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1. — Geçen tutanak Özeti 208 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Sorular ve cevaplar 
A — Sözlü sorular 
1. — Muğla Mebusu Cemal Hünal'm, 

süngerci ve balıkçılara yardımda bulunul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Ekonomi ve Ticaret Vekilinden sözlü so
rusu (6/899) 

2. — İsparta Mebusu Said Bilgiç'in, 
Türkiye Millî Talebe Federasyonu tara
fından yabancı memleketlere tertiplenen 
seyahatlere ve Talebe Federasyonuna şim
diye kadar yapılan para yardımının mik
tarına dair Millî Eğitim Vekilinden sözlü 
sorusu (6/956) 

3. — Çanakkale Mebusu Süreyya En
dik'in, Balıkesir ve Çanakkale'de vuku-
bulan zelzeleyi Hükümetin ne zaman ha
ber aldığına ve ölenelrin sayısına; yapıl
mış olan kurtarma ve yardım faaliyetinin 
kâfi görülüp görülmediğine, önümüzdeki 
aylarda bu mmtakanm imar edilip edile-
miyeceğine dair İçişleri Vekilinden sözlü 
sorusu (6/992) 

4. — S'eyhan Mebusu Sinan Tekelioğ-
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lu'nun, Kore savaşı devam ettiği müddetçe 
asker göndermek mecburiyetinde olup ol
madığımıza, bu münasebetle yapılan mas
rafların kimin tarafından ödendiğine ve 
diğer devletlerin Kore'deki kuvvetlerinin 
miktarına dair Millî Savunma Vekilinden 
sözlü sorusu (6/994) 210 

5. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğ-
lu'nun, Gülhane Tıp Akademisi Başhekimi 
hakkında iddia olunan suüstimal işinin 
doğru olup olmadığına ve Akademi çevre
lerinde vâki diğer dedikodulara dair Millî 
Savunma Vekilinden sözlü sorusu (6/996) 210 

6. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşe
ri'nin, Bandırma'daki askerî birliklere 
1952 senesinde mütaahhit tarafından veri
len koyun etinin şartnameye aykırı oldu
ğu ve muayene komisyonunun vazifesini 
suiistimal ettiği hakkındaki şikâyetler 
dolayısiyle tahkikat yapılıp yapılmadığına 
dair Millî Savunma Vekilinden sözlü so
rusu (6/1002) 210211 

7. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İş
eri'nin, Bandırma Uçaksavar Alayı Ku
mandanı hakkında vâki şikâyetlerin doğru 
olup olmadıığına dair Millî Savunma Ve
kâletinden sözlü sorusu (6/1010) 211 



8. — Malatya Mebusu Hikmet Fırat'ın, 
Malatya Vilâyetinin Çataltepe Köyü Muh
tarı Ömer Erkenekli'nin işine keyfî ola
rak son veren Besni Kaymakamı ile göre
vini kötüye kullanan jandarma komutanı 
hakkında vâki müracaat üzerine ne mua
mele yapıldığına dair içişleri Vekilinden 
sözlü sorusu (6/1015) 211 

9. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İş
eri'nin, vazifesini ihmal ve suiistimal etti
ği söylenen Bandırma Tayyare Alayı Ku
mandanı Arif Hikmet Uçar hakkında 
vâki şikâyetler üzerine ne muamele yapıl
dığına dair Millî Savunma Vekilinden 
sözlü sorusu (6/1018) 211 

10. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri iş
eri'nin, Bandırma Tayyare Alayı Kuman-
mandanı Albay Arif Hikmet Uçar ile Yüz
başı Müştak Matsu hakkında vâki şikâ
yetlerin doğru olup olmadığına dair Millî 
Savunma Vekilinden sözlü sorusu (6/1019) 211 

11. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri iş
eri 'nin, Bandırma iskele meydanında tay
yare alayı gediklileri ile siviller arasında 
vukubulduğu söylenilen hâdisenin doğru 
olup olmadıığıına dair Millî Savunma Ve
kilinden sözlü sovnsu (6/1020) 211 

12. — Denizli Mebusu Ali Çobanoğlu-' 
mm, Denizli'nin ana demiryoluna bağlan
ması, istasyon binası ile ambarları ve ram
palarının ihtiyaca göre genişletilmesi, 
merkez kazası ile diğer kazalarında beledi
ye tarafından ayrılan arsalara posta ve 
telgraf binalarının inşası ve telefon şebe
kesinin ihtiyacı karşılıyacak şekilde bü
yütülmesi", hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Ulaştırma Vekilinden sözlü sorusu 
(6/1026) 211 

13. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri iş
eri'nin, memlekette irtica ve gerilik hare
ketleriyle vicdan ve din hürriyetlerinin 
mevcut olup olmadığına, bâzı vatandaşla
rın emniyet ve hürriyetlerinin ihlâl edildi
ği hakkımdaki şikâyetlere dair Başvekil
den olan sorusuna Devlet Vekili Celâl 
Yardımcı'nin sözlü cevabı (6/1043) 211:212 

14. — Tokad Mebusu Zihni Betil'in, 
münhal bulunan Ekonomi ve Ticaret Ve-

Sayf a 
kâleti Müsteşarlığına şimdiye kadar tâyin 
yapılmaması sebebine dair Ekonomi ve Ti
caret Vekilinden sözlü sorusu (6/1054) 212 

15. — Mardin Mebusu Aziz Uras'm, 
Türkiye ile Suriye arasındaki arazi ihti
lâflarının halli hususunda ne düşünüldü
ğüne dair Dışişleri Vekilinden sözlü so
rusu (6/1058) 212 

16. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Aziz-
oğlu'nun, bâzı ıgazetelerin memleket bir
liğini bozan mütecavizaıie neşriyatı) hak
kında bir tahkikat yapılıp yapılmadığına 
dair Adalet ve içişleri vekillerinden sözlü 
sorusu (6/1063) 212 

17. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'-
rıun, Haşim Mardin adındaki bir vatan
daşa Türk Ticaret Bankası tarafından 
kredi verildiğinin doğru olup (olmadığına, 
Petrol Ofisin hangi maksatla avans ver
diğine ve bu hususta bir tahkikat açılıp 
açılmadığına dair Ekonomi ve Ticaret ve 
Maliye vekillerinden sözlü sorusu (6/1068) 212 

18. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'ım, 
Arpaçay'ın Kızılçakçak Nahiyesi Tarım 
Kredi Kooperatifi seçimlerinin ne sebeple 
bozulduğuna dair Ekonomi ve Ticaret 
Vekilinden sözlü sorusu (6/1070) 212 

19. —- izmir Mebusu Tarife Gürerk'in, 
Tütün Ekicileri Ortaklığı kanunu lâyiha
sının ne için ve hangi sebeplerle geri alın
dığına dair Ekonomi ve Ticaret Vekilin
den sözlü sorusu (6/1076) 212 

20. — Manisa Mebusu Fevzi Lûtfi Ka-
raosmanıoğlu'nun, dış piyasalarda diğeı-
memleket üzümleriyle rekabeti güçleşen 
eçkirdeksiz kuru üzümlerimizin himayesi 
hususunda ne igbi tedbirler düşünüldüğü
ne dair Ekonomi ve Ticaret Vekilinden 
sözlü sorusu (6/1077) 212:213 

21. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri iş
eri'nin, ilkokulların bâzı sınıflarında oku
tulmakta olan din ve ahlâk derslerinin en 
yüksek tahsile kadar bilûmum mekteplerde 
okutulması hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Millî Eğitim Vekilinden sözlü sorusu 
(6/1081) 213 

22. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri iş
erinin, askerî kantinler ve istihlâk koo-



peratifleri hakkında Millî Savunma Veki
linden sözlü sorusu (6/1082) 

23. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'-
nun, Karadeniz -bölgesinde Tarım Satış ko
operatifleri tarafrndan halka satılmakta 
.olan mısırların ihtiyacı karşılamadığı ve 
çürük olduğu yolundaki şikâyetlere dair 
Ekonomi ve Ticaret Vekilinden sözlü so
rusu (6/1083) 

24. — Tunceli Mebusu Hıdır Aydın'm, 
Ovacık Kazasının Havaçor, Merho ve 
MunzUi' suları ile sulanması ve bu bölge
nin elektriklendirilmesi hususunda ne dü
şünüldüğüne, 1951 yılından itibaren Tun
celi Vilâyeti dahilindeki nahiye ve köy
lerden kaçına yol yapıldığına ve bu yıl 
köy yolları için ne miktar tahsisat ayrıl
dığına dair Bayındırlık Vekilinden sözlü 
sorusu (6/1091) 

25. — Mardin 'Mebusu Mehmet Kâmil 
Boran'in, Devlet Tiyatrosunun ıslahı 
hakkında Millî Eğitim Vekilinden sözlü 
sorusu (6/1094) 

26. — Kırşehir Mebusu Halil Sezai Er-" 
kut'un, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi 
büyük vilâyetlerde teşekkül «den gecekon
du mahallelerine, dair İçişleri Vekilinden 
sözlü sorusu (6/1106) 

27. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'-
nun, Denizeılli'k Bankası tarafından yolcu 
tarifelerine yapılan zam hakkında Ulaştır
ma Vekilinden sözlü sorusu (6/1107) 

28. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil 
Boran'm, İstanbul'un 500 ncü Fetih yıl
dönümünü (kutlama programına dair Baş
vekilinden sözlü sorusu (6/1108) 

29. — Trabzon Mebusu Oahid Zaman -
gil'in, hayat pahalılığı ve memur statüsü 
ıslahatı hakkında Ekonomi ve Ticaret ve 
Maliye vekillerinden sözlü sorusu (6/1113) 

30. — Sinob Mebusu Nuri Sertoğlu'-
nun, ihtikârla mücadele ve hayat pahalılı
ğını önlemek maksadiyle Millî Korunma 
Kanununa istinaden çıkarılmış olan Koor
dinasyon Heyeti kararlarının bugünkü iş
leyiş tarzlarına ve daha bir müddet yü
rürlükte bırakılacaklarsa yeniden bir re
vizyondan geçirilip geçirilemiyeceklerine 
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dair Ekonomi ve Ticaret Vekilinden sözlü 
sorusu (6/1117) 214 

31. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil 
Boran'm, hudut harici edilmeJk istenen 
Cizre'li Türk vatandaşları hakkında İçiş
leri Vekilinden sözlü sorusu (6/1115) 214 

32. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil 
Boran'm, cami inşası maksadiyle ıkurul-
muş olan derneklere yapılan yardımın 
miktarına ve Ankara Belediye hudutları 
içindeki cami ve mescit sayısına dair Baş
vekilden olan sorusuna Devlet Vekili Ce
lâl Yardımcı'mn sözlü cevabı (6/1116) 214:217 

33. — Zonguldak: Mebusu Muammer 
Alakant'ııı, topratk 'mahsullerimizin kıy
metlendirilmesi prensibinin önümüzdeki 
mevsimde pamuk ve kuru çekirdeksiz üzü
me ne şekilde teşmil edileceğine dair Eko
nomi ve Ticaret Vekilinden sözlü sorusu 
(6/1123) 217 

34. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in, 
Kıbrıs Adası hakkında Hükümetimizin gö
rüşünün ne olduğuna dair Dışişleri Veki
linden sözlü sıorusu (6/1124) 217 

35. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşe
ri'nin, otomobil ve lülks eşya ithalinin tah
didi hakkında ne düşünüldüğüne daıir Eko
nomi ve Ticaret Vekilinden sözlü sorusu 
(6/1125) 218 

36. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşe
ri'nin, Et ve Balık Kurumu Umum Mü
dürlüğünün kadro, hizmet ve masrafları 
hakkında Ekonomi ve Ticaret Vekilinden 
sözlü sorusu (6/1126) 218 

37. — Sinob Mebusu Muhıit Tümerkan'-
ın, ilmî buluş, inceleme ve sanat eseri sa
hiplerinin ne şekilde taltif ve teşvik edil
diklerine dair Millî Eğitim ve Sağlılk ve 
Sosyal Yardım vefkıillerinden sözlü sorusu 
(6/1132) 218 

38. — Malatya Mebusu Hikmet Fırat'ın, 
Malatya Vilâyetinin Besni Kazasında mev
cut Trahom Hastanesinde yapılan silâh 
araması esnasında vukubulan dövme hâdi
sesi dolayısiyle müsebbipleri hakkında ne 
muamele yapıldığına dair îçişleri Vekilin
den sözlü sorusu (6/1134) 218 

39. — Çankırı Mebusu Kemal Ata^ 
kuffc'un, temditli jandarma onbaşdarının 
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Sayfa 
durumu hakkında ne düşünüldüğüne dair 

t çişleri Vekilinden sözlü sorusu (6/1142) 218 
40. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil 

Boran'm, ilköğretim çağı dışındaki vatan
daşlara okuma yazma öğretmek için ne gi
bi tedbirler alındığına ve alınacağına dair 
Millî Eğitim Vekilinden sözlü sorusu 
(6/1156) 218 

41. — Trabzon Mebusu Hamdi Orhun'
un, Milletlerarası Halk Kredisi Beşinci 
Kongresi hâtırası olarak basttırılan posta 
pulları hakkında Başvekilden sözlü sorusu 
(6/1168) 218 

42. — Kırşehir Mebusu Halil Sezai Er-
kut'un, « The Nev/york Times » adlı Ame
rikan gazetesinin 16 . VIII . 1953 günlü 
sayısında neşredilen afyon kaçakçılığı hak
kındaki haberin doğru olup olmadığına 
dair Başvekilden sözlü sorusu (6/1169) 218:219 

43. —- Kırşehir Mebusu,Halil Sezai Er-
kut'un, kendilerine Yenimahalle'de arsa 
tahsis edilen vatandaşların belediye mua
melâtında ve kredi verilmesinde uğradık
ları güçlükler hakkında ne gibi çareler dü
şünüldüğüne dair Başvekilden sözlü sorusu 
(6/1175) 219 

44. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil 
Boranın, istanbul'daki C. H. P. toplan
tısında vâki polis müdahalesine dair içişleri 
Vekilinden sözlü sorusu (6/1177) 219 

45. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil 
B.oran'm Libya Devlet Reisine hediye edi
len kılıç hakkında Başvekilden sözlü sorusu 
(6/1178) 219 

46. - - Kars Mebusu Hüsamettin Tu-
gaç'm, 1950 senesinden beri Ağrı Vilâye
tinde yapılan ve tamir edilen camilere, Ka-
raköse'de tamir edilecek camiler için, yapı
lacak olan yardımlara ve bu husustaki be
yanata dair Başvekil ve Adalet Vekilin
den sözlü dorusu (6/1187) 219 

47. --- Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, 
Kars Belediyesi Gaz Ambarında -vukubu-
lan yangının neticesinde ölen ve yarala
nanların ailelerine ne gibi yardım yapıldı-
ğrna ve bu hâdise dolayısiyle ihmalleri gö
rülenler hakkında tahkikat yapılıp yapıl-* 
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madığma dair içişleri Vekilinden sözlü 
sorusu (6/1188) 219 

48. — Tekirdağ Mebusu ŞeVket Mocan'-
m, döviz almadan yüz lira ile harice seya
hat edenler hakkında ne düşünüldüğüne ve 
bu şekilde seyahat edenlerin, miktarma dair 
Maliye Vekilinden sözlü sorusu (6/1191) 219 

49. — Tekirdağ Mebusu Şevket Mo-
can'm, transfer işlerinin geciktirilmesi ve 
paramızın hariçteki kıymetini kaybetmesi 
sebeplerine, traktör yedek parçalarının pa
halılaşması ve lâstiklerin karaborsaya inti
kali karşısında ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne ve döviz açığı ile altın stoku mikta
rına dair Ekonomi ve Ticaret ve Maliye 
vekillerinden sözlü sorusu (6/1192) 219 

50. — Trabzon Mebusu Hamdi Or-
hon'un, Ankara Radyosunun 20 . X . 1953 
Salı günü saat 13 teki haberler servisinde 
yaptığı neşriyata dair Başvekilden sözlü 
sorusu (6/1195) 219:220 

51. — Sinob Mebusu Ali Şükrü Şav-
lı'nm, Sinob Vilâyetinin umumi sağlık du
rumu hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Vekilinden sözlü 
sorusu (6/1199) 220 

52. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'-
nun, ispanya'ya yapılan buğçlay ihracına 
ve bundan zarar eden üç firmaya tanınan 
takas imtiyazı ile fındıklarımızın ne su
retle satıldığına dair Ekonomi ve Ticaret 
Vekilinden sözlü sorusu (6/1200) 220 

53. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'-
nun, Karadeniz müstahsili arının kredi koo
peratiflerine ve bankalara olan borçlarının 
tecili ve kredi kooperatiflerinden alman 
faizlerin normal hale indirilmesi hususla
rında ne düşünüldüğüne dair Ekonomi ve 
Ticaret Vekilinden sözlü sorusu (6/1201) 220 

54. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'-
nun, Ankara Radyosunun 28 . X . 1953 Çar
şamba günü saat 13 teki ve 31 . X . 1953 
Cumartesi günü saat 19 daki haberler ser
visinde yaptığı neşriyata dair Başvekilden 
sözlü sorusu (6/1202) 220 

55. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'-
ımn, köy yollarına ayrılan 50 milyon lira
lık ödeneğin vilâyetlere ne suretle tevzi 
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edildiğine ve sarfiyatın kontrol edilip edil
mediğine dair Bayındırlık Vekilinden söz
lü sorusu (6/1203) 220 

56. — Kars Mebusu Esat Oktay'ın, 
Ardahan - Posof yolununn ne zaman ikmal 
edileceğine dair Bayındırlık Vekilinden 
sözlü sorusu (6/1206) 220:221 

5. — Görüşülen işler 221 
1. — 2624 sayılı Kanun hükümle

rine göre istihdam edilen orta tahsil yar
dımcı öğretmenliklerinde geçen hizmetle
rin, 5434 sayılı Kanunun geçici 65 nei 
maddesinde bahsedilen «aylık ücretli sü
rekli vazifeler» meyanında bulunup bu
lunmadığının tefsirine dair Başvekâlet 
tezkeresi ve Geçici Komisyon raporu 
(3/489) 221:222 

B — Yazıtı sorular 222 
1. — Çankırı Mebusu Kâzım Arar 'm, 

köylerle, bağlı bulundukları P: T. T. mer
kezleri arasındaki1 mesafenin tesbiti ve 
köylere telgraf kabul edildiğinin ilânı hu
suslarında ne düşünüldüğüne dair sorusu
na Ulaştırma Vekili Yümnü Üresin'in ya
zılı cevabı (6/1155) 222:223 

2. — Malata Mebusu Mehmet Kulu'-
nun, Malatya - Arapkir yolundaki Mor-
hamam ve söğütlü çayları üzerinde köprü 
inşasına ne zaman başlanacağına dair so
rusuna Bayındırlık Vekili Kemal Zeytin-
oğlu'nun'cevabı (6/1157) 223 

3. — Çankırı Mebusu Kemal Atakurt '-
un, yeni Orman Kanunu kabul edilinceye 
kadar ev, samanlık ve ahır gibi zatî ihti
yaçların temini hususunda ne düşünüldü
ğüne ve bu sene yapılan kesim ve orman
larda çürümekte olan tabiî devriklerm 
köylülere verilmesi için ne gibi tedbirler 
alındığına dair sorusuna Tarım Vekili Ne
dim Okmef'in yazılı cervabı (6/1158) 223:224 

4. - ~ J^mguldak Mebusu Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, îsmetpaşa - Karabük yolu 
inşaatının gecikmesi sebebi hakkındaki 
sorusuna Bayındırlık Vekili Kemal Zey-
tinoğlu'nun yazılı cevabı (6/1160) 224:225 

5. — Trabzon Mebusu Cemal Reşit 
Eyüboğlu'nun, Türk vatandaşlarının Yu
goslavya'da bırakmış oldukları emlâkin 

Sayfa 
tasfiyesi hususunda Hükümetin yeni te
şebbüsleri olup olmadığına dair sorusuna 
Dışişleri Vekili Fuad Köprülü'nün yazılı 
cevabı (6/1161) 225:226 

6. — Zonguldak Mebusu Cemal Kıp
çak'ın, İktisadi Devlet Teşekkülleri Umu
mi Heyetince verilen karar ve yapılan te
mennilerin tatbik yoluna sokulması için 
bulunması lâzımgelen teşkilâtın hangi 
vekâlete bağlı olduğuna ve işletmeler Ve
kâletiyle bu teşkilât arasındaki münase
bet şekline ve karara bağlanan hususların 
nazarı itibara alınmamasından mütevellit 
mesuliyetlerin kimlere ait bulunduğuna 
dair sorusuna İşletmeler Vekili Sıtkı Yır-
cab'nm yazılr cevabı (6/1163) 226:227 

7. — Kırşehir Mebusu Halil Sezai Er-
kut'un, iş yerlerinde çıkan toplulukla iş an
laşmazlığı ve hayat pahalılığı karşısında 
geçim zorluğu çeken işçilerin emniyet ve hu
zur içinde verimli olarak çalışabilmeleri hu
susunda Hükümetçe ne düşünüldüğüne 
dair olan sorusuna, Çalışma Vekili Hayret
tin Erkmen'in yazılı cevabı (6/1165) 227:229 

8. — Kars Mebusu Hüsamettin Tugaç'-
m, Kars İlinde hasadın bir an evvel yapı
labilmesi için vilâyetçe istenilen makine
lerle bunları kontrol edecek ve çalıştıracak 
mütehassısların ne zaman gönderileceğine 
dair olan sorusuna, Tarım Vekili Nedim 
ökmen'in yazılı cevabı (6/1167) 229 

9. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğ-
lu'nun, Malatya halkının üîtisaden kalkın
dırılması, kazalarda ve Darende'nin boş 
olan Domalan ovasında orman yetiştirilmesi 
hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusu
na, Tarım Vekili Nedim ökmen 'in yazılı ce
vabı (6/1173) 229:232 

10. — Trabzon Mebusu Ham di Orhon'-
un, Çaykara Kazasına bağlı Şerah'da ne 
zaman nahiye kurulacağına dair sorusuna, 
İçişleri Vekili Etem Menderes'in yazılı ce
vabı (6/1181) 232 

11. — Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'-
un, Araklı Kazasına bağlı Dağbaşı Nahi
yesine bir ebe ve sağlık memuru verilip ve-
rilemiyeceğine dair sorusuna, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Vekili Ekrem Hayri Ustün-
dağ'ın yazılı cevabı (6/1182) 232:233 



Sayfa 
12. — Diyarbakır Mebusu Nâzım önen'-

in, Türkiye'de mevcut traktörlerin sayısı
na, yurdun muhtelif bölgelerine kaçar tane 
satıldığına ve satılmıyanlarmm miktarının 
neden ibaret olduğuna dair sorusuna, Ta
rım Vekili Ned'im Ökmen'in yazılı cevabı 
(6/1184) 233:234 

Sayfa 
13. — Trabzon Mebusu Naci Altuğ'un, 

Trabzon Limanına yapılmış olan dalgakı
ranın uzatılması hususunun düşünülüp dü
şünülmediğine ve inşa edilecek hububat si
losuna dair sorusuna, Bayındırlık Vekil'i 
Kemal Zeytinoğlu'nun yazılı cevabı 
06/1190) 235:236 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Kastamonu Mebusu Galib Deniz'in, 
Sivas Mebusu Reşat Şemsettin Sirer'in öl

düklerine dair olan Başvekâlet tezkereleri oku
narak ayakta ikişer dakika saygı duruşunda bu
lunuldu. 

Sayın Mebuslardan bâzılarına izin verilmesi
ne dair Riyaset tezkeresi okundu ve izinler, ayrı 
ayrı kabul edildi. 

Afyon Karahisar Mebusu Ali İhsan Sâbis'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkındaki tez
kere, Başvekâletin talebi üzerine, geri verildi. 

Gelir Vergisi, 
Kurumlar Vergisi, 
Vergi Usul Kanunlariyle Vergi Usul Kanu

nunun 5815 sayılı Kanunla değiştirilen bâzı mad
delerinde değişiklik yapılmasına, 

5 Ağustos 1325 tarihli Tahsili Emval Kanu
nunun 17 nci maddesinin yürürlükten kaldırıl
masına dair Kanun tasarı ve tekliflerini görüş
mek üzere Adalet, Bütçe, Ekonomi, Maliye ve 
Ticaret Komisyonlarından beşer âza alınarak ye
niden bir Geçici Komisyon kurulması, kabul 
olundu. 

Ankara Mebusu Puad Seyhun'un, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde tatbik olunan işçi ücret 
sistemine, Makine Kimya Kurumunda yeni üc
ret sistemi ihzar olunurken emsal müesseselerden 
mütalâa alınıp alınmadığına ve bir iş yerinde 
muhtelif ücret sistemleri tatbikinin doğru olup 
olmadığına dair ÇalışmaVe İşletmeler Vekillerin
den olan sorusuna Çalışma Vekili Hayrettin 
Erkmen'le İşletmeler Vekili Sıtkı Yırcalı cevap 
verdiler. 

Muğla Mebusu Zeyyat Mandalinci'nin, 10 

rüsum tonilâtodan aşağı tonajda balıkçı ve 
süngerci motörleriyle diğer deniz nakil vasıta
larını idare eden kaptanlarda aranmakta olan 
ehliyetnamelerle, küçük deniz nakliyatı ile ba
lıkçılık ve süngerciliğin inkişafı için ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair sorusunu Ulaştır
ma Vekili Yümnü Üresin cevapladı. 

Samsun Mebusu Muhittin özkef eli'nin, 
Samsun Belediyesinin Belediye Gelirleri Kanu
nunun bahşettiği haklara dayanarak Denizcilik 
Bankasından haciz yolu ile tahsilini istediği 
para dolayısiyle çıkan ihtilâfın halli hususun
da ne düşünüldüğüne dair sorusuna Ulaştırma 
Vekili Yümnü Üresin cevap verdi. 

Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'nin, bâzı 
gazete ve mecmualarda cemiyetin ahlâkını bo
zacak şekilde yapılan neşir ve teşhirlerin men'i 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Başvekilden 
olan sorusuna, Devlet Vekili Celâl Yardımcı 
cevap verdi. 

Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'nin, Ke
şan'da 1952 yılında yapılan göçmen evlerinin 
sayısı île maliyetlerine ve inşa için sarfedilen 
tuğla miktarına dair sorusu, Devlet Vekilinin 
talebi üzerine on beş gün sonraya bırakıldı. 

Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Boranın, Re
isicumhur ve Başvekilin seyahatleri hakkında 
Başvekilden olan sorusuna, Devlet Vekili Ce
lâl Yardımcı cevap verdi. 

Kastamonu Mebusu Ziya Termen'in, kimse
siz kalmış kız ve kadınlarımızın himayeleri hu
susunda ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
sorusuna, Sağlık ve Sosyal Yardım Vekili Ek
rem Hayrı Üstündağ cevap verdi. 
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Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'nin, İstan
bul'da Ramiz'de yapılan göçmen evlerinin sayısı 
ile maliyet ve tiplerine, şartnameye uygun ola
rak inşa edilip edilmediklerine ve bir kısmında 
suiistimal yapıldığı hakkındaki iddiaların doğru 
olup olmadığına dair sorusu, Devlet Vekili Celâl 
Yardımcı'n m talebi üzerine bir ay sonraya bıra
kıldı. 

Balıkesir Mebusu Ali Fahri Îşeri'nin, mem
leketteki irtica ve gerilik hareketleriyle vicdan 
ve din hürriyetlerinin mevcut olup olmadığına 
bâzı vatandaşların emniyet ve hürriyetlerinin ih
lâl edildiği hakkındaki şikâyetlere dair sorusu, 
Devlet Vekili Celâl Yardımcı'nm teklifi üzerine 
gelecek Birleşime bırakıldı. 

Mardin Mebusu M. Kâmil Boran 'm t Adalet 
Vekilinin Meclisteki bir beyanına dair sorusuna, 
Adalet Vekili cevap verdi. 

Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Boran'm, Re
isicumhurun son seyahati ve bu seyahatte irat 
ettiği nutuklar hakkındaki sorusuna Devlet Ve
kili Celâl Yardımcı cevap verdi. 

Gündemin diğer maddelerindeki sorulardan 
bir kısmı ilgili vekiller hazır bulunmadığından 

bir kısmı da soru sahipleri hazır bulunmadığın
dan gelecek birleşime bırakıldı. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun geçici 28 nci maddesine mütaallik tefsir 
fıkrası ile, 

3008 sayılı îş Kanununun 37 nci maddesine 
mütaallik tefsir fıkrası, kabul edildi. 

2624 sayılı Kanun hükümlerine göre istih
dam edilen orta tahsil yardımcı öğretmenlikle
rinde geçen hizmetlerin, 5434 sayılı Kanunun 
geçici 65 nci maddesinde bahsedilen «aylık üc
retli sürekli vazifeler» meyanmda bulunup bu
lunmadığının tefsirine mahal olmadığına dair 
Geçici Komisyon raporu üzerinde de görüşüldük
ten sonra, 

13 . XI . 1953 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere birleşime son verildi. 

Reisvekili 
Kayseri Mebusu 
Fikri Apaydın 

Kâtip 
İstanbul Mebusu 
Füruzan Tekü 

Kâtip 
Çanakkale Mebusu 

Ömer Mart 

Sorular 

Yazılı soru 
1. — Kars Mebusu Hüsamettin Tugaç'ın; 

Vah, Muş Bitlis, Ağrı ve Kars vilâyetleri dâhi
linde cami ve minare yapım ve onarımı için Va

kıflar Umum Müdürlüğü 1952 - 1953 yılı Bütçe
sinden ne kadar yardım yapıldığına dair olan 
yazılı soru önergesi Başvekâlete gönderilmiştir. 
(6/1209) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

* . — 
Teklif 

Bursa Mebusu Agâh Erozan'ın, Temsil 
ödeneği hakkındaki Kanuna ek kanun teklifi 
(2/558) (İçişleri ve Bütçe komisyonlarına). 



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

BAŞKAN — Reisvekili Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), Ali Ocak(Gazianteb). 

^ • » 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız «fendim. 
(Kocaeli seçim çevresi mebuslarına kadar 

1. — Muğla Mebusu Cemal HÜnal'ın, sün
gerci ve balıkçılara yardımda bulunulmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Ekonomi ve 
Ticaret Vekilinden sözlü sorusu (6/899) 

REÎS — Soru sahibi arkadaşımız yoktur. İki 
celsedir 'bulunmadıkları için soruları düşmüştür. 

2. — İsparta Mebusu Said Bilgiç'in, Türkiye 
Millî Talebe Federasyonu tarafından yabancı 
memleketlere tertiplenen seyahatlere ve Talebe 
Federasyonuna şimdiye kadar yapılan para yar
dımının miktarına dair Millî Eğitim Vekilinden 
sözlü sorusu (6/956) 

REİS — İsparta Mebusu Said Bilgiç burada
lar mı efendim? 

Soru sahibi arkadaşımız 'bulunmadıkları için 
soru gelecek Birleşime kalmıştır. 

3. — Çanakkale Mebusu Süreyya Endik'in, 
Balıkesir ve Çanakkale'de vukubulan zelzeleyi 
Hükümetin ne zaman haber aldığına ve ölenle
rin sayısına, yapılmış olan kurtarma ve yardım 
faaliyetinin kâfi görülüp görülmediğine, önü
müzdeki aylarda bu mıntakanın imar edilip edi-
lemiyeceğine dair İçişleri Vekilinden sözlü soru
su (6/992) 

REİS — Çanakkale Mebusu Süreyya Endik 
buradalar mı efendim? 

İkinci defa bulunmadıkları için soruları düş
müştür. 

yoıklamu yapıldı.) 
REİS — Oturumu açıyorum 'efendim. 

i. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, 
Kore savası devam ettiği müddetçe asker gön
dermek mecburiyetinde olup olmadığımıza, bu 
münasebetle yapılan masrafların kimin tarafın
dan ödendiğine ve diğer devletlerin Kore'deki 
kuvvetlerinin miktarına dair Millî Savunma Ve
kilinden sözlü sorusu (6/994) 

REİS — Maalesef Millî Savunma Vekili ra-
hatsızlarmış. Soru gelecek Birleşime kalıyor efen
dim. 

5. •— Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun, 
Gülhane Tıp Akademisi Başhekimi hakkında id
dia olunan suiistimal işinin doğru olup olmadı
ğına ve Akademi çevrelerinde vâki diğer dedi
kodulara dair Millî Savunma Vekilinden sözlü 
sorusu (6/996) 

REİS — Bu soru da Millî Savunma Vekiline 
müteveccihtir. Vekil yoktur. Gelecek Birleşime 
kalmıştır. 

6. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri tşeri'nin, 
Bandırma 'daki askerî birliklere 1952 senesinde 
mütaahhit tarafından verilen koyun etinin şart
nameye aykırı olduğu ve muayene komisyonu
nun vazifesini suiistimal ettiği hakkındaki şikâ
yetler dolayısiyle tahkikat yapılıp yapılmadığı
na dair Millî Savunma Vekilinden sözlü sorusu 
(6/1002) 

REİS — Bu soru da Millî Savunma Vekiline 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR 
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müteveccihtir. Vekil bulunmadığından gelecek I 
Birleşim© kalmıştır. 

7. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri Îşeri'nin, 
Bandırma Uçaksavar Alayı Kumandanı hakkın
da vâki şikâyetlerin doğru olup olmadığına 
dair Millî Savunma Vekâletinden sözlü sorusu 
(6/1010) 

REÎS — Bu soru da aynı veçhile ilgili vekil 
bulunmadıklarından gelecek Birleşime kalmıştır. 

8. — Malatya Mebusu Hikmet Fırat'ın, Ma
latya Vilâytinin Çataltepe Köyü Muhtarı Ömer 
Erkenekli'nin işine keyfî olarak son veren Be«- I 
ni Kaymakamı ile görevini kötüye kullanan jan
darma komutanı hakkında vâki müracaat üze- I 
rine ne muamele yapıldığına dair İçişleri Veki- I 
Ünden sözlü sorusu (6/1015) I 

REİS — İçişleri Vekili yoktur. Gelecek bir
leşime kalmıştır. I 

9. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri îşeri'nin, I 
vazifesini ihmal ve suiistimal ettiği söylenen 
Bandırma Tayyare Alayı Kumandanı Arif Hik- I 
met Uçar hakkında vâki şikâyetler üzerine ne 
muamele yapıldığına dair Millî Savunma Veki- I 
Ünden sözlü sorusu (6/1018) 

REÎS — Millî Savunma Vekili olmadığı için 
gelecek birleşime kalmıştır. 

10. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri Îşeri'nin, I 
Bandırma Tayyare Alayı Kumandanı Albay 
Arif Hikmet Uçar ile Yüzbaşı Müştak Matsu 
hakkında vâki şikâyetlerin doğru olup olmadı
ğına dair Millî Savunma Vekilinden sözlü so
rusu (6/1019) 

REÎŞ — Millî Savunma Vekili olmadığı için 
gelecek birleşime talik edilmiştir. 

11. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri Îşeri'nin, 
Bandırma iskele meydanında tayyare alayı ge
diklileri ile siviller arasında vukubulduğu söy
lenilen hâdisenin doğru olup olmadığına dair 
Millî Savunma Vekilinden sözlü sorusu (6/1020) 

REÎS — Millî Savunma Vekili olmadığı için 
gelecek birleşime talik edilmiştir. 

12. — Denizli Mebusu AU Çobanoğlu'nun, 
Denizli'nin ana demiryoluna bağlanması, istas
yon binası üe ambarlan ve rampalarının ihti- 1 

. 1953 O : 1 
yaca göre genişletilmesi, merkez kazası ile di
ğer kazalarında belediye tarafından ayrılan ar
salara posta ve telgraf binalarının inşası ve te
lefon şebekesinin ihtiyacı karşilıyacak şekilde 
büyütülmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Ulaştırma Vekilinden sözlü sorusu (6/1026) 

REİS — Soru sahibi arkadaşımız ikinci de
fa bulunmadığı için soru düşmüştür. 

13. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri Îşeri'nin, 
memlekette irtica ve gerilik hareketleriyle vic
dan ve din hürriyetlerinin mevcut olup olma
dığına, bâzı vatandaşların emniyet ve hürriyet-
lerinin ihlâl edildiği hakkındaki şikâyetlere da
ir Başvekilden olan sorusuna Devlet Vekili Ce
lâl Yardımcı'nın sözlü cevabı (6/1043) 

REÎS — Soruyu okuyoruz. 
ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Müsaade 

buyuran, efendim. Geçen birleşimde Vekil Bey 
mehil istemişti. Ben de hazırladığım notları bu
gün yanıma almadım. Başka bir güne tehirini 
rica ederim. (Olmaz sesleri) öyleyse ben yokum. 

REÎS — Nizamnameye' göre hareket etmek 
mecburiyeti vardır. Cevap vereceklerdir. Soruyu 
okuyoruz efendim : 

27 . IV . 1953 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıda yazılı (5) maddeden ibaret olan so

rularımın sözlü olarak B. M. Meclisi kürsüsün
den Muhterem Başvekil tarafından cevaplandı
rılmasını rica ederim. 

1. Memlekette irtica var mıdır, yok mudur? 
2. Gerilik var mıdır, yokmudur? Varsa se

bepleri nelerdir? 
3. Vicdan ve din hürriyeti var mıdır? 
4. Hükümet lâikliği nasıl telâkki etmekte 

ve demokrat memleketlerde olduğu gibi memle
ketimizde de tatbik edilmekte midir? 

5. Memlekette huzur ve sükûn olduğuna gö
re memleketin muhtelif yerlerinde bâzı vatan
daşların emniyet ve hürriyetleri ihâl edildiği 
hakkında şikâyetler yapılmaktadır. Bunun ne 
dereceye kadar doğru olduğu? 

Balıkesir Mebusu 
Ali Fahri işeri 

REÎS — Devlet Vekili Celâl Yardımcı. 
(DEVLET VEKÎLÎ CELÂL YARDIMCI. (Ağ-

rı) — Muhterem arkadaşlar, sırf bir cevap ver-
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miş olmak mecburiyeti ile huzurunuza çıkmış j 
bulunuyorum. Takrir okundu, manzum âliniz i 
oldu, birinci sualde; irtica var mı, yok mu? di
ye mebus arkadaş sual soruyor, içtüzük hü
kümlerine göre Parlâmento hayatında sual, j 
gerek kanun hükümleri dairesinde ve gerekse 
kanunun meskût bulunduğu ahvalde Hüküme
tin yapmakla /mükellef olduğu veya yapmamak 
mecburiyetinde olduğu, yapılması veya yapıl-
mamasmdaki isabetsizlik ileri sürülerek mebus 
tarafından kendisinden hesap sorulması mana
sınadır, Şimdi, irtica var mı? Bu, Hükümetin 
icraatından değildir. Hükümetten böyle bir 
sual sorulamaz. İrtica varsa, Hükümet bunun 
için ne gibi bir şey düşünmüşse düşünür ve tat
bik .eder. Binaenaleyh arkadaşların bu gibi su
allerle Heyeti Aliyenizi yormamaları icabeder. 

ikinci sual, gerilik var mı, yok mu? Birin
ci suale verdiğim cevap şeklinde buna da bir 
cevap verilebilir. Hangi mânada gerilik ve bu
nun Hükümetin icraatiyle ilgisi nedir? Bu iti
barla bu şekildeki suallerin Hükümete tevcihi 
cidden çok hazindir. 

Vicdan hürriyeti var ,mı, yok mu? Vicdan 
ve din hürriyetinin mevcudiyeti Anayasa hü
kümleriyle müeyyettir. Binaenaleyh, yine bu 
sualleri, vicdan ve din hürriyeti yoktur, ihlâl 
edilmektedir, şeklinde olsaydı cevap verilebi
lirdi. 

4 ncü sual : Hükümetin lâyiklik telâkkisi 
nedir? Hükümetin lâyiklik telakkisi Anayasa
da mevcut hükümler dairesindedir. Bunun aka
demik münakaşasına girmek Ali Fahri İşeri ar
kadaşımızın işine gelmez. 

'5 nci sual : Vatandaşın emniyet ve huzuru 
ihlâl edilmiştir, diyor. Kimin ve nerede? Bu 
itibarla böyle umumi suallerle Hükümeti işgal 
ve Heyeti Celileyi yormaktan hazer etmek her 
halde çok isabetli bir hareket olur. 

RElS — Ali Fahri işeri. (Yok, dışarı çıktı 
sesleri) 

Soru bitmiştir efendim. 

14. — Tokad Mebusu Zihni Betil'in, münhal 
bulunan Ekonomi ve Ticaret Vekâleti Müsteşar
lığına şimdiye kadar tâyin yapılmaması sebebi
ne dair Ekonomi ve Ticaret Vekilinden sözlü so
rusu (6/1054) | 

RElS — Zihni Betil arkadaşımız ikinci defa 
bulunmadıkları için soruları düşmüştür. I 
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15. •-- Mardin Mebusu Aziz Uras'ın, Türkiye 

ile Suriye arasındaki arazi ihtilâflarının halli 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Dışişleri Ve
kilinden sözlü sorusu (6/1058) 

RElS — Dışişleri Vekilinin bulunmaması se
bebiyle bizzarure gelecek birleşime talik ediyoruz 
efendim. 

16. —- Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğlu'-
nun, bâzı gazetelerin memleket birliğini bozan 
mütecavizane neşriyatı hakkında, bir tahkikat 
yapılıp yapılmadığına dair Adalet ve içişleri 
vekillerimden sözlü sorusu (6/1063) 

RElS — Adalet ve içişleri vekillerinin bulun
mamalarından bunu da. gelecek Birleşime talik 
ediyoruz efendim. 

17. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'nun, Ha
şini Mardin adındaki bir vatandaşa Türk Tica
ret Bankası tarafından kredi verildiğinin doğru 
olup olmadığına, Petrol Ofisin hangi maksatla 
avans verdiğine ve bu hususta, bir tahkikat açı
lıp açılmadığına dair Ekonomi ve Ticaret ve Ma
liye vekillerinden sözlü sorusu (6/1068) 

REÎS — Atıf- Topaloğlu arkadaşımız ikinci 
defa bulunmadıkları için soruları düşmüştür 
efendim. 

18. — Kars Mebusu Sim Atalay'ın, Arpa
çay'ın Kızılçaçak Nahiyesi Tarım Kredi Koope
ratifi seçimlerinin ne sebeple bozulduğuna dair 
Ekonomi ve Ticaret Vekilinden sözlü sorusu 
(6/1070) 

RE IS — Ekonomi ve Ticaret Vekili arkada
şımız bulunmadıklarından soruyu gelecek Birle
şime talik zarureti hâsıl olmuştur. 

19. — îzmir Mebusu Tarık Gürerk'in Tütün 
Ekicileri Ortaklığı kanunu lâyihasının ne için 
ve hangi sebeplerle geri alındığına dair Ekono
mi ve Ticaret Vekilinden sözlü sorusu (6/1076) 

REtS -— Tarık Gürerk arkadaşımız bulun
madıklarından gelecek Birleşime talik edilmiştir. 

20. — Manisa Mebusu Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu'nun, dış piyasalarda diğer memleket üzüm
leriyle rekabeti güçleşen çekirdeksiz kuru üzüm
lerimizin himayesi hususunda ne gibi tedbirler 
düşünüldüğüne dair Ekonomi ve Ticaret Veki
linden sözlü sorusu (6/1077) 

— 212 — 



B : 4 13.11 
REÎS — Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu arkada- I 

şımız ikinci defa bulunmadıklarından soruları 
düşmüştür. 

21. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri îşeri'nin, 
ilkokulların bâzı sınıflarında okutulmakta olan 
din ve ahlak derslerinin en yüksek tahsile kadar 
bilûmum mekteplerde okutulması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Vekilinden 
sözlü sorusu (6/1081) 

REÎS — Ali Fahri işeri burada m i l (Yok 
sesleri) Bulunmadıkları için gelecek Birleşime 
talik edilmiştir. 

22. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri îşeri'nin, 
askerî kantinler ve istihlâk kooperatifleri hakkın
da Millî Savunma Vekilinden sözlü sorusu 
(6/1082) 

REÎS — Ali Fahri îşeri'nin bu sorusu, ken
disi bulunmadığı için gelecek Birleşime talik edil
miştir. 

23. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'nun, Ka
radeniz bölgesinde Tarım Satış kooperatifleri ta
rafından halka satılmakta olan mısırların ihtiya
cı karşılamadığı ve çürük olduğu yolundaki şi
kâyetlere dair Ekonomi ve Ticaret Vekilinden 
sözlü sorusu (6/1083) 

REÎS — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu arka
daşımız ikinci defa bulunmadıkları için bu soru
ları düşmüştür. 

24. — Tunceli Mebusu Hıdır Ay dm'm, Ova
cık Kazasının Havaçor, Merho ve Munzur suları 
ile sulanması ve bu bölgenin elektriklendirilmesi 
hususunda ne düşünüldüğüne, 1951 yılından iti
baren Tunceli Vilâyeti dahilindeki nahiye ve 
köylerden kaçına yol yapıldığına ve bu yıl köy 
yolları için ne miktar tahsisat ayrıldığına dair 
Bayındırlık Vekilinden sözlü sorusu (6/1091) 

REÎS — Tunceli Mebusu Hıdır Aydın bura
da mı?. (Yok sesleri) Hıdır Aydın ikinci defa 
bulunmadıkları için soruları düşmüştür. I 

25. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Bo
ran'm, Devlet Tiyatrosunun ıslahı hakkında Mil
lî Eğitim Vekilinden sözlü sorusu (6/1094) 

REÎS — Millî Eğitim Vekili bulunmadığı için 
bu soruyu da gelecek Birleşime talik ediyorum. [ 
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26. — Kırşehir Mebusu Ealü Sezai ErkuY-

un, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük vilâ
yetlerde teşekkül eden gecekondu mahallelerine 
dair içişleri Vekilinden sözlü sorusu (6/1106) 

REÎS — Kırşehir Mebusu Halil Sezai Erkut 
burada m i l (Yok sesleri) Soru sahibi ikinci de
fa bulunmadıkları için sorulan düşmüştür.. 

27. — Ordu Memusu Atıf Topaloğlu'nun, 
Denizcilik Bankası tarafından yolcu tarifelerine 
yapılan zam hakkında Ulaştırma Vekilinden söz
lü sorusu (6/1107) 

REÎS — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu arka
daşımız ikinci defa bulunmadıkları için soruları 
düşmüştür. 

28. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Boran'-
%n, istanbul'un 500 ncü Fetih yıldönümünü kut
lama programına dair Başvekilden sözlü sorusu 
(6/1108) 

REÎS — Soruyu okuyoruz efendim. 

2 . 6 . 1953 
T. B. M. M. Başkanlığına 

1. îstanbul Fethinin 500 ncü yıl dönümü
nün tesidine niçin lüzum görülmüştür? 

2. Tatbik edilen program neden ibarettir ve 
hangi merci tarafından tesbit olunmuştur? 

3. Bu mübarek, ulvi ve cihanşümul yıl dö
nümünün kutlanması niçin bu derece zayıf, sö
nük ve perişan geçmiştir? 

Bu sorumun Başvekil veya tavzif edeceği 
vekil tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sına delâletlerinizi saygı ile rica ederim. 

Mardin Mebusu 
M. Kâmil Boran 

DEVLET VEKÎLÎ CELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) — Bu soruya gelecek celsede arzı cevap 
edeceğim. 

REÎS — Vekil mehil istemektedir, bu sebeple 
gelecek birleşime tehir ediyoruz. 

KÂMÎL BORAN (Mardin) — Sora tarihin
den 7 ay geçti, kabul etmem. 

REÎS — Gündeme devam ediyoruz. 

29. — Trabzon Mebusu Cahid Zamangil'in, 
hayat pahalılığı ve memur statüsü ıslahatı hak
kında Ekonomi ve Ticaret ve Maliye' vekillerin
den sözlü sorusu (6/1113) 
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JREÎS -— Cahid Zamangil arkadaşımız ikinci 

defa bulunmadıklarından bu soruları düşmüştür. 

30. — Sinob Mebusu Nuri Sertoğlu'nun, ih
tikârla mücadele ve hayat pahalılığını önlemek 
maksadıyle Millî Korunma Kanununa istinaden 
çıkarılmış olan Koordinasyon Heyeti kararları
nın bugünkü işleyiş tarzlarına ve daha bir müd
det yürürlükte bırakılacaklar sa yeniden bir re
vizyondan geçirilip geçirilemeyeceklerine dair 
Ekonomi ve Ticaret Vekilinden sözlü sorusu 
6/1117) 

REÎS — Soru sahibi arkadaşımız bulunma -
dıklarmdan bu soruyu gelecek birleşime bıra
kıyoruz. 

31. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Bo-
ran'tn, hudut harici edilmek istenen Cizreli Türk 
vatandaşları hakkında İçişleri Vekilinden sözlü 
sorusu (6/1115) 

REÎS — İçişleri Vekili bulunmadığından ge
lecek oturuma talik ediyorum. 

32. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Bo-
ran'ın, camii inşası maksadıyle kurulmuş olan 
derneklere yapılan yardımın miktarına ve An
kara Belediye hudutları içindeki cami ve mescit 
sayısına dair Başvekilden sorusuna Devlet Vekili 
Celâl Yardımcı'nm sözlü cevbı (6/11.16) 

RElS — Soruyu okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

özü : ;Cami inşaatı hakkında. 
1. Cami yaptırmak maksadiyle kurulmuş 

kaç hayır derneği vardır? Bunlardan müspet 
mesaisi görülenlere geçen malî yıl bütçesinden 
ne kadar yardım yapılmıştır, bu yıl ne kadar 
yardım yapılması düşünülmektedir? 

2. Ankara belediye hudutları içinde 30 yıl 
önceki cami ve mescit sayısı ile bugünkü cami 
ve mescit sayısı nedir? 

3. Cami yaptırmak istiyen hayır sahiplerine 
Hükümet ve belediyelerce ne gibi kolaylıklar 
gösterilmektedir ? 

Bu sorumun Başvekil veya tavzif edeceği bir 
vekil tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sına delâletlerinizi saygı ile rica. ederim. 

Mardin Mebusu 
M. Kâmil Boran 
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REÎS — Devlet Vekili Celâl Yardımcı. 
DEVLET VEKÎLÎ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Muhterem arkadaşlar; Kâmil Boran 
arkadaşımızın sorularına arzı cevap ediyorum. 

1. — Memleketimizde şimdiye kadar cami 
inşa ve tamir 'ettirmek maksadı ile 795 aded 
cemiyet kurulmuştur. 

1952 Malî yılı içinde Vakıflar Umum Mü
dürlüğü bütçesinin « kudretsiz hayrata yardım » 
tertibinden bu cemiyetlerden 63 «dedine 32 688 
lira yardım yapılmıştır. 

1953 yılı Vakıflar Bütçesine «dernekler 
ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek 
camilere yardım » için ayrıca 500 000 lira tah
sisat konulmuş olup bu tertipten, bugüne ka
dar, 161 derneğe 297 459, 289 köy camiine de 
114 350 lira yardım yapılmış bulunmaktadır. 

2. Ankara Belediye hudutları içinde 30 yıl 
önce 90 cami ve mescit mevcut idi. 1935 yılmda 
kabul edilen cami ve mescitlerin tasnifine dair 
2845 sayılı Kanun uyarınca bunlardan 29 adedi 
kadro haricine çıkarılmıştır. Geçmiş yıllarda 
bu 29 camiden 14 ü satılmış, dokuzu yıkılarak 
arsa haline gelmiş, üçü akara çevrilmiş, üçü de 
istimlâk edilmiştir. Geri kalan ve halen faal 
bulunan 61 kadar dahilî cami ve mescide ilâve
ten son yıllarda halk tarafından yaptırılan 11 
cami ile birlikte bugün Ankara belediye hu-

! dutları dâhilinde 72 cami ve m'escit mevcuttur. 
I 3>. Cami yaptırmak maksadiyle kurulmuş 

derneklere yukarda belirtildiği veçhile, Vakıflar 
Umum Müdürlüğünce nakdî yardım yapılmak
la beraber, pilân, proje hazırlanması ve saire 
gibi, teknik yardımlarda da bulunmaktadır. Ay
rıca; bâzı belediyelerce şehirlerinde yaptırılan 
camiler için belediye bütçelerinden yardım edil
mekle beraber şehir imar plânlarına göre arsa 
tahsisi hususunda mümkün olan yardımlar da 
yapılmaktadır. Hayır sahibi vatandaşlar tara
fından münferiden yaptırılan camilere nakdî 
yardıma mevzuat müsait olmadığından bunlara 
da ancak teknik yardımlarda bulunulmaktadır. 

Mâruzâtımı bundan ibarettir. 
MEHMET KÂMÎL BORAN (Mardin) — 

Muhterem arkadaşlar; benim söylememe lüzum 
yok, hepiniz bir cuma günü namaz zamanı Ana-
fartalar Caddesinden geçmişsınizdir. Zincirli 
Camiin yanında, af buyurun umumi helalar 
önünde, etrafta radyolar göbek havalan çalar-

| ken, seyyar »atıcılar bağıra bağıra mallarının 
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medhini yaparken müslüman vatandaşlar kirli i 
asfaltın üstünde, seccade vazifesini göremiyecek 
palaspareler ve kâğıt parçaları üzerinde Cuma ! 
namazını kılarak dinî vecibelerini yerine getir
mektedirler. 

Bu, hem ulvi, hem çok hazin bir manzara
dır. (Soldan, gürültüler) 

AKÎF SARIOĞLU (Antalya) — Sattınız ca
mileri, ne yapsın? (Gülüşmeler) 

MEHMET KÂMÎL BORAN (Devamla) — 
Eski Savunma Bakanı, rica ederim... (Gülüşme
ler), (O söylemedi, sesleri). 

Birçok memleketler Yirminci asrın ikinci ya
rısında tekrar dine, maneviyata dönmek zaru
retini hissetmişlerdir. (Soldan, gürültüler) 

REÎS — Rica ederim, müsaade buyurun, ha
tip sözünü müddetinde ikmal etsin. 

MEHMET KÂMÎL BORAN (Devamla) — 
Biz, Allah'a çok şükür, bu zarureti duymadık. 
Çünkü hiçbir zaman dinden, maneviyattan yüz 
çevirmedik. Vatandaşlarımız Allah'a, dine ve 
maneviyata kalblerinin bütün masumiyeti ile 
inanmışlar ve inanmaktadırlar. 

Ama bu hazin vaziyetten onları kurtarmak 
da bizim vazifemizdir, îbadet mutlak bir sükûn 
ve huzur istiyen, müminin tam bir huşu için
de ve her türlü dünyevi alâkalardan teeerrüt 
ederek Tannsiyle başbaşa kalması demektir. 
Sizlerden sordum; radyo türküleri, seyyar sa
tıcı bağırışları ve otomobil gürültüleri arasında 
nasıl ibadet edilir? O ibadeti yapan nasıl huzu
ra, sükûna ve feraha kavuşur? 

Arkadaşlar, biliyorsunuz ki Türkiye Cum
huriyeti vatandaşları arasında tslâm dininden 
başka dinlerde bulunanların cemaat teşkilâtları 
vardır. 

REÎS — Tamamen sorunuzun dışında konu
şuyorsunuz. 

MEHMET KÂMÎL BORAN (Devamla) — 
Zatı âlinizin arzusuna uygun bir şekilde ko-
nşmamı mı istiyorsunuz? Siz Başkan olduktan 
sonra artık parti adamı değilsiniz, bitaraf ol
malısınız. 

REÎS — Sorunuzdaki sualler başka, bura
da söyledikleriniz başkadır. Bunları telif ede
rek konuşun lütfen . 

MEHMET KÂMÎL BORAN (Devamla) — 
Demek ben sadece rakamlardan bahsedeceğim, 
bunların dışına çıkmıyacağım ; bu, olacak şov ] 
değildir. Dikkat ediyorum benim bütün konuş- | 
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i malarıma müdahale ediyordunuz. Bu doğru de

ğildir. 
! REÎS — Sorunuzun dışına çıkarsanız sözü

nüzü kesmek zorunda kalacağım. 
MEHMET KÂMÎL BORAN (Devamla) — 

Bu hareketiniz Tüzüğe aykırıdır. Türkiye Cum
huriyetinde din bakımından mutlak ve kahir 
ekseriyetini teşkil ec|en, Müslüman Türklerin 
böyle bir teşkilâtı yoktur. Zira böyle bir teşki
lâta lüzum yoktur. Bunların dinî işleriyle res
mî bir Devlet dairesi yani Diyanet İşleri Re
isliği meşgul olmaktadır. (Onun vazifesi değil
dir, sesleri). 

Devlet teşkilâtından haberiniz yok.. 
REÎS — Müdahale etmeyin. 
MEHMET KÂMÎL BORAN (Devamla) — 

Fakat ne yazık ki bu dairenin bütçesinde ca
mi yaptırmak için hiçbir tahsisat yoktur. 

Arkadaşlar, bugün nasıl, ne gibi zaruretler 
altında fakülteler, hastaneler, kışlalar yapmak
ta isek, yine aynı sebepler tahtında vatandaş
ların ibadetlerini, Allaha olan borçlarını sükûn 
ve huzur içinde, usul ve âdabı dairesinde yeri
ne getirmeye yarıyacak mabetleri de kurmak 
vazifemizdir. Bunu birkaç derneğin veya bir 
iki hayırsever vatandaşın teşebbüs ve faaliyet
lerine bırakmamalıyız. 

AKÎF SARIOĞLU (Antalya) — Bırakıyor 
muyuz? 

REÎS - Sözünü kesmeyin rica lederim. 
(MEHMET KÂMÎL BORAN (Devamla) — 

Arkadaşlar, ibadet yeri darlığı çeken büyük şe
hirlerimizin başında Ankara gelmektedir. Vekil 
arkadaşım Ankara Belediye hudutları içinde 
bundan 30 sene evvelki cami ve mescit, sayısını 
verdi. 30 senede belediye hudutları birkaç misli 
genişlemiş, nüfus kat kat artmış, fakat cami ve 
mescit sayısında bu artmalarla kıyas edilebile
cek hemen hemen hiçbir müspet değişme olma
mıştır. Ve işte bunun neticesi, demin üzülerek 
tasvir ettiğim, hazin manzaradır. Vekil arkada
şım cami yaptırma işleriyle uğraşan hayır cemi
yetlerinin sayısını da verdi. Siz de gördünüz ki 
bunlar ihtiyacı karşılayamıyacak bir sayı ve 
fakattadır. Ve bunlara Hükümetçe yapılan yar
dım hiç mesabesindedir. Size yakınımızdan, An
kara'dan misaller vereyim: Ankara'da bu mev
zu ile uğraşan birkaç hayır cemiyeti vardır. Fa-

I kat imkânları pek mahduttur. Ekseriya gönlü 
i gani olan vatandaşların kegelerinde para bulun-
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muyor. Zengin olanlardan çoğunun ise maal
esef hayır işleri ile pek alâkaları yok. Yenişe
hir Cami Yaptırma Kurumu beş bin lira kadar 
bir para toplıyabilmiştir. Halbuki yaptıracağı 
camiin asgari masrafı üç milyon liradır. Bu 
dernek bu vaziyet karşısında ne yapabilir? Cami 
yaptırmaya teşebbüs eden çok hayır sever va
tandaş1 arda, Allaha çok şükür, eksik değildir. 
böyle bir vatandaş Etimesgut'ta, bir diğer va
tandaş, zannederim Kalaba köyünde, isimlerinin 
daima hayırla yadına vesile olacak mabetler 
yaptırmışlardır. Ancak bu gibi vatandaşlara 
maalesef Hükümet ve belediyemiz ellerinden ge
len kolaylığı göstermemekte ve bunların heves 
ve şevkini kıracak vaziyetler daima tahaddüs, et
mektedir. Meselâ duyduğuma göre hamiyetli bir 
vatandaş Yeni mahalle'de bir cami yaptırmak 
istemiş, fakat camiin yeri mevzuunda belediye 
ile arasında ihtilâf çıkmıştır. Bu yüzden camie 
başlanamamıştır. Belki de o vatandaş kararından 
ve gayesinden vazgeçmek mecburiyetinde kala
caktır. 

Vaktinizi daha fazla almak istemiyorum. Me
seleyi şöylo hulâsa edebilirim: 

Diyanetişleri Reisliği veya Vakıflar Umum 
Müdürlüğü bütçelerine kâfi tahsisat koymak 
suretiyle bir plân ve program dâhilinde vatan
daşların cami ihtiyacı .giderilmeli. Diğer taraf
tan bu idlerle uğraşan ve müspet faaliyetleri 
görülen hayır derneklerine ve münferit hami
yetli vatandaşlara Azami yardım ve kolaylık 
gösterilmelidir. 

Arkadaşlar, buna muvaffak olan Meclis ve 
Hükümet bu milletin ebedi minnet ve şükranını 
kazanacaktır. 

DEVLET VEKtLÎ CELAL YARDIMCI 
(Ağrı) — Muhterem arkadaşlar, eğer sayın Kâ
mil Boran'm içi de bugün huzurunuzda belirtti
ği muvakkat dışı gibi ise... (Soldan bravo sesleri, 
alkışlar) 

MEHMET KÂMÎL BORAN (Mardin) — 
Bakanı sadede davet edin, şahsiyata girişmesin. 

CELAL YARDIMCI (Devamla) — Kâmil 
Boran'm eğer H , burada arzettiği şimdiki dışı 
gibi ise o halde bu takrire karşı vâki cevap üze
rine bir Mebus olarak, bir Türk evlâdı olarak 
ve bir muhalefet mebusu olarak teşekkür edip 
kürsüden inmesi icabederdi. Çünkü Ankara'nın 
cami adedini sordu. Cami adedinin 1935 te hu-
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susi b'ir kanunla nasıl bir kayıtla tahdit edildi
ğini anlattım, işin fazla teşrihine girmekten ha-
zer ediyorum. Camilerin bu memlekette, özür di
lerim, dilim varmıyor söylemeye; ne gibi işlerde 
kullanıldığını millet bilmektedir. Cami inşasına 
yardım için bu mebus arkadaşm, Bütçe Kanu
nunun müzakeresi sırasında 2Q0 bin lira isteme
sine mukabil bu semih Meclis, 500 bin lira ver
miştir, bir sene içinde yarım milyon lira gibi bir 
para konmuştur, bunu şükranla ifade etmek 
icabederken... 

AKİF SARIO&LU (Antalya) — Ulus'a ser
maye lâzım. 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Hal ve 
keyfiyet, bu merkezde iken ve evvelce hiç yok 
iken bugün 700 küsur derneğin mevcudiyeti, 
otuz sene zarfında, 32 000 liraya mukabil, yal
nız 1953 senesinde 500 000 lira yardım yapılma- * 
sı, Vakfın ayrıca kendi bütçesinden muazzam 
miktarda cami tamirlerine para sarfetmesi, yine, 
her vatandaşım ibadetine, imanına, dinî hürriye
tine her türlü hürmet, her türlü itaatin gösteril
diği bu memlekette artık bir kere, bin kere daha 
sabit olmuştur ki bu mevzuda bir iktidarı, bir 
Hükümeti tenkidetmek 'için bilmem ki ne olmak 
gerektir? 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Konya) — Kâmil 
Boran olmak gerektir. 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) —Arkadaş
lar, Kâmil Boran bu sual takririni vermekle 
burada iktidara, Hükümete ve millî vicdana ve 
halkın ibadetine b'ir hizmette bulunmuştur. Bu 
hizmet nasıl yapıldı? Yaptığım Ağrı konuşma
sında sadece uhdeme bağlı Vakıflar İdaresinin 
icraat', hakkında izahat vererek, kaç camie ne 
kadar yardım yapıldığından ve vatandaşın müs-
lüman doğup, müslüman öleceğini söylemekten 
gayrı bir şeyden bahsetmiyen ve propagandaya 
asla teşebbüs etmiyen bu Hükümet azanız hak
kında nasıl takrir verdiklerini ve günlercee Ulus 
Gazetesinin sayfalarında o Hükümet azasını na
sıl mürteci, din madrabazı, siyaset cambazı, in
kılâp mezar kazıcısı diye tavsif ettiklerini, Şark'-
tan gelen bu sesin bir moskof sesinden daha fe
ci olduğunu söyliyecek kadar mevzuun nasıl is
tismar edildiğini hepiniz bilirsiniz. 

Kâmil Boran'm konuşmasından ve benim ce
vabımdan sonra bu işin ne şekilde ele alınacağı
nı merakla beklemekteyim. 
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Kâmil Boranin konuşmalarını bu takrir ve

silesiyle huzurunuzda ve Türk umumi efkârı 
önünde cevaplandırdım. Bunlar içerisinde müs
pet çerçevesine girenlerin bu memleket için bah
tiyarlık olacağına ve menfi olanların ise bedbaht
lık teşkil edeceğine kaniim. Mukadder günü 
ve mukadder hükmü güvenle beklemekteyiz. (Sol
dan alkışlar) 

REİS -•- Mehmet Kami] floran. 
MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) 

.Şahsiyat yapmadı Sayın Bakan; Ulus (lazele-
sinden bahsetmedi, Ağrı'daki mürteci, gayri-
mürteci sözlerinden bahsetmedi ve Sayın Baş
kan da tabiatiyle en 'küçük bir müdahalede bu
lunmadı. 

REİS — Riyaset müdahale icabeden zatnam 
ve durumu taikdir eder. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) 
Benim sözlerim sonuna kadar müdahalelerle 
geçti. 

Sayın Yardımcı'ya çok rica ediyorum; bu 
Mecliste, bu şekilde, bana hitap edemiyecek 
ve konuşamıyaeak bir tek adam varsa o da ken
dileridir. Bu itibarla ısrar etmemesini bilhassa 
kendilerinden rica ederim. (Soldan gülüşme
ler, Allah, Allah sesleri) 

REİS — Soru bitmiştir. 

33. — Zonguldak Mebusu Muammer Ala-
kant'm, toprak mahsullerimizin kıymetlendiril
mesi prensibinin önümüzdeki mevsimde pamuk 
ve kuru çekirdeksiz üzüme ne şekilde teşmil edi
leceğine dair Ekonomi ve Ticaret Vekilinden 
sözlü sorusu (6/1123) 

MUAMMER ALAKANT (Zonguldak) — 
Muhterem arkadaşlar; Büyük Millet Meclisi
nin İçtüzüğü, bir veikile sual tevcih edildiği za
man, en geç ilki celse sonunda cevap vermek 
âmıir hükmünü ihtiva etmektedir. Bir vekilin, 
Büyük Millet Meclisi Riyasetine arzedeceği ve
yahut bir salahiyetli müdürü vasıtasiyle arzet-
tireceği mazeretinin vukuu takdirinde sorulara 
cevap verilmesinin tehiri yoluna gidilebilir. 

Halbuki Fethi Çelikbaş arkadaşımız dün öğ
leden sonra burada idi. Akşam saat bire kadar 
kendileriyle beraberdim. 

Büyük bir tatil devresinden sonra burada 
toplanmış bulunuyoruz. İşlerinin çokluğu bura
da cevap vermeleri için her mazeret teşkil et
mez. Böyle bir mazeret ileri sürülemez. Tec-
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Hibelerle biliyoruz iki, nasıl bir toplantı olursa 
olsun, bir vekilin kendisine tevcih edilen sual
leri cevaplandırması lâzımdır. Ekonomi ve Ti
caret Vekâletince alman kararları anlamıyan 
ve bunları beyenmiyen milletimizin büyük bir 
ıkısmı ve burada, Büyük Millet Meclisinde ha
zır bulunan arkadaşlarımız, iki birleşimden beri 

i Sayın Fethi Çelikbaş arkadaşımızın cevaplarına 
intizar ^etmektedirler. Parlamenter taamülleri 
ileri olan meclislerde, vekillerin sual takrirle
rine cevap vermemesi halinde derhal sual tak
rirleri istizaha kalbedilir. Şunu hatırdan çı
kartmamak lâzımdır ki, bizöm Anayasamız mu
cibince her bakan kendi muamelâtından ve ken
di bakanlığının politikasından münferiden is
tizah takririne mevzudur. 

Sayın Fethi Çelikbaş arkadaşımız burada 
bulunmayışını Başkanlığa münasip bir şekilde 
arzetmiş olup da burada bu mazereti ifade edil
miş olsaydı, yahut önümüzdeki Birleşimde bu
rada hazır bulunup sözlü sorulara cevap vere-

I ceğine dair bizde bir (kanaat hâsıl olsaydı bu 
sözlerime hiç mahal kalmazdı. Ümit eddyorum 
ki, önümüzdeki Birleşimde burada bulunurlar 
ve parlamenter teamülün, istemediğimiz mec
buriyetlerine, bizi sevkettirmezler. 

REİS — Sesi kısık konuşamıyor. (Hasta, 
hasta sesleri). 

DEVLET VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) — Efendim, Muhterem Muammer Bey 
arkadaşımız Fethi Beyin mazeretini öğrenme
miş olması mülâhnzasiyle belki bu bakımdan 
haklı olabilirler. Fakat itimat buyursunlar, Fethi 
Beyin ne iş hacmi fazlalığı ve ne de bu takrire 
cevap vermemek gibi bir hali mevcuttur. Ham-
dolsun hepsi mevcuttur, fakat sesi yoktur. Ya
ni rahatsızdır. Bu sebeple önümüzdeki bir iki 
birleşimde takrire sözlü olarak cevap verecek 
durumda değildir. Yazılı olarak emir buyurur
larsa buna her zaman amadedirler. 

REİS — Efendim, bu soru gelecek Birleşi-
| me bırakılmıştır. 

I 34. —• Benizli Mebusu Baha Akşit'in Kıbrıs 
Adası hakkında Hükümetimizin görüşünün ne 

i olduğuna dair Dışişleri Vekilinden sözlü sorusu 
! (6/1124) 

I REİS — Baha Akşit arkadaşımız ikinci defa 
j bulunmadıkları için soruları düşmüştür. 
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35. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'nin, 

otomobil ve lüks eşya ithalinin tahdidi hakkında 
ne düşünüldüğüne dair Ekonomi ve Ticaret Ve
kilinden sözlü sorusu (6/1125) 

REİS — Vekil bulunmadığı için gelecek Bir
leşime talik edilmiştir. 

.96'. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İsevi'nin, 
Et ve Balık Kurumu Umum Müdürlüğünün 
kadro, hizmet ve masrafları hakkında Ekonomi 
ve Ticaret Vekilinden sözlü somısu (6/1126) 

REİS — Vekil bulunmadığı için bu da gele
cek Birleşime talik edilmiştir. 

37. —~ Sinob Mebusu Muhit Tümerkan'ın, 
ilmî buluş, inceleme ve sanat eseri sahiplerinin 
ne şekilde taltif ve teşvik edildiklerine dair Mîllî 
Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardım vekillerimden 
sözlü sorusu (6/1132) 

REİS — Muhit Tümerkan arkadaşımız bu
lunmadığı için gelecek Birleşime talik edilmiştir. 

38. — Malatya Mebusu Hikmet Fırat'ın, 
Malatya Vilâyetinin Besni Kazasında mevcut 
Trahom Hastanesinde yapılan silâh araması es
nasında vukubulan dövme hâdisesi dolay isiyle 
müsebbipleri hakkında ne muamele yapıldığına 
dair İçişleri Vekilinden sözlü sorusu (6/1134) 

REİS -— Vekil bulunmadığı için gelecek Bir
leşime talik edilmiştir. 

39. — Çankırı Mebusu Kemal Atakurt'un, 
temditti jandarma onbaşılarının durum-J, hakkın
da ne düşünüldüğüne dair İçişleri Vekilinden 
sözlü sorusu (6/1142) 

REİS - - Soru sahibi bulunmadığı için gele
cek Birleşime bırakılmıştır. 

40. ---- Mardin Mebusu Mehmet Kâmü Bo
ran'in, ilköğretim çağı dışındaki vatandaşlara 
okuma yaşma öğretmek için ne gibi tedbirler 
alındığına ve alınacağına dair Millî Eğitim Ve
kilinden sözlü sorusu (6/1156) 

REİS - - Kâmil Bey Millî Eğitim Vekili ar
kadaşımız bulunmadıkları için bu sorunuz da 
gelecek Birleşime kalıyor. 

-11. -•- Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'un, 
Milletlerarası Halk Kredisi Beşinci Kongresi hâ-
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tıraşı olarak bastırılan posta pulları hakkında 
Başvekilden sözlü sorusu (6/1168) 

REİS — Soruyu okutuyorum efendim. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Bastırılacak para, pul, tahvil, çek ve sair 

evrak ve madenî paralar üzerine yalnız Türki
ye Cumhuriyetinin banisi Atatürk'ün resminin 
konulması hakkında 1950 ylında bir milletve-
•kili arkadaşımız taraflından Yüksek Meclise 
sunulan kanun teklifi Maliye Komisyonunda 
müzakere edilerek esası kabul edilmiş ve Hü
kümetçe alınan bu husustaki prensip kararının 
kanuna lüzum olmadan yürütülebileceği tabiî 
(görülerek kanun teklifine mahal kalmamış ve 
keyfiyet böylece Yüksek Meclisin 8 . X I I . 1950 
Cuma günkü 16 ncı Birleşiminde tasvibine ik
tiran eylemişti. 

Meclisin bu tasvip ve temayülüne uyularak 
Türk harfleriyle basılacak altın paranın şekli
ne (İMir olan 12 . V . 1944 tarih ve 1397 sayılı Ka
rar Meclisçe 1 Ağustos 1951 tarih ve 1738 sa
yılı Kararla tadil edilmek suretiyle Meclisin 
kararı ve arzusu altın para üzerinde yerine ge
tirilmiş ve basılan yeni kâğıt para, pul ve diğer 
kıymetli evrakta da buna muvazi hareket olun
muştu. 

Hal böyle, iken, Milletlerarası Halk Kredisi 
Beşinci Kongresi hâtırası olarak P. T. T. tara
fından bastırılıp Eylül ayı başından itibaren 
tedavüle konulan 20 ve 15 kurulışluk posta pul
lan üzerine sayın Cumhurbaşkanı Celâl Ba
ya r'm resimleri konulmuştur. 

Büyük Millet Meclisi karar ve t eni ayülâ tı
na aykırı olan bu hareketin bir zühul neticesi 
olup olmadığının sayıaı Başbakan tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
arz ve rica ederim. 

Tarbzon Milletvekili 
Hamdi Or'horı 

DEVLET VEKİLİ CELÂL YARDIMCI (Ağ
rı) — Gelecek Birleşimde cevaplandırmak üze
re tehirini istiyorum. 

REİS — Gelecek Birleşimde cevaplandırmak 
için mehil istiyorlar. Bu itibarla gelecek Birle
şime kalmıştır. 

i2. — Kırşehir Mebusu Halil Sezai Erkut'un, 
<--The Neıvyork Times» adli Amerikan gazete
sinin İH . VIII . 1953 günlü sayısında, neşredi-
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len afyon kaçakçılığı hakkındaki habrin doğru, 
olup olmadığına dair Başvekilden sözlü sorusu 
(6/1169) 

REİS — Halil Sezai Erkut burada mı efen
dim? (Yok sesleri) Soru sahibi bulunmadığı 
için gelecek birleşime bırakıyoruz. 

43. — Kırşehir Mebusu Ralil Sezai Erkut'-
un, kendilerine Yenimahalle'de arsa tahsis edi
len vatandaşların belediye muamelâtında ve kre
di verilmesinde uğradıkları güçlükler hakkında 
ne gibi çareler düşünüldüğüne dair Başvekilden 
sözlü sorusu (6/1175) 

REÎS — Halil Sezai arkadaşımız burada de
ğillerdir, gelecek birleşime bırakılmıştır. 

44. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Bo-
ran'ın, İstanbul'daki C. H. P. toplantısında vâ
ki polis müdahalesine dair İçişleri Vekilinden 
sözlü sorusu (6/1177) 

REİS — Gündemin 44 ncü maddesi; Kâmil 
Boran arkadaşımızın İçişleri Vekilinden sorduk
ları bir sorudur, İçişleri Vekili burada bulun
madığından gelecek birleşime talik ediyorum. 

45. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Bo-
ran'ın, Libya Devlet Reisine hediye edilen kı
lıç hakkında Başvekilden sözlü sorusu (6/1178) 

REİS — Soruyu okutuyorum : 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Zafer Gazetesinin 20 . IX . 1953 tarihli nüs

hasında Reisicumhur tarafından Libya Devlet 
Reisine hediye edildiği ve Yavuz Sultan Selim'e 
ait bulunduğu bildirilen kılıcın müzelerimiz
den mi alınmış olduğu? 

Müzelerimizden alınmamışsa nereden ve ne 
şekilde tedarik edildiğinin Başvekil tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi saygı ile rica ederim. 

Mardin Mebusu 
M. Kâmil Boran 

DEVLET VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) — Efendim, bu soru üzerinde arzı ce
vapta bulunmak için bâzı dairelerle muhabere 
yapmak mecburiyeti hâsıl olmuştur. Henüz ce
vap gelmemiştir. Bir hafta müddet istirham edi
yorum. 

REİS —= Soruyu bir hafta sonraya talik edi
yoruz. 
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46. — Kars Mebusu Hüsamettin Tugaç'ın, 

1950 senesinden beri Ağrı Vilâyetinde yapılan 
ve tamir edilen camilere, Karaköse'de tamir 
edilecek camiler için yapılacak olan yardımla
ra ve bu husustaki beyanata dair Başvekil ve 
Adalet Vekilinden sözlü sorusu (6/1187) 

REİS — Hüsamettin Tugaç burada yoklar. 
Soruyu gelecek birleşime talik ediyorum. 

47. — Kars Mebusu Sim Atalay'ın, Kars 
Belediyesi Gaz Ambarında vukubulan yangının 
neticesinde ölen ve yaralananların ailelerine ne 
gibi yardım yapıldığına ve bu hâdise dolayısiy-
le ihmalleri görülenler hakkında tahkikat yapı
lıp yapılmadığın® dair içişleri Vekilinden sözlü 
sorusu (6/1188) 

REİS — Sırrı Atalay; Vekil Bey yoklardır. 
Sorunuzu gelecek birleşime bırakıyorum. 

48. — Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'ın, 
döviz almadan yüz Ura ile harice seyahat edenler 
hakkında ne düşünüldüğüne ve bu şekilde se
yahat edenlerin miktarına dair MaUye Vekilin
den sözlü sorusu (6/1191) 

REİS — Maliye Vekili yoktur. Soruyu gele
cek birleşime bırakıyorum. 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Niçin yok
tur? Onunda mı sesi kısılmış? 

49. — Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'ın, 
transfer işlerinin geciktirilmesi ve paramızın 
hariçteki kıymetini kaybetmesi . sebeplerine, 
traktör yedek parçalarının pahalılaşması ve lâs
tiklerin karaborsaya intikali karşısında ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne ve döviz arığı ile al
tın stoku miktarına dair Ekonomi ve Ticaret ve 
Maliye Vekillerinden sözlü sorusu \6/1192) 

REİS — Her iki vekil de yoktur. Sorunuz 
gelecek birleşime kalmıştır. 

50. — Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'un, 
Ankara Radyosunun 20 . X. 1953 Salı günü saat 
13 teki haberler servisinde yaptığı neşriyata 
dair Başvekilden sözlü sorusu (6/1195) 

REİS — Soruyu okuyoruz efendim. 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Radyo partizan neşriyatına hız vermiştir. Bu 

cümleden olarak, 20 . 10 . 1953 salı günü saat 
13 haberler servisinde Ankara Radyosu bir gün 
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evvel Antalya'da Demokrat Parti tarafından 
yapılan mitingde üç bakandan başka :&>mifan 
Ankara Belediye Başkanı Atıf Benderlioğlu ile 
Manisa Milletvekili Samet Ağaoğlu'nun nutuk
larını da yazmıştır. Başbakan'm Radyo Kanunu 
teklifimizin İçişleri Komisyanünda müzakeresi 
esnasında «Radyo partizan neşriyat yapmıya-
caktır. Şahsan muhalefete teminat veriyorum 
ve vadediytfi'üm.» tarzındaki beyaniyle bu gibi 
neşriyat tezat teşkil eylemektedir. 

Başbakanın vait ve teminatına rağmen millî 
vicdanı zedeliyen bu gibi partizan neşriyata mu
halefetin radyo ile cevap verme hürriyet ve hak^ 
kını tanımıyan yetkili merciler devam ve mü
saade cesaretini nereden alıyor 

Sayın Başbakan tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılmasına delâletinizi arz ve ri<3a ederim. 

Trabzon Mebusu 
Haindi Orhon 

DEVLET VEKÎLÎ CEtAL YARDIMCI 
(Ağrı) — Gelecek birleşime bırakılniasıiıı rica 
ediyorum. 

REİS — Gelecek birleşime cevaplandırılmak 
üzere mehil istiyorlar, gelecek birleşime talilç 
edilmiştir. 

51. .— Sinob Mebusu Ali Şükrü Şavlı'nın, 
Sinob Vilâyetinin umumi sağlık durumu Hususun
da ne düşünüldüğüne dair Sgğlik ve Sosyal Yar* 
dım Vekilinden sözlü sorusu (6/1199) 

RElS — Sinob Mebusu AH ş f e i f arkadaşı
mız buradalar mı? (Yok sesleri) Arkadaşımız 
bulunmadıkları için gelecek birleşime talik edi
yorum. 

52. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'riünyİs
panya'ya yapılan ̂ buğday ihracına veMwdan za
rar eden üç firmaya tanınan takas, imtiyazı ile 
fındıklarımızın ne suretle satıldığına dair Eko* 
nomi ve Ticaret Vekilinden sözlü sorusu (6/1200) 

RElS — Atıf Topaloğlu arkadaşımız.bjitrada* 
lar mı efendim? (Yok sesleri) Bulunmadıkları 
için gelecek birleşime kalmıştır. ' 

53. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'nun, Kwf 
radenü mü^tahsıllannın kredi kooperatiflerine 
ve bankalara olan boçrlarınm tecili ve kredi koo
peratiflerinden alınan faizlerin normal hale in-
dir&mt$i hususlarında ne düşünüldüğüne dmt 
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Ekonomi ve Ticaret Vekilinden sözlü sorusu 
(6/1201) 

REİS — Atıf Topaloğlu arkadaşımız bulun 
madıkları için bu soru da gelecek birleşime kal
mıştır. 

54. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'nun, 
Ankara Radyosunun 28 . X . 1953 Çarşamba gü
nü saat 13 teki ve 31 . X . 1953 Cumartesi günü 
saat 19 daki haberler servisiinde yaptığı neşri
yata dair Başvekilden sözlü sorusu (6/1202)' 

RElS — Atıf Topaloğlu arkadaşımız bulun
madıkları için gelecek birleşime kalmıştır. 

55. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'nun, 
köy yollarına ayrılan 50 milyon liralık ödeneğin 
vilâyetlere ne suretle tevzi edildiğine ve sarfiya
tın kontrol edilip edilmediğine dair Bayındırlık 
VelciUnden sözlü sorusu (6/1203) 

REİS — Atıf Topaloğlu arkadaşımız olma-
dıklarr içjn gelecek birleşime kalmıştır. 

56. —: Kars Mebusu Esat Oktay'ın, Arda
han Posof yolunun ne zaman ikmal edileceğine 
dair Bayındırlık Vekilinden sözlü sorusu 
(6/1206) 

REİS — Soruyu okutuyorum: 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kars'm 33605 nüfuslu Posof Kazası, memle

ketimizin merkeze en uzak ve Rus hududunda 
olan şirin bir ilçesidir. 

Bu kazamız merkezi, vilâyet merkezi olan 
Kars'a 179 kilometre ve yolu üzerindeki Ardahan 
Kamaşma 77 kilometre mesafededir. 

Yolsuzluk yüzünden bu ilçemiz, senelerden be-
•*ri' memleketimizden âdeta tecrit edilmiş bir va-
' afiyettedir. Bu yüzden iktisadi kalkınma imkâ-
'"m olmadığı gibi zaruri ihtiyaçlar da güçlükle 
temin edilebilmektedir. Şöyî'e ki : Kaı-S - Ar
dahan arası İÖ2 kilometredir. Nakliye ücreti 
beher kiloda 1, 5 - 2 kuruştur. Ardahan - Po
sof arası 77 kilometre olduğu halde nakil ücreti 
beş misli yüksek yani 7 - 10 kuruş beher kilo-
sudnr. 

İntihap mıritakam olması dolayısiyle bu de
fa yaptığım mahallî tetkikatımdan elde ettiğim 
bilgiye göre : bu arızalı güzergâhın Posof - Da -
mal arası olan 40 kilometresi halen ele almmıg 
ise de hiç el sürülmemiş yerleri de mevcuttur, 
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10 metreden geniş 4 köprüye ve 6 aded daha 
küçük köprüye ve 5 aded büyük menfeze ihti
yaç bulunduğu öğrenilmiştir. Bu sonuncular hiç 
ele alınmamıştır. Yeni güzergâh ele alınmış ol
duğundan eski yol tamamen metruk ve bakım
sız kalmış ve geçit vermez bir duruma düşmüştür. 

Ham toprak durumundaki, köprü ve men
fezleri olmıyan yeni tesviyei turabiyede motorlu 
vasıtalar için çok az ve pek güçtür. Şark ik
liminin uzun süren kış ve yağmurları senenin 
ancak dört beş ayında motorlu vasıtalara geçit 
verebilmektedir. Mahallî mahsulât değerlendi
rilmediği gibi, temine muhtaç oldukları zaruri 
pek çok eşya maliyeti sair mmtakalarımıza na
zaran çok yükselmektedir. Bu yüzden Posof 
Kazası ve civarı halkımızın çektikleri ıstırap 
ölçüsüzdır. 

Orada yeni yaptığrm tetkikattan, hali hâzır 
çalıçma temposuna bakarak istidlalime göre bu 
yol birkaç senede ancak tamamlanabilecektir. 
Zavallı Posof 'lular bir hayli zaman daha ıstırap
lara katlanmaya mecbur olacaklardır. 

İdari ve iktisadi bakımdan bir an evvel ya
pılması elzem olan bu yolun ikmaliyle hudut 

.1053 O i İ 
ıbekç^iğimizi yapan şirin Posof'umuzun feda
kâr ve vefakâr halkmm memleketle irtibatını 
en kısa bir zamanda temin suretiyle refaha ka
vuşmalarını teminle ıstıraplarının giderilmesi 
için Sayın Bayındırlık Bakanınızın bu hususta
ki düşüncelerinin sözlü olarak açıklanmasına 
delâletinizi saygılarımla rica ederim. 

KarsrrMebusu 
Dr. Esat Oktay 

BEİS — Bayındırlık Vekili. 
BAYINDIRLIK VEKİLİ KEMAL ZEY-

TİNOĞLU (Eskişehir) — Sorunun okunuşunr 
dan da anlaşıldığı üzere, Posof yolu hakkında 
Dr. Esat Bey arkadaşım gayet tafsilâtlı malû
mat istemektedir. Bu soru daha yeni verilmiş
tir ve iki birleşim sonra hemen gündeme alınmış
tır. Kendilerini tatmin etmek üzere bütün bu sor
dukları sualleri tam mânasiyle cevaplandırmak
ken mahalline bir müfettiş göndermiş bulunu
yorum. Onun gelmesine intizaren bir hafta son-
raya talikini rica ediyorum. 

REİS — Bir hafta sonraya talik ediyoruz 
Esat Bey. ; 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 2624 sayılı Kanun hükümlerine göre 
istihdam edüen orta tahsil yardımcı öğretmen
liklerinde geçen hizmetlerin, 5434 sayılı Kanu
nun geçici 65 nci maddesinde bahsedilen «aylık 
ücretli sürekli vazifeler» meyanında\ bulunup 
bulunmadığının tefsirine dair Başvekâlet tezke
resi ve Geçici Komisyon raporu (3/489) 

REİS — Bu rapor hakkında geçen birleşim
den söz alan arkadaşlar mevcuttur. Feridun 
Fikri Düşünsel arkadaşım sözünden vazgeçtiler. 
Yeredoğ Kişioğlu, buyurun. 

YEREDOĞ KİŞİOĞLU (Kocaeli) — Muh
terem arkadaşlar; bu tefsir isteğinde emvzuuba-
his öğretmen yardımcıları, sürekli vazifelerde 
bulunmadıkları için tefsir imkânı görülmemek
tedir. Bunun için" bu meseleyi tamamiyle ince
lemiş Emekli Sandığı Kanunu gözden geçirilmiş. 
tefsîr metoduna göre bu yardımcı öğretmenlerin 
borçlanmasına esas olacak hizmetleri bu kanun 
gereğince saymak imkânı görülmemiştir. 

Ancak bu işte hassasiyet gösteren arkadaş
larımız haklıdır ve aynı hissi bizler de duyduk. 

komisyonda bulunduğumuz sırada bu işin tefsir 
yolu ile halledilemiyeceğini görüp hemen bîr 
kanun teklifi yapmış bulunuyoruz. 

Sayın arkadaşlar, kanun tekliflerini gösteren 
böyle elimizde bir broşürümüz vardır. Bunun 
içinde 54 ncü sayfada Kastamonu Mebusu Hayri 
Tosunoğlu ve beş arkadaşının teklifi diye geç
mektedir. Bu teklif sahipleri arasında ben de 
bulunmaktayım. (Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun geçici 65 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair) diye geçmektedir, 2/541 
sayılı tekliftir. Bu, broşürün 54 ncü sayfasında 
kayıtlıdır. Ancak arzettiğim gibi bu işin tefsir 
suretiyle halli mümkün değildir. Kanun tekli
fimiz Maliye ve Bütçe komisyonlarına verilmiş 
bulunmaktadır, arkadaşların ona intizar etme
leri lâzımgelmektedir. Meseleyi, komisyonda bu
lunduğum için bu şekilde arîıediyorum. (Doğru 
sesleri). 

REtS — Remzi Oğuz Arık. 

REMZİ OĞUZ ARIK (Seyhıın) — Arkada. 
şımızı dinledikten sonra vazgeçtim. 

— 221 



B : 4 13.11.1953 O : 1 
REÎS — Raporun reye konması icabetmekte- I 16 Kasım 1953 Pazartesi günü saat 15 te 

dir. Fakat ekesrivet bakımından bir netice ala- ! toplanılmak üzere Birleşime nihayet veriyorum. 
cağımızı tahmin etmiyorum. j Kapanma saati : 16,05 

»e-« 

B — YAZILI SORULAR 

1, — Çankırı Mebusu Kâzım Arar'ın, köy
lerle bağlı bulundukları PTT merkezleri ara 
stndaki mesafenin tesbiti ve köylere telgraf ka
bul edildiğinin ilânı hususlarında ne düşünül
düğüne dair sorusuna Uyaştırma Vekili Yümnü 
üresin'in yazılı cevabı (6/1155) 

16 . VII . 1953 
T. B. M. Meclisi Reisliğine 

PTT idaresi köylere keşide edilen telgraf
lar için saat başına 100 kuruş almak suretiyle 
bir kolaylık sağlamayı temin etmiş bulunmak
tadır. Bu güzel halk hizmeti üzerinde lâyik ol
duğu kadar imali fikredilmemiş ve gereken ted
birler alınmamıştır. Bu cümleden olarak Tür-
kiyede her hangi bir köye çekeceğiniz telgraf 
için alâkalı memur keşideciye telgraf merkezi 
ile köy arasındaki mesafeyi sormakta ve keşi
deciye köyle merkez arasındaki mesafeyi noksan 
takdir ettiği takdirde telgrafın muhatabına 
gönderilmiyeceği de hatırlatılmaktadır. Halbuki 
PTT idaresi ulaştırma işlerinde böyle mü
him bir ihtiyaca cevap verirken PTT Mer
kezleri ile köyler arasındaki mesafeyi tetkik ve 
bir cetvele bağlıyabilir ve bütün merkezlerde bu
lundurabilir. Bu husus vilâyetlere yapılacak bir 
tamim ile temini kabil olacağı kanaatiyle aşa
ğıdaki hususların Ulaştırma Vekili tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını hürmetlerimle 
rica ederim. 

Çankırı Mebusu 
Kâzım Arar 

1. Türkiye'de mevcut PTT Merkezle
rine mülki teşkilât itibariyle bağlı bulunan köy
lerin merkeze olan (kilometre mümkün olmadığı 
takdirde saat hesabiyle) mesafelerinin tesbiti 
için ne düşünülmektedir? 

2. Bu husus tesbit edildiği takdirde PTT 
idaresinin gelirinde bir fazlalık temini için köy
lere telgraf katml edildiği hususunun umuma 

duyurulması düşünülmekte midir? 
3. Bu ücretlerin azaltılması mümkün müdür? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı &XI.1953 
PTT işletme Genel 

(Müdürlüğü 
Telg. ve Tf. D. R. 
Sayı : 11706/31870 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
6/115-5610/12545 sayılı ve 17 .VII. 1953 T. 

Y. C. : 

PTT merkezlerinin tevziat hudutları dı
şında ikamet edenler namlarına çekilmekte olan 
telgraflardan ayrıca alıcının bulunduğu mahal
lin merkeze olan mesafesinin her saati için yüz 
kuruş (sürücü) ücreti alnımakta ve mezkûr tel
graflar bu ücret karşılığımda mevrit PTT 
merkezlerince temin edilen bir şahıs marife
tiyle alıcılarına gönderilmektedir . 

PTT merkezlerinde, bölgelerindeki köy 
ve mevkilerin merkeze olan mesafelerini göste
rir birer liste bulundurulmaktadır. Ancak tak
riben 40 000 aded köyün bağlı bulundukları 
merkezlere olan .mesafeleri bütün merkezlerde 
bulundurulamadi'ğnıdan telgrafı çekenden kö
yün merkeze olan takribi mesafesi sorulmakta 
ve ona göre sürücü ücreti alınmakta ise de bu 
sürücü ücreti hakiki mesafeye nazaran noksan 
görüldüğü veya alınmış olan ücretle telgrafı 
götürmeye istekli kimse bulunmadığı takdirde 
mevrit PTT merkezi, keyfiyeti, mahreç 
PTT merkezine bildirerek ücreti tamamlattır-
makta ve bu suretle sürücü ücretiyle çekilmiş 
olan telgrafın alıcısına teslimini sağlamakta
dır. Bidayette sürücü ücreti noksan alınmış 
olan telgrafların sahiplerine gönderilmiyerek 
iptal edilmeleri bahis mevzuu bulunmamakta
dır. 

- 2 2 2 — 
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1. Bununla beraber PTT merkezlerinde

ki listelerin tevhidi ve bunların bastırılarak 
bütün PTT merkezlerine tevzii hakkında ge
rekli çalışmalara başlanmış bulunmaktadır. Bu 
listeler bastırılıp tevzi edildikten sonra köyle
re ait telgrafların sürücü ücretleri talgrafların 
kabulleri sırasında listedeki mesafeye göre tah
sil olunacaktır. 

2. Sürücü ücreti ile köylere telgraf kabul 
edilmekte olduğu haıkknıda PTT merkezle
rine ilân astırılmıştır. Bu hususta Ankara tele
fon rehberine de bir yazı dercolunmuştur. 

3. Sürücü ücretli telgrafları alıcılarına gö
türmek için istekli bulmakta güçlükler çıkma
sına ve netice itibariyle vatandaşların telgraf
larının alıcılarına gönderilmesinde gecikmeler 
vukubulmasına sebep olacağı cihetle halen bu 
ücret miktarında azaltma yapılması bugün için 
mümkün görülmemektedir. Esasen birçok ka
za, bucak ve köylerde açılmakta olan merkez
ler telgraf şebekesine bağlandıkça köylerin 
merkezlerimize olan .mesafeleri kısalmakta ve 
bu suretle telgraf sahiplerinden eskiye nispetle 
daha az miktarda sürücü ücreti alnımaktadır. 

[Bununla beraber ilerde bu telgrafların daha 
az meblâğ ile alıcılarına gönderilmeleri müm
kün olduğunda sürücü ücretinin miktarı azaltı
lacaktır. 

Keyfiyeti saygılarımla arzeylerim . 
Ulaştırma Vekili 

Y. Üresin 

2. — Malatya Mebusu Mehmet Kulu'nun, 
Malatya - Arapkir yolundaki Morhamam ve sö
ğütlü çayları üzerinde köprü inşasına ne zaman 
başlanacağına dair sorusuna Bayındırlık Vekili 
Kemal Zeytinoğlu'nun yazılı cevabı (6/1157) 

22. VII . 1953 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Malatya - Arapkir yolu üzerindeki Morha

mam ve Söğütlü çayları üzerinde köprü yoktur 
ve bu yüzden ilkbaharda aylarca vesait işleme
mekte ve halk ıstırap çekmektedir. 

Bu iki köprünün inşasına ne zaman başlana
cağının Bayındırlık Vekili tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasına yüksek delâletlerini 
saygı ile rica ederim. 

Malatya Mebusu 
Mehmet Kulu 

1953 O : 1 
T. C. 

Bayındırlık Vekâleti 
Hususi Kalem 

Sayı : 518 

1 . IX . 1953 

B. M. Meclisi Reisliğine, 
Ankara 

23 . VII . 1953 gün ve 6 -157/5634 -12650 sa-
yılı yazıları karşılığıdır : 

Malatya - Arapkir yolundaki Mornamam ve 
Söğütlü çayları üzerinde köprü inşasına ne za
man başlanacağına dair Malatya Mebusu Meh
met Kulu tarafından verilen yazılı soru önerge
sine hazırlanan cevabın ilişik olarak sunulduğu
nu saygılarımla arzederim. 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Malatya - Arapkir yolundaki Morhamam ve 
Söğütlü çayları üzerinde köprü inşasına ne za
man .başlanacağına dair Malatya Mebusu Meh
met Kulu tarafından verilen yazılı soru önerge
si aşağıda cevaplandırılmıştır : 

Malatya - Arapkir yolu üzerindeki Morha
mam ve Söğütlü çayları üzerinde köprü inşası 
ele alınmış bulunmaktadır. 

Malatya - Arapkir Devlet yolunun bu kıs
mında aplikasyon yapılmış oluğundan halen 
köprü yeri makta ve plânkoteleri hazırlanmak
tadır. 

3. — Çankırı Mebusu Kemal AtakurVun, 
yeni Orman Kanunu kabul edilinceye kadar evt 
samanlık ve ahır gibi zatî ihtiyaçların temini hu
susunda ne düşünüldüğüne ve bu sene yapılan 
kesim ve ormanlarda çürümekte olan tabiî dev-
riklerin köylülere verilmesi için ne gibi tedbir
ler alındığına dair sorusuna Tarım VekİU Nedim 
ÖJcmen'in yazılı cevabı (6/1158) 

23 . VII . 1953 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususlara Tarım Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

Çankırı Mebusu 
Kemal Atakurt 

1. Orman Kanunu bugünlerde Meclisten çı-
kamıyacağma göre, kanunun Bsyük Millet Mecli
sinden çıkmasına değin ev, samanlık, ahır gibi 
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«atî ihtiyarlarının temini için Hükümet ne düşün- I 
inektedir? 

2. Bu zatî ihtiyaçları vermek için bu sene 
yapılan kesim ve ormanlarda çürümekte olan ta
biî devriklerin köylülere verilmesi için ne tedbir 
alınmaktadır? 

T: C. 
Orman Umum Müdürlüğü 7 . X . 1953 

Şubesi : 4 . Ks. I I 
H. No. : 4021-4 

U. No. : 977 

Büyük Millet Mecl'isi Başkanlığına 
24 . VII . 1953 gün ve 6.-1158/5639-12678 sa

yılı emirlerinize karşılıktır : 
Çankırı Mebusu Kemal Atakurt tarafından 

iki madde halinde verilen yazılı soru önergesi 
aşağıda cevaplandırılmıştır : 

1. Köylü vatandaşların ev, samanlık, ahırla
rına lüzumlu yapacak ve yakacak ihtiyaçlarının I 
ormanların tahammülleri nispetinde 5653 sayılı 
Kanunun hükümleri gereğince karşılanmasına de- I 
vam olunmaktadır. I 

2. Ormanlarda mevcut tabiî devrikler birin- I 
ci maddede arzedildiği üzere köylü zatî ve müşte- I 
rek ihtiyaçlarına tahsis edilmekte, fazla kaldığı 
takdirde piyasaya arzetmek üzere depolara taşı- 1 
tılmakta, odun olduğu takdirde % 100 ü tomruk 
olduğu takdirde % 25 şi kadarı taşıyanlara pa- I 
zarlıkla satılmaktadır. , , I 

Mevzuubahis ihtiyaçların zamanında karşılan- I 
ması için 4 . VIII . 1953 gün 4000-85 sayılı ta
mim ile valiliklere ve 4 . VIII . 1953 gün 
4000-84 sayılı, 31 . VIII . 1953 gün 4021-4 sayılı 
tamimlerle de Orman Başmüdürlüklerine gerek
li talimat verilmiş ve her iki teşkilâtın bu husus
ta iş Dirliği yapmaları temin olunmuştur. 

Durumu bilgilerinize saygı ile arzederim. 
Tarım Vekili 

Nedim ökmen 

T. C. '" 
Tarım Bakanlığı 4 . X I . 1953 

Orman Genel Müdürlüğü 
Şubesi : 4. KS. 1 
H. No : 4003-21 
U. No : 1076 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Makamına 
24. VII . 1953 gün 6/8958-5639/12678 sayılı j 

1953 Ö : İ 
yazıya 'karşılık : 

Çankırı Mebusu Kemal Atakurt 'un, köylü 
zatî ihtiyaçları ile ormanlardaki devriklerin 
köylülerle verilmesi için ne <gdbi tedbirler alın
dığına dair Yüksek Reisliğinize verilmiş oldu
ğu 23 . VII . 1953 günlü önergesi incelendi. 

•1. Ev, samanlık, ahır gibi zatî ihtiyaçlar 
iner'i Orman Kanunu hükümlerine göre 'karşı
lanmaktadır. 

2. Tahammülü müsait ormanlardan yapılan 
kesimler ile ormanda mevcut tabiî devrikler 
tercihan zatî ihtiyaçlara verilm'dkte. bakiyesi 
piyasa dçin istihsal edilmektedir. 

Zatî ihtiyaçların karşılanmasının ilk plâna 
alınıp âzami titizliğin gösterilmekte olduğunu 
saygı ile arzederim. 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

/. — Zonguldak Mebusu Ab dür rahman Bo-
yacıgiller'in, îsmetpaşa - Karabük yolu inşaa
tının gecikmeni sebebi hakkındaki sorusuna Ba
yındırlık Vekili Kemal Zeytinoğlu'nun yazılı ce
vabı (6/1160) 

Ankara, 5 . VII I . 1953 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 

Başkanlığına 
Ankara 

(keti : Bayındırlık Bakanlığından 
yazılı sorudur. 

1- Karabük Demir-Çelik Fabrikası mamul
lerinin İstanbul ve diğer yerlere naklinde olduğu 
kadar, hayati Önemi bulunan tsmetpaşa - Kara
bük yolunun keşfi yapılmışsa da inşaatına ay
lardır tevessül edilmemiştir, gecikmesi sebebi ne
dir? 

2. tşfou yazılı soruma Bayındırlık Bakanı 
tarafından cevap verilmesini rica ederim. Say
gılarımla. Zonguldak Milletvekili 

Avukat 
Abdürrahman Boyacıgiller 

T. C. 
Bayındırlık Vekâleti 9. I X . 1953 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 529 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Ankara 

6 . VII I . 1953 gün ve 6/1160/5665/12778 sa-
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yılı yazıları k: I 

îsmetpaşa - Karabük yolu işaatmın gecikmesi 
sebebi hakkında Zonguldak Mebusu Abdürrah-
man Boyacıgiller tarafından verilen yazılı soru 
önergesine (hazırlanan cevabın ilişik olarak su- I 
nulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. j 

Bayındırlık Vekili I 
K. Zeytinoğlu 

tsmetpaşa - Karabük yolu inşaatının gecikme- I 
si sebebi hakkında Zonguldak Mabusu Abdürrab- I 
man Boyacıgiller /tarafından verilen yazılı soru 
önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır: 

1953 yılı inşaat programına dâhil olan ismet- I 
paşa - Karabük yolu 28 .IX . 1953 tarühinde iha
le edilmek üzere eksiltmeye çıkarılmıştır. Gü
zergâh etüdleri dolayısiyle keşif evrakı ancak 
hazırlanabilmiştir. ihale 1953 yılı içinde yapı
lacağına göre esasen bir gecikme de bahis mevzuu 
değildir. 

5. — Trabzon Mebusu Cemal Reşit Eyüboğ-
lu'nun, Türk vatandaşlarının Yugoslavya'da bı
rakmış oldukları emlakin tasfiyesi hususunda 
Hükümetin yeni teşebbüsleri olup olmadığına 
dair sorusuna Dışişleri Vekili Fuad Köprülü'nün 
yazılı cevabı (6/1161) 

Ankara : 4.VIIL1953 | 
B. M. Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Dışişleri Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerini rica ederim. Saygılarımla. 

Trebzon Milletvekili 
0. R. Eyüpoğlu 

Soru : 
Türk vatandaşlarının, Yugoslavya'daki emlâ

kinin tasfiyesine dair Türkiye ile Yugoslavya 
arasında 5 . 1 . 1950 tarihli protokol imzalan
mıştır. 

Bu protokol esasları dairesinde, Yugoslavya'-
daki Türk emlâki ve alacaklarının ve değerleri
nin tesbiti icap etmekte idi. 

Bu maksatla Belgrat'a gönderilen bir heyet 
orada aylarca kalmış, müspet bir netice elde et
meden geri dönmüştür. 

Bu defa, Türkiye - Yugoslavya Ticaret Anlaş
masının Büyük Miillet Meclisinde müzakeresi sı
rasında Dışişleri Bakanı, sorduğum bir suale 
cevaben; « bu meselenin en kısa bir zamanda, 

1953 0 : 1 
alâkalı vatandaşlarımızı memnun edecek suret
te halledileceğini, bu hususta Yugoslav Hükü
metinin de anlayış ve iyi niyet göstermekte ol
duğunu » söylemişlerdi. 

On binlerce vatandaşımızı ilgilendirmesi ba
kımından olduğu kadar Devletler arası hukuk 
bakımından da özel ehemmiyet taşıyan bu ko
nu üzerinde Hükümetimizin yeni teşebbüsleri 
var mıdır? 

T. C. 
Dışişleri Vekâleti 31.VIII.1953 

Ticaret ve Tic. Ani. D. U. M. 
Şube 3. 

' U. No. 57139 - ' ^ " ' ~ - : ~T , *T^ 
H. No. 90 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Grenel Kâtip, Kanunlar Müdürlüğü ifadesiy

le alman 6 Ağustos 1953 tarihli ve 5666/12780 
sayılı yazılan cevabıdır: 

Trabzon Mebusu Cemal Reşit Eyülboğlu tara
fından Yugoslavya'daki Türk emlâkine dair 
Yüksek Başkanlıklarına verilen yazılı soru öner
gesi hakkındaki cevap ilişikte takdim kılınmıştır. 

Derin saygılarımla arzederim. 
Dışişleri Vekili 

F. Köprülü 

Yugoslavya'da ısdar olunan kanunlarla mil
lileştirilen emlâk meyamnda Türk tâbiyetinde 
bulunan eşhasa ait olanlara mukabil tazminat 
temini için Hükümetimiz zamanında teşebbüs
lerde bulunmuş ve bu hususta 5 Ocak 1950 tari
hinde Yugoslav Hükümetiyle bir Protokol ak
detmiştir. Bü Protokol ahkâmı mucibince Bel-
grad'da teşekkjil eden Muhtelit Komisyonda ce
reyan eden müzakereler sırasında, bir taraftan 
tazminat taleplerine ait dosyalar üzerindeki tet-
kikat devam ederken, bir taraftan da, tazmina
tın dayanacağı esaslar üzerinde görüşmeler ya
pılmıştır. Malların kıymetlendirilmesinde esas 
olarak alınacak paranın nev'i ve rayici üzerin
de iki heyet ajasında mutabakata varılamadı
ğından, görüşmelere devam edilememiş ve Yu
goslav Heyeti ile temasın Büyükelçiliğimiz va-
sıtasiyle idamesine karar verilerek Heyetimiz 
avdet etmiştir. 

Belgrad'daki Karma Komisyonda edinilen 
tecrübelerden, Yugoslavlar ile yapılacak Türk* 
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lero ait emlâkin tasfiyesi hakkındaki müzakere
lerde talep dosyalarının her biri üzerinde ayrı 
ayrı mahallinde araştırmalar yapılması ve evra
kı natamam olanların Yugoslav tapu kayıt
larında aranması usulünün bu işi senelerce sü
rüncemede bırakacağı ve hattâ intacına tama
men mâni olacağı kanaatine varılmıştır. Bu mü
lâhaza ile, bir taraftan tazminat talebinde bu
lunan vatandaşların her birinin hakkını tesbit 
edebilmek, diğer taraftan da, Yugoslav Hükü
meti ile yapılacak görüşmelere esas teşkil ede
cek global bir rakam istihsali için dosyaların 
tarafımızdan tekrar tasnif ve kıymetlendirilme
si cihetine gidilmiştir. 

Bu neticeyi elde etmek üzere, Yugoslavya'
da emlâki bulunanların Türkiye'de teşkil ettik
leri Dernekler Birliğinin mümessillerinin de 
iştirakiyle, dosyalar, evvelâ ihtiva eyledikleri 
evrakı müsbiteye göre tasnif edilmiş, bilâhara, 
mevcudiyeti evrakı müsbite ile saDİt olan mal
lar aynı komisyon tarafından global bir meblâğ 
talebine esas olacak şekilde takribi olarak kıy
metlendirilerek matlubatımızm yekûnu elde 
edilmiştir. Bu kıymetlendirme sırf global bir 
rakam elde edilmek üzere yapılmış olup muvak
kattir. Müzakereler neticelendikten sonra alâ
kadarlara tediye yapılmadan evvel kıymetlen
dirme işinin daha geniş bir heyet marifetiyle ve 
daha uzun zaman sarfiyle yeniden yapılması 
icabedecektir. 

Gerek Belgrad'daki Büyükelçiliğimiz, ge
rekse Ankara'daki Yugoslav Sefareti vasıtasiy
le yapılan teşebbüslerle Yugoslav Hükümeti, ve
rilecek tazminatın yekûnu üzerinde görüşmeye 
imale edilmeye çalışılmış ve neticede Yugoslav-
lar bu yeni hususu görüşmek üzere Ankara'ya 
bir Yugoslav Heyeti göndermeye muvafakat 
eylemişlerdir. Bu heyetle yapılan temaslar ne
ticesinde varılan mutabakata göre, Yugoslav
ya'da kalan Türk emlâki, malların, cins, mik
tar, mahal ve sahipleri zikredilmek suretiyle 
listeler halinde tarafımızdan Yugoslav makam
larına tevdi eedilecek, Yugoslav Hükümetince 
mahallinde yapılacak araştırmalar sonunda, ta
lep eylediğimiz global rakam üzerinde görüş
melere başlanılacaktır. 

Halen, malların aidiyeti, cins ve miktar
ları bir komisyon tarafından dosyalardan istih
raç edilmekte ve Fransızcaya tercüme edilerek 
Büyükelçiliğimiz vasıtasiyle peyderpey Yugos-
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lav Hariciye Nezaretine tevdi olunmaktadır. 

Yugoslav Hükümeti tarafından yapılacak 
bu araştırmalar, vakıa, yukarda arzedilen mah
zurlardan salim değilse de, Yugoslav Hükümeti 
tazmin edeceği malların nelerden ibaret olduğunu 
bilmek hakkına mâliktir. Biz elimizdeki dosya
lar üzerinde nasıl bir tasnif ve kıymetlendirme 
yaptıysak, onların da, verilecek listeler üzerin
de istedikleri tetkikatı yapmaları tabiîdir. 

! Ancak, Yugoslav Hükümeti bu işi iki mem-
j leket arasında mevcut dostluk havası içinde bir 

an evvel intaç etmek için tetkikatım en kısa bir 
i zamanda bitirip global bir rakam üzerinde gö-
! rüşmelere başlamayı vadetmiş bulunmaktadır. 

6. — Zonguldak Mebusu Cemal Kıpçak'ın, 
İktisadi Devlet Teşekkülleri Umumi Heyetince 

ı verilen karar ve yapılan temennilerin tatbik 
yoluna sokulması için bulunması lâzımgelen teş
kilâtın hangi vekâlete bağlı olduğuna ve İşletme
ler Vekâletiyle bu teşkilât arasındaki münasebet 
şekline ve karara bağlanan hususların nazarı iti
bara alınmamasından mütevellit mesuliyetlerin 
kimlere ait bulunduğuna dair sorusuna İşletmer 
ler Vekili Sıtkı Yırcalt'nın yazılı cevabı (6/1163) 

T. B. M. M. Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak îşletme-

I ler Bakanlığı tarafından cevaplandırılması husu-
| sunda yüksek delâletlerini derin saygılarımla 

rica ederim. 
j 20 Ağustos 1953 
j Zonguldak Mebusu 

Cemal Kıpçak 

I 1. 3460 sayılı Kanun gereğince kurulan Ik-
isadi Devlet Teşekkülleri Umumi Heyetinin he;-
sene yaptığı toplantılar sonunda verdiği karar
lar arasında, bu teşekküllerde tatbiki lâzımge
len idari ve bünyevi tadilât, noksan sermayenin 
tamamlanması, bünyevi ıslahat ve saire gibi esaslı 
mahiyetler taşıyan temennilerin bulunduğu gö
rülmektedir. 

2. Bu gibi temennilerin tatbik yoluna so
kulması için bulunması lâzımgelen teşkilât hangi 
bakanlığın hangi kısmmdadır ve İşletmeler Ba
kanlığı ile bu teşkilât arasındaki münasebetini 

• şekli nedir? 
• 3. tktisadi Devlet Teşekkülleri Umumi He

yeti tarafından karara bağlanmış olan bu gibi 
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hususların nazarı itibara alınmamasından müte- | 
vellit zararlar vâki olur ve mütaakıp senenin 
umumi heyet toplantısında bu gibi zararların es
ki temennilerin nazarı itibara alınmaması yü
zünden vukua geldiği belirtildiği halde tatbikat
ta bu ikazda nazarı itibara alınmadan yine eski 
esaslar üzerinde faaliyete devam edilirse bun
dan mütevellit mesuliyetlerin sahibi kimdir? 

T. C. 
İşletmeler Vekâleti 14JX.19>53 

İşletmeler Dairesi Başkanlığı 
Sayı Genel : 6580 

özel : 3 I 
özü : Yazılı soru cevabının gön
derildiği hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
(Başkanlığına 

29 . VIII. 1953 tarihli ve 5684/12874/6/1163 
sayılı yazıları cevabıdır. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri Umumi Heye
tince verilen kararlar ve yapılan temennilerin 
tatbik yoluna sokulması ve bunların tatbik 
•edilmemesinden tevellüt etmiş zarar olursa bu
nun mesuliyetinin kime raci bulunduğu hak
kında Zonguldak Mebusu Cemal Kıpçak tara
fından verilen, tarih ve sayısı yukarda kayıtlı 
yazınıza ekli üç maddelik yazılı soru cevabının 
ilişikte takdim kılındığını saygılarımla arzede-
rim. 

(İşletmeler Vekili ı 
S. Yırcalı 

İktisadi Devlet Teşekkülleri Umumi Hey
etince verilen karar ve yapılan temennilerin Ş 
tatbik yoluna sokulması için bulunması lâzım- j 
ıgelen teşkilâtın hangi Vekâlete bağlı olduğuna | 
ve İşletmeler Vekâleti ile bu teşkilât arasındaki r 

münasebet şekline ve karara bağlanan hususla- \ 
rm nazarı itibara alınmamasından mütevellit 
mesuliyetlerin kimlere ait bulunduğuna dair 
Zonguldak Mebusu Cemal Kıpçak tarafından ! 
verilen üç maddelik yazılı soru önergesi hak- ; 
kında işletmeler Vekâletinin cevabı : j 

3460 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğin
ce, Umumî Heyet, sermayesinin tamamı Devlet 
tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi 
Teşekkülün bir uzvu olduğundan, verdiği karar
lar ve ileri sürdüğü temenniler, .bunlara muha-
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tap olan teşekkül tarafından tatbik mevkiine 
konulmaktadır. Vekâletimiz bu gibi karar ve 
temennilerden, murakabesi kendisine ait bulu
nan iktisadi Devlet Teşekküllerini ilgilendiren
leri, mezkûr teşekküller nezdinde takip etmek
tedir. 

Umumî Heyet tarafından karara bağlanmiş 
olan hususların nazara alınmamış olmasından 
bir zarar tevellüt ederse, bundan mesul olacak 
makamın ve mesuliyet derecesinin, ancak hâdi
senin münferiden ele alınarak bütün şart ve un
surlarının tetkikmdan sonra tesbit edilmesi ica-
beder. 

7. — Kırşehir Mebusu Halil Sezai Erkut'un, 
iş yerlerinde çıkan toplulukla iş anlaşmazlığı ve 
hayat pahalılığı karşısında geçim zorluğu çeken 
işçilerin emniyet ve huzur içinde verimli olarak 
çahşabilmeleri hususunda Hükümetçe ne düşü
nüldüğüne dair olan sorusuna Çalışma Vekili 
Hayrettin Erkmen'in yazılı cevabı (6/1165) 

2 . IX . 1953 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Çalışma Bakanlığınca' 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygılarımla rica ederim. 

Kırşehir Mebusu 
Halil Sezai Erkut 

1. Gazetelerde okuduğumuza göre İstanbul 
işçi Sendikaları Birliği İl ve Yüksek Hakem ku
rullarının şimdiye kadar verdiği kararları yap
tığı bir toplantıda protesto etmiştir. İşçilerimizi 
bu derece huzursuzluğa sevkeden sebepler ne
lerdir?. 

2. 14 Mayıs 1950 den buyana istanbul'daki 
iş yerlerinden hangilerinde toplulukla iş anlaş
mazlığı çıkmıştır. Bunlardan kaçı Ulaştırma yo-
liyle, kaçı il hakem kurulunca karara bağlan
mıştır?. Ve kaçı Yüksek Hakem Kuruluna inti
kal etmiştir. Toplulukla ihtilâfı çıkaran işçile
rin veya sendikaların talepleri nelerdir? Hakem 
kurulları bu taleplerin kaçını aynen kaçını ta-
dilen kabul etmiş ve kaçını reddetmiştir, iste
nilen zamlar ile hakem kurulunca kabul edilen 
zamlar arasındaki nispet nedir. Ücretlere zam 
isteğini ihtiva eden ihtilâflardan hakem kurul
larınca reddolunanlar hangi esbabı mueibelerle 
redd olunmuştur?. Veya istenilen nispette zam 
yapılamamış ise neden dolayı yapılamamıştır T. 
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3. Bütün Türkiye'deki iş yerlerinde üç yıl

dan beri çıkan toplulukla iş anlaşmazlığı sayısı 
nedir?. Bunlardan kaçı işçilerin istediği gibi, ka
çı değiştirilerek ve kaçı ret ile neticelenmiştir?. 

4. Mütemadiyen artan hayat pahalılığı kar
şısında geçim zorluğu çeken işçilerin istekleri 
hakem kurulunca kabul olunmadığına ve her iş 
yerinde asgari ücret de tesbit edilmemiş bulun
duğuna göre işçilerin emniyet ve huzur içinde 
ve verimli olarak çalışabilmelerini sağlamak için 
Hükümet ne düşünmektedir. 

Bu cihetlerin açıkça izahını rica ederim. 

T. C. 
Çalışma Vekâleti 17.X.1953 

Çalışma Genel Müdürlüğü 
Sayı : 10311-11/10631 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
10 . IX . 1953 gün ve 6-1165/5691-19908 sa

yılı emirleri cevabıdır : 
îş yerlerinde çıkan toplulukla iş uyuşmazlığı 

ve hayat pahalılığı karşısında geçim zorluğu çe
ken işçilerin emniyet ve huzur içinde verimli ola
rak çalışabilmeleri hususunda Hükümetçe ne dü
şünüldüğüne dair Kırşehir Mebusu Halil Sezai 
Erkut tarafından verilen yazılı soruda sorulan 
hususlar sırasiyle ilişik yazıda cevaplandırılmış
tır. 

Keyfiyeti saygılarımla arzederim. 
Çalışma Vekili 

E. Erkmen 

1. îstanbul İşçi sendikaları birliğinin il ve 
Yüksek Hakem kurullarının şimdiye kadar ver
diği kararları protesto etmesi, umumi bir hu
zursuzluğun değil, belki kısmî bir hoşnutsuzlu
ğun ifadesi olabilir. Esasen aşağıdaki soruların 
cevaplarında da görüleceği cihetle böyle bir 
huzursuzluğu icabettirecek her hangi bir duru
mun mevcut olmadığı, bilâkis sendikalar ve iş
çiler tarafından çıkarılan ihtilâfların büyük bir 
kısmının zam verilmek suretiyle karara bağlan
dığı görülmektedir. 

2. A) 15 . V . 1950 - 31 . VIII . 1953 ta
rihleri arasında istanbul'da hangi iş kollarında 
iş uyuşmazlığı çıkarıldığı ilişik listede göste
rilmiştir. 

B) 15 . V . 1950 - 31 . VIII . 1953 tarih
leri arasında İstanbul'da çıkan 143 iş uyuşmaz-
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lığından 20 si işçilerin rızasiyle uzlaştırma ve 
kesin uzlaştırma yolu ile halledilmiş, 17 si İl 
Hakem Kurulu'nca, 106 sı da Yüksek Hakem 
Kurulu 'nca nihai karara bağlanmıştır. 

C) 15 . V . 1950 - 31 . VIII . 1953 tarihleri 
arasında İstanbul'da çıkan iş uyuşmazlıkların
dan Yüksek Hakem Kurulu'na intikal edenlerin 
•% 48 ini sendikalar, % 52 sini de işçi mümes
silleri çıkarmış bulunmaktadır. Çıkarılan uyuş
mazlıkların % 57 si zam görmüş, % 39 u redde
dilmiş, % 4 ü de usul bakımından bozulmuştur. 

D) Taleplerin % 90 ı ücret zammına mü
tedair olup, diğerleri işçilere yemek verilmesi 
ve bâzı iş şartlarının değiştirilmesi hakkındadır. 
Ücret zammını ilgilendiren talepler hemen he
men her hâdise de ayrı bir nispettedir. Ancak 
bu talepler üzerine verilen il Hakem Kurulu 
kararları Yüksek Hakem Kurulunca bâzan aynen 
tasdik edilmiş, bâzan daha yukarı seviyeye çıka
rılmış, bâzan da indirilmiş veya reddedilmiştir. 

E) Yüksek Hakem Kurulu'na intikal eden 
iş uyuşmazlıklarından kabul olunanların ekse
risi tadilen karar altına alınmıştır. 

F) 3008 sayılı İş Kanunu'nun 83 ncü mad
desine göre teşekkül eden Yüksek Hakem Kuru
lu'nun verdiği kararlar her ihtilâfın mahiyeti
ne göre değişmekte ve mezkûr kurulun dayandı
ğı mucip sebepler kararlar meyamnda muntaza
man Resmî Gazetede ilân edilmektedir. 

3. Bütün Türkiye'de 15 . V . 1950 ilâ 
31 . VIII . 1953 tarihleri arasında 377 iş ihti
lâfı çıkmış, bunlardan 256 sı Yüksek Hakem Ku
rulu'na intikal etmiştir. Yüksek Hakem Kuru
lu'na intikal eden ihtilafların % 11 i aynen, 
% 41 i tadilen tasdik edilerek zam görmüş, 
% 34 ü reddedilmiş ve % 14 ü de usul bakımın
dan bozulmuştur. 

4. Mer'i İş Kanununa göre, hayat pahalı
lığı dolayısiyle işçilerin ücretlerine zam yapıl
ması ihtiyacı tahaddüs eden ihtilâfların uzlaş
tırma ve tahkim mekanizması içinde derece de
rece halledilmesi suretiyle karşılanır. Esasen 
yukarıda bildirilen rakamlarda görüldüğü üzere 
tahkim mekanizması kanunun derpiş ettiği şe
kilde işlemektedir. Asgari ücret tesbitine gelin
ce, bu hususta gene İş Kanununun muaddel 32 
nci maddesine göre bütün iş yerlerinde ve iş 
kollarında değil iktisadi ve içtimai zaruretler 
dolayısiyle lüzum görülecek yerlerde ve işlerde 
işin mahiyeti ve hususiyeti göz önünde tutula-
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rak tesbit olunur. İktisadi ye içtimai zaruret 
bulunmaksızın, bu icaplara uyulmadan, bütün 
Türkiye'de ve iş kollarında, asgari ücret tesbiti 
cihetine gidilmesi ise bugünkü İş Kanunumuza 
göre bahis mevzuu olamaz. Kaldı ki, İzmir ve 
Bursa Ma tütün işlerinde, Seyhan, İçel ve Ha
tay'da mensucat, pamuk ziraati ve çırçır sana
yiinde ve yine Seyhan'da ayrıca nebati yağ iş 
yerlerinde asgari ücret tesbit ve tatbik edilmek
tedir. Yukarıda izah edilen zaruretlerin tahad-
düsü halinde ve lüzum görüldükçe diğer mahal 
ve iş yerlerinde de asgari ücretin tatbiki ciheti
ne gidileceği tabiidir. 

Çimento 
Nakil vasıtası 
Darphane 
Değirmencilik 
Basımevi 
Sular İdaresi 
Akaryakıt 
Kereste atelyesi" 
Mensucat 
Ağaç sanayii 
Müskirat ve ispirto 
Tütün ve sigara 
Hal 

Resmî müesseseler 
Lâstik fabrikası 
PTT, 
Çikolata 
Gramofon 
Liman ve dok 
Keten, kendir 
Üeri 
Dikimevi 
Madenî eşya 
tdrofil pamuk 
^işe, cam 

8. — Kars Mebusu Hüsamettin Tugaç'tn, 
Kars îlinde hasadın bir an evvel yapılabilmesi 
için vilâyetçe istenilen makinelerle bunları kon
trol edecek ve çalıştıracak mütehassısların ne za
man gönderileceğine dair sorusuna, Tarım Vekili 
Nedim ökmen'in yazılı cevabı (6/1167) 

2 . 9 . 1953 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kars İlinde bu sene hububat tarlaları tam bir 
gelişme göstermiş ve çok verimli olmuştur. Fakat 
vilâyetin birkaç semti müstesna, kalan büyük kıs
mında henüz biçilmemiş ekin ve döğülmemiş har
man pek çoktur. Bunları zamanında kaldırabil
mek için kâfi miktarda harman nıakinasma ihti
yaç vardır. Vilâyet bu maksatla, bir ay kadar 
evvel makina istemişse de henüz Tarım Vekâleti 
bir şey göndermemiştir. Yağmur mevsimi baş
ladığından evvelki sene olduğu gibi bu sene de 
harmanladın çürümesinden korkulur. 

Vilâyetçe istenilen makinalar ve bunları kont
rol edecek ve çalıştıracak olan mütehassıs ne za
man gönderiletcektir? Tarım Vekâletinden yazılı 
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olarak cevaplandırılmasının temin Duyurulmasını 
saygı ile arzederim. 

Kars Mebusu 
Hüsamettin Tugaç 

T. C. 
Tarım Vekâleti 

özel 
1606 

28 . IX. 1953 

Türkiye B. M. M. Reisliğine 
0 : 10 . IX . 1953 tarih ve Genel Kâtiplik Ka

nunlar Müdürlüğü 6 - 1167 - 5693/12911 sayıl* 
yazıya.: 

Kars Mebusu Hüsamettin Tugaç tarafından 
Kars İlinde hasadın bir an evvel yapılabilmesi 
için vilâyetçe istenilen harman makinaları ile 
bunları kontrol edecek ve çalıştıracak mütehas
sısların ne zaman gönderileceği hakkındaki ya
zılı soru önergesi incelendi : 

Kars İlinde hasadın zamanında yapılabilmesi 
için vekâletinıizce 1952 yılında tahsis edilen 2 
aded biçerdöver ve 7 aded harman makinesine 
ilâveten bu yıl yemden 13 aded harman makine
si daha tahsis edilerek 5 Eylül 1953 tarihinde 
valilikçe teslim alınmış ve bu suretle Kars İline 
vekâletimizce 22 aded harman işi ile alâkalı ma
kine gönderilmiştir. 

Kars Valiliğinin isteği veçhile makinelerinin 
çalıştırılmasına nezaret etmek üzere bir makine 
uzmanı gönderilmiş ve bu uzman 10 . IX. 1953 
günü Kars'da işe başlamıştır. Halen mevzuu-
bahis makineler Kars İlinde uzmanın nezare
tinde faaliyete devam edilmektedir. 

Keyfiyet saygı ile arzolunur. 
Tarım Vekili 
N. ökmen 

9. — Malatya fiîebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun, 
Malatya halkının iktisaden kalkındırılması, ka
zalarda ve Darende'nin boş olan Domalan ova
sında orman yetiştirilmesi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair sorusuna, Tarım, Vekili Nedim 
ökmen'in yazılı cevabı (6/1173) 

15 . IX . 1953 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Y 

Başkanlığına 
Yetiştirilen meyva, hububat, sebze, sınai ızira-

at, ziraatten halka en faydalı olanlarının muhi-
te göre tesb'iti, pamuk, ipekçilik, meyvalarm ıs-

- 2 2 9 -
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lahı, haşaratın itlafı, meyva ambalaj usulleri, 
meyva kurutma fırınları, gül yağı, şeker pancarı, 
ırmak kenarlarının ağaçlandırılması, ziraat me- I 
murlarınm dairesinde oturmaktan ziyade halk 
arasında bulunarak diğer memurların da yardımı 
ile mânevi, maddi, fiilî teşvikte bulunulması su
retiyle halkın; iktisaden kalkınması hakkında 
19 . XI . 1952 günlü Meclis Tutanak Dergisi 
212 nci sayfasında sözlü sorum üzerine Tarım 
Bakanı etüdler yaptırdığını vazifesini yaptığını 
kısaca söylemiş ve Mecliste senet ittiraz ediyorum -
demiştim. 

Seçim mıntakamda kaza ve nahiye ve köyleri 
gezdiğimde yeni bir şey göremedim. Selden hasar 
gören bâzı yerlerde zararlar tesbit edilmemiş 
yardım yapılmamıştır. Yeni şeyler yapılmalı hal
ka numune olmalıdır. Plân ve programlar diye | 
yedi aded mecmuada yazılanlardan nerelerde ne- | 
ler yapmıştır. | 

Birinci sayı 54 ncü sayfada Orta - Anadolu 'da ' 
250 köyde ağaçlandırma işini yapmış mıdır? 

Malatya ve kazalarında Darende'nin Domalan i 
ovası çok geniş ve boş olduğundan bu ve bunun ! 
gibi yerlerde orman yetiştirmek irin ne düşünü- i 
lüyor? 

Tarım Vekilinin yazılı olarak cevap vermesine 
delâlet buyurulmasmı saygı ile rica ederim. 

Malatya Mebusu 
Nuri Ocakcıoğlu 

T. C. 
Tarım Vekâleti 7 . X . 1953 | 

özel 
2/640 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
24 . IX . 1953 gün ve 6/1173 - 5705/12993 sa

yılı yazılan C : 
Malatya halkının iktisaden kalkındırılması 

hususunda Vekâletimce ne düşünüldüğüne dair 
Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu tarafından ve- j 
rilen yazılı soru önergesi tetkik edilerek, bu hu- I 
susta hazırlanan not leffen takdim kılınmıştır. i 

Saygılarımla arzederim. 
Tarım Vekili 

f N. ökmen 

Not : I 
Vekâletimdz çalışmalarım; zirai mahsûlleri

mizin miktar ve kalitesini yükseltmekte büyük >' 
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rolleri olan iyi vasıflı tohumluk, kimyevi güb
re, nebat h'astalılklariyl'e zamanında ve müessir 
bir mücadele ve sulama üzerinde teksif etmdş 
bulunmakta ve bu yolda memnuniyet verici ne
ticeler almaktadır. 

1953 yılında Malatya Vilâyeti dâhilinde zi
rai mücadele faaliyetlerimiz: 

Çekirge mücadelesd: 
Çekirge «mücadelesi mevzuunda Milletlerara

sı îş Birliğine rağmen bir kısım çekirge uçkun
ları evvelâ Suriye 'yi istilâ etmiş ve 6 -16 Mayıs 
1953 tarihleri arasında hudutlarımızı aşarak 7 
vilâyetimize ve bu arada Malatya'nın Adıya
man, Besni, Kâhta, Doğanşehir kazaları 'arazi
sine konmuş ve 18 750 dekarlık bir sahada yu
murta gömmüştür. Zamanında alınan tedbir
lerle, mahallî teşkilât vasıta ve eleman bakı
mından takviye edilerek çekirgelerin zarar yap
malarına imkân verilmeden bütün saha temiz
lenmiştir. Teşkilâtımızın büyük bir feragatla 
başardığı bu mücadele, müstahsil tarafından 
takdirle karşılanmıştır. 

Merkez, Arapkir, Pütürge ve Akçadağ ka
zalarında ceman 1 586 dekar sahada görülen 
italyan çekirgesi infican tamamen önlenmiş ve 
ve 2 811 kilo çekirge öldürülmüştür. 

Fare mücadelesi : 
Vilâyetin bütün kazalarında müessir bir fa

re mücadelesi tatbik 'edilmiş ve 104 540 delkar 
fareli saha temizlenmiştir. Mücadeleye halen 
devam edilmektedir. 

Süne mücadelesi : 
Ekseri yıllar buğdaylarımıza arız olan bu 

haşereye karşı, bu yıl yapılan sondaj neticesin
de Pütürge Kazasında 4 207 dekar süne barına
ğı tesbit edilmiş ve bu saha alev makineleriyle 
tamamen yakılarak tahminen 24141 ıkdlo süne 
imha edilmiştir. 

îponomot mücadelesi : 
Ağ kurdu tâbir edilen bu haşereye karşı ya

pılan mücadele neticesinde merkezde 56 040, 
Akçadağ'da 900, Darende'de 8 700, Doğanşe
hir'de 8 400, Pötürge'de 1.930, Arapkir'de 5 250 
ve Adıyaman'da 3 500 olmak üzere ceman 82 790 
ağaç ilâçlanmıştır. 

Karpolkapsa mücadelesi : 
îç kurdu adı verilen bu zararlıya ıkarşı ya

pılan mücadele neticesinde merkezde 63 658, 
Akçadağ'da 3 500, Darende'de 1.470, Doğanşe
hir'de 6 700, Pütürge'de 3860 ve Arapkir'de 
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7 143 ki, ceman 99 567 aded muhtelif ımeyva 
ağacı ilâçlanmıştır. 

Tohumluk ilâçlanıması : 
1952 - 1953 yılında Malatya Vilâyetinin bü

tün kazalarında sürme ve rastığa 'karşı 5 995 
ton tohumluk buğday ilâçlanmıştır. Bu yıl 
11 250 ton tohumluğun ilaçlanması için gerekli 
tedbirler alınmıştır. 

Sel ve dolu zararları : 
Malatya Vilâyetinde sel ve doludan zarar 

görüp Vekâletimize lintikal eden Darende Kaza
sının Hacılar, Aşağısetrek, Akçadağ Kazasının 
Büyûlkçimiş, Keller ve Hançerli köylerinin 
borçlarının tecili hususu T. C. Ziraat Bankasına 
yazılmıştır. 

Tohumluk ve fidan tahsisleri : 
Bu yıl Malatya Vilâyetine; kuraklık, sel ve 

doludan zarar gören çiftçilere dağıtılmak üze
re güzlük olarak 800 ton buğday ve 84 ton ar
pa tohumluğu tahsis edilmiştir. 

Malatya îlinde bulunan Pamuk Dememe ve 
Üretime Çiftliğimiz 1953 yılında çiftçilere bede
li mukabilinde 18 738 kilo pamuk tohumu, 
11 756 kilo buğday ve 11 462 kilo da arpa to
humluğu dağıtmıştır. 

1952 - 1953 yılında Malatya Vilâyetine 
12 450 meyvalı ağaç fidanı ile 9 500 bağ çubuğu 
tahsis edilmiştir. 

Karşılık paralar proje çalışmaları : 
1952 - 1953 yılında Malatya Vilâyeti dâhilin

de 512 kg. süpcrfosfat ve 350 kg. amonyum sül
fat kullanılarak 5 köyde 5 önder çiftçinin tarla
sında kimyevî gübre demonstrasyon denemeleri 
yapılmıştır. 

1953 - 1954 Ekim yılı için adı geçen vilâyet
te, bu husustaki çalışmalarda kullanılmak üzere 
1 000 lira gönderilecektir. 

1952 - 1953 yılında Malatya Vilâyetinin Mer
kez, Doğanşehir, Akçadağ, Adıyaman, Kâhta ve 
Darende ilçelerinde ceman 638 dekar numune 
yoncalığı ile 90 dekar korungalık tesis edil
miştir. Ayrıca yîne bu maksat için 4 Pony trak
törü gönderilmiştir. 

1953 yılı içinde vilâyette bulunan makin fi 
mütehassısımız £ yerde kısa vadeli ziraat maki-
naları kursu açmış ye bu kurslara 64 çiftçi işti
rak etmiştir. 

Karşılık paralar projeleriyle şimdiye kadar 
yapüan işlex meyanında hassaten aşağıdaki hu-
sışat z j ^ ^ $ r ; 

Çayır ve mera projesi : 
Şimdiye kadar 2 243 köyde 71 047 dekar 

yoncalık 24 700 dekar korungalık ve 66 750 de
kar numune merası tesis edilmiştir. 

Kimyevî gübre projesi : 
1951 - 1952 yılında 17 vilâyete ait 800 köyde 

186 000 kg. gübre kullanılarak 719 çiftçimin tar
lasında kimyevi gübre demonstrasyon denemeleri 
yapılmıştır. 

1952 - 1953 yılında ise bu çalışmalar 38 vi
lâyete teşmil edilmiş ve 415 000 kilo gübre kul
lanılarak 1 651 çiftçi tarlası demonstrasyon için 
ele alınmıştır. 

Topla bağ ve meyvalıklar projesi : 
12 vilâyette 6 391 dekar toplu köy bağı 

6 424 dekar toplu köy meyvalığı tesis edilmiş, 
5 220 dekar bağ yeri ile 1 243 dekar meyva bah
çesi yeri dikime hazırlanmıştır. 

Küçük çiftçinin teçhizi projesi . 
Küçük çiftçinin hayvanla çekilir uygun zi

raat alet ve makinalariyle donatılmasını hedef 
tutan bu proje gereğince 51 vilâyete ceman 
9 000 er pulluk, tırmık, kültüvatör, hububat 
mibzeri, 2 000 araba, 1 200 orak makinesi, 1 000 
tınaz makinesi ve 100 çayır makinesi -tahsis edi
lerek çiftçilere tevziata başlanmıştır. 

Yeni arazi açmaları projesi : 
Proie esasları dahilinde Urfa Ceylânpmar 

Devlet Üretme Çiftliğinde 530 000 dekar arazi 
açılnrak kültür altına alınmıştır. 

Diğer taraftan yeni arazi açacak çiftçilere 
koşum hayvanı temini maksadiyle T. C. Ziraat 
Bankası tarafından yapılan ikrazat 2 milyon li
rayı geçmiştir. 

Ziraat teknisiyenleri için bina inşaatı pro
jesi : 

5 vilâyette 20 yerde yapılacak köy teknik 
ziraat merkezi idare binaları için 500 000 lira 
tahsis edilmiş ve inşaata başlanmıştır. 

Orman ağaçlamaları : 
Marshall yardım fonundan 1952 malî yılı 

sonuna kadar Lüleburgaç, Eskişehir, Ankara 
Konya Ereğlisi, Kayseri, Sivas, Erzurum Fi
danlık ve Gümüşane Işletmesince 220 köye ait 
ağaçlandırma raporu tanzim edilmiş, bunlarda» 
alâkalı vilâyetler dâhilinde halen 137 köyde 274 
hektarlık sahaya 519 058 muhtelif cins, fidan 
dikilmiştir. Bu vadideki çalışmalarımız ypjgr 
şaf etmekte olup 1954 te 250 kpyde ağaçlama 
faaliyetine başlanmış olacaktır. 

— m 
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Domalan Ovasının ağaçlandırılması yolunda 

Malatya Mebusu Nuri Oeakcıoğlu tarafından 
vâki istek üzerine, keyfiyetin mahallen tetkiki 
ve neticenin bir raporla vekâletimize bildiril
mesi hususu Elâzığ Orman Başmüdürlüğüne ya
zılmıştır. 

10.— Trabzon Mebusu Hamdı Orhon'un, 
Çaykara Kazasına bağlı Şerah'da ne zaman 
nahiye kurulacağına dair sorusuna İçişleri Vekili 
Eteni Menderes'in yazılı cevabı (6/1181) 

22 . IX . 1953 
T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

Çaykara İlcesine bağlı 16 köy ve 18 bin nü
fuslu (Şerah) da bir bucak kurulması muame
lesi tamamlanarak Bakanlığa tevdi edilmiştir. 
Nahiye ne zaman kurulacaktır? içişleri Bakan
lığınca yazılı olarak cevaplandırılmasına delâle
tinizi arz ve rica ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Hamdi Orhon 

T. C. 
içişleri Vekâleti 

i l l e r i . G. M. 
2. Ş. M. Teşkilât 

Sayı: 22102/64-3/12333 

Özü: Trabzon Mebusu Hamdi Or
hon'un yazılı sorusu H. 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
5.X.1953 tarih ve Genel Kâtiplik Kanunlar 

Müdürlüğü 6-11081/5720/13048 sayılı emirle
ri K. : 

Çaykara Kazasına bağlı Şerah'da ne zaman 
nahiye kurulacağına dair Trabzon Mebusu sa
yın Hamdi Orhon tarafından Yüksek Reisliği
nize sunularak Vekâletimize tevdi buyuruları 
yazılı soru önergesi üzerine gerekli inceleme 
yaptırıldı. J 

(9) köyü ve (8 754) nüfusu ihtiva etmek 
üzere Trabzon Vilâyetinin Çaykara Kazasına 
bağlı Şerah Köyünde yeniden bir nahiye ku- j 
rulması hakkındaki Valiliğin teklifi Vekâleti- I 
mizce de uygun görülerek kadro temininde di
ğer vilâyetlerin nahiye teklifleri meyanında na
zara alınmak üzere istekler arasına alınmış ol-
duğunu sayıglarımla arzederirn. 20. X . 1953 j 

İçişleri Vekili J 
E. Menderes i 

.1953 O : 1 
11. — Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'un, 

Araklı Kazasına bağlı Dağbaşı Nahiyesine bir 
ebe ve sağlık memuru verilip verilemiyeceğine 
dair sorusuna Sağlık ve Sosyal Yardım Vekili 
Ekrem Hayri Üstündağ'ın yazılı cevabı (6/1182) 

2 2 . I X . 1953 
T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

Araklı ilcesine bağlı (Dağbaşı) Bucağı ilce 
merkezine 54 kilometredir. Nahiyenin nüfusu 
13 484 tür. Bu bucağa âcil ihtiyaç olarak bir 
ebe ve sağlık memuru verilip verilemiyeceğinin 
yazılı olarak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
tarafından cevaplandırılmasına delâletinizi arz 
ve rica ederim. 

Trabzon 'Milletvekili 
Hamdi Orhon 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 14.IX.1953 

Bakanlığı 
Hususi Kalem Müdürlüğü 

1419 

Türkiye Büyük Millet Meşelisi Yüksek 
, Reisliğine 

5 Ekim 195,3 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 
6 - 1182/5721/13049 sayılı emirleri karşılığıdır. 

Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'un Dağbaşı 
bucağına bir ebe verilmesi hakkındaki yazılı so
rusu incelendi. 

Memleketimiz 64 vilâyetinin köy ebe ihtiyacı 
nüfus kesafeti ve köylerin kazaya olan uzaklığı 
ile arazi arızaları gözönüne alınmak suretiyle tes-
bit edilmiş ve bu ihtiyaç mezun oîan köy ebele-
riyle peyderpey kapatılmıştır. 

Trabzon Vilâyeti için ayrılan 30 köy ebesi 
'kontenjanının ancak 13 ü doldurabilmiş ve me
zun olan köy ebeleri ile köy sağlık memurlarının 
tamamen tevzi ve tâyinleri yapılmış olduğun
dan Trabzon Araklı ilcesine bağlı Dağbaşı Buca
ğına köy ebesi ve köy sağlık memuru tâyinine bu 
güne kadar imkân bulunamamıştır. 

1954 yılında mezun olacak köy ebe ve köy sağ
lık memurlarının tâyinlerinde diğer vilâyetlerin ih
tiyaçları da nazarı dikkate alınarak yapılacak 
tevziatta imkân hâsıl olduğu takdirde bu buca
ğın ihtiyacı da giderilecektir. 

Saygılarımla arzederim. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Vekili 

Dr. Ekrem Hayri Üstündağ 
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12. — Diyarbakır Mebusu Nâzım önen'in, 

Türkiye'de mevcut traktörlerin sayısına, yur
dun muhtelif bölgelerine kaçar tane satıldığı
na ve satılmıyanlarının miktarının neden iba
ret olduğuna dair sorusuna Tarım Vekili Ne
dim ökmen'in yazılı cevabı (6/1184) 

Ankara : 24 . IX . 1953 
T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Sayın Başvekil Adnan Menderes'in gazete
lerde okuduğumuz 5 Eylül 1953 tarihli Balı
kesir nutkunda Türkiye'de traktör sayısının 
34 147 ye çıkarıldığı bildirilmiştir. 

Başvekâlet İstatistik Genel Müdürlüğünün 
coğrafî bakımdan yaptığı taksimata göre bu 
traktörlerden aşağıdaki adları yazılan bölgeler
den her birine kaçar tane satıldığının ve henüz 
satılmıyan ve dağıtılmıyanların miktarının ne
den ibaret bulunduğunun Tarım Vekili tarafın
dan yazılı olarak ayrı ayrı bildirilmesine de
lâlet Duyurulmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Diyarbakır Mebusu 

Nâzım önen 

1. Karadeniz, 
2. Marmara ve Ege denizleri, 
3. Akdeniz kıyılarındaki illere, 
4. Türkiye Avrupası, 
5. Batı 
6. Merkezî 
7. Güney - Doğu, 
8. Doğu - Anadolu'daki illere. 

T. O. 
Tarım Vekâleti 13 . X . 1953 

özel 
1790 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
5 . XI . 1953 gün ve 5724-13061 sayılı yazı

larınıza K: 
Diyarbakır Mebusu Sayın Nâzım önen'in 

yurdumuzdaki traktör miktarı hakkındaki ya-
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zıh sorusuna cevaben hazırlanan notun ilişikte 
takdim kılındığını saygiyle arzederim. 

Tarım Vekili 
N. ökmen 
5 Kasım 1953 

Not : 
6 . X . 1953 tarih ve 1790 sayılı yazı ile il

gilidir : 
Diyarbakır Mebusu Sayın Nâzım Önen'in 

yurdumuzdaki traktör miktarı hakkındaki ya
zılı sorusuna cevap : 

Yurdumuz ziraatinin makineleşmesine yar
dım etmiş bulunan Marshall Plânının memleke
timize doğrudan doğruya ithalini sağladığı 
traktör miktarı 7 449 iken Hükümetimiz zirai is
tihsalin halkımızın refahını temin edecek bir sevi
yeye ulaştırmak için ziraatin büyük ölçüde ma
kineleşmesini temin etmek yolunda çalışarak 
Avrupa memleketlerinden 26 698 traktör ithal 
ederek bugünkü traktör mevcudunu 34 147 ye 
çıkarmıştır. 

Çiftçi hizmetinde kullanılmak üzere yurda 
I ithal edilen 34 147 traktörden 32 374 ü bilfiil 

zirai faaliyetimize katılmış bulunulmakta olup 
1 873 adedi de çiftçi hizmetine hasredilmek 
üzere firma ve acentalarda müşterilerini bek-

I lemektedir. 
Muhtelif menşelerden ithal edilen 34 147 

traktörün % 45 İngiltere'den, % 16 sı Alman
ya'dan, % 25 i Birleşik Amerika'dan, % 4 ü 
Avusturya'dan, îsveç, Fransa, ttalya, isviçre 
ve Macaristan'dan girmiş bulunmaktadır. 

Bu itibarla : Gerek Marshall Plânından it-
•hal edilen ve gerekse liberasyon yoliyle Av
rupa memleketlerinden getirtilen traktör, zira
at alet ve makinalarmın satışları tamamen ser
best bırakılmış olup vekâletimizce bölge ve vi-

j lâyetlere her hangi bir surette ziraat makina-
ları tahsisi yapılmamaktadır. 

istatistik Genel Müdürlüğünün bölgelerine 
! göre vilâyetlere dağılmış bulunan traktörlerin 
J miktarını gösterir cetvel ekte gönderilmiştir. 

:.H 
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Ağustos 1953 ayı sonuna göre traktörlerin illere göre dağılışını gösterir cetvel 

Tarım bölgesi ve iller 
Traktör 

adedi 

Bölge : 1 
Ankara 
Bilecik 
Bolu 
Çankırı 
Çorum 
Eskişerir 
Kırşehir 
Kütahya 
Yozgad 

Bölge : 2 
Aydın 
Balıkesir 
Burdur 
Çanakkale 
Denizli 
İzmir 
İsparta 
Manisa 
Muğla 

Bölge : 3 
Bursa 
Edirne 
İstanbul 
Kırklareli 
Kocaeli 
Tekirdağ 

Bölge : 4 
Antalya 
Gazianteb 
Hatay 
içel 
Maraş 
Seyhan 

Bölge : 5 
Ağrı 
Çoruh 
Erzincan 

1810 
56 
71 
93 
275 
1126 
659 
181 
405 

Toplanı 4676 

2049 
612 
128 
298 
697 

2354 
127 

1772 
320 

Toplam 8357 

586 
1048 
414 
639 
267 

1803 

Toplam 4757 

847 
323 
810 
855 
339 

4785 

Toplara 7959 

75 
1 

61 

Tarım bölgesi ve iller 

Erzurum 
Kars 

Bölge : 6 
Bingöl 
Bitlis 
Diyarbakır 
Hakkâri 
Mardin 
Muş 
Siird 
Urfa 
Van 

Bölge : 7 
Giresun 
Gümüşane 
Kastamonu 
Ordu 
Rize 
Samsun 
Sinob 
Trabzon 
Zonguldak 

Bölge : 8 
Amasya 
Elâzığ 
Malatya 
Sivas 
Tokad 
Tunceli 

Bölge : 9 
A. Karahisar 
Kayseri 
Konya 
Niğde 

Traktör 
adedi 

94 
216 

Toplam 447 

9 
31 

464 
3 

206 
38 

113 
475 

75 

Toplam 1414 

3 
25 
50 
11 

436 
37 

6 
23 

Toplam 591 

293 
78 

265 
344 
336 

19 

Toplam 1335 

289 
375 

1710 
364 

Toplam 2738 
Genel toplam 32274 

234 
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13. — Trabzon Mebusu Naci Altuğ'un, Trab

zon Umanına yapılmış olan dalgakıranın uzatıl 
ması hususunun düşünülüp düşünülmediğine ve 
inşa edilecek hububat silosuna dair sorusuna Ba
yındırlık Vekili Kemal Zeytinoğlunun yazılı ce
vabı (6/1190) 

7 . X . 1953 
T. B. M. M. Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanlı
ğınca yazılı olarak cevaplandırılmasına delâleti
nizi saygı ile arzederim. 

Trabzon Mebusu 
Naci Altuğ 

1. Seçki çevrem olan Trabzon Vilâyetinin 
1946 yılında başlamış olan liman inşaatı hitam 
bulmaktadır. Halk ve meslek erbabı arasında 
liman inşaatı hakkında üzüntü veren bâzı sözlerin 
söylendiği ve tatbikatın da bunu teyit ettiğini 
işitmekteyiz. Bu cümleden olarak : 

Yapılmış olan dalgakıran uzunluğunun kara
yel rüzgârlarına karşı büyük ve küçük limanları 
tamamen korumasına mukabil şimal (Yıldız) 
rüzgârlarına karşı tamamen koruyamadığı bu se
beple yıldız fırtınalarında büyük dalgakıranla
rın eski mendirek duvarma çarparak kırılıp bü
yük liman içerisine girdiği ve bu suretle fırtına 
devam ettiği müddetçe büyük liman içinde barı
nan deniz vasıtalarını (solgan) denilen daimî 
bir çalkantı tehdit etmekte ve bazan da tehlikeye 
düşürmekte olduğu 1951 - 1952 kış mevsiminde 
husule gelen yıldız fırtınalarında liman içinde 
bulunan bir ecnebi vapuru ile Sadıkoğhı'nun bir 
vapurunun demir keserek liman haricine çıkmak 
mecburiyetinde kaldıkları tatbikat neticesinde 
görülmüş ve yine küçük liman sahilinde yapıl
makta olan soğuk hava deposuna kadar uzanan 
dalgaların bu depo duvarlarını tehdit ettiği de 
1 utulan zabıtlarla tevsik edildiği anlaşılmıştır. 

Halihazırdaki bu dalgakıranın 100 - 150 met
re kadar daha uzatıldığı takdirde bu mahzurla
rın tamamen önlenebileceği ve bu halin Bayın
dırlık Bakanlığı Liman înşaat Dairesince de ma
lûm bulunmasına rağmen tecrübeye tâbi tutula
rak ilerde icabederse daha 100-150 metre kadar 
uzatılacağı halk arasında söylenmekte ve işitil
mektedir. 

Hakikat bu merkezde ise liman inşaatında 
kullanılan makine ve nakil vasıtalarının başka 
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bir tarafa nakil edilmeden evvel bu noksanın ta
mamlanmasının bir zaruret olduğu, aksi takdir
de tekrar lüzumlu malzemenin buraya nâkli bu
gün yapılaiak masrafın bir kaç misline baliğ 
olacağı düsünslmektedir. 

Milyonlar sarfedilerek vücuda getirilen bu 
büyük eserin hakikaten tatbikatta görülen bu 
mahzurları ve noksanları vâki mıdır. Fırtına mev
siminde ve yerinde icabediyorsa bu hususun bita
raf mütehassıslara tetkiki suretiyle icabeden tas
hih ve ilâvenin zamanında yapılması hakkında 
Bakanlıkça bir şey düşünülüyor mu? 

2. Doğu illerimizin hububat ambarlarını Or
ta Avrupa pazarlarına deniz yoliyle^ yapacak 
Trabzon mahreç limanına on bin tonluk bir hu
bubat silosunun yapılacağını görmekle büyük se
vinç duyarız. Ancak : Liman inşaat krokisinde 
görüldüğü üzere bunun yeri intihap edilirken 
(belki rıhtıma yakınlığı düşüncesiyle) tam Çöm
lekçi mevkiinin ortasına konulmak suretiyle bir 
taraftan güzel ve tarihî şehrin denizden görünüş 
bediî güzelliğini bozacağı gibi diğer taraftan da 
bu silonun tahmil ve tahliye esnasında çıkaracağı 
tozun denizden esecek rüzgârla şehrin dörtte bi
rini teşkil eden Çömlekçi, îskenderpaşa, Arafil-
boy, Tekke mahalleleri sakinlerinin sıhhatlerini 
ihlâl edeceği zannedilmektedir. Halbuki bu silo 
yerinin şimdiki intihap edilen yerden 400-500 
metre kadar Doğu'ya çekilmesi suretiyle bu mah
zurun ortadan kalkacağı tahmin edilmektedir. 
Bu bakımdan bu hususun da yeniden ve esaslı 
bir surette tetkiki hakkında Bakanlığın bir dü
şüncesi var mıdır? 

T. C. 
Bayındırlık Vekâleti 11 XI. 19Ö8 

Hususi Kalem 
Sayı : m 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Ankara 

19 . X . 1953 gün ve 6-1190-5735/13114 sayılı 
yazı K. : 

Trabzon limanı dalgakıranının uzatılmasının 
düşünülüp düşünülmediği ve inşa edilmekte 
olan hububat silosu yeri hakkında Trabzon Me
busu Naci Altuğ tarafından verilen yazılı soru 
önergesine hazırlanan cevabın ilişik olarak su
nulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

(Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 
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Trabzon limanı dalgakıranının uzatılmasının 

düşünülüp düşünülmediği ve inşa edilmekte 
olan hububat silosu yeri hakkında Trabzon 
Mebusu Naci Altuğ tarafından verilen yazılı 
soru önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır. 

1. Limaıun birinci safihaya giren işleri taah
hüde bağlanmak suretiyle ikmal edilmek üzere 
bulunmaktadır. 

Rıhtım inşaatının ve rıhtım arkası tesisleri
nin ikmalile işletmeye açıldıktan sonra limanın 
yeni ihtiyaçlara tekabül edecek tevsiats ayrı bir 
mevzu halinde ele alınacaktır. 

Bu hususu teminen diğer limanlarımızda da 
bu neviden ihtiyaçları karşılamak maksadiyle 
bu kerre yeni bir kanun tasarısı hazırlanarak 
Hükümetimize sunulmuştur. Kanunun istihsal 
edilmesi halinde Trabzon limanı tevsiatmın ge-
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| rektirdiği etüdler yapılarak lüzumu tahakkuk 
| edecek tevsiatm yeni bir taahhüt mevzuu halin 
! de ele alınması hazırlıklarına geçilecektir. 
i 2. Toprak Mahsulleri Ofisince Trabzon li-
I manında hububat ithal ve ihracı için yaptırıl-
| inakta olan silonun, hububatın doğrudan doğ 

ı-uya tahmil ve tahliyesini sağlamak gibi silo
dan beklenen hizmetlerin en iyi bir şekilde Ü'M 
edilebilmesini temin maksadiyle rıhtım gerisi sa
hasında ve intihap edilen mahalde yapılmasına 
zaruret bulunmuştur. 

Hububatın siloya depolanması ve buradan 
doğrudan doğruya tahmil ve tahliyenin yapıla 
bilmesi için modern tesisatla teçhiz edileceğine 
binaen siloya civar şehir kısmının bu ameliye
lerden müteessir olması da varit görülmemek
tedir. 

T, B. # . M. Bmmevi 


