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1. - GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesi hak-, 
kındaki Başkanlık tezkeresi okunarak <şşandı. ;

; 
Tunceli Milletvekili Necmeddin Safiir Sılan'-

m, Yolluk Kanunu tasarısı hakkındaki sözlü so
rusuna, Başbakan Yardımcısı Nihat Erim, 26 . 
T . 1949 Çarşamba Birleşeninde cevap yerilefeeği-
ni bildirdi. :• 

îran hududunda 32 vatandaşa yapılan mua
meleye dair olan Geçici Dilekçe Komisyonu ra

poru kabul olundu. 
2f";,: I . 19# Cuma günü saat 15 te toplanıl* 

mak üzere Birleşime son verildi. 
Başkanvekili Kâtip * 

"Trabzon Milletvekili Erzincan Milletvekili 
'^•'MyİÇarjM*k\;

:: Rt K. Çağlar 

Kocaeli Milletrekili 
S. Ptk 

Sorular 

Mardin Milletvekili Kâmil Boran in, Sınır De
miryolları hakkındaki sözlü soru önergesi, Ba
yındırlık ve Ulaştırma Bakanlıklarına gönderil
miştir. 

Afyon Karahisar Milletvekili Ahmed Vezir-

oğlu'nun, Çıldır îlce merkeziyle köyleri halkın* 
dan zaruret içinde bulunanlara yardım yapılıp 
yapılmadığına dair olan yazılı soru önergesi Baş
bakanlığa gönderilmiştir. 

2. -L HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Ceza ve tevkif evleri Genel Müdürlü

ğünün Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki 4358 
sayılı Kanunim 7 nci maddesinin değiştirilme
sine ve 4 ncü maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı (1/486) (Adalet ve Bütçe Ko-
m.isydhlarına) ; 

2. — Hâkimler Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
(1/487) (Adalet ve Bütçe Komisyonlarına); 

'S. — Memurların görevleri ile ilgili suçların
dan dolayı kovuşturma ve yargılanmaları hak
kında kanun tasarısı (1/488) (İçişleri ve-Adalet 
Komisyonlarına); 

4. — Tarım Bakanlığı teşkilâtının nakil ve 
teknik işletme vaaıtalariyle teçhizi hakkındaki 
4481 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı (1/489) (Tarım 
ve Bütçe Komisyonlarına); 

o. — Türkiye ile Danimarka arasında Anka
ra'da imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariy-
lc eklerinin onanması hakkında kanun tasarısı 
(1/490) (Dışişleri ve Ticaret Komisyonlarına). 

Teklif 
6. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü

şünsel'in, Ordu Dahilî Hizmet Kanununun 66 
ncı maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 

geçici bir madde eklenmesine dair kanun tekli
fi (2/144) (Millî Savunma Komisyonuna). 

Raporlar 
• 7. — Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkan

lığı ve Sayıştay 1947 yılı Kesinhesapları hak
kında Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
raporları (5/94) (Gündeme); 

8. — Maaş Kanununua ek 4379 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanu
na geçici maddeler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü-
şünsel'in, Maaş Kanununa ek 4379, sayılı Kanu
nun geçici maddesine iki fıkra eklenmesine ve 
Bolu Milletvekili Lûtfi Gören,'in, Maaş Kanunu
na ek 4379 sayılı Kanunun geçici maddesinin 
kaldmlmasma ye bundan doğacak haklann ko
runmasına, Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin değiştirilmesine ve ge
çici maddesinin kaldırılmasına ve bu kanuna bâ
zı hükümler eklenmesine dair kanun teklifleri ve 
Geçici Komisyon raporu (1/460, 2/98, 131, 137) 
(Gündeme); 

9. — Mardin Milletvekili Dr. Aziz Uras'ın, Di
lekçe Komisyonunun 24 . V . 1948 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 953 sayılı Kararın Kamu
tayda gülüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Ko
misyonu raporu (4/95) (Gündeme). 
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BAŞKAN ^ Başkariveküi' Feridun Fİİart îîfişüııiâ (Bttgöl) J ' 

KÂTlPîŞR : Cenap Akşü (Kocaeli)> Behce*;g£aaal ^?a^a|,^|frzinçgşf, 

bir.?.!i:.', , : U 5 ; : ^ 

m*m 

B A Ş K A N Otunun acılmıstu, 
* • • ' 

DEMEÇLER 

' İ . — Burçlar Milletvekili Ahiriet Ali Çınar'ın 
otuzuncu Birleşimde halikında söylenen sözlere 
dair demeci. 

.BAŞKAN ••-• Zabıtkı-da .geçen, bit husus 
hakkında, sö? istiy.orlaı buyurunu;:. 

AHMET ALİ ÇİNAR (Burdun) - • tiiendim; 
bir hususu... .tavzih etmek amaciyle huzurunuza 
çıkmış; bulunuyorum. 
. Geçen oturumlardan birisinde Ceyhan Ba

raj* işi konuşurunken, çıkan zabıtları tetkik 
ettim, gördüm ki Naşit Fırat arkadaşımızı «Ye-
şiUmıak'la yaptığınız mahmuz işi değildir bu» 
diyor. -Sayın Bakan'da şu şekilde ifade de bu
lunmuşlardı: «Bu kürsüden .benî', daha fazla 
söyletmesin, tecrübesiz mühendisin elinde işin 
nereye vardığım bu içtimadan sonra kendisi
nin kulağına söyliyeyim». 

Cumhuriyet Gazetesinde de şöyle bir yazı 
çıkıyor. Ahmet Çınarı telmih ederek; tecrübesiz 
mühendisin elinde işin nereye vardığını içtima
dan sonra kendisinin kulağına söyliyeyim, tar
zındaki Bakan'm sözlerini yazdıktan sonra ga
zete şunu ilâve ediyor. «Meclisteki bâzı Millet
vekillerinin kendi arasındaki konuşmalarından 
anlaşıldığına göre, bu sözlerle Bakan Ahmet 
Çınar'ın Yeşilırmak üzerinde Çarşamba'da yap
tırdığı bir tesise telmih etmiştir.» 

Bu hususu tavzih etmek durumunda bulun
maktayım. ' 

Bir defa şunu arzedeyim ki hâdisenin şu şe
kilde olduğum' tahmin ediyorum: 

Naşit, Fırat ben konuşurken bu şekilde mü
dahale ettikten so'nra, Bakan'a bu hususu söy
ledi, Bakaiı bu hususa burada ıttıla' hasil £tti 
ve'kürsüye Nâşlt Pır&t'ın bu sözü üzerine gel
di ve beyanatta bulundu. Hadiseyi birbirine' 

bağlayınca! netice bu şekilde;toeş»u>'•jediyoıv -r,v^ 
Elinde'Bayındırlık >BakaiıhğuHn?ü aı^vle^-î. 

bulunan, elinde «ü mühendisi- vç teknik- etemanA-
bulunan bir tEfckan luirsüye^gclirde • t H d î k p ^ 
mahiyetindeki bir söz ^iıi'lravşglsiide korçUTO*;:* 
sa bundarf teessür duyar ve ^aka^ı'ın ^ a k ^ ^ > : 

na bu tarfedtki hareketi yakişitrıaiftfiâ. • v ; ';l i>; 
Nihat Erira, eğer hakkımda-Jjöyie-^iı .̂ Mise;,?;= 

vardı, bunu-- biliyordu tee, bjm%;8afeq3iltif&#«&:; 
şivlerinden tetkik -etmesi, rraîöhfcijdits? «ıgfc^şfjkyt 
la rla konuşması, ondan sonra' gçUp-.i-bur^elft &u? 
zurunuzdaf memleket huzuru&d4> ta£ih.ikaeattTaa-.ı 
da konuşması lâzımgeliı^/.'^-Ji)e^^a4K(^9^^:ç!f:-^. 
tindeki-bir söz için kürsüye eıkpt&k ^i$deft. t^esr-
süre şayandır. • •- ••.-.•• --^î-vU-: -rurf-s.* >;;-:! 

Arkadaşlar; şimdi bu malnıvuz hâdisesini,izah 
edeceğim. r_;. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Söz mü söyle- '' 
teceksiniz? * ;; • '•"••-'• : -

BAŞKAN — Efendim; îçtü2Hğtin ^5< nci 
maddesi mucibince bir MiIIetv^^H kendineriıiü--; 

taallik bir şey için söz söyliytibflii'. ' ' ; 'v"'".:^ ,^ 
A H M E T ' ^ L l ÇINAR (DeVamla) --^ Arkat-

daşlar; bu hâdiseyi izah etmeden ^evöl'bı^ltia*-^ 
dişe ile ilgili bir vakacık izah ^ e e ^ m ı ;?>•":•'*•••* *̂  

Mahmuzla r Çarşamba 'yı:tkörüın&k'"içib ':y a- " 
pılmış tesislerdir, bunu eVteM a¥ze$eyîmv'V^ • -•*; 

Çarşamba'yı müdafaa etmek için 'yapilacûk 
bu tesislerin tahsisatı .°.2 b in î i r a c4arafe?'gt>m . 
deriliyor, vali bakıyor 32 bm liraîifc-bfr: î na t i^ 
muz tahsisatı Jaridarma :kcMi^aM'îni"çağırıyor 
ve diyor "ki; size tahsisat gel^i;^2>Wfi^-'iiradtt^-
»Jandarma kumandanı diyor kir berf'bü- 32 biti 
liralık mahmuzu ne yapacağım; buuttu üzfcrltte* 
Ankara 'dan soruluyor, yazilân'ree\^|ifta'Miahnui|;^'v' 
lar; Çarşamba'yı müdafaa için yapılacak -v:te&*ft"? 
lerdir, deniyoıv Şimûi -bunu ai^tikt£tt*şQ!**« $a-

M ~~ 
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y a Bakan gerçi Nafıa Vekâtetiıtle çalışmış, 
oranın bilgilerinden istifade e$miş ama mahmu
za ait bilgileri bundan daha ileri değildir; Belki 
bunun alt nida veya o derecededir; Bendeniz 
1932 yılında Mühendis mektebini bitirdikten 
sonra Samsuna tâyin edildjni; Bu mahmuzların 
projeleri, şimdi daima hayran olduğumuz, iki 
mütehassıs tarafından yapılmıştır; Bunlar Tü
terken ve Palamo adındaki mütehassıslardır; 
Çarşambanın mahmuzlarının projelerini bunlar 
yapmıştır, inşaat tahsisatı 32. 000 Uradır, inşaa
ta ba§lamı§tır; Beni de Samsuna bu inşaatı kont
rol içm gönderdiler; Yani beni oraya tâyinden 
maksat bu projeyi daha esaslı bir surette tatbik 
etmektir. Ben de kontrol mühendisi olanak bu 
iki mütehassısın projelerini Çarşambaca tatbik 
ettim. Ben bu projelerin 20 000 liralık kısmını 
kontrol ve tatbik ettim. Buna bir ölçü vermek 
lâzım gelirse, bir ziyafet parasına muadil kont
rol kısmın kontrolünü yapıyor ve projeleri tat
bik ediyor muvaffak oluyoruz. Çarşamba sel teh
likesinden kurtuluyor. Muvaffak olduktan iki 
sene sonra bu tesisleri takviye etmek, tevsi et
mek fikri çıkıyor. Ve Hükümet bu mahmuzları 
tevsi ediyor. Bir Türk mühendisinin bulduğu bir 
sistemi tatbik ediyorlar ve tat Dikta da fevkalâde 
muvaffak oluyorlar. Şimdi arzu eden arkadaş
lara bunların resimlerini gösteririm. 

BAŞKAN — Ahmet bey, bırakm bu resim
leri. 

AHMET ALt ÇINAR (Devamla). — Arz 
edeceğim. Bilhassa bunu Bakana takdim etmek 
isterim, fikir edinsin ve görsün, nasıl muvaffak 
olunmuştur. O derece muvaffak oiunteıuştur ki 
bir Türk mühendisinin tatbik ettiği bu sistem 
bizlere şeref verecek mahiyettedir. Bu nehrin 
yatağını tarla haline getirmiştir. Saniyede 1500 
ton su getiren Yeşilırmak yatağını tarla haline 
getirmiştir ve bu tesisler 12 sene müddetle de
vam etmiştir, bu nehrin yatağmı ağaçlık haline 
getirmişlerdir. Bu hale geldikten sonra bunun 
bakımı meselesi ortaya çıkmış, Su İşlerimi bak
sın, Belediye mi baksın ? Belediye baksın diye 
kaçar veriliyor vd belediye bakıyor. Bu bakım 
neticesi olarak burada yetişen bütün ağaçlar 
kesiliyor mahmuzların icabettirdiği bakma da 
yapılmadığı için neticede buradaki mahmuzlar 
yıkılmış. 

Hâdiseyi bu sekile arzettikten sonra eğer bu 

i . 1949 O l 
! yıkılış hâdisesinde bir mesuliyet varsa niçin ta-
I kip edilmemiştir. Bakanlık arşivlerinde böyle bir 

şey yok. Bakan burada dedikodu mahiyetinde 
konuşmak mecburiyetinde kalmışlardır. 

i Arkadaşlar, ortada yıkılan bir set var biz bu 
j. yıkılan şeddin mesullerini aramiyoruz. Bugün 
i bizim ençok ısıtrap çektiğimiz şey memleketimiz

de vazifelerin mesuliyetler üzerinde teessüs 
etmemiş olmasıdır. Memleket ıstırap çekiyor, 
şu vo bu zararlar hâsıl oluyor fakat mesulleri 

! aranmamaktadır. 
! Binaenaleyh şimdi ben kendisinden şunu riee 

ediyorum : Bu mahmuzların yıkıhşındaki mesu
liyetler tesbit edilsin eğer benim bunda şereften 
gayri bir mesuliyetim varsa ben onun bütün kon 
sekanslarına tâbi olmaya hazırım. 

Arkadaşlar benim şahsıma taarruz cdebiî-
İ mek için elinde benim sicil dosyam da vardır. 
| Benim bu dosyamı tetkik ettikleri zaman, seçi-
\ nıe iştirak ettiğim için Vekâlet emrine alınmak 

lığımdan başka ancak şeref vardır, muvaffaki
yet vardır, takdir vardır. Benim gayem daima 
memlekete hizmet olmuş içimde daima memleket 
vatan aşkının ateşi yanmış ve bu ateşde genç
liğimi yakarak memlekete bir nebze de olsa hiz
met etmişsem ancak onunla iftihar ederim. 

Arkadaşlar şunu rica ediyorum, bu mesele 
tetkik edilsin, tamik edilsin mesulleri tesbit 
erilsin 

NAŞÎT FIRAT (Samsun) — Muhterem ar
kadaşlar; geçen oturumda arkadaş, Seyhan'da 
yapılacak baraj hakkında konuşurken bu bara
jın 40 - 50 milyon lira gibi bir paraya mal ola
cağını ve üzerinde hassasiyet ve dikkatle du
rulması iktiza ettiğini, birçok hususatm nazarı 
teemmüle alınmamış olduğunu izah yolunda uzun 
boylu görüştüler. Bu sırada oturduğum yerden 
«Bu Çarşamba'da yapılan iş değildir.» dedim. 
Zabta da bu suretle geçmiş olduğunu kendileri 
ifade ettiler. 

Şimdi kendilerinin de izah ettikleri, tarihini 
pek katî olarak tesbit edemiyeceğim, bir zaman
da ÇarşambaJnın, Yeşilırmağm tehdidine mâ
ruz kısmını kurtarmak için, Vekâletçe yapılmış 
projeleri tatbik etmek üzere orada bulunuyor
lardı. Ben de erada idim. Kendilerinin de teyi-
dettiği gibi, bu muvaffak olan mahmuzların bir 
iki sene sonra genişletilmesi ihtiyacı duyulmuş* 

• im 



B : 35 :'&U 1.19*9 ::U ıi'1 
tur. Ancak aradan bir iki sene dah&geçtlkten 
sonra eskisi de, yenisi de yıkılmış. Bendeniz bun
ların bu âkibetini bilmiyorum. Bildiğim ;birşey. 
varsa; Ahmet Çınar arkadaşım 40 - 50 milyon 
liraya mal olacağını ifade ettiği barajla, yine 
kendi ifadeleriyle sabit olduğu gibi, bunun, 
20 * 30 bin liralık mahmuz işi olmadığı hakkın
daki sözlerimi kendi ifadeleri teyit etmiştir. 

Benim; zabıtta gecen maruzatım budur. 
Tavzih sadedinde huzurunuzu işgal ettim. 

DEVLET BAKANI VB BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NÎHAT EBlM (Kocaeli) — Efendim, 
Közlerinin bana taallûk eden kısmında, Sayın 
Milletvekili arkadaşımız beyhude telâş etmişler
dir. Benim bu kürsüden söylediğim sözler zabıt
ta aynen mevcuttur. Ben; acemi mühendislerin 
elinde memleket paralarının bazan zarar doğu

racak şekilde sarf edildiğini ve bâz^projelerinde 
mazhrâ kabul olmadığutt,ifade ettim,:Ve bu 
kürsü hakikaten dedikodu yeti» olmadığı için, 
şahsiyete girişip, şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı 
gibi şeylerle yüksek heyetinizi bununla işgal et* 
inek istemedim ve merak' ederlerse, koridorda 
kulağına söylerim, dedim. Fakat merak etmemiş/ 
olacaklar ki, bana böyle bir fırsat yermediler. 
Böyle biı- fırsat verselerdi, ne kendileri şimdi 
kürsüye çıkıp heyecanlanırlar ve ne de benim 
sarfettiğim sözleri, herhalde bana bu maksatla 
söylemiş diye bir faarziyeye atfedip bunun üze
rine bu .kürsüden Yüksek Meclise bâzı sözler 
söylemek lüzumunu da duymıyacaklardı. ~ 

EŞREF DİZDAR (Giresun) — Kuruntu; ku
runtu. '-'-''t '-•'-•' 
'•; BAŞKAN — Bu konu bitmiştir. 

4 — SEÇİMLER 

/. — Bütçe, D-işişlcri, liümriik ve Tekel, Ma
liye, Sağlık ve Sosyal Şiardım Komisyonlarında 
açıl bulunan üyelikler* irin seçim yapılması. 

BAŞKAN •— Bâzı Komisyonlarda açıklar 
vardır. Bunları doldurmak için oya müracaat 
edeceğiz. Bütçe Komisyonunda 3, Dışişleri Ko
misyonunda 1, Gümrük ve Tekel Komisyonunda 
1, Maliye Komisyonunda 1 ve Sağlık ve...Sosyal 
Yardım Komisyonunda i boş üyelik vardır. 

Oylan tasnif edecek arkadaşlann adlarını 
çekiyoruz. " 

Bütçe Komisyonu için: 
Hüseyin Berk (Samsun), 
Niyazi Çıtakoğlu (Çanakkale), 
Hasan Şükrü Adal (Bolu). .. ^ ^^ 
İçişleri Komisyonu için: 
Fahri Bük (Bursa j , 
Mehmed Ali Yürüker (Samsun), 
Edip A&nngullnn (Edirne h 

Gümrük ve Tekel Komisyonu, için-. ,. 
Kâmil tdil (Maraş), ^ ı V ; i -
Nuri Göktepo (Aydın), ... .....,, ^ 
Rüştü.Öktar (Van>, . v , ....•: . : (j 
Mahiye Komisyonu i^in: - . ., ^ 
Şevki Ergun (Konya), VJ6 

. Şinasi Devrin (Zonguldak) 
Abriirrahm.au Sürmen (Kars), ... 
Sağlık ve Sosyal Yardım KomisyQnu1,Jçin:>.! 
Kemal Doğan (Kjtklareli) *. . •,, *. • t . * -
Rıza Erten (Mardin), 
Avut Helik Berkman (Ankara). 
Bu arkadaşlar oylan tasnif edeceklerdir. 
(Ad çekildi) 
BAŞKAN — İzmir seçim bölgesinden oyları 

toplamaya bağlıyoruz. 
"(İzmir seçim bölgesinden başlanarak oylar 

toplandı.) 
Oy vermemiş arkadaş var mı efendim. 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Oturuma devam ediyoruz. 

ö. SORULAE 

Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğ- Tokad Milletvekili itecai (rüreli'nıml 
lu'ıuuı, Eskişehir'in kömür ve yaicacak sıkıntısı . İlkokul öğretmenleri hakkında Milli Eğitim Ba-
hakkmda Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/241) | kanlığından sözlü sorusu (6/24?) 

::. :••••• Trabzon Milletvekili Haindi Orhun'un, 
balık avcılığı hakkında Ticaret ve Ekonomi. Ba
kanlıklarından sözlü sorusu (6/243) 

i. •••-• Oazianteh Milletvekili Ccmü AUvli'nin, 
Cenup demiryollarındaki 166 kilometrelik h-udut-
dm hat üe. inşaa-H durdurulmuş olan S arlı . Ga-

159 

http://Abriirrahm.au


%!'&Mı0fi-^$£:^ünun durumu hakH'mda 
:^ii^^^Ş^ğ^n'sÖ2lü 'sorusu (6/249) 
'^jŞ^b^S'•¥üŞ i!&hcısjnm Hükümet adına so-
M | f 4 ı a İ d ! ^ vardır. 

tjmtâjJfiİM^ $mi(Kocaeli) ^JBfimd» 
-ıSPlîl^^^sKâteKrHey^ijıiadçıı ,ricûsı,...bugün-
^ C ^ ü n » ! ^ ^ ^ . ^ ^ ! ^ ! » , Çarşamba, gününe, te-
Uridir%iv..*.:ji,v.-,-^--. . ,....., ,=•... 

vafıktır. (Muvafık sesleri) 

fendim bendenizin Eskişehirin kömür sıkıntısı 
hakkında verdiğim soru S . Ocak . 194^tjM$IV 
tidir, öe^en defa da eski Barbakan Hasan Sa
ka bımun H^inii^ rica etmişti, şimdi, bununla 
ikinci defa teehhüre uğraınaktadıf. Bundan bir 
şey görmem, olabilir, • F&kat B^tişehir'in mah
rukat sıkıntısı d# apaçık "bir hakikat olarak 
meydandadır. Hiç olmazsa•-sayın--- Hl&ümctiö 
soruma cevab* gecikmiş ohn&kla beraber Eski* 
şehir'in 10Q bin n&us$aun çektiği: bu ıstırabı 
bfcr an evvel -Wffif edici; tedbirleri almasını 
rfçw'^dS^o*inî?c^ -v:" '•••'•••• 

ÎBRAHÎM A ^ A S ^ (Van) -Ur. Bravo Zeytin-

.19*9 O l 
,ftlAW4^;>^. Gümimdeki. .BonıliLci-. gelecek 

$^aj^fc&g!Ünp*.M (mu
vafık scaleri). 

. - Oylamanın; aonuatam ajesediyorum; 
• BjyU%e • feomigönmu^içİB, oya katılan!ar 255 
tfcfr.v 

Cavit Eian> (DiyarbakııO 2S5 
Rıza Erte»- (Mardin) 255 

• Tahsin. Bekir Balta (Rize V 25.5 oyla ..Bütçe 
komisyonuna seçilmişlerdir.': 

Ifrşişisri îKûra&yonu: ,0ya katılanlar 255 tir, 
..Kasjm-Güiclk- (Seyhan) 256 oyla -Dışişleri 

KomisyoBuna- seçilmiştir. 
Gümrük ve Tekti Komteyonu: 

. • •Qym.)aAûnûarsW6r. dır. Tahsin Tüzün (Gü-
.•müşaue) 25& oyla^ümrük ve Tekel Komisyo-
nmaü seçilmiştir. 

Maliye Komisyonu: 
. .Oya katılanlaı 251 dit. 

Kamdj Yalman (Ordu) 251 oyla Maliye Ko
misyonuna seçilmiştir. 

Sağlık vo Sosyal Yardım Komisyonu: 
Oya katılanlar 257 dir. Dr. Sadi Irmak 

•.(Konya) 257- oyla Sağlık ve Sosyal Yardım Ko
misyonuna seçilmiştir. 

Gündemimizde konuşulacak başka madde 
kalmamıştır. 

önümüzdeki pazartesi günü saat .15 te top
lanmak üserfl birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 15,50 

T fi M M Sonmeti 


