
DÖNEM : IX O Î L T : 9 TOPLANTI: 1 

s T. B. M. M. 
• • 

TUTANAK DERGİSİ 
»m<{ 

Yüz on birinci Birleşim 

8. VIII. 1951 Çarşamba 
• » « • » 

içindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Yoklama 

Sayfa 
692 
693 
693 
693 4. — Görüşülen işler 

1. — Manisa Milletvekili Refik Şevket 
ince ve 7 arkadaşının, Resmî daire ve mü
esseselerin siyasi partilere bedelsiz mal 
devir edemiyeceklerine ve bu daire ve 
müesseselerle münfesih derneklere ait 
olup siyasi partilere terkedilmiş olan gay
rimenkul m'allarla bu partiler tarafından 
genel menfaatler için yaptırılmış olan bi
naların sahiplerine ve Ha'zi&eye iadesine 
dair kanun teklifi ve Anayasa, İçişleri, 
Maliye, Adalet ve Bütçe komisyonları ra
porları (2/284) 693:727,732,735,741 

2. — 1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
A/l. ve A/2 işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması, hakkında kanun tasarjjariyle 
İdareci üyeler Kurulunun, Tüâİİfe Bü
yük Millet Meclisi 1951 yılı BtRçesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklif
leri ve Öütçe Komisyonu raporu (1/215, 
230, 2/242, 277, 281, 285) 727:730,734,737, 

738,745:748 
3. _ Vakıflar Gıenel Müdürlüğü Teş

kilâtı hakkındaki Kanunda değişiklik ya-

i 

Sayfa 
pumasına dair olan 3821 sayılı Kanuna 
ek kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu 
raporu (1/216) 730:731,734,737,738,749:752 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Devlet Me
teoroloji işleri Umum Müdürlüğü Teşki
lât ve Vazifeleri hakkındaki 3127 sayılı 
Kanunun 15 nci maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve İçişleri Ko
misyonu raporu (1/228) 731 

5. — 3803, 4274 ve 4459 sayılı Kanun
ların köy okulu, öğretmen evi, köy sağ
lık memurları ve ebeleri evleri inşa etti-
rilmesiyle ilgili maddelerinin değiştiril
mesi ve 5012 ve 5082 sayılı Kanunların 
kaldırılması hakkındaki 5210 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine 
ve 5, 6 ve 7 nci maddelerinin kaldırılma
sına dair kanun tasarı» ile Burdur Mil
letvekili Mehmet özbey'in, 5210 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin (B) fıkrası ile 
5, 6 ve 7 nci maddelerinin ^ÜrÜrlttkten 
kaldırılması hakkında kâhtiîi teklifi ve 
Millî Eğitim, içişleri ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/175, 2/231) 731:732 

6. — Hariçten satmalman buharlı ve 
motorlu gemilerle memlekette yapılan 
mümasilleri için getirilecek eşyanın Güm
rük Resminden istisnası hakkımdaki Kanu-



Sayfa 
nun yürürlük süresinin 'uzatılmasına dair 
kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, Ulaş
tırma, Maliye ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/164) 732,734,737,738,753:756 

7. — «Teşkilâtlanma ve Genel Müzake
re Hakkı Prensiplerinin Uygulanmasına 
mütaallik 98 numaralı Milletlerarası Çalış
ma Sözleşmesi» nin onanması hakkında ka
nun tasarısı ve Çalışma Komisyonu raporu 
(1/183) 732:733,734,737,738,757:760 

S. — «Ücretli îş Bulma Büroları hak
kındaki 96 numaralı Sözleşme (1949 ta
dili) » nin onanmasına dair kanun tasarısı 
ve Çalışma Komisyonu raporu (1/201) 733, 

734,737,738,761:764 
9. — izmir Milletvekili Avni Başman 

ve Muhittin Erener'in, Gümrük Muhafa
za Komutanlığı eski tayfalarından Alioğ-
lu Hüseyin Toycanlar'a aylık bağlanması 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Büt-

Birinci oturum 
Gündemde mevcut sorulardan önce kanun 
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Manisa Milletvekili Refik Şevket ince ve 7 
arkadaşının, resmî daire ve müesseselerin siyasi 
partilere bedelsiz mal devir edemiyeceklerine 
ve bu daire ve müesseselerle münfesih dernek
lere ait olup siyasi partilere terkedilmiş olan 
gayrimenkul mallarla bu partiler tarafından 
genel menfaatler için yaptırılmış olan binaların 
sahiplerine ve Hazineye iadesine dair kanun 
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ait olup siyasi partilere terkedilmiş olan gayri
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2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Taltif Kanunu tasarısı (1/248) (Millî 

Savunma, Maliye ve Bütçe Komisyonlarına); 
2. — Türkiye ile İspanya arasmda imzala

nan Ticaret ve ödeme anlaşmaları ile eklerinin 
onanması hakkında kanun tasarısı (1/249) (Dış
işleri ve Ticaret Komisyonlarına); 

Raporlar 
3. — Ankara Milletvekili Talât Vasfi öz'ün, 

Difteri aşısının mecburi olarak tatbik edilme
sine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım komisyonları raporları (2/46) 
(Gündeme); 

4 . - 3 2 vatandaşın öldürülmesi dolayısiyle 
eski İçişleri ve Millî Savunma Bakanları hak

kında Meclis soruşturması açılıp açılmamasına 
dair Dilekçe Komisyonu raporu (5/38) (Gün* 
deme); 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
İran Şehinşahlık Hükümeti arasında kendi ül
keleri beyninde ve daha ötelerinde ticari hava 
servisleri tesisi için Anlaşma ile ekinin onanma
sı hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaş
tırma Komisyonları raporları (1/233) (Günde
me); 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
İsrail Devleti Hükümeti arasında Hava Ulaştır
malarına dair olan Anlaşmanın onanması hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma 
komisyonları raporları (1/207) (Gündeme). 
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BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15.10 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 
KÂTİPLER : Füruzan Tekil (İstanbul), Sedat Baran (Çorum). 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız efendim. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Bir önerge 
vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemdeki kanun tasarılarının sözlü soru

lardan önce görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Erzurum Milletvekili 

Enver Karan 

BAŞKAN — Bu oturuma mahsus olmak üze
re önergeyi nazarı dikkate alanlar.. Nazarı dik
kate almıyanlar.. Nazarı dikkate alınmıştır. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Manisa Milletvekili Refik Şevket İnce ve 
7 arkadaşının, Resmî daire ve müesseselerin siyasi 
partilere bedelsiz mal devir edemiyeceklerine ve 
bu daire ve müesseselerle münfesih derneklere ait 
olup siyasi partilere terkedilmiş olan gayrimen
kul mallarla bu partiler tarafından genel menfa
atler için yaptırılmış olan binaların sahiplerine 
Hazineye iadesine dair kanun teklifi ve Anayasa, 
İçişleri, Maliye, Adalet ve Bütçe komisyonlan ra^ 
pprları (2/280 

BAŞKAN — Efendim yedinci maddeyi gö
rüşmeye devam ediyorduk. Anayasa Komisyo
nu sözcüsü söz istemişti, buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA YUNUS 
MUAMMER ALAKANT (Zonguldak) — Sayın 
arkadaşlar, dünkü Birleşimde, bugün müzakere
sine devam edeceğimiz yedinci maddenin âmme 
hukukiyle ve Anayasa hukukiyle alâkadar olan 
kısımları hakkında bâzı sualler tevcih edilmişti. 
Zannederim Hayrettin Erkmen'le Neeip Bilge 



B : 111 8 .8 . 
arkadaşlarımız sualleri tercih edenler arasında I 
bulunuyorlar. Sırf bu hususa mütaallik olmak 
üzere Anayasa Komisyonunun- noktai nazarını 
azedeceğmı. Evvelâ yedinci madde ile iki hü
küm tesis etmekteyiz. Birinci hüküm; yani âm
me hükmü bu tasarının heyeti umumiyesiyle 
ahenktardır. (Her hangi bir tüzel kişinin malı 
iken bedelsiz olarak siyasi partilerin mülkiye
tine geçirilmiş olan gayrimenkul mallar, bu tü
zelkişi mevcut ise adına, değilse Devlet adına 
tescil edilir) yani tüzelkişiler mevcut ise o tü
zelkişiye, tüzel kişi eğer hayatta değilse Hazi
neye bu mallar intikal, eder, kaydını ihtiva edi
yor. 

Şimdi bu hükmün mütalâasında, türkocakları 
ve Muallimler birlikleri gibi dernekler hatıra 
gelmektedir. Ve hakikaten bu dernekler, vaktiy
le mevcut olup bilâhara mevcudiyeti kalmamış 
olan dernekler meyamndadır, Türkocakları ve 
Mualliller birlikleri yaşıyan derneklerden midir, 
yaşıyan derneklerden ise eski Türkocaklarmın 
malları kendiliğinden Türkooaklarına intikal 
edecek midir Bu hususlar Anayasa ve Bütçe 
Komisyonlarınızda müzakere edildi. Birçok mil
letvekili arkadaşlarımız hukuki görüşlerini izah 
ettiler. Bu görüş, aynı zamanda, idare hukuku
nun ve bugünkü «jurisprudence» m bir görüşü
dür. Türkocakları infisah etmiştir, bir fert gibi, 
hükmi bir şahıs da ölür. Ondan sonra gelen, baş
ka bir hükmi şahsiyettir. Bu, milletvekillerinin 
hukuki mütalâalarıdır. Bu hususta hüküm ver
mek, idari kazaya taallûk eden bir mesele hak
kında hüküm vermek olur. Büyük Millet Meclisi 
bu şekilde bir hükme varmaya gitmemelidir. 
Esasen maddenin içerisinde türkocakları olduğu 
için vâki olan bu beyanat, Büyük Millet Mecli
sinin bu hususta bir kararı mahiyetinde değildir. 
Arzettiğim gibi, türkocakları bilâhara eski vazi
yetine konulsa da, idari mahkemelere Şûrayi 
Devlete müracaat ederek bu dâvayı takip etmek 
imkânını kaldırmamalıdır. Biz burada bu şekilde 
hüküm vermiş olursak, kazai hükme varmış olu
ruz. Bu da, Büyük Millet Meclisinin Anayasa ile 
tâyin edilmiş olan salâhiyeti dışında kalır. 

İkinci kısım, Hükümete intikal eden bu gay-
rimenkullerin münasip görülen müesseselere iki 
sene müddetle intifa hakkının verilmesi keyfi
yeti Anayasaya mugayir mi, değil mi? 

Arkadaşların pek çoğunca malûdur ki, ilk 
tasan, milletvekili arkadaşlarımız tarafından I 
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teklif edildiği zaman, Hükümete verilmiş olan 
bu salâhiyet mutlaktı. Yani bu zamanla mukay
yetti. Hükümet istediği zaman bu şekilde Hazi
neye intikal etmiş olan gayrimenkulleri müesse
selere verebilir mahiyette idi. Fakat biz bunu 
âmme hukuku prensiplerine mugayir bulduk. 
Ve âmme hukuku prensipleri, yazılı olsun ol
masın, (Duguit) tarafından da ifade edildiği 
gibi, her medeni memlekette ve hukuk vicdanı
nın hakikaten yerleşmiş ve teessüs etmiş olduğu 
her memlekette tatbik edilen prensiplerdir. Bun
lar tatbik edilmezse o memlekette bir reaksiyon 
yaratılıyor. Hakikaten Heyeti Celilede de bu şe
kilde, bir reaksiyon yaratıldığını müşahede et
tik. İşte bu bakımdan vâki olan teklifler üzerine 
iki senelik salâhiyeti, bir senelik salâhiyet ha
line indirdik. Teklif sahipleri evvelce bu teklifi 
kabul ettiler. 

NECİP BİLGE (Niğde) — Tahsis gene mut
laktır. 

MUAMMEE ALAKANT (Devamla) — Tek
lif sahipleri bu bir senelik müddeti kabul ettiler 
ve ilk defa Anayasa Komisyonu da bir sene müd
detle bu salâhiyeti kabul etti. Şimdi Necip Bil
ge arkadaşımız, «Tahsis mutlaktır,» diyorlar. 
Mâruzâtımın iyice tebellür etmesi için bir kere 
daha arzediyorum, bu mallar Hazineye intikal 
etmektedir. Görülüyor M, yine mutlak değil
dir. Kimlere tahsis edileceği mutlak olarak zik
redilmemektedir. Eğer Necip Bilge arkadaşımı
zın sözleri bu ise, yine mutlak değildir. Hükü
met bu malları siyasi olmamak şartiyle, benzeri 
müesseselere, hukuku âmmeye mütaallik mües
seselere intikal ettirebilir. Yani her istediğine 
veremez. Şu kayıtlarla, şu vasıftaki müessesele
re verebilir, şeklindeki ibare mutlak değildir. Çün
kü şu kayıtlarla mukayyettir, denilmektedir. Müd

det meselesi, ilk teklifte mutlak idi. Bu intikal eden 
malları Hükümet, zamanla mukayyet olmaksı
zın, bu müesseselere, burada işaret edilen mü
esseselere verebilecekti. İşte bu itiraz üzerine
dir ki, evvelâ bu, bir seneye indirildi. Anaya
sa Komisyonu, Maliye Komisyonu ve Adalet 
Komisyonu, bir sene müddetle mukayyet olmak 
üzere çıkardı. Fakat görüyoruz ki, Bütçe Ko
misyonu bunu bir değişikliğe uğratmıştır. Bu 
değişiklik de iki cihetten vâki olmuştur. Birin
cisi, zaman iki seneye çıkarılmış, ikincisi, diğer 
komisyonlar ve tasarı mülkiyetini verdiği halde, 
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Bütçe «Komisyonu mülkiyetini değil, intifamı 
^evrıfefriştir. 

Şimdi âmme hukuku prensibi, arzettiğim gi
bi, 'Beylete %it malların parlementer bir rejim
de, parlamentonun muvafakatini bildiren bir ka
nunla tasarruf edilmesini âmirdir. Nitekim Ana
yasada da Devlet mallarının bütçe kanunları ile 
harcanacağı ikaydım arkadaşlar bulmuşlardır. 
Bütçe Kanunu ile Devlet mallarının harcanma
sını kabul etmek demek, hususi kanunla Hükü
mete böyle bir salâhiyetin verilmesini Anayasa 
zaten kabul p-diŷ T {femftlrtir Bütün prensip, 
evvelâ Büyük Millet Meclisinin bunu kabul et
mesi ve bu mallan kullanmak için Hükümete 
Salâhiyet verilmesidir. Bu salâhiyet Bütçe Ka
nunu ile verilir ve Bütçe Kanununa müşabih 
olan bir hususi kanunla da verilebilir. Ancak 
Bütçe Kanunu, bütün memleketlerde olduğu gi
bi, bir sene müddetle mukayyettir. 

Şimdi bu umumi prensibe uygun olarak bu
rada da Hükümete bu salâhiyeti bir sene müd
detle vermekliğimiz, Anayasa Kanununun ru
huna, âmme hukuku prensiplerine uygun olur. 
Ümit ederim ki, Bütçe Komisyonu da, diğer ko
misyonların yaptıkları gibi, buradaki iki sene
lik kaydı bir seneye indirmeye muvafakat eder
ler. O vakit arkadaşlarımızın, Anayasaya aykı
rı bir harekette bulunuyoruz, diye ileri sürdük
leri endişe ve tereddütlerine mahal kalmaz. 
Bu salâhiyet verildikten sonra Hükümet bu mal
ların bir kısmını Türkocaklarına verecek mi ver-
miyecek mi? Meselesi kendiliğinden ortaya çıka
caktır. Bu şekilde salâhiyet verdiğimiz takdirde, 
Hükümet Türkocaklarına bu malların intifamı 
tahsis edebilecektir. Diğer komisyonların karar
larına göre de mülkiyetini verebilecektir. Şu 
halde Yüksek Meclis salâhiyetini istimalde tama
men serbesttir. Hükümetin bu Türkocaklarmdan 
müdevver malları Türkocaklarına verebileceğine 
dair şayialar çıktı. Bu salâhiyeti kullanırken 
heyetiniz tenevvür etmek salâhiyetine maliktir. 
isterse Hükümetten sorup malûmat alabilir. Ha
sılı arkadaşlar; bu salâhiyeti Hükümete vermek
te Anayasa bakımından mugayeret yoktur. Elve
rir ki; bir sene müddetle mukayyet olsun. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Bu bir sene müddeti niçin istiyorsunuz, maksat 
nedir? 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla) 
— Kanunun çıktığı tarihten sonra bir sene için-
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| de Hükümet bu şekilde Devlete' intikâl etmiş 
I olan gayrimenkul lerin diğer komisyonların ka

rarlarına göre, mülkiyetimi, bir sene müddetle 
Bütçe Komisyonunun kararına göre, ise intifa 
yani istimal hakkını iki sene müddetle yerebilir. 
Bütçe Komisyonu bunu iki seneye-çıkarmış. 

MUZAFFER ÖNAL (Tokad) — İki sene 
içinde verecek? 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla) 
— İki sene içinde kısmen veya* tamamen intifa 
hakkını tahsise Bakanlar Kurulu ^etkilidir. Bu
rada bir seneden, iki seneden maksat, bu kanu- • 
nun çıktığı tarihten itibaren Hükümet iki sene 
zarf nida bu takdir hakkını kullanabilir. Ama 

, aradan iki sene güzeran ettikten sonra artık 
Hükümet bu Hazineye intikal etmiş olan malla
rın intifamı başka yere veremezi Bizim Ana
yasa ve diğer komisyonlar bunu tyir sene müd
detle tahdid etmiştir. Yani kanunun çıktığı ta-

I rihten itibaren ancak bir sene içersinde bu salâ-
[ niyetini kullanır ve ondan sonra' bu gayrimenr 

küller Devletin malı olmuştur, Hazinenin malı 
olmuştur. Artık Hükümet bunları başka yere 
devredemez, veremez. B. M. Meclisinin kararı 
olmaksızın veyahut Bütçe Kanunu olmaksızın. 

Şimdi muhterem arkadaşların bir kısmı bu 
bir senelik salâhiyeti dahi Anayasaya mugayir 
görüyorlar. Bunu izah ediyoruz. Diyoruz ki: 
Bir sene müddeti olursa, Anayasaya mugayeret 
şemmesi mevcut değildir. Çünki «aten Anayasa 
Devlet mallarının, paralarının tasrrufunu, bir 
sene ile, Bütçe Knunu ile emretmiştir. Bütçe 
Kanunu, Umumi Bütçe Kanunu olduğu gibî  mu
vakkat bir kanun da olabilir. Bir muvakkat 
kanunla da Hükümete bu şekilde salâhiyet ver-

ı mek, Anayasanın ruhuna mugayir; değildir. Ama 
bu müddeti iki seneye çıkarmak, Anayasanın 
ruhuna ve âmme hukuku prensiplerine, Bütçe 
Kanunu hukuku prensiplerine bir mugayeret 
teşkil edebilir. Binaenaleyh Büt<je Komisyonu 
da diğer komisyonların ve Aiayfcjsa Komisyonu
nun kabul ettiği bir sene müddetle bir tahdit 
koyarsa bir sene içinde Hükümet bunları tasar
ruf eder, bir sene sonra bütün tasarruflar Bü
yük Millet Meclisinin rızasına mütevakkıf kalır. 

ENVER KARAN. (Erzurum) — Efendim, 
bir sene takyit, Hükümete vermen salâhiyetin 
kullanılma zamanının takyididir. Senelerin tevzi 

I müddeti mevzuubâhis değildir. Halbuki bütçe-
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ye aldığımız takdirde, her sene o salâhiyetin ka- I 
bul edilmesi mevzuubahistir. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla) 
— Şimdi arkadaşımız diyor k i ; bir senelik müd
det kabul edilse bile bu, Hükümetin salâhiye
tini tahdit eder. Bütçe Komisyonunun mütalâa 
ettiği gibi, intifa hakkı elbette k i devam eder. 
Halbuki Bütçe Kanunu ile yapılmış olsa o za
man devam etmez, diyor. Halbuki yine Bütçe 
Kanunu ile yapılan tasarruflarda, çıkarılmış 
olan bâzı kanıtlılarla dahi> bir mülkün tasarru
funun bir seneden, fazla, ilelebet devamı için, 

* bir yere verilmesine, B. M. Meclisinin salâhiye
ti vardır. O hususta, salâhiyeti refeder bir hü
küm yoktur. Âmine hukuku bu hususta Hüküme
te salâhiyet vermemektedir. Hazinenindir, 
Devletindir, Milletindir. Milletin de mümes
sili B . : M. Meclisidir. Ancak B. M. Mec
lisinin, ekseriyetle, kendi menfaatine olmamak 
şartiyle, tamamen âmme hizmetine münhasır 
olmak üzere, kayıt ve şartla Hazineye ait bir 
parayı bir âmme müessesesine temlike, salâhi
yeti vardır. Fakat buna Hükümetin salâhiyeti 
yoktur. Binaenaleyh affınıza mağruren, yine 
tekrar edeyim; bir şene müddetle bir salâhiyet ver
mekle, gerek bütçe hukuku ve gerekse âmme 
hukuku prensiplerine karşı bir tecavüzde bulun
muş olmaz, 

BEHZAT BÎLGÎN (İzmir) — Muhterem ar
kadaşlar, Anayasa Komisyonu Sözcüsü arkada
şımızın izahatından sonra suitefehhümlere ma
hal kalmaması için bâzı noktaları tavzih etmek 
lüzumunu hissettim. 

Bu yedinci madde hükmü vazıhtır. Birinci 
kısımda diyoruz ki:, her hangi bir tüzel kişi 
malı iken bedelsiz olarak siyasi partiler mülki
yetine geçirilmiş olan gayrimenkul mallar, bu 
tüzel kişi mevcut ise adına, değilse Devlet adına 
tescil edilir. Şimdi bu hüküm muvacehesinde 
Türkocakları veya Muallimler Birliği gibi fes
hedilmiş cemiyetlerin durumu ne oluyor? Bunu I 
dün de arzetmiştim. Türkocaklarının veya Mu
allimler Birliğinin, hattâ kerhen feshedildiğini I 
biz, bu kanun gereğince, esasen kabul et- I 
miş bulunuyoruz, yani fesihte ikrah ol
duğunu kabul ediyoruz. Hattâ daha ile
ri giderek, arzu edilirse, bu feshin keen-
lemyekûn olduğu da iddia edilebilir. Ama 
buna rağmen yine Türkocaklarının infisah ha
linde olduğu keyfiyeti ortadan kalkmaz. Bu | 
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infisah, orada verilmiş olan karardan neşet et
miyor, dün Necip Bilge arkadaşımın da üzerin
de durduğu gibi, bizatihi Medeni Kanundan ve 
Cemiyetler Kanunundan doğan bir neticedir. 
Çünkü bir cemiyetin hayatı inkıta kabul etmez. 
Bir cemiyetin mevcut olması için yönetim ku
rulunun her sene intihap edilmesi, heyeti umu-
miyesinin her sene toplanması gibi kuyudu ka
nuniye vardır,. bu kuyudu kanuniye yerine 
gelmedikçe cemiyet esasen infisah halin© 
girer, gerek Medeni, gerekse Cemiyetler Kanu
nu gereğince. Binaenaleyh yeniden bir cemiyet 
kurmuş olsalar dahi bu cemiyetler, Kanunu 
gereğince senelik toplantılarını yapamadıkları 
ve yönetim kurullarını intihap edemedikleri için 
tabiatiyle gayrimevcut olmuşlardır. Binaenaleyh 
bu kanuna nazaran geri alınmış malların kime 
inhisar edeceği meselesi sarihtir. 

Yani tescili yapacak müessese, adı geçen ce
miyetin mevcut olup olmadığına bakacaktır. Bu
na bir itiraz vâki olursa, Muammer Alakant ar
kadaşımızın burada söylediği gibi, ilgili taraf 
idari kaza meselesini halletmek imkânına daima 
maliktir. Biz burada kendi anlayışnnızı tesbit 
etmekle iktifa ediyoruz. 

Maddenin ikinci kısmına gelince : Bu, Hü
kümetin yapacağı tahsise taallûk etmektedir. Bu 
maddede Bütçe Encümeniniz, esasa taallûk eden 
bir değişiklik yapmıştır. Adalet Encümeninden 
gelen tasarıda bu emval, benzeri derneklere Hü
kümet tarafından verilir, deniliyor. Yani mekez-
den devredilmiş olacaktır. Bütçe Encümeni de 
bu kastımıza muvafakat gösterdi. 

İntifa hakkı deniliyor. Tavzih etmek için 
söylüyorum, bizim kasdımız bir iltibasa mahal 
vermemesi için daha ziyade bu cemiyetlerin isti
fadesine tahsisdir, ve bu bir zamanla mukayyet 
değildir. Yani her hangi bir cemiyete, benzeri 
cemiyetlere, her hangi bir binanın intifaı tahsis 
edilebilir. Bu intifaı nezetmek salâhiyetine de 
maliktir. İntifam nezi hakkındaki hukuki dü
şüncemi dün de arzetmiştim. Menafii umumiyeye 
hadim cemiyetler idarenin okziliyeri, yardımcısı 
vaziyetindedirler. Bizim Muhasebe! Umumiye 
Kanunumuz Hükümete, kendisine ait olan bir 
mülkü her hangi bir idare şubesine tahsisi salâ
hiyetini mutlak olarak vermektedir. Ona kıyasen 
menafii umumiyeye hadim bir müesseseye de tah
sisi mevzuu bahistir. Yoksa mülkiyetin devri as
la mevzuubahis değildir. Ve burada bir harcama 
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da varit değildir. Bunun için Anayasaya'da bir [ 
aykırılığı yoktur. Hükümet sadece, kendi takdi
rine göre, benzeri bulunan cemiyetin vaziyeti 
hukukiy esini tesbit ederek ona bir tahsis yapa
bilecek ve bu tahsisi her zaman nezedebilecektir. 
Nitekim menafii umumiyeye hadim cemiyet sıfa
tını da Hükümet vermekte ve dolayısiyle Hükü
met nezetmek salâhiyetini haiz bulunmaktadır. I 
Madde bu şekilde mütalâa edilirse kâfi vuzuhu I 
haiz olduğu kanaatindeyiz. 

BAŞKAN — Vacid Asena. 
VACÎD ASENA (Balıkesir) — Efendim; I 

müzakere mevzuunu teşkil eden 7 nci maddenin 
birinci fıkrası hakkında mâruzâtta bulunmaklı-
ğıma müsaadenizi rica edeceğim. Bu sebeple mad
denin bu fkrasmı bir kere daha okuyorum. 

Madfde 7. — Her hangi bir tüzel kişinin 
malı iken bedelsiz olarak siyasi partilerin mülki
yetine geçirilmiş olan gayrimenkul mallar, bu 
tüzel kişi mevcut ise adına, değil ise Devlet adı
na tescil edilir. 

Adalet Komisyonunda yapılan müzakere
lerde birinci fıkradaki (siyasi partilerin mül
kiyetine geçirilmiş olan gayrimenkul mallar, bu 
tüzel kişi mevcut ise adına) diye sevkedilen 
ibareden şu mâna kasdedilmiştir: 

Tüzel kişi, müsadereden sonra ve bu kanu
nun meriyete gireceği tarihe kadar bilâfâsıla, 
müstemirren hükmi şahsiyetini muhafaza et
miş, faaliyette bulunmuş ise, bu vaziyetin an
cak tesbit edilmesi ve tahakkuku halinde, si
yasi partilerin berveçhi bâlâ uhdesine geçiril
miş olan malların tapu sicilleri, o tüzel kişi 
adına tashih edilir. Aksi takdirde yani tüzel 
kişi her hangi bir saik ile gasıptan sonra Ka
nunu Medeni hükümlerinin merasimine uydu
rulmak suretiyle münfesih olmuş veya feshedil
miş ise ve hulâsatan zeval bulmuş ise, zeval se
bebi ve mallarının gasıp saiki asla mülâhaza 
edilmeksizin, o tüzel kişilere ait mallar, yine 
fikanın devam eden şu hükmüne (. . de
ğil ise Devlet adına tescil edilir) ibaresinin 
hükmüne tâbidir, kanun izah edilen sebepler
le zeval bulmuş olan tüzel kişiler iabiatiyle hak 
tanıyamaz ve tanımadığı içindir ki, bu malla
rın Devlete intikalini derpiş etmiş millî bünye
ye maletmeyi düşünmüştür. Şayet ve biraz 
evvel arz ve izah ettiğim gibi zeval bulan tüzel 
kişi, mevzuu müzakere olan kanunun meriye- | 
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[ tinden evvel ve hattâ meriyetinden sonra, aynı 

statü, maksat, gaye ve unvan ile teşekkül etmiş. 
olsa dahi, bu kanunun Bükümlerinden istifade 
edemiyecektir. Çünkü, ~zeval bulan şifthşiyet 
ile bilâhara vücut bulan şahsiyetin huküfâ itti
sal ve irtibatını mevzuat kaideleri ve hukuk 
perensipleri sahalarına alamaz, reddetmekte-

I dir. Binaenaleyh, onuncu maddenin birinci 
I fıkrasının, maruzatımın bidayetinde okuduğum 

metninden maksut olan mâna bundan ibarettir, 
tatbikatta vukuağelmesi melhuz ve muhtemel 
ihtilâf ve ihtilâtları önlememesi ve ihticacâ me-

I dar olması bakımından yüksek Meclise bu da
irede Ve komisyon adına maruzatta 'touluıtuyo-
rum. 

I EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muh
terem arkadaşlar; yedinci madde üzerinde dün
den beri konuşuyoruz. Ben kaaniim ki bizim "bu 
madde üzerinde yaptığımız konuşmalar az çok 
vakit harcamış fuzuli konuşmalardır. Şimdi 
arkadaşlar, gerek Anayasa ve gerekse yedinci 
madde hükmü esaslı olarak tahlil edildiğinde 
görülür ki üzerinde durulmaya mahal olmi-
yan bir maddedir. 

Efendim, Kanunu Medeni hükmüne göre ve 
umumi hükümlere göre de bir tüzel kişi mev
cutsa mallarının mülkiyeti onundur. Mefsuh ise 
zaten mal Devlete intikal eder. Şu halde ye
dinci madde aynı esası kabul etmiş ve umumi 
hükümler dâhilinde tüzel kişi mevcut olduğu ve
ya olmadığı takdirde bu malların sahipleri ve
ya Hazinece tescil edileceğini kabul etmiştir. 

Şimdi arkadaşlar, münakaşalar ediyoruz, di
yoruz ki, Türkocaklan, Muallimler Birliği mev
cut mudur, değil midir? 

Arkadaşlar, bu, Meclisimizi alâkadar eden 
bir iş değildir. Ve bu madde de Türkocaklan 
mefsuhtur veya gayrimefsuhtur, diye bir me
tin yapmaya imkân yoktur. Biz kanunları umu
mi hüküm olarak koyuyoruz. 

Şimdi bu maddeye göre eğer Türkocaklan 
mefsuh ise malları Hazineye intikal edecek, 
mefsuh değil ise mallan kendisine verilecektir. 
Bunun bir yolu vardır. Tüzel kişinin metcut 

I olup olmadığı ancak Kanunu Medeni hükümle
rindeki tesis faslı ile hallolunur. Bu fesih sa
hih midir, gayrisahih midir? Bunu ancak hâ
kim halleder, şahit dinler, tahkik eder, onun va
zifesidir. . - • • • • ' • • 

I Binaenaleyh biz kazai vaafe ile meşgul ola-
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rak uzun vakti harcadık. Maddenin metni âmir 
bir hüküm taşıyor. Diyor ki; bu tüzel kişi
ler mevcut ise malları kendilerine verilir. Mev-
öut değilse Hazineye intikal eder. Şu halde biz 
kanunu çıkarırız, alâkadar olan tüzel kişi mev
cut olduğunu ispat eder veya edemez. 

Sonra arkadaşlar; gelelim tahsis salâhiyeti
nin Bakanlar Kuruluna verilip verilmiyeceğine. 
Hayrettin Bey arkadaşımız ortaya bu fikri at
tılar; ben bu fikirde değilim. Anayasanın Büt
çe Kanununu alâkadar eden faslında diyor ki; 
Devlet malları bütçe dışı harcanamaz. Gayet 
tabiîdir. Bütçe dışında îcra Heyetinin hiçbir 
harcama yapamıyacağını gösteriyor. Fakat Yük
sek Meclisiniz bir kanun yapıp da filân şeyi 
harca dediği zamanda bu da hareanıyor. Har
canmıyor mu? Sonra, tahsis meselesinde arka
daşlarım yanlış düşünüyorlar. Biz bedelsiz 
tahsis yapmıyor muyuz! Toprak Kanunu ile 
birçok gayrimenkulleri tahsis etmiyor muyuz, 
etmiyecek miyiz? Şu halde tahsis yapılmaz, di
ye bir şey ortaya atmaya lüzum yoktur. Bu 
kanun ile Bakanlar Kuruluna bu tahsis salâhi
yetini veriyoruz ve bu, Büyük Millet Meclisinin 
tabiî haklarından birisidir. 

Anayasadaki hüküm, bütçe harici harcana
maz demesi îcra Vekilleri Heyetinin yapacağı 
harcamaları takyit eden bir hükümdür. O iti
barla üzerinde fazla durmaya lüzum yoktur ar
kadaşlar. Maddeyi aynen kabul etmek zarure-
tindeyiz. 

BAŞKAN — Bahadır Dülger. 
BAHApiR DÜLGER (Erzurum1) — Arka

daşlar, ben maddenin Bütçe Komisyonu tara
fından sevkedilmiş olan şekline muarız deği
lim. Yalnız dün akşam Necip Bilge'nin bu 7 
nci maddeyi kaldırmak hususunda ileriye sür
müş olduğu teklifine muarızım ve muhalifim. 

Necip Bilge, hususi hükme dayanarak ay
rıca Anayasanın 92 nci maddesine dayanarak, 
devlet mallarının tüzei kişilere tahsisine imkân 
olmadığı,, husu^nda ısrar ettiler. Kendilerine 
misal Üe cevap vermek isterim. 

Bu misallerden bir tanesi, Toprak Kanunu
na ait olan misaldir. Toprak Kanunu gereğin
ce, hiçbir para almadan, Bütçe Kanununa ge
çirmeden, tahsisattan tenzil etmeden, toprak
sız köylülere toprak tahsis ediyoruz. Ayrıca 
memleketimize: muhtelif memleketlerden gel-
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miş olan muhacirlere de yine Bütçe Kanunu 
ile tahsisat ayırmadan ve hiçbir fasıldan ten
zilât yapmadan devlet hazinesine ait olan 
toprakları tahsis edebiliyoruz. 

Demek ki; devlet mallarının eşhası husu-
siyeye tahsisi için, (muhakkak surette Bütçe 
komisyonuna bir fasıl koymak, lüzumlu değil
dir. Büyük Millet Meclisi hâkimiyet haklarını 
kullanarak hususi kanunlarla devletin malla
rını veya o malların intifa haklarını eşhası 
hususiyeye veyahut hükmi şahsiyetlere tahsis 
edebilir. Bu maddenin bu şekilde kalmasının 
bir faydası vardır. 

Arkadaşlar, bütün medeni memleketlerde 
maarif teşkilâtının yanında halk terbiyesi 
ile uğraşan, halkın kültür ve sıhhat 
işlerini düzeltmeye gayret eden hususi 
cemiyetler vardır. Bu cemiyetler, bizim 
halkevleri gibi devlet hesabına kurulmuş 
olan binalardan bedava bir şekilde istifade 
ederler. Cemiyetlere en liberal memleketlerde 
böyle kolaylıkları devlet gösterir. Tâ ki, husu
si cemiyetler kurulsun ve halkın kültür hiz
metleri hususi cemiyetler tarafından başa
rılmış olsun. Eğer ortadan bu maddeyi ve bu 
maddenin hükümete tanımış olduğu salâhiyet
leri tamamen kaldıracak olursak, halkevlernin 
veyahut ona mümasil kültür derneklerinin 
yapacağı işleri Devlete tahsis etmiş oluruz ki 
bu, bizim anlayışımıza göre bir devlet prensi
bine sahip olanlara yakışır birşey değildir. 
Böyle bir halk terbiyesini, Devletin kuracağı 
müesseselere tahsis etmek, ekseriyetle totali
ter ve fasit devletlere has bir şeydir. Onun 
için bu binaları, serbest teşekküllerin istifa
desine bırakmak, bizim anlayış ve prensiple
rimize daha uygun olur. Bu itibarla maddeyi 
Bütçe 'komisyonunun teklif ettiği şekilde bı
rakmak, memleketin menfaatleri icabındandır. 

BAŞKAN — Maddenin müzakeresinin kifa
yeti hakkında önergeler vardır, okutuyorum1. 

Yüksek Başkanlığa 
7 nci madde hakkındaki müzakere kâfidir. 
Reye müracaat edilmesini arz ve teklif ey

lerim. • 8.Vin.l951 
Konya Milletvekili 

F. Ağaoğlu 

Yedinci madde üzerindeki görüşmelerin 
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kifayetinin oya konması arz olunur. I 

Çorum Milletvekili 
4A.JBaşibüyük 

BAŞ&AM —-J8Krhanettûı Onat. 
£URHAtfETTÎN ONAT (Anialya) — Arka

daşlar, Türkeeakları meselesi mevzuubahis olu--I 
yor. Şimdi mesele mirasın taksimine kaldı v e n 
kavga da başladı, öyle anlaşılıyor, (öyle şey 
yok sesleri) Arkadaşlar, bu fürkocakları mev
zuunda bizim de söyliyecek birkaç sözümüz var
dır. Buna müsaade verilmesini, bu önergenin ka-

" bul edilmemesini râea edeceğim. 
BAŞKAN — önerge aleyhinde bir kişiye 

söz verilir. Ondan sonra müzakerenin kâfi olup 
olmıyacağı reye konulur. Onun için yedinci 
maddenin görüşülmesinin kâfi olduğuna dair 
önergeleri oyunuza sunuyorum. Kabul buyuran
lar.. Etmiyenler.. Yedinci madde hakkındaki 
müzakereler kâfi görülmüştür. Bu madde hak
kında değiştirgeler vardır, onları okutacağım. 

B. M. M. Başkanlığına 
Müzakere edilen kanun tasarısının aşağıda

ki şekilde tâdilini teklif ederim. 
Madde 7. — Her hangi bir tüzel kişiliğin ma

lı iken bedelsiz olarak siyasi partilerin mülkiye
tine geçirilmiş olan gayrimenkul mallar, bu tü
zel kişilik mevcutsa adına, değilse Devlet adına 
tescil edilir. Bu suretle Devlete intikal eden 
mallarla 3 ncü madde gereğince Devlete intikal 
eden malların içtimai ve kültürel maksatlara ma
tuf olarak Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek 
esaslar dairesinde kullanılır. Ancak bu madde 
ve 3 ncü madde gereğince Devlete intikal eden 
malların istimal sureti ve tahsis ciheti bir yıl 
içerisinde Hükümetçe Meclise takdim edilecek 
bir kanun ile belirtilir. 

Diyarbakır Milletvekili 
Mustafa Ekinci 

Yüksek Başkanlığa 
7. nci maddenin; ^Her hangi bir tüzel kişinin 

malı iken bedelsiz olarak siyasi partilerin mül
kiyetine geçirilmiş olan gayrimenkul mallar, 
bu tüzelkişi mevcut ise adına, değilse Devlet 
adına tescil edilir» 

Şeklinde düzeltilmesini arz ve teklif ederiz. 
Giöesun Milletvekili Giresun Milletvekili 

H. Erkmen A. Tüfekcioğlu 
t Giresun Milletvekili 

M. Şener | 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yedinci maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 
dilerim: 

Madde 7. — Her hangi bir tüzel kişinin malı 
iken : bedelsiz olarak, siyasi partilerin mülkiye
tine geçirilmiş olan gayrimenkul mallar, Devlet 
adına tescil edilir. Bu suretle Devlete geçen mal
larla 3. madde gereğince Devlete geçen malların; 
halk eğitimi, kimsesiz çocukların korunması ve 
tatil obaları ile kampları kurulmak için M. E. 
Bakanlığına bırakmaya Hükümet yetkilidir. 

Seyhan Milletvekili 
R. O. Arık 

Yüksek Başkanlığa 
7 nci madde, üzerinde cereyan eden ve he

nüz katî bir neticeye bağlanmıyan uzun. konuş
malarla da sabit olmuştur ki, bu madde iddia 
edilen vuzuhu ihtiva etmemektedir. Kanunun 
müzakeresi sırasında kendini gösteren bu te
reddütlerin tatbikatta daha geniş aksaklıklara 
sebebiyet vermesini mümkün gördüğüm için 
mezkûr maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 
teklif ediyorum. 

Madde 7. — Her hangi bir tüzel kişinin 
malı iken bedelsiz olarak siyasi partilerin mül
kiyetine geçirilmiş olan gayrimenkıüler Devlet 
adına tescil edilir. Devlete intikal eden bu 
mallarla üçüncü madde gereğince Devlete ge
çen malların tahsis* şekilleri özel bir kanunla 
tesbit olunur. 

Çanakkale Milletvekili 
Emin Kalafat 

• 
Yüksek Başkanlığa 

Teklifin 7 nci maddesinin : 
« Her hangi bir tüzel kişinin malı iken be

delsiz olarak siyasi partilerin mülkiyetine ge
çirilmiş olan gayrimenkul mallar, bu tüzel kişi 
« müstemirren mevcut ise adına ... » şeklinde 
tashih ve bir sui iltibasa mahal, bırakmamak 
üzere müstemirren kelimesinin ilâvesini arz ve 
teklif eylerim. 

Kayseri Milletvekili 
îbrahim Kirazoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 7 nci 

maddesi, kanunun 1 nci maddesinde, âmme in
tizamı düşüncesiyle konulmuş olan prensipe 
aykırıdır. îkinci fıkrası ile Anayasanın 96 nci 
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maddesine de uygun düşmiyen işbu 7 nci mad- I 
denin kanun teklifinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. ı 

Niğde Milletvekili 
Necip Bilge 

BAŞKAN — Efendim, okuduğumuz değiş
tirgelerden en aykırı teklif 7 nci maddenin ta
sarıdan çıkarılmasına dair olan Necip Bilge'-
nin teklifidir, tik defa bunu yüksek dikkati
nize arzediyorum: önergeyi dikkate alanlar ... 
Almıyanlar ... Reddedilmiştir. 

(Diyarbakır Milletvekili Mustafa Ekinci'-
nin önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Değiştirgeyi dikkate alanlar... 
Almıyanlar ... Değiştirge reddedilmiştir. 

(Giresun Milletvekili Adnan Tüfekeioğhı 
ve arkadaşlarının önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN —• Değiştirgeyi dikkate alanlar... 
Almıyanlar ... Değiştirge reddedilmiştir. ' ı 

(Seyhan Milletvekili Renizi Oğuz Arık'm 
önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Değiştirgeyi dikkate alanlar... 
Almıyanlar ... Değiştirge reddedilmiştir. 

(Çanakkale Milletvekili Emin Kalafat'm 
önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Değiştirgeyi dikkate alanlar... 
Almıyanlar ... Değiştirge reddedilmiştir. 

(Kayseri Milletvekili İbrahim Kirazoğlu'-
mın önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Değiştirgeyi dikkate alanlar... 
HAMDULLAH SUPHİ TANRTÖVER (Ma

nisa) — Takrir sahibinden bir şey sokabilir 
. miyim? . 

BAŞKAN — İçtüzüğe göre görüşmesiz oya 
konulur. 

Dikkate alanlar ... Almıyanlar ... Reddedil
miştir. 

BAŞKAN — Bir değiştirge daha geldi, 
okumaya mecburuz. 

Yüksek Başkanlığa 
7 nci maddenin son fıkrasının kaldırılmasını 

arz ve teklif -ederiz. 
Niğde Milletvekili Kütahya Milletvekili 

Necip Bilge îhsan Gür soy 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA YUNUS 
MUAMMER ALAKANT (Zonguldak) — Efen
dim, iki senelik müddeti bir seneye indiren 
Anayasa Komisyonunun bir teklifi vardır. İzah 

. 1951 O : 1 
ettik. Bu şekilde değiştirilmesini tekrar teklif 
ve rica ediyorum. 

BAŞKAN — Okunan önergeyi oyunuza ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... öner
ge reddedilmiştir. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Zongul
dak) — Anayasa Komisyonu maddesinin oya ko
nulmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN —* Efendim mevzuu müzakere 
Bütçe Komisyonunun 7 nci maddesidir, onu oya 
koymaya mecburuz. Anayasa adına siz izahat 
verdiniz. Bir yazılı teklifiniz de yoktur. (Reye 
reye sesleri) Bütçe Komsyomınun tanzim ettiği 
7 nci maddeyi yüksek tasvibinize arzediyorum: 
Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. (Alkışlar) 

MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerine gö
re eski sahipleri adlarına tescil olunacak gay-

I rimenkul malların kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar olan vergileri siyasi partilere 
aittir. 

Bu gayrimenkul mallar siyasi partiler tara-
f'iıdan 1 . VII . 1951 tarihinden evvel kiraya ve 
rilmiş ve bu kanunun meriyeti tarihinden son
raki zamanlara ait kiralar peşin alınmış ise bu 
kiraların kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
sonraki zamana ait olan miktarlarını siyasi par
tiler eski sahiplerine bir ay içinde iadeye mec
burdurlar. Bu müddet zarfında ödemedikleri 
takdirde bu bedeller üzerinden siyasi partilerin 
diğer gayrimenkullerine üç ay içerisinde kanuni 
hıpotek tesis ettirmeye gayrimenkul kayıtlan 
adlarına tashih edilen daireler ve tüzel kişiler 
mecburdurlar. 

Bu kanuna göre Devlete veya eski sahiplerine 
iadesi lâzımgelen gayrimin küllerden 1 Mart 1950 
tarihinden sonra siyasi partiler tarafından sa-
t'lmış olanların satış bedel'eri de bu hükümler 
dairesinde sahiplerine iadeye tâbi tutulur. 

FAHRİ AĞAOĞLU (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, 8 nci madde bu kanunun, kanaa
time göre, en mühim bir maddesidir, birinci 
madde kadar ehemmiyetli bir maddedir. Fakat, 
yazık ki, bu madde birinci maddenin, kabul et
tiği ruh ve mânaya muhalif bir şekilde tanzim 
edilmiş bulunmaktadır. 

Birici maddenin ruh ve mânası nedir? İsti
yoruz ki, bundan sonra bu Devlette, hiçbir ik-

I tidar partisi, Halk Partisinin yürüdüğü fena 

— 700 — 
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yoî<Ştff'yürümesin, Üevletift, milletw mâlını, pa
rasını kasbetmesin. Fakat bu madde île bir açık 
kapı*bırakıyorum. Ne gibi bir açık kapı bırakı
yoruz! Bir iMdâr partisi, Halk Partisinin yap
tığını yaparsa, bunun müeyyidesi nedir? Evve
lâ kanunu ilga edecek ondan* sonra dileğini ya
pacaktır. Bunun müeyyidesi istikbalde, iktidarı 
kaybeden partinin hesap vereceğini ve aldıkları
nı, geri vereceğini düşünmesi olacaktır. Biz bu 
madde ile ne yaptık? Bir iktidar partisi Halk 
Partisinin yaptığı gibi yaparsa ve satarsa, gay
rimenkulu kiraya verirse buttun bedeli alınmı-
yacaktır. ^ 

8 nci madde bu hali iîe kımünun ruh ve mâ
nasına muhaliftir. Onun için maddenin esası 
hakkında önerge takdim ediyorum buna göre 
ikinci fıkranın tayyını teklif" ediyorum, birinci 
fıkranın sahiplerine iadesi bu kanunla kabul 
edilen gayrimenkullerden akar alarak kullanılan 
varsa safi gelirleri ile sahiplerine verilsin bu bir. 

Bir de son fıkra hakkında zannediyorum bir 
arkadaşımız tadil teklif etti. •'• Burada bir tarih 
var, 1 Mart 1950 tarihi vardır. Bu tarihten iti
baren satılmış olanların bedellerini sahiplerine 
iade edecektir. Ondan evvel satılmış olanlar ne 
olacaktır? Partinin zimmetinde kalacaktır ki, 
bu da kanunun ruhuna muhaliftir. Bunu da ka1-
dlrmalıdır. Siyasi parti fyu. kânunla sahiplerine 
iadeye mecbur olduğu gayrimenkulleri, mevcut
sa aynen değilse sattıklarının bedelini iade et
sin. Eğer akar olarak kullanmışsa hem gayri
menkulu iade etsin hem de o akarın icarını öde
sin. Aksi takdirde bu kanun ruhunu kaybetmiş 
olur. 

ikincisi, eğer bu teklif kabul edilmezse yalnız 
târihin değiştirilmesini teklif «diyorum, o da 
l7 Temmuz 1951 tarihinin değiştirilmesini niçin 
arzu ediyorum Arkadaşlar Halk Partisi 14 Ma
yıs'tan itibaren mütemadiyen bizi oyalarken el 
altından birçok işler yaptı! Elindeki gayrimen
kulleri, akar halinde olmıyaiüarı dahi kendî 
adamlarına partinin kâtiplerine, idare heyeti 
âialarına kiraya verdi, üç seneliğine beş seneli
ğe, ve tapuya tescil ettirdi. Bu gibi suiistimal
leri önlemek için 1 Temmuz 1951 tarihi yerine 
14 * #tayıs 1950 tarihini muteber tutmak lâzım
dır. Bu maddenin en mühim tarafı birinci tekli-
fimdir. O kabul edilmezse bu teklifimi arzedi-
yoruın. 

BAŞKAN — Rıfat Slvişoğlu. 
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RİFAT SÎVÎŞOĞLU (Zonguldak) — Aziz 

arkadaşlarım, bendeniz de bu 8. maddenin sonu
na şöyle bir fıkra eklenmesini teklif ediyorum. 

«Bu kanuna göre Devlete iadesi lâzımgelen gay
rimenkullerden siyasi partilerin yazılı mukavele
ye müsteniden kiraya verip aldıkları veya al
mayı ihmal ettikleri geçmiş beş yıllık icar be
delleri mezkûr mukavelelere göre tesbit ve Tah
sili Emval Kanununa göre tahsil olunur. Bu ka
bil binaların bu yerlere ait vergileri siyasi par
tilere yükletilmez.» 

Bu teklifimin esbabı mucibesini arzediyorum. 
Muhterem arkadaşlarım, înöiü ile Barutçu 

ahirette bana komşu olurlarsa, yer yüzüne ine
cek olan ruhum onların ruhlarını da davet edip 
50 sene sonra yazılacak demokrasi tarihinin, 
hangi tarafın yüzünü ağarttığını ve hangi tara
fın yüzünü kararttığını onlara gösterecektir. 
Ve ağaran yüz muhakkak bizimkidir. 

Muhterem arkadaşlar, acele işe şeytan karı
şır derler. Daha ilk günlerde ele almak istedi
ğimiz bu Halkevleri mevzuunuı? karşısına filha
kika bu şeytan, muhalefet partisinin tesis kılı
ğına bürünerek çıkmış ve işi bu vakte kadar 
sürüncemede bıraktırmıştır. Bâzı işler vardır-
ki; geç olur, fakat temiz olur. Bu iş hem geç ol
du, hem de ne inkâr edeyim, temiz olmadı. Şa
yanı şükür ve mahmedet ki bu teklifi getiren 
muhterem arkadaşlarımız bu işi çok daha geç 
kalmaktan kurtarmış oldular. 

Takdir buyurursunuz ki, fer'in asla 
tabiiyeti kabili inkâr değildir. Asıl olan 
binaların, iktisabı, gayrikanuni ve gayri-
hukuki olunca ve btfnlarm Devlete iadesi 
cihetine gidilince bu asıldan mütefer*ri bâzı hak
lar vardır ki bunların da iadesi icabeder. Me
selâ: Kira bedelleri bu asıldan ınüteferri haklar 
eümlesindendir. Biz bu kanunla aslını alıyoruz, 
ter'ini bırakıyoruz. Daha açıkçası, anasını alı
yoruz, • danasını onlara bırakıyoruz. Bu doğru 
değildir. Zira bıraktığımız dana anası kadar 
haizi kıymettir. Bâzı mahallerdeki binaların se
neliği otuz bin liraya kadar kiraya verilmiş ve 
kira bedelleri siyasi partiler tarafından alınmış
tır. Kanunda bu cihet meskût geçilmiştir. Bu 
ıneskûtiyet hiç şüphesiz; * «yine gafil avladık, 
bunca kiralar olsun yanımıza kâr kaldı, buna 
dair kanuna bir hüküm vaz'edemediler.» Diye 
nıuHblefet partisinin hem sevinçle karışık istihza-

[ sim mucip olacak ve hem de tenkidi davet edecek,-
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tir. Yine tamamlanmış olduğu iddia edilmemek
le beraber bendeniz «el ihsanü bittemam» diye
rek, bu hususta sekizinci maddeye şöyle bir fık
ra ilâvesini teklif ediyorum. Teklifimi okudum, 
Başkanlık Divanına da sunuyorum. Bunun 
kabulünü rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 5 yıl geriye doğru 
gitmekteki maksadım, malûmu celilinizdir ki; 
çok partili sisteme girmemiz 5 yıl evvel olmuş
tur. Ve bunun tesbiti de; teklifimde tahriri mu
kaveleye müsteniden kiraya verilmiş olanları 
kastettiğime göre, gayet kolaydır. 

Bunun kabulünü rica ediyorum. 
BAŞKAN — Mehmet Daim Süalp, usul hak

kında. 
MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Muh

terem arkadaşlar, Fahri Ağaoğlu arkadaşımız 
8 nci maddenin ehemmiyeti üzerinde durdular 
ve bu maddenin 1 nci madde kadar ehemmiyetli 
olduğunu, kanun teklifinin ruhunu teşkil etti
ğini tebarüz ettirdiler ve gayet haklı olarak bâ
zı değiştirgeler, tadil tekliflerinde bulundular. 
Bendeniz onların bu görüş ve kanaatlerine işti
rak ediyorum. Bu itibarla sadece bu madde için 
içtüzüğün 108 nci maddesinin tatbikim Yüksek 
Başkanlıktan rica ediyorum ve bu husus için de 
bir önerge veriyorum. Yani bu maddenin fıkra 
fıkra müzakeresinin oya konulmasını rica ederim. 
Çünkü haklı olarak bâzı fıkralar tadile uğrıya-
c aktır. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Efendim; müsaade buyurursanız ben, Fahri 
Ağaoğlu arkadaşımın noktai nazarına ve önerge
sine muhalif bulunuyorum. O noktaya işaret 
etmek isterim : 

Malûmu âlileri vatandaşlar tapu kayıtlarına 
itimat etmek mecburiyetindedirler. Siyasi par
tiler namlarına tapu dairelerinde kayıtlı iken bu 
kayda itimat etmeyip, üçüncü şahısların ikti
sap etmiş oldukları bu gayrimenkulleri muteber 
saymak lâzımdır. Çünkü Medeni Kanunumuzun 
931 nci maddesi bu yolda hüsnüniyet gösteren 
üçüncü şahısları daima himaye görür ve kanu
nun prensipleri başında gelir. (Hüsnüniyet yok
tur sesleri). Efendim suiniyet ve hüsnüniyeti 
iki bakımdan mütalâa etmek icabeder. Halk 
Partisinin Devlet mallarını suiistimal ettiğini 
kabul ediyoruz. Hüsnüniyet asla mevzuubahis 
değildir. Fakat bir gayrimenkul Halk Parfisi 
namına tapu siciline tescil edildikten sonra bu 
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tapu siciline müsteniden hüsnüniyetli üçüncü 
bir şajhıs bunu iktisap etmişse bu iktisap mute
berdir, buna dokunulamaz, meğer ki üçüncü 
şahsın bunu suiniyetle yapmış olduğu ispat edi
le. Bu ispat edilmedikçe, üçüncü şahısların ik
tisapları gayrimuteber addedilemez ve böyle 
bir kanun hükmünü koymamak lâzımgelir. Yal
nız burada yapılacak bir şey var; 14 Mayısa ka
dar gidebiliriz. 14 Mayıstan sonra Halk Par
tisi, teşkilâtına yer yer emirler vermiştir: De 
mokrat Parti ekseriyetinin bir kanun çıkartarak 
mallarımızı elimizden alması ihtimali mevcuttur, 
bunun başlıca izale yolunu aramak mecburiye
tindeyiz, demiştir. Konya'da, Çorum'da ve baş
ka bâzı vilâyetlerde kira ve satışlar yapılmıştır. 
14 Mayıstan sonrasını bu kanun içinde mütalâa 
etmek lâzımdır. Çünkü o tarihten sonra yapı
lan hareketler suiniyete müstenit olarak kabul 
edilebilir. 

BAŞKAN — Emrullah Nutku. 
EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muh

terem arkadaşlar, ben Abdürrahman Fahri Ağa
oğlu arkadaşımızın konuşmasından sonra söz al
maya mecbur oldum. Abdürrahman Fahri Ağa
oğlu arkadaşımız 1 Temmuz 1951 tarihinin 14 
Mayıs 1950 ye almmasmi teklif ediyorlar. Hal
buki madde dikkatle okunacak olursa 1 Temmuz 
1951 tarihinden evvel kiraya verilenler deniyor. 
Yani Fahri Beyin teklifiyle 14 Mayıs 1950 ile 1 
Temmuz 1951 arasında kiralanmış olan gayrimen* 
küllerin kira bedelini istememek mevkiins düşe
riz. Ben bu maddeden böyb anlıyorum. Bu gay-
rimenkuller siyasi partiler tarafından 1 Temmuz 
1951 tarihinden evvel kiraya verilmiş ve bu ka
nunun meriyet tarihinden sonraki zamanlara ait 
kiralar peşin alınmışsa, bu kiraların kanunun 
yürürlüğe girdiği zamana ait olan miktarlarını, 
siyasi partiler, eski sahiplerine bir ay içinde 
iadeye mecburdurlar. 

Şimdi Fahri Beyin teklifinde 14 Mayıstan 
evvel kiraya verilmiş olanın kirasının iadesi 
mevzuubahis olacaktır. Halbuki biz 1 Temmuz 
1951 den evvel kiraya verilmiş olanlardan kira 
istiyoruz. Bu itibarla bu teklif doğru olmasa ge
rektir. 

ikincisi; satılmış olan gayrimenkullerin satış
larının iptali hakkındaki taleptir. Umumi hü
kümlerimiz ve hakkaniyet kaidelerine bu uymaz. 
Çünkü arkadaşlar, hakikaten 3 ncü şahısların 
hüsnüniyetle iktisap ettiği malların satışlarını 
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iptai1?etmek hukuk prensibini adalet prensibini 
rencide eder. Ama bunların hüsnüniyetten âri 
olduğu yani suiniyetle almdığı tarih olan 1 Mart
tan sonra satinalınmiş olanlarının bedellerinin 
iadesi kabul edildiğine göre maddenin metni çok 
iyidir. Ben bu madde* üzerinde fazla durulmama-
sını ve kabul edilmesini tekKf ediyorum. 

BAŞKAN — Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇŞLÎKBAŞ (Burdur) — Aziz arka

daşlarım, bugünde bu madde dolayısiyle söz al
mak mecburiyetinde kaldığımdan dolayı affınızı 
rica edeceğim. '* 

Hakikaten frenden evvel konuşan Emrullah 
Nutku arkadaşının gayet güzel tahlil ettiği veç
hile madde, muhfilif^mevzulan gayet iyi bir şe
kilde tesbit etmiştir. Bunun son fıkrasına itiraz 
eden arkadaşlar, 1 Mart 1950 tarihini bilhassa 
ele alarak bunu, alâkadar siyasi partinin duru
mu dolayısiyle biraz da geri götürmek lüzumu
nu ileri sürdüler. Bu 1 Mart 1950 tarihi bilhas
sa-umumi seçimlerden evvel gayrimenkullerin 
satılması ve seçimler için para tedarik edilme
si gibi kötü bir niyet varsa bu niyeti nazarı iti
bara alarak bu hüküm sevkedilmiştir. Bunu da
nada ağırlaştırmak diğer maddelerden kanun 
küj-halinde mütalâa edildiği takdirde, bizi mak
sadımızdan çok uzağa götürecektir.. Filhakika 
dün kabul buyurduğunuz maddelerde, kaynağı 
ne olursa olsun, her hangi bir gayrimenkul 
Halkevi olarak kullanılıyorsa veya kısmen 
Halkevi ve kısmen de Halk Partisi olarak kul
lanıyorsa bunun inşası için toplanmış olan pa
raların kaynağına bakmaksızın bu binalar Ha
zine ıramına tescil edilmektedir. Bu itibarla 
muhtelif maddelerin istihdaf ettiği esasları bir
birini takas eder şekilde mütalâa etmek, her 
maddeyi müstakillen mütalâa etmemek lâzımge-
lir. Bu hususu bilhassa tavziha muhtaç görüyo
rum. Bu maçlde bütün diğer maddelerin hüküm
leri nazarı itibara alınarak sevkedildiği için ay
nen kabulünü bendeniz de rica edeceğim. 

BAŞKAN — Ahmet Gürkân.. (Yok sesleri) 
Madde hakkında başka söz istiyen var mı? 

ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU (Kon
ya) — Arkadaşlar, benim fikirlerimi Hüseyin 
Ortakcıoğlu ve Emrullah Nutku arkadaşlarımız 
yanlış anlamamış olsalardı söz almıyacaktım. 
Tapu kaydına hüsnü niyetle istinat eden bir ik
tisabı muteber saymıyalım diye bir şey söyleme
dim. Ancak dedim ki Halk Partisi gayrimeşru 
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yollarla elde ettiği mallardan sattıkları varda 
bunların bedellerini iade etsin dediijrı; 'alanların 
haklarını tanımıyalım demedim. Nitekim bu 
teklifte 1 Mart 1950 tarihinden itibaren satılmış 
olanlar varsa bunların bedelleri mal sahiplerine 
iade edilir, diyor. 1 Mart 1950 tarihinden itiba
ren diye takyit etmekle istikbale fena bir yol 
göstermiş oluruz. 

Sonra, Halk Partisi, Fethi Çelikbaş arkada
şımızın dediği gibi, yalnız seçim, bilmem ne en
dişesi ile 1 Marttan sonra suiniyetle satmış de
ğil, Demokrat Parti kurulduktan sonra suini
yetle elinden birçok mallan çıkarmış ve sat
mıştır. 

İkinci yanlış anlaşılan nokta, kiraya taallûk 
eden kısımdır. Kira hakkında benim teklifim şu 
idi, sekizinci maddenin birinci fıkrasını okuya
cağım, kendi teklifimi okuyacağım: 

«Bu kanun hükümlerine göre eski sahipleri 
adlarına tescil olunacak gayrimenkul mallardan 
akaar olarak kullanılmış olanlardan-siyasi par
tilerce elde edilen safi gelirler de mal sahipleri
ne iade olunur. 

Akaar olmıyan gayrimenkullerin, kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan vergileri 
siyasi partilere aittir.> 

Arkadaşlar, bir kere düşünelim, aslını gasp 
diye kabul ediyoruz, bunun aslı kadar kıymetli 
olan gelirlerini kendilerine bırakıyoruz. 

Meselâ Konya Belediyesinin 50-60 bin lira 
eden sinemasını 1939 da Halk Partisi, belediye 
meclisini fesih tehdidiyle aldı, bedelini beledi
ye beş yüz veya bin lira olarak ödemiştir. Bu
gün senede 7.500 -.8.000 lira gelir getiren bu bi
nanın 70 - 80 bin liralık gelirini Halk Partisine 
bırakmak doğru olur mu? 

Bu maddedeki para meselesi Devlet Bütçe
sinden Halkevleri için alınıp zimmete geçen ve
ya tahsisatı mestureden alınan paralar gibi de
ğildir. Bu ayrı bir mevzu olabilir. Kira mese
lesi ile gayrimenkul satılmışsa bedelleri tama
men maddenin içindedir. Emrullah Nutku arka
daşımızın anlattığı meseleye gelince: 

1 Temmuz 1951 tarihinden evvel kiraya ve
rilmiş ve sonraki zamanlar için kirası peşin a-
lınmışsa bunun mânası ne demektir? Bu o ka
dar mühim olmadığı için üzerinde durmıyaca-
ğım. Yani 1 Temmuz 1951 tarihinden evvel ve
rilmiş, bunda Emrullah Nutku arkadaşımızın, 
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fikrine ben de i§tirak edebilirim. Buna ait tak
ririmi ged alıyorum. Fakat birinci kısımla son 
kısım, ki tbrahim Kirazoğlu'nun teklifidir, eski 
sahiplerine iadesi lâzımgelen gayrimenkuller si
yasi partiler tarafından satılmışsa satış, bedelle
ri bu hükümler dairesinde sahiplerine iade edi
lir, teklifidir. Yani mevcut olanlar aynen, mev
cut olmıyan bedelen iade edilir, hükmünün ka
bul edilmesi lâzımdır. Binaenaleyh bunun kabu
lü ile bir hak ihlâl edilmiş olmuyor. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı (Yok 
sesleri). 

Buyurun komisyon sözcüsü. 
SÖZCÜ BEHZAT BÎLGÎN (îzmir) — 

Sayın arkadaşlarım Fethi Çelikbaş arkadaşımı
zın izahatına ilâve edeceğim birkaç nokta ola
caktır. Fahri Ağaoğlu arkadaşımız bu mallardan 
satılmış olanların bedellerinin, kiraya verilmiş 
olanların icarlarının geri alınmasını istiyor. Bü
tün müzakerelerde tezahür etmiş olduğu veçhile, 
biz bu kanunla Halk Partisinin bütün gayrimeş-
ru tasarruflarının iadesini temin ettiğimiz iddi
asında değiliz. Bunun dışmda olarak birçok gay-
rimeşru fiiller olduğu gibi kalmaktadır ve biz-
zarure kalacaktır. Bu kanunun prensibi, Halk 
Partisinin uhdei tasarrufunda bulunan gayri-
menkulleri eski sahiplerine veya üçüncü şahıs
lara, hiçbir zarar vermeksizin, iade etmesini te
minden ibarettir. Binaenaleyh geçmiş zamanlara 
ait kiralar veyahut satılmış mal bedelleri bu ka
nunun şümulü dışında kalmaktadır. 

Arkadaşımız; tarihlere de itiraz ettiler. Me
selâ 1 Temmuz 1951 tarihi nereden çıkıyor Bu 
tarih bu kanun tasarısının, bu kanun teklifinin 
yapilmiş olduğu tarihtir ki; bundan sonraki ki
raların tahsilinde Halk Partisi hesabında bir 
suiniyet olacağı aşikârdır. Onun için 1 Temmuz 
1951. tarihinden evvel kiraya verilmiş ve bu ka
nunun meriyeti tarihinden sonraki zamanlara 
ait kiralar peşin alınmış ise, bu kiraların kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten bir ay içinde ia
deye mecburdurlar. diyoruz. 

Bunun diğer bir sebebi şudur: Yeni malik 
kirayı feshetmek ve kiracıyı çıkarmak salâhiye
tini haiz bulunmaktahr. Biz, Hazineyi vatandaş
larla karşı karşıya bulundurmak istemediğimiz 
için bu kaydı kanuna koymuş bulunuyoruz. Yi
ne Rifat Sivişüğlu arkadaşımızın, 5 yıllık kira 
bedellerinin geri alınması hakkındaki teklifine 
komisyon adına iştirak edemiyeeeğimizi sarih 
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olarak beyan ederim. Çünkü böyle bir Jftuhase-
beye gitmek lâzım gelirse bunun hududu bulun
maz. Böyle bir istirdadın da mesnedi olmaz. Ya-

I ni bu kanun çerçevesi dahilinde arzetmek isti
yorum. 

Çelikbaş arkadaşımın da izah ettiği gibi, bu 
gibi kaybedilmiş olan, Halk Partisinin yedi in
tifamda kalmış olan- kira bedellerine ve saireye 
mukabil kabul etmek lâzımgelir &, Halkevleri, 
ne suretle inşa edilmiş olursa olsun, menşeleri 
ne olursa olsun, g«ri alındığına göre bu bahiste 
de belki kendi kaynaklarından kendilerine geç
miş olan bâzı miktarlar Hazineye intikal edecek
tir ve bir nevi takas vaziyeti de mevcuttur. 

Sonra sayın Ortakcıoğlu, 14,Mayıs'a kadar 
geri dönmek hususundaki takririnde zannederim 
ısrar etmezler. Çünki 1 Temmuz 1951 tarihinden 
evvel kiraya verilmiş ve «bu kanunun meriye
tinden sonra» dediğimize göre zaten 14 Mayıs
tan evvelkiler bunun şümulüne girmektedir. Bu 
madde vuzuh ile vaziyeti tesbit etmiş olduğun
dan aynen kabulünü ve önergelerin nazarı itiba-
re alınmamasını rica ederim. 

BAŞKAN — Çelikbaş. 
FETHÎ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

Ağuoğlu arkadaşımın bir sorusu cevapsız kaldı, 
onun için arzı eevap etmek istiyorum. 

I Safi kiralar mevzuu tatbikatta kolaylıkla 
tesbit edilebilecek bir mesele değildir. Tamirat 

I veya sair şekillerle yapılan masrafları tesbit 
I edif> tenzil ettikten sonra geri kalanı safi kira 
I diye istemek tatbikatta büyük müşkülâtı mu-
I cip olacaktır. Bu bakımdan amelî değildir. 

Bu madde, diğer taraftan, hiçbir surette ki-
I racilarla lehine tescil yapılan tüzelkişi, özel-
I idare veya devleti karşı karşıya getirmemek 
I maksadına matuftur. Aksi takdirde Devletin ve-
I ya belediyenin kiracıları dedirgin etmesi, onları 
I rahatsız etmesi ihtimali vardır ki, bu da kanu-
I nun umumi prensibine katiyen mutabık düşmi-
I yecektir. Mümkün olduğu kadar az bir huzur-
I süzluk tevlit ederek işi sureti katiyede kesip at-
I mak maksadına matuftur. 

Bu itibarla tadil teklifi amelî bir şey değil
dir". Nihayet Ağaoğlu arkadaşımız son fıkra üze-

I rinde konuşurken bendenizin arzettiğim bir nok
taya temas etmediler. Siyasi bir parti kendi kay-

I naklarmdan her hangi bir gayrimenkulu inşa 
I eder ve bunu Halkevi olarak kullanırsa bu, Hazi-
I neye intikal eder ve onun kendi kaynakîarın-
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dan yaptırdığı bu gayrimenkul mûkanfimde ona 
elbette bâzı'menfaatler tanımak bir hak vt ne-
safej ^abıdır. Bw itifearla üçüncü fıkrada ben-
denizin ckaıin sormuş olduğum suale, sözcü ar-
kauiaçnw«L gşjretvazıh bir «cevap verdiler. Bu 
iza&ata A&aoğlu arkadaşımız cevap arzetmedi-
ler. Bütün bm sebeplerle madde, fıkralariyle ve 
diğer maddelerle birlikte mütalâa edildiği tak
dirde ihtiyaca en iyi eevap verecek bir hükmü 
ihtiva etmektedir. Aynen kabul edilmesi, tekli-
ün flmmmi sistemi bakımından, faydalı olacak 
tır. Bundan hiç kimse mutazarrır olduğunu id
dia etmiyecek|iir.. 

Takdir yüksek heyetinizindir. 
AHMET (İÜEKAN (Tokad) — Muhterem 

arkadaşlar, gayet dikkatli davranmamız lâzım
dır çünkü iğne burnu kadar bir delik bulurlarsa 
oradan şimendifer geçirirler Halk Partililer. 

Şu maddede kira mukavelelerine ait bir ta
rih var: 1 .-VII . 1951. Bu tarihten evvel, yani 
14 Mayıstan spora bu tarih* kadar yapılan mu
kaveleler muteber sayılıyor, yabaız yedinci ayın 
birinci gününden sonraki mukaveleler muteber 
addedilmiyor.'Biz mademki kanuna bir hüküm 
koyarak geriye gidiyoruz, bir sene geriye gide
lim. Dün Halil özyörük arkadaşımızı dinlediniz, 
14 Mayıstan sonra Çankaya Maki binayı Anka
ra Belediyesi 99 sene kiraya vermeye teşebbüs 
etmiş. Buna benzer şeyler memleketin muhtelif 
yerlerinde olmuştur. Binaenaleyh bütün bu 
mahzurları önlemek için, istirham ediyorum, 
1 ! VII . 1951 tarihini 14 . V . 1950 olarak de
ğiştirelim. Bupu teklif «diyorum, takdir yine 
yüksek heyetinizindir. 

BAŞKAN — Değiştirgeleri okutuyorum: 

Yüksek" Başkanlığa 
8 nci maddenin son fıkrasının ufak bir ta

dille aşağıdaki şekilde kabulünü arz ve rica 
ederim. 

Kayseri Milletvekili 
* İbrahim Kirazoğlu 

Bu kanuna göre Devlete veya eski sahiple
rine iadesi lâzımgelen gayrimenkullerden siya
si partiler tarafından satılmış olanların satış 
bedelelri de bu hükümler dairesinde sahipleri
ne iadeye tâbi tutulur. 

Yüksek Başkanlığa 
Sekizinci maddenin birinci fıkrasının aşa

ğıdaki şekiide Mabulünü ve ikinci fıkranın tay-
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I ytei arz ve teklif eylerim. 

« Bu kanun hükümlerine göre efeki sahip* 
teri adiaraıa teaeH olraitteak gtyrîmeftkul mal* 
lardan akaar olarak kullanılmış ola-nlflp*dan si' 
yasi partilerce eMe edilen safi -gelMer tle mal 
sahiplerine iade ofomttr. 

Akaar olmrysn gayrânenkullerin kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan vergileri 
siyasi partilere aittir ». 

Konya Milletvekili 
. -F. Afaoğlu 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
8 nci maddede yazılı olan 1 . VH . 1951 ta

rihi yerine 14 Mayıs 1950 olarak tadil edilme
sini arz ve teklif ederiz. 
Tokad Milletvekili Kütahya Milletvekili 

Ahmed Gürkarı Ahmet Gürsoy 
Kütahya Milletvekili 

Ahmet Kavuncu 

Yüksek Başkanlığa 
8 nci maddenin son fıkrasındaki (1 M*r,t 

1950 tarihinden sonra) kaydının <1 Ocak 1946 
tarihinden* sonra) olarak kabulünü teklif ede
rim. 

Niğde Milletvekili 
Fahri Köşker oğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı seki

zinci maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın da 
ilâvesini teklif ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Rifat Sivişoğlu 

Bu kanuna göre Devlete iadesi lâzımgelen 
gayrimenkullerden, siyasi partilerin yazılı mu
kaveleye müsteniden kiraya verip aldıkları ve
ya almayı ihmal ettikleri geçmiş beş yıllık kira 
bedelleri mezkûr mukavelelere göre tesbit ve 
Tahsili Emval Kanununa tevfikan tahsil olu
nur. Bu kabîl binaların İm yıllara ait vergi
leri siyasi partilere yükletilmez. 

BAŞKAN — önergeleri ayrı* ayrı d&fcaür 
«fere arzedeeeğiz. 

(İbrahim Kirazoğlu 'nun- değiştirgesi tekrar 
^kundtı^. 

BALKAN — Dikkate alaelar ... Amuyta-
lar ... Değiştirge rededitarişt». 

I (Fahri Ağaoğlu'nun değiştirgesi tekrar 
okundu). 
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BAŞKAN — Dikkate alanlar ... Almıyan-

lar ... Değiştirge rededilmiştir. 
(Ahmet Gürsoy ye arkadaşlarının değiştir

gesi j^krar okundu). 
AKÜMET GÜRKAN (Tokad) — 1 Temmuz 

1951 yazılmıştır, 1950 olarak tashih ediyoruz. 
BAŞKAN — Dikkate alanlar ... Aksini ilti

zam edenler ... (Anlaşılmadı sesleri) Müsaade 
buyurun. Esasen hangi tarihi tadil ettikleri 
belli olmadığı için onu tesbit edelim, ondan 
sonra oyunuza arzedelim. 1951 yılını 1950 ola
rak düzeltiyorsunuz o halde önergeyi bu şekil
de yeniden okuyoruz efendim. 

(Değiştirge yeniden okundu) 
BAŞKAN — Dikkate alanlar... Aksini ilti

zam buyuranlar... Değiştirge reddedilmiştir. 
(Fahri Köşkeroğlu'nun önergesi tekrar 

okundu). 
BAŞKAN — Dikkate alanlar... Almıyan-

lar... Dikkate alınmamıştır efendim'. 
(Rifat Sivişoğlu'nun önergesi tekrar okun

du.) 
BAŞKAN — Dikkate alanlar lütfen işaret 

versinler... Almıyanlar... reddedilmiştir. 
Sekizinci maddeyi oyunuza arzediyorum. 

Kabul edenler... Btmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 9. — Tashihen tescilleri yapılan 
gayrimenkuller üzerinde üçüncü şahısların 
alacaklarından dolayı konulmuş olan haciz ve 
ipotekler hükmü mahfuzdur. 

Ancak gayrimenkul kayıtları adlarına tas
hih edilmiş olanlar siyasi partilerden vâdesi 
gelmiş veya gelmemiş bulunsun, üçüncü şahıs
lara olan borçların bir ay içinde ödenmesini 
veya başka bir teminat göstererek haciz ve 
ipotek kayıtlarının naklini yazı ile talep eder
ler. 

Siyasi partiler bir ay içerisinde bu talebi 
yerine getirmedikleri takdirde gayrimenkulu 
geri almış olan daire, müessese ve tüzel kişiler, 
üçüncü şahsın haciz veya, rehinli alacağını de-
ruhde ederek onun yerine kaim olurlar ve bor
cun ödenmesini beklemeksizin haciz veye re
hinli alacak miktarında siyasi' partilerin mal
larını haciz veya gayrimenkulleri üzerinde ka
nuni ipotek tesis ettirirler. 

BAŞKAN— Madde hakkında söz istiyen 
vfcr mı? 
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ÇÜSEYÎN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 

Bu maddenin birinci fıkrasına sadece bir tarih. 
eklenmesini teklif ediyorum. Sebebi ^udur ; 
Bu kanun burada, müzakere edilirken, bir mala 
haciz veya 50 -100 bin liralık bir ipotek kon
duğu takdirde üçüncü şahıs sı |atiyU. bunların 
da hakkı mahfuz tutulacaktır. Yani suiniyeti 
önlemiş olmak için bu maddenin birinci fık
rasına, yukarda kabul ettiğimiz gibi, 1 Tem
muz 1951 tarihinden evvel konmuş olan haciz 
ve ipotekler mahfuzdur demek lâzımdır. Bunun 
kabulünde fayda vardır. 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Arka
daşlar, 3 ncü şahısların suiniyetle bu mallar üze
rine, bu gayrimenkuller üzerine ipotek tesis et
tiklerini farzetsek bunu tarih değiştirmekle ön
lemeye mahal yoktur. Borç aynen bakidir. Eski 
sahipleri haciz yoliyle bunu esasen tahsil edecek
lerdir. Binaenaleyh üçüncü şahısların müdahale
si gibi bir sebeple kanun maddesindeki tarihi 
değiştirmek doğru değildir. Bunun için maddenin 
aynen kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Değiştirgeyi okuyoruz. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Müzakere edilmekte olan kanun tasarısının 

9. ncu maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Çorum Milletvekili 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

Teklif : 
Madde 9. — Tashihen tescilleri yapılan gay

rimenkuller üzerinde üçüncü şahısların alacak
larından dolayı 1 . VI I . 1951 tarihinden evvel 
konulmuş olan haciz ve ipotekler hükmü mahfuz
dur. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi oyunuza arzedi-
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul olun
muştur. 

MADDE 10. — Bu kanunla iadeye tâbi tu
tulan gayrimenkulleri kısmen veya tamamen iş
gal eden siyasi partiler bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren üç ay zarfında bunları 
tahliye ve teslime mecburdurlar. 

Bu mecburiyet yerine getirilmediği takdirde 
mahalin en büyük idare âmiri tarafından gayri
menkul bir hafta zarfında tahliye ettirilir. 

1 . VII . 1951 tarihinden sonra yapılmış kira 
mukaveleleri ve sair anlaşmalar, tapuya şerhedil-
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miş olsun veya olmasın, yeni malike karşı hüküm
süz olup bu gayrimenkuller hakkında dani yu-
karıki fıkralar hükmü uygulanır. 

Ancak kiracıların kira bedelleri sebebiyle si
yasi partiler aleyhine dâva açmak hakkı mahfuz
dur. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Arka
daşlar, bu maddenin birinci fıkrasına konulmuş 
olan 3 aylık müddetin, diğer komisyonlardan geç
miş vo kabul edilmiş olduğu gibi, bir ay olarak 
tesbiti maslahata daha uygundur. (Alkışlar) Za-

tten bu maksatla verilmiş önergeler de vardır. 
Binaenaleyh, 3 aylık müddetin bir ay olarak tes-
bitini rica ediyorum. 

MUZAFFER ÖNAL (Tokad) — Efendim, 
kabul buyıırulan 3 ncü maddede tescilden sonra 
ilgililere ihbar müddeti vardır. Bu 10 ncu mad 
de ise, kanun yürürlüğe girdikten sonra üç ay 
zarfında tahliyeye mecbur tutuluyor. 

Şimdi 3 ncü maddede il, ilce idare kuru İlan. 
bu gayrimenkulieri tesbit edecek, tapuy ı tescil 
edilecek, ondan sonra ilgililere ihbar edilecektir. 
Bu müddetin, teslim, tahliye mar-tıkan, kanunen 
ihbar müddetinden sonra başlaması lâzımdır. Bu 
hesaba göre, komisyonun kabul ettiği üç aylık 
müddet çok fazladır, çünkü bu tesbit, ihbar ve 
tescil asgari 15 gün,- bir ay devam edecektir, 
bir ay da ondan sonra devam edecektir. Benim 
verdiğim önerge bu müddetin bir aya indirilme
sini istiyor, bu haliyle iki üç ayı bulacaktır. 

•Önergemle teklifini yaptığım şey; bu kanunla 
iadeye tâbi tutulan gayrimenkulu kısmen veya 
tamamen işgal eden bir siyasi parti o mülkü bir 
ay zarfında tahliye ve teslime mecburdur. 

BAŞKAN — Hikmet ölçmen, buyurun. 
HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Efendim, 

bu onuncu maddenin son fıkrasında «1 .7 .1951 
•tarihinden sonra yapılmış kira mukaveleleri ve 
sair anlaşmalar, tapuya şerlıedilmiş olsun veya 
olmasın; yeni malike karşı hükümsüz olup» de
niliyor. 

. Şimdi ben bu tarihin 14 Mayıs 1950 olarak 
değiştirilmesini teklif ediyorum. Zira bundan 
sonra kiraya verilmiş şeyler vardır, meselâ bu 
tarihten sonra Konya Halkevini'kiraya vermiş
lerdir, sinema olarak kullanılıyor. 

Çok rica.ederim, bunun üzerinde çok hassas 
olateı. Zannedersem arkadaşımız bu hususa da
ir bir önerge verecektir, kabulünü rica ederim. 

.1951 Ö : İ 
Bunu kabul etmiyecek olursak, birçok ihtilâflara 
düşeceğiz ve birçok halkevlerini alamamak duru
munda kalacağız. 

BAŞKAN — Mustafa Zeren. 
MUSTAFA ZEREN (Eıwrum) — Arkadaş

lar benim mâruzâtım 10 ncu maddenin 1 nei fık
rasına mütedairdir. Birinci maddeye dikkat Du
yurulacak olursa: «Genel, katma, ve özel bütçeli 
dairelerle belediyeler, köyler ve İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ve müesseseleri ile sermayesinin ya
rısından fazlası Devlet veya âmme hükmi şahıs
ları tarafından temin edilen müesseseler ve umu
mi menfaatlere hadim dernekler hiçbir suretle 
siyasi partilere bedelsiz menkul ve gayrimenkul 
malı terk ve teberru veya bu malların intifamı 
bedelsiz olarak tahsis eyleyemezler.» diyor. 

Bir malı. Halk Partisine, Halkevine teberru 
etmiştir veya bu malların intifamı fyedelsiz ola
rak tahsis etmiştir. Şu halde bizim tahliye iste
yeceğimiz haller, terk, teberru ve tahsise ait olan 
vaziyetlerdir. O halde fuzuli işgaller vardır. 
Arkadaşlar, biliyorsunuz, bugün yanımızda olan 
'binayı, Halk Partisi Genel Merkezinin bulundu
ğu binayı, şüyulamdırmak suretiyle Halk Partisi 
kendi elinde'tutuyor. Bunun tahliyesi ne şekil 
de olacaktır? ' , 

İkincisi, biliyorsunuz, yine mescitlerde, cami
lerde müezzine, imama tahsis edilmiş olan oda 
lar vardır. Bunlar da, Halk Partisinin levhala
rı üzerine asılmak suretiyle bir ocak merkezi ha
lindedir. Bunlar ne şekilde tahliye edilecektir? 

Kanaatimce buna dair kanunda, maddede, bir 
hüküm yoktur. Onun için bir önerge takdim 
ediyorum. Bu önerge bu kısmı da ihtiva etmek
tedir. Dikkatlerinize arzediyorum, bunlar hariç 
kalmasın arkadaşlar. Bunları da bir hükme bağ
lıyalım. 

Mâruzâtım bu noktaya dairdir. 
BAŞKAN — Ahmet Başıbüyü'k. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlarım, onuncu maddenin birinci 
fıkrası (Bu kanunla iadeye tâbi tutulan gayri
menkulieri kısmen veya tamamen işgal eden si
yasi partiler bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren üç ay zarfında bunları tahliye 
ve teslime mecburdurlar) demektedir. 

Kanun bugün bitmek üzeredir. Bir ay içinde, 
yani yürürlüğe girdiği, tarihten itibaren bir ay 
içinde bunları tahliye ettiğimiz takdirde 16 Ey-
lûk- tesadüf eder" ki tam seçimle tahliye aynı 
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zamana tesadüf etmiş olacaktır. Bu noktayı dü
şünmek mecburiyetindeyiz. Birçok bitaraf va
tandaşlar bunun mahiyetini kavrıyamıyacaktır-
lar. Bir iltibasa meydan verecektir. Seçimlerde 
menfi tesiri olacaktır. Bu itibarla bunun üç ay 
olarak kalmasına taraftarım. 

BAŞKAN — Ali Fahri işeri. 
ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Muhterem 

arkadaşlar, bunun uzaması bizim zararımızadır. 
Hükümetin de zararmadır tabiî. Seçimlerde bi
lâkis biz kazanırız, kaybetmeyiz arkadaşlar. 
(Gürültüler, seçimi karıştırma sesleri, sıra ka
paklan gürültüleri) 

BAŞKAN — Rica ederim efendim müsaade 
buyurun. 

ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Devamla) — Arkadaş
lar, 3 ay frıüddet çoktur. Bir ay, hattâ 15 gün 
olabilir. Zeytinlikler var, bağ ve bahçeler var, 
yarın bunların mahsulleri toplanacak. Sinema
lar var, şimdiden resmî kayıtlar yapılır, bir ay 
sonra da icarı Devlete geçer. Bunun bir zorlu
ğu yok ki. Hattâ 15 günde de yapılabilir. Şim
di resmî kayıtları yapılsın, bilâhara da icarı 
Devlete intikal etsin. (Olmaz sesleri, gürültü
ler) 

BAŞKAN — Emrullah Nutku, Fethi Çelik-
baş size takaddüm etmiştir. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Sıramı ve
riyorum. 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Ben de 
ona veriyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bir kanun tedvin eder
ken bunun tatbikatında ne gibi haller, ne gibi 
neticeler olacağını evvelden düşünmek mecbu
riyetindeyiz. Malûmuâlileri, bu iade edilecek 

.gayrimenkullerin bâzı vaziyeti tahkikat ve tet-
kikat neticesinde anlaşılacaktır. Siz, sanınınsı
nız ki ; bâzı gayrimenkullerin tahkikatı belki, 
sahibinin anlaşılması üç aydan fazla sürecektir. 
O itibarla arkadaşımız Muzaffer'in verdiği tek
lif çok doğrudur. Kanuni ve hukukidir. Biz, bu 
kanunun neşri tarihinden değil, meriyeti taay
yün edip, tahsisin kime yapılacağı anlaşıldık
tan sonra, yapılacak ihbarla: Falana teslim edi
niz diye yapılacak ihbardan sonra, bir ay müd
det kabul etmekle, âdilâne bir hareket yapmış 
oluruz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Çok gürültü oluyor, rica ede
rim. 
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I EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Arka-
I daşlar kanunun meriyet tarhiiıden itibaren müd

det tâyin etmek sakattır. 
I SÜREYYA.ENDİK (Çanakkale) — Salâhi-
I yet Hükümetin elinde kalsın. 

BAŞKAN — Efendim, karar sizindir, kesme
yiniz de sözünü ikmal etsin. 

EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Efen-
j dini, tahliye, esas itibariyle, hak sahibinin,. 
j mal sahibinin kim olduğu belli olduktan sonra 
i yapılacak bir şeydir. Tahliyenin ihbarını yapa

cak olan, diğer maddelerde kabul ettiğimiz gi-
* bi, eğer gayrimenkul Hazineye geçeeekse Hü

kümet yapacak, belediyeye geçeeekse belediye 
yapacak, muhasebei hususiyeye geçeeekse tebli
gatı o yapacak. Binaenaleyh bunlann hepsi için 
bir müddet lâzımdır. Tebliğ müddetinden iti
baren bir ay zarfında tahliye etmek en doğru 
bir hareket olur. Ben bunun için söz aldım ar
kadaşlar. 

BAŞKAN — Refik Şevket İnce. 
ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU 

(Konya) — Ben daha evvel söz istedim. 
BAŞKAN — Fethi Çelikbaş söz yerini terk-

I ettikleri için takaddüm etti. 
REFÎK ŞEVKET ÎNCE (Manisa) — Arka

daşlar, bu kanun üzerinde mütalâa yürütürken 
hepinizin ittifak ettiği nokta, bir hakkı yerine 
getirmek noktasıdır. Bir hakka istikamet verir
ken, bir hak tarafını, yolunu tutarken elimiz
deki terazinin adalet ve nasafet kaidelerine uy-

I gun olması lâzımdır. Üç ay, bir ay dâvası, ne
dir? îade edilmesi lâzımgelen binalardan çıkın, 
diyoruz. Çıkacak müessesenin bina araması için 
zamana ihtiyacı vardır. Eşyasının nakli, şu ve
ya bu gibi şeyleri nazarı dikkate alarak, bil
hassa burada siyasi bir parti muhatap olduğu
na göre, parti hakkında en ufak hususi bir te-

! şirin altında bulunmadığımızı göstermek için, 
insafa yakın olarak, tesbit edilen 3 ayın kabu-

I lünü bilhassa ehemmiyetle rica ediyorum. (Gü
rültüler, bir ay kâfi sesleri). Ben kendi hesabı
ma kabil olsa daha fazlasını kabul ederim. Bir 
ay olacağına 3 ay olacaktır. (Halkın tahammü
lü yok, seçim zamanına geliyor sesleri). Hal
kın tahammülü vardır. Bir arkadaş, bu işin se
çimle alâkasını söylediler. Bunu şiddetle redde
deriz. Bunun bir tesadüf eseri olarak seçim 

| tarihlerine rastlamasından üzüntü duyarım. Bu 
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itibarla burada toleransımızı 'gösterelim arkadaş- I 
lar. (Bir a*j| bir ay sesleri). 

BAŞKSN-^Pahr iAğaoğlu . \ -, 
ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AÖAOĞLU (Kon

ya) — Arkadaşlar, ben bu madde hakkında asıl 
fikrimi söylemeden evvel Ahmet Başıbüyük ve 
Ali Fahri İşeri arkadaşlarımızın temas ettiği 
noktalara biraz dokunmak istiyorum. Bu kanu
nun gerekçesi düşünülecek olursa aşağı yukarı 
14 aylık bir mevzudur. Böyle olan bu kanunun 
seçimle nasıl alâkası olabilir 

BAŞKAN — Edendim, rica. ederim gürültü 
oluyor, cümleler kesiliyor. 

ABDÜRRAHMAN FAHRİ AĞAOĞLU (De
vamla) — Bu sadece bir ifade hatasıdır. Ben 
bunu tashih ve tasrih ediyorum. Bu bakımdan 
1 ay 3 ay 5 ay... bu, Yüksek Meclisin takdir ede
ceği bir şeydir. 3 ay da olur, 5 ay da olur. Bunun 
kıymeti yoktur. Bunun üzerinde durmaya değ- I 
mez. Yalnız bu madde üzerinde durulması icab 
eden bir fıkra vardır. 3 ncü fıkra. 1 Temmuz 
1951 tarihi deniyor aynı tarih 8 nci maddede de 
vardır. Bu maddedeki bu tarih sadece kira be
delleri hakkındadır. Ben şahsan yanılmışım, 
Emrullah Nutku arkadaşımızın ikazı üzerine 
tetkik ettim, doğrudur. Fakat burada yani 
10 ncu maddede kira bedelleri hakkında de
ğil, kira akitlerinin muteber olup olmaması 
hakkındadır. 1 Temmuz 1951 tarihinden sonra 
yapılmış kira mukaveleleri tapuya tescil edilmiş 
o^a da muteber değildir. 14 Mayıs 1950 tarihin
den sonra bir gün bu kanunun çıkacağını bildik
leri için el altından bu gibi gayrimenkulleri ge
niş ölçüde ve uzun vâdelerle, hattâ kiraya veril
memesi icabedenleri dahi kendi adamlarına kira
ya verdiler. Ve tapuya tescil ettirdiler. Konya 
Halkevi binası kiraya verilir bir bina değildir. 
Halkevi salonu da keza kiraya verilemez. Fakat 
iki üç ey evvel kendi parti kâtiplerine 4 - 5 se
neliğine ve az bir bedelle kiraya verip tapuya 
tescil ettirdiler. 1 Temmuz 1951 tarihinden son
ra nasıl bizatihi bir suiniyet varsa, 14 Mayıs
tan sonra kiraya verilenlerde de suiniyet vardır. 
(Bravo sesleri) Onun için bir teklif veriyorum. 
1 Temmuz 1951 in 14 Mayıs 1950 tarihi ola
rak kabulünü rica ediyorum. (Çok doğru sesleri). 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA YUNUS 
MUAMMER ALAKANT (Zonguldak) — Sayın 
arkadaşlar, bu âli ve necip fikirlerle bütün tarihi 
ve millî mesuliyetleri seve seve üstümüze alarak I 
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bir kanun çıkarıyoruz. Bu esasların konuşulma
sında Refik İnce -arkadaşımız ve bendeniz 
de komisyonda bulunduk. Yarın aynı şaibe ile müt-
tehem bir halde kalmamalıyız. (Ne şaibesi sesleri, 
gürültüler). Hattâ sarahaten Anayasanın ruhu
na en ufak bir tarzda mugayir olmıyan tasarruf
larda dahi bu gibi şüphelere mahal bırakma
mak, Demokrat Parti ve Büyük Millet Meclisi 
için büyük bir mazhariyet olacaktır. 

Anayasa Komisyonunun kabul ettiği rapora 
nazaran iki noktdan tadil teklifleri yapılmak
tadır. Bunlardan birisi, kira mukavelelerinin 
eski bir tarihten itibaren muteber addedilme
mesi. 

Arkadaşlar, vatandaşların hukukunu da göz 
önüne almak mecburiyetindeyiz. Biz .yalnız inti
zamı âmmeyi ihlâl etmiş olan vaziyeti meşru bir 
vaziyete irca etmekle mükellefiz. Fakat bundan 
bir sene evvel yüzlerce vatandaş çıkmış da bu 
şekilde Halk partililerin mallarını kiraya al
mışlarsa şimdi O mllar Devlete giçiyor, kira 
bedeli bu tarihten sonra Devlet tarafından ci-
bayet ediliyor ve bu gayrimenkulun artık Halk 
Partisi menfaatine kullanılması önleniyor. Şu 
halde, maksat Hazineye para almak değil, mak
sat Hazineyi zengin etmek değil, bizim mak
sadımız Hazineye varidat temin etmek maksa
dı ile hareket etmek değil; evvelâ siyasi mah
zurları ortadan kaldırmak ve C. H. Partisini 
gayrimeşru istimal imkânlarını ortadan kaldır
maktır. Bütün bunlar bu kanunla temin edil
mektedir. 

Bu kanun makabline şâmil olarak, bundan 
evvel yapılmış olan tasirruflar üçüncü şahıs -va
tandaş lehine ihlâl mahiyetinde olur. Anayasa 
Komisyonu buna muvafakat etmemektedir. En 
mühim prensip kararlarını bir milletvekilinin 
itirazı dahi olmaksızın çıkarmış iken bu şekilde • 
bir aylık, iki aylık gibi işler için bizzat De
mokrat Parti kütlesi içinde, Anayasaya muga
yir diye ortaya bir fikir atmek ve Anayasa Ko
misyonunun noktai nazarı hilâfına.... (O, o ses
leri, şiddetli gürültüler) 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Büyük 
Millet Meclisi hâkimdir, Anayasa Komisyonu
nun noktai nazarını kabule mecbur değildir. 

SÜREYYA ENDİK (Çanakkale) — öyle şey 
yok, Meclis vereceği kararı bilir. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla) 
— Süreyya Bey, müsaade buyuran buraya ç.i* 
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kar söylersiniz, mutalâatı hukukiyenizden Mec- { 
lis istifade eder ve iki taraf hakkındaki reyini 
serbestçe izhar eder Söz istemek imkânına 
maliksiniz, rica ederim sözümü kesmeyiniz. 

Arkadaşlar, bu şekilde bütün Demokrat mil
letvekilleri beraberce bu işlerde yürümekte iken 
muhtelif komisyonlar muhtelif teklif sahibi ar
kadaşlar arasında müddet için bir ihtilâf çıkar
mak.. (Gürültüler) ihtilâf çıkarmanın bir hik
meti olduğuna kanaat getirenlerden değilim. Bi
naenaleyh mukavelelerin iptalinin bu kadar es
ki bir zamana teşmil edilmesini yerinde bulmu
yorum. 

İkincisi; üç aylık müddeti üç komisyon da 
kabul etmiştir". (Hayır sesleri, gürültüler.) Ana
yasa komisyonu bu müddeti kabul etmiştir, Büt
çe Komisyonu da kabul etmiştir. (Gürültüler) 
Eğer önümüzdeki zamanda seçim meseleleri ol
mamış olsa idi bir partinin 17 vilâyette seçim iş
lerini tedvir keyfiyeti olmamış olsa idi, bir aylık 
müddet üzerinde durmak mümkün olabilirdi. 
Fakat arkadaşlar; bir kütlenin, sizin en güzel, 
masum, temiz fikirlerinizi bu şekilde propagan
daya alet etmek ihtimalleri mevcuttur. Bu müd
detin uzatılması, kısaltılması için bu şekilde bir 
itham altında bulunmak keyfiyeti mevvut de
ğildir-. D. P. seçim hürriyetini her şeyin üstünde 
tutan bir partidir. Bu hususta hiçbir milletveki- i 
linin, karşı partinin seçim vaziyetini ihlâl et
mek fikri olduğuna inananlardan değilim. Hiç
bir D. P. li yoktur ki, bir binanın tahliyesinde. ı 
zaten kazanacağı muhakkak olan bir seçimi | 
emniyet altına almak için karşı tarafa mecburi
yet koysun. TTepenizin kalbleri, fikirleri asildir. 
Bu kadar asıl kalblere malik olarak çıkarılan 
böyle bir kanunda bu türlü bir hükme yer bıra
kılmasın. (Bravo sesleri 

BAŞKAN — Akif Sarıoğlu. 
AKÎF SARIOĞLU (Antalya) — Muhterem 

arkadaşlarım, Türk Milletinin bağrında Halk
evleri açışının ne kadar derin bir iz bıraktığını I 
bilirsiniz. Her müntehiple karşı karşıya geldiği
niz zaman sizi hepsi şöyle bir sualle karşılaştır- j 
mıştır, demiştir k i : Bu Halkevlerinin saltanatı 
hâlâ böyle devam edecek midir? Halkevlerinin 
içinde bir avuç insan barınırken binlerce vatan- j 
daş, binlerce vatandaş buna uzaktan ve yandan j 
mı bakacaktır? ı 

Bu şekilde ıstırapları ifade ettiğime kaani | 
olarak size hitap ediyorum. Bu ıstırabın -yakı- I 
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nen şahidi olmak itibariyle B. M. M. nde ilk iç
timaimizin haftasında idi ki Halkevleri hakkın
daki ilk kanunu teklif etmiş bulunuyordum. 
Bu bizim şahsi bir endişemizin neticesi değildir. 
Doğrudan doğruya milletin bunun üzerinde dai
ma göstermiş olduğu hassasiyetin bir icabı idi 
kardeşlerim. Bu itibarla. 14 aydan beri başlamış 
olan .bu kanun teklifinin bugün seçim vaziyeti, 
vardır', şudur', budur gibi bâzı mülâhazalarla 
müsamahaya götürmeye hakkımız yoktur'. Bü
yük Millet Meclisinden, çkacak karara intizar 
eden necip milletimizin böylece aylarca intiza
rına ben hiçlıir zaman taraftar- değilim arkadaş
lar. (Bravo sesleri alkışlar) 

Aziz arkadaşlarım, dizlerinin bağı çözülmüş 
ve rengi solmuş olarak Büyük Millet Meclisi 
sak fi altına girmiş olan insanlara en büyük mü
samahayı iktidar partisi, olarak necip milleti
miz huzurunda tebarüz ettirmiş bulunuyoruz. 
Buna rağmen ne görüyoruz arkadaşlar? Sırası 
değil fakat, içimde acıdır': 31 Temmuz tarihli 
çıkarı gazetede diyor ki; «Dünya siyaset tari
hinin kaydetmekten utanacağı emsalsiz <baskı-
lar birbirini takip ediyor.» 

Soruyorum, necip milletimizin asil vekilleri: 
bu güne kadar hangi baskı hangi tazyiki yap
tık*-

O itibarla her gün bir iftira, her1 gün bir tez
vir ve her gün bir tertip karşısındayız. Onlar 
şöyle söyledi, böyle söyliyecek diye fikirler ileri 
sürmekten ziyade yüzümüzü aziz milletimize çe
virelim. Halkevleri işinde Türk Milleti, bizimle 
beraberdir. Tahliye müddetinin üç ay asıl müd
detin bir ay olmasının kabulünü istirham ediyo
rum. (Alkışlar) 

KETHÎ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar; fikirlerine ve heyecanlarına daima 
hürmet ettiğim arkadaşlarımı dikkatle dinle
dim. Müddet mevzuunda üç ayın, bir aya indi
rilmesi hususunda mukni, tatminkâr mucip se
beplen maalesef ortaya konmadı. 

MUHARREM TUNCAY (Balıkesir) — Siz 
izah edin. 

FETHÎ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bu iti
barla müddet mevzuunda hakikaten şimdi sual 
soran arkadaşıma cevap vermek için üç aylık 
müddetin niçin teklif sahipleri tarafından derpiş 
edildiğini ve niçin muhtelif komisyonlarda üç 
aylık müddetin kabul edilmiş olduğunu huzu-
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runuzda ifade etmek istiyorum. Nihayet, mem- I 
lekette 'genişçe bir teşkilâta sahip bulunduğu ifa- I 
de olunan bir siyasi partinin memleketin her kö- I 
sesinde derhal bir ay içinde kendisine merkez I 
ittihaz edebileceği yerler bulunmasının müskü- I 
lâtını, bilhassa Demokrat Parti kurulduktan son- I 
ra ikametgâh olarak yer bulmak hususunda zor
luk çeken sizlerin muhakkak ki, geniş ölçüde 
takdir edersiniz. Partimiz, kuruluşundan itiba
ren sağ .la, solda bina bulmakta ne kadar müş- I 
kül şartlarla karşı karşıya gelmişse elbette bu
gün alâkalı partinin aynı müşkülâtla karşılaşaca
ğını kabul etmek bizim için hakikaten bir hak
şinaslık olur (Gürültüler) I 

BAŞKAN — Sükûneti muhafaza etmenizi 
rica ediyorum, çok gürültü oluyor. 

FETHİ ÇELtKBAŞ (Devamla) — Bu iti- -
barla üç aylık müddetin aynen muhafaza edil
mesini, bir aylık müddet hiçbir suretle maksada 
yeter olmadıktan başka memlekete ve bizlere bir 
fayda temin edemiyeeeği kanaatiyle, bilhassa 
rica edeceğim. 

Diğer hükme gelince; 8 nci maddede aynen 
kabul ettiğimiz veçhile mevzuubahis olan tarih 
1 Temmuz 1951 tarihidir. Mezkûr tarih demin 
bir arkadaşımızın ifade ettiği veçhile bir hakkı 
iade ederken hüsnüniyet sahibi alması muhte
mel olan, vatandaşların hukukunu muhafaza et
mek elbette ki, Yüksek Meclisinizin vazifeleri 
(•ümlesindendir. Bu itibarla şurada veya burada 
hakikaten kaçamak yapmış olan kötü niyetli par
tililerin kötü niyetlerini kendilerine bırakalım. 
Bu millet 20 küsur şenedir ulüvvü cenabını ve 
müsamahasını göstermiştir. Müsaade ediniz de 
iki üç ay da buna tahammül edelim. Ondan son
ra bu iş tarihin sinesine gömülsün arkadaşlar. 
Bizim istediğimiz bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Hüseyin Fırat. 
HÜSEYİN FIRAT (İçel) — Muhterem ar

kadaşlar, öyle zannediyorum ki, iki komisyonun 
kabul etmiş olduğu 3 aylık müddet, bir siyasi 
partiye karşı gösterilmesi lüzumlu görülen neza
ket kaidelerinden ileri gelmiştir. Bugün çıkmakta 
bulunan kanun ve büyük Türk milleti, Halk Par
tisinin, bu gayrimenkulleri birer, birer eşkiya gi
bi gasbettiğini ifade etmektedir. Hukukan gâsıp 
olduğu kabul edilen bir kimseye 3 aylık mehil 
verilmesi mevzuata .uygun değildir. (Bravo ses
leri) Bu itibarla bendeniz bir aylık müddeti da- ! 
hi fazla bulmaktayım. Fakat sayın arkadaşlarım î 
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bir aylık mehil verilmesi hususunda takrir ver
dikleri için bendeniz de bir aylık mehilin kabu
lünü sizlerden rica edeceğim. (Alkışlar) 

MUSTÂFA EKİNCİ (Diyarbakır) — Ar
kadaşlar, bu mevzuda arkadaşlarımı heye
canlı görüyorum. Muhakkaktır ki halkın eme
ğiyle, alınteriyle ve halktan tahsil, edilen pa
ralarla' yükselen âbidelerin böylece, haksız şa-
ğillerin elinde kalmalına tahammül etmek bir
az zor oluyor. Fakat unutmamak lâzımdır ki, 
biz bir nizam ve bir hukuk devleti olarak bu
raya geldik. Ve bir hukuk devleti kurduk. Bu
gün heyecan ve hislerimizi ona kalarak bir 
kanun tedvin edemeyiz. 

MUHARREM TUNCAY (Balıkesir) — He
yecan içinde değiliz. Aklı selknimiz yerinde
dir. 

MUSTAFA EKİNCİ (Devamla) — Arka
daşlarımın iddia ettikleri gibi Halk Partisinin 
muvazaa ve sair suretiyle mülklerini âhavra 
kaçırdıkları hakikat olabilir. Fakat, âmme 
hizmeti için âmme işi görmek zımnında kurul
duğunu iddia eden bir parti , kanun, nizam 
ve aynı zamanda* ahlâk kaidelerine uymıyan 
hareketler yaptığı zaman kendi şerefini, kendi 
itibarını ve kendi mevcudiyetini nakisedar 
eder, payknal eder. Biz işin kemmiyetinde de
ğil, keyfiyetindeyiz. Eğer Halk Partisi bunu 
yapıyorsa âmme vicdanında itibarı sıfıra mün
cer olur. Bunu yapmakta olsa da bu tarihe 
mal1 olacak hareket karşısında biz âmme vic
danını temsil ederek böyle haksız olarak tef
sir edilecek bir yola gitmiyelim. (Gürültüler, 
öyle şey yok sesleri) Biz heyecanla garazkâr 
ve kin ile hareket ediyormuş damgasını üze
rimize celbecek bir yola gidemeyiz. (Kanunda 
15 gün, Adalet Komisyonu 2 ay kabul etmiş 
sesleri) Muhaliflerimizin bu hareketi fenaya 
tefsir etmeleri kuvvetlidir. (Gürültüler, neler 
söylüyorsun sesleri) Binaenaleyh masum ve 
iyi düşünen halk üzerinde kötü bir propagan-
'daya vesile olabilir, ellerine bir sermaye ola
bilir. (Gürültüler, kapaklara vurmalar) Bil
hassa bu işin seçim arifesinde olmasını da 
nazarı itibara alırsak... (Gürültüler, kapak 
vurmalar) Behemehal elekten, süzgeçten geçi-
rilerekk Bütçe komisyonunca kabul edilen 3 
ay müddetin kabulü mutlak lâzımdır, hakkın 
ihkakl bakımından müsamahalı geni«ş hareket, 
hem hukukidir, hem de faydalıdır. (Gürültüler) 
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AHMBD VEZÎROÖLU (Afyon) — Sayın 

arkadaşlar, 10 ncu maddenin birinci fıkrasın
daki müddetin bir aya indirilmesi hakkındaki 
mucip sebepleri arkaşlarımız yüksek huzuru
nuzda izah, ettiler. 

Biz bu maddeyi Bütçe Komisyonunda mü
zakere ederken, Halk Partisine nakil imkân
ları vermek müiâhazasiyle Adalet Komisyonu
nun kabul etmiş olduğu bir aylık müddeti üç 
aya çıkarılmıştır. Bütçe Komisyonunda biz beş 
arkadaş bu husustaki fikirlere rağmen muhalif 
kaldık. Ben de sayın arkadaşlarım gibi bu 
müddetin bir ay olara'k kalmasını istirham edi-
yo'rum.' (Bravo sesleri, alkışlar) Onlarda mil
yonlar çoktur, bir ay zarfında istedikleri gibi 
binalar bulurlar; onun için bir aylık müddet 
kâfidir. 

BAŞKAN — Süreyya Endik, buyurun. 
SÜREYYA ENDİK (Çanakkale) — Muhte

rem arkadaşlar; konuşma mevzuu olan mallar, 
binalar bizim şahsi mallarımız değildir, babala
rımızın malları da değildir, Türk Milletinin 
mallarıdır. Bu itibarla kulaklarımızı ve gözle
rimizi Halk Partisine değil, Türk Milletine çe
virelim. (Bravo sesleri ve sürekli alkışlar). 

Fethi Çelikbaş arkadaşımız, bir ayı müda
faa eden arkadaşlarımızın bu hususta kuvvetli 
mucip sebep ileri sürem ediklerinden bahsettiler. 

Arkadaşlar, Halkevleri meselesi Türkiye'nin 
bünyesinde gangren olmuş bir uzuvdur, niçin 
bunu üç ay sonraya atıyoruz, da şimdi tedavi
sine tevessül etmiyoruz? Bundan kuvvetli es
babı mucibe olur mu? 

Arkadaşlar kulağımızı ve gözümüzü Türk 
Milletine çevirelim, onun arzusu, değil bir ay, 
bir gün içinde tahliye edilmesidir. Onun için 
bir aym kabulünü rica ediyorum. (Alkışlar).. 

BAŞKAN — Söz sözcünündür. (Hep komis
yon sözcüsü sesleri, gürültüler). 

HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Bi
raz da Millet konuşsun. 

BAŞKAN — Komisyon söz istedi, biz Tüzük 
hükümlerini tatbik ile mükellefiz. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ BEHZAT BİLGİN 
(İzmir) — Arkadaşlar konuşsun, sonra komisyon 
konuşsun. 

BAŞKAN — Arkadaşlar konuşsun diyorlar, 
Söz Hâmid Şevket tnce'nindir. 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Ar
kadaşlarım ; Mustafa Ekinci arkadaşımı çok, se-
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verim; kendisinin ağabeysiyim. Diyor ki; he-
yacanımızı, hissimizi öne katmıyatim, akli seli
mimizi rehber kılalım; bence heyecansız haya
ta lanet olsun. Biz, mâkul, bir heyecanı me
sut içindeyiz. (Bravo sesleri, alkışlar). Bugün 
Halk Partisine üç aylık bir müddet verilse mem
nun mu olacak sanki! Bir aylık müddet verir
sek veya bir yıl verirseniz ne olacak? O, kara
rını vermiştir. Onlar, bizi Anayasayı, adaleti 
ayaklar altına alıyorlar, diye tavsif etmektedir
ler. Bugün de. Ulus'ta intihar makalesini Falih 
Rıfkı Atay yazıyor. Bu yazılar, karşılıklı vazi
yetimizi gsteriyor. İki aylık müsamaha ile tal-
tilfe mi uğrıyacağız? Hayır, onlar, hakkımızda 
katı kararını almış insanlardır, bunu iyi bilelim. 

Unutmayınız, bizim için, bize karşı amansız 
bir kitle vardır. Müsamahamız, onların kalbin
de bir ferah kapısı açmıyacaktır. Onlar bizi zul
metler içinde seyretmektedirler. Arkadaşlar, 
Mukabele bilmisil en mukaddes bir haktır.. Yani 
gaspettikleri malları, bugün sahiplerine iade et
mek yolundaki teşebbüsünüz, önüne geçilmez 
meşru bir zarurettir. Binaenaleyh üç ayı üç se
neye de çıkarsanız, idrakinizi ve insafınızı en 
müsamahalı şekilde de genişletseniz, onlardan 
alacağımız, ve aldığımız kötümser hükmün ma
hiyeti değişmiyecektir ve onlar sizi affetmiyecek-
tir. Adalet Komisyonu bu işi, bu hakiki ve ha
yata uygun zaviyeden tetkik etti; teklif sahip
lerinin, Maliye Komisyonunun ve Anayasa Ko
misyonunun noktai nazarını ele alıp bu kanaat 
altında bu indirmeyi yaptı. 

Arkadaşlar, şimdi bir şey arzedeceğim. Be
nim içimde tüzüğe mütaallik bir dert kaynıyor. 
Bunu halledemedim, bu hususta elimden tutan 
olmadı. 

Bu kanun tamamen Adalet Encümeninin 
vazifesi içine giren bir kanundur. Bu kanun, 
tasarruftan bahistir, yani adalet mevzuuna dâ
hildir. Medeni Kanunun sinesindeki hükümlere 
dayanmaktadır. Her hangi bir encümen, hav-
•zai mesaisi dâhiline girmiyen meselelere tasar
ruf edemez, onlar üzerinde tadilât yapamaz ma
lî, hele encümen gibi amansız müdahaleler ya
pan bir komisyon karşısında artık kati kararı
mızı almalıyız arkadaşlar, Bütçe Komisyonu
nun vazifesini tüzük tâyin etmiştir. O, Devletin 
varidat ve masraflarına taallûk eden mevzuat
la meşgul olacaktır. Efendim, bizim verdiğimiz 
bir ayhk müddeti o üç aya çıkarıyor. Sen kim 
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oluyorsun Bu^çe Encümeni! (Bravo sesleri, al
kışlar) Müsaade buyurun arkadaşlar, evet sen 
kim oluyorsun. Bütçe Encümeni Bu tasarruf, 
benim, yani berfim Adalet Encümenimin bir 
hakkıdır. Anayasa Encümeni ise bu tasarının 
ancak Anayasaya muhalif midir, mugayir mi
dir diye tetkikat yapabilir, yoksa kanunun mad
deleri üzerinde değişiklik yapamaz. Yani mü
tehassıs komisyon sıfatiyle Anayasa hakkında 
mütalâasını verebilir, yok bir ay, hayır 4 ay di
yemez. Bu kanunun ruhu A dan Z ye kadar 
hukuki bir mahiyet taşımaktadır. Ve ancak 
Adalet Encümeninin söz sahibidir. Ben bu en
cümenlere taarruz" 'kasdiyle hareket etmiyorum. 
Vazifemize müdahale ettikleri için kendilerine 
kanuni vaziyetlerini hatırlatıyorum. Gelsinler 
bu meclise noktai nazarlarını bir milletvekili 
olarak arzetsinler. Bir ayı beş aya çıkarmaya 
çalışsınlar. Buna bir şey diyemeyiz. Fakat en
cümen olarak bu aylar üzerinde istedikleri gi
bi tasarrufa hakları yoktur. Bu kanun üzerin
de ehliyetli tek mütehassıs komisyon Adalet 
Komisyonudur. Adalet Encümeninin mütalâası
na iştirak etmemek her.mebusun hakkıdır. İs
tediği tenkidi; taarruzu yapar; ama Meclisin 
heyeti umumiyesi karşısında akçaya taallûk 
eden mevzuat ile meşgul olması lâzımgelen Büt
çe Komisyonu, işte Danıştay Kanununu öldür
dü. Sadece o kanunun kadrosuna taallûk eden 
kısmını tetkika yetkili ( olan Bütçe Komisyonu 
İçişleriyle bizim komisyondan çıkan o güzelim 
kanunu Hükümet tarafından geri almaya mec
bur etti. Ve hâlâ o tasarı tekrar gelmedi ve bi
zim tadillerimiz üzerinde tasarruf ettiği için 
gelmedi. Danıştay ise bugün münhalleriyle ça
lışamıyor, nisabı müzakere ve kararı temin ede
miyor. Milletin işi ise olduğu gibi duruyor. (Sa
det harici sesleri) İşte Bütçe Encümeniyle ih
tilâfımız buradan çıkıyor. Bu meseleye artık 
Meclis el koymalıdır. Mütehassıs encümen sıfa-
tiyle söz ve salâhiyet, Adalet Komisyonuna ait
tir. Nihai karar da ve son söz de Meclisindir. 
Bütçe Encümeni sözcü olarak, başkan olarak 
hep bu mesele üzerinde diğer encümenlere ta
kaddüm etmek suretiyle söz alıyorlar. Bu niha
yet bir akçe ve tahsisat işi değil, hukuki bir ta
sarruf mevzuudur. Binaenaleyh bizim encüme
nin tesbit ettiği bir aylık müddetin kabulünü 
rica ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim, sözleri 
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j komisyon mesailerine tejpnil etmezsek, bu mad

dedeki müddeta inhisar ettirirsek neticeyi çabuk 
alacağız; i?/-

TALÂT VASFİ ÖZ (Ankara) — Muhterem 
! arkadaşlar, Halkevleri dâvasında kayıtsız ve 

şartsız hepinizin ve hepimizin o kadar çok de
rin yaraları ve hazin hâtıraları vardır ki, bu 
önemli ve tarihî konuşmalarda en yetkili arka
daşlarımızın salâhiyetle teşrih ettikleri bir dâ
va hakkında konuşmamayı bir vazife telâkki 
etmişken müddet meselesinde mevzuubahis edi
len bâzı hususat dolayısiyle hislerime tâbi ola
rak söz almak mecburiyetinde kaldığım için ev
velâ Büyük Meclisten özür dilerim. 

Muhterem arkadaşlar, yıllarca kanunsuz te-
sahüpler ve yıllarca kanunsuz birtakım hâkimi
yetlerin ve temellüklerin yanıbaşmda yepyeni ve 

' 14 aylık bir işiemden sonra Büyük Meclisin hu
zuruna gelen, yıllarca memleketle beraber, mil
letle beraber bir bütün halinde beklediğimiz bir 
hâdisede tahliye kararının üç ay temdidine bu 
Meclisin asla müsaade etmiyeceğini tahmin ve 
tasavvur ediyorum. (Bravo sesleri, alkışlar). Ar
kadaşlarımdan bâzıları esbabı mucibenin zayıf 
olduğunu ifade etmek suretiyle bütün arkadaş
larımızın göstermiş olduğunu heyecanı çürüt
mek istediler. Ben kendilerini dikkatle dinle
diğim halde bize, mukabil delil olarak göster
dikleri şeylerin aynı derecede zayıf olduğunu 
müşahede etmiş bulundum. Büyük Meclisin gös
termiş olduğu heyecana tercüman olarak, bir 
aylık müddeti kabul etmenizi rica ediyorum. 
(Bravo sesleri, alkışlar). Adliye Komisyonunun 

I bir aylık kararının kabulünü iltizam etmenizi 
I rica ediyorum. (Bravo sesleri, alkışlar, kâfi kâ

fi sesleri). 
I OSMAN ŞEVKİ ÇlÇEKDAĞ (Ankara) — 

Bir usul noktası var. Müsaade buyurun, yanlış-
ı lığa mahal kalmasın. 
i BAŞKAN — Adalet Komisyonu adına sözcü 

izah etsin. 
ABDULLAH GEDÎKOĞLU (Ankara) — 

Beis Bey, söz alabilmek için Kayserili mi olmak 
I lâzımt 

BAŞKAN — Çok istirham ederim. Burada 
konuşmak lüzumunu hisseden her arkadaşa usul 

I dairesinde söz veriyoruz. 
| ADALET K. ADINA VACİD ASENA (Ba-
I lıkesir) — Arkadaşlar; Hâinid Şevket Bey üsta-
j dımızın Büyük Meclise vâki mâruzâtına ben de 
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aynen iştirak ediyorum. Hakikaten Bütçe Ko
misyonu, hilafı salâhiyet Adalet Komisyonunun 
hazırlamış olduğu metin esaslarına müdahalede 
bulunmuştur. Bu şekilde kabul buyurulan kanu
nun... (Gürültüler). 

BAŞKAN — Sözünüzü komisyonların salâ
hiyetine teşmil edecek şekilde devam ettirirseniz 
işin içinden çıkamayız. 

Ad. K. ADINA VAClD ASENA (Devamla) 
— Mâruzâtımı bitirdikten sonra ona dair olan 
kelâmımın nasıl idare edildiğini de göreceksiniz, 
işiteceksiniz. Muhterem Meclis bu kanunun 2 ve 
3 ncü maddelerini, Bütçe Komisyonunun değiş
tirdiği esaslar dairesinde kabul etmiş ve bu mad
delerin metinlerinde de tashih ve tescil yapılma
sından sonra keyfiyetin alâkalılara ihbar edile
ceğini kabul etmiş bulunuyor. Bu itibarla şim
di, 10 ncu maddenin muhtevasında bulunan 3 
aylık müddetin münakaşasını, biraz evvelki mâ
ruzâtıma atfetmek suretiyle işi halle çalışacağım. 

Hakikaten Adalet Komisyonunda bulunan 
arkadaşlarımız da bu 3 aylık müddete muarız 
bulunuyor. Bu sebeple teklif üzerine 3 aylık 
müddet bir aya indirilmiştir. 

Arkadaşlar, şu mütaakıp maruzatım vaziyeti 
biraz daha aydınlatmış olacaktır. Bilfarz kanu
nun meriyete girdiği tarihten itibaren yapılması 
gereken tescil ve tashih muameleleri bu müddet 
zarfında ikmal edilmediği takdirde vaziyet ne 
olacaktır? Binaenaleyh kanunun tatbikatını bir 
çıkmaza sokmamak için kabul buyurduğunuz 
ikinci ve üçüncü maddelerdeki ihbar hükümleri
ne mütenazır olarak 10 ncu maddenin birinci 
fıkrasının değiştirilmesi lâzımgeliyor. Ve bu de
ğiştirme lüzumu maddi hâdiselerin vücudu iti
bariyle şarttır. Bunu düşünen komisyonumuz 
Yüksek Meclise bu maddenin şu şekilde değişti
rilmesini arzediyor. Aynen okuyorum: 

(10 ncu maddenin birinci fıkrasındaki «bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren» 
diye yazılı kısmının, kanunun 2 ve 3 ncü mad
deleri hükümleriyle tenazur teşkil etmesi ve 
tatbikatta vukubulması muhtemel itirazlarm ön
lenmesi bakımından aşağıda arzolunduğw veç
hile değiştirilmesini arz ve teklif edöriz.) 

Değişecek kısım da şudur: 
(Bu kanun hükümlerine göre yapılacak tes

cil veya tashihin ihbarından itibaren bîr ay) 
Görüyorsunuz ki, bir aylık veya üç aylık 

müddet birçok manialar ve haylûletlerle geçmiş 

8.1951 O : 1 
I ve tashih yapılmamış olabilir. Binaenaleyh tat

bikatta her hangi bir sakatlığı önlemek bakımın
dan daha ziyade muadelet esaslarına uygun o-
lan! bu teklifimizi Yüksek Meclisin tasvip bu
yuracağına inanmış bulunuyoruz. (Sürekli al
kışlar) . 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA BEHZAT 
BİLGİN (İzmir) — Muhterem arkadaşlar, çok 
kısa mâruzâtta bulunacağım. Sayın Hâmid Şev
ket İnce, kendisine mahsus bir fikir olarak, 
komisyonların mesaisi hakkında bir tez ileriye 
sürdüler. Bütçe Komisyonunuz, üç aylık müd
detin mucidi değildir. 

İlk önce teklif sahiplerinin tekliflerindeki 
j müddet üç aydır, Anayasa Komisyonundan geç

miş, müddet üç ay, Maliye Komisyonundan geç
miş müddet üç aydır. Adalet Komisyonu bu 
müddeti bir aya indirmiştir. Bütçe Komisyonu 
bu müddeti eski haline ifrağ etmiştir. Bütçe 
Komisyonu kendisine muhavvel mesaili müza-

I keresinde, her hangi bir komisyondan daha sa
lâhiyet sahibi gibi bir iddiayı, bu tezi burada 

j münakaşaya girişecek değilim. 
Muhterem arkadaşlar; Meclisi Âlinin bu hu

sufta tamamen hâkim olduğu aşikârdır. Bende
nizin, şahsi mütalâatımı değil, komisyonun üç 
aylık müddeti kabul etmektedi noktai nazarını 
arzettim. Meclisi Âlinin bu müzakerelerdeki 
yüksek adaleti dahi gösteriyor ki bu tasarıda, 

ı bu kanun teklifinde, hakikaten Halk Partisi le-
ı hinde telâkki edilecek bâzı müsamahalar vardır. 

Bidayetten beri bu müsamahaların her biri na-
zarı iltifatınıza mazhar oldu. Bu da Yüksek 
Meclisinizin adelet hissine ve fikir serbestliğine* 

j şeref veren bir keyfiyet teşkil eder. 
Bütçe Komisyonunuz, Adalet Komisyonu ha-

riç, diğer komisyonların fikirlerine iltihak et-
ı mek suretiyle nasafet dairesinde hareket etmiş 
: ve Medeni Kanuna da daha yakın olması itiba-
j riyle üç aylık müddeti muvafık görmüştür ve 

noktai nazarımızca bunda hakikaten kaybedile-
cek büyük bir şey yoktur. Bunun burada daha 

i fâzla izahını yapmak da zaittir. Çünkü keyfiyet 
j kâfi derecede tavazzuh etmiştir, biz meseleyi 
i Yüksek Meclisin takdirine terketmekle iktifa edi-
| yoruz. (Kâfi, kâfi, reye sesleri). 

BAŞKAN — önergeleri okutuyorum. 

Başkanlığa 
! VTaziyet sarih olarak anlaşılmıştır. Müzake-
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renin kifayeti ile müddetin oya konulmasını arz 
ve teklif ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Suat Ba§ol 

Başkanlığa 
Bu madde hakkında kâfi derecede tenevvür 

ettik. Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ede
rim. 

Çorum Milletvekili 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
* 10 ncu madde üzerindeki müzakereler kâfi
dir. Maddenin oya konulmasını rica ederim. 

Giresun Milletvekili 
H. Erkmen 

Yüksek Reisliğe 
Mesele tavazzuh etmiştir. Maddenin reye 

konmasını arz ve teklif ederim. 
Erzurum 

Bahadır Dülger 

MUSTAFA ZEREN (Erzurum) — Kifayet 
aleyhinde söyliyeceğim. Efendim, bütün konuş
malar müddete mütedair oldu: Üç ay mı olsun, 
bir ay mı olsun? Halbuki 10 ncu madde mütaad-
dit fıkraları ihtiva ediyor. O fıkralar üzerinde 
bir konuşma yapılırsa heyeti umumiye daha iyi 
tenevvür etmiş olur, daha esaslı bir karara var
mış oluruz. 

Biraz evvel 10 ncu maddenin birinci fıkra
sına bir ilâve yapılması hakkındaki teklifimiz 
üzerinde belki başka söz olur, belki başka ar
kadaşlar da konuşabilirdi. 

Binaenaleyh sayın Başkandan rica ediyo
rum, maddeyi fıkra fıkra müzakereye arzetşin-
ler. 

BAŞKAN — 10. maddenin görüşülmesinin 
yeterliğine dair mütaaddit önergeler okuduk, 
bir arkadaşımız da bunun aleyhinde konuştu. 
Bu vadide başkaca söz söylemek tçtüzük hü
kümlerine göre imkânsızdır. Bu itibarla reyi 
âlinize müracaat ediyorum. 

10. madde hakkındaki konuşmaları kâfi gö
renler lütfen işaret buyursunlar.. Etmiyenler.. 
Konuşmalar kâfi görülmüştür.. 

Değiştirgeleri okuyoruz efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanunun 10 ncu maddesinin ilk fıkrası (Bu 

kanunla iadeye tâbi tutulan gayrimenkulleri 
kısmen veya tamamen işgal eden siyasi partiler 
tapuya tescili ihbarından bir ay zarfında bun
ları tahliye ve teslime mecburdur) şeklinde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Tokad 
Muzaffer önal 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere edilmekte bulunan kanun tasarısının 

10 ncu maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Konya 
M. Â. Ülgen 

Sivas 
N. Ağacıkoğlu 

Ankara 
R. Eren 

Çanakkale 
S. Endik 

Tokad 
S. Atanç 
Samsun 

Niğde 
H. N. Yurdakul 

Niğde 
Naci Berkman Ferit Ecer 
Kırşehir 
R. özdeş 

Zonguldak 
S. Başol 

Ankara 
H. Burgurlu 

Urfa 
Celâl öncel 

Denizli Urfa 
Refet Tavaslıoğlu Feridun Ayalp 

Samsun Bilecik 
Ferit Tüzel İsmail Aşkın 

Madde 10. — Bu kanunla iadeye tâbi tu
tulan gayrimenkulleri kısmen veya tamamen 
işgal eden veya daire ve müesseselere ve tüzel 
kişilere ait olup da bir mukaveleye müstenit 
olmaksızın işgal eyliyen siyasi partiler bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir 
ay zarfında bunları tahliye ve teslime mecbur
durlar. 

Yüksek Başkanlığa 
Onuncu maddenin birinci fıkrasındaki «Ka

nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç 
ay zarfında» ibaresinin «Bu kanunda yazılı 
ihbar tarihlerinden bir ay zarfında» olarak de
ğiştirilmesini teklif ederim. 

Erzurum 
Emrullah Nutku 

Yüksek Başkanlığa 
Tahliye müddetinin bir ay olarak tesb\ti an

cak bu kanunun tatbikatında vazife verilmiş 
olan Genel Meclis tahliyenin üç aya kadar te
hirine imkân verilmesi âdilâne olur. Arz ve tek
lif ederim. 

Sivas 
Halil İmre 
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Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 10 ncu maddedeki müd
detin bir buçuk ay olarak kaydedilmesini tek
lif ederim. 

Niğde 
Fahri Köşkeroğlu 

Yüksek Başkanlığa 
10 ncu maddedeki üç aylık müddetin iki ay 

olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Amasya Milletvekili Amasya Milletvekili 

tsmet Olgaç Kemal Bren 

Yüksek Başkanlığa 
10 neu maddenin 3 neü fıkrasındaki 1 . 7 . 

1951 tarihinin 14 . 5 . 1950 olarak kabulünü arz 
ve teklif ederim. 

Konya Milletvekili 
F . Ağaoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
10 neu maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederiz. 
Afyon Milletvekili Konya Milletvekili 

Salih Torfilli Murad Âli Ülgen 
Tokad Milletvekili Kocaeli Milletvekili 

Sıtkı Atanç Hüsnü Türkand 
Antalya Milletvekili Afyon Milletvekili 

Akif Sarıoğlu Ahmet Veziroğlu 
İstanbul Milletvekili 

Celâl Türkgeldi 
Madde 10 : Bu kanunla iadeye tâbi tutulan 

gayrimenkulleri kısmen veya tamamen işgal eden 
siyasi partiler bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren bir ay zarfında bunları tahliye 
ve teslime mecburdurlar. 

Üçüncü şahıslar hakkında umumi hükümler 
mahfuzdur. 

Yüksek Başkanlığa 
10 ncu maddenin birinci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde tâdilini arz ve teklif ederiz: 
Bu kanunla iadeye tâbi tutulan gayrimen

kulleri kısmen veya tamamen işgal eden veya 
birinci maddede yazılı teşekküllere ait gayri
menkulleri bir sözleşmeye dayanmaksızın işgal 
eyliyen siyasi partiler bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren üç ay zarfında bunları 
tahliye ve sahiplerine teslime mecburdurlar. 

Niğde Milletvekili içel Milletvekilli 
H. Ülkü H. Atalay 

1961 O : 1 
Yozgad Milletvekili 

N. Ünal Alçılı 

Yüksek Başkanlığa 
Onuncu maddenin birinci fıkrasının ilişik şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Erzurum Milletvekili Samsun Milletvekili 

Mustafa Zeren Firuz Kesim 
(10 ncu madde birinci fıkra) 
Bu kanunla iadeye tâbi tutulan gayrimenkul

leri kısmen veya tamamen işgal eden veya birinci 
maddede yazılı teşekküllere ait gayrimenkulleri 
bir sözleşmeye dayanmaksızın işgal eyleyen si
yasi partiler bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten ihifoaren bir ay zarfında bunları -tahliye ve 
sahiplerine teslime mecburdurlar. 

Yüksek Başkanlığa 
10 ncu maddenin birinci fıkrasındaki: (Bu 

kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren) 
diye yazılı kısmının, kanunun 2 ve 3 ncü mad
deleri hükümleriyle tenazur teşkil etmesi ve tat
bikatta vukubulanası muhtemel itirazları önleme
si bakımından aşağıda arzolunduğu veçhile değiş
tirilmesini arz ve teklif eyleriz. 

Adalet Komisyonu Adına 
ISÖZCÜ 

Balıkesir 
Vacid Asena 

(Bu kanun hükümlerine göre yapılacak tescil 
veya tashihin ihbarından itibaren bir ay). 

BAŞKAN — Efendim müddet hakkında 
muhtelif teklifler vardır. En aykırı teklif Ada
let Komisyonu Adına Vacid Asena tarafından 
yapılan tekliftir. Bunu bir dalha okutup yüksek 
oyunuza arzediyorum: 

(Adalet Komisyonu Adına Vacid Asena'nın 
verdiği değiştirge tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu önergeyi dikkatinize arzedi
yorum. Dikkate alanlar... Aksini iltizam eden
ler... Adalet Komisyonu adına Vacid Asena 'nın 
vermiş olduğu değiştirge dikkate alınmıştır. 
(Bravo sesleri, alkışlar). Formülünü ve redak
siyonunu yapmak için maddeyi komisyona tevdi 
ediyoruz. Diğer önergeleri oya arzetmeye lüzum 
kalmamıştır. 

MUSTAFA ZEREN (Erzurum) — Efendim 
huzurunuza çıkmaktaki maksadım, şimdi komis
yona havale edilen önerge üzerinde konuştum, 
daha evvel de Riyaset Makamına bir önerge tak-

— Tlft — 
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dim etmiştim. İstirhama «diyoruz bir yanlışlığa 
kurban olmıyahm, çok ınühimdir, madde fıkra, 
fıkra, müzakere edilsin, İçtüzüğün 108 nci mad
desi de bunu âmirdir. Başkanlığa böyle bir tek 
lifi yaptığımız dakikadan itibaren fıkra fıkra 
reye arzedilsin, tüm olarak arzedilmesin. Aksi 
takdirde bizim önergemiz kaybolabilir. (Doğru 
sesleri). 

BAŞKAN — Efendim, 10 ncu maddeyi tas-
vibizine, oyunuza arzetmemiş bulunmaktayız. 10 
ncu madde henüz kesinleşmemiştir. Yalnız müd
det hakkında muhtelif teklifler vardı. Adalet 
Komisyonu Sözcüsünün müddete mütedair de
ğiştirgesi Heyeti Âliyenizee kabul edildiği için 
onu formüle etmek üzere komisyona tevdi et
tik. Diğer fıkralara mütallik arkadaşlarımızın 
bu değiştirgelerinin hüküm ve mahiyetleri mah
fuzdur. Yanlışlığa mahal kalmamak için onu da 
heyeti âlinize arzedeceğiz. müddet hakkındaki for
mül ikmal edildikten sonra, 8 nci maddede de 
böyle bir teklif yapılmadığı için, otomatik olarak, 
10 ncu maddeyi de fıkra fıkra reyinize arzede
ceğiz. Mustafa Zeren arkadaşımız endişe etmesin
ler. 

MADDE 11. — Devlete intikal eden halkev
leri ile tüzel kişiler namına tescil ve kayıtları 
tashih edilen Halkodalarımn içindeki eşya yeni 
sahiplerinin mülkiyetine geçer. 

Bu kanunun birinci maddesinde yazılı tüzel 
kişiler d?şında kalanlar tarafından halkevlerine 
veya odalarına teberru veya vasiyet suretiyle in
tikal eden eşya alâkalı siyasi partinin talebi üze
rine bu partiye verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde ka

bul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanun hükümlerine göre 
yapılacak tashih ve tescflleAe diğer bilûmum 
muamelelerden hiçbir harç ve Damga Resmi ve 
diğer resimler alınmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kâimi edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

BAŞKAN — 10 ncu madcteain 1 nci fıkrası 
komisyondan gelmiştir, okutuyorum. 

Madde 10 : 
Fılosa 1. — Bu kanunla iadeye tâbi tutulan 

gayrimejakuUeri kısmen veya tamamen işgal 
eden siyasi partiler bu kaumı hükümlerine göre 
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| yapılacak tescil veya tashihin ihbarından itiba

ren bir ay zarfında bunları tahliye ve teslime 
mecburdurlar. 

BAŞKAN — Bu fıkraya ait değiştirgeler var
dı, deminden okutmuştum, şimdi tekrar okutu
yoruz. 

(Tokad Milletvekili Muzaffer Ünal'ın öner
gesi tekrar okundu.) 

(Erzurum Milletvekili Mustafa Zeren ve Sam
sun Milletvekili Pürüz Kesim'in önergesi tekrar 

I okundu.) 
I (Afyon Milletvekili Salih Torfilli ve arka-
I daşlarmm önergesi tekrar okundu.) 
I (Niğde Milletvekili Hüseyin Ülkü ve arkadaş

larının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Efendim; tüzüğün 108 nci mad-

I desi mucibince Mustafa Zeren arkadaşımızın 
I yaptığı izah veçhile maddeyi fıkra fıkra oyunu

za arzedeceğim. 
I Şimdi birinci fıkraya ait önergeleri tekrar 

okuduk. Ayrı ayrı reyinize arzedeceğim. 
(Niğde Milletvekili Hüseyin Ülkü ve arka-

daşlarnm önergeleri tekrar okundu). 
I (Müzakere'usulü bozuldu sesleri, uğultular.) 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Söz is
tiyorum. 

I BAŞKAN — Efendim; oylama sırasında hiç
bir milletvekili söz söyliyemez. Bu itibarla değiş-

I tirgeleri dikkatinize arzedeceğim. Dikkate alındı
ğı takdirde redaksiyon için komisyona iade edi
lecektir. Fakat şimdi okuduğumuz değiştirge 
arasına söz girdiği için tekrar okutacağım. (Niğ-

I de M. V. Hüseyin Ülkü ve arkadaşlarının önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 3 ayı esasen bir ay olarak hal-
I lettiniz. Yalnız diğer hükümler vardır. Bu iti

barla dikkate alanlar... (Anlaşılmadı sesleri) Biz 
okuyoruz anlaşılmadı ise bizim kabahatimiz yok
tur. Lütfen sükuneti muhafaza edelim. Mamafih 

I bir defa daha okuyalım. 
(önerge tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Değiştirgeyi nazaridikkate alan

lar... Almıyanlar... Reddedilmiştir. 
(Mustafa Zeren ve Firuz Kesim'in önergesi 

tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Bu önergeyi dikkate alanlar.. 

Almıyanlar.. (Anlaşılmadı.) 
önergeyi dikkate alanlar lütfen ayağa kalk-

saalaru. Müsaade buyurun, Ahmet Remzi Gür-
I kan siz ayağa kalktınız, fakat başkasına müda-. 
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hale etmeyin., önergeyi nazarı itibara almıyan
lar ayağa kalksınlar., önerge reddolunmuştur. 

Efendim, birinci fıkraya ait kalan önerge
yi de tekrar okutuyorum. 

(Afyon Milletvekili Salih Torfilli ve arka
daşlarının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Değiştirgeyi nazarı dikkate 
alanlar... Almıyanlar... Nazarı dikkate alınma
mıştır. 

10 ncu maddenin birinci fıkrasını reyinize 
arzediyorum. (Fıkra okunsun sesleri) 

(Birinci fıkra tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Birinci fıkrayı kabul edenler... 

Etmiyenler... Birinci fıkra kabul edilmiştir. 
tkinci fıkrayı okutuyorum: 

Fıkra 2 — Bu mecburiyet yerine getirilme
diği takdirde mahallin en büyük idare âmiri 
tarafından gayrimenkul bir hafta zarfında 
tahliye ettirilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur, tkinci fık
rayı reyi âlinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü fıkrayı okutuyorum •: 
Fıkra 3 — 1 . VII . 1951 tarihinden sonra 

yapılmış kira mukaveleleri ve sair anlaşmalar, 
tapuya şerhedilmis olsun veya olmasın, yeni 
malike karşı hükümsüz olup bu gayrimenkul-
ler hakkında dahi yukarıki fıkralar hükmü 
uygulanır. 

Ancak kiracıların kira bedelleri sebebiyle 
siyasi partiler aleyhine dâva açmak hakkı 
mahfuzdur. 

BAŞKAN — Bu fıkra hakkında değiştirge 
vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Onuncu maddenin üçüncü fıkrasındaki 

1. VII. 1951 tarihinin 14 . V . 1950 olarak ka
bul edilmesini arz ve teklif ederim. 

Konya Milletvekili 
Fahri Ağaoğlu 

BAŞKAN — Efendim; yanlışlık olmasın. 
Üçüncü fıkradaki 1 . VII . 1951 tarihinin 
14 . V . 1950 olarak değiştirilmesi teklif edil
mektedir. Dikkate alanlar... Aksini iltizam bu
yuranlar... Değiştirge dikkate alınmıştır. (Bra
vo sesleri ve şiddetli alkışlar) 

Efendim redaksiyona ihtiyaç var mı? Ta
rih değiştiriliyor. 

— 718 — 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ BEHZAT BlLGÎN 
(îzmir) — Biz de iltihak ediyoruz. 

BAŞKAN — Maddenin tamamını okuyup 
oyunuza arzedeceğim: 

MADDE 10. — Bu kanunla iadeye tâbi tutu
lan gayrimenkulleri kısmen veya tamamen 
işgal eden siyasi partiler bu kanun hükümle
rine göre yapılacak tescil veya tashihin ihba
rından itibaren bir ay zarfında bunları tahli
ye ve teslime mecburdurlar. 

Bu mecburiyet yerine getirilmediği takdir
de mahallin en büyük idare âmiri tarafından 
gayrimenkul bir hafta zarfında tahliye etti
rilir. 

14 . V . 1950 tarihinden ısonra yapılmış 
kira mukaveleleri ve sair anlaşmalar, tapuya 
şerhedilmis olsun veya olmasın, yeni malike 
karşı hükümsüz olup bu gayrimenkuller hak
kında dahi yukarıki fıkralar hükmü uygu
lanır. 

Ancak kiracıların kira bedelleri sebebiyle 
siyasi partiler aleyhine dâva acımak hakkı 
mahfuzdur. 

BAŞKAN — Maddenin tümünü oyunuza su
nuyorum'. Kabul buyuranlar... Kabul Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — 11 nci ve 12 nci maddeler kabul 
edilmişti, 13 ncü maddeyi okutuyorum. 

MADDE 13. — Bu kanunun (7) nci ve (11) 
nci maddeleri gereğince Devlete intikal eden 
mallardan her hangi bir tüzel kişi ve âmme hük
mi şahıslarına intifa hakkı tahsis edilmiş olan
ların dışmda kalanlarının idare sureti Bakanlar 
Kurulunca tesbit edilecek esaslar dâhilinde tan
zim olunur. 

BAŞKAN — Madlel hakkında söz istiyen var 
mı? 

NEClP BİLGE (Niğde) — Muhterem arka
daşlarım; 13 ncü maddede «intifa hakkı başka 
derneklere veya âmme hükmi şahıslarına tahsis 
edilmiş olan malların dışında kalanlarının idare 
sureti Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek esas
lar dâhilinde tanzim olunacağı» derpiş edilmek
tedir. Kanaatımca bu, muhtelif dedikodulara se
bebiyet verecek bir hükümdür. Bu itibarla idare 
suretinin Bakanlar Kurulunca tanzim edilecek 
bir tüzükle idare edilmesinin doğru olacağı ka
naatindeyim. Belki tüzük çıkarılması uzun ola
bilir, müşkülât hâsıl olabilir. Bunu Kabul ede-
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rim. Fakat hukuki teminatı haiz olması dolayı-
siyle bu yolun yani tüzükle idare yolunun par
timizin ve iktidarımızın prensiplerine daha uy
gun olacağı kanaatindeyim. Bu hususta bir öner
ge takdim ediyorum. Kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Değiştirgeyi okutuyorum: 

Başkanlığa 
13 ncü madde şümulüne giren malların idare 

suretinin Bakanlar Kurulunca değil bir tüzükle 
tanzim edilmesi her türlü itirazı önleyici mahi
yette ve hukuki teminatı havidir. Bu itibarla 
madde hükmünün bu yolda değiştirilmesini arz 
ve teklif derini -

Niğde 
Necip Büğe 

BAŞKAN — Değiştirgeyi dikkate alanalar... 
Dikkate almıyanlar... Dikkate alınmamış, öner
ge reddedilmiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

GEÇlCÎ MADDE — Bu kanunun 6 ncı mad
desi gereğince Hazineye intikal eden mallar 
için siyasi partilere ödenmesi gereken bedelleri 
karşılamak üzere 1951 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelin İstatistik Genel Mü
dürlüğü kısmının (459) ncu (Makine fişi satm
alına giderleri) bölümünden (20 000) lira ve 
(A/2) işaretli cetvelin Tarım Bakanlığı kısmı
nın (907) nci bölümünün 3 ncü (Mevcutlara 
ilâveten alınacak makine ve araçlar karşılığı) 
maddesinden de (80 000) lira olmak üzere 
ceman (100 000) lira tenzil edilerek (A/l) işa
retli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında (özel 
Kanunu gereğince siyasi partilerden geri alman 
gayrimenkul mallar için ödenecek bedel karşı
lığı) adiyle yeniden açılan (482) nci bölüme 
olağanüstü ödenek olarak aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Efendim, hafif bir tashihle 
maddeyi okuduk. 

Madde hakkında söz istiyen yoktur. Madde
yi oyunuza arzediyorum. Kabul buyuranlar.. Et
miyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi Jka-
bul buyuranlar.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 
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I MADDE 15. — Bu kanun hükümlerini Ba-
I kanlar Kurulu yürütür. 
I BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar.. Et

miyenler.. Madde kabul edilmiştir. 
Efendim, teklifi kanuni hakkında lehte ve 

I aleyhte konuşmak hakkı iki milletvekili için 
I verilmiştir. 
I Lehte konuşmak için Feridun Fikri Düşün-
I sel, aleyhte konuşmak için Sinan Tekelioğlu ar-
I kadaşımız söz almışlardır. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Aziz arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin uzun tarihinde ve hattâ belki aziz milleti* 
mizin bütün hayatında en mühim bir günü, ada
let ve hakikat gününü yaşıyoruz. Çünki yıllar
dan beri bu memleketin havasında hüküm sür
müş olan boğucu bir kâbusu, milleti hakiki hâ
kimiyetine kavuşmak ve bu suretle ancak bu 
kavuşmadan sonra hakiki terakki ve kurtuluş 
yoluna girebilmekten alıkoyan bunaltıcı duru
mun tasfiyesine doğru kati bir iman ve sarsıl
maz bir azim, ancak bugün kendini gösterebil
miştir. Binaenaleyh bugün imkânların müsaa
desi nispetinde bâzı hakikatlafı daha ortaya 
koymak saati çalmış bulunuyor. Evet arkadaş
lar, bugün milletin her türlü tesirden azade hiç 
kimsenin işaret ve işarı olmadan, ancak aziz 
milletimizin kendi takdir, idrak ve temyiziyle 
vücuda gelebilmiş olan şu muhterem Millet Mec
lisinin âzami bir samimiyet ve tam bir imanla 
milletin haklarını toplamak iradesini gösterebil
diği şu günde milletimizin huzurunda bu haki-
katları sermek bir millî vazife olmuştur. 

ilk tebarüz ettirilmek lâzımgelen nokta şu
dur: Bugün intaç etmekte olduğumuz tasarının 
Anayasaya aykırılığı iddia olunmuş ve bunun 
vahim bir Anayasa ihlâli olduğu ilâve edilerek 
hakikat ve hak aşkiyle yanan bir memleket he
yecanlandırılmak istenmiş ve kim bilir daha ne
ler istenmiştir. Bunun için evvelâ bu nokta üze
rinde durmak lâzımgeliyor. 

Arkadaşlar, Kanunu Medeninin birinci mad
desinde şöyle denilmektedir: Kanun, lâfzı ile 
veya ruhu ile temas ettiği bütün meselelerde 
mer'idir. Hakkında kanuni bir hüküm bulunmı-
yan meselede hâkim örf ve âdete göre, örf ve 
âdet dahi yoksa kendisi vâzıı kanun olsaydı bu 
meseleye dair nasıl bir kaide vaz'edecek idiyse 
ona göre hükmeder ve ilâ!..» 

i Binaenaleyh bu tasarının Anayasaya uygun 
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olup olma&ğmı tetkik ederken işi Anayasanın 
lâfzı ve ruhu ile tetkik etmek iktiza eder. Ana
yasanın 70 hci maddesinde: 

«Kişi dokunulmazlığı, vicdan, söz, yayını, 
yolculuk, bağıt, çalışma, mülkedinme, malını ve 
hakkını kullanma, toplanma, dernek kurma, or
taklık kurma hakları ve hürriyetleri Türklerin 
tabiî haklarındandır.» ve 73 ncü maddede: 

«işkence, eziyet, zoralım ve angarya yasak
tır» denilmektedir. 

Şimdi iddia edilmiştir ki; bu tasarı ile Ana
yasanın bu iki maddesi hükümleri ihlâl olun
maktadır. 

O halde şimdi bu kanunla yapılmak istenen 
çeyin mahiyetini tetkik edelim: 

1. Halkevlerine ait gayrimenkullerin Dev
lete alınması; 

2. Halk Partisinden, zamanın kanunlarına 
mugayir olarak şuradan buradan alınmış olan 
malların istirdadı, evvelâ birinci kısmı tetkik 
edelim. 

Halkevleri nedir? Halkevleri nasıl doğmuş 
ve mahiyetleri itibariyle bir hukuku hususiye 
taazzuvu mudur? Ve bunları tetkik ederken Me
deni Kanunun ikinci maddesini bir an hatırdan 
çıkarmıyalım: 

Madde 2. — Herkes haklarını istimalde ve 
vecibelerini ifade hüsnüniyet kaidelerine riayet
le mükelleftir. Bir hakkın sırf gayrı ızrar eden 
suiistimalini kanun himaye etmez. Ve yine ukut-
ta itibar elfaz ve mebaniye değil, mekasıt ve 
meaniyedir. Dünya kaidesini göz önüne alalım. 

Şimdi Halkevlerinin nasıl doğmuş olduğunu 
tetkik edelim: Ve işte Halkevlerinin ilk talimat
namesinden birkaç satır; 

Talimatname, şu satırlarla başlıyor. 
«Fırkamız rehberliği ile kurtardığı vatanı. 

siyasi, içtimai, ve iktisadi derin ve sağlam te
meller üzerinde yükseltmek karar ve azminde
dir.» 

Bu fıkraya dikkat olunsun: Bunda tek par
t i ! ve tek şef devrinin milletin bütün hayatına 
hâkim olmak istiyen vesayet ve velayet mantığı
nın bir tecellisi mündemiçtir. Yani eline almış 
olduğu bir hamuru kendi takdirine göre yoğur
mak kararında olan bir düşünce tarzı hâkim bu
lunuyor. Ve bu mebdeden başlanarak birtakım 
cümlelerden sonra şöyle deniyor: 

«Bu itibarla fırkamızın yeni programında 
Devlet teşkilatı haricinde çalışabilecek millî kül

türün yükselmesi maksadı etrafında toplanmayı 
istihdaf eden maddeler ve hükümler son derece
de ehemmiyetlidir. 

Memleketimize nazaran Devlet hazineleri da
ha zengin, maddi imkânları daha geniş ve oku
ma yazma bilenlerinin nispeti yüzde yüz veya 
yüzde doksan beş olan memleketlerde bile halk 
kültür teşkilâtına her gün daha ziyade artan 
bir ehemmiyet verilmektedir. Bu ehemmiyetin 
derecesi şu birkaç misalle ölçülebilir: 

Macaristan'da millî kültür cemiyetlerinin 
teşekkülü 1867 den başlar. Bu teşkilât Macar 
Millî i Kültür Cemiyeti, Urbanya Cemiyeti, ame
le jimnazları, çiftçi dernekleri ve ilâh... gibi 
isimler altında çalışmaktadır. Bunların yüz
lerce skültür yurtları vardır. 

Çekoslovakya'da (Mazarik Halk Terbiyesi 
Müessesesi) nin dört yüze yakın kültür yurdu 
vardır. 

Faşistlerin bütün İtalya'ya şâmil Dopola
voro isimli bir millî kültür teşkilâtı ve bu teş
kilâtın 1586 kültür derneği ile millî mevzularda 
piyesler temsil eden gençlerden mürekkep 1000 
kadar amatör temsil grupları vardır. Yalnız 
1930ı da açtıkları halk kütüphanelerinin sayısı 

(8000) dir. Faşist Dopolavoro teşkilâtı geçen yıl 
zarfında İtalya'nın muhtelif şehir, kasaba, na
hiye ve köylerinde 27 bin kadar millî bayram 
tezahürleri tertip etmiştir. Aynı teşkilât bu
gün italya'da 1500 den fazla amelî bilgi kursla
rı idare etmektedir. 

Almanların, sayılması sayfalar dolduracak 
kadar çok halk kültür teşkilâtı vardır. Bunlar
dan Nurenberg'deki bir kültür cemiyetinin ida
re ettiği yüksek halk mektebinin yalnız mual
lim sayısı (60) ı daimî, (110) u muvakkat kurs
lara mahsus olarak (170) tir. 

Halkevleri teşkilinde umumi esaslar 
Halkevlerine kimler girer: 
1. Halkevi, kalblerinde ve dimağlarında 

memleket sevgisini mukaddes ve ileri yürüten 
yüksek bir heyecan halinde duyanlar için top
lanma ve çalışma yeridir. Bu itibarla Halkevi-
nin kapıları fırkaya kayıtlı olan ve olmıyan bü
tün vatandaşlara açıktır. Ancak Halkevi idare 
heyetiyle şube idare komitelerine âza olabilmek 
için Halk Fırkasına mensup olmak lâzımdır. 
(Memurların bu idare heyetlerine ve şube ko
mitelerine girmelerinde kanuni mahzur yoktur) 
denmektedir. Bugün bu izahlardan anlaşılıyor 
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ki, bu iş memleketi tek parti olarak elinde tu
tan bir taazzuvun bilhassa o zaman Avrupa'nın 
büyük bir kısmında revaçtaki tek parti havası
na uyarak kurmak istediği hüviyet karşısında
yız. tşte bu hüviyetledir ki Devlet Bütçesinden 
ve sair Devlet hükmündeki müesseselerden ikti
darı elinde tutan bir partinin bütçe üzerinde 
olan şüphe götürmez hâkimiyetinden faydalanı
larak dün ifade edilmiş olduğu üzere millet ce
binden 48 milyon lira tediye edilmiş bulunmak
tadır. Artık millet üzerinde tek bir partinin 
sahipliği devresi hitam bulmuş olduğu ve 
antidemokratik bir nizam içinde parti
lere siyasi faaliyetleri haricinde iktidar
da olsun kültür teşekkülleri vücude 
getirmek ki, demokrasi ile kabili telif ve demok
ratik âmme hukukunun tereddütsüz ve katiyetle 
reddettiği her hangi bir teşkilât yapmak salâhi
yetinin asla kabul olunamıyaeağı derkârdır. 
Demek oluyor ki, her hangi siyasi bir partiye 
halkevleri cinsinden bir taazzuv yaşatmak salâ
hiyeti katiyen kabul olunmaz. O halde mazide, bil
hassa ve yalnız devlet mallariyle taazzuv etmiş bu
lunan böyle bir teşekkülü ve onun mamelekini bir 
hukuku hususiye varlığı halinde kabul etmek 
ve onu vâris olarak kabul etmek kabil olabilir 
mi? Bunu kabul edebilecek bir hukukçu dünya 
yüzünde bulunur mu? Böyle bir mamelek üze
rinde şahsi bir hak iddia etmek ve bu mameleki 
Anayasanın 70 nci maddesindeki mülk edinme 
ve malını kullanma mefhumlariyle imtizaç ettir
meye aklen, vicdanen ve ahlâkan velhasıl Mede
ni Kanunun ikinci maddesindeki hüsnüniyet 
esaslariyle telif ettirmeye imkân olabilir mit Bu 
mallar, emanetçinin midir 1 Gözlerinin içine ba
karak sorulsa, millet huzurunda sorulsa, yemin 
ettmlse, bu malların siyasi bir partiye siyasi 
maksatlar için verilmiş bir para, yani 48 milyon 
umumi kültür için verilmiştir, diyebilir mi* 

Hayır buna imkân yoktur. Böyle bir iddia 
emniyeti suiistimaldir. Bu paralar siyasi partiye 
yapılmış bir teberrudur, diyebilirler mi Evet, 
eksik söylüyorlar, Teberrudur diyorlar. Sorarım, 
ortada bir teberru yoktur, fakat olduğunu farzı 
muhal kabul etsek bu bir siyasi partiye mi? Bu
nu ifade edemiyorlar ve bu mevzudan kaçıyorlar. 
Ortada bir teberru yoktur. Ancak elinde mev
cut siyasi kudreti kullanarak gayrisiyasi bir 
maksatla kurulmuş ve âmmeye hadim olmak id
diasında bulunan bir taazzuva yapılmış tedîyat 
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vardır ki burilkrm bütün hâsılası menkul ve gay
rimenkul bilûmum mameleki doğrudan ^bğ^uya 
âmme kudretinin bir vediası hükmündedir. TMn-
ya hukukunun Şark ve Garp hukukunun üzerin
de en küçük bir tereddüdü olmıyan bir hakikat
tir ki, mudi, vediayı müstevda'dan her zitman 
geri alabilir. O halde nerede kaldı şahsi bir mal 
iddiası. Ortada her hangi bir şahsi mal var mıdır 
ki, bu tasarı ile anayasanın 70 nci ve 73 ncü 
maddelerine mugayir bir kanun çıkarmak iddia
sı bir saniye için ayakta durabilsin. Size onla
rın yaptığı karaktersizlik bir kanun ve bir tef
sir kararı: Yani mülkiyet iddia ettikleri halkev
leri için gümrüksüz mal ithalini temin maksa-
diyle nerelere baş vurmuşlardır. 

Madde 1. — Halkevleri için ithal olunacak 
alıcı ve verici radyo makinaları ve bunların 
cihazları ve parçaları ile sinematograf ve pro
jeksiyon cihazları ve inikas fenerleri ve bunla
rın parçalarından Gümrük ve Muamele vergi
leriyle Okturva Resmi alınmaz. 

2. Birinci madde mucibince girecek rad
yo alıcı makinelen (hoparlörleriyle beraber) rad
yo verici makineleri, sinematograf filim çeviri
ci makineleri, filim gösteriei makineler, projek
siyon cihaz ve inikas fenerleri lüzum ve ihti
yaca göre Maarif Vekâletine verilecek listele
re tevfikan ithal olunur. » 

Halbuki, Maarif Vekâleti buna karıştırıl
mıştır. Demek ki, bunun zımnen bir hukuku 
âmme kontrolü için ve bir hukuku âmme vazi
yeti için olduğunu ifade eylemiştir. Fakat bu 
zımni ifade selâmeti âmmeyi takviye eden bir 
karakterdedir. 

Devam ediyorum : 
3. Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
4. Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye, 

Dahiliye, Maarif ve Gümrük ve İnhisar Veffcil-
leri memurdur. 

216 No. lu Tefsir. 14 Teşrinisani 1935. 
Halkevleri için getirilen seyyar sinema ve 

radyo makinelerine mahsus ve bunlarla cihaz-
lanacak otomobil ve kamyon gibi nakil varta
ları, bu sinema ve radyo makinelerinin tftfeı-
ruatmdan sayılır. 

İkinci nokta; Halk Partisine ait ivazsız bi
naların istirdadı meselesi : 

Arkadaşlar; Kâmil Gündeş ve Ömer Sanaç 
arkadaşlarımızın okudukları Blftzığ Halkevi 
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meselesi bunun tipik bir misali olduğu gibi yi
ne Hüseyin Fırat arkadaşımızın halktan vali 
kuvveti ile ve âmme nüfuzu ile elde edilmiş pa
ralarla üç milyon liraya çıkarılmış Mersin 
Halkevi ve saire ve saire. Bilhassa Dahiliye 
vekili ve Parti Genel Sekreteri imzası ile tam 
bir âmme kudreti suiistimal edilerek yaptırıl
mış tasarrufları âmme kudretinin suiistimalin
den doğdukları ve hak sahipleri münferiden 
hak aramak durumunda da olmadıkları ve esa
sen buna da imkân ve lüzum olmadığı için bu
nu, âmme kudretinin tashihi ieabeder. Âmmeyi 
alâkadar eden böyle bir hak meselesi karşısın
dayız ki, bunu kaza organları halledemez. 

Yani, işin şümulü, vüsat ve mahiyeti o ka
dar geniş ve o kadar muhteliftir ki, bunu kazai 
m-ercilere bırakmak, halledilmesine lüzum ol
madığına karar vermekle müsavidir. Eski tâ
birle nizamı âlemi, yeni tâbir ile intizamı âmme
yi teminde aciz olur. Ve bu cemiyette âmme 
kudretinin fıkdanı demek olur. Bu, idarenin 
münferit bir kararı ve yalnız bu hukuku hususi
ye muamelesi olarak tekevvün etmemiştir ki, 
bunu münferit ihtilâfları hal ile mükellef olan 
idari veya nizamî mahkemelere havale imkânı 
olabilsin. Bu, âmme hukukunun halledebileceği 
işleri hususi hukuk ile karıştırmak olur. 

Binaenaleyh görülüyor ki, hukuku. esasiye 
bakımından bir iddia karşısında değiliz, bir 
bühtan karşısındayız. Bu bühtanı deşmeden ev
vel tesis meselesi üzerinde de durmalıyız. 

Arkadaşlar, hukuki mahiyetini, bünyesini 
teşrih ettiğimiz halkevleri bugün hukukan an
cak bütün malî mevcudiyeti Devlet parasiyle 
hüviyet almış bir müessese iken bunun üzerin
de tesis yapmak bu emaneti elinde tutan par
tinin hakkı olabilir mi? Emanet edilen kimse 
vedia üzerinde mülkiyet tasarrufları yapamaz, 
böyle bir hakkı olamaz. Hangi hukuku hususiye 
kaidesi bunu tecviz eder, Kanunu Medenimiz 
baştan başa hukuku âmme müeseselerinin tam 
yetkisi hemen her bahsinde kabul etmiyor mu? 
Tesis kabul etmek ona razı olmak Devletin ma
lı karşısında bir mal sahibi olduğunu kabul 
olur ki, böyle bir şey asla tecviz edilemez. Şim
di hu bühtanı deşmek sırası gelmiş bulunmak
tadır. Fakat ondan evvel bir esaslı noktayı da
ha tebarüz ettirmek lâzımdır. Meclis, böyle bir 
kanun çıkarmaya Anayasa ve onun kaynağı 
olan millî irade ve milletin tabiî hakları bakı-
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ınmdajı mecburdur. Onun burada ve millet hu
zurunda yaptığı yemin ve taahhüt ona bu mec
buriyeti tahmil etmektedir. Vekâletini aldığı 
bir cdmaatin 48 milyon lirasını her hangi bir 
hüviyette bırakırsa yeminde ve millete karşı ta
ahhüdünde hânis olur. Bu kadar hakikat orta
ya konduktan ve bu kadar ilmî esas ve mesnete 
istiknah edildikten sonra Meclis lâl ve epkem, 

I kolları bağlanmış ve birtakım hakikati öğre
nememiş veyahut mualleli bilgaraz kimselerin 

I ıgvaat ve şeriklerinden ifraz edilerek uhde
sinde emanet olan vazife icabı milletin gayri-
elinde bulunan emvalini toplamaz ve beytül-
male jderç ve cemetmezse bu memlekette nizamı 

I âlemi korumaya ve millet haklarım muhafa
zaya kaadir bir hükümran kudret yok demek 
olur. Böyle bir aciz, zaıf füturdan büyük Meclisi-

| nizi tenzih ederim. (Alkışlar) Ben görmekteyim 
ve 42 senelik siyasi ve millî müşahedelerimizin 
bana verdiği naçiz bir görüş kuvvetiyle arzedl 

I yorum ki, bu Meclisin gözünde öyle bir fütur ve 
I âciz nişanesi görmüyorum, bilâkis milletin eh

line tevdi edilmiş olan bu emaneti kemali ikti
dar ile kullanabilecek bir varlığı sizin iman ve 

i kudret ve karar ve azim dolu gözlerinde görmekle 
saadet duyuyorum. (Alkışlar). 

I Aziz arkadaşlar, ben sözlerimi burada biti-
j rebilirdim. Fakat bir hakikat ve adalet günün

de yaşadığımızı hissetiğim için biraz da mütalâaa 
ve tahlilimi bu mevzuun biraz daha vuzuha er
mesine sarfetmek istiyorum. 

Arkadaşlar, Anayasanın vahim bir ihlâli 
karşısında değil, Anayasaya sadakat icabını ic
ra eden bir irade karşısında olduğumuzu arzet-
tim. Fakat yukarda arzettiğim bühtanın unsur
ları nedir? Biraz bunun üzerinde duralım. 

İktidarda iken partisinin içinde en küçük 
hürriyet imkânı vermemiş grup idare heyetinin 
partiyi kurtarmak için vâki mesaisine (Organ os-

j xiliaire) dır tehdidini yapan, şahsan kendisi 
Türkçeleştirmek ve Toprak Kanununa ve malûm 
olan koridor imzalariyle yaptıran zihniyetin, 
Anayasa Komisyonunun kararma muallel deme
si, garabetlerin garaibidir. Halbuki Demokrat 
Parti uzuvlarında en küçük bir menfi şada yük-

I selmemiş, milletvekilleri bir ittifakı mutlak ile 
!bu işi yapmışlardır. Bir milletin hür bir seçim
le gelmiş vekillerinin hür bir irade kullanmıya-
rak hareket ettiklerini iddia, kendi tatbikatını 

I aynada görmek ve bir gün yine bu memleketi 
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kendi emir kullarının emrinde görmekten başka 
bu memleket için mukadder bir tarzı hayat gör
mektir. «Mualleldir.> Hangi komisyona ve hangi 
Meclise söyleniyor? 

0 Meclis ki, o kimisyon ki, daha dün Ata
türk'e ait bir tasarıyı günlerce Anayasaya uygun 
mudur değil midir? Diye müzakere, münakaşa 
ve mütalâa etmiş ve nihayet en ince, en uzun. 
en sert tenkid ve tetkiklerden sonra, hiçbir par
ti ve sair mülâhazaya zerre kadar tâbi olmadan 
bunu kabul etmiştir. 

Evet arkadaşlar, böyle bir kudreti göster
miş olan bir heyete böyle atıf ve isnatlarda bu
lunulamaz. 

Evet, arkadaşlar, uzun hayatımızda çok mu
allel sahneler yaşadık. Bunları tarihe, zabıtlara 
söylemek vazifemizdir. Bunlar olmuştur. Fakat 
bugünkü hâdisemizde böyle bir şey asla yoktur. 
Bakınız zabıtlar yukardadır, Toprak Kanunu 
çıkarılırken hakikaten 7. nci B. M. Meclisi bütün 
imanı ile, bütün enerjisi ve saffetiyle Türk ço
cuklarına iyi bir kanun çıkarmak, hukuk ve 
hürriyet esaslarına tamamiyle uygun bir kanun 
verebilmek için âzami derecede mücadele ve 
hattâ mücahede yapmıştır. Bu bir tarihî haki
kattir. Fakat bilâhara müdahale vâki olmuştur. 
Bu Meclis huzurunda arzediyorum, tarih huzu
runda arzediyorum; bu imkânı bulabildiğim 
için yüreğimin üzerindeki tazyik kalkıyor... 
(Bravo sesleri sürekli ve şiddetli alkışlar) 

Arkadaşlar, muallim Naci merhumun dediği 
gibi: «Bir hakikat kalmasın dünyada Allahım 
nihan» arkadaşlar, bir ordu emri yevmisinde ya
zılacak surette 7 nci B. M. Meclisi kahramanane 
gayret sarf etmiştir. Fakat arzettiğim gibi mü
dahale vâki olmuştur. (Kim tarafından sesleri) 
Kim olacak şimdi, Yüksek Meclise huzuru
nuzda, tarih huzurunda, bir vesika teessüs ettir
mek için konuşuyorum. Sayın Başbakan Adnan 
Menderes çok iyi bilirler. O zaman kendileri 
mazbata muharriri idi Meclis çok güzel çalışı
yordu. Bir gün Başvekil Saraçoğlu komisyona 
geldi. Sırf 17 nci maddenin tadili için. Komis-
yonda uzun boylu münakaşa oldu. Baktım Ad
nan Bey kardeşimiz şu koridorda çok meftur 
ve münkesir gördüm. Kendilerine sordum, nedir 
bu hrirniz? Vallahi dedi, komisyona geldiler 
tazyür ediyorlar. 17 nci maddeyi istedikleri şe
kilde tadil etmek istiyorlar, mücadele ediyoruz. 
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I Ben hayret ettim. Niye hayret ettim? Eendi 
I gafletime hayret ettim. (Gülümsemeler) izah 

edersem daha çok güleceksiniz, Kendimi Murat 
Bey gibi büyük bir şahsiyet addedemem, ,had-
dim değil, büyük bir adam, babamın hocası,K3lu-
rat Beyin bir eseri var orada diyor k i : Şuhtan 
Hamit'le bir müzakere yapmış. Müzakerede Sal
tan Hâmit kendisine: Kanunu Esasinin lüzumu 
olduğunu fakat şeraiti umumiyenin buna müsa
ade etmediğini fakat yakında bir şey yapabjh3-

I ceğini ümit ettiğini söylemiş. Bunun üzerine 
Murat Bey, ferih, fuhur oradan çıkmış bir san
dala binerek Anadoluhisarı'ndaki yalısına git-

I miş. Yalıda binbir hayalâta dalmış: Kanunu 
Esasi çıkacak, Meclis açılacak, şöyle olac.a£, 
böyle olacak. Ve hanımına gayet memnuniyete, 
Sultan Hamit'le konuştuğunu, şöyle vâdettjği-
ni, böyle vâdettiğini anlatmış. Hanım gülmüş-. 
Acale etme Murat Bey sen de atlarsın, denmiş. 

Şimdi bendeniz de bir gün evvel bunu, k e 
dileri hayattadır, tarihi malûmu âlinizdir. Eski 
padişahlar devrindeki tarihi devir, muba^ejk 
eslâfımız bunu kaydetmiştir. Naima tarihini 
açar okursunuz. Ben bir gün Halk Partisi grup 
idaro heyeti âzası sıfasiyle tsmet İnönü'nün ryu-
karda huzurlarına kabul olundum. Üçüncü o]a-
rak beni kabul ettiler, grup idare heveti âzası 
olarak. Tesadüf atı acibeden ve garaibatı t a l i m 
den, sayın Adnan Menderes'te o gün grup ida
re heyetinde idiler, bulunamadılar, görüşeme
diler. Sekiz kişiyi birer birer çağırdı, bendeniz
de huzurlarına geldim. Toprak Kanunundan dejı-
hal bahis açıldı. Dediler ki, hukukçular toprak 
ağalarına yardım ediyor. Biz orada toprak ağan
larına yardım ediyormuşuz. Ben katiyen üze r̂jj-
nıe almadım. Çünkü ben komisyon âzası değ i l i ^ 
(Gülüşmeler) Ama, gerçektir. Yukarıya teşr^ 
edip komisyon zabıtlarını görebilirsiniz, en az 
10 defa müdahale etmişimdir. Başta, Adnan 
Menderes Bey olduğu halde arkadaşlar burada 
bulun, bulun diye ısrar ettikleri için, komisyon 
âzası olmadığım halde, kış tatilini burada geçir
dim. : j 

Ben üzerime almadım. Bakınız huzurunuzda^ 
millet huzurunda, zamanınızın büyük kıymetin} 
takdir ederek arzediyorum. Kendisine paşam* 
dedim, sizin devrinizde hukukçular, hukuki em
niyetin masuniyetine çalışıyorlar. Efendim kimj 
çiftçilik gayretiyle burada konuşacak, • dedim^ 

I Birtakım kıymetli, genç hukukçu arkadaşların 
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isimlerini saydım ve bu arada kendi hemşehrisi 
Şefik Tugay'ı da saydım. 

Dedi ki, nasıl? Efendim; Meclise gelen tasarı 
heyeti vekilede adam akıllı müzakere olunma
mış. Her tarafı sakat, berbat. Komisyon bunu 
ıslaha çalışıyor. Dedi ki ; benim bir fikrim yok
tur. Bir karikatür olmasından korkuyorum. Ka
rikatür, gelen metin. Almanya'da Nasyonel Sos
yalist idaresinin metnini Kanunu Medeniye 
muhalif buldum. Binaenaleyh, bunu Meclisin 
güzel yaptığına kani oldum, kalbim müsterih, 
dedim. Vallahi, ben, iyi bir şey olmasını istiyo
rum. öyle ise çok iyi diye ilâve etti. 

Ben kendilerine verdiğim bu izahattan sonra 
kapıdan ayrı1 irken, zehrimi aldm. dedi. Ben ke
mali memnuniyetle artık, müdahale vâki olmaz 
diye o geceyi rahat geçirdim. Ertesi sabah bura
ya geldim. Koridorda Adnan Beyi münkesir gö
rünce komisyonda böyle bir halin vukubu1 dü
ğünü anladım. Sayın ismet inönü o esnada ke-
ma'i heyecanla içeri girerek kapıdakilere gece 
ne oldu diye bir kısım mebuslara sual sordu. 
Bunlardan bir tanesi de Atıf Akgüç idi. Efen
dim, Saraçoğlu'nun dediği kabul edildi diye ce
vap verilince müsterih oldu. Ben de gözlerine 
görünmemek için geri geri giderek ayrıldım. 
(Gülüşmeler). Şimdi arkadaşlar, bu müdahale 
değil midir? Bu, inönü'nün aleyhinde olmuştur, 
asla lehinde olmamıştır. Halk Partisini bu hale 
getiren avamili esasiyenin başında Toprak Ka
nununun halkta husule getirdiği irkintidir. 

Nuri Göktepe isminde bir Aydın Milletvekili 
vardı. Bana demişti ki, arkadaş, bu o kadar fena 
gidiyor ki, bu iş hakkında izmir'de bir tüccar 
kendisine şu sözleri söylemiş; tüccar demiş ki, 
bugün benim bir zerre toyrağım yok. Fakat şu
rası muhakkak ki, bugün bunu yapan1 ar yarm 
menkule de el atarlar. Binaenaleyh memlekette 
umumi bir mal emniyetsizliği hâsıl olmuştur. Ve 
bunun bedelini bugün Halk Partisi ödemiştir. 
Bu bir hakikati tarihiyedir. Bu, bir mesulün 
âkibetidir. 

Diğer bir misal, Alâettin Tiridoğ^a, elinde 
bir takrir, Toprak Kanununun 17 nci maddesi 
hakkında imza toplamaktadır. Bunu bana getir
mediler. Çünkü ben yukardaki beyanatımla za
ten mimlenmiştim. Fakat birçok arkadaşlar im
zalamışlar. Bu da bir hakikati tarihiyedir. Fa
kat demin Bahadır Dülger'in dediği gibi, Anaya
sa Komisyonun metninin muallel olduğuna kani 
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olsam derim ki, hakikaten burada bir taallûİ var 
tazyik var. Fakat Muallel olmadığını görüyo
rum. Bana, eski meclislerle bu Meclisi mukaye
se yap diyenlere, bunu bir hakikat olarak öteden 
beri ifade ediyorum. 

MUSTAFA EKİNCİ (Diyarbakır) — Sen, 
o zaman nerede idin 

FERİDUN FÎKRl DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— O, ayrı birşey Beyefendi. Allah, insanı böyle 

bir çemberin içine düşürmiyegörsün. (Alkışlar) Bir 
hakikat kalmasın dünyada Allahım nihan. Bu 
memlekette 14.- Mayıs 'ta milletin böyle bir Mec
lisi buraya getireceğine ihtimal verenler pek 
yoktu. (Alkışlar) Samimiyet bunu icabettirir. 
Herkes bu çerçeve içinde gemisini yürütmenin 
yoluna bakıyar. (Alkışlar). 

Gelelim, başka birine. Mademki dinliyorsunuz 
bir noktayı da tebarüz ettireyim. 

Mualledir, son Orman Kanunu müzakereleri. 
Arkadaşlar; Orman Kanunu deyip geçmeyin. 

Mülkiyetten bahsediyorlar. Teşrih ettim, ben 
Halk Partisinin kodizasyonla husule getirilmiş 
olan malların alınması taraftarı olmıyacağim, ta-
taraftar olacak ferdi vahit dahi tasavvur ede
mem. 

Rica ederim bunun mânası nedir?. Malikin 
malı diyen adamlar vatandaşların yıllardır ta
sarruf ettikleri ormanları çekip ellerinden almış
lardır. Mecliste maalesef birçok milletvekilleri
nin göz yaşları arasında bu kanun geçmiştir. 

Cevdet Kerim arkadaşımız merhum 
MUSTAFA EKİNCİ (Erzurum) — Ölmüş

tür ondan bahsetmeyin. 
FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Devamla) — 

Hayır söyliyeyim. Cevdet Kerim merhum, (Ölüden 
bahsetme sesleri) Cevdet Kerim'in lehinedir. Biraz 
da göz yaşı halinde dedi ki, Feridun kardeş, Ka-
radenize atsam iki milyon lira edecek olan orma
nı Halk Partisi, ismi galiba izzet Beydi, bunun 
elinden almıştır dedi. Binaenaleyh bu orman işi 
doğrudan doğruya himmet edilecek bir eserdir, bu 
da o şekilde Meclisten çıkmazdı, ama müdahale 
olmuştur. 

FERİDUN F l K R l DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Sırası gelince ondan da bahsederiz. 

FERİDUN F lK Rl (Devamla) — Sırası ge
lince ondan da bahsederiz. 

Şimdi hanedan hakkındaki tefsir. Üstadımız 
Dahiliye Vekili, eski Yargıtay Reisi, zannederim 
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kendileri bahis buyurdular. Gayet haklıdırlar. i 
Meclisten 531 numara ile çıkan kanun hakkında 
Mahkemeyi Temyizin bir tevhidi içtihat k&rarı 
vardır. Bu karar makrunu haktır ve c&aaen tef
sir kararıdır. Fakat bu kararın iptali için Meclis
ten tefsir çıktı. 

Bu tefsir Meclisten doğrudan doğruya şek
len normal, fakat bu ayrıca bir facia olarak hu
sule gelmiş bir hâdisenin: eseridir. Burada uzun 
uzun teşrih edemem. Mahzuru siyasisi vardır Yal-. 
nız o gün bir iyilik yapabildimse Yusuf Kemal 
Beyin sualine, bunun hariçteki mallara şümulü 
olmamak hakkında tavzih yaptırdım. İstihbara
tımın iyi olduğuna göre, verese, bütün Türkiye '-
deki malları doğrudan doğruya Türk milletine 
terketmek ve hariçteki imkânlarını aramak yo
lunda idiler. Fakat bu mevzuu o günün havası 
içinde ortaya atmak mevzuubahis olamaz. (Bra
vo sesleri, gülüşmeler) Bu da bir mualleliyettir. 

BAŞKAN — Lütfen sadede. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla; 

— Şimdi görüyorsunuz ki, Anayasanın, istirdat 
yolunda göstermiş olduğu büyük kudretin mah
sulü olan eser icrayı takviye iddiası ile ortadan 
kaldırılmak, Meclisi hemen hemen bir tescil ci
hazı haline getirmek istiyordu. Bugün içlerin
den biri Meclis Başkanımız olan birtakım arka-
daşılarlaı biz, Meclisi salâhiyetlerinden tecrit, 
onu, bir şekilden ibaret hale getirmek istiyenlere 
karşı cephe aldık. O, bir tarihtir. Fakat bugün
kü müzakereler bunu tahattur ettirmekte millî 
menfaat vardır. Şöyle ki, Cumhurbaşkanına 
Meclisi, hattâ Meşrutiyette olduğu gibi Ayanın 
muvafakati olmadan onun da hükümsüzlüğünü 
Meşrutiyet tarihi bize gösterdi ya - feshedilmek, 
veto hakkı olmak yani Meclisten çıkacak kanun
ları hükümsüz bırakmak hattâ, Meçim kanunları 
tefsir hakkını çok görmek gibi garabetler, vani 
netice itibariyle Meşrutiyette âkibet bir tahak
küm mekanizması haline gelerek koskoca bir im
paratorluğun zevalini tacil etmiş olan bir man
zumenin eline düşmüş olan o biçare Osmanlı Mec
lislerinin âkibetine ister istemez düşecek bulunan 
bir hale getirmek teşebbüsünü İkinci Meclis ön
ledi ve bugünkü Anayasa vücuda geldi. O zaman
ki Hükümet Meclis karşısında ekalliyette kaldı. 

Fakat ondan sonra cennetmekân Fethi Bey 
merhumun (ben ellerimi kana bulayamam) 
demesine rağmen vücuda getirilen takriri sü
kûn kanunu ve istiklâl mahkemeleriyle kurul- | 
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muş olan cehir ve kahir nizami} ile Anayasanın 
bütün hukuku âmme teminatı tamamiyle orta
dan kalktı. Yani Anayasanın tanzimi sıra
sında muvaffak olamıyanlar sehpaları kura
rak memlekette, tarihin mahiyetini inkâr ede-
(miyeceği bir terör yaşattılar. Mensubu oldu
ğum Cumhuriyetin ilk muhalefet fırkası, Te
rakkiperver Fırka sehpaların tazyiki altında 
ortadan kaldırıl'dı, altı tane milletvekili siyasi 
hasımlarından ibaret olan siyasi bir partiye 
mensup üç, mebustan mürekkep bir heyet tara
fından asıldı. Anayasanın 26 ncı maddesi mu
cibince idam kararlarının B. M. Meclisine arzı 
lâzımgeldiği hakkında ve çünkü Anayasanın 
26 ncı maddesinin muahhar olduğu hakkındaki 
iddia, nazarı dikkate bile alınmıyarak millet
vekilleri, arkadaşlar! milletvekillerinin kara-
riyle her türlü adlî teminattan mahrum olarak 
imha olundular. Bu, Anayasamın vahim ve te
sirleri bugünlere kadar devam eden bir ihlâli 
değil midir? Kıymetli kardeşim Ekinci'nin 
söylediği ve tavuk hadisesiyle mahiyetini mey
dana vuran ve memleketin tarihi millimiz 
meydanda, kendi irade ve ihtiyarları ile bu 
aziz ve mübarek vatana katılmış ve asırlar
dır bu uğurda can vermiş saf ve pâk evlâtları, 
en küçülk bir ihbarla tehcire tâbi tutulmak 
imkânını veren kanunlar Anayasaya aykırı 
değil miydi? O zaman korkunç bir Anayasa 
ihlâli yok muydu? (Bravo sesleri) 

Anayasanın millî tarihimizde en vahim bir 
ihlâli de mektepler meselesi değil midir? Bura
da bir Meclis varken hiçbir kanun olmaksızın 
vergi tarhedilmesi ve cebren ve kahren vatanda
şın çalıştırılması Anayasaya en vahim tecavüz 
değil midir? Ve bu bir aklın eseri midir? Bu
gün bir milleti, bir Halk Partisi müfettişinin 
ağzı ile söyliyelim ki, 30 haneli bir köye 30 bin 
liralık vergi tarhı Anayasaya ve onun ruhuna 
sığar mı? 

Yarabbi, Anayasanın ihlâlinden kimler bah
sediyor? Bu Anayasayı bir şeflik sistemi ile ye
niden ihya etmek istiyenler, son Halk Partisi 
Kurultayının Anayasayı tamamiyle bir şef sis
temine irca için faaliyette bulunanlar, Şem
settin Günaltay'ın Zonguldak ve Kastamonu'da 
ve hattâ son zamanlarda iradettiği nutuklarda 
görüldüğü üzere demokrasiyi tahrif ve mâna 
itibariyle eski bir idarei mutlaka ruhuna iade 
ettirmek istiyenlerdir. Ne garip bir temaşayi 
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tarihî ve ne ibret verici tarih levhasıdır ki üç 
ay zarfında Anayasayı istedikleri gibi şef esa
sına irca ederek yeni Meclisi yolcu edecekleri
ni sahanlar ve hattâ bundan katiyetle emin o-
lanîaii* bugün bu Meclisi bir adalet vazifesini 
yapâi*' görmek zorunda kalıyorlar, işte bühta-
nıri1 kaynağı ve mahiyeti. Fakat hamdolsun ta
rihin* cereyanı bugün aksine, mesut bir istika
met1 'almıştır ve bu cereyan gittikçe kuvvetlene
cektir^ bu tasarı onun bir tecellisidir. Şimdi 
büfüit* maksat, teessüs eden bu yeni hukuk ve 
hürrîyet nizamından istifade ederek yeniden es
ki efe'reyana dönmek olduğu görülüyor. Buna, 
bu'iÜilet müsaade edemez, etmiyecektir, tarihî 
cereyanlar buna tahammül edemez. Binaenaleyh 
bir ;a$alet ve tarihî hakikatleri temin vazifesi 
yapiyoruz ve bu memleketin şu veya bu hâdise
den'-bunları sayın Adnan Menderes dünkü mu
halle^ nutkunda ifade etti - istifade ederek, tat
lı dillerin envamı dökerek, parlak bir dersinin 
akislerinden istifade ederek bu memlekette ye-
nideti-bir şef ve hem de tecrübesini geçirmiş, ta
rihe'damgasını vurmuş bir şahsi idarenin ve 
MeeîM* boğacak, salâhiyetlerinden soyacak bir 
idamenin hükmü altına alacak bir idarenin hort-
lamâsiitia imkân bırakmayın. Buna meydan ve
rirseniz işte o zaman Anayasa'ya karşı vahim 
bir;s$f# işlemiş, tarihî bir cinayet işlemiş olur
sunuz/1 ' Fakat bu hataya, bu gaflete, bu ağır 
tariMügunaha düşmiyeceğiz. Yolunuz açık olsun 
milletimin vekilleri. Bugün şahsi idarenin kök
lerini'söktüğünüze emin olarak rey verelim ar
kadaşlar. (Bravo sesleri, alkışlar). 

BALKAN — Sinan Tekelioğlu. 
SİMAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar, çok garip bir tesadüftür ki, sayın 
reisimden sonra söz almış bulunuyorum. (Gü
lüşmeler). Feridun Fikri arkadaş yapılan bu
tum .cinayetleri, millet aleyhine tertip edilen 
bütüM-' ;suikasıtları, şurada birer birer tadat 
etmiş, fakat o insanlar hakkında bu kanunda 
bir Müeyyideye, bir cezaya tesadüf etmediğini 
maalesef söylemedi. Korktu mu aceba? Kendi
si vâîîdlbu işin içinde. O da ürktü mü, benim 
reisimi J 

Arkadaşlar; ben bu kanunun aleyhinde ko-
nuşacağam. Çünkü Halk Partisi yok burada. 
Ken&fthMni müdafaa edemediler. Zaten mü
dafaan edecek kudret ve kabiliyetleri de yok. 
H a n ^ tarafını tutsanız her şey sakat. Böyle 
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bir müdafaaya Yüksek Meclis huzurunda im
kân olabilir mi? Onlar da anladılar da kaçtılar. 

j Fakat ben onlar namü hesabına konuşmayı es
ki bir Halk Partili olmam itibariyle ve halen 
müstakil bir milletvekili sıfatiyle konuşmayı 
muvafık buldum. Arkadaşlar; böyle bir ka
nun azdır (Gülüşmeler, alkışlar) Ne anlıyorsu
nuz, mal kimin zaten? Halk Partisinin bu mal
la ne alakası var? Bunlar vaktiyle memleketin 
dört bucağından cebirle, tazyikle alınmış millet 
mallarıdır. Sizin mallanmadır Bizim istediği
miz bu değildir. Biz bu millete kötülük etmiş 
ve iki senede 15 milyon lira sahibi olmuş insan
lardan hesap istiyoruz. (Alkışlar). Bu kanun 
arzettiğim ahkâmı sinesine almamıştır, işte ar
kadaşlar ben bunun için bu kanunun aleyhin-
deyim. Hesap sormak istiyor bu millet, (Bra
vo sesleri, alkışlar). 

Şim bu kanun aleyhdndeyim ben. Bu kanun
da bunlar hakkında bir müeyyide yok. Paşanı, 
her tarafı günahla dolu o insan, huzurunuza 
çıktı da bunları ben yaptım dedi, korkusu yok 
çünkü... Kanunda şahıslar hakkında bir hüküm 
yok ki.. Memleketin her tarafında bu yaptığı
nız kanun dolayısiyle millet bayram yaparken 
bana sordular, arkasından başkaları gelecek mi 
diye. (Gelecek sesleri). Ben Adnan Menderes 
Hükümeti adına, müstakil bir milletvekili sıfa
tiyle söz veriyorum, dedim. (Kendi adına ses
leri). 

MUSTAFA EKtNCt (Diyarbakır) — Kendi 
namına konuş. 

BAŞKAN — Kendi namına konuşuyor... 

SINAN TEKELİOĞLU (Devamla)'—Huku
ku ibadı keselerine doldurmuş olan insanlardan 
bu Meclis hesap, sormıyacak mıdır? Onlar, eğer 
'hâlâ bu Meclisin hesap sormıyacağma, «devri 

j sabık yaratmıyacağız» sözünden hırsızların hi
maye edileceğine emin iseler, böyle bir şey ol-

I «uyacaktır arkadaşlar. Bu Meclis Türk MÜleti-
I nin ruhundan ancak 30 senede doğmuştur. Böy-
j le bir Meclisin millet amaline, millet efkârına, 
, millet ruhuna tercüman olmıyacağına acaba kim 
ı kaani olabilir? Onun için bu kanunun arkasın

dan, benim getirmiş olduğum iki kanun teklifi 
vardır. Aşağı yukarı bir seneden beri hasta mı
dır, nedir, bilmem Anayasa Komisyonunda ya
tıyor. Bu kanunun bir tanesi, bugüne kadar 
Anayasa Komisyonunda durmakta ve hali hayati • 
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yet kazanamamıştır. Bu; bakanların mesuliye
tine ait kanundur. 

Arkadaşlar; ben öyle eski bakanlar biliyo
rum ki, neler, neler yapmışlardır, fakat sorgu 
sual yok,' saltanat tamam, otomobiller tamam, 
onlar debdebe içinde yaşıyorlar. Millet onları 

.gördükçe Demokrat Partiden yalvarıyor, bunlar
dan hesap sorun, diyor, işte bMnci kanun tekli
fim bu.... 

ikinci kanunun yine Halk Partisi içinde yük
sek mevki sahibi olarak Devlet nüfuzundan kud
ret alarak, kuvvet tdarak emvali metrukeyi haksız 
olarak gasbeden froaaiarm mesul olmalarını istiyo
rum, ben şimdi Meclise gelirken, şu Koçak hanını al-
mıyaca'k mısınız? Dediler. Ben Meclis hazırlanı
yor, dedim. (Gülüşmeler, alkışlar). Ben sizindir, 
dedim. 15 milyon liralık mal alan, 30 milyon 
liralık mal alan insanlar çoktur bu memlekette. 
Hiçbir şeysi olmadığı halde 60 milyon liralık 
mal alan insanlar bu kürsüden kahramanca ko
nuşuyorlar. Bunları Feridun Fikri Bey teşrih 
etti. Bu Mecliste otuz seneden beri, hattâ daha 
ilerde neler yapılmış olduğunu biz eski insanlar 
gayet iyi biliriz, işte Feridun Fikri Bey bura
da. Masuniyeti teşriiyesi refedilmeden, sırf mev
ki kapmak hırsı ile bâzı insanların tasni ettiği 
izmir suikastında sehpaya şekilenlerin ruhları 
burada, onlar da, bizim hakkımızı alın, diyor
lar. «O işte bizim kabahatimiz yok, biz milletin 
hukukunu müdafaa ettik, sehpaya getirdiler, 
hakkımızı alın» diyorlar. Biz Feridun Fikri 
Beyle jıasıl dışarı çıkacağımızı düşünüyorum, ga
liba Feridun Fikri Bey beni himaye edecek, di
ye teselli buluyorum. (Gülüşmeler). 

Halk Partisi artık ademe gömülmüş oldu. 
Allaha çok şükürler olsun ki bugünkü Türk 
Milletine gösterdi. Bunun için de Demokrat Par
ti gibi bir partinin yarattığı bir Hükümeti bize 
gösterdi. O Hükümet her gün, her saat, her 
dakika bu milletin refah ve saadetiyle ondan alı
nan, gasbedilen emvali, emlâki kendilerine ver
mek üzere hazırlanmaktadır, inşallah yakın 
zamanda, tatilden döndükten sonra Mecliste ya
pabileceğimiz işleri şimdiden hatırlıyorum da 
bahtiyarlık ve sürür içinde bulunuyorum. 

Sözlerim bundan ibarettir. Benim iki tekli
fim gibi tasarıları sayın Adnan Menderes tara
fından Meclise getirileceğini ümit etmekle be
raber bu taşarının aleyhinde konuşmakla beraber 
beyaz oy vereceğimi arzederim. (Alkışlar). 
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BAŞKAN — Müzakere edilen kanun hakkın

da son olarak lehte ve aleyhte iki arkadaş ko
nuşmuştur. Konuşmalar tamamdır, tasarının 
tümü açık oyunuza arzedilmiştir. 

Efendim, müsaadenizi rica ediyorum. Açık 
oyunuza sunulacak bâzı hususlar vardır. Ondan 
başka, komisyonlarda görüşülerek ikmal edilmiş 
ve Meclis Gündemine alınması gereken müsta
cel bâzı işler mevcuttur. Bunları da çıkarmak 
zarureti vardır. Riyaset Divanının teklifi olarak 
yarından itibaren sabah ve öğleden sonra mesai 
yapmak cihetini tasvibinize arzediyorum. Tek
lif şöyledir: 

'Sabahleyin saat 10 dan 13 e ve öğleden sonra 
saat 15 ten gündemin müsaadesi nispetinde de
vam edileceği zamana.kadar. 

Bunu tasvibi âlinize arzediyorum. Kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yarın saat 10 dan itibaren sabah ve öğleden 
sonra mesai yapılacaktır. 

Gündeme devam ediyoruz. 

2. — 1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı A/l 
ve A/2 işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanunn tasar\ılariyle İdareci Üyeler 
Kurulunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi 1951 
yılı Bütçesinde değişiklik yapılmasına dair ka
nun teklifleri ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/215,2/30, 2/242, 277,281, 285) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen 
yok. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Etmi
yenler.. Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı A/l ve A/2 işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 1951 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cet
velde yazılı tertiplerinden (1 045 200) lira ve 
(A/2) işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı eetvelde 
yazılı tertiplerinden de (2 290 593) lira tenzil 
edilerek (1 935 793) lirası (A/l) işaretli cetve
lin ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine, 
(1 400 000) lirası da (A/2) işaretli cetvelin ili-

[1] 260 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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şik (4) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine aktarıl
mıştır. 

[1] SAYILI CETVEL 

B. Düşülen 
Dışişleri Bakanlığı 

453 Milletlerarası Kurum ve der
nekler giderleri 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı 
601 Devlet Havayolları Genel Mü

dürlüğü 480 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

• Millî Eğitim Bakanlığı 
417 Yüksek Okullar genel giderleri 30 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

419 Yüksek Ticaret ve Teknik okul
ları ile diğer meslek okulları 
genel giderleri 40 000 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

420 3803, 4274, 4357, 5129 ve 5357 
sayılı Kanunlar gereğince öde
necek Köy okulları ile enstitü
leri ve köy eğitmenleri 40 000 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

459 Korunmaya muhtaç çocuklar 
genel giderleri 70 000 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bayındırlık Bakanlığı 
459 Atatürk Anıt-Kabir Parkının 

bakım giderleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

477 Yer sarsıntısından evvel ve son
ra alınacak tedbirler hakkında
ki 4623 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak işler karşılığı 35 000 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

307 Yolluklar 5 200 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 

B. Düşüİ en 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tarım Bakanlığı 
423 Tohum temizleme evleri ve ma

kine işleri genel giderleri 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

424 Veteriner savaş, tahaffuz evle
ri, hastaneler, bakteriyoloji, ve 
serum kurumuları ve lâbo'ratu-
var kurma ve yönetim işleri gi
derleri 160 000 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

[2] SAYILI CETVEL 

Millî Savunma Bakanlığı 
907 Yeni yapı ve esaslı onarmalar 

BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

12 255 

Maliye Bakanlığı 
901 Onarma işleri 30 000 

BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

917 5539 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesinin 5 nci fıkrası gere
ğince Karayolları Genel Mü
dürlüğüne 1 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Bayındırlık Bakanlığı 
907 5511 sayılı Kanun gereğince Gördes 

İlçesinin nakledileceği yerde 
yapılacak meskenler karşılığı 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

912 Demiryollar 125 000 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

913 Limanlar 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

915 özel kanunu gereğince yapıla
cak liman 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir, 
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Düşülen 

Tarım Bakanlığı 
902 Kamulaştırma 30 000 

BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

907 Zirai savaş işleri 398 338 
BAŞKAN — Kabul edenler ...* 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

919 Kurslar 20 000 
BAŞKAN - - Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

[3] SAYILI CETVEL 

B. Eklenen 
Büyük Millet Meclisi 

453 Milletlerarası kurum ve der
nekleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.;. Kabul -edilmiştir. 

501 Geçen yıl bborçları 5 338 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul 'edilmiştir. 

701 Onarma 42 255 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul •edilmiştir. 

Adalet Bakanl'ğı 
420 M:1 letvekilleri seçim giderleri 913 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul -edilmiştir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
307 Yolluklar 50 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul -edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı 
403 Yabancı elçilerle konukları ağır

lanma giderleri 110 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Milllî Eğitim Bakanlığı 
611 Devlet Tiyatrosuna yardım 310 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul -edilmiştir. 
Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle 
tercüman! a An ücretleri 5 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul -edilmiştir. 

1951 O : 1 
B. Eklenen 
421 Verem savaş genel giderleri 400 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul -edilmiştir. 

[4] SAYILI CETVEL 

Bayındırlık Bakanlığı 
923 Köylerde halkın yapacağı su iş

lerine yardım 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul -edilmiştir. 

928 i l v^ köy yolları (Tevzi ve sarf 
şeMi Bakanlar Kurula kara-
riyle belirtilir) 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul -edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Maddeyi cetvellerle birlikte 

kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1951 yılı Bütçe Kanununa 
bağh (A/2) işaretli cetvelin Tar.m Bakanlığı 
kısmının (907) nci bölümünün (3) ncü (Mevcut
lara ilâveten alınacak makine ve araçlar karşı
lığı) maddesinden (2 212) lira tenzil edilerek 
(A / l ) işaretli cetvelin Büyük Millet Meclisi 
kısmında (Karşiıksız borçlar) adiyle yeniden 
açılan (505) nci bölüme olağanüstü ödenek ola
rak aktarılmıştır. ; 

BAŞKAN —Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Emekli, dul ve yetimlerin is
tihkaklarının Gelir Vergisinin meriyete girdiği 
tarihten evvel -ellerine geçen miktardan daha 
aşağı düşmemesini sağlamak üzere Gelir Vergi
si Kanununda yapılan tadilât dolayısiyle husu
le gelen gelir noksanım karşılamak üzere 1951 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetve
lin ilişik (5) sayılı cetvelde yazılı tertiplerinden 
(685 000) lira ve (A/2) işaretli cetvelin ilişik 
(6) say:h cetvelde yazılı tertipîernden de 
(815 000) lira iptal olunmuştur. 

[5] SAYILI CETVEL 

tptal olunan 
B. ödenek 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
201 Aylıklar 20 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
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îptal olunan 

B. ödenek 
Etmiyenler... Kabul 'edilmiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığı 
201 Aylıklar 150 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul 'edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı 
201 Aylıklar 243 000 

BAŞKAN .— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bayındırlık Bakanlığı 
203 Geçici hizmetliler ücreti 57 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul'edilmiştir. 

Tarım Bakanlığı 
424 Veteriner savaş, tahaffuz evleri, 

hastaneler, bakteriyoloji ve se
rum kurumları ve lâboratuvar 
kurma ve yönetim işleri gider
leri 215 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

[6] SAYILI SBTVEL 

Bayındırlık Bakanlığı 
903 Yeni yapı ve esaslı onarmalar 150 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul 'edilmiştir. 

922 Teknik hizmetler geçici görev 
yollukları 3 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul -edilmiştir. 

Tarım Bakanlığı 
904 Teknik Tarım ve Teknik Bahçı

vanlık okullarından mezun ola
cak öğrencilere 4486 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesi gereğince 
verilecek vasıta ve malzeme kar
şılığı 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul 'edilmiştir. 

907 Zirai kavas işleri 617 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul -edilmiştir. 

.1951 O : 1 
îptal olunan 

B. ödenek 
923 Döner sermayeler 25 000 

BAŞKAN — Katyıl edenler... 
•Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(3 nçü madde tekrar okundu) 

BAŞKAN —. Cetvellerle birlikte maddeyi 
oyunuza arzediyorum. Kabul buyuranlar.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 1951 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/2) işaretli cetvelin Bayındırlık Ba
kanlığı kısmının (927) nci bölümünün unvanı 
(tortum Hidro Elektrik tesisi için «Gider şek
li Bakanlar Kurulu karariyle belirtilir. Bu mev
zuda kurulacak ortaklıklara Hazine payı olarak 
ödenebileceği gibi bu bölümden yapılmış tesis
ler de aynı suretle devrolunabilir.») Şeklinde 
değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —. Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar.. Et-
miyenleı*.. Kabul edilmiştir. 

Tasarıyı açık oyunuza arzediyorum. 

3. — Vakıflar Genel 3îüdürlüğü Teşkilâtı 
hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
olan 3821 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Büt
çe Komisyonu raporu (1/216) [1] 

BAŞKAN — ikinci görüşülmesidir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Teşkilâtı hakkmda 
ki Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 

3821 sayıl; Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. —' Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Teşkilâtı hakkındaki Kanunda değişiklik yapıl
masına dair olan 13 . V .1940 günlü ve 3821 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele, ilişik 
cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

[1] Birinci görüşülmesi 106 nci birleşimdedir. 
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CETVEL I 

Aylık 
D. Görevin çeşidi Sayı Lira 

9 Bevliye mütehassısı yardımcısı 1 40 
11 Bevliye asistanı 1 30 
12 Birinci sınıf hemşire 1 25 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
cetvelle kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

GEÇtnt MADDE — Vakıflar Genel Müdür
lüğü 1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelin ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 
(5 421) liralık ek ödenek konulmuştur. 

CETVEL 

R. ödeneğin çeşidi Lira 

201 Aylıklar 5 075 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğına yapılacak ödemeler 346 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et- j 
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

(Geçici madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Geçici maddeyi cetvelle birlik
te oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul, edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayınııtarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler.. j 
kamul edilmiştir. i 

MADDE 3. — Bu kanunu Başbakan ve Ma- j 
liye Bakanı yürütür. İ 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. ı 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. ı 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Devlet Meteoro
loji İşleri 'Umum Müdürlüğü Teşküât ve Vazi- i 
feleri hakkındaki 3127 sayılı Kanunun 15 nci j 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarı- i 
sı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/228) [1] i 

[1] Birinci görüşülmesi 106 ncı Birleşimdedir. 

. 1951 Û : İ 
BAŞKAN — îkinei görüşmesidir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Meteoroloji İşleri 
Umum Müdürlüğü Teşküât ve Vazifeleri hak
kındaki Kanunun 15 nci maddesinin değiştiril

mesine dair Kanun 

MADDE 1. — 3127 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 15. — Umum müdürün, meteoroloji 
bilgisiyle ilgili yüksek tahsil görmüş olması lâ
zımdır». 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. - Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü oya sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Tasarı kabul edil
miştir. 

5. — 3803, 4274 ve 4459 sayılı kanunların 
köy okulu, öğretmen evi, köy sağlık memurları 
ve ebeleri evleri inşa ettirilmesiyle ilgili madr 
delerinin değiştirilmesi ve 5012 ve 5082 sayılı 
kanunların kaldırılması hakkındaki 5210 sayûı 
Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve 
5, 6 ve 7 nci maddelerinin kaldırılmasına dair 
Jcanun tasarısı ile Burdur Milletvekili Mehmet 
özbey'in, 5210 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin (B) fıkrası ile 5, 6 ve 7 nci maddelerinin 
yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim, İçişleri ve Bütçe komis
yonları raporları (1/175, 2/2Z1) [1] 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir. 

[1] Birinci görüşülmesi 106 ncı Birleşimde
dir. ! 
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5210 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değişti- ı 
rilmesi ve 5, 6 ve 7. maddelerinin kaldırılması 

hakkında Kanun 
MADDE 1. — 5210 sayılı Kanunun 1 nci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Köy okulu binaları ve müştemilâtı ile öğ

retmen evlerinin ve köy sağlık memuru ve köy 
ebeleri için bölge merkezlerinde kurulacak ev
lerin inşası, Millî Eğitim ve Bayındırlık Bakan
lıkları tarafından tesbit veya tasdik edilecek 
tip plânlara ve Millî Eğitim Bakanlığınca iller 
için hazırlanacak inşaat programlarına göre | 
özel idare bütçelerinden ayrılan ödenek ve ge- I 
nel bütçeden il özel idarelerine bu maksatla 
yapılacak yardımlarla veya bu yardımlar kar
şılığında temin olunacak ayniyat ile valilerce 
sağlanır. Bu inşaat için köy halkına hiçbir mü
kellefiyet tahmil edilemez. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 5210 sayılı Kanunun 5, 6 ve 
7 nci maddeleri kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. ı 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza arzediyorum. Ka- j 
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

Refik Şevket ve arkadaşlarının teklifi kanu- | 
nilerine oylarını kullanmıyan arkadaşlar lütfen j 
kullansınlar. Oylama muamelesi bitmiştir. 

6. —. Hariçten satmalınan buharlı ve mo- i 
törlü gemilerle memlekette yapılan mümasilleri 
için getirilecek eşyanın Gümrük Resminden is
tisnası hakkındaki Kanunun yürürlük süresinin \ 
uzatılmasına dair kanun tasarısı ve Gümrük ve j 
Tekel, Ulaştırma, Maliye ve Bütçe komisyonları I 
raporlun (1/164) [1] 

[1] Birinci görüşülmesi 106 nci Birleşimdedir. 

.1951 Ö : İ 
BAŞKAN — ikinci müzakeresidir, madde

lere geçiyoruz. 

Hariçten satmalınan buharlı ve motorlu gemi
lerle memlekette yapılan mümasilleri için ge
tirilecek eşyanın Gümrük Resminden istisnası 
hakkındaki 3339 sayılı Kanunun yürürlük sü

resinin uzatılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Yabancı memleketlerden satm
alınan gemilerle memleket içinde yapılan ben
zerleri için getirilecek eşyanın Gümrük Resmin
den muaf tutulması hakkındaki 3339 sayılı ve 
21 Mart 1938 tarihli Kanunun 4890 sayılı Ka
nunla 1950 Bütçe yılı sonuna kadar uzatılmış 
olan yürürlük süresi, bittiği tarihten başlıyarak 
1955 Malî yılı sonuna kadar uzatılmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye, Ulaştırma, 
Gümrük ve Tekel Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — madde hakkında değiştirge yok. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza arzediyorum. 

7. — «Teşkilâtlanma ve Genel Müzakere Hak
kı Prensiplerinin Uygulanmasına mütaallik 98 
numaralı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi» nin 
onarıması hakkında kanun tasarısı ve Çalışma 
Komisyonu raporu (1/183) [1] 

BAŞKAN — İkindi görüşmeye devam ediyo
ruz efendim. 

«Teşkilâtlanma ve kolektif müzakere hakkı 
prensiplerinin uygulanmasına mütaallik 98 nu
maralı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi» nin 

onanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Milletlerarası Çalışma Teşki
lâtının Genel Konferansı tarafından, 1949 yı
lındaki Cenevre toplantısında kabul edilmiş olan 
«Teşkilâtlanma ve kolektif müzakere hakkı pren
siplerinin uygulanmasına mütaallik 98 numaralı 

[1] Birinci görüşülmesi 106 nci Birleşimdedir. 
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Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi » onanmıştır. I 

BAŞKAN —- Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza arzediyorum. 

8. — «Ütretti İş Biâma Büroları hakkındaki 
96 numaralı Sözleşme (1949 tadili) % nin onan
masına dair kanun tasarısı ve Çalışına Komis
yonu raporu (1/2Ö1) [1] 

BAŞKAN — İkinci görüşmesine devam edi
yoruz. 

«Ücretli İş Bulma Büroları hakkındaki 96 nu-
malı Milletlerarası Sözleşme (1949 tadili) » nin 

onanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Milletlerarası Çalışma Teşki
lâtının Genel Konferansı tarafından 1949 yı
lındaki Cenevre toplantısında kabul edilmiş 
olan «Ücretli iş Bulma Büroları hakkında 96 nu
maralı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi» onan
mıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yefctur. Maddeyi ka-
bu edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu onama ile, Sözleşmenin 
kaaznç gayesi takdp eden iş bulma büroları ile 
birlikte ücretli iş bulma bürolarının bir nizama 
bağlanmasını derpiş eyliyen III ncü bolüm hü
kümleri kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — ilerde lüzum hâsıl olduğu tak
dirde 2 nci maddede zikredilen III ncü bölüm 
hükümleri yerine, kazanç gayesi takip eden üc
retli iş bulma bürolarinm tedricen kaldırılmasını 
ve diğer iş bulma bürolarının bir nizama bağlan-

[1] Birinci görüşülmesi 106 net Birleşimde
dir. 
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masını derpiş eyliyen II nci bölüm hükümlerini 
ikameye Çalışma Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanan yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza arzediyorum. 

9. — îzmir Milletvekili Avni Başman ve 
Muhittin İt!renerdin, Gümrük Muhafaza Komu
tanlığı eski tayfalarından Alioğlu Hüseyin Toy-
canlar'a aylık bağlanması hakkında kanun tek
lifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(2/221) [1] 

BAŞKAN — ikinci görüşmesidir, maddelere 
geçiyoruz. 

Vatani hizmet tertibinden bir malûle aylık 
bağlanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Gümrük Muhafaza Genel Ko
mutanlığına ait 62 numaralı Pireme motoru eski 
tayfası 1329 izmir doğumlu vazife malûlü Ali
oğlu Hüseyin Toyeanlar'a vatani hizmet terti
binden yüz lira maaş bağlanmıştır. 

'BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edflmiştdr. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Bfemiyenler.,. Tasarının kanunluğiı 
kabul edilmiştir. 

[1] Birinci görüşülmesi 107 nci Bireşimde
dir. 
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10. — Demiryolu ile eşya nakliyatına mü

taallik Milletlerarası Mukaveleye ek olarak 
Berne'de akdedilen Mukavelenin onanması hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma 
komisyonları raporları (1/178) [1] 

BAŞKAN — Tasarının ikinci görüşmesidir, 
maddeleri okutuyorum. 

Demiryolu ile eşya nakliyatına mütaallik 1933 
tarihli Milletlerarası Mukaveleye ek olarak Ber
ne'de akdedilen Mukavelenin onanması hak

kında Kanun 

MADDE 1. — 1673 ve 2641 sayılı kanunlarla 
kabul edilmiş bulunan (Demiryolu ile eşya nak-
iyatma mütaallik Milletlerarası Mukavele) ye 
ek olarak 13 Mayıs 1950 tarihinde Berne'de ak
dedilen mukavele onanmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Bu kanunun yürürlük tarihi 
Bakanlar Kurulunca tesfbit olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ulaş
tırma Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümünü açık oya arzediyorum. 
Reylerini kullanmıyanlar lütfen kullansınlar. 

11. — İşçilere hafta tatili ve genel tatil gün
lerinde ücret verilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve Çalışma ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/232) [2] 

ÇALIŞMA BAKANI NURİ ÖZSAN (Muğ
la) — Muhterem arkadaşlar, birinci defa görü
şülecek işler bölümünün yedinci maddesinde 
«işçilere hafta tatili ve genel tatil günlerinde 
ücret verilmesi hakkında» kanun tasarısı mev
cuttur. Bu kanun tasarısı yüksek tasdikmıza 

[1] Birinci görüşülmesi 108 nci Birleşimde
dir. 

[2] 278 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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i mazhar olduğu takdirde genel ve katma büt

çeli dairelerin ve İktisadi Teşekküllerin bütçe-
j lerini buna göre tanzim etmeleri icabetmekte-

dir. 
Yüksek Meclisin malûmu olduğu üzere Ağus

tos ayı, bütçelerin hazırlandığı aydır. Bu iti-
I barla bunun süratle çıkmasında zaruret ve fay-
! da vardır. Bunun için bu tasarının öncelik ve 
i ivedilikle görüşülmesini teklif ediyorum, tasvibi

ni rica ederim. (Reye reye sesleri). 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin (birinci defa görüşülecek işler) 

kısmının 7 nci maddesinde bulunan (işçilere 
hafta tatili ve genel tatil günlerinde ücret 
verilmesi) hakkındaki kanun tasarısı, Yüksek 

. Meclisin tasvibine mazhar olduğu takdirde, ge
nel ve katma bütçelerin buna göre tanzimini 
gerektireceğinden, bir an evvel kabulündeki za
rurete binaen, tasarının diğer maddelerden ev
vel ivedilik ve öncelikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Çalışma Bakanı 
Nuri Özsan 

BAŞKAN — Tasarının öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var mı? 
ABÎDÎN TEKÖN (izmir) — Muhterem ar

kadaşlarım; 14 Mayısta milletin iradesiyle mil
letvekili seçilerek bu mukaddes Meclise gelmek 
üzere izmir'in Basmahane istasyonundan bizi 
uğurhyan vatandaşlar arasında büyük bir ek
seriyet teşkil eden 60 bin işçi kardeşim bana kü
çük bir paket vermişlerdi. Bu paketin üzerin
deki tezkerede de şunlar yazılı idi: «Büyük Mec
lise girdikten ve oranın havasını teneffüs ettik
ten sonra paketi aç.» Arkadaşlar, Meclise geldim, 
havasını teneffüs ettim ve on gün sonra işçi kar
deşlerimin bana vermiş oldukları paketi açtım. 
içinde bir parça ekmek, birkaç zeytin tanesi, 
bir baş soğan ve şu ibareler yazılı bir de mek
tup vardı: «Abidin Tekön 25 yıl bizimle beraber 
bu gıda ile çalıştın ve çalıştık. Bizim bu hale 
düşmemize sebebiyet verenleri, bizi ihmal eden
leri ve memleketimize karşı bedenimizle, kolu-

j muzla ifaya çalıştığımız vazifeleri hiçe sayan
ları reylerimizle başımızdan kovduk. Şimdi biz 
işçilerin yıllardan ve yıllardan beri hasretle bek-

j lediğimiz sosyal adalet prensiplerini Türk işçi-
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lerine tatbik edeceğine bütün imanımızla inan- 1 
dığımız Demokrat Partiden bekliyoruz. Çünkü 
9 ncu Büyük Millet Meclisi Türk Milletinin 
inandığı, güvendiği, itimat ettiği ve kalbleri 
memleket hisleriyle çarpan insanlar olduğuna 
inanıyoruz. İşte bu bakımdan milletin dertle
rinden anlıyan ve onlar arasından ayrılarak ken- | 
dilerini millet hizmetine vakfeden Demokrat Par- I 
ti iktidarından biz Türk işçilerini de zeytin ek
mek yemekten kurtarmalarını bekliyoruz» diyor
lar. 

Muhterem arkadaşlarım; hakikaten bu oku
duğum mektup Türk işçilerinin uzun yıllardan 
beri Halk Partisi iktidarının ihmali yüzünden 
çekmekte olduğu ıstırapların ve sefaletin beliğ 
ve açık bir ifadesidir. 'Bunun aksini ispat etmek 
mümkün değildir. Çünkü bu ıstırabı ve sefaleti 
25 sene şahsan çekmiş bir işçi olarak ve işçi te
şekkülleri içinde bulunmuş olduğumdan biliyo
rum» Arkadaşlar, bu bakımdan ücretli hafta 
tatili kanun tasarısını huzurunuza getirmiş olan 
Hükümetimize bütün Türk işçileri ve şahsım adı
na teşekkürü bir borç bilirim. 

Bu kanun tasarısı ile partimizin Türk işçisi
ne vâdettiği meşru haklarını /amanla hepsine 
vereceğine bir delildir. 

Sayın arkadaşlar; I 
Türk işçileri haris değildir. Nankör değil

dir. Şımarık hiç değildir. İş verenlerine karşı 
hiçbir düşmanlıkları yoktur. Onlar yalnız ve 
yalnız almterlerinin ve emeklerinin karşılığı
nı isterler. Heyeti aliyenizin malûmu olduğu 
üzere Garp memleketleri içinde en az ücret alan 
Türk işçileridir. Ve yine Garp memleketleri 
içinde en ağır ve gayrisıhhi şartlarla çalışan 
Türk işçileridir. Bu bakımdan Hükümetimizin 
sunmuş olduğu Ücretli Hafta Tatili Kanununun 
kabuliyle biraz olsun işçilerimizin ıstırabını din
direceğine inanıyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Yüksek Meclisiniz bu kanun teklifini kabul 

buyurduğu takdirde hem büyük bir kadirşinas
lık göstermiş olacak ve hem de sosyal adaleti 
bu memlekette tesis edeceğini gerek parti prog-
ramlariyle ve gerekse Hükümet beyannamesiyle 
ilân etmiş olan Demokrat Parti iktidarınin bu | 
sözü Halk Partisinin daima işçiler arasında ! 
menfi bir propaganda silâhı olarak kullanmala
rından kurtarmış olacağız, (Alkışlar) | 
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BAŞKAN — 2 ve 3 ııcü oy toplama muame

lesi bitmiştir. 
Resmî daire ve müesseselerin siyasi partilere 

bedelsiz mal devredemiyeceklerine ve bu daire 
ve müesseselerle münfesih derneklere ait olup si
yasi partilere terkedilmiş olan gayrimenkul 
mallarla bu partiler tarafından genel menfaat
ler için yaptırılmış olan binaların sahiplerine ve 
Hazineye iadesine dair olan kanun tasarısına 
342 oy verilmiştir, 339 kabul, 3 ret vardır. Mua
mele tamamdır. Kanun 339 oyla kabul edilmiş
tir. (Sürekli ve şiddetli alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim bir önerge var. oku
tuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Kesini daire ve müesseselerin siyasi partile

re bedelsiz mal devredemiyeceklerine ve bu 
daire ve müesseselerle münfesih derneklere ait 
olup siyasi partilere terkedilmiş olan gayrimen
kul mallarla bu partiler tarafından genel men-
fatler için yaptırılmış olan binaların sahipleri
ne ve Hazineye iadesine dair kanun teklifi hak
kında cereyan eden görüşmeleri muhtevi 6,7 ve 
8 Ağustos 1951 tarihli tutanakların bastırılarak 
bütün memlekete dağıtılmasına karar verilmesi
ni arz ve teklif eylerim. 

Erzurum Milletvekili 
Bahadır Dülger 

BAŞKAN — Bunu tasvibinize arzedeceğim. 
(Lüzumu yok sesleri) 

Efendim, verilmiş bir önergedir. Kararınızı 
almak mecburiyetindeyim. Tasvip olunduğu 
takdirde Başbakanlık bu işi yapacaktır. 

Teklifi reyinize arzediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. (Anlaşılmadı sesleri.) Efendim tek
lifi kabul buyuranlar.. Etmiyenler.. Teklif ka
bul edilmemiştir. 

Esasen zabıtlar basılıp dağıtılmalıdır. 
AHMET TOPÇU (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar ücretli hafta tatili kanun tasarısı ilk 
bakışta, iş verenlere bir külfet tahmil ediyor gi
bi görünüyor ise de, aslında hiç de böyle olmadığı, 
uzun yıllar bir işçi olarak fiilen çalışmış olmam 
hasebiyle ve kendi tecrübelerime dayanarak söy-
liyebilirim : 

Bir işçinin aç olarak çalışması ile, açlığı bi
raz olsun giderilmiş bir- işçinin vereceği randı
manın arasında fark olacağı gibi, neşeli bir işçi
nin vereceği randımanla neşesiz bir işçinin do v<>-
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reeeği randıman arasında fark olacağını takdir I 
edersiniz. Bu itibarla pazar günü dinlenmiş bir 
işçinin dinç. olarak işinin başına döndüğünde ve
receği randıman, aldığı yarım yevmiyeyi telâ
fi ettiği gibi uzun yıllar pazar tatilinden mahram 
bırakılmış işçilerin pazar tatiline kavuşmasın
dan duyacağı sevincin de randımana büyük te
siri olacağını katiyetle söylüyebilirim. 

Arkadaşlar, say, sadece sanayiin ekonomik bir 
âmili olmayıp aynı zamanda istihsalin yaratıcı
sıdır. Sây, bir meta veyahut bir ticaret eşyası de- j 
ğil, aynı zamanda insan fertlerinn bir rükündü t* 
ve bulundukları topluluğun refahını fiilen temin 
eder. 

Bu esaslı hakikatlar karşısında yıllarca her 
şeyden mahrum bırakılmış işçilerimize bir nebze 
olsun medar olacak bu kanunun kabulünü heye
ti muhteremeden rica ederim. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Muhterem ar
kadaşlar, millî irade ile iş başına gelmiş bulunan I 
Demokrat Parti Hükümetinin işçi dâvalarından 
birini eline almış görmekle ne kadar iftihar et
sek yerindedir. Sözlerime başlamadan önce 29 . J 
V . 1950 tarihli Hükümet programında yazılı 
şu hususların bir kere daha hatırlatılmasında 
faide mülâhaza etmekteyim. 

Memleketimizde çalışma hayatını ve iş veren
lerle işçi münasebetlerini içtimai adalet prensip
lerine uygun olarak kanun ve nizam yollariyle 
düzenlemeye çalışanların yaşama seviyelerini j 
umumi hayat seviyemizle ve memleketin iktisadi 
imkânlariyle mütenasip surette yükseltmek ce
miyette sosyal dâvayı temin etmek gayemiz ola- j 
çaktır. 

Demokrasi prensiplerine göre tabiî bir hak 
olarak tanıdığımız grev hakkını sair demokrat mem
leketlerde olduğu gibi içtimai nizamı ve iktisadi 
ahengi bozmıyacak surette kanunlaştıracağız. 

Şimdiye kadar Çalışma Bakanlığının teftiş 
ve murakabesi haricinde bırakılmış olan birkısını 
Devlet sanayii bu teftiş ve murakabenin hu
dutları içine alınacak Garp demokrasilerinde 
kabul edilen esaslar dairesinde işçilere ücretli 
tatiller veya ücretli mezuniyetler sağlanması 
imkânları araştırılacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; bütçe durumumuz, J 
uzun yıllardan müdevver bize miras bırakılan 
borçlar, senelerin biriktirdiği çeşitli need ve 
nitekler meyanmda ayrıca umumi sefaleti fizyo
loji göçmen dâvası, dünyanın bugünkü karışık I 
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durumu ve bütün bunlar yetmiyormuş gibi mil
letin reyi ile koltuklarından indirilmiş muhalif
lerimizin her fırsattan istifade ederek yurtta 
kopardıkları yaygaraların zihinleri durdurması 
icabetlerken genç aynı zamanda dinç olan De
mokrat Parti iktidarı yarma emniyet ve cesa
retle bakmakta, işçiye karşı olan vazifesini, her 
ne pahasına olursa olsun, ifa etmek azmindedir. 
tşte huzurunuza getirilen ve müzakeresine baş
lanan bu tasarı bu azmin ifadesidir. 

Muhterem Devlet Başkanımızın 1948 de Ka
rabük'te 1949 yılında Zonguldak'ta on binlerce 
işçiye hitaben söyledikleri nutukta şu söz işçile
rimizde derin bir iz bırakmıştır. «Demokrat 
Parti, işçinin candan ve samimî bir dostudur. 
Bunu sırası gelince behemahal ispat edecektir.» 

Muhterem arkadaşlar, kesif işçi yatağı ve 
tek endüstri merkezi olan bir vilâyetin millet
vekili olarak katiyetle ifade edeyim ki; 1936 
senesinde yürürlüğe giren îş Kanunu ve iktida
rımda kadar muhtelif yıllarda tatbik olunan 
nizam ve kanunlar, işçi dâvasını halledememiş 
ve bütün işçilerin hak ve hukuku henüz bir ni
zam ve kanun içerisine sokulamamıştır. Türki
ye'de îş Kanununa tâbi işçi sayısı aşağı yukarı 
,°>00 - 400 bin arasındadır. Buna mukabil mil
yonlarca deniz ve ziraat işçileri îş Kanununa 
tâbi değildir. Ferdî teşebbüs ve sermaye tarafın
dan daima istismar edilmektedir. Bu sebeple va
zifemiz çoktur. Ve iktidarımız zamanında bu 
meseleler zamanla ve fırsat düştükçe kökünden 
halledilecektir. 

Arkadaşlar, Karabük Demir ve Çelik fabri
kaları, Filyos Ateş Tuğla Fabrikası, Çatalağzı 
Elektrik Santrali ve nihayet değil Türkiye'de 
yakın Avrupa memleketlerinde dahi eşi az bu
lunan Ereğli kömürleri işletmesi biliyorsunuz 
Zonguldak vilâyetindedir. Gördüğümüz, gezdi
ğimiz ve çalıştığımız bu meselelerde münavebe
li ve daimî olarak çalışan işçilerin tek şikâyet
leri sosyal adaletsizliktir. Müzakeresini yap
makta olduğumuz bu tasarı işçiye bu imkânı 
sağlayacak, işçi 6 gün çalışacak, 7 nci gün isti
rahat edecek ve ayrıca da yarım yevmiye ala
caktır. Hükümetin sunmuş olduğu bu tasarının 
esaslarında Çalışma ve Bütçe Komisyonu muta
bık kalmışlar, maddelerde ufak tefek tadiller 
yapmışlardır. 

Sayın arkadaşlar, istirahat her çalışan insan 
gibi işçinin de sarih hakkıdır. Fakat işçilerimiz 
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yevmiye azlığından ve paraya olan şiddetli ihti- i 
yaçları yüzünden haftada bir gün olsun iştira- I 
hat edememektedir. Buna mukabil geçim şart- ı 
lan bizim işçilere nazaran daha mükemmel olan 
Garbi Avrupa memleketlerinde, Cenubi Ameri
ka Hükümetlerinde ücretli hafta tatili yıllar-
dan beri yapüagelmelçtedir. 

1929 da Çin'de, 1936 yılında Meksika'da ve 
îkinei Cihan Harbinin bidayetinden beri de 
Iran, Pakistan, Hindistan, Brezilya, Şili, Polon
ya, Peru ve Venezüella'da bu mevzuat kabul 
edilmiştir. 

Sayın arkadaşlar, Çalışma Bakanlığı ve kol
ları, işçi Sigortaları Kurumu, Türk işçisine lâ
yık şekilde çalışmaktadır. Ve bu azimle Demok
rat Parti işçi dâvasını kökünden halletmek yo
lundadır. 

Yalnız şunu haz ve heyecanla ifade edeyim 
ki memlekette millî âbideler halinde göklere 
yükselen bacaları tüten endüstri ve sanayi mer
kezlerimizin vatanperver bekçileri Türk işçisi
dir. 

Türk işçisi hiçbir yabancı ideolojiye aşı tut-
mıyacak kadar milliyetperverdir. Ve bu kanunun 
kabulü bizim için bir vazifedir. 

(Bravo sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Efendim, oy toplama nraame^ 

leşi bitmiştir. 
YUSUF AYSAL (Kütahya) — Muhterem 

arkadaşlarım, hükümetin, işçilere, hafta tatili 
ve' genel tatillerinde ve genel tatil günlerinde 
ücret verilmesi hakkındaki kanun tasarısını 
yüksek huzurunuza getirmiş olması, Demokrat 
Parti programına ve Hükümet beyannamesine 
sadakatin bir örneğidir. Bu, itibarla şayanı 
tebrik ve şayanı şükran bir hareket yapılmış. 
olduğunu ifade etmekle zevk duyarım. 

Yıllardan beri en tabiî haklarından mah- \ 
rum olan, sefalet ve ıstırap içinde kıfvranan 
Türk işçisine tanınan haklar arasında ücretli 
hafta tatili işinin ele alınması ve bu kanunun 
huzurunuza getirilmiş olması, bu vadide atılan 
adımların güzel bir nişanesi ve belirtisidir. 

Temenniye şayan olan nokta, bütçe imkân
larının, yarım yevmiyenin bir yevmiyeye çıka
rılması durumuna girmesidir. 

14 Mayıs inkılâbının en güzel hamlelerinden 
birisi olan ve büyük bir kütlenin, sabırsızlıkla 
bu kanunu bekliyen Türk işçisinin, ümit ediyo
rum ki, bu kanunla verilmesi mutaşevver olan | 
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bu yarnn yevmiyenin, bir yevmiyeye çıkması su
retiyle, um^mi huturu temin ve mümkün ola-

J5u kanun sosyal adaletin tecellüşidir ve ayni 
zamanda Tü#k işçisinin %aka£ ve kaabiliyeti-
nin bir belirtisidir. Bu kanun keza rasyonel 
çalışmanın bir örneğidir. Ve Türk işçisinin ça
lışmadığı günlerde^ muztar ve mahrum vaziyete 
düştüğü günlerde bunun bertaraf edilmesi ile 
mâaşeri vic&u&da ÇQk iyi tesirler husule getire
cektir. Bu tasarı, Türk işçisi için tanınması lâ
zım ve zaruri ola& hakların, bir başlangıcı mesa
besindedir. 

Demokrat Parti iktidarından ve onun alâ
kalı bakanından bu güzel ve isabetli hareketle
rine muvazi olarak, yim Türk işçisinin hak ve 
menfaatlerim, taallûk eden tasarıları Yüksek 
Meclisin huzuruna getirmesini temenni etmek 
başlıca vazifem olacaktır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Bravo ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — ihsan Altınel. 
İHSAN ALTINEL (istanbul) — Muhterem 

arkadaşlar; sözlerime başlamadan evvel bu tasa
rıyı yüksek huzurunuza getiren sayın Çalışma 
Bakanına ve sayın Hükümete bir Türk işçisi 
olarak bunu iyi karşılamakla beraber teşekkürü 
bir borç bilirim. 

Muhterem arkadaşlar; senelerden beri Türk 
işçisini,bir köle gibi tanıyan eski iktidar, Demok
rat Partinin kuruluşundan sonra, Demokrat Par
tinin 1946 seçimlerinde Büyük Millet Meclisine 
göndermiş olduğu milletvekillerinin bu Meclis 
kürsüsimden bangır bangır, bağırarak Türk işçi
sinin hak ve hukukları bu memlekette çiğnen
mektedir, diyerek eski iktidarı tenkit ederek 
Türk işçisinin emniyetini istemişlerdi. 

2. işte 1950 seçimlerinde milletin iradesiyle 
Büyük Millet Meclisine geldik. Sizlerin, itimat 
ettiğiniz Hükümet, muhalefette iken söz vermiş 
olduğu ve programına aldığı işçi haklarından 
Türk işçisine-lâyık olan hakkım bugün huzuru
nuza getirmiş bulunmaktadır. 

£. Muhterem arkadaşlar; bu hak Türk işçi
sine verildiği zaman Çiikümetimizin bütçe bakı
mından birçojk; külfetlekarşılaşacağını hepimiz 
takd&. ederiz, Kalçat göriüecefctir ki; Türk işçisi 
bunu takdir e$er^-memlekette istihsalin artma
sına yardım edecektir. 
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Bir hai'ta çalışarak günlük ihtiyacını temin 

eden bir işçi pazar günü çoluk çocuğunun yanın
da parasız bir şekilde gününü geçirmek mecbu
riyetinde kalmaktaydı, bu hal onu üzmekte, ken
disini küçümser bir vaziyette görmesine sebep 
olmaktaydı. 

Gönül isterdi ki pazar günü için kendisine 
tam yevmiye verilsin; fakat Hükümetimizin, 
imkân hâsıl olduğu vakit, bu yarım yevmiyeyi 
bir yevmiye yapacağına inanıyorum. 

Bu verildiği takdirde o baba, çoluk çocuğu
nun yanında sevinçle, üzüntüsüz yemek yiyebile-
cektiıv 

tşte arkadaşlar; fazla başınızı ağrıtmak iste
mem. Arkadaşlarım konuştular. Bu tasarıyı ka
bul etmekle Türk işçisine büyük bir hizmet yap
mış oluyorsunuz. Hepinizi saygı ile selâmlarım. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — 1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
A / l ve A/2 işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısına 247 oy veril
miştir. 245 kabul, bir ret, bir çekinser vardır, 
muamele tamamdır. 

tasarının Kanunluğu 245 oyla kabul edilmiş
ti?. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü teşkilâtı hakkın
daki Kanunda değişiklik yapılmasına dair 2821 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısına 245 oy veril
miştir. 244 kabul, bir çekinser vardır, muamele 
tamamdır. 

Tasarının Kanunluğu 244 oyla kabul edilmiş
ti?. 

Hariçten satma!man buharlı ve motorlu gemi
lerle memlekette yapılan mümasilleri için getiri
lecek eşyanın Gümrük Resminden istisnasına dair 
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3389 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatıl
ması hakkındaki kanun tasarısına 248 oy veril
miştir. 247 kabul, bir ret; muamele tamamdır. 

Tasarının Kanunluğu 247 oyla kabul olun
muştu!. 

«Teşkilâtlanma ve kolektif müzakere hakkı 
prensiplerinin uygulanmasına mütaallik 98 nu
maralı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi» nin 
onanması hakkındaki kanun tasarısına 247 oy 
katılmış, 246 kabul, 1 çekinser, muamele ta
mamdır. 

Tasarının kanunluğu 246 oyla kabul edil
miştir. 

«Ücretli iş bulma büroları hakkındaki 96 nu
maralı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi» (1949 
tadili) nin onanmasına dair olan kanun tasa
rısına 247 oy verilmiş, 246 kabul, 1 çekinser, 
muamele tamamdır. 

Tasarının kanunluğu 246 oyla kabul edil
miştir. 

Demiryolu ile eşya nakliyatına mütaallik 
1933 tarihli Milletlerarası Mukaveleye ek ola 
rak Berne'de akdedilen Mukavelenin onanması 
hakkındaki kanun tasarısına 252 oy verilmiş, 
251 kabul, 1 çekinser, muamele tamamdır. 

Tasarının kanunluğu 251 oyla kabul edil
miştir. 

Şimdi görüşmekte olduğumuz kanun tasarı
sının tümü hakkında daha söz alan arkadaşla
rımız mevcuttur. Vakit de geçmiştir. 

İttihaz buyurduğunuz karar gereğince 9 
Ağustos 1951 Perşembe günü saat 10 da toplan
mak üzere birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 20 

« • » 

5. — SÖRULAB VE CEVAPLAR 
A — YAZILI SORU 

1. —• Çorum Milletvekili Baha Koldaş'm, pi
rinçten alınan Muamele Yergisinin kaldırılması 
hakkında ne düşünüldüğüne dair sorusuna Ma
liye Bakanı Hasan Polatkanhn yazılı cevabı 
(6/338) 

Türkiye ıBüyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

Sayın Maliye Bakanımız tarafından yeni
den ele alındığı zaman beyan buyurulan ve köy
lülerimizin mütemadi müraeaatlariyle bizi de 
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başbaşa bırakan (Pirinçten) Muamele Vergisi
nin kaldırılması hakkındaki talep üzerine yapı
lan inceleme ne netice vermiş ve alınan karar ne 
olmuştur? 

Bu cihetin Maliye Bakanımız tarafından ya
zılı olarak bildirilmesine yüksek müsaadenizi 
saygılarımla rica ederim. 

10. VI . 1951 
Çorum Milletvekili 

Baha Koldaş 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 8 Ağustos 1951 

Gelirler G. Müdürlüğü 
Sayı: 28914-16/4, 27061 

özü: Pirincin Muamele Ver
gisi önündeki durumu H. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkan
lığına 

Genel Kâtip, Kanunlar Md: 
15 . VI . 1951 tarihli ve 6/338-2025/4271 sa

yılı yazıları K. 
Çorum Milletvekili sayın Baha Koldaş'm, 

Resmî daire ve müesseselerin siyasi partilere 
bedelsiz mal devir edemiyeceklerine ve bu daire 
ve müesseselere münfesih derneklere ait olup si
yasi partilere terkedilmiş olan gyarimenkul mal
larla bu partiler tarafından genel menfaatler için 
yaptırılmış olan binaların sahiplerine ve Hazine
ye iadesine dair Kanunun kabulü münasebetiyle 
Büyük Millet Meclisine karşı duydukları minnet 
ve şükran hislerini bildiren telgraflar. 

ödemiş D. P. Merkez ve bucakları adına Meh
met Ekan, 

Eşme D. P. Ocak Başkanı Süleyman, 

yüksek yazılarına ilişik olarak alınan yazılı so
ru önergesi örneği okundu. 

Sayın soru sahibi bu önergesinde, pirinç müs-
tahsıllarmın, bu maddeden- Muamele Vergisinin 
kaldırılması konusundaki istekleri üzerine yapı
lan incelemelerin ne netice verdiğini ve kararı
mızın ne olduğunu sormaktadırlar. 

Pirinç müstahsılları bu mevzuda Bakanlığı
mıza da mtitaaddit müracaatlarda bulunmuşlar
dır. Bu müracaatlarda diğerleri gibi, hazırlık-
lan tamamlanmak üzere bulunan yeni Muame
le Vergisi Kanun tasarısının benimsediği pren
sipler çerçevesi içinde nazara alınmak üzere 
önemle not edilmiş bulunmaktadır. Tasarı bu 
türlü müracaatlar bakımından memleketimizin 
bünyesine en jıygun hükümleri ihtiva edecek
tir. Tasarıya henüz katî şekli verilmenıiş bu^ua-
duğundan pirincin btf"tasarıda nasıl bir hükme 
tâbi tutulacağı konuşunda keşin bir beyançl* 
bulunmanın yerinde olmıyacağı mütalâasında-
olduğumu saygılarımla arzeylerim. 

Maliye Bakam 
H.'Polatkan, 

Sivrihisar-IX P. îlce Başkanı Riza Sarîoğlu, 
Cuma D. P. ilce İdare Kurulundan Mehmet 

Güdül ve arkadaşları,, 
Bartın demokratları^ 
Rize'de, Rize'nin sesi, Gazetesi sahibi Kemal 

Karadeniz, 
Tophane D. P. Lokalindeki toplantı Başkanı 

Mahmut ildir, 
Tokad demokratları, 
Datça demokratları adına Mümtaz Demiral, 
Burhaniye'de Avni Mego, 
Ilgın'dan Ömer Seler ve arkadaşları. 

»•-<< 

5. — SUNÜKLAR VE TELGRAFLAR 
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DÜZELTİŞLER 

106 ncı Birleşim Tutanak Dergisine bağlı basmayazılarda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır 

S. Sayısı Sayfa Satır Y a n l ı ş D o ğ r u 

256 
256 
256 
256 
256 
256 
257 
267 
257 
257 
257 
257 

5 
5 
5 
6 
6 
6 
1 
4 
7 
8 
9 

10 

11 
15 
37 
18 
22 
30 
26 
12 
25 
13 
12 
37 

hak 
kılmaz; 
tazminatın 
sükümlerinde 
uygulanmamasının 
11 nci madde 
takdir vermektedir. 
yıllar 
Bazanç 
olacaktır dır 
etmek 
ülkeler 

fark 
kılmak; 
teminatın, 
hükümlerinde 
uy guî anamamasrnı n 
11. madde 
takdir hakkı vermektedir. 
yıllık 

/ Kazanç 
•olacaklardır. 
etmekle 
ülkeler ve 

108 nci Birleşim Tutanak Dergisine bağlı bas may azıda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır 

S. Sayısı Sayfa Satır Y a n l ı ş D o ğ r u 

263 
263 
263 
263 
263 
263 
263 
263 
263 

2 
3 
6 
6 
7 
7 
7 
8 
8 

40 
37 
10 
28 

1 
3 
5 
3 

20 

yazıları 
kanuna ek 
teknik şeraiti CİM Çerçevesi 
S. 5. 
eksperleri 
devlevler 

izhar 
muntazam bulunan salâhiyetle] 

vazi 'leri 
kanunlara ek 
teknik şeraiti CİM çerçevesi 
§. 5. 
eksperler 
devletler 
Madde — 2. 
ihzar 

ri muntazam salâhiyetleri 
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Resmî daire ve müesseselerin siyasi partilere bedelsiz mal devir edemiyeoaklerine ve bu daire 
ve müesseselerle münfesih derneklere ait olup siyasi partilere terkedilmiş olan gayrimenkul 
mallarla bu partiler tarafından genel menfaatler için yaptırılmış olan binaların sahiplerine ve 

Hazineye iadesine dair olan Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHISAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganh 
Kemal Özçoban 
Salih Torfilli 
Ahmet Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât îltekin 
Hâmid Şevket ince 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel | 

u, ye sayısı 487 
Oy verenler : 342 

Kabul edenler : 339 
Reddedenler 3 
Çekinserler 0 

Oya katılmıyanlar 125 
Açık Milletvekillikleri 20 

[Kabul edenler] 
1 Burhanettin Onat 

Akif Sanoglu 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Etem Menderes 
A. BaM ökdem 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Ali Fahri işeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLÜ 
Mithat Dayıoğlu 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey | 

1 BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Selîm Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
ihsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saîp özer 
Hasan Ali Vural 1 

1 DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Fikret Karabüdak 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Göprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 
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ESKİŞEHİR 1 

Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih İnal | 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Euranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozldğ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Doğan Köymen 
Arif Hikmet Pamukoğlu 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih înankur 
Refik Koraltan 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
İhsan Altınel 
Ahmet Haindi Başar 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahuya Moshös 

Mükerrem Sarol 1 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl türkgeldi 
Andre Vahram Bayar 
Hüsnü Yaman 
Sahi Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Muhiddgı Ertner 
Sadık Giz 
farık Gürerk 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
AbicUn Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstüridâğ 
Zijhtü Hilmi Velibeşe 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait EşgıŞarel 
Fahri Kctçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
ismail Bertook 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkaie 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet Özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 1 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Ziya Barlas 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebüzziya 
Ali I&za Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Murat Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-

| suhoğlu 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 

MANİ8A 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Refik Şevket ince 

1 Faruk llktr 

Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tanrı-
över 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Remzi Öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellaloğlu 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Turdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlıı 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Hâşim Alişan ' 
Naci Berkman 
Tevfik ileri 
ismail Işın 
Firuz Kesim 

1 Muhittin özk«fcli 
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Ferid Tüzel 
Şifcjrü Uluçay 
lâdi üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 

Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardım 

SÎVAS 
Nâzmı Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
Şevki Ecevit 

Nurettin Ertürk 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingtil 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

Nuri Turgut Topcoğlu 
TRABZON 

Salih Esad Alpefen 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı 
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

ÜRFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayarp 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 
Celâl öncel 

VAN 
İzzet Akın 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Yusuf Karsliöglu 
Fuat Nizam oğlu 
Hasan Üçöz 

ZONÖTTLbAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Mtiâmmer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başöl 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yürdabayrak 

[Reddedenler] 
SEYB̂ pr 

Remzi Oğuz iİnk 
Yusuf Zîya Eker 
Cezmi Türk 

[Oya hatümıyfanlar] 
AFYON KARAHtSAR 
•Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 

AĞRI 
Halis öztürk (t.) 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil (î.) 
Sadri Maksudi Arsal 
(ÎO 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURSA 
Agâh Erozan 
Ali Canib Yöötem 

ÇANAKKALE 
Nihat îyriboz (t.) 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Baha Koldaş 
Hakkı Yemeniciler 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğhı 
Nâzını önen (1.) 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 

BRZİNOAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 

Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlm 
Ziya Soylu (1.) 

ESKİŞEİHR 
Ali Fuad Cebesoy 

GİRESUN 
Tahsin înanç (î.) 

GÜMÜŞANE 
Halis Tokdemir (î.) 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbuu (î.) 

HAKKARİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli (1.) 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
irfan Akan 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 

İ7.MİR 
Halide edib Adıvar 
Avni Başman 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay (î.) 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç (I.) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
(D 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Sıtkı Pekkip (1.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (I.) 
Halil Sezai Erkut 
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KONYA 

Hidayet Aydmer 
KÜTAHYA 

Asım Gündüz 
MALATYA 

Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
îsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir Özbay 
Lûtf i Sayman 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Kâzım Taşkent 

MARAŞ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
(t) 

MARDÎN 
Abdürrahman Bayar 

Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Nadir Nadi 

NİĞDE 
Necip Bilge 
Asım Doğanay 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer (1.) 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

SAMSUN 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
(t) 

SEYHAN 
Reşad Güçlü 

Mahmut Kibaroğlu 
StlRD 

Baki Erden 
Şefik Türkdoğan 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan ( t ) 

SİVAS 
İlhan Dizdar (1.) 
İbrahim Duygun 
Halil Îmre 
Rifat öçten 

TOKAD 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk (1.) 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 

Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Tevfik Koral 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

URPA 
Ha,san Oral 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp (1.) 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Hâşim Tathoğlu (1.) 

ZONGULDAK 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza tncealemdar-
oğlu 

Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bitlis 
Bursa 

[Açık Milletvekillikleri) 
Çanakkale 
Denizli 
Eskişehir 
Gümüşane 

İstanbul 
İzmir 
Kastamonu 
Kırşehir 
Muğla 

Sinob 
Sivas 
Zonguldak 

1 
1 
1 

20 
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1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı A/l ve A/2 işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak

kındaki Kanuna verilen oylann sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİAR 
Abdullah Güler 
Kemal özçoban 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
tsmet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu ı 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muhlis Ete 
Osman Talât îltekin' 
Hâmid Şevket İnce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık Milletvekillikleri 

487 
247 
245 

1 
1 

220 
20 

[Kabul edenler] 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Mithat Dayıoğlu • 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 

Şevki Gürses 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
M. Remzi Bucak 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Samih İnal 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 
AH Ocak 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Doğan Köymen 
Arif Hikmet Pamukoğlu 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan .. 
Salamon Adato 
İhsan altınel 
Ahmet Hamdi Başar 
Nihad Reşad Belger 
Faruk Nafiz Çemlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshes 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Ffiruzan Tekil 
Nazlı Tlaber 
Ahmet Topçu 
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Celâl Türkgeldi 
Andre Vahram Bayar 
Sani Yaver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet încekara 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühtp 
Rıfat Taşkın 
Hayri TosunoğJu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın. 
İsmail Berkok 
Kâmil Gündeş, 
İbrahim Kirazoğln 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
&iya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoglu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

B : 111 8.8 
KONYA 

Rifat Alabay 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Murad Âli Ülgen 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçalfc 
Süleyman Sururi Naşuh. 
oğlu 
Thsan Şerif özgen 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 

MANİSA 
Samet Ağaeğhı 
Semi Ergin 
Refik Şevket İnce 
Faruk İlker 
Adnan Karaosmanoğlu 
oğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tanrı 
över 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 

.1981 O : 1 
Remsi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Hâdj Arıbaş 
Süreyya Dellaloğlu 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlıı 
Hüseyin Ülkü 
HalU Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN * 
Haşim Alişan 
Tevfik İleri 
İsmail Işm 
Firuz Kesim 
Muhittin öakefeli 
Ferit Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Çoşjçun, 
Sinan Tekelioğlu 

smtD 
Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 

Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil Imre 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer ön al 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğiu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNGELİ 
Hıdır Aydm 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Ömer Cevheri 
Celâl öncel 

VAN 
İzzet Akın 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Abdürrahman Boyaeı-
giller 
Rifat Sivişoğlu 

I Avni Yurdabayrak 

[ReddedenUr] 
8SYEAN 

€#«# Türk 
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fâekmserler] 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 

[Oya hatilmtyanîar] 
AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganh 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk (î.) 
Celâl Yardımcı 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil (î.) 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Ramiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
Btem Menderes 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muharrem Tuncay 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Salâhattin İnan ' 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Znhuri Danışman 
Mahraut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURSA 
BflüAybar 

I Agâh Erozan 
Halûk Şaman 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 

I Nihat lyriboz 
İhsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Baha koldaş 

Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 
Fikret Karabudak 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen (t.) 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Hasan Osma 

ERZİNCAN 
Oemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu (1.) 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Cevdet San (î.) 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Tahsin İnanç (I.) 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir (1.) 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun (1.) 

HAKKARİ 
Selim Seven (t.) 

HATAY 
Abdullah Çilli (I.) 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Celâl Bay ar (Cumhur
başkanı) 
Mithat Benker 
Salih Fuad Keçeci 

I Hüsnü Yaman 
Senini Yürüten 

İZMİR 
I Halide Edib Adıvar 

Cihad Baban 
Mühiddin Erener 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Cemal Tunca 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay (1.) 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç (î.) 
Hüseyin Cahid Yalçın 
(î.) 

KASATMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Ahmet Keskin 
Hamdi Türe 

I KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Mehmet özdemir 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (1.) 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (1.) 
Halil Sezai Erkut 

- Rifat özdeş 
KONYA 

Kemal Ataman 
I Hidayet Aydın er 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
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Ziya Barlas 
Sıtkı Salim Burçak 
Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebüzziya 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Asım Gündüz 
Ahmet İhsan Gürsoy 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
îsmet inönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir öz bay 
Lûtfi Sayman 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Kâzım Taşkent 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
(t) 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 

Aydın 3 
Balıkesir 1 
Bilecik 1 
Bitlis 1 
Bursa 1 

B : 111 8.8 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Plünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NIGDE 
Necip Bilge 
Asım Doğanay 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdı Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RtZE 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğhı 

.1951 0 : 1 
SEYHAN 

Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker j 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 

SIIRD 
Baki Erden 
Şefik Türkdoğan 

SlNOB 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan (I.) 

SİVAS 
İhsan Dizdar (I.) 
ibrahim Duygun 
Rıfat öçten 
Sedat Zeki ö rs 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk ( t ) 
Ahmet Gürkan 

TRABZON 
Naci Altuğ 

[Açık Milletvekillikleri] 
Çanakkale 1 
Denizli 1 
Eskişehir 1 
Gümüşane 1 
istanbul 2 

1 izmir 1 
Kastamonu 1 

Kırşehir 1 
Muğla 1 

Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımaı* 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Tevfik Koral 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp (I.) 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Hâşim Tathoğlu (I.) 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 

Sinob 1 
Sivas İ 
Zonguldak 1 

__ 
20 



B : 111 8.8.1951 0 : 1 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Teşkilâtı hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına dair 3821 sa

yılı Kanuna ek kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât îltekm 
Hâmid Şevket İnce 
Talât Vasfi öz 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKEStR 
Vacid Asena 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Ali Fahri İşeri 

Uy 
Öy 

re sayısı 4 87 
verenler 245 

Kabul edenler : 244 
Reddedenler : 0 

Çekinserler i 
Oya katılmıyanlar : 222 

Açık Milletvekillikleri 20 

[Kabul edenler] 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Koeabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcali 

BİLECİK 
ismail Aşkır 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşün
sel 

BOLU 
Mithat Dayıoğlıı 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emey 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köyraen 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nihat lyriboz 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
M. Remzi Bucak 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Göprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

! ELÂZIĞ 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Said Başak 
Liıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
>>amih İnal 
Galip Kınoğlu 

Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Doğan Köymen 
Arif Hikmet Pamukoğlu 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GUMUŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 

İÇEL 
Halil Ataky 
Hüseyin Fırat 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
thsan Altmel 
Ahmet Hamdi Başar 
Nihad Reşad Belger 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlaber 
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Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Andre Vahram Bayar 
Şani Yaver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto 
Hayri Tosun oğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoglu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

B : 111 8.8 
KONYA 

Rifat Alabay 
Remzi Birand 
Ali Rıza Ercan 
Abdi Çilingir 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Murad Âli Ülgen 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Sururi Nasuh-
oğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu 
Nafiz Korez 
Sudi Mıhcıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 

.1951 0 : 1 
MUĞLA 

Nuri özsan 
MUŞ 

Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellaloğlu 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Zeki Rıza Spor«l 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Tevfik İleri 
İsmail Işın 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Ban 
Tevfik Coşkun 
Sinan Tekelioğlu 

SİİRD 
Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil İmre 
Bahattin Taner 

Hüseyin Yüksel 
TEKİRDAĞ 

İsmail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Kalay 
cıoğlu 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 
Celâl öncel 

VAN 
İzzet Akın 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
ÜTusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

[Çekinserler] 
KONYA 

Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 



İ : İİİ 8.8.1951 Ö : 1 
(Oya katılmıyanlar] 

AFYON KARAHISAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk (I.) 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Adü (t.) 
Sadri Maksudi Arsal 
(î.) 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbây 
Abdullah Gedikoğlu 
Seyfi Kurtbek (Bakan) 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğhı 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 

BALIKEStR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muharrem Tuncay 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURSA 
Agâh Erozan 
Mithat San (1.) 
Halûk Şaman 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 

Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
İhsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saîp özer 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 
Fikret Karabudak 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Kâmil Aktıığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen (1.) 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtas. 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu (I.) 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Cevdet San (1.) 

Salâhattin Ünlü 
GİRESUN 

Hamdi Bozbağ 
Tahsin İnene. (I.)' 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir (I.) 
Kemal Yörükoğlıı 
Halit Zarbun (I.) 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Cüli 
Abdürrahman Melek (I.) 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Mithat Benker 
Salih Fuad Keçeci 
Mithat Sözer 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide edib Adıvar 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Muhittin Erener (I.) 
Osman Kapanı 
Vasfi Menteş 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Fjâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay (1.) 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu (I.) 
Esat Oktay 

Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç (t.) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
(î.) 

KASTAMOU 
Fahri Ke,çecioğlu 
Rifat Taşkın 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Mehmet özdemir 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (1.) 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbası (I.) 
Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydmer 
Ziya Barlas 
Sıtkı Salim Burçak 
Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebüzziya 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Asım Gündüz 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Refik Şevket İnce (I.) 
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Muzaffer Kurbanoğlu 

(t) 
Kâzım Taşkent 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz (I.) 
Ahmet Bozdağ 
Salâhâttin Hüdayioğlu 
a.) 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 

MARÖÎtf 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Zeyyad Mandalinei 
Nadir «Nadi 

NİĞDE 
Necip Bilge 

4 

Aydın 3 
Balıkesir 1 
Bilecik 1 
Bitlis 1 
Bursa 1 

S : 111 S.8 
Asım Doğanay 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer (î.) 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
(î.) 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 

[Açık Millet 
Çanakkale 1 
Denizli 1 
Eskişehir 1 
Gümüşime 1 
istanbul 2 

.1951 0 : 1 
Salim Öerçe 
Cezmi Türk 

SÎÎRD 
Baki Erden 
Şefik Türkdoğan 

SÎNOB 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali ğükrü Şavh 
Muhit Tümerkan (t.) 

SİVAS 
ilhan Dizdar (I.) 
ibrahim Duygun 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Şevket Moean 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk (I.) 
Ahmet Gürkan 

TRABZON 
Naci Altuğ 

vekillikleri] 
izmir 1 

Kastamonu 1 
TT" 1 • * 

Kırşthır 1 
Muğla 1 

Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Tevfik Koral 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

URPA 
Feridun Ayalp 
Hasan Oral 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Ferid Melen 

, Kâzım Özalp (t.) 
YOZGAD 

Avni Doğan 
Hâşim Tatlıoglu 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Ali Rıza Incealemdaroğ-
lu 
Cemal Kıpçak 

Sinob 1 
Sivas 1 
Zonguldak 1 

— 
20 
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B : 111 8.8.1951 O : 1 
Hariçten satınalman buharlı ve motorlu gemilerle memlekette yapılan mümasilleri için getirile
cek eşyanın Gümrük Resminden istisnasına dair 3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatıl

ması hakkındaki Kanuna verilen oylann sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 487 
Oy verenler 248 

Kabul edenler 247 
Reddedenler ı 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 219 

Açık Milletvekillikleri : 20 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Kemal özçoban 
Salih Torfillî 
Ahmed Veziroğlu 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ram iz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât îltekin 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Namık Oedik 
Etem Menderes 

BALIKEStR 
Vacid Asena 
Muzaffer Erairoğlu 

Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Ali Fahri Iferi 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelyan 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
îsmail Aşkm 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLÜ 
Mithat Dayıoğlu 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Fikret Karabudak 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

Mustafa Zeren 
ESKİŞEHİR 

Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZIANTEB 
Samih înal 
Galip Kmaoğlu 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Doğan Köymen 
Arif Hikmet Pamııkoğlu 
Mazhar Şenfir 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocat ürk 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Salih înankur 
Refik Koraltan 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
İhsan Altmel 
Ahmet Hamdi Bajşar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Fuad Köprülü 
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Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 

İZMtR 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Halil özyörük N 

Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Muzaffer ÂU Mühto 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydnı 
ismail Berkok 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 

B : 111 8.8 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Nasuh-
oğlu 

ihsan Şerif özgen 
MALATYA 

Hüseyin Doğan 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Refik Şevket ince 
Faruk ilker 
Adnan Karaosmano&lu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhcıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

. 1951 Ö : 1 
MARDİN 

Abdülkadir Kalav 
MUĞLA 

Yavuz Başar 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellaloğlu 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Tevfik ileri 
İsmail Işın 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SIIRD 
Baki Erden 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
Şevki Eeevit 

Nurettin Ertürk 
Halil tmre 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi K^ 
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Feridun Engin 
Celâl öncel 

VAN 
izzet Akın 

YOZOAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Üçoz 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Avni Yurdabayrak 

[Reddedenler] 
KONYA 

Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
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[Oya katılmiyanlarj 

AFYON KARAHtSAB 
Süleymto Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Ali îhsan Sâbis 
Avni T # 
Gazi Yifî&i&şı 

AĞRI 
Kasını Küfrevi 
Halis Üztürk (X) 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil (I) 
Sadri Maksudi Arsal 
(t) 
Hâmid Şevket İnce 

ANTALYA 
Akif Sarıoğhı 
İbrahim Subayı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muharrem Tuncay 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 
îhsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Agâh Erozan 
Mithat San 
Ali Canih Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Bedi Enüstün 

Nihat ly r ibö^^ ; ) 
thsan KarasİkifelÜ^ 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Baha Koldaş. 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Safp özer 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Yusuf Azizoğlu 
Nâzım önen (1.) 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu (î.) 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Süleyman Kuranel 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hanı di Bozbağ 
Tahsin înanç (î.) 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Bavbura 

Halis Tokdemir (İ.) 
Kemal Yörüköğlu 
Halit Zarbûn (î.) 

HAKKARİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Abdullah Cüli 
Abdürrahman Melek 
(t.) 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay (t. Ü.) 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
trfan Aksu 
Said Bilgiç 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Bel ger 
Mithat Benker 
Salih Fuad Keçeci 
Andre Vahram Bayar 
(t) 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Muhittiri Erener (t.) 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Osman Kâpani 
Vasfi Menteş 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif AkiÜzüm 
Sırrı Atalay (1.) 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 

Veyis Koçulu (t.) 
Esat Oktay 
Tezer Taşkrran''• 
Hüsamettin Tugaç (t) 
Hüseyin Câhid Yalçın^ 

KASTAMONU 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkade 
Mehmet özdemir 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (t.) 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (t.) 
Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Ziya Barlas 
Ömer Rıza Doğrul 

KÜTAHYA 
Asım Gündüz 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özfoay 
Lûtfi Sayman 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Kâzım Taşkent (ty 
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MARAŞ 

Abdullah Aytemiz (î.) 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdaviothıi 

(I.) 
Ahmet Kadoğlu 
Renizi Öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Necip Bilge 
Asım Doğanay 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 

Aydın :>> 
Balıkesir 1 
Bilecik 1 
Bitlis 1 
Bursa 1 

Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer (1.) 
Ifanıdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

{ RİZE 
Osman Kavrakoğlu 

| Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi ILstaoğhı 
(D 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Sedat Barı 
Yusuf Ziya Rker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğln 
Salım Serçe 

SÎÎRD 
Mehmet Daim Süalp 
(î.) 

[Açık Millet 
Çanakkale 1 
Denizli 1 
Eskişehir 1 
Gümüşane 1 
İstanbul 2 

Şefik Türkdoğan 
SINOB 

Nuri Sertoğlu 
Server Sonruncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan (î.) 

SİVAS 
tlhan Dizdar (1.) 
İbrahim Duygun 
Rifat Öçten 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bin gül 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Beti! 
Fevzi Çubuk (1.) 

TRABZON 
Naci Altnğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Bastıma r 
Cemal Reşit Eyüboğlti 

vekillikleri] 
İzmir 1 

Kastamonu 1 

Kırş«(hir 1 
Muğla 1 

Tevfik Koral 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

URFA 
TTftouTi Oral 
d.JL€MıOG'XX V ^ A ClıJ. 

Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp (I.) 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Hâşim Tathoğlu 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Ali Rıza încealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 

Sinob 1 
Sivas 1 
Zonguldak 1 

— 
20 
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« Teşkilâtlanma ve kolektif müzakere hakkı prensiplerinin uygulanmasına mütaallik _98 numaralı 

Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi » nin onanması hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabn! c-1 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Salih Torfillî 
Ahmed Veziroğlu 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
tsmet Olgaç 

ANKARA 
Sadıi Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât tltekin 
Hâmid Şevket înce 
Seyfi Kurtbek 
Talât. Vasfi öz 
Cevdet Soydan 

ANTALYA * 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyıımcn 
Enver Güreli 
Ali Fahri işeri 
Arif Kalıpsızoğlu | 

ü. 
Oy 

ye sayısı .: 487 
verenler 247 

Kabul edenler 246 
Reddedenler () 
Oekinserler : 1 

Oya. katılmıyanlar 220 
Açık Milletvekillikleri : 20 

[Kah al 
1 Ahmet Kocabıyıkoğlu 

Sıtkı Yırcaİ! 
BİLECİK 

İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BİNGÖL 
B^eridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Mithat Dayıoğlu 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi KÖymen j 

Necdet Yılmaz 
ÇANAKKALE 

Nihat îyriboz 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Sedat Baran | 
Ahmet Başıbüyük j 

edenler] 
Şevki Gürses 
Hasan Ali Vural 

DENÎZLÎ 
Hüsnü Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Fikret Karabudak 
Refet Tavashoğlu 

DİYARBAKIR 
M. Remzi Bucak 
Kâmil Taysı 

EDİRNE 
Mehmet Enginüıı 
Cemal Göprîuü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZIANTEB 
Samih tnal 
Galip Kınoğlu 
Ali Ocak 

1 GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkım-n 
Doğan Köymcn 
Arif Hikmet Pannıkoğlu 
Mazlıar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
\*asfi Mahir Kocatürk 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Sal ili inankur 
Refik Koraltan 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Knver Adakan 
thsan Altınel 
Nihad Reşad Bol ger 
Faruk Nafiz Çamlıbol 
Fuad Hulusi Demircili 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
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Andre Vahram Bayar 
Sani Yaver 

ÎZMÎR 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Kâmil Gündeş 
tbrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu • 
Saim önhon 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 

B : 111 8.8 
Kemal Ataman 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Murad Âli Ülgeri 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Meedet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik ' 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Sururi Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 

MANİSA 
Samet Ağaoğlıı 
Semi Ergin 
Refik Şevket înce 
Faruk İlker 
Adnan !varaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu 
Muzaffer Kurbanoğl u 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan 
rıöver 
Muhlis Tüm ay 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

.1951 O : 1 
MARDİN 

Abdülkadir Kalav 
MUĞLA 

Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinei 
Nuri özsatı 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Tevfik tleri 
İsmail Işın 
Firuz Kesini 
Muhittin özkefeli 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 

SİİRD 
Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nâzmı Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 

Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil İmre 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakki Akyüz 
Zeki Eratâman 

TOKAD 
Hamdi Koyutürk 
Halûk Ökeren 
Muzaffer Ünal 
Mustafa ozdem.ii-
Nuri Turgut Topcoğlıı 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Süle3rman Fehmi Ktı-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URPA 
Necdet Açana 1 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 
Celâl öncel 

VAN 
İzzet Akın 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Avni Yurdabayrak 

[Çekinserler] 
KONYA 

Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
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(Oya kahlmty anlar] 

AFYON KARAHISAR 
Süleyman Kermarı 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali ihsan Sâbis 
Avni Tan 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRİ 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk (1.) 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhattin Âdil (1.) 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Abdullah Gedikoğlu 
Puad Seyhun 

ANTALYA 
Akif Sarıoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Salâhaddin İnan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Haif Aybar 
Agâh E rozan 
Mitat San (t) 

Halûk Şaman 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Atananlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enfistün 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Baha Koldaş 

Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen (1.) 

EDİRNE 
Arif Altmaîmaz 
Hasan Osm a 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirt?* 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç ' 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Cömal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu (1.) 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Puad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San (1.) 

Salâhattin Ünlü 
GİRESUN 

Haindi Bozbağ 
Tahsin İnanç (1.) 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir (İ.) 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbon (I.) 

HAKKARİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli (1.) 
Abdürrahn ı an Melelk 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tanknt 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Sal a m on Adnto 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı ) 
Mithat Benker 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adı var 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Necdet lııcekara 
Osman Kapani 
Cemal Tunca 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay (1.) 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 

Tezer Taşktran 
Hüsamettin Tugac (1.) 
Hüseyin Cahid Yalçın 
(D 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Ahmet Keskin 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Mehmet Özdemir 
Suad Hayri lîrgüblü 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (t.) 
Faile Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (1.) 
Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Lûtf f Tokoğhı 

KONYA 
Hidayet Aydıner 
Ziya Barlas 
Sıtkı Salim Burçak 
Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebüzziya 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Asım Gündüz 
Ahmet Ih^an Gürsoy 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
İsmet inönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakçıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtf i Sayman 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Kâzını Teşkent 

759 



MARAŞ 
Abdullah Aytemiz (î.) 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğ-
lu (t.) 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Cevdet Öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Asım Doğanay '•--

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 

B : 111 8 .8 
Zeki Mesut Sezer (t.) 
Hamdi Şarlan 
Atıf T<>paloğlu 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Met* 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
(t) 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Cezmi Türk 

SÎÎRD 
Baki Erden 
Şefik Türkdoğan 

StNOB 
Nuri Sertoğlu 

.1951 O : 1 
Server Somuncuoğlıu , 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan (t.) 

SİVAS 
îhsan Dizdar (î.) 
İbrahim Duygun 
Rifat öçten 
Sedat Zeki ö rs 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk (1.) 
Ahmet Gürkan 

TRABZON 
Naci i Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

Tevfik Koral 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

URFA 
Feridun Ayalp 
Hasan Oral 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp (t.) 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Hâşim Tatlıoğlu (t.) 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer A1;ı-
kant 
Hüseyin Balık 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 

[Açık Milletvekillikleri] 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bitlis 
Bursa 

Çanakkale 
Denizli 
Eskişehir 
Günıüsane 
İstanbul 

İzmir 

Kastamonu 

Kırşehir 

Muğla 

Sinob 
Sivas 
Zonguldak 

1 
1 
1 

20 
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« Ücretli iş Bulma Bürolan hakkındaki 96 numaralı Milletlerarası Sözleşmesi (1949 tadili) »nin 

onanması hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 487 
Oy verenler : 247 

Kabul edenler 246 
Reddedenler 0 
Çekinserler ı 

Oya katılmıyanlar : 220 
Açık Milletvekillikleri 20 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât IlU.kin 
Hâmid Şevket ince 
Seyf i Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Gürelî 

[Kabul 
Ali Fahri işeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Mithat Dayıoğlu 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Selün Ragıp Emeç 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKK4LE 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 

edenler] 
Baha Koldaş 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Fikret Karabudak 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferid Alpiskender 
M. Remzi Bucak 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

OAZİANTEB 
Sapih inal 
Galip Kınoğlu 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GUMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 

İÇEL. 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Şahap Tül 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
ihsan Altınel 
Ahmet Hamdi "Başar 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demire] 1 i 
Bedri Nedim Göknil 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlaber 
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Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Andre Valıram Bayar 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet încekara 
"J lal il özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait. Kantarel 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
ismail Berkok 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akam 
Ekrem Alican 
Hanı di Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Hüsnü Türkand 

Mehmet Yılmaz 
KONYA 

Rifat Alabay 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Murad Âli Ülgen 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Nasuh-| 
oğlu 
ihsan Şerif Özgen 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Faruk ilker 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhcıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 
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Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NÎĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu • 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

RİZE 
îzzet Akçal 
Kemal Balta 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Tevfik ileri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Sinan Tekelioğlu 

SİİRD 
Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 

ilhan Dizdar 
Nurettin Ertürk 
Halil îmre 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Zeki Eratamaıı 

TOKAD 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Y n 
laycıoğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 
Celâl öncel 

VAN 
izzet Akın 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
güler 

[Çekinserler] 
KONYA 

Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
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(Oya kattlmıyanlar] 

AFYON KABAHÎSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganh 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Ayni Tan 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis Östüıfc (I.) 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Cevdet Topça 

ANKARA 
Salâhattin Âdil (I.) 
Sadrı Maksudi Arsal 

Salâhatin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Ramiz Eren 
Abdullah Gedikoğhı 

ANTALYA 
ibrahim Subayı 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 

r A. Baki ökdem 
BALIKESİR 

' Salâhattin Başkan 
Muharrem Tuncay 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Salâhattin inan 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Mithat. San (1.) 
Halûk Şaman 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz (I.) 
ihsan Karaeioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Zihni 4Urâl 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saîp özer 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Yusuf Azizöğlu 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen (I.) 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtas 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroglu 
Ziya Soylu (I.) 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Tahsin İnanç (1.) 
Arif Hüçoıet Pamukoğlu 

GÜMÖŞANE 
Halis Tokdemir (I.) 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun (I.) 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli (î.) 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoglu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tpla 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Salih Fuad Keçeci 
Mithat Sözer 

tEMfR. 
Halide edib Adıvar 
Öihad Baban 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 

KARS 
Fevzi Aktas 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay (I.) 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu (1.) 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 

Hüsaıne.ttin, Tuga§r $t) 
Hüseyin Cahid Yalçın 
d.)-.' : '":.""'„-.,, ;: 

KAlttAJffONjr, 
, Fahri _• Keçecioğlu .•_,... 
Ahmet Keskin 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale ,; 
Mehmet özdemir h 
Sııad Havri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Mahmut -Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Beklıip (I.) ' 
Faik Üstün r . 

KTRflJEMlR 
Osman Bölükbaşı (İ,) 
Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeş, 

KOCAELİ 
Ziya Afciğ 
Salih Kalemcioğlu 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman : ^ 
Hidayet Aydmer r 
Ziya Barlas 
Sıtkı Salim BurçaiM 
Himmet ölçmen... , ,r 

KÜTAHYA 
Asım Gündüz 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti , 
Hikmet Fırat 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 
Şefik Tugay 

MANİSA 
&efik Şevket thce 
Muzaffer Kurbanoğlu 
a.) 
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Hamdullah Suphi Tan-
riöver 
Kâzım Taşkent 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz (I.) 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hûdayioğlu 
(î.) 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Asım Doğanay 

ORDU 
Ref et Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 

Aydın 3 
Balıkesir 1 
Bilecik 1 
Bitlis 1 
»ana 1 
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Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer (1.) 
Hamdi Şarlan 
Atıl Topaloğlu 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Naci Berkman 
ismail Işın 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
(t) 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

smtD 
Baki Erden 

[Açık Millet 
Çanakkale 1 
Denizli 1 

Eskişehir 1 
GümügaiM 1 

. 1951 0 : 1 
Şefik Türkdoğan 

StNOB 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şaylı 
Muhit Tümerkan (1.) 

StVAS 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Rif at öçten 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ* 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 
Yusuf Zya Tuntaş 

TOKAP 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk (I.) 
Ahmet Gürkan 

| TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

'vekillikleri] 
i İstanbul 2 
izmir 1 
Kastamonu 1 
Kırşehir 1 
Mutla 1 

Tevfik Koral 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Cahid Zamangil 

URFA 
Reridun Ayalp (t.) 
Hasan Oral 
Reşit Kemal Timuroğla 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp (I.) 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Haşini Tatlıoğlu (t.) 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer A1&-
kant 
Hüseyin Balık 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avııi Yurdabayrak 

Sinob 1 
Sivas 1 
Zonguldak 1 

— 
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Demiryolu ile eşya nakliyatına mütaallik 1933 tarihli Milletlerarası Mukaveleye ek olarak 
Berne'de akdedilen Mukavelenin onanması hakkın daki hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye «ayısı 487 

Oy verenler : 252 
Kabul edenler 251 

Reddedenler : o 
Çekinserler ı 

Oya katılmıyanlar : 215 
A,çık Milletvekillikleri : 20 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHÎSAB 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali îhsan Sâbis 
SaUh Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât îltekin 
Hâmid Şevket İnce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi Öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazif i Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 

Akif Sarıoğlu 
AYDIN 

Namık Gedik 
Şevki Hasırcı 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyıımeu 
Enver Güreli 
Ali Fahri İşeri 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 

Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Ali Rıza Sağlar r 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügii 
Fikret Karabudak 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferid Alpiskender 
MvRemzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasııhioğhı 

ELAZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Samih inal 
Galip Kınoğlu 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 
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Reşit Turgut 
İSTANBUL 

Enver Adakan 
ihsan Altıne] 
Ahmet Hamdi Başar 
Nihad Reşad Belger 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

ÎZMÎR 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Halil özyörüt 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
Rıfat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 
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KOCAELİ 

Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz. Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Âlabay 
Remzi Bırand 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Erean 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Murad Ali Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Sururi Na-
suhoğlu 
ihsan Şerif özgen 

MANİSA 
Samet Ağaöğlu 
Semi Ergin 
Refik Şevket Inee 
Faruk ilker ' 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

8.8.1951 0 : 1 
MARAŞ 

Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MUĞLA 
Nuriözsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
izzet Akç,al 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Tevfik ileri 
Firuz Kesim 
fladi üzer 

SEYHAN 
Zeki *kçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Reşad Güçlü 
Sinan Tekelioğlu 

SURD 
Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Halil Imre 

Sedat Zeki örs 
TEKİRDAĞ 

ismail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk Ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Salih Esad Alpereıı 
Mahmut GoloğlU 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URPA 
Necdet Açanal 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 
Celâl öncel 

VAN 
izzet Akın 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

[Çekimserler] 
KONYA 

Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 

— ?m — 
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[Oya katılmıyanlar] 

AFYON KABAHİS AR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Avni Tan 

AĞRI 
Halis öztürk (I.) 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
(t) 
Salâhattin Benli 

ANTALYA 
îbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Muzaffer Emiroğlu 
Arif Kalıpsızoğlu 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okouoğlu 

BİTLİS 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Mahmut Güçbilmez 
îhsan Gülez 

BURSA 
Agâh Erozan 
Mithat San (î.) 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Nihat îyriboz (1.) 
îhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Baha koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu-
Saip özsr 

Hakkı Yemeniciler 
DENİZLİ 

Eyüp Şahin 
DİYARBAKIR 

Yusuf Kâmil Aktuğ 
Yusuf Azizoğlu 
Nâzım önen (î.) 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekean 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu (î.) 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıza Topçuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenanı 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San ( t ) 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Tahsin înanç (t.) 
Arif Hikmet Pamukoğlu 
Adnan Tüfekeioğlıı 

GÜMÜŞANE 
Halis Tokdemir (t.) 
Kemal Yölükoğlu 
Halis Zarbun (î.) 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
(t) 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 

Cavit Yurtman 
İÇEL 

Salih înankur 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
îrfan Aksu 
Said Bilgiç* 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Celâl Bay ar (Cumhur
başkanı) 
Mithat Benker 
Salih Fuad Keçeci 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar 
Andre Vahram Bayar 
(t.) 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Avni Başman 
Muhiddin Erener (t) 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Vasfi I^enteş 
Abidin Tekön 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay (î.) 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç (î.) 
Hüsevin Cahit Yalçın 
(î.) ' 

KASATMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Ahmet Keskin 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 

Mehmet özdemir 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Füiz 
Sıtkı Pekkip (1.) 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (I.) 
Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Etem Vassaf Akan 
Ziya Atığ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Ziya Barlas 
Sıtkı Salim Burçak 
Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebüzziya 

KÜTAHYA 
Asım Gündüz 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan (t.) 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
tsmet inönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakçıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Kâzım Taşkent (t.) 

MARAŞ 
Abdullah Ay tem iz (t.) 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdavioğlu 
do 
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Renizi öksüz 
MARDİN 

Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Zeyyat •Man da liııei 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Asım Doğanay 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Szer 

Aydın 3 
Balıkesir 1 
Bilecik 1 
Bursa 1 
Bitlis 1 

B : 111 8.8 
[ Hamdi Şarlan 

Atıf Topaloğlu 
RİZE 

Melanet Fahri Mete 
SAMSUN 

Naci Berkman 
ismail Işın 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
? " \ r ü Uluçay 
Hasmı Fehmi Fstaoğln 
(i.) 

SEYHAN 
Remz,. Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SİİRD 
Baki Erden 
Şefik Türkdoğan 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 

[Açık Millet 
Çanakkale 1 
Denizli 1 

• 
Eskişehir 1 
Gümüşane 1 istanbul 2 

. 1951 0 : 1 
Server Somuncuoğlu 
Âli Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan (1.) 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
ihsan Dizdar (I.) 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocarı 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanc 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk (I.) 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 

vekillikleri] 

1 izmir 1 
1 Kastamonu 1 

Kırşehir 1 

Muğla 1 

Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğiu 
Tevfik Koral 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 
Cahid Zamangil 

URFA 
Feridun Ayalp 
Hasarı Oral 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp (I.) 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alcılj 
Avni Doğan 
Fuat Nizamoğbı 
IIâsim Tathoğiu 

ZONGULDAK 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 

Sinob * 1 
Sivas 1 
Zonguldak 1 

20 
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S. Sayısı: 26Û 
1951 yılı Bütçe Kanununa bağli A / l ve A /2 işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarılariyle İdareci Üyeler 
Kurulunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi 1951 yılı Bütçesinde de-
ğişiklik yapılmasına dair kanun teklifleri ve Bütçe Komisyonu ra

poru (1/215, 1/230, Z/242,2/277, 2/281, 2/285) 

1951 yık Bütçe Kanununa bağlı A/l ve A/2 işaretli aetareUerâe değişildik yapılması hakkatda 
kanun tasarısı (1/215) 

T. G: 
Bağbakankk 26 . VI- . 1951 

MkıamelâV Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/1716,6-2143 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı A/ l ve Â/2 işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 25 . VI . 1951 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan kanun tasarısmin gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu 
saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

(1) Sayüı Cetvel 

B. M. İzahat 

Mîllî Eğitim Bakanlığı 
417 1 1950 yılında kapanmış olan okul 1951! yılında yeniden açılmış ve öğrenci sayısının ta

mamlanmamış olmasından dolayı 30 00G liranın tasarrufu mümkün görülmüştür. 
419 1,2 Yönetim ve temrin giderlerinden âzami tasarrufa riayet edilmek suretiyle sarfiyat ya-

pılmakta olduğundan bu maddelerden 46 000 liralık bîr tasarruf sağlanmış bulunmak
tadır. 

420 1 öğrenciler için satınalınması gereken her çeşit öğrenim araç ve gereçlerinin âzami ta
sarrufla mubayaa edilmiş olmasıildân v^ yönetim giderlerine ait bâzı eşyanın mubayaa
sına lüzum görülmemesinden dolayı 20 000 uranın tasarrufu imkânı elde edilmiştir. 

420 3 5129 sayılı Kanun gereğince yaptırılması icabeden uygulama bahçelerine ait teslislerden 
bir kısmının tesisinden vazgeçilmiş olması dolaylsiyle temin olunmuştur. 

459' Korunmaya muhtaç çocuklardan bir kısmi Eylülden itibaren alrrracaği cöıetle 70 000 
liranın tasarrufu mümkün görülmüştür. 



B. M. izahat 

Bayındırlık Bakanlığı 
459 Bu bölümden bu miktarda tasarruf yapılabileceği anlaşılmıştır. 
477 Muhtemel felâketler karşısında 4623 sayılı kanuna göre yapılacak işler karşılığı olarak 

konulmuş olan bu ödeneğin 65 000 liralık kısmı ile yıl sonuna kadar gerekli hizmetlerin 
yapılabileceği anlaşıldığından 35 000 lirasının tenzili mümkün görülmüştür. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
307 5 Bu maddeden bu miktarda bir tasarruf temin edilebileceği anlaşılmıştır. 

Tarım Bakanlığı 
423 Yeniden mubayaası mukarrer 100 aded selektörün mubayaasının Sonbahar kampanya

sına ancak yetişebileceği anlaşıldığından, beher selektör için 300 lira hesabı ile akar
yakıt masrafından tasarruf mümkün görülmüştür. 

424 3 Güney ve Güney-Doğu Anadolu'da zuhur eden şap hastalığı ile mücadelenin ön plâna 
alınması zarureti karşısında tazminatlı mücadele işlerinin daha mahdut sahalara hasrı 
suretiyle bir kısım mücadelenin mecburi olarak gelecek yıla bırakılması neticesinde 
tasarruf mümkün olmuştur. 

(2) sayılı Cetvel 

Maliye Bakanlığı 
901 Yapılan tenzilin sebebi (4) sayılı cetvele ait gerekçede arz olunmuştur. 

Bayındırlık Bakanlığı 
907 İnşaat malzemesinden çimentonun tedarikindeki müşkülât dolayısiyle yıl başındaki 

programa göre iş yapılamıyacağı anlaşıldığından tasarrufu mümkün görülmüştür. 
912 1] 
912 8 f Sarfiyat gidişine göre bu tertiplerin karşılarında gösterilen miktar tasarruflann elde 
913 2 f olunabileceği anlaşılmıştır. 
915 İJ 

Tarım Bakanlığı 
902 3 Samsun Tohum Islah istasyonu ile Erzincan Deneme tarlaları arazisi içindeki eşhasa 

ait kısımların kamulaştırılmasında bir kısım muamelelerin bu yıl içinde tamamlanamı-
yacağı anlaşıldığından bu miktarın tasarrufu mümkün görülmüştür. 

919 2 Mekteplerce açılacak kurslar için alınmış mevcut makine ve araçların henüz yeni olma
ları sebebiyle tamirlerinin ve yedek parça ihtiyaçlarının 10 000 lira ile sağlanması müm
kün olacağı anlaşıldığından bu miktarın tasarruf edilebileceği neticesine varılmıştır. 

(3) Sayılı cetvel ! r 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
307 1 1950 yılı sonlarında Şark'ta 3 yıl hizmet süresini doldurmuş bulunan 85 memurun 

Garb'a nakilleri ve bunların yerine gönderileceklerin yollukları için Emniyet Genel Mü
dürlüğü 1950 yılı Bütçesinin bu tertibine ödenek eklenmesi derpiş olunmuş ve 1951 
Bütçe teklifi de bu esasa göre yapılmıştı. Bilâhara 1950 Bütçesine yeter derecede ek 

( S. Sayısı : 260 ) 
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ödenek alınamaması neticesi mevzuuba his nakillerin 1951 yılına tehiri zarureti hâsıl ol
muş ve binnetice 1951 Bütçesine konulan ödeneğin ihtiyacı karşılamayacağı anlaşılmıştır. 

Dışişleri Bakanlığı 
Hükümetçe teklif olunan bütçe tasar ıs.nda bu bölüme 168 000 lira ödenek konulmuş 
ve fakat Büyük Millet Meclisi Bütçe Komisyonunca 1950 yılında yapılan tasarrufa da
yanılarak teklif 40 000 lira noksanı ile ve ihtiyaç olduğu takdirde yıl içinde ek ödenek 
alınması tavsiyesiyle 128 000 lira olarak kabul edilmiştir. H&şimi Ürdün Kiralı Majeste 
Abdullah ve Arap Birliği Umumi Kâtibi Azzam Paşa ve maiyetleri gibi yüksek ecnebi 
şahsiyetlerinin memleketimizi ziyaretleri dolayısiyle âzami tasurrufla masraf ihtiyar 
edilmesine rağmen bu tertipteki ödeneğin üçte ikisine yakın bir kısmı harcanmış bulun
maktadır. Geri kalan miktar ile bütçe yılı sonuna kadar yabancı konuklar köşkünün 
gerektireceği giderlerin karşılanmasının ve memleketimizi ziyaret etmeleri beklenen di
ğer mühim ecnebi şahsiyetlerin ağırlanmasının mümkün bulunmadığı anlaşılmış ve bin
netice yıl sonuna kadar olan ihtiyaç karşılığı olarak 100 000 liranın eklenmesi zarureti 
hâsıl olmuştur. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Devlet Tiyatrosuna yardım olarak 1950 yılı Bütçesiyle verilen 700 000 liranın ihtiyaca 
kâfi gelmemiş olması üzerine aynı yıl Bütçesiyle ve aktarma suretiyle bu müesseseye da
ha 140 000 lira yardım tahsisatı verilmişti. 1951 yılı Bütçesi hazırlanırken «Devlet Tiyatro
suna yardım» bölümüne» 1950 yılında olduğu gibi 700 000 lira konulmuş ve arada hâsıl 
olacak farkın, tiyatrolar hasılatının artırılması suretiyle karşılanması düşünülmüş fakat 
1951 yılı Bütçesinin tatbikatına geçildiği tarihten bugüne kadar geçen dört aylık devre 
içinde, tiyatrolar hâsılatı ile bu açığın kapatılmasına imkân olamıyacağı kesin olarak 
anlaşılmıştır. Binaenaleyh, Bütçe ve kadrolarında geçen malî yıla nazaran her hangi 
zam bahis konusu olmıyan Devlet Tiyatrosunda halen vazife gören sanatkârlar ile me
mur ve hizmetlilerin bir yıllık ücretlerinin tediye edilebilmesi ve müessesenin işler bir 
halde tutulabilmesi için, 1951 yılı bütçesinin 611 nci bölümüne 310 000 liralık bir öde
neğin ilâvesine katı ihtiyaç vardır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Sıtma savaşında vazife görmek üzere E. C. A. İdaresi tarafından Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına memur edilen ecnebi uzmanların yanında çalışmak üzere bir tercüman 
istihdamına zaruret hâsıl olmuş ve fakat bu bölüme konulan ödenek bu uzmanların is
tihkaklarına ancak tekabül eylediğinden tercümanın ücretini karşılamak üzere 5 200 
liranın ilâvesi icabetmiştir. 
Verem hastalığının memleketin umumi sağlığını tahdit edici mahiyeti karşısında B. C. 
G. verem aşısının yeniden 10 vilâyete teşmili takarrür ederek 16 ilde faaliyete geçilmiş
tir. Gerek bu hizmetin idamesi gerekse vereme musap olanların tecrit ve tedavileri ve 
ilâç yardımı suretiyle verem mücadele derneklerinin bu yoldaki hizmetlerinin devamını 
temin için bütçeye mevzu ödeneğin kifayet etmiyeceği anlaşıldığından bu miktarın ilâve
si cihetine gidilmektedir. 

( S. Sayısı : 260 ) 
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(4) Sayılı cetvel 

B. M. İzahat 

Bayındırlık Bakanlığı 
903 3 Maliye Bakanlığına ait bir arşiv binasının bulunmaması sebebiyle muhtelif servislerin 

dosya dolabı ve evrak sandıklarının Bakanlık binalarının zemin ve orta kat koridorlarına 
yerleştirmek zaruretinden dolayı koridorlar tamamen dolmuş olduğu gibi ayrıca hâsıl 
olan ihtiyaç dclayısiyle de bir kısmı dosya dolapları Hukuk Fakültesi zemin katına yerleş
tirilmiştir. 
Mezkûr Fakülte Dekanlığından alman müteaddit yazılarda ihtiyaçları dolay isiyle Mali
yeye ait dolapların kaldırılması talep edilmiş ve fakat müsait bir mahal tedarik edile
memesinden Dekanlığın bu konudaki taleplerinin tervicine imkân hâsıl olamamıştır. Arşiv 
ihtiyacının karşılanması maksadiyle yaptırılan araştırmalar neticesinde Maliye Bakan
lığı binası yakınında bulunan ve jandarma yatakhanesi iken harap olması sebebiyle bu 
defa boşalan mülkiyeti Hazineye ait binanın esaslı bir şekilde tamir ve tadili suretiyle 
mezkûr ihtiyaca tahsisi düşünülmektedir. Bu konuda Bayındırlık Bakanlığına yaptı
rılan tatkikatta mezkûr binanın 300 000 liralık bir ödenekle esaslı bir şekilde tamir ve 
tâdilinin mümkün olabileceği anlaşılmıştır, Bu esaslı tâdil ve tamir için Bayındırlık Ba
kanlığı bütçesinin 903 ncü bölümünün Maliye Bakanlığına ait tertibinde bu işe tahsis 
edilebilecek ödenek mevcut olmadığından karşılığının Maliye bütçesinin 901 nci bölümün
den tenzil edilerek bu tertibe aktarılması ve bu suretle ihtiyacın karşılanması mümkün 
ve muvafık görülmüştür. 

(5) Sayılı cetvel 

Dışişleri Bakanlığı 
201 2 Yabancı memleketlerdeki memurların aylıklarına ait ödeme misillerinin Gelir Vergisine 

göre ayarlanması neticesinde bu tertipte elde edilen tasarrufun 648 645 lirası 5760 sayılı 
Kanunla Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesine aktarılmış olup bu kere de ilâveten 130 000 
liranın iptali mümkün görülmüştür. 

Bayındırlık Bakanlığı 
203 1-2 Alman kadrolardaki'münhaller ve sair sebeplerle 1 Haziran 1951 tarihine kadar fiilen 

bu miktarın tasarrufu mümkün olmuştur. 

Tarım Bakanlığı 
424 3 (1) sayılı cetvelde izah edilen sebepler dolayısiylc bu maddeden bu miktarda bir tasar

ruf sağlanmıştır. 

(6) Sayılı Cetvel 

Bayındırlık Bakanlığı 
903 9 Yeniden tesis olunacak fümigatuvarlarm kuruluş ve etüdlerinin tamamlanmaması, ma

kine ve aletlerinin bu yıl içinde tedarik olunamıyacağı anlaşıldığından bina inşaatına 
da bu yıl başlanamıyacağı göz önünde tutularak bu miktarın tasarrufu mümkün görül
müştür. 

922 1,2,3 Sarfiyat seyrine nazaran bu miktarların tenzili mümkün görülmüştür. 

( S. Sayısı : 260 ) 



B. M. tzahat 

Tarım Bakaıülğı 
904 Teknik Tarım ve Teknik Bahçivanlık Okulları son sınıf öğrencileri 1951 yılı bütçesinin 

izharı sırasında 264 olarak hesapl«amış -iken sınıf mevcutları bu yekûna varmadığın
dan 20 000 lira tasarrufun mümkün -olahifaregi-anfaşılımştır. 

907 3 Yeniden tesis olunacak fümigaturarlann kuruluş*etütlerinin tamamlanmaması ve lüzum
lu makine ve malzemenin satın alınmasının bu yıl 'içinde ikmal «^ilemiyJÖıegi anlaşıldı
ğından bu miktarın tasarrufu mümkün görülmüştür. 

923 3 Mahsûl durumunun Haralar bütçelerinde tahmin -edilen toprak ürfinterigelirini tahak
kuk ettîrebfteetfği umüldüğundaıı bu 'tertipten Hfctfaterın mahsûl duruımma göre sene 
içerisinde belirecek ihtiyaçlarmı karşılamak üaere ihtiyatîokttttk henüz <4evzi edilmemiş 
bulunan miktardan 25 000 liranın tasarruf edilebileceği anlaşılmıştır. 

HÜKÜMETİM TEKLÎFÎ 

19ül yılı Bütçe Kanununa bağlı Afi ve Af 2 .işa
retli cetvellerde değişiklik yapâması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE i . — lS&t yılı Bütçe Kanununa 
tyffğlı Â / l şaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cel
a l d e yazılı tertiplerinden (415 200) lira ve A/2 
işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı 
tertiplerinden de (750 000) lira tenzil ^diterek 
(865 200) lirası A / l işaretli cetvelin ilişik '(») 
sayılı cetveldeyazılı tertrplerme, (300 000) lirası 
da A/2 işaretli cetvelin ilişik (4) sayılı cetvelde 
yazılı tertibine aktarılmıştır. 

MADDE 2. — Emekli, dul ve yetimlerin is-
tihkaklarmm Gelir Vergisinin meriyete girdiği 
tarihten evvel ellerine geçen miktardan daha aşa
ğı düşmemesini sağlamak üzere Gelir Vergisi Ka
nununda yapılan tadilât dolayısiyle husule tgelen 
gelir noksanını karşılamak üzene 1951 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı A / l işaretli cetvelin ilişik (5) 
sayılı cetvelde yazılı tertiplerinden (402 000) li
ra? ve A/2 işaretli cetvelin ilişik (6) sayılı cetvel
de yazılı tertiplerinden de (1 098 000) lira iptal 
okunmuştur. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tariivnde 

vürürlüğe girer. 
MADDE 4. — 

yürütür. 
Başbakan 

A, Menderes 

©eriet Bakanı 
F. L. J&amasmcmoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

H. Kaymen 
Dışişleri Bakanı 

J \ &8prtilü 
Millî Eğitim Bakanı 

T. îleri 
Eko. ve Ticaret Bakanı 

Muhlis fflte 
&. ve Tekel Bakanı 

R. 8. 8wrçak 
Ulaştırma Bakam 

S. Kurtbek 

Bu kanunu Maliye Bakanı 

Barbakan Yardımcısı 
Devlet Bakanı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 

R. Nasuhioğlu 
İçişleri Bakanı 

H. özyöruk 
Maliye Bakanı 
E. PMkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
#r . E, M. Üstünde® 

Tarım Bakanı 
N;^Ğkmen 

Çalışma Bakam 
N. özsan 

îşletmeler Bakanı 

(•&. dayısı : '260) 
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Hükümetin teklifine bağh cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

B. M. Ödeneğin çeşidi Düşülen 

MilH Eğitim Bakanlığı 
417 Yüksek Okullar genel giderleri 

1 Yüksek öğretmen Okulu 30 000 
419 Yüksek Ticaret ve Teknik Okuları ile diğer meslek okulları genel gederleri 

1 Teknik, Teknik öğretmen, Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulları giderleri 10 000 
2 Ticaret ve diğer meslek okulları ve enstitüleri giderleri 30 000 

Bölüm toplam! 40 000 

420 3805, 4274, 4357, 5129 ve 5357 sayılı Kanunlar gereğince ödenecek Köy 
Okuları ile Enstitüleri ve Köy Eğitmenleri 

1 Köy Enstitüleri 20 000 
3 Köy öğretmenlerinin donatım ve uygulama bahçelerine ait tesis ve çalış

ma vasıtaları karşılıkları ve tazminat 20 000 

Bölüm toplamı 40 000 

459 Korunmaya muhtaç çocuklar genel giderleri 70 000 

Bayındırlık Bakanlığı 
459 Atatürk Anıt-Kabir Parkının bakım giderleri 5 000 
477 Yer sarsıntısından evvel ve sonra alınacak tedbirler hakkındaki 4623 sa

yılı Kanun gereğince yapılacak işler karşılığı 35 000 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
307 Yolluklar 

5 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanları nın yolluk ve başka gider
leri 5 200 

Tarım Bakanlığı 
423 Tohum temizleme evleri ve makine işleri genel güderleri 30 000 
424 Veteriner savaş, tehaffuz evleri, hastaneler, bakteriyoloji ve serum kurum

lan ve lâlboratuvar feursna ve yönetim işler» giderleri1 

3 Hayvan tazminattı 160 000 

TOPLAM 415 200 

( S. Sayısı : 260 ) 
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[2] SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi 

901 

907 

912 

913 

915 

Maliye Bakanlığı 
Onarma işleri 

Bayındırlık Bakanlığı '**' " 
5611 sayılı Kanun gereğince Gördes ilçesinin nakledileceği yerde yapılacak 
meskenler karşılığı 
Demjıryollaır 

1 3262, 3813, 4643 ve 6075 »ayılı kanunlarla yapılacak Diyarbakır - Cizre, 
Elâzığ - Van hudut (hatları ile Bitlis sulbe hattı yapma karşılık ve giderleri 

8 İstikşaf, etüd, aplikasyon ve proje ihzarı ve kamulaştırma giderleri 

Bölüm toplamı 

Limanlar 
2 4643 ve 5222 sayılı kanunlar gereğince yapılacak Trabzon limanı yapma kar

şılık ve giderleri 
özel kanunu gereğince yapılacak liman ve sair deniz tesisleri karşılığı 

1 Yeni yapı giderleri 

Düşülen 

300 000 

100 000 

100 000 
25 000 

125 000 

25 000 

150 000 

Tarım Bakanlığı 
902 Kamulaştırma 

3 Tohum ıslah işleri 
919 Kurslar 

2 Mevcut makine ve araçların onarılması ve yenilenmesi 

TOPLAM 

30 000 

20 000 

750 000 

B. M. 

[3] SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
307 Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu " ^ - ^ - ' T £ | ; f 

Dışişleri Bakanlığı 
403 Yabancı El^ilerle^ (konukların ağırlanma giderleri 

Millî Eğitim Bakanlığı 
611 Devlet Tiyatrosuna yardım 

Eklenen 

50 000 

100 000 

810 000 

( S. Sayısı : 260) 



B. M. Örneğin çeşidi Eklenen 

Sağlık ve Soayal Yardflö Bakanlığı 
JîtWî" Yabancı uzman v^kizm^tlilerle tereümanlarm üesetİOTİ-
421 Verem savaşı genel giderleri 

TOPLAM 

3^200 
400 000 

865 200 

[4J SAYILI^ CETVEL 

Bayındırlık Bakanlığı 
9033.'. Yenişpapısse «saslı- onarmalar 

3 Maliye Bakanlığı 300 000 

B. M. 

15] SAYILI CETVEL 

Ödeneğin çeşidi 

Dışişleri Bakanlığı 
201 Aylıklar 

2 YabStteı mtmleketler memurları aylığı 

İptal olunan 
ödenek 

130 000 

Bayındırlık Bakanlığı 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

1 Merkez geçici hizmetliler ücreti 
2 tiler geçici hizmetliler ücreti 

Bölüm toplamı 

6 000 
51 000 

57 000 

Taran rBakanlığı 
424 Veteriner savaş, tahaffuz evleri, hastaneler, bakteriyoloji ve serum, kurum

ları ve lâboratuvar* kurma ve yönetim işleri giderleri: 
3 Hayvan tazminatı 215 000 

Toplam 402.000 

( S. Saj-:tii : 260 ) 
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[6] SAYILI CETVEL 

İptal olunan 
B. M. ödeneğin çeşidi ödenek 

Bayındırlık Bakanlığı 
903 Yeni yapı ve esaslı onarmalar 

9 Tarım Bakanlığı 150 000 
922 Teknik hizmetler geçici görev yollukları 

1 Demiryollar ve limanlar 1 000 
2 Yapı ve imar işleri 1 000 

.3 Su işleri 1 000 

Bölüm toplamı 3 000 

Tarım Bakanlığı 
904 Teknik Tarım ve Teknik Bahçivanlık okullarından mezun olacak öğrenci

lere 4486 sayılı Kanunun 5 nci maddasi gereğince verilecek vasıta ve mal
zeme karşılığı 20 000 

907 Zirai savaş işleri 
3 Mevcutlara ilâveten alınacak makine ve araçlar karşılığı 900 000 

923 Döner sermayeler 
3 Haralar döner sermayesi 25 000 

Toplam 1 098 000 

1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı A/ l ve A/2 işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı (1/230) 

T. C. 
Başbakanlık 23. VII. 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-1716, 6/2451 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı A/ l ve A/2 işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 13 . VII . 1951 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişiğiyle birlikte sunulduğunu 
saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Â. Menderes 

( S. Sayısı : 260) 
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Tasarının birinci maddesine ait gerekçe 

Düşülen: 
B. M. izahat 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
201 2 Münhaller ve sair çeşitli sebeplerle fiilen bu miktar tasarruf elde edilmiş bulunmak

tadır. 

•Jandarma Genel Komutanlığı 
201 2 Münhaller ve sair çeşitli sebeplerle fiilen bu miktar tasarruf elde edilmiş bulunmak

tadır. 

Dışişleri Bakanlığı 
201 2 Yabancı memleketlerdeki memurların aylıklarına ait ödeme misillerinin Gelir Vergisine 

göre ayarlanması neticesinde bu tertipte elde edilen tasarrufun 648 645 lirası 5760 sayılı 
Kanunla Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesine aktarılmış, 130 000 lirasının da, evvelce ha
zırlanan ve Yüksek Meclise sunulan bir kanun tasarısı ile tenzili derpiş olunmuştur. 
Yapılmış ve yapılması derpiş olunan tenzillerden arta kalan 120 000 lira civarındaki 
ödenekten de bu defa 113 000 lirasının tenzili cihetine gidilmiştir. 

453 1 Birleşmiş Milletlere katılma payı olarak 1951 yılı Bütçesine 400 000 dolar mukabili 
1 130 080 lira konulmuştur. Bu defa Daimî Delegelikten alınan bir yazıda katılma pa
yımızın geçen senelerden olan alacaklarımız tenzil edilmek suretiyle bütçeye konulan 
miktarın altına düştüğü anlaşıldığından, hu miktarın tenzili mümkün olmuştur, 

Maliye Bakanlığı 
60.1 Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli gelir 

cetvelinde geçen yıldan devrolunacak paralar 681 665 lira olarak tahmin edilmişti. 
Alman son hesaplara nazaran bu miktarın 480 000 küsur lira fazlasiyle tahakkuk ede
ceği anlaşıldığından 1951 yılında Hazinece mezkur Genel Müdürlüğe yapılacak yardım
dan aynı miktarda bir tenzilin yapılması mümkün görülmüştür. 

917 Karayolları Genel Müdürlüğüne 5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi gereğince ve ay
rıca Doğu kalkınması ödeneğinden 1950 Bütçe yılı zarfında Hazinece yapılan yardım
lardan sarfolunmıyarak 1951 Bütçesine devreden ve mezkûr genel müdürlük 1951 yılı 
Gelir Bütçesinde yer almıyan miktarın 1 409 047 lira olduğu bilhesap anlaşılmış bu
lunmaktadır. Mezkûr genel Müdürlük Gider Bütçesinin karşılığı 1951 yılında Gelir 
Bütçesinde tamamen yer aldığına göre, Hazinenin 1951 yılında yapacağı yardımdan bu 
miktarın tenzili mümkün görülmüş ve tenzil edilen bu öedeneğin tamamının memleke
timizin en mühim dâvası bulunan yol mevzuuna sarfı derpiş olunarak ilişik kanun ta
sarısı metninde de görüldüğü veçhile Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin (îl ve köy 
yolları) tertibine eklenmesi cihetine gidilmiştir. 

Eklenen : 
Adalet Bakanlığı 

420 Malûm bulunduğu üzere 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 6 ncı madde
sine tevfikan Büyük Millet Meclisince aksine karar verilmediği takdirde 1951 yılın
da milletvekilleri ara seçimi 23 Temmuz 1951 tarihinde başlıyacaktır. Seçim giderleri 
için 1951 Bütçesine konulan ödenek 1 348 080 liradır. Bu Ödeneğin hesabında o ta
rihte 14 ilde münhal bulunan 17 milletvekilliği esas alınmıştı. Halbuki o tarihten bugü
ne kadar münhal milletvekillikleri 17 ilde 20 ye yükselmiş bulunmaktadır. 

( S . Sayısı : 260) 
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B. M. İzahat 

Diğer taraftan; 5545 sayılı Kanunun 61 nei maddesi gereğince teşkil olunan il ve 
ilce seçim kurullarında görevlendirilecek siyasi partiler üyelerine, 14 Mayıs 1950 se
çimlerinde olduğu gibi ücret Yerilmiyeceği nazarı itibara alınarak bu üyelerin ücret
lerine karşılık bir Ödenek de derpiş edilmemiştir. Bilâhara yapılan incelemelerden 
bunlara ücret verileceğine dair mezkûr kanunda ne sarih ve ne de zımni bir hüküm 
olmadığı anlaşılmış ve bu çeşit istihkak sahiplerinden ücretlerinin ödenmesi için Da-
nıştaya vâki müracaatlarda lehlerine karara varılmış bulunmaktadır. Yukarda arzo-
lunan durum muvacehesinde, gerek bütçenin tanziminden sonra yeniden açılan 
milletvekillikleri seçiminin gerektirdiği masraflar, gerek il ve ilce seçim kurullarında 
görevli siyasi partiler üyelerine verilecek ücretler karşılığı olarak bu tertibe bilhesap 
bu miktarın ilâvesi zarureti hâsıl olmuştur. 

Bayındırlık Bakanlığı 
928 Bu tertibe ait izahat Maliye Bütçesinin 917 nei bölümünden yapılan tenzil münasebetiy

le arzolunmuştur. 

Tasarının 2 nei maddesine ait gerekçe 
Elektrik İşleri Btüd İdaresi tarafından proje ve şartnameleri tanzim edilmiş olan Tortum Hid-

ıo elektrik santrali için tasarıdaki madde metninde yazılı tertibe konulan ödeneğin mezkûr inşaat 
için ya doğrudan doğruya veya bölüm unvanının altındaki kayda istinaden bu hizmetlerle ilgili 
resmî teşekkül veya müesseseler vasıtasiyle sarfı mümkün bulunmaktadır. 

Halbuki yapılan incelemeler neticesinde bu santral inşaatının finansmanı hususunda mahallî 
bâzı imkânlardan da istifade edilebileceği anlaşılmış ve inşaatın bu suretle bir şirket tarafından 
yaptırılması derpiş olunmuştur. Teklif olunan bu madde ile 927 nei bölümün unvanı maksadı temin 
edecek şekilde değiştirilmektedir. 

( &. Su^sı : '.m ) 
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HÜKÜMETÎN TEKLİFİ 

1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı A/l ve A/2 işa
retli cetvellerde değişiklik yapılmadi hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1951 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı A/ l işaretli cetvelin ilişik cetvelde yaz lı ter
tiplerinden (913 000) lira ve A/2 işaretli cetve
lin Maliye Bakanlığı kısmının 917 nci (5539 sa
yılı Kanunun 19 ncu maddesinin 5 nci f krası 
gereğince Karayolları Genel Müdürlüğüne) bölü
münden de (1 400 000) lira tenzil edilerek 
(913 000) lirası A/l işaretli cetvelin Adalet Ba
kanlığı kısm nm 420 nci (Milletvekilleri seçim 
giderleri) bölümüne, (1 400 000) lirası da A/2 
işaretli cetvelin Bayındır! k Bakanlığı kısmının 
928 nci (îl ve köy yolları) bölümüne aktarılmış
tır. 

MADDE 2. — 1951 y lı Bütçe Kanununa bağ
lı A/2 işaetli cetvelin Bayındırlık Bakanlığı k s-
m nm 927 nci bölümünün unvanı (Tortum hldro 
elektrik tesisi için «gider şekli Bakanlar Kurulu 
karariyle belirtilir. Bu mevzuda kurulacak ortak-
1 klara Hazine payı olarak ödenebileceği gibi bu 
bölümden yapılmış tesisler de aynı suretle devro-
lunabilir.») şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 

Hükümetin teklifine bağlı 

CETVEL 

B. M. ödeneğin çeşidi Düşülen 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
201 Aylıklar 

2 İller memurları aylığı 20 000 
Jandarma Genel Komutanlığı 

201 Aylıklar 
2 İrer subay ve memurları erat aylığı 150 000 

Dışişleri Bakanlığı 
201 Aylıklar 

2 Yabancı memleketler memurları aylığı 113 000 
453 Milletlerarası Kurum ve Dernekler giderleri 

1 Milletlerarası Kurum ve Demelere katılma payı 150 000 
Maliye Bakanlığı 

001 Devlet Havayolları Genel Müdürlüğüne ' 480 000 

TOPLAM 913 000 

yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu MaKye Bakanı yü
rütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
H. Kaymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. ileri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
R. S. Burçak 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

İçişleri Bakanı 
H. özyörük 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve Sos. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı 
N. özsan 

İşletmeler Bakanı 
Hakkı Gedik 

( S. Sayısı : 260 ) 
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tdareci Üyeler Kurulunun Türkiye Büyük Millet Meclisi 1951 yüı Bütçesinde değişiklik yapılması 

hakkında kanun teklifi (2/242) 

29 Mayıs 1951 

Yüksek Başkanlığa 
Bu sene 31 Ağustos 1951 tarihinde İstanbul'da yapılması kararlaştırılmış olan Parlâmentolar

arası Birliği için ihtiyari zaruri masraf1 ar karşılığı o1 arak, toplantıya en yakın bir tarihe kadar 
yapılacak tetkikler neticesi tesbit edilecek ihtiyacın hakiki miktarına tekabül edecek ödeneğin bi-
lâhara alınması mülâhazasiyle 1951 yılı B. M. Mecldsi Bütçesinin tanzimi sırasında (Türkiye'de 
top'anacak Parlâmentolararası Birliğinin her çeşit giderleri) namiyle açılan 453 ncü bölümün 7 
nci maddesine yalnız bir lira ödenek konulmuştu. 

Parlâmentolararası Birliği Türk Grubunca bu hususta şimdiye kadar yapılan incelemeye naza
ran elde edilen malûmattan toplantıya tahsis kılman Yıldız'daki Şale Köşkünün Konferans 
Sa^niyle bina dahilindeki komisyonların çalışmalarına ayrılan odalarda bidayeten yapılmasına 
mecburiyet görülen bâzı tesislerle, şimdiden yapılması gereken hazırlıkların ve bu meyanda kon
feransın devamı müddetince tahakkuk edecek sair her türlü masraflarının ancak 200 000 lira ile 
kanlanabileceği anlaşıldığından bu itibarla Büyük Millet Meclisi 1951 yılı Bütçesinin 453 ncü 
bölümünün 7 nci maddesine 200 000 lira ek ödenek konulmasına mütaallik aşağıda yazılı kanunun 
kabulünü arz ve teklif ederiz. 

idareci Üye tdareci Üye tdareci Üye 
/. Şerif özgen E. Atalay 

İDARECİ ÜYELER KURULUNUN TEKLİFİ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 1951 yth Bütçe
sinde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 1951 yüı Büyük Millet Meclsi 
Bütçesinin 453 ncü bölümünün yedinci madde
sinin (Türkiye'de toplanacak Parlâmentolar
arası Birliğinin her çeşit giderleri) tertibine iki 
yüz bin lira ek ödenek konulmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun Büyük Millet Mec
lisi tarafından yürütülür, 

T. B. M. M. 
İdareci Üyeler Kurulu 
Saymanlık Müdürlüğü 

No. 39399/949 

(S. Sayısı : 260) 
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tdareci Üyeler Kurulunun Türkiye Büyük Millet Meclisi 1951 yılı Bütçesinde değişiklik yapılması 

hakkında Kanun teklifi (2/277) 

18 Temmuz 1951 

Yüksek Başkanlığa 

24 . VI . 1950 tarihinde emekliye sevkolunan Büyük Millet Meclisi Daire Müdürü Cemil Kök-
er'in doğum tarihine nazaran: Ancak elli yaşını doldurmuş olmasından 5434 sayılı Kanunun 89 
ncu maddesinin «B» fıkrasının üçüncü bendi gereğince 55 yaşından noksan olan her yaş yılı için 
emekli keseneğine esas olan aylık tutarının yıllık toplamının yüzde onunun derhal ve toptan Emek
li Sandığına ödenmesi iktiza eylemekte olduğu için sandıkça tanzim kılman tahakkuk cetveli mu
cibince 5338 liranın tediyesi istenmektedir. 

Bütçede bu ödemeye yeter derecede ödenek bulunmadığından gereği yapılmak üzere 1951 yılı 
Büyük Millet Meclisi Bütçesinin 501 nci bölümünün geçen yıl borçları tertibine bu miktar ödene
ğin eklenmesine dair aşağıda yazılı Kanun tasarısının kabulüne müsaade buyurulmasım arz ve 
teklif eyleriz. 

İdareci Üye İdareci Üye İdareci Üye 
H. Atalay K. Gündeş 1. 8. Özgen 

İDARECİ ÜYELER KURULUNUN TEKLİFİ 

MADDE 1. — 1951 yılı Büyük Millet Mec
lisi Bütçesinin 501 nci bölümünün geçen yıl borç
ları tertibine 5 338 lira eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden 
muteberdi]». 

MADDE 3. — Bu kanunu Büyük Millet Mec
lisi yürütür. 

idareci Üyeler Kurulunun Türkiye Büyük Millet Meclisi 1951 yılı Bütçesinde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi (2/281) 

T. B. M. M. 
İdareci Vyeler Kurulu 
Saymanlık Müdürlüğü 

Yüksek Başkanlığa 

Büyük Millet Meclisi Koruyucu Asker müfrezesinin erlerine mahsus olan koğuşun sıhhi bakı
mından bugünkü kullanış tarzına nazaran genişletilmesine Millî Savunma Bakanlığınca lüzum 
gösterilmiş olduğundan ve buna binaen adı geçen Bakanlık Fen Heyetince tanzim kılman keşfe 
göre yapılacak ilâvenin «12 255» liraya mal olacağı anlaşılmıştır. 

Ancak : tertibinde bunun için yeter miktarda ödenek bulunmadığından zaruri olan bu inşaata 
sarf edilmek üzere 1951 yılı Büyük Millet Meclisi Bütçesinin 701 nci bölümünün Koruyucu 

T. B. M. M. 
İdareci UyeUr Kurulu 
Saymanlık Müdürlüğü 

No. 39736/1286 

( S . Sayısı : 260 ) 
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asker müfrezesi binası maddesine 12 255 liralık ek Ödenek verilmesi için aşağıda yazılı kanun 
tasarısının kabulüne müsaade buyrulmasını arz ve teklif eyleriz. 

İdareci Üye idareci Üye İdareci Üüye 
H. Atalay î. Ş. özgtn 

İDARECİ ÜYELER KURULUNUN TEKLİFİ 

MADDE 1 — 1951 yılı Büyük Millet Mec
lisi Bütçesinin 701 nci bölümünün 3 ncü Koru
yucu Asker Müfrezesi binası maddesine 
(12 255) lira eklenmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun kabulü tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3 — Bu kanunu Büyük Millet'Mec
lisi yürütür. 

İdareci Üyeler Kurulunun 1951 malî y*k Büyük Millet Meclisi Bütçesinde değişiklik yapihnasma 
dair kanun teklifi (2/285) 

T. B. M. M. 
idareci ff yeler Kurulu 25 .VII . 1951 

Saymanlık Müdürlüğü 
No. S9757/1307 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul 'da 20 . 7 . 1951 günü sürekli ve sağ nak halinde yağan yağmur sebebiyle Beylerbeyi 
Sarayının çatısında husule gelen tahribattan bina dâhilinde bÜzı hasarın vukuageldiği Millî Saray
lar Müdürlüğü Mimarlığiyle İstanbul Bayındırlık Müdürlüğünün mahallinde yaptıkları inceleme 
sonunda verdikleri raporlar üzerine Millî Saraylar Müdürlüğünden yazılan tezkerede bildirilmiş 
ve vukuagelen bu hasarın bir an önce yaptırılmadı talep olunmuştur. 

Binaenaleyh bu inşaat mevsimi içinde yapılması bir zaruret halini alan onarma için de 30 000 
liralık ödeneğe ihtiyaç hâsıl olduğu anlaşılmıştır. 

Ancak bütçede bu onarmanın ikmaline yetecek kadar ödenek mevrut olmadığından 1951 
malî yılı Büyük Millet Merlisi Bütçesinin 701 nci bölümünün I nci onarma maddesine 30 000 lira
lık ödenek verilmesi için aşağıda yazılı kanun tasarısının kabulüne müsaade buyrulmasını arz ve 
teklif eyleriz. 

fdareci Üye İdareci Üye İdareri Üye 
H. Atalay t. Ş. özgen 

İDARECİ ÜYELER KURULUNUN TEKLİFİ 
MADDE 1. — 1951 malî yüı Büyük Millet 

Meclisi Bütçesinin 701 nci bölümünün 1 nci 
Meclis onarımı maddesine 30 000 lira eklen
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Büyük Millet 
Meclisi yürütür. 

( S. Sayısı : 260 ) 



- 1 6 -
Bütçe Komisyona raporu 

T.B.M.M. 
Bütçe Komiyonu 1. VlH . 1951 

Esas No : 1/215, 230 -
242, 277, 281, 285 

Karar No : 142 
Yüksek Başkanlığa 

1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı A/ l ve A/2 
işaretli cetvellerde değişiklik yap İmasına dair iki 
kanun tasarısı ile İdareci Üyeler Kurulunun Bü
yük Millet Meclisi 1951 yılı Bütçesinde değişik
lik yapılması hakkında dört aded kanun teklifi 
komisyonumuza havale olunmakla İdareci Üye 
Kütahya Milletvekili İhsan Şerif özgen ve Ma
liye Bakanlığı Bütçe ve Malî 'Kontrol Genel Mü
dürü ve ilgili bakanlıklar temsilcileri hazır olduk
ları halde incelenip görüşüldü. 

İdareci Üyeler Kurulunun ek ödenek talep
leri ve mucip ebepleri şunlardır : 

1. Son yağan yağmurlardan Beylerbeyi Sa
rayının çatısında bâzı tahribat olmuş ve bu yüz
den sarayın dâhilinde vukua gelen hasarın gide
rilmesi için (30 000) lira, 

2. Asker müfrezesi koğuşuna ilâve mahiye
tinde yapılacak inşaat için (12 225) lira, 

3. 55 yaşından evvel emekliye sevkedilen bir 
memurun noksan her yaş yılı için IJmekli Sandı
ğına yapılacak tediye karşılığı olarak (5 338) li
ra, 

4. 31 Ağustos tarihinde İstanbul'da toplana
cak olan Parlâmentolararası Birliği Konferans s 
nm her türlü giderleri karşılığı olarak 453 ncü 
bölümün 7 nci maddesine mevzu (1) lira ödeneğe 
(200 000) liranın eklenmesi talep edilmektedir. 

Bu dört teklif ile istenilen tahsisattan üçü 
hakkında gerekçede bildirilen sebepler ve alı
nan izahat yerinde görülerek aynen ve konferans 
giderleri için talep olunan (200 000) lira, tasar
rufa riayet edilmek suretiyle kifayet edeceği 
neticesine varılarak, (100 000) liraya indirilmek 
suretiyle kabul edilmiştir, 

1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı A/ l ve A/2 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
daki iki kanun tasarısının gerekçelerinde her 
bölüm ve madde hakkında değişikliği gerektiren 
sebepler esaslı surette açıklanmaktadır. 

Tasarı ile A/ l işaretli cetvelden (1328 200) 
ve A/2 işaretli cetvelden (2 150 000) lira tenzil 

edilip (1 778 200) lirası A/ l işaretli cetvele ve 
(1 700 000) lirası da A/2 işaretli cetvele akta

rılmakta ve ayrıca A/ l işaretli cetvelden (402 000) 
ve A/2 işaretli cetvelden (1 098 000) lira iptal 
olunmaktadır. 

Tasarının bölüm ve maddeleri üzerinde in
celeme yapan komisyonumuz, tasarıda aktarma 
yapılmak suretiyle temini istenilen Maliye Ba
kanlığı için Hajineye ait bir binada tadilât yapıl
mak suretiyle arşiv binası tesisi için Hükümet 
konaklarına ait tamir masraflarından ödenek 
aktarılmasını, bütçenin kabulünden sonra orta
ya çıkmış ve derhal karşılanması hayati ehem
miyet arzeden bir mevzu olmadığından dolayı, 
uygun görmemiştir. 

Bu yıl memleketimize gelen misafirlerin ağır
lanması için Dışişleri Bakanlığı 1951 yılı bütçe
sinin 403 ncü bölümüne konulmuş olan ödeneğin 
mühim kısmı sarfedilmiş olup yeniden de misa
firler geleceğine göre sene sonuna kadar kifayet 
etmiyeceği anlaşılmış olduğundan bu bölüme ilâ
vesi Hükümetçe teklif olunan (100 000) liranın 
bu yıl toplanacak olan Parlâmentolararası Bir
liği Konferansı münasebetiyle Hükümet Başkanı 
veyahut Dışişleri Bakanı tarafından verilecek 
ziyafet tahsisatı da dâhil olarak bu miktarın 
(110 000) liraya iblâğı suretiyle kabul edil
miştir. 

Tasarı ile, il ve köy yolları için Bayındırlık 
Bütçesinin 928 nci bölümüne i'âvesi teklif olu
nan (1 400 000) liradan (400 000) lirasının ay
nı Bakanlık Bütçesinin 923 ncü (Köylerde hal
kın yapacağı su işlerine yardım) bölümüne ek
lenmesi ve (1 000 000) lirasının da il ve köy 
yollarına tahsisi uygun görülmüştür. 

Hükümetçe badema yapılacak aktarma tek
liflerinde prensip olarak yatırım hizmetlerinden 
indirilen ödeneklerin yine yatırım hizmetlerine 
bilhassa tahsisi ve bu ödeneklerden âdi masraf
lar için aktarma yoluna gidilmemesi temenniye 
şayan görülmüştür. 

( S. Sayısı : 260 ) 
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İdareci Üyeler Kurulu tarafından verilen 

dört aded kanun teklifi ile iki kanun tasarısı 
ve buna ilişik cetveller birleştirilerek yeniden 
tanzim olunan tasarı ve tasarı metnine mütena
zır olarak hazırlanan cetveller Kamutayın 
onayına arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Başkanvekili 
Burdur 

F. Çelikbaş 
Afon K. 

A. Veziroglu 
Bolu 

M. Oüçbümez 

Sözcü 
Çanakkale 

E. Kalafat 
Ankara 

M. Bayramoğlu 
Çanakkale 
K, Akmantar 

Kâtip 
Bursa 

H. Şaman 
Antalya 
A. Sartoğlu 
Elâzığ 

ö. F, Sanaç 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 
İstanbul 

C. Türkgeldi 
Konya 

R. Bir and 

Mardin 
Muhalifim 
R. Erten 

Seyhan 
Dr. S. Barı 
Trabzon 

Muhalifim S. 
C, R. Eyüboğlu 

Giresun 
M. Şener 

İzmir 
B. Bügin 
Konya 

M. Â. Ülgen 

Ordu 
R. Aksoy 

Sivas 
H. îmre 

Trabzon 
F. Kalayctoğlu 

İstanbul 
A. H. Başar 

Kırklareli 
Ş. Bakay 

Malatya 
Muhalifim 
M. 8. Eti 

Rize 
O. Kavrakoğlu 

Tokad 
8. Atanç 

Van 
Muhalifim 
F. Melen 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEÖİŞTİRİŞİ 

1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı A/l ve A/2 ̂ işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1951 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı A/ l işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cetvel
de yazılı tertiplerinden (1 045 200) lira ve A/2 
işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı 
tertiplerinden de (2 290 593) lira tenzil edile
rek (1 935 793) lirası A/ l işaretli cetvelin ili
şik (3) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine, 
(1 400 000) lirası da A/2 işaretli cetvelin ilişik 
(4) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine aktarıl
mıştım. 

MADDE 2. — 1951 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı A/2 işaretli cetvelin Tarım Bakanlığı kıs
mının 907 nci bölümünün 3 ncü (Mevcutlara 
ilâveten alınacak makine ve araçlar karşılığı) 
maddesinden (2 212) lira tenzil edilerek A/ l 
işaretli cetvelin Büyük Millet Meclisi kısmında 
(Karşılıksız borçlar) adiyle yeniden açılan 505 
nci bölüme olağanüstü ödenek olarak aktarıl
mıştır. 

MADDE 3. — Emekli, dul ve yetimlerin is
tihkaklarının Gelir Vergisinin meriyete girdiği 
tarihten evvel ellerine geçen miktardan daha 

aşağı düşmemesini sağlamak üzere Gelir Vergi
si Kanununda yapılan tadilât dolayısiyle husu
le gelen gelir noksanını karşfamak üzere 1951 
yıh Bütçe Kanununa bağlı A/ l işaretli cetvelin 
ilişik (5) sayılı cetvelde yazılı tertiplerinden 
(685 000) lira ve A/2 işaretli cetvelin ilişik 
(6) sayılı cetvelde yazılı tertiplerinden de 
(815 000) lira iptal olunmuştur. 

MADDE 4. — 1951 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı A/2 işaretli cetvelin Bayındırlık Bakanlığı kıs
mının 927 nci bölümünün unvanı (Tortum Hid-
ro Elektrik tesisi için «Gider şekli Bakanlar 
Kurulu karariyle belirtilir. Bu mevzuda kuru
lacak ortaklıklara Hazine payı olarak ödenebile
ceği gibi bu bölümden yapılmış tesisler de aynı 
suretle devrolunabilir.») Şeklinde değiştirilmiş
ti?. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 6. 
rütür. 

Bu kanunu Maliye Bakanı yü-

(S. Sayısı : 260} 
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[1] SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi 

Dışişleri Bakanlığı 

453 Milletlerarası Kurum ve dernekler giderleri 
1 Milletlerarası Kurum ve derneklere katılma payı 

Düşülen 

150 000 

601 

Maliye Bakanlığı 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğüne 480 000 

417 

419 

420 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Yüksek Okullar genel giderleri 
1 Yüksek öğretmen Okulu 

Yüksek Ticaret ve Teknik okulları ile diğer meslek okulları genel gi
derleri 

.1 Teknik, Teknik öğretmen, Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulları gi
derleri 

2 Ticaret ve diğer meslek okulları ve enstitüleri giderleri 

Bölüm toplamı 

3803, 4274, 4357, 5129 ve 5357 sayılı kanunlar gereğince ödenecek Köy 
okulları ile enstitüleri ve köy eğitmen1 eri 

1 Köy enstitüleri 
3 Köy öğretmenlerinin donatım ve uygulama bahçelerine ait tesis ve çalış

ma vasıtaları karşılıkları ve tazminat 

Bölüm toplamı 

30 000 

459 Korunmaya muhtaç çocuklar genel giderleri 

10 000 
30 000 

40 000 

20 000 

20 000 

40 000 

70 000 

Bayındırlık Bakanlığı 

459 Atatürk Anıt-Kabir Parkının bakım giderleri 5 000 

477 Yer sarsıntısından evvel ve sonra alınacak tedbirler hakkındaki 4623 
sayılı Kanun gereğince yapılacak işler karşılığı 35 000 

Sağlık ve Sosyal yardım Bakanlığı 

307 Yolluklar 
5 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının yolluk ve başka giderleri 5 200 

( S. Sayısı : 260 ) 



B. iBl. ödeneğin çeşidi Düşülen 

Tanm Bakanlığı 
423 Tohum temizleme evleri ve makine işleri genel giderleri 30 000 

_424 Veteriner savaş, tahaffuz evleri, hastaneler, bakteriyoloji ve serum kurum 
lan ve lâboratuvar kurma ve yönetim işleri giderleri 

3 Hayvan tazminatı 160 000 

TOPMM 1 045:200 

[2] J U Y I L I J C E T V E L 

Millî Savunma Bakanlığı 

907 Yeni yapı ve esaslı onarmalar 
1 Kara 12 255 

Maliye Bakanlığı 

901 Onarma işleri 30 000 

917 5539 saydı Kanunun 19 ncu maddesin ı n 5 nci fıkrası gereğince Karayolları 
Genel Müdürlüğüne 1400 000 

Bayındırlık Bakanlığı 

,907 5511 ayılı Kanun geeğince Gördes llcecesiain nakledüaceği yerde yapılacak 
meskenler karşılığı 100 000 

,4Ü2 Demiryollar 
1 3262, 3813, 4643 ve 5075 sayılı kanunlarla yapılacak Diyarbakır - Cizre, Elâ

zığ - Van hudut hatları ile Btotisjiube Uafctrayapma karşılık ve giderleri 100 000 
8 İstikşaf, etüd, aplikasyon ve proje ihza n ve kamulaştırma giderleri 25 000 

Bölüm toplamı 125 000 

913 Limanlar 
2 4643 ve 5222 sayılı kanunlar gereğince yapılacak Trabzon Limanı yapma 

karşılığı ve giderleri 25 000 

915 özel kanunu gereğince yapılacak liman ve sair deniz tesisleri karşılığı 
1 Yeni yapı giderleri 150 000 

İS . Sayısı t 260) 



B. M. ödeneğin çeşidi Düşülen 

Tainm Bakanlığı 

902 Kamulaştırma 
3 Tohum ıslah işleri 30 000 

907 Zirai savaş işleri 
3 Mevcutlara ilâveten alınacak makine ve araçlar karşılığı 

919 Kurslar 
2 Mevcut makine ve araçların onarılması ve yenilenmesi 

398 338 

20 000 

TOPLAM 2 290 593 

-B. M. 

[3] SAYILI CETVEL 

ödeneğiu çeşidi Ektenen 

Büyük Millet Meclisi 

453 Milletlerarası kurum ve dernekler giderleri 
7 Türkiye'de toplanacak parlâmentolar arası birliğin her çeşit giderleri 100 000 

501 Geçen yıl borçları 

701 Onarma 
2 Millî Saraylar 
3 Koruyucu asker müfrezesi binası 

5 333 

30 000 
12 255 

Adalet Bakanliği 

420 Milletvekilleri seçim giderleri 

Bölüm toplamı 42 255 

913 000 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

307 Yolluklar 
1 Sürekli görev yolluğu 50 000 
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403 

~ 4 İ -
ödeneğin çeşidi 

Dışişleri Bakanliği 
Yabancı elçilerle konukların ağırlanma giderleri 

Eklenen 

110 000 

611 

Millî Eğitim Bakanliği 

Devlet Tiyatrosuna yardım 310 000 

Sağlık ve Sosyal Tardım Bakanlığı 
204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercü maniamı ücretleri 

421 Verem savaşı genel giderleri 

5 200 

400 000 

TOPLAM 1 936 793 

923 

928 

[4] SAYILI CETVEL 

Bayındırlık Bakanlığı 
Köylerde halkın yapacağı su işlerine yardım 

îl ve köy yolları 

400 000 

1 000 000 

TOPLAM 1 400 000 
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[5] SAYILI CETVEL 

B. M. $ğin jjçşidi 
iptal olunan 

ödenek 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

201 Aylıklar 
2 İller memurları aylığı 20 000 

Jandarma Genel Komutanlığı 

201 Aylıklar 
2 İller subay ve memurları, erat aycığı 150,000 

Dışişleri Bakanlığı 

201 Ayhklar 
2 Yabancı memleketler memurlan aylığı 243 000 

Bayındırlık Bakanlığı 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
1 Merkez geçici hizmetliler ücreti 
2 İller geçici hizmetliler ücreti 

Bölüm toplamı 

6 000 
51 000 

57 000 

Tarım Bakanlığı 

424 Veteriner savaş, tahaffuz evleri, hastaneler, bakteriyoloji ve seruta ku« 
rumları ve lâboratuvar kurma ve yönetim işleri giderleri 

3 Hayvan tazminatı 

TOPLAK 

215 000 

685 000 

(S. Sayısı : 26p) 
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[6] SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi 
İptal olu

nan ödene!: 

Bayındırlık Bakanlığı 

903 Yeni yapı ve esaslı onarmalar 
9 Tarım Bakanlığı 

922 Teknik hizmetler geçici görev yollukları 
1 Demiryollar ve limanlar 
2 Yapı ve imar işleri 
3 Su işleri 

904 

907 

923 

Teknik Tarım ve Teknik Bahçıvanlık okullarından mezun olacak öğrenci
lere 4486 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince verilecek vasıta ve mal
zeme karşılığı 

Zirai savaş işleri 
3 Mevcutlara ilâveten alınacak makine ve araçlar karşılığı 

Döner sermayeler 
3 Haralar döner sermayesi 

TOPLAM 

150 000 

yollukları 

Tarım Bakanlığı 

Bölüm toplamı 

1 000 
1 000 
1 000 

3 000 

20 000 

617 000 

25 000 

815 000 

mmm 
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S. Sayısı: 278 
İşçilere hafta tatili ve genel tatil günlerinde ücret verilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Çalışma ve Bütçe komisyonları raporları 

(1/232) 

T. G. 
Başbakanlık 24 . 7/7 . 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-1687, 6-2448 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

işçilere hafta tatili ve genel tatil günlerinde ücret ödenmesi hakkında Çalışma Bakanlığınca 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 23 . VII . 1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştı
rılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunu'duğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

Hafta tatili ve genel tatil günlerinde işçilere ücret ödenmesi hakkındaki kanun tasarısının 
gerekçesi ' 

1. Hemen bütün memleketlerde hafta tatili ile alâkalı mevzuat, menşe ve sebeplerini iki 
membadan almışlardır. Bunlardan biri dinî, diğeri içtimaidir. Bütün büyük dinler haftada bir 
günü ibadete ve istirahata tahsis eylemişlerdir. Sosyal sebeplere gelince; bunlar bilhassa sınai 
inkılâp ile beraber kendilerini göstermişlerdir. Fabrikalarda ve kapalı iş yerlerinde haftanın altı 
gününde durmadan çalışan işçi, bir gününü ailesi efradı ile birlikte istirahat ederek geçirmek 
ihtiyacını duymuştur. Sabahın çok erken saatlerinde iş başına giden ve akşamın geç vakitlerin
de evine dönebilen işçi, ailesi efradı ile beraber bir gün kalabilmek ve aile hayatının dinlendiri
ci havasını makine gürültüsünden uzak olarak hissetmek ihtiyacını her insan gibi duymuş, bir 
taraftan da haftada bir gün dinlenme ve ertesi gün taze bir kuvvetle işine dönebilmek fizyo
lojik ve ekonomik bakımdan da bir zaruret olmuştur. Filhakika ağır şartlar altında haftanın 
altı gününde çalışmış olan işçi, sağlığını ve çalışma kabiliyet ve kuvvetini idame ettirebilmek 
için istirahata muhtaçtır. Diğer taraftan dinlenmek imkânına malik olmadan mütemadiyen ça
lışan, yorulan, hastalanan ve istihsal kabiliyetini kaybeden işçi, umumi ekonominin prodüktivi
tesi idinde de lâyık olduğu rolü oynamaktan uzak kalacaktır. Millî bir kıymet olan işçinin bu 
bakımdan dinlendkilmesi lâzımdır. 1925 tarihli Hafta Tatili Kanunu bâzı istisnalarla Türkiye'
de hafta tatilini ihdas eyledi. 

Fakat hafta tatilinin kabul edilmesi dâvanın yalnız bir cephesini halletmiştir. Hafta tati
linden beklenen maksadın hasıl olması i-jin tatil yaptığı gün için işçiye, gelirini teşkil etmekte 
olan ücretinin Ödenmesi lâzımdır. Zira birçok ahvalde işçi, aldığı gündelikle ancak günü gü
nüne geçinmekte ve çalışmadığı yedinci gün için başka bir geçim kaynağına sahip bulunmamakta
dır. Ücret seviyeleri umumiyetle işçilere her hangi bir tasarrufa imkân vermedikleri için kanunen 
kendisine hafta tatili hakkı tanındığı halde işçi çalışmayı tercih eylemektedir. Bu hal hafta tati
linden beklenilen fayda ile bir tezat teşkil eylemektedir. Hafta tatilinden beklenilen sosyal, fizyo
lojik ve ekonomik neticeleri elde edebilmek içir işçiye hafta tatili gününde hiç değilse yarım gün
lük ücretin ödenmesi lâzımdır. Birçok^ Garbî Avrupa memleketlerinde akdedilmiş olan toplulukla 



iş mukaveleleri tatil günü ücret ödenmesini mutazammm hükümleri ihtiva etmektedir. Diğer bir 
kısım memleketler ve bilhassa Cenubi Amerika Hükümetleri ücretli hafta tatilini mevzuatla teyit ey
lemişlerdir.. Plarbden evvel 1929 da Çin'de ve 1936 yılında Meksika'da ve İkinci Dünya Harbinin 
bidayetinden beri de îran, Pakistan, Hindistan, Brezilya, Şili, Polonya, Peru, Venezüella'da bu 
konuya dair mevzuat kabul olunmuştur. 

Memleketimizde toplulukla iş mukaveleleri akdedilmesi sistemi gelişmemiş olduğu için işçilerimi
ze ücretli hafta tatilinin bir kanunla tanınması icabetmiştir. 

2. Her memlekette dinî ve millî bayram günleri büyük bir yekûn tutmakta, birkaç memleket
te bugünlerin adedi bir aya kadar çıkmaktadır. Umumi olarak bugünler, birçok memleketlerde 10 -
15 gün arasında değişmektedir. Umumiyetle çalışılmıyan bugünlerde işçiyi ücretinden tamamen 
mahrum eylemek onun dar olan bütçesinde büyük bir açık tevlit edebilir. Dünyanın birçok memle
ketlerindeki gibi memleketimizde de ücret seviyeleri her hangi bir tasarrufa imkân vermediği için 
çalışılmıyan dinî ve millî bayram günlerini işçilerin, maddi huzursuzluklar içinde geçirmemeleri, 
için, aylıkla çalışan kimselere bugünler için nasıl ücret ödeniyorsa işçilere de gündeliklerinin yarı
sının verilmesi sosyal bir vecibe olmuştur. 

Bu tasarı kanunileştiği takdirde Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Kanununa uygun olarak 
işçilerimize yarım ücret ödenecek tatil günlerinin adedi 14,5 olacaktır. Şayet işin mahiyeti icabı 
veya diğer muhtelif sebeplerden ötürü işçi bu tatil günlerinde de çalışmak mecburiyetinde kalırsa, 
bugünlerin karşılığında bir buçuk misli bir ücrete hak kazanacaktır. Ayrıca İş Kanununun 46 ncı 
maddesine göre 29 Ekim gününde işçiler çalışmadıkları takdirde tam ücret ve o gün çalıştıkları 
takdirde iki misli ücret almak hakkını haizdirler. 

Genel tatil günlerinde işçilere ücret verilmesi prensibi bilhassa son yıllar içinde çok taammüm 
eylemiştir. Bugün genel tatil günlerinde işçilere ücret ödemeyi kabul eden 40 a yakın memleket 
vardır. 

Bu umumi izahlardan sonra maddeler üzerinde açıklamalarda bulunulması uygun olur. 
Madde 1 : Yarım ücretli hafta tatilinin şimdilik yalnız İş Kanununun uygulandığı yerlerde ça

lışan işçilere tanınması esası kabul olunmuştur. 5518 numaralı Kanunla tadil edilen İş Kanunu
nun 2 nci maddesinin c fıkrası gereğince, çalıştırdıkları işçi miktarı bakımından İş Kanunun şümu
lüne girecek mahiyette olmamakla beraber mahiyet ve ekonomik durumları itibariyle iş Kanunu 
hükümlerinin kısmen veya tamamen mahal veya iş kolu itibariyle kendilerine teşmili lâzımgelen işler 
ve işyerleri Bakanlar Kurulu karariyle tesbit edildikten sonra bu kanunun İC işçiden daha az işçi 
çalıştıran işyerlerindeki işçilere de tatbiki mümkün olacaktır. 

Madde 2 : Yarım ücretli hafta tatiline hak kazanmak için iş müddetleri ile alâkalı nizamname
lerde tesbit edilen müddetlere uygun olarak haftanın altı gününde çalışılmış olması esasının kabul 
edilmesi, hem tatbikatta temin edeceği kolaylık hem de sosyal adalet bakımından uygun görül
müştür. Esasen ücretli hafta tatilini prensip olarak kabul eylemiş olan diğer memleketlerde yalnız 
altı gün devamlı olarak çalışmış olmak şartiyle iktifa eylemektedirler. 

Madde 3 : Yukarıki maddede kabul edilen altı gün devamlı olarak çalışma şartını hesaplarken 
kanunen iş müddetinden sayılan zamanlarla günlük ücret ödenen veya ödenmiyen resmî ve dinî 
tatil günlerinin, evlenme halinde üç güne kadar, ana veya babanın karı veya kocanın kardeş veya 
çocukların ölümü halinde iki güne kadar verilmiş izin müddetleri ile iş veren tarafından verilen 
diğer izinlerin fiilen çalışılmış günler gibi nazara alınması esası kabul edilmiştir. *Zira burada bahis 
mevzuu edilen zaman ve günlerin hesaba katılmaması halindr, yılın birkaç haftasında işçinin haf
talık ücretli izin hakkından mahrum kalması mümkündür. Bayramlar, evlenme ölüm doğum her kes 
gibi işçinin de karşılaşacağı tabiî hallerdir. Bu gibi tabiî ve mâkul sebepleri çalışılmış günler gibi, 
hesaba katmakta sosyal adalet bakımından büyük bir fayda mülâhaza olunmuştur. 

Madde 4 : Birçok memleketler bayram ve genel tatil günlerinde işçilerine ücret ödemeyi kabul 
eylemişlerdir. Bugünlerin adedi memleketten memlekete değişmekle beraber umumi olarak 10 - 15 
gün arasındadır. 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatil Kanununa göre memleketimizdeki tatil 
günleri yekûnu on beş buçuktur. Bu yekûn içinde işçiler yanlız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü 
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çalıştırılmazlar. Umumî olarak çalışılmıyan dinî ve millî bayramlarda işçilere ücret, vermemek, 
onları herkes için kabul edilmiş olan bu nevi günlerin nimetlerinden istifade ettirmemek gibi bir 
netice vereceğinden îş Kanununa tâbi olan iş yerlerinde çalışan işçilere 2739 sayılı Ulusal Bayram 
ve Genel Taliller Kanunu ile bu kanuna ek bulunan 3466 sayılı Kanunda yazılı genel tatil günle-
rinde çalışmadıkları takdirde hiçbir iş karşılığı olmaksızın o güne ait ücretleri yarım olarak, ta
til yapmıyarak çalıştıkları takdirde ise katlanılan mahrumiyeti karşılığında, bugünlere ait ücretle
ri bir buçuk misli olarak ödenecektir. 

Madde 5 : Devletin idare ve murakabesi altında bulunan veya Devlet nam ve hesabına işleyip 
de Millî Savunma ile alâkalı olan müesseselerde Hafta Tatili Kanununun 7 nci maddesine göre 
yılda 15 hafta müddetle hafta tatilinden istisna edilebilen işçilere de çalıştıkları hafta tatili günü 
için bir buçuk misli ücret ödenmesi kabul edilmiştir. Yukarıdaki madde için zikreylediğimiz mü
talâa, yani hafta tatilinden mahrumiyete mukabil bunun % 50 fazla ücret ödenerek telâfisi, ay
nen burada da varittir. 

Madde 6 : Bâzı hallerde ve işin mahiyeti icabı işçiler mutat hafta tatili gününde çalışmakta 
fakat buna mukabil haftanın diğer bir gününde çalışmıyarak istirahat etmektedirler. Bu gibi iş
lerde çalışmadıkları günde sıkıntı ve mahrumiyete mâruz kalmamaları ve istirahatlerini nisbî bir 
huzur içindo geçirebilmeleri için hiçbir iş karşılığı olmaksızın hafta tatili günü yerine kaim olan 
çalışmadıkları günün yarım ücreti ödenecektir. Bu madde birinci madde ile konulan prensibi te
yit etmektedir. 

Madde 7 : tş kazaları, Meslek hastalıkları ve hastalık ve Analık sigortaları Kanunlarına göre 
tşçi Sigortaları Kurumunca sigortalı işçilere iş göremezlik süresince bu kanunlarda tesbit edilen 
nispete göre bir ödenek ödenmesi kabul olunmuştur. İs göremezlik hafta tatiline rastlıyan günde de 
devam etmiş ise aynı ölçülere göre bir ödeneğin işçiye ödenmesi tabiî ve sosyal adalet prensiplerine 
uygun görülmüş ve tşçi Sigortaları Kurumu tarafından böyle bir ödeneğin ödenmesinin sağlanması 
bu madde ile derpiş edilmiştir. 

Madde 8 : Hafta, 15 gün ve ay hesabiyle çalışan işçilere hafta tatilleri için ödenecek yarım üc
ret, normal bir çalışma gününe tekabül eden ücretin yarısı olarak kabul olunmuştur. 

Madde 9 : Birçok işçiler saat veya parça hesabiyle veya götürü olarak çalışmaktadırlar. Bunlar 
için ödenecek hafta tatili ücreti, bu gibi işçilerin haftanın çalışılan altı günü zarfında 
kazandıkları ücret yekûnunun on ikide biri olarak tesbit olunmuştur. Bu suretle bir vasati bulmak
ta ve işçi veya iş veren bir haksızlığa uğramamış olmaktadı?. 

Madde 10 : Aylık ücret a1 an işçilerin aylıkları içinde umumiyetle hafta tatiline ait ücretler de 
dahildir. Fakat bu gibi işçiler hafta tatili gününde de çalıştıkları takdirde bu mahrumiyetlerine 
mukabil kendilerine aylıklarından ayrı çalıştıkları hafta tatili günü için bir ücret ödenmesi kabul 
olunmuştur. Bu madde 4 ncü madde ile konulan prensibin tabiî bir neticesidir. 

Madde 11 : Hafta tatili için işçilere ödenen ücret normal bir iş gününde kazanılan ücretin yarı
sıdır. Fazla mesai, primler ve normal iş saatleri dışında hazırlama, tamamlama ve temizleme işle
rinden ötürü kazanılan ücret normal ücrete dâhil değildir. Bu sebepten bu kanunla hafta tatili gü
nünde ödenecek ücretin hesaplanmasında bu gibi munzam ücretler nazara alınmaaz. 

Madde 12 : Hiçbir mücbir ve iktisadi sebep yok iken iş veren işletmeyi ihtiyari olarak durdu
rabilir ve bu suretle işçilerin ikinci maddede derpiş edilen şartı yerine getirmelerine mâni olabilir. 
Böyle bir haksızlığı önlemek için mücbir ve iktisadi bir sebep olmadan iş yerindeki çalışmasının 
haftanın bir veya birkaç gününde iş veren tarafından tatil edilmesi halinde, haftanın çalışılmıyan 
bugünleri ücretli hafta tatiline hak kazanmak için çalışılması gereken altı günün hesaplanmasında 
nazara alınmıştır. 

Madde 13 : Bir iş yerinde işin bir haftadan fazla bir müddetle tatil edilmesini mucip mücbir bir 
sebep hadis olduğu takdirde îş Kanununun 15 nci maddesinin III numaralı bendi gereğince müc
bir sebeplerden ötürü çalışılmıyan günler için işçilere yarım ücret ödenir. Hafta tatili günü için 
ücret ödenmesi kabul olununca yukardaki sebep! rm zuhuru halinde bu sebeplerin devamı müdde-
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tine tesadüf eden hafta tatili günlerinde işçilere diğer günler gibi yarım ücret ödenmesi tabii Ve 
mantıki görülmüştür. 

Madde 14 : 394 sayılı Hafta Tatili Kanununun 3 ncü maddesi bir kısım işleri tatilin şümulü dı
şında bırakmıştır. Buralarda çalışan işçiler haftanın bütün günlerinde çalışmakta ve ücretlerini 
almakta olduklarından bu kanunun bu gibi işlerde çalışanlara uygulanması derpiş edilmemiştir. 

Madde 15 : Bu kanun hükümlerine aykırı olarak mukavele akdedilemiyecektir. Hafta tatili 
umumi sağlığı, ekonomik verimi ve umumi sosyal adaleti alâkadar etmesi bakımından cemiyetin 
heyeti umumiyesini ilgilendiren bir intizamı âmme müessesesidir. Bu bakımdan her hangi bir 
mukavele ile bu kanunla sağlanan ücretlerden feragat edilemez. 

Madde 16 : Bu kanunun gayesi işçilere hafta tatili ve genel tatil yünlerinde gelirlerini teşkil 
etmekte olan ücretlerinin hiç olmazsa yarısının teminidir. îş verenler, ödemekte oldukları üc
retleri muayyen bir nispette eksiltirlerse beklenilen gaye ortadan kalkacaktır. Bunun içindir ki 
işçilere ödenmekte olan ücretler üzerinde her hangi bir indirme yapılamıyacağı kabul olunmuştur. 

Madde 17 : Bu kanun hükümlerine göre işçilere verilmesi lâzımgelen ücretleri vaktinde öde-
miyen iş veren veya iş veren vekilleri ödemek mecburiyetinde oldukları ücretlerin yekûnunun 
iki misli tutarında ağır para cezasına çarptırılacaklardır. Bu nevi dâvalara sulh ceza mahke
meleri bakacaktır. 

Madde 18 : İzahtan varestedir. 
Madde 19 : Devlet, vilâyet ve belediye ve katma bütçeli müesseselerce idare ve işletilmekte 

olup da bu kanunun şümulü içine giren iş yerlerinde ve ayrıca iktisadi Devlet Teşekküllerine 
tâbi iş yerlerinde çalışan işçilere ödenecek ücretlerin jfeni yıl bütçelerinde derpiş edilip lüzum
lu tahsisatın konulması için bu kanunun 1 Mart 1952 yılında yürürlüğe girmesi düşünülmüştür, 

Çalışma, Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Çalışma Komisyonu 27 . VII . 1951 

Esas No. 1/232 
Karar No. 18 

Yüksek Başkanlığa 

25 . VII . 1951 tarihinde komisyonumuza 
havale bııyurulan (İşçilere hafta tatili ve genel 
tatil günlerinde ücret ödenmesi hakkındaki) 
Çalışma Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Ku
rulunca kabul edilen ve 23 . VII . 1951 tarihin
de Yüksek Meclise sunulmuş olan kanun tasarısı 
27 . VII . 1951 günü ilgili Bakanın hazır bulun
duğu toplantıda tetkik ve müzakere edilerek 
tasarıya ek gerekçede belirtilen hususlar ince
lendi. 

Dinî ve içtimai sebep ve zaruretler karşı
sında işçiye hak sayılan hafta tatili ve genel 
tatil günlerinde, diğer memleketlerdeki örnek
ler nazarı itibara alınarak ve Türk işçisinin 
bugünkü sosyal durumu göz önünde bulundu
rularak malî ve iktisadi imkânlar çerçevesi 

içinde, onların da bu yolda tatminini derpiş 
eden hükümlerin, bugün, içinde bulunduğumuz 
şartlara mutabık olduğu ancak tesbit edilen 
yarını günlük ücretin bir günlük olarak takdi
rinin tasarının istihdaf ettiği gayeyi tam ola
rak karşılayabileceği, yalnız şimdilik bu hadde 
kalınarak ilerde malî imkân ve şartların mü
sait şekilde gelişmesi halinde verilecek ücretin 
bu seviyeye çıkarılmasının mümkün ve daha 
âdilâne olacağı, bu temenninin en kısa zaman 
içinde tahakkukuna int :zaren bugünkü halile 
tasarının maksadı karşılıyacak mahiyette bu
lunduğu kabul edilmiş, maddelerin müzakere
sine geçilmiş ve neticede 19 madde halinde ko
misyonumuza havale byurulmuş olan tasarı 
ittifakla kabul edilmiştir. 
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Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
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Çalışma Komisyonu Başkanı 
Manisa 

Dr. N. Körez 

Sözcü 
Aydın 

Dr. N. Gedik 

Giresun İstanbul İstanbul 
D. Köymen t. Altınel A. Topçu 

İstanbul İzmir Kocaeli 
S. Yürüten A. Tekön Y. Kişioğlu 

Urfa Zonguldak Burdur 
Dr. F. Ayalp A. Boyacıgiller M. Erkazancı 

Bütçe Komisyonu Raporu-

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/232 
Karar No. 145 

6 . VIII . 195i 

Yüksek Başkanlığa 

İşçilere hafta tatili ve genel tatil günlerinde 
ücret ödenmesi hakkında Çalışma Bakanlığınca 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılıp Babakanlığın 
24 . VII . İ951 tarihli ve 6/2458 sayılı tezkere
siyle sunulan kanun tasarısı Çalışma Komisyo-
nu raporiyle birlikte komisyonumuza havale 
edilmiş olduğundan Çalışma Bakanı hazır oldu
ğu halde incelenip görüşüldü. 

Hükümet gerekçesinde tafsilen açıklandığı 
üzere işçilere hafta tatilinde ve ulusal bayram 
ve genel tatiller hakkındaki 3466 sayılı Kanun
la zikredilen günlerde günlük iaşe masraflarını 
karşılamak üzere kendilerine yarım gündelik 
verilmesini temin maksadiyle tasarının sevke-
dilmiş olduğu bildirilmektedir. 

Çalışma Komisyonunca incelenen ve aynen 
kabul edilmiş bulunan tasarı komisyonumuzca 
da yerinde ve uygun görülerek maddelerin gö
rüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının birinci maddesindeki (hiç) keli
mesi kaldırılmış ve (günlük) kelimesi (günde
lik) şeklinde tashih edilerek ve ikinci, maddeye 
tasarının 3, 12 ve 13 ncü maddeleri de birer fık
ra olarak eklenmek suretiyle ve üçüncü madde
sinde mevcut olan (resmî ve dinî) tâbiri kaldı
rılarak bunun yerine (kanuni) tâbiri konulmak 
suretiyle kabul edilmiştir. 

Tasarının dördüncü maddesi; sonundaki 
(bir buçuk misli) yerine (% 50 fazlasiyle) şek
linde tashih olunarak üçüncü madde olarak ka
bul edilmiştir, 

Beşinci madde 4 ncü madde olarak teklif 
veçhile ve 6 ncı madde, maddedeki (hiç) kelime--
si çkarılmak suretiyle 5 nci madde olarak ve 
7 nci madde Hükümetin teklifi veçhile 6 ncı 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Hafta tatili ücretinin gündelikle çalışan işçi
lere verilmesi esası kabul olunduğuna ve bu 
gündeliklerin haftalık, 15 günlük veya aylık 
olarak verilmesi iş veren ile işçi arasındaki an
laşmaya bağlı olduğuna göre, aylık ücretle müs
tahdem olan işçilere de bunun teşmili suretiyle 
munzam bir ücretin ve yanlış bir anlayışa mey
dan verilmemesini teminen Hükümet tasarısının 
8 nci maddesinin tayyedilmesi uygun görülmüş
tür. 9, 10, 11 nci maddeler 7, 8 ve 9 ncu madde
ler olarak Hükümetin teklifi veçhile, 12 ve 13 
ncü maddeler yukarda arzedildiği üzere ikinci 
maddenin fıkraları olarak aynen kabul edilmiş
tir. 

14 ncü madde 10 ncu madde olarak ve 15 nci 
madde (iş mukavelelerine bu kanuna aykırı ola
rak konulacak hükümler bâtıldır) şeklinde tas
hih edilmek suretiyle 11 nci madde olarak ve 
16 ncı madde 12 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

17 nci madde; tasarının 16 ncı maddesinin 
müeyyidesini de ihtiva etmek üzere eklenen bir 
fıkra ile 13 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Kanunun yürürlük maddeleri tasarıdaki 
madde numaraları değiştirilmek suretiyle 14 ve 

15 nci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 
Bu suretle yeniden tanzim olunan tasarı Ka-
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muatyın onayına arzedilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Ba§kan Başkan V. 
İstanbul Burdur 

E. Adakan F. Çelikba§ 
Bu Rapor Sözcüsü Kâtip 

Ordu Bursa 
B. Aksoy H. Şaman 

Afyon K. Ankara Antalya 
A. Veziroğlu M. Bayramoğlu A. Sanoğlu 

Çanakkale Diyarbakır Elâzığ 
K. Akmantar M. Ekinci Ö. F. Sanaç 

Giresun 
M. Şener 

İstanbul 
G. Türkgeldi 

Konya 
R. Birand 

Seyhan 
S. Barı 

Tokad 
8. Atanç 

İstanbul İstanbul 
A. H, Başar F. Sayımer 

İzmir Kırklareli 
B. Bilgin Ş. Bakay 

Konya Mardin 
M. Â. Ülgen Dr. K. Türkoğlu 

Sivas 
H. îmre 

Trabzon 
S. F. Kalaycıoğtu 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İşçüere Hafta Tatili ve Genel Tatil günlerinde 
ücret ödenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — İş Kanununun uygulanmakta 
olduğu iş yerlerinde haftanın tatilden evvelki 
günlerinde devamlı olarak çalışmış olan içşilere 
çalışılmayan hafta tatili günü için iş veren tara
fından hiçbir iş karşılığı olmaksızın yarım gün
lük ücret ödenir. 

MADDE 2. — Birinci maddedeki ücretli haf
ta tatiline hak kazanmak için iş müddetleri ile 
alâkalı nizamnamelerde kabul edilen günlük iş 
müddetlerine uygun olarak haftanın altı günün
de muntazaman çalışmış olmak şarttır. 

MADDE 3. — Çalışmadığı ha1 de kanunen iş 
müddetinden sayılan zamanlarla günlük ücret 
ödenen veya ödenmiyen resmî ve dinî tatil gün
leri; evlenme halinde üç güne kadar; ana veya 
babanın, karı veya kocanın, kardeş veya çocukla
rın ölümü halinde iki güne kadar verilmiş izin 
müddetleri ile iş veren tarafından veri1 en diğer 
izinler fiilen çalışılmış günler gibi hesaba katılır. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

işçilere hafta tatili ve genel tatil günlerinde 
ücret ödenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — İş Kanununun uygulanmakta 
olduğu iş yerlerinde haftanın tatilden evvelki 
günlerinde devamlı olarak çalışmış olan işçi
lere çalışılmıyan hafta tatili günü için iş veren 
tarafından bir iş karşılığı olmaksızın yarım 
gündelik ücret ödenir. 

MADDE 2. — Birinci maddedeki ücretli 
hafta tatiline hak kazanmak için iş müddetleri 
ile alâkalı nizamnamelerde kabul edilen gün
lük iş müddetlerine uygun olarak haftanın altı 
gününde muntazaman çalışmış olmak şarttır. 
Şu kadar ki : 

A) Çalışılmadığı halde kanunen is müd
detinden sayılan zamanlarla günlük ücret 
ödenen veya ödenmiyen kanuni tatil günleri; 
evlenme halinde üç güne kadar; ana veya ba
banın, karı veya kocanın, kardeş veya çocuk
ların ölümü halinde iki güne kadar verilmiş 
izin müddetleri ile1 iş veren tarafından verilen 
diğer izinler fiilen çalışılmış günler gibi hesaba 
katılır. 

B) Mücbir ve iktisadi bir sebep olmadan 
iş yerindeki çalışmanın haftanın bir veya bir
kaç gününde iş veren tarafından tatil edilmesi 
halinde, haftanın çalışılmıyan bugünleri üc
retli hafta tatiline hak kazanmak için çalışıl
ması gereken altı günün hesaplanmasında na
zara alınır. 

C) Bir iş yerinde işin bir haftadan fazla 
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MADDE 4. — îş Kanununa tâbi olan i§ yer
lerinde çalışan işçilere, 2739 sayılı Ulusal Bay
ram ve Genel Tatiller Kanunu ile bu kanuna ek 
bulunan 3466 sayılı Kanunda yazılı bulunan ge
nel tatil günlerinde çalışmadıkları takdirde hiçbir 
iş karşılığı olmaksızın o güne ait ücretleri yarım 
olarak, tatil yapmıyarak çalıştıkları takdirde 
ise çalıştıkları bugünlere ait bulunan ücretleri 
bir buçuk misli olarak ödenir. 

MADDE 5. — Devletin idare ve murakabesi 
altında bulunan veya Devlet nam ve hesabına 
işleyip de Millî Savunma ile alâkadar olan mü
esseselerde Hafta Tatili Kanununun 7 nci mad
desine göre yılda 15 hafta müddetle hafta tati
linden istisna edilen işçiler de çalıştıkları hafta 
tatili günü için % 50 nispetinde fazla ücret 
alırlar. 

MADDE 6. — Hafta Tatili Kanununun 4, 5 
ve 6 ncı madaeleri gereğince hafta tatili günü 
çalışan işçilere de hafta arasında verilecek tatil 
günü için yarım gündelik ücretleri hiçbir iş 
karşlığı olmaksızın ödenir. 

MADDE 7. — îş Kazalariyle Meslek Hasta
lıkları ve Hastalık ve Analık Sigortaları ka
nunları hükümlerine göre İşçi Sigortaları Ku
rumunca ödenek verilmekte olan sigortalı işçi
lere, iş göremezlik süresine dâhil olan hafta ta
tili günlerine ait ödenekleri aynı ölçülere göre 
kurum tarafından verilir. 

MADDE 8. — Hafta, 15 gün ve ay hesabiyle 
ücret alarak çalışan işçilere hafta tatilleri için 
ödenecek ücret, beher çalışma gününe tekabül 
eden ücretin yarısıdır. 

MADDE 9. — Saat veya parça hesabı ile ve
ya götürü olarak çalışılan işlerde hafta tatili 
günü için ödenecek ücret, haftanın altı gününe 
tekabül edecek ücret yekûnunun 12 de biridir. 

B. K. 

bir müddetle tatil edilmesini gerektiren mücbir 
sebepler hadis olduğu takdirde iş Kanununun 
15 nci maddesinin III numaral bendi mucibin
ce mücbir sebeplerden ötürü çalışılmıyan gün
ler için işçilere ödenen yarım ücret hafta tatili 
günü için dahi ödenir. 

MADDE 3. — tş Kanununa tâbi olan iş yer
lerinde çalışan işçilere, 2739 sayılı Ulusal'Bay
ram ve Genel Tatiller Kanunu ile bu kanuna 
ek 3466 sayılı Kanunda yazılı bulunan genel 
tatil günlerinde çalışmadıkları takdirde bir iş 
karşılığı olmaksızın o güne ait ücretleri yarım 
olarak, tatil yapmıyarak çalıştıkları takdirde 
ise çalıştıkları bu günlere ait ücretleri % 50 
fa zl asiyle ödenir . 

MADDE 4. — Hükümetin 5 nci maddesi 4 
ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hafta Tatili Kanununun 4, 5 
ve 6 ncı maddeleri gereğince hafta tatili günü 
çalışan işçilere de hafta arasında verilecek tatil 
günü için yarım gündelik ücretleri bir iş karşı
lığı olmaksızın ödenir. 

MADDE 6. — Hükümetin 7 nci maddesi 6 
ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hükümetin 9 ncu maddesi 7 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 10. — Aylık ücret alan işçilere haf
ta tatili günü çalıştıkları takdirde tatil günle
rine ait ücretleri ayrıca verilir. 

MADDE 12. — Mücbir ve iktisadi bir sebep 
olmadan işyerindeki çalışmanın haftanın bir ve
ya birkaç gününde iş veren tarafından tatil 
edilmesi halinde, haftanın çalışılmıyan bu günleri 
ücretli hafta tatiline hak kazanmak için 2 nci 
madde mucibince çalışılması gereken altı günün 
hesaplanmasında nazara alınır. 

MADDE 13. — Bir işyerinde işin bir hafta
dan fazla bir müddetle tatil edilmesini gerek
tiren mücbir sebepler hadis olduğu takdirde İş 
Kanununun 15 nci maddesinin III numaralı ben
di mucibince mücbir sebeplerden ötürü çalışıl
mıyan günler için işçilere ödenen yarım ücret 
hafta tatili günü için dahi ödenir. 

MADDE 14. — 394 sayılı Hafta Tatili Kanu
nunun 3 ncü maddesiyle adı geçen kanunun şü
mul sahası dışında bırakılmış olan işlerde çalı
şanlara bu kanun uygulanmaz. 

MADDE 15. — Bu kanun hükümlerine ay
kırı olarak akdedilen her türlü mukaveleler bâ
tıldır. 

MADDE 16. — Bu kanunla işçilere bir hak 
olarak tanınan hafta tatili ve genel tatil gün
leri ücretini tamamen veya kısmen ödememek 
gayesiyle işlilere ödenmekte olan ücretler üze
rinde bir indirme yapılamaz. 

Bu kanunun hiçbir hükmü, işçilere hafta ta
tili ve genel tatillerde ücret verilmesi hakkın
da daha elverişli hak ve menfaatlar sağlıyan 
kanun, mukavele, teamül veya âdetlerden do
ğan müktesep haklara halel getirmez. 

MADDE 17. — Bu kanun hükümlerine uy
gun olarak işçilerine hafta tatili ve genel ta
til günleri ücretini vaktinde ödemiyen iş veren 

B. K. 

MADDE 8. — Hükümetin 10 ncu madde 8 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Hükümetin 14 ncü maddesi 
10 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — iş mukavelelerine bu kanuna 
aykırı olarak konulacak hükümler bâtıldır. 

MADDE 12. — Hükümetin 16 nci maddesi 
12 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Bu kanun hükümlerine uy
gun olarak işçilerine hafta tatili ve genel tatil 
günleri ücretini vaktinde ödemiyen veya ödeme-

MADDE 11. — Fazla mesai karşılığı olarak 
alman ücretler ve primlerle işyerinin asli işçisi 
olarak normal çalışma saatleri dışında hazırla
ma, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan iş
çilerin bu işlerden dolayı aldıkları ücretler haf
ta tatili için verilen ücretlerin hesabında nazara 
alınmaz. 

MADDE 9. — Hükümetin 11 nci madde 9 
ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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veya iş veren vekilleri ödemedikleri hafta ta
tili ve genel tatil günleri ücretleri yekûnunun 
iki misli miktarında ağır para cezasına çarp
tırılırlar. 

Bu maddenin tatbikıyla ilgili dâvalara sulh 
ceza mahkemelerince bakılır. 

MADDE 18. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

MADDE 19. — Bu kanun 1 Mart 1952 tari
hinde yürürlüğe girer. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 

• Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
R. S. Burçak 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

Derlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 
içişleri Bakanı 
II. özyörük 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve Sos. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı 
N. özsan 

İşletmeler Bakanı 
Hakki Gedik 

B. K. 

mek maksadiyle ücretlerde indirme yapan iş 
veren veya iş veren vekilleri, ödemedikleri haf
ta tatili ve genel tatil günleri ücretleri yekû
nunun iki misli miktarında ağır para cezasına 
çarptırılırlar. Bu maddenin tatbiki ile ilgili dâ
valara sulh ceza mahkemelerince bakılır. 

MADDE 14. — Bu kanun i Mart 1952 tart. 
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 15. — Bu kanun 
kanlar Kurulu yürütür. 

hükümlerini Ba-

i>m« 
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