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1 — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Erzumum Mebusu Bahadır Dülgerdin, Pa

sinler depreminden zarar görenler içini yaptı
rılacak meskenler hakkındaki Kanun teklifi 
ile; 

Trabzon Mebusu Faik Ahmed Barutçu ve 
Bingöl Mebusu Mustafa Nuri Okcuoğlu'nun, 
Noter Kanununun 7 nci maddesinin VI neı 
fıkrası ile 67 nci maddesinin VI ncı fıkrasının yü
rürlükten kaldırılmasına dair olan kanun tek
lifi istekleri üzerine geri verildi. 

Yenidlen 22 Kaza kurulması hakkındaki Ka
nun da kabul edildi. 

Ulaştırma Vekâleti, 
Devlet Demiryolları, 
Devlet Havayolları, 
Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlü

ğü 1953 yılı Bütçeleri üzerinde görüşüldü. 
Birleşime »ara verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Ağrı Mebusu Kayseri Mebusu 
C. Yardımcı t. Kirazoğlu 

Kâtip 
İstanbul Mebusu 

F. Tekü 

İkinci Oturum 
Ulaştırma Vekâleti 1953 yılı Bütçesi kabul 

edildi 
Devlet Demiryolları, 
Devlet Havayolları, 
Fosta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlü

ğü 1953 yılı Bütçeleri kabul olundu. 
Çalışma Vekâleti 1953 yılı Bütçesinin tümü 

üzerinde'görüşüldü: 
Birleşime ara verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu ' Gaziariteb Mebusu 
F. Apaydın A. Ocak 

Kâtip 
istanbul Mebusu 

F. Tekil 

Üçüncü Oturum 
Çalışma Vekâleti, 

İşletmeler vekâleti 1953 yılı bütçeleri kabul 
edildi. 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1953 yılı Büt
çesinin fasılları ve bir kısım maddeleri kabul 
edildi. 

Birleşime ara verildi. 

Dördüncü Oturum 
Vakıflar Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe 

Kanunu kabul olundu. 
Evvelki Birleşimlerde dikkate alman öner

gelerle birlikte Bütçe Komisyonuna verilmiş bu
lunan fasılların bir kısmı, komisyonun teklif 
ettiği veçhile bir kısmı da önergelerde teklif 
olunan şekilde kabul olundu. 

Birleşime ara verildi. 
Reisvekili 

Mantea Mebusu 
M. Kurbanoğlıı 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 

t. Kirazoğlu 
Kâtip 

Gaziarateb Mebusu 
A, Ocak 

Beşinci Oturum 
Bütçe Komisyonuna verilmiş bulunan muh

telif devair bütçesine ait fasılların geri kalan kı
sımları da kabul olundu. 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün 1953 
yılı Bütçe Kanunu kabul olundu. 

Orman Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe 
Kanunu kabul edildi. 

Ttfkel Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe 
Kanunu, kabul edildâ. 

1953 yılı Muvazenei Umumiye Kanununun 
21 ve 22 nci maddelerinden maadası kabul edil
di. 

28. I I . 1953 Cumartesi günü saat 16 da top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Ağn Mebusu Kayseri Mebusu 
C. Yardımcı t. Kirazoğlu 

Kâtip 
Gazmnteb Mebusu 

A, Ocak 
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Sorular 

Yazılı sorular 
Malatya Mebusu Mehmet Kulu'nun, Malat

ya Vilâyetine bağlı Arapkir Kazasındaki sağ
lık evi operatörünün, yerine bir başkası tâyin 
edilmeden, nakledilmesi sebebine dair yazılı 
soru önergesi Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâ

letine gönderilmiştir. (6/959) 
Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, Tefen

ni'nin Hasanpaşa Köyünden Hüseyinoğlu Şev
ket Tuluk'un ölümü sebebine dair yazılı soru 
önergesi, Adalet ve Millî Savunma vekâletleri
ne gönderilmiştir. (6/960) 

2 — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

önerge 
1. — Manisa Mebusu Refik Şevket înce'nin, 

Dilekçe Komisyonunun 27. I I . 1953 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 5398 sayılı Kararın j 
Umumi Heyette görüşülmesine dair önergesi 
(4/327) (Dilekçe Komisyonuna); 

Raporlar 
2. — At yarışları Kanunu lâyihası ve Tarım, 

Geçici Adalet ve İçişleri Komisyonları raporları 
(1/431) (Gündeme); 

3. —. Çorum Mebusu Hüseyin Ortakcıoğlu ve 
2 arkadaşının, Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, 
Balıkesir Mebusu Müfit Brkuyumcu ve İstan
bul Mebusu Füruzan Tekil'in, Erzurum Meb
usu Emrullah Nutku'nun, Konya Mebusu Hi
dayet Aydıner'in, Rize Mebusu İzzet Akçal ve 
Siird Mebusu Mehmet Daim Süalp'm, Tokad 
Mebusu Ahmet Gürkan'm, Rize Mebusu İzzet 
Akçal ve 2 arkadaşının, Balıkesir Mebusu Vacid 
Asena ve 3 arkadaşının, Trabzon Mebusu Faik 
Ahmet Barutçu ve 2 arkadaşının, Çorum Meb
usu Ahmet Başıbüyük'ün, Rize Mebusu İzzet 
Akçal ve 53 arkadaşının, Konya Mebusu Ab-
dürrahman Fahri Ağaoğlu'nun, Burdur Mebusu 
Mehmet özbey'in ve Çanakkale Mebusu Nusret 
Kirişcioğlu'nun, Türk Ceza Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/219, 235, 250, 
269, 272, 334, 344, 350, 372, 392, 427, 438, 458, 
464, 476, 480) (Gündeme); 

4. — Giresun Mebusu Arif Hikmet Pamuk-
eğlu'nun, tasfiye edilen ve emekliye sevkolunan 
Dışişleri Vekâleti memurları hakkında kanun 
teklifi ve Dışişleri, Bütçe, Anayasa ve Adalet 
komisyonları raporları (2/190) (Gündeme); 

5. — İl İdaresi Kanununun 47 ve 49 ncu mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyi

hası ve İçişleri Komisyonu raporu (1/559) (Gün
deme) ; 

6. — Maraş Mebusu Ahmet Bozdağ'ın, teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulan Karma Komisyon raporu (3/160) 
(Gündeme); 

7. — Millî Korunma 1949 yılı Bilançosunun 
gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresi ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/354) (Gündeme); 

8. — Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'ın, su
bay ve memurların protokolün tesbit ettiği hal
lerden gayrı karşılama ve uğurlamalarda bulu-
namıyacaklarma dair kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/462) (Gündeme); 

9. — Trabzon Mebusları Faik Ahmed Barut
çu ve Hamdi Orhon'm, Polis Vazife ve Salâhiyet 
Kanununun 8 nci maddesinin (D) bendinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/425) (Gündeme); 

10. — Trabzon Mebusu Faik Ahmed Barutçu 
ve 2 arkadaşının, Teknik Ziraat ve Teknik Bah
çıvanlık Okulları Kanununun 3 ncü ve 16 ncı 
maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve Tarım ve Geçici Adalet komis
yonları raporları (2/426) (Gündeme); 

11. — Türkiye ile Fransa arasında 31 Ağus
tos 1946 tarihinde imzalanan Ticaret Anlaşma
sına ek 28 Ağustos 1952 tarihli Protokol ile ek
lerinin onanması hakkında kanun lâyihası ve 
Dışişleri ve Ticaret Komisyonları raporları 
(1/472) (Gündeme); 

12. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1949 Bütçe 
yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat Beyanname
sinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reis
liği tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1949 
Bütçe yılı hesabı katı kanunu lâyihası ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/408, 1/260) (Gün
deme). 



BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 16 

REİS — Rafik Koraltan 

KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kyseri), Füruzan Tekil (İstanbul) 

REÎS — Toplontıyı açıyorum, 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —1953 yıtt Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe-
Komisyonu raporu (1/473) 

REÎS — Bütçe kanunu lâyihasının son mad
delerinin konuşmasına devam ediyoruz. 

MADDE 21. — Bu kanunun hükümleri 1 Mart 
1953 tarihinden itibaren mer 'idir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Söz Cumhuriyet Halk Partisi adına Faik Ah-
med Barutçu'nundur. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Muhterem arkadaşlar, kullanacağınız reylerin 
kısaca bir izahını yapmak üzere huzurunuza gel
dim. Bütçe, Hükümetin malî ve iktisadi fiil ve 
hareketlerinden ibaret değildir. Siyasi sahada 
ve Anayasa sahasında icra kuvvetinin esaslı bir 
hareketidir. Çoğalan ve azalan masraflarla, 
çoğalan veya azalan vergiler veya diğer malî 
mükellefiyetlerle o müspet bir programın ta
hakkuk ettirilmesi hareketi demek olduğu için 
bütçe Konuşmaları, Anayasa çerçevesi içinde 
Hükümetin faaliyet ve gidişini murakabe etme
nin başlıca şekillerinden biridir. Bizde tek 
şekil olmaktadır ve noksan şekil olmaktadır. 
Çünkü biz parlâmentolu demokratik rejimin ka
idelerini henüz tamamiyle tesis edemedik. Par
lâmento çalışmalarımız, artık çok geride kalan 
tek partili devrin dekorları içinde cereyan et

mekten hâlâ kurtulamamıştır. Tekâmüllerin 
teşriî hayatımıza getirdiği değişiklik ile müte
nasip olmyan usullere ait tatbikat sebebiyle de 
istihsallerimiz tabiatiyle verimli ve tatmin edici 
olmamaktadır. Lüzumlu olan yeniliklere her 
şeyden evvel kendi usullerimizden ve itiyatları
mızdan başlamak çoktan zaruret olmuştur. Par
lâmentonun ehemmiyeti, tek partili sistemlerin mü-
essisleri gibi yalnız teşriî karar organı olmakta de
ğildir. Hem teşriî karar ve hem de siyasi mura
kabe organı olmaktadır. Çok partili demokra
tik devrin temsilcisi, parlâmentosu budur. Ve 
ancak demokratik devrin teşriî zihniyetidir ki, 
demokratik devrin icra zihniyetini tekevvün ve 
inkişaf ettirir. 

Aziz arkadaşlar; bir Hükümetin hakiki fa
aliyeti siyasi demeçlerle anlaşılmaz. Bir Hükü
metin hakiki faaliyetini senelik bütçesi üzerinde
ki tetkikler meydana çıkarır. Ve bütçe muraka
besinin ehemmiyeti de bu bakımdandır. Hüküme
tin müspet iş programı olarak Büyük Millet 
Meclisine sunduğu bu senenin bütçesi üzerinde. 
ki tetkiklerimizin neticelerini, memleketin poli
tik, ekonomik, malî ve sosyal bütün meselelerine 
temas eden görüşlerimizle birlikte umumi ko
nuşmalar esnasında etraflı olarak açıkladık. Bu 
arada esaslı poliktik meseleler üzerinde karşılık
lı belirtilen görüşler, millî bir plân üzerinde 
gayretlerimizi birleştirmek imkânının mevcudi
yetini, memnunluk verici bir surette göstermiş
tir. Demokratik hayatın yeni bir iklimine gel
diğimizi gösteren küşayişler içinde gerçek demok
rasinin kaidelerini, Cumhuriyetin ikinci devri
nin yenilikleri ve müdir fikirleri olarak tatbı-
ka girişmek için umumi ıslahat sahasındaki 
ihtiyaçları her hangi bir sebeple geriye atma^ 
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mak birinci esastır. Zamanımız, icraya ve ger
çekleşmeye ehemmiyet veren bir zamandır. Umu
mi menfaatlere ait düşüncelerle yapılan güzel 
beyanların arkasındaki müspet karakterleri hak
lı olarak memleket bekler. Takip edilen hedef; 
halkın rejimi olarak, gerçek murakabe ve eşit
lik rejimi olarak hakiki demokrasinin müşterek 
prensiplerine dayanan istikrarlı bir devlet niza
mı kurmanın huzuruna süratle kavuşmaktır. Bu, 
bütün iradeleri nihayet kaplamış görünen bir 
arzudur. Yeni bir devrenin eşiğinde umumi alâ
kanın canlandırdığı bu arzuyu hakikata çevire
cek olan iktidarın mütecanis inşacı hareketleri
ni dikkatle bekliyeceğiz ve takip edeceğiz. Millî 
murakabe altında bulunan bir iktidarın vazife
si, bağlandığı esasları tahakkuk ettirmektir. 
Umumi efkârmn murakabesi altında bulunan 
muhalefetin de vazifesi tenkid için müspet mal
zeme toplamaktır. 

Aziz arkadaşlar; 
Millî ve iktisadi sahalardaki konuşmalarımız, 

sağlam bir malî politika ile muvazeneli bir ikti
sadi politikanın şartları ve ileriye doğru lüzum
lu tedbirleri üzerindeki görüşlerimizi belirtmiş
tir. Siyasi bir hasislik ruh haleti içinde olmıya-
rak konuştuk. Memleketin ekonomik manza
rasını olduğu gibi görmeye ve görüşleri müm
kün olduğu 'kadar objektif esaslara istinat et
tirmeye ehemmiyet verdik. Memlekette istih
sal seviyesi geniş mikyasta yükselmiştir. Bu
nu memnunlukla ifade ettik. Ancak bu dstih-
sal fazlalığından elde edilen neticelerin inkişaf 
nispetinde zorlukları giderememiş olmasının 
tenkid ettiğimiz sebepleri üzerinde de görüşle
rimizi ortaya koyduk. İnkişaflar, halli lüzum
lu muhtelif meseleleri de beraber getiriyorlar. 
İstihsal seviyesi dünyanın diğer yerlerinde de 
yükselmiştir ve artık dünyanın sinesinde reka
betlerin baş göstermek imkânları hâsıl olmuş
tur. Bundan böyle bizi de alâkadar etmesi lâ-
zımgelen istihsallerimizin maliyet fiyatları ol
mak tabiîdir. Bol istihsal ve bol ihraç. Bunun 
için de iyi istihsal ve ucuz istihsal tedbirleri 
üzerinde durmak ve netice olarak da refahı 
umumiye intikal ettirmenin bütün yollarını aç
mak lâzımdır. Ve şu da bilinmelidir ki, mem
leket içinde yükselen fiyatlar sebebiyle aile 
bütçeleri üzerinde düşünen vatandaşları iktisa-
den rahat farzetmek imkânsızdır. 

Aziz arkadaşlarım; 
Bir bütçenin ağırlığı ne saman hissedilmez 

ve ne zaman umumi yekûnların artışı tenkidler-
den kurtulur? Ne zaman, yükselen rakamlar 
millî gelirle ferdî gelirlerin hakiki artışlariyle 
mütenasip olursa. Ne zaman külfetler sosyal 
adalet kaidelerine göre tevzi edilirse, ne zaman 
para disiplinini koruyacak sağlam muvazeneler 
kurulabilirse. 

Bütçe raporunda misalleri verilen memle
ketlerde bütün bu noktalar ve paranın istikra
rını tehlikeye koyan açıklar üzerinde kılı kırk 
yararak durulmaktadır. Hükümetin çoğu nik
binliklerini tam olarak paylaşamadıksa dış te
diye muvazenesinin açığında olduğu gibi arzu 
edilmiyen sürprizlerle karşılaşmamak için ihti
yatlı hareketleri telkin eden sebepler ve müşa
hedeler yüzündendir. İktisadın ve maliyenin 
kanunları politik mülâhazalara boyun eğmiyor
lar. Hükümet adamları ister istemez çok dik
katli olacaklardır ve az hata etmeye çalışacak
lardır. 

Muhterem arkadaşlar; bütçe üzerindeki tet
kiklerimizin neticesi olarak belirttiğimiz ten-
kidlerle tasviplerin mukayesesinden sonra rey
lerimizi, daha geniş yer işgal eden tenkidleri-
mizin muktezasma uygun olarak kullanacağız. 
(Gülmeler, alkışlar). Tek amaç, gerçek demok
ratik mesut Türkiye'nin inşasına murakabe yo
lundan hizmettir. (Umumi alkışlar). 

REİS — Fethi Çelikbaş, Burdur. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, reylerini, geniş ölçüde düşündükleri
nin esasına ve muktezasma uygun olarak vere
ceklerini beyan eden C. H. P. Sözcüsü muhterem 
Barutçu'nun ve arkadaşlarının, derhal müsterih 
olabilmelerini temin maksadiyle Demokrat Parti
nin iktidara geldiği tarihte 4 yıl müddet içerisin
de gerçekleşmesini taahhüt ettiği parti prensiple
rini kendilerine hatırlatmakla söze başlamak isti
yorum. (Bravo sesleri) 

Partimiz Türkiye Cumhuriyetinde, siyasi ha
yatın karşılıklı sevgi ve saygı içerisinde çalışan 
partilerle geniş bir demokratik zihniyet içerisin
de inkişaf etmesi maksadiyle ortaya çıkmış bu
lunmaktadır. Demokratik rejimin inkişafını te
min etmek maksadiyle ortaya çıkan partinin ilk 
hamlede iktidarın mukavemeti ile karşlaşması ta
biî idi. Bu sebepledir ki evvelâ memleketin siya
si nizamını demokratik bir zihniyet içerisinde ge-
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İiştırmek lâzımgelince prgrammda ve bilhassa se- I 
çim beyannamesinde ve iş başına gelen Hükümet 
programında bu esasların genişçe yer alması ta
bu idi. 

Seçim beyannamesinde aynen şu esaslar yer 
almış bulunmaktadır. «Bilindiği gibi Demokrat 
Parti, kuruluşundan beri mücadelelerini daha zi
yade siyasi bünyenin tam mânasiyle demokratik 
bir şekilde ıslahına tevcih etmiştir. Bu mücadele, 
tek parti zihniyetinden, kanunlarımızda, itiyat
larımızda, telâkkilerimizde, arta kalan ne varsa 
bunların tamamının tasfiyesiyle ancak sona ere- I 
çektir.» Bu seçim beyannamesiyle iş başına ge
len partimiz ilk Hükümetinin programında da 
aynı esaslar sarih olarak yer almış bulunmak
tadır. Hükümet programında deniyor ki: «De-
tnrtokrat Parti Programının ilk maddesi); de
mokratik rejimin karşılıklı sevgi ve saygı bes* 
lîyen muhtelif partilerle gerçekleşebileceğini 
ifade etmiştir. Muhalefette bulunduğumuz za
man daima riayet ettiğimiz bu prensibe Hükü
met olarak da sadık kalacağız. Ancak parti-
lerarası karşılıklı münasebetlerin tecrübeli de
mokrasilerde emsalini gördüğümüz dürüst bir 
mahiyet alabilmesi ve millî birliği ve istikrarı 
ihlâl değil, bilâkis temin eylemesi yalnız ikti
dar partisinin iyi niyet ve hareketleriyle de
ğil, muhalefetin de aynı hareket hattını ta
kip eylemesiyle kabil olabilir.» Bu itibarla 
1953 bütçe müzakerelerinde Mecliste esen mes
ut havanın, elbette önümüzdeki aylar içerisin
de de, teşriî murakabenin kolaylıkla yapılabil
mesine imkân verebilecek şekilde gelişmesi ta
biîdir. Parlâmentolar, Muhterem Faik Ahmed 
Barutçu'nun belirttikleri gibi, sadece siyasi 
bir karar yeri değil, aynı zamanda murakabe 
yeri olarak telâkki edilir ki gayet doğrudur. 
Fakat bizde hâdiseler son zamanlara kadar 
nasıl cereyan emiştir arkadaşlar? Yıl 365 gün, 
meydanlarda, mitinglerde memleket hakikaten 
bir siyasi mücadelenin gerginliği içinde yaşa
mıştır. Bu bakımdan partiler arasındaki siyasi 
mücadelenin, ileri demokrat memleketlerde 
olduğu veçhile, Parlâmentoya inhisar etmesi 
bizim ne kadar temiz bir arzumuzu ifade edi
yorsa bu mücadelenin ancak seçim mücadelesi" | 
devresi içerisinde halk arasına intikal etmesi 
de yine ileri demokrasi memleketlerinin tea
mülleri, itiyatları arasında yer aldığını teslim 
etmek icabeder. Bu itibarla Parlâmentonun | 
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muhalefet murakabesine geniş imkân vermek 
arzusu yanında, iktidarın da muhalefette bu
lunan arkadaşlar da bu murakabeyi Mecliste 
yapmak niyet ve maksadının hâkim olduğunu 
görmek istemesi tabiî addolunmak lâzımgelir. 
(Soldan bravo sesleri). 

Nihayet kimimiz bizzat yaşıyarak, bir kıs
mımız gençlerimiz okumak suretiyle memleke
tin yakın tarihindeki partilerarası mücadele
leri bilen insanlarız. Binaenaleyh bize öyle ge
lir ki, çok partili hayata girdikten sonra, 
Hükümet programında da ifade edildiği veç
hile, tek parti devrinin görülebilen aksaklık
lar ne ise; itiyatlarımızda, telâkkilerimizde 
kanunlarımızda çok partili rejime intibak et
mek için noksanlarımız ne ise elbirliği ile bunla
rı izale etmek her birimize düşen vazifedir arka
daşlar. (Bravo sesleri alkışlar) Sayın C. H. P. 
Sözcüsünün ifade ettikleri gibi, memleketin inki
şafı yolunda murakabe vazifesini ifa etmekte 
hakikaten çok partili rejimlerde iktidarlar ka
dar muhalefette olanların da mesuliyeti vardır 
ve bu mesuliyet istizah karakterini arzeden Büt
çe müzakerelerinde bilhassa kendini gösterir. 

İktidar Partisine mensup olan arkadaşları
mız, programımızın tesbit ettiği esaslar dâhilin
de görüşlerini Bütçe müzakereleri dolayısiyle 
belirttiler. Muhalefet sözcüsü arkadaşlarımız
dan bâzıları, Hükümetin umumi, iktisadi ve 
malî politikası üzerinde konuşulurken, esefle 
kaydetmek lâzımgelir ki, ekseriyet sistemine 
dayanan memleketlerde bir bütün olarak, bir 
kül olarak ele alınıp mütalâa edilmek lâzımge-
len Hükümet programının köşesinden, ucundan 
bucağından tutarak bir noktasında teksif ede
rek tenkidlerini ilerj sürmüşlerdir. 

Hâdiselerin iyice tavazzuh edebilmesi için be
lirtmek isteriz ki, Hükümetin iktisadi ve malî 
politikasının üç yıllık seyrinde bâzı sevkulceyş 
sahaları, nirengi noktaları tesbit etmek'kabildir. 

Hükümet, memleketin geri kalan istihsalini 
artırmak, Millî gelirini çoğaltmak ve bunların 
neticesi olarak halkın hayat standardının yük
selmesi gayesiyle bilhassa muayyen noktalarda 
politikasını teksif etmiş bulunmaktadır. Üç 
yıllık Umumi Muvazeneye dâhil daireler bütçe
leri üzerinde dğil fakat katma bütçeler, İktisa
di Devlet Teşekkülleri ve bâzı hallerde hususi 
idareler ve belediye bütçelerinin tatbikatında or-
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taya çıkan hakikatler şunlar olarak gözükmek- 1 
tedir. I 

Evvelemirde memleketin münakale şebekesi- I 
ni ikmal ve ıslah etmek. Filhakika uzun yılların 
ihmali neticesi memleketimizde istihsal nevema I 
kösteklenmiştir. Münakale şebekesi ihmal edil- I 
miş ve limanlar bilhassa yükleme ve boşaltma te- I 
«isleri bakımından, tamamen ortaçağa has ipti- I 
dai bir vaziyette kalmıştır. (Sağdan Allah, Allah,! 
sesleri). Karayolları, limanlar ve limanlarda yük- I 
letme ve boşaltma tesislerinin modern bir hale I 
getirilmesi, partimizin üzerinde hassasiyetle I 

> durduğu mühim bir mevzudur. Seçim beyan- I 
namemizde Hükümetin takip ettiği bu yolun I 
ana hatları kısaca şöyle tesbit edilmiştir, «iktisadi I 
sahalarda takip edeceğimiz yol memleketin ikti- I 
sadi cihazlanmasını süratlendireceği, istihsal ve I 
Millî geliri artırarak umumi hayat standar- I 
dini yükselteceği muhakkaktır.» I 

İktidarımız ve Hükümetin üzerinde durdu- I 
ğu diğer mühim bir mevzu da su ve sulama I 
illerimizdir. Filhakika üç yıllık icraat üzerinde I 
tetkik yapılacak olursa Hükümetin kısa vadeli I 
su işlerine ehemmiyet verdiği aşikâr olarak gö- I 
rtinecektir. I 

Üçüncü olarak Hükümet bilhassa bu yıldan I 
itibaren memlekekin çok yakın bir âtide çeh- I 
resini değiştirecek olan mühim bir dâvaya el I 
koymuş bulunmaktadır. Bu da, bol, ucuz bir I 
muharrik kuvvet temin etmek davasıdır. İçti- I 
mai, iktisadî, kültürel sahada ilerlemiş millet- I 
lerin tarihi tetkik edildikte görülür ki, tutu- I 
lan yol, bugün bizde de hükümetin tuttuğu yol- I 

' dur. Hükümet umumi muvazene ile, Katma I 
Bütçelerle, İktisadî Devlet Teşekkülleri poli- I 
tikasiyle kısmen umumi politikasiyle istihsali I 
artırmak, millî geliri yükseltmek ve vergi re- I 
formu ile, millî gelir ile Devlet varidatı ara- I 
sındaki organik münasebeti kurarak, Devletin I 
varidatını artırmak ve artan varidatla yeniden I 
istihsale matuf teşebbüslere para tahsis etmek I 
yolundadır. I 

Arkadaşlar, bir koordinasyon kabinesinin I 
değil, fakat Mecliste ekseriyette olan bu parti- I 
nin bağrından çıkmış bu Hükümetin politika- I 
sini bir sistem, bir manzume halinde mütalâa I 
etmek icabeder. Bu itibarla ticaret bilançosunu I 
tediye muvazenemizin kredi politikasını, faiz I 
politikasını, hulâsa iktisadi hayatın muhtelif | 
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sahalarında alınan tedbirlerin hepsini muay
yen bir maksada matuf bir politika olarak te
lâkki etmek lâzımgelir, arkadaşlar. (Soldan: 
Bravo sesleri) Mevzuu bu cepheden almadık
lar! içindir ki bilhassa muhalefet sözcülüğünü 
yapan arkadaşlarımızdan bâziları dikkatlerini 
bütçe müzakerelerinin umumi seyri esnasında 
ticaret politikası, tediye muvazenemiz, emisyon 
vaziyeti, döviz durumu ve sair gibi münferit 
mevzularda teksif etmişler, meselelerin yekdi
ğeri ile münasebetini kesmişlerdir. Bu yüzden
dir ki iktisadi muvazenenin terki bahsine, tica
ret muvazenesi üzerinde durmuşlar, istihsalin 
artışının para tedavül hacminin kabartacağını 
gözden uzak tutmuşlardır. Halbuki Partimizin 
Seçim beyannamesi ve programında açık ifade
sini bulduğu veçhile, memleketin potansiyel 
kuvvetlerinin, münakale şebekelerinin kurul
maması, su işlerinin ve enerji dâvasının halle-
dilmemesi gibi sebepler yüzünden uyur halde 
kalan, işlenmemiş servetlerini seferber etmek 
ve değerlendirmek, ıbizim başlıca hedefimizdir. 

Maliye Vekilimizin açıkça ifade ettiği gibi 
millî paranın kıymetini mahfuz tutacak tamam
layıcı tedbirler alındığı takdirde, iktisadi mu
vazeneyi bütçe muvazenesine tekaddüm ettir
mek, iktisaden geri kalmış milletlerin bugün 
tatbik ettikleri başlıca bir iktisadi ve malî po
litika olarak gözükmektedir. Bu bakımdan es
babı mucibe lâyihasında açıkça ifade edildiği, 
ve Maliye Vekilinin beyanatında sarih olarak 
söylendiği veçhile, bütçenin bu yıl denk olarak 
getirilmemesi, ticaret muvazenesinin, istihsal 
vasıtalarının artırılmasına matuf olarak bâzan 
süratli ve yararlı bir şekilde sevk ve idare edil
mek istenişi, seçim beyannamemizde ifade et
tiğimiz istihsalin artırılması, millî gelirin çoğal
tılması ve bununla da halkın hayat standardı
nın yükselmesine matuf hayırlı, ahenkli, insi
camlı, bir politika olarak gözükmektedir. 

Bu itibarladır ki grupumuz, Hükümetin iki 
bütçesine inzimam ederek üçüncü bütçesinde de 
ayni prensiplerin hâkim olması karşısında tas-
vipkâr bir tavır takınmaktadır. Diğer taraf
tan bütçelerin tetkiki bize açık olarak göster
mektedir ki, her sene Hükümetin varidatı mun
tazam bir tempo ile artmaktadır. Bu artan va
ridat memleketin iktisadi kaynaklarını seferber 
gelir kaynaklarını takviye etmeyi ve çoğalt" 
mayı hedef tutmakta ve bu suretle esbabı mu-
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cibe lâyihasında tafsilâtiyle belirtildiği veçhile, I 
Devletin artan gelirini yeni istihsale tevcih im
kânları geniş ölçüde hâsıl olmaktadır. îşte bu 
yüzdendir ki gerek Hükümet Başkanının, ge
rekse Maliye Bakanının gelecek yıllar bütçele
rinin daha kabarık reklâmlarla huzurunuza ge
tirileceği hakkındaki beyanlarını tutulan umu
mi iktisat ve maliye politikasının tabiî bir ne
ticesi olarak kabul etmek iktiza eder. 

Bâzı arkadaşlar, varidatın vasıtalı vergi
lerle vasıtasız vergiler arasındaki nispetini bu
günden tesbit etmek suretiyle bu mevzuda iş-
timai adaletin tahakkuk ettirilmediğini ifade 
ettiler. Pekâlâ takdir edersiniz ki, bir memle-
tin iktisadi mevzularında, bugünden yarına ne
tice almak imkânı yoktur, arkadaşlar. Memle
ketin temelleri bugün atılan birçok teşebbüs
leri, hususi teşebbüs sahasında olsun, Devlet 
sektöründe olsun, meyvelerini ancak gelecek I 
yıllarda verebilir. Hususi sektör sahasında, dev- I 
letçilik sektöründe, enerji kaynakları meselesin
de bugünkü tutumun, gelecek yıllarda Türkiye'
yi tabiî servetlerini değerlendirerek, çok çalış
kan zeki olduğu hepimizin malûmu bulunan 
halkımızın lâyık olduğu refah seviyesine yüksel
mesinde âmil olacağı muhakkaktır. Hükümetin 
bu yıl getirdiği bütçe ve bu bütçenin yanında 
İktisadi Devlet Teşekkülleri sahasında takip edi
len politika, envestisman politikası ve enves-
tisman politikasında takip edilen finansman me
totları, Türkiye'nin daha sağlam, mesut ve mü
reffeh bir iktisadi ve içtimai inkişafa doğru yü
rüdüğünü bugünden bize müjdelemektedir. 
(Bravo sesleri, alkışlar) 

Gönül isterdi ki, halka hizmet yolunda mu
rakabe vazifesini ifa edeceğini ifade eden C. H. 
Partisi Grupu da; bu bütçeyi geçen bütçelerin 
en iyisi, fakat gelecek bütçelerin en kötüsü ola
rak tavsif eden Türkiye Köylü Partisi Sözcüsü
nün tasrih ettiği veçhile hareket etsin ve onlar 
gibi müspet oy versinler. Hakikaten Köylü Par
tisi mensubu olan arkadaşlar bu memleketin par
lamenter hayatına bugünden güzel ananelerin 
yer bulması maksadiyle yerinde ve müspet 
bir adım atmışlardır. Bu bakımdan kendilerini 
tebrik etmek bizim için bir vazifedir. (Alkışlar) I 

Memleketin büyük dâvalarında, modern bir 
Cumhuriyet kurma dâvasında bütün partilerin I 
yek vücut olması ne kadar arzu edilirdiyse bâzı 
partilerin. bu mevzularda başka bir saf tutması J 
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da o kadar tenkide değer bir hâdise olarak telâk
ki edilmek lâzımgelir. Unutmıyalım ki, memle
ketimiz, iktidarda bulunan Hükümetinin yapıcı, 
dinamik, hamleci, politikasiyle, bugün bütün 
Garp âleminin hür milletlerin takdirine maz-
har olmuş bulunmaktadır. 

Bu kadar mesut bir devre içerisinde, bütün 
partilerin, memleketimizi her cihetten modern 
bir memleket haline getirmek yolundan yaptıkları 
çalışmalarda bir saf tutması hakikaten bekle
nen bir hâdise idi. Modern devlet ve ileri mil
let olma dâvasında tutulan yol geniş halk kitle
leri arasında tatminkâr ve tasvipkâr karşılanma
sı ne kadar memnuniyetimizi mucip olmuşsa 
açıkça ifade etmeyi bir vazife biliriz ki, birçok 
badirelerde, millî ülkülere bağlılıkta, muvaffaki
yetli imtihanlar vermiş olan, Türk basınında tam 
bir tasvip görmüş bulunmaktadır. (Alkışlar) 

Arkadaşlar, demokratik idarede bu şekilde 
kitlelerin (benimsediği, basının tasvip ettiği 
politikalar, hükümetler için fbüyü'k ve sağlam 
kuvvet 'kaynağı olarak tatbik edilen; içerde 
ve dışarda millî birliği tarsin edici, millî itiba
rımızı .yükseltici mevzularda (beratoer olmayı 
Demokrat Parti Grupu, muhalif ve bitaraf bü
tün vatandaşlardan beklemekte olduğunu ve bu 
hususlarda hatası olduğu takdirde bu hataları 
dahi tashih edebileceklerini Başvekilinin ağzın
dan muhtelif kereler ifade etmiştir. 

Büyük dâvalar karşısında bulunurken kü
çük hesapları feir tarafa atmak, 'büyük dâvalar 
üzerinde birleşmek, Türk Milletinin kaderine 
hâktim olmak Miyen Devliet adamı ve politikacı
ların şiarı olmak lâzımgelir. (Soldan alkışlar). 

Sözlerime son verirken, C. H. P. riin muha
lefet adına konuşan değerli ve spritüel sözcüsü i 
arkadaşımıza 'bütün iyi (hareketlerin, uzlaşma 
hareketlerinin sadece Demokrat Parti iktidara 
ve Grupundan değil, 'bilmukabele kendi grup
larından gelmek suretiyle bir noktada birleş
menin mümkün olabileceğini bir kere de biz 
ifade etmek isteriz. 

Hakikaten kendileri, Meclis -murakabesinin 
bugün gerçek: demokrasilerde olduğu veçhile 
yapılamadığından sızlandılar. İktidarın iki bu
çuk yıllık çalışmalarının ne safhalar arzettiği, 
ne kadar çetin mücadelelere mâruz kaldığı ha
tırlardadır. îktddara geçtiğimizin üçüncü ayın
da şu dört yıllık icraatımızın 'bir anda y«rine 
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getirilmesi istenmiştir. Bu vaziyet içinde der- I 
lenip toplanarak milletin karşısında muvaffak 
bir idare olduğumuzu ispat etmek bize teret
tüp eden bdr vazife idi arkadaşlar. Artık bu
gün Demokrat Parti iktidarının da muvaffak 
bir idare olduğu içerde ve dışarda tesbit edil
mişken, parlâmentoda muhalefetin murakabesi
ni sağlıyacak çalışmaların nihayet birkaç aylık 
mesaiye ihtiyaç gösterecek kadar basit işlerden 
sayılması dcabeder. Fakat yine (bu mevzuda 
arkadaşlar unutmamak icabeder ki, henüz Halk 
Partisi ile Demokrat Parti arasında, hattâ Türk 
Milleti ile Halk Partisi arasında halledilmesi 
iktiza eden meseleler vardır. (Soldan bravo ses
leri, alkışlar). 

Bütçe müzakeresinin ilk gününde Muhterem 
Halk Partisi Lideri îriönü ifade ettiler: «... ik
tidarla halledilecek ehemmiyetli meselelerimiz 
vardır ve olacaktır.» 

Gayet tabiîddr, muhalefetin iktidar partisi 
ile mühim meseleleri olduğu kadar, bilhassa 
tek parti devrini uzun yıllar yaşamış bir parti 
ile, iktidarı derhal alan bir partinin de - kendi 
hesabına değil - Türk Milleti hesabına onunla 
halledilmesi icabeden bâzı dâvaları olduğunu 
teslim etmek lâzımdır. (Soldan alkışlar). 

Bizim ümidimiz odur ki, Cumhuriyet Halk 
Partisi teşriî murakabenin demokratik memleket
lerde olduğu gibi teessüs etmesini ne kadar ar
zu eder ve bunda yardımcı olursa, iktidar parti
sinin de henüz muallakta bulunan bâzı mevzular 
da Cumhuriyet Halk Partisi kadar anlayış gös
termesi o kadar tabiîdir. Eğer partiler, kendi 
nefisleri için değil, fak'at bizzat siyasi meşgalesi
nin' hikmetini mîllet, memleket hizmetinde görür 
ve bunu kavrarlarsa hakîkaten muhalefette ikti
darın halledemiyeceği bir mesele tasavvur oluna
maz. (Alkışlar) Bu demek değildir M; birçok mev
zularda iktidar partisi muhalefetten gelen her se
se evet diye cevap verecektir; hayır arkadaşlar, 
bugün Cumhuriyet Halk Partisi Seçim Kanunu 
üzerinde çalışırken nispî seçim sistemine gitmek 
hususunda ısrar etmektedir. (Sağdan: «Böyle bir 
şey yok, yanlış anlamışsın» sesleri). İktidarda 
bulunan parti ile muhalefette bulunan partilerin 
her zaman üzerinde münakaşa edecekleri, çalışa
cakları meseleler olacaktır ve bu gayet tabiîdir. 
Fakat iktidarda olan partinin her zaman muha
lefetten gelen sese mutavaat etmesi dîye bir pren
sip tarihte yer almış değildir. Bu itibarladır ki | 
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muhalefette bulunan partinin Meclise getireceği 
mevzular Meclisçe karara bağlanmakla halledil
miş olur. Fakat kabul edilmiyenler içîn halk ara
sına giderek devamlı bir mitingle onun halli yo
luna gitmek ileri demokrasilerde tatbik edilen 
bir usul değildir. Bu itibarla partilerin naşiri 
efkârı olan gazetelerle, basınla... 

ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Erzincan) — 
Onu halk halleder. 

FETHÎ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Basın ve 
gazete ile bu fikirleri umumi efkâra intikal ettir
mek, ne kadar tabiî ve haklı ise, ileri demokrasi
lerde tatbik edilen metotlara uyarak halk arasın
daki mücadeleyi seçim mücadele devresîne inhi
sar ettirmek de o kadar tabiî bir hareket olarak 
telâkki edilmek icabeder. (Bravo sesleri) 

iki buçuk yılı geride bıraktık. Artık önümüz
deki yıllar ve ayların memleketimizde Parlâmen
toda ve dışarda, birbirimizi üzen memleketi ve 
siyasi hayatı gerginlik havası içinde bulunduran 
çekişmelerden uzak, yapıcı ve müspet olması yo
lunda gayretler sarfedilmesinî Demokrat Parti 
cephesinden ve muhalefet partileri cephesinden 
temenni eder, 1953 Bütçe yılının Türk milletini 
refaha, saadete kavuşturmasını, Türk vatanının 
mamur bir vatan haline gelmesi yolunda muvaf
fak bir bütçe tatbikatı yılı olmasını canü gönül
den temenni ederim. (Bravo sesleri, alkışlar) 

RElS — Nizamnamenin 110 ncu maddesi; 
(Bir kanun tasarısı ve teklifinin maddeleri ka
bul edildikten sonra yalnız söz istiyen iki mil-
Tetvekiline yana ve karşıya olmak üzere söz 
verilir.) demektedir. Nizamnamenin bu sarih hük
müne göre yapılacak bir muamele kalmamıştır. 
Ancak, Yüksek Heyetinizce malûm olduğu veçhile 
bu nizamname zaten tek parti sisteminin hâkim 
olduğu bir devirde yapılmıştır. Heyeti umumiye-
nizin bugünkü temayülüne göre hareket etmek 

'mümkündür. (Gürültüler, «içtüzük yürürlükte
dir» sesleri) (Olamaz sesleri.) Yani elbette ye
niden gelecek içtüzük yeni hükümleri ihtiva 
'edecektir. Bu itibarla Köylü Partisi adına söz 
istemiş olan Seyhan Milletvekili Oezmi Türk'e 
söz verilmesi hususunu tasvibinize arzedeeeğim. 
Kararı Yükstek Heyetiniz verecektir. 

AVNI DOĞAN (Yozgad) — Usul hakkında 
söz riea ediyorum. 

RElS — Müsaade buyurun, evvelâ bunu hal
ledelim, ondan sonra size de söz veririm. («Ola-
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maz» sesleri, «Evvelâ usul halledilmelidir» ses
leri.) («Heyeti Umumiye müzakerata hâkim
dir» sesleri.) 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Usul ta
kaddüm eder, efendim. 

RElS — Müsaade buyurun, Seyhan Millet
vekili Cezmi Türk'e söz; verilmesini tasvibinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Buyurun Cezmi Türk. 

AVNİ DOĞAN (Yozgad) — Usul hakkında 
rica ediyorum, efendim. 

REÎS — Arkadaşımız konuşsunlar, size de 
söz vereceğim efendim. 

NECİP BlLGE (Niğde) — Efendim, usul 
hakkında söz istenmiştir, usulün her şeye te-
kaddüm etmesi lâzımdır. 

RElS — Usul hakkında da söz vereceğim 
efendim. 

T Ü R K I Y E K Ö Y L Ü P A R T I S I A D I N A CEZ
M I TÜRK (Seyhan) — Demokratik metodlarla 
Meclis murakabesini, yürütmesi, kolaylaştır
ması lâzımgelen içtüzüğün bu husustaki sertli
ğini ve darlığını bir defa daha gösteren şu teza
hürü kaydetmek suretiyle sözüme başlıyorum. 

Sayın arkadaşlar, Demokrat Parti Grupu 
adına küçük partimizin küçük grupu hakkında 
beyan buyurulan hissiyata şükranlarımızı arze-
derim. Bilhassa bütçenin tümü ve Bakan
lıklar bütçeleri üzerinde, az kişi ol
mamız dolayısiyle sık sık huzurunuza 
çıkarak sizleri yormaya vesile olduğu
muz halde, büyük bir grup olmanıza rağmen 
bizi dikkatle dinlemek lûtfunda bulunduğunuz 
için Yüksek Heyetinize de teşekkür ederim. (Al
kışlar) . 

CEMAL REŞlT EYÜPOĞLU (Trabzon) 
— Bundan tabiî ne olabilir (gülüşmeler). 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — Bütçenin ha
zırlanması esnasında Bütçe Komisyonundaki 
mesaimizle, bütçenin muhtelif fasıllarını, fasıl
ların bölümleri ve maddelerine ait hususiyetleri 
teferruatı ile incelemiş ve bütçenin tümü üze
rinde gördüğümüz eksikleri, noksanlıkları etra
fı ile belirtmiş ve ondan sonra bu hazırlıklar
dan aldığımız intiba ile bütçenin bünyesi üze
rinde bir hükme varmış ve bunun tümünü bir 
askerî emniyet bütçesi olarak kabul ediyoruz 
demiştik. 

O sırada C. H. P. adına Sayın Genel Baş-
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kanlan tarafından bir siyasi anlatma beyanna
mesi okunmuş, Adalet Bakanlığını ilgilendiren 
bâzı hususlar hakkında adalet teminatı talep
lerinde bulunulmuştu. Bu arada C. H. P. nin 
muhtelif bakanlıklara ait olan görüşünün ne 
olduğunu öğrendik. Nihayet bütçenin tümü 
hakkındaki beyanlarını da ancak bugün Sayın 
Faik Ahmed Barutçu'nun ağzından dinlemiş bu
lunmaktayız 

Bu arada asıl iktidarın sahibi olan ve ek
seriyet namına bir murakabe raporu olarak 
okunması lâzımgelen ve Sayın Fethi Çelikbaş 
tarafından ifade edilen raporu şimdi dinlemiş 
bulunuyoruz. Ancak bu murakabe raporunun 
bir murakabe raporu olmaktan ziyade bir Hü
kümet müdafaanamesi olduğunu da belirtme
liyiz. Sayın Fethi Çelikbaş'in ekseriyet grupu 
adma olan beyanlarında, partiler arasındaki 
karşılıklı sevgi ve saygıdan bahsetmelerine ve 
Mecliste esen mesut havayı övmelerine bütün 
kalbimizle iştirak ederiz, Ancak bu karşılıklı 
sevgi ve saygı, havası içindedir ki; bu Meclisin 
millet menfaatlerine uygun bir murakabeyi en 
tesirkâr şekilde yapacağına da inanmaktayız. 
(Bravo sesleri). 

Hükümetin muhtelif beyanlarında dinledi
ğimiz hususlar, Sayın Demokrat Parti sözcüsü
nün buradaki izahlarında, Hükümet politikası
nın nirengi noktaları tabiriyle ileri sürülmüş
tür. Bu arada; istihsalin artışı, bütçe denkliği, 
ahenkli insicamlı bir politika olarak tavsip edil
miş ve varidat artışı, vergi politikası, envestis-
man politikası ve finansman metodu övülmüştür. 
Biz ekseriyetiniz namına ifade edilmiş olan ve 
Hükümet müdafaanamesi tabiriyle tavsif ettiği
miz bu rapordaki iktisadi esasların hepsiyle mu
tabık değiliz. Evvelce arzettiğimiz gibi 1953 Büt
çesini; Türkiye'yi 1953 te NATO teşkilâtına dâhil 
ve Orta - Doğu bölgesinin en nevraljik noktasında 
bir memleket olarak askerî emniyet bütçesi olarak 
kabul ediyoruz. Yoksa Hükümetin iktisadi poli
tikasında istihsal artışında ve ihracatta eksik bı
raktığı ve ihmal ettiği noktaları gerek bütçenin 
tümü üzerinde yaptığımız beyanlarda, gerek Eko
nomi ve Ticaret Vekâleti Bütçesinin tenkidinde, 
gerekse Çalışma Vekâletinin bütçesinin tenkidin
de, gerekse Ulaştırma Vekâleti Bütçesinin ten
kidinde, gerekse Maliye Vekâleti Bütçesinin ten
kidinde maddeler, rakamlar, delillel serdederek 
arzetmiş bulunuyoruz. Onun için Sayın Fethi 
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Çelikbaş'ın iktisadî politikada Hükümeti topye- I 
kûn takabbül eden, öven beyanlarına iştirak et
memekle müteellimiz. Bilhassa bu arada vergi 
politikasında bir nirengi noktasında mukabele-
ten arzetmek isteriz ki; bu dünyanın her tara
fında Gelir Vergisinin, istihlâk vergileriyle mü
nasebeti, meselesidir. Her yerde bu Gelir Vergi
sinin çokluğu, İstihlâk vergilerinin azlığı şek
linde iken hattâ dörde, iki, bire ikî nispetinde iken 
bizim Gelir Vergisi Bütçesindeki rakamları dik
katlerine arzeder ve bizdeki Gelir Vergisi dü
şüklüğünün İstihlâk vergileri mahreciyle tezat 
teşkil ettiğini ifade etmek isteriz. Bunun bugün
kü iktisâdi, içtitmai, nirengi noktası olarak ele 
alınmasını temenni ederiz. İstikbalde alınacak 
tedbirler, vergi politikası, malî politika, iktisadi 
eihazlanma politikası buna göre olmalıdır. Bil
hassa demokratik hayatımızın teminatlı temeli 
olan köy ekonomik bünyesinin kalkınmasında 
bir büyük istikşaf noktası olarak ele alınmasını 
ehemmiyet ve ciddiyatle tavsiye ve rica edeceğîz. 
Mesut bir tesadüf eseri olarak Ankara'da bir 
Türk - Yunan - Yugoslav anlaşmasının imzalan
makta olduğu bir günde bütçemizin sona erme
sini memleketimizin hali ve istikbali için Hükü
metini siyasi muvaffakiyetlerinin devamı bakı
mından hayırlı görmekte ve bunu sevinçle karşıla
maktayız. (Soldan bravo sesleri, alkışlar). 

O halde bütçenin ilk olarak tümü üzermde 
beyan ettiğimiz gibi bu bütçeyi askerî emniyet 
bütçesi olarak ve siyasi başarılarla tetevvüç et
miş bir askerî emniyet bütçesi olarak selâmla
maktayız. Bu bütçenin en yakın bir zamanda bir 
iktisadi emniyet bütçesi haline getirilmesini de 
Hükümetten ciddiyet ve ehemmiyetle talep et
mekte ve bunda ısrar etmekteyiz. İktisadi emni
yet bütçelerinin hazırlanmasında Hükümete fır
sat bırakılması için şimdiden bir beyaz bono şek
linde, bir hüsnü niyet bonusu şeklinde beyaz oy 
vermek kararındayız. (Soldan bravo sesleri, alkış
lar). Ancak bütçenin maksat ve mahiyetine göre 
verdiğimiz bu hüsnüniyet bonosunu rica edecek ka
binede de Sayın Menderes'e, bu bütçe müzakere
lerinden aldığımız intibalarla, kendisine daha 
enerjik, daha hazırlıklı ve becerikli bâzı arka
daşlar tedarik etmesini bilhassa temenni ve irca 
ederiz. (Alkışlar). 

REİS — Usul hakkında, Yozgad Mebusu Avni 
Doğan'a söz veriyorum. | 
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AVNİ DOĞAN (Yozgad) — Muhterem ar

kadaşlar, Meclisin Cezmi Türk arkadaşımıza 
söz vermesi hususunda gösterdiği necip temayülü 
takdir ederek övmemek kabil değildir. 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Ni
zamnameye mugayir olmakla beraber. 

AVNİ DOĞAN (Devamla) — Nizamnameye 
mugayir olmakla beraber! B. M. M. daima mühim 
hâdiselerde kendisinin bağlı bulunduğu, içinden 
çıktığı Büyük Türk milletinin en yüksek hasletle
rini ve uzak görüşlülüğü daima göstermiştir. 

Bu itibarla Meclisi hürmetle selâmlıyarak sö
züme başlamış oluyorum. Bu necip temayülü
nüze güvenerek cevapsız kalması gerek bizim 
için, gerekse efkârı umumiyede bir huzursuzlu 
yaratması ihtimali olan bir konu üzerinde tek
rar söz verilmesini temenni ediyor ve Cezmi Bey 
arkadaşımızdan esirgenmiyen bu hakkın grup 
adına bana da verilmesini dilemek istiyorum. 

Hakikaten Demokrat Parti Grupu adına ko
nuşan arkadaşımızın, hududu kendisi tarafından 
tavzih edilmediği için, her türlü iltibasa ve te
lâkkilere müsait olan sözlerinin izahına ve ef
kârı umumiyenin tenvirine hizmet etmek lâzım
dır. Memleketin içinde bulunduğu siyasi ahenk 
namına buna bir zaruret olduğuna katiim. Eğer 
söz verirseniz bu mevzu üzerinde çok kısa mâru
zâtta bulunmak isterim. 

REİS — Nizamnamenin 89 ncu maddesi sa
rihtir. Eğer tasvip buyurursanız arkadaşımız 
usul hakkında konuştu, diğer meseleden de tav
zih sadedinde konuşacaktır. Reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Devam buyurun efendim. 

AVNİ DOĞAN (Yozgad) — Arkadaşlar, boş 
yere güvenmedim. Bu tasvipkâr cevabı almak
tan büyük bir minnet duymaktayım. 

Arkadaşlar, Sayın Fethi Çelikbaş Grupu adı
na Hükümetin muvaffak olduğu sahaları çok 
güzel belirtti. Biz grupumuz adına Hükümet 
icraatını ve bütçeyi tenkid ederken Hükümetin 
muvaffak olduğu sahaları inkâr etmedik. Bize 
göre, eksik telâkki ettiğimiz noktaları söyledik. 
Biz bir icraatın küllünü nazarı dikkate almış, 
o küllün eksik kalmış noktaları üzerinde dur
duk. Yoksa her hangi bir nokta üzerinde husu
si ve muzip bir fikirle işlemek aklımızdan bile 
geçmemiştir. Bence bu nokta o kadar mühim 
değildir. Kendilerini haklı görürüm; grupları 
adına bu şekilde konuşmaları en tabiî hakları-
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dır. Yalnız bizden, Halk Partisinden bahseder- I 
ken : «Halk Partisinin, milletle arasında veri
lecek hesabı vardır.» dediler. Bu camia içinde 
yaşıyan her vatandaşın milletle ve camia ile da
ima görülecek hesapları vardır ve olacaktır. (Sol
dan «o mânada söylemedi» sesleri) Bizde kendi
mizi, bu camianın içinde bulunduğumuz için, 
bu camianın kabul ettiği mâkul kanunlarla, hat
tâ daha ileri giderek hukuk telâkkilerinin üs
tünde zaman aşımını dahi kabul etmeksizin bi
zim, varsa, hesabımızın görülmesini iktidara 
geldiğinizin ikinci günü açık bir lisanla millete 
ve size söylemiş bulunuyoruz. (Sağdan «bravo 
sesleri» alkışlar) 

îçraatı yapacak ekseriyet sizsiniz ve sizin 
âdil hareketinizi beklemekteyiz. Zerre kadar 
mal endişesi arkasında koşmuyoruz. (Sağdan 
alkışlar) Hükümetin muvaffak olmasını iste
mekteki gayemiz şudur evvelâ Hükümetin mu
vaffak olması demek, milletin işlerinin yolunda 
gitmesi demektir. Memleketin vahdetini boza
cak iftirakçı hareketleri, geriliğe götürecek her 
hareketi Hükümetle birlikte desteklemeyi, va
tanperver memleket evlâtları olmak sıfatiyle, 
bir vecibe, bir borç bildik. (Sağdan alkışlar) 
Yoksa her hangi bir prensibimiz veya görüşü
müzde ne Hükümet bizden fedakârlık ister, ne 
de biz bu prensiplerden fedakârlık yapacak ka
dar küçük insanlarız. (Bravo sesleri, alkışlar) 
Bu itibarla, çok hüsnüniyetle söylediğine kaani 
olduğum Fethi Çelikbaş arkadaşımızın sözleri
nin iltibasa mahal verebilecek sözlerinin karşı
lığını vermiş bulunuyorum. 

Bana söz vermek lütufkârlığınızdan ve mü
samahanızdan dolayı bilhassa şahsi minnetleri
mi Meclise arzederim. 

• REİS — İçtüzüğün 95 nci maddesi hükmü
ne göre Avni Doğan - arkadaşımıza söz verdik. 
Şimdi Fethi Çelikbaş arkadaşımıza söz veriyo
rum. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhte
rem arkadaşlar; çok kısaca arzedeceğim. 

Bizim grupumuz bir nokta üzerinde çok 
hassas bulunmaktadır. Türkiye'nin öyle dâva
ları vardır ki, bu dâvalar üzerinde alâkalı par
tililerle hemfikir olmak, mutabık bir vaziyete 
gelmek, varmak istediğimiz demokrasinin sağ
lam temellere temiz bir geleneğe istinat etmek 
bakımından faydalıdır. Grupumuz daim» bu I 
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endişe ile hareket etmiştir. Bendeniz o sözleri
mi söylerken vaktiyle siyasi partilerin edinmiş 
oldukları bâzı gayrimenkuller dolayısiyle çıkan 
bir kanunun müzakeresi sırasındaki bir hâdi
seyi hatırladım arkadaşlar. Ne kadar istemiş
tik ki, komisyonlar ve Heyeti Umumiyede, ha
kikaten milletin üzerinde durduğu bir mevzu 
üzerindeki kanun çıkarken alâkalı pertiler 
kendi fikirlerini dermeyan etsin ve nihayet 
sadece bir prensip kararı almış olan Grupumuz 
mensupları da uygun gördükleri mütalâlara 
iştirak etsin ve böylece iyi bir kanun çıkarıl
sın. Halbuki C. H. Partisindeki arkadaşları
mız, mevzuubahis kanun konuşulmaya başlan
dığı anda komisyonları ve Heyeti Umumiyeyi 
terkedip gitmişlerdir. 

Bendeniz dedim ki; muayyen mevzular üze
rinde hasis düşüncelere katiyen yer verme
den iktidar ve eski muhalefetin mutabık bir 
vaziyete gelmesi, istediğimiz temiz ve ideal 
bir demokrasinin temellerini atmak bakımın
dan çok hayırlı ve faydalı olacaktır. 

Bugün tek partiden artakalan bâzı mües
seseler varsa bunları tasfiye etmekte beraber 
olmak lâzımgelir. Fakat her zaman arzediyo-
rum : Milletimiz başka hiçbir millet tarihinde 
emsali olmıyan bir hareket yapmış, bir muci
ze yaratmıştır. Tek parti devrinden sonra dü
rüst bir seçimle iktidarı değiştirmek gibi ta
rihte emsaline rasgelinmiyen bir hâdisenin sa
hibi olmuştur. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Gönlümüz ister ki, dünya siyaset tarihinde 
bu emsalsiz hâdiseyi yaratmayı bilen bu millet, 
partiler arasında memleket hayrına yeni mâ̂ -
nevi örnekler yaratsın. Bütün arzumuz karşı
lıklı mutabakata dayanarak geçmişe ait bü
tün meselelerimizi karşılıklı halletmektir.. Söz
lerimiz başka bir maksada matuf değildir, sa
dece bu halledilecek meseleleri müşterek bir 
anlayış hareketi içinde halletmektir. 

Kurmak istediğimiz demokrasinin temiz bir 
geleneğe istinat etmesinin Jher yönden hayırlı 
olacağına inanmış bir insan sıfatiyle* o fikir
leri takip eden bir Grupun sözcüsü olarak arz-
ettim. Başka bir endişemiz yoktur, arkadaşlar. 
(Sürekli alkışlar). 

REİS — Millî irade ve hâkimiyetain en geniş 
kudret ve salâsiyetle tecelli ettiği Yüksek Heye
tinizde 1953 Bütçe Kanunu lâyihası, sürekli 
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mesai ile bugün sona ermiş bulunuyor. Derhal 
arzedeyim ki, 1953 yılı Bütçe Kanunu Yüksek 
Heyetinizce en ufak teferruatına kadar incelen
miş bulunuyor. Hattâ rakamla arzedersem, yeni 
bir ananenin kurulduğunu da fahirle ifade 
etmiş olacağım. 

Şimdiye kadar muhtelif bütçelerde söz almış 
olan arkadaşlarımızın sayıları yedi yüz elli biri 
bulmaktadır. Böylece Yüksek Heyetiniz bu 
mevzuda Büyük Millet Meclisinin şerefli tarihine 
en güzel bir ameliyeyi eklemiş bulunuyorsunuz. 
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Şimdi yüksek tasvibinize arzedilecek olan 

Bütçe kanunu tasarısını açık oyunuza arzedi-
yorum. 

Açık oya hangi seçim dairesinden başlanaca
ğını tâyin hususunda kur'a çekilecektir: Hatay. 
(Hatay seçim bölgesi mebuslarından başlanılma
sı suretiyle oylar toplandı.) 

REİS — Reylerini kullanmıyan aradaşlar lüt
fen kullansınlar. Rey toplama işşi bitmiştir. 

Oturuma 20 dakika ara veriyorum. 
Kapanma saati : 17,20 

mmm 

ÎKÎNCt OTURUM 
Açılma saati : 18,21 

REİS — Refik Koraltan 
KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Füruzan Tekil (İstanbul). 

REÎS — Oturumu açıyorum. 
1053 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa ve

rilen reylerin sonucunu arzediyorum: (403) ar
kadaş reye iştirak etmiştir. (403) ten (355) 

rey kabul,. (48) rettir. Bu suretle Bütçe Kanu
nu (355) reyle kabul edilmiştir. (Sürekli alkış
lar). 

Söz Hariciye Vekili Fuad Köprülü'nündür. 
~rf*aı 

4. — DEMEÇLER 

1. — Dışişleri Vekili Fuad Köprülü'nün, Tür
kiye Cumhuriyetiyle Yunanistan Kıratlığı ve Yu
goslavya Federatif Halk Cumhuriyeti arasında 
akdolunan Dostluk ve t§ Birliği Andlaşması hak
kındaki demeci 

DIŞİŞLERİ VEKİLİ FUAD KÖPRÜLÜ 
(İstanbul) — Muhterem arkadaşlar; geçen gün 
Hariciye Bütçesi münasebetiyle yapmış olduğum 
maruzatta Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya 
arasmda bir dostluk ve i§ birliği paktının ha
zırlanmış olduğunu Yüksek Huzurunuza arzet-
miştim. Yüksek Meclisinizin bu meseleyd nasıl 
büyük bir tasviple karşıladığını ve müzaheret 
göstermiş olduğunu Ibüyük bir memnuniyetle 
müşahede etmiştim. 

Bugün Yüksek Meclisinize bu mukavelenin 
bugün saat on biri çeyrek geçe üç devlet hâri
ciye vekilleri tarafından imzalanmış olduğunu 

arzetmefkle bahtiyarım. '(Bravo sesleri, sürek
li alkışlar). 

Dünya sulhunun ve insanlık mukadderatı
nın ve medeniyetin Ibüyük bir tehlikeye, hattâ 
yok olma tehlikesine mâruz (bulunduğu böyle 
nazik bir zamanda, dünyanın bu kadar ehem
miyetli ve her bakımdan nazik bir noktasında 
böyle yeni bir emniyet tertibinin alınmış olma
sı, insanlık medeniyetini ve dünya sülhünü ko
rumak lüzumuna inanmış olan bütün insanla
rın ve bütün milletlerin memnuniyetle karşılı-
yacağı büyük bir hâdisedir. Hakikaten bütün 
hür dünya matbuatı, insanlık düşüncelerini ser
best, açık olarak aksettirme imkânına mâlik 
olan eski ve yeni dünyanın hür matbuatı, bu 
hâdiseyi büyük bir memnunlukla, büyük bir 
ferahlıkla karşılamış bulunuyorlar. Bunu her 
hangi tecavüzi bir maksatla hazırlanmış bir 
pakt olarak telâkki etmek istiyenlerin düşün-
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eesî; muhterem arkadaşlar, sizi temin etmek 
isterini ve esasen hepinizin de yüksek malûmu
dur ki, söyledikleri söze kendileri de inanmı-
yan ve hür milletleri birbirine düşürerek bu su
retle vücuda gelmesini umdukları teşevvüş ve 
anarşiden istifade ederek dünyayı esaretleri al
tına almak ve medeniyeti yok etmek istiyen-
lerin düşüncesinden ibarettir. (Bravo sesleri). 

Ydne böyle kötü maksatlarla 'hareket eden
ler, yalnız sülhün ve insanlık menfaatlerinin ve 
medeniyetin müdafaası için çalışan bu üç dev
letin bu anlaşmasında, hazırlanan bu paktta 
birtakım gizli maksatların ve ona mülhak bir
takım gizli maddelerin bulunduğunu ileri sür
düler. 

Muhterem arkadaşlar, Yüksek Meclisiniz
den itimat almak, onun direktifine tâbi olmak 
mecburiyetinde bulunan Hükümetinizin şiarı; 
bizim Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz ve bütün 
bunların fevkmda Türk Milletinin iradesi, ya
pacağımız bütün siyasi anlaşmaların daima açık, 
namuskâr ve dürüst olmasını âmir bulunmak
tadır. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Türk Milletinin bu iradesine uymak mecbu-
rdyetinde olan her Hükümet, siyasetini açık ola
rak yürütmek ve gizli kapaklı hususi maksat
lar peşinde koşmak gibi düşüncelerden tama-
miyle uzak bulunmak mecburiyetindedir. 

Esasen muhterem arkadaşlar; bugün dış siya
setimizin eğer başarıları varsa, bunu, Türk mil
letinin ahlâki düşüncelerine ve onun yegâne mü
messili olan sizlerin direktiflerinize uygun ola
rak takip ettiği bu açık, dürüst, namuskâr, pa
zarlığa gelmez, yalnız ve daima prensiplere bağlı 
olan siyasetinde aramak icabeder. (Alkışlar). 

Bugün bu anlaşmayı, üç dost Devlet Hariciye 
Vekilleri olarak hazırladıktan sonra, bunu derhal 
matbuata vermek suretiyle siyasetlerimizde hiç
bir gizli kapaklı taraf bulunmadığını bir defa 
daha bütün dünya efkârı önünde ilân etmiş bu
lunuyoruz. Ve orada toplanmış oîan muhtelif 
milletlere mensup matbuat mümessillerinin sorduk
ları suallere, daima aynı vuzuhla cevaplar ver
mek suretiyle de dünya efkârı umumiyesinin bu 
anlaşma karşısında en ufak bîr şüpheye düşmesine 
dahi mahal olmadığım bir defa göstermiş bulun
duk. 

Şimdi müsaade buyurursanız bu andlaşmanm 
metnin? Yüksek Huzurunuza arzedeceğim. Tabia-
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tiyle bugün, sulhu, insanlığı ve medeniyeti koru
mak için imzalanan bu andlaşmadan sizleri ma-
hımattar edeceğiz. Yüksek Meclise arzedilecek, 
alâkalı komisyonların tetkikmdan geçirilecek, ay
nı zamanda yüksek tasvibinize iktiran etmek üzere 
huzurunuza getirilecektir. 

önce bu andlaşmanm adını arzedeyim : 
«Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Kıral-

lığı ve Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti 
arasında Dostluk ve îş Birliği Andlaşması» dır. 
Bu, imzaladığımız paktın ismidir. Bu, umumiyetle 
bütün buna benzer andlaşmalarda olduğu gibi, 
mukaddeme, metin ve maddelerden terekküp et
mektedir. 

Müsaade ederseniz önce mukaddemeyi aynen 
okuyayım : 

Âkıd Taraflar : 
Birleşmiş Milletler Anlaşmasında beyan olu

nan prensiplere imanlarını teyit ederek; 
Bütün milletlerle sulh içinde yaşamaya ve 

milletlerarası sulhum idamesine çalışmaya karar 
vererek; 

Aralarında mevcut dostane münasebetleri tak
viye arzusiyle mütehslli olarak; 

Milletlerin hürriyet ve istiklâlini ve toprak 
bütünlüklerini hariçten tevcih edilecek her kuv
vete karşı müdafaaya azimli olarak; 

Müdafaa teşkilâtlarını hariçten gelecek her 
tecavüze karşı daha tesirli kılmak için gayretle
rini birleştirmeye ve müşterek menfaatlerine mü-
taallik meselelerle, bilhassa müdafaalarını ilgi
lendiren meselelerde istişare etmeye ve iş birliği 
yapmaya kararlı olarak; 

Kendi milletlerinin ve sulhperver bütün mil
letleri^ müşterek menfaatlerinin, dünyanın bu 
mmtakal arında sulhun ve emniyetin korunması 
için Birleşmiş Milletler Andlaşmasının 51 nci 
maddesine uygun olarak münasip tertipler alın
masını icabettirdiğine kaani bulunarak; 

tşbu Andlaşmayı akdetmeye karar vermişler
dir. Bunu mütaakıp filânj falan Hükümetler 
namına filân falan şahıslar diye bahsediliyor, on
dan sonra maddeler başlıyor. 

Madde — I. 
Âkıd Taraflar, aralarında devamlı surette 

iş birliği yapılmasını temin etmek maksadiyle 
müşterek menfaatlerini ilgilendiren bütün mese
leler üzerinde istişarelerde bulunacaklardır. 

Âkıd Tarafların Dışişleri Vekilleri, Milletler-
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arası siyasi durumu tetkik etmek ve bu Andlaş- I 
manın gayelerine uygun olacak şekilde, gereken 
kararları almak üzere, muntazaman, senede bir 
defa ve lüzum görüldüğü takdirde daha sık ola
rak, konferans halinde toplanacaklardır. 

Madde — II. 
Âkıd Taraflar, kendi mmtakalarmda sulh ve 

emniyetin korunması için müşterek gayretlerine 
devam etmek ve, kendilerine karşı, tahrik edilme
miş bir tecavüz vukuu halinde lüzum hâsıl ola
bilecek müşterek savunma tedbirleri de dâhil ol
mak üzere, emniyetlerine mütaallik meseleleri bir
likte tetkika devam etmek kararlıdadırlar. | 

Madde — III. 
Âkıd Tarafların Erkânı Harbiyei Umumiye- I 

leri, ahenkli kararların alınabilmesi için, arala
rında mutabık kalarak tesbit edecekleri, savun
ma meselelerine mütaallik, tavsiyeleri Hükümet
lerine arzetmek üzere iş birliği yapmaya devam 
edeceklerdir. 

Madde — IV. 
Âkıd Taraflar, ekonomi, teknik ve kültür sa

halarındaki iş birliğini inkişaf ettireceklerdir; 
lüzumu halinde, ekonomi, teknik ve kültür mese
lelerinin halli için gerekli anlaşmalar akdedile
cek ve gerekli teşkilât kurulacaktır. 

Madde — V. 
Akıd Taraflar, aralarında zuhur edebilecek 

her ihtilâfı, Birleşmiş Milletler Andlaşmasmda 
tesbit edilmiş bulunan muslihane yollarla ve an
layış ve dostluk ruhu içinde halletmeyi; ve bir
birlerinin dahilî işlerine her hangi bir şekilde 
müdahaleden tevakki eylemeyi taahhüt ederler. 

Madde — VI. . 
Akıd Taraflar, içlerinden birinin aleyhine 

müteveccih veya menafiini haleldar edebilecek 
mahiyette Olan bir ittifak akdinden veya bir 
harekete katılmaktan kaçınacaklardır. 

Madde — VH. I 
Âkıd Taraflardan her biri, kendisi ile 

üçüncü bir devlet veya diğer devletler arasın
da elyevm mer'i bulunan milletlerarası taah
hütlerin hiç birinin işbu Andlaşma hükümleri 
ile tenakuz halinde bulunmadığını beyan eder; 
diğer taraftan, ileride, işbu Andlaşmaya mu
halif olabilecek herhangi bir milletlerarası ta- I 
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ahhüde girişmemek mükellefiyetini de deruhde 
ederler. 

Madde — Vm. 
İşbu Andlaşma, Türkiye ve Yunanistan'ın 

4 Nisan 1949 tarihli Kuzey Atlantik Paktından 
mütevellit hak ve vecibelerine, her ne şekilde 
olursa olsun, tesir etmez ve edecek şekilde tef
sir olunamaz. 

Madde — IX. 
işbu Andlaşmanın meriyete girişini müta-

akıp, bütün Âkıd Taraflarca Andlaşmanın ga
yelerinin tahakkuku için iştiraklerini faideli 
addedilecek her devlet, üç Âkıd devletle aynı 
şartlar tahtında ve aynı hakları haiz olmak 
üzere, işbu Andlaşmaya iltihak edebilecektir. 

İltihak eden her devlet, iltihakname tevdii 
suretiyle Andlaşmanın Taraflarından biri ola
caktır. 

Madde — X. 
Fransızca metni muteber olacak olan işbu 

Andlaşma, Âkıdlerin her biri tarafından tasdik 
edilecek ve tasdiknameler Yoguslavya Federa
tif Halk Cumhuriyeti Dışişleri Vekâletince 
tevdi olunacak ve en son tasdiknamenin tevdi 
edildiği tarihte meriyete girecektir. 

işbu Andlaşmanın meriyete girmesini mü-
taakıp geçecek beş senenin sonunda, Âkıd Ta
raflardan her biri, diğer Âkıd Taraflar Hükü
metlerine göndereceği bir deklârasyon ile, bir 
yıl önceden ihbar suretiyle, bu Andlaşmaya 
Taraf olmaktan çıkabilecektir. 

Yukardaki hükümleri tasdikan, isimleri ge
çen yetkili murahhaslar işbu Andlaşmayı imza 
etmişlerdir. 

Ankara'da yirmi sekiz Şubat bin dokuz yüz 
elli üç tarihinde üç nüsha olarak tanzim kılın
mış ve Âkıd Taraflara birer nüsha verilmiştir. 

Arkadaşlar, andlaşmanın metni bundan iba
rettir ; bunun dışında, demin de arzettiğim gibi, 
bâzı kötü niyetlilerin, gafillerin inandırmak 
istedikleri her hangi gizli bir maddeyi ihtiva 
edemez. Çünkü, yine demin arzettiğim gibi, 
bizim Ana Teşkilât Kanunumuz, her türlü gizli 
anlaşmaları reddeder ve asla tasvip etmez. 
Esasen gizli andlaşmalar tarikiyle dünya siya
setini idare etmek çok zararlı ve hattâ, bunu 
yapmakta fayda görenler için dahi, istikbalde 
daima zararlar tevlit edebilecek bir usuldür. 
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Vaktiyle her hangi düşünce veya sebeplerle 

bu usule tevessül etmiş olan birtakım milletle
rin dahi, bugün bunun zararını idrak ederek, 
bundan kurtulmak istediklerini sarahatle gör
mektesiniz. 

Sevgili arkadaşlarım; evvelce de arzettiğim 
gibi, Türk Milletinin kendi millî ve hayati men
faatleri, kendi varlığına ait meseleleri, yani 
bilhassa dış siyaset meseleleri üzerindeki gö
rüş ve anlayışı; partilerin hükümetlerin veya 
fertlerin anlayışına değil, doğrudan doğruya 
Türk Milletinin umumi kavrayış, umumi anla
yış ve umumi iradesine bağlı bir meseledir. 

Bizim dış siyasetimizde (iftiharla, şükranla, 
minnetle söyliyebiliriz) her gün tezahür eden 
başarılarımız ve dış siyaset, dünya siyaseti sa
hasında Hükümetimizin, milletimizin kazandı
ğı itibar; - evf elce de ve daima arzettiğim gibi -
bu meselenin bir millî siyaset oluşu ve mille
tin iradesine dayanışı ve onu temsil eden mu
halif, muvafık partilerin bu nokta üzerinde tam 
bir tesanüt ve tam bir anlayış halinde bulunma
larından ileri gelmektedir. (Bravo sesleri). 

Memleketimizin bir taraftan demokratik 
inkişafı, diğer taraftan iktisadi sahada göster
diği büyük terakki ve her keşi böyle hayrete, 
dostları ise takdire sevkeden büyük inkişaf ve 
Türk milletine karşı bütün dünya milletlerinin 
gösterdikleri itimat sevgi ve hürmet dahi dış 
siyasetimizin muvaffakiyetle yürütülmesi üze
rinde elbette birinci derecede âmil olmuştur ve 
olanaktır. Biz bu millî birliği gösterdikçe, sizin 
Hariciye Vekiliniz, Hükümetiniz bu dış siyaset 
meselelerinde, muvafık muhalif bütün partilerin 
itimadına mazhar oldukça bu muvaffakiyet
lerimizin gittikç'e daha hızlı bir şekilde inkişaf 
edebileceği muhakkaktır. Bunu şimdiden hu
zurunuzda arz ve temin edebilmekle bahtiya
rım arkadaşlar. (Sürekli alkışlar). 

Tamamiyle milletin mümessili olan sizlerin 
yüks'ek iradenizden ve direktiflerinizden emir 
alan ve ona harfi harfine riayet eden Hüküme
tinizin, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan son
ra da o. direktif leriniz dairesinde ve aynı yolda 
muvaffakiyetle yürüyeceğinden »emin olabilir
siniz. 

Hepinizi hürmetle ve şükranla selâmlarım. 
(Sürekli alkışlar) 

REÎS — Söz Başvekilindir. 
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I (Başvekil Adnan Menderes sürekli alkışlar 

arasında kürsüye geldi) 

Çok muhterem arkadaşlarım, 
Uzun bütçe müzakereleri bugün sona ermiş 

bulunuyor. Bu uzun müzakereler esnasında Bü
yük Millet Meclisi Türk Milletine has Millî tesa-
nüdü tam olarak aksettiren bir manzara arz-
eylemiştir. 

I Gerek kendi grııpumuza gerek diğer grupa 
mensup arkadaşlarımız, gerek bizi tenkid veya 
bizi takdir]eriyle taltif eyliyen arkadaşlarımız, 
kürsüye fikir hamuleleri ile geldiler. Teşri ve 
icra hayatımızda bunların mesut neticelerinin 
görüleceğinde şüphe yoktur. Bizi tenkid eden
leri de, icraatımızı tasvip edenler kadar şük
ranla karşılamaktayız. Arkadaşlarımız, bize 
birçok şeyler öğrettiler. Ama şüphe etmiyorum-
ki, onlar da, bir senelik Hükümet icraatiyle ve 
önümüzdeki sene yapılacak işleri de toptan göz
den geçirmek imkânını buldular. Esasen bil
dikleri işlerimiz hakkında bu suretle bir defa da
ha toplu bir görüşe sahip oldukları için ümit 
ediyorum ki, daha da gönül ferahlığına kavuş
muş bulunuyorlar. Gerek Mecliste hâkim olan 
manzara, gerek bizden veya muhalefetten olan 
arkadaşlarımızın tenkidlerindeki galip vasfın 
kötü görmekten ziyade beğenmek olması, bu 
hakikati açık olarak göstermektedir. 

Filhakika, geçen seneden bu seneye, her ba
kımdan mühim mesafe ve merhaleler katetmiş 
bulunmaktayız. Malî ve iktisadi durumumuz, 
epey zamandır sarfedilegelmekte olan gayret ve 
emeklerin artık ilk semere ve neticelerini ver
meye başlamasiyle hepimizi sevindirecek bir 
istikamette inkişaf etmektedir. Ordumuzun kuv

vetlenmesi nispetinde dış emniyetimiz de kuvvet
lenmekte ve dış politikamız ise, hepimize iti
mat telkin edecek bir inkişaf göstermektedir. 
Dünya sulh ve emniyetine de bu suretle geniş 
ölçüde hizmet etmekte olduğumuza kaniiz. Şim
di, eğer müsaade ederseniz, sırasiyle iç durumu
muz ve iç emniyetimiz, sonra iktisadi ve malî 
meselelerimiz, son olarak da dış emniyetimiz ve 
milletlerarası münasebetlerimiz üzerinde kısaca 
maruzatta bulunacağım. 

Biraz evvel söylediğim gibi, Yüksek Meslisi-
nizin gösterdiği tesanüt ve vatanperverlik man
zarası, bütün kalblere itimat hisleri telkin etmiş 

I ve memleketi büyük bir ferahlığa kavuşturmuş-
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tur. Sert ve acı münakaşaların, her ne -pahasına I 
olursa olsun birbirimizi karşılıklı kötüleme 
gayretlerinin Devleti her şeyin üstünde tutan, 
bu millî birliğine en büyük değeri atfeden Türk 
Milletinin ruhuna ve isteklerine asla tevafuk et
mediği bu münasebetle bir kere daha anlaşılmış 
bulunuyor. Sert ve şiddetli konuşmaların birbi
rimizi karşılıklı itham etmenin, ve nihayet dille 
yapılan bu kavgaların hararet ve şiddet derece
si arta arta, günün birinde ve umulmıyan bir 
yerde, elîm hâdiselerin birdenbire vukua gelme
sine sebep olabileceğini, büyük tecrübelere sa
hip Türk milleti, derin bir sezişle anlamıştır. Bu 
sebepten dolayıdır ki, bu kavgaların devamını 
hiç de iyi karşılamıyordu. Onun için, bugün 
memleketin kavuştuğu huzur ve sükûnu bahti
yarlıkla görmekte ve bundan büyük sevinç duy
maktadır. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Bütçe müzakereleri esnasında tenkidler yapıl

madı değil. Bilâkis çok güzel ve pek yerinde ten
kidler yapıldı. Bunları hürmetle karşıladık. Ten-
kid etmek, mutlaka şu iş kötüdür demek değildir. 
Tenkid, ele alman mevzu ne ise, onun hakiki 
mahiyetini ortaya koymak için sarf edilen bir gay
rettir. Eğer ele alman iş veya mevzu iyi ve müs
pet ise, onun iyi ve müspet olduğunu söylemek, 
yani hakikati ortaya koymak gayreti tenkidin 
ve araştırıcı ve yapıcı vasfının esasını teşkil eder. 

Şimdi, müsaadenizle, parlâmentoda gurupu 
olan partilerden birinin daha bütçe müzakerele
rinin ilk gününde Mecliste mevcut bulunmadığı
na işaret etmek isterim. Bütçenin heyeti umumi-
yesi konuşulurken birtakım umumi ve mesnetsiz 
sözlerle delilsiz iddiaları ortaya attıktan sonra, 
asıl 'işlerin ve rakamların görüşüleceği, binaen
aleyh ö mütalâaların değerlendirilip delillerinin 
umumi efkâra gösterileceği sıra gelince, âdeta 
Meclisi terkeder gibi namevcut olmak, elbette 
umumi efkânmızca ciddî bir hareket olarak te
lâkki olunamazdı. Bu sözlerim, müsaadenizle yal
nız onlara değil, şüphe yok ki umumi tenkidler 
yaptıktan sonra asıl deliller ve rakamları kürsü
de konuşacak yerde sükûtu tercih eden arkadaş
larımıza da racidir. 

Halk Partisinin ve halk Partili arkadaşları
mızın bütçe münasebetiyle yaptıkları tenkidlere 
ve konuşmalara gelince, heyeti umumiyesi itiba
riyle bunları, gerek iktidarımız, gerek memleket | 
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namına büyük bir memnunlukla karşılamak ica# 
eder. Bu konuşmaların . yapıcı karakterlerinin 
galip olduğunda şüphe yoktur. Memlekette akıp 
durulmuş temkinli bir parti olarak, Halk Parti
sinin bugün artık muhalefet vazifesine hakkıyla 
sahip çıkmış bulunduğunu memnunlukla görmek
teyiz. Siyasi hayatımızın çok değerli ve tamam
layıcı bir unsuru olan tfu parti, kurmaya çalış
tığımız J demokratik hayatın nasıl kıymetli bir 
unsuru olduğunun delillerini vermeye başlamış
tır. Denilebilir ki eğer böyle bir parti mevcut 
olmasa idi, demokratik esasları gereği gibi tat
bik etmek ve onları inkişaf ettirmek için, millet
çe böyle bir teşekküle vücut vermek yolunda 
elden gelen gayretin sarfedilmesi lâzımgelırdi. 
Kaldı ki, kurulan partiler kolay kolay inkişaf 
edememektedir. Hele millî hayatta faydalı ola
bilecek vasıflara sahip olabilmek her hangi bir 
siyasi teşekkül için kolay bir mazhariyet olamı
yor. 

Arkadaşlar; 
Aramızdan ayrılarak yeni kurulmuş olan Köy

lü ve Çiftçi Partisinin çok mahdut gurupu, büt
çe müzakerelerinde bu partiyi, kemiyet varlıkla-
riyle mütenasip olmıyacak bir üstünlükle temsil 
etmeye muvaffak olmuştur. Kendilerinin takdir-
kâr sözlerine olduğu kadar yapıcı tenkidlerine de 
teşekkür ederiz. Asıl teşekkürümüz ise, dini si
yaset aleti ve vasıtası olarak kullanmıyacaklanna 
dair yaptıkları tereddütsüz ve açık beyan içindir. 

Söz buraya gelmişken teessürle ifade ede
yim ki, bir parti bu mevzuda ya sükûtu ihtiyar 
etmekte, yahut da uzun ifadelerin iphamı için
de sarih bir beyan ve taahhütten kaçınır gibi 
bir manzara göstermektedir. 

Sevgili arkadaşlarım, 
Memleketimiz, ümmet devrinden çıkalı ve 

millî ve lâyik bir hayata kavuşalı çok olmamış
tır. Hiç şüphe yok ki, bugüne kadar kaydettiği
miz terakkiler, hayranlık uyandıracak dere
celerdedir. Bu da Türk milletinin olgunluğu
nun bir eseridir. Şurasını da kaydedeyim ki, bu 
uğurda, çok uzun seneler, memleketimizde büyük 
gayretler ve emekler harcanmış ve bu yüzden 
ehemmiyetli kayıplara uğranmıştır. Şimdi biz, 
bu noktalara kadar gelmiş iken bu mesut inki
şafları tahkim etmek yani muhkem ve katî ne
ticeler haline getirmek imkânını tahakkuk et-
tirmezsek, bugüne kadar sarfedilmiş olan emek 
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ve fedakârlıkları heder etmiş ve bu. yüzden uğ- j 
radığımız tehlike ve kayıpları faydasız ve neti
cesiz bırakmış oluruz. -

Aziz arkadaşlarım, 
Müsaadenizle, iktidarda olmakla muhalefette 

bulunmanın yaratması muhtemel olan rüyet za
viyesi farklarını ortadan kaldırarak, diğer bir 
tâbir ile memleketi yüksek menfaatlerinin icap 
ettirdiği hasbilik, irtifa ve seviyesine erişerek, 
bir vicdan muhasebesi mahiyetinde olarak mese
leyi ele alalım : 

Demokrasi, mutlak ve hudutsuz hürriyet de
mek değildir. Demokrasinin zıttı olan rejimlerde 
nizam meselesi basittir, çünkü sadece bir zor ve 
kuvvet tatbiki mahiyetini arzeder. Halbuki de
mokratik rejimde hürriyetlerimizi mahfuz bu
lundurmak esastır. Diğer taraftan nizam zaru
reti de meydandadır. Nizam ise, hürriyetlerin 
mahfuz bulundurulması maksadiyle dahi olsa, 
nihayet bizzat hürriyeti tahdit mahiyeti arzeder. 
Nizamın temini maksadiyle vaz'edilen hudutları, 
her memleketin bünyesine ve içinde yaşadığı şart
lara, hattâ dünya içinde işgal ettiği coğrafi 
mevkie göre değişir. Nitekim, hürriyetler rejimi
ni bütün hasret ve iştiyakımızla tesis etmek uğ
runda elimizden gelen bütün gayretleri harcar
ken, biz, memleketimize müteveccih maksat ve 
emellerin bir ajanı haline gelmiş olan komüniz
mi, hem bu bakımdan hem de yine bizzat hürri
yetleri ifna etmek, hürriyetini tanımamak pren
sibine uyarak kanun dışı bırakmışızdır. Bu 
coğrafya parçasında oturan ve her şeyden evvel 
kendisini dış tehlikelere karşı muhafaza mecbu
riyetini hisseden bir millet için, fikir hürriyeti 
prensibi ile kendilerini maskelemek îstiyenler 
karşısında tek zaruri tedbir ancak bu olabilir. 

Şimdi tekrar lâyiklik mevzuuna ve dini siya
sete alet etmek bahsine avdet ediyorum. Bir de
fa, niçin lâyikiz? Evvelâ, fikir ve vicdan hürri
yeti prensibini kabul ettiğimiz için lâyikiz. Son
ra da, yukarda arzettiğim gibi, ümmet hayatın
dan yeni çıkmış ve taassup hislerinin kötü mak
satlarla tahriki yolundan türlü tehlikelere mâ
ruz bırakılmış bir memleket olduğumuzu da 
unutmamaktayız, nihayet her vatandaşın Tanrı 
ile olan münasebetlerini istediği gibi tanzim et
mekte tam hür vicdan hürriyeti içinde bulundu
ğunu katî olarak bilmekteyiz. Dinî ve vicdani 
kanaatler bir baskı altında değildir ki, siyasi | 
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partiler bu baskıyı kaldırmak için mücadele 
etmek lüzumunu hissedip bunu pprogramları
na alsınlar. O halde, şayet bu gibi partiler 
veya gruplar var ise, bunların tuttuğu yol, 
dini ele almak suretiyle baskı tesis etmek ve 
demagojik bir Mücadele silâhı elde etmiş ol
mak her şeyden başka bir mâna ifade etmez. 

Partiler, dini siyasete karıştırmamak, onun 
muhteremliğini ve kutsiyetini bütün mâna ve 
şümuliyle mahfuz bulundurmak taahhüdünü 
açık olarak ifade ederlerken, bu partilerin 
elinde olmıyan veya kendileri tarafından kul
lanılmak istenilmiyen bir silâhı gayrimeşru bir 
şekilde kullanmak bizzat dinin de kabul etmi-
yeceği bir siyasi mücadele tarzını ihtiyar et
mek, doğru yoldan ve memleket menfaatlerinin 
gösterdiği istikametten ayrılmak demek olur. 

Komünizmi niçin mahkûm etmiş isek, aynı 
sebepten dolayı bu yol ve istikamete sapmiş 
olanları da bu tehlikeli hareketlerinde serbest 
bırakmamak zarureti bir gün gelip çatabilir. 
Binaenaleyh, taassup ve gerilik tahriklerinin 
yarattığı tehlikelere bunca zamanlar mâruz 
kalmış ve bu yüzden çok ıstırap çekmiş olan 
bir memleketin, dinin kutsiyetini hiçe sayarak 
onu âdi bir politika silâhı olarak kullanmak 
istiyenlere karşı takip edebileceği tek mâkul 
yol, ancak bu olabilir, 

Memlekette irtica (tehlikesi olmadığım ileri 
sürmek, irticai yaratmak teşebbüs ve gayret
lerinin serbest bırakılması için delil ve sebep 
ıteşkil etmez. Binaenaleyh partileri bu bahiste 
sarih olmaya tekrar davet etmek, umumi ef
kârın şiddetle talep ettiği bir hareket olur. 
Bunu ben, edası zaruri bir vazife olmak üze
re tekrar arzetmek ve ortaya kovmak mecburi
yetindeyim. 

Bu bahse son verirken diyebilirim ki iç re
jimimizde demokratik esasların hâkim olması 
hususunda milletçe mutabakat halindeyiz. 

Aynı zamanda partilerarası münasebetlerin 
millî tesanüt esaslarını hırpalamayacak bir va
diye girmiş olmasından dolayı da yine millet
çe sevinmekteyiz. Yukarda kaydettiğim veya 
ona benzer ehemmiyetsiz istisnalar, memleke
tin bu ferah verici manzarasını, bir endişenin 
gölgesi altında bulunduramaz. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Bu vatanın evlâdı olmak gururunu hep be-
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raberve büyük bir heyecanla idrak etmekte, 
millî benlik ve tesanüdümüzü kuvvetle hissey-

• lemekteyiz. Büyük Meclis de, bilhassa son za
manlarda, bu asil ve güzel duyguların teza
hürlerine sahne teşkil etmiş bulunuyor. Bütün 
vatandaşlarımıza ferahlık veren bu halin esas 
kaynağının, millet olarak kalplerimizde mek
nuz asil duygular olduğunda şüphe yoktur. 
Bunun yanında, topluluk hayatjinıda her sahada 
idlerimizin iyi gittiğini, milleti olarak fier yer
de ve Mecliste müşahede etmemizin tesiri de 
çok ehemmiyetlidir, 

iç huzur ve emniyet mevzuunda böylece 
maruzatta bulunduktan sonra, şimdi malî ve 
iktisadi meselelerimize dair birkaç söz söyle
meme müsaadenizi rica ederim : 

İMilletin iradesini temsil eden en yüksek 
murakabe uzvu olarak, bütçe müzakereleri 
münasebetiyle bir yıllık Hükümet icraatının 
muhasebesini yaptınız. Hattâ, tetkik ve tenkid-
lerinizi iktidar olarak vazifeye başladığımız 
güne kadar geriye doğru da teşmil etmiş bulu
nuyorsunuz. Bu mesai, komisyonlarda ve Mec
liste üç'ay devam etmiştir. Böyle dikkatli bir 
muhasebe neticesinde topluluk hayatımızın 
milletçe istenildiği yolda sevk ve idare edil
mekte olduğuna umumiyetle fyanaat getirmiş 
bulunuyorsunuz zannederim. 

Bugün ekseriyetle tasvibinize mazhar olan 
1953 Bütçesine gelince, bu bütçenin geçen se
nelere nazaran âmme hizmetlerinin daha da-
vüsat ve kifayetle görülmesine1 ve yine geç.niş 
senelere nazaran daha geniş ve yapıcı çalışma-
Jara imkân vermekte bulunduğuna şüphe yok
tur. Çünkü burada ayrı ayrı yapılı olan hizmet
ler, işler ve teşebbüsler ve bunların karşısında 
yer almış bulunan rakamlar, ret ve inkârı kabil 
olmıyacak şekilde bu hakikati ortaya koymak
tadır. O kadar ki - muhterem muhalefet bana 
müsaade ederse şunu söylemek ı isterim - şayet 
muhalefet olarak aleyhte rey kullanmak bir âdet 
olması îdi, muhalefet saflarında! yer almış bir
çok insaflı arkadaşlarımızın bütçeye lehte rey 
vereceklerinden emindim. Çünkü tenkid ve tak
dirleri üzerinde yapılacak cemi ve tarh ameliye
sinin hâsılası lehimizde olmuştur.; 

Diğer taraftan bugünkü ahval ve şerait dâ
hilinde nasıl bir bütçe yapılması lâzımgeldiği 

.kendilerinden sorulmuş olsaydı, [ umumi hatları 
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I itibariyle tasvibinize mazhar bulunan bu büt

çeden daha iyisini yapıp ortaya koymanın güç
lüğü kolayca takdir olunabilirdi. 

Sevgili arkadaşlarım; 
1953 yılı Bütçesi, âmme hizmetlerinin ifası 

bakımından girişilecek yeni yeni iktisadi teşeb
büslerin genişliği bakımından, evvelkilerle kıyas 
kabul etmiyecek bir merhaleye gelmiş bulunu
yor. Geçen yıla nazaran dört yüz milyon lira 
tutarından fazla tahsisatla Devlet faaliyetlerini 
tevsi ve takviye imkânı elde edilmiştir. Bu yılki 

r bütçemizde memleketin iktisadi kalkınma ve 
imar faaliyetleri mevzularını, geçen yılın 400 
küsur milyon lirasına mukabil bu sene 670 kü
sur milyon liralık envestisman yani sermaye 
yatırımları ayrılmış bulunuyor. îstidrat ola
rak şunu arzedeyim ki, iktidarımızın üç senesi 
içinde birbuçuk milyon gibi, büyük bir rakamla 
başlanan envestisman geriye doğru gittiğimiz 
zaman topyekûn on senelik envestisman mikta
rını çok aşmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
1953 senesinde yapacağımız işler bütçemiz

de yer alanlardan da ibaret kalmıyacaktır. Bu 
memleketin asırlık ihmallerini süratle telâfi 
etmek, senelerin çalışmalarını bir sene içine sı-

I kıstırmak ve bu yoldan bu topraklar üzerinde 
evvelâ beka ve mevcudiyetimizin teminatını eide 
etmek, sonra da milletçe bu topraklar üze
rinde müreffeh ve mesut bir hayat sürebilmek 
çarelerini tahakkuk ettirmek mecburiyetindeyiz. 
Bu itibarla bugünkü ihtiyaçlarımızla beraber, 
gelecek yakın senelerde karşılaşacağımız ihti
yaçları da, şimdiden düşünüp tedbirlerini almak 
lüzumu aşikârdır. Çünkü, gelecek senelerin ih
tiyâçlarını bugünden ele almıyacak olursak, sür
atli bir seyir takip etmeye başlıyan iktisadi in
kişafımızı sekteye ve sarsıntıya uğratmak mu
kadder olur. Yani zira ve sınai inkişafımızın 
artan bir hızla devamını teminat altına alabil
mek için, bugünden birtakım tedbirlere ihtiya
cımız vardır. Münakale sistemimizi, limanları
mızı, bankacılığımızı süratle ilerletmek gayret-

1 lerinin yanında, ayrıca bu memlekette en'arji 
meselesini halletmek ve bu yoldan sanayiimizin 
inkişafına bir baskı teşkil eden unsuru ve| yarın 
bu inkişafa katî bir mâni olarak karşımıza çıka
cak engeli orsadan kaldımrayı şimdiden düşün-

J mek mecburiyetindeyiz. Enerji meselesinin ya-
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nmda da, sınai kalkınmamıza ve imar çalışma- f 
larımıza mesnet olacak, bunların imkânlarını 
bize verecek iktisadi teşebbüsleri de bugünden 
derpiş etmek zarureti karşısında bulunuyoruz. 
Ben şimdi bunları bir kere daha ve kısaca söy-
liyeyim ve adlandırayım : 

Muhterem arkadaşlar, 
Şimdiye adar memlekette istihsal olunan 

elektrik enerjisi 900 milyon kilovat saat mikta-
rmdadır. Küçük kasabalarımızdan, hattâ bâzı 
köylerimizden tutunuz da İstanbul, izmir ve An
kara gibi büyük şehirlerimizin tenviri maksa-
diyle kurulmuş enerji santralleri de bu miktarın 
içine dâhildir. Bunlar arasında iktidarımız za
manında tahakkuk ettirilmiş olanlar da vardır 
ve bunun ancak yüzde dördü sudan, yüzde dok
san altısı ise kömür veya akar yakıttan istihsal 
edilmektedir. Son iki sene zarfında inşa ve tesi
sine başladığımız barajlarla yüzde yüzü sudan 
istihsal edilmek üz'ere bir milyar kilovat saat I 
takatte elektrik istihsali imkânı önümüzdeki 
seneler içinde tahakkuk etmiş olacaktır. 

Ancak bu inşa edilmekte olan tesisler işlet
meye açıldığı takdirde dahi, elektrik istihsali
miz, memleketin süratle artan ihtiyaçları karşı
sında asla kâfi gelmiyecektir. Bu itibarla üç 
dört s'ene sonraki ihtiyacı yine bugünden dü
şünmek medburiyetindeyiz. Onun içindir ki, bu- I 
gün üzerinde işlenen on ikiden başka olarak I 
elimizde projeleri ikmal edilmiş yeni dört bü
yük baraj ve hidro - 'elektrik santrali ile biri 
yine Çatalağzmda diğeri de Soma'da olmak 
üzere iki termik elektrik santrali daha inşa için 
hazırlıklar yapmaktayız. Yapalağımız büyük 
hidro - elektrik santralleri, Gediz N'ehri üzerin
de Adala, Yeşilırmak'ta Almuz, Kızılırmak'ta 
Köprüköy, Kayseri civarında Sındır ve muh
temelen Akçay barajlarıdır. Yalnız bu hidro -
elektrik santrallerinin maliyetleri 350 milyonu 
geçecektir. 

Arkadaşlar, 
Sınai kalkınmamızın hızını devam ettirmeye 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikamız kâfi gel
memektedir. Bir demir ve çelik fabrikası daha 
kurmak zorundayız. Ancak o zamandır ki bu 
ana sanayiin geniş kaynağına dayanmak sure
tiyle, millî müdafaa sanayiimiz de dâhil olmak 
üzere sanayiimiz ve dolayısiyle iktisadi hayatı
mız süratli bir inkişafa mazhar olabilir. | 
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Diğer taraftan yolları ile, limanları ile türlü 

sanayi tesisleri ile, barajları ile en küçük kö
yünden en büyük şehrine kadar hummalı bir 
inşa faaliyeti içinde bulunan memleketimizin 
çimentoya, tuğla ve kiremide olan ihtiyacı mey
dandadır. Üç dört sene sonra çimento ihtiya
cımızın 4 milyon tona varacağı ihtiyatlı bir he-
•sap neticesi olarak ifade edilebilir. Halbuki 
bu sene sonunda yıllık istihsalimiz ancak sekiz 
dokuz yüz bin tona ulaşabilecektir. 

1950 senesindeki yıllık çimento istihsali ye
kûnunun 350 bin ton civarında bulunduğunu 
bu vesile ile hatırlatmak yerinde olur. Çimen
to sanayiinin bütün memleket sathına yaymak 
ve süratle en uzak hudut bölgelerimize kadar 
ıbir çok yerlerde yeni yeni çimento fabrikaları 
kurmak mecburiyetindeyiz. 1953 yılı içinde hiç 
değilse sekiz on çimento fabrikasının kurulması 
teşebbüsünü tahakkuk ettirmeye çalışacağız. 

Yine, büyük iktisadi kalkınma ve baştan 
başa imar faaliyeti içinde bulunan memleketi
mizin tuğla ve kiremit fabrikalarına olan çok 
geniş ihtiyacını da göz önüne getiriniz. Büyük 
bir ekseriyeti kerpiçten, sazdan ve çalıdan ya
pılmış olan köylerimizin ve hattâ birçok kasa
balarımızın yeniden inşası gayretlerinin azame
tini bir hatırlayınız. Binaenaleyh 1953 yılı 
içinde enerji meselesi, yani hidro - elektrik ve 
termik elektrik santralleri mevzuu ile çimento, 
kiremit ve tuğla fabrikaları kurmak mevzuu, 
hükümetimizin içtimai ve iktisadî kalkınma yo
lunda başlıca vazifesini teşkil edecektir. Bu 
aynı zamanda köylerimizin yeniden inşası ve 
elektriklenmesi dâvasının da halline doğru e*n 
mühim adım olacaktır. Mesken inşası için kre
di kolaylıklarının köylere kadar ve süratle 
teşmili çarelerini düşünmekte olduğumuzu bu 
arada istidraden arzetmiş olayım. 

Sevgili arkadaşlarım, 
Bütün bunlar bildiğiniz gibi, bütçe içinde 

yer almış mevzular değildir, iç imkânlarımızı 
harekete getirmek, halkımızın teşebbüs ve ser
maye yatırımı imkânlarını müspet sahaya inti
kal ettirmek ve dış krediden de kabil olan her 
şekilde istifade etmek suretiyle bunları kısa 
bir zamanda tahakkuk ettirmeye başlıyacağı-
mızdan emin bulunmaktayız. 

Yine sanayide memleketimizin kaydettiği 
kalkınma bakımından, 1950 ye kadar mevcut 

— 1382 — 
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4 şeker fabrikasının yanında, 8 - 9 yeni fabri
kanın kurulmakta olduğunu söyliyebilirim. 
Bunlardan başka, çok mühim olan diğer bir 
nokta da, kimyevi gübre sanayiinin de kurul
makta bulunmasıdır. 

Ziraat aletleri ve hattâ bir traktör fabrika
sının kurulması hususunda da ciddi olarak 
meşgul bulunmaktayız. Hususi teşebbüsün her 
sahada sanayi ve madenciliğimizi, münakale 
ekonomimizi, kredi meselelerimizi hal yolunda 
görülen hummalı gayretleri, her türlü takdirin 
fevkmdadır. 

Sevgili arkadaşlarım, 
Dış vaziyetten bahsedeceğimi arzetmiştim. 

Benden evvel, muhterem arkadaşım Dışişleri 
Vekilimiz sizleri tenvir etmiş bulunuyor. Ben 
sadece yeni bütçe yılma bugün imzalanmış bu
lunan Türk - Yunan - Yoguslav dostluk ve iş 
birliği paktının çok beşaretli ve hayırlı bir ba
şarı olduğunu kaydetmekle iktifa edeceğim. 

Memleketimizin her sahada içten kalkın
makta ve kuvvet bulmakta olmasının dış poli
tikamızın başarıları üzerindeki büyük tesirini 
de ayrıca kaydetmek yerinde olur. (Alkışlar^ 

i. — Sinob MiUetveküi Muhtar Acar'ın, İs
tanbul Belediyesi imar işlerinde mevzuata ay
kırı olarak yapılan muamelelerin nasıl tatbik 
edildiğine ve müsebbipleri hakkında şimdiye 
kadar ne mu&mele yapıdığına dair sorusuna Ba
yındırlık Veküi Kemal Zeytinoğlu'nun yazılı 
cevabı (6/915) 

20 . X n . 1953 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

istanbul Belediyesi îmar işlerinde aşağıdaki 
gayrikanunî ve gayrinizami muameleler cere
yan ettiği ve bilfiil tatbik de edilmiş olduğu 
istihbar edilmiştir. 

Bunlardan: 
1. Fındıklı'da Kazancı Yokuşunda 1/500 

tasdikli imar plânına göre yeşil sahaya isabet 
eden ve beş senelik programa ithal olunan yer-

Arkadaşlarım, 
Bütçe müzakereleri sonunda hükümet itimat 

reyi vermiş olmanızdan dolayı arkadaşlarım .ve 
şahsım namına hepinize candan teşekkürlerimi 
arzederim. (Alkışlar) Her an bu itimadınıza 
lâyık olmaya çalışacağız. Elimize tevdi buyur
duğunuz bütçeyi murakabeniz altında ve arzu 
ve temayüllerinize en uygun şekilde tatbikma çalı
şacağız. Velhasıl yüksek heyetinize lâyık bir 
hükümet olmak yolunda hiç bir gayretten çe-
kinmiyeceğiz. Hepinize tekrar tekrar ve ayrı 
ayrı şükranlarımızı ve saygılarımızı arzeyle-
rim. (Sürekli ve şiddetli alkışlar) 

REÎS — Yarından başlamak üzere bir ara
lık vermeyi ve Mart ayının 23 ncü Pazartesi 
günü saat on beşte toplanmayı yüksek reyinize 
arzedeceğim. 

Gelecek Birleşim için 23 Mart Pazartesi gü
nü saat on beşte toplanılmasını kabul buyu
ranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23 Mart Pazartesi günü saat on beşte top
lanmak üzere Oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,20 

lere ve bunlar meyanmda 1 ve 2 sayılı parsel
lerle ada 733, 1 sayılı parsele inşaata nasıl izin 
verilmiştir. 

. 2. Ayaspaşa, 1/500 tatbikat plânı beş se
nelik programa alındığı halde, Mühendis Mek
tebi karşısındaki tasdikli meydanın ufaltılması 
ve Bağodaları sokağının mihveri değiştiril
mesi sureti ile, imar plânı yeniden elden geçi
rilmektedir. Bu neden icabetmiştir. 

3. Şehir Meclisince kabul edilip, Bakanlık
ça tasvip ve parafe edilen Şişli Kurtuluş imar 
plânı kısmı hiçe sayılarak, Feriköy fırın ve 
Rum Kilisesi sokakları arasında kalan saha Şe
hir Mellisince ve Bakanlıkça kabul edilen ayrık 
nizam esasına aykırı olarak bitişik nizam üze
rinden nasıl ifraz edilmiştir. 

4. Yeniçarşı caddesi 33 pafta, 321 ada, 
9 parsel sayılı yere ve yanındaki binaya arsalar 

• * < » » • • 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — YAZILI SORULAR 
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kısmen yola gittiğinden, talimatnamesinin 31 I 
nci* maddesine göre, iki kat tan fazla inşaata 
izin verilmesi mümkün değil, iken ve tmar 
Müdürlüğü evvelce buraya iki kattan fazlaya 
müsaade etmediği halde, bugün plânlarda hiç
bir değişiklik olmamasına rağmen 3 ve daha 
fazla kata nasıl izin verilmektedir? 

5. Bakırköy, 1/2000 mikyaslı imar plânı 
1950 de Şehir Meclisince kabul edilmiştir. Mez
kûr plânda bir yol daraltılmış ve (bir adanın 
içine bir şahsın ifrazını yapmak maksadı ile 
neye istinaden <bir yol ilâve edilmiştir? 

'6. Şehir Meclisince kabul edilen bir imar 
plânı mevcut iken (bu plânın esaslarını çiğniye-
rek Bakırköy'ünde muazzam !bir yağ fabrikası
nın inşasına nasıl izin verilmiştir? Aynı plânı 
nazarı itibara almadan, Şehir Meclisince kabul 
edilen ana hatlar hilâfına şek-er şirketinin ye- I 
rinin ifrazına nasıl müsaade edilmiştir? 

. 7. Gümüşsüyü Caddesinde; hastaneye giriş 
kapısı karşısındaki arsaya imar plânında 4 kat I 
ibaresi -mevcutken nasıl 6 kata izin verilmiştir? I 

8. İstanbul (Belediyesi imar Müdürlüğün- I 
ce, tanzim kılman Şişli meydanı imar plânına I 
göre burada yapılacak binaların Şişli Camii esas 
olmak üzere 4 katlı olması kaibul edilmiş iken, I 
Çiftkurt apartmanının mevcut dört katına iki I 
kat daha ilâvesine nasıl müsaade edilmiştir? I 
Bunu gerçekleştirmek için tekmil imar plânı I 
üzerinde tekrar tadilât yapılması neden icabet- I 
m iştir ? I 

9. Kasımpaşa'da Bahriye Caddesi (41 ilâ I 
57) numaralı Ibinalar arasındaki (binaya 3 kat I 
ve 'bir çatı katı izni verilmişken aynı yol üze- I 
rinde 68 numaralı binaya neden 2 kat izni ve- I 
rilmiştir ? I 

10. Beyoğlu'nda Dolapdere 'de ve Dolapde- I 
re Caddesi üzerinde Ottaş ve Austin servis is- I 
tasytonu ve garajı 'binası inşasına nasıl izin ve- I 
rilmişıtir? I 

11. Yine Dolapdere Caddesinde halen inşa I 
edilmekte olan Saray garajı karşısındaki gay- I 
risihhi yeşil sahaya 4 kat inşaata nasıl izin ve- I 
rilmiştir ? I 

12. Yine Beyoğlu Dolapdere Caddesi üze- I 
rindeki Çemen Sokağı 179 numaralı binaya yol I 
6 metre iken ve <bu Ihkıanm yanlarında hiçbir I 
bina yokken nasıl 4 kata izin verilmiştir? I 

13. Yine Beyoğlu'nda Dolapdere Caddesi I 
üzerinde Eşrefefendi Sokağı 185 numaralı GKi- J 
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lüstan apartmanı yanındaki binaya 'bu yer ye
şil sahaya isabet ettiği ve sokak dar olduğu ve 
sokaJk üzerinde 5 'katlı hiçbir bina bulunmadığı 
halde nasıl 5 kata izin verilmiştir? 

14. Beyoğlu «nda Mayer mağazası ve arka* 
smda Sular idaresinin işgal etmekte olduğu bi
nanın üstüne 2 kat ilâvesine neye nazaran izin 
verilmiştir ? 

15. Eminönü, Bahçekapı'da Türk Ticaret 
Bankası binasının yanında 8 kat inşaata nasıl 
izin verilmiştir? 

16. Türibe Piyerloti Caddesi 58 numaralı 
binanın durumunun Yapı Yollar Kanununa ay
kırı ve mahzurlu olduğu salahiyetli daire tara
fından 7 maddelik bir raporla testot edildiği 
halde daimî komisyon bu rapora göre mahzu
run bertaraf edilmesine karar vermesi lâzımge-
lirken, bu yolsuz inşatı mahzurlu görmemeleri 
neye müstenittir? 

17. Cihanıgir Türkgücü Sokağında evvelce 
3 katlı 'bina için izin verilmişken daha 2 kat ilâ
vesi hakkındaki 2 0 . V I . 1952 tarih ve 2222 nu
maralı müracaat Belediyece reddedildiği halde 
sonradan 11 . VI I I . 1952 tarihinde 4966 numara 
ile 2 kat ilâvesi ile kat adedinin 5 e çıkarılma
sına izin verilmiştir. Aynı iş için aynı makam 
tarafından ret ve izin verilmesi mucip sebebi 
nedir ? 

18. Bebek meydanı 1/500 lük imar plânı 
5 senelik programa dâhil olduğu (halde yola gi
den kısımlara ve genişlemesi icalbeden caddenin 
istimlâk edilecek yerlerine 2 - 3 katlı, hattâ 4 
katlı binalara neye müsteniden izin verilmiştir? 

19. Şişli - Kâğıthane Caddesi başlangıcında 
mevcut bitişik nizamdaki kısmın ilerisi 1/500 lük 
Şişli meydanı imar plânına göre ayrık nizam 
iken bitişik ve beş katlı binalara nasıl izin ve
rilmiştir? 

20. Fındıklı'da Güzel Sanatlar Akademisi
nin yanında deniz kenarında yapılan antrepo
nun yıkılmasına belediyece karar verildiği ve 
'bu karara karşı Danıştayca yapılan itiraz ve 
tasihihi karar talepleri reddedilmek suretiyle 
kesinleşmiş olmasına rağmen bu bina yıktırıl
mamak suretiyle mahkeme hükmünün yerine 
getirilmemesi sebebi nedir? 

21. Taksim'de Ahide karşısında Anglo - Ira-
nian'a ait bir benzin satış istasyonu vardır. 
Bu istasyonun benzin sayaçları tretuarm üzeri-
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ne konmuş ve bu suretle müruruubur güçleşti
rilmiş olduğundan belediyece verilen kaldırma 
kararı Danıştayca kesinleşmiş olmasına rağmen 
kararın infaz edilmemesi sebebi nedir? 

21 maddede sayılan mevzuata aykırı muamele
lerin nasıl tatbik edildiğinin mesul ve müseb
bipleri hakkında şimdiye kadar bir takibat ya
pılıp yapılmadığının Bayındırlık Bakanınca ya
zılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile rica 
ederim. 

Sinob Milletvekili 
Muhtar Acar 

T. C. 
Bayındırlık Vekâleti 27 . I I . 1953 

Yapı ve îmar İşi. Reisliği 
Şube : Ş. F . 

Dos. 32-1 
Sayı : 5602 

özü : Sinob Milletvekili 
Muhtar Acar'ın yazılı 
soru önergesi hakkında 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
25 . XI . 1952 gün ve Genel Kâtiplik Kanun

lar Müdürlüğü 6/915-4524/9999 sayılı yazıları 
karşlığıdır. » 

İstanbul Belediyesi imar işleri hakkında Si
nob Milletvekili Muhtar Acar tarafından veri
len yazılı soru önergesi cevabı ilişiktir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Bayındırlık Vekili 

K. Zeytinoğlu 

T. C. • * 
Bayındırlık Vekâleti 27 I I . 1953 
Yapı ve imar işleri Reisliği 

Sayı :56Ö1 

İstanbul Belediyesi îmar İşleri hakkında Si
nob Milletvekili Muhtar Acar tarafından verilen 
yazılı soru önergesine cevap : 

21 maddelik yazılı soru önergenizin 1, 4, 5, 
6, 7, 13, 14, 16 ve 20 nci soruları halen tetkik 
edilmekte olduğundan diğer sorular aşağıda ce
vaplandırılmıştır. 

Soru 2. — Ayaşpaşa, 1/500 latbikat plânı 
beş senelik programa alındığı halde, Mühendis 
Mektebi karşısındaki tasdikli meydanın ufaltıl
madı ve Bağodaları sokağının mihveri değiştiril-
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mesi suretiyle imar plânı yeniden elden geçiril
mektedir. Bu neden icap etmiştir? 

Cevap 2. — Ayaşpaşa Fındıklı 1/500 ölçekli 
imar plânının, kanun gereğince, talikini mülaa-
kıp bâzı itirazlar vâki olmuş, bu itirazlar nazarı 
itibara 'alınarak vaziyetin yeniden mahallinde in
celenmesi sonunda ise, tatbikat bakımından lü
zumlu teknik sebepler dolayısiyle bâzı kısımların 
tadilinin zaruri olduğu görülmüştür. Buna göre 
de yeni bir etüd hazırlanmıştır. 

Bu her zaman olabilecek bir vaziyettir. Her 
hangi bir imar plânının tatbikat sırasında görü
lecek lüzum üzerine, kanuni formalitesi ikmal 
edilmek şartiyle tadili, plânın tahakkuku bakı
mından lehte bir harekettir. 

Ancak bahis mevzuu değişikliğin henüz for
malitesi ikmal edilmemiş olduğundan, halen tas-

• dîkli plân meriyettedir. 
Soru 3. — Şehir meslisince kabul edilip, Ba

kanlıkça tasvip ve parafe edilen Şişli - Kurtuluş 
imar plânı kısmı hiçe sayılarak, Feriköy Fırın 
ve Rum Kilisesi sokakları arasında kalan saha 
şehir meclisince ve Bakanlıkça kabul edilen ay
rık nizam esasına aykırı olarak bitişik nizam üze
rinden nasıl ifraz edilmiştir? 

Cevap 3. — Plânlar ancak Vekâletimizin tas
diki ile tekemmül edeceğinden bu tasdik keyfiye
tinden evvelki safhalarda bulunan plânlar bir 
etüd mahiyetindedir. Bu itibarla Feriköy'de 
Fırın ve Rum Kilisesi sokakları arasında kalan 
sahayı ihtiva eden plânın kanuni bir kıymetti yok
tur. Binaenaleyh bu plâna aykırı bir vaziyet 
bahis konusu olamaz. 

Soru 8. — İstanbul Belediyesi imar Müdür
lüğünce tanzim kılman Şişli meydanı imar plâ
nına göre burada yapılacak binaların Şişli Camii 
esas olmak üzere 4 katlı olması kabul edilmiş iken, 
Çiftkurt apartmanının mevcut 4 katma iki kat 
daha ilâvesine nasıl müsaade edilmiştir. Bunu 
gerçekleştirmek için tekmil imar plânı üzerinde 
tekrar tadilât yapılması neden icap etmiştir? 

Cevap 8. — Şişli meydanının 1/500 ölçekli 
imar plânının tatbiki sırasında vâki müracaatlar 
üzerine, durumun yeniden etüd edilmesine lü
zum görülmüş ve bu etüd sonunda ise bu mev
kideki arsa kıymetleri nazarı itibara alınarak 
ilk plânda az katlı olan bâzı bloklarda kat sayı
sını artırmak suretiyle bâzı değişiklikler yapıl
masının doğru olacağı neticesine varılmıştır. 

Bunun üzerine gerekli kanuni formalitenin 
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ikmali suretiyle plân tadil edilmiştir. Bahis 
mevzuu Çiftkurt apartmanının da tasdikli son 
plândaki kat adedinde inşasına müsaade olun
muştur. 

Soru 9. — Kasımpaşa'da Bahriye Caddesi 
(41 ilâ 57) numaralı binalar arasındaki bina 
ya üç kat ve bir çatı katı izni verilmişken ay
nı yol üzerinde 68 numaralı binaya neden iki 
kat izni verilmiştir? 

Cevap 9. — Kasımpaşa'da Bahriye Caddesin
de, buranın imar plânı hazırlanırken 4 katlı bi
nalar düşünülmüştür. Ancak sonradan beledi
ye meslisince bu kısım, mevcut bir cami nazarı 
itibara alınarak, iki katlı inşaat mıntıkası şek
linde tadil edilmiştir. 

Bu itibarla ilk verilen ruhsatlarda, hazırla
nan plânda düşünülen şartlar mütalâa edilmiş 
fakat sonradan verilenlerde ise, tekemmül eden 
plân şartları nazarı itibara alınmıştır. 

Bu yüzden muhtelif zamanlarda alınan ruh
satlar arasında bahis konusu edilen kat farkı 
meydana gelmiştir. 

Soru 10. — Beyoğlu'nda, Dolapdere'de ve 
Dolapdere Caddesi üzerinde Ottaş ve Austin 
servis ve istasyonu ve garajı binasına inşasına 
nasıl izin verilmiştir?. 

Cevap 10. — Beyoğlu'nda Dolapdere Cadde
si üzerindeki Ottaş ve Austin servis istasyonları
nın inşasına, programa almmıyan yeşil saha
larda muayyen katta inşaat yapılmasını sağlı-
yan Yapı Talimatnamesi hükümlerine göre mü
saade olunmuştur. 

Soru 11. — Yine Dolapdere Caddesinde ha
len inşa edilmekte olan Saray Garajı karşısın
daki gayrisıhhi yeşil sahaya 4 kat inşaata na-
8İİ izin verilmiştir! 

Cevap 11. — Dolapdere'de Saray Garajı 
karşısındaki arsaya 4 kata müsaade edilmemiş
tir. Ancak yeşil sahaya raslıyan ve programa 
alınmamış bulunan bu kısımda talimatname hü
kümlerine göre inşaata müsaade verilmiş fakat 
arsa sahibinin bunun dışına çıkarak fazla kat 
yapmaya teşebbüs ettiğinin görülmesi üzerine 
takibata geçilmiştir. 

Soru 12. — Yine Beyoğlu Dolapdere. Caddesi 
üzerindeki Çemen Sokağı 179 numaralı binaya 
yol 6 metre iken ve bu binanın yanlarında hiç
bir bina yokken nasıl 4 kata izin verilmiştir? 

Cevap 12. — Dolapdere'de Çimen sokağı 
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i üzerindeki binaya da 4 kata müsaade edilme

miştir. Yine talimatname hükümlerine göre 
ruhsat verilmiş ancak mal sahibinin müştemilât 
katını tam kat haline ifrağ ettiği görülerek taki
bata geçilmiştir. 

Soru 15. — Eminönü Bahçekapı'da Türk Ti
caret Bankası binasının yanında 8 kat inşaata 
nasıl izin verilmiştir. 

Cevap .15. — Eminönün'de Bahçekapı'da 
Türk Ticaret Bankasının yanındaki binaya mev
cut binaların arasında yapılacak yeni binaların 
yüksekliklerinin İmar Müdürlüğünce tesbit edi
lebilmesini sağlıyan ,yapı talimatnamesi hü
kümlerine göre bir tarafta Dördüncü Vakıf Ha
nının ve diğer tarafta da Taşhan 'm mevcut bu
lunduğu göz önünde tutularak bu binalarla hem-
ahenk bir durum arzedecek bir irtifa verilmiştir. 

Soru 17. — Cihangir Türkgücü Sokağında 
' evvelce 3 katlı bina için izin verilmişken daha 

iki kat ilâvesi hakkındaki 20 . VI . 1952 tarih 
ve 2222 numaralı müracaat belediyece reddedil
diği halde sonradan 11 . VIII . 1952 tarihinde 
4966 numara ile iki kat ilâvesi ile kat adedinin 
beşe çıkarılmasına izin verilmiştir. Aynı iş için 
aynı makam tarafından ret ve izin verilmesi 
mucip sebebi nedir.? 

Cevap 1.7. — Cihangir'de Türkgücü sokağın
daki yer için bir ret ve bir de kabul muame
lesi cereyan tmemiştir. îlk müracaatta, usul 
olduğu veçhile doğrudan doğruya plâna göre 
imar durumu bildirilmiştir. 

Ancak sonradan vâki itiraz üzerine, vaziyet 
mahallinde tetkik edilmiş ve talimatname hü
kümleri de göz önünde tutularak muamele yapıl
mıştır. 

Soru 18. — Bebek Meydanı 1/500 lük imar 
plânı beş senelik programa dâhil olduğu halde 
yola giden kısımlara ve genişlemesi icabeden cad
denin istimlâk edilecek yerlerine 2 - 3 katlı hat
tâ 4 katlı binalara neye müsteniden izin veril
miştir? 

Cevap 18. — Bebek'te yola giden kısımlarda 
inşaata nasıl müsaade edildiği hususu, yer tas
rih edilmemiş bulunduğundan incelenememişıtir. 

Soru 19. — Şişli Kâğıthane Caddesi başlangı
cında mevcut bitişik nizamdaki ilerisi 1/500 lük 
Şişli meydanı imar plânına göre ayrık nizam iken 
bitişik ve katlı binalara nasıl izin verilmiştir. 

Cevap 19. — Şişli Kâğıthane Caddesi, imar 
I plânında kısmen bitişik ve kısmen de ayrık 
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nizamda tertiplenmişti]'. Tatbikatta da tasdikli 
plâna göre hareket edilmektedir. 

Soru 21. — Taksim'de âbide karşısında An-
glo - îraniyen'e ait bir benzin satış istasyonu 
vardır. Bu istasyonun benzin sayaçları tre-
tuvarın üzerine konmuiş ve bu suretle müru
ru ubur güçleştirilmiş olduğundan belediyece 
verilen kaldırma kararı Danııştayca kesinleş
miş olmasına rağmen kararın infaz edilmeme
si sebebi nedir? 

Cevap 21. — Taksim'de İstanbul Kulübü ya
nındaki Anglo - îraniyen Şirketine ait servis-
istasyonunun benzin sayaçlarının tretuvar 
üzerine konulması evvelâ daimî encümence uy
gun bulunmamıştır. Fakat şirketin vâki itirazı 
üzerine keyfiyet yeniden tetkik edilmiş ve ileri 
sürülen hususlar muvafık mütalâa edilerek ev
velki karar değiştirilmiştir. Bu itibarla Danış
tay'ca tasdik edilen kararın tatbik yeri kalma
mıştır. 

Diğer taraftan daimî encümende ve Şûra
da bu muamele seyretmekte iken, belediye ge
nel meclisinin bir kararı ile, benzin istasyon
ları hakkındaki talimatname maddesi de tadil 
edilmiş ve benzin sayaçlarının yaya kaldırımı
na vaz'ına müsaade edilebilir bir şekle gir
miştir. 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeyrtinoğlu 

• 
2. — Afyon Kardhisar jMebusu Ahmed Ve-

ziroğlu'nun, Köy yollan ve içme sulan için 1951 
ve 1952 yıllan bütçelerinde Afyon Karahisdr 
Vilâyetine ne miktar para aynldığına ve bunla
rın nerelere sarf olunduğuna ve Dinar Kazasının 
bâzı köylerindeki kumar iptilâsına dair Başvekil
den olan sorusuna İçişleri Vekili Etem Mende
res'in yazılı cevabı (6/933) 

9 . 1 . 1953 
Öz: Köy yolları ve içme suları 
tahsisatından Afyon Vilâyeti
ne ayrılan miktar ve bunların 
nerelere sarfedildiğine dair, 
Sayın Başvekâletçe yazılı ola
rak cevaplandırılmasına dair. 

Türkiye Büyük Millet Mecl'isi Yüksek 
Başkanlığına 

1. 1951 ve 1952 yılları Devlet Bütçesindeki 
(içme suları ye köy yolları) tahsisatından, Afyon 

Vilâyetine ne miktar yardımda bulunulmuştur? 
2. Afyon Vilâyetine gönderilmiş olan bu 

tahsisattan hangi köylere ve ne miktarda yardım 
yapılmıştır? 

3. (Vilâyet itibariyle) kaç köye su getiril
miştir, ve hangi köylerde ve kaçar çeşmeliktir? 

a) Köyler namına ayrılmış ve henüz sarfe-
dilmemiş paralar varsa, bu paralar Bankada 
hangi köyler adına muhafaza edilmektedir ve 
paranın bankaya tevd'iindeki maksat ve gaye ne
dir? 

4. 1951 yılından itibaren (vilâyet itibariy
le) bugüne kadar; (Devlet Bütçesinden ayrılan 
yardım parası ve köylünün kendi emeği ile) kaç 
kilometre köy yolu yapılmıştır, bunlardan tesvi
yesi yapılıp da henüz blokajı yapılmıyanlar kaç 
kilometredir? 

5. Köylerinin yollarını gönüllü olarak tesvi
ye etmek arzusunda bulunan birçok köylerimiz 
mevcut olduğuna göre, (yol güzergâhlarının tâ
yin ve tesbit ettirilmesine ve kazıklarının çakıl
masına dair) vâki talepler vaktinde vilâyetçe 
is'af olunmakta mıdır? Ve bu gibi köyler var ise, 
hangi köylerdir? 

6. Dinar Kasabası Belediyesinin yeniden 
yaptırdığı tazyikli içme suyu tesisatından mah
rum edilmiş ve susuz bırakılmış semtler var mı
dır, bu gibi yerlerdeki eski içme suyu tesisatınm-
da kaldırıldığı doğru mudur? 

7. Afyon merkezindeki Devlet hastanesinin 
yanıbaşınıd,aki belediyeye ait (Hayvan ahı r la r ı 
nın sıhhi mahzurları gösterilerek, bu mahzur ber
taraf edilmiş, ahırlar kaldırılmış mıdır? 

8. Devlet bütçesinden Afyon 'a verilmiş 
olan tahsisattan bugüne kadar sarfolunamıyan 
mevcut ise, içme suyuı ve köy yolları ödeneği 
olarak mevcut miktar neden ibarettir? 

9. Yılbaşı tatilinden bilistifade yaptığım 
seyahatimde, Dinar Kaza merkezindeki birkaç 
yer ile, Haydarh Bucağında (Yıprak, Göçerli, 
Haydarh, Horu, Çürüklü, Hacıbeşirli ve 
Ocaklıı), köylerinde kumar oyununun bir ip-
tilâ derecesinde devam etmekte olduğu söyle^ 
nilmiştir, doğru mudur? Ve kumar oynıyanlar 
ne suretle takip ve menedilmekte, ve takibat 
yapılmaktadır? Arzolunan bu mahallerde ha
len kumar devam etmekte midir? 

Yukarda yazılı sorularımın, İçtüzüğümüz 
gereğince, sayın Başvekâletçe yazılı olarak ce-
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vaplanmasına delâlet buyurulmasmı derin say
gılarımla arz ve rica ederim. 

Afyon Milletvekili 
Ahmed Veziroğlu 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 27 . II . 1953 

M. t G. M. 
3. D. B. Ş. M. 

Sayı: 631-538-8/3764 

özü : Afyon Karahisar Mebusu 
Ahmed Veziroğlu'nun yazılı so
ru önergesi hakkında. 

T. B. M. M. Yüksek Riyasetine 
Başvekâletçe yazılı olarak cevaplandırılmak 

üzere Afyon Karahisar Mebusu Ahmed Vezir
oğlu tarafından Yüksek Makamınıza sunulup 
10.1.1953 gün ve Genel Kâtiplik Kanunlar Mü
dürlüğü 6/933-4600/10200 sayılı buyruMariyle 
Yüksek Başvekâlete tevdi fbuyurulan yazılı so
ruya Başvekil adına cevaplarımı aşağıda arze-
diyorura. 

Köy yolları ve içme suları tahsisatından Af-
/yon Vilâyetine ayrılan miktar ve bunların ne
relere sarfedildiğine dair Afyon Karahisar Me
busu Ahmed Veziroğlu tarafından Yüksek Ri
yasetinize verilen 9.1.1953 günlü yazılı soru 
önergesi Afyon Valiliğine incelettirilerek alınan 
karşılık yazıda: 

1. 'Bayındırlık Vekâleti tarafından Afyon 
Vilâyeti köyleri içme suları için 1951 senesinde 
(90 000) lira, 1952 senesinde de (376 000) lira 
ki, ceman (466 000) lira yardım yapıldığı; 

Keza bu vilâyetin köy yolları için 1951 sene
sinde (115500) lira, 1952 senesinde de (461500) 
lira ki, ceman (577 000) lira yardım yapıldığı; 

2. Vilâyete gönderilmiş olan tahsisatla su
yu temin edilen köylerin adlan ve su işlerine 
sarf edilen para miktarlarının ekli 1 numaralı 
cetvelde gösterildiği; (#) 

3. Köyler namına ayrılmış paraların Zira
at Bankasında muhafaza edildiği, hali inşada 
bulunanlara ait paralardan bir kısmının sarfe-
dildiği, henüz sarfedilmiyenlerin sebeplerinin 
cetvelde köyler hizasında gösterildiğd; (*) 

4. 1951 yılından itibaren bugüne kadar 

2.1953 0 : 2 
| Devlet ve özel idare bütçelerinden ayrılan pa

ralar ve köylünün kendi emeğiyle yapılmış olan 
köy yolları ekli 2 numaralı cetvelde gösteril
diği; (*) 

Bunlardan köylü emeğiyle tesviyesi yapılıp 
da henüz stabilizesi yapılmamış 25 kilometre köy 
yolu bulunduğu; 

I 5. Köylerinin yollarını gönüllü olarak tes
viye etmek arzusunda bulunan köylerin yol gü-

I zergâhlarmın tesbit ve kazıklarının çakılması 
I için vâki taleplerin vilâyetçe vaktinde is'af edil-
I mekte olduğu, müracaat edenlerden: 
I Sincanlı, Tokuşlar, Güneyi, Çalışlar, Büyük-

kalecik, İsmail, Elpirek, Sülümenli, Karacaah-
I met, Köprülü, Hamzahacılı, Salihler, Tekin, Ba-
I demli, Başmakçı, Kılandıras, Sorkun, Ballık ve 
I Kızılviran köylerinin yol kazıklarının çakıl

dığı; 
I Yalnız güzergâhlarının tesbit ve kazıkları-
I nm çakılması istenip de bugüne kadar bu ar-
I zuları is'af edilemiyen Haydarlı Nahiyesi ve 
I civarındaki köyler vardır. Diğer vazifelerin 
I hitamında bu köylerin yol kazıklarının çakı-
I lacağı; 
I Ayrıca Sandıklı Kazasının Bektaş Köyü de 
I mevcut yollarına kum döşemek istemişlerse de 
I mevsim dolayısiyle kamyonların çamurlu yol-
I larda çalışmasının mümkün olmadığı görülerek 
I ilkbaharda bu arzularının yerine getirileceği; 
I 6. Dinar Kasabasında yeniden yapılan taz

yikli içme suyu tesisatından projeye göre nıah-
I rum edilmiş mahalle olmadığı, eski içme suyu 

tesisatına ait boruların yeni şebekeler ikmal 
edildikten sonra sökülerek işe yarıyanlarmm 
yenisine kullanıldığı; 

7. Afyon Belediyesinin tanzifat hayvanları 
ahırı, Devlet Hastanesine muvazi ve 200 metre 
mesafede olup şehir merkezine bir kilometre 
uzakta bulunduğu; 

İki ay kadar evvel Devlet hastanesini tefti
şe ıgelen doktorlar tarafından tanzifat ahırının 
ansızın yapılan teftişinde gübre yığını bulama
dıklarından ahır durumunun mahzureuz oldu
ğunu beyan ettikleri; 

Esasen bu ahır, belediye, sıhhat ve veteriner 
taşkilâtında daimî bir murakabeye tâbi tutul
duğu gibi mevcut gübrelerde 4 kilometre me-

I safedeki belediye numune fidanlığına taşın-
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makta olduğu ve ayrıca valilikçe mevaddi muş* I 
taîle depolariyle ahırın başka tarafa kaldı
rılması için belediyeye emir verildiği; 

8. Devlet 'bütçesinden Afyon'a verilmiş 
olan tahsisattan bugüne kadar tahsis ve sarf-
olunmıyan su işlerinden (21 000) lira vardır 
ki bu da valiliğe pek yakında tahsis edilmiş 
olup bu paradan (10 000) lirasının Bayındırlık 
Vekâleti tarafından Kartal Çimento Fabrika
sına 100 ton çimento mubayaa edilmek üzere 
kaparo olarak gönderildiği, (11 000) lirası ile 
de Bayındırlık Vekâletinin emirleriyle su işle- I 
rinde vazife gören mühendislere tahsis edil- I 
mek üzere bir jip mubayaasına girişildiği; I 

Köy yollarına ve köprülerine vilâyet daimî I 
komisyonunun ekli 2 numaralı cetvel gereğin
ce tahsis edilmiş paralar tamamen sarfedilmiş I 
ve edilmektedir. Yalnız Şuhut - Karaadilli I 
yoluma ayrılan (15 000) liranın, köylünün I 
imece ile toprak tesviyesini yapmadığımdan üze- I 
rine dökülecek kuma sarfedilecek iken sarfe- I 
dilemediği, umumi meclisçe bu yol vilâyet yol- I 
lan meyanma alındığından mevzuubahis pa- I 
ranın bu yola sarfedilmek üzere önümüzdeki I 
seneye devredildiği; I 

İlişik köy yolları ve köprüleri cetvelinde I 
gösterilmiş paraların da ihalelerden artmış I 
ödenekler olduğu gibi vilâyet ve köy yolları I 
için alınacak makineler bedelleri karşılığı 
olup ayrıca bir paranın mevcut olmadığı; [*] I 

9. 1952 yılı içinde Dinar Kasabasında I 
muhtelif tarihlerde yapılan takibat neticesin- I 
de kumar oynandığı tesbit edilen 3 kumar yeri 
basılmak suretiyle sanıklarının suç delilleriyle 
birlikte adalete verildiği; I 

Diğer Haydarlı Nahiye mıntakasının yalnız 
Ocaklı Köyünde bâzı kimselerin evlerinde ku- I 
mar oynandığı haber alınmış ise de suçüstü I 
yakalanmaları için gerekli tedbirlerin alındığı I 
ve kumar mevzuunun kanunlarımız çerçevesi I 
dâhilinde önemle takip edilmekte olduğu bil- I 
dirilmiştir. I 

Keyfiyeti saygı ile arzederim. I 
24. I I . 1953 

İçişleri Vekili I 
E. Menderes I 

[*] İlişik cetvelleri soru sahibine gösterilerek 
dosyasına konulmuştur. 

. 1953 0 : 2 
3.—Amasya Mebusu Hâmit Koray'm; Şehir

lerarası ve şehir içi telefon görüşmelerinde vâki 
aksaklıkların ıslahı ile santrallerin takviyesi, ke
lime ve cümle hataları yüzünden anlaşılamıyacak 
hale gelen telgtraflardaki yanlışlıkların önlenme
si hususunda ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
dair sorusuna Ulaştırma Vekili Yümnü Üresin'in 
yazılı cevabı (6/945) 

24.1.1953 
T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

1. Kısa zaman zarfında mükâleme teminini 
mümkün kılmak üzere tesisatın teçhiz ve takviye 
edilmiş olmasına rağmen Ankara, İstanbul ve İz
mir gibi büyük şehirler arasında telefonla âdi 
mükâleme ile görüşebilmek için yine saatlerce 
beklemek icap etmektedir. 

Telefon mükâlemeleri mühim ve müstacel 
husus için icra edilmekte olduğuna göre uzun za
man beklemek maslahat icabına uymadığı ?>ibi 
sıra geldiğinde ekseriya muhatabı bulamamak su
retiyle maksat da fevt olmakta, bu sebeple de 
mezkûr şehirler arasındaki münakaleler için va
tandaş müstacel münakale yoluna başvurmak 
mecburiyetinde kalmaktadır. Bu mecburiyet ise 
vatandaşları, esasen yüksek olan şehirlerarası te
lefon mükâleme ücretlerini üç kat olarak ödeme
ye mahkûm kılmaktadır. 

Âmme hizmetlerinin halka külfet tahmil etmi-
yecek surette ifası lüzumuna uymıyan bu duru
mun ıslahı; 

2. Mutavassıt merkezler delaletiyle ve mu
ayyen saatlerle mahdut ve mukayyet olmak şar-
tiyle yapılmakta olan şehirlerarası telefon görüş
melerinde mükâlemeler bâzan mutavassıt merkez
lerdeki memurlarının keyif ve arzularına tâbi ol
makta, vatandaşa müstehziyane ve kaba muamele 
edilmektedir. Halk nezdînde ve P. T. T. İdaresi 
hakkında menfi tesir icra eden bu gibi hallere 
mâni olunmak için teşkilâta lüzumlu tebligat ya
pılması ve sıkı kontrol tesisi; 

3. Sayfiyeye giden ve bu itibarla telefon 
görüşmesi yapmayan bâzı abonelere borç çıkarıl
makta ve bu aboneler fuzuli ücret tediyesine mâ
ruz bırakılmakta olduğundan bu gibi yanlışlık
lara meydan vermemek üzere hesap sisteminin 
düzeltilmesi; 

4. Yurdun her köşesinde iş hacminin geniş
lemesi neticesi medeni vasıta olan telefondan is
tifade etmek istryen vatandaşların adedi bu in-
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kişafla muvazi olarak gittikçe arttığı halde şehir I 
ve kasabalarımızdaki santrallerin bu ihtiyaçları 
karşılayacak yeterlikte olmaması yüzünden hal
kımız bu vasıtadan gereği gibi faydalanamamak
ta, abonelerin mahdut kalması sebebiyle idare de 
mutazarrır olmaktadır. îki seneden beri tevsileri 
beklenen bu santrallerin, halkımızın ve P. T. T. 
İdaresinin istifadesini sağlıyacak hale ne zaman 
konulacağı; 

5. Kelime ve cümle hataları yüzünden bâzan 
anlaşılamıyacak ve mâna çıkarılamıyacak halde 
alman telgraflardaki bu yanlışlıkları önlemek 
üzere alınması gerekli tedbirler 

Hakkında ne düşünüldüğünün bildirilmesi 
için işbu yazılı sorumun ulaştırma Vekâletine 
gönderilmesine yüksek müsaade ve delâletlerini 
saygılarımla arz ve rica ederim. 

Amasya Mebusu 
Hâmit Koray 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

P. T. T. İşletme Genel Müdürlüğü 
Fen D. Bşk. 

Sayı : 1471 ;/D. 4135-2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
27 . I . 1953 gün ve 4705/10430 sayılı emir

leri karşılığıdır : 
Telefon görüşmelerinde vâki aksaklıkların I 

ıslahı, santrallerin takviyesi, telgraflardaki 
yanlışlıkların önlenmesi hususunda ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair Amasya Mebusu 
Hâmit Koray tarafından verilen yazılı soru tet
kik edilmiş ve madde madde hazırlanan cevap 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Arzederim. 
Ulaştırma Vekili I 

Y. tfresin I 

Telefon görüşmelerindeki aksaklıkların ısla
hı, santrallerin takviyesi, telgraflardaki yanlış
lıkların önlenmesi hususunda Amasya Mebusu I 
Hamit Koray'm 24 . I . 1953 tarihli yazılı soru
su cevabıdır : 

1. Her ne kadar şehirlerarası telefon irti
batları bütçenin verdiği imkânlar nispetinde 
takviye ve teçhiz edilmekte ise de, medeni bir 
vasıta olan telefondan istifade etmek istiyen va
tandaşların kıyas yapılamıyacak kadar artışı | 

. 1953 O : 2 
I karşısında taleplerin zamanında is'afi bütün 
[ tedbirlere rağmen maalesef mümkün olmamak

tadır. 
Ankara - İstanbul arasında bugün 29 tele

fon kanalı mevcuttur ki, Ankara* ile birlikte bü
tün Seyhan bölgesi, Karadeniz, Doğu ve Güney 
il, ilçelerin İstanbul'la karşlıklı mükâlemeleri 
bu kanallara sığdırılmaktadır. 

Memleketimizde büyük bir hızla artan iş hac
minin tevlit ettiği taleplerin taşkınlığı trafik tı
kanmalarına sebebiyet vermektedir. 

Yapılan trafik etüdlerine nazaran bugünkü 
talepleri en fazla 1 5 - 2 0 dakika bekleme ile kar-
şılıyabilmek için bu arada daha 7 kanala ihti
yaç vardır. 

Ankara - İzmir arası devre durumuna gelin
ce : Afyon bölgesine ayrılan seanslar çıktıktan 
sonra 2 - 3 kanal irtibat mevcuttur ki, Ankara ile 
birlikte Seyhan ve İçel vilâyetlerinin ve Anka
ra'nın doğusundaki vilâyetlerin İzmir Konuş-
malariyle Nazilli, Denizli, Aydın, Söke, Mani
sa gibi bütün İzmir civarı merkezlerin Ankara 
konuşmaları bu kanallardan geçirilmektedir. 

Yüklü bir saatte bu kanallardan geçmek üze
re istenen konuşma yekûnu 40 adeddir ki, bu 
kadar talebin bir saatte karşılanmasına imkân 
yoktur. Halihazır trafiği normal olarak karşı-
lıyabilmek için bu irtibatı iki misline çıkarmak 
lâzımgelecektir. 

Bâzı vatandaşların işlerinin müstaceliyetine 
binaen beklememek için fazla ücret ödiyerek ko
nuşmalarını ön sıraya aldırmaları kendi hak ve 
menfaatleri icabıdır. Telefon konuşmalarının 
âdi ve acele diye kategorilere ayrılması yalnız 
memleketimizde değil şebekeleri daha geniş olan 
Garp memleketlerinde de mevcuttur. 

Bütün bunları göz önüne alarak yeni tesis
ler için bir program hazırlanmış bulunmaktadır. 

2. Devre ve trafik durumuna göre, telefon 
konuşmaları için bâzı merkezlere müstakil se
ans verilmiş, bâzıları da aralarında doğru irti
batı olan merkezlerin tavassutuna bırakılmış
tır. Bu halde mutavassıt merkezler tavassut 
ettiği merkezlerin konuşmalarını kendi konuş
malar iyle talep saatlerine göre sıraya koymakta
dırlar. 

Memurların sıraya riayet ve vatandaşlara da
ima nazikâne ve iyi muamelede bulunmaları 
zaman zaman tebliğ edilmiş olup buna aykırı 
hareketleri görülenler cezalandırılmaktadır, 
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3. Sayfiyeye giden telefon abonelerine çı

karılan borç, ya sayfiyeye gidilmezden evvel ta
hakkuk etmiş fazla şehir içi ve şehirlerarası 
konuşma ücretlerine veya sayfiyede iken vâdesi 
dolmuş abonman ücretlerine aittir. 

Hesap sisteminde, aboneler aleyhine ola
rak fazla ücret tahakkukunu mümkün kılan 
bir düzensizlik ve bu itibarla tâdili gerektirir 
bir cihet bulunmamaktadır. 

4. Telefon santrali, kuranportör gibi teç
hizat sipariş edilir edilmez hemen temin edile
memekte ve 8 - 10 ay kadar bir zaman fabri
kasyon için, bir o kadar da sevk ve montaj için 
icabetmekte bu suretle siparişten itibaren mon
taja kadar asgari bir buçuk sene geçmektedir. 

Nitekim : 
A) 1. 9 şehrimizde mevcut Rotary tipi 

otomatik telefon santrallerinin ceman 6.600 
abonelik tevsii için 28 Şubat 1951 de mukavele 
imzalanmış olup iş programı gereğince 1953 
yılı Mart başında Gazianteb'de montaja başla
nacaktır. 6.600 hatlık tevsi işi 1954 yılı sonun
da ikmal edilmiş olacaktır. 

A) 2. 11 şehrimize ceman 13.500 abonelik 
Ericsson tipi otomatik telefon santralleri kurul
ması işi 3 . 1 . 1953 de mukaveleye bağlanmış 
olup bu şehirlerden Adana ve Samsun'da l.II. 
1953 te montaja başlanmıştır. 11 şehirden 8 yer
de ceman 10.500 abonelik santrallerin kurul
ması işi 1954 yılı sonlarına doğru tamamlana
cak ve geri kalan üç mahaldeki 3.000 abonelik 
tesisat da 1956 yılı başında ikmal edilmiş ola
caktır. 

A) 3. istanbul'da 16 mahalde ceman 
37.600 abonelik otomatik telefon santralleri te
sis ve tevsi ve Kadıköy'deki 2.400 hatlık san
trallerin nakli işi 14 . XI . 1952 de mukaveleye 
bağlanmış olup Beyoğlu ve Erenköy'de mon
taja başlanmıştır. îş programına göre: 

1953 te 2.400 
1954 te 17.000 
1955 te 11.500 
1956 da 9.100 

hatlık tesisat ikmal edilerek işletmeye açıla
caktır. Yukarda bahsedilen telefon santralleri 
tevsii işi ile birlikte şehir içi kurşunlu kablo 
telefon şebekeleri de tesis ve tevsi edilecektir. 

A) 4. Sahil şehirleri için 11 aded sahil 
telsiz postaları mubayaası mukaveleye bağlan
mıştır. 

2.1953 0 : 2 
| îlerki ihtiyaçlar gözönüne alınarak 1955 

yılı sonuna kadar realize edilecek yeni bir te
lekomünikasyon tevsi projesi tanzim edilmiş 
ve ihale edilmek üzere ilân yapılmıştır. Bu 
projeye göre : 

B) 1. 30 şehirde ceman 13.700 abonelik otoma
tik ve diğer 30 mahalde ceman 6.000 abonelik man
yetolu santraller kurulacak ve bu yerlerin kur
şunlu kablo telefon şebekesi inşa edilecektir. 

B) 2. Muhtelif şehirler arasında 89.739 
km. lik telefon kuranportör kanalları ve 72.492 
km. lik telgraf kuranportör kanalları kurula
caktır. 

B) 3. Muhtelif şehirler arasında 2.600 
km. lik bakır telefon devreleri inşa edilecektir. 

B) 4. istanbul, izmir, Ankara, Adana'da 
ceman 600 abonelik otomatik teleks santralleri 
kurulacak ve abonelere verilmek üzere gerekli 
teleprinter makinaları alınacaktır. 

B) 5. Memleket içi telsiz ihtiyaçları için 
17 aded sabit, 11 aded seyyar, 10 aded portatif 
telsiz telefon ve telgraf verici ve'alıcı cihazları 
satınalınacaktır. 

I C) 1. Ankara telefon santrallerine ceman 
6800 ve izmir telefon santrallerine 5900 abone-
lik tesisat ilâvesi. 

C) 2. italya - Yunanistan ve memleketi
miz arasında ve bu memleketler vasıtasiyle di
ğer Avrupa ve Akdeniz havzası memleketleri 
arasında telefon ve telgraf muhaberatını sağ
lamak ve ayrıca Türkiye içersinde izmir, Istan-
ıbul, Ankara, Sivas şehirleri arasında telefon 
muhaberatı yapmak üzere Hertz kablosu adı 
verilen teçhizatın kurulması. 

C) 3. Yurdumuzda mevcut ve ilerde tesi
si tasavvur olunan radyo istasyonları neşriya
tını daha iyi dinleme imkânını sağlamak üzere 
Ankara, istanbul, izmir, Sivas, Diyarbakır ara-

. larmda radyodifüzyon nakline mahsus kanallar 
tesis edilmesi. 

C) 4. Şehirlerarası telefon muhaberatı
nın otomatikleştirilmesi işleri de etüd edilmek
tedir. 

Bu suretle A, B, C kısımlarında bahsedilen 
i tesis ve tevsi işleri ikmal edildikten sonra 1952 
i sonundaki mevcuda nazaran tesislerin % artış 

nispetleri ve nihai kapasiteleri ilişik cetvelde 
gösterilmiştir. 

5. Telgraf işletmesi usullerine göre, telg-
I raf memurlarının alıp yazdıkları telgrafların 
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metinlerinde bulunan rakam, ismihas ve şüpheli j 
kelimeleri «mukabele» etmeleri ve aldıkları ı 
telgrafları iyice tetkik ve bir yanlışlık mevcut 
ise tashih ettikten sonra alıcılarına gönderme
leri iktiza etmektedir. I 

Bâzı dikkatsiz memurlarımızın bu kaideye 
riayet etmediklerinden bir kısım telgraflarda 
yanlışlıklar vukua geldiğinin anlaşılması üzeri
ne telgrafların alınıp yazılması sırasında mu
hakkak surette mevzu usule riayet olunması ve 
yanlışlıklara meydan verilmemesi hususunun 
sağlanması önemle P. T. T. Bölge Başmüdür
lüklerine tebliğ olunmuştur. 

Buna rağmen dikkatsizliği ve işletme kaide-' | 

. 1953 0 : 2 
lerine riayetsizliği «ebebiyle hata yapan memur
lar hakkında inzibati ceza uygulanarak hata 
yapmalarının önüne geçilmesine çalışılmakta
dır. Diğer taraftan hataların tamamen önüne 
geçilmesi için Bölge Başmüdürlüklerinden her 
ay yapılan hatalara dair listeler celbolunarak 
bu husus devamlı surette Genel Müdürlükçe 
kontrol altında tutulmaktadır. 

Hataların tamamen önüne geçilmesi için 
kontrolün daha fazla sıklaştırılması yaptığı 
hatadan dolayı hakkında uygulanan cezaya rağ
men hata işliyen memurların merkezlerin diğer 
servislerindeki daha dikkatli memurlarla değiş
tirilmesi tekrar P. T. T. Bölge Başmüdürlükle
rine tebliğ olunmuştur. 

> 



4 ncü maddenin A, B, C kısımlarında bahsedilen tesis ve tevsi işleri ikmal edildikten sonra, 1952 yılı s 
tesislerinin % de artış, nispetlerini ve nihai kapasitelerini gösterir cetvel 

1952 1953 senesinde 1954 senesinde 1955 senesinde 
sonun- artış artış artış 
daki [*] Nihai [*] Nihai [*] 

mevcut miktarı % desi kapasite miktarı % desi kapasite miktarı % desi k 

26 100275 41100 77,5 141375 25200 109 

1200 
Şehirlerarası kuranportör 
telefon kanalları Km. 51063 9954 
Şehirlerarası kuranportö? 
telgraf kanalları Km. 52374 1428 

8,5 76141 2600 19 78741 

19 61017 43628 105 104645 36157 176 

2,7 53802 54856 108 108658 16208 139 

Telefon santralleri mec
mu kapasitesi (hat sayısı) 79575 20700 
Şehir içi kurşunlu kablo 
telef on şebekesi devre tul-
leriKm. 168266 28500 17 .196766 62000 53,5 258766 37000 75,5 
Şehirlerarası telefon devre 
tulü Km. 74941 

Not : [*] - Artı§ yüzdeleri 1952 sonundaki mevcuda göre hesaplanmıştır. 
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6. — SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

Burslu yüksek okul talebesinin aylık burs 
miktarlarının artırılması dolayısiyle, Türkiye 
Talebe Millî Federasyonu Umumi Kâtibi Yavuz 
Kadıoğlu'nun şükran telgrafı. 

Sarıoğlan sel felâketzedelerine ayrılan tahsi
sat dolayısiyle Sarıoğlanlıların minnet ve şük
ran telgrafı. 

Mevlâna Celâleddini Rûmi'nin türbesi için 
ayrılan tahsisat dolayısiyle: 

Konya Belediyesi Başkanvekili Naim Glisra-
lıoğlu'nun ve Konya Valisi Kemal Hadımlı'mn 
telgrafları. 

Türkiye Sağır, Dilsiz ve Körler Cemiyetinin, 
ayrılan tahsisat dolayısiyle minnet ve şükranla
rını bildiren bu cemiyet Genel Başkanı Süleyman 
Gök'ün telgrafı. 

Nahiyelerinin kaza haline getirilmesi vesile
siyle; 

Kepsut Belediye Reisi Mehmet Karabey'in; 
Pazaryeri Belediye Reisinin ve D. P. Başka

nının; 
Keleş D. P. Başkanı Hurşit Kesin'in; 

Keleş C. H. P. Başkanı Reşat Ulu'nun; 
Keleş Millet Partisi Başkanı Ethem Yılmaz'-

in; 
Tomarza sakinlerinin; 
Eflani C. H. P. Başkanının; 
Gungus Belediye Reisi Eşref Güldoğan'ın; 
Gungus Hoya Okulu Başöğretmeni Z. Kah

raman'm; 
Karabük Demir - Çelik işçileri sendikası baş

kanının; 
Karabük Meclisi Umumi Âzası Mehmet Sağ-

lamkale'nin; 
Çameli D. P. İlce Başkanı Kerim Hafızoğ-

lu'nun; 
Çameli Grupu adına Muzaffer Bas'm; 
Sinanpaşa'dan Şükrü özcan'm; 
Gölhisar halkı adına Hilmi Karapınar ve 

Mehmet Doğan'm; 
Araklı D. P. Başkanı Abdullah Civelek'in; 
Ardeşen D. P. Başkanı ibrahim Kaplan'in; 

telgraf lan. 
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1953 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza sayısı ': 487 

Bey verenler : 403 
Kabul edenler • 355 

Reddedenler : 48 
Çekînserler 

Rey* katılmıyanlar 70 
A«k mebusluklar : 14 

AFYON KABAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Salih Torfilü 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Haife öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Korey 
ismet Olgaç 

AKKARA 
Sadri Jfeksudi Arsal 
Mtt^iş-Bayramoğln 
önttr Blien 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çieekdağ 
Ramiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât îltekin 
Hâmid Şevket ince 
SeyflKurtbek 
Talât Va»ff öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazili;Şerif NabeJ 
BarhanettİH Onat 
ibrahim Subaşı 

. Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

[Kabul 
AYDIK 

Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğkı 
Enver Güreli 
Müeteba Iştın 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoİhı 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcah 

BtLEOÎK 
İsmail Aşkın j 
Keşşaf Rahmet Kurkııt | 
Talât Oran j 
Yümnü Üresin ! 

BİNGÖL | 
Feridun ̂ Fikri Düşünsel 

BİTLİS i 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLU ; 
Fahri Belen I 
Zuhuri1 Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Güle* | 
Kamu Kozak | 

edenler] 
I Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Needet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 

I Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nusret Kirişcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Meeit Bumin 

| Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 

Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakeıoğlu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
3aha Akşit 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanae, 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 



Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenanı 
Samih İnal 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüf ekcioğlü 

GÜMÜŞ ANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Firat 
Refik Koraİtan 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğhı 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adâkan 
Salamon Adato 
İhsan Altınel 
Ahmet Hamdi Başa v 
Andre Vahram Bayar 
Nihad Reşad Belger 
Faruk Nafiz Çaralıbel 
Fuad tlulûsi Deuıirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci. 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahuya- Moshos 
Seyfi Oran 
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-Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl TÜrkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Necdet încekara 
Osman Kapani 
Vasf i Menteş 
Halil Özyörük 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Çetin 
Veyis Eoçulu 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Muzaffer Âli Mühto 
Rif at Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
ismail Berkok 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza -Eılıçkale 
ibrahim Kirnzoğlu 
Mehmet Özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bafcay 
Mahmut Erbiî 

. l&>3 O :;d 
l^ikret Fiüz -
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 
Rifat Özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlıt 
Yeredpğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi.Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydmer 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Büro ak 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Muract Âli Ülgeri 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Meedet Alkin 
Yusuf Aysal-
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Faruk llk*r 
Refik; Şevfcet* tnce 
Adnan Kâraosmanoğlu 
Fevai Lfttfl Karada-
manoğta 

Muzaffer Kvubanoğİu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Ay t em iz 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 

MüGLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalina 
Nadir Nadi 
Nuri özsan 
Nâtık Poyraıoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar ' -

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya Dellftloğtti' 
Asun Döğanay 
Ferit Ecer ; -
Fahri KöşkeroğM 
Hüseyin Ülkü 
Haille Nuri Yu*daikul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 

'•• RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Faîrö töfotfc 

SAMSUN 
Naci Berkman 
İsmail işin 
Tevfik İleri 
Firuz Kesim 
MuKîttih özkefelî 
Ferid^Tfözeî 
Şükrü ülü$ay 
Hasan Fehmi Ustaotl* 
Hadi U«*r 



Zeki.uAkaal» 
Remzi Oğp&Ank 
Arif Nifcf*A*y* 
SedatvBwa . r 
TevfMOagftm 
Yusuf Ziyft Eker 
R«çad Gütfö. 
Mahmut Eibaro&u 
Sinan Tek*ii«ğlu 
Cezmi Türk 

Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdûğaa 
Cemil Yardım 

SÎVAS 
Nâz». Ağwnk)#lu 
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İbrahim Duygun 
Şevki; E©*vifc 
Nurettin Ertürk 
Halil to» 
Rifat öçten , 
Sedat Zeki öre 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingöl 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çtabuk 
AhmetGürken 
Hamdi Koyutürk 

2 . » 5 3 0 :Û 
Halûk Oktım 
Muzaffer Onal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Eaad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman F«hmi Ka-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

Reşit Kffual. 'f imuroila 
VAN 

İzzet Akan 
YOZGAD 

Niyazi Ünal Akılı 
Fa i fcPr^ -
Yusuf Karskogiu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıkeaz 
Yunus Muamm<er Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başjpl 
Ali Riza încealemdaı-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Avni Yuttlabayrak 

[ Reddedenler] 
ERZİNCAN 

Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Ziya Soylu 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Celftl Sait Siren 
Hasan Reşit Tankut 

İSPARTA 

Said Bilgiç 
Tahsin Tola 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sim Atalay 

Mehmet Bahadır 
Esat Oktay 
Hüseyin Cahit Yalçın 

• 
KIRŞEHİR 

Halil Sezai Erkut 
MALATYA 

Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Kemal! Türkoğlu 
Azie Uras 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuneueğlu 

Âli Şükrü Şavk 
Muhit Tümelken 

TOKAD 
Zihni Betil 

TRABZON 
Naci Altuf 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyübogl* 
Hamdi Orhon 
Cahid Zamangil 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Avni Doğan 

[Meye katümıy anlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 

AĞRI 
Kasım Küf re v i 

AMASYA 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Salâhattin Benli (1.) 
Muhlis Ete 

ANTALYA 
Akif Sarıoğlu 

BALIKESİR 
Müfit Erkuyumcu 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 
(1.) 

BOLU 
Mahmut Güçbilmez 

BURSA 
Halil Ayan 

ÇANAKKALE 
Nihat îyriboz 

Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Refet Tavashoğlu 

DİYARBAKIR 
Mustafa Ekinci 

1307 
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Mazım Önen :";vi'' 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Uasan Osniâ 

ERZfilCAN 
Saibit Sanoğln ( t ) 

ERZURUM 
Rıfkı Şalim Burçak 
Rıza tö^çuöğlu 
Mustafa Zeren 

ESKÎŞEHÎR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğhi 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varmea 
Kemal Yörükoğlu 
(t.) 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (î.) 

: . y . \ v ' v :.'. ;•• , : • ' > ,•: 
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HATAY 

Tayfur Sökmen (î.) 
Cavit Yürtman 

İÇEL 
Salih tnankur 
Şahap Tol 

İSPARTA 
trfan Aksu 
Kemal Demiralay (1.) 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Mithat Benker (t.) 
Nazlı Tlabar (î.) 
Senihi Yürüten 

Tank Oürerk 
Cemal Tunca 

KARS 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Şükrü Kerimzado (t.) 

.1053 Ö : S 
KIRKLARELİ 

Sıtkı Pekkip (t.) 
KIRŞEHİR 

Osman Bolükbası (t.-) 
KOCAELİ 

Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu 
(î.) 

KONYA 
Ziyad Ebüzeiya 

KÜTAHYA 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 
(î. A.) 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioglu 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MUĞLA 
Cemal Hünal 

[Açık mebusluklarj 
Denizli 2 
Diyarbakır 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 1 
Konya 2 
Malatya 1 
Manisa 1 

Sivas 1 
Tokod i 
Trabzon 1 
Urfia 1 
Zonguldak 1 

14 

&m 
Yusuf Ziya Ortaç fi. 

BttB 
Ahmet Mot-gil 
Zeki Rua Sporel 

SAMSUN 
Haşini AHşaû 

SEYHAN 
Sauna Sarçe 

SİVAS 
Reşat Şemsettin Star 

TEKİRDAĞ 
Yusuf Ziya Tuntaş. 

TRABZON A M A Ü H V P V 

Hasan Saka 
YOZGAD 

Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Abdürrabman Boyacı-
güler 
Rifat Sirişoğlu 

t>m<( 

T. B. M. M. Bmrn*fi 


