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1. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Balıkesir Mebusu Sıtkı Yırcalı'nın, Memu
rin Kanununun 3335 sayılı Kanunla değiştiri
len 85 nci maddesinin son fıkrasının kaldırıl
ması hakkındaki kanun teklifi ile 

Zonguldak Mebusu Suat Başol ve 4 arkada
şının, madenlerden yapılacak ihracatta öden
mekte olan nispî resimlerin Gelir ve Kurum
lar vergilerinden mahsubu hakkındaki kanun 
teklifi, talepleri üzerine geri verildi. 

Maliye Vekili Hasan Polatkan, iştirak et
miş bulunduğu Avrupa İktisadi İş Birliği Teş
kilâtı Vekiller Konseyi Toplantısında cereyan 
eden müzakere ve alınan kararlar hakkında 
izahat verdi. 

Gündemde bulunan kanun teklif ve lâyiha
larının sorulardan önee görüşülmesi hakkında
ki önergeler, kabul olundu. 

Konya Mebusu Hidayet Aydıner'in, gün

demde bulunan kanun teklif ve lâyihalariyle 
soruların bir an evvel görüşülüp intaç edilebil
mesi için Perşembe günleri de toplanılması* hak
kındaki önergesi kabul olundu. 

Millî Korunma Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine dair kanun tekliflerinin 
muvakkat birinci maddesinin birinci fıkrası 
dikkate alman önerge ite birlikte Bütçe Ko
misyonuna verildi. 

İkinci fıkranın (a) bendi kabul edildi. 
9 . IV . 1953 Perşembe günü saat 15 te top

lanılmak üzere Birleşime son verildi. 
Reisvekili Kâtip 

Kayseri Mebusu Gazianteb Mebusu 
F. Apaydın A. Ocak 

Kâtip 
İstanbul Mebusu 

F. Tekü 

Somlar 

Sözlü sorular 
Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'nin, Ban

dırma Uçaksavar Alayı Kumandanı hakkında 
vâki sikâye'tlerm doğru olup olmadığına dair 
sözlü soru önergesi. Millî Savunma Vekâletine 
gönderilmiştir. (6/1010) 

Zonguldak Mebusu Abdürrahnıan Boyaeı-
giller'dn, merkez valiliği kadrosu ile halen bu 
vazifede kullanılanlarm sayısına ve Emniyet 
Genel Müdürlüğünün vekâleten idare edilmesi
nin sebebine dair sözlü soru önergesi, İçişleri 
Vekâletine gönderilmiştir. (6/1011) 

Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, Kars'ın ikti
sadi kalkınması dçin hazırlanmış bir program 
mevcut olup olmadığına, mevcut değilse ne za
man hazırlanıp tatbik edileceğine dair sözlü 
soru önergesi, Başvekâlete gönderilmiştir. 
(6/1012) 

Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, Kars' ta hü
küm süren şiddetli ve devamlı kış sebebiyle 
hayvanların beslenmesini temin için ne gibd ted
birler düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesi, 
Başvekâlete gönderilmiştir. (6/1013) 

Ankara Mebusu Fuad Seyhun'un, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde tatbik olunan işçi ücret 
sistemine, Makine Kimya Kurumunda yeni üc
ret sistemi ihzar olunurken emsal müesseseler

den mütalâa alınıp alınmadığına ve bir iş ye
rinde muhtelif ücret sistemleri tatbikinin doğ
ru olup olmadığına dair sözlü soru önengesi, Ça
lışma ve İşletmeler vekâletlerine gönderilmiş
tir. (6/1014) 

Yazılı sorular 
Konya Mebusu Sıtkı Salim Burçak'm, Has--

talik ve Analık Sigortası Kanununa tâbi olarak 
1952 senesinde en yüksek ve en az prim ödiyen 
sigortalıların bir sene zarfında ödedikleri prim ye
kûnuna ve prim ödiyemediklerinden sigortadan is
tifade edemiyecek durumda bulunanların mikta
rımı, dair yazılı soru önergesi, Çalışma Vekâle
tine gönderilmiştir. (6/1006) 

Sinob Mebusu Server Somuncuoğlu'nun, is
tanbul'da Beşiktaş Abbasağa Mahallesinde otu
ran Burhan Karadayı'nm, İstanbul Emniyet 
Teşkilâtınca dövüldüğünün doğru olup olmadı
ğına ve bu hususta İstanbul Cumhuriyet Müd
deiumumiliğine vâki şikâyet üzerine ne muame
le yapıldığına dair yazılı soru önergesi, Adalet 
Vekâletine gönderilmiştir. (6/1007) 

Burdur Mebusu Mehmet Özbey'in, tabanca 
taşıyanlardan ağır vergiler alınması veya taban
canın tamamen yasak edilmesi ve sivri uçlu bı
çak taşıyanların cezalarının artırılması hıısu-

282 



B : 65 9.4.1953 O : 1 
sunda ne düşünüldüğüne dair yazılı soru öner
gesi, İçişleri Vekâletine gönderilmiştir. (6/1008) 

Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, Çanakka
le'de Nara Feneri önünde Dumlupınar denizaltı 

Tezkereler I 
1. — Basın meslekinde çalışanlarla çalıştı- | 

ranlar arasındaki münasebetlerin tanzimi hak-
kındaki Kanunun 4 ncü maddesiyle geçici 1 nci j 
madd'esjnin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi | 
(3/464) (Çalışma Komisyonuna); 

2. — Diyarbakır Mebusu Kâmil Tayşı'nın 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi (3/465) (Anayasa ve Adalet J 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyona); 

3. — Samsun Mebusu Hasan Fehmi Ustaoğ-
lu'nun teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi (3/466) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma 
Komisyona); 

4. — Umumi Hıf zıssıhha Kanununun 209 
ncu maddesindeki (İkamet) kelimesinin tefsi- | 

1. — Devlet Vekili Muammer Alakant, Miltö 
Eğitim Vekili Tevfik İleri ve Çalışma Vekili Sa-
met Ağaoğlu'nun istifa ettiklerine dair Riyaseti-
cumhur tezkeresi (3/462) 

REİS — Riyasetieumihur tezkereleri vardır, 
onları okutacağım. 

gemisinin batması ile neticelenen deniz kaza
sında bir ihmal veya kasdm mevcut olup; olma
dığına dair yazılı soru önergesi, Millî Savunma 
Vekâletine gönderilmiştir. (6/1009) 

tLBN KAĞITLAR 

rine dair Başvekâlet tezkeresi (3/467) (Sağlık 
ve Sosyal Yardım, İçişleri, Adalet, Dışişleri ve 
Ekonomi komisyonlarına); 

5. — Zonguldak Mebusu Bifat Sivişoğlu'nun 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi (3/468) (Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyona); 

Raporlar 
6. — Kastamonu Vilâyetine bağlı Kargı Ka

zasının Çorum Vilâyetine bağlanması hakkında 
kanun lâyihası ve İçişleri ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/363) (Gündeme); 

7. — Memur meskenleri inşası hakkındaki 
4626 sayılı Kanuna ek kanun lâyihası ve Bayın
dırlık ve Bütçe komisyonları raporları (1/347) 
(Gündeme). 

Ankara, 8 Nisan 1953 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Devlet VekiM Muammer Alakant, Millî Eği

tim Vekili Tevfik İleri ve Çalışma Vekili Samet 
Ağaoğlu'nun istifalarının kabul edilmiş olduğu
nu saygı ile arzederim. 

Reisicumhur 
C. Bayar 

2. — HAVALE El 

»m<i 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati: 15,05 

REİS — Reisvekili Fikri Apaydın 
KÂTtPLER : Fttruzan Tekil (İstanbul), AH Ocak (Gazianteb). 

3. — YOKLAMA 

BEİS — Yoklama yapılacaktır efendim. 
(Afyon Karahisar seçim bölgesinden Deniz

liye kadar yoklama yapıldı.) 
BEİS — Çokluk vardır, oturumu açıyorum. 

4. — BAŞKANUK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 
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REİS 

B : 65 9 .4 
Ittılaınıza arzediUniştar efendim. 

1953 O : 1 

2. — Açık bulunan Devlet vekilliklerine Bur
dur Mebusu Fethi Çelikba§ ile Ağrı Mebusu Ce
lâl Yardımcı'nm, Millî Eğitim Vekilliğine Erzu
rum Mebusu Rıfkı Salim Burçak'm, Gümrük ve 
Tekel Vekilliğine Çanakkale Mebusu Emin Ka
lafat'm ve Çalışma Vekilliğine de Giresun Me
busu Hayrettin Erkmen'in tâyin edildiklerine 
dair Riyaseticumhur tezkeresi (3/470) 

Ankara, 8 Nitsan 1953 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Açık hulunan Devlet vekilliklerine Burdur 

Mebusu Fethi Çelikbaş ile Ağrı Mebusu Celâl 
Yardımcı'nm, Millî Eğitim Vekilliğine Erzurum 
Melbusu Rıfkı Salim Burçak'm, Gümrük ve Te
kel Vekilliğine Çanakkale Mebusu Emin Kala
fat 'm ve Çalışma Vekilliğine de Giresun Mebu
su Hayrettin Erkmen'in tâyinlerinin, Başveki
lin teklifi üzerine muvafık görülmüş olduğunu 
saygı ile arzederim. 

Reisicumhur 
C. Bayar 

REİS — Ittılaınıza arzedilmiştir efendim. 

3. — Bursa Mebusu Halil Ayan ile Tekirdağ 
Mebusu Yusuf Ziya Tuntaş'ın öldüklerine dair 
Başvekâlet tezkeresi (3/463) 

8 . IV . 1953 
Büyük Millet MecMisi Yüksek Reisliğine 

Bursa Mebusu Halil Ayam'm, 15 . I I .1953 ve 
Tekirdağ Mebusu Yusuf Ziya Tumtaş'm, 16. I I . 
1953 tarihlerinde öldükfleri, İçişleri Vekâletin* 
den alıoıan 27 . I I I . 1953 tarih ve 23302 - 64/3193 
sayılı tezkerede bildirilmiştir. 

Teessürle arzederim. (Başvekîü 
A. Menderes 

REİS — Aîikadaşlarımızifli hâtırallarını ihya-
en Yüksek Meclisi üki dakika ihtiram duruşuna 
davet ediyorum. 

(ÎM dakika ayakta ihtiiratrn duruşu yapıldı.) 

4. —- Niğde Mebusu Necip Bilge'nin, Bakan
lıkların Kuruluşu ve Bakanların Görev ve So
rumları hakkında kanun teklifine dair Anayasa 
ve Geçici Adalet komisyonları raporları (2/360) 

5 . 1 . 1953 
Yüksek Başkanlığa 

Niğ<ie Milletvekili Necip Bilge'nin, Bakan

lıkların kuruluşu ve Bakanların görev ve yetki
leri hakkındaki kanun teklifi komisyonumuza 
havale edilmekle teklif sahibi hazır olduğu hal
de incelendi. 

Komisyonumuzun iştigal mevzuları, Anaya
sa ve İçtüzüğe taallûk eden hususlar ile yine 
içtüzükte tasrih edilen Meclis Umumi Heyeti
nin havale edeceği hususlara münhasır olması 
itibariyle bu teklifi tetkik etmenin salâhiyeti
miz dışında olduğuna ve havalesi gereğince 
teklifin Adalet Komisyonuna tevdiine ekseri
yetle karar verilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Anayasa Ko. Bşk. Sözcü 

Manisa Diyarbakır 
Komisyonun ekseriyet P. Alpiskender 

kararına muhalifim 
F. L. Karaosmanoğlu 

Kâtip 
Konya Ankara Ankara 

T. Kozbek R. Eren O. Soydan 
Erzurum İzmir Manisa 
M. Yazıcı M. Erener R. Ş. İnce 

Manisa Sivas Tekirdağ 
M. Tümay R. Öçten . 1. H. Akyüz 

Komisyonun ekseriyet kararma muhalifiz 
Manisa Afyon K. 

F. L. Karaosmanoğlu K. Özçoban 
İzmir İzmir Konya 

A. Başman H. E. Adıvar R. Alabay 

REİS — Geçici Adalet Komisyonu raporu
nu da okutuyorum: 

8 . IV . 1953 
Yüksek Reisliğe 

Niğde Mebusu Necip Bilge'nin, Bakanlık
ların Kuruluşu ve Bakanların Görev ve Sorum
ları hakkmdaki kanun teklifi üzerine Anaya
sa Komisyonunca tanzim olunan 5 .1 .1953 ta
rihli rapor geçici olarak kurulmuş bulunan ko
misyonumuza tevdi edildiğinden teklif ve ra
por okundu. 

Teşkilâtı Esasiye Komisyonunca tanzim 
olunan raporda, teklifin Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 47 nci maddesi sarahatine uygun bu
lunduğu kabul edildiği gösterilmiştir. Buna 
rağmen Teşkilâtı Esasiye Komisyonunun işti
gal mevzuunun Teşkilâtı Esasiye Kanunu ve 
İçtüzüğe ait mevzuatın tadil ve tedvinine ve 
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yine İçtüzükte tavzih edilen Meclis Umumi 
Heyetinin havale edeceği keyfiyetlerin tetki-
krna münhasır olacağı zikredilerek bu teklifin 
tetkikinin Teşkilâtı Esasiye Komisyonunun sa
lâhiyeti dışında olduğu neticesine varılmıştır. 

Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 31 nci mad
desini takip eden 44 mcü maddesinde Başveki
lin Cumhur Reisi tarafından Meclis azaları ara
sından tâyin edileceğini, diğer vekillerin Baş
vekil tarafından yine Meclis azaları arasından 
seçilip Reisicumhur tarafından tasdikından 
sonra Meclise sunulacağını, 46 nci maddesin
de de Vekiller Heyetinin Hükümetin umumi 
politikasından birlikte mesul olacakları, 47 nci 
maddesinde de vekillerin vazife ve mesuliyet
lerinin hususi kanunla gösterileceği ve 48 nci 
maddesinde de vekâletlerin kuuruluşlarınm 
özel bir kanuna bağlı bulunduğu tasrih edil
miştir. 

Buna göre Hükümetin teşekkülü, vazife ve 
mesuliyeti meselesi bir Anayasa meselesidir. 
İçtüzüğümüzün 22 nci maddesinde Teşkilâtı 
Esasiye Komisyonu Meclis vazifeleri ile karşı
lıklı komisyonlardan bulunup İçtüzük işleri de 
bu komisyonda görüşülecektir. 

Anayasada gösterilen Hükümetin teşekkül 
ve vazifesi ile alâkalı teklifin tetkikında sala
hiyetli komisyon Teşkilâtı Esasiye Komisyo
nu olmak icabeder. Mezkûr madde hükmüne 
göre vekâlet işleri ile bu işlerin adalete taallûk 
eden kısımları ile iştigal, tahdidi olarak Ada
let komisyonlarının salâhiyetleri cümlesinden-
<Hr. 

Teşkilâtı Esasiye ve İçtüzüğümüzün arze-
dilen açık hükümleri, Teşkilâtı Esasiye Kanu
numuzun 47 nci maddesi şümulüne giren vekâ
letlerin vazife ve mesuliyetlerine taallûk eden 
bir teklifin Adalet Komisyonunda müzakere ve 
intacına mâni bulunmaktadır. 

Mevzuatın hükümleri bu suretle olduğu gi
bi Büyük Millet Meclisinin bu hususa taallûk 
eden tatbikatı da bu neticeyi takyit ve takvi
ye etmektedir. Bakanlıkların kuruluşu hak
kındaki 4951 sayılı kanun .teklifi- lâyiha halin
de Teşkilâtı Esasiye Komisyonuna havale edil
miş Devlet dairelerinin, Başvekilin teklifi ile 
Cumhur Reisinin tasdiki ile vekâletlere ayrıla
cağı, bunlara tâyin edileeek vekillerden ayrı 
olarak Devlet...baltanla?) c|a, tâyin edilebileceği, 
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Devlet bakanlarından birine Başvekil Yardım
cısı vazifesi verileceği yolundaki kanun, Teş
kilâtı Esasiye Komisyonunca müzakere ve ka
bul edilmiştir. 

Binaenaleyh yukarda yazılı Teşkilâtı Esa
siye Kanunu ve İçtüzük hükümlerine göre 
Niğde Mebusu Necip Bilge 'nin, Bakanlıkların 
Kuruluşu ve Bakanların Görev ve Sorumları 
hakkındaki kanun teklifinin müzakere ve in
tacına komisyonumuzun salahiyetli bulunma
dığı neticesine varılmış ve bu suretle rapor 
tanzimi ittifakla kabul edilmiştir. 

(Umumi Heyetin yüce tasvibine arzolunmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Geçici Adalet Komisyonu 

Reisi Sözcü 
Kastamonu Manisa 
Rifat Taşkın Muhlis Tümay 

Kâtip Çorum 
• Ahımet Başıbüyük 

Konya Ordu 
Rifat Alabay Haindi Şarlan 

REİS — Necip Bilge. 
NECİP BİLGE (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım ; Teşkilâtı Esasiye Kanunmm 47 nci 
maddesi Bakanların görev ve sorumlarının özel 
bir kanunla tâyin edileceği hakkında gayet açık 
bir hüküm koymuş bulunmaktadır. Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun bu açık emrine rağmen 1924 
senesinden beri vekillerin, yahut eski tî&iıife 
bakanların vazife ve salâhiyetlerinin tâyini hak
kında bu özel kanun henüz çıkmamış bulunmak
tadır. 

Bu hüküm sadece Türk Teşkilâtı Bmaiy&âtte 
münhasır bir hüküm değildir. Başka memle
ketler Teşkilâtı Esasiye Kanunlarında dfc buna 
benzer hükümler bulunmaktadır. Veyahut başka 
memleketler Teşkilâtı Esasiye Kanunlarında ve* 
killerin vazife ve salâhiyetlerini tâyin keyfiyeti 
ayrı bir kanuna bırakılmamış bunu kendi bün
yesi içerisine alarak onların hangi vazifeleri gö
recekleri ve ne gibi hallerde mesul olacakları 
sarahaten tâyin edilmiş buunmuktadır. Meselâ 
1875 tarihli Fransız Anayasası, bakanlftfcin eina* 
yetlerden dolayı sorumlu bulunduklarını yas-
mıştır. 1948 Anayasası da buna benzer bir tâ* 
birle bakanların suçlarından dolayı meaul ol
dukları esasını kabul ederek bu meseleyi Anaya* 
satım bünyesi içerisine almıştır. 
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Eski Alman Anayasası bakanların görev ve I 

sorumluluklarının bizdeki gibi özel kanunla tâ
yin edileceğini tasrih etmiştir. I 

REÎS — Kanunun mahiyeti hakkında konu
şuyorsunuz efendim. I 

NECİP BÎLGE (Devamla) — Geleceğim. Si
nan Tekelioğlu'nun meşhur bir tâbiri vardır; 
içeriye girmek için kapıya doğru gelmek lâzım
dır. Şimdi kapının eşiğinde bulunuyoruz. Görü
lüyor ki, muhtelif memleketler muhtelif şekiller
de bu meseleleri hususi kanunların veya Teşkilâtı j 
Esasiye Kanununun bünyesi içerisine almışlar- I 
dır. Bizde de Teşkilâtı. Esasiye Kanunumuz bu
nun özel kanunla tâyin edileceğini tasrih etmiş
tir. Fakat 1924 ten bu yana özel kanun yapılma
mıştır. Bendeniz Anayasanın bu emrini yerine 
getirmek için 14 maddelik bir kanun tekifiyle 
Bakanların görev ve sorumluluklarının tâyini 
hususunda bir teklifte bulundum. Anayasa Ko
misyonu bu teklifin Anayasa Komisyonunu ilgi
lendirmediğini, teknik bir komisyon olması do
lay isiyle Adalet Komisyonunu ilgilendirdiğini 
düşünmektedir ve raporunu da ona göre yazmış 
bulunmaktadır. Geçici Adalet Komisyonu da bu 
işin kendi vazifesi dâhilinde olup olmadığı me
selesini görüşmeden evvelâ bu işin Anayasa Ko
misyonunda tezekkür edilmesi lâzımgeldiğini, 
ondan sonra icap ederse Geçici Adalet Komisyo
nunda bu işin tezekkür edilebileceğini düşünmek
tedir, raporunu ona göre hazırlamış bulunmak
tadır. 

İki rapor da gösteriyor ki, komisyonlar ara
sında selbî bir ihtilâf mevcuttur. Her iki ko
misyon da bu işi evvelâ görmenin kendi vazi
feleri dâhilinde olmadığı kanaatindedirler. Şah
si kanaatime göre bu kanunu müzakere etmek 
Anayasa Komisyonunun vazifesi dahilindedir. 
Çünkü bu teklif Devletin esas bünyesini, Ana
yasa organlarını teşkil eden Hükümetin ve Hü
kümet üyerinin vazifeleri ve bu vazifelerinin ifa
sı esnasında islemiş olabilecekleri suçlardan 
dolayı mesuliyetlerini derpiş eden bir kanun 
teklifidir. Binaenaleyh bu gibi, Devletin mü
him Anayasa uzvunu, Devletin1 esas bünyesini 
ilgilendiren bir kanunun Anayasa Komisyo
nunda görüşülmesi onun vazifesi olmadığı şek
lindeki bir itiraz gayet tabiî doğru olamaz. 

Bundan başka bu kanun teklifinin Anayasa 
Komisyonunda tezekkür edilmesini icap eden di
ğer bir nokta daha vardır. O da yine Anayasa- | 
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nın 48 nci maddesindeki bir hükümdür. 48 nci 
madde Bakanlıkların kuruluş tarzlarının özel 
bir kanunla tâyin edileceğini âmir bulunmakta
dır. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 48 nci madde
si aynen şöyle demektedir : «Vekâletlerin teş
kil tarzı mahsus kanuna tâbidir.» 

Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 48 nci mad
desinin mevzuubahis etmiş olduğu Vekâletlerin 
kuruluşu tarzı her bir Vekâletin teşkilâtına ait 
kanun meselesi değildir. Yani, her bir Vekâle
tin kendisine ait teşkilât kanunu vardır. Bunlar 
Anayasa Komisyonunda değil, ait oldukları ko
misyonlarda konuşulur. Burada bir tek vekâ
letin teşkilât kanunu değil, vekâletlerim nasıl 
kurulacaklarına, teşekkül tarzlarına ait bir 
hüküm bahis mevzuudur. Anayasanın 48 nci 
maddesi bundan bahseder. Bu 48 nci maddenin 
derpiş etmiş olduğu Vekâletlerin teşekkül tarzı
na dair kanunu mahsus 4951 sayılı Kanunla çık
mıştır. Bu kanun da Anayasa Komisyonundan 
geçmiştir. Binaenaleyh Vekâletlerin teşkil tarzı
na ait bir kanun Anayasa Komisyonundan çı
kınca Vekâletlerin vazife ve mesuliyetlerine 
dair diğer bir kanunun da Teşkilâtı Esasiye 
Komisyonundan geçmesi gayet tabiîdir. İlâve
ten şunu arzedeyim : Teklif etmiş olduğum ka
nunda, Anayasanın 47, 48 nci maddeleri aynı 
bünyeyi ihtiva etmiş olmaları dolayısiyle sistem 
bakımından bir tek kanunda toplanması gaye
sini güttüm. Teklifimin son maddelerinden biri
sinde de 4951 numaralı Kanunun kaldırılmış 
olduğunu ifade etmiş bulundum. Bunun sebe
bini tarih itibariyle tetkik edecek olursak evve
lâ Bakanlıkların kurulması meselesi mevzuuba
his olur. O Bakanlıklar kurulduktan sonradır ki 
her hangi bir Bakanlığın başına getirilen Bakan 
ve ona ait vazifeler gelir. Binaenaleyh kronolo
jik bakımdan tetkik edecek olursak Bakanlığın 
kuruluşu ve ondan sonra vazifesi mevzuubanis-
tir. Teklif ettiğim Kanunda Bakanlıklar şu şe
kilde kurulur denmek suretiyle bu mevzua. gi
ren hükümleride, teklifim içine aldım. Diğer 
maddelerde Bakanlıkların vazife ve görevlerini 
ayrı ayrı izah ettim. Binaenaleyh teklifim kabul 
edilirse 4951 sayılı Kanun kaldırılmış olacak. 
veya Komisyonun göreceği lüzum üzerine tadil 
edilecektir. O halde 4951 sayılı Kanun Anayasa 
Komisyonundan geçmiş bulunduğuna göre tadil 
veya ilga teklifinin de aynı şekilde Anayasa 
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Komisyonundan geçmesi tabiî sayılmalıdır. Bu 
itibarladır ki bendeniz heyeti umumiyeden Ba
kanların Görev ve Sorumlulukları hakkındaki 
teklifimin Anayasa Komisyonunun vazifesi dâ
hilinde olduğuna karar verilmesini rica ederim. 

REİS — Sinan Tekelioğlu. 
SlNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar; bu kanun tekliflerinden birisi de 
benim teklifimdir. 2,5 seneden beri kemali is-
tirahatle komisyonlarda yatan bu teklif, elham
dülillah bugün huzuru âlinize gelimş bulunu-
yof. 

30 seneden beri bu memleketi keyfi idare
sine almış bulunanlar, vekâlet sandalyesine 
oturdukları- andan itibaren,; hiçibir mesuliyet
leri olmadığını bildikleri için istedikleri gibi 
hareket etmişlerdir, millete akla hayale gelmi- ! 
yecek zararlar vermişlerdir. 

ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Paşa, pa
şa aklını iaş ına al, otuz senenin içinde en 
çok günahkâr olan sensin. 

SINAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Sen 
Bakanlık yapmadın, inşaallah yaparsın. Ama, 
kahve falına göre, nasip olmıyacak gibi geli
yor bana. (Gülüşmeler). 

Ben bunu düşünerek bu tasarıyı 2,5 sene 
evvel Meclise takdim etmiştim. 

Bu kanun teklifim evvelâ Anayasa Komis- I 
yonuna gitti. Anayasa Komisyonu bir türlü 
bunu müzakere etmek istemedi. Kimisi bizim 
salâhiyetimiz dahilindedir» dedi; kimisi «değil- ı 
dir» dedi. Esasen elimizdeki Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun bir maddesi bunu emretmiş oldu
ğuna göre, Teşkilâtı Esasiye Komisyonunun I 
vazifesi olduğu da meydandadır zaten. I 

Bunu Teşkilâtı Esasiye Komisyonu muza- I 
kere edecek. Cezaî hükümler mevcut olduğu- I 
na göre, teklif Adalet Komisyonuna gidecek. I 
Cezaî hükümler orada tesbit edilecek. Komis- I 
yon bana «sen bu teklifi geri al, yüksek pro- I 
fesörlerle bu konuyu tetkik edin» diye bir tek- I 
lifte bulunanlarda olmuştur. Bir milletvekili | 
kanun teklifi yapar. Bu kanun teklifi tam ve I 
kâmil bir şjekiide olamaz. Hükümet toplu ve I 
müçtemi olarak bunu tetkik eder. Komisyonlar I 
içerisinde de vekâlet sandalyasına gelmiş, yük- I 
sek makamlara çıkmış insanlar mevcuttur. Be- ! 
nim yaptığım teklifi istedikleri şekilde tadil I 
ederek buraya getirmek hakkını komisyonlar j 
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haizdir. Binaenaleyh bendenizce bu işi teklifin 
evvelâ Teşkilâtı Esasiye sonra da cezai hüküm
leri ihtiva ettiği için Adalet Komisyonunda mü
zakere edilmesi icabeder. Bu kanunlar çıktık
tan sonra vekâlet sandalyasına oturacak arka
daşlar, acaba ben bu işi yapabilir miyim, ya
pamaz mıyım diye bir vehim gelir de herkes 
vekil olmak sevdasına düşmez. 

REFET ÂKSOY (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlar, Anayasanın emrettiği ve mevzuatı
mızda boş kalan bir boşluğu doldurmak kasdiy-
le Necip Bilge arkadaşımızın teklif etmiş olduk
ları kanun tasarısı hakikaten yerindedir. Fa
kat, garip bir tecellidir ki, benim aziz arkada
nım noktai nazarını müdafaa ederken yine bir 
manej yaptı. Burada mevzuubahis olan. Ba
kanların mesuliyet ve salâhiyetlerine dair bir 
kanunun tedvini meselesidir. Vekâletlerin kuru
luşuna ait kanun değildir. O, ayrı bir mevzu
dur. Arkadaşımızın hazırladığı bu tasarıyı mu
hakkak surette Anayasa Komisyonu tetkik ede
cek ve bir karar verecektir. Anayasa Komis
yonunun bu mevzu tetkikten çekinmesini bir 
türlü anlıyamadım. Devlet bütçesi, zirai, malî, 
iktisadi mevzulara taallûk eden her. hangi bir 
husus encümene havale edilir de, bu encümen
ler salâhiyetim haricindedir diyebilir mi? Esa
sen Anayasaya müstenit olan bütün mevzula
rın tetkik ve karara bağlanması münhasıran Ana
yasa Komisyonunun vazifesidir, Adalet Komis
yonunun vazifesi değildir. Belki cezai hüküm
leri ihtiva eden bâzı maddeler varsa, bir fikir 
ve mütalâa almak maksadiyle Adalet Komisyo
nundan sorabilir, yoksa asla kendisine tevdi 
edilen böyle mühim bir vazifeyi salâhiyeti dı
şında görmemeliydi. 

Şimdi, Bakanlıkların kuruluşuna ait bir hük
mü Necip Bilge arkadaşımızın teklif ettiği kanu
nun içine alması hatalıdır. Nitekim 4951 sayılı 
Kanun Bakanlıkların Kuruluşuna ait bir Ka
nundur, teşekkül edecek Hükümetin kaç Bakan
lıktan mürekkep olacağını ve onlara ait vazi
feleri tesbit eder. 

Esasen Hükümeti teşkil eden Vekillerle bu 
Vekillerin vazifesi ve gelecek arkadaşların vazi-
i e esnasında irtikâp edecekleri, mesuliyet ve sa
lâhiyetten mütevellit, suçlara aittir. 

Bu itibarla Heyeti Âliyenizin bu kanun tek
lifinin Anayasa Komisyonunda görüşülmesine 
karar vermesi yerinde olacaktır. 
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REİS — Başka söz istiyen yok. Mesele te

nevvür etti. Necip Bilge arkadaşımızın kanun 
teklifinin Anayasa veya Adalet komisyonların
dan hangisi tarafından . görüşülmesi uygun 
olacağı hususu reyinizle halledilecek bir mesele 
haline gelmiştir. 

Anayasa Komisyonunun bu işe bakmaya 
yetkili bulunduğunu kabul edenler lütfen işaret 
versinler... Aksini iltizam buyuranlar işaret ver
sinler... Bu işe Anayasa Komisyonu bakacaktır 
efendim. 

5. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, 
Başbakan ve Bakanların Görev ve Sorumlulukla
rına'dair kanun teklifi hakkında Anayasa ve Ge
çici Adalet komisyonları raporları (2/41) 

(Aynı şey sesleri). 
REÎS — Evet, aynı mahiyettedir. O vakit 

Anayasa Komisyonu Başkanı Refik Şevket înce 
imiş, kendilerinin şimdi ittihaz buyurduğunuz 
karar yolunda bir fikre sahip olduğu anlaşı-
lıyorsa da, halledilmiş bir mesele olduğu için, 
Sinan Tekelioğlu arkadaşımızın teklifini de 
Anayasa Komisyonuna tevdi ediyoruz efendim. 

Gündemle ilgili bir önerge vardır, okutuyo
rum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanun teklif ve tasarılarının sözlü somlar-
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dan evvel görüşülmesini teklif ederim. 

Maraş Mebusu 
Mazhar özsoy 

FEVZİ LÛTFI KARAOSMANOĞLU (Mani
sa) — Muhterem arkadaşlarım; ukalâlık edi
yorsun diye bendenizi tahtie etmeyiniz. (Es
tağfurullah sesleri). Hepiniz benden ço'k daha 
iyi takdir edersiniz ki Yüksek Meclisin bir va
zifesi kanun tedvin etmekse onun kadar mü
him bir vazifesi <de murakabe etmektir. Mu
rakabenin bir yolu da usul takrirleridir. Va
kıa birikmiş birçoik kanunlar vardır, çıkması 
lâzımdır, fakat bunun yanında murakabeyi te
min etmek için sual takriri vermiş olan mebus 
arkadaşlara, mevzuları Yüksek Meclise, bu kür
süye getirmek fırsatını vermek de kanun çıkar
mak kadar en güzel, onların en ulvi vazifele
rinden biridir. Lütfedin, kerem edin hiç ol
mazsa üç dört celsede bir, sual takrirlerinin 
bu kürsüde konuşulmasını bahşedin sevgili ar
kadaşlarım. (Alkışlar, bravo sesleri). 

REÎS — Takriri reyinize arzediyorum. Ka
nun teklif ve tasarılarının sorulardan evvel 
görüşülmesi mahiyetinde olan takriri kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Gündeme devam ediyoruz. 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR 

1. — Maraş Mebusu Salâhattin Hûdayioğlu'-
nun, Maraş civarında Ceyhan Nehri üzerinde 
tesisine karar verilmiş bulunan hidro - elektrik 
santralinin iki seneden beri kurularak faaliyete 
geçirilmemesi sebebine, varsa müsebbipleri hak
kında ne muamele yapıldığına, inşaata ne zaman 
başlatılacağına ve son şekli ile kaç liraya mal 
olacağına dair İçişleri Vekilinden sözlü sorusu 
(6/720) 

REÎS — Hüdayioğlu buradalar mı? (Yok 
sesleri). 

Soru sahibi arkadaşımız bulunmadıkların
dan gelecek birleşime kalmıştır. 

2. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
ymıgiller'in, Cumhuriyet Merkez Bankasının 
1939 - 1945 yıllan arasındaki altın stokunun 

miktarına ve 1945 yılından sonraki azalma sebep
leriyle halihazır döviz durumuna ve döviz açığım 
kapamak için alınan tedbirlere, dış ticaret poli
tikamızın esaslarına, ithalâta tahdit vaz'edildiği
nin doğru olup olmadığına ve dış ticaret muvaze
nemizin lehimize ödenmesini sağlamak üzere ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Ekonomi ve 
Ticaret ve Maliye vekillerinden sözlü sorusu 
(6/840) 

3. —Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yacıgiller'in, mesken buhranına ve kiralara karşı 
gereken tedbirlerin Devlet tarafnıdan ele alın
masına, Emlâk Kredi Bankasının Ankara'da 
yapılan apartmanlara tahsis ettiği kredi miktarı 
ile, yapı kooperatiflerine ve dar ve az gelirli va
tandaşlara yaptığı kredi miktarına, Millî Ko-
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runma Kanunu muvacehesinde mesken ve kira I 
dâvasının bir kül olarak halli için ne gibi ted
birler düşünüldüğüne, Namıkkemal Mahallesin
deki binaların memur ve işçilerden az gelirli olan 
vatandaşlara kat kat satılması hakkındaki söy
lentilerin doğru olup olmadığına dair Başvekil
den sözlü sorusu (6/842) 

# I 

REİS — Bu sorular Abdürrahman Boyacı-
giller'e aittir. Kendileri bulunmadıkları için 
gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Telefon »ede
lim. 

REİS — Daha evvel telefonla haber versey
diniz daha iyi olurdu. 

4. — Diyarbakır Mebusu M. Remzi Bucak'ın, 
kadrosuzluk yüzünden terfi ettirüemiyen bucak 
müdürleri hakkında İçişleri Vekilinden sözlü so- I 
rusu (6/892) 

REÎS — Remzi Bucak burada yoktur. Bulun
madıkları için soruları gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 

5. — Yozgad Mebusu Yusuf Karslıoğlu'nun, 
dilenciliği menedecek tedbirlerin alınması hak
kındaki kanun hükümlerinin şimdiye kadar ye
rine getirilmemesi sebebine dair İçişleri Vekilin
den sözlü sorusu (6/896) 

REÎS — Yusuf Karslıoğlu burada mı? (Yok 
sesleri). Kendileri bulunmadıkları için gelecek 
Birleşime bırakılmıştır. 

6. — Muğla Mebusu Cemal Hünal'ın süngerci 
ve balıkçılara yardımda bulunulmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Ekonomi ve Ticaret 
Vekilinden sözlü sorusu (6/899) 

REÎS — Cemal Hünal burada mı? (Yok ses
leri). Bulunmadıkları için gelecek Birleşime 
bırakılmıştır. 

7. — Urfa Mebusu Feridun Ergin'in, 195i 
ve 1952 seneleri zarfında Urfa Vilâyeti köy su
ları için ne kadar yardım yapıldığına ve kaç 
köyün ihtiyacmın temin edildiğine, aynı il da
hilindeki köy ve Devlet yolları için 1952 yıU 
Bütçesinden ne miktar tahsisat ayrıldığına ve 
Birecik Köprüsü inşasının ne zaman tamamlana
cağına dair sorusuna içişleri Vekili Etem Men
deres ve Bayındırlık Veküi Kemal Zeytinoğlu'-
nun södü cevabı (6/900) I 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki suallerin Bayındırlık ve İçişleri 

Bakanları tarafından sözlü olarak cevaplandı
rılmasını rica ederim. 

Urfa Milletvekili 
Dr. Feridun Ergin 

1. 1951 ve 1952 seneleri zarfında Urfa Vi
lâyeti köy suları için ne miktar yardım yapıl
mıştır ve kaç köyün su derdi halledilmiştir? 

2. 1952 Bütçesinden Urfa köy yolları için 
ne miktar tahsisat verilmiştir? 

3. Urfa Vilâyet hudutları içindeki Devlet 
yollarına 1952 Bütçesinden ne miktar tahsisat 
ayrılmış, kaç kilometrelik yol inşa edilmiş ve ba
kım altında bulundurulmuştur? 

4. Birecik Köprüsünün 'inşası zamanında 
tamamlanabilecek midir? 

REÎS — İçişleri Vekili. 
İÇİŞLERİ VEKİLİ ETEM MENDERES 

(Aydın) — Efendim, Vekâletime taallûk eden 
noktaları arzediyorum: 

1. Hususi İdare Bütçesinden köy içme su
larına yardım yapılamamış ancak Devlet Büt
çesinden 1951 yılında (25 000), 1952 yılında 
(70 000) liralık yardım yapılmış olup bu para 
ile 12 köyün içme stu isi halledilmiş 14 köyün 
de içme suları inşa halindedir. 

2. 1952 yılında il ve köy yollarına Devlet 
Bütçesinden (410 000) lira yardım yapılmış, 
Hususi İdare Bütçesinden de (41 000) lira ay
rılmış olduğunu hürmetle arzeylerim. 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-
TİNOĞLU (Eskişehir) — Urfa Milletvekili Sa
yın Ferjdun Ergin arkadaşımızın sözlü sorusuna 
cevaplarımı arzediyorum : 

1. ürfa iline köylerde halkın yapacağı su 
işlerine yardım ödeneğinden 100 000 lira yardım 
yapılmıştır. 

1951 ve 1952 yılında 30 köyün içme su işi 
ele alınmış ve bunlardan 20 köyün tu işi tamam
lanmıştır. 

Ayrıca Suruç kazası dâhilinde 30 köyün içme 
suyunu temin etmek üzere metruk 108 kuyunun 
temizlenmesine başlanmış ve bunlardan 98 ku
yunun temizlenme ameliyesi ikmal edilmiştir. 

2. İl ve köy yolları için Urfa vilâyetine 
yapılan yardım miktarı (410 000)' liradır. Ay
rıca (100 000) lira değerinde kamyon ve maki-
na tahsis edilmiştir. 
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3. Devlet yollarından Uri'a Vilâyeti hudut- I 

lan içinde bulunan Diyarbakır - Urfa - Birecik 
yolunun onarımı için 1952 yılında (250 000) lira 
harcanmıştır. 

Bundan başka Urfa vilâyeti hudutları içinde 
(314) kilometre uzunluğunda Devlet yollarının 
normal bakımına devam edilmektedir. 

Normal bakım için bir kilometre yola 
750 - 1000 lira harcanmakta olduğuna göre ba
kım işleri için Urfa Vilâyeti dâhilinde 250-
300 000 lira arasında bir ödenek harcanmış bu
lunmaktadır. 

Urfa vilâyeti dâhilinde yeniden yapılması 
kararlaştırılan Devlet yollarından Urfa - Mar
din yolu, 17 milyon liraya ihale ettiğimiz Urfa -
Mardi - Cizre yoluna dâhildir. 

4. Birecik köprüsünün mukavelesine göre 
1953 yılı Ağustos sonunda ikmali lâzımdır. 

Müteahhidin malzeme teminindeki müşkü
lât ve şantiye teşkilâtının kifayetsizliği yüzün
den köprü inşaatı, iş programına nazaran bir az 
gecikmiş vaziyettedir. Mütaahhit firma halen 
şantiye teşkilâtını ıslah etmiş ve esaslı malze- | 
menin mühim bir kısmını ihzar etmiş bulun
maktadır. 

îşin seyri yakından takip edilmektedir. İnşa
atın 1953 yılı sonunda ikmaline çalışılmaktadır. 

REİS — Feridun Ergin. 
FERİDUN ERGİN (Urfa) — Sözlerim, Ve

kil arkadaşlarım tarafından verilen izahattan 
daha kısa olacaktır. Maksadım, Türkiye hari
tasında, âmme hizmetlerinin aksadığı bir nok
taya parmak basmaktır. 

Bakanlıklar tarafındaın yapıldığı bildirilen 
isterin, Urfa'da müşahhas misalini görebilmek, 
tesbit edebilmek biraz müşküldür. Tatbikat, büz
leri taitmim deımiyecefc derecede aksamaktadır. I 
Bu mmtakaya gönderilen tahsisatım 'taımaımiylfe 
yerinde kullanılmadığını, maalesef belirtmek mec-
bııriyetinde olduğum bir vakıadır. Urfa'da ida
re ve na'fia işlerinde mesuliyet ve salahiyet sahi
bi makamılarım, kalbi memlekete hizmet, eme-
liylte çarpan şahsiyetlere tevdi edürmesi bir ihti
yaçtır. Bu uzak vatan bölgesinde âmme hizmet
lerinin aksamasına karşı titizlikle tedbir alınma
sını beklemek, UrMılarıın hakkıdır. Maruzatım 
bundan ibarettir. 

8. — Tekirdağ Mebusu Şevket Mocm'tn, 
1952 yılında kaç vatandaşın harice seyahat etti- \ 
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ğine, bunlardan kaç tanesinin döviz verilmeden 
100 Türk lirası ile gittiklerine ve döviz açığımı
zın miktarına dair sorusuna Maliye Vekili Ha
san Polatkan'ın sözlü ve Ekonomi ve Ticaret Te
kili Enver Güreli'nin sözlü cevapları (6/905) 

5 . X I I . 1952 
T. B. M. M. Başkanlığı Yüksek Katına 

Aşağıdaki suadlerimiîi sözlü olarak Tiacret 
ve Maliye bakanları tanatfında/n cevaplamdrrrhnıa-
sını riea ederim. 

1. 1952 senesinde muhtelif sebeplerle kaç 
vatandaş harice seyahat etmiştir? 

2. Gidenlerim kaç tanesine döviz verilmeden 
yüz Türk lirası ile gitmişlerdin*? 

3. Döviz açığımız ne kadardır? 
Tekirdağ Milletveiteiil 

Şevket Möean 

REİS — • Söz Maliye VeMlimimdir. 
MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Tekirdağ Mebusu Sayın Şevket 
Mocan arkadaşımızın sorularına cevap arzetme-
den önce, üzerinde hassasiyetle durmakta oldu
ğumuz bir mevzua Yüksek Meclis önünde temas 
imkânını verdikleri için kendilerine teşekkür 
etmek isterim. 

!Arkadaşımız 1952 yılında harice seyahat eden 
vatandaşlarımızın miktarı ile, bunlardan kaç 
kişinin döviz almadan, 100 Türk lirası ile seya
hate çıktıklarını sormaktadırlar. 

1952 yılında vilâyetlerin emniyet müdürlük
lerince 42 907 vatandaşımıza pasaport verilmiş
tir. Aynı yıl içinde, muhtelif maksatlarla dış 
memleketlere gitmek istiyen 12 629 vatandaşa 
da müracaatları üzerine döviz tahsis edilmiştir. 

Bu vaziyete göre 30 278 vatandaşımızın da 
döviz almadan, beraberlerinde çıkarmaya yetki
li bulundukları 100 Türk lirası ile harice git
tikleri anlaşılmaktadır. 

30278 vatandaşımız, zaruri masraflaniyle 
iaşelerini ya hariçte bulunan yakınlarından te
min etmişler, yahut gayrimeşru olarak beraber
lerinde Türk parası veya kaçak döviz çıkart
mışlar, yahut da hariçte bulunan kaçak döviz
lerden istifade etmişlerdir. 

Bir taraftan vatandaşın seyahat hürriyetini 
tahdit etmemek prensibi, diğer taraftan mevcut 
kanunların döviz almadan harice gidenlerden 
yabancı memleketlerde ne suretle geçinebildik-
1 erini sorma imkânını Hükümete vermemiş btt-
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luaması bu mevzuda, bizi nâzik bir durumda bı
rakmaktadır. 

Vatandaşın seyahat hürriyetini tahdit et
meden döviz ve Türk parası kaçakçılığına mâni 
olabilmek maksadı ile kanuni yetkinin alınabil
mesi için önümüzdeki günlerde Yüksek Huzu
runuza gelinecektir. 

Arkadaşımız döviz durumunu da sormaktadır. 
Cevap 2. — Bâzı istisnalardan sarfınazar, he

men hemen bütün memleketlerde olduğu gibi biz
de de ihracat muayen mevsimlerde çok hızlan
makta, buna mukabil ithalât devamlı bir seyir 
takip etmektedir. Bu itibarla Merkez Banka
sının döviz borçları muayyen zamanlarda art
makta ve ihracatın hızlnması üzerine de azal
maktadır. 

Merkez Bankasının buradaki rolü tıpkı Hazi
nenin fonksiyonuna benzer. Devamlı bir seyir 
takip eden bütçe giderleriyle mühim kısmı mu
ayyen zmanlarda yapılan tahsilat arasındaki za
man farkını Hazine nasıl kısa vadeli borçlanma
larla kapatırsa, Merkez Bankası da ithalât ve 
ihracatın aynı zamana isabet etmemesinden mü
tevellit boşlukları kendi borçlanma imkânlariyle 
kapatır. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının haf
talık vaziyet cetveline bakmak suretiyle hakiki 
döviz durumumuzu tesbit emeye imkân yoktur. 

Merkez Bankasının 31 Mart 1953 tarihi itiba
riyle döviz borç ve taahhüteri yekûnu 253 mil
yon Hradır. Bâzı kimseler, bu yekûnu derhal ve 
tamamen dövizle ödenmesi lâzımgelen bir borç. 
şeklinde telâkki ederek yanlış birtakım neticeler 
çıkarmaktadırlar. Bu yekûnunun ve taahhüt
lerin ne gibi kalemlerden terekküp ettiğini göz
den geçirecek olursak vaziyeti anlamış oluruz. 

1. 253 milyon liranın 17 milyon 346 bin 600 
lirası Avrupa Tediye Birliği ile alâkalı bir ka
lemdir. 30 . VI . 1950 tarihinden önce Al
manya'ya karşı meydana gelen 19 milyon 840 
bin dolarlık borç dört yıl zarfında ve ayda 413 
bin dolar ödenmek üzere konsolide edilmişti. 
Halen on beş aylık taksite mukabil 17 346 600 
liralık bir bakiye kalmıştır. Bunun 2 milyon 312 
bin 800 liralık kısmı 30 Haziran 1953 tarihine 
kadar ödenecektir. Bakiyesi olan 15 033 200 li
ralık kısmı ise Temmuz 1954 de kadar ödeneceği 
için Merkez Bankası kısa müddetli döviz taah
hütlerinin dışında saymak lâzımdır. 
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j 2. Yine 253 milyon liralık yekûn içinde 

7 530 000 liralık bir kısım umumiyetle sefaret
lerin döviz tevdiatına tekabül etmektedir. Daimî 

I bir surette 7 - 10 milyon liralık bir seviyeyi 
i muhafaza eden döviz tevdiat hesabı ekseriya 

sefaretlerin memleketimizdeki masraflarında 
kullanıldığı için Merkez Bankası bu hesapta 
kayıtlı paraları döviz olarak değil, Türk parası 
olarak ödiyecektir. 

3. 253 milyon lira içinde; 80 427 000 lira mu
habir bankalar tarafından ihracatçılara öden
mek üzere gönderilen senet ve havale bedelle
ridir. Bu borç, da ithalâtçılara Türk parası 
olarak ödenmek suretiyle tasfiye olunacaktır. 

4. 253 000 000 liranın içinde 7 815 000 do
lar mukabili 21 882 000 lira da Almanya'ya sa
tılmış olan hububat karşılığı olarak alınan avan
sın bakıyesidr. 67 000 000 liralık alacağımız 
üzerinden bugün ancak 50 400 000 lira tahsil 
edilmiş bulunmaktadır. Hububat teslim edil
dikçe tutarı mahsup edilecek olan bu avanstan 
başka bu satıştan daha 16 800 000 liralık bakiye 
alacağımız vrdır. Bu yüzden 253 milyon liralık 
yekûnun içinde görülmesine rağmen 21 882 000 
lira, ödemek mecburiyetinde kalacağımız bir dö-

I viz borcu sayılmamak icabeder. 
I 5. 253 milyon liralık borcun 24 246 000 dolar 

mukabili 67*888 800 liralık kısmı açtırılmış bulu
nan akreditifler karşılığı olup vesaikin ibrazı sı
rasında peyderpey ödenecektir. 

Saymış oluduğuuz ve yekûnu 192 milyon lira 
i tutan bu miktarı 253 milyon9 liradan tenzil ede

cek olursak geriye 61 milyon liralık bir döviz 
borç ve taahhüdü yekûnu kalır. Bu borcun ih
raç mevsiminin ve ticari devrenin sonu olan 
30 Haziran 1953 tarihine kadar ödenmesi gere
ken kısmı 17,3 milyon dolar mukabili 48 512 800 
liradır. Bu borca biraz evvel bahsettiğimiz 67,8 
milyon liralık akreditif karşılıklarından ne 
miktar inzimam edeceğinin ise bugünden tâ
yin ine imkân yoktur. 

Aralıkta 116 237 000, Ocakta 90 387 000 
ve Şubatta 97 628 000 lira olmak üzere üç ay
lık ihracat yekûnumuzun 304 milyon lirayı mü
tecaviz olduğu ve elimizde 500 küsur milyon 

I lira. kıymetinde satılacak mal stokları bulundu-
| ğu göz önüne getirilecek olursa döviz durumu 
i anlaşılır. 
i REİS - - Ekonomi ve Ticaret Vekilinin ha-
{ zırlamış olduğu cevabı da okutuyorum. 

— 291 -
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T. B. M. Meclisi Başkanlığına 

18 . XII , 1052 tarih ve 6/905 - 4472/9894 
sayılı yazılâriyle gönderilen 1952 yılında kay 
vatandaşın harice seyahat ettiğine, bunlardan 
kaç tanesinin döviz verilmeden 100 Türk lirası 
ile gittiklerine ve döviz ayığımızın miktarına 
dair Tekirdağ' Milletvekili Şevket Mocan tara
fından verilen sözlü soru önergesi, ilgisi dol ayı -
siyle, 19 . XII . 1952 tarihinde Maliye Bakan
lığına gönderilmiştir. 

Keyfiyeti saygılarımla arzederim. 
Ekonomi ve Ticaret Bakanı 

Enver Güreli 

REİS — Maliye Vekili cevap verdiğine gö
re söz zatiâlinizindir, buyurun Şevket Mocan. 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Sualimi 
döviz açığı endişesiyle vermemiştim. Bakanın 
hassasiyetle üzerinde durduğu bir noksanlığın 
ikmali için nazarı dikkatlerini çekmek için ge-
tirmedim. Çok eski devirlerden kalma öyle 
mevzuatımız, öyle kanunlarımız vardır ki, tat
bik kabiliyetini kaybetmiş hattâ mevcudiyeti ka
nuna hürmet ve muhabbeti bile sarsmaktadır. 
Bu meyanda 100 lira ile harice seyahat müsaa
desi verilen mevzu da gözümüzün önünde. Bu 
sene Ankara Vapuriyle Avrupa'ya yaptığım 
seyahatte 650 kişiydik. Bunlardan 35 i dövizle 
600 ü 100 lira ile seyahat ediyordu. Bunların 
yüz liralariyle Napoli'ye bile inmeleri müm
kün değildi. Bir buçuk ay sonra aynı vapurla 
döndük. Aynı yolculardan birçokları 5 -10 ba
vulla ve 100 liralariyle döndüler. Bugün Av
rupa'ya en mütevazi seyahat 3 000 liradan aşa
ğı olamaz. 600 yolcuyu 3 000 le çarparsak 
1 800 000 lira çıkar. Her hafta istanbul'dan ha
reket eden ve Akdeniz seferleri yapan vapurla
rı senenin 48 haftasiyle zarbedersek bu rakam 
83 milyona çıkar. Buna hipodromlar ve tren
leri de ilâve edersek Ekonomi Bakanımız; İngi
lizlerle ticaret mübadelesindeki muvazenesizli
ğin vücuda getirdiği açığın % 64 nü bunun 
teşkil ettiğini verdiği beyanatta açıklamıştır. 
Geriye kalan % 36 nın da bu 100 lira ile seya
hat müsaadesinin aksak ve işlemiyen kanun
larının yüzünden olduğunu bir kere daha anla
mış oluruz. Bizim iktidara gelişimizin hikmeti bu 
gibi aksak bozuk kanunları tamamen kaldırmak ye
rine işler olanları getirmektir. Veyahut küflen
miş kanunları bir an evvel kaldırmaktan iba- I 
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rettir. İktidara gelmemizin mâna ve mefhumu
nu ben burada görüyorum. 

Maliye Vekiline, bunu nazarı dikkate al
dıkları için, kendilerine teşekkür etmekle bera
ber ikide bir nazarı dikkate aldık, alacağız di
yorlar, şu edatı istikbali, hali bırakıp derhal 
harekete geçsinler, müyonlarsa döviz sırf keyfe, 
boncuğa, naylona giderek böylece ım/ütemadiyen 
döviz açığı yükselmesine çare bulsunlar. Döviz 
açığından endişede değilim. Çünkü hızla geli
şen ve kalkman memleketimiz bunu kapatacak 
ve bunu temin edecek durumdadır. Nitekim 
istihsalimiz bunu karşılıyaeak duruma girmiş
tir. 

Amerika bile kuvvetli ve büyük bir müstah
sil Devlet olduğu halde ihracatının teslim ve 
tahsilatını bir senede ikmal edebilmektedir. 
Henüz yolları ve limanları tekemmül et
memiş bir yeni ihracatçı Devletin üç yaşında 
Amerika'dan kısa zamanda satışlarının teslim
lerini tahsilatını ikmal edebilecek durumda 
olamıyacağmı müdrikim. Ama dört beş kişinin 
böyle kanunsuz olarak kanuni kaçakçılık ya
panlara bir çare bulmak lâzımdır. (Bravo ses
leri, alkışlar). 

REİS — Sinob Mebusu Muhtar Acar bura
dalar mı? (Burada sesleri). Soruyu okutuyo
rum. 

9. — Sinob Mebusu Muhtar Acar'ın, 1951 
ve 1952 senelerinde İstanbul Sergisinde Şehir 
Meclisi üyelerinin vazifelendirildiğinin doğru 
olup olmadığına, ayrıca kaç kişinin istihdam 
edildiğine ve bunlara ücret, yevmiye ve gece 
mesaisi namı altında ne kadar para ödendiğine 
dair sorusuna İçişleri Vekili Etem Menderes'in 
sözlü cevabı (6/910) 

18 . X I I . 1952 
T. Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1951 ve 1952 senelerinde Ticaret Odası ile 
müştereken hazırlanan İstanbul Sergisinin ev
velâ maksadı tesisine göre tertip edilmeyip, 
bir panayır ve lunapark şeklinde, bilhassa her 
yerde kanunen memnu olan kumar mahiyetin
deki birçok talih oyunlarına da geniş yer ve
rilmek suretiyle tertibi ve birkaç idareci ve 
mahdut bir müstahdem kadrosu ile tedviri 
mümkün bulunan bu sergide hemen hemen bü
tün şehir meclisi üyelerinin vazifelendirilerek 
kendilerine (1 000) lira ile en az (350) lira 
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arasında para verildiği, bundan başka adedi 
yüzleri aşan müstahdem istihdam edilmiş gös
terilerek bunlara fuzuli paralar verildiği istih
bar edilmektedir. Şayi olan bu mühim isra-
fatın izahı ve bunun için de bu sergilerde kaç 
şehir meclisi üyesine ne miktarlarda tediyeler 
yapıldığının ve bunların ne gibi vazifeler gör
düklerinin ve ayrıca müstahdem olarak kaç 
kişi istihdam edildiğinin ve bunlara da ücret, 
yevmiye ve gece mesai zammı namı ile ne ka
dar para ödendiğinin alelmüfredat ve bilânço
larına istinaden bildirilmesi ve bu bilançoların 
vazifeli ve salahiyetli olan daimî komisyona ve 
genel meclise tetkik ve tasdik ettirilip ettiril-
mediğinin İçişleri Bakanınca sözlü olarak ce
vaplandırılmasını saygı ile rica ederim. 

Sinob Milletvekili 
Muhtar Acar 

REÎS — îçişleri Vekili. 
İÇİŞLERİ VEKlLÎ ETEM MENDERES 

(Aydın) — Efendim, istanbul sergisi ilk ola
rak 1949 senesinde açılmış ve mütaakıp sene
lerde de evvelce kurulmuş olan taamül dâhi
linde Ticaret Odası ve Sanayi Birliği ile müş
tereken hazırlanmıştır. 

1. Serginin maksadı tesisi, dahilî muame
lâtı teşhir ederek halka tanıtmaktır. Bu gaye
nin tahakkukunu temin için de bütün dünya 
sergilerinde olduğu gibi halkın alâkasını ve 
fazla ziyaretçi celp gayesi ile çeşitli atraksi
yonlara, Lunapark ve sirk'e yer verilmiş bu
lunmaktadır. Sergide Ticaret ve Sanayi odası 
mesaisi, Sanat okulları ve enstitüleri çalışma
ları, devlet müesseseleri, bilhassa Sümerbank, 
Etibank, Ulaştırma, Tekel pavyonları gibi fay
dalı ve aynı zamanda memleketteki sanayi in
kişafını açık bir tarzda tebarüz ettiren pavyon
lar dikkat, alâka ve takdir toplamıştır. Bu me-
yanda birçok hususi firmalar da iştirak etmiş, 
Türk parfümeri, çinicilik sanatlarında hususi 

, firmaların gelişmesi de bu sergide canlandı-
rılmıştır. 

Bu sergide Lunapark, sirk gibi beynelmilel 
sergilerin mühim atraksiyon kısımlarını teşkil 
eden eğlenceler turizm bakımından şehre hayat 
vermiş memleketin dört köşesinden iç seyyah 
akınını temin eylemiştir. 

Lunapark kısmında; şehrin diğer bâzı yer
lerinde umumi mevzuata uygun olarak icrayı 

. 1953 O : 1 
I faaliyet eden ve mahiyet itibariyle adlî ma

kamlarca da kumar olmadığına dair kararlar 
verilmiş olan bâzı eğlence nevileri de zabıta
nın kontrol ve murakabesine tâbi tutularak yer 
almış bulunmaktadır. Bunlar hakkında mev
zuatın müsaadesi nispetinde âzami hassasiyet 
yösterilmiş her biri için zabıtaca gerekli tah
kikat icra ettirilmiştir. 

2. Serginin sureti idaresine gelince; sergi 
1949 yılındaki ilk kuruluşundan beri vali ve 
belediye reisinin fahrî başkanlığında adedleri 
ve ücretleri ve her sene için meclislerince seçi
len belediyeden, Ticaret odasından, sanayi bir
liğinden olmak üzere bir sergi komitesi tara
fından idare olunmaktadır. 

Ayrı ayrı mevzuata tâbi ve tamamen müs-
I takil mahiyette bulunan üç teşekkülün iştiraki 

ile kurulan bu sergi komitesine müstakil bir 
hüviyet tanınmış ve her üç teşekkülün bütçe
lerine koydukları sergi yardım tahsisatı bu ko
mite emrine verilmiştir. Keza serginin ilk teşek
külünde bu komitenin vazife ve salâhiyetleri 
tahdit ve sergide tatbik edecekleri usulü mu
hasebede tasrih edilmemiş bulunmaktadır. Bu 
itibarla komite, sergiyi tamamen müstakil bir 
hüviyetle idare etmiş ve mütaakıp .sergiler de 
bu birinciye uyarak tertip ve idare edilmiştir. 

3. Sergi Komitesi üyeleri, ilk kuruluşta ol
duğu gibi biı- miktar ücret almaktadır. Genel 
meclis üyelerinin hepsinin sergide vazife al
dıkları hususu da varit değildir. Genel meclis 
üyeleri sergide vazifelendirilirken hukukçu, 
muhasebeci, gazeteci ve lisan bilen üye olması
na dikkat edilmiş ve meslekî bilgilerinden hiz
met beklenilmiştir. Sergide komite üyeleri de 
dâhil olmak üzere 1951 yılında ceman 19 ge
ne^ meclis üyesi, 1952 yılında da 11 genel mec
lis üyesi vazife almıştır. 

Bunlar haricinde 1951 yılı hesaplarına göre 
sergide vazife alanlarla bunlara verilen ücret 
miktarları dosyalarımızda mevcuttur. 1952 yılı 
hesaplarına göre : 1 - Serginin ihzar ve faali
yete geçebilmesi açılış ve kapanışı için 5 - 6 
ay faaliyette bulunan Sergi Komitesinin çalış
tırdığı memur ve müstahdemler, 2 - Ayrıca 
serginin açık kaldığı bir ay müddet zarfında 
çalışanlar olmak üzere iki grup vardır. Birinci 
gurupta 60 memur bulunmaktadır. Serginin 
açık kaldığı bir aylık müddet zarfında vazife 
gören ikinci gurup gece ve gündüz olmak üzfe-
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re iki ekibe ayrılmakta ve her ekip 113 kişi ol- I 
mak üzere mecmuıu 226 kişiyi bulmaktadır. Ay
rıca gece mesaisi namiyle kimseye tediyede bu- I 
lunulmamıştır. I 

4. Sergi bilânçolarına gelince; serginin he
sap ve borçları üzerinde lüzumlu hassasiyet 
gösterilmiş ve Genel Meclisin 17 . X . 1952 ta
rihli celsesinde sergi komitesinin muhtelif se
neler bilanço ve hesaplarının inceden inceye 
tetkik edilerek neticenin Meclise arzı için hu
susi olarak iki heyet teşkil edilmiştir. Bu he
yetler tetkiklerini yapmaktadırlar. 

Ayrıca 27 . X . 1952 tarihinde vali ve beledi
ye başkanlığının Ekonomi ve Ticaret Vekâletine 
müracaatı üzerine bu vekâlet müfettişi ile vekâ
letimiz müfettişi gerekli tetkiki yapmışlar ra
porlarını vermişlerdir. Rapor hesaplarla bir
likte tetkik edilmek üzere salahiyetli merci olan 
İstanbul Şehir Meclisine intikal ettirilmiştir. 
Şehir Meclisinin alacağı karara göre bakanlık 
icabeden muameleyi yapacaktır. İstihdam edilen 
eşhas ve verilen ücretler hakkında arzeyledi- I 
ğinden fazla malûmat arzu ederlerse dosyaları
mızın soru sahibi arkadaşımın emrine hazır- ol
duğunu saygı ile arzeylerim. 

MUHTAR ACAR (Sinob) — Vermiş olduk
ları izahattan dolayı teşekkür ederim. 1951 ve 
1952 İstanbul sergileri hakkındaki takririm 
muhtasardır. Halbuki bu mevzular o kadar geniş 
çapta israflara ve şahsi menfaat teminlerine alet 
ittihaz edilmiştir ki, hesaplarının bütün detay
larını bütün çıplaklığiyle arzetmek her bakım
dan sabırlarınızı suiistimal etmek olur. 

Belediye Kanununun 15 nci maddesinin 63 
ncü fıkrasiyle İktisat Vekâletinin müsaadesi 
alındıktan sonra mahsulât ve masnuat sergi ve 
panayır yerleri ve müzeleri kurmak ve işletmek 
hak ve vazifesi belediyelere verilmiştir. 

Evvelâ ilk serginin maksadı tesisi memleket 
dâhilinde el ile, basit tezgâhlarla ve nihayet 
ufak büyük fabrikasyonla elde edilen bilûmum 
mamulât ve masnuatı teşhir ederek halka top
lu bir halde arzetmek ve görecekleri rağbet 
derecesinde müstehliklerin rağbetini teşvik et
mek ve binnetice her sahada gelişmelerini sağ- I 
lamaktı Ve sırf bu âli maksatla ilk sene yerli 
malların ele alınması ve mütaakıp senelerde de 
beynelmilel bir hale ifrağı derpiş edilmişti. 

Fakat maalesef sergi her sene bir parça da
ha bu esas maksattan uzaklaşmış ve bilhassa I 
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1952 Sergisi tam mânâsiyle bir panayır, bir yi
yecek, içecek pazarı, lunapark ve talih oyunları 
sahafına getirilmiştir. Hattâ baht ve talih oyun
ları bahsinde kanunen memnu olan ve şehrin di
ğer her bölgesinde ehemmiyetle takibedilen ve 
mütecasirleri hakkında Ceza Kanunu hükümle
ri tatbik olunan köşebaşı kumarlarına kadar 
müsamaha, edilmiştir. 

Sanayicilerimizin ise sırf bu sebepler yüzün
den son sergiye iştirak etmediklerini gazeteler
de günlerce tenkid mevzuu yapmışlardır. Böy
lelikle evvelâ serginin maksadı aslisi suiistimal 
edilmiştir. 

Tarzı idaresine gelince : 
Belediye bütçesinden yüz bin, ticaret odala

rı bütçesinden yüz elli bin lira gibi mühim bir 
fonla tesis edilen bu müfid teşebbüsün sureti 
idaresi için gerek umumi meclisin, gerek tica
ret odasının komitenin vazife ve salâhiyetlerini 
yapılacak masrafların ve istihdam edilecek per
sonelin ve ödenecek ücretlerin hududunu ve yer 
tahsislerinden alınacak ücretlerin tarifesini te-
ferruatiyle tesbit eden birer statü hazırlayıp 
komitenin eline rehber ve talimat olarak ver
mesi icabederdi. 

Komitede, mümkün olduğu kadar esasları 
tesbit edıen ve hududu çizilen salâhiyetleri te
cavüz etmemesi icabederdi. Bunu belediye Mec
lisi ve Ticaret Odası Meclisi yapmadığına göre 
Vali ve Belediye Reisinin umumi Meclisin sergi 
hakkındaki ilk karariyle vazife ve salâhiyetine 
binaen vali ve belediye reisinin sergi başkam 
sıfatiyle fuzulî israflara ve şahsi menfaatler 
teminine meydan vermemesi icabederdi. 

Sergi komitesi başkanı olarak vazifesi bu 
idi. Vazifesini ihmal ederek sergi ile hiç alâkası 
olmaması yüzünden çeşitli israf ve şahsi men
faat tertiplerine sebebiyet vermiştir. 

Sergi komitesi hudutsuz bir salâhiyetle hi
maye ve muavenete muhtaç gördükleri zevata 
ikramiye dağıtır gibi bol keseden ücretler da
ğıtmış ve menfaat sağlamıştır. 

Umumi meclisten seçilen üç, Ticaret Odasın
dan seçilen üç, Sanayi Birliğinden seçilen üç ki 
Vali ve Belediye reisi ile beraber on kişilik bir 
komite ile serginin idaresi mümkün iken bir 
hayli Umumi Meclis üyelerine siyasi, iktisadi 
teşekküllerden ve bir kısım himayeli memur 
sınıfından da bir çok kimseler nazari olarak va-
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zifelendirilmiş ve kendilerine hiç bir muvakkat 
iktisadi teşekkülün kadrolarına nasip olmıyan 
miktarlar âdeta ikramiye gibi dağıtılmıştır. 
Ve sergi ancak bir ay açık kaldığı halde bu 
ücretlerin aylarca ödenmesine devam edilmiştir. 
Bir aylık sergi müddeti içinde ziyaretçilerden 
bir kişi bile tedaviye tâbi tutulmadığı halde ay
nı yüksek ücretlerle doktor üyeler istihdam 
edilmiştir. Bu şekilde idareci olarak dolgun 
ücretlerle istihdam «dilenlerin listesi mühim 
bir yekûn teşkil etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
1951 senesinde bir aylık bir sergi için üc

ret ve aylıklar namiyle ne tediye edilmiştir bi
lir misiniz? 

Ne tahmin buyurulur? Tam 213 263 lira 
94 kuruş gibi umumi masrafların % 60 ma ya
kın bir miktar tevzi edildiği kayden sabittir. 

İçerisinde mühim nispette fuzuli tediyeler 
bulunan masraf hesaplarının kalem kalem müf
redatını ve bilhassa ücret namı altındaki sergi 
menfaatlerinden hissement olanların listesini 
Sayın Vekilin vaitleri veçhile elden tevdi etme
lerini kâfi bularak bu isimlerin teşhirinde faz
la ısrar etmiyorum. Sayın Vekilin teklifleri 
veçhile şahsıma tevdiini kâfi buluyorum. 

Şimdi de sergi komitesini, ahkâmı umumi
ye muvacehesinde sorumlu duruma düşürecek 
başka bir mevzua temas edeceğim. 

Belediye, ticaret odası, sanayi birliği gibi 
resmî teşekküllerin bütçesinden ayrılan fonlar
la tesis ve idare edilen bir serginin teşhir yerle
rini kiralamada muayyen esasları, kıstasları, 
ölçü ve baremi olması lâzımdır. Lâalettayin bir 
şahsın arazisini kısım kısım kiralaması gibi ge
lişigüzel \je herkese başka başka nispetler üze
rine yer kiralaması doğru mudur? Halbuki 1951 
ve 1952 sergilerinde böyle muayyen bir tarife 
tatbik edilmemiştir, tndî ölçülerle sergiye her 
iştirak edenden birbirine uymayan kiralar alın
mıştır. Birçok kimseler kayırılmıgtır. Eğer, 
aksi iddia ediliyorsa verecekleri hesabın mesne
di olarak bir tarife veya talimatı da birlikte yük
sek Meclisinize sunsunlar. 

Bunlardan başka sergide bir piyango tertip 
edilmiştir. Piyangoda dağıtılacak eşyanın kon-
sinyasyon şeklinde muvakkaten alınması ve ikra
miye tevziatının sonunda elde kalanlar geri ve
rilmek suretiyle yalnız tevzi edilenlerin kati 
raubayaasiyle malûm ve en menfaatli bir usul 
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I olduğu halde bütün eşyalar bidayeten katî ola

rak satın alınmış ve tevziattan geri kalan eşya
nın ise iştira bedellerinin çok dununda bedellerle 
ona buna hattâ ihvan ve mukarribine satılması 
zarureti hâsıl olmuştur. Sergide teşhir edilen ah
şap küçük evlerin mubayaa bedeli 64 000 lira 

I olduğu halele belediyeye 32 000 lira kadar bir 
bedelle devredilmiş, belediye de para verdiği 
bu evleri tesellüm edip her hangi bir hizmete 
tahsis etmeyip tesiratı havaiye altında âlâhali-
hi terketmiştir. 

Yine bu serginin bir servis otomobili olduğu 
ve belediye de bütün imkânlariyle nakil işle
rine yardım ettiği halde binlerce liralık nakil 
ve yolluk masrafları ihtiyar edilmiştir. 

Yine 1951 senesi sergisi neşriyatı ve propa
gandası için 18 148 lira 15 kuruş sarfedilmiş-
tir. Bu para ile ne gibi propaganda yapılmış
tır. Hiçbirimiz bu kadar malî fedakârlığa mal 
olabilecek neşriyata tesadüf etmiş değiliz. 

Demin de arzettiğim veçhile yalnız mühim 
kalemlerine kısaca temas ettiğim hususlar 1951 
yılı sergisine aittir. Hulâsa edersem : 

1. Sergi komitesi kendisini hiçbir kayıt ile" 
mukayyet görmiyerek gelişigüzel icraat ve sarfi
yat yapmıştır. 

2. Serginin mühim hâsılat sağlıyan eğlence 
yerlerine ücretli ve ücretsiz giriş hiçbir esasa 
bağlanmamıştır. Bu yüzden de büyük varidat 
kaybı olduğu tabiîdir. 

REİS — ü ç dakikanız kaldı efendim. 
MUHTAR ACAR (Devamla) — Peki efen

dim. 
3. Yapılan ilân ve reklâm tesislerinde ihti

sas sahibi kimselerden faydalanılmaması ve za
manında harekete geçilmemesi dolayısiyle bek
lenilen randıman alınmamış ve fuzuli masraflar 
ihtiyar edilmiştir. 

Meselâ : Yollardaki müteharrik ışıklı rek
lâm kuleleri, kapı kuleleri sergi açıldıktan ancak 
bir hafta . nra tamamlanabilmiştir. Aynı yan
lış yol piyango işinde de tutulmuştur. 625 bin 
liralık biletin aneak 133 567 liralığı satılabil
miştir. Piyango ile 45 bilete isabet vâki olmuş, 
bu vaziyete göre 45 parça ikramiye eşyası çık
tıktan sonra gem kalan kısmı alış fiyatının çok 
dununda bedelle ve zararla ona, buna ihvan ve 
mukarribine satılmak zarureti hâsıl olmuştur. 

Arkadaşlar, piyango için mubayaa olunan 
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eşya bedeli 122 140 lira 50 kuruştur. Kalan 
eşyaftm »atış bedeli 68 843 lira 73 kuruş zarar 
53 296 lira 77 kuruştur. 

Muhterem arkadaşlar, bir aylik sergi için 
ücret ve aylıklar namiyle 19&1 senesinde 2113 268 
Mra tediye yapıldığını arzetmiştim. Bu rakam
dan da anlaşılacağı üzere 1951 sergisi kadrola
rı geniş tutulmuş ve sergi kapandıktan sonra 
da memur ve müstahdemlerinden işi hitam bu
lanların tasfiyesi cihetine gidilmemiştir. 

Burada şayanı dikkat bir noktayı dzaih et
meme müsaadenizi rica «derim. 

Sergi komitesi gerek kendi üyelerinin, ge
rek temsilci olarak vazifelendirilmiş bulunanla
rın ücretlerini bir statü ile tesbit ederek sergi 
fonunu veren müesseselerden salâhiyet alması 
lâzımgelirken indî ve takdiri ölçülerle ve hiç
bir kıstas ve hizmet icabını nazara almadan 
kendi kendisine tâyin etmiştir. Bü suretle tâ
yin olunan ücretler bilâhara kâfi gelmemiş, is
tenildiği gibi artırılmış ve faal komiteden mu
hasip üye ve umumi kâtibe çok hizmet görmüş 
olacaklar ki, ayrıca ikramiye de verilmiştir. 
1952 sergisine gelince : 1952 yılı sergi faaliye
tine 1952 Ocak ayından başlanmıştır. Nasıl ol
sa kendi ücretlerini kendileri tâyin edecekler, 
miktarlarını (istedikleri gibi artıracaklar, ihvan 
ve mukarribini de besliyecekler, bu itibarla bu 
yıl sertgi masrafları daha hayli kabarıktır. 

Bu sene de sergiden vazgeçilerek İstanbul '-
da panayır kuracaklar; iktisat Vekâletinden 
izin almak üzeredirler. Bu işte yolsuzluğa mâ
ni olacak tedbirlerin şimdiden almasını Sayın 
İçişleri Vekilinden bilhassa rica ederim. 

Arkadaşlar; 
1952 sergisi için personel masrafları olarak 

da 200 440 lira tediye edildiği kayden sabittir. 
İstanbul Umumi Meclisinde bu sergi için 

yapılan tenkidler bdr evvelkinden daha fazla 
olmuştur ve musırran istenilen hesap bir türlü 
Meclise verilmemiştir. 

İşte şu kısa izahatımla işin ehemmiyeti, vü
sat ve şümulünü ve ne kadar inceden inceye 
tetkika muhtaç bir esrar perdesi altında efkârı 
umum/iyeye bir türlü arzedilemiyen bir mevzuu 
tebarüz ettirmeye çalıştım. 

Ancak sebepleri ve mesulleri hakkında be
hemehal alâkalı vekâletlerin mıüfettişlerinden 
mürekkep hir karma teftiş heyeti tarafından 

. 1963 0 : 1 
' tahkikat açılmasını ve fezlekesinin kanuni mer

cilere verilmesini ve neticesinin Yüksek Mecli
se arzını, bir daha âmme müesseselerinin en 
mühim beledi ve iktisadi hizmetlerinde bu gibi 
hareketlenin tekerrür etmemesini ve gelecek
teki emsaline ibreti müessire olmasını temin ba
kımından ehemmiyetle rica ediyorum .(Bravo 
sesleri, alkışlar). 

10. — Sinob Mebusu Muhtar Acar'ın, İs
tanbul Genel Meclisinin kanunun tâyin ettiği 

I toplantı devreleri haricinde ihtisas komisyon-
lanmn çalışıp çalışmadıklarına ve bu komis
yonlara dâhil bulunanlara hakkı huzur verilip 
verilmediğine, İstanbul Birleşik Mahallî idare
si ile Beldeiyesine bağlı müesseseler kadrola
rında istihdam edilenler arasında vazifeye uğ
ramadıkları halde namlarına istihkak tahak
kuk ettirenlerle meslekle alâkası olmıyanların 
bulunduğu hakkındaki iddiların doğru olup ol
madığına dair sorusuna içişleri Vekili Etem 
Menderes'in sözlü cevabı (6/911) 

19 . X I I . 1952 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1. 1580 sayılı Belediye Kanununun muad
del 54 ncü maddesinde belediye meclislerinin 
âdi ve olağanüstü toplantı süreleri sarih olarak 
gösterilmiştir. Mezkûr kanunun hükmüne tâbi 
olan İstanbul Genel Meclisinin bu toplantı devre
leri haricinde ihtisas komisyonlarının çalışıp ça
lışmadıklarının ve çalıştıkları takdirde hakkıhu
zur alıp almadıklarının, almışlarsa 1950 - 1951 -
1952 senelerinde hangi komisyonlarda çalıştı
rıldıklarının ve her birerinin kaçar lira hak
kı huzur aldığının ve bunların senelik tutar
larının; 

I 2. İstanbul ' matbuatında günlerce haber 
mevzuu olan İstanbul Birleşik Mahallî idaresi 
Bütçesi ile bu idareye bağlı Şehir Tiyatrosu, 
Karaağaç müesseseleri, Konservatuvar, Darüla
ceze bütçelerinin masraf tertiplerinden daimî 
komisyonca kabul edilen ücretli ve yevmiyeli 
geçici kadrolarda istihdam edilenlerle yine is
tanbul Belediyesine bağlı Elektrik, Tramvay, 
Tünel ve Havagazı işletmeleri Genel Müdür
lüğü ve Sular idaresi geçici kadrolarında istih
dam edilenler arasında hiç vazifeye uğramadık
ları halde namlarına istihkak tahakkuk ettiri
lenler ve kabul edilen bu kadrolarla hiç mes^ 

J lekî alâkası olmıyanlar mevcut bulunduğu ve 
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bunların miktarı her gün biraz daha artmakta ol
duğu ve İstanbul Matbuatının devamlı neşriya
tına rağmen vazifelerine nihayet verilmediği 
hakkındaki iddiaların doğru olup olmadığının, 
bu idarelerin 1960 - 1951 - 1952 seneleri geçici 
kadrolarihda ücretli ve yevmiyeli kaç kişinin 
kaçar lira yevmiye veya aylık ücretle çalıştı
rıldığının adları, çalıştıkları servis ve aldıkları 
ücretler ayrı ayrı gösterilmek ve bunların se
nelik tutarları da ayrıca açıklanma suretiyle iki 
maddedeki hususatm İçişleri Bakanınca sözlü 
olarak cevaplandırılmasını saygı ile rica ederim. 

Sinob Milletvekili 
Muhtar Acar 

BEİS — İçişleri Vekili. 
İÇİŞLERİ VEKİLİ ETEM MENDERES 

(Aydın) — Muhterem arkadaşlar, İstanbul Ge
nel Meclisince seçilen ihtisas komisyonlarının, 
kanunun tâyin ettiği taplantı devreleri hari
cinde çalışıp çalışmadıklarına ve bu komisyon
lara dâhil bulunanlara hakkı huzur verilip ve
rilmediğine dâir Sinob Milletvekili Muhtar 
Acar arkadaşımızın sözlü soru önergesini mad
de sır asiyle cevaplandıracağım. 

1. 1580 sayılı Belediye Kanununun muad
del 54 ncü maddesinde gösterilen fevkalâde 
ve âdi toplantı müddetleri dışında faaliyette 
bulunan ihtisas komisyonları âzalarının, Gê  
nel Meclisin 24 . VI . 1949 tarihli içtimamda 
ve bilâhâra verflen diğer bir kararla, Belediye 
Kanununun 77 nci maddesine göre tanılan hak 
ve şartların bu komisyonların devre arası me
sailerine tatbiki kabul edilmiş ve Genel Meclis 
azalarına 1949 senesinde hakkı huzur olarak 
18 370 lira tediye olunmuştur. 

Bu suretle 24 . VI . 1949 tarihinden itiba
ren Genel Mecliiçe ittihaz edilen karar ve baş-
lıyan usul üzerine devreler arasında içtima 
eden ihtisas komisyonları azalarına hakkı hu
zur ödenmesine, Bakanlığın 6 . XI". 1951 gün
lü tebliğine kadar devam edilmiştir. Bakanlı
ğın 5 . X I I . 1S51 günlü diğer tebliği üzerine 
bütün hafâkı huturların tediyesine son verilmiş 
ve bu yotoa ittihaz edilen kararların iptali hu
susu Genel Meclîsten temin edilmiştir. 

Alınan malûmata göre, bu suretle, 1950 se
nesinde 19 324,i?2, 1951 senesinde 24 873,19 li
ra ödenmiş bulunmaktadır. Üyelerin hangi ih
tisas komisyonlarında çalıştıkları ve senelere 
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I göre her birinin aldığjı hakkı huzur miktarı ve 
I yekûnları dosyalarımızda mevcuttur. 

2. İstanbul birleşik mahallî idaresi bütçe
siyle bu idareye bağlı Şehir Tiyatrosu, Kara
ağaç müesseseleri, Konservatuvar, Darülaceze 
bütçelerinin masraf tertiplerinden Daimî Ko
misyonca kabul edilen ücretli ve yevmiyeli ge
çici kadrolarında istihdam edilenler ile yine 
İstanbul Belediyesine bağlı elektrik, tramvay, 
tünel ve havagazı işletmeleri Genel Müdürlü
ğü ile Sular İdaresi geçici kadrolarında istih
dam edilenler arasında hiç vazifeye uğramadık
ları halde namlarına istihkak tahakkuk ettiri
lenler ve bu kadrolarla hiç meslekî alâkası ol-
mıyanlar mevcut değildir. Geçici kadro ile me
mur ve müstahdem çalıştırma usulünün, bele
diyenin birçok müdürlüklerinde tamimi ve de
vamlı hizmetlerin böyle geçici kadrolarla bu
günkü hale gelmesi mahzurlu görüldüğünden, 
geçici kadrolar peyderpey daimî ücretli kad
rolara çevrilmektedir. 

Bu kadrolarda çalışanların 1950, 1951 ve 
1952 senelerine ait isimlerini, çalıştıkları ser
visleri ve aldıkları ücretleri gösterir ayrı ayrı 
cetvelleri çıkartmak çok uzun zamana müte
vakkıftır. Zira bu kadrolarda çalışanlar kısa 
müddetlerle işe girip çıkan ve fazla değişen 
kimselerdir. Bu takdirde bütün müdürlûkleree 
binlerce ismin yazılması icabetmektedir. JBtt se
beple geçici kadro ile ilgili her .müdürlüğün 
Daimî Komisyondan almış, oldukları kadro tek
rarına göre 1950, 1951, 1952 seneleri içinde Ça
lıştırdıkları işçi ve müstahdem miktarıyla bun
ların senelik ücret tutarları dtöyalarnriizda 
mevcut olup arzu ettikleri takdirde tetkikleri^ 
ne hazır bulunduğunu arzeylerim. 

REİS — Muhtar Acar. 
MUHTAR ACAR (Sinob) —Arkadaşlar; 

muhterem Vekilin verdiği izahata teşekkür 
ederim. 

1580 sayılı Belediye Kanununun muaddel 
54 ncü maddesinde, belediye meclislerinin âdi 
ve fevkalâde toplantı süreleri vazıhan gösteril
miştir. Bu maddeye göre âdi toplantılar Ekim, 
Şubat ve Haziran aylarının başlarından itiba
ren senede üç defadır. 

Bütçe toplantısı normal olarak bir ayfçU-
ğer iki toplantı süreleri de on beşer^|jj^4ür. 

I Her toplantının süresi de lüzumu hali^ej ,on/ 
beşer gün kabili temdittir. 
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Bu âzami hadlere göre toplantı müddetleri 

en çok senede, üç buçuk- aydan ibarettir. 
.Bunun haricinde önemli ve müstacel bir iş 

çıkarsa belediye başkanının yazılı çağırışı veya 
üyelerden üçte birinin gerekçeli teklifi ve ya
hu! valinin doğrudan doğruya çağırması üzeri
ne belediye meclisi olağanüstü toplanır. Bu 
kanuna göre toplanan İstanbul Umumi Mecli
sinin seçtiği bütün ihtisas .komisyonlarının dev
re haricinde çalışmaya mecbur kalsalar dahi 
ancak ve ancak .kanunun tâyin ettiği bu top
lantı devrelerine münhasır olarak hakkı hu
zur almaları icabederken devre arası toplantı
lar vesilesiyle de hakkı huzur ödenmiştir. 

Arkadaşlar', muhakkak ki İstanbul Genel 
Meclisi mahallî bir teşekküldür. Vilâyet ve 
belediye hükmi şahsisinin haiz olduğu bütün 
kanunların yetkisini nefsinde toplamıştır. 

Bu vazifeleri yaparken bir âmme ve hukuk 
hükmi şahsileri sıfatiyle objektif, sübjektif 
mahiyette icra i kararlar almaya kanun kendisi
ni yetkili kılmıştır. 

Fakat hiçbir zaman kanun vâzıı ve müfes
sin değildirler. 

Arkadaşlar, İstanbul Şehir mümessilleri bu
lundukları ihtisas komisyonlarında umumi 
meclis içtima halinde olmadığı zamanlarda da 
hakkıhuzurlarını müstenıirren alacakları zeha
bına düşmüşlerdir, İhtisas komisyonlarına ya
pılan bu tediyeler hiçbir kanuna istinat et
memektedir. 

Eğer devre harici çalışmaları için hakkı
huzur . verilebileceğine dair bir kamın hükmü 
mevcutsa lütfen göstersinler. O zaman biz zü
hulümüzden dolayı özür dileriz. Fakat yoktur. 

Binaenaleyh hangi iktidar zamanında- olur
sa olsun bu tediyelerin hesabını aramak kanu
ni bir zarurettir. (Bravo sesleri). 

Nitekim içişleri Vekâleti 1951 yılı sonla
rında sayın Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu'nun 
vekâleti zamanında bu tediyelerin mevzuata 
uygun olmadığım tesbit ve buna son verilme
sini İstanbul Belediyesine resmen bildirmiştir. 
Kendilerine buradan alenen teşekkürlerini i su
narını. (Biz de iştiraik ederiz sesleri). 

Bunun üzerine bu gibi tediyelere nihayet 
verilmiş ise de usulsüz tediye edilen paraların 
el'an istirdadı cihetine gidilmemiştir. 

İçişleri Vekilinden ricam; müruruzaman 
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i haddi son bulmadan bu yolsuz tediyelerin eş-
! has zimemine alınarak istirdadı cihetine gidil

mesinin emir ve tebliğ edilmesidir. 
Ben bu kürsüden keyfiyeti ıttılaınıza arzedi-

yortım. Sayın Vekil istirdat emri vermezse ve
bal ve mesuliyeti takabbüi etmiş olur. 

Bundan başka Belediye Kanunu fevkalâde 
toplantıları âdi içtima devresinin beklenmesine 

I tahammülü olmıyan fevkalâde müstacel ve nıü-
{ him mevzulara hasrettiği1 halde âdi devrelerde 

pekâlâ konuşulabilecek hiç de müstacel olmıyan 
bir çok tâli ehemmiyette mevzular için bir çok 
fevkalâde toplantılar yapılmış ve seksek üyeye 
bu toplantılardan ötürü mühim yekûna l>:Hğ 
olan tediyeler yapılmıştır. 

Bunların hesabını sormak ve ilerisine mâni 
olmak Sayın İçişleri Vekiline düşer. Bu ciheti 
de Yüksek Meclisin hassasiyet ve dikkat naza
rına. arzederim. 

Masraf tertiplerinden alman kadrolara ge-
j linçe : 

Muhterem arkadaşlar, Vâzıı kanun bu salâ
hiyeti ancak mvuakkat hizmetler için ve büt
çeye bağlı kadro cetvellerine önceden derpiş 
edilip dâhil edilmesi kabil olmıyan bir kısım 
küçük kadrolar içindir. Halbuki İstanbul Bele
diyesinde ve bağlı müesseselerinde bu kadrolar
dan bir çoğu tam bir daimiyet arzetmektedir. 
Ve önceden derpiş ve kadro cetveline ithali 
pekâlâ kabil olan yüksek yevmiye ve ücretli 
kadrolardır. Bu kadrolar ihtiyaçtan ziyade kad
royu işgal edecek olan zevatı kiramın terfih ve 
taltifleri ve kayırılmaları nazarı itibara alınacak 
tertiplenmiştir. 

Bu kadrolarda çalışanların yekûnu pek fazla 
olduğundan ve teker teker isimlerin okunması 
Yüksek Meclisinizi pek fazla işgal edeceğinden 
sayın vekilin teklifleri veçhile listenin şahsıma 
tevdiini kâfi buluyorum. Ancak bu listeler içer
sinde bulunan ve esasen takririmivı verilmesine 
sebep olan fuzulî istihdam ve tediyelerin kim
lere ait olduğunu ve ne gibi saik ve tesirler 
altında bu kadroların alındığım isim teşhiri 
suretiyle burada arzetmiyorum. Yalnız şunu da 
kaydedeyim ki bu gibi kadrolarda istihdam 
edilenler mensup oldukları siyasi kitleyi içtima-
iyeleri de çok hasis kadro unvanlariyle müşkül 
ve küçük durumlara düşürmüşlerdir. Fakat bu 
fuzulî istihdamlar hakkında kendilerine vere
ceğim liste üzerine Sayın Vekilin behemehal en 
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küçük kademeden nihai mercie kadar kanuni 
tahkikat açması ve mesulleri hakkındaki kanuni 
takibat neticesinin Yüksek Meclisine arzını rica 
ederim. 

Bir insan hizmetinin mukabili ücretini alır j 
Yoksa ismi kadroda bulunup hazır para alıp 

bu devletin parasını kimse yiyemez. ! 
Mâruzâtım bu kadardır. j 

11. — Sinob Mebusu Muhtar Acar'ın İstan
bul Belediyesince Eyüp'te Dökmedi er Caddesin-
de mubayaasına tevessül edilen arsanın satmalın-
ması muamelesine dair sorusuna İçişleri Vekili 
E t em Menderes'in sözlü cevabı (6/912) 

19 . X I I . 1952 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İstanbul matbuatında günlerce intişar eden 
Eyüp'te Dökmeciler Caddesinde ucuz ev inşa
sı için İstanbul Belediyesince pazarlıkla muba
yaasına tevessül edilen arsanın önce metre mu-
rabbaı 225 kuruş üzerinden satınalınmasına İs
tanbul Vilâyet ve Belediyesi Daimî Komisyo
nunca karar verildiği halde bilâhara daimî ko
misyonun değişmesi üzerine aynı arsanın sahibi 
ile yeniden pazarlık yapılarak metre murabbaı 
105 kuruştan ve netice itibariyle 73 500 lira 
noksaniyle mubayaa imkânı hâsıl olduğu ve bu 
suretle evvelki kararla husule getirilen bu mik
tar belediye zararının müsebbipleri hakkında 
tahkikat ve tatbikatı kanuniyeye tevessül edi
lip edilmediğinin İçişleri Bakanınca sözlü ola
rak cevaplandırılmasını saygiyle rica ederim. 

Sinob Milletvekili 
Muhtar Acar 

BEİS — Söz içişleri Vekilinindir. 
İÇİŞLERİ VEKlLÎ ETEM MENDERES 

(Aydın) — Muhterem arkadaşlarım; istanbul'
da gecekondu inşaatını önlemek ve halka ucuz 
ev temini maksadiyle 5656 sayılı Kanun hüküm
lerine istinaden arsa mubayaası cihetine gidil
miş, bir kısım vatandaşlar da, mubayaadaki ko
laylıklar dlolayısiyle arsalarını ucuz fiyatla sat
mak için müracaatta bulunmuşlardır. 

Bu arada Eyüp'te Dökmeciler Caddesindeki 
130 küsur bin metre kare arsasından bir mik
tarını metresi 250 kuruştan satmak üzere Dok
tor Necmi Şirin namında bir arsa sahibi de mü
racaat etmiştir. 

Evvelemirde ucuz evlerin nerelerde ve ne i 
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I miktar yapılması için bir prensip kararı alınmak 

üzere, bütün müracaatlar Emlâk ve İmar mü
dürlüklerinden daimî komisyona verilmiş ve ko
misyonca bilhassa fakir halkı ve işçi sayısı çok 

I olan ilçeler nazara alınarak; 
Bakırköy'de 100 
Eyüp'te 150 
Fatih' te 75 
Beykoz'da 50 
Beşiktaş'da 50 
Eminönü'nde 100 
Beyoğlu'nda 75 
olmak üzere (600) ev inşası kararlaştırılmış 

I ve sahalar da tesbit olunmuştur. Bilâhara daimî 
komisyon mahallen tetkikat yaparak Eyüp'te 
ki arsanın ucuz ev inşasına elverişli olduğunu 
müşahede etmiş ve sahibini davetle pazarlık ya
pıp merte karesini 225 kuruştan 70 dönüm satın-
aİmaya karar vermiştir. 

Bunun üzerine 130 küsur bin metre kare yer
den satınalınması kararlaştırılan 70 bin metre 
karelik arazinin hangi tarafı olduğunun tesbit 
ve krokisinin tanzimi ve imar Müdürüğünün ma-

I hailen ve plân üzerinde bu yeri tesbit ve hudut-
landırması işin uzadığından arsa sahibi satına-

I lmmadaıı sarfınazar edilmesi ihtimali karşısında 
yeniden müracaat ederek başka talipleri olduğu
nu ve belediyece satınalmmıyacaksa katî bir ce
vap verilmesini istemiştir, O sırada imarca alına
cak yer tesbit edilmiş ve tahrir haritasiyle bir
likte muameleli evrakı daimî komisyona sevk-
edilmiştir. İş yeniden seçilmiş olan daimî ko
misyonca ele alınmış ve sahibinin satma keyfi
yetinde acele etmesi karşısında Daimî Komisyon 
mubayaadan müstağni görünerek, buranın yol, / 
mecra, su ve saire gibi birçok masrafları olacağı
nı ve bu sebeplerle biraz daha tenzilât yapıl
masını, aksi takdirde sarfınazar edeceklerini 
söylemeleri üzerine arazi sahibi ile yeniden 
bir pazarlık zemini açılmış ve neticede arsanın 
sahibi metre karesini 120 kuruşa satmaya razı 
olmuş ve komisyonca da bu bedel üzerinden mu
bayaa kararı verilmiştir. 

Satmalma keyfiyetinde sözlü soruda bahse
dildiği gibi belediyenin bir zararı mevzuubahis 
değildir. Bilâkis tenzilâtla kazanılan 73 bin 
küsur liralık bir menfaat sağlanmış bulunmakta
dır. Verilen bu izahattan-da anlaşılacağı üzere 
bu işte bir kasıt görülmediğinden ve Belediye 

i hesabına bir zarar da husule gelmemiş olduğun-

299 — 
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dan tahkikat açılmasına lüzum görülmemiştir. 

Maamafih muhterem arkadaşım tahkik ve ta
kibe esas olacak mesnet verirse derhal icabına 
tevessül edileceğini hürmetlerimle arzeylerim. 

REÎS — Muhtar Acar. 
MUHTAR ACAR (Sinob) — Efendim af fi

nizi rica ederim. Sık sık huzurunuzu rahatsız 
ediyorum. Fakat sorularımı hep bir sıraya 
koymuşlar. 

Arkadaşlar, Sayın Vekilin verdiği izahata 
teşekkür ederim. Eyüp arsası İstanbul'da ucuz 
ev dâvasının bir cüzü ve bir yolsuzluk safhası
dır. 

Esası memleket çapında mühim bir dâvadır. 
Bu dâva İstanbul'da efkârı umumiyeyi ve Dev
let ricalini oyalama ve tantanalı neşriyat safha
sından ileri gidememiş ve mevzuun ehemmiyeti 
ve Hükümetin gösterdiği hassasiyetle mütena
sip olarak ele alınmamıştır. İhtiyaç muazzam
dır. Yapılan iş minyatür kabilindendir. Diğer 
milletlerde ucuz ev dâvasını hal bakımından be
lediyeler malî kudretlerine göre senede on bin
lerle ifade edilen rakamlarla seri halinde inşa
at yapmaktadırlar. 

Bizim de malî takatimize göre bir iş yapı
yoruz diye ortaya çıkmak için senede bin ev 
yapmamız lâzımdır. Halbuki mesken dâvasını 
ehemmiyetle ele aldık denildiğinden beri İstan
bul'da ucuz ev, yüzü Kadıköy'ünde, Koşuyolu'-
rida, ellisi Üsküdar'da, Selâmiali'de olmak üze
re topu topu 150 evden ibarettir. Fatih'te Ye-
nibahçe'deki 67 ev de yine belediyenin usul ha
taları yüzünden yapılamamıştır. Bütün mat
buattaki neşriyat ve tantanalı resmî küşatlar ve 
yapılan demagojiler hepsi 150 eve münhasırdır. 
Yukarda arzettiğim, herbiri ayrı ayrı taahhüt 
mevzuu yapılan üç mmtakada yapılan ucuz ev
ler ticari bir kâr mevzuu haline gelmiştir:' 

Meselâ: Fatih 'te Yenibahçe 'de yapılması takar
rür eden ucuz evler gazetelerde büyük reklâmlar 
yapılmak suretiyle mütaahhide ihale edildiği ve 
Sayın Cumhurbaşkanının huzurlariyle temelleri 
atıldığını ve " Hükümetin bu iş için üç milyon 
lira yardım ettiği halde belediye, bu iş için lâ
zım olan 31.882 metre kare arsaların tamamı
nı değil ancak bu miktarın üçte birine bile sa
hip değildi. Aylar geçtiği ve mütaahhit bütün 
malzemesini inşa sahasına yığdığı halde bele
diye 17.000 metre karesi evkafa ve 5.000 metre 
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j karesinden fazlası eşhasa ait olan bu yerleri tes

lim edememiş ve mütaahhitle olan mukavele 
fesholunmuş ve iş de yüzüstü kalmıştır. Şu su
retle tantana ile kuşat resmi yapılan bu ucuz ev 
işi akamate uğramış ve bundan ötürü ne hik
mettir, Vali ve Belediye Reisi bir suale maruz 
kalmamıştır. 

Diğer taraftan Üsküdar'da yapılacak ucuz 
evler o kadar noksan bilgiye müsteniden ve sa
dece acele ve reklâm tesiri altında yapılmıştır 
ki, bilâhara bu noksanların ve sairenin ikmali 
için yeni bir ihale yapmak zarureti hâsıl olmuş
tur. 

Rami'deki evlerin hali de malûmdur. 
Arkadaşlar, size bu yürekler acısı mevzuu 

ayrı bir soru halinde bugünlerde huzurunuza 
getirmek üzereyim. Bütün rüzgârlara mâruz 
asırlardan beri ağaç bitmemiş ve mesken inşaa
tına elverişli olmıyan (Taşlıtarla) namiyle mâ
ruf yerde Devletin beş milyon lirasının İstan
bul Valisinin beceriksizliği yüzünden nasıl he
der edildiğini bütün delilleriyle ispat edeceğim. 
Bugünlerde yine aynı hatalı hareketin Bulgar 
Hastanesi yanında Ok Meydanı 'na kadar şehrin 
inkişaf sahasında tecrübe edildiğini duyuyo
ruz. Hükümetin nazarı dikkatini celbederim. 

" Arkadaşlar, Belediye Kanunu ucuz ev yap
mayı ve halkın bu ihtiyaçlarını karşılamayı 
âmir olduğu gibi, Hükümet de Allah için bu 
konuda iyi niyet göstermektedir. Fakat Hü
kümetin İstanbul'daki mümessili bu mevzuda 
da' müspet işlere ve fiiliyata, parlak sözleri ve 

I lâfla peynir gemisi yürütmeyi tercih eder. 
Arkadaşlar; İstanbul Belediyesi elindeki ar

saları ve Hazineden 5218 ve 5228 sayılı kanun
larla aldığı ve muayyen müddet zarfında mak
sadı kanuna tahsis etmediği takdirde iade et
mekle mükellef olduğu bir milyon metre kare
yi mütecaviz arsa dururken şu veya bu şahsın 
tesiri ile belediye hududu dâhilinde muhtelif 
kazalarda arsa satmalmaya teşebbüs etmiş ve 
bu meyanda Eyüp'te Dökmeciler Mahallesinde 
Şifahavuzu mevkiinde Dr. Necmettin Şirin ve 
Orhan Aytaç'm müeklkillerine ait 137,522.— 
metre kare arsadan 70 bin metre karelik bir 
kısmının mubayaasına tevessül etmiştir. 

Daimî komisyon 8 Şubat 1952 tarihli oturu
munda ittihaz ettiği -kararda : Satınalınması 
kabul edilen Eyüp'te Dökmeciler Mahallesinde 

I Şifahavuzu mevkiinde Dr. Necmettin Şirin'in 
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müekkillerine ait 137.522 metre murabbaı ara
zinin 70.000 metresinin satınalınması için vâki 
davet üzerine yapılan pazarlıkta beher metre 
karesini 225 kurusa vermeyi kabul etmiş ve 
encümence de bu bedel mutedil görülmüş ve 
kabul edilmiş denilmektedir. 

Böylece o zamanki daimî komisyonda ilk 
pazarlık sonunda bu yerin beher metre kare
sinin 225 kuruş üzerinden mubayaası taraflar
ca kararlaştırılmış, fakat tam bu sırada teferruğ 
muamelesi yapılmadan daimî komisyon. Mer
can arsaları yolsuzluğu münasebetiyle değişti
rilmiş ve yeniden seçim yapılmıştır. 

Emlâk müdürlüğü tarafından pazarlık ka
rarı bir formalite noksanından dolayı yeni se
çilen daimî komisyona tekrar intikal etmiştir. 
Ayrılan daimî komisyon da A grupuna men
sup üyelerden biri B grupuna dâhil yeni dai
mî ikomisyon üyelerinden ikisini bularak bu 
arsaların metre karesinin altı lira edeceğini, 
225 kuruşa temininin büyük muvaffakiyet 
sayılacağını, komisyon bu mubayaadan vaz
geçtiği takdirde meclise takrir vereceği tehdi
dinde bulunmuşlar bu tehdide rağmen B gru
puna dâhil encümen heyeti bu vaziyet üzerine 
arsa sahipleri yeni komisyon tarafından daimî 
komisyona davet edilmiş ve arsayı bu fiyatla 
alamıyacaklarını söylemişler ve böylelikle tek
rar başhyan pazarlık neticesinde beher metre 
karesini 225 kuruştan 120 kuruşa indirmişler
dir. Belediye de bu suretle 73 500 lira eski 
fiyattan ucuza arsaları temin etmiştir. Yeni 
encümen kararını 26 . TTI. 1952 tarihli toplan

tısında vermiştir. 
S Şubat 1952 tarihi ile 26 Mart 1952 tarihi 

arasında geçen zaman zarfında beher metre ka
rede 105 kuruş bu fiyat tebeddülüne hayret et
memek elden gelmiyor. 

Zahirde normal görülen bu arsa mubayaası 
meselesinde dikkatle ve ibretle durulacak va
ziyet şudur : 

Eğer genel meclis eski encümeni seçim sü
resi hitama ermeden değiştirmese idi, bu an
laşma üzerinden arsa satınalınacak ve beledi
ye 73 500 lira zararı sineye çekecekti. 

iŞu yaziyete göre : 
1. Arsa sahibinin bil âhara 120 kuruşa ver

meyi kabul ettiği bu arsaya evvelce neden ve 
ne sebepler altında hakiki değerinden hayli 
fazla olarak 225 kuruş takdir edilmiştir? 

.1963 Û : 1 
[ 2. Belediyeye 73 500 lira zarar verecek ilk 

karardan kimler mesuldür? 
3. Bu arsanın ilk anlaşmadaki 225 kuru

şa alınması için yeni komisyon üyelerine bas
kıyı kimler yapmıştır? 

4. Bu işleri tedvir ile mükellef olan vali 
ve belediye reisinin, eski daimî komisyon âza
larının Mercan hâdisesinin bir aynı olan bu 
hâdiseden dolayı mesuliyetleri cihetine neden 
gidilmemiştir? 

Arkadaşlar, Mercan hâdisesi münasebetiyle 
İstanbul Daimî Komisyonunun 5 , X I I . 1951 
tarih ve 1253 sayılı kararında komisyon üyele
rinden ismini açıklamıyacağım bir zat şöyle bir 
şerh vermiştir. 

(Daimî komisyonda diğer arkadaşların ha
beri olmadan bâzı arkadaşlar Daimî Komisyon 
bitişiğindeki odada bâzı kimselerle yapılan is
tişareler neticesinde çıkarılan bâzı dosyalar gi
bi bu dosya da geri getirilerek arsanın satış 
kararı bâzı arkadaşların mütalâaları sonunda 
müştereken alınmıştır.) 

Eyüb'deki arsanın alış kararı da hiç şüphe 
yok ki böyle bir tesir altında alınmıştır. Daimî 

I Komisyonda hâkim olan bir zihniyetin hazin bir 
ifadesi olan şu meşruhat İstanbul Belediyesinde 
işlerin nasıl yürüdüğünün güzel bir misalidir. 

Muhterem arkadaşlar; bu işin de Mercan 
hâdisesinde de olduğu gibi Mülkiye Müfettiş
leri tarafından tahkikini ve mesulleri hakkıı da 

I kanuni takibata geçilmesini ve neticeden sayın 
I Heyetinize bilgi verilmesini rica ederim. 
I REİS — Diğer sözlü soruya geçiyoruz. 

12. — Sinob Mebusu Muhtar Acar'ın, Sokanı 
Vakum Anonim Türk Petrol Şirketi üe İstanbul 

I Belediyesinin bir mukavele akdedip etmediğine 
I dair sorusuna İçişleri Vekili Etem Menderes'in 

sözlü cevabı (6/916) 

22 XII . 1952 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Akar yakıt depoculuğu Belediye Kanunu 
mucibince Belediyeye ait bir haktır. Belediye 
bu hakkını kendi kullanabileceği gibi başkaları
na yaptırabilecektir. İstanbul, akar yakıt işinde 
bütün memlekete transit vazifesi gördüğü için, 
Belediyenin ardiyesi olmakla beraber bu ihtiya-

| ca cevap veremediğinden akar yakıt ticaretiyle 
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meşgul olan muhtelif firmalarla depoculuk 
mevzuunda anlaşmalar yapmaktadır. Bu meyan-
da 1339 senesinde Standart Oil Kompani ile eski 
Şehremini Ali Haydar arasında müddetsiz bir 
mukavele akdedilmiştir. 

Sokoni Vakum bu depolarda bulundurduğu 
mayiat için ton basma bir lira ardiye ücreti 
vermektedir. Antitröst kanunları mucibince bu 
şirketlerin başka memlekette şubeleri olamvya-
cağmdan ve bundan dolayı Amerika'da takiba
ta mâruz kaldıklarından takibattan kurtulmak 
için Türkiye'de Sokoni Vakum Anonim Türk 
Petrol Şirketi namı ile bir Şirket kurmuşlardır. 
Bu yeni teşekküle Belediye bir mukavele akde
dip faaliyetine ruhsat vermiş midir vermemiş 
midir? Vermiş ise mukavelenin şartları nedir'? 
Vermedi ise Şirketin faaliyetinin devamı neye 
müstenittir? 

Yukarda arzedilen hususatın İçişleri Baka 
nınca sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı ile 
rica ederim. 

Sinob Milletvekili 
Muhtar Acar 

ÎÇtŞLERÎ VEKÎLÎ ETEM MENDERES 
(Aydın) — Muhterem arkadaşlar; Sokoni Va
kom Anonim Türk Petrol Şirketi ile istanbul 
Belediyesinin bir mukavele akdedip etmediğine 
dair Sinob Mebusu Muhtar Acar tarafından ve
rilen sözlü soru önergesini cevaplandıracağım. 

1339 senesinde İstanbul Belediyesi ile Sokoni 
Vakom Şirketindin sel/efi olaın Stamdar Odi Com-
pani arasında imzalanan mukaveleye göre bu 
kumpanyaya ait akar yakıtların, kendileri ta
rafından tesis edilecek, depolarda muhafazası, 
belediyece kabul edilmekte ve buna mukabil 
kumpanya ton başına bir lira vermeyi taahhüt 
etmektedir. 

1931 ve 1937 yıllarında Neft ve Şell kum
panyaları ile yeni mukaveleler imzalanmış bu
lunmaktadır. Sokoni Vakom Kumpanyası bu 
defa Amerikadaki şirketin devamı olmaktan çı
karak bir Türk Şirketi halinde teşekkül etmiş
tir. Yeni şirket eski şirketin devamı olduğunu 
ve binaenaleyh 1339 senesinde imzalanmış bu
lunan mukavelenin muteber bulunduğunu bele
diyeye bildirmiş ise de belediye bu noktai na
zarı kabul etmemiş ve eski şirketle akdedilen 
mukavelenin devir muamelesini muteber tanı-

.İ9Ö3 O : İ 
| madiğini, yeni bir akit yapılması icabettiğini 
I ileri sürmüştür. 

Şirket evvelâ Sokoni Vakomun yeni bir 
I şirket olmadığını 'eski teşekkülün hak ve veci

belerini devir- altlığını bu sebeple yeni bir anlaş
maya gidilmesi icabettiğini, bununla beraber 

I birer iç ayarlama mahiyetinde ton başına bir 
I meblâğ verilmesinin de kabul edilebileceğini 
I bildirerek iddiayı reddetmiş ise de bilâhara be

lediyenin görüşü om A itibariyle kabul edilmiş, 
i ancak belediyeye ödenecek meblâğ ile depola

rın durumu üzerinde bir anlaşmaya varılama
mıştır. 

Şirketin bu husustaki noktai nazarı İstan
bul Belediyesince Ekonomi ve Ticaret Vekâle
tinden sorulmuş ve alınan mütalâa İstanbul 
Vali ve Belediye Başkanlığınca teşkil olunan 
bir heyete tetkik ettirilmiştir. Bu heyetin Vali
liğe tevdi ettiği rapor tetkik, safhasındadır. 
Henüz bir neticeye, bağlanmamıştır. 

Şirketin faaliyetine gelince: 30 - 35 s'eneden 
beri faaliyette olan şirketin bâz: mülâhazalarla 
faaliyetine devamına müsaade olunmuştur. Ha
len şirketle mutabakat temin edilmek üzeredir. 
Meselenin yakında bir hal tarzına bağlanmış 
olacağını saygılarımla arzederim. 

Benim malûmatım bundan ibarettir. Demin 
de arzettim tahkika, teftişe mesnet olacak esas
lar verildiği takdirde derhal icabına tevessül 
edeceğim ve bu benim son konuşmamdır, bun
dan sonra yalnız iki kelime ile heyeti umumiyesi 
hakkında maruzatta bulunacağımı arzeylerim. 
(Bravo sesleri) 

! REİS — Muhtar Acar. 
I MUHTAR ACAR (Sinob) — Sayın İçişleri 
i Vekilinin verdiği izahata teşekkür ederim. Fakat 

bu izahat kendilerine tam ve hakikate uygun ola
rak verilmemiştir. Meselenin hakikati şudur: 

J Eskiden beri müşteil maddelerin muhafazası 
gazların usulü hıfzı hakkındaki 1297 tarihli 
kararname ve 22 Şevval 305 ve 20 Haziran 1304 
tarihli gaz ve ispirto ambarlarına dair talimat
name ve devairi belediyece ihdas olunacak gaz 
depolarına dair 4 Teşrinievvel 1322 tarihli Ni-

' zamname hükümlerine göre belediyelere veril-
1 miş bir vazife idi. 
I Bu vazife belediyeye tahmil edilirken halkın 

ve belediyenin emniyet ve selâmeti göz önünde 
tutulmuş ve belediye de yaptığı bu hizmet mu
kabilinde bir gelir sağlamayı derpiş etmiştir. 
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Bu maksatla daha evvel belediye Çubuklu'da 
gaz depoları tesisi vücuda getirmişti. Ancak bu 
tesis.şehrin,• dolayısiyle memleketin her gün ar
tan ihtiyacına cevap verecek durumda değildi. 
Daha fazlasını yapmak için belediyenin malî ta
kati da müsait değildi. Bu esnada (Standart Oil 
Kıımpani) (Sokoni Vakom Oil Kumpanı) Şir
keti 1339 da ilk defa Şehremini Haydar Beyle 
şöyle bir anlaşmaya varmıştır. 

Muayyen bir müddetle tahdit edilmiyen bu 
Anlaşmaya göre şirketin vücuda getireceği gaz 
depolarından kendi taralından çıkarılıp şehirde 
satılacak ve istihlâk olunacak müştail madde
lerin beher sandık veya her iki gaz tenekesi, ya
hut her dökme otuz kilo miktarı için istanbul 
Şahremaneti Veznesine üç kuruş ödiyecekti ki, 
bugün ton başına bir lira vermektedir. Yani ki
loya bir kuruş isabet eder. Bilâhara 4109 ve 
5116 sayılı kanunlarla % 50 zam görmüştür. 
1930 tarihinde yürürlüğe giren 1580 sayılı Ka
nun daha açık bir ifade ile bu vazifeyi bir in
hisar mahiyetinde belediyelere tahsis etmekte bu
lunmuş ve belediye diğer şirketlerle yaptığı 
ınütaakıp mukavelelerde kanunun verdiği bu 
yetkiyi iyiye kullanmaya çalışmıştır. 

İstanbul Belediyesi eski Neft Sendikat ve ye
ni Petrol Ofisi ile yaptığı mukavelede tesis ede
ceği depoları muayyen bir müddet sonra beledi
yeye teslim etmeyi kabul ettiği gibi 3.90 ardiye 
ücreti vermeyi de kabul etmiştir. 

Kezalik; Şell Kumpanyası ile yapılan iki 
mukavelede de biri Paşabahçe Meki ana deposu 
ve diğeri Kuruçeşme 'deki mutavassıt tevzi istas
yonu arazisi ve üzerindeki bütün tank ve sa-
iresi mülkiyeti muayyen bir müddet sonra bele
diyenin olması şartiyle verecekleri resini de So-
koniye nazaran nispet kabul etmiyecek şekilde 
artırılmıştır. Bu şirketin beher ton için benzin
de şehirde 7,88, taşraya sevk ettiklerinde 2,62 
transit sevkiyatmdan 0,92, Gazdan şehirde 
9,14, taşrada 3,05, transit 1,07, Motorinden şe
hirde 7,88, taşrada da 2,62, transit 0,92; ku
ruş alınmaktadır. 

Böyle olduğu halde Sokoninin müddetsiz 
mukavelesi devam etmiş ve nihayet 1951 sene
sinde bu şirket Amerika Maki Anti Tröst Ka

nunların takibatından kurtulmak maksadiyle 
her yerde olduğu gibi Türkiye Me de Sokoni 
Vakum şirketini bir Türk petrol şirketi haline 
getirmiştir. 

.1953 O : 1 
! Amerikan kanunları muhtelif memleketler-
| de şube açmayı bir nevi tröst teşkili addet-
I mekte ve bunları menetmekte ve aksine hare-

ket eden şirketleri takibata maruz bırakmak
tadır. 

Sokoni Şirketi 15 Ağmutos 1951 tarihinde 
Belediye Başkanlığına müracaat ederek 1.V1. 
1952 tarihinden itibaren (Skoni Vakum Türk 
Petrol Anonim Ortaklığı) halinde faaliyeti1 

I geçtiğini bildirmiştir. 
j Bu tarihten sonra yeni bit- hüviyetle mey

dana çıkan bu şirketin faaliyette bulunabilme
si için belediyeden ruhsat alması ve bir Anlaş-

j maya varması lâzımgelirken-aylardan beri ne 
şirketin faaliyeti önlenmiş ve ne de Belediye 
Resmi artırılmıştır. Hattâ eski resim bile alın-

j mamak suretiyle belediyenin bugün şirkette 
bir milyon liraya yakın matlubu bulunmuştur. 

{ Belediye bu yeni şirketin teşkili üzerine 
I eski şirketin ortadan kalktığını ve yeni şirke-
j tin belediye ile emsaline göre ayarlanmak ve 

belediye menfaatine uygun yeni bir mukavele 
yapmadan ve ayrıca Belediye Zabıta Talimat
namesinin 253 nçü maddesine tevfikan beledi
yeden ruhsat, almadan faaliyetine müsaade et
memek lâzımgelirken aylardan beri memlekette 
faaliyette bulunduğu bir hakikattir. 

Biliyorsunuz ki akar yakıt Millî Korunma 
Kanunu ile Hükümetin murakabesi altındadır. 
Ve nitekim bu sebeple kumpanyaların beledi
yeye ödedikleri resimle en yüksek resim ara
sındaki fark ortadan kaldırılarak bu fark Pet
rol Ofiste açılan bir fon hesabına yatırılmış 
ve bu suretle fiyatların ayarlanması temin 
olunmuştur. Fakat bu ayarlamada zarar gören 
belediyeler olmuştur. 

Şimdi sorduğum sual şudur : 
1. İstanbul Belediyesi Sokoni ile bu müd

detsiz mukaveleyi eline kanuni imkân geçtiği 
halde neden şimdiye kadar bozmamıştır? 

2. Mademki bozmamıştır, o halde Sokoni 
[ eski teşekkülü ortadan kaldırdığı ve yeni bir 

hüviyet iktisap ederek ortaya çıkrığı halde 
j belediyeden ruhsat almadan faaliyetine nasıl 

müsaade edilmiştir? 
1 lükümet mümessili İstanbul Vali ve Beledi

ye Başkanı ve halkın mümessili bulunan Umu-
I mî Meclis neden bu mevzuu ele almamışlar ve 
I İstanbul Belediyesini milyonlara varan bir za-
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rara uğratmışlardır? Bu şirketin mevzuat mu
vacehesinde faaliyetinin mesnedi nedir? 

Eski mukavele şirketin yeni başka bir şirket 
haline inkilâbiyle ortadan kalktığına ve yeni 
şirketle belediye menfaatine uygun yeni bir 
mukavele de yapılmadığına göre yeni şirket 
belediyeye hiçbir resim ödemeden icrayı faali
yet mi edecektir? 

Yeni şirketle yeni esaslar dairesinde bele
diye menfaatine uygun bir itilâf yapıp genel 
meclis karariyle yeni bir mukavele akdini uzun 
zamandan berıi alâkalı dairenin mükerrer yazılı 
ikazlarına rağmen geciktirenler hakkında ne 
takibat yapılmıştır. Müzakereler cereyan edi
yorsa ne safhadadır. Henüz mukavele yapıl
madığını Sayın Vekil açıkladılar. 

Benim bildiğime göre bu mevzu üzerindeki 
temaslar vali ve belediye reisinin ihmali yüzün
den inkitaa uğramış ve yüz üstü kalmıştır. 

Belediye bu durum hakkında ne yapacağını 
dahi bilmemektedir. Kanaatimce bu şirket hak
kında yeniden belediye ile bir anlaşma ve mu
kavele yapmadıkça ya faaliyetine son verilmek 
lâzımgelir veyahut 5237 numaralı Kanunun tes-
bit ettiği âzami tarifenin tatbiki icabeder. ' 

Şirket hüsnüniyet gösterip anlaşmaya ve 
mukavele akdine yanaştığı takdirde ise hiç ol
mazsa belediye içdn en menfaatli ve emsali ta
rife oları Şel Şirketinin tarifesinin kabulü ica
beder. 

Diyorlar ki, ardiye ücreti depoculuk yapmak 
suretiyle belediyenin sebketmiş olduğu bdr hiz
metinin karşılığıdır. Halbuki hâdisede depo
lar belediyenin değil, doğrudan doğruya Soko-
ni'nindir. Ancaik Belediye Kanunu depoculuk 
hakkını münhasıran belediyeye verdiğine, bele
diye bu hakkını emsalinde yani Şel ve Petrol 
Ofiste Olduğu gibi kanundaki âzami hadlerden 
dun nispetler dâlhilinde tesbit edilecek tarife 
üzerinden alacağı resim mukabilinde ileride te
sisatın belediyeye intikali şirketlerce kabul 
edildiğine göre kanunen belediye deposu mahi
yetinde olan bu depolara yalnız işletme hakkını 
devir edebiliyor ve bu suretle resim almak ka
nuni şartı tahakkuk ediyor. Ayrıca yine Bele
diye Kanuniyle umumi meclise talimatname 
yapmak hakkı tanınmıştır. 

Bu talimatnamenin 253 ncü maddesi hük
münce akar yakıt ticareti yapanların belediye-

1.1953 O : İ 
I den ruhsat almaları lâzımdır. 

Nitekim böyle bir mecburiyet olmasaydı 
Şel'de veya başkaları da diledikleri gibi depo
lar tesis ederler ve faaliyette bulunurlardı. 

Sokoni Şirketi belediyenin hakkına tecavüz 
etmekte ve mevzuata aykırı ve diğer mümasil 
şirketlere nazaran istisnai bir durum ihdas et
miş ve belediye başkanlığı da bu istisnai duru
ma ve belediyenin milyonlarca lira varidat kay
bına göz yummuştur ve yummaktadır. 

I Arkadaşlar, İstanbul Vali ve Belediye Re
isine Hükümetin bir mümessili ve belediye me
nafimin korunması ile mükellef Belediye Baş
kanı olarak bu işte gösterdiği lâkaydi ve lâuba
liliğin hesabının kendisinden sorulması ve du
rumunun mülkiye ve maliye müfettişleri vası-
tasiyle incelenmesi lâzım geldiğini ve Sayın Ve
kilin derhal bu konuda tahkikat açtırmasını ve 
neticeden Yüksek Heyetinize malûmat verilme
sini rica ederim. 

ÎÇÎŞLERÎ VEKÎLÎ ETEM MENDERES 
(Aydın) — Muhterem arkadaşlarım; şimdi hu-
zurunulzda konuşulan mevzular elime geldiği 
zaman, bunlara hususi bir ehemmiyet atfederek 
soruların sahibi arkadaşımı, rica ile davet ettim 
geldiler ve bu mevzular üzerinde kendisi ile 
başbaşa konuştuk. Bana bâzı deliller verildiği 
takdirde derhal muhakkik ve müfettiş gönder
mek suretiyle maddeler üzerinde kanuni mu
ameleye başlanacağını kendilerine arzettim. 

Yalnız, yüksek huzurunuzda açıklandıktan 
sonra bu işlere el koymanın mümkün olabilece
ğini öğrendim. Huzurunuzda açıklandıktan 
sonra, mevzular üzerinde tetkik ve takibe baş
lamak, şüphe yok ki, bir icra uzvunuz olan be
nim için vazife sahasında mânevi bir kuvvetle 
mücehhez olmak fırsatına nailiyyet demektir. 
Şimdi, bu tahakkuk etti. Bütçe konuşmaları ve 
tatil dolayısiyle biraz gecikti. Şimdi huzurunuz
da verilen izahat içinde mündemiç bulunan bü
tün maddeleri ayrı ayrı tetkik ve tahkik mev
zuu yapmak suretiyle (Bravo sesleri) kanuni 
neticeye varacağım. 

Arkadaşlar, suiistimal şemmesi taşıyan hiç
bir maddeye en küçük bir müsamaha göşteril-
miyecektir. (Bravo sesleri) Huzurunuzda bah
sedilen meseleleri kanun yollan ile bir neticeye 
bağlamayı en mühim vazife addedeceğim. (Al-

j kışlar.) 
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13: — Denizli Mebusu Baha Akşit'in, küçük 

sanatların yayılması, gelişmesi, bugünkü içtimai 
ve iktisadi şartlara uygun bir şekle getirilmesi ve 
bu sanat erbabının kalkınması, el dokumacılığı
nın inkişafı ve dokumacılara kredi temini husus
larında ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ve De
nizli'deki Apre - Boya santralinin el dokumala
rım işliyen bir fabrika haline getirilmesinin dü
şünülüp, düşünülmediğine dair Eonomi ve Ticaret 
Vekilinden sözlü sorusu (6/920)) 

REİS — Ticaret Vekili yoktur. Geleeek bir
leşime talik edilmiştir. 

14. — Kars Mebusu Sim Atalay'ın, valilere 
bulundukları mıntakalara göre farklı ve fevka 
lâde salâhiyetler verilip verilmediğine dair soru
suna İçişleri Vekili Etem Menderes'in sözlü ce
vabı (6/921) 

REİS — Sözlü soruyu okutuyorum etendim. 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların İçişleri Bakanı tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı ile 
rica ederim. 

Kars Mebusu 
Sırrı Atalay 

Memlekette bulunan valilere bulundukları 
mıntakalara göre kendilerine verilmiş farklı ve 
fevkalâde salâhiyetler var mıdır?. Ve bakanlık 
şifahen veyahut tahriren her hangi bir valiye 
bu yolda bir emir veya yetki vermiş m i d i r ! 

Kars Mebusu 
Sırrı Atalay 

verildiğini açıkça ifade etmiştir. Bulunduğu 
mahalle göre istediği şekilde hareket edebile
ceğini keza ifade etmiştir. Ben de sayın Bakanın 
arzusu üzerine hususi görüşmemizde kendisine 
etraflıca anlattım, izahat verdim. Gazeteleri 
tevdi ettim. 

Aziz arkadaşlarım; Hükümet otoritesinin 
esas kaynağı Anayasadır. Bu otoritenin birer* 
temsilcisi, birer mümessili olarak, mahallinde 
bulunan İdare âmir ve memurları, vatandaş 
şeref ve hürriyetini, vatandaş haklarını teminat 
altına alan kanunlar dairesinde hareket ederler
se mazbut ve âdil bir idare rejiminden yani bir 
hukuk Devletinden bahsetmek mümkündür, fa
kat idare âmir ve memurları vatandaş hak ve 
hürriyetlerini şeref ve haysiyetlerini teminat 
altında bulunduran kanunların dışında ve ka
nun fevkmda hususi yetkileri haiz olduklarını 
ifade ederlerse ve bulunduğu mahallere göre 
hususi yetkileri haiz olduklarını zan ederlerse 
yani bulunduğu mahalle birer hususiyet izafe 
ederler ve kendilerini kanun dairesinde tenkid 
eden muhalefet mensuplermı icabında yok ede
ceklerini açıkça beyan ederlerse o mahalde maz
but ve âdil bir idare rejiminden. Hukuk Devle
tinden bahsetmek mümkün olur mu? Yoksa bu 
tamamen partizan bir zihniyet olur. Bu zihni
yetin örneğini şimdi arzedeceğim : 7 Aralık 
1952 tarihinde Diyarbakır C. H. P. Part i Kong
resine gittik. Merkez İlce kongresi sonunda 
Diyarbakır Valisi Servet Sürenkök'ün C. H. P. 
Parti Başkanını çağırdığını, şiddetli tenkid ya
pılmamasını bilhassa Başbakan Adnan Mende
res'in ismi geçtiği zaman hatiplerin hoparlör 
başından ayrılmalarını buna göre tenkidlerini 
ayarlamalarını söylediler. Bunu Valinin fuzulî 
ve fazla bir gayretkeşliği telâkki ettik ve bu 
soruyu bu sebeple getirmedim. Eğer mesele yal
nız bundan ibaret olsa idi. Bu Valinin lüzum
suz ve fazla gayretkeşliğinden dolayı huzuru
nuzu işgal etmezdim. 

Kongrenin bittiği ertesi günü âmme hizmet
leri gören bir iıisan sıfat 've itiyadı ile öteden 
beri ziyaret ettiğim valiler gibi parti başkanı 
ile beraber valiyi ziyarete gittim. Vali pürlıid-
detti, ateş püskürüyordu. Vakit öğle idi. Gece 
uyumadığını ve o hastaneden geldiğini söyledi. 
Hayret ettik, sebebini sorduk. Dün, şahsının 
şiddetli hücumlara mâruz kaldığını söyledi. Sor
duk. Kongreyi başından sonuna kadar takip et-

İÇİŞLERİ VEKİLİ ETEM MENDERES (Ay
dın) -—' Muhterem arkadaşlarım, valilerin salâ
hiyetleri, kanunla tâyin edilmiş bulunmaktadır. 
İçişleri Vekili olarak hiç bir valiye kanun esas
ları dışında hususi olarak talimat ve emir vermiş 
değilim. Bunun zımnında başka mülâhazalar 
mevcutsa bu husustaki telâkkileri de vaktiyle 
gerek Bütçe Komisyonunda gerek bütçe müza
kereleri münasebetiyle heyeti umumiye huzu
runda izah ve arzetmiştim. ı 

SIRRI ATALAY (Kars) — Aziz arkadaşla
rım^ öayın Bakanın valilere bulundukları ma
hallere göre hususi salâhiyet verilmediğini be
yan etmesine göre buradaki sözünü senet bilir I 
teminatını teşekkürle karşılarım. Ama bir hâdi
se vardır ki vali kendisine hususi bir salâhiyet I 

906 
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miş bir insan sıfatiyle kendisinin bu derece he- I 
yeeanlanmasına ve hiddet göstermesine lüzum 
ve mahal olmadığını ifade ettik. Çünkü şalisi bu 
konuşmalar esnasında hiçbir suretle hücuma 
mâruz kalmamıştı, yalnız gayet, tabiî olarak ten
kid edilmişti. Konuşmamız uzun oldu, burada 
aynen nakletmiyeeeğinı. Vali, ben Diyarbakır 
valisiyim ve Diyarbakır Valisi bulunduğum müd
detçe beni hiç kimse tenkid edemez dedi. Zih
niyete bakın. Diyarbakır'da Diyarbakır Valisi 
tenkid edilmiyecekmiş. Sayın Bakana bunu bil
hassa ifade etmek isterim, Diyarbakır'da Diyar
bakır Valisi bulunduğum müddetçe tenkid edi
leni em diyor. Ben askerim dedi, askerlikten gel
dim. Ben demokrasiyi tenkid olarak anlamam. 

Diyarbakır eski milletvekili, bakan ve o bel
denin mümtaz ve genç evlâdı olan Vedat Dicle
li çıkıp kongrede, vali makamında Diyarba
kır Demokrat Parti mensuplarını barıştırdım, 
öpüştürdüm diyemez, tcap ederse ben Vedat 
Dicleli'yi yok ederdim diyor. İşte zihniyetin fe
ci şekli budur. Ve bunu soru yapmanın bir se
bebi de buradadır. 

Dahası var. Valiye dedim ki, eğer hakika
ten siz kendinize bir hakaret vâki olduğunu id
dia ediyor ve bu zehaba kapılıyorsanız mahke
meye müracaat ediniz. Ben mahkemeye gitmem 
dedi. Bu bir gurur mudur? bir şaşaa mıdır-? Bu 
azamet ne! (Sağdan, eşkıya sesleri) Nedir? Bir 
vali tasavvur edin icabında mahkemeye gitmem 
diyor. Sultan Fâtih Mehmet Türk kadısının hu
zuruna gider fakat ondan beş yüz sene sonra 
Diyarbakır Valisi Türk hâkiminin huzuruna git
mez. Gitmem der! Ne acı!... 

Vali, ben Cumhuriyet Halk Partisi ile aram
da bütün köprüleri atmış bulunuyorum, diyor. 
Hakikaten sözünün eridir. Bundan sonra Cum
huriyet Halk Partisinin aleyhinde elinden ne gel
di ise yapmaya çalıştı. Bununla da kalmadı. 
Eğer ben kongrede olsaydım gelir kongrenizi 
kapatırdım dedi. 

Sayın Bakan lütfen bizi çağırdıkları zaman j 
vali burada idi. Kendisine bunları anlattım, 
dedim k i : Belki siz de hayret edeceksiniz. Bir 
valinin bu şekilde konuşmasına hayret edecek-
siniz. Ama bunlar vâkidır varittir. Arzu eder- ' 
seniz mecbur olmadığım halde vali gelsin maka
mınızda, yanınızda tekrar edeyim. Bakan size 
inanıyorum, lüzum yoktur, dediler. Şimdi bunu 

1953 O : İ 
burada bırakarak tekrar Diyarbakır, Valisinin 
icraatına dönelim: 

Diyarbakır'da neşredilen Yeni - Şark Gaze
tesinde valinin hakkında neşriyatta bulunmuş
tur. Bilâhara Başbakan Adnan Menderes'i bir 
basın toplantısında bu gazetenin muzir neşri
yatta bulunduğunu ifade etmiştir. Yeni -Şark 
Gazetesinde vali ağza alınmaz küfürlerle hü
cumlarda bulundu. Ulus Gazetesine uzun bir 
yazı gönderdi. Ulus yazıda hakaret bulduğu 
için Sulh yargıcına gönderdi. Sulh hâkimi vali
nin yazısının üçde ikisini çıkardı. 

Vali böylelikle Sulh hâkimi karariyle peşi
nen mahkûm olmuş bulunmaktadır. Vali yazı
sında ne diyor; bir kısmını okuyayım; Zafer'-
de neşredildi, neşredilen yazının altını çizerek 
Sayın Bakana tevdi ettim. (Gülmesin efkârı 
umumiye çoktan daha 14 Mayıs'ta reyini ver
miştir. 

Bir zamanlar memleketi kimlerin idare et
miş olduğunu bir parça daha artan hayretler 
içinde müşahede etmektedir). Bu sözlerimi 
«tenkide tahammül edemem» tarzında bugünkü 
demokrasi valisinin ağzından imkân ve ihtimal 
olmıyan sözler. (Bu adam hangi sıfat .salâhi
yetle ve kim olarak Devlet ve Hükümet baş
kanlarının mümessili ve ayrı ayrı her bakanın 
temsilcisi olan bu valiye ihtar ederim diyor... 
Demek oluyor ki hâlâ eski hükmü karakuşi 
devrinin tatlı hülyalarını hayalhanesinde ya
latmakta devam ediyor. 

Devrin değiştiğini, o saltanatın yerinde yel
ler estiğinin hâlâ farkında değiL.ne.. acı.. Ve 
bu satırlar ibretli acılarla partizan sancılarla 
dolu! (Gürültüler, alkışlar). 

Bunu bir parti kongresinde bir milletvekili 
veya ocak başkanı değil; partiler karşısında bita
raf olmaya mecbur ve halkın, hangi partiye men
sup, olursa olsun, menfaatlerini korumakla mü
kellef bir vali söylüyor. (Soldan alkışlar ve gü
lüşmeler) O halde size 778 sayılı Memurin Ka
nunumu1 9 neu maddesini okuyayım, o zaman 
alkışlayın. Bu maddeyi dinledikten sonra bu 
valiyi alkışlamak mı, yoksa hakkında muamele 
yapmak mı gerektiğini düşünürsünüz, demok
ratik zihniyetle düşünürsünüz! 778 sayılı Me
murin Kanununun 9 neu maddesini aynen oku
yorum : memurların siyasi, cemiyet ve kulüplere 
intisap ve devamları, her nevi intihabatta mü
dahaleleri, siyasi neşriyat ve beyanatta bulun-
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maları memnu ve bilmuhakeme sübutu halinde 
tartlarını muciptir-. Vali ve onların salâhiyet 
verecekleri memurlar beyanatta bulunabilirler. 

Dikkat buyurulursa; vali, beyanatta bulu
nabilir, siyasi neşriyatta bulunamaz. Burada 
ise siyasi neşriyatta bulunmuştur ve bu siyasi 
neşriyatın üçte ikisi de sulh hâkimi karariyle 
çıkarılmış kısımlardır. Siyasi neşriyat yaptığı 
sulh hâkiminin karariyl'e sabittir. Demek olu
yor ki, siyasi neşriyat yapmış. Bu valinin, hu
kuk devleti nizamı içinde tardı lâzımdır. Fakat 
Diyarbakır Valisi, maalesef gözde bir validir. 
(Soldan, tabiî sesleri, sağ olsun, sesleri). 

Aziz arkadaşlarım; Malatya Belediyesi, mil
lî iradenin teeellisiyle iş başına gelmiş olan be
lediye meclisi, faal politika yapıyor diye feshe
dildi. Evet; Malatya Belediye Meclisi faal poli
tika yapıyor diye feshediliyor, fakat Diyarba
kır Valisi siyasi neşriyat yapıyor da yine mev
kiinde oturuyor. Buna hayret ediyorum doğ
rusu. Ne büyük tezatlar. Aynı hassasiyeti ikin
ci hâdisede niçin göstermiyoruz'? Niçin göste
rilmiyor acaba? 

Bu vali gözde bir validir, dedim. Reisicum
hur kendisini kabul etmiş. Ziyafette bulunmuş. 
Diyarbakır'a gidip bunu anlatmış ve gözde 
olduğunu partizanlara müjdelemiş. Bu öner
geyi partizan idareye yer vermiyeceğiz diye 
mütemadiyen vaitlerde bulunan zihniyetin ne 
derecede samimî olduğuna ve icraatının ne şe
kilde yapılacağını görmeyi samimî olarak ümit 
ettiğim için verdim. Maalesef bu yolda, hâlâ 
bir şey yoktur. Ümit kapılan kapalıdır. 

FERİT KILIÇLAR (Muş) — Valilerin tâ
yinini size bırakalım. 

SIRRI AT ALAY (Devamla) — Bize bıra
kılması bahis mevzuu değildir. Kanuni müey
yidenin tatbiki meselesi bahis mevzuudur. Çı
nar Demokrat Parti Kongresi yapıldığı za
man Diyarbakır Valisine yazılı bir müzekkere 
ile bir teşekkürname gönderiliyor. Sebebi şu
dur : Diyarbakır Valisi C. H. P. mensupları
nın arazilerini tevzi ediyor ve bu hareket ga
yet iyi olduğu için bir takrirle taltif ediliyor. 
Şahane bir iltifat. 

YUSUF AZÎZOĞLU (Diyarbakır) — Ya
lan, aslı yoktur. 

SIRRI ATALAY (ıDevamla) — Siz beni iyi 
tanırsınız, yalan söyleyip söylemediğimi bilirsi-
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I niz Aziz Bey, Lice Savcısı iken beni tanırdınız; 

bu kongreden sonra Diyarbakır Valisi Kulp 
Belediye Reisini derhal vekâlet emrine aldırdı. 
Buna sebep de bir belediye otobüsünde numa
ralı yer ayrılmamış. Yani Diyarbakır'a giden 
bir belediye otobüsünde numaralı yer ayır
mamış, birinci, ikinci, üçüncü mevki diye, yer 
tefrik etmemiş. Bu sebepten vekâlet emrine 
almıyor. (Sağdan gülüşmeler). 

Eğin'de de bir memuriyet için, lise mezun
ları namzetler de bulunduğu halde, Demokrat 
Partiye mensup ilk mektep mezunu olmıyarı bir 
şahıs derhal vazifeye alınıyor. 

I Diyarbakır Valisi bundan bir müddet önce 
buraya gelmişti. Bilhassa kendi seçim bölgele
rine ait olmakla Aziz Bey, bu hususta fazla 
memnun olacaklar ki yerinde kalması için te
şebbüste bulunmuşlardır. (Sağdan Aziz Beyin 
hassasiyeti anlaşıldı, sesleri). Demekki aziz ar
kadaşlarım, partizan idare devam etmektedir. 
Hukuk nizamı içinde hürriyet rejimini eşitlik 
haklarını engelliyen, zedeliyen marazı zihniyeti 
kanuni müeyyidelerle karşılamak mecburiyetin
deyiz. tşte bu marazi zihniyetin bir örneğini 
fırsat bularak İçişleri Bakanına göstermiş bu
lunuyorum. Neticeyi ümitle bekliyoruz. Ba
kalım icraatı görecek miyiz. 

YUSUF AZÎZOĞLU (Diyarbakır) — Muhte
rem arkadaşlarım; şahsıma yapılmış olan tariz 
hasebiyle söz almak mecburiyetini hissettiğim 
için huzurunuzu işgal ettim. 

Arkadaşımızı vilâyetimizde vazife görmüş iyi 
bir memur olarak tanırım. Arkadaşımızın bu
radaki beyanları, hakikaten beni üzüntü içerisin
de bıraktı, Buracıkta ifade ettikleri hâdise, yüz
de doksan dokuz hakikatten uzaktır. Burada 
bulunmıyan bir vali hakkında birtakım isnatlar
da bulundular ki, bu doğru olmamakla beraber, 
hâdise hiç de böyle değildir. 

Buyurdular ki, ilce kongresinde bir Demok
rat Parti delegesinin talebi üzerine C. H. Partili 
kimselerin topraklarını topraksız kimselere tev
zi ettiği için valiye teşekkür edilmesini teklif et
miştir. Hâdse böyle değldir arkadaşlar. 

ilce kongresinde, toprak tevziinde valinin 
göstermiş olduğu titizlikten dolayı kendilerine 
teşekkür edilmiştir. Tevzi edilen toprak ise Halk 
Partili vatandaşların toprağı değil; vatandaşla
rın kendi rızası ile satmalmmış topraklardır. 

Diyarbakır Valisi ise , Türkiye çapında bir 
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kimsedir. Toprak tevzii meselesinde gösterdiği I 
liyakati, gerek Hükümetçe ve gerekse Reisicum
hurca takdire mazhar olmuştur. 

Bu güzel durumu kalkıp Halk Partililerin ara- I 
zisi tevzi ediliyor şeklinde tefsir etmek S i m Be
ye gelen haberlerin membamın ne kadar suiniyet 
sahibi olduğunu gösterir. 

Arkadaşlar, maalesef Diyarbakır'da karşılık
lı parti çekişmeleri çetin olmaktadır. Bu vazi
yet hakikatlerden uzaklaştırıcı ve kırıcı bir du
rum ihdas etmektediı. Bu cümleden olarak Sa
yın eski Diyarbakır Milletvekili Vedat Dicleli, 
Diyarbakır Valisi kongre, kongre dolaşıp de
mokratları öpüştürüyor diye müstehcen ve tah- I 
kiriâmiz sözler söylemiştir. Halbuki, bu adamın 
partizanlıkla alâkası yoktur. Vali yalnız mem
leket hizmetinde ve memleket işlerinde çalışan 
ve herkes tarafından çok sevilen bir zattır. Biraz 
insaf etsinler. Vali Servet Beyin Diyarbakır'dan 
ayrılmasına halk çok üzülmüştür. Diyarbakırlı
lar yakın bir zamanda böyle bir vali görmemiş 
olduklarını söylemektedirler. Kalkıp hâdiseleri, 
böyle esaslara, membalara dayandırmadan, ha
kikat olup olmadığını tahkik etmeden sırf poli
tik bir hava yaratmak, Diyarbakır'da bir par
tizan vali varmış gibi bir hava yaratmak gibi 
bir yola sapmalarını muhterem arkadaşıma ya
kıştıramadım. 

Telgraf meselesine gelince: Ben birkaç gün
den beri burada bulunmaktayım. Halbuki bun
ların benim teşvikimle gönderildiğini söylemek 
istediler. Bunu da kendilerine yakıştıramadım. 

Fakat şunu arzetmek isterim ki, vatandaşla
rın bir vali hakkında, memlekette müspet hiz
metleri görülmüş olan bir şahıs hakkında telgraf 
çekerek memlekette kalmasını istemeleri kadar 
tabiî bir şey olamaz. Bunu kalkıp da partizan
lık mevzuuna sokmaları nahoş oldu, üzüntü ile 
şunu arzetmek mecburiyetindeyim, bir şeyin ha-' 
kikat olup olmadığını tahkik etmeden, bir mes
nede dayanıp dayanmadığını öğrenmeden şura
dan, buradan yayılan kulaktan dolma şeylerle I 
bu Meclis kürsüsünde bu gibi beyanlarda bulun
mak bir milletvekiline yakışır bir tarzı hareket 
değildir. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

REİS — Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Yusuf Azizoğ-

lu arkadaşımız dediler ki bir mesnet olmadan 
yahut pplitik hislerin mağlubu olarak gelip ko- j 
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nuştular. Benim görüşmemin yarısından çoğu 
valinin bizzat anlattıkları ve Bakana nakletti
ğim sebeplerdir. Bakana demiştim ki tam kana
at sahibi olmanız için vali buradadır gelsin 
huzurunuzda tekrar edeyim. 

Diğer hususlar; Çınar'da bir hâdise olmuş
tur. Gezetede neşredilmiştir. Tekzip edilmemiş
tir malûmat sahihtir. Aziz Bey bunlar 
varit değildir diyebilir. Her hangi bir şeye is
tinat etmeden bu şekilde değildir demek gayet 
kolaydır, caziptir. Doğru değil demekken 
kolay ne var. 

YUSUF AZÎZOĞLU (Diyarbakır) — De
mek daha kolay olur. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Aziz Bey 
ben sizi sabırla dinledim. Siz de sabredin ve 
dinleyin, dinlemesini öğrenin. Niçin kızıyorsu
nuz ? Bilâkis heyecanınız dâvanızda ne kadar 
samimî olduğunuzu ayrıca gösterir. Diğer ta
rafta Kilis'in Cıncolap Köyü Muhtarı Cumhu
riyet Halk Partilidir. Kaymakam bunun vazi
fesine son vermek istiyor*. Fakat sebep bulamı
yor. Nihayet bir gün muhtar yarım saat mesa
fedeki köye gider. Kaymakam hemen vazife
sine son verir. 

REÎS — Sırrı Bey sadet dışına çıkıyorsu
nuz. Siz kendisine cevap vermek üzere çıktınız, 
rica ederim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ben bunun
la partizan idare, bir numune, örnek veriyo
rum. örnekler o kadar çok ki kendileri bura
da konuşmalarında benim söylediklerimin hiç
birisinin varit olmadığını üieri sürdüler. Be
nim bu konuşmalarımın hepsi de fazlasiyle va
rit ve vâkıdır. Daha altı ay önce tahkikatı baş-
lıyan Kulp Belediye Reisine vali niçin vazifesine 
vson vermedi de kongreyi mütaakıp belediye re
isinin vazifesine son verdi? Çünkü bu zat 
C. H. P. lidir. Görüyorsunuz ki buraya kadar 
getirdiğim bütün meselelerin hepsi de varit ve 
hakikatin birer ifadesidir. Hattâ vali icabın
da beni tenkid edenleri yok ederim diyor. 

IIÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Bu 
vaili Servet Bey mi? Eğer o ise yapmaz?. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Evet Servet 
Beydir, yok ederim diye bana söylemiştir. Na

sıl partizan olduğunu göstermiştir. 
FEYZt BOZTEPE (Ordu) — Bunların hep

si yalandır. Vali Servet Bey çok muhterem 
adamdır. 
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SIRRI ATALAY (Devamla) — Ben bu sö

zün bin mislini size iade ederim. Ben valinin 
konuştuklarını Bakana bizzat söyliyerek valiyi 
itham ettim ve burada olduğunu söyledim, fa
kat vekil çağırmadılar. îşte görüyorsunuz ki 
partizan idare bütün ciddiyetiyle ve bütün 
hükümleriyle ortadadır. Bir örneği de Diyar
bakır Valisi Servet Sürenkök'tür. 

FEYZÎ BOZTEPE (Ordu) —Ayıpt ı r . Zih
niyetiniz iyileri çürütmektir. (Soldan ayıp ses
leri) Yüz aldılar mı astar isterler. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Biz hâdiseler
den bahsediyoruz. 

YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) — Sırrı 
Bey arkadaşımız tarizlerinin hududunu bir ar
kadaşımızın haysiyetine dokunacak kadar ileri 
götürdüler. Benim samimiyetsizliğimden bahs
ettiler. Hâdiseler ortadadır. 

Arkadaşlarım, bugün Diyarbakır'da katiyen 
partizan bir idare mevcut değildir. Bugün mem
lekette vatandaşa muzaf bir hürriyet havası 
mevcutsa bu Halk Partililerin. . . 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sorularda alâ
kalı Bakan ve milletvekili konuşur... 

REİS — Şahsı mevzuuhahis oldu, söz verdim. 
YUSUF AZÎZOĞLU (Devamla) — Bugün 

ortada bu hürriyet nimeti mevcutsa bundan çok 
daha fazla Halk Partililer istifade etmektedir
ler. Partizan bir idare yoktur. Sırrı Bey hatır
larlar, baskı, partizan idare eski devirde var
dı Bu devirde yoktur. Şiddetle reddederim. 

ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Yoktur öy
le mi"? Sokak ortasında adam soyuyorlar. 

YUSUF AZÎZOĞLU (Devamla) — Valinin 
yaptığı Devletin otoritesini, varlığını muhafa
zadan başka bir şey yapmamıştır. (Sağdan, 

* Kulp Belediye Reisi sesleri) Kulp Belediye Re
isi hakkında tutulmuş olan evraka gelince, Bele
diye Reisi Danıştaya, mahkemeye müracaat ede
bilir. Ortada tesbit edilmiş birtakım suiistimal
ler mevcuttur. Bu Diyarbakır Valisinin Halk 
Partili belediye reislerini atmak istemesinden 
ileri gelmiş bir şey değildir. Onun gibi birçok 
belediye reisleri hakkında muamele yapmıştır. 
Bu hiçbir zaman Demokrat Partili, Halk Partili 
diye bir tefrik yaptığından ileri gelmemektedir. 
Nitekim, Diyarbakır Demokrat Partili Belediye 
Başkanına da işten el çektirmiştir. Binaenleyh 
niçin yalnız Halk Partili belediye başkanına bu 
yapılmıştır, diyelim. 
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[ Eğer kanuna aykırı bir durum varsa doğru-
I dan doğruya salahiyetli mercilere gidebilirler. 
I Tahkikat neticesinde hakikat tezahür eder. Çün-
I kü evraka müsteniden bir muamele yapılmıştır. 
I Keyfî muamele mevzuubahs değildir. 

I 15. — Zonguldak Mebusu Abdürrahnıan Bo-
I yacıgiller'in, Topkapt Sarayı Müzesiyle diğer 
I müzelerimizdeki bâzı tarihî eserleıin Paris'te 
I bir sergide teşhir edilmek üzere Fransa'ya gön-
I derilmesi kararının ne gibi fayda ve mülâhaza-
I lam mebni verildiğine dair Başvekilden sözlü 

sorusu (6/923) 

REİS — Abdürrahnıan Boyacıgiller bulun
madığından gelecek birleşime bırakılmıştır. 

16. — Zonguldak Mubusu Abdürrahnıan Bo-
I yacıgiller'in, Demokrat İzmir Gazetesinin İz

mir Belediye Başkanı Rauf Onursal ile Beledi-
I ye Daimî Encümen azaları hakkındaki iddiato'-
I rının doğru olup olmadığına dair Başvekilden 
I sözlü sorusu (6/924) 

REÎS — Boyacıgiller bulunmadığından gele
cek birleşime bırakılmıştır. 

I 17. — Zonguldak Mebusu Ab dür rahman Bo-
yacığiller'in, bir bakanın her hangi bir siyasi 
parti üe kongresinde Başkanlık Divanında gö-

I rev kabul etmesinin nasıl mütealâa edilmekte ol
duğuna dair Başvekilden sözlü sorusu Y'6/925) 

REÎS — Sayın Boyacıgiller bulunmadığın
dan gelecek birleşime bırakılmıştır. 

18. — Van Mebusu Ferid Helen'in, Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasınca ticari kredi verilip 
verilmediğine, veriliyorsa bankanın kuruluş 
maksadına uygun olup olmadığına, Ankara - İs
tanbul ve Eskişehir şubelerince kaç borçluya ne 
kadar ticari kredi açıldığına ve bu kredilerin 
en yüksek ferdi haddine dair sorusuna Maliye 
Vekili Hasan Polatkan'ın sözlü cevabı (6/934) 

14 . I .1953 
Yüksek Reisliğe 

Aşağıdaki soruların Maliye Vekili tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasını rica ederim. 

Van 
Ferid Melen 

| 1. Türkiye Emlâk Kredi Bankasınca ticari 
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kredi verilmekte midir? Verilmekte ise bu mu
ameleye ne vakit başlanmıştır? Ve buna halen 
devam olunmakta mıdır? 

2. Ticari kredi vermek, bankanın kuruluş 
maksadına uygun mudur? 

3. Bu maksat için bankaca tahsis olunan 
plasmanın âzami haddi nedir? 

4. Ankara - İstanbul ve Eskişehir şubele
rinin her biri tarafından kaç borçluya ne ka
dar ticari kredi açılmıştır? 

5. Verileu ticari kredilerin en yüksek fer
dî haddi nedir? 

REÎS — Maliye Vekili. 
MALÎYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Van Mebusu Ferid Melen arka
daşımızın Türkiye Emlâk Kredi Bankasının 
ticari kredileri hakkındaki sorularına cevaplan
ın! arzediyorum. 

Soru : 1. Türkiye Emlâk Kredi Bankasın
ca ticari kredi verilmekte midir? Verilmekte 
ise bu muameleye ne vakit başlanmıştır. Ve 
buna halen devam olunmakta mıdır? 

Cevap : 1. Türkiye Emlâk Kredi Banka
sınca ticari kredi verilmektedir. 1939 yılında 
eski Emlâk ve Eytam Bankası zamanında baş
lamış olan bu muamelelere halen de devam edil
mektedir. 

Soru : 2. Ticari kredi vermek bankanın 
kuruluş maksadına uygun mudur? 

Cevap : 2. Ticari kredi vermek bankanın 
kuruluş maksadına tamamen uygundur. Nite
kim kuruluş hakkındaki 15 . VI . 1946 tarih ve 
4947 sayılı Kanunun ikinci maddesi tetkik edil
diği takdirde (diğer her türlü banka işlemleri 
ile uğraşma) nın bankanın kuruluş maksatları 
meyanmda tadat edilmiş olduğu görülür. 

Maliye Komisyonunun aynı kanun hakkın
daki raporunda da mevduat rezerveleri ile mu
kayyet olmak üzere kısa vadeli ticari plasman
lara yer ayrılması uygun görülmüş ve kanunun 
ikinci maddesi bu esaslar dairesinde tanzim edil
miştir. 

Soru 3. Bu maksat için bankaca tahsis olu
nan plasmanın âzami haddi nedir?. 

Cevap 3. 1952 yılı sonuna kadar bu maksat 
için kabul edilmiş plasmanın âzami haddi 
6 100 000 liradır. 

Som 4. Ankara, İstanbul, Eskişehir şube-
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lerinin her biri tarafından kaç borçluya ne mik
tar kredi açılmıştır?. 

Cevap 4. Bankanın ticari kredi muamele 
leri Ankara, İstanbul ve Eskişehir şubelerine 
münhasır olmayıp İzmir ve Adana şubelerinde 
de yapılmaktadır. Kaç borçlunun 1952 yılı so
nunda ne miktar ticari kredi kullanmış olduğu
nu arzediyorum : 

Ankara'da 11 firma 538 000 lira, 
istanbul'da 38 firma 1 255 000 lira. 
Eskişehir'de 10 firma 552 000 lira, 
İzmir'de 21 firma 1 138 000 lira, 
Adana'da 50 firma 1 561 000 liradır. 
Soru 5. Verilen ticari kredilerin en yüksek 

ferdî haddi nedir?. 
Cevap 5. Verilebilecek âzami kredi miktarı 

Bankalar Kanunu ile tesbit edilmiş bulunmak 
tadır. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankasınca verilen 
ticari kredilerde de Bankalar Kanununun 19, 
20 ve 21 nei maddeleri hükümleri uygulanmak
tadır. 

REİS — Ferdd Melen (Vaz geçti, sesleri) 
FERİD MELEN (Van) — Vaz geçmemi is

teyenler ekseriyette ise söz hakkımdan vaz ge
çerim. 

REİS -— Efendim; rica ederim, siz sorunuza 
müteâllik olarak konuşun. 

FERlI) MELEN (Van) — Başkan ne derse. 
daha ziyade muhalifleri görür, diğerlerini ya 
görmez veya görmemezlikten gelir. 

Efendim; sayın bakana, verdikleri izahat
tan dolayı teşekkür ederini. 

REİS —- Ferid bey. Ben, kürsüde konuşan 
hatiplerin sözünü kesen herkese müdahale ede
rim. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) -
Siz daima bizleri görüyorsunuz. 

REİS — Siz vehme kapılıyorsunuz. Hati
bin sözünü kesen herkese hitap ediyorum. 

FERİD MELEN (Van) — Kendisi parti 
mensubudur, mazur görürüm. Efendim; mev-
zuubahis olan mesele. Emlâk Kredi Bankası
nın bir müddetten beri tutmuş olduğu yoldur. 
Bu yol, belki Ibir çoklarımızı gibi beni de 
endişeye sevketmiştir. Hepinnizin bildiğiniz 
gibi, bu bankanın kuruluş sebebi mütevazı ge
lirli vatandaşları mesken sahibi yapmaktır. 
Son bir iki seneden beri bankanın başka bir isti
kâmete yöneldiğini müşahade etmiş bulunuyo-
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tuz. Esas maksadını taşarak, mütevazı ge
lirli vatandaşı mesken sahibi yapma yerine, bâ
za vatandaşlarımıza ki mahdut sayıdadır akaar 
ve irat temi&ö politikasını takip etmek yoluna 
girmiştir. 

ZÎYA TERMEN (Kastomonu) — Sizin za-
inanınızda. 

REÎS — Rica ederim, hatibin sözünü kes
meyiniz. 

PERÎD MELEN (Devamla) — Genç arka
daşım. Benim zamanım hangi zamandır? Ben 
Van Milletvekili Ferid Melen olarak konuşu
yorum ve politikaya iki sen© evvel başladım. 

REÎS — Siz müsterih olun; ben müdahale 
etmemelerini rica ettim. 

FERÎD MELEN (Devamla) — Ben yükBek 
dikkatimizi bir noktaya celbetmek için evvelâ bu 
mejşzuu.yazılı bir soru ile hükümetten sordum Aldı
ğım yaaılı malûmat hakikaten benim endişeye 
düğmeme hak veriyordu. O malûmatı aynen 
balada huzurunuzda tekrar edeceğim: ı 

Türkiye Emlâk Kredi Bankası 1951 yılında 
mesken inşası için 2977 vatandaşa 31 milyon 
lira, 1952 yılında yine mesken inşası için 2377 
vatandaşa 38 milyon lira vermiştir. Bunlar Hü
kümetin bana vermiş olduğu tahriri cevaptır, 
arzediyorum. 

Buna mukabil akar inşası için; 1951 yılında 
580# vatandaşa 27 milyon, 1952 senesinde de 
7154 vatandaşa 75 milyon lira tahsis etmiş bulu
nuyor. 

Yine, bu defa, Bütçe müzakereleri sırasında 
bizzat Emlâk Kredi Bankası Umum Müdürünün 
verdiği rakamlar bu mevzuu aydınlatacak ehem
miyettedir, aynen tekrar ediyorum. 

Son yılda Emlâk Bankası 10 bin liraya ka
dar, ki bunlar mesken inşası içindir, 14 bin va
tandaşa 49 milyon lira vermiş, 

10 000 - 20 000 lira arasında 1075 vatandaşa 
16 milyon lira, 

20 000 - 30 000 lira arasında 176 vatandaşa 
4 milyon lira, 

30 000 - 40 000 lira arasında 192 vatandaşa 
7 milyon lira, 

40 000 - 50 000 lira arasında 36 vatandaşa 
1 471 bin lira, 

50 000 liradan fazla 68 mesut vatandaşa 
7 990 bin lira kredi açılmıştır. Bundan dola
yıdır ki bu bankanın takip ettiği kredi politika- | 
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sini bilhassa huzurunuzda izah etmek imkânla
rını aradım ve ticari kredi mevzuunu onun için 
getirdim. 

Bankanın vaziyet cetvellerini tetkik ettim, 
borçlu cari hesaplarının birden bire yükselmiş 
olduğunu ve bilhassa 1952 sonunda 12 milyona 
vardığını gördüm. Bu ciheti tahkik ettim, 1952 
den itibaren geniş mikyasta ticari kredi açmış 
olmasından doğmuş olduğunu müşahede ettim 
Ve huzurunuza bu soruyu getirdim. 

Maliye Vekili; Ticari kredi açmak bankanın 
maksadı dahilindedir buyurdular. 

Peşinen şunu arzedeyim, .bankalar arasında 
tam bir taksimi vazife, yoktur. İktisadi ha
yatın icabı olarak her banka her türlü mua
meleyi yapar, itibari muamelesi yapar, bâzı 
bankacılık hizmetüeri yapar. Yalnız kuruluş mak
satlarıdır ki, bunları birbirinden ayırır. Ka
nunla kurulan ve sermayesi Devlete ait olan 
müesseseler daha çok vâzıı kanunun emrettiği 
istikamette hareket etmektedir ve Devletin ver
diği hizmeti yapmak mecburiyetindedirler. 
Devlet ne hizmet verdi? Kanunun ikinci mad
desi şöyledir : «Banka aşağıda yazılı işlemleri 
yapmak maksadiyle kurulmuştur : A) Yurtta 
yapı ve onarım işleri ve bi^assa meskeni ol-
mıyan yurttaşlara ucuz mesken yaptırmak için 
süresi 50 yılı geçmemek üzere arsalariyle bir
likte bina ipoteği karşılığında ikrazlarda, bu
lunmak ve krediler açmak.» 

Bu madde bankanın maksadı aslisini tâyin 
etmiş bulunmaktadır. Bundan sonra kanun di
ğer işleri sayarken, fer'î olarak, sair her türlü 
banka muameleleri yapmayı da bu meyanda 
zikretmiş bulunmaktadır. Ticari kredi, bir ban
ka muamelesi olması itibariyle, bu fıkraya 
girer; fakat bu bankanın asıl kuruluş maksadı 
bu değildir. «Sair her türlü banka muamelele
ri yapabilir» fıkrasından ticari muamele yapa
bilir mânasını çıkarabilirsek de, arzettiğim 
gibi bu, bankanın hakiki kuruluş maksadına 
uygun değildir. Bu bakımdan Maliye Vekilin
den ayrılmış bulunuyorum. 

Sayın Bakan Maliye Komisyonundaki bir 
fıkrayı da okuyarak bankanın ticari kredi aç
mak yetkisini tesbit ettikten sonra, fiilî va
ziyeti ona bağladılar ve bunu da mevduatın 
plasman yeri olarak gösterdiler. Filhakika bu 
banka da diğer bankalar gibi mevduat almak
tadır ve bu mevduat, bilhassa vadesiz olanları, 
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kısa vâde ile yatırmak da kabildir. Fakat bu 
behemehal ticari kredi açmayı icap ettirmez. 
Emlâk işlerinde de kısa vadeli kredi almak is-
tiyenler vardır ve oralara pekâlâ yatırabilir. 
Bu suretle bankanın maksadı dışına da çıkıl
mış olmaz. Kald ki; bu krediler de normal kre
di sayılmaz. Bunlar Emekli Sandığının para
larıdır, bunlar İşçi Sigortalarının paralarıdır 
ve bunlar Kızılayın paralarıdır. Bu başka bir 
mevzudur, belki ayrıca huzurunuza getirece
ğim. Bu müesseseler bu paralarını kendileri 
% 10 - 12 getiren emlâke yatırmak imkânına 
-malik iken bunlar belki tesirle bu bankaya tev
diat yapmaya mecbur tutulmaktadırlar. Bu 
mevduat, arzettiğim gibi apartman yapmak 
ve ticari kredi almak istiyenlere tahsis edil-
imekte ve bu müesseselerin eline % 12 yerine 
% 3.5 geçmektedir. Bu ayrı bir mevzudur, hu
zurunuza ayrıca getireceğim. 

iTi'cari kredi 1939 dam beri yapılmaktadır, 
dediler. 1939 - 1946 bu banka değil, bunun sele
fi olan Eytam Bankası vardı. Eytam Bankası 
bu nevi muameleler yapmış, bunu ben de duy
dum. Hattâ suiistimale de gitmiş, bundan dola
yı yeni banka kurulurken banka idare meclisi 
ticari muamele yapmamaya karar vermiş. Bu 
karar ta 1952 Şubatına kadar devam etmiştir. 
1952 Şubatında yine tekrar başlamış sayın ban
kanın muamelâtının bu kısmını bu şekilde tas
hih ederim. 

Bir de bu kredilerin tevzi şekli hakkında bir 
.fikir-vermek için müsadenizle bâzı rakamlar 
okuyacağım, özür dilerim, hususi hiçbir mak
sadım yoktur; fakat bu rakamları bankanın 
politika istikametini tâyin eden Sayın Bakanın 
en yakınlarından almış bulunuyorum ve banka
nın nasıl bir istikamete gittiğini daha açık ola
rak ortaya koymak için ifade ediyorum. 

«Eskişehir şubesinde açılan ticari kredi 500 
bin liradır» Benim elde ettiğim rakamlar bunun 
birkaç misli fevkındadır. Ben yalnız 100 000 
liradan yukarı olanları arzediyorum, bunu da 
ilâve edeyim. 

2503 sayılı kararla 500 000 lira. Kurt Sait 
Kapan (Sayın Maliye Vekilinin Kayın pederi
dir). 

350 000 lira 2304 sayılı kararla yine Eskişe
hir'de Ticaret Odası üyesi Mazhar Sadık Do
ğan'a (Şahinpaşa otelini satmalmak için bu pa 
rayı almıştır zannediyorum).., 
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l 700 bin lira Eskişehir 'de Murat Atılgan 

adında bir vatandaşa.. Bu kredi Maliyeden hur
da demirler satmalması için açılmıştır. 

380 000 lira 2507 sayılı kararla yin<e Eskişe
hir'de Çiftkurt Anonim Şirketine. Bu şirket 
aile şirketidir ve Sayın Bakanın kayınpederine 
ait bulunmaktadır. 

200 bin lira 2506 sayılı kararla Eskişehir 
Milletvekili Muhtar Başkurt 'a açılmıştır. Bu 
suretle bu kredilerin yekûnu 2 230 000 liraya 
baliğ olmaktadır; yalnız Eskişehir'e açılan kre
di budur. 

Ayrıca Murat Atılgan adındaki vatandaşı
mıza maliyeden satmaldığı demirlere kefalet 
olarak bir milyon 435 bin liralık kefalet mek
tubu vermiştir ye zamanında para ödenmediği 
için banka bu parayı Hazineye defaten ödemek 
mevkiine girmiştir. 

Eskişehir kredilerini karşılıyan kaynak ise 
Kızılayın % 3,5 faizli Eskişehir şubesine yatır-

I dığı 4 milyon liralık tevdiattır. 
I Diğer bir muamele nevini arzedeyim: 

Bu Banka Kanununa ve statüsüne nazaran 
I prensibini 'emin kaynaklara yaptırma mecburi

yetindedir. Verilen gayrimenkulun değerinin 
% 50 sini tecavüz edemez. Hatta gayrimenku
lun getireceği gelirler de taksitle mütenasip 
olmak lâzımdır. Banka yeni bir şey icadetmdş. 
Bir taraftan bunu tatbik etmekle beraber diğer 
taraftan da açık kredi yolunu bulmuştur. Yand 
vâzıı kanun; «kaynak emin olacak, yüzde el
liyi tecavüz etmiyecek, kredi gelirle ve taksit
le mütenasip olacak» dediği halde banka bun
ları, bir taraftan tatbik etmiş diğer taraftan 
aynı kimselere tüccar kefaletleriyle ayrı kredd-

I 1er açmıştır. Bunlara ait de bir kaç misâl ar-
zedeceğim. 

I Yine bu misâlleri, bankaya istikamet tâyi-
I ni ile mükellef olan bakanın yakınlarından ala

cağım özür dilerim. 1184 sayılı kararla Ibra-
I him Polatkan'a (Hasan Polatkan'm kardeşi 
I olacak,) 112 bin lira verilmiiştir. Bunun 40 bin 

lirası yedi sene müddetle ipotek mukabilinde, 
72 biıı lirası ise muteber bir tüccar kefaletile 
verilmiştir. Yine Sayın Vekilin yakınlarından 
birisine 65 bin lira verilmiştir; ismini söylemi-
yeyim, bunun 20 bin İdrası ipotekle, 45 bin 
Mrası Eskişehir Milletvekili Muhtar Başkut'-

I un kefaleti ile verilmiştir. 
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Raika Bektimül ismdnde Yenişehir'de bir 

(hanımefendiye 20 bin lirası ipotekle, 78 bin li
rası - vefat ettiği için ismini açıklamıyacağım -
bir tüccar kefaleti ile verilmiştir. 

Necmeddrri İnan isminde, Ankara'da gali
ba Demokrat Parti İl Başkanı veya buna mü
masil bir vazifesi olan bir zat 100 bin lira kre
di almıştır. Bunun 20 bin lirası ipotekle 80 bin 
lirası Salih Alsun isminde bir vatandaşın kefa
leti ile alınmıştır. 

REÎS — Müddetiniz bitti efendim. 
FERİD MELEN ('Devamla) — Bütün bun

lar bankanın nasıl vaziyette bulunduğunu açık
ça göstermektedir. Bir an evvel bu müesseseyi 
kurtarmak lâzımdır. Yetki ve vazife sizlerin
dir. Bunun için bir takrir taikdim ediyorum. 

MALÎYE VEKÎLl HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Affınızı rica ederim, bâzı şaşı 
gözler vardır, sağa bakarsa solu görür. Bizim 
Ferid Melen arkadaşımız da böyle sualler sorar, 
bir sözlü soru verir, fakat kürsüye gelir, başka 
mevzu konuşur. Sözlü soru Emlâk Kredi Ban
kasının Ticari Kredi muamelelerine aittir. Soru
lan teker teker okuyorum. 

1. Türkiye Emlâk Kredi Bankasınca ticari 
kedi verilmekte midir? Verilmekte ise bu mua
meleye ne vakit başlanmıştır ve buna halen de
vam edilmekte midir? 

2. Ticari kredi vermek bankanın kuruluş 
maksadına uygun mudur? 

3. Bu maksat için bankaca tahsis olunan 
plasmanın âzami haddi nedir? 

4 ncü soru : Ankara, İstanbul, Eskişehir şu
belerinin her biri tarafından kaç borçluya ne 
miktar kredi açılmıştır? 

5 nci soru : Verilen ticari kredilerin en bü
yük ferdî haddi nedir? 

Şimdi buraya getirdikleri ye üzerinde dur
dukları mevzu sorunun tamamen dışında, ipo
tekli ikrazata ait bir mevzudur. Bakan önceden 
kendisine verilmiş olan sözlü soruya göre hazır
lanır ve cevap verir. 

Arkadaşımızı mazur görüyorum, bu şekilde 
konuşmasının sebebi şudur: Kendileri ne banka
dan, ne krediden hiçbir bilgiye sahip değillerdir. 
Onun için mevduat nedir, küçük cari hesaplar ne
relerde kullanılır, bankalar bunları kasalarında 
mı, nerelerde muhafaza eder; banka bunlara ne 
faiz verir, kısa vadeli tevdiatı ne şekilde ikraz 
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I eder, Banka bu takdirde kâra mı geçer, zarara 

mı geçer; bütün bunlar hakkında hiç bir malû
matı olmadığı için kendilerini bu şekilde ko
nuşmalarında mazur görüyorum. 

Arkadaşlar; halen bankanın elinde 96 mil
yon liralık mevduat vardır. Bunun 46 mil
yon lirası küçük eari hesaplardan toplanmış 
vadesiz tasarruf mevduatıdır. Arkadaşlar, Ban
ka bu parayı ne yapacak, kasasında hıfz mı ede
cek, hiç işletmiyerek mudileriMe faiz mi vere-

I cek 1 Bu mevduat vadesiz mevduattır, yarın mu
dile r bu paralarını istiyebilirler. Onun için Ban-

I ka bu paraları inşaata yatıramaz. Çünkü, arzet-
I tiğim gibi, vadesiz mevduattır. 
I O halde Banka bu paraları ne yapacak? Sa-
I dece mudilere faiz mi verecek? Bu paraları ka-
I sasında toplamış olmak için mi tasarruf sahiple

rinden alıyor. Elbette mudilere faiz de verecek. 
I Arkadaşlar; bektaşinin hikâyesi malûm; alt-
I taki kısmı okumıyarak yalnız, lâtakrebüssa-

lâte demiş. Kendileri de onun gibi, birinci fıkrayı 
okuyor, D fıkrasını okumuyor. Birinci fıkrayı; 

I okuyor, bankanın kuruluş maksadı böyledir di.: 

yor. Fakat diğer ikinci fıkrayı okumuyor. Mü
saadenizle bu fıkrayı ben okuyayım : «Diğer 

I her türlü banka işlemleriyle uğraşmak» diyor. 
Burasını burada okumuyor. Neden işine gelmi
yor. O halde ne yapacak banka bu parayı? Şu 

I dakikada elinde bulunan 96 milyondan vadesiz 
46 milyonu ne yapacak? Ya mevduat toplamak
tan . va-z geçecek yahut da topladığı parayı faiz 
verdiği halele kasasında saklıyacak. Biz tabiî 
kendilerinin düşündükleri gibi düşünmüyoruz. 
Ve millî hizmeti böyle telâkki etmiyoruz. Ban
ka mevduat toplıyacak ve bunu ticari kredi 
şeklinde ikraz edecektir. Sonra banka bunu ti
cari kredi şeklinde ikraz ederken gözü kapalı 
ikraz etmiş de değildir. Banka kuruluş maksa
dına uygun olarak ticari kredi açmaktadır. 
Kimlere? Şimdi tabiî mecbur olacağız geçmişe 
dönmeye, elimde eski idareye ait şayanı dikkat 
rakamlar vardır. Fakat sual mevzuu dışm*dadır 
diye bahsetmedim. Ve kendileri konuşurken mu
halefete müdahale olunuyor diye şikâyet etmesin
ler endişesiyle de Riyasete dahi söylemedim, 
konuşmalarını sükûnetle dinledim. 

Bir sual sorulmuş ve huzurunuzda bu aual 
cevaplandırılmıştır. Halbuki burada sualle ilgisi 
olmıyan mevzular ortaya atılmaktadır. Meyzu-

I la ilgisi yoktur diye eski idarenin bu yoldaki' 
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icraatına ait şayanı dikkat rakamlar tarafımız
dan ifade edilmemiştir. 

Şimdi, kendilerinin zamanında olduğu gibi 
banka her sahaya kredi vermemekte ancak ken
di saha v*e hıevzularına giren işleri Sapanlara 
kredi açmaktadır. Bu kuruluş esaslarına uygun 
değil midir? Maksada uygun değil midir? Ban
ka inşaat malzemesi yapan veya bunu satanlara 
kısa vâde ile kredi vermekte ve teşvik eylemek
tedir. Tamamen bankanın kuruluş maksadına uy
gundur. Vâzıı kanun bunu derpiş etmemiş, tevdi
at toplanmasını düşünmüş ama bunun inşaat 
malzemesine, maddelerine ikraz edilir maddesini 
koymamıştır, serbest bırakmıştır, ve pek tabiî 
bankanın kuruluş maksadına uygun olarak ik-
razat yapılmıştır. 

Arkadaşımız diyorlar ki; kısa vadeli ikra-
zata tahsis edilen bu para inşaat işinde kulla
nılsın, yani bir yıldan fazla bir müddetle ik-
razat olacak ondan sonra mevduat sahipleri 
geldiğinde, para istediklerinde, onlara afeder-
siniz ben onu inşaata yatırdım, onları tahsil 
edeyimde size getireyim, sizin paralarınızı vere
yim diyecek. Arkadaşımız belki böyle düşüne
bilirler. Fakat biz hayır. 

Ondan sonra Emekli Sandığı işi ile sigorta
ları mevduatından bahsederek bunların tama
men ticari kredide kullanıldığını ifade ediyor. 

Arkadaşlar; yine bilmiyor arkadaşımız, ken
dilerini mazur görüyorum. Kendisi tetkik et
miş, fakat bunu noksan yapmış. Emekli Sandı
ğı ve işçi Sigortaları Kurumu, Emlâk ve Kredi 
bankasına vadeli mevduat yatırır. Bankaların 
ticari kredilerde kullandığı pdâsman sadece 
vadesiz mevduata inhisar etmektedir. Buntm 
yekûnu da arzettiğim gibi 46 milyon liradır. 

1952 senesinde ticari kredi sahasına ayırmış 
olduğu plasman 6 milyon 100 bin liradır. Va
deli mevduat, bankanın o seneki iş programın
da tamamen inşaata tahsis edilmektedir. Emekli 
Sandığı ve işçi Sigortaları Kurumunun mev
duatı hiçbir zaman ticari kredide kullanılmış 
değildir. 

Sonra arkadaşımız, Eskişehir'e 2 milyon
dan fazla kredi açılmış diye bir rakam verdi. 
Yine mazur görüyorum, çünkü arkadaşımızın 
bu sahada hiçbir bilgisi yoktur. 

Arkadaşlar, bankacılıkta; bir tüccar, bir 
firma kendisine kredi açılması için müracaat 
ettiği zaman, onun bütün malî varlığı tesbit 
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olunur ve bu malî varlığına gbre kendisine bîr 
kredi açılır. 

Bu kredidir, tüccara bu parayı vermek de
ğildir. Bu kredinin içinde iskonto vardır, borç
lu cari hesabı vardır, senet mukabili avaüs* var
dır, her türlü emtia mukabili avansy kefalet ve 
teminat mektubu vardır. Bunlar yüzdeler iti
bariyle kısımlara ayrılmıştır. Bu, bir tüccara 
nakden para vermek demek değildir. Bir tüccara 
meselâ yüz bin liralık bir kredi açıldığı zaman, 
tesbit edildiği zaman bunun 70 bin lirası re
hinli muameleli 10 bin lirası iskonto, 20 bin 
lirası borçlu cari hesaba aittir. Yani bu kredi 
bu suretle taksim edilmiştir. 

Arkadaşımız tuttu burada %imdi falana filâ
na diye birtakım isimler zikretti. Bunun da 
ne dereceye kadar doğru bir hareket olduğunun 
takdirini sizlere bırakıyorum, bankanın tesbit 
edilmiş kredilerini okuyor. Ondan sonra diyor 
ki, Eskişehir'e 6 milyon liralık ikrazat yapıl
mış. Mazur görüyorum, çünkü malûmatı yok
tur. Kendilerine bu kürsüden rakam veriyorum; 
1952 yılı sonu itibariyle; kendilerine şunu da 
buradan hatırlatayım ki; bunlar kredilerin kul
lanılan miktarlarıdır. Her gün değişir bunlar. 
Maliye Vekâletine bankalar üç ayda bir vazi
yet cetveli gönderirler. Ben 1952 yılı sonu iti
bariyle işte size kullanılmış olan kredileri tek
rar okuyorum; Ankara'da 11 firmaya 538 bin 
lira, istanbul'da 38 firmaya 1225 000 lira, Es
kişehir'de 10 firmaya 552 bin lira, izmir'de 21 
firmaya 1 138 000 lira Adana'da 50 firmaya 
1 561 bin lira ikraz edilmiştir. Arkadaşımız 
burada tesbit olunan kredileri okudular. Kredi 
tesbit etmek demek, o parayı eline tutuşturup 
vermek demek değildi. Bunu da bilmiyorlar. 

Efendim filân zâta şu kadar kredi, falan zâ
ta bu kadar kredi, diye söylediler. Fakat ben 
cevaplarımın sonunda bir noktayı arzetmiştim, 
Emlâk Kredi Bankası Bankalar Kanununun 19, 
20, 21 nci maddelerine tâbidir. Bu da aynen tat
bik edilmektedir. Yapılmış ikrazatm hiçbirin
de bir tek kuruşluk dahi usulsüz ve nizamsız bir 
hareket mevcut değildir. Arkadaşımız aksini 
biliyorlarsa gelirler bu kürsüden açıklarlar. 
(Bravo sesleri). 

FERlD MELEN (Van) — Efendim, Sayın 
Bakanın temas ettiği meselelerden mühim gör
düğüm birkaçına madde sırasiyle cevap arze-
deceğim : 

m-
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Ivvelâ şunu işaret edeyim; bendeniz Ziraat 

Bankası Müfettiş Muavinliğinden buraya gelme
dim. Banka muamelâtını kendisi kadar bilmem 
ama her milletvekili gibi benim de umumi ola
rak; /malûmatın vardır. Noksan, tarafları varsa 
af buyursun^ , r 

MALÎYİ TEKİLİ' HAŞAN POLATKAN 
(Eskişehir) —- Soru soran insan tetkik eder, öy
le gelir buraya. 

FERİD M^LEN (Devamla) — Bayın Bakan 
bir noktaya daha temas ettiler. Bankanın etra
fını nasıl hisar gibi çevirdiklerini biliyoruz. Bu
nu kendileri de bilirler. Dışarıya biraz malû
mat sızdı diye kaç memurun ifadesinin alın
dığını da benim kadar bilirler. Bu malûmatı 
ben iğne ile kuyu* kazarcasına elde edebildim. 
Rakamlar, dosyalar bizim elimizde değildir. 

Ben bu kadarını bulabildim, daha fazlasını 
lütfederlerse Yüksek Meclis tenevvür etmiş 
olur. Rakamlar dosyalardadır, bizim elimizde 
değildir. 

«Banka, bu krediyi açmadıktan sonra tevdi
at toplamaktan vazgeçsin» dediler. Filvaki bu 
maksat için kurulmuş bir bankanın-böyle kısa 
vadeli kredi toplamaktan vazgeçmesi de pek ye
rinde olur. Memlekette başka bankalar vardır, 
onlar yapsın. Bir rakam söylüyor. 46 milyon 
liralık tevdiatın 6 milyon lirası ticari krediye 
yatırılmış. Şu rakama göre demek ki geri ka
lan 40 milyon flira emlâke yatırılmış». Hal böy
le iken, emlâke yatırma imkânı mevcutken, 
banka bu 6 milyon lirayı da niçin bu sahada 
kullanmıyor? Niçin ticari kredi açmaktadır! 
Kendi verdikleri rakam bunu ispat etmektedir. 

Benim bankanın kuruluş maksadına ait bir 
fıkrayı okuduğumu, son fıkrayı okumadığımı 
iddia ettiler. Bendeniz son fıkrayı okudum ve 
izahını da yaptım, Kendileri heyecanla dinle
memiş alacaklardır. 

.- Ticari kredi.. Yine dediler ki kısa vadeli 
mevduat, tasarruf mevduatıdır. Bunları bir yıl
dan fazla vadeli kredilere tahsis etmeye imkân 
yoktur. Bu ticari kredilerin hepsi iki yıl vade
lidir, onu da arzedeyim. 

Yine açılan kredi ile verilen kredi arasında 
bir fark olmak lâzımdır. Benim rakamlarım 
budur dediler» Bilanço devrenin sonunda çıkar; 
rakamlar nasıl kapanmıştır, elimde malûmat 
yoktur. Benim verdiğim rakamlar açılan kre-. 
dilerdir. Fakat bana gelen malûmat bunların 
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verilmiş. olduğunu da göstermektedir v 

Kendileri nasıl beyan ettiler büm^yoruın. 
Bendeniz durumun daha ziyade aydınlanması 
için bir takrir vermiş bulunuyorum. Ben, mi ya
lan söylüyorum, sayın Bakan ma beyanatı^hi
lafı hakikattir, tahkik edilir, ortaya çıkar» 

REİS *- Şuyurun Maliye VekıU. 
MALİYE VEKİLİ HASADI POLATKAN 

(Eskişehir) — Ferid Melen fyyo* ki: Bunların 
hepsi iki yıl vadelidir. 

Arkadaşlar, kanun tahdit e tmişt i r /Ticar i 
muamete vâdesini kanun tahdit etmiştir. Üç ay
dan fazla iskonto ve iştira muamelesi olamaz. 
Kanun tasrih etmiştir. Altı aylık iskonto mua
melesi olamaz, kanunlar tesbit etmiştir. Arka
daşımız iki sene vadeli diyorlar. İpotek. karşı». 
şılığı ticari borçlu, ticari hesaplar ancak bi? yıl 
vadelidir. 

Bu muamelelerin taahhütnamelerinde hesa
bın her zaman muacceUyet keşfedebileceği ve 
bankanın bu hususta tam bir yetkiye sahip bu
lunduğu tasrih edilmiş bulunmaktadır. 

Arkadaşımızın birbirine karıştırdığı iki şey 
daha vardır; biri ticari muamele ötekisi de ipo
tekli ikrazattır. Arkadaşımız bu iki şeyi birbi
rine karıştırıyor. Bankacılıkta bu birbirine ka
rışmaz. Ticari kredi ayrı,, ipotekli ikrazat ay
rıdır. Ticari kredi muamelesi kısa vadelidir, 
günleri tâyin edilmiştir. Iskonto ve iştirada 
âzami vâde üç aydır. Ötekisini ticari muamele 
zannediyor. Bu zehabı da yanlıştır. 

Sonra demin söylemeyi unuttum. Bir demir 
satışı hikâyesinden bahsetti. Maliye Vekâleti 
hurda demirleri satmış bir zata, teminât ve ke
falet mektubu verilmiş. Hurda demirleri sattık, 
onun satılışı uzun bir hikâyedir! 

Üç vilâyette 26 defa ilân ettik. Birinci ek
siltmede kimse talip çıkmadı, kıymet tesbitkri 
bir makine mühendisi, Teknik Üniversiteden bir 
zat, bir Maliye Baş Müfettişi, dışardan hurdacı, 
Millî Savunmadan bir subayın iştira
kiyle uzun tetkikler neticesinde yapıl
dı. Birinci ihalede talip çıkmadı. Tek
rar kıymet tesbit ettirdik. Ticaret odasın
dan, piyasadan fiyat aldık. Yabancı gazetelerle 
ilân verdik ve elçiliklere satış şartlarını biidir-
lik, ki, belki hariçten müşteri çıkar, da döviz 
temin edçriz diye. İkinci ihalede de kimse talip 
çıkmadı. İş pazarlıkla satışa kaldı. Pazarlıkla 
almak üzere bir zat çıktı ve nihayet > w » verdik, 

_ $ * & — 
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Bu zat ^ . Ş | ^ ^ ; ye Kredi Bankasından bi

ze kefalet ye teminat mektubu getirdi, ihale 
kendisine yapıldı Bu parayı muayyen müddet 
içerisiiKta; getirmesi icabediyordu. Muayyen 
müddet İçinde bu parayı getiremedi, Biz bu pa
rayı Em|âfe ye IÇreçli Bankasındlan tahsil ettik. 
Bu zat da parayı; ceste ceste bankaya, demirler 
satıldıkçaj ödemekledir. 
;: 4ikâidaskr;;;bû bahsettikleri zatın, banka

nın tesbit ettiğine göre, menkul ve gayrimen
kulu altı milyona baliğ oluyormuş. Kendisinin 
b$' lş^aıv' servetivardır. Banka kendisine, bü-
t^n; ngayrimenkulü ye fabrikası ipoteki mukabili 
b i r , b^oejıî̂ rmilypn liralık kefalet ve teminat 
m^t^bu y^r$i; Arkadaşımız bu mevzuu bir ha
dis©; şe^l|^İe; buraya intikal ettiriyor. Arkada
şımızın Maliyede yakın arkadaşları var, hiç ol
mazsa bu hâdise hakkında onlardan hakiki 
izahat ,alş$rdı bu şeMl^e konuşmazlardı. 

AîJi'miiijNn liralık gayrimenkulu ve fabri
kacı olan bir zata bu gayrimenkulu ipoteki mu
kabili kendisin©! km buçuk milyon liralık bir I 
kredi açıİHii^ arkadaşlar. İki I 
bufçukomilyon daverilecek, beş buçuk milyon I 
lirâı da ^verilecek.:! Eğer malî bünyesi ve malî I 
varlığı ı bankanın mevzuatına ve talımatnamele- 1 
rine uyuyorsa elbette verilecektir. (Bravo ses- I 
l e j# : iu:b; :v , , , ; , : : • - ; • : • , • \ 

i PE»ÎBV MELUN (Van) — Sayın Bakan 
t icarî kredi 3 ay yftdeli olur, Ferid Melen ya- I 
inliyor, bUmiybr* dediler. Ben yanılıyor mu- I 
yta^ ^ilmiyot^ttiöi Sadece aldığım malûmatı ay- I 
nen^aföediyomm? Demin okuduğum kredilerin I 
vâ&elerMnatfzedeyim i Eskişehir'de Mazhar Sa- I 
dâc'ö§u%at 1952 de açılan kredinin vâdesi I 
25 . X . 1953 dürjibir buçuk sene kadardır. I 

Çift Kurt Anonim Şirketine kredi yine 1952 I 
şubatında açılmış ve vâdesi 21: X . 1953 tür. I 
Muhtar Başkurd'a kredi 1952 Şubatında âcil- I 
mistir; vâdtesi 10. XII . 1953 tür. I 

(«Olamaz sesleri, onlar ipotek karşılığıdır» I 
sesleti) I 

Ben de olamaz diyorum. Niçin tenevvür edi I 
yorsünuz efendimi îşte ben de olamaz diyorum, I 
Sayın Bakattin verdikleri rakamlar üzerinde ko- I 
nuşuyorum. ' I 

HtîSEY& BALIK' (Zonguldak) — Olamaz I 
ticari kredi ipotek karşılığı ise üç misli ipotek I 
istwv İpotekli olunca uzun vâde verir. Aksi vâ- | 
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ritse iapat et.... 

FERlD MELEN (Devamla) — Ben diyorum 
ki olamaz. Bu işte suiistimal vardır. Ortada yol
suzluk vardır, verilmiştir dıedim. Tahkik edin. 

HÜSEYİN SALIK (Zongulda^ — t>pa-
maz, mesul olur. ,:.,. 

FERİD MELEN (Devamla) — Tahkik edin 
meydana çıkarın, niçin kendimizi yoruyorsunuz? 

Vekil, Ferid Melen «demir satışı işini de bir 
hâdise yaptı» dedi. Ben demir satışında suiisti
mal bulunduğunu söylemedim. Vekil, «dki bu
çuk milyon da verilecektir, beş milyon da ve
rilecektir» dediler, san'ki kendi malları imiş 
gibi. Ben başından beri arzettim : Müessese 
mütavazd gelirli vatandaşlara ev yapmak için 
kurulmuş bir müessesedir; yoksa Sayın Veki
lin yakınlarına milyonları tevzi etsin için değil. 

BEİS — Soru bitmiştir, Ferid Melen arka
daşımızın bir önergeleri mevcuttur, bu husus
ta soruşturmaya girişilmesini ve bunu bugün 
konuşulmasını istemektedir. Bulgun okunması 
imkânı tüzük hükümlerince mevcut bulunmadı
ğından gündeme alınmak üzere tehir ediyoruz 
ve kendilerf de bu önergelerinde tüzüğün (169) 
yahut 177 nei maddelerinden hangisini kasdet-
tiklerini tavzihan bildirdikleri takdirde günde
me alacağız. 

REİS — Rıfat Özdeş, gündem dışı mı ko
nuşacaksınız? 

RÎFAT ÖZDEŞ (Kırşehir) — Usul hakkın
da söz istemiştim. Benim söyMyeeeğimi siz söy
lediniz. 

REİS'— Soru bitmiştir. 
19. — Çanakkale Mebusu Bedi Enüstün'ün, 

Çanakkale'nin iktisaden kalkındırılması için ma
hallen teikikata memur edilen heyetin raporu 
hakkında ne düşünüldüğüne dair Ekonomi ve 
Ticaret Vekilinden sözlü sorusu (6/935) 

REÎS — Ekonomi ve Tiearet Vekili yoklar. 
Bu sebeple gelecek Birleşime bırakıyoruz. 

20. — Antalya Mebusu Burhanettin Onat'm, 
Tunus meselesinde Hükümetin noktai nazarına 
dair Dışişleri Vekilinden sözlü sorusu (6/936) 

REÎS — Dışişleri Vekili hazır değillerdir. 
Bilmeebure gelecek Birleşime talik ediyoruz. 

Vakit gecikmiştir. Yarın saat 15 te toplan
mak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati: 18,25 
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6. — SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

Kayseri Erkek Sanat Enstitüsü öğretmen ve 
öğrencilerinin; kahraman denizcilerdmizin Ça
nakkale Boğazındaki şehadetlerinden doğan acı

larını ve B. M. M. ne başsağliklamın doyurul-
masmı ifade eden telgraf, . • t> 



T. B. 3Bf. Basımevi 


