dâhilinde tevzi edileceğine dair soru
suna Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın sözlü ce
vabı (6/430) 

— 85 — 
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BA^Ifeyi . :^ Nee<â6t»'rtneekaT'a;'i>up»dalar1Fmı 

efendim? (Burada sesleri). 

1 8 . V Ö . l 9 & r 
Türkiye Büyük' Millet Meclisi«^ük€*k*•**• 

Başkanlığına 
Topraksız köylüye bir miktar arazi temi

nin i ̂ münıkfitı kümakıumaksıtdiyle«-askerî,>icap»d 
larm müsaadesi nispetinde Millî Savunma Ba-> 
kanlığınea tzmir Vilâyeti içinde memnu mm-
takaM ofİErtafet&fiJjçtk-sirıkcıvî arazi parçakrı Hazı-
neye intikal ettiğine 'göre; bu kararın 'maksa
dına iiyul^rtııifiı«rfEÖrj araEİnini topraksaaa.va
tandaşlara &e zaman ve hangi esaslar dâhilin-;: •* 
de tevzi edileceğinin ve serhest bırakılan arazi 
miktariyle,-" zeytin'ağaei adedinin ne olduğu-
nunı*MaRyfî'-Bakanı -tarafradan' sözlü- olarak 
büdrrîîhtesim-saygrlarimla rica ederim: 

îzmir Milletvekili 
Necdet încekara .-

BAŞKAN — Söz Maliye> Bakanınmv 
MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) —- izmir Milletvekili sayın Necdet 
încekara 'nin, memnu mmtaka olmaktan, çıka
rılarak îlâzipeye intikal eden tzmir Vilayetin
deki' arazinin miktarına, topraksız, vatandaşla
ra ne zurnan ve.hangi esaslar dâhilinde tevzi 
edileceğine dair 'olan sözlü sorusuna cevap ar-
zediyörum : 

Memnu mıntaka olmaktan çıkarılan mev-
zuusböfrtfe am^imaHîH&İHh^yerait kült€c~toprak
ları gibi Çiftliyi Topr-aiklandırmarKaiHinunda* 
ki esaslar dairesinde teıvzie tâbi tutulması ica-
beâ&oeğfee göre* soru^esa^iti'baTİyle^Toprakve 
îsltâfötâk'IMi MtS^üvtüğüüü5 •ilğileftdir'mektedir.' 

Sözîü3's^uirun,- arazi miktarına -ve üzerin-
deM*zeytmr,ağaçîafrna- dair : olan kısımları "hak
kınca* mahallînden: tolgi - istenmiş; alınan cevap
ta yalnız îzmir merkezinde değil, aynı zaman
da Kalburun* * Urla, Seferihi&aa* ve Foçarlda da 
yasak bölge dışına çıkarılan arazi .bulunduğu.., 
ve bunların yüz ölçülerinin malûm bulunmadığı 
bildicikBckte-Iret' buniarmcfhir iheyet-marifetiyle 
t fesMtkâaîteararâî., bulunduğuna\ işar et olunmak* 

Bâk^nkğuaSsaa t ak ipn edilmektetıbuhman, tes-
bituişİj,ikrAal *eidildik%efi ssonraz tava«zuhi;fcdee«>k 
va^y^^göre .s r §u -süratle- muamele yapılması 
icabedecektir: 

.105*1 Ol:-ti 
1. D©v&te &ifcikeıı yattık ^bölgeŞlfiıflfeAİm1 

mişriîialteiı&t aa»*lî£İJ£tçi^ToptâJ^^ 
nunu hükümleri dairesinde T6pf'ak ve i s k â n 
Genel^Müdurlüğünce topraksız çiftçiye1 tevzi 
edilecektir. 

2. Bu -arazi içinde evvelce eşhastan kamu
laştırma yoliyle alınmış olanlar mevcut ise 
bunlatKi5 'evv^e^H^e^'kaâi^aştiptt tf * <bedeile*i-
nin"Ha'sdney>e^ iadesi^vfartiyJfc-^esfei «j^jjtariate*-
verilmesi gerekecektir^ Saîripie'Tİtatafirtd»H ^&-«~ 
ri alınmak istenilmesdiği^ -"feakdiî̂ e» :>diğlMry*vDd!*i** 
lete.ait topraklar.. gibi tevzie tâbi tutulacaktır. 

NECDET ÎNCEKARA,(îzmb).— SaymBa- , . 
kanın lütfetmiş oldukları izahata .teşekkür ede
rim. Ancak, 14 Mayıstan heri-îzmir'de büyük » 
toprak sıkıntısı çekmekte olan çiftçilerimiz 
haklı olarak istical göstermektedir. Hattâ bu
nu .*takdİK»*deııssr^Millîl;Eaîv^Hma îBâkatılıgı, as
kerî picapların.'müfiam^esi rtisı^iAde iröMm bdı?« 
arazi: parçasının rbu ^akaatttâv serfoes^&rakfc^M* 
halde,< diğerv< bakanlıkların jhü husasfca l a p t ? » 
hassasiyeti* göst«rmemele*inâenv müte^s^riKei* a 
dük:.*.Benim «on olarak temennimfŞ-Utfa^isTop>*n 
raksız köylülerimizi. tor ;an vevyeli bu ştoprağifâ.î 
kavuşturalım ve muattal vaziyetten kurtaralım 
ve millî ekonomimize de yardım etmiş olalım. 
MâîHızatrr^bTihdarr inayettir. 

j 5. —- Diyavh&toırMill&İMvkük& 

\miUîfm&n$fflte -uygun m\ mrinûi'ibib-^eküdmiş* .-
'letiltöesininhve İmsâiMr zamanda işletmeymuçû* 
^nasmmiimıümUüvs'M^p^y:olmadığına}-^şahsi- te
şehhüde ecnebi sermayemin1 kahul; olunup'. olun? <> 
mıymağına^dairtr, Başbalmıdıklaii2%le£m*%er z*Ba^> 
^tanitçftida^sözlü sormu (6/435)>-

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar m i l .(Yok 
sesleri) îkinci defa bulunmadığı için düşmüştür, 

9. — Çoruh Milletvekili Ali Rikm&nğlatâm, 
Gülhmes Akademim \ içvnder >bifJmçn> kadffltoyi 
birden aşarak ilmî hüviyetiu.^ükfiBlUhm^as^m^ 
tahiplm -hulunup bulunmadığwıa,: Tıp*JPakül~ 
tesinde profesörlük. etmek> -üzere, ordud/m- •. me-.. 
zun addedilenlerin fiilen kıta stajı yapıyormuş 
giM'igöstvtüip' ' gösi^mîmeıBliMerm^î^e^ hu hu~ 
sustmbir prensip^ar&vvmmm,e%»awt'Mupl.olmmlu *İ 
ğın®,'- Gütiımedfrsk görm üvrvkii&lan ^sk&rb? 
tahipUrm sicil durumlamna w& Gülkffa&iffa&tmf* 
nesmdm tedavi^eeti:tem Tıpı ^akiâHm^hmiaian^y 

— m&~ 
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%%n, ̂ ü^lüJfiScmt ve m^srcffyffvna dair sorusuna 
M$MıSwu/twWı, Bykant .Hplûşi* Kayînıen'in sözlü 

BAŞKAN — Ali Riza Sağlar buradalar mı?. 
(Burada sesleri). 

Soruyu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorular imin, Millî Sayunma Bakan-

l:ğ^ca ;sö*lü.olarak cevaplandırdmasmı istirham 
ed'&rim,,, 

1. Gülhane Akademisi içinde her hangi ilmî 
ve, meslekî, orijinal travayı olmadan akademik- ka
riyerin. (asistanlık,, baş asistanlık ye doçentlik gi
bi,); birkaç, kademesini birden aşarak ilmî hüviye
ti yükşeltiliverpıiş asker, tabip var midir?. 

2.L. Ordudan; Tıp, Fakültejânde profesörlük 
etmek süzere, hiçbir^te&hakkı talebinde bulunma
mak kayıt ve. şartiyJLe'mezun addedilmiş ve karar
nameleri de,bu şekilde çıkmış bulunmasma rağ
men, fakülteden istifa etmeye lüzum görmeden 
sırf, terjüine, imkân vermek için, ordu kadrosunda 
fiilen k*ta stajı yapıyormuş gibi gösterilip kendi
sine sicil verilmiş ve terfi ettirilmiş kimse var 
mıdıri; 

3.-, Qrdu.kadrosundan mezıuıısıfatiyle Tıp 
Fakültesi profesör kadrosuna geçirilen askerî ta
biplerin. terfi talebinde bulunup; bulunmayacak
larına dair verilmiş ,bir prensip kararı mevcut 
mudur?* 

Böyle bir karar mevcut ise, bu gibilerden bir 
taahhüt senedi alınmış mıdır?. 

4. A) Orduca mezun sayılarak Tıp Fakül
tesi kadrosunda çalştırıldığı sirada, yine orduda 
başlat,\aske;rîıbirlik:ve müesseselerin .başhekimlik
lerinde , vazife,; görüyormuş gibi gösterilerek rüt
besine .muadil , bir kadroya, tâyin .edilmiş ve fakat, 
o kadra /g&reyini de yapmadığı».,halde fazladan, 
Gülhânei ek görey ücretini deTbirlikte almış asker 
tabihi var mıdır?. • 

b) • Varsa.; bu, : vazifelerinin başlangıç ve biti-
riliştarihjftri r ıedi t i ' 

c ) . .Bakanlıktaki şahsi sicil dosyalarında o 
ka^r& g&rçyü^ yaptığı,,işareti varsa, o takdirde; 
bu jragi£$erinin .de,y,amı müddetince. idari vazi-
fecrini,jbiifidl- .yapaklarını • t-ev#jk edecek :. kendi 
im^al^pni;,, taşıyan resnjî •' maıameleli i evraka 
ras;t {geiİRİp^.ge^Jinme4iğinin; incelenmesi. 

5/:;_.(Jül^a)je,,.pa«ta'n€i8İı4ft.Jisker.ve: sivil be-
h^r. hastaya,, günlük, .harcadığı tedavi masrafı 

L.19Rİ- 0 : : 1 
500; kuruş olduğu halde. Gülhane binasında ku-
ruluveren Tıp Fakültesi hastalarının günlük 
tedavi masraf ilarının 75 kuruştan ödenmesi için 
hususivbir emir çıkarıldığı doğru mudur? 

ı Bqğru ise. kurulduğundan bugüne kadar 75 
kuruş üzerinden Fakülte hastalarının tedayi 
tu t an nedir ve bu para Gülhapeye ödenmiş-
midir? 

Ödenmemiş olduğu doğru ise, şimdiye ka
dar Mijlî Savunma Bakanlığı buna ait bir te
şebbüs almış mıdır ? 

Gülhane çatısında ve kazanında aynı, sistem 
ve şart" arla beslenen ve ilâç tedavisi de bittaç 
bi aynı olan fakülte hastalarına günlük 75 ku
ruştan Millî Savunmanın zararına beher hasta 
için fuzuli ödenen 425 kuruş üzerinden, bugü
ne kadar yatırılan bu hastalara fazladan sarfe-
dilen para tutarı nedir ? Ve bu; ne şekilde bir 
sarf etiketine büründürülmüştür? 

Bunun sebebi hikmeti hakkında ilgili ba
kanlıkla ve ayrıca, Millî Savunma Bakanlığı 
olarak nasıl bir düşünce ve sarf tarzı hâkim 
olduğunun açıklanması. 

Çoruh Milletvekili 
Dr. Ali Rıza Sağlar 

BAŞKAN — Söz Millî Savunma Bakanı-
nmdıp. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HULÜŞÎ KÖY-
MEN (Bursa) —• Sayın arkadaşımız Ali Rıza 
Sağlar'm sorusunda numara ile sıraladığı mev
zuları aynı sırayı takiben cevaplandırmak isti
yorum: 

1. Ankara Tıp Fakültesi kuruluşunda 
profesörlerini iki membadan temin etmiştir. 

I 1. Gülhane hocalarından 2. Ankara Numune 
! Hastanesi ve yurtta muhtelif vazifelerde bu-

lunmuş mütehassıslardan. 
2. Fakülteye geçen Gülhane hocaları Tıp 

Akademisi kurulduğundan beri baş asistanlık
tan profesörlüğe yükselmişlerdir. (Müstesna 
olarak Tuğgeneral Zeki Hakkı Pamir baş asis
tanlık yapmadan) Haddizatında Üniversite yö
netmeliğine göre hiçbirisi karier akademikten , 
yani doçentlik merhalesinden geçmemişlerdir. 
Akademi hocaları fakülteye geçince doğrudan 
doğruya karier akademik titri alarak Üniver
site profesörü olmuşlardır. Gülhane Tıp Aka
demisinden gayn membalardan mütehassısların 
fakülteye alınmaları ve unvanları hakkında 
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açıklamada bulunmaya Millî Eğitim Bakanı 
yetkilidir. 

3. ihtisaslarından istifade, edilmek istenen
ler 1281 numaralı Kanun mucibince mezun ad
dedilirler. Üniversite emrine geçen profesörler 
de kendilerine verilen müddet sonunda ya or
duya avdet eder yahut ordudan istifa etmek 
suretiyle Üniversitede kalmayı tercih ederler. 
1281 sayılı Kanunda hiçbir terfi hak ve talebin
de bulunamıyacakları tasrih edilmiş olduğun
dan Bakanlığımızca bu hususta ayrıca bir pren
sip kararı ve bu gibi1 erden de taahhüt senedi 
alınmamıştır. 

4. Ankara 'Tıp Fakültesinin kuruluşunda 
fakülteye geçmiş mezun tabiplere!en fakülteden 
istifası, mevzuu bahis olmadan ordu kadrosun
da" fiilen kıta s ita.] ma çıkarılan ve sonunda, tuğ
generalliğe terfi ettirilen Zeki Hakkı Pamir'den 
başka Askeri Yargıtaya baş vurmak suretiyle 
nasıp tashihi kararı alarak albaylığa hükmen 
terfi ettirilen Kâmil Sokullu, Fikret Karasu, 
Rasim Adasal zikredilebilirler. Mezuniyet süre
leri sonunda tümen sıtajma atanan İrfan Titiz 
\>e Süreyya Gördüren de istifa suretiyle ayrıl
mışlardır. 

5. Sorunun 4 ncü maddesindeki suallerde 
işaret olunmak istenilen iki tabip tuğgeneralden: 

Profesör Zeki Hakkı Pamir 1943 ten beri 
gül hane dahiliye klinik şefi iken Bakanlar Ku
rulu karariyle 1945 yılında Ankara Tıp Fakülte
si 2. iç hastalıkları profesörlüğüne atanmıştır. 
Terfi sırasında olduğu için Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı baştabibliğine atanmış aynı zaman
da Gülhane Tıp Akademisindeki hocalığına ek 
görevle devamına müsaade olunmuştur. 1947 A-
ğustosımda tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Hava 
Kuvvetleri baş tabipliğinden tekrar tıp fakültesi 
profesörlüğüne atanmıştır. 1949 da dört yıllık 
ordu dışı hizmeti sona erdiği bildirilen adı geçen 
general ancak bir sene sonra ordudan istifasını 
istemişti i*. Ye kabul olunmuştur. 

Zeki Faik Ural 1946 da gülhane hijyen pro
fesörlüğünden Hava Kuvvetleri baş tabipliğine 
atanmış' altı aylık kıta sıtajı sonunda Gülhane 
Tatbikat Okulu baş tabip vekâletine ve hijyen 
profesörlüğüne tekrar tâyin olunmuştur. 1947 
son ayında tıp fakültesi hijyen hocalığını da 
ek görev olarak deruhde etmesine müsaade olun
muştur. Bilâhara Bakanlar Kurulu karariyle 
fakülte profesörlüğüne asaleten tâyiniyim gülha-
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nede ek vazife olarak çalışması mümkün ölmüş
tür. 194Ş Ağustosunda tuğgeneralliğe terfi eden 
adı geçen profesör 195Q senesinde orçlu sjjajma 
çılîimak isteyip istemediği hakkındaki tebliğe ma
zeret beyan etmiş 1951 de kendi isteğiyle istifa 
etmiş ve kabul olunmuştur. 

Bu iki tabip generalin ordu kadrolarında 
gösterilmesi tesbit edilmiş sıhhiye general adediy-
le tevazün esasına istinat; ettirilmiştir. Şöyle ki, 
Mareşal Çakmak Hastanesi ve Eskişehir Hava 
Hastanesi baş tabipliği kadrolarmdaki general
liklere tevafuk ettirilmek üzere terfilerine imkân 
hâsıl olmuştur. Bu görevlerini bilfiil yapmış 
olmaları da bu itibarla mevzuu bahis değildir. 

Sureti umum iyede Tıp Fakültesi ve Gülhane 
Akademisinin memzuç eğitimlerinde fakülte ve 
Gülhane profesör, doçent ve başasistanlarının 

I ek görev ödeneği almaları hususiyet arzetmek-
j tedir. Ve aynı' klinik ve aynı kürsü, hattâ ayni 

lâboratuvarda iki hüviyet taşıyarak müşterek 
mesaiyi idameye tâbi kimselerin ek görev ücret
leri mali formalitelerle ne derece kaabili teliftir. 
Buna cevap verilmesine ^taliye Bakanlığı yet
kilidir. 

6. Fakülte hastalarının beherine 500 kuruş 
hastane masrafına karşılık Gülhane binalarında 
kurulan Tıp Fakültesinin yatak başına 75 kuruş 
ödiyeceğine dair hususi bir emir çıkarılmamıştır. 
Yalnız 5 . I I . 1946 ferih ve srfıhat işleri 42818 
sayılı talimatın 11 inci maddesinde olağanüstü 
giderlere narfedilmek üzere fakültece hasta ba
şına 50 kuruş tefrik edileceği tasrih edilmiş, 
sureti sarfı hakkında Bakanlığımıza bilgi veril
memiştir. Gülhane kuruluşundan beri askeıd 
stajyer ve asistanların meslekî alanda çeşitli va
kalar üzerinde yetiştirilmeleri gayesiyle esasen 
sivil hasta kabul edilmekte, ibate, ilâç ve diğer 
masrafları Millî Savunma Bütçesinden ve as
ker hastalara yapılan sarf evrakı şeklinde hep 
birlikte yürütülmektedir. Haddi aztında fakül
tenin kuruluşu hakkındaki* 20 . VI . 1945 gün 
4761 sayılı Kanunun 3. üncü maddesinde: Fa
kültenin staj, klinik ve sair öğretim işleri için 
Gülhane klinikleri ile Numene hastanesi doğum 
evinden faydalanılır, denilmekte, dolayısiyle 
hasta bakımı, beslenmesi, iaari ve tıbföi malze
melerin temininin klinikleriıi bağlı bulundukları 
bakanlıklara raei- olacağı anlaşılmaktadır. Böyl-
ce bakanlıkça fakülte adına fUZUIK ödenmişi bir 

I para mevzubahis değildir, Şu kadar ki fakülte 
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eğitiminin olağanüstü masraflarını karşılamak 
ü%tere%eaer&aş^ bütçesinden 50 şer 
l^ruş1 uzeı^ei ı W$ö^^M av^iıâs^.nesa^ 
ile aİÜt senetle 297 Ö7Ö Iradan nec/ şekilde mu* 
bayaâ^ve yardun yapılmış olduğu Eğitim Ba> 
kanlığının yetkisi dahilindedir. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Ali Rıza Sağlar. 
ALI RIZ4 SOĞLAR (Çoruh) — Muhterem 

arkadaşlarım.; Sayın Millî Savunma Bakanımız 
Hulusi Köymen'in sorularıma verdikleri cevap
ları, hepimiz daha bendeniz izaha başlamadan 
evvel bile kavramış gibiyiz, kendilerine bilhassa 
çok, çok teşekkürler ederim. 

Sorumun umumi hatları arasında cevap ola
rak bir tek kişiyi tebarüz ettirdiler, o da Gl. 
Dr. Zeki Hakkı Pamirdir. 

Bu Zeki Hakkı Pamir asker olarak Hava Kuv
vetleri Baştabibi, Tıp Fakültesi Profesörü, Gül
hane Tıp Akademisinde ek görevli .profesör ve 
eski Cumhurbaşkanı Baştabibi olarak, yani bi
risi asli üçü ek vazife taşıyan bir vazife sahibi. 
(Sağdan, aşmalı sesleri, gülüşmeler). (Soldan 
beş tane olan da var sesleri). 

Muhterem arkadaşlar, müsaadenizle burada 
kademe kademe^ evvelâ profesörlük vasfı üzerin
de, ikinci olarak generallik vasfı üzerinde dura
cağım. Filvaki profesör olarak, asker olarak ye
tişen Gülhane Tıp Akademisine, aslı subay ve 
general olan bu zat fakülteye ayrıldıktan sonra Ba
kanlar Kurulu karariyle kendilerine ancak 4 se
nelik verilen iznin içinde hiçbir suretle ordu
dan yükselme hakkını istiyememek kayıt ve şar-
tiyle bağlanmıştı. Müsaadenizle Millî Savunma 
Bakanlığının bu zatlar hakkındaki kısa olan ka
rarını okuyorum: 

«1281 sayılı Kanuna göre, Millî Savunma 
Bakanlığı kadrolannda gösterilmek suretiyle ve 
Bakanlar Kurulu karariyle, ordu dışı görevlere 
verilmiş ve verilecek olan ordu mensuplarına 
(yükselme haklarından vazgeçmek şartiyle...) 
bu görevler için 4 sene müddetle müsaade verilir. 
Bu müddetin sonunda, orduya dönmeleri icap 
etmekte ise de işgal ettikleri kadrolar hasebiyle 
ordudaki arkadaşlarının yükselmelerine engel 
olacak bir kadro kapama hali mevcut olmadığı 
takdirde; bu süre iki sene daha uzatılabilir. 
Bu iki yılın da bitiminde, bu subayların, askerî 
eğitim bakımından, orduya. dönmeleri icabeder. 
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Aksi takdirde, ordu ile^alâkalarını kesmelerinin 
zaruri olduğuna dair karardır. 

h . . 6.IX.1945 
Millî Ravunma Müsteşarı Millî Savunma Bakanı 

Galip Deniz Ali Rıza Artunkal 
ve diğer zatişleri ileri gelenlerinin imzaları bulun
maktadır. 

Bu dört senenin sonunda dahi bunun iki sene 
uzatılabilmesî için yine böyle bir kararın, lüzumu 
şarttır. Buna rağmen dört sene değil altı sene 
sonra askerlikten ayrılacak olan bu zat için ikinci 
bir uzatılma kararı da alınmış veya verilmiş de
ğildir. 

Arkadaşlar, profesörlük işinde,...,Gülhane As
kerî Tıb Akademisinde kendi ilın£ personeli Pro
fesörler Meclisi karariyle başasistanlığa iki lfişi 
alarak seçilir. Bunlardan birini seçmek hakkı 
Genel Kurmay Başkanmmdır. Başasistanlığa se
çilen zat Gülhane îlim Heyeti içinde iki sene ted
ris heyetinde hoca yardımcısı olarak çalıştıktan 
sonra bir tez yazar ve bu tezi de kabul edilirse 
4273 sayılı (Subaylar Heyetine Mahsus) Kanu
nun, 16 ncı maddesinin (E) fıkrasına göre sıhhi 
müşavirlik unvanını kazanır ve bir sene kıdem 
alır. 

Sayın Bakanımın çok güzel ve vuzuhla izah 
buyurdukları gibi Zeki Hakkı Pamir, bu şekilde 
başasistanlık ve müşavirlik 'kademesinden geç
meden doğrudan doğruya profesör olmuştur. 
Yani Gülhane tlim Heyeti içinde bîr tek istisnası 
Zeki Hakkı Pamir'dir. 

Sayın arkadaşlarım, burada dikkati çeken iki 
kısa, ifakat çok mühim hâdiseler vardır." 

Birisi bu zat, ki tek olarak Zeki Hakkı Pa
mir ismini söylediler, ben de bunun üzerinde 
duruyorum. 7 • 

Evvelâ şu karar mucibince yükselmek hak
kından vazgeçmek şartiyle, kaydiyle Gülhaneden 
mezun etibba olarak fakülteye verilmiştir. Bina
enaleyh yine bakanınım buyurdukları gibi, ayrıca 
taahhüt senedi almaya lüzum olmadığı, çünkü 
kanuni sarahat bulunduğu anlaşılıyor. Böyle 
olmasına rağmen muhterem arkadaşlar, bu Zeki 
Hakkı*Pamir 6 . IX. 1945 tarihini taşıyan o za-
manuı.Millî Savunma Bakanının bu kararına rağ
men 30 Ağustos. 1947 de tuğgeneral olmuş bulun
maktadır. 

Mîllî Savunmanın, 4 sene için mezun bıraka
rak Tıp Fakültesine nakledilen bu zat, sanıyo
rum ki Üniversiteler Kanunu hükümlerine göre, 
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liba 27 - 28 Şubat ofâtrğunu şcfrîedilör. 2feH 
Faik Ural bir tamim gönderiyor. Hava Kuv-

1 veteri Baştabibi Zeki'Fîfik Uf al. 
Tarih : 5 Mart ]047. tfumar,a: İ5411. 
«Sıhhi muhasiplere ait İ945 yılında basılmış 

olan Sıhhi Ayniyat Talim atnamesinin, mevcut 
olup ohnadığınm iveldi olarak bildirilmesini 
rica ederim» diyor. 

Bendemizin ayrıldığını tesbit ettiğim târ^h, 6 
Mart 1947 dır. Eğer bu doğru ise, 'ki dBğru ol
duğuna inanmak m66!bluriy'etinde:yî>;,Zfe'ki Hakkı 
Pâmir ln 7 J Martta r^^iîösıne ba'şlaml&ı lâzım-
gelm ektedir; 7 Martla v&zireye başlıjMı iler Kah-
gi bir asker, 6 ayı tam öl'âMk'döldürrriâdiğı için 
asla terfi hakkıria hıaîîk'ölatmâz. 

Muhterem arkadaşlar,! Gulhane uzerrnde te
sis edilen Tıp Fakültesi'i^rn T/rjp 'MMltesîndeki 
hastalara sarf edilmek üzere günde 50 kuruş 
üzerinden para verilmesine dair olan hususu şim
di Bakanın ağzından dinledik. 

Bendenizin tesbit ettiğime göre 325 sivil 
hasta yatan burada • bü elli kuruş hesabiyle se
nede 60.OOO lira ve beş senede '3İ5.ÖÖ0 lirahm 
ödenmesi lâzımgelm'ektĞÖir. Grülliâne, yani Millî 
Savunma Bütçesi hakkında esaslı bir yazı al
mamışlardır, doğrudur. Yalnız berideniz sözlü 
sorumu yaz tatilinden evvel vermiştim. Bu se
nenin üçüncü ayından oh ıMriftci ayına kadar 
olan geçen zaman zarfında 50 şer kuruş üzerin
den Tıp Fakültesine ücretlerin ödehmesi hu
susunun ayrıca Millî Eğitim. Bakanlığından 
istenmiş olduğunu öğrenmekteyim. Bu verdi
ğim dokümanlar karşısında kâhUrilar dışı ola
rak gerek faMİte hocalığının, gerek general
liğin bir şahıs üzerinde büîuhmamasirîa bugün
kü rejim çok hassas kalacaktır; 'Bunun hâili
ni Millî Savunma Bakanından ehemmiyetle 
ve süratle beklemekteyiz. (Alkışlar). 
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de başka bir vazife alamazdı. Çftinkü Üniversite
ler Kanununa göre profesörler üniversite profe
sörlüğünden istifa etmedikçe asla bir vazife 
alamazlar sanıyorum. 

Bu şekil de ayrı bir vuzuh göstermekle bera
ber Millî Savunma itibariyle aradan, bu karara 
rağmen, bir buçuk, ve belki iki sene geçer geç
mez tıpkı mezun olan bir tabip gibi değil, Tıp 
Fakültesinde çalışmakta olan bir zat ordunun 
malı imiş gibi Hava Kuvvetleri Genel Komutan
lığı Baştabipliğine tâyin edilmiştir. 

Kendisinin orada vazifeye bilfiil başlayıp 
vazifeden ayrılış tarihleri üzerinde de iki mühim 
noktada durmak ieabeder. Asker profesörlerin 
terfileri için kıta stajları mecburidir ve bu mec
buriyet profesörler için 6 ay kaydiyle tahdit edil
miştir. Fakat bu 6 ay izinli, tbedili havalı, hasta 
olarak dahi katiyen bir gün noksan olamaz. Bir 
gün noksan olsa terfi hakkından mahrum bıra-
kılıriE—r 

^l^pdenizin aldığım şu rakamlar üzerine Baka-
nm çîrkkatini çeker ve sizlere arzederim ki; ikinci 
şahsiyet olarak izah buyurdukları bir Zeki Faik 
Ural vardır. O da Zeki Hakkı Pamir'le halef se
lef, olmuşlardır. Evvelâ ikisi de aynı günde terfi 
etmişlerdir. Zeki Faik Ural halen Ankara Tıp 
Fakültesi Dekanı olarak bulunmaktadır. 6 Eylül 
1946 da Hava Kuvvetlerinde işe başlamış ve 6 
Mart 1947 de bu vazifeden ayrılmıştır. Yani sta
jını tam ve kâmil olarak 6 ay yapmış ve ayrıl
mıştır. Zeki Hakkı Pamir ise 28 Şubat 1947 de 
Hava Kuvvetlerinde işe başlamış ve 30 Ağustos 
1947 de o'radan ayrılmıştır. 

Şimdi dikkatinize arzedeceğim, şudur; 7 
Mart 1947 tarihinde işe başlaması Iâzımgelirken 
28 Şubat 1947 de yani selefi vazifeden ayrıl
madan evvel yine aynı albaylık kadrosunda 
iki arkadaş altı gün çalışmış olmak suretiyle 
diğeri 29 Ağustosta işinden ayrılmış ve öbürü de 
Generalliğe terfi ettirilmiştir. ' 

Şu hal doğru ise, ki, ben doğruluğuna kani
im. Sayın Bakan da kaanidirler. Kendilerim 
teyiden tekrar söylüyorum, tarih hataları ola
cak. Ben de bu hatalarna karşı kendilerini te
min ve bunu tevsik edecek vaziyetteyim, öyle 
ki; Zeki Faik' in işe başladığı 28 Şubattan 
evvel 27 Şubatta Sayın Bakanın, Zeki Faik'in 
ayrıldıklarına kanaatleri vardır. Bendenizin 
elimde gayet müspet bir doKÜman vardır. Be
nim 6 Mart diye tesbit ettiğimi, kendileri ga-

10. — Çanakkale Milletvekili Süreyya En* 
dik'in, Atatürk'ün Ziraat Bankasında sahip 
olduğu üç kasadan birinin vefatından sonra 
Cumhuriyet Halk Partisi tarafından partiye 
maledildiği hakkındaki söylentinin hakikat a 
uygun olup olmadığına dair Adalet, Ekonomi ve 
Ticaret bakanlıklarından sözlü sorusu (6/44.1) r 

BAŞKAN — Süreyya Endik burada mil? 
(Yok sesleri). Soru safti'M ikinci defa oİarak 
bulunmadığı için soru düşmüştür. 
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11. —-• Ağrı Milletvekui Celâl Yardımcı'nm\ 

if Ulus Gazetesinin Büyük' Millet Meclisinin 'otori
tesini , zedeleyici neşriyatı hakkında ne düşünüî-
&û$ıine dair BaşbdkanliÛla Jidalet Bakanlığın
dan olan sorusuna Adalet Bakanı Rükneddin 

.- Nâsuİiîöğîu'nin sözlü cevâbı (6/448) 

BAŞKAN — Celâl Yardımcı burada mı? 
(Burada sesleri). O halde soruyu okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

Ankara rda intişar etmekte bulunan ve O. H. 
Partisinin organı Ulus isimli gazete, Meclis 
müzâkeratmm D. P. milletvekillerinin beyana
tına ait kısımlarını t devamlı ve maksatlı bir 
şekilde tahrif etmekte, istiskal edici bir bün
yeye sokmakta ve 'bu suretle Büyük Millet 
Meclisinin otoritesini zedelemeye çalışmakta
dır. Bu hususta Hükümetin ne düşündüğü hak
kında Başbakan ve Adalet Bakanının sözlü 
olarak cevap vermesini rica ederim, 

Ağrı Milletvekili 
C. Yardımcı 

BAŞKAN — Söz Adalet Bakanmındır. 
ADALET BAKANI RÜKNEDDİN NASÜ-

HÎOĞLU (Edirne) — Ağrı Milletvekili sayın 
Öeîâl Yardımcı, Ulus Gazetesinin, Meclis mü-
zakeratinı devamlı ve maksatlı bir şekilde tah
rif ederek istiskal edici bir bünyeye sokmakta 
ve bu suretle Büyük Meclisin otoritesini zede
lemeye çalışmakta olduğu bildirilerek bu hu
susta Hükümetin ne düşündüğünü sormaktadır. 

'Biiyuk Millet Meclisi müzakerelerinin, tah
rif edilerek veya mahiyeti değiştirilerek neşri 
eski Matbuat Kânununun 34 ncü maddesinde 
suç sayılmış ve ceza tehdidi altına alınmış idi. 

Yüksek Meclisçe kabul buyurulan 5680 sa
yılı Basın Kanununda böyle bir hüküm mevcut 
olmadığından Ulus Gazetesinin bu kabîl neşri
yatından dolayı takibat yapılamamaktadır.. 

Esefle ârzetmek isterim ki, Büyük Millet Mec
lisinin bâzı müzakerâtı, bazı gazeteler tarafından 
değiştirilmiş bir şekilde umumi efkâra aksettiril
mektedir. Daha çok yâkih bir misalini arzedece-
ğim : 

12 Kesini târihinde Mardin Milletvekili Kâ
mil B'öran 'lii, takibi Bakanlığın iznine mütayakkıf 
otfiü M'çıar hakkmdaîki suâline verdiğini cevâp 
13 tarihli Ultis ve Kuclret gazetelerindeki başlık-
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larında tamamen aksine, olarak yazılmış 1406 ta
lepten ancak 337 talebe izin yerilmiş,iken ye bu 
mevzuda şu veya bu parti oliye bir tefrik yapıl-
mamıg iken, muhalefete karşı İ4Ö6 dâva açıldı di
ye büyük manşetler konmuştur. Buna karşı lâ-
zımgelen tavzihi ajans ile umumi efkâra bildir
miştim . Bilâhara gördüm ki, Ankara Gazetesi 
(Korkunç bir rakam ifşa edildi) diye yalan ve 
aldatıcı neşriyat yapmıştır. Hepsini görmedim. 
Belki başka gazetelerde de vardır. Yukarda arzet-
tiğim veçhile yeni Basın Kanunu bu gibi neşriyat 
için hüküm koymamıştır. ! 

Arkadaşlar, iktidarın değişmesinden sonra ka
nunda yapılan değişiklik ile yani eski 34 ncü 
maddenin kaldırılması ile bu gibi neşriyatı, önli-
yecek hüküm kalmamıştır. 

Bu hükmün kaldrılması takdir buyurursunuz 
ki, hiçbir zaman yalan haberler, tahrifli haberler 
neşretmeyi meşru kılamaz. 

Büyük Meclisinizin, bu hükmü kaldırması 
maksatlı olarak yalan haberler neşrini teşvik et
mek maksadiyle değildir. Yalınız ve yalınız mat
buat müessesesine karşı beslenen bir hürmetin 
ifadesinden ibarettir. 

Her hangi bir topluluk veya müessese, matbu
at müessesesi gibi ne kadar muhterem telâkki edi
lirse edilsin o müessese ve camiayı teşkil eden 
unsurlar arasından hürmete ve itimada lâyık ol-
mıyanlar da zuhur edebilir. 

Sual sahibi arkadaşımız bu hususta Hüküme
tin ne düşündüğünü sormaktadır. 

Arkadaşlar; sual mevzuu da, sualin taallûk et
tiği mesele de göstermektedir ki, bâzı gazeteler 
matbuata karşı hürmet göstermek lâzimesinin 
siperi arkasında memleket menfaatine ve bizzat 
matbuat müessesesine cidden zararlı olmaktadır. 

Tecrübeler göstermiştir ki, takip etmekte ol
dukları bu yol, matbuat mefhumunun şayana 
hürmet olması kaziyyesini açıkça, kabaca istismar 
etmektir. 

NAŞÎT FİRAT (Ordu) — Ajans gibi!. 
ADALET, BAKANI R. NÂSUHÎOĞLU (De

vamla) — Müessesenin şayanı hürmet olmak vas
fını muhafaza edebilmesi için tecrübeler bize gös
termiştir ki, bilerek yalan haber.neşretmek yolu
na girmiş olan kötü niyete ve istismarcılığa kar
şı tekrar müeyyideler koymak zarureti haşıl ol
muştur. Elbette ki, takdir Büyük Meclisimizin ola
caktır. 
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Arkadaşlar; yalan haberler bahsinde dış mü

nasebetlerimiz, millî müdafaamız ve millet ola
rak korunmamızın icabettirdiğl tedbirleri ele al
mak, istismar etmek suretiyle memleketin y-ükseik 
menfaatlerini zedelemekte asla tereddüt edilme
mektedir. 

Particilik gayreti yüzünden bu memleketin 
yüksek menfaatlerine kıymayı göze alanların düş
tükleri ihtiras girdabının dehşeti karşısında irkil-
memek kabil değildir. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Muhterem 
milletvekilleri; Meclis müzakeratım sütunla
rına geçirirken Ulus gazetesinin tuttuğu nare-
ya hattı hareketi feir takrir mevzuu yapmak lü
zum ve ehemmiyetini duymuş ve buna tevessül 
etmiştim. 

Gerek bu takrir sebebiyle Hükümetin verdi
ği cevap, ıgerekse bu takrire karşı Ulus gaze
tesinin 11. XI . 1951 günlü sayısında şahsıma 
ve Hükümete yaptığı isnat ve tecavüz ve savur
duğu tehditler vesilesiyle, bâzı hususları huzu
runuzda, Türk matbuatının ve fikir âleminin 
huzurunda açıklamak vazifesiyle mükellefim. 

Yazı terbiyesi ve fikir ahlâkı cümlenin ma
lûmu olan bu ceridenin fıkralarına dikkat na
zarınızı çekerek işe başlamak isterim. 

Diyor ki :, 
«Şu Celâl Yardımcı adındaki şahsın Hükü

mete sual sormasının mânası nedir? Hüküme
tin elinde gazete kapatmak yetkisi veya başka 
ceza vermek salâhiyeti yoktur. Hükümet işine 
gelmiyen gazeteleri mahvetmek için resmî ilân' 
tahsisatını keyfî olarak dağıtmaktadır....» 

Arkadaşlar, yalandır. Hiçbir ıgazete Hükü
metin resmî, ilânlariyle yaşıyamaz. Eğer serma
yesi bu ise vay o gazetenin haline?.. (Sağdan 
gürültüler), (İSoldan bravo Celâl sesleri). 

istediğiniz kadar tekerleğime taş koyun, si
ze her zaman cevap vermeye muktedir ve hazı
rım. (Soldan bir ses, Ulus öyle yaşadı). 
; Müsaade buyurun, onlar istinatsız tekerle
ğe taş koymaya varsın çalışsınlar, buna ehem
miyet vermiyelim ki, Heyeti Celile vuzuh ile 

/neticeye varmaya muvaffak olsun. (İSoldan bra
vo sesleri). 

Devam ediyor : 
«. . .Ulus Matbaasına hücum tertiplerini, 

Demokrat Partinin Millî Eğitim Bakanı devlet 
memurlarını ve öğrencileri alet ederek almak he-
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vesindedir.» Yalan değil mi? (Soldan yalan ses
leri).^ 
itil Devam ediyor t '. [ 

niÜJemokrat Parti partizanları Halk Partisi
ne muhayyel borçlar çıkararak Ulus Matbaası
nın üstüne oturmak için yanıp tutuşmaktadır
lar. Yapılabilenler şimdilik bunlar.» Yalan de
ğil mi? (Soldan yalan sesleri). 

«Acaba Celâl Yardımcı Hükümete; Arjan
tin'deki diktatoryaya taş çıkartacak bu usul
leri daha da geliştirmek lâzımgeldiğini mi ih-
tar etmek istiyor? Yoksa adeleti tesir altında, 
bırakmak hevesi gibi bir haddini bilmezlik gaf
leti içinde midir? Celâl Yardımcı'ya ve bütün 
heveskâr diktatörlere bir ihtarda bulunalım : 
Keyfî işlerinizin hesabını eİbet lir ^ün bu mil
lete vereceğinizi unutmayınız!..» Burada bitiyor. 

Arkadaşlar; bu takrir, Ulus'un bir muhale
fet partisinin naşiri efkârı olduğundan dolayı 
değil, onu susturmak, onu tefehhüm ettiği gi
bi kapatmak, onu iftira eylediği veçhile üstüne 
oturmak gayesiyle değil.. 

Bu takrir, ne Ulus, ne diğer muhalefet par
tiler basınının, ne de iktidara muhalefet eden 
basının görüşlerini, kanaatlerini, fikirlerini, 
düşumcelerini yadırgadığımdan ve onları hoş 
görmediğimden dolayı değil; 

Hâdise ve vakıaları birtaraflıkla ve dürüst 
bir şekilde âmme efkârına arzeden ve bununla 
mükellef bulunan bir matbuat camiası içinde 
bir Ulus göremediğimden dolayı verilmiş bu
lunmaktadır. 

Arkadaşlar; Gazetecinin iki cephesi vardır. 
Birinci cephesi gerek bütün dünya cemiyet

lerinde, gerekse kendisinin mensup olduğu ce
miyette cereyan etmiş siyasi, iktisadi, içtimai 
her türlü ahval ve vakayii nakletmek ve haber 
vermek; 

ikinci cephe; kendi fikir ve mütalâalarını, 
kendi düşüncelerini ilân eylemek. 

Arkadaşlar gazeteci; birinciler üzerinde di
lediği gibi tasarruf icra edemez. Çünki, onlar 
gazetecinin malı değildir. Namuskâr bir gaze
teci mensup olduğu, içtimai ve siyasi zümre ve 
benimsediği ilmî doktorinler ne olursa olsun, 
kendi malı olmıyan bu hâdise ve vakıaları bi
taraf lıkla ve dürüst bir şekilde aksettirmek 
mecburiyetindedir. Gazetecinin ikinci cephesi 
evvelâ kendi fikir ve mütalâa ve akidelerine 
göre tenkid ve tahlillerini yapmak hususuna 

— w — 
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gelince, bu, tamamen kendi malıdır, kendi ima
nıdır. Onlara dilediği gibi tasarruf edebilir. 
(Spldan alkışlar, bçayo sesleri);Matbuat,hürri
yeti bu demektir. 

Dikkat Duyurulmuştur ki; benim getirdiğim 
takrir, Ulus'un kendi tasarrufuna giren fikir 
ve mütalâalarını hedef tutmamıştır. 

Filhakika; maddi ve mânevi kaynağı her
kesçe bilinen bu ceridenin; hemen hergün sü
tunlarında kendine has bir üslup ile neler yap
tığını, neler yazdığını hepimiz biliyoruz. Ve 
onu âmme vicdaniyle başbaşa bırakıp geçiyo
rum. 

Verdiğimiz takrir, ne Ulus'un, ne hiçbir ga
zetecinin üzerinde tasarruf icrasına hakkı bu-
lunmıyan, kendi malı olmıyan, kendi fikir ve 
kanaatlerini teşkil eylemiyen, haricî ahval ve 
vakayiin, siyasi, iktisadi olayların ve bunlara 
mütaallik söz ve demeçlerin esasını teşkil ey-
liyen haberlerin yanlış aksettirilmesi sebebiyle 
ve bunlardan bilhassa Büyük Millet Meclisine 
mütaallik kısmını' nazara alarak vermiş bulun
maktayız. 

Ulus tehdit ediyor ve soruyor! 
Yardımcı'nm bu takriri vermesinin mânası 

nedir. Bildiği; fakat nedense bilmemezlikten 
geldiği birşeyi bir kere daha bilsin diye anla
tayım. 

Basın hürriyetinin ilk hududunu tabiî ola
rak âmme emniyet ve nizamının icaplarında 
buluruz. Bunların arasında memleketin menfa
atleri birinci plânda gelir. 

Bu emniyet nizamı ve bu memleket menfa
atleri mevzuubahis olunca, bunların başında, 
Büyük Millet Meclisinin ön plânda yer aldığı
nı kim inkâr eder. Ulus, çok şeyler el atıyor 
ve dil uzatıyor; bunlara tahammül ediyoruz, 
fakat realiteden uzaklaşarak yalan ve yanlış 
haberlerle Meclise sataşmamalıdır. 

Ben iddia ediyorum ki, Ulus; Büyük Millet 
Meclisi müzakeratmı ve Meclise ait haberleri 
sütunlarına geçirdiği zaman kasten hareketle 
yanlış yola sapıyor. Bazan milletvekillerinin 
söylemedikleri sözleri vâki imiş gibi, bazan söy
lediklerini, söylememiş gibi gösteriyor. Mü-
zakerat sırasında belirtilen fikirlerin ve sebke-
den beyanların içinden birkısım kelimeleri ala
rak onları tahrif ediyor, arzuladığı gibi bir ka
lıba sokuyor, hâsılı müzakeratm ruh, mâna 
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müfat ve muhtevasını değiştiriyor^/ tek kelime 
ila seciyesini düşürüyor ve bunu çok ustalıklı 
Mr şekilde yapıyor. 

Benim addiam budur ve Ulus'un bunu yap
maya hakkı yoktur, diyorum. 

Milletvekillerinin, bakanların, Devîet ve 
Hükümet Başkanının Mecliste söylediklerini 
aynen ve hulasaten veya (bir kelime ile yazabi
lir. 

Fakat ne demiş ise öyle yazmaya, neyi kas* 
tetmiş ise öyle belirtmeye mecbur. 

Ve gene ilâve,x, edeyim ki; Ulus'un veya her 
hangi bir gazetecinin vazifesi ? bundan ibaret
tir demek istemiyorum. • ¥ 

Milletvekillerine ait beyanatı ve önlajön 
izaha çalıştıkları maddi ve hukuki vakıaları 
muayyen bir sütunda bitaraflıkla ve sıhhatle 
belirttikten sonra; onları beğendiğine veya be
ğenmediğine göre yanıbaşma istediği kadar 
sütun veya sütunlar açar, kendi fikir ye müta
lâalarının, görüşlerini sayfalarca sıralıyabilir. 
Dilerse tasvip eder, dilerse tashih eder| tenkid 
edeç, tahlil eder, ta'lil eder ve çok defalar yap
tığı gibi bühtan eder. Ulus böyle yapıyor mu? 

Açın Meclis zabıtlarını ve aynı güne teka
bül eden Ulus sütunlarını. Birinden birine (mu-
harref) demeye mecbursunuz. Zira birçok yer
lerinde Ulus'un milletvekillerine izafe ettiği 
söz ve fikirler Meclis zabıtlarında yoktur. Mec
lis zabıtlarının sahih münderecatmı Ulus sü
tunlarında her zaman görmek kabil olmuyor. 

Size en küçük bir misal vereyim : Halkev
leri mevzuunda yaptığım konuşma malûmunuz
dur. O konuşmayı tahattur buyurun ve bir de 
Ulus'un bunu tebarüz ettiriş tarzına bakın. 

8 . VIII. 1951 günlü Ulus Gazetesinin 6 ncı 
sayfasında: «Celâl Yardımcı Meclisi kahkaha
lara boğdu. Arkadaşlarına, huzurunuzu bozmı-
yacağım, dedi. Onlar da, teşekkür ederiz, diye 
cevap verdiler. Âdeta Süreyya Endik ile yarış-a 
çıkmış gibi idi. Fuzuli'nin şikâyetnamesini ken
disine ve Müsadere Kanununa göre uydurarak 
manzum parça okudu ve iki günden ber| tekrar 
edilen mukni kaynaklara damlasını ilâve etti. Bu 
sırada başı ellerinin arasında bulunan Fevzi Lût-
fi'nin ellerinin aşağı kaydığı görüldü, her halde 
uyku bastırmış olmalı idi. Celâl Yardımcı söz
lerini radyodaki konuşma saatlerinde olduğu gibi 
hoşça kalın dîye bitirdi. 

Arkadaşlar; benim konuşmam sırasında bâzı 

— 98 — 
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manidar f ̂ kgrleri hande ile karşıladığınız yakı, idi. 
FakaJ o handenin; manası ile Ulusun ifadesi bir 
midir'/ Siz bana teşekkür etmi|mişşiniz4 Ben 
manzume okumuşum, yalandır bu. Feyzi, Eûtfi 
uyuyormuş, bu da yalan. Ben radyo konuşma
sındaki gibi size hoşça kalın demişim, bu dahi 
yalan, . Ama Ulus bunları yazıyor. Fakat niçin 
yazıyor büiypr muşunuz? Böyle yazıyor ki; oku
yan, Büyük Millet Meclisinde onun vekar ve cid-
diyjeti ile mütenasip bir müzakere değil mahalle 
kahvesinde veya bir oturma odasında bir,nevi 
medda hlışın, bir nevi şundan bundan, söz .açan 
sohbet ve muhabbet ahenginiiı cereyan ettiğini 
anlası n. Okuyucunun bundan çıkaracağı (hüküm 
ise hem söyliyen hem dinliyen ler itibariyle.. Mec
lisin seviyesini küçültmeye gayretten ibarettir. 
Kanaatimce bu, .bir suçtur. Bu sırf Meclisin se
viyesini düşürmek niyetiyle başvurulan ustaca 
ve dessasça bir ameliyedir. Gelin, gelelini; bu 
fiilin ne Ceza Kanununun ve ne de Matbuat Ka
nununda bir müeyyidesini göremiyoruz. 

işte arkadaşlar; Ulusun bütün yaptıklarını 
eğer tamamiyle, canlandırmak. imkânı- olsa bütün 
bunl ar için t günler ve saatler yetmez. 

Arkadaşlar ^kanaatimce, bu bir suçtur. 
NAŞÎT FIRAT, s(Qrdu) -^Kapatalım, ; 
CELÂL, YARDLMCI (Revamla) — tcabç-

derse o da olur. Bu- sırf Meclisin • seviyesini dü
şürmek için başvurulan ustaca ve- dessasça bir 
ameliyedir, Gelgelelim; bu fiilin ne Ceza Ka
nununda ve ne de Matbuat Kanununda müeyyi
desi yoktur. (Soldan' ve sağdan: Koyalım ses
leri). 

Soruyorum Hükümete; bu, böyle devam ede
cek ini? Bunun böyle devamı millet için zararlı 
bir iş olma,z mı? Devam etmiyecek ise bu zararları 
müşahede ediyor m,u? Etmiyor mu? Ediyorsa ne 
gibi bir tedbir düşünüvorj bir kanun teklifi ile, 
yani Büy^ük Millet .Meclisinin müzakçratını, ruh 
ve mâna ye muhtevasını değiştirir şekilde nakle
denler hakkında bir müeyyide vaz'edici-bir tnsarı 
ile Meclise gelmeyi lüzumlu addediyor mu? etmi
yor mu? - • • • . , . . - -

Bunları- sormak ve hiç değilse - böyle bir şeye 
Hükümet olarak lüzum, görmediğini öğrenerek 
memleket menfaati mülâhazasiyle, içim de beliren 
endişeye mahal olmadığına kani olmak hakkım 
-degU .itlidir? Bunları .sormak .neden- manasız olu
yor muş. Bunları sormak, Hükümete; -Arjantin 
idaresine taş çıkaracak diktatör yok bir rejimin 

I uşullerini dah,a da genişletmek.,, Jâ^ım,; gej$ğin.i 
nigm^hatırh^l^ın?.. v • , 

IJakkı var Ulusun. Dervişin .fikri,ne isafzikvçi 
odur. Diktatörler dergâhında ,önı$rlerjr boyunca 
kulluk eden bu dervişlçrdeıı başka, türjü zikir 
beklenemez. (Soldan alkışlar) Onlar hür bir 
çatının altında hür söylemenin ivi mânalarını 
hiçbir zaman görüp anlamak istemezler. Onlar 
yıllarca bu milletin hürriyet enkazı üzerine baş-
daş kararak yaşamanın alışkanlığını terketmek 
niyetinde değillerdir. (Soldan alkışlar). 

Bunda ısrara devam etsinler. Biz de iyi ni
yetlerimizi, meleket uğrundaki namuskârane, ga-
raz ve ivazdan uzak hizmetlerimizi yapmaya de
vam ederek diyeceğiz ki; 

Biz fert olarak, parti olarak ve devlet olarak 
her türlü hürriyetler arasında matbuat hürriye
tinin de âşıkıyız. Bu aşkladır ki, Demokrat Parti 
iktidarının vâzıı kanunu bu aziz vatanın fikir ha
yatına büyük faydalar sağlıyan, dünya neşir 'de
minde müstesna ölçüde bir değer taşıyan bir 

'Matbuat Kanununu millete sundu. Bu mesut 
ve feyizli hizmetin içinde bulunmakla şeref ve 
saadet duyan bahtiyar vatandaşlardan biri de 
benim. 
: Bu kanunun meydana gelmesi gerek fert ve 
s cemiyetlerin tabiî, hürriyetleri, gerpk'bu hürri
yetlerin tarihî tekâmülünün sebepleri Ve gerekse 
demokrat bir devlet hayatının zaruret icabı 
olduğu inancından olan, bir yatandaşa niçin; iftira 
ediyor? 

Arkadaşlar, bu iftira karşısuıda huturunuzda 
ve Türk âmme efkârı huzurunda• .kendimi müda
faa etmeme samimî ve temiz .inançlarımı tebarüz 
etti rai eme imkân vermek için beş, dakika müsaade 

I buyurmanızı rica edeceğim.. 
I insanlık, dimağının ,,en >ham..4eyj,rlprin,d;e.; dü

şünmede serbest olması lâ^rm geldiği, neticesine 
varmıştır. v Düşünme, hürriye^njn, bir, manası ola
bilmesi için düşüpüljşn^ sövmeme ;ye„vyazn-ı,afhürri
yeti ile birlikte, tecelli:etmesi.şarttır.: ••„;,•. 

Arkadaşlar, ben huzurunuzda.,, . konu§t;T?.ğ^m < 
zaman benim iyi vçya.k.Qtü.ko.nu§m,am1.derççpşini '-••' 
siz müdriksiniz. Bu yazılarla , Türkiye Büyük " 
Millet Meclisinde bir minetyekili; çıkmış iuıkuki 
kanaatlerini söylemiş değiL,-, adeta. Taht-akaJö'de •'' 
bir kahvede Mettah Suriri;kQn;uşmuş:.;man^p|iftı •:. • 
vermiyor mu? •.,•.: •:•-••<••• \ ' '- :•..•'•, 

Beşeriyet bu şartuı tahakkukunu; göınnjşk; ve 
bu cevherden geniş ölçüde /faydala^ajç^ihtiy^ 
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cini duymasına rn^abil en çok zf||me uğrıyan-

-lar da bu hüırröyGtie^ olmuştur. 
ATIF TO&ABİİLU (Oş*u) — BujeasNorta| 

mektep mi? t 
CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Bilmez

sin ki, ne ortamektep gördün, ne de lise! (Gü
lüşmeler) . 

Dünyamızın terakki ve tealisinin en büyük 
merhalelere ulaştığı devirler, bu hürriyetlerin 
zincire vurulmadığı; dünyanın en büyük felâ
kete sürüklendiği çağların ise, bu hürriyetlerin 
zulüm ve itisaf çenberine alındıkları zamana te-

• sadüf ettiğini tarihin seyrinden açıkça öğrenmiş 
ve buna inanmış bulunmaktayız. Filhakika mi
lâttan evvel akim hür olduğunu, bu sayede âle
mimizin fenne ve sanata doğru dev adimi ariyle 
mesafeler katettiğini bilendeniz. 

O günün Yunan dünyasını hiç unutmadık. O, 
bütün canlılığı ile gözlerimizin önünde duruyor. 
Beşerî faaliyet sahasında akla hayret veren ha
rikalar yaratmaları, Yunan edebiyatının şaşaalı 
bir kemale ulaşması, demokrasiyi 2400 sene ev
vel tesise muvaffak olmaları içtimai hayat ve 
devlet umurunu serbestçe tenkid etmek imkânına 
malik bulunmalarından, hür düşünme ve hür 
söyleme prensibini kabul etmiş olmalarından ileri 
gelmişti. Bu sayede Küçük Asya'da îyonya 
memleketi hür tefekkürün beşiği haline gelmiş
ti. Ve yine bu sayededir ki, Avrupa ilminin ve 
Avrupa felsefesinin tarihi îyonya'da başlar. 

Dünya ilmi, sanatı ve demokrasisi ilerleme 
yolunda ne elde etti ise bu devirde etti. Onun 
için bu devre tarihte (Aydınlık çağı) diye nur 
ve feyz ifade eden bir isim verildi. 

Ondan sonra, yani Ortaçağda insanlığın fe
lâketi başlar. Milân fermanından sonra büyük 
Kostantin hiristiyanlığı kabul ederek kilise ile 
tacın kurdukları uğursuz bir ittifakın mahsulü 
olan otorite aklı hapse tıkayıp, adı geçen hür
riyetleri zincire vurarak bin senelik köleliğe 
mahkûm etti. Arada Rönesansm doğmasına rağ
men bu köleliğin yıkıcı tesirleri 1860 senesine 
kadar devam etti ve dünyamızın her türlü tekâ
mülünü dinamitledi. Bu çağda fikir ve,yazı hür
riyetini mahvetmek yolundaki tahditlere ve yıl
dırmalara mahkemelerin ve kanunların nasıl 
alet edildiğini ve nihayet matbuat hürriyetinin 
tahdidi ile memleketin fikir demokrasi hayatına 
verilecek zararın vahametini bütün kemaliyle 
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müdrik bulunan ve meslek hayatında yıllarca 
matbuat dâvaları müdafaa etmiş bufdâvalarda 
ve ınattjpakJprriyeti rıığruna mücadele etmiş^bir 

^afcandf^ Ulus'un iftirasına müstahak bir vatan-
Maş olmasa gerek. 

Hele bir de iftirayı yapanın kim olduğuna 
bakınca buna esef etmemek mümkün değildir. 

Kan deryalarından geçilerek 1860 sıraların
da kazanılan matbuat hürriyetinin peşine o ta
rihten beri Büyük Britanya, İskandinav memle
ketleri, Holânda, Belçika, Fransa, İsviçre ve Bir
leşik Amerika gibi büyük Devletlerin takılıp 
katılmasına ve bu hürriyeti bütün icaplariyle 
demokrasinin temeli ^saymasına mukabil, oldum 
olasıya demokrat ruhların kaynağı olan aziz 
memleketimizin sinesinde, yıllar ve yıllarca bu 
hürriyeti boğanların hizmetkârı ne elimdir ki, 
şimdi bize matbuat hürriyetinden bahsediyor. 
(Bravo sesleri alkışlar). 

BAŞKAN — Müddet dolmuştur efendim, 
konuşmanıza müsaade edemem. 

Arkadaşlar, devam edemez, içtüzük hüküm
lerini değiştirmek için ayrı usul vardır. 

Adalet Bakanı söz istedi. Buyurun. 
ADALET BAKANI EÜKNEDDİN NASU-

HİOĞLU (Edirne) — Arkadaşlar, Sayın Celâl 
, Yardımcı W sorduğu bir noktayı demin okudu

ğum bir fıkrayı okumakla cevap vermiş olaca
ğım. 

«Müessesenin şayanı hürmet olmak vasfını 
muhafaza edebilmesi için, tecrübeler bize gös
termiştir ki, bilerek yalan haber neşretmek yo
luna girmiş olan kötü niyete ve istismarcılığa 
karşı tekrar müeyyideler koymak zarureti hâsıl 
olmuştur. Elbette ki, takdir Büyük Meclisinizin 
olacaktır.» Demiştim. (Soldan, bravo sesleri, 
alkışlar) 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Reis Bey 
müsaade buyurun cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Celâl Bey. 
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Arkadaşlar; 

bu tak-riri huzurunuza getirirken... 
REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Daha evvel 

usul hakkında konuşacağım. 
BAŞKAN — Reştad Bey, söz şu kayıtla ve

rilmiştir: Adalet Bakanının son beyanatı üze
rinde cevap vermek şartiyle. 

REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — İki saat Ulus 
ve Celâl Yardımcı dâvasını dinledik, 



B : 4 14.11 
CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Sana ne! I 

Dinlemezsen dışarı çıkarsın. -
Müsaade buyurun arkadaşlar, son söz mil

letvekilinin olduğuna göre Tüzüğün tâyin et
tiği müddet içinde konuşacağım. Halbuki Baş
kan diyor ki, Adalet Bakanının cevap verdiği 
son husustan gayrı bir mesele üzerinde konu
şamazsın, aksi takdirde reye vaz'ı icabeder. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, İçtüzük hüküm-
leri sarihtir. Soru sahibi bir defaya mahsus ol
mak üzere 15 dakika konuşabilir. Onu takiben 
verilen cevap üzerinde de elbette konuşurlar. 
Ancak bu vesile ile bundan evvel bitirmedik
leri beyanata devam etmeye elbette imkân yok
tur. (Var sesleri). Buyurun devam edin. 

CELAL YARDIMCI (Ağrı) — Arkadaşlar, 
Reisin görüşüne ittiba edeceğim... 

BAŞKAN — Devam edin. 
CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Ve bu 

takriri Heyeti Celılenize getirirken, Hükü
metin biraz evvel işaret ettiği şekilde bir ka
nun teklifi şeklinde işi düşünmediği takdirde 
bir milletvekili olarak ele almak mülâhazasın
da idim. Çünkü neden bu teklifi getirmek lâ
zımdır? Bunun sebebini izah edeceğin 

Halk Partisi iktidarının bambaşka doktrin
lerle orta çağ kilisesinin haiz olduğu otoriteyi 
çok daha geride bırakan bir kuvvet ve şiddetle 
fikirler üzerinde yarattığı tahakküm zihinler
den silindi mi? Katolik kilisesinin engizisyo
nuna her bakımdan üstün ve kuvvetini devlet 
otoritesinden alan ihtisaf teşkilâtı ile Halk 
Partisi iktidarının 1950 Mayısına takaddüm 
eden zamanlarda, seneler boyunca bu hürri-
yeti nasıl tahdit eylediğinin insanlık bağrına 
çöken acısı unutuldu mu? 

O günlerde düşünce hürriyetinin icra vası
tası olan Türk basınının ne ağır baskılara tâbi 
tutulduğu, o zamanki hükümetlerin gazete ve 
matbaa kapatıp, kitap ve dergileri toplatarak 
yığın yığm halk sermayesini sokağa nasıl dök
tüklerini, yüzlerce matbuat emektarının aylar
ca nasıl işsiz güçsüz ve perişan ve mağdur kal- | 
dıklarmı, bunlar yetmiyormuş gibi olur olmaz 
İddialarla vatandaşı ceza takibatına mâruz bı
rakıp hürriyetlerini türlü bahanelerle köstekle
diklerini kim inkâr edebilir? ı 

Bir halk bahçesinde, bir alabanda revüsün
de iki çift güldürücü nüktenin bile söylenme
sine imkân vermiyerek o revüyü aylarca vaz'ı j 
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sahne ettirmiyenlerin, değiştire değiştire kuşa 
benzetenlerin, gazinoculara ve küçük tiyatrg 
erbabına neler çektirdiklerini sorun kendile
rine. 

îşte öyle bir idarenin, öyle bir zihniyetin, 
öyle bir eeberutun dün ve bugünkü naşiri ef
kârı, zihniyetinin mürevvici, icraatının sadık 
kulu ve destekleyicisi bugün kalkıyor, hem de 
yersiz ve haksız olarak matbuat hürriyetini 
bütün icaplariyle benimsiyen ve onu demokra
sinin temelinden sayan bir idareyi, bir Hükü
meti ve bir milletvekilini diktatoryal rejimler 
ihdas etmek, adalete baskı yapmak, matbuat 
hürriyetini frenlemek gayretiyle töhmeti endir-
meye çalışıyor Arkadaşlar, ben buna bir iftira
dır, diyorum ve demeye devam edeceğim. 

Şimdi, sözlerimi bitirirken, Ulus'un, haddi
ni bilmemezlik gafleti içinde millete hesap verile
ceği tahdidine temas edeceğim. 

îş, millet, iş, haddini bilmemezlik gafleti için
de millete hesap vermek meselesi ise; 

Millet işini bilmiş, hesabını görmüş ve haddi
ni bilmiyen gafilleri Eflâtun'un yaptığı gibi ka
valcı kılığına sokarak Cumhuriyet iktidarından 
kovmuştur, (Soldan Bravo sesleri alkışlar) 

Mesele, şahsım meselesi ise : 
Şahıs Celâl Yardımcı olarak, Türk evlâdı Ce

lâl Yardımcı olarak ve büyük milletin bir mümes
sili Celâl Yardımcı olarak Ulus'un yüzüne şöyle 
haykırıyorum: 40 yaşındayım, hal ve mazimin bi
rikmiş bütün hasenat ve seyyiat yekûniyle ef'al 
ve harekâtımın bütün rakamlarını hâmil olarak 
haykırıyorum : 

Her demokrat milletvekili gibi Allah'a bir can 
borcumdan başka kimseye verecek hesabım yok
tur. (Alkışlar) 

Haydi şimdi Sayın Ulus, ben seni tehdit et-
miyeceğim ve buna tenezzül eylemeyeceğim. Yal
nız uyandıracağım ve diyeceğim, haydi kalk, 
haydi şimdi daima ayrı düşen yolumuza koyu
lalım. Birimizden birimiz millet uğruna hizmet, 
birimizden birimiz menfaat uğruna gayret yolun
dayız. Kimin hangi yolun yolcusu olduğunu el
bette bir gün millet de, Allah'da takdir edecek
tir. 

12. — Kastamonu Milletveküi Hayrı Tosun-
oğlu'nun, sicil almış jandarma albaylarının ter
fi ettirilmemeleri sebebine ve diğer sınıflardan 
aym durumda bulunup Askerî Temyize bûf vu-
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ran albaylara dair İçişleri ve MUM Savunma ba-
%anliklarmûan sözlü sorusu (6/449) 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıda yazılı hususların alâkalı İçişleri ve 

Millî Savunma Bakanlıklarınca sözlü olarak 
Yüksek Kamutay huzurunda cevaplandırılma
sını saygılarımla arz ve rica ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Hayrı Tosunoğlu 

1. 1706 sayılı Jandarma Kanununun dör
düncü maddesiyle jandarma subaylarının zatiş-
lerine taallûk eden terfi işlemlerinde bu kanu
nun 12 nci maddesini tadil eden 5061 sayılı 
Kanunun birinci maddesiyle (Tuğgeneral ola
cak albaylar dâhil) subayların terlilerinde hu
susi ve emrî hükümler muvacehesinde Ordu 
Terfi Kanununun 9 ncu maddesinin tatbik edi-
lemiyeceği hakkında Devlet Şurasının mütalâa 
kararma rağmen tam ve müspet sicil almış 
jandarma albaylarının terfi ettirilmemesi se
bepleri neledir? 

2. Jandarma albaylarının tuğgeneralliğe 
terfilerinde 5061 sayılı Kanun muvacehesinde 
terfi salâhiyeti İçişleri Bakanlığının yetkisi 
dâhilinde değil midir? 

Askerî ve meslekî müspet ve tam sicil al
mış ve evrakları bu yolda düzenlenmiş J. Al
baylarının terfi dosyalarının Genelkurmay Baş
kanlığına gönderilmesinin kanuni mesnedi ne
lerdir? Ve bu gibi J. Albaylarının terfileri mu
amelesi elde iken, kendilerini askerî ve meslekî 
bakımdan tamamlıyan yeni gelen genel komu
tanların bu terfie mâni olmalarına kanunen sa
lâhiyetleri var mıdır? 5061 sayılı Kanunun 12" 
nci maddesinde J. Subaylarını (Albaylar dâhil) 
terfi ettirmeye salahiyetli içişleri Bakanının 
askerî ve meslekî müspet sicillerin mevcudiye
tine rağmen terfie mâni olmak için takdir 'hak
kı kullanmasına kanuni hükümler müsait midir? 

3. Orduda, dişçi, eczacı, levazımcı ve dok
tor albayların sınıf ihtisaslarına göre tuğge
neralliğe terfi ettirildiği ve müsait sicilli ordu 
albaylarından bâzıları hakkında Genelkurmay 
Başkanlığınca Ordu Terfi Kanununun 9 ncu 
maddesindeki terfie muvafakat verilmiyen As. 
Temyize baş vuran ordu mensubu albaylar kim
lerdir, sınıfları nedir? Terfileri yapılmış mıdır? 

DEVLET BAKANI VE İÇİŞLERİ BAKAN 
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VEKİLİ FEVZİ LÛTFİ KARAOSıMANOĞLU 
(Manisa) —• Efendim, bu takrir iki Bakanlığı 
alâkadar etmektedir. İçişlerini alâkadar eden 
kısmı hakkında iki gün evvel meşgul olmaya 
başladım. İşin lehinde veya aleyhinde henüz 
gönlümü yatıramadığım, katî bir kanaat edi
nemediğim için sorunun biraz tehirini istirham 
edeceğim. 

BAŞKAN —• Efendim soru, 15 gün sonra 
cevaplandırılmak üzere bırakılmıştır. 

13. — Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'nin, 
9 Eylül 1951 tarihli Ulus Gazetesinde (Gözü 
kapalı -oy verme) başlığı altında çıkan başyazk 
hakkında T. B. M. M. Başkanlığı ile Başbakan
lıktan olan sorusuna - Meclis Başkanlığı adına 
Başkanvekili Muhlis Tümay ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu'nun sözlü 
cevaplan (6/455) 

25 . IX . 1951 
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

9 . IX . 1951 tarihli Ulus gazetesinde (Gözü 
kapalı oy verme) başlıklı bir başyazı çıkmıştır. 
Başından sonuna kadar, yalan, isnat ve iftira
larla dolu, bu hezeyanname Türk Milletini ve 
T. B. M. Meclisini tahkir ve tezyif etmektedir. 
3u yazıda ezcümle şöyle deniliyor : (1950 se
çimlerini kimler kazandı? Demokratlar diyo
ruz. Fakat demokratlar kimlerdir? Demokrat 
Parti adını taşıyan teşkilât mı, yoksa bu teş
kilâtın içindeki ayrı ayrı fertler mi? Çünkü öy
le milletvekilleri görüyoruz ki bunların nasıl 
olup da o mevkie eriştiklerini izah etmek imkâ
nı yoktur. Hattâ kendileri bile belki içlerin
den hallerine şaşmakta, gülmekte ve milletve
kili olabildiklerine inanmamaktadırlar.) Yazı 
devam ediyor : (1950 de Türk Milleti gözleri 
kapalı olarak rey vermiştir. İlâh....). 

Bu iğrenç yazının sahibi; Kars Milletvekili 
Hüseyin Cahit Yalçın 'dır. 

Bahis konusu yazısiyle, Türk Milletini kör, 
cahil, budala ve sersem yerine koymak ve Tür» 
kiye Büyük Millet Meclisini de açıktan açığa 
istiskal ve istihfaf etmek suretiyle ağır bir suç 
işlemiş bulunmaktadır. Şu hale göre: 

1. Hüseyin Cahit Yalçın'm hakir gördüğü 
ve küçümsediği milletvekilleri kimlerdir? 

2. Ağır bir şekilde tahkir ettiği T. B. M. 
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Meclisinde milletvekili oİarak bulundurulması 
caiz midir,? 

3. Milletvekilleriyle muhterem Türk seç
menlerine ve Türkiye Büyük Millet Meclisine 
karşı yapılan bu iğrenç hücum ve tecavüz hak
kında Yüksek Başkanlık Divanınca ne düşü
nülmüş ve ne gibi bir muameleye tevessül edil
miştir ? 

Yukarda yazılı hususların T. B. M. Meclisi 
Başkanlığından ve Başbakanlıktan sözlü olarak 
açıklanmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Ordu Milletvekili 

Feyzi Boztepe 

BAŞKAN — Muhlis Tümay. 
B. M. MECDÎSÎ BAŞKANVEKÎLÎ MÜH 

LlS TÜMAY (Manisa) — Ordu Milletvekili 
Feyzi Boztepe arkadaşımızın Yüksek Meclis 
Başkanlık Divanı ile Başbakanlığa tevcih ettiği 
sözlü sorularının, Divanı alâkalandıran kısmı
na, Divan adına kısaca cevap arzedeceğim. 

Şimdi okunan Feyzi Boztepe arkadaşımızın, 
25 . IX . 1951 tarihli sözlü sorusu, kısmi seçim 
neticelerinin alınmasından sonra Büyük Mec
lise sunulmuştur. 

Bu soruda, 16 Eylül 1951 ıgününde yapılmış 
olan kısmi seçimlerden bir hafta evvel, 9 Ey
lül 1951 tarihinde Kars Milletvekili bulunan, 
Hüseyin Cahit Yalçın imzasiyle Ulus gazetesi
nin baş köşesinde çıkan bir yazı bahis konusu 
edilmektedir. 

Mevzuubahis edilen bu makale (Gözü kapa
lı oy verme) başlığı altında, 16 Eylülde yapı
lacak (20) milletvekili seçimine ait menfi bir 
propagandanın havasım aksettirmekte bulun
muştur. 

Şunu sarahatle ifade etmeden geçemiyece-
ğim ki, siyasi hayatımızda çeşitli devirlerin 
hâtıra ve hikayeleriyle ihtiyarlıyan bu kalem 
sahibinin bu yazısı, haddizatında milletimize 
şeref olan tarihî ve kanuni hakikatlara göz ka
pıyarak, izan kapıyarak kaleme alınmıştır. Bir 
Türk vatandaşı olarak, bunun karşısında mü
teessir olmamanın imkânı yoktur. 

14 Mayıs 1950 seçimleri ve neticeleriyle 
büyük Türk Milleti, bu suallerin ve bu yer
siz mütalâaların gerekli cevabını vermiş ve bu 
makalenin yazılışından bir hafta sonra da, bu 
millet e©va<bı 16 Eylül 1051 tarihimde kısmi se-
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çimlerin neticeleriyle tekrarlanmış ve teyit 
edilmiştir. Bu hususta fazla söz, zaman israfı 
olur kanaatindeyim. 

'Sözlü soruda; bahsedilen makalenin yayın
lanması ile, muhterem Türk seçmenlerine ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisine ve milletvekil
lerine karşı yapıldığı ileri sürülen hücum ve 
tecavüzler hakkında Başkanlık Divanının ne 
düşündüğü ve bu hususta ne gibi bir muamele
ye tevessül eylediği noktasına gelince: Yük
sek malûmlarıdır; bu yazı Meclis içinde bir be
yan suretinde değil, Meclis dışında bir gaze
te ile yayınlanmıştır. Bu itibarla İçtüzüğümüz 
hükümlerinin tatbikini gerektiren ortada bir 
sebep ve bir hâdise mevcut değildir. 

Buna göre Başkanlık Divanınca yapılması 
gerekli bir muamele yoktur. 

Bu yazının Ceza Kanunumuz ve Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanunu cephesinden incelen
mesi gerekiyorsa, bu vazife, müstakil Türk adlî 
makamlarına ait olmak lâzımdır. 

B.aşkanlık Divanı adına mâruzâtım bundan 
ibarettir. ('Soldan, bravo sesleri, alkışlar). 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAB-
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — 
Muhterem arkadaşlar, Feyzi Boztepe arkadaşı
mız aynı zamanda Başbakanlığa da sorduğu bu 
sualleriyle, genç demokrasimizin yerleşmesi ve 
bütün feyizlerini verebilmesi için Türk Milleti
nin ve onun hakiki mümessillerinin yıllardan 
beri yaptığı mücadelenin karşısına dikilmiş bu
lunan sakim bir zihniyetin millet önünde teşri
hine imkân vermek suretiyle hakikaten ehemmi
yetli bir hizmette bulunmuş oluyor. Bunun için
dir ki sözlerime başlamadan evvel kendisine te
şekkür etmek isterim. (Soldan bravo sesleri). 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin en büyük ek
seriyetini teşkil eden Demokrat Parti milletve
killerine sucum etmek kisvesi altında Millet Mec
lisini millet nazarında itibardan düşürmek gay
retinin en hararetli kahramanlarından birisi olan 
Kars Milletvekili bermutat bugünkü celsede de 
yoktur. (Soldan «hiç gelmez» sesleri) Elbette 
hakkımızdır ki onu karşımızda görelim ve Mec
lis olarak ondan hesap soralım. (Soldan alkış
lar, «yine gelemez» sesleri). 

Arkadaşımızın sorusuna mesnet teşkil eden 
vakıa, yani Kars Milletvekili Hüseyin Cahit 
Yalçın'm 9 . IX . 1951 tarihli Ulus Gazetesinde 
çıkan (Gözü kapalı oy verme) başlıklı yazısı, 
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bugünkü muhalefetin 9 neu Büyük Millet Mec
lisimizin daha ilk günlerinden itibaren - tasrih 
edeyim - 23 Mayıstan itibaren takip ettiği bir 
metodun yüzlerce tezahürlerinden birisini teşkil 
etmektedir. 

Bu metot şudur: 
" «Memleketimizde ilk defa olarak milletin ha

kiki reyile açılmış bulunan Büyük Meclisinizi 
milletin ve dünyanın nazarında itibardan düşür
meye çalışmak ve itibarı yıpranmış bir Meclisin 
sevk ve idaresi altındaki bir memlekette çıkması 
çok tabiî olan karışıklıklardan istifade etmek ve 
bu yolla kaybedilmiş olan iktidarı şu veya bu 
şekilde tekrar ele geçirmek!» 

Yüzlerce tezahür diyorum arkadaşlar. Bir 
kaç misal vereyim, okuyunuz gazetelerini. Bâzan 
Meclisimizin ismi, «Onların Meclisi» dir, büyük 
puntolarla böyle yazarlar! Ertesi gün Meclisimi
zin ismi «Demokrat Parti Meclisi» diye yazılır, 
daha öbür gün, demokratların hâkim olduğu 
Meclisin çıkardığı kanunun bir gasıp kanunu 
olduğundan, bir müsadere kanunu olduğundan 
bahsederler ve Meclis ekseriyetini gaasıplarm 
teşkil ettiğini söylerler. Ve nihayet arkadaşlar, 
Kars milletvekilinin yaptığı: «14 Mayısta kimler 
kazandı? Demokratlar! Bunlar kimdir? Nereden 
geldikleri belli olmıyan insanlar! Diyerek yük
sek meclisimizin Türk milletinin hakiki reyiyle 
seçilmiş olduğu hakikatini inkâr edemedikleri için, 
«Millet gözü kapalı oy verdi» iftirasını savur
makta tereddüt etmezler. 

Arkadaşlar; 9 uncu Büyük Millet Meclisi, 
yani sizleri içine alan bu Meclis muhalifler de 
dâhil olmak üzere ve onlar namına Ulus gazete
sinde başmakale yazan Hüseyin Cahit de dâhil 
olmak üzere Türk Milletinin tarihinde ilk defa 
milletin reyile, hakiki reyile, arzusu ile seçilmiş 
olan bir meclistir. Ondan evvel, tarihî hakikat-
lar karşısında titremeden durmak lâzımdır, on
dan evvelki Büyük Millet meclislerinin ilk ikisi 
müstesna, hiç birisinin 9 uncu Büyük Millet 
Meclisinin şu arzettiğim membaıdan geldiklerini 
kimse iddia edemez. (Soldan bravo sesleri, alkış
lar1). Masa başında dikte edilmiş namzetler, ça
lınmış reyler, tahrif edilmiş mazbatalarla (Soldan 
şiddetli alkışlar) devetin en yüksek mevkilerini 
pervasızca işgal edenlerin hiç değilse siyasi ah
lâk bakımından bu şekilde makaleler yazmama
ları icabeder. (So|ldan şiddetli alkışlar) Hürriyet 
var, elbette yazacaklar. Onun için siyasi ahlâk-
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tan bahsettim arkadaşlar! (Soldan bravo sesleri). 

Arkadaşlar, siyaset sahasına girenler, ken
dilerini Türk Milletinin hizmetine arzetmiş 
olanlar hĞr şeyden' evvel bu sahanın ahlâki ka
idelerine riayet etmek mecburiyetindedirler. 

Açık ifade ediyorum arkadaşlar, siyasi ah
lâk; dün bu şekilde suçlar irtikâp etmiş olan
lara, bu çeşit makaleler yazmak hak ve salâ
hiyetini vermez. 

NAŞÎT FIRAT (Ordu) — Samet Ağaoğlu'-
ııa verir mi? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — 
Siyasi ahlâktan bahsediyorum. Samet Ağaoğ-
lu'nun siyasi mazisi elbet ve elbette ki bu çeşit 
her hangi bir ithamla doldurulamıyaeak kadar 
azdır Avni Doğan Bey! 

AVNÎ DOĞAN (Yozgad) — Neden Avni 
Doğan'a hitap ediyorsunuz? Demek aklınızda, 
zihninizde hep ben varım 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — 
Affedersiniz, ben sizi sordu zannettim, kim sor
du ise.. (Soldan, hepsi bir sesleri). Affedersiniz, 
kimse o, ben sordum, desin. 

NAŞÎT FIRAT (Ordu) Ben sordum. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI SAMET AOAOĞLU (Devamla) — 
öyle ise size hitap ettim. 

Aziz Arkadaşlar; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi kürsüsü Hüseyin Cahit Yalçın'm ma-
kalesindeki kadar hakarete uğramamıştır. Dün
yanın hiçbir Meclisi, dünyada hiçbir Meclis bu 
çeşit hakarete tahammül etmez ve mâruz da 
kalmaz. 

NAŞÎT FIRAT (Ordu) — Mahkemeye gidi
niz. 

BAŞKAN — Siz oradan mütalâa etmeyiniz. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — 
Müsaade ediniz, burası Büyük Millet Meclisidir, 
her mesele burada konuşulur. Bu kürsüde si
yaset adamları ruhlarının en ücra köşelerine 
kadar teşhir edilmek durumunda kalabilirler 
ve kendilerini müdafaa etmek salâhiyetini ha
izdirler. Aksi halde politikaya girilmez. 

NAŞÎT FIRAT (Ordu) — Şu halde taham
mül edin. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR-



B : 4 14.11 
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Devamla) -~ 
Ben tahammül ediyorum. 

Aziz arkadaşlar, ben o zanda, o iddiadayım 
ki muhalefete mensup gazetelerin demin arzet-
miş bulunduğum şekilde Büyük Millet Meclisi
ne, Dokuzuncu Büyük Millet Meclisine tevcih 
edegeldikleri hakaretler yalnız büyük milletimi
zin ruhunu değil, demokrasi prensipleriyle idare 
edilmekte bulunan bütün milletlerin ruhunu 
rencide edebilir. Çünkü arkadaşlar, tecavüze 
mâruz kalan yalnız bir milletin hür reyi ile 
seçilmiş olan insanlar değil, milletin ta kendisi
dir, o milletin rey hürriyetidir, o milletin hür 
vicdanıdır! «Gözü kapalı oy verme» diyor. Hayır 
arkadaşlar, hâşa arkadaşlar, Türk Milleti oyu 
cebren kendisine verdirildiği gün dahi gözleri 
kapalı oy vermedi, kerhen oy verdi. Türk Mille
ti tarih hâdiselerini hiçbir zaman gözleri kapal, 
takibetmedi. 14 Mayıs seçimlerine gelince, vic
danında geçmiş seçimlerin en ağır hâtıraları, 
kafasında bu hâtıraların tekrar hakikat olması 
endişesi ile vicdanı açık, gözleri açık, kafası açık 
olarak oyunu verdi. Ve siz bu Büyük Meclisin 
sayın üyeleri bu oylarla geldiniz arkadaşlar. 
Soldan alkışlar, bravo sesleri) Diyor ki, Hüse
yin Cahit Yalçın'm hakir gördüğü ve küçümse-
diğ? milletvekilleri kimlerdir? 

Arkadaşlar, yukardan beri belirtmeye çalış
tığım şudur: Onların ruh ve zihniyet haleti kar
şısında tereddüt etmeden diyebiliriz ki, Kars 
Milletvekili bu sözleriyle 9 ııcu Büyük Millet 
Meclisindeki bütün Demokrat milletvekillerini 
kasdetmektedir. 

REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (Sivas) — 
Bayır hayır! Bütün arkadaşları değil (Soldan 
gürültüler). 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — 
Fakat Hükümet olarak biz kendisini çağırıp ki
mi kasdettiğini soramayız. Buna mukabil Mecli
simizin kendisine bu suali sormaya elbette ki sa
lâhiyeti vardır. Ve o da sözlerinin mânevi ve 
ahlâki mesuliyetini kabul eden bir milletvekili 
ise cevabını vermekle mükelleftir. 

FEYZİ BZTEPE (Ordu) — Nereden bili
yor, avukatı mı bu adam? 

DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — 
Arkadaşlar şimdi bir hususa işaret etmek isterim: 
Bakınız C. Halk Partisinin bugünkü lideri, on-
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larm iktidarı zamanında Cumhurbaşkanı olan 
zat, İsmet İnönü daha 1945* senesinde, yani mu
halefetin memlekette yeni yeni uyanmaya başla
dığı ve kendisini makalelerle, nutuklarla göster
meye çalıştığı bir sırada güya Meclise saygısız
lık gösterdiğini sandığı bir makale dolayısiyle 
sene başı nutkunda nediyor: 

«Gazetelerimizde en nazik dış meseleler ve 
memleketin karşısında bulunduğu ağır ihtimal
ler önünde milletin maneviyatını zayıflatacak 
ve Devletin varlığını hiçe indirecek, kanunların 
temeli olan Büyük Millet Meclisinin mânevi 
şahsiyeti üzerinde bile saygısız denecek şekilde 
kötü bir dil uzatılmıştır. Bu durumun vatandaş
ların haysiyet ve şerefini ölçüsüzlerin oyuncağı 
haline getirileceğinden ve dış politikanın fena 
ihtimallerine karşı memleketi zaif göstereceğin-
• den şüphe edilemezdi. 

İsterdim ki; kendileri de burada bulunsa
lardı; bakalım yine aynı fikirde mi dirler? Eğer 
aynı fikirde iseler partileri namına yazı yazan 
Ulusun bu yazıları bizi katiyyen alâkadar et
mez, Hüseyin Cahit bir milletvekili olsa da bu 
yazılara asla iştirakimiz yoktur diyerek Büyük 
Millet Meclisine saygı göstermiş olsalardı. Fakat 
bunu burada söylemiyeceklerine ben şahsan 
kailim. (Soldan söylemezler sesleri). 

Yine aynı mevzua avdet ediyorum. 
Fevzi Boztepe soruyor : Bu zatın ağır bir 

şekilde tahkir ettiği Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde milletvekili olarak bulundurulması caiz 
midir? Arkadaşlar, bu soru Büyük Millet Meclisi
mizin Yüksek takdirine bağlı bir keyfiyeti açık
lamaktadır. Evvelâ bu bir bakımdan kendi bi
leceği bir iştir. Beğenmiyor, bunlar beceriksiz
dirler, ehliyetsizdirler, nereden gelip nereye git
tikleri belli olmıyan insanlardır, diyor! O halde 
ne işi var aramızda? Bu şekilde iddialar ileri sü
ren insanlar, bu cemiyet içinde bulunmak iste
mem der ve çekilip giderler. 

Şimdi burada milletvekili olarak şahsım na
mına diyorum ki; Türkiye Büyük Millet Mecli
sini tahkir etmekten çekinmiyen her hangi bi'r 
milletvekilinin Millet Meclisinde kalıp kalmıyaca-
ğı gibi bir mesele müzakere mevzuu olduğu her 
zaman, o milletvekilinin Meclisi hakikaten tahkir 
ettiğine kanaat getirdiğim an, reyimi Türk Mille
tinin vicdanına tercüman olduğuna inanarak, bu 
zatın Millet Meclisinde kâlamıyacağı yolunda kul
lanırım. (Alkışlar). 
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FEYZİ BOZTEPE (Ordu) — Çok muhte

rem arkadaşlarım; Başkanlık adına Muhlis Tü-
may ve Başbakan adına Samet arkadaşlarımızın, 
soruma vermiş oldukları cevaptan dolayı teşek
kür ederim. Bugün biraz kırgınlığım olduğu 
için fazla konuşmak istemiyordum. Arkadaşla
rım hâdiseyi tamamiyle aydınlattılar. Ben sadece 
şunu izah etmek istiyorum: 

Arkadaşlar; tarihimizin her safhasında, bil
hassa son yarım asır zarfında Hüseyin Cahit bu 
memlekete ve millete türlü kötülükler yapmış
tır. (Sağdan : asla sesleri) ve bunlar vesikalarla 
,sabittir. Ben sadece bunlardan birkaçını arka
daşlarıma arzetmekle iktifa edecek ve neticeyi 
kendilerinin takdirlerine bırakacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; son yarım asır zar
fında bu millet ne zaman bir büyük inkılâbın, 
bir itilâ devrinin ve medeni terakki hamlesinin 
eşiğine adım atmışsa, karşısında her devirde 
ayrı kanaat ve kisveye bürünmüş olarak bu Hü
seyin Cahit'i bulmuş ve onunla mücadele mec
buriyetinde kalmıştır. 

Bugün asırdîde bir ihtiyar olmasına rağmen, 
Türkün hürriyet ve demokrasi dâvasında, fakat 
bu kere, bambaşka bir halde olarak yine kar
şımızda tasfiyesi için gayretler sarfedilen zihni
yetin baş mümessillerinden biri halinde her de
virde, âmme vicdanının lanet ve nefretine ve en 
büyük Devlet adamlarının ağır itham ve hare
ketlerine hedef teşkil etmiştir. 

Filhakika, Hüseyin Cahid'i tarihimizin en 
kritik safhalarında bu milletin öz menfaatlerine 
karşı cephe almış görmekteyiz. Vatanın düşman 
çizmeleri altında ezildiği, milletin \ yüreğinin 
kan ağladığı anlarda, bilhassa Millî Mücadele 
safhasında, Lozan barışının müzakeresi esna
sında, Cumhuriyetin ilânı, hilâfetin ilgası ve 
bunu takip eden inkılâplar sırasında o, daima 
her vesile ile memlekete kötülük etmeyi başlıca 
vazife olarak üzerine almıştır. Ve hayatının her 
devrinde: (Vatan benim midem içindir: düstu
runu benimsemiş,...) 

BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Şah
siyata lüzum olmadığı kanaatindeyim. Şahsiyat 
yapmıyalım. 

FEYZİ BOZTEPE (Devamla) — Vatan be
nim midem içindir düsturunu benimsemiş bir 
betbahtto. İnkılâp ve Atatürk düşmanı olarak 
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tanınan Hüseyin Cahit Lozan'da,... 

BAŞKAN — Lütfen soru mevzuunda konu
şunuz. 

FEYZÎ BOZTEPE (Devamla) — Sözlü so
rumun mevzuunu teşkil eden ve şimdi elimde bu
lunan 9 . IX . İ951 tarihli Ulus Gazetesinde 
.«Gözü kapalı oy» veriliyor başlıklı bir yazısında 
Türk Milletini ve Meclisi ' tahkir etmekte ve mil
letvekillerini hakir görmektedir. Arkadaşlarım, 
bu memlekete her fırsatta fenalık eden ve hiç
bir zaman Meclisteki teşriî vazifesini ifa etmi-
yen ve bir buçuk iki yıldan beri aramızda bir 
kereden fazla bulunmıyan bu adamın memlekets 
yaptığı bu fenalıklardan sonra aramızda kal
masın kabul edecek tek milletvekili arkadaş tasav
vur etmiyorum. Benim arzum, benim gayem de
ğil, Meclisin arzusu ve gayesidir. 

Her zaman Ulusu elinize aldığınız zaman, 
eğer Hüseyin Cahit'in yazısı varsa, onda bu 
millete sövmekte şerefini kırmakta hiçbir şey
den korkmamakta perva etmemektedir. 

Bu kadar pervasız ve uluorta hareket eden 
ve bizlere Eyfel Kulesinden bakarak memleket 
ve milletin yüksek menfaatlerini baltalıyan, bu 
betbahtın şirretliklerine daha ne kadar zaman 
müsamaha edilecektir? Bu azgın iştihalı muhte
ris ihtiyar, doğru dürüst, Meclise devam etmez, 
türlü suiistimal ve şirretliklerden başka kalemini 
kızılcık sopası gibi her tarafa savurursa netice 
ne olacaktır? İnönü'nün vatan hainliği ile dam
galadığı, İttihat ve Terakkinin ve Atatürk'ün la
net ettiği bu adamın milletvekilliği dokunulmaz-
ğmın kaldırılarak şiddetle tecziyesi lâzım geldiği 
kanaatindeyim. Yoksa böyle topyekûn, bir kül 
olan Meclise taarruz etmeye, ağır yazı yazmaya 
hakkı yoktur arkadaşlarım. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. (Alkışlar) 

14. - - Kars Milletvekili Hüsamettin Tugaç'-
m, Kars İli çevresindeki mahsulün zarardan 
vikayesi için bir an evvel tarladan kaldırılması, 
hususunda ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ve 
bu yıl yağmurdan zarar gören muhtaç ailelere, 
bedelsiz yiyecek ve yemlik hububat verilip ve-
rilmiyeceğine dadr Başbakanlıkla Tarım Ba
kanlığından sözlü sorusu (6/458) 

BAŞKAN — Soru sahibi Hüsamettin Tugao 
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burada olmadığından sorusu gelecek oturuma j 1951 Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere 
bırakılmıştır. I Birleşimi kapatıyorum. 

Gündemimizde başka madde yoktur. 16 . XI . i Kapanma saati : 16>5& 

-*•»» 

B YAZILI SORULAR 

1. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgüler'in, Kırıkkale Fabrikası deposunda 
saklanmakta olan tank dâfi toplarına, Makina 
ve Kimya Endüstrisi Kurumu fabrikalarında 
imali mümkün olan bâzı silâhlara, bâzı yedek 
parçaların hariçten ithali suretiyle tepkili ve 
tepkisiz uçaklarımızla havacılık malzemesinin 
imalinin dü§ünülüp düşünülmediğine, Makina 
ve Kimya Endüstrisi Kurumunun rasyonel çalı
şan ekonomik bir hale getirilmesine dair sorusu
na İşletmeler Bakanı Hakkı Gedik ve Millî Sa
vunma Bakanı Hulusi Köymen'in yazılı cevap
ları (6/410) 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Ankara 

Yazılı soru : işletmeler Bakanlı
ğından ve Millî Savunma Bakan
lığından. 

1. 1947 yılınca imaline başlanan ve Kırık
kale Fabrikasında depoda üzerlerine branda 
bezi örtülerek saklanmakta olan ve iki, üç mil
yon liradan ibaret millet parasının heder ol
masına yol açan tank dâfi toplarının haliyle 
terkedilmesi sebebi nedir? 

2. Bunların bu şekilde bırakılmasından do
layı müsebbiplerinin hukuki ve cezai yollardan 
gidilerek cezalandırılmaları ve hâsıl olan zara
rın tazmini düşünülmekte midir? 

3. Makina - Kimya Sanayii Kurumu fab
rikalarında brün makinalı füfengi imali müm
kün iken bunun imal edilmemesi ve av tüfeği 
imali sebebi nedir1? 

4. Belçika, Fransa gibi yabancı memleket
lerden makineli piyade tüfengi satınahnmasma 
mukabil bunların bu fabrikalarda imaline te
vessül edilmemesi sebebi nedir? 

5. Bu fabrikalarda, tank, bazuka gibi mo
dern ve imali memleket savunması için zaruri 
kara ordusu silâhları ile, bu kere Türk Hava 
Kurumu Genel Kurul kararı ile motor ve uçak 

fabrikalarının Makina - Kimya Endüstrisi Ku
rumuna verilmesinden sonra, noksan kalan bir 
kısım yedek parça ve gereken parçaların ha
riçten ithali suretiyle tepkili ve tepkisiz uçak
larımızın ve havacılık malzemesinin, askerî uçak 
fabrikalarımızla teşriki mesai edilerek imali 
düşünülmekte midir ? 

6. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumun
da çalışanların çoğunluğunu askerî personel 
teşkil etmektedir. Bunların tedricen tasfiyesi 
ile, bu müesseseye icabında yurt içi ve dışın
daki teknoloji, teknik üniversiteden çıkan mü
hendis ve teknik elemanların ve idare ve mu
hasebe servisleri için yüksek ticaret maliye 
branşlarında yüksek tecrübeleri olanların alın
maları suretiyle bu müessesenin rasyonel çalı
şan ekonomik bir kurum haline getirilmesi dü
şünülmekte midir? 

Bu hususların yazılı olarak adı geçen iki 
Bakanlık tarafından cevaplandırılmasını saygı
larımla rica ederim. 16 . V I I . 1951 

Abdürrahman Boyacıgiller 
Avukat 

Zonguldak Milletvekili 

T. C. 
işletmeler Bakanlığı 

Etüd ve Plân Kurudu Başkanlığı 
Özel: 4/1190 

3 . X I . 1951 

Özü: Zonguldak Milletve
kili Abdürrahman Boya
cıgiller'in yazılı soru ö-
nergesi hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
. 19 . V I I . 1951 tarihli ve 6/410/2252/4875 

sayılı yazıları karşılığıdır: 
Kırıkkale (top) fabrikası deposunda saklan

makta olan tank dafi toplarına, Makina ve 
Kimya Endüstrisi Kurumu fabrikalarında imali 
mümkün olan bâzı silâhlara, bâzı yedek parça-
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larm hariçten ithali suretiyle tepkili ye tepkisiz 
uçaklarımızla havacılık malzemesinin imalinin 
düşünülüp düşünülmediğine, ve bu kurumun 
rasyonel çalışan ekonomik bir hale getirilmesine 
dair Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Bo-
yacıgiller tarafından verilen yazılı soru önerge
sine cevap olarak hazırlanan bir not ilişik ola
rak sunulmuştur. 

Mâruz notta yalnız Bakanlığımızı ilgilendiren 
soruların karşılığı mevcut olup Millî Savunma 
Bakanlığım ilgilendiren hususlar Bakanlığımız
ca cevaplandırılmamıştır. 

Keyfiyeti üstün saygılarımla a'rzederim. 
İşletmeler Bakanı 

Hakkı Gedik 

Zonguldak Milletvekili Sayın Abdürrahman Bo-
yacıgiller'in yazılı soru önergesi ve cevapları 

Soru 1. 1947 yılında imaline başlanan ve 
. Kırıkkale (Top) Fabrikasında depoda üzerlerine 

biranda bezi örtülerek saklanmakta olan ve iki üç 
milyon liradan ibaret millet; parasının heder ol
masına yol açan tank dâfi toplamın haliyle ter-
kedilmesi sebebi nedir1?. 

Cevap 1. Makina ve Kimya Endüstrisi Kuru
mu 'Kanunu hükümleri uyarınca kurulan Kıymet 
takdiri Komisyonu henüz ikmal edilmemiş olan 
bahis konusu tank dâfi toplarını Millî Savunma 
Bakapkğmın malı olarak tanımıştır. Bu itibarla 
bu noksan toplar (Kundak halinde) şimdilik fab
rika depolarında Millî Savunma Bakanlığı nam 
ve hesabına saklanmaktadır. 

Soru 2. Bunlarm bu şekilde bırakılmasından 
dolayı müsebbiplerinin hukuki ve cezai yollardan 
gidilerek cezalandırılmaları ve hâsıl olan zara
rın tazmini düşünülmekte midir . 

Cevap 2. Bu soru Millî Savunma Bakanlığını 
ilgilendirmektedir. 

Soru 3. Makina ve Kimya Endüstrisi Kuru
mu fabrikalarında Brünn makineli tüfeği imali 
mümkün iken bunun imal edilmemesi ve av tüfe
ği imali sebebi nedir?. 

Cevap 3. Kurum, Millî Savunmadan lüzumu 
kadar sipariş alamadığından, fabrikalarını ça
lıştırmak maksadiyle memleketin diğer bir ihti
yacı olan av tüfeği imalâtını ele almıştır. 

Soru 4. Belçika ve Fransa gibi yabancı mem
leketlerden makineli piyade tüfeği satmalmma-
sına mukabil bunlarm bu fabrikalarda imaline 
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tevessül edilmemesi sebetp nedir?. 

Cevap 4. Bu soru Millî Savunma Bakanlığı
nı ilgilendirmektedir. 

Soru 5. Bu fabrikalarda, tank, bazuka gibi 
modern ve imali.memleket savunması için zaruri 
kara ordusu silâhları ile, bu kere Türk Hava 
Kurumu Genel Kurul karariyle motor ve uçak 
fabrikalarının Makina ve Kimya Endüstrisi Ku
rumuna verilmesinden sonra, noksan kalan bir 
kısım yedek parça ve gereken parçalarm hariçten 
ithali suretiyle tepkili ve tepkisiz uçaklarımızın 
ve havacılık malzemesinin, askerî uçak fabrikala
rımızla teşriki mesai edilerek imali düşünülmek
te midir?. 

Cevap 5. Makina ve Kimya Endüstrisi Ku
rumunun mevcut fabrikaları belirli işleri yap
mak üzere kurulmuş tesislerdir. Türk Hava Ku
rumunun uçak ve motor fabrikaları da aynı du
rumdadırlar. Buna mukabil soruda bahis konusu 
edilen tank, bazuka ve tepkili uçaklar bu fabri
kaların kuruluş programları dışında kaldıkların
dan yapılmaları için yeni tesislere ve mevcutla
rın tevsi ve İslahına lüzum vardır. Bu durum kar
şısında sorudaki görüşün yürütülmesi için aşa
ğıdaki iki esasın göz önünde bulundurulması ge
rekmektedir. 

1. Ekonomi mülâhazalar, 
2. Askerî mecburiyetler. 
Bu konuda yapılan çalışmalarla bu iki esasm 

bugünkü şartlar altında telifine imkân buluna
mamış olmakla beraber, konu üzerinde önemle 
durulmakta ve bu arada bazuka imaline de çalı
şılmaktadır. 

Soru 6 : Makina ve Kimya Enaüstrisi Kuru
munda çalışanların çoğunluğunu askerî personel 
teşkil etmektedir. Bunların tedricen tasfiyesi ile, 
bu müesseseye icabmda yurt içi ve dışındaki tek-
neloji, teknik üniversitesinden çıkan mühendis, 
teknik elemanların ve idare, muhasebe servisleri 
için yüksek ticaret, maliye branşlarında yüksek 
tecrübeleri olanların alınmaları suretiyle bu 
müessesenin rasyonel çalışan ekonomik bir ku
rum haline getirilmesi düşünülmekte midir? 

Cevap 6 : Makina ve Kimya Endüstrisi Ku
rumunda halen fabrika ve müesseselerin haricî 
emniyetini teminle mükellef muhafaza birlikle
rinden gayrı askerî personel yoktur. Kurum teş
kilâtı kamilen sivil elemanlar elindedir. Gerçi 
teknik personelin bir frsmı evvelce subay ve as
kerî mühendis olarak askerî fabrikalar ve millî 
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savunma teşkilâtında hizmet etmiş kimselerdir. 
Fakat, bu arkadaşlar bilhassa harb sanayiindeki 
teerübe ve ihtısaslariyle faydalı olmaktadırlar. 
Diğer taraftan İktisadi Devlet Teşekkülü esası
na göre kurulmuş olan kurumun muhasebe ser
visleri de yeniden tesis edilmiştir. Satış servisi-" 
nin büyük bir kısmı keza yeni elemanlarla tak
viye edilmiştir. «Askerî fabrikalar» idare şeklin
den «İktisadi Devlet Teşekkülü» idare şekline 
giren kurum müspet bir çalışmaya yönelmiştir. 

T. O. 
Millî Savunma Bakanlığı 13 . XI . 1951 

. Hususî Kalem 
Sayı: 195 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
19 . YII . 1951 gün ve Kanunlar Müdürlü

ğü 2252/4875 sayılı yazıları karşılığıdır: 
1. İkinci Dünya Harbi başlangıcında; Zırh

lı Birliklerin o günkü durumlarını ve müstak
bel inkişafı göz önünde tutan dünya orduları 
bu birliklerde savaş kudret ve kabiliyetini ha
iz balistik! evsafta top çapını 2,5 - 5,7 Cm. ola
rak kabul ve kuruluşlarına ithal etmişlerdi. 

Memleket müdafaası bakımından dünya te-
rakkiyatma ayak uydurmak mecburiyetinde 
olan Türk Ordusu da evvelce hariçten satın 
aldığı 3,7 Cm. lik tanksavar toplarını kuruluşu 
içine almıştır. İhtiyacın büyüklüğü ve dünya 
vaziyetini göz önünde tutan bakanlık bu top
ları memleket dâhilinde imal etme imkânları 
üzerinde durmuş ve gerekli etüdjeri yaptıra
rak imkân ve şartların müsaadesi nispetinde 
Kırıkkale Top Fabrikasına imal ettirmiş ve or
du kuruluşuna koymuştur. 

Bu 3,7 Cm. likler yapılırken 5,7 Cm. 
lik imal etüdlerine ve 1942 yılı için
de de 5,7 Cm. lik Tanksavar toplarının se
ri imalâtına başlanmıştır. İkinci Dünya • harbi
nin en buhranlı anlarının yaşandığı sırada or
du kuruluşuna bu toplardan da katılmıştır. O 
günlerin, kuvvetli bir silâhı olarak süratle ima
li derpiş* edilen bu topların yüksek. evsaftaki 
namlı çeliği malzemesine katılan maddelerin 
temin müşkülâtından başka bâzı teknik arıza
lar dolayısiyle namlı imalâtı sekteye uğramış 
ve buna mukabil seri halinde imal edilmekte 
olan topun diğer aksamından 75 aded komple I 
ve 35 aded natamam halde kundak inıal edil- 1 
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mistir. Gerek icar iare ve gerekse İngiliz kre
disinden istenilen harb malzemesi gelmeye baş
lamış olduğundan, kendi yapımız olan bu ima
lât durdurulmuş ve bunlardan bir kısmı yedek 
olarak, bir kısmının da malzemesinden istifa
de edilmek üzere Makine ve Kimya Endüstrisi 
Kurumuna devri takarrür etmiştir. 

Bu suretle husule gelen zarar sayın millet
vekilinin mütalâa ettiği gibi 2 - 3 milyon lira 
değil, ancak fabrikaya devredilen malzemenin 
işçilik bedeli kadardır. Bu da harb sanayiinde 
kullanılan kalifiye işçinin elde tutulmasını sağ
laması bakımından yine büsbütün heder olmuş 
addedilemez. 

2. Dünya harb sanayiinin süratle inkişafı 
karşısında; ordu, memleket müdafaası bakımın
dan bu inkişafa ayak uydurmak , zorundadır. 
Birinci Dünya Harbinden bugüne kadar harb 
sanayiinin inkişafmdaki sürat, tarih boyunca 
rastlanmamış bir hızla yürümüş ve yürümekte
dir. Bu itibarladır ki, dünün modern harb-mal
zemesi bugün demode olmuş "bulunmaktadır. 
Ordu, hal ve istikbali ile yurt <mvunmasını»$ağ-
lamak için takatlerin imkânı düşünülmekte-ve 
buna göre tedbir alınmakta arta ka4aral«,*ınm 
malzemesinden istifade şekil ve tertipleri-teem
mül edilmektedir. 

3. Makine ve Kimya Endüstrisi Kummu 
fabrikalarında Brün hafif makineli tüfeği ima
li mümkün olup buna ait etücte yapîmîş- ve 
bütün bağlama tertipleri hazırlanmış »ise ide,-ha
len İkinci Dünya Harbindeki kuruluşu mulıaia-
zaya lüzum kalmadığından bâzı -birKkler lâğ
vedilmiş ve bu sebeple hafif makineli tüfek ih
tiyacı kalmamıştır. Kadroya nazaran hafif ma
kineli tüfek ihtiyatı vardır. 

4. Ordu için Belçika 'dan yarı otomatik; pi
yade tüfeği satın alınması şimdilik bahis mev
zuu değildir. 

5. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumun
da tank imali düşünülmemektedir. Çünkü, tank 
ancak otomobil sanayii olan memleketlerde yaptı
rılabilir. Henüz bu sanayi memleketimizde 
mevcut değildir. 

Bazuka etüdü yapılmıştır. Ordu Donatım 
Bütçesinin imkânına nazaran ışimdilik yalmz m 
fazla ihtiyacımız olan bu mühimmat- yaptırılmak
tadır. 

Tepkili ve tepkisiz uçak imaline, gel jn«e : 
a) T. H.K.;kurultayının,karan ilerrnio^)r 

— MA» 



B : 4 14.1 
ve uyak fabrikalarının Makina ve JDmya Endüs-
trisi^Kurumuna geçmesi meselesi henüz daka yeni 
olup, iki tarafça ePan teferruat üzerinde «çalışıl
maktadır; 

b) 5591 sayılı Kanun gergince hariç fir
malara ve hattâ iç piyasaya yapılacak olan sipa
rişlerin evvel emirde Makina rve Kimya Endüstrisi 
Kurumsalda yapılması .zarureti vardır; 

c) Bilûmum sivil ve askerî Havacılık ihti-
ya^larmın, yedek ş pa$ça, tayyare tve+m^tör-âmali 
bakımından^İBndüstri kuramlarımız arasan4a,<her 
ha^gi> hlir, *anlaşjaaa »tesis edilmiş v,eya tbu >iş. p4ân-
lagmışj&sgildir. Buna-nla .feeraber 3 -5.-seneden 
beri -ve bilhassa sonı senelere<mt£mda keadi ;ele-
manlarunmın yabancı uzmanlarla b i r i ce < yap-
tıklarirftetlâkler) «eMcesinde ıvieıraâş '«IduMan ra-
pwjaa?dajsşu ffl^iee-ıineydaaıa çnfemşfer : 

Meraüdriatimizin ;> muhtelif yerlerime dağthnış 
saaayinmaessese ve «rtesislerimiz ?mot$r -ve utayyare 
üstünde çalışabilecek - az $ok- bir • kudret • ve !ka-
bilifet ifadef >fefcmektedir. 

^Bft* • 'plânlaşma"'dâhilinde havaöılık -sanayi iş
leri organize 'SdSirse ve' bfdayette: bir kısım ham 
ve^mamttl malzemenin yabancı memfeketleMen 
gelmesi' •şartı ile "lisans üzerine* -mem-leket "dânîKn-
de -tayyare ve motorf imâli hususunda tatmin 
edici -neticeler âhnacağı kanaati »revcuttu r. 

^Bâkahliğımızuv kanaatine, göre; bu çalışmalar 
ilerledikçe m'elekâtimizin havacılık bakımından 
mü&paâsıridâ lüzumlu olacak ihtiyaçların. karşı
lanması, A diğer sanayiimizin inkişâfı ile birlikte,. 
ümit verici bir istikamet alacağı merkezindedir. 

rd) Netice itibariyle Millî,bir havacılık en
düstrisinin mevcudiyeti ve.geliştirilmesi,-küçük? 
öjçüde dahî ,olsa yurt savunması ve sivil havaci-
lık ""ihtiyaçlarının karşılanması bakımından zaru
ridir. 

Yalnız Millî bir hava endüstrisi tek başına 
mütalâa, edüeeek bir mevzu değildir. Ancak 
memleket umumi sanayii içinde yer alabilecek 
muhtelif sanayi kollarından müteşekkil bîr siste
me dayanmak mecburiyetindedir. Binaenaleyh 
bu endüstrinin umumi sanayiin gelişme plân
larına ve diğer taraftan memleketin askerî ve 
sivil havacılığının ihtiyaçlarına muvazi olarak ve, 
tedricî bir surette geliştirilmesi ve amelî imkân
ların temin edilmesi lâzımdır. Konu malî imkân-
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I 1ar yönünden ele alındıkta, şayanı, şükrandır M, 
t; asîl milletimiz havacılığ-ımızm inkişaf ve terakkisi 

hususunda, çok anlayışlı ve fedakârdır. Gerek 
vşrgi sureti ile ve gerekse birçok teberru yolları 
ile bu mevzuu çok geniş mikyasta malî bakımın
dan desteklemektedir. Millî havacılığımız adına 
elde edilen bu gelir ile hattâ bunun bir kısmı ile 

I bile havacılık endüstrimizin kurulabileceğine ve 
inkişaf edeceğine inanmaktayız. Bu hususun bir 
an* "evyel fiiliyat' sahasına girmesini bakanlığımız 
MiBimvfGBifta? featemındârfbirinciıieTeetsNâe^hıem-
m^efeli «fecmk »-mütalâa »etmektedir. Bundçn 
b#şka -karca-- kuvvetleri motorlu araçlarda-\ ait.foir 
kısım«malzemenin %de Hava Kurumu fabrikaların
da yaptırılması nazarı dikkate alınmış ise de, bu 
fabrikaların imal kapasitelerinin bu ihtiyaçları
mızı tamamen karşılıyacak durumda olmadığı an
laşılmıştır. 

6. Makfeta-*ve 'Kimya ^Emdüstrisi burumun
da ̂ kştııılanaslrerî; personel, ̂ ^̂  subaylara'Sİe-

v ğil,r Avrupa ve Amerikanda tahsil etmiş, oradaki 
' fabrikalarda staj yapmış ^askerî yüksek mühen
dislerdir. BualarAn Kurumdan tasfiyesi bahis 

- mevzuu olursa, Ordu Donatım tamirhaneleri tek-
• nik.^ervislerinde çalışmalarını memnuniyetle Aş-
;teriz. Fakat harb malzemesi ürerinde bilgi-sahibi ve 
: tecrübeli yüksek mühendislerin yerine aMacak 
i sivil mühendislerin uzunca bir intibak devresi 
i geçemeden, .derakap işleri ideruhde etmeleri kabil 
: delildir. İdare ve muhasebe servisleri için tieari 
; ve malt sahalarda yüksek kabiliyetli elemanlar 
î alınması şüphesiz bu. müessesenin; daha t ekonomik 
; çalışmasında faydalı olacaktır. Ancak bu keyfi-
ş yet Âe • İşletmeler Bakanlığınca yapılmakta olan 
i kalkınma, esaslarına göre ayarlanmalıdır. 

7. Bu wlinasebetle - Makfea ve Kimya En-
I düstwsi Kkmımufiun - iişimdiki" halde hakifc*fawı 
\ ekonomik bir randımanla çalışmadığını ^îasdik 
! etmek doğru rolur. r§5&l sayılı Kanun gereğince 
'Millî'Savunma'Raksasnlığı, Kurumun yapabileceği 
şeyleri ona. sipariş etmekle mükellef tutulmakta; 
hariçte ondan çok ucuza mal edebileceği şeyler 
için cezai müeyyide, bozulan şeyler için garanti 
almak ve mukabilinde bilâbedel tazmin mükelle

fiyeti koymak imkânına sahip bulunmamaktadır. 
Rakipsiz durumda olan bu müessese yalnız Millî 
Savunma Bakanlığının bütçesi ile korunmakta, 
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bundan ordu zarar görmektedir. 

Mezkûr müesseseye Hükümetçe sermaye veri
lerek iş hacminin artırılması, bu suretle merkez 
masraflarının maliyet üzerine olan tesirinin azal
tılması muvafık olacaktır. 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

2. — Trabzon Milletvekili Hamân, Orhon'un, 
Trabzon'un, Iskefye Bucağı bölgesinde tütün 
ekimine nihayet verildiğine göre tütün ekicile
rinden kesilen yüzdelerin sahiplerine iade edilip 
edümiyeceğine dair sorusuna Gümrük ve Tekel 
Bakam Nuri özsan'ın yazık cevabı (6/459) 

3 Kasım 1951 

•T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Trabzon'un îskefye Bucağı bölgesinde tütün 
ekimine nihayet verildiğine göre tütün ekicile
rinden kesilen yüzdelerin sahiplerine iadesi icap 
ederdi. Bugüne kadar iade edilmediği görülmüş
tür. 

Yüksek Mecliste müzakere halinde olan Tü
tün Ekicileri Ortaklıkları Kanunu ile bu halin 
bir ilgisi yoktur ve mezkûr kanun tasarısında 
buna dair bir hüküm de mevcut değildir. Esasen 
ortak olabilmek için tütün ekicisi olmak şarttır. 
îskefye bölgesinde tütün ekimi menedildiğine gö
re ortaklık sıfatı mevzuubahis olamaz. Bu bakım
dan yüzdelerin iadesi icabeder. 

Tütün ekimi yetkililer tarafından, bu. bölge
de menedildiğine göre mezkûr yüzdelerin bu
güne kadar iade edilmeyişi sebebiyle iade edilip 
edilmiyeceğinin Gümrük ve Tekel Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve 
rica ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Hamdi Orhon 
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T. C. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 14.XI.1951 
İnceleme ve Denetleme 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı : 7834 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 
Kanunlar Müdürlüğü : 
6 . X I . 1951 tarihli ve 2572/5745-6/459 sayılı 

yazıları karşılığıdır : 
Trabzon'da îskefye Bucağı bölgesinde tütün 

ekimine nihayet verildiğine göre tütün ekicile
rinden kesilen yüzdelerin sahiplerine iade edilip 
edilmiyeceğine dair Trabzon Milletvekili Ham
di Orhon'un yüksek yazılarına ilişik olarak 
alman yazılı soru önergesi tetkik edildi. 

«Türk Tütün Ortaklığı» hakkında yürürlü
ğe konan 5628 sayılı Kanunda tütün ekiminden 
vazgeçen veya menedilenlerden kesilmiş olan 
primlerin iade edileceğine dair bir hüküm der
piş edilmemiş bulunmaktadır. 

Bununla beraber kanunun meriyete girme
sinden sonra bu kanunla kurulacak müessese
nin bünyesine ait muhtelif talep ve temenniler 
sebebiyle ekici tütünleri satış bedellerinden 
toplanmış olan primlerin kullanma şekli yeni
den tetkika tâbi tutulmuş ve Ekonomi ve Ti
caret Bakanlığında temerküz eden bu tetkik
ler sonunda hazırlanan «Tütün Ekicileri Ortak
lıkları ve Bölge Birlikleri» kanunu tasarısı 
Yüksek Mecliste alâkalı komisyonlarca tetkik 
edilerek Meclis Umumi Heyetine arzedilmiş 
bulunmaktadır. 

Yeni kanun tasarısında geçici 3 ncü madde 
ile sevkedilen hüküm, Tütün Ekicileri Ortak
lığına dâhil olmıyanların Millî Korunma Ka
nununa göre kesilmiş olan primlerinin beş yıl 
içinde iadesini gözetmektedir. 

Saygılarımla erzederim. 
Gümrük ve Tekel 

Bakam V. 
N. özsan 

»-•-« 

T. B. M. M. Basımevi 
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