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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Antalya Milletvekili Ahmet Tekelioğlu'nun, 
Gelir Vergisi Kanunu ile Vergi Usul Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara 
bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tekli
finin Geçici Komisyona havale edilmesi hakkın
daki Maliye Komisyonu Başkanlığı tezkeresi, 
okundu. Adı geçen kanun teklifinin, bu konu ile 
ilgili kanun tasarı ve tekliflerini görüşme% üzere 
evvelce kurulmuş bulunan Geçici Komisyona ve
rilmesi, kabul olundu. 

Kastamonu Milletvekili Rifat Taşkın ve Ordu 
Milletvekili Feyzi Boztepe'nin, Askerî Yargıtay 
üyeleriyle savcısının yaş hadlerinin yorum voliy
le tesbiti hakkındaki önergesinin geçici bir komis
yonda görüşülmesine dair Adalet Komisyonu ra
poru okundu. Bu yorum talebinin de diğer yo-
nim isteklerini görüşmek üzere kurulmuş bulu
nan Geçici Komisyona verilmesi, kabul edildi. 

Gündemde bulunan Anayasa teklifi ile kanun 
teklifi ve tasarılarının sorulardan önce görüşül
mesi hakkındaki önerge, kabul olundu. 

istanbul Milletvekili Fuad Köprülü ve 203 
arkadaşının, Anayasa teklifinin görüşülmesi, ge
reken üçte iki çokluk olmadığı anlaşıldığından, 
geri bırakıldı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1952 yılı Hazi-

Sözlü sorular 
1. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri işeri'-

nin, Taşıt kazalarını önlemek için ne gibi ted
birler alındığına dair sözlü soru önergesi, iç
işleri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/876) 

2. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri işeri'-
nin, Memleketimize ithal edilmekte olan otomo
bil ve traktör sayısının tahdidi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesi, Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/877); 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali ih
san Sâbis'in, Kayıtsız ve şartsız serbest ithal 
müsaadesinin *ne zaman verildiğine, bu usul ca
ri iken lüks eşyanm memleketimize ithaliyle 
döviz israfına sebebiyet verileceğinin ve ithal 
taleplerinin tetkik bahanesiyle uzun müddet 
elde tutulması suretiyle suni pahalılık yaratıla
cağının düşünülüp düşünülmediğine ve her ne-

ran - Ağustos ayları hesabı hakkındaki Meclis 
Hesaplarını inceleme Komisyonu raporu, oku
narak bilgi edinildi. 

istanbul Teknik Üniversitesi inşaat Fakülte
si öğrencisi iken bir dersten muvaffak olamıyan 
Yüksel Unsal hakkındaki 1435 sayılı kararın kal
dırılmasına dair Dilekçe Komisyonu raporu, ka
bul edildi. 

Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu'nun, 
kan gütme sebebiyle işlenen adam öldürme ve 
buna teşebbüs cürümleri failleri hısımları hak
kında tatbik olunacak muameleye dair 3236 sa- • 
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair olan kanun teklifinin iki maddesi kabul 
edildi ve bâzı maddeleri de komisyona verildi. 

Emir ve seyis erleri hakkındaki kanun tasa
rısı üzerinde bir müddet görüşüldükten sonra, 

15 . X I I . 1952 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Ağrı Miletvekili istanbul Milletvekili 

C. Yaratma F. Tekil 
Kâtip 

Garianteb Milletvekili 
A. Ocak 

vi inşaat, sanayi ve ziraat felet ve malzemesinin 
her zaman için kati ve muteber olmak üzere 
serbest ithallerine karar verilip verilmiyeceği-
ne dair sözlü soru önergesi, Ekonomi ve Ticarft 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/878) 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali ih
san Sâbis'in, Orman Umum Müdürlüğü tarafın
dan Kızılcahamam, Abant Gölü ve sair mahal
lerde yapılmış olan binalar ve köşkler için han
gi yıllarda, ne miktar para sarfedildiğine ve 
mevzuata aykırı olarak yapılan lüzumsuz bu 
sarfiyattan dolayı müsebbipleri haikkmda bir 
muamele yapılıp yapılmadığına dair soru öner
gesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. (6/879) 

5. — Sivas Milletvekili Şevki Ecevit'in; il 
ve ilçeler dışında bulunan köy okullarının vilâ
yet I itibariyle adedi ile halen esaslı surette ta
mire muhtaç olanlarının miktarına, öğretmen-
okulu mezunu öğretmenlerden bu okullarda va-

Sorular 

— 235 — 



zife alanlar bulunup bulunmadığına, 1951 - 1952 
ders yılındaki mezun sayısına ve bu okulların 
tamamının teftiş görüp görmediğine dair sözlü 
soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönde
rilmiştir (6/880) 

6. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri işeri '-
nin; Balıkesir'de yeni açılan hastanede göz ve 
kulak koğuşları boş olduğu halde dâhiliye ko
ğuşunda ikişer kişinin bir arada yatırılması se
bebine, vazifeli doktorlardan üçüne ayrn ay 
içinde izin verilmesinin doğru olup olmadığına 
ve bu gibi idaresizliklere sebep olanlar hakkın
da ne muamele yapıldığına dair sözlü soru öner
gesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına) gön
derilmiştir (6/881). 

7. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri işeri'-
nin; Bandırma - istanbul ve Karadeniz hattında 
işliyen vapurlarda biletsiz seyahat etmek mec

buriyetinde kalan yolculardan alınan iki misil 
cezalı bilet ücretine istanbul, Marmara ve Ka-
rabiga seferleri için daha büyük ve yollu bir 
gemi tahsisinin mümkün" olup olmadığına ve 
Denizcilik Bankasının maaşlı ve ücretli memur
larına yapılacak zamma dair sözlü soru ön»er-
gesi, Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir 
(6/882). 

8. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa Ekin
ci'nin, 1952 senesinde kaç aded ve nerelerde 
orta mektep açıldığına, bunlardan kaç tanesi
nin Doğu illerine isabet ettiğine ve Diyarba
kır ' ın; Lice ve Çermik ilçelerinde orta mektep 
açılmasına neden müsaade edilmediğine, 1951 
ve 1952 yıllarında Doğu illerinde kaç aded köy 
okulu yaptırıldığına dair sözlü soru önergesi, 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir 
(6/883). 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasan 
1. •— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

«Amerika Birleşik Devletleri Müşterek Güven
lik idaresi» namına hareket eden «Export - Im-
port Bank of Washington» arasında 13 Hazi
ran 1952 tarihinde imzalanan (11.2) milyon do
larlık Kredi Anlaşması ve ekinin onanması hak
kında kanun tasarısı (1/487) (Dışişleri ve Büt
çe komisyonlarına) 

Teklifler .. 
2. — izmir Milletvekili Necdet Incekara 'nin, 

Muhasebei Umumiye Kanununun 23 ncü madde
sine iki fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/459) (içişleri, Maliye ve Bütçe komisyonları
na) 

3. — Konya Milletvekili Abdürrahnian Fah
ri Ağaoğlu 'nun, iş Kanununun 5518 sayılı Ka
nunla değişen 13 ncü maddesinin Ç bendinin 
4 ncü fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi (2/460) (Çalışma Komisyonuna) 

4. — Konya Milletvekili Abdürrahnian Fah
ri Ağaoğlu'nun, Artırma, Eksiltme ve ihale Ka
nununun 7 nci maddesinin B fıkrasının değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi (2/461) (Mâliye 
ve Bütçe komisyonlarına) 

5. — Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocari 'in, 
subay ve memurların Protokolün tesbit ettiği 
hallerden gayrı karşılama ve uğurlamalarda bıı-

lunamıyacaklarıniL dair kanun teklifi (2/462) 
(içişleri Komisyonuna), 

Raporlar 
6. — Bilecik Milletvekili ismail Aşkın'm 

milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma 
Komisyon raporu (3/347) (Gündeme); 

7. — Bilecik Milletvekili ismail Aşkın'in 
milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma 
Komisyon raporu (3/393) (Gündeme); 

8. — Çankırı Milletvekili Celâl Otman'ın 
milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma 
Komisyon raporu (3/394) (Gündeme); 

9. — izmir Milletvekili Behzat Bilgin'in 
milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma 
Komisyon raporu (3/352) (Gündeme); 

10. — izmir Milletvekili Sadık Giz'in 
milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa. 
ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma 
Komisyon raporu (3/353) (Gündeme); 

11. — Kayseri Milletvekili Fikri Apaydın'm, 
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IV numaralı Geçici Dilekçe Komisyonunun 2 . 
VI . 1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
25j4£' sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Komisyonu raporu 
(4/54) (Gündeme); 

12. — Kırklareli MilletvekiH Sıtkı Pekkip'in 
milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (3/358) (Gündeme) 

13. — Maraş Milletvekili Ahmet Bozdağ'ın 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komis
yon raporu (3/310) (Gündeme) 

14. — Muş Milletvekili Ferit Kılıçlar'm mil
letvekilliği dokunulmazlığının kaldırtması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından kurulan Karma Komis
yon raporu (3/357) (Gündeme) 

. 1952 O : 1 
15. — 0r3u Milletvekili Naşit Fırat'ın mil

letvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
ajüalet komisyonlarından kurulan Karma Ko-
ntisyon raporu (3/327) (Gündtme) 

16. — Seyhan Milletvekili Mahmut Kibar-
oğlu'nun milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon raporu (3/328) (Gündeme) 

17. — Sinob Milletvekili Server Somuncuoğ-
lu'nun milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık teskeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyon raporu (3/390) (Gündeme) 

18. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Ba
lıklın milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyon raporu (3/311) (Gündeme) 

BÎRINCÎ OTURUM 
Açıkıa saati.: 15,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Muzaffer Kurbanoğlu 
KATİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), Ahmet Morgu (Rize) 

m»* 

3. — YOKLAMA 

. BAŞKAN —. Yoklama yapacağız. 
Burada olan arkadaşların yüksek sesle haber 

vermelerini rica. ediyoruz. 

(Tam yoklama yapıldı) 
! BAŞKAN — Çoğunluk var, Birleşimi açıyo

rum. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — NATO Konseyine Hükümetimiz adına iş
tirak için Paris'e giden Dışişleri Bakanı Fuad 
Köprülü'nün dönüşüne kadar Başbakan Adnan 
Menderes'in kendisine vekâlet edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/41&) 

Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı 

4 - 336 
Ankara, 12 . XII . 1952 

BAŞKAN — Cumhurbaşkâliğından gelen bîr ı 
tezkere var, okunacaktır. \ 

T. B. Millet Meclisi Başkanlığına 
12 . XII . 1952 tarihinde Patiste toplanacak 

; ol̂ tn O. E. C. E. Bakanlar içtimai ile 15 . XII . 
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B : 17 15 .12 
1952 tarihindeki NATO Konseyi çalışmalarına 
Hükümetimiz adına iştirak için Paris'e ve av
dette İtalyan Hariciye Nazırına resmî ziyarette 
bulunmak üzere Roma'ya gidecek olan Dışişleri 
Bakanı Profesör Dr, Fuad Köprülü'nün dönü
şüne kadar, Bakanlık işlerini Başbakan Adnan 

.1952 O : 1 
Menderes'in vekâleten ifa edeceğini saygı ile arz-
ederim. 

Cumhurbaşkanı 
C. Bayar 

BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir. 
Gündeme geçiyoruz. 

5. — SORULAR VE CEVAPLAE 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, 
22 Mayıs 1950 tarihinden bugüne kadar resmî 
ilânlar hakkında kaç kararname çıkarıldığına ve 
bu iş için ödenen para miktarına, kararnamele
rin kanunlarda yazılı olmıyan hükümleri ihtiva 
etmesinin doğru olup olmadığına ve resmî ilân-
kararnameleri ile tatbikatının fikir hürriyetine 
ne gibi fayda ve zararları olacağına dair Başba
kanlıktan olan sorusuna Devlet Bakanı Muammer 
Alakant'ın sözlü cevabı (6/715) 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığıma 
4. VI.1952 

Aşağıdaki sorularıma Başbakanlık tarafın
dan sözlü olarak cevap verilmesini dilerim : 

1. 22 Mayıs 1950 den bugüne kadar kaç 
tane kararname çıkarılmıştır. Bunlardan kaç 
tanesi basma verilen ilân işlerine aittir ve ay
nı tarihten bugüne kadar resmî ilânlar için öde
nen para yekûnu ne kadardır? 

2. Kararnamelerin kanunlara takaddümü
nü veya onlarda yazılı olmıyan hükümler ihtiva 
etmelerini doğru buluyor musunuz? 

Batılı mânasiyle demokratik bir Parlâmento 
rejiminde kararnamelerin çokluğunu nasıl te
lâkki ediyorsunuz? 

3. Resmî ilân kararanmeleri ve bunların 
tatbikatı ile millet ve matbuat hayatımıza fi
kir ve çalışma hürriyetine ne gibi faydalar 
veya zararlar geldiğine kaanisiniz? 

4. 'Türkiye Anayasası ile vatandaşlara bah
şedilen hak ve hürriyetleri tahdit etmekte oldu
ğunuzun farkında mısınız? 

Seyhan Milletvekili 
Cezmi Türk 

BAŞKAN —, Devlet Bakanı. 
DEVLET BAKANI MUAMMER ALAKANT 

(Zonguldak) — Seyhan Milletvekili sayın Cez

mi Türk'ün resmî ilânlar ve buna mütaallik 
meseleler hakkındaki sual takririne Başbakan
lık adına cevap arzediyorum : 

Şimdiye kadar, yani, 22 Mayıs 1950 den 
27 . V . 1952 tarihine kadar çıkarılmış olan ka
rarnamelerin adedi 3394 tür. Resmî ilâna ait 
iki tane kararname çıkarılmıştır. Gerçi bu iki 
sene içinde çıkarılmış olan kararnamelerin 
miktarı bir hayli çoktur; fakat bu çıkarılmış 
olan kararanmeler miktarının çok olması ka
nunların Başbakana vermiş olduğu mecburi
yetten ileri gelmektedir. Bunun, parlmanter 
rejimle veya demokratik rejimle uyuşamaz ol
duğu şöyle dursun, bilâkis Büyük Millet Mec* 
lisi; icra organına ait olan salâhiyetlerin o or
ganda bulunan bir Bakan veya Başbakan tara
fından istimal edilmesini Bakanlar Kurulundan 
çıkacak kararnameye talik etmiş olmakla, icra 
organına ait bir salâhiyetin bir veya iki şahıs 
tarafından istimali yerine bütün Bakanlar Ku
rulu tarafından istimalini tercih etmiş bulunmak
tadır. Hakikaten bir Bakanın imzasiyle veya Ba
kanın imzasına inzimam edecek Başbakanın 
imzasiyle veya Bakan, Başbakan ve Cumhur
başkanının imzalariyle çıkarılması müm
kün olan birçok basit işler, mevcut 
kanunların hükümlerine tevfikan, Bakan
lar Kuruluna verilmiş, meselâ bir anonim 
şirketin nizamnamesinin değiştirilmesi, yeni 
bir anonim şirketinin kurulması gibi hususlar 
dahi, mevcut kanunların hükümlerine tevfikan 
Bakanlar Kurulunun kararına havale edilmiş 
bulunmaktadır. Bunların, bir Bakanın ve Baş
bakanın ve Cumhurbaşkanının imzalariyle te
kemmül ettirilmiş bir hale getirilmeleri, Ba
kanlar Kurulunun birçok tâli ve müteferri 
umur ile iştigal etmekten kurtarır. îhale, Mü
nakaşa ve Müzayede Kanununun hükümlerine 

— 238 — 



B : 17 15. 
tevfikan Devlet tarafından yapılacak mubayaa
lara ait birçok hususların gazetelerde ilân 
edilmesi mecburidir. Kanunun verdiği bu mec
buriyetlere binaen ilânlar yapılmaktadır ve 
bunların ücreti de her sene yapılan işlere göre 
verilen ilânlarla mütenasip bulunmaktadır. 1950 
senesinde resmî ilânlar için ödenmiş olan 
para bir milyon dokuz yüz dokuz bin küsur li
radır. 1 . 1 . 1951 den 15 . 7 . 1951 tarihine ka
dar! bir milyon altı yüz bin küsur, 15 . 7 . 1951 
den 15 . 5 . 1952 tarihine kadar da 2 731 000 
küsur liradır. 

«Kararnamelerin kanunlara tekaddümü ve
ya onlarda yani kanunlarda yazılı olmıyan hü
kümler ihtiva etmelerini doğru buluyor musu
nuz?» diye bir sual irat etmektedirler. Demin 
de söylediğim gibi, kararnameler, kanunların 
tahmil ettiği bir mecburiyet neticesinde alın
maktadır. Kanunlara aykırı kararnameler alın
dığından haberdar değiliz ve kanunlara aykırı 
kararname alınmasını asla iltizam etmeyiz. 

Resmî ilânların mevcudiyetinin, memleketi
mizde matbuat faaliyetine olan tesirleri bakı
mından bu ilânların bedeli olan paralar, aynı 
zamanda matbuat ve gazeteler için bir varidat 
temin 'ettiğinden, bunların memleketteki mat
buat faaliyetine ve gazetelerin hayatına fayda 
verdiğine kaniiz. 

Bundan evvel bir bere daha arzetmiştim, 
Sayın Cezmi Türk arkadaşımın sual takrirleri
nin mahiyeti, Hükümetin icraatı hakkında ma
lûmat edinilmesinden ibaret olduğu halde, veri
len cevapların mahiyetini dinlemeksizin daha ev
velden sual takrirlerinde hüküm ve isnatta bu
lunmaktadır. Bugünkü Sual takririnin Son mad
desinde de bu şekilde bir hüküm ve isnat bulun
maktadır. Sual takrirlerinin son maddesi şu 
şekildedir:' Türkiye Anayasası ile vatandaşlara 
bahşedilen hak ve hürriyetleri tahdit.,.. Bu şe
kilde bir isnadı, Hükümet namına sureti kati-
yede reddederim. Biz bu (memlekette Anayasa
nın, vatandaşlara bahşettiği hak ve hürriyetle
rin fiilen ve samimiyetle tatibik edilmesini faali
yetlerinin başlıca hedefi ittihaz etmiş olan bir 
partinin mümessili olan bir iktidar olarak ve 
Hükümet olarak iş görmekteyiz. Anayasa ile va
tandaşlara temin edilen hak ve hürriyetleri tah
dit etmek şöyle dursun, biz kemali samimiyet
le tatbik edilmeleri için en samimî bir dilekle 
çalışmakta ve sarfı mesai etmekteyiz. 

2.1952 0 : 1 
I CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim, peşi-
i nen arzetmeliyim, bendeniz inkisara uğradım. 

Bu sözlü sorumu altı ay evvel vermiştim. Mec
lisin açılmasından beri de bir buçuk ay geçti. 
Ümit ve tahmin ediyordum ki, bu müddet zar
fında Hükümet bu kararnamelerin sakatlığını 
anlar, çünkü ıbu mevzuda mütaaddit müracaat
lar olmuştur, nihayet bir salim şekle koyar... 
Hattâ bu hususta, yeni bir kararname çıktı di
ye, bâzı şayialar işittim, bâzı gazetelerde dahi 
bu kabîl neşriyat gördüm. Acaba çıktı da ben 
mi farkında değilim diye bir buçuk aylık resmî 
gazeteleri yeniden tetkik ettirdim, yok. Maalesef 
Sayın Bakan da burada şifahî olarak bir beyan
da bulunmadılar. Bu işin salim bir yola girdi
ğinden bahsetselerdi belki teşekküre imkân ve 
fırsat bulacaktım, Maalesef şu andaki malûma
tımıza nazaran bu kararnameler devam etmek
tedir. Sayın Bakanın beyanlarından açıkça anla
şılıyor ki, henüz düzelmemiştir. Bendeniz şah
san bir milletvekili olarak kararnamelerin sayı
sını doğru olarak çıkartma imkânını bulamadı
ğım için Hükümet kuvvetinden istifade etmek 
zaruretinde kaldım, bir sual sorarak ne kadar 
kararname çıkardınız diye sordum, 3394 dediler. 

3394 kararname bir Hukuk Devletinin, bahu
sus kanunları 6 bini bulan bir Devletin hayatın
da pek çoktur, arkadaşlar. Görülüyor ki, bir 
milletvekilinin imkânları dahi bunların sayısını 
tesbite imkân vermiyor. Halbuki kararnamele
rin sayısı, malûm olduğu üzere, monarşilerde 
çok olur. Orada iradei seniyelerden başlar ka
nunu muvakkatler ve kararnameler arkasında 
gelir. Hukuki nizamı teessüs etmiş, demokratik 
memleketlerde kararnameler memleketin mahdut 
işleri için çıkarılır. Kaldı ki Anayasamıza göre 
kararnameler Başbakan ile ilgili bakan tarafın
dan çıkarılır. Reisicumhur tasdik eder ama Re
isicumhurun mesuliyeti yoktur, ilgili bakan ile 
Başbakan mesuldür. 

Milletimizin hayatında kötü tesirler yapan 
kararnameler çıkmıştır. Vaktiyle, hatırlıyorum, 
bir Men'i ihtikâr Kararnamesi vardı. Geçen de-
tirde de yine hatırlıyorum, 7 Eylül Kararna
mesi vardı, milletimizin haline değil, istikbali
ne de ağır yaralar açan ve Meclisin malûmatı 
dışında alınmış bu kabîl kararnameler çıkmış
tır, Meclis emrivakiler karşısında bırakılmıştır. 

Devrimizin bu kabîl kararnamesi de İlânlar 
I Kararnamesidir. Halbuki Anayasamızın 52 nçi 
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maddesi: «Bakanlar Kurtlu kanunların uygula
nışını göstermek yahut kanunun emrettiği işleri 
belirtmek üzere, içinde yeni hükümler bulunma
mak ve Panıştaym incelemesinden geçmek şar-
tiyle tüzükler çıkarır» der. 

Anlaşılıyor ki, kanunlardan sonra mamulün-
bih olarak hukuk nizamını tüzükler, nizamna
meler gösterir, bunda da kanunlarda bulunmı-
yan yeni hükümler olmıyacaktır. Halbuki mem
leketimizdeki bu tatbikat, o tek parti devrjnin, 
totaliter idare devirlerinin kötü alışkanlıkları ne
ticesi olarak gittikçe memleketimizde nizamna
melerin sayısı azaılmış, ona mukabil talimatna
melerin ve kararların sayısı çoğaltılmıştır, âdeta 
Danıştay'ın kuruluş sebeplerinden biri olarak bu 
nizamname tanzimi dairei devleti işsiz bir hale 
sokmuştur. Nizamnameler o kadar mahdut ve 
muayyen; buna mukabil gelişigüzel çıkarılan 
kararnameler ve talimatnameler o kadar ç®ktur. 
Bu iyi bir şey değildir, iyi bir yol değildir ar-
kadaşlaı, 

Maalesef yeni Hükümetin, bilhassa hukuk sa
hasında, bu bakımdan yeni ıslahat ile gelmesi, 
memleketin hukuk sistemine demokratik yenilik
ler getirmesi icabederken eskiden daha hızlı bir 
tempo ile kararname çıkarma yolunda olduğunu 
görmekteyiz. Sayın Bakanın dediği gibi bu ka
rarnameler basit mevzulara da ait değildir. De
min arzettiğim gibi, memlekette fikir hürriyetini 
ağır baskılar altına alacak, hattâ gazete muhar
rirlerinin ahlâki durumlarını bile değiştirecek 
şekilde hükümler ihtiva eden kararnamelerin çı
karılması, bunun yanında Millî Korunma kanun
larına ait hükümler konması, onlarca milyon lira 
verilerek bunların idare edilmesi gibi şeyler mi 
Meclisin murakabesi dışında kailan gayet mühim 
mevzulardır. Bunların kolayca, basit bir yapı 
şirketinin, bir anonim şirketin statüsünün tas
diki şeklinde ifade edilmesi doğru değildir. Bu 
kararnamelerle maddi ve mânevi hayatımıza ve 
hattâ istikbalimize müessir olacak hükümler tesis 
ve idame edilmektedir. îşte ilânlar hakkındaki 
kararname de bunlardan biridir. 

Sayın Bakanın (İhale ve Müzayede Kanunu) 
demeyi tercih ettikleri Artırma ve Eksiltme Ka
nununda bu hususa taallûk eden hükümler da
ha ziyade Hazine menfaatim gözetmek için ilân
lar neşretmeyi âmir olarak konulmuştur. Ka
nunun Meclisten geçmesi esnasında o zamanki 
Hükümet gerekçesinde sarih olarak gösterili

yor ki, kanunun yürürlükte bulunduğu müddet
çe tatbikatını kolaylaştıracak açık hükümler 
kanun maddesinde mevcuttur. Kararnamelerle 
bunun tevsiine gidilmesi doğru değildir. Nite
kim aslında Artırma ve Eksiltme Kanunu yal
nız müvazenei umumiyeye, belediyelerle husu
si muvazeneye ait ilânların verilmesine ait hü- ? 
kümler ihtiva ettiği halde Hükümet indî bir f 
tasarrufla kanunda bulunmıyan geniş hü
kümlere varmış, her hangi bir sebeple gazete
lere gönderilecek hususi ilânları kendi idari 
tasarrufuna almıştır. Bu kararnamedeki mad
delerle kıstasları ve ölçüleri altüst eden müta-
akıp maddelerinde bir idari tasarrufu daima 
kendi takdir hakkına .tahsis-,etmiştir. Halbuki 
kanunun esas metninde \ie maddelerinde böyle 
bir şey yoktur. Bugün kanunen bir zayi diplo
ma ilânı ve bir cemiyet kuruluş ve açılışı hak
kındaki ilân ile, hattâ. Katma Bütçelerle idare 
edilen daireler ve Devlet sermayesiyle alâkalı mües
seselerle, yarı hususi müesseselerin verecekleri rek
lâmlar üzerindeki tasarruf, bu kararnamenin 
kendi hüküm ve nüfuzu altına alınmıştır. Bu 
dahi kanunun esasında yoktur. Yani kanunun 
esas hükümlerinde mevcut olmıyan bir şey, ka
rarnamelere dercedilmiştir. Şimdiye kadar bu
rada, bu kürsüde gerek muhalefete mensup ve 
gerekse diğer milletvekilleri arkadaşlarım tara
fından yapılan tenkidler daha ziyade bu ilânla
rın tahsisat tevzi ve taksim şekillerine ait idi. 
Biz prensip itibariyle aslında haksız, yanlış ve 
zararlı olan bu usulün, böyle tevzi nispetlerin-
deki haksızlığın zikri ile maddileştirilmesinin 
doğru olmadığı kanaatindeyiz. Filân gazeteye 
az, filân gazeteye çok verilmiştir; mesele bu de
ğildir bizim için. Buradaki beyanlarından anla
şılıyor ki, şu iki sene içinde Millî Hazinenin al
tı milyon lirası şuna buna verilmiş, şunun bu
nun ahlâkı bozulmuş, şunun bunun hürriyeti 
kelâmı tahdit edilmiş, şunun bunun muhalefeti 
durdurulmuştur. Bakan İsrar ederlerse şahıs 
olarak muharrirlerini, gazete olarak isim ve mü
esseselerini, bölge olarak bir bölgenin basını
nı huzurunuzda tasrih edebilirim. Bu suretle 
tamamen memleketteki fikir hürriyetini, ahlâki 
durumu berbat edecek vaziyette bu altı milyon 
lira demokratik haklarımızın, insanlık hürri
yetlerimizin aleyhinde kullanmıştır. Bu, açık
ça bir suiistimaldir. Yaptığım tetkikler bana 
bunu gösterdiği içindir ki, evvelce esasen yüksek 
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huzurunuzda bir gensoru mevzuu olmasından I 
mülhem olarak teyiden ve tekiden arzederim ki, 
Hükümete bu sahada yaptığım ve kendilerinin 
isnat namını verdikleri ithamlar doğrudur. Bu 
ithamları, bu andan itibaren istedikleri anda 
ispata hazır olarak emirlerine amade buluna
cağım. I 

Ayrıca sözlü sorularım hakkında telkinatta I 
bulunan Sayın Bakana arzederim ki : Bir de- I 
fa kendisi bu kararnamelerin hükümlerinin te- I 
sisinden mesul değildir; çünkü o vakit Bakan 
değildi, Başbakan Yardımcısı da değildi. O ta
rihte Başbakan Yardımcısı olan zat da şimdi 
Çalışma Bakanıdır; başka bir vazifededir. Bu 
kararnamelerin tesisinde, âmil olan Sayın Baş- I 
bakan şimdi de Başbakandır. Binaenaleyh be- I 
yanım sonradan Devlet Bakanı olan arkadaşı- I 
mızdan evvel çok Sayın Başbakana muzaftır. 
Mesul doğrudan doğruya kendisidir. Şu halde 
hitaplarımdan kendi hissesini alması ve kendi
sini müdafaa arzusunda ise, ki, bu bir ihtiyaç
tır, teşrif ederek müdafaasını yapması lâzım
dır. Aksi takdirde kanunlarda mevcut olmı-
yan hükümler üzerinde kararnameler çıkarttığı 
müddetçe biz ithamkâr olacağız. Çünkü bunla
rın, memleket, millet hayatı için ve Meclis mu
rakabesi için doğru olmadığına, mazi ve istik
balimiz için çok zararlı oluduğuna inanıyoruz. 
Bu memlekette demokratik hayat ve haklar te
essüs edecek, fikir hürriyeti ve ahlâk salâbeti 
devam edecekse, bu memleketin üstünde ka
nun ve ahlâk hâkim olacaksa bu gibi bozuk dü
zen işlerden sakımnaları, tevakki etmeleri lâ
zımdır. Aksi takdirde bilhassa sözlü soru mües
seselerinin yürütülmesi bu kadar müşkül ol
duğu bir yerde biz de kendileri gibi meydan
larda konuşmıya başlıyacak, memleket ve mil
let haklarını meydanlarda müdafaa etmeye 
devam edeceğiz arkadaşlar. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Devlet Bakanı. 
DEVLET BAKANI MUAMMER ALAKANI1 

(Zonguldak) — Sayın arkadaşlarını, eğer ben 
bu kararnamelerin çıkmasında ve tatbi'knıda 
mesuliyet mevkiinde bulıınmıyarak bugün bir 
prensibi müdafaa ediyorsam ve kararnamele
rin 'çıkmasının kanuni mecburiyetlerle Bakan
lar Kuruluna tahmil edildiğini söylüyorsam. 
bu, mesuliyetin içine girmemiş Mi' Bakan ola
rak yaptığım bu müdafaanın samimiyetini gös
terir, bundan başka bir şey ifade etmez. Sa- I 

:. JWZ u : ı 
yııı Başbakan meselenin ehemmiyetine göre bu
raya gelirler, kendi takdirlerine göre bizzat 
cevap verirler, ve yahut bir arkadaşı tevkil et
mek suretiyle burada sualleri cevaplandırırlar. 
Bakanlar Kurulu kararlarının ve bunun tatbi
katının bütün mesuliyeti Bakanlar Kurulu aza
ları ile sayın Başbakana raci olduğu gibi, bu
radaki izahatın tatminkâr olup olmaması key
fiyeti de kendileri tarafından nazarı dikkate 
alınmış bulunmaktadır. Onun için sayın Cezmi 
Türk'ün Başbakanlık namına burada cevap 
verildiğinde, verilmiş olan bu cevapların haki-
kata ve hukuka uyup uymadığı üzerindeki dü
şüncesini bildirmesi yerinde olurdu. Buraya ge
lip de Başbakanın şahsı hakkındaki görüşmeleri 
yerinde bir hareket telâkki etmemekteyim. Cez
mi Türk 'ün sual takrirleri bir bilgi edinilmesi 
mahiyetinden çok dışarıya taşmakta, birçok 
cepheleri ayrı ayrı ayırın akta ve nihayet a'ka-
demâk bir münakaşanın, bir görüşmenin mev
zuunu teşkil edecek bir mahiyet arzetmektedir. 

Kendileri, kararnamenin çokluğundan bah
settiler. Ben de kabul ettim, çoktur. Fakat ka
rarnamelerin çokluğu Bakanlar Kurulunun ka
rarname çıkarma arzusundan gelmemektedir. 
Büyük Millet Meclisleri kanunen bir bakana 
verdikleri salâhiyetlerin s>adece bir bakanın, 
Başbakanın ve Cumhurbaşkanının imzalariylo 
yürütülmesini kâfi görmemişler, bunun Ba
kanlar Kurulunda müzakere edilmesini ve Ba
kanlar Kurulu üyelerinin kararlarının alınma
sı yolunu tercih etmişlerdir. Artük demokra
tiktir, antidemokratiktir sözünü iptizale uğ
ranmaktadırlar. Bu kanunlar Halk Partisi za
manında çıkmakla beraber antidemokratik de
ğildir, bilâkis demokratiktir. Mesuliyeti bir, iki 
bakana vermek istememişler, bütün bakanlara 
teşmil etmê k; istemişlerdir, öyle değil mi Fe
ridun Fikri Bey? 

FERİDUN FÎKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Evet, öyle. (Sağdan gülüşmeler). 

DEVLET BAKANI MUAMMER ALAKANI1 

(Devamla) — îşin antidemokratik olması şöy
le dursun bilâkis mesele, kolektif bir mesu
liyete istinat ettirilmek istenmiştir. 

Resmî ilânlar, Kanununun Bakanlar Kuru
luna tahmil ettiği bir mecburiyettir. Alım satım
ların gizli kalmaması, bütün millete ilân edilme
si, muayyen miktarda olan muamelelerin gazete-
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lerde ilân edilmesi mecburiyeti de kanunen tah
mil edilmiş ve kanun bu mecburiyeti tahmil eder
ken Hükümete salâhiyet vermiştir. Deniyor ki, 
«bunu Ankara'da istediği bir gazetede neşrede
bilir.» Biz ikisi muhalif üç gazeteye bu ilânları 
tevzi etmek suretiyle bu hakkı kanuniyi istimal 
etmiş bulunuyoruz. Memlekette ahlâki salâbet 
zevale uğramıştır deniyor. Büyük Millet Mecli
sinde yirmi bir milyon namına konuşmak salâ
hiyeti kendinde olan bir milletvekilinin memle
kette ve matbuatta ahlâki salâbetin tezelzüle uğ
radı şeklinde konuşması doğru değildir, millet
ler camiasında ahlâki salâbeti en yüksek olan 
Türk Milletidir... 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon
guldak) — Yalan mı? Tamamen doğrudur. 

DEVLET BAKANI YUNUS MUAMMER 
ALAKANT (Devamla) — Bir milletvekilinin bu 
şekildeki beyanatının Millet Meclisi zabıtlarına 
dahi geçmemesi ieabeder. Bunu da bu şekilde 
Başkanlığa arzetmiş bulunuyorum. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Mesuli
yet iktidarındır, Hükümetindir. 

DEVLET BAKANI YUNUS MUAMMER 
ALAKANT (Devamla) — Kararnamelerin ek
sikliği veya fazlalığı bahis mevzuu edilmektedir. 
Bunlar Hükümet tarafından getirilmiş ve arzu 
edilmiş meseleler değildir. Heyeti Celileniz bu 
meseleyi tekrar burada müzakere eder ve Bakan
lar Kurulu heyeti umumiyesinin çıkardığı karar
namelerin Bakan, Başbakan ve Cumhurbaşkanı
nın imzalariyle çıkarılmasını kabul ederse ve bu 
suretle icra kuvvetinin tezyidi cihetine giderse 
biz Hükümet olarak bundan ancak memnuniyet 
duyarız. 

Anayasanın vatandaşlara temin ettiği hak ve 
hürriyetlerin tahdit edildiğini ispat etmeye hazı
rım buyurdular ve sual takrirlerinin Mecliste 
görüşülmesi müşkülâtından bahsettiler. Müspet 
kanun çıkarmak ve Hükümete icra için vazife 
ve salâhiyetler tahmil etmek için millete karşı 
mesul olan Heyeti Celile bâzı günler kanunların 
müzakere edilmesini tercih etmektedir. Bununla 
beraber, zaman zaman sual takrirlerinin konuşul
masının gecikmesinden, geciktirilmesinden bah
setmektedirler. Diğer parlâmentolarda sual tak
rirlerine tahsis edilen zamanlarla mukayese edi
lecek olursa, Türkiye Parlâmentosunun diğer 
parlâmentolara nazaran sorulara, sözlü sorulara 

. 1952 0 : 1 
en çok zaman tahsis eden bir Meclis olduğu gö
rülür. Binaenaleyh B. M, Meclisinin, bu şekilde, 
sual takrirleri karşısında güçlük çıkardığı hak
kındaki mütalâaların yersiz olduğu, diğer parlâ
mentoların bu hususta sarfettikleri mesai ve za
manla ölçülecek olursa, bu zamanın hiç de az ol
madığı anlaşılır. 

Ne imiş ispat edecekleri şey? Anayasanın ka
nunlarla vatandaşlara temin ettiği hakkın tah
dit edildiğini ispata hazırmışlar. Bu şekilde teh-
ditkâr ve içi dolu olmıyan silâhlarla B. M. Mec
lisi kürsüsünden Heyeti Celilenize karşı korku
tucu ithamlarda bulunmak yine yerinde olmıyan 
bir harekettir. Buyursunlar, Büyük Millet Mecli
sinde söylesinler, ne istiyorlar? Tahkikat açılma
sını talep etsinler. Vatandaşların hak ve hürri
yetini ihlâl eder, Anayasanın hak ve hürriyetle
rini ihlâl eder mahiyette ne Bakanlar Kurulunun 
ne de tek bir Bakanın hareketine muttali değiliz. 
Böyle bir isnadı nefretle ve şiddetle reddederiz! 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim, kendi 
beslemeleri olan basın bendeniz hakkında « si
nirli » der, « tahammülsüz » der, « heyecanlı » 
der. Sayın Bakan Devlet adamıdır. Kendile
rini bendenize nazaran daha tahammüllü gör
mek isterim Ben, nefretten, şiddetten, tezelzül
den bahsetmedim. Zabıtlar burada. Burada 
bulunan arkadaşların hafızaları bu kısacık za
manda söylenen birkaç kelimeyi teslbit edecek 
kadar mükemmeldir. Bunları nereden çıkar
dılar anlıyamadım? Başbakanın şahsından kim 
bahsetti? Başbakanın şahsı beni hiç alâkadar 
etmez. Başbakanlık makamıdır muhatabımız. 
Kararnameler, dolayısiyle kendilerini, Halk 
Partisi hangi limana iltica ettirdi, gördüler. 
(Gülüşmeler). Biz bu demokratik yolda gittikçe 
bu ilticaların daha çok artacağını, belki de mu-
safhaya varacağını göreceğiz. Belki de İktidarla 
muhalefet sarmaş dolaş olacaklardır, Allah ta
raflar arasındaki bu mücameleyi mübarek eyle
sin. 

Efendim, bunu kanun tamamen Hükümete 
bırakmış, demin arzettim, fakat sizi tasdi etme
mek için maddeyi okumak istemedim. Sayın 
Bakan eski bir hukukçu olarak objektif olma
mızı söylediler ama kendileri de maddeyi söy
lemediler. 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İha
le Kanunu hakkındaki Hükümet gerekçesi : 
« Devletin alış ve satışları için tatbik edilecek 
usul ve kaidelerin ve ilân hususlannrn tâbi ol-
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duğu şartlar tatbikatta tereddüdü mucip ol
mamak noktasından vazıhtır » diyerek hükme 
bağlanmıştır. 

O Hükümet gerekçesinde diyor ki, «bana verdi
ğiniz maddeler, hükümler vazıhtır, işi bununla 
karşılamıya çalışıyorum » Şimdi yeni Hükümet 
bu vuzuhu kâfi görmüyor, kararnamenin aynen, 
yedinci maddesinin (B) fıkrası bilhassa 15 bin 
liradan yukarı ihalelerin ilânlarından bahseder. 

Hükümet 11 . VI . 1950 tarih ve 3/11330 sa
yılı bir kararname çıkarıyor, maddelerine gir
miyorum, bununla kanunda, Ankara'da çıkan 
bir gazete lâfını eski iktidar «Ulus » diye anla
mış, yeni çıkan kararname daha ileri gidiyor, 
«Zafer Gazetesi» diyor. Ama İstanbul, İzmir'e 
gelince gazete ismi zikretmiyor, «İstanbul ve İz
mir'de çıkan gazetelerden biri ile» diyor. Bir 
tercih yapılamamış o tarihte.. 

Sonra, bunu Maliye Bakanlığının teklifi üze
rine yapıyor. Bu bir inhisar tesisidir arkadaş
lar, Kanunun aslında böyle bir şey yoktur. Her 
hangi bir gazeteye inhisar tesis etmek hakkında 
kanunda hüküm yoktur. Fiilî inhisar bendeni
zin teslbitime göre 62 gün devam etmiştir. Bü
tün 15 bin liradan yukarı ihalelere taallûk eden 
resmî ilânların Ankara'da neşri mecburiyeti var
ken bu neşir mecburiyeti bir gazeteye bir karar
la tahsis edilince kaç yüz bin liranın, 62 gün 
içinde, Devlet Hazinesinden nereye aktarıldığı
nı siz hesap edebilirsiniz. Bu, yarım milyonu 
buluyor. Bu kararnameye bir taraftan da ve 
kendince kıstaslar tesbit ettikten sonra, «Hükü
met lüzum gördüğü takdirde tahsislerde değişik
lik yapılabilir.» diye bir kayıt koymuş. Yani 
benim koyduğum kıstaslar beni bağlar diye kork
muş, icabında onu da bertaraf etmek için, lü
zum gördüğüm zaman o tahsisleri de değiştiri
rim. diyor. 

Nitekim 13 . IX. 1950 de çıkan kararnamenin 
birinci maddesinde aynen şöyle diyor: «Serma
yesinin yansından fazlası ticaret ve sanayi oda
ları, 'borsalar, ücreti Hazinece veya müesseseler-
ce ödenmesi lâzımgelsin veya gelmesin bütün 
reklamlarla şahıslar tarafından yapılması bir 
kanun, tüzük veya yönetmelik icabı olan ilânla
rın neşrinde aşağıdaki hükümler uygulanacaktır» 
İşte kanunda mevcut olmıyan geniş bir tasarru
fu Bakanlar Kurulu Meclisin haberi olmadan 
yapıyor. Bunun, kanunun neresinden çıkarıyor-
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lar, anlıyamadım. Halbuki 2490 sayılı Kanunun 
birinci maddesi diyor ki: 

«Umumi, mülhak ve hususi bütçelerle idare 
edilen daireler namına, alma, satma, yaptırma, 
keşfettirme, kiraya verme, kiralama ve bunlara 
benzer işler bu kanunda yazılı hükümlere göre 
yapılır. 

Ancak bu daire ve müesseselerin ve bunlara 
bağlı mütedavil sermayeli teşekküllerin hususi 
kanunlarındaki hükümlere göre bilanço ile gös
terilmesi lâzım olan ticari mahiyetteki işleriyle 
sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan 
müesseselerin inşaat ve esaslı tamirattan başka 
işlerinde bu kanun hükümlerinin tatbiki mecbu
ri değildir.» Üstelik, ilk hükmü tesis ettikten 
sonra, ihtiyari bıraktığı saha da vardır. Artır
ma, Eksiltme ve İhale Kanununun birinci mad
desi böyledir. Hükümet bir defa ihtiyari bir 
hükmü, mecburi sahaya almakla kalmıyor, hük
mi şahsiyet de olsa, mânevi şahsiyet de olsa bü
tün şahısların kanunen çıkaracakları ilânları 
Hükümetin tasarrufu ve Hükümet tarafından 
dağıtılmasını temin ediyor. Kanunun ruhuna, esa
sına, metnine ve maddesine aykırı daha ne gibi 
hüküm istiyorlar, anlıyamadım. Bunun memleke
timizde yaptığı zararları, muharrir olarak, gazete 
olarak, bölge basını olarak da arzederim, dedim. İs
terlerse tasrih etsinler, ispatımı arzedeyim, dedim. 
Sarahat istemedikleri için, centilmenlik bende 
kalsın diye, bunları madde tasrihi ile vermiyo
rum, isterlerse takdime hazırım huzurunuzda. 

Ahlâk zevale uğramıştır, dliye bir söz söy
lemedim, sayın Bakan zabıtları bir defa daha 
okusunlar, tezelzülden bahsetmedim. Benim 
ellerimde tezelzül var ama milletimin ahlâkın
da tezelzül yoktur. Fikir hayatında muharrir
lerin salâbetini tesis ve takviye etmelidir. Bu
nu Türk Milleti ile karıştırmayınız. Meclisini
zi - onun da mevsimi geçti - böyle beyanlarla 
tehyiç etmek yürünecek bir metot değildir ve 
yürümediğini de görmüşlerdir. Yüksek Heye
tinize onun için bütün samimî kalbimle hür
metkar ve minnettarım. 

Diğer parlâmentolar faslına gelince; keşke 
bizim Parlâmentoda kalsalar da onlara temas 
etmeselerdi. Daima arzederim Yüksek Meclisi
nize, bizim Parlâmento saat hesabiyle en az ça
lışan Parlâmentodur. Burada döviz verdiler, 
sözlü sorular, yazılı sorular ve kanunlar itiba-
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riyle Meclisimiz iyi çalışmaktadır, dediler. Maa
lesef arkadaşlar, hayır! 

Birinci Kanunu Esaside, Sultan Aibdülha-
mit'in çıkardığı Kanunu Esaside Meclis dört 
ay toplanacak idi ve dört ay toplansın diye 
çağırılmış idi. Demek ki senede dört ay bu sah
neye ancak mukavemet edebilecekti Hakanı 
Mahlut, Fakat sonradan onu ref'edip de İkinci 
Kanunu Esasinin tatbikatını irade ettikten son
ra dört ay bitince baktı ki meseleler bitmedi, 
lütfen bir iradei seniye ile Meclisin çalışma 
müddetini Haziran ayına kadar temdit etmiş 
idi. Bunu yeni Kanunu Esasimiz şöyle yaptı : 
Senede dört ay tatil, sekiz ay çalışma... Demek 
ki Meclis sekiz ay çalışacaktır. Bu çalışma 
dahi, diğer demokratik memleketlerin çakışma
ları gibi değildir. Hiçbir yerde Meclis 4 ay 
devamlı olarak tatil yapmaz, işimi dört ay 
devamlı olarak bırakmaz. Fransız Teşkilâtı Esa-
siyesini ve diğer demokratik memleketlerin 
Teşkilât kanunlarını açınız, hiç birinde de
vamlı dört ay tatili göremezsiniz. Sayın Bakan 
bunun çok olduğunu söylüyor, İngiliz Parlâ
mentosunun sözlü sorularına baksınlar. Onlar
da ayrıca kur 'a ile soru çekmek usulü de var
dır. Bakanları ve genç mebusları yetiştirmek 
için, mebusların bırakıp gitmemelerini temin 
için ve çalışmayı daha cazip bir hale sokmak 
için celselerin sonunda Speaker isim çeker, bil
hassa genç mebuslar buna çok intizar ederler. 
Çıkarlar, diledikleri Bakana arzu ettikleri suali 
sorarlar. Bakan hazırsa çıkar cevap verir, bu 
bir nevi fikir sporu mahiyetindedir. Bakan 
hazırsa o genç mebusun belki de hayatı boyun
ca hazırlamış olduğu suale cevap verir. Hazır 
değilse nakavut olmuştur, gelecek., celbede cevap 
vereceğim, der. 

Yani soru müessesesi parlmanter hayatta bu 
kadar tekemmül ve inkişaf etmiştir. Bizde he
nüz pek iptidai durumdadır. Bir sözlü soruyu 
takip etmek için gelip şurada 1.5 ay sıra bek
lemeye mecbur "kalıyorsunuz. Orada hükümet
ler sualleri beklemeye mecbur kalır, milletvekil
leri değil. Rica ederim bu gibi misalleri alırken 
tek taraflı beyanlarda bulunmasınlar. Radyo 
devrinde yaşıyoruz. Dünyayı gezmek imkânı 
olmasa dahi radyolardan olsun parlâmentoları 
takip etmeye mecburuz ve muktediriz. 

BAŞKAN — Devlet Bakam Muammer Ala-
kant, buyurun. 
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DEVLET BAKANI MUAMMER ALAKANT 

(Zonguldak) — Efendim, Oezmi Türk ar
kadaşımız her çıkışında ayrı bahislere temas 
ediyor ve bu noktalara ayrı ayrı cevap vermek 
mecburiyeti bizim için hâsıl oluyor. Benim bü
tün mâruzâtım kanunlara, beynelmilel teamü
le müstenittir. Hepsi evvelden tetkik edilerek 
arzedilmiş sözlerdir, fevrî değildir. Bir sual 
takririne bizde bir saat hasredilmektedir. Gez
ini Türk arkadaşımız burada 50 bahis hakkın
da iktidarı, Hükümeti, Büyük Millet Mecli
sini tahkir, takaza eden mütalâalarla sual so
ruyorlar. Misal getirdikleri İngiltere Parlâ
mentosunda bir suale bir dakika isabet etmek
tedir. Bizim şimdiye kadar geçen 45 dakika 
içinde onlar 45 suali cevaplandırırlardı. Bir Mil
letvekili Bakana, «Şunu muvafık buluyor mu
sunuz?» der, Bakan da : Evet veya hayır, der. 

Resmî Gazeteden metin okumadığımı söyledi
ler. Huzurunuzda metin okuyarak yüksek Mec
lisi tasdi etmekten imtina ettim. Metin budur : 
(Tahmin edilen bedelin 15 bin liradan yukarı
sı için artırma ve eksiltme ve pazarlıkla ya
pılalı işlerin mahallî bir gazeteden başka bü
yük şehirlerde çıkan ve Hükümetçe intihap 
olunan gazetelerden ikisine...) Denmektedir. 
Demek ki, iki gazete intihap edilir. A fıkrası
na göre intişar eden bu iki gazeteden birisi
nin Devlet merkezinde çıkan bir gazete olma
sı denilmektedir. Demek ki, bir tanesini An
kara'da intişar eden gazetelerden birisine ve
rilmesini ve bunun intihabını Başbakanlığa bı
rakmıştır. Bu işi Başbakanlık yalnız başına 
yapmak istememiş. Bakanlar Kuruluna getir
miştir. Görülüyor ki, bu hususta kararlar alın
mıştır. Bu prensip hukukidir, gayrihukuki 
bir tarafı yoktur. Uzun zaman tetkikten sonra, 
bunların bir kısmının hayatiyet vasfını kazana
bileceği bir kısmının, kazanamıyacağı anlaşıl
mış. Bunların tecrübe zamanı artık geçmiş. 

Bundan başka matbuatta bir kimseye şu ka
dar vermek lâzımken şu kadar miktar verilme
si bahis mevzuu olabilir. Bu iş, gazetelerin kabi
liyeti hayatiy elerin e göre tatbikat safhasında 
şu veya bu şekilde değişiklikler göstermektedir. 
Bugünlerdeki tatbikat' da bu tarzdaki ufak te
fek hataları bertaraf edecek mahiyettedir. Bu 
itibarla alman kararlarda hukukan muaheze 
edilecek bir taraf mevcut değildir. 
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CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Efendim; baş

ka parlâmentolarda sözlü sorular kısa sürer. Fa
kat o parlâmentolarda sözlü sorulardan başka 
Hükümeti murakabe usulleri milletvekillerinin 
ellerinde mevcuttur. Bizde sözlü sorulardan 
başka milletvekillerinin murakabe vasıtası yok
tur. Bir milletvekili ne istizah, ne tahkikat. 
yapabilir ve ne de gündem dışında bir umumi mü
zakere açılmasını istiyebilir. Bugünkü İçtüzük 
tek parti devrinin metotlariyle kalıba sokul
muş, dondurulmuştur. Eli, kolu, dili bağlı me
bus nihayet sözlü sorularla dile gelince vazi
yet böyle olur işte. Kendileri Demokrat Parti 
Hükümeti olarak lütfetsinler, imkânları varsa 
bu işi Meclise bahşetsinler, konuşalım. Burada 
gensorular dilsiz birer mersiye gibi gelip geç
miştir. Hiç kimse ağzını açamamıştır. Bu mev
zuda da gensorular geçmiş, fakat hiç kimse 
kanıışamamıştn'. Binaenaleyh gensorular bu 
şekilde kabul edilmezse böyle endirekt yollar
la sorular gensoru halini iktisabetmeye başlar. 
Bu bir tabiatı eşya kanunudur. Buna karşı 
gidilemez. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Gen
soruyu Heyeti Umumiye reddetmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, hatibin sözünü kes
meyin. 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — Efendim; böy
le bir kasdim yok, Heyeti Umumiyeye tarizde 
bulunmak istemiyorum. Fakat ben size, bu işi 
yaptınız, haksızsınız diyemez miyim? Bu şekil
de düşünecek olursanız daha iyi olurdu diye
mez miyim? Bunu tahdit etmek mi istiyorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim, mevzuda devam edin. 
CEZMİ TÜRK (Devamla) — Efendim, onun 

için bu sözlü sorunun uzamasını Sayın Bakan 
mazur görmelidir. 

Diğer mevzua geilnee :. En yakın bir mi
sal arzedeyim : Geçende Adana'ya gittim. Ga
zete bayiinden İstanbul gazeteleri istedim. «Dok
tor, İstanbul gazeteleri kalmadı» dedi ve beş ta
ne gazete göstererek bunlar var dedi. Bunlar 
da İstanbul'da çıkan malûm ve meşhur beş ga
zete idi. Onlar daima camekânlarda kalmakta
dır. Teferruatına girmiyorum. Şu.kadar abone
si olacaktır, şu kadar satılacaktır, siyasi ma
kale yazacaktır. Bunlar kararnamede vardır. 
Resmî ilânlarla doldurulan bir gazeteye, iç ve 
dış siyasi makaleler yazacaksın demek, bana 1 
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gazetende methiyeler doldurursaiı sana para 
vereceğim manasınadır. 

Bunun maddi ıneuliyetinden başka mânevi 
mesuliyeti de vardır. Bunun mânevi mesuliyeti 
vardır ve tamamen Başbakanın omuzlarmdadır. 
Bunun maddi mesuliyetine gelince; bu dar var
dır : İki senede millet hazinesinden tebah edilen 
alta milyon liranın hesabım bir gün elbette bu 
millet soracaktır. Ve zannederim, gelecek yeni 
bir iktidar için de yeni bir Af Kanunu çıkar
mak icabedecektir. (Sağdan alkışlar) 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFlK İLERİ 
(Samsun) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hükümet adına mı?. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFİK İLERİ 

(Samsun) — Evet... 
BAŞKAN — O halde buyurun... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFİK İLERİ-

(Samaun) — Efendim, af finizi istirham ederim. 
Cezmi Türk arkadaşımız «Bütün yük Başbaka
nın omuzlarına yükleniyor, onun omuzlarında 
duruyor» dediler. Demin Devlet Bakam arka
daşımız bir Bakanlar Kurulu kararından bah
settiler. Cezmi Türk arkadaşımız Bakanlar Ku
mlu üyesi olarak bizi yok mu iarzediyörîar. 

ABDÜRRAHMAN BOYACmİLLER (Zon
guldak) — Yok farzediyoruz. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFİK İLERİ 
(Devamla) — Ben de sizi yok farzediyorum. 
(Soldan: Bravo sesleri, alkışlar) 

Cezmi Türk arkadaşımıza şunu söylemek is
terim ki, Bakanlar Kurulunun bir* üyesi olarak 
ben, bu kararnameden do&yı hisseme isabet 
eden yükü şerefle taşıyorum ve huzurunuzda 
bunu arzetmekten büyük zeA'k duyuyorum. 
(Soldan; bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Söz Cezmi Türk'ündür. 
CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Sayın Millî Eği

tim Bakanının mevzuubahis ettikleri mesele 
hakikaten mühim bir meseledir. Bunun, burada 
tafsiline girmek istemem. Bakanlar, Başbakanın 
sekreteri midir, yoksa hususi mesuliyet almış 
bakanlar mıdır?. Bu, muhtelif memleketlerde, 
muhtelif şekillerdedir, İnşallah bizim memle
ketimizde de yeni yeni teamüütr gelecektir. 
Bildiğimiz Mr şey varsa, 12 Bakan istifa etmiş
tir, bunların esbabı istifası bir türlü açıklanma
mıştır. Zaman gösterecektir, bir gün güneş yü
züne çıkacaktır, bu cihet herkesçe bilinecektir. 

Yalnız, burada, Sayın Tevfüs Üeri'nin, bu 
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I daşlar tarafından iyi karşılanamayacağı cihetle 

İstanbul Şehrinin Hükümetçe tasdik edilmiş 
olan imar plânında Deniz Müzesi için ayrılmış 
olan Barbaros Hayrettin Türbesi civarında bir 
mahalde müzenin kurularak mabedin maksadı 
tesisinde kullanılmak üzere tahliye 'ettirilmesini 
1950 senesinde takdim eylediğim bir soru ile 
Hükümetten rica eylemiştim. 

Soru tarihinden bugüne kadar iki seneye ya
kın bir zaman geçmiş ve Vakıflar İdaresinde 
mevcut vakfiyesi mucibince müslümanların iba
detlerine tahsis edilmiş, olan mabedin bermu-
cibi şartı vakıf tahliye edilerek maksadı tesi
sinde kullanılması hususunun her bakımdan 
muvafık olacağı Diyanet İşleri Başkanlığı tara
fından Başbakanlığa arzedilmiş olmasına göre 
Bakanlar Kurulu tarafından bu bapta bir karar 
verilip camiin tahliyesi cihetine gidilmiş midir 
Tahliye edilmediğine nazaran 1947 senesinde 
Bakanlar Heyetinin mevzuata ve vakfiye ahkâ
mına aykırı olarak vermiş olduğu bir kararla 
vukubulan bu işgal keyfiyeti ne vakte kadar 

[ devam edecektir? 
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mesuliyetler içinde kendi mesuliyeti takabbül 
eden sözlerinden dolayı teşekkür ederim. Ba
kanla? Kurulunun her üyesinin umumi mahi
yetteki kararlarda hissei mesuliyeti vardır. 
Temenni ederim, kendilerini yakında yeni 
Devlet Bakanı veya Başbakan Yardımcısı ola
rak görelim. Bu mesuliyetlere daha çok iştirak 
etsinler. Fakat Tevfik İleri'nin bir hissei mes
uliyeti üzerine alması sayın Başbakanın üze
rindeki büyük mikyastaki mesuliyeti kaldır
maz. 

2. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa Ekin
ci'nin, 1936 senesinde öldürülen vatandaşlar do-
latyısiyle müsebbipleri hakkında yapılan tahki
katın ne safhada olduğuna ve Hükümetin hu 
hulusta ne düşündüğüne dair Adalet ve İçişleri 
bakanlıkİ4wından sözlü sorusu (6/432) 

BAŞKAN — Mustafa Ekinci burada mı efen
dim? (Yok sesleri) 

Bu soru gelecek Birleşime bırakılmıştır efen
dim. 

3. — Trabzon Milletvekili Salih Esad Alpe-
ren'in, İstanbul'da muvakkaten Bahriye Müzesi 
olarak işgal edilen Bezmiâlem Valide Sultan Ca
mimin tahliye edilerek maksadı tesisinde kulla
nılması hakkında Başbakanlıktan olan sorusuna 
Devlet Bakanı Muammer Alakant'ın sözlü cevabı 
(6/755) 

BAŞKAN — Salih Esad Alperen burada mı 
efendim? (Burada sesleri) 

Sözlü soruyu okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıda yazılı hususun Sayın Başbakan ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla rica ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Salih Esad Alperen 

Vakıflar Umum Müdürlüğünün muvafakat 
etmemiş olmasına rağmen Millî Savunma Ba
kanlığının teklifi üzerine 1947 senesinde Ba
kanlar Kurulunun mevzuata aykırı olarak ver
miş olduğu bir kararla muvakkaten Bahriye 
Müzesi yapılmak üzere işgal edilen İstanbul'da 
Dolmabahçede kâin Bezmiâlem Valide Sultan 
Camiinin maksadı tesis ve gayesinden başka bir 
işte kullanılması hukuk ve ahkâmı vakfa bir 
veçhile ııymıyacağı gibi müslüman vatan- j 

DEVLET BAKANI MUAMMER ALAKANT 
I (Zonguldak) — Efendim, bu cami 1947 se

nesinde ciheti askeriye tarafından işgal edilerek 
Bahriye Müzesi haline konmuştur. O zaman da 
Evkaf Umum Müdürlüğünün itiraz etmiş oldu
ğu kayıtlardan anlaşılmaktadır. Bahriye Müzesi
nin camiden çıkarılarak başka bir yere nakledil
mesi imkânlarını arıyoruz. Bu imkân elde edil-

I dikten sonra bahriye müzesini bu camiden çıkarıp 
I başka yere nakledeceğiz. Bu da böyle tahliye edil

mesi icabeden diğer camilerden bir tanesi olarak 
bize devredilmiş olan işlerdendir. Bunu da ciheti 

I tahsisine hasredeceğiz. 
BAŞKAN — Salih Esad Alperen. 
SALİH ESAD ALPEREN (Trabzon) — 

I Devlet Bakanının vermiş olduğu izahata teşekkür 
ederim. 

I Aziz arkadaşlarım; evvelki sorumda da arzey-
lemiştim, Türkiye Cumhuriyetinin bir bahriye 

I müzesi bulunması elbette lâzımdır. Türk milleti
nin böyle bir müzenin mevcudiyetiyle iftihar ey-
liyeceği ve tarih boyunca kahraman denizcileri
mizin yaptıkları şjanlı deniz muharebelerinde elde 
ettikleri ganaim, ve eslihai bahriyeyi, yabancıla
ra göstermekten de büyük bir zevki millî duyu-

I lacağı arz ve izahtan varestedir. 
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Diğer taraftan, yakıt ve tesislerin ve müesse-

satı hayriyenin maksadı tesisleri dâhilinde kul
lanılması da kanun ve vakfiyelerin iktizasından
dır. Aksi takdirde yapmış oldukları vakıf, ve te
sislerin başka hususlarda kullanıldıklarını gören, 
vâkıf, müessis, hayır sahiplerinin -bu kabîl tesis 
ve bağışlan yapmakta pek çok düşünmek mecbu
riyetinde kalacakları bir emri tabiîdir. Muhterem 
Hükümetten tekrar ricam, 1947 senesinde mevzu
ata aykırı olarak Bakanlar Kurulunca verilmiş 
olan karamı kaldırılarak bahriye müzesinin bir 
an evvel münasip bir binaya naklinden ve mabe
din tahliyesinden, kanun ve vakfiye hüümkleri-
nin yerine getirilmesinden ibarettir. 

4. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller* in, Yunan Kirdi ve Ktraliçesi şerefi
ne verilen resmi kabule Millet Partisinin davet 
edilmemesi sebebine ve alelûmum resmî d?vet ve 
merasimlerde siyasi parti genel başkan ve Meclis 
grupu başkan ve temsilcilerinin hazır bulun
maları için davetiye gönderilmemesi sebebine da
ir Başbakanlıktan olan sorusuna Devlet Bakam 
Muammer Alakanfın sözlü amibi (6/7Sİ) I 

özeti ve konusu: I 
Yunan Kıral ve Kıraliçesi 
şerefine verilen resmi kabu
le Millet Partisinin davet 
edilmemesi sebebine ve alel
ûmum resmî davet ve mera
simlerde siyasi parti Genel 
Başkan Meclis Grup Başkan 
ve temsilcilerinin hazır bu
lunmaları için davetiye gön- I 
derilmemesi sebebine dair 
sözlü sorudur. 

T. B. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Ankara 

1. Türk Mlilletinin misafiri bulunan Sayın 
Yunan Kıral ve KıraliçeMnin memleketimizi 
resmen ziyaretleri vesilesiyle tertip edilen res
mî toplantı ve törenlere ve Sayın Devlet Başka- I 
nının tertip eyledikleri resmi kabule Millet Par
tisinin Mecliste ve Meclis dışındaki varlığı 
kaale alınmıyarak davet vâki olmamıştır, bunun 
sebebi nedir? 

2. Bu parti 1948 yılında resmen teşekkül ey
lemiş olup bir milyonu aşkın üyeye sahip olma
sına ve 57 ilde de teşkilât kurmuş ve taazzuv I 

etmiş memleketin en büyük Millî muhalefet par
tilerinden biri talîne gelmesine rağmen, resmî 
tören, resmi kabul, resmî ziyafet ve toplantılara 
Genel Başkan ve Meclis,. Grup Başkan ve üyeleri
nin davet edilmemesi ve. siyasi partiler ar$şn-
da farklı muamele yapılması sebepleri nelerdir? 

Bu iki hususa sözlü olarak Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde Sayın Başbakanın bizzat cevap 
vermesini ve gereken işlemin yapılarak işbu 
sözlü sorunun gündeme alınmasını saygılarımızla 
rica ederiz. 

19 . VI . 1952 
Millet Partisi Meclis Grup Üyesi 

Zonguldak Milletvekili 
Avukat 

Abdürrahman Boyacıgiller 
BAŞKAN — Devlet Bakanı Muammer Ala-

kant. 
DEVLET BAKANI MUAMMER ALAKANT 

(Zonguldak) — Efendim, resmî törenlere, davet
lere ikincilerin davet edileceğine, edilmesi lâzım-
geldiğine dair Hükümete mecburiyet tahmil eden 
hiçbir 'hükmü kanuni mevcut değildir. Şimdiye 
kadar muhalefetin davet edilmesi bahsinde Bü
yük Millet Meclisinin geçen teamüllerine ve di
ğer bu şekilde iki büyük partiye sahip ulan mil
letlerin parlaanentiolanndaki teamüllerde ise ik
tidardan sonra en çok efcseriyeti haiz olan parti, 
muhalefet partisi olarak davet edilmektedir.. Te
amüller böyledir. 

Kaydı kanuni, arzettiğim şekilde her hangi 
bir kayıt, bir mecburiyet tahmil etmemektedir. 
(Buna göre gerek Majeste Kıral Poî'un şerefine 
verilen ziyafette, gerekse mümasil ziyafetlerde 
muamele yapılmıştır. 

BAŞKAN — Abdürralhman Boyacıgiller. 
ABDÜRRAHMAN BOYACIOÎLLER (Zon

guldak) — Arkadaşlar, evvelâ şu noktayı belirt
mek istiyorum. Allaha şükür aylardan sonra 
bizim sorulara da cveap sırası geldi* Bilhassa te
şekkür ederim. Hele cevap verilmesine iki defa 
teşekkür ediyorum. 

Yalnız bir nokta var arkadaşlar, ben burada 
bilhassa Sayın Başbakanın cevap vermesini ay
lardan beri bekliyordum. Çünkü Sayın Başba
kan Millet Partisini tanımıyor. 

BAŞKAN — Abdürrahman Bey, sorunuza 
Hükümet adına cevap verilmiştir. Sorunuz dâhi-

I linde konuşun. 
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ABDÜBRAHMAN BOYAOIGİLLBR (Be- | 

vaşnla) — Efendim, soru dâhilinde tonugutyorutti. 
B a l t a l ı k Divanı, soruttun haricine sıkarsam 
o zaman beni ikaz eder. 

Arkadaşlar, teamüllerden bahsediyorlar. Sa- ı 
yın Muammer Alakant arfcadaşmm Avrupa'da 
bulunmuş, Türk demokrasisinin haricinde mo
dern demokrasileri obumuş, hattâ Fransa kla tah
sil yapmış bir arkadaşımızdır. Onun böyle te
amülden bahsetmesini ıgarip karşıladım. Sebebi; 
yalnız İngiltere'yi misal alıyorlar. Niçin başka 
memleketleri misal almıyorlar? Niçin komşumuz I 
Yunanistan'ı bir misal olarak huzurunuza getir
miyorlar? «Muhalefet partisi Cumhuriyet Halk 
Partisi, muhalefet lideri de Sayın İsmet İnönü '-
dür.» diyorlar, Türkiye'de iki partili sistem mi 
vardır? Cumhuriyet Halk Partisi bir de Demok
rat Parti var, başka parti yoktur. Böyle şey I 
olur mu? Verilen cevap, gerek «teamül, gerekse j 
•muaşeret ve protokol bakımından yerinde değil- I 
dir. Diyorlar ki; muhalefeti ekseriyet partisi I 
temsil eder. I 

Arkadaşlar, at koşularına davet geliyor. (14ü- I 
iöşmeler).. Sayın Devlet 'Bakanı bir toplantı yap- I 
tığı zaman muhalefet milletvekillerini çağırıyor. I 
Hükümet çağırmıyor. Muhalefet kendilerince an- I 
cak Cumhuriyet Halk Partisidir. 

Muhterem arkadaşlar, bu husus kendilerine I 
taallûk ede*, cevap vermek istemem. Muhterem I 
arkadaşlar, teamül öyle değildir. Bakınız 1 - 2 
misalle arzedeyim: Fransa'da Alber Saro 1897 I 
tarihinden 1901 tarihine kadaı Fransız Mecli- I 
sinde sol cenah mutedillerinin tek temsilcisi ol- j 
düğü halde her resmî davete ve toplantıya çağı
rılmıştır. Bazah bir tek kişi, bir partiyi parla- I 
mentoda temsil edebilir. I 

1947 de Türkiye'ye gelen Avam. Kamarası 
heyetindeki Hükümet temsilcisini İşçi Muhalefet I 
partisi temsilcisini de Muhafazakârlar seçmiş- I 
lirdir. Aralarında bir de Liberal Partisi temsil- I 
cisi vardı. I 

Üçüncü bir misal; bu sefer ingiltere Parlâ
mentosunun davetine icabet etmek için bizim 
Parlâmentomuzdan gidecek heyet için bize davet 
vâki olmadı. Ama Yugoslavya'dan davet "vâki 
olunca, siz de buyurun, dediler. Tahmin ediyo- I 
rum ki Hükümet dahi ortada bir teamül odma-
dığmdan. yeni bir teamül tesis etmek istiyor, I 

Üçüncüsü; bugün Millet Partisinin bir prog- | 
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ramı ve tüzüğü vardır. "Bu program ve tüzüğü
ne uygun olarak dört, kişilik (grup idare heyeti) 
vardır. Grup Başkanımız da arkadaşımız Böjük-
başt'dıı 

Dördüncüsü; mevcudu İçtüzüğe göre ilgili 
mevzularda o partiyi temsil eden grup başkanları 
konuşuv. Demek ki, muamelede hukuki nizam te
essüs etmiştir. Bu teessüs etmiş nizama göre, bir 
tek dahi de olsa, mademki bir partiyi temsil et
mektedir, onları davet etmesi lâzımdır. Çok arzu 
ederdim. Sayın Başbakan burada bulunsunlar. 
Sayın Başbakan her yerde Millet Partisini itham 
etmektedirler, burada olsalardı cevap verecek
tim. Şu anda burada bulunmadıklarından, başka 
bir zaman cevap vermek arzusundayım. 

Demokrat Partinin içinde bulunmuş bir ar
kadaşınız sıfatiyle o partinin programını bili
yorum. Programda ve Başbakanın sık sık sepke-
den beyanatında: «partilere eşit muamele yapa
cağım» demişlerdi. Sayın Başbakan ve partinin 
ileri gelenleri «partiler arasında eşitlik vardır» 
diyorlar. Demokrat Partinin kabul ettiği, par
tiler arasındaki eşitliği btı gibi muamelelerde 
göreceğiz ve diyeceğiz M; Türkiye'de adalet, 
müsavat vardır ve partiler arasında eşitlik an
anesi teessüs etmiştir. İnşallah İçtüzüğü, bunu 
temin edecek, şekilde tadil eder ve bütün bun
ları sağlıyacak hükümleri getirirsiniz. Siya
set hayatında hepsi mümkündür, Mecliste bir 
parti bugün bir adam tarafından temsil edilir, 
yarın 500 kişi tarafından temsil edilebilir. Baş
bakan bir konuşmasında «muhalif partiler ara
sında tanı bir eşitlik vardır. Halk Partisi de, 
Millet Partisi de millî varlığın birer parçalan
dır» diyor. Sayın Başbakan, Millet Partisini 
millî varlığının bir parçası olarak kabul ettiği
ne göre, onu, davetlere de çağırması lâzımdır. 
Davetlere çağırılmadığımız için. muğber oldu
ğumuz kanaatine varılmasın. Yeni bir anane, 
yeni bir usul, yeni bir nizama kavuşalım diye 
söylüyorum. Demokrasi nizamının partilerle, şa
hıslara saygı göstermesi lâzımdır. 

PERTEV ARAT (İzmir) — Yugoslavya 'ya 
niçin gitmediniz? 

1.» AŞK AN — Mebus mebusa sual soramaz. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon
guldak) — Cevap vermeye her zaman hazırını. 

BAŞKAN — Gündeme devam ediyoruz. 

— 3*8 — 
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5. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 

Boyacıgiller'in, bugüne kadar hangi gazetelere 
ne miktar resmî ilân tevziatı yapûdığına, muha
lefet organı olan gazetelere verilen resmî ilânlar
da takibedilen usule ve Kudret Gazetesine resmî 
ilân verilmemesi sebebine dair Başbakanlıktan 
olan sorusuna Devlet Bakam Muammer Alakant'-
m sözlü cevabı (6/762) 

Türkiye .Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

Ankara 
1. Resmi ilânların Başbakanlık tarafından 

çeşitli gazetelere dağıtılması hakkındaki kanun 
hükümlerine göre, bugüne kadar hangi gazete
lere ne miktar ve hangi ölçü ve esaslara göre 
tevziat yapıldığının; 

%, Muhalefet organı" olan gazetelere dağıtı
lan resmî ilânlarda takip edilen tevzi ulsulü ve 
tevziat esasının neden ibaret olduğunun; 

3. Resmî ilân bedellerini Kızılaya bağışla
dığını Millet Partisi kongresinde açıkhyan ve 
bu açıklama bir mektupla Millet Partisi Üçüncü 
Büyük Kongresi Divanı tarafından makamınıza 
bildirilen Ali Rıza Başkan'm sahibi olduğu mu
halefet gazetelerinden birisini teşkil eden Kud
ret gazetesine ilân verilmemesi sebebinin; 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde sözlü ola
rak bizzat Sayın Başbakan tarafından cevaplan
dırılmasını saygılarımızla diler ve İçtüzük hü 
kümlerine göre işlbu sözlü soru önergemizin 
gündeme alınmasını rica ederiz. 

19 . VI . 1952 
Millet Partisi Meclis Grup Üyesi 

Zonguldak Milletvekili 
Avukat 

Abdürrahman Boyaeıgiller 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Muammer Ala
kan! 

DEVLET BAKANI MUAMMER ALA-
KANT (Zonguldak) — Resmî ilânlar hakkında 
istenilen malûmatı, kararnameleri ve o kararna
melere tevfikan yapılan tevziatı ve ödenen pa
ralan bundan evvelki konuşmalında ifade ettim. 

Şimdi yalnız, Hükümet bu resmî ilânları ve
rirken nasıl bir takdir hakkı kullanıyor ve Kud
ret Gazetesine neden ilân vermemiştir; bunu ar-
zedeceğim. 

Hükümet bu takdir hakkını kullanırken ga
zetelerin ehemmiyetli tesise malik olmaları, mad-
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I deten ve manen gazete vasfını haiz olmaları ve 

neşriyatiyle memleketin demokratik hayatına fay
dalı olmaları gibi hususları nazarı dikkate almış
tır. Ve bu vasıfları haiz olmadığı kanaatiyle-
dir ki, bugün kapanmış olan Kudret Gazetesine 
resmî ilân verilmemiştir. 

Suallerinde cevap verilmemiş başka bir kısmı 
I kalmamıştır. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon
guldak) — Arkadaşlar, Cezmi Türk, Sayın Mu-

I ammer Alakant'a susturucu cevabı verdi. Ben, 
I yalnız iki noktayı mevzuu mütalâa etmek istiyo-
I rum. 
I Bir, Sayın Bakanın verdiği cevap tatminkâr 
I değildir. 
I «Kudret Gazetesi mânevi vasfı haiz değildi, 
I demokratik hayatımızda bir hizmette bulunma-
I inakta idi» diyorlar. Bu, bir taraflı mütalâadır. 
I Demokrasilerde, en büyük vazifeyi muhalefet ve 
I organları yapmaktadır. Bir anda muhalefet ga-
I zetelerini kaldıralım, ortada demokrasinin en kü-
I çük bir örneği kalmaz, suiistimaller olur, yazan 
I gazete bulunmaz. Bâzı hadiseler cereyan eder, 
I Hükümeti tenkid edecek bir tek satır neşredil-
I mez. Ben öyle tahmin ediyorum ki, Türkiye'de 
I Hükümet, muhalefet gazetelerinin resmî ilân al-
I mamaları halinde neşriyatlarına devam edemiye-
I ceğini bildiği için bu yola, bu tarika tevessül et-
I mistir; yani muhalefet organlannm kapanmasını 
I istemiştir. 
I Kudret Gazetesi yaptığı bir neşriyatla resmî 
I ilânlardan alacağı paraları Kızılaya bağışladığını 
I ilân etmiştir. Bizzat bendeniz Millet Partisi 3 ncü 
I Büyük Kongresi 2 nci Başkanı olarak Sayın Baş-
I bakana bu ciheti taahhütlü mektupla bildirmiş-
I tim. Kızılay müessesesi çok hayırlı bir müessese-
I dir, yüz binlerce liranın Kızılaya intikaline im-
I kân bırakılmamıştır. Bu da Hükümetin hüsnü-
I niyet sahibi olmadığının bir delilidir. Muhalefet 
I gazetelerinin çıkmaması için tedbir alınmış ve 
I muhalefet organlarını çıkmaz bir yola sürükle-
I mistir. Yani Hükümet objektif olarak hareket 
I etmiyor. 
I Başbakan Yardımcısı Sayın Samet Ağaoğlu'-
I nun bir beyanını hatırlıyorum. Bize diyordu ki: 
I - «Küçük gazeteler yaşama imkânlannı tekemmül 
I ettirsinler, kendi kendilerine yaşıyacak hale gel-
I sinler, büyük gazete haline ulaşsınlar diye ilân 
I veriyoruz» diye ifade ediyordu. Halbuki dâva o 
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değil.. Bugün duyduğumuza göre Hükümetin ha
zırlamakta olduğu kararnamede Demokrat Parti 
iktidarının başarılarını yazmakta olan îstaribul 
matbutından meşhur büyük gazetelere ayda 25 
bin lira kontenjan ayrılmakta, ona mukabil mu
halefet organlarına asgari bir gelir sağlıyacak 
sisteme gidilmemektedir. 

İstanbul'da satışı 3-5 bini geçmiyen «Milliyet» 
Gazetesinin çok büyük arslan payına mazhar ol
ması ve büyük gazete olarak kabulü doğru değil
dir arkadaşlar, bu yola bir nihayet vermek lâzım
dır. Sık sık Başbakan ve Bakanlar diyorlar ki, 
«biz kanunun verdiği salâhiyeti kullanıyoruz.» 
Hangi salâhiyet arkadaşlar? Salâhiyetler kanun
la verilir. Salâhiyetlerin çerçevesi, kanunlarla 
çizilir. 

Kanunlar, delâliyeti tâyin etmezse o salâhi
yetin objektif olarak istimali gerekir. Bugüne 
kadar takip edilen usule göre muhalefet organ-
larna, ki muhalefet organı olan gazeteler Tür
kiye'de birkaç... 

ALÎ RIZA ÎNCEALEMDAROĞLU (Zongul
dak) — Millet Gazetesi. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLBR (De
vamla) — Ali Rıza Bey, sen çok iyi bilirsin. 

BAŞKAN — Rica ederim, hatibin sözünü 
kesmeyin. 

ALÎ RIZA ÎNCEALEMDAROĞLU (Zongul
dak) — öyle ise samimî konuş. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon
guldak) — Ben çok samimî konuşuyorum. 

BAŞKAN — Rica ederim, karşılıklı konuş
mayınız, sözünüze devam ediniz. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (De
vamla) — O halde susturun efendim. Biraz ta
hammül etsinler, dinlesinler. 

Bu zat Dmokrat Partiye komünist dediğini 
unutmasın. 

ALÎ RIZA ÎNCEALEMDAROĞLU (Zongul
dak) — Reis Bey, cevap vereceğim. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (De
vamla) — Bilhassa rica ederim. 

BAŞKAN — Sözünüze devam edin, efendim. 
ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (De

vamla) — Arkadaşlar, dâva şudur : Bir demok-
resi kuruyoruz, bunu yalnız îktidar Partisi 
kurmıyacaktır. Muhalefetsiz iktidar, demokrasi 
olamaz arkadaşlar. Muhalefetin organı olmazsa 
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! iktidarın pohpoheusu olan gazetelerle siz hiçbir 
i zaman istifadeli yola gidemezsiniz. Karşınızda 

tenkid hududunu aşsa, sizin tâbirinizle, kötü 
! propaganda yapsa dahi muhalefetin yaptığı 

ihizmeti iktidar gazeteleri yapamaz. En kötü ^e-
i kilde dahi olsa gazetelerin yaptığı tenkidler hü

kümetler için faydalıdır. (Sövme değil sesleri) 
I Onda, sövmede sizinle beraberim. Nezahet ve 

nezaket dairesinde bir neşriyat sistemi kurmak 
ancak ve ancak objektif kaidelere riayetle olur. 
Sövme bahsinde benim de söyliyeceklerim var, 

j ama mevzuun dışına çıkmış olurum. Bu herşey-
den evvel Başbakana dokunur. Millet Partisine 

I gangasterler partisi diyen Başbakan değil mi
dir?. 

Muhterem arkadaşlar; mesele şu - Ben De-
i mokrat Partide iken, zannediyorum Halûk Şa

man arkadaşım, 50 küsur arkadaşı ile birlikte 
j resmî ilânların, yalnız Resmî Gazetede neşri için 
I bir kanun teklifi yaptılar. Bendeniz de bu tek

lifi hahişle karşıladım ve teklifi imzaladım. Bu 
I kanun teklifi hâlâ gündeme alınıp Meclise gel

memiştir. Hâlâ beklemekteyim. 
Arkadaşlar, başka memleketler bu ilân işini 

halletmişleridir. Batı Almanya Cumhuriyeti, res
mî ilânları resmî ilânat gazetesinde efkârı umu-
miyeye duyurmaktadır. Bizde ise resmî ilânları 
bir politik gaye olarak elimizde tutuyoruz. Bu 
doğru bir şey değildir arkadaşlar. 

Bir nokta da şudur : Hakikaten milyonla
rımız gidiyor, Hükümet hakkı takdirini kötüye 
kullanıyor. Bunun hesabı sorulur, sorulmaz, bu, 
istikbale matuf bir şeydir. Yalnız şurası da var
dır ki, resmî ilân ücretleri bugün çok ağır ve 
çok yüksektir. Santimetre karesi iki liradır. De
mokrat Parti iktidara geçtikten sonra iki liraya 
yükselmiştir. Bunu tanzim etmek, ayarlamak lâ
zımdır. Çünkü bu ilânların parasını neticede mil
let veriyor. Artırma Eksiltme îhale Kanunu ge
reğince Hükümet bu ilân parasını evvelâ kendisi 
veriyor, sonra mütaahhitten alıyor, mütaahhit 
de halka aksettiriyor. O halde burada istismar 
edilen zümre vatandaşlardır. Resmî ilânların pa
halı olması, ihalelerin pahalı olmasını, ihalelerin 
pahalı olması da fiyatların yüksek olmasını 
icabettiriyor. Binaenaleyh santimetre murabba'ı 
nın iki liraya olması... Devlet ve millet zararı-
nadiî. 

BEHZAT BÎLGÎN (İzmir) — Murabba'ı de
ğil, satırı. 
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ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (De

vamla) — Satır veya murabba'; her ne ise, ka
bul ediyorum. Fakat iki lira pahalıdır. Esasen 
siz de istifade ediyorsunuz Behzat Bey! (Gülüş
meler). 

Arkadaşlar, sözüm şudur. Resmî ilân tevzia
tını objektif bir sisteme bağlamak zamanı gel-
m$tiı . 

İkincisi, bunu politik gayelerle ele almak, 
salâhiyeti aşmak Hükümete dâima müstakbel bir 
mesuliyet tevcih eder. 

MURAD ALÎ ÜLGEN (Konya) — Yani? 
ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (De

vamla) — Yanisini sen dahaı iyi bilirsin. 
MURAD ÂLI ÜLGEN (Devamla) — Yani 

Divanı Âliye gider. 
ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (De-

vamla) — Gider, gider. Gider kardeşim, sen de 
beraber gidersin. 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Devamla) — Ben 
gitmem. Ben milletvekiliyim. 

DEVLET BAKANI MUAMMER ALAKANT 
(Zonguldak) — Hayatiyet kabiliyeti olmadığı 
çoktan beri kapanmış olması ile sabit odan bu ga
zeteleri zamanında bu işleri tedvir eden Bakanın 
evsafı mâneviye bakımından ve saire sebeplerle 
ilân vermeye lâyık görmemesi yüzünden Sayın 
Abdürrahman BoyacığiUer, bermutat meseleyi 
umumileştirerek, bugünkü Demokrat Parti Hü-
metini, matbuatı kendisine alet kılmak istiyen ve 
ancak kendisini pohpohlıyan - bu tâbiri kulla
nıyorum - matbuata resmî ilân vermek istiyen 
bir Hükümet manzarasında arzediyor. Bu ka
dar umumi ve ağır bir hükmü bir milletvekili 
ifade ederken biraz daha müteenni hareket 
etmelidir. Misal getirdikleri İstanbul'daki bü
yük beş gazete Demokrat Partinin ne naşiri 
efkârıdır, ne de pohpohcusudur. Zaman zaman 
bizim verdiğimiz büyük kararı desteklemişler
dir. Meselâ Kore hareketine iştirakimizi hep
si desteklemiştir. Yine meselâ milletten alınan 
malların millete iadesi hususundaki kararımızı 
da ekserisi desteklemiştir. Fakat bu umumi des
tekleme karşısında yine bu beş büyük gazetede ha
reketlerimizin bâzılarını tenkid eder mahiyette 
yazılar, belki de münderecatmın ekseriyetini 
teşkil etmektedir. 

Şimdi bu vaziyet karşısında Demokrat Par
ti kendisini destekliyen, kendisini pohpohlıyan 
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İstanbul'un beş büyük gazetesine 25 bin lira ka
dar ilân parası verecekmiş gibi bir isnadın, 
gerek matbuat ve gerek Hükümete vâki ağır 
bir isnat olduğunu takdir etmiyecek, Millet 
Partilerden başka, kimse bulunduğunu tahmin 
etmiyorum. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon
guldak) — Millet Partisini karıştırma, şahsan 
konuş. 

BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyin. 
DEVLET BAKANI MUAMMER ALA

KANT (Devamla) — Millet Partisi kendi na
zarlarında o kadar kötü bir şey midir ki, Mil
let Partisinden bahsettiğimiz zaman : Millet 
Partisini ağzına alma diyorlar? Ben dedim ki, 
bahsettikleri beş gazetenin Demokrat Partiyi 
ve Hükümetini desteklediği için ilân verildi
ğine dair bir isnadı Millet Partililerden başka 
kimse kabul etmez. Kabul eden varsa kabul 
ettiğini söyler. İstanbul'da çıkan Milliyet Ga
zetesini misal getirdiler, 3 bin kadar nüsha ba
sıyor dediler. Bütün gazetelerin tirajları naza
rı dikkate alınır, tirajı 3 bin ise 3 bin tirajlı 
gazete muamelesi görür, tirajı bunun fevkın-
da veya dununda ise o şekilde muamele görür. 
Onun için bu gibi meselelerde bir iktidarın 
resmî ilânlarla falan gazeteyi kendisine malet-
me teşebbüsünün, o iktidar için iyi bir poli
tika olmadığını biz idrak edenlerdeniz. Bir 
memlekette, içtima hürriyeti varken, matbuat 
hürriyeti varken, söz hürriyeti varken, bütün 
bu hürriyetler mevcut bulunurken yalnız muh
telif malî yollardan kendisine methiye yazdı
ran, adam tutmak suretiyle kendisine methiye 
yazdıran gazeteler tutmanın hiçbir faidesi ol-
mıyaoağına kaniiz. Resmî ilânların tek bir ga
zete halinde neşredilmesi gazeteler için mühim 
bir memba olan ilân ücretlerinden onları mah
rum kılar. Gazetelerin ekserisi tirajlariyle 
masraflarını karşılar, ilânları da memurlarının 
geçimlerini temin eder. Bunun için de Büyük 
Millet Meclisine sunduğunuz bir teklifi kabul 
eder, bütün matbuatta Hükümet tarafından ya
pılan alış. verişlerin gazetelerde intişar etme
mesi, gazetelerde ilân edilmemesi hususunu 
kabul edecek olursanız, takdir Büyük Millet 
Meclisinindir. Ancak ben şahsan onda şu mah^ 
zuru görürüm : Eğer resmî ilânları resmî bir 
gazetede ve hususi ilânları da yine bir resmî 
gazetede çıkarırsak o zaman matbuat hakika-
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ten mşüküly bir duruma girer, ve matbuatın I 
kökünü kurutmak istiyen bir iktidar ancak bu 
yolu tercih eder. Bunları uzun uzadıya izah 
ettik. Tatbikatta evvelce ufak tefek aksaklık
lar olmuşsa bunlar da zamanla ve tecrübeler
le bertaraf edilir ve edilmektedir. Fakat kar
şıya geçip de Hükümet matbuatı şöyle yapmak 
istiyor, matbuat hürriyetine gem vurmak isti
yor, gayrikanuni tasarruflar yapıyor, mille
tin milyonlarını israf ediyor gibi, sözler sarf-
etmek ciddiyetle kabili telif değildir arkadaş
lar. Kanun emrediyor; şunları, şunları yapa-. 
çaksın, diyor. Bütçemiz, imar hareketlerimiz, 
muamelelerimiz arttıkça, müzayedelerimiz, mü- j 
nakasalarımız arttıkça bunları ilân ettirmek | 
için para vereceğiz. Allah göstermesin, bütçe
miz azalırsa, envestisman yapamazsak, progra
mımızı daraltmak mecburiyetinde kalırsak o 
zaman tabiatiyle ilân ücretlerimiz, de azalacak. 
Binaenaleyh bunlara fazla ücret veriliyor 
mütalâaları doğru değildir; 

Sonra, ticari ilânların ücretleri daha pahalı
dır. Gazeteler ticari ilânları resmî ilânlara 
tercih ederler. Resmî ilânı daha az ücretle ver
mek istersek, gazetesine koymaz. 

BAŞKAN — Abdürrahman Boyacıgiller'in, 
konuşması sırasında kendisine sataşıldığını iddia 
eden Zonguldak Milletvekili Ali Rıza tncealem-
daroğlu'na söz veriyorum. 

ALI RIZA İNCEALEMDAROĞLU (Zon
guldak) — Çok muhterem arkadaşlar, bu sözlü 
soru vesilesiyle ismimi konuşmasına ekliyen, 
yıllarca Demokrat Partinin içerisinde mücadele
mizde ve dâvamızda benimle beraber çalışmış 
bulunan aynı daîrei intihabiyenin bir milletveki
li olan Boyacıgiller bana ağır bir isnatta bulundu. 
Eğer bu söz hakikatse bunu yüksek kürsüde, mil- I 
let huzurunda açıklaması lâzımdır. O sözün Ocak 
Gazetemde hangi tarihte ve hangi imza ile intişar 
ettiğini ispat etmesi için kendisini vazifeye da
vet ediyorum* Zaten Abdürrahman Boyacıgiller 
daima isnat ve iftiralariyle arkadaşlarını kirlet
mek yoluna gitmiştir. (Doğru doğru sesleri) 

DOĞAN KÖYMEN (Giresun) — Çok doğru, 
ben de bu hususta konuşacağım. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz, rica ede
rim. I 

ALÎ RIZA İNCEALEMDAROĞLU (Devem-
la) — Yaptığı isnatların Zonguldak Milletvekili I 
olan bütün arkadaşlara şâmil olması...t | 
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BAŞKAN — Alî Rıza Bey, lütfen size sataşı

lan kısma cevap veriniz. Bu ayrı bir mevzu ve 
ayrı müracaata tâbidir., rica ederim. 

ALI RIZA İNCEALEMDAROĞLU (Devam
la) — Binaenaleyh komünistlik isnadını ihtiva-
eden benim gazetemde Demokrat Partiye müte
veccih bir şey varsa' tarihi ve güniyle beraber 
burada açıklaması lâzımdır. Kendisi de pekâlâ bi
liyorlar ki, biz seçjm srasmda Ereğli'nin Araplı 
Bucağına gittiğimiz zaman, o zaman iktidarda bu
lunan Halk Partisi adamları bizim için komünist 
demişlerdi. Bunu pekâlâ kendileri de biliyorlar. 

Aradaşımız içinde sakladıkları bir kini varsa 
burada açıklamaları lâzmdır, buraya, vazifeye 
davet ediyorum. 

BAŞKAN — Abdürrahman Boyacıgiller. 
ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon

guldak) — Muhterem arkadaşlar; ben kürsü
yle çıktığım zaman daima hazırlıklı gelirim. He
le böyle bir mesele mevzuulbahis olunca, za-
ananında tedbir almasını meslekim icabı olarak 
çok iyi bilirim, delil olmadan katiyen konuş
mam. 

Arkadaşımız müteessir oldu, sataşan kendi
leridir, beni dinlemiye tahammül göstermiyor
lar, onlar tahammül gösteremeyince de cevap 
vermek zaruri oluyor. 

Arkadaşlar, Zonguldak'ta Demokrat Parti 
kurulduğu zaman bu arkadaşların hiç birisi 
yoktu. Adnan Bey ağabeyimizin bendenizde 
*bir mektubu vardır. (Oku oku sesleri). 

(BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, 
devam ediniz Abdürrahman Bey. 

ABDÜRRAHMAN' BOYACIGİLLER (De
vamla) — Bu tarihte Zonguldak 'ita Demokrat 
Parti kurulamıyordu. Bir arkadaş, rahmetli 
Maksut çivi sık sık buna temas ederdi. Ali Rı
za Beye bir iki defa söylenildi, Halk Partisi 
listeye koymazsa partinize girerim, dedi. (Sağ
dan gülüşmeler). 

İkincisi arkadaşlar, ben hayatımda kimse
yle isnat ve iftira etmem. Çünkü şahsiyetlere 
hürmet benim prensübimdir. Karakterleri de or
taya koymak vazifemdir. Zonguldak'ta Çıkan 
Mr gazete vardır. Tahir Karaıoğulz, zannediyo
rum, Kömür Gazetesini çıkarıyordu. Arkadaşı
mız hakkında neler yazmıştı. Komünist demiş
ti . Arkadaşlar, Ali Rıza Bey Demokrat Parti
ye komünist, demiştir. Tarihi ile, numarası ile 
vardır. (Açıkla sesleri), Bu yazıyı partiye gir-
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nıeden evvel Ocak Gazetesinde yazmıştı. De
mokrat Partiye girdikten sonra has demokrat 
oldu, bizi geçti. (Sağdan gülüşmeler). Ken
dilerine cevabım bu kadar. 

Arkadaşlar, esas mevzua geçiyorum; daima 
hatırlarım, arkadaşım Bölükbaşı'nın mitingler
de söylediği bir şey var. Sayın arkadaşımız 
Muammer Alakant diyorlar ki, meşrebi, mâne
vi vasıfları bozuk olduğundan dolayı Kudret 
Gazetesine ilân vermiyoruz. 

DEVLET BAKANI MUAMMER ALAKANT 
(Zonguldak) — Bozuk demedim. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (De
vamla) — Mânası odur. Aşağı yukarı her düşü
nen kafa sözlerinizin o mânaya geldiğini anlar. 

Halbuki o beğenmedikleri Kudret Gazetesi 
Demokrat Partinin gazetesi yokken, sayın Ad
nan Menderes'in, Köprülü'nün ve düğer ileri ge
len Demokrat Partililerin organlığını yapmış, 
naşiri efkârı olmuş ve karşı tarafla mücadele 
etmiştir. 

DOĞAN KÖYMEN (Giresun) — Kudret Ga
zetesini müdafaa ediyorsun, sözlerinde samimî 
misin? 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (De
vamla) — Hele sen sus Köymen sus. Biz birbi
rimizi biliriz. 

Arkadaşlar, mesele şuradadır; demokrasi eşit
liğe, müsavata dayanır. Bir gazete Hükümeti 
tenkid etmeye başladımıydı kontenjan düşüyor. 
Bölükbaşı arkadaşımın Hükümetten sorduğunda 
gördünüz. Büyük gazeteleri görüyoruz; 1950 -
1951 senelerinde en çok satışı Hürriyet yapmış
tır. 80 -100 bin satış yapıyor. Verilen ilân ne
dir? 40 küsur bin lira. Biz bunu mitinglerde 
daima tenkid ediyorduk. Resmî ilân en çok sa
tana verilir. Çok okunduğu için Devlet istifade 
eder, Arkadaşımızın' açıkladığı bizi teyit etmek
tedir. Büyük gazeteleri töhmet altında tutan 
bizzat Cihad Baban'dır. Müteşekkirim, müsta
kil matbuata. Kendi yağlariyle kavrulan İstan
bul matbuatına bütün Türk Milleti müteşekkir
dir. 

Adnan Menderes daima sık, sık diyordu ki, 
bunlar, Türk Milletini, efkârı umumiyeyi tem
sil edemezler. Temsil ettiklerini, bu yoldaki ha
tasını Hükümet nihayet anladı ve kararnameyi 
değiştirdi. En büyük parayı da bunlara veri
yor, doğrudur. Ama Hükümetin gayesi burada 
daha ziyade politiktir. Onları elde etmek isti-
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yor. Haklıdır, bu, bütün dünyada böyledir. Böy
le miühalef ette bulunan ve en çok satılan gazete
leri bütün dünya elde etmek ister. Muhalefet vazi
fesi bu sayede daha çok kuvvetlenir. Yalnız mü
savat usulünü yerine getirmek şartiyle! Yani en 
çok satılan gazetelere resmî ilân payı verilir ve 
keyfiyet bütün halka bu suretle duyurulur. Ar
kadaşımız bu açıklamayı yaptığı için kendileri
ne teşekkür ederim. 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Bunlar 
da olmasaydı, ne söyliyecektin AJbdürrahman 
Bey. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (De
vamla) — Senden de bahsederim... 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Beklini-
yorum, bahsetsene! Niye benimle teşriki mesai 
ettin?... (Gürültüler). 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (De
vamla) -^ Sırası gelecek... 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Bekli
yorum. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (De
vamla) — Dosyan var bende... 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Neden 
benimle teşriki mesai ettin?.. 

Partiyi sen mi kurdun? Partiyi ben kurdum. 
Yalan söylüyorsun... 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon
guldak) — Arkadaşlar, yalancının mumu yatsı
ya kadar yanar., Hüseyin Balık'a cevabım: Ad
nan Menderes'in mektubu... (Oku sesleri). 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Yalancı! 
BAŞKAN — Hüseyin Bey... 
ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (De

vamla) — Balık, seni bilirim. (Gülüşmeler). Dos
yan var, dosyan bende. 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Niye be
nimle geldin? Neden milletvekilliğine namzet ol
dun? 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (De
vamla) — iki defa namzetliğimi koymadın mı? 

BAŞKAN — Devam edin, efendim.. 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Ben ken

di kendime koymadım. 
ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (De

vamla) — Sen koydun. Hem de telgrafla. Ben 
koymadım, Ereğli bizi koydu. 

Gelelim başka bir noktaya. 
Sayın Devlet Bakanı buna cevap vermiyor. 
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O nokta da şu. Eski Devlet; Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı diyordu ki, biz bu gazetelere sü
rümleri az olan gazetelere demokrat partiyi öv
sünler, şişmanlasınlar ve büyük gazetelerle mü
cadele etsinler diye ilân tahsisatı verdik. Peki, 
ya Büyük Doğu'ya neden veriyorlar? (Sağdan 
oooo sesleri). Şu büyük mürşidin gazetesinin 
bu bakımdan bu memlekette yarattığı havayı ve 
Malatya hâdisesini hepiniz bilirsiniz. Hükümet 
neden buna verdi de Kudret'e vermedi? 

BAŞKAN — Sadede, Abdürrahman Bey. 
ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (De

vamla) — Cevap veremez. Çünkü Hükümet bu
rada cevap vermekten âcizdir. 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Muammer Ala-
kant. 

DEVLET BAKANI MUAMMER ALA-
KANT (Zonguldak) — Efendim, demin beya
natımda da arzettim. Eğer resmî ilân ücretle
rinin tevziatında zaman zaman falan gazete le
hine verilen paralarda 'biır fark hâsıl oluyorsa 
ve Abdürrahman Boyacıgiller arkadaşımızın 
bugün söylediği gibi, İstanbul'daki 5 büyük 
gazeteye verilen resmî ilânlarda son günlerde 
bir fazlalık varsa, şunu bilsinler ki, biz as'lâ 
bu resımî ilânlarla bu gazeteleri kendimize ima
le etme yolunu güdenlerden değiliz. Kendileri 
sanki bizim içimizdeki kalsdi bizden daha iyi bi
liyorlarmış gibi tenkit ediyorlar. Fakat bu is
natları ile farkında değiller ki, hem o büyük beş 
gazeteye isnatta bulunuyorlar-, hem de bize is
natta bulunmuş oluyorlar. 

Arkadaşlar, resmî ilânların tevziat şeklinin 
matbuatı kendi lehimize imale etmek m aksadır a 
matuf olduğu hakkındaki isnatlarını hem Tür
kiye'nin büyük matbuatı namına kötü bir is
nat olarak telâkki ederim, hem de sarahaten 
arzederi-m ki, biz asla böyle bir emel taşımıyo
ruz. Bu fikir vahidir ve faydası olamaz. Sene
lerden beri yaşıyan ve Türkiye efkârı umumi
yetine hitap eden bu büyük gazeteler esasen 
ticari ilânlar .almaktadırlar. Birkaç bin lira 
fazla ilân almaktan müstağni bulunmakta
dırlar. Bunlara resmî ilân vererek tatmin et
mek yoluna gittiğimiz yolundaki çocukça ve ip
tidai 'bir fikir bizim hatırü hayalimizden geç
mez. Bunu bu şekilde tekrar etmeyi vazife bi
lirim. 

BAŞKAN — Ali Rıza lucealemdaroğlu, Ab-
dürralhman Bey sözlerini Ocak Gazetesi ile is-
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pat edeceğini söylediğine göre, söz istiyor musu
nuz. 

ALİ RİZA İNCE ALEMDAROĞLU (Zon
guldak) — Evet, 

BAŞKAN — Buyurun. 
ALİ RIZA İNCEALEMDAROĞLU (Zongul

dak) — Ben Kömür Gazetesinde veya Ocak Ga
zetesinde imzam altında... 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon
guldak) — Tarihini getireceğim. 

ALİ RIZA İNCEALEMDAROĞLU (Devam
la) — Sözümü kesmeyin Abdürrahman Bey!.. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon
guldak) — Tehdit etmeyin. 

BAŞKAN — Abdürrahman Bey, hatibin sö
zünü kesmeyin. Devam edin efendim. 

ALİ RIZA İNCEALEMDAROĞLU (Devam
la) —• Kimseyi tehdide tenezzül edecek bir insan 
değilim. 

Binaenaleyh imzam tahtında bu şekilde bir 
yazı yazdığım hakkında bir isnat varsa ve ben 
bunu yapmışsam ve bunu teyit buyururlarsa ben 
de Zonguldak efkârı umumiyesi huzurunda... 
Kendileri pekâlâ bilirler, Halk Partisinden is
tifa ettiğim zaman Bartın'da binlerce vatandaş 
huzurunda ne şekilde beyanda bulundum.. Arka
daşlar, benim istifam, 1948 senesinin 26 Hazira-
nmdadır. Vatan Gezetesine de irticalî olarak uzun 
beyanatım vardır. Sene 1948, seçimlerse 1950 se
nesinin 14 Mayısında. Benim vaziyetimi Hüseyin 
Balık arkadaşım, rahmetli Maksut Çivi ve De
mokrat Parti Genel Kurulu yakînen bilmektedir
ler. Şahsıma taallûk ettiği için bu işte daha geniş 
izahat vermekten imtina ediyorum. Çünki bunla
rın hepsinin sebebi memleketçe malûmdur. Vilâ
yetimizde, vilâyetin çocuğu olarak halkın kimi 
tuttuğunu, kimi sevdiğini kendileri de pekâlâ bi
lirler. Benim ricam; Demokrat Partiye böyle bir 
kötü isnatta bulunmuşsam dürüst insan olarak, 
samimî insan olarak, şeref ve haysiyetli insan ola
rak bunu ispat etsinler! 

BAŞKAN — Doğan Köymen, (Gürültüler) 
Abdürrahman Boyadıgiller'in konuşması sırasın
da kendisine sataştığını ifade etmektedir. Riya
set Divanı kendisine sataşıldığı kanaatinde de
ğildir. Doğan Bey direniyor musunuz? 

DOĞAN KÖYMEN (Giresun) — Direniyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim, Doğan Köymen Ab
dürrahman Boyacıgiller'in konuşmasında kendi-
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sine sataşıldığından bahsile söz istemektedirler. 
Söz verilmesini kabul edenler.. Etmiyenler.. Do
ğan Köymen'e söz verilmesi kabul edilmiştir. 

DOĞAN KÖYMEN (Giresun) — Muhterem 
arkadaşlar; Abdürrahman Boyacığiller arkada
şımız burada Kudret Gazetesinden bahsederken 
kendi seçim dairesi arkadaşlarından Incealemdar-
oğılu'na çattı, kendisinin iftiracı olduğunu söy
ledi. Ben kendisine dedim ki burada Kudret Ga
zetesini müdafaa ediyorsun. Kendisi partimiz
den ayrıldıktan sonra Kudret Gazetesinde birçok 
yazılar yazdı ve partimize birçok iftiralarda bu
lundu. Ben bu bakımdan kendisine dedim ki siz 
hakikaten sözlerinizde samimî değilsiniz. O za
man bana dedi ki, sen beni bilirsin, ben de seni 
bilirim dedi. Abdürrahman Boyacığiller benim 
neyimi biliyorsa beni nasıl tanıyorsa burada ser-
bestço konuşsun. 

Ben de onu biliyorum, o halde bir parça ko
nuşayım: 

Şimdi arkadaşlar; biz Abdürrahman Boyacı
ğiller'le ilk defa Çalışma Komisyonunda tanış
tık. Kendisi bu Mecliste sık sık ve muhtelif mev
zular üzerinde konuşur ve sanki her mevzuda 
âlimmiş gibi her meseleyi müdafaa eder ve bu 
suretle de Yüksek Mecliste kendisini tanıtma 
yoluna gitmiş bir arkadaştır. Biz faaliyetlerini 
görerek, hukukçu olduğunu bilerek komisyon söz
cüsü yaptık bu adamı. (Arkadaşı sesleri). Bu 
arkadaşı komisyon sözcüsü yaptık. Yüksek Mec
lisin... 

BAŞKAN — Doğan Köymen; satamşa mev
zuunu anlatın. 

DOĞAN KÖYMEN (Devamla) — Onu arze-
deceğim. Bu dâvada, güttüğü yolda samimî ol
madığını heyetinize arzedeceğim. 

Arkadaşlar biliyorsunuz, millî bankalarımızın 
işçi Sigortaları mevzuuna alınmasına dair bir 
arkadaşımız bir teklif getirmişti. Bu teklif ko
misyonumuzda gayet az ekseriyetle reddedilmiş
tir. Abdürrahman Boyacığiller komisyonumuz 
sözcüsü olarak bu kanunu Mecliste müdafaa ede
cekti, bütün mesuliyet kendisine aitti. Kanun 
Mecliste konuşulurken, Meclis kanunun müzake
resini kabul etmiş ve bu kanunun maddelerine 
geçilmişti. O zaman, kendisine soruyorum, ötesini 
açmıyacağım, komisyon sözcüsü olarak bu kanu
nu niçin müdafaa etmemiştir? 

BAŞKAN — Efendim, sataşma mevzuunu 
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anlatın. Siz, komisyonda geçen müzakereleri an
latıyorsunuz: 

DOĞAN KÖYMEN (Devamla) — Bu arkada
şımız bizim partiden istifa ettikten sonra Kud
ret Gazetesine geçti. Ve orada bâzı yazılar yazdı. 
Bu hâdiseler bu arkadaşın tamamen iftiracı oldu
ğunu gösteriyor. Kudret Gazetesinin nasıl kurul
duğunu, nasıl muhalefete geçtiğini ve Demok
rat Parti ile olan münasebetlerini iyice teşhis 
etmeden o gazetenin sütunlarında yazı yazmaya 
başladı ve birçok iftiralarda bulundu. Bu bakım
dan samimî bir adam değildir; bir iftiracıdır. Bu 
söyldiklerimin delillerini ispat etmeye daima ha
zırım. Gazetelerin neşriyatı meydandadır. Benim 
hakkımda da kendisi ne biliyorsa onu söylesin. 
Fakat kendisi sade menfaatçi ve iftiracı bir adam 
olarak benim üzerimde bir tesir bırakmıştır. 

BAŞKAN — Efendim, Hüseyin Balık kendisi
ne sataşıldığını... (Gürültüler) Müsaade edin efen
dim, ben izah etmek mecburiyetindeyim. Talebi 
var. Hüseyin Balık kendisine sataşıldığı ifade
siyle söz istemiştir. Fakat Riyaset bu kanaatte 
değildir. Esasen yerinden de cevap vermiştir. 
Bir defa sormak mecburiyetindeyim. Direniyor 
musunuz efendim? 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Direni
yorum., söz istiyorum. 

BAŞKAN — Direniyorlar. Kendisine söz ve
rilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Buyurun Hüseyin Balık. 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Huzuru
nuzu işgl etmiyecek, bilhassa kıymetli zamanları
nızı almıyacaktım. Fakat bu nasıl olsa olcak, 
bir gün Huzurunuza gelecek veya dairei intihabi-
yemizde daha çetin safhalara geçirerek nasıl olsa 
karşı karşıya kalacaktık. Arkadaşlar ben mümkün 
olduğu kadar fena söz söylememeye çalışacağım. 
Bu arkadaş evvelâ bizim dairei intihabiyemize 
aleyhimizde sözler söyledi, Bunlar yaygaracı
dır, bunlar dalaverecidir, dedi. Kendisini dinli-
liyenler, peki bunların hangisi dalavereci, han
gisi düzenbaz dediler, hayır dedi isim tasrih ede
mem, dedi. Dinliyenler dağıldı. Orada sözünü din
letemedi.. Nihayet bu Meclisin kürsüsüne gelerek 
Zonguldak milletvekilleri dedi, müphemiyet için
de, karanlık içindedirler, dalaverecidirler dedi. 

BAŞKAN — Hüseyin Bey, müsaade buyurun, 
Tüzük hükümlerine göre evvelce cereyan etmiş 
olalı hâdiselerin Meclis kürsüsünde konuşulması 
için gündeme girmesi lâzımdır. 
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HÜSEYÎN BALIK (Devamla) Ben, niçin di

rendim, niçin söz istedim, bunu izah edeceğim. 
Biz, muhitimizde yoklama edildik, intihap 

edildik ve buraya bu arkadaş ile birlikte geldik. 
Kendileri hâkim muavini idiler, bir baston bir 
kıravat ile oraya gelmişlerdi. (Gülüşmeler) 
Evet geldiler, mücadelemizde bulundular, bun
ları inkâr edecek değilim, sırası geldiği zaman da
ima söylerim. 

Bendeniz dedim ki, bizim arkamızda büyük 
yük vardır, istediğimiz zaman dönemeyiz, sen dö
nersin, biz yarından mesulüz dedim. Ben ölürsem 
oğlumdan, oğlum ölürse oğlundan bizi nereye 
sürükledin diye sorarlar. (Bravo sesleri) 

Ben geldim, Demokrat Partiyi ben kurdum 
diyecek. Bartın'da ben seni tazyik ettim, partiyi 
sen kurmadın diyecek. Cevap vereceğim. 

HÜSEYÎN ORTAKCTOĞLU (Çorum) — 
Sadede gel. 

BAŞKAN — Devam edin efendim, »adet dâ
hilinde. 

HÜSEYÎN BALIK (Devamla) — Genel Ku
rula telgraf verdim. Bartın'da parti kurmak 
istiyorum. Maksut Çivi ile Celâl Bayar'a 
geldik. Rahmetli Bartın'da parti kur
mayı kabul etti. Gittik, müteşebbis heyet bu
lamadık, zayıf insanlar bulduk. Maksut Çivi'ye 
dedim ki, bana 5 - 10 gün müsaade et, mümkün 
olduğu kadar yaşlı insanlardan müteşebbis he
yeti kurmak istiyorum, dedim. O zaman genç
lerden müteşebbis heyeti kuracak olursak vali, 
kaymakaim çağırıyor, babalarını işten çıkarı
yordu. 60 yaşından aşağı adam olmasın dedim. 
(Gülüşmeler). 

ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Bize ne 
bunlardan? Burası ma'hkeme değil, murakabe 
yeri değil, duruşma yeri değil. 

HÜSEYÎN BALIK (Devamla) _ Zongul
dak'ta bir'köylü göğsünü açtı, « vur efendi 
süngünü dedi, senin açacağın yara şimdi içim
deki yaradan daJha mühim değildir » . 

ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Bundan bize 
ne, burası Demokrat Partinin mahkemesi mi? 

HÜSEYÎN BALIK (Devamla) — Sen de on-
lardansan sana da bu cevabı veriyorum arka
daş. (Gürültüler, sadede sesleri). 

Bana rey verdin, 'konuş, dedin, niçin taham
mül göstermiyorsun? Dünkü iktidarda, dünkü 
mesuliyet devrinde süngü çelken çavuşa verilen 
cevap budur : « Bağrımın içerisindeki yara se-
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nin açacağın yaradan daha az derin değildir. 
vur ». Sana da aynı cevabı veriyorum. 

BAŞKAN — Rica ederim, sataşma mevzuu 
üzerinde konsun, aksi takdirde sözünüzü kes
mek mecburiyetinde kalacağım. 

HÜSEYÎN BALIK (Devamla) — Boyacıgil-
ler'den şahsım ve arkadaşlarım namına soruyo
rum. Eğer benim karışık bir işim varsa, bula
şık bir işini varsa, yahut arkadaşlarımın karı
şık ve bulaşık bir işleri varsa niçin bizimle be
raber çalıştılar, aramızda yer aldılar? 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon-
guldak) — Ah, daha evvelden bilse idim, hiç 
girmezdim. (Gülüşmeler). 

HÜSEYÎN BALIK (Devamla) — Ben gel
diğin zaman söyledim, sen dönersin, ama ben 
dönemem, dedim. Sen daha bizimle beraber ol
duğun zaman kuliste faaliyete başladın «Şem
settin Günaltay da istifa edecek, daha istifa 
edecek elli kişi var, Demokrat Partiden istifa 
edeceğiz, birlikte bir parti kuracağız» diye uğ
raştın, fakat muvaffak olamadın. Ve sen dai
ma Demo'krat Partinin Grup toplantılarından 
gazetelere malûmat verdin! 

SADRÎ MAKSUDÎ ARSAL (Ankara) — 
Usul hakkında. 

BAŞKAN — Oturun, efendim. 
HÜSEYÎN BALIK (Devamla) — Sözümü 

şurada bitireceğim; tekrar edeceğim : Benim 
hakkımda, arkadaşlarım hakkında aldanmış ise, 
eğer bizimle teşriki mesai dtmekle aldanmış ise 
ve ondan sonra bildiği bir şey varsa burada 
tasrih etmelidir. Eskiler gibi kaşından gözün
den konuşmamalıdır. Açık olarak konuşmalıdır. 

BAŞKAN — Usul hakkında Sadri Maksudi 
arkadaşımız söz istediler. Fakat sözlü sorunun 
mahiyeti usul hakkında söz vermeye müsait de
ğildir. Başkanlık Divanının istirhamı vardır; 
sözlü sorunun mahiyetini tağyir etmemek şar-
tiyle arkadaşların toounşmalarında dikkat bu
yurmalarını rica edeceğiz. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon
guldak) — Efendim, hakikaten huzurunuzu 
taciz ediyoruz. Arkadaşlarım acaba Abdürrah-
man Boyacıgiller'in elinde delil varsa niçin or
taya koymuyor, diyecekler. Hepsi vardır. Ben 
hayatımda hiçbir zaman delilsiz konuştuğumu 
'hatırlamıyorum. («O halde niçin ortaya koymu
yorsun?» sesleri, gürültüler). Müsaade buyu-
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run efendim, kuyruk acısı olmıyan böyle acı I 
konuşmaz. Benim hiejbir kuyruk acım yoktur. 
Her şeyi apaçık Kudret Gazetesinde yazdım. 
Bunu Zonguldak Milletvekili arkadaşlarım çok 
iyi bilirler . Ben Demokrat Parti Haysiyet Di
vanına niçin verildim? Sebe'bi Kudret'teki neş
riyatımla açıklanmıştır, ihracımdan dolayı çok I 
müteşekkirim, Vallahi, Billahi çok müteşekki
rim. Çün'kfe Demokrat Parti iktidarı evvelâ 
kendi tüzüğünü rafa koydu, ben de ondan son
ra, Haysiyet Divanı beni partiden ihraç etsin 
diye mücadeleye başladım. I 

ıRAŞKAN — Abdürrahman Bey, mevzu De- I 
mokrat Partinin tüzüğü değil, sataşma mev- I 
zuudur, sadet dışında konuşmayınız. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon
guldak) — O halde ben Doğan Köymen'e cevap 
veriyorum. Evet kendisiyle Çalışma Komisyo
nunda beraber çalıştık. Bendeniz Millet Par
tisine geçtikten sonra Pamukoğlıı ve Tahtakılıç 
arkadaşlarımla Giresun'a gittik, muazzam teza
hüratla karşılandık. ( «fJok muazzam» sesleri) 
Gülüşmeler) 15 - 20 bin kişi vardı. Belki de da
ha fazla. Allah razi olsun. Giresunlulara müte- I 
şekkirim. (Mevzua sesleri) *[ 

Susarsanız çok güzel şeylerim var, bağırır- I 
sanız konuşmam... 

BAŞKAN — Size sataş'ılan hususta konu
şun, beyanlarınızın sataşma ile alâkalı ciheti I 
yoktur, saadette kalmanızı rica ederim. I 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (De
vamla) — Evvelâ şunu arzedeyim ki, tamamen 
sataşma mevzuu üzerindeyim. ^ 

Arkadaşlar, bu gocunan arkadaş var ya 
( «Var, ne olmuş?» sesleri) Evet Köymen. Bi
zim mitingimiz münasebetiyle kendi gazetele
rine bir beyanat veriyor. Millet Partisi ile Ge
nel îdare Kurulunu namussuzlukla itham edi- I 
yor, çok kötü bir hakaret yapıyor. Nezahet ve 
nezaketinden beklemediğim bir şey. (Soldan 
gürültüler) 

Hâdiseleri nasıl arzedeyim? 
BAŞKAN — Abdürrahman Bey, sadede gel-

mezseniz sözünüzü keseceğim. İhtar ediyorum. 
Devam ediniz. 
ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (De

vamla) — Benden evvel konuşanlara imkân ver
diniz. O imkânın yüzde birini bendenize de ve
riniz. I 
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Arkadaşlar, o neşriyat üzerine zannediyo

rum ki, üç dört gün devam eden bir yazı se
risi ile cevap verdim, hakaretin bir milletve
kiline yaraşmadığını belirttim. Ondan sonra bir 
neşriyat düellosuna zemin hazırlandı. 

Cevap istiyorum. Ben ahlâksız ve karak
tersiz bir insan isem herkesin ahlâk ve karak
teri memleket bakımından malûmdur. 

FEVZİ LÛTFÎ KARAOSMANOĞLU. (Ma
nisa) — Reis Bey, istirham ediyorum, B. M. 
Meclisinin esas ruhunda mündemiç ulvi evsafı 
muhafaza ile mükellefsiniz, bizi temsil edi
yorsunuz, vazifenizi yapınız! Gerek evvelki 
arkadaşlar ve gerek kendisi tarafından bu ka
dar seviyesiz bir hale getirilemez bu yüksek 
kürsü. Bu kadar düşüldüğü zaman bu mil
let bizi buradan kovar, tardeder! (Soldan «bra
vo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon

guldak) — Seviyesizlik ithamını kendilerine 
aynen iade ediyorum. 

MUHİTTİN ÖZKEFELl (Samsun) — Ama 
haksızsın, sen haksızsın. 

BAŞKAN — Muhittin Bey müsaade buyu
run... 

Arkadaşlar, Fevzi Lûtfi Beyin ikazı bir 
telâştır. Abdürrahman Bey mütaaddit ihtarla
rımıza rağmen sadede gelmemekte ısrar etmek
tedir. 

İçtüzük hükümlerine göre birinci ihtarı yap
mış bulunuyoruz. İçtüzük hükümleri yüksek 
heyetinizin tâbi olduğu, riyasetin de bihakkın 
ve harfiyen tatbik etmeye mecbur olduğu bir 
hükümler mecmuasıdır. 

Birinci ihtarı yaptık. İkinci ve üçüncü ih
tara kadar da bu halde devam ederlerse sö
zünü keseriz. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Sözünü 
kesersiniz, ama, yalnız onun değil. 

FİRUZ KESİM (Samsun) — Sen sus, sus 
sen! 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Bütün şah
siyat yapanların sözünü kesin. Bu kürsü bu 
kadar düşmemiştir, yapamıyorsunuz... 

BAŞKAN — Abdürrahman Bey devam edin. 
ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon

guldak) — Arkadaşlar, mademki iddiaya karşı 
mukabil iddia zaruridir; arkadaşım beni karak
tersizlikle itham ediyor. 
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BAŞKAN — Sözlü soruya gelin. İkinci ihta

rı yapıyorum, sadede gelin. 
ABDÜRRAHMAN BOYACIGlLBER (De

vamla) — Bu hakikati anlatmak istiyorum. Din
lemeye tahammül etmiyorsunuz. Ortaya hakikat-
lar dökülsün, arkadaşlar konuşsun. Müsaade edin 
şimdiye kadar konuşan arkadaşlarınızın hakkı ol
duğu gibi benim de konuşmaya hakkım vardır. 
Bu kürsü bunu icabettiriyor. 

Çalışma Komisyonunun sözcüsü olarak bir de
fa bizi tavzif ettiler. Bankaların îş Kanunu şü
mulüne alınmasına dair olan bu kanun sebebiyle. 

BAŞKAN — Abdürrahman Bey sacjede gelin. 
ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (De

vamla) — O sırada Devlet Şûrasının bir kararı 
çıktı. Bankaları îş Kanununun haricinde tutu
yordu. Said Koçak arkadaşım geldi, «siz bu ka
nunu Çalışma Komisyonunda kabulden sonra 
Devlet Şûrası kararı çıktı, Ticaret Bankası, İş 
Bankası ve diğer bir iki banka daha, bu banka
ların İş Kanunu şümulü dâhilinde olmadığına 
dair karar verdi» dedi. Ben de bu sebeple huku
ki mesnedini kaybeden bu tasarıyı . müdafaaya 
çıkmadım. Eğer bu karaktersizlik ise ben de bu# 
esbabı mucibe ile bunu kabul ediyorum. 

Hüseyin Balık arkadaşıma geliyorum, «bizim
le niye teşriki mesai etti?» Dediler. Şahsiyata ta
allûk ettiği için buna cevap vermiyeceğim; 
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BAŞKAN —. Abdürrahman Bey bir dakika

nız kaldı. 
ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLBER (De

vamla) — Ben de söyliyeceklerimi bir dakikada 
bitireceğim. 

Arkadaşlar, Demokrat Partiyi kurma şerefi 
o zaman bu partiyi kuran 7 kişiye aittir. Ben şe
ref telâkki ediyorum. Kuvvetli bir Demokrat Par
ti kuruldu, ilk kuvvetli muhalefet partisi o oldu, 
iktidara gelinceye kadar mücadele etti. Ben de o 
parti içinde bulunmakla bundan ancak gurur ve 
iftihar duyarım. Fakat sonradan benim o sahada 
defterim kapandı, yeni bir partiye girdim. Yine 
memlekete elimden geldiği kadar hizmet ediyo
rum. Kürsüye getirdiğim meseleler, sorular ve 
kanunlar memleketin büyük dâvalarına taallûk 
eder. Ben bu kürsüye katiyen Fevzi Lûtfi ağa
beyimizin ifade ettiği şekilde... 

BAŞKAN — Sözünüze devam «din. 
.ABDÜRRAHMAN BOYACIGtfLLER (De

vamla) — Eh kanaat öyle.. 
BAŞKAN — Abdürrahman Bey vaktiniz dol

muştur. 
ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (De

vamla) — Ben de çekilirim, cevabını sonra ko
nuşuruz. 

BAŞKAN — Birleşime 10 dakika ara veriyo
rum. 

Kapanma saati : 17,20 

1 K İ R C İ OTURUM 
Açılma saati : 17,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Muzaffer Kurbanoğlu 
KÂTİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), Ahmet Morgil (Bize) 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Erzurum'a kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Günde
me devam ediyoruz. 

6. — Mardin Milletvekili M. Kâmil Borrnı'-
m, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhlis Bte'nin 
istifası sebebine ve Bakanlar Kurulundaki deği

şikliklere dair Başbakanlıktan sözlü sorusu 
(6/766) 

BAŞKAN — Başbakan yoktur, gelecek Bir
leşime bırakıyoruz. 

7. — Malatya Milletvekili Mehmet Sadık 
Eti'nin, Elbistan Belediye Başkam Ahmet Arı-
kan'a ne zaman ve hangi sebeplerle i§teri el §ek-
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Ur&diğine've hakkmda yfbpılan, muamele netice
sine.dair içişleri Bakanlığımdan sözlü sorusu 
(6/m>). 

B-AŞKAN — Mehmet Sadık Eti Buradalar 
mr?1 (Yok sesleri) Soru, gelecek- Birleşime bıra
kılmıştır. 

8. — Vm Milletvekili Ferid Melen'in (Rü-
yamk kotrasının (Gümrük Resminden muaf ola-
rak Ajurda sokulmuş olduğunun doğru olup olma
dığına, m ou kotra için döviz tahsis editip edAl-
meMğine dair sormuna Gümrük ve Tükel Bakan-
veteliJsîitka Ytrcak ve Maliye Bakanı Hasan Po-
JatkaVr'm $özl&,cevapları (6/824r) 

BAŞKAN — Ferid Melen burada .mı (Bura
da seslerr) 

Söa^a^aOTttyu okuyoruz. 

Büyük, Jdük t Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki jioriiıların Gümrük ve Tekel Baka

nı rta?afından: sözlü olarak cevaplandırılmasına 
delâletinizi rica «derim. 

Van Milletvekili 
Ferid Melen 

1. Haşini Mardin adındaki vatandaşa ait 
btfhman (Rüyam) kotrasının gümrük resmin
den-««»f-elarıtk yurda sokulmuş olduğu doğru 
mudar? 

2. Muafiyet Imngi Mkm-e dayanılarak ve-
rifcte§ş$ır-r 

3. Bu kotra için döviz tahsis olunmuş mu-

Gt^EÜK. VB TEKEL BAKANI SITKI 
YIBGALI (Balıkesir) — Marşa ithalât ve ih
racat Türk Anonim Şirketine ait ve Haydar
paşa Gümrüğünün 1280 sayı ve 14 . VIII. 1952 
tarihli, beyananmejliyle muameleye konan Rü
yam adla mlotörlü. yelkenli yata ait bayrak tas
diknamesi 3339 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
ne istinaden Ulaştırma Bakanlığınca tasdik edil
mişe bulunduğundan gümrükçe mezkûr yata 
muafÜk- uyjgulianmıak suretiyle gümrük muame
lesi ikimal edilerek ithaline müsaade edilmiştir. 

ilgili evrak döviz işleri bakımından istan
bul Kambiyo Müdürlüğüne gönderilmiş ve bu 
yiUsdeu tetkiki ve merkez teşfcilâtımızca dosya
nın kontrolü münasebetiyle bâzı noksanlıkla
rın., .bulunduğu ^görüldüğünden tarafımızdan 
20 Eylül 1952 -tarihinde istanbul Gümrükleri 
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Başmüdürlüğüne telefonla keyfiyetin derhal 
tetkik edilmesi emredildiği gibi 23 Eylül 1552 
tarihli mezkûr başmüdürlüğün ilk cevabı üze
rice de 25 Eylül 1952 tarihinde Bakanlıkça bir 
vekâlet müfettişi bu işin tahkikına memur edik 
mistir. 

Hâdise bundan sonra matbuata intikal et
miş ve bir ay sonra 22 Ekim 1952 tarihinde de 
arkadaşımız Ferid Melenen, sözlü sorusu ile 
Yüksek Heyetinize aksetmiş bulunmaktadır. 

1. Mezkûr yat Çanakkale 'ye varmış ve ilk 
muayene tarihi olan 29.VII.1952 tarihinden 
gümrük muamelesinin ikmali tarihi bulunan 
15. VTII.1952 tarihine kadar daimî olarak 
gümrük muhafaza memurlarının neerareti altm* 
da tutulmuştur. 

2. Müfettişlikçe yapılan tetkikat nefcfoe* 
sinde ve Ulaştırma Bakanlığından yeniden --ata 
nan mütalâaya nazaran yata Gümrük I&esmi mu
afiyeti tatbiki 3339 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin hükümlerine göre uygun bulunmuştur; 

3. Am'erika menşeli olan bu yat için Afarşa 
îtkaJât v« îhpaaat Türk Aonnim Şirketi dış ti
caret rejimine< göre Merkez Banikasma müra
caat ederek döıv'iz tahsisi temin esfetifcten sonra 
ithali için de bir imrar m-efctubu alması ioabe-
detdi. 

Halbuki mezteûi* şirket yatı ingiltere'den 
getirtiyormuş gibi Tutum B&n&aisına açtırdiğı 
akreditifin ku^ertürü ola» 37 - bin ingiliz lîra-
sım însillere 'ye havale ettirmiş ve aldığı dö-
vizysatış flitti gümrüğe ibra* ederek muatsele-^ 
sinü yaptırmıştır. 

A) Gümrök muayen* memurunca muame
le icrası esnasında Merkez Bankasınca verile
cek le imrar mektutou mahiyetinde olan döviz 
tahsis varakası atanması ve ithal edilen malın 
metışeine göre, dış ticaret rejiminin tâyin et
tiği gümrük tarife pozisyonlarına nazaran it
halinin caiz olup olmadığım araştırması icabe^ 
dejdi 

Gümrük' komüsyoncusunun da bu kanoHad 
"formalitelere ait belgeleri temin ve ibraz et
mesi, kanunun âmir hükümlerinden ibulunma'kta 
idi4 

Halbuki gümrük muayene memuru ithalât
çının sadece Tutum1 Bankasının foir d&viz «atış 
fişine istinat ederek ve yatın menşeini nazara 
almadan dış,ticaret rejimine aykırı ve eteslk .-ev-
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rak üzerinden ithal muamelesini tekemmül et
tirmiştir. 

(Binaenaleyh bu işle( ilgili memurlardan mu
ayene memuruna işten el çektirilmiş, tescil 
memuru ile Haydarpaşa Gümrüğü Müdürü de 
dâhil olduğu halde üç memur hakkında lüzu
mu muhakeme talebi ile tanzim olunan evrak 
alâkalı idare kuruluna sevkedilmiştir. 

Bti işe tavassut etmiş 'bulunan gümrük ko-
müsyoncusunun da hareketi Gümrük Kanunu
na aykırı- görülerek Bakanlık İnzibat Komis
yonuna verilmiştir. 

B)1 [Diğer taraftan liberasyona dâhil bir 
eşya gibi İngiltere üzerine temin ettiği 37 bin 
İngiliz liralık bir akreditifle Amerika'dan it
halât yaparak dış ticaret rejimi ile 'Türk pa
rasını koruma . kararlarına aykırı hareket et
tiği tesbdt 'edilen Marşa İthalât ve ihracat Türk 
Anonim Şirketinin mesul şahısları hakkında da 
lüzumlu kanuni tatbikat yapılmak üzere evrak 
ilgili makamlara tevdi edilmiştir. 

BAŞKAN — Ferid Melen. 
FERİD MELEN (Van)"— Biraz evvelki mü

nakaşalarla yoruldunuz, şimdi biraz da rüyalar
la meşgul olalım. 

Efendim, şimdi Sayın Bakanın da izah ettik
leri gibi, gümrük tarihimizde eşine nadir tesa
düf olunan, bugüne kadar görmediğimiz bir mu
amele karşısındayız. 

Bu hâdisede adı geçen vatandaşı şahsari ta
nımıyorum, sadece ismini bu vesile ile iğrenmiş 
bulunuyorum. Şimdi anlaşıldı ki hâdise bir şa
hıstan ziyade bir anonim şirketle ilgili bulunmak
tadır, bu sebeple bu vatandaşın ismini tekrar et-
miyeceğinı. 

Hepimiz biliyoruz, (Rüyam) ismindeki kotra 
Atlantik'i geçerek geldi. Bu seferi bir spor ha
reket olarak gazetelerde takip ettik. 

Hakikaten Bakanın da ifade ettikleri gibi 
yurda girdiği tarihten itibaren limanda Güm
rük Muhafaza teşkilâtınca muhafaza altına alın-. 
mıştıi. 
Ara yerde, onu ifade buyurmadılar, daha mu

amele tamamlanmadan Devlet Reisi ve Başbaka
nın bir gezintisine tahsis olunmuş (Gürültüler). 
Arkadaşlar garip gördüler. 

MEHMET ÖZDEMÎR (Kayseri) — Bunu 
söylemek istiyordunuz, meramınızı ifade ettiniz. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
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FERlD MELEN (Devamla) — Bu arada 

gümrük muamelesini takip eden temsilcisi veya 
komüsyoncusu, bir taraftan Ulaştırma Bakanlı
ğına müracaat ediyor yatı muayene ettiriyor. 
Bir taraftan da lüzumlu vesikaları topluyor. Bu 
muametle için gümrük beyannamesi verilmesi ve 
beyannameye menşe şahadetnamesi, fatura ve 
muafiyet vesikası, tahsis vesikası, döviz tahsis 
muamelesinin yapılmadığını gösterir vesikayı 
temin ediyor. Buraya kadar olan muamelede bir 
anormallik yok gibi görünür. Sakat taraflarını» 
Bakan izah ettiler, ben biraz tafsil edeyim. Bir 
defa bu mal Amerikan menşelidir. Faturasında 
Amerikan malı olduğu yazılıdır. Menşe şahadet
namesi da öyledii, 

Halbuki döviz tahsisi İngiltere üzerine yapıl
mıştır. Yani beyannameye bağlı vesikalardan bi
risinde Amerika menşei, para ise İngiltere üze
rinden transfer ediliyor ve bankanın verdiği ve
sikada İngiltereden geldiği görülüyor. 

Evvelâ bu mal memlekete girebilir miydi? 
Halen yürürlükte bulunan dış ticaret rejimine 
ait olan karara göre, yurdumuza ancak bu karar
namede yazılı mallar gelebilir1. 

Kararnamenin 4 ve 5 numaralı listeleri, it
hal edilecek maddelere ait listelerdir. Bu karar
nameleri tetkik buyurun, yatlar bu kararnamede 
yer almamıştır. Binaenaleyh 'Türkiye'ye gire
mez. O halde gümrük memurları Türkiye'ye gir
mesi caiz almıyan bir malı bile, bile ithaVetmiş-
derdir. 

İkincisi; 4 numaralı kararnamenin B listesi
ne dâhil olmıyan mallar için döviz verilemez. Hal
buki 37 000 sterlinlik döviz verilmiştir, bu va
tandaş, arzettiğim gibi Amerikan menşeli bir 
mal için tediye birliği üzerine transfer yaptır
mıştır. 

Üçüncüsü : Gümrük Resminden muafiyetten 
istifade edebilir mi? 3339 sayılı Kanunda, kuv-
vei sevkıyesi buhar veya motor veya kombine 
olan bütün gemiler için muafiyet verilmiştir. 
Şimdi bakanın ifade ettiklerine göre ikinci bir 
heyet teşkil edilmiş ve geminin bu kanundaki va
sıfları haiz olduğu tesbit edilmiştir. Bize ifade 
olunduğuna göre bu gemi yelkenlidir. Motörü 
mevcuttur. Fakat motor sadece limana girerken 
hareket kabiliyeti vermek için konmuştur ve kü
çüktür. Buna göre 3339 sayılı Kanuna girme
mesi lâzımgelir. Ben bu kanaatteyim. Ama 3339 
sayılı Kanunun içersinde mütalâa edilmiştir. 
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Bunu yakînen gidip tetkik etmemiz lâzımgelir 
ki, doğru mudur, yanlış mıdır öğrenelim. Yal
nız şu noktayı işaret edeyim ki; gümrük memur
ları muayene yaparken, bu gemiyi, yelkenli kok 
ra sınıfına ithal etmiştir. ÎÜhali muamelesi 2502 
istatistik numarasına göre yapılmıştır. 

Gümrük Tarife Kanununda yatlar birkaç nu
maraya girmektedir. Bunlardan birisi, tarife
nin 680 neij v« 2090 istatistik numarasmdaki sı-
rafe dâhil yatlar buharlı gemilerdir. 

İkincisi; tarife 683 ve 2497 istatistik numa
raya girmektedir. Bu yatlar da motorludur. 

2502 numaradaki yelkenli yat ve kotralar 
yelkenli yatlardır. Gümrükte 2502 ye göre mu
amele yaptırmıştır. Aslı kuvvei sevkıyesi yelken 
olmasından dolayı muaflığa girmemesi lâzımdı. 

Sayın Gümrük Bakanı mesullerinden bir kıs
mının haklarında lâzımgelen kanuni muameleyi 
yapmıştır. Benim kanaatime göre, başkaca me
suller de olmak lâzımgelir. Bilhassa muamelenin 
kambiyoya sirayet eden tarafları olabilir. Nasıl 
tesbit etmemişlerdir? Yanlış muamele yapmış
larsa mesele yoktur, onlar hakkında tahkikatı ge
nişletmek ve bir daha bu nevi yollara, trüklere 
müracaat edilerek muamele yapılmasına mey
dan vermemek lâzımdır. 

Bizim gümrüklerimizde muamele, iğnenin de
liğinden iplik geçirmeye .benzer, iplik iyi ayar
lanmazsa takılır kalır. Fakat bunun kahramanı 
olan kimse iğnenin deliğinden kocaman bir deve 
geçirmiştir. 

BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakan Vekili. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKAN VEKÎLt 

SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Arkadaşlar; bir 
defa şunu arzedeyim ki, bu kendisine mahsus 
hususi bir duruım değildir. Nitekim gümrük 
kaçakçılığına dair hükümler sarahaten her gün 
tatbik edilebilmektedir. Meselâ bu gibi hal
lerde hâdiseyi bulup ve o hâdise bulunduktan 
sonra kim olursa olsun mesulleri hakkında ta
kibat yapmaik davasıdır. Görüyorsunuz ki, hâ
dise daha matbuata intikal etmeden işe muttali 
olan mesul makamlar, hattâ sözlü sorudan bel
ki bir buçuk ay evvel işe vazıyed etmişler ve 
yüksek huzurunuzda arzettiğim gibi mesulleri 
hatokında lüzumlu takibatı yapmışlardır. 

Döviz talhsisi mseelesi üzerinde mesuller aran
sın dediler. Cevabımda arzettim. Mesele, kambi
yoya da intibak eder etmez onlar da keyfiyeti tet-
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kik edince bir döviz tahsisi olmadığını gördükleri 
için, kendi "bakımlarından harekete geçmişlerdir. 
Hâdisede bir döviz tahsisi easasen ydktur. 

Gümrüğe ibraa edilmiş bulunan sadece Tu
tum Bankasından İngiltere üzerine 37 000 ster
linlik bir akreditif fişinin kullanılması suretiy
le yapılmıştır. Kendisime suçlular hakkında lü
zumlu takibat yapılmış, hakikatten böyle bir iğ
ne deliğinden ipliğin geçirilmediği doğru ise, bir 
kere daha ilgililer ıhakkmda lüzumlu takibatın 
yapılması ile de sabit olacaktır. 

Sonra, 3339 sayılı Kanun hükümlerine uyup 
uymadığını ileri sürdüler. Bizim de ilk defa 
gözümüze çarpan nokta, bu olduğu için üzerin
de durduk. Tetkikat yaptırdık, geminin galip 
vasfı motörle mücehhez bulunmasıdır. 3339; 
sayılı Kanunun mutlak hükümleri dâhilinde 
alelûmum gemiler tâbiri ile aynı muameleye 
bağlı bulunduğu, ithal etmek imkân dâhilinde 
bulunduğu için gerek ilk defa yaptığımız tet
kiklerde ve gerekse ikinci defa yaptığımız tet
kikler neticesinde bunun muafiyet hükümleri 
içinde bulunduğu sabit olmuş ve gümrük mu
afiyeti tatbikatında da her hangi bir usulsüz
lük bulunmadığı anlaşılmış «bulunmaktadır. 

Arkadaşımız, bir başka noktaya da dokun
dular. Bu arada, gümrük muamelesi yapılma
dan Devlet Bakanımızla Başbakanımızın bu ge
mide seyahat ettiklerini söylediler. 

Geminin muayene ve mühürlenmesi Çanak
kale'de. 29 . VH. 1952 tarihinde karasularımıza 
girdiği anda yapılmıştır. Ve ondan sonra ica-
beden teminat da ilgililer tarafından verilmiş
tir. Binaenaleyh tamamiyle serbest girip çıka
bilirdi. Bu seyahat esnasında bile sivil memur
lar tarafından, memur arkadaşlarımız taraf nidan 
gemi nezaret altında bulundurulmuştur. Alâkalılar 
sivil memurların bulundurulmasında devam et
mişlerdir. Ben bu hususta yapılan şikâyetlere 
rağmen, muamelenin ikmaline kadar içinde bu-
hînmalarmı emrettim. Ortada en küçük şüphe
yi dâi olacak vaziyetten tevakki ederek yaptır
dığımız takibat neticesinde her hangi bir mülâ
hazanın, ileri sürülecek her hangi bir noktanın 
bulunmadığına vicdanen ve maddeten kani bu
lunmaktayız arkadaşlar. 

MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Sıtkı Yırcalı arkadaşımın ifade 
etjmiş olmasına rağmen bu meselenin gazetelere 
e le t t iği sırada Halk Partili bir gazete : Mali-
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ye Bakanlığı bu işe nasıl döviz tahsis etmiştir; 
soruyoruz?. Şeklinde bir haber yayınlandığı 
için mevzua iki cümle ile temas etmeyi Jüzumlıı 
gördüm. Gerçi bu haber bu gazetede çıktığıfza
man izahat göndermek suretiyle Maliye j Bakan
lığı tarafından kendisine bir tek kuruf tahsis 
edilmediğini bakanlık olarak bildirmiştik, ^ m a 
ona rağmen burada Ferid Melen arkadaşımız : 
Bu işle kambiyo mercilerinin de ilgisi olmak itge-
rekir, suçluları, sadece mahkemeye verdiklerini 
bildirdikleri insanlardan ibaret olmamak ^ge
rektir, dedikleri için, bilhassa bunu .tajsrih' et
mek üzere kürsüye gelmiş bulunuyorum.; Bu mü
nasebetle döviz mevzuunun bu gibi mes^leletfde-
ki cereyan safhasını da arzedivereyim.: D<jiviz 
nasıl tahsis edi l i r i 

ithalâta döviz tahsisi şekli dış ticaret, rejimi 
karar ve talimatlariyle tesbit olunmuştur] Bu !İhü-
kümlere göre mal getirecek kimseler yetkili Ban
kalara bir beyanname tevdi ederler. 

Bu beyannameye başlıca; ithal olunacak ma
lın dış ticaret rejimi kararma bağlı listelerde 
bulunması lâzımgelen ismini, tarife ve istatistik 
numarasını, menşeini ve kıymetini dereiderlfer. 

Beyannameyi alan Banka, vâki döviz talebi
nin taallûk ettiği mal filhal liberasyon listesinde 
ise bu talebi yerine getirir. Yani beyanname ile 
istenilmiş olan dövizi alâkalıya satar. A|ncak bu 
muamele mukabilinde müşterisinden İkamTpiyo 
merciine hitaben aynı malûmatı muhtevji ve ̂ bil
hassa malın muayyen müddet içinde güpırükler-
den fiilen ithal edileceğini natık bir taahhütna
me alır. ' 

Bedeli (böylece transfer edilen mal güı^rükjeni- i 
mize gelince; mal sahibi bedeli transfer etmiş plan 
Bankadan gümrüklere hitaben beyanname ve ta
ahhütnamede yazılı malûmatı muhtevi hjir imrar 
mektubu alarak Gümrük idaresine mü«sacö,ftt ejder. 
Gümrük idaresi, gelen malın isim, tarife ve ista
tistik, numarası itibariyle imrar mektubunda; ya
pılı vasıflara uygunluğunu tesbit ettiktejn vej; be
del bakımından fatura ve diğer vesika! da gör
dükten sonra, eğer gelen mal filhakika liberasyon 
listesine.dâhil ve diğer, evsafı da ithalâtkının, be
yanlarına mutabık ise ithal muamelesini) yapşrak 
malı memlekete sokar. Mal memlekete ^ i rd^ ten 
sonra: Gümrük idaresi malın yurda itMKni^mü-
taakıp kambiyo i merciine «döviz mektubp» ajdını 
verdiğimiz bir mektup gönderir. Bu ıkektppta 
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ithal olunan malın orijinal faturadaki ecnebi pa
rasını, Gümrük idaresince tesbit olunan kıymeti
ni, ithalâtçının admı, adresini, malın, menşeini, 
cins ve nev'ini, tarife ve istatistik numarasını, 
tahsis veya libere listeden olduğunu, bu mal için 
döviz satmış olan bankanın adını ve gümrüklere 
ithalâtçı tarafından ibraz, edilmiş olan «imrar 
mektubunun» tarih ve numarasını .gösterir. Hu
lâsa, gümrükler.bu evsaf ve müstenidat ile malı 
memlekete ithal ettiğini kambiyo mercilerine bil-" 
dirir. Diğer taraftan ithalâtçı da. orijinal fatura 
ve diğer ithal belgelerini bidayeten verdiği ta
ahhütnamede musarrah müddet içinde kambiyo 
merciine ibraz eder. 

Kambiyo merciine terettüp eden vazife ne
dir? Kambiyo mercii bir taraftan gümrüklerden 
aldığı döviz mektubu diğer taraftan ithalâtçının 
bidayeten bankaya verdiği beyanname ve taah
hütname ile mal yurda sokulduktan sonra itha
lâtçı tarafından tevdi olunan fatura ve diğer belr 
geleri tetkik ederek, muamele mevzuat dairesin
de cereyan etmişse döviz hesabını kapatır. Aksi 
takdirde Türk Parası Kıymetini Koruma hak
kındaki Kanuna tevfikan ithalâtçı hakkında ta
kibata geçer. Görülüyor ki kambiyo mercilerimize 
terettüp eden vazife, transfer yapıldıktan mal 
ithal edildikten sonra bu safhaları gözden geçi
rerek muamele uygun cereyan etmişse döviz ta
ahhüt hesabını kapatmak aksi takdirde de kapat
mamak ve ithalâtçı hakkında kanuni takibata te
vessül etmekten ibarettir. 

Rüyam kotrası işi : 
Bu kotranın ithali işi de gerek döviz tahsisin

de gerek ithal muamelesinin tekemmülünde Ba
kanlığımın ve Bakanlığıma bağlı kambiyo merci
lerinin hiçbir müdahalesi, hiçbir rolü olmaksızın 
transfer ve imrar safhalarını geçirmiştir. 

Bizim sahamıza taallûk eden döviz hesabını 
kapatma safhasına gelince: Merci mütekaddim 
safhaları mevzuata uygun görmiyerek bu hesabı 
kapatmamış ve ithalâtçı hakkında kanuni taki
bata geçmiştir. 

FERlD MELEN (Van) — Maliye Bakanı
nın verdiği mütemmim izahat vaziyeti biraz da
ha aydınlatmış oluyor. Bu izahattan .anlaşıl
dığına göre Maliye Bakanlığına bağlı Kambiyo 
mercileri bu muamelede vazifelerini yapmış
lardır, vazifelerini yapan memurlar baklanda 
takibat istemeye kimsenin hakkı yoktur. 
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Yalnız şu nokta vardır; Türk Parasını Ko

ruma Kanunu ile bu kanuna ait kararnamenin 
müzeyyel hükümlerine göre Kambiyo mercile
rine ait vazifelerin bir kısmı bankalara veril
miştir, bankalar döviz tahsisi yaparken bu ka
rarname ve dış ticaret rejimine ait talimat ve 
saire gibi hükümleri de nazara almıya mecbur
durlar. Hiç olmazsa bunları bir sorgu ve su
ale mâruz bırakmak yerinde olur. 

îkincisi, Sayın Gümrük ve Tekel Bakanı 
izahat verirlerken mütaakip muamele hakkın
da işarette bulunmalıdırlar. 

Kanunen Türkiye'ye girmesi mümkün olmı-
yan bir mal gelmiştir, Gümrük mevzuatına göre 
bu suretle yurda giren bu mal hakkında ne 
muamele yapılır? îade mi edilir, müsadere mi 
edilir! Elbette kanun hükmünü tatbik etmek 
lâzımdır. 

NACt BBRKMAN (Samsun) — Yakmak lâ
zımdır. 

FERİD MELEN (Devamla) — Ben kânun 
hükmü tatbik etmek lâzımdır diyorum, siz de 
öyle deyiniz. 

Tahsis edilen dövizin istirdat edilmesi mi 
icabeder? Yüksek heyetinizi tatmin etmek için 
bu nokta hakkında işarette bulunurlarsa bu 
mesele de burada kapanmış addedilebilinir. 

BAŞKAN — Gümrük, Tekel Bakanı Veki
li, Sıtkı Yırcalı buyurun. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKAN VEKİLİ 
SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Efendim, bir
az evvel arzettim. Gerek memurlar hakkında 
gerekse kanunsuz hareket etmiş olan Marş 
Şirketi hakkında lüzumlu takibat yapılmak 
üzere ilgili makamlara evrak tevdi edilmiş bu
lunmaktadır. Elbette bunların neticesinde ta
ayyün edecek vaziyete göre ilgililer cezalarını 
görecektir! 

NACİ BERKMAN (Samsun) — Yat ne ola
cak diyorlar. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKAN VEKlLl 
SITKI YIRCALI (Devamla) — Kanuni hü
kümler dâhilinde muamele yapılacaktır. Bugün
kü Dış Ticaret Kararnamesine göre bunu müsa
dere etmeye ve yahut onu sokmamaya kanu
nen hakkımız yoktur. Çünkü mezkûr Kararna
mede ayrıca müeyyide mevcut değildir. Bu ba
kımdan hukuk müşavirleriyle yaptığımız tet-
4rikat nettessTOde, bunlar hakkında elkoyma v# 
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yahut memleket dışına çıkarılmasına en küçük 
bir salâhiyet tanınmamaktadır. Bundan evvel 
yapılmış olan tatbikatta, da bu husustaki mev
zuatın eksik olduğunu ayrıca gördük. Yakın
da yüksek huzurunuza sevkedeceğimiz Gümrük 
tasarısında bu hususu nazarı dikkate alacak bir 
hüküm konacaktır. 

.9. — İzmir Milletvekili Pertev Arat'ın, C. 
H. P. Genel Başkanı ve Malatya Milletvekili 
tsmet İnönü'nün 5 Ekim 1952 Pazar günü İz
mir'de Cumhuriyet Meydanında söylediği nutuk 
hakkında umumi olarak Hükümet görüşünün 
açıklanmasına dair Başbakanlıktan olan soru
suna içişleri Bakam Etem Menderes'in sözlü ce
vabı (6/828) 

PERTEV ARAT (izmir) Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
PERTEV ARAT (İzmir) — Arkadaşlar, bu 

önergemde beş soru vardır. Bunlardan üçü C. H. 
P. Genel Başkanının izmir ve Manisa'da söy
lediği nutuklar hakkındadır, ikisi de ne kadar 
halkevinin alındığı ve hangi hizmetlere tahsis 
edildiği hakkındadır. 

Sorumun 3, 4 ve 5 nci maddelerini teşkil 
eden hususlara 28 . XI . 1952 birleşiminde Hü
kümet tarafından cevap verildi. Onun için bu 
sualimi birici ve ikinci maddelere hasır ve tah
sis ediyorum ve Hükümetten yalnız bunlara 
cevap verilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN —• Sözlü sorunun bu maddelerini 
okutuyorum : 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
1. Hususi kanunu gereğince Hazine, özel 

idare, belediye ve köy şahsiyeti mâneviyelerine 
intikal eden halk odası^ halkevi ve M&)k. Partisi 
binalarının miktarı nedir? 

2. Bunlardan Hazineye intikal edenlerin 
n?e kadarı hangi husus ve hizmetlere tahsis 
olunmuştur? 

İzmir Milletvekili 
Pertev Arat 

BAŞKAN — içişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI ETEM MENDERES 

(Aydm) — Muhterem arkadaşlar; sayın arka
daşım Pertev Arat ' ın arzusu veçhile sorunun 
yalnız bir ve ikinci maddelerine cevaplarımı 
atfediyorum. 
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5830 »ayılı Kanunla Hazineye intikal »den 

Musakka! Gayrimusabkaf Yekûn 

O : % 

418 
113 
468 
21 

86 
56 
27 
12 

504 
169 
495 

33 

Hazineye 
[Belediyelere 
Köylere 
Sair dairelere 

102Ö 181 1201 
Halk Partisinden geri alınan bina sayısı 1020 
Halk Partisinden geri alıann arsa ve tarla 

sayısı 181 
Hazineye intikal eden gayrimenkullerden 

resmî hizmetlere yapılan tahsisler : 
Müfredat listesi 

Millî Eğitim Bakanlığı
na 92 

Sağlık Bakanlığı 55 

7 
2 

13 

12 

1 

5 

35 
5 
1 
7 
4 

92 

15 
20 
t 
1 
3 
1 
61 

e 
2 

Lîse için 
Kız öğretmen 
lokulu 
Kız sanat ensti
tüsü 
Akşam kız sanat 
okulu 
Erkek sanat ens
titüsü 
Erkek sanat 
t)kulu 
Ortaokul 
Okul pansiyonu 
Lokal 
Kütüphane 
Resmî daire 

'Dispanser 
Sağlık merkezi 
Çocuk hastanesi 
Verem hastanesi 
Hastane 
Doğumevi 
Hükümet tabip
liği 
Sıtma savaş ta
bipliği . 
Frengi savaş ta-

55 

Adalet Bakanlığı için 
Maliye Bakanlığı için 
Ulaştırma Bakanlığı için 
Millî Savunma Bakanlığı 
için 
içişleri Bakanlığı için 
Hükümet konağı için 
Müşterek daire için 
Beıediyeler için 
Spor kulübü İçin 
Türkocağı için 

Müfredat listesi 

19 
21 
9 

10 
3 

36 
3 

36 
3 
3 

Tahsis edilen yekûn 290 

Bakiyesi : Bunların büyük kısmı tarla, ar
sa, bahçe gibi şeylerle natamam veya harap 
'binalardır. Bunlardan resmî hizmet için lü
zumlu olanlar tesbit edilmektedir. Lâzımigelen 
yerlere tahsis edilecektir. Bakıyesli de Hazinenin 
diğer emvali gibi idare edilecek. 

Cevaplarım bundan ibarettir. 

PERTEV ARAT (İzmir) — Muhterem arka
daşlar, C. H. P. Genel Başkanı İsmet İnönü'nün 
5 Ekimde İzmir'de söylediği malûm ve meşhur 
nutkunda aynen şu cümleler vardır. 

«Çıkardıkları kanunla dört bin küsur eğitim, 
öğretim, halk için toplanma yeri bugün çöle 
çevrilmiştir.» 

Hükümetin verdiği bu rakamlardan anlıyo
ruz ki, üzerinde durdukları dört bin rakamını 
nereden çıkardıkları malûm değildir. Hazineye 
418 musakkaf yer geçmiştir. Sayın Bakanın 
izahına göre bunlardan 290 tanesi millî eğitim, 
sağlık ve Devletin diğer işlerine tahsis edik 
mistir. Şu halde bu izahattan şu netice çıkmak
tadır : Kendi zamanlarında çöl olan halkevleri 
bugün millet ve memleket işlerine tahsis edilmiş 
bulunmaktadır. 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Şahsıma sata
şıldı, söz isterim. 

BAŞKAN — Sözlü soru münasebetiyle Ma
latya Milletvekili İsmet İnönü söz istemektedir. 
Riyasıet Divanı sözlü sorudan mütevellit bir sa
taşmanın vukuunu kabul etmemektedir. 

Direniyor musunuz? 
İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Evet. 
BAŞKAN — Direnmektedir. Oyunuza arze-

deceğim. İsmet inönü'ye sataşıldığı ve bu iti-
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barla 'konuşmasına müsaade edip etmediğinizi 
oyunuza arzedeeeğim. 

Kabul edenler ... Etmiyenlfc- ... Kabul edil
miştir. 

Malatya Milletvekili İsmet İnönü. 
İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem ar

kadaşlar, bahis mevzuu olan mesele, halkevleri
nin kapanmasiyle millî kültürde büyük 
yeri olan bir müessesenin kapatılmış ol
masıdır. (Soldan, Allah, Allah sesleri). 
Birçok millî kültür müessesesi çöle çev
rilmiştir, dedim. Bunu bu kürsüden ten-
kid eden arkadaşlar tahsis olunduğu hizmetleri 
sayıyorlar ve çöle dönmediğini söylüyorlar. 
Mektebe talhsis olunanlar var, resmî dairelere 
tahsis olunanlar var; adalet binalarına, âmme 
hizmetlerine tahsis olunan binalar var. Şüphe 
yoktur ki, Hazineye intikal eden Devlet binala
rı amme hizmetlerine tahsis olunacaktır. Mese
le, halkevlerinin (ifa etmekte oldukları halk eği
timi vazifesinin (Soldan *hâşa, hâşa, öyle bir va
zifesi yoktu sesleri, gürültüler...) Yetişmiş in
sanlara halk eğitimi vermeik üzere kurulmuş ve 
20 sene muvaffakiyetle tecrübe geçirmiş... (Sol
dan gürültüler). Bir müessesenin çöl haline çev
rilmesidir. Bir mektep kapatılır, onun kadar 
ihtiyaç olan meselâ bir hastane, memleketin ih
tiyacı olan bir hastane haline getirilirse hastane 
olarak da faydalı bir iş görmüş olur, fakat 
mektep vazifesi iptal edilmiş olur. Mektep va
zifesi başkadır, hastane vazifesi başkadır. 

Şimdi arkadaşlar, hâdiseler, yetişmiş insan
ların eğitiminin halk içinde umumi eğitiminin 
daimî olarak Devlet tarafından yaprlmasm-
daiki faydayı, zarureti, göstermiştir, göstermek
tedir. Bunların kapanması hata olmuştur. Bu, ge
riye gitmedir, irticadır, yanlıştır. (Soldan gü
rültüler) Hâdiselerle bu keyfiyet sabittir. İnsaf 
ediniz (Soldan gürültüler, on beş sene evvel ka
pandı sesleri) 

Burada, yaşlı insanlar kültürleri için muhtaç 
oldukları devayı buluyorlardı. (Soldan +nerede 
sesleri) Bu memleketin, cemiyetin, kadınları, er
kekleri kolaylıkla toplanamazlardı. Halkevlerinde 
cemiyetin kültürel ve içtimai toplantıları için 
güzel salonlar kitaplıklar bulunuyordu. Bunları 
feda etmek büyük yıkımdır. Bu müesseseler yal
nız memlekette değil, bütün dünyada bir buluş 
olarak, Türklerin halk eğitimi için çok başarılı 
bir buluşu olarak kaydolunraaştur. Bu hata ta-
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mir olunacaktır. (Soldan ne zaman sesleri) Bakı
nız.. 

BAŞKAN — İsmet İnönü, sadet dışına çıkı
yorsunuz. 

İSMET İNÖNÜ (Davamla) — Bugün kanlı 
hâdiselere giren gençler görülüyor. Bunlar, da
lâlete düşmüştür, yanlış yola sapmıştır ve bunu 
tedavi edecek müesssese yoktur. Halkevleri, bu 
gibi dalâlete düşmek istidadında olanları daimî 
olarak terbiye eden müessese idi. 

MUHİTTİN ÖZKEFELİ (Samsun) — 15 se
ne sizi hep böyle kandırdılar, hep yalan rapor 
verdiler Paşam. 

10. — Malatya Milletvekili Mehmet Kartal'ın, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı îdare Ku
rulu üyeliğine tâyin edilmiş olan tsmet Bozdo
ğan'ın Emekli Sandığı Kanununun 4 ncü mad
desindeki vasıfları haiz olup olmadığına dair 
sorusuna Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Millî 
Savunma Bakanı Seyfi Kurtbek'in sözlü cevap
ları (6/837) 

BAŞKAN — Mehmet Kartal buradalar mı? 
(Burada sesleri) 

Sözlü soruyu oktuyorum. 

T. B. Millet Meclisi Başknahğına 
Aşağıdaki sorumun Maliye Bakam tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet bu-
yurulmasım saygı ile dilerim. 

Malatya Milletvekili 
Mehmet Kartal 

1. Millî Savunma Bakanlığı tarafından tek
lif edilip Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı İdare Kurulu Üyeli
ğine tâyin edilmiş bulunan Bursa'da münteşir 
Hâkimiyet Gazetesi Başyazarı İsmet Bozdoğan'ın 
Emekli Sandığı Kanununun 4 ncü maddesindeki 
vasıfları haiz midir? 

BAŞKAN — Maliye Bakanı. 
MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Malatya Milletvekili Sayın Meh
met Kartal arkadaşımın sözlü sorusuna cevabımı 
arzediyoruın-

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 3 ncü maddesi Sandık Yönetim 
Kurulunun Başkan ve üyelerinin tâyin usulü 
'hakkında hükmü ihtiva etmektedir. Bu hükme 
göre Yönetim Kurulu Başkam ile iki üyesi Ma-
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Üye Bakanlığı, birer üye Millî Savunma, İçişle
ri, Ekonomi ve Ticaret, Ulaştırma ve Çalışma 
'bakanlıklarının teklifleri üzerine Bakanlar Ku
rulunca tâyin olunur. 

Her bakanlık bu hükme göre, teklif edeceği 
zatın aynı kanunun 4 ncü maddesinde yazılı va
sıfları haiz bulunup bulunmadığını kendisi tet
kik ve tâyin eder. 

Sözlü soruda ismi geçen İsmet Bozdağ Millî 
Savunma Bakanlığının teklifi üzerine tâyin edil
miş ve sözlü soru yanlış olarak Maliye Bakanlı
ğına tevcih edilmiş bulunduğundan sorulan hu
suslara Millî Savunma Bakanı arkadaşım cevap 
verecektir. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI SEYFİ 
KURTBEK (Ankara) — Sayın arkadaşlar; Ah
met Bozdağ Gazetecilik Enstitüsünden mezun
dur. Tâyin edildiği zaman bu enstitünün yük
sek tahsil müessesesi olduğu kabul edilmiş ve 
tâyini böyle yapılmıştır. Sonradan, Gazetecilik 
Enstitüsünün yüksek tahsil müessesesi olmadığı 
anlaşıldığından kendisi istifa etmiştir. 

BAŞKAN — Mehmet Kartal. 
MEHMET KARTAL (Malatya) — Muhte

rem arkadaşlar; Gazetecilik Enstitüsü yüksek 
mektep 'değildir. Eğer bu müessese yüksek mek-
tepse, Maarif Vekili buradadır, izahat versin
ler, biz de kabul edeceğiz. Mamafih bakan da 
bunu kabul etti. Şunu arzedeyim ki, Bakanın 
bu sözlerine teşekkür edecektim; fakat ben bu
nu yapmıyacağım. 

Arkadaşlar, biliyorsunuz ki bundan bir sene 
önce Zirai Donatım Kurumunda da aynı şekilde, 
tahsili bulunmıyan bir insan İdare Heyeti âzalı-
ğma seçilmiş ve benim sözlü sorum üzerine de 
bu şekilde istifa etmiştir. Bu adam Erzincan 
Demokrat Parti İl İdare Kurulu Başkanıdır. 

BAŞKAN — Mehmet Bey, sözlü soru içinde 
kalın. Şahıslardan bahsetmeyin. 

MEHMET KARTAL (Devamla) — İsmet 
Bozdağ Bursa'da Demokrat Partiye mensup olan 
bir insandır. Orada çıkan besleme bir gazetenin 
başmuharrirliğini yapmakta ve her gün muha
lefete küfür etmektedir. Bu insanın tahsil de
recesini o zaman bakan bulunan Hulusi Köymen 
pek âlâ biliyordu- Bu adam yüksek mektep me
zunu değildi. 'Fakat bakan bunu bildiği halde 
kendi bakanlığı namına onu namzet göstermiş ve 
Emekli Sandığı İdare Meclisi âzalığına seçilmiş-
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tir. Şimdi arkadaşlar, bâzı mesul şahıslarımız 
şurada, burada dolaşırken biz partizan bir idare 
değiliz, diyorlar ve masum vatandaşları da bu 
iddiaya şahit göstermek istiyorlar. Bu iki hâdi
se partizanlıklarının en güzel ve mükemmel mi
saldir ve bir daha da bu gibi şeyleri iddia etme
sinler. 

11. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, kok kömürü tevziatının gecik
mesi ve kömür istihsalini artırmaya matuf gay
retlerin semere vermemesi sebeplerine, Zongul
dak'ta Kozlu bölgesinde vukubulan grizu hâ
disesinde hâsıl olan .zarar miktarına, gemiler
de kullanılan küllü kömürlere ve kok ve linyit 
satışı işinin bütün memlekete teşmiline, linyit 
•istihsal ve satış durumu ile linyitlerimizden 
kok ve azot istihsaline, azotlu gübrelerin imali 
hakkındaki çalışmalara ve Zonguldak Havzasın
da yapılmakta olan lâvvarların inşaat durumu
na dair Başbakanlıktan olan sorusuna İşletmeler 
Bakanı Sıtkı Yırcalı'nın sözlü cevabı (6/841) 

BAŞKAN — Abdürrahman Bey buradalar 
mı efendim? (Burada sesleri). 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

1. Son günlerde halkımızın, hakkı olan 
kok kömürünü tevziat programına göre 80 
gün sonra almakta olduğunun sebepleri neler
dir? 

2. İstihsalin düşmesi ve halk ihtiyaçlarının 
ve hattâ sınai müesseselerin hali hazır ve müs
takbel ihtiyaçlarının sağlanması için ne gibi 
olağanüstü ve olağan tedbirler alınması derpiş 
edilmektedir ? 

3. Kok kömürü istihsal eden tesislerin tevsi 
edilmesine rağmen kömür buhranının hâsıl ol
ması ve önceden gereken tedbirlerin alınmaması 
sebepleri nelerdir? 

4. Geçen yıl kömür istihsalimizin fazla ol
duğu ve başta Fransa olmak üzere yabancı ül
kelere taş kömürü satıldığı bu yıl ise, kömür 
havzasında geçen yıllara nazaran istihsalde aza
lış olduğu aşikârdır. Bunun, teknik, idari veya 
ticari sebeplerden hangisi ile izahı mümkündür? 

5. İstihsalin azalmasında Etibank ve Ereğli 
kömürleri İşletmesinin zamanında tedbir al
mamak, ihzaratı ikmal etmemek, ve bunlarla 
meşgul olmamaktan ileri gelen ihmal ve suiisti-
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maller var mıdır? Varsa müsebbip ve mesulleri 
haklarında idari, hukuki ve cezai n*e gibi ko
vuşturmaya tevessül edilmiştir? 

6. Direk temin ve tedarikinde, tahmil ve 
tahliye işlerinde bir sözlü-.sorumda belirttiğim 
üzere muayyen eşhasın himaye edilmesi, gayri-
kanuni tariklerle bunlara menfaat sağlanma
sına âmil ve saik olan Er'eğli Kömürleri işlet
mesi Genel Müdürünün mesuliyeti üzerinde ni
çin durulmamakta ve yerine.daha ehil bir za
tın getirilmesi düşünülmemektedir 

7. Bu kere Zonguldak'ta Kozlu bölgesinde 
vukubulan grizu patlamasında hâsıl olan za
rar neden ibarettir? Bunun vukuu ile kömür 
istihsali halen ve istihsal programına göre âti-
yen zarar görecek midir? Bu olayda zama
nında tedbir alınmamasından dolayı zarar vu
kuuna sebebiyet verenler haklarında ne mua
mele yapılmıştır? 

8. Devlet zararı telâfi edilmiş midir? 
9. Kömür havzasının; Marşal Yardımı ve 

millî sermaye ile milyonlar sarfı ile kömür 
istihsalini artırmaya matuf gayretlerin semere 
vermemesi karşısında ne gibi tedbirler alın
maktadır? 

10. Denizcilik Bankasının ve armatörlerin 
işlettikleri gemilere yüksek derecede küllü kö
mür verilmekte olmasından şikâyet edilmekte 
ve gemiler bu sebepten rötar yapmakta olup 
bu hal Devlet Demiryollarında da vâkidir. Ec-
n'ebi şirketlerin ocakları işlettikleri zamanda 
ancak yüzde 7 den yüzde - o da zaruri hallerde -
II küllü kömürlerin satışına müsaade verilirken 
bugün bundan çok yüksek derecede küllü kö
mür satışına müsamaha edilmesi sebebi nedir 

11. Kok kömürü ülkemizde ancak birkaç 
mahdut şehre satışa arizedilmekte olup gerek 
kok ve gerekse linyitlerimizden Doğu ve Orta 
Anadolu halkı istifade edememektedir. Kömür 
tevzi ve satış müessesemizin kömür satışı işini 
bütün memlekete teşmil etmesi ve bu suretle 
tarlaya atılması gereken gübrenin yakılmasına 
müsamaha edilmesi elem verici olduğundan Hü
kümet bu iş üzerinde durmakta mıdır? 

12. Ormanlarımız çeşitli sebeplerle beraber 
bir taraftan da Anadolu'da kok, maden, linyit 
kömürü olmamasından yakıt ihtiyacını gider
mek üzere tahrip edilmektedir. Bunun önlen
mesi derpiş edilmekte midir? 

13. Linyit istihsal ve satış durumu nedir? 

14. Linyitlerimizden kok istihsali için, Al
manya, Yugoslavya'nın bulduğu usullerden 
istifade edilmesi ve linyitlerimizin koklaştırılma-
sı için Teknik Üniversite ve kömür istihsal mü
esseselerimizin araştırmalarından istifade edil
mesi düşünülmekte midir? 

15. Gerekirse Teknik Üniversitede araştır
malarda bulunmak üzere Etibank ve Devletçe 
ayrılacak tahsisat ile modern bir araştırma lâbo-
ratuvarı tesis edilmesi derpiş olunmakta mıdır? 

16. Kütahya linyitlerimizden azot istihsali 
ve azotlu gübrelerin imali için devam eden ça
lışmaların neticesi neden ibarettir? 

17. Memleketimizde kömürlerimizden naylon 
imal ve istihsali için çalışmalara girişilmiş midir? 

18. Zonguldak Havzasında yapılmakta olan 
lâvvarların inşaat durumu neden ibarettir? Bu 
kadar büyük gecikmeye sebebiyet verenler hak
larında ne gibi muamele yapılmıştır? 

19. Müstakbel fazla kömür istihsali takdi
rinde, memleket içinde kömür sevkiyatmı aksat
madan yapmak üzere ne gibi tedbirler alınmış 
vo vagon temin edilmiş veya Devlet Demiryolları 
İdaresiyle bu hususta müşterek biç program ya
pılmış ve anlaşma vukubulmuş mudur? 

Bu sorumun sözlü olarak T. B. M. Meclisinde 
Başbakan veya tensip edeceği Bakanlar tarafın
dan cevaplandırılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
19 . XI . 1952 

Millet Partisi Meclis grupundan 
Zonguldak Milletvekili 

Abdürrahman Boyacığiller 

İŞLETMELER BAKANI SITKI YIRCALI 
(Balıkesir) — Efendim, arkadaşımızın sualleri 
19 adede yükselmekte bulunduğundan bendeni
zin de cevapları uzun olacaktır. Bu bakımdan 
özür dilerim. 

Arkadaşımın suallerine mütenazır olarak 
cevap vermeye başlıyacağım. 

Sual 1 — Son günlerde halkımızın, hakkı 
olan kok kömürünün tevziat programına göre 
80 gün sonra almakta olduğunun sebepleri ne
lerdir? 

Cevap 1. — Zonguldak'ta Sömikok Fabrikası 
mecburi revizyona alınmıştır. Karabük'te te
sis edilmiş olan ikinci kok fabrikasının faali
yetiyle sömikokun yeri doldurulmak mecburi
yeti hâsıl olmuş ve bu fabrikanın faaliyete geç-
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tiği tarihe göre kok teslim tarihleri ileriye alın
mıştır. Mamafih beklemeye tahammülü olmıyan 
vatandaşları soğukta bırakmamak maksadiyle 
Ankara ve İstanbul kömür depolarında taş kö
mürü ve linyit bulundurulacak ve istiyen vatan
daşlara bu kömürlerden verilecektir. 

Sual 2. — İstihsalin düşmesi ve halk ihti
yaçlarının ve hattâ sınai müesseselerin haliha
zır ve müstakbel ihtiyaçlarının sağlanması için 
ne gibi 'olağanüstü ve olağan tedbirler alınması 
derpiş edilmektedir%. 

Cevap 2. — İstihsalde 1951 yılına nazaran 
bir düşüklük bahis konusu değildir. Filhakika 
taş kömürü ve linyit istihsal ve sevk rakamları 
geçen sene ile mukayeseli olarak şöyledir : 

Taş kömüründe 
14.XII.1951 14.XU.1952 Fark 

Tüvenan 4.498.193 4.597.191 + 99.038 
Satılabilir 2.835.556 2.842.360+ 6.804 
Satılık 2.587.226 2.589.047 + 1.781 
İmrarat (11 aylık) 2.428.862 2.599.677 + 170.765 

0/50 Tüvenan 8.654 bunun % 60 i (5.190) to
nu satllalbilir kömürdür. 

Linyitte 
10X11.1951 10.XII.1952 Fark 

Tüvenan 939.715 997.711 + 57.996 
Satllalbilir 714.452 696.705 — 17.747 
İmrarat 646.675 663.178 + 16.503 

Ayrıca 90.300 ton muhtelif cins linyit stoku 
vardır. Satılabilir linyit istihsalinde görülen 
noksanlık bu yıl linyitlerimizin geçen seneye na
zaran daha iyi yıkanması dolayısiyle daha az 
küllü olmasından ileri gelmektedir ki, bu mem
leket iktisadiyatı bakımından bir 'kazançtır. 
Buna rağmen neticelerin parlak ve bizleri tat
min edici mahiyette olduğu iddia edilemez. 
Bugün yurdumuzun her tarafında ve her faa
liyet sahasında alman tedbirlerin neticesi ola
rak görülen büyük inkişaf dolayısiyle kömür 
istihlâki istihsal seviyesinin çok üstüne çıkmış 
ve bu sebeple piyasada bir kömür darlığı hisse
dilmeye başlanmıştır. Devlet Demiryollarının, 
Ticaret Filomuzun, Karabük Demir ve Çelik 
Fabrikalarımızın, çimento fabrikalarının kömür 
ihtiyaçlarının büyük çapta artmış olduğunu 
birer misal olarak zikredebilirim. Bunun kar

şısında bir taraftan kömür istihsalimizi im
kânlarımızın âzamisini kullanarak artırmak, 
bir taraftan da kömür istihlâkinden tasarruf 
sağlıyacak tedbirleri almak suretiyle önümüz-

1 deki yıllarda bu darlığı ortadan kaldırmaya 
çalışmaktayız. Ezcümle : 

Askere alınan kömür müstahsili mütehas
sıs ocak işçisinin temel eğitimini yaptıktan son
ra bakiye .hizmetini ocakta çalışarak tamam
laması sağlanmıştır. Bu mevzuda daha geniş 
tedbirler alınması düşünülmektedir. Ayrıca ka
lifiye kömür işçisini ocak civarında yerleştir
mek gayesiyle her yıl 1000 tane olmak üzere 
4 yılda 4000 ev yaptırılmasına karar verilmiş
tir. Havzada ocaklara yakın köylerdeki işçi
lerin her gün işe getirilip götürülmesi için bir 
yol şebekesi tesisi düşünülmektedir. 

Gerek Zonguldak'tan taş kömürünü, Kara
bük'ten koku, gerekse Garp Linyitleri bölgele
rinden istihsal edilecek linyitleri ihtiyaç için
de bulunan bölgelere sevk için gereken miktar
da vagon tahsisi hususunda Etibankla Devlet 
Demiryolları İdaresi anlaşmaya varmışlardır. 
Nakliyat bu anlaşma dairesinde cereyan etmek
tedir. 

Kok ve briket tozlarını kıymetlendirmek üze
re Ankara'da kurulmasına teşebbüs edilen bri
ket imalâthanesinin 1953 yılı sonbaharında fa
aliyete geçirilmesine gayret olunmaktadır. 

Erzurum'daki Kükürtlü ve Balkaya Linyit
lerinin hususi teşebbüs el ile faaliyete geçirilme
sini temine çalışılmaktadır. 

Azdavay kömür bölgesinde istikşafa ve şim
dilik mahallî ihtiyaçları karşılamaya matuf 
bir işletmenin etüd ve plânları hazırlanmakta
dır. Evsaf, fiyat, ve nakil imkânları müsait 
olan hususi müteşebbislere ait linyitlerdeki is
tihsalin teşviki mevzuu üzerinde de durulmak
tadır. 

Seyitömer'deki gibi linyitlerimizin kıymet
lendirilmesi ve ' bunlardan ev yakıtı olarak fay
dalanılmasını sağlamak maksadiyle büyük ka
pasiteli bir tesis kurarak bu linyitlerin bri
ket haline getirilmesi mevzuu üzerindeki 
çalışmalarımızın ikmali için tetkiklerimize hız 
verilmesi kararlaştırılmıştır. 

İstanbul'un Oatalağzı 'dan günde 590.000 
kwh. lik cereyan almaya başlaması ile her gün 
360 ton kömür tasarruf edilmektedir, 
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Devlet Demiryolları İdaresince şark bölge
lerinde taşkömürü yerine geniş mikyasta ham 
petrol kullanılmasını temin hazırlıkları ile uğ
raşılmaktadır. Bu husustaki mesainin Devlet 
Demiryolları İdaresine taallûk eden kısmı bi-
tirilince bu programın tatbiki gerçekleşecek ve 
mühim miktarda kömür tasarruf edilmiş ola
caktır. 

Ayrıca yeniden bölge santralleri tesisi, mev
cutlardan bâzilarmm tevsii mevzuları üzerinde 
de durulmaktadır. 

Sual 3. — Kok kömürü istihsal eden tesisle
rin tevsi edilmesine rağmen kömür buhranının 
hâsıl olması ve önceden gereken tedbirlerin alın
maması sebepleri nelerdir? 

Cevap 3. — Cevabı birinci maddede arzolım-
muştur. 

Sual 4. — Geçen yıl köttıür istihsalimizin faz
la olduğu ve başta Fransa olmak üzere yabancı 
ülkelere taş kömürü satıldığı, bu yıl ise kömür 
havzasında geçen yıllara nazaran istihsalde aza
lış olduğu aşikârdır. Bunun teknik, idari ve ti
cari sebeplerden hangisi ile izahı mümkündür? 

Cevap 4. — Bu sualin cevabını da ikinci sua
lin eevabını verirken arzettim. 

Sual 5. — İstihsalin azalmasında Etibank ve 
Ereğli Kömürleri İşletmesinin .zamanında tedbir 
almamak, ihzaratı ikmal etmemek ve bunlarla 
meşgul olmamaktan ileri gelen ihmal ve suiisti
maller var mıdır? Varsa müsebbip ve mesulleri 
hakkında idari, hukuki ve cezai ne gibi kovuştur
maya tevessül edilmiştir? 

Cevap 5. — İstihsal azalması bahis konusu 
olmadığına göre kimse hakkında bu sebepten do
layı bir* kovuşturma yapılmamıştır. 

Sual 6. — Direk temin ve tedarikinde, tahmil 
ve tahliye işlerinde bir sözlü sorumda belirttiğim 
üzere muayyen eşhasın himaye edilmesi, gayrika-
nuni tariklerle bunlara menfaat sağlanmasına 
âmil ve saik olan Ereğli Kömürleri İşletmesi Ge
nel Müdürünün mesuliyeti üzerinde niçin durul-
mamakta ve yerine daha ehil bir zatın getirilme
si düşünülmemektedir? 

Cevap 6. — Sorunun bu maddesindeki hâdi
seyi evvelce bu mevzua münhasır bir önerge do-
layısiyle arzetmiştim. Fakat bu münasebetle şu 
cihetleri bir kere daha kısaca açıklamakta fayda 
görmekteyim : 

Direk nakliye ve tahliye işlerinde muayyen 
eşhasın himayesi- suretiyle kendilerine gayrikanu-

! ni menfaat sağlanması bahis konusu değildir. Bu 
itibarla da kimsenin sorumluluğunu mucip bir 
hal yoktur. 

Mütaahhit Nazif Morova'nm ortaya çıkması 
vje kendisinden evvel bu işe talip olan deniz nak
liyecilerinin fiyatlarına nazaran % 15 kırmak 
suretiyle işi alması müesseseye en az 92 000 lira 
kazandırmıştır. Nazif Morova'nm bâzı esbap al
tında yerine getiremediği iş, aym fiyat ve şart
larla başka mütaâhhitlere yaptırılmış olduğun
dan bu yönden de işletmenin hiçbir zararı olma
mıştır. 

Geçen sene Nazif Morova'nm % 15 fiyat kır
ması sebebiyle 873 757,50 liraya başarılabilen 
nakliye işi için bu sene, başka talip zuhur etme
ni esi yüzünden öteden beri Tekel olarak bu işi 
yapan deniz nakliyecilerine 140 992,50 lira faz-
lasiyle 1 014 750 lira ödenmek zaruretinde ka-
lınmıştır. 

Sual 7. — Bu kere Zonguldak'ta Kozlu böl
gesinde vukubulan grizu patlamasında hâsıl olan 
zarar neden ibarettir? 

Bunun vukuu ile kömür istihsali halen ve 
istihsal programına göre âtiyen zarar görecek 
midir? Bu olayda zamanında tedbir alınmamasın
dan dolayı zarar vukuuna sebebiyet veremler hak
larında ne muamele yapılmıştır? 

Cevap 7. — Ereğli Kömürleri İşletmesinin 
Kozlu Bölgesindeki Uzun Mehmet Kuyusu 300 
katı ihzarat galerilerinden birinde grizu içtialile 
baslıyan yangın ve infilâktan ve yangının sön
dürülmesi için basılan sudan ileri gelen maddi 
zarar, işin durmasından mütevellit masraf ve ve
cibeler hariç olmak üzere, 200 000 lira civarında 
tahmin edilmiş bulunmaktadır. Bu aarar, galeri
deki bâzı tahkimat kasımlarının bozulmasından, 
galerideki tesisat ve teçhizatın hasarından ve ga
lerinin tavan ve duvarlarındaki bozukluklardan 
ileri gelmigtir. 

Mütaahhit firma ile akdedilmiş mukaveleye 
göre iş müddeti 4 semedir. Firmanın işe haşlama 
talihi 1 . VI . 1951 olarak teabit edilmiştir. İşin 
bitme tarihi de 1 . VI . 1955 tir. Hâdise dolayı-
siyle 24 . VIII . 1952 de duran - 800 katı ihzarat 
faaliyetine bu tarihten 3 ay sonra tekrar baş
lanmıştır. Bugünkü vaziyette, fevkalâde yeni hal
ler ve mücbir haşka sebeplerle karştlaşilmadığı 
takdirde, firmanm normal bir. mesai ile, geriye -
kalmış işlerini bu jnukavsle müddeti zarfında 
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ikmal ve bu 3 aylık gecikmeyi telâfi etmesi müm
kün görülmektedir. 

Yukardaki izahlardan anlaşılacağı üzere, hâ
dise kömür istihsal programında halen ve âtiyen 
bir değişiklik icabettirecek mahiyette görülme
mektedir. 

Fennî ihmal veya tedbirsizlik bulunup bu
lunmadığı hususunda Cumhuriyet Savcılığı tah-
kiklerino devam etmektedir. 

Sual 8. — Devlet zararı telâfi edilmiş midir? 
Cevap 8. — Kozlu Bölgesi - 300 katı ihzarat ga-

lerisindeki iştial, yangın ve su basılması neticesi 
vukua gelmiş zarar hakkında, müessese alâkadar 
firma ile temasta olup mevcut mukavelenin hü
kümlerine göre gereği ifa olunacaktır. 

Sual 9. — Kömür Havzasının; Marşhal Yar
dımı ve millî sermaye ile milyonlar sarfı ile kö
mür istihsalini artırmaya matuf gayretlerin se
mere vermemesi karşısında ne gibi tedbirler alın
maktadır 1 

Cevap 9. — Zonguldak Kömür Havzası kömür 
istihsalini ve sevkiyatmı artırmaya matuf ame-
najman plân ve programlarına göre inkişaf et
mekte olup derpiş edilmiş tesisiler ve ihzarat gün
den güne ilerlemekte ve istihsalin istenen gayeye 
varması için lüzumlu tedbir ve tertiplere tevessül 
olunmuş bulunmaktadır. Binaenaleyh bunların 
neticesi program dâhilinde istihsal artışının sağ
lanacağı gayet tabiî olup yapılan envestisman-
ların semere vermemesi gibi bir hal mevzuııbahis 
değildir. 

Sual 10. — Denizcilik Bankasının ve armatör
lerin işlettikleri gemilere yüksek derecede küllü 
kömür verilmekte olmasından şikâyet edilmekte 
ve gemiler bu sebepten rötar yapmakta olup bu 
hal Devlet Demiryollarında da vâkıdır. Ecnebi 
şirketlerin ocakları işlettikleri zamanda ancak 
% 7 den % -0 da zaruri hallerde - 11 küllü kö
mürlerin satışına müsaade verilirken bugün 
bundan çok yüksek derecede küllü kömür satı
şına müsamaha edilmesi sebebi edir?. 

Cevap 10. — Kömürlerdeki âzami kül nis
peti K/353 sayılı Koordinasyon Heyeti kararı
na müsteniden 30 . IV . 1948 tarihinde çıkarılan 
Bakanlık tebliği ile tesbit edilmiştir. Buna göre 
yıkanmış kömürlerdeki âzami kül nispeti °/0 14, 
tuvenanlar da ise % 25 tir. Bu nispetler vasa
t i olarak hiçbir zaman aşılmamaktadır. Ancak 
her zaman ve her devrede olduğu gibi halen 
de kömür müstahsili ile alıcısı müesseseler ara

sında kül farkından mütevellit bâzı ihtilâflar 
çıkmakta ve halledilmektedir. Bunu normal kar
şılamak lâzımdır. Eskiden istihsal mütaaddit 
küçük müstahsıllar ve şirketler eliyle yapılmak
ta idi. Bunlar o zaman daha ziyade kendi kâr
larını düşündükleri için ana damarlarda çalı
şıyor, külü fazla damarları ve damar kısımla
rını terkediyorlardı. Bu suretle kömürün ocak
tan daha az küllü çıkmasının mümkün olması
na mukabil millî servetin ehemmiyetli bir kıs
mı bir daha almamıyacak surette yer altında 
terkediliyordu. Bugün ise ne pahasına olursa 
olsun kömürün yer altında bırakılmamasma çalı
şılmakta ve bünyevi külü fazla dahi olsa kö
mür yer yüzüne çıkarılmaktadır. Az küllü kö
mür çıkarmak için ecnebi şirketler devrindeki 
çalışma sistemine dönülmesi asla düşünülme
miş ve düşünülmiyecektir. 

Sual 11. — Kok kömürü ülkemizde ancak 
birkaç mahdut şehre satışa arzdilmekte olup 
gerek kok ve gerekse linyitlerimizden Doğu ve 
Orta Anadolu halkı istifade edememektedir. Kö
mür Tevzi ve Satış Müessesemizin kömür satış 
işini bütün memlekete teşmil etmesi ve bu su
retle tarlaya atılması gereken gübrenin yakıl
masına müsamaha edilmesi elem verici olduğun
dan Hükümet bu iş üzerinde durmakta mıdır?. 

Cevap 11. — Gerek kok, gerekse linyit kö
mürlerimizin bütün memlekete teşmil edilmesi 
istihsal, yol, taşıt vasıtaları, yükleme ve boşalt
ma imkânları ile alâkalı bulunmaktadır. Bunun
la beraber bilhassa 1952 - 1953 teshin mevsimin
de şimdiye kadar kok kömüründen istifade et
miş bulunan Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Edir
ne, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Kay
seri, Konya, Kocaeli, Malatya, Niğde, Sivas, 
Samsun, Trabzon ve Yozgad illerinin bu sene
ye kadar olan tahsisleri yüzde yüz artırılmış 
ve 1952 - 1953 teshin mevsimine kadar kok kö
müründen hiç faydalanmamış bulunan Doğu il
lerimizden Ağrı ve Kars 'a da 500 - 1500 ton 
arasında yeniden bir tahsis yapılması sağlan
mıştır. önümüzdeki yıllarda da kok ve linyit 
kömüründe bir istihsal fazlalığı sağlandığı tak
dirde memleketin diğer kısımlarına da tahsis
ler yapılacağı tabiîdir. 

Sual 12. — Ormanlarımız çeşitli sebeplerle 
beraber bir taraftan da Anadolu'da kok, maden, 
linyit kömürü olmamasından yakıt ihtiyacını 
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gidermek üzere tarhip edilmektedir. Bunun ön
lenmesi derpiş edilmekte midir?. 

Cevap 12. — Bu mevzuda Bakanlığımıza dü
şen vazifeler yapılmaktadır. Bâzı linyit sahala
rı üzerinde aramalar yapılmakta olduğu gibi bir 
kısım malûm olan ve Etibankça işletilebilecek 
çapta bulunmıyan kükürtlü ve balkaya gibi 
linyitlerin hususi teşebbüsün faaliyetine arze-
dilmeleri cihatine gidilmektedir. 

Sual 13. — Linyit istihsal ve satış durumu 
nedir?. 

Cevap 13. — Bu rakamları ikinci sualin ce
vabında arzettim. 

Sual 14. — Linyitlerimizden kok istihsali için 
Almanya, Yugoslavya'nın bulduğu usullerden 
istifade edilmesi ve linyitlerimizin koklaştırıl-
ması için Teknik Üniversite ve kömür istihsal 
müesseselerimizin araştırmalarından istifade edil
mesi düşünülmekte midir? 

Cevap 14. — Bu mevzuda her türlü tetkik
ler yaptırılmakta ve linyitlerimizden ev yakıtı 
olarak faydalanma imkânları üzerindeki çalış
malar devam etmektedir. 

Sual 15. — Gerekirse Teknik Üniversitede 
araştırmalarda bulunmak üzere Etibank ve Dev
letçe ayrılacak tahsisat ile modern bir araştır
ma lâboratuvarı tesis edilmesi derpiş olunmakta 
mıdır? 

Cevap 15. — Yakıt araştırmaları yapacak bir 
lâboratuvar veya enstitüsünün kurulmasında da
ima bir fayda olacağı mütalâa edilmektedir. 

Sual 16. — Kütahya linyitlerimizden azot is
tihsali ve azotlu gübrelerin imali için devam eden 
çalışmaların neticesi neden ibarettir? 

Cevap 16. — Memleketimizin şiddetle ihtiya
cı bulunan azotlu gübre ve nitrik asit istihsali 
maksadiyle Kütahya bölgesinde bir azot sanayii 
kurulması derpiş edilmiştir. Bu işin teknik 
etüd ve hazırlıkları Makina ve Kimya Endüstri
si Kurumu ile tanınmış bir Alman firması ta
rafından yapılmaktadır. Ayrıca ikraz veya işti
rak şeklinde bu işe lüzumlu yabancı sermaye
nin teminine de teşebbüs olunmuştur. 

Sual 17. — Memleketimizde kömürlerimizden 
naylon imal ve istihsali için çalışmalara girişil
miş midir? 

. Cevap 17. — Naylon imal ve istihsali saha
sında da kömürlerimizden istifade edilebilmesi, 
naylon endüstrisinin istinat ettiği diğer muta
vassıt kimya endüstrilerinin inkişafına ve böyle 
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bir geniş endüstri sisteminin finansman imkân
larına vabeste bulunmaktadır. 

Sual 18. — Zonguldak havzasında yapılmak
ta olan lâvvarlann inşaat durumu neden iba
rettir? Bu kadar büyük gecikmeye sebebiyet ve
renler haklarında ne gibi muamele yapılmıştır? 

Cevap 18. — Zonguldak havzasında yaptırıl
makta olan lâvvarlann temelleri ikmal edilmek 
üzeredir. İngiltere'ye sipariş edilmiş olan lâv
varlann imalâtında, bu memlekette çekilen çe
lik sıkıntısı yüzünden bir gecikme olmuştur. 
Alâkadar firmaya çelik temini hususunda İngi
liz otoriteleri nezdindeki teşebbüslerimizden müs
pet netice alınmış, lâvvarlann imali için lüzum
lu çeliğe «üstün tercih» «süper - priority» mu-
amelesj yapılması temin edilmiş bulunmaktadır. 

Hali hazırda çelik ihtiyacı tamamiyle karşı
lanmış bulunmakta olup firma imalât üzerinde 
tam kapasite ile çalışmaktadır. 

Sual 19. — Müstakbel, fazla kömür istihsali 
takdirinde, memleket içinde kömür sevkiyatını 
aksatmadan yapmak üzere ne gibi tedbirler alın
mış ve vagon temin edilmiş veya Devlet Demir
yolları İdaresiyle bu hususta müşterek bir prog
ram yapılmış ve anlaşma vukubulmuş mudur? 

Cevap 19. — Gerek Garb linyitleri ve gerek
se Ereğli Kömür İşletmeleri her yıl istihsal ede
rek satışa arzedeceği kömürlerin denizden ve 
karadan .sevkiyatını temin etmek için gerek ar
matörlerle ve gerekse Devlet Demiryollan ile te
maslar yapılmakta ve sevkiyat işlerinin mevcut 
taşıma imkânları nispetinde tahakkuk ettirilme
sine çalışılmaktadır. 

îlerki yıllarda muhtemel fazla istihsalin ta
şınmasına mütedair vagon temini hususunda Hü
kümetimizce gerekli tedbirler alınmak üzeredir. 

BAŞKAN — Abdürrahman Boyacıgiller. 
ABDÜRRAHMAN BOYOCIGÎLLER (Zon

guldak) — Arkadaşlar, bir noktaya işaret ede
ceğim. Bir soru içinde 19 soru soruyorum. Bu
nun sebebi, ,sık sık sorularla huzurunuzu işgal 
etmemek ve alâkadarların ıttılaına Bakanların 
vereceği cevabı ulaştırmaktır. 

Bu cevaplarından dolayı Sayın Bakana te
şekkür ediyorum. Hakikaten çok objektif ve 
esaslı tetkikat yapmışlar ve izahat verdiler. 
Cevapları beni tatmin etmiştir. Ancak bir nok
ta üzerinde duracağım. O da, direk meselesidir. 
Direk meselesinde arkadaşımızın üzerinde dur
duğu nokta, müessesıenin kazançlı çıkmış olma-
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sidir. Bendenizin üzerinde durduğum cihet ise 
tamamen hukuki bir sebeptir. Bu hâdisede müc
bir sebep yoktur. "Vaktinde .direk veremayen mü-
taahhidin mukavelenamesi feshedilir ve temi
natı irat kaydedilir. Bundan doğacak zararların 
tazmini de ayrıca mütaahhitten talep olunur ki, 
bu para da 200 bin lira raddesindedir. Benim 
bütün istinat ettiğim nokta, burasıdır. Arkada
şımız, müesseseye kazanç temin ettiğinden do
layı müteahhidin himaye edildiğini beyan edi
yor. 

Bendeniz bu mütaahhit arkadaşın hizmetini 
takdir etmiyeceklerden değilim. Çünkü kendisi, 
benim de arkadaşımdır. Fakat arkadaşlığı bir 
tarafa bırakıyorum. Meseleyi, yalnız hukuki 
cepheden mütalâa ediyorum. Müessese; bu mev
zuda, hukuki vazifesini yapmamıştır. Bu arka
daşı, hususi bir muameleye mazhar kılmıştır. 
Bu arkadaşın ziyan etmemesinden, hiösen elbet 
ben de memnun olurum. Fakat hukukan böyle 
düşünmüyorum. 

Sonra arkadaşlar; Havza, Marşal Yardımı, 
Etibank kanaliyle yapılan muazzam yardımlar 
nispetinde kömür istihsal edememiştir^ istihsali, 
bizi memnun edecek durumda değildiir. Tefer
ruata girmek istemiyorum, esasen vakit de geç
miştir. Bu konu, büyük konu olmasına rağmen 
huzurunuzu taciz etmek istemem. Kendileri, 
Bakanlığa geldikten sonra tedbir atmışlardır. 
Teşekkür ederim. Aldıkları tedbirler, inşaallah 
Havzanın durumunu ıslah eder. Fakat benim 
şahsi kanaatim, Umum Müdürün, bu ak saçlı 
zatın, kendisi benim de ağabeyimdir, bu zatın 
bu işi yürütmesine imkân yoktur. Bu işi yürü
temez, aklı ermez. Yeni bir umum müdürle bu 
havzanın ıslah edilmesi kanaatindeyim. 

Kimseye şahsi iğbirarım yoktur. Fakat bu
günün teknik vasıtalarının tekâmüHtnü takip 
ve havzanın elektro- teknik amenajman plânı
nı tahakkuk ettirmek, bu zatın yapacağı bir iş 
değildir. Bu itibarla istihsali artunalak ne onu 
devam ettirmek, ücretlerin artırılması ile olur, 
Bugün Havza'da maden işçisine az ücreti veril
mektedir. ikincisi; 3 kazmacıya T - 8 muavin 
arkadaş verilmektedir. Halbuki 7 - 8 kazmacı
ya mukabil 3 tane muavin verilmesi] lâatmdır. 
Arkadaşlar, bunlar benim fikirlerim değildir. 
Demokrat Partiye mensup mütehassıs bir ma
den mühendisi arkadaşımın mufassal rapo
rundan alınmış fikirlerdir. Bendeniz yetişemedi-
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ğim için bu raporu aynen alıp getiremedim. Mak
sadım, bunu ortaya koymak ve millî servetimiz 
olan kömür istihsalinin bir an evvel artırılması
nı sağlamaktır. Fakat bugünkü -çalışma tarzı 
ve zihniyetiyle bu istihsalin katiyen artmıyaca-
ğına da işaret etmek isterim. Millî servetimizin 
başında gelen kömürün, yapılan büyük mas
raflar ve fedakârlıklar karşısında lâzımgeldiği 
tempoda istihsalinin artırılmasına işaret etmek 
içindi : (O raporu Bakana verin sesleri) Vere
ceğim... Muhterem arkadaşlar, Sayın Bakan ga
yet güzel bir noktaya temas ettiler. Havzada 
kömürü kalifiye işçi çıkarır. Havzada kalifiye 
işçiyi yetiştirmek ve yerleştirmek için ne Halk 
Partisi zamanında ne de şimdi, müspet hiçbir 
tedbir alınmamıştır. İnşaallah bundan sonra 
Havzanın mesken dâvasını hallederler, ücret 

•meselesini hallederler. Asgari ücret tâyin ve tes-
bitine dair olan ve Çalışma Bakanlığı tarafın
dan çıkarılmış olan Talimatnameyi Havzada 
tatbik ederek, askerlerin orada barındırılması 
ve amelenin ihtiyacını gidermek için başka ted
bir almaya lüzum kalmaz. Bugün Havzada işçi 
çalışmıyor diye gösteriyorlar, benim kanaati
me göre iş aramak için Karadeniz sahillerinden 
gelen vatandaşlar Kömür Müessesesine girmek 
istiyorlar, onlara iş yoktur diye cevap veriyor
lar, bu ciheti Zonguldaklı arkadaşlar bilirler. 

Sonra arkadaşlar; bir kül kömür işi vardır, 
Bakan arkadaşımız bunu kabul ediyorlar. Dört 
milyon beş yüz bin tondur, Tuvönan kömü
ründen çıkan ve satılabilen kömür miktarı iki 
milyon küsur bin tondur. 

• Rutubet miktarı yüzde bir, yüzde iki fazla 
olursa, diğer kömüre nazaran, kaç ton fark eder, 
100 - 150 bin ton. Bu, gerek kömürün rutubetli 
olarak nakli gerekse kül miktarının çokluğu do-
layısiyle daha çok İstanbul'da sınai müessese
lerini elektrik fabrikalarını zarara duçar etmek
tedir. Arkadaşımızın temas ettiği gibi bütün 
müesseseler, gözlerini açmışlardır. Sulu ve kül
lü kömür almamak istemektedirler. Ve bu ihti
lâfları hal yoluna gitmişlerdir. 

Bunun haricinde, bendeniz Zonguldaklı bir 
arkadaşımdan duydum, tartılarda müesseseler 
aleyhine tecelli eden bir durum vardır. Çünkü 
kömür tartıldıktan sonra vagona giriyor, .ba
şında satmalan müessese yok. Kömür bu suret
le müesseseye devrediliyor. Onlar kömürü nak
lediyorlar. Fakat tartı sırasında kimse bulun-
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muyor. Böyle hatalar oluyor. Sanayi erbabının I 
lehine tecelli eden bir durum. Sayın Bakanın 
nazarı dikkatini celbediyorum. 

Arkadaşlar, şunu arzedeyim, Sayın Bakan
dan önce bu Bakanlığa gelmiş olan zevat Fran
sa'ya 150 bin ton kömür satılması için anıenaj-
man plânlarının çok güzel tatbik edildiğini, 
persdnelin çok iyi çalıştığını delil olarak arzet-
tiler. Halbuki gördük ki tedbir almamanın do
ğurduğu aksaklıklar, büyük olmaktadır. Ni
tekim kok fabrikasının bir tanesinin revizyona 
tâbi tutulması, kömür tevzi işini aksatmıştır. 
Allaha ço*k şükür bu sene kış şiddetli geçme
mektedir, yoksa Ankara, İstanbul gibi büyük 
şehirlerimizde kömürsüz kalan vatandaş 8 0 - 9 0 
gün nasnî beMiyebilirdi? 

Arkadaşlar, sanayi gelişmektedir; gerek 
hususi sanayi ve gerekse Devlet sanayii mev-
zuubahis tedbirler sayesinde Türkiye 'nin sana
yii gelişme imkânları bulmaktadır. Elbetteki 
metalürjide kullanılan kok kömürü kullanıla
caktır. Fakat dünyanın hiçbir yerinde kok kö
mürü evlerin ısıtılmasında kullanılmaz, linyit 
kullanılır. Biz linyitleri satamıyorduk, şimdi 
satılır hale geldi, bunun sebebi linyitlerin yı
kanmasıdır. Vakaa bu yüzden biraz istihsal aza
lıyor ama kullanılır hale gelir. Fakp.t bu kö
mür fiyatı dl'e diğer kok kömürlerinin fiyat fark
larının mukayese edilerek bir ayarlama yapıl
ması lâzımdır. 

'Bu suretle linyiti, kok linyite çevireceğiz 
ve Yugoslavlarla, Almanlarla anlaşırsak bu 
suretle linyitler de değerlendirilmiş olur. I 

Üçüncü nokta; naylon sanayiidir. Milyon
larca lira dövize malolan naylon ipliği ithal edi
yoruz. Biz bu suali iki bakımdan sorduk; Hü
kümet önayak olacaktır. Teşvik etmek, husu
si sanayii teşvik etmek kendilerine racidir. 
Devletin elinde kömür bulunduğuna göre bu 
sanayii organize etmek Devlete aittir. istikbal
de kimya sanayiimizi kurduğumuz takdirde kö
mür en kıymetli metaımız olacaktır. Bunun 
için kömür satmıyalım. Başka maddeler sata
lım. Nitekim zahire, maden satıyoruz. Hulâ
sa şunu arzediyorum; bendenizin bütün gayem, 
seçim çevreme taallûk eden mevzuları ve son 
günlerdeki kömür sıkıntısını ortaya koymak ve J 
efkârı umumiyenin aydınlanması hususunda 
sayın Bakanı konuşturmaktır. Kendilerine te
şekkür ederim. | 
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BAŞKAN — İşletmeler Bakanı. 
İŞLETMELER BAKANI SITKI YIRCALI 

(Balıkesir) — Efendim, sabrınızı suiistimal et
tim. Af finizi dilerim, yalnız bir iki noktaya do
kunarak sözlerimi bitireceğim. 

Direk meselesinde tekrar edildiği veçhile mü
essesenin tek santim zararı yoktur. Kaldı ki ben. 
geçen defa burada tekrar edildiği zaman ve ha
kikaten birtakım dedikodular üzerine teftiş he
yeti başkanı ile Etibank Hukuk Müşavirine müş
tereken meseleyi tetkik ettirdim. Aldığım netice, 
en küçük bir şüpheyi mucip olacak şekilde her 
hangi gayrikanuni bir durum mevcut değildir. 

İkinci nokta; satışlarımız arasında fark var
dır, diyorlar. Satışlarımız fobtur. Ve daima mü
essesenin bir mümessili bulunmaktadır. Kaldı ki 
teslim olunan armatörlerce ayrıca tartılmaktadır. 
Çünkü ufak tefek vâki olan ihtilâflar dışında bir 
ihtilâfın çoğaldığına veya arttığına katiyen şa
hit olmuş değilim. Böyle bir mesele de yoktur. 
Amenajman meselesi normal olarak yürümekte
dir. Bunlar büyük envestisman meseleleridir, ne
ticelerini belki üç dört sene sonra gösterecekler
dir. Yine başka bir sual münasebetiyle arzettim, 
bunların mühim bir kısmı tesisat olarak kurul
mamıştır. 

Fiyat meselesinde haikkaten haklıdırlar. Biz 
fiyat politikasını muayyen nispetler dâhilinde 
ele almadığımız takdirde briket olarak imal ede
ceğimiz mal, hiçbir zaman daha ucuza mal olmı-
yacağı için piyasada elbetteki kok kömürünün 
yanında revaç bulmıyacaktır. Fakat tesislerimiz 
üzerinde fennî tetkikat yapıp da katî neticeler 
aldıktan sonra elbetteki bu kadar kıymetli taş 
ve kok kömürü yanında diğerlerini satmak işi de 
bir fiyat meselesidir. O zaman ele almak mecbu
riyetinde kalacağız. 

BAŞKAN — Abdürrahman Boyacıgiller. 
ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon

guldak) — Arkadaşlar, bir noktayı söylemek 
için çıktım. Zaten Bakanla birbirimize uymıyan 
nokta da burasıdır. Bendeniz, müessese zarar
dan kurtulmak için şu yola tevessül etmiştir. 
kazanç hususunda durmadım. Münhasıran şu 
noktada duruyorum. Mütaahhit mukavelenin 
feshi icabettiğine göre, Ereğli İşletmesinin ve 
diğer hukuk müşavirlerinin tanzim ettikleri 
protokol vardır, üç hukuk müşaviri diyorlar ki, 
mütaahhidin mücbir sebep karşısında mukavele-
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sini feshetm'ek ve bunun karşısında da temina
tını irat kaydetmek, şartı cezai almak ve bun
dan doğacak zararlardan dolayı da hukuk mah
kemesine dâva açmak. Benim üzerinde durdu
ğum budur. Bendeniz Devlet İktisadi Te
şekküllerinde hususi muameleye nihayet veril
mesini bilhassa rica ediyorum. Kim olursa ol
sun, nihayet vereceğiz arkadaşlar. 

Mücbir sebep yoktur bu hâdisede. Arzetti-
ğim gibi, mütaahhit girmiş, karşısında Motor
cular Birliği toplanıp rekabet etmişler. Giren 
Nazif Morova arkadaşımız ve onunla birlikte 
»ermaye koyarak bu işe girenler, bu işe Motor-
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cular Birliği girmediği takdirde bu nakliyatın 
yapılamıyacağını bilmeleri lâzımdı. Ve nitekim 
bundan da Motorcular Birliği zarar etmiştir. 
Eğer yeniden ihale mevzuubahis olsa idi yine 
Motorcular Birliği girecekti. Şunu arzedeyim ki, 
senelerden beri havzada direk tahmil ve nakil 
işine çeşitli firmalar girmişlerdir. Hâdisede 
mücbir sebep yoktur. Böyle olduğu halde şey 
verilmiştir. Mesele bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Vakit gecikmiştir. 17 . 12 Çar
şamba günü saat 15 te toplanmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanış saati : 19,15 

mmm 

H - - YAZILI SORULAR 

1. — Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'un, 
Buldan İlçesinin Baharlar Köyünden imeceye 
çağırılan yirmi beş vatandaştan on üçünün ihti
yar heyetince para cezasına çarptırılmasının se
bep ve mahiyetine dair sorusuna İçişleri Bakanı 
Etem Menderes'in yazılı cevabı (6/649) 

Yüksek Başkanlığa 

Buldan İlçesinin Baharlar Köyünden imece
ye çağırılan 25 vatandaşta 13 ünün C. H. P. ye, 
12 sinin D. P. ye mensup olduğu, bunlardan C. 
H. P. liler mazeret beyan ettikleri halde ihtiyar 
kurulunca 10 ar lira para cezasına çarpıldıkla
rı, buna mukabil mazeret beyan etmiyen ve iti
razda bulunnnyan 12 D. P. ye mensup köylü va
tandaşların cezalarının kaldırıldıkları öğrenil
miştir. 

İhtiyar heyeti D. P. ye mensuptur. Hâdise
nin mahiyeti nedir? Vazifesini kötüye kullanan, 
kanunları eşit olarak tatbik etmiyen muhtar ve 
ihtiyar heyeti hakkında kanuni bir işlem yapıl
mış mıdır? 

İçişleri Bakanlığınca yazılı olarak cevaplan-
dırılraasını arz ve rica ederim. 

Cezaya çarpılan C. H. P., cezalan affedilen 
D. P. ye mensup vatandaşların isimlerini göste
rir cetvel ilişiktir.. 

Saygılarımla. 
Trabzon Milletvekili 

Hamdi Orhön 

O. H. P. den olup da onar lira para cezası alman 
vatandaşlar 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

Adı ve Soyadı 

Mustafa Çarpıcı 
Ahmet Uyanık 
Ahmet Açık 
Halil İbrahim Cesur 
İbrahim Gacar 
Durmuş Uyzal 
Ali Sayın 
Alipaşa Türkmen 
Mehmet Gezekçi 
Ahmet Sayın 
Habip Kaya 
İbrahim Erden 
Hasan Durukan 

Köyü 

Baharlar Köyü 

Demokrat Partiden olup da cezaları 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

ların listesi 
Ömer Kuru 
Hüseyin Kum 
İbrahim Kuru 
Duran Yoluk 
Hüseyin özcan 
İbrahim Usta 
Mustafa Cesur 
Ahmet Kara/baş 
Mehmet Uyanık 
Ali Saraç 
Hüseyin Kasap 
Mustafa Kıllı 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

kaldınlan-

Baharlar Köyü 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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B : 17 15.: 
T. C. 

İçişleri Bakanlığı 
M. î. G. M. 
3. ü. B. H. 

Sayı : 632 - 615, - 16/23276 

Trabzon Milletvekili Haindi 
Orhun'un yazılı soru öner
gesi hakkında 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
28 . IV . 1952 gün ve Genel Kâtip Kanunlar 

Müdürlüğü 6 - 649/3510 - 7594 sayılı buyruk
ları karşılığıdır. 

Buldan İlçesinin Baharlar Köyünde imeceye 
«ağırdan 25 vatandaştan 13 ünün mazeret beyan 
ettikleri halde köy ihtiyar meclisince para ceza
sına çarptırıldıkları, 12 sinin mazeret beyan et
medikleri ve itirazda bulunmadıkları halde ce
zalarının kaldırıldığından bu suretle vazifelerini 
kötüye kullanan ve bun lan eşit olarak tatbik et-
miyen bu köy muhtar ve ihtiyar meclisi hakkın
da ne gibi bir kanuni işlem yapıldığına dair Trab
zon Mietvekili Hamdi Orhon tarafından Yüksek 

6. — SUNUKLAR 

1. — Pasinler'in Kurune, Hins, Kalbulas ve 
Serçeboğazı köyleri adma Behçet İstanbullu'-
nun; ıbu havalide vukubulan zelzele âfetini mü-
ta&kıp bu civar halkının iskânı hususunda ya-

. 1902 O : 2 
Başkanlığınıza verilen yazılı soru önergesi üze
rine keyfiyet Denizli Valiliğince inceletötirllarek 
bu hususa dair alman yazıda : 

Baharlar köyünde köy yollarının onan mı 
maksadiyle ihtiyar meclisince mükelleflerin üue-
ceye davet edildikleri, ancak imece hakkında 
alınan kararların ve tatbikatının mevzuata uy
gun şekilde tertiplenmediği ve müsbit evraka is
tinat etitirilmıediği; Ezcümle davete icabet etmi-" 
yenlerin durumu bir zabıtla tesbit edilmediği ve 
imece davetine icabet etmiyen 25 mükellefin ma
zeretlerini ihtiyar meclisine bildirmedifeleri hal
de bunlardan yalnız 13 ü hakkında ceza tâyin 
ve tahsil edildiği anlaşılmakla adı ge<?en köy 
muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri hakkında yapı
lan tahkikat üzerine ilce idare kurulunca T. C 
Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine tevfi
kan lüzumu muhakeme kararı verildiği bildiril
miştir, 

Keyfiyeti saygı ile arzederim. 
16 , XII . 1952 • 
İçişleri Bakanı 
E. Menderes 

VE TELGRAFLAR 

I pılan değerli ve isabetli yardımlardan dolayı, 
Büyük Millet Mecisine, Hükümete ve bilûmum 
vatandaşlara minnet ve şükran duygularını bil
diren mektubu. 

...>. 



T. B. M. M. Ba$m*vi 


