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1. — SABIK ZABIT HULÂSALARI 

A — Geçen 

Birinci celse 
Malatya Mebusu Nüvit Yetkin ve iki arkada

şının, Milletvekilleri Seçimi Kanununun bâzı 
maddelerinin tadiline ve yeniden iki madde ek
lenmesine dair kanun teklifinin muvakkat bir 
encümende görüşülmesi hakkındaki takriri, red
dedildi. 

Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 288 ve 566 ncı 
maddelerinin tadili hakkındaki kanun teklifinin, 

Niğde Mebusu Ahmet Nuri Kadıoğlu'nun, 
Türk Kanunu Medenisinin 134 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin, 

Tokad Mebusu Ahmet Gürkar/m, Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 61, 261. 264, 
339 ve 494 ncü maddelerinin tadiline ve 495, 
496, 497, 498, 499 ve 500 ncü maddelerinin lağ
vına dair olan kanun teklifinin, 

Tökad Mebusu Ahmet Gürkan'ın, Türk Ce
za Kanununun 140 ve 312 nci maddelerinin ta
diline dair olan kanun teklifinin neticelendirile-
memesi sebeplerine dair Adliye Encümeni Reis-
liği tezkereleri okundu. 

Gümrük Muhafaza ve Muamele Sınıfı Me
murları Teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 4632 
sayılı Kanuna müzeyyel kanun lâyihası ile 

Ordu ve Jandarma Kadroları Haricindeki 
Hidematı Devlette Müstahdem Orduya Mensup 
Muvazzaf Zabit ve Muvazzaf askerî Memurları 
hakkındaki 1281 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin tadiline dair kanun lâyihası, Başvekâletin 
talebi üzerine geriverildi. 

Ticaret Kanununun 280, 388 ve 480 nci 
maddelerinin tadiline dair kanun lâyihasının 
geriverilmesi, Başvekâletin talebi üzerine ka
bul edildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ka
nununun 47 nci maddesinin (Ç) fıkrasının ta
diline dair kanun lâyihası, Başvekâletin talebi 
üzerine, geriverildi. 

Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, Muvaz
zaf subaylara arazi verilmesi hakkındaki kanun 
teklifi, talebi üzerine geriverildi.' 

Ruznamedeki kanun lâyiha ve tekliflerinin 

abıt hulâsası 

suallerden önce müzakere edilmesi hakkındaki 
takrirler, kabul edildi. 

Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna 
bir madde eklenmesine, 

Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk Veril
mesi hakkındaki 5254 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna bâzı 
hükümler eklenmesine ve Göçmenlerle Nakledi
lenlere ve Muhtaç Çiftçilere Tohumluk ve Ye
meklik Dağıtılması hakkındaki 3242 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesinin değiştirilmesine; 

Esnaf Vergisi Kanununun kaldırılması ve 
5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad
delerinin tadiline; 

60 milyon liralık iç İstikraz Akdine; 
İstanbul Konservatuvarma tahsis edilmiş 

olan natamam binanın Hazinece inşasının ta
mamlanmasına ; 

Çırağan Sarayı enkazı ile arsasının Hazi
neye iadesi ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
sandığına devrine; 

Yeni Radyo istasyonlarının kurulması ve 
Ankara Radyo İstasyonunun tevsi ve takviyesi 
için gelecek yıllara geçici taahhütlere girişil
mesine ; 

Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 
Teşkilât Kanununun 21 nci maddesinin tadiline; 

Bâzı silâh, mermi ve malzemenin Lübnan 
Devletine hibe edilmesine; 

Kore Türk Silâhlı Birliği Aşçısı iken şehit 
düşen Mehmet Akman'm* karısı Satı Akman ve 
Annesi Döndü Yıldız'a vataniz hizmet tertibin
den maaş tahsisine, 

Büyük Millet Meclisi binasiyle müştemilâtı
nın tefriş ve tezyin işleri için gelecek senelere 
sâri taahhüde girişilmesine; 

Ordu ve Jandarma Kadroları Haricindeki 
Hidematı Devlette Müstahdem Orduya Mensup 
Muvazzaf Zabit ve Muvazzaf Askerî Memurları 
hakkındaki 1281 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin tadiline; 

Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Tele
fon İşletmesi Kuruluşu hakkındaki 6145 sayılı 
Kanunun geçici dördüncü maddesine bir fıkra 
eklenmesine; 
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Yüksek Mühendis Cavit 4-der"in hükümlü 
olduğu cezanın affına; 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nuna geçici bir madde eklenmesine; 

Azınlık Okulları Türkçe ve Türkçe Kültür 
Dersleri öğretmenliklerine; Devlet Memurları 
Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 3656 sa
yılı Kanuna bağlı bir sayılı cetvelin Adliye Ve
kâleti kısmında değişiklik yapılmasına; 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Te
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Tapu ve Kadastro Umum Müdür
lüğüne ait kısmında değişiklik yapılmasına dair 
kanunlar, kabul edildi. 

Saat 15 te toplanılmak üzere celseye ara 
verildi. 

İkinci celse 
Muamele Vergisi Kanununun 9 ncu madde

sine bir fıkra eklenmesine; 
Ecnebi devletlere Ankara'da sefarethane ve 

konsoloshane inşa etmek üzere meccanen arsa 
tahsisine; 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Kuruluşuna; 
Ege Üniversitesi Kurulmasına dair kanunlar

la, 
Limanların inşa, Tevsi, Islah ve Teçhizine da

ir olan 5775 ve 6192 sayılı kanunlara Ek Kanun, 
kabul edildi. 

Kozlu - Ereğli hattı ile Armutçuk şube hattı 
inşasına ait Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere 
Girişilmesi hakkındaki 5415 sayılı Kanunun 1 
nci maddesinin tadiline; 

Demiryollar ve Limanlar İnşası için Gelecek 
Yıllara sâri Yüklenmelere Girigilmesina; 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun Bâzı 
Maddelerinin Tadiline; 

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Eko
nomik İş Birliğine Dâhil Memleketlerle Borçlan
ma, Yardım ve ödeme Anlaşmaları Akdi için Hü
kümete Salâhiyet Verilmesine dair 5436 sayılı 
Kanunun meriyet müddetinin uzatılmasına; 

Etibank Kanununun 10 ncu maddesinin ilga
sına; 

Sümerbank Kanununun 4852 sayılı Kanunla 
değiştirilen 4 ncü maddesinin tadiline; 

Şeker Fabrikalarına Bahşolunan îmtiyazat ve 
Muafiyet hakkındaki 601 sayılı Kanunun 12 nçi 
maddesinin değiştirilmesine dair kanunlar, kabul 
edildi. 

Divanı Muhasebatta açık bulunan daire reis
liği ile üç âzalık için seçim yapılmak üzere reyler 

, toplanıldı. 
Strasburg'da toplanacak Avrupa Istişari Kon

seyine Türkiye Büyük Millet Meclisi adına iştirak 
edecek Heyetin seçimi için reyler toplanıldı. 

28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti. Farika Nizam
namesine Ek Kanun kabul edildi. 

Edirne. Müdafii General Şükrü zevcesi Zafer 
Edirne'ye vatani: hizmet tertibinden maaş tahsi
sine; 

Kara Salih Çavuşa vatani hizmet tertibin-
. den maaş tahsisine, 

Eyüp lü Mehmet Fuad Tanrısever'e vatani 
hizmet tertibinden maaş tahsisine, 

1118 sayılı Oyun. Kâğıtları'İnhisarı hakkın
daki Kanunun 4584 sayılı Kanunla muaddel 
ikinci maddesinin değiştirilmesine, 

Harçlar Kanununa bağlı 10 sayılı tarifenin 
6401 sayılı Kanunun birinci maddesiyle muad* 
del 41 sıra numarasının n işaretli bendinin de
ğiştirilmesine, 

Akar Yakıtlardan Alınacak Yol Vergisi hak
kındaki 5889 sayılı Kanunun ikinci maddesinin 
değiştirilmesine, 

Lice Kasabasının yerinin değiştirilmesine, 
Türkiye ile Belçika - Lüksemburg.Ekonomik 

Birliği, arasında münakit. ödeme Anlaşmasının 
bir sene müddetle uzatılmasına mütedair mek
tupların tasdikine, 

Konservecilik ve gıda maddeleri muhafazası 
uzmanı celbi hususunda Türkiye Hükümeti ile 
Birleşmiş Milletler jTeknik Yardım Teşkilâtı 
.arasında akdolunan 14 sayılı Ek Teknik Yardım 
Anlaşmasının tasdikine, 

Muvazenei Umumiyeye dâhil dairelerin 1949 
malî yılı hesabı katisine, 

Muvazenei: Umumiyeye. dâhil dairelerin 1950 
. ,malî yılı .hesabı katisine, 

Muvazenei Umumiyeye-dâhil dairelerin 1951 
malî yılı hesabı katisine, 

Ankara Şehri îmar Müdürlüğünün Ankara 
Belediyesine Bağlanması hakkındaki 3196 sayılı 
Kanunun üçüncü maddesinin değiştirilmesine, 

Subaylar Heyetine Mahsus «Terfi Kanununun 
5611 sayılı Kanunla değiştirilen 10 ncu madde
siyle Subay ve Askerî Memurların Maaşları 
hakkındaki 5609 sayılı Kanunun 5830 sayılı Ka
nunla değiştirilen birinci ve ikinci maddelerinde 



değişiklik yapılması hakkındaki 6557 sayılı Ka
nuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun
lar kabul edildi. 

Strasburg'ta toplanacak Avrupa îstişari 
Konseyine iştirak edecek heyetin seçiminde ni
sap olmadığı anlaşıldığından seçim tekrarlandı. 

Divanı Muhasebatta açık bulunan daire re
isliği ve âzalıklar için yapılan seçime dair Tas
nif Komisyonunun raporu üzerine seçimin yeni
lenmesi, kabul edildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat1 Bankası Kânu
nunun 5453 sayılı Kanunla muaddel 5 nci mad
desinin tadiline, 

Ankara Andlaşmasınm Daimî Sekreterliği 
Memurlarının Diplomatik Statüsüne Mütedair 
Protokolün tasdikine dair kanunlarla, 

Türkiye ile Pakistan Arasında Akdolunan 
Dostane iş Birliği Andlaşması hakkındaki 11 
Haziran 1954 tarihli ve 6416 sayılı Kanuna Ek 
Kanun kabul edildi. 

Teklif 
1. — Diyarbakır Mebusu Mehmet Hüsrev 

Ünal ve iki arkadaşının, iskân Kanununun bâ
zı maddelerinin tadiline ve yeniden bâzı hü
kümler ilâvesine dair 6093 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin tadili hakkında kanun teklifi 
(2/154) (Dahiliye; Mâliye ve Bütçje encümen
lerine) 

Mazbatalar, 
2. — Suriye, Lübnan, Irak, Ürdün, Mısır, 

Iran, Afganistan, Libya, Pakistan, Kıbrıs, Tür
kiye hükümetleri için orman siyaseti eğitimi 
temin eden bir merkezin teşkili suretiyle, tek
nik yardım yapılması gayesiyle Birleşmiş Mil-

,y letler Gıda ve Ziraat Teşkilâtı üe Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti arasında imzalanan 10 nu
maralı Ek Anlaşmanın onanması hakkında ka-

* nun lâyihası ve Hariciye ve Ziraat encümenleri 
mazbataları (1/105) (Ruznameye) 

3. — Mehmet Rifâtoğlu Erdoğan Oturanç'-
ın affı hakkında Adliye Encümeni mazbatası 
(5/20) (Ruznameye) 

4. — 19 Ocak 1954 tarihinde Türkiye ile 
Fransa arasında imzalanan «Smai ve iktisadi 
Teçhizat Siparişleri hakkında Anlaşma» nın tas
dikine dair kanun lâyihaiı ve Hariciye, iktisat 

Türkiye ile Yunanistan Krallığı ve Yugos
lavya Federatif Halk Cumhuriyeti arasında im
za edilen «Balkan Istişari Meclisinin Teşkiline 
Mütedair» Anlaşmanın tasdikine dair kanun lâ
yihasının müzakeresi, Hariciye Vekili hazır bu
lunmadığından, tehir edildi. 

Strasburğ'da toplanacak olan Avrupa Istişa
ri Konseyine iştirak edecek heyet için yapılan 
seçimde nisap olmadığı anlaşıldığından seçimin 
tekrar edileceği bildirildi. 

Cumartesi günü de toplanılması hakkındaki 
takrir kabul edilmiş bulunduğundan, 21 . V . 
1955 Cumartesi günü saat 10 da toplanılmak 
üzere inikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Balıkesir Mebusu Kayseri Mebusu 

E. Budakoğlu ö. Mart 
Kâtip 

Çorum Mebusu 
8. Baran 

ve "Ticaret encümenleri mazbataları (1/Ü0) 
(Ruznameye) 

5. — Türk Havayolları Anonim Ortaklığı 
kanunu lâyihası ve Münakalât, Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları (1/254) (Ruzname
ye) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Al
manya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
mer'i 16 Şubat 1952 tarihli Ticaret ve ödeme 
Anlaşmalarının 31 Ekim 1954 tarihine kadar 
uzatılmasına dair teati olunan mektupların tas
diki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve 
Ticaret encümenleri mazbataları (1/107) (Ruz
nameye) 

7. — Güzel sanatlarda fevkalâde istidat gös
teren çocukların devlet hesabına yetiştirilmeleri 
hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/178) (Ruznameye) 

8. — Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkındaki 
Kanunun 5, 8 ve 10 ncu maddelerinin tadili hak
kında kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/283) (Ruznameye) 

9. —Avukatlık Kanununun bâzı maddeleri
nin tadil ve ilgası ve bu kanuna muvakkat bir 
madde ilâvesi hakkında kanun lâyihası ile Gi
resun Mebusu Abdullah İzmen'in, Avukatlık 
Kanununun 7 nci maddesinin değiştirilmesi, 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 
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Bursa Mebusu Müfit Erkuyumcu'nun, Avukat
lık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırılması ve 
Manisa Mebusu Semi Ergin ve iki arkadaşının 
da Avukatlık Kanununun 4 ncü maddesinin E 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifleri ve Adliye Encümeni mazbatası (1/193, 
2/80, 82, 108) (Ruznameye) 

10. — 1952 malî yılı hesabı katisine ait nmu-
mi mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile 1952 malî 
yılı hesabı katî kanunu lâyihası ve Divanı. Mu
hasebat Encümeni mazbatası (3/89, 1/41) (Ruz
nameye) 

11. — Millî Korunma 1951 yılı bilançosunun 
gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresi ve Di-

REİS — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı). 
RElS — Celseyi açıyorum. 
Bir takrir vardır, okutacağım. 
SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Hafta 

tatili hakkında konuşmak üzere söz istiyorum. 
REİS — Buyurun. 
SÎNAN T8K9LÎOĞLU (Devamla) — Arka

daşlar, yarın arifedir. Bendeniz vaktiyle tek
lif etmiştim, arife Pazara rasgelirse dükkân
lar açık kalır diye. 1950 senesinde Bayram 
Pazara resğeldi, geçen sene Kurban Bayramı 
aynı şekilde oldu, halk alışveriş yapamadı. Bu 
hallerde halkın alışverişini temin etmesi için 
dükkânların arife günleri açık bulundurulması 
hususundaki bu Kanunu okuyacağım, böyle bir 
Kanunun mevcut olduğu öğle radyosunda ilân 
edilirse Valiler ve Kaymakamlar böyle bir Ka
nunun mevcut olduğunu anlarlar ve ona göre 
yarın dükkânlar da açık kalır. Herkes de ala
cağını. alır, satacağını satar. 

Kanunun numarası 5620 dir. Madde 5 in 
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vanı Muhasebat Encümeni mazbatası (3/145) 
(Ruznameye) 

12. — Millî Korunma 1952 yılı blânçosunun 
gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresi ve Di
vanı Muhasebat Encümeni mazbatası (3/146) 
(Ruznameye) 

13. — Türkiye ile Japonya arasında imzala
nan Ticaret ve Tediye Anlaşmalarının tasdikine 
dair kanun lâyihası ve Hariciye ve Ticaret en
cümenleri mazbataları (1/240) (Ruznameye) 

14. — 28 Haziran 1954 tarihinde Londra'da 
imzalanan «Milletlerarası Kalay Anlaşması» nm 
tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve 
Ticaret encümenleri mazbataları (1/189) (Ruz
nameye) 

son fıkrası şudur .: (Ramazan ve Kurban Bay
ramları arifesine rastlıyan Pazar günleri tatil
den istisna edilebilir.) 

DANYAL AKBEL (Yozgad) — Ne lüzum 
var buna Herkes kanunu bilir. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Sus 
Süs ta dinle. 

RAİF AYBAR (Bursa) — Konuşmaları 
mevzu haricidir. 

REÎS — Zaten arkadaşımız gündem dışı 
söz istedi ve konuştu. 

RAÎF AYBAR (Bursa) — Fakat kanunla
rın bir neşir ve ilânı usulü vardır. 

REÎS — Bir takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Kanun lâyiha ve tekliflerinin suallerden 

evvel müzakeresini arz ve teklif ederim. 
Burdur Mebusu 
Mehmet özbey 

REÎS — Takriri kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. * 

B Î B Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 10,10 

BEİS — Reisvekili Tevfik Heri 
KÂTİPLEB : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Ömer Mart (Kayseri) 

3. — YOKLAMA 

— 580 — 
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4. — MÜZAKERE ] 

1. — Türkiye ile Yunanistan Kırallığı ve Yu
goslavya Federatif Halk Cumhuriyeti arasında 
Ankara'da imza edilen «Balkan tstişari Meclisi
nin Teşkiline mütedair» Anlaşmanın tasdiki hak
kında kanun lâyihası ve Hariciye Encümeni 
mazbatası (1/272) 

REÎS — Müzakeresine devam ediyoruz. 
Buyurun Ali Ceylân. 
M. ALÎ CEYLÂN (Kırklareli) — Muhterem 

arkadaşlar; 'memleketimizle Yunanistan Kıral
lığı ve Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyet
leri arasında Ankara'da imza edilen «Balkan 
tstişari Meclisinin Teşkiline mütedair Anlaşma» 
mn da evvelce imza edilen Ankara-ve Bled An
laşmaları gibi muhakkak ki, memleketimiz için 
hayırlı olduğu kanaatindeyiz. Hükümetimizi 
dış siyaset alanında devamllı başarılarından do
layı bütün kalbimizle tebrik ederiz. 

Ancak şimdi tasdiki için Yüksek Meclise su
nulan anlaşma dolayısiyle komşumuz ve dos
tumuz Yunanistan'ın bâzı mevzularda daha has
sas ve anlayışlı hareketi icabettiği hususunu 
işaret etmek isteriz. 

Geçen yıl müttefikimiz Yunanistan'ın Gar-
-bî - Trakya kısmında bir haftalık seyahate ben 
de katıldım. Bu seyahatten ırkdaşlarımız he
sabına birtakım üzüntüleri yerinde müşahede 
ederek memleketime döndüm. 

Son senelerde Hükümetimizle Yunanistan 
arasında kurulan kültürel münasebetler bakı
mından güzel adımlar atılmıştır.- Gümülcüne'-
de kurulan Celâl Bayar Lisesi ve Türkiye'den 
Garbi - Trakya ilkokulları için gönderilen 25 
Türk öğretmeninin orada vazife görmesi cid
den bu hususta güzeli misaller olarak sayıla'bi-

,v lir. Yine son senelere gelinceye kadar Türk ırk
daşlarımızın okuduğu kitaplardan çıkarılan te-
cavüzkâr yazılar kayda değer başarılardan ve 

* iyi adımlardan numuneler sayılabilir. Fakat 
hâlâ Garbı - Trakya'da birçok kasabalarda Arap 
harfleri ile din kisvesi altında tedrisat yapan 
birçok mahalle mekteplerinin bulunuşu ve 
bunlara öğretmen yetiştiren Medresei Hayri
ye'nin hali faaliyette oluşu ayrıca bu okullara 
Yunan Hükümetince Türk okullarına yapılan 
•yardımlardan büyük bir kısmının ayrılışı inkı
lâplarımıza karşı dostumuz Yunanistan'ın duy-

ILEN MADDELER 

duğumuz hassasiyeti bililtizam anlamamazlık-
tan geldiği kanaatine şahsan bizi sevk ediyor. 
Yunanistan Hükümeti yanılmıyorsam 50 000 
Türk lirası karşılığında olan 250 000 000 drah
minin 90 O00 000 drahmiyi Arapça tedrisat ya
pan mahalle mekteplerine, mütebakisini yeni 
harflerle tedrisat yapan okullara ayırmaktadır. 
Bu Türk ırkdaşlarımızı iki zümreye ayıran bir 
siyasetin takibinden başka bir şey değildir 
kanaatindeyiz. Bilhassa köylerde malları zarar 
ve ziyana uğrıyan Türk ırkdaşlarımızın şikâyet
lerinin kaale alınmayışı, iktisadi baskılardan 
olarak bâzı Türk esnafına yüksek vergi tarifele
ri tatbik edilişi, Türk okullarında memleketimize 
ait çok az ve gayet kısa bilgi verilmesi, yer yer 
ırkdaşlarımıza yapılan baskı ve sindirme siyase
ti maalesef dinlediğimiz şikâyet ve edindiğimiz 
kanaatlerdendir. Türk matbuatının bütün mem
leket ve millî dâvalarda olduğu gibi bu mevzu
da da gösterdiği haklı titizliği ve hassasiyeti 
minnet ve şükranla anmak gerekmektedir. 

Kıbrıs dâvasında Hükümetimizin takibettiği 
gayet temkinli ve anlayışlı siyasete mukabil, dos
tumuz Yunanistan hükümetlerinin bu işe bilfiil 
el atarak müdahalesi yine üzüntülerimiz arasın
dadır. Biz, gösterilen bir hüsnüniyete, en az on 
ile mukabele eden bir milletiz. Memleketimizdeki 
Rum vatandaşlarımızdan bir teki Yunanistan'a 
kaçmayı akıllarına getirmezken Garbi - Trakya-
dan her gün vâki ilticalar bizi acı acı düşündür
mektedir. Biz bu vatandaşlarımızın iktisadi re
fah ve huzur içinde yaşamalarından bu vatan
daşlarımız kadar şeref ve bahtiyarlık duymak
tayız. Bu iyi niyetlerimizin karşılığını istemek 
en tabiî hakkımızdır. (Bravo sesleri) 

Yüksek Meclise getirilen andlaşmaya ait Hü
kümet esbabı mucibe lâyihasında «Aramızdaki 
iş birliğini daha geniş ve daha şümullü bir hale 
getirmek maksadını gütmektedir» fikri ve ibare
si bizi ümit ve sevince sevk etmektedir. Bu ba
kımdan «Balkan tstişari Meclisinin Teşkiline 
mütedair Anlaşma» yi bütün samimiyetimizde 
karşılıyoruz. (Alkışlar) 

REİS — Tekelioğlu. 
SÎNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Arka

daşlar; Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğu gün
den beri daima sulh ve müsalemeti kendisine 
rehber ittihaz etmiştir. Bunun için evvelâ Yuna-
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nistan'la bir ittifak akdetti,, ondan sonra bizim
le mezhepleri bir olmıyan Yugoslavya'yı da ka
rıştırarak bir Balkan İttifakı kurduk, Fakat bu 
ittifak içinde samimî olarak en doğru yolda yü
rüyen Türk Devleti olmuştur, (Bravo sesleri) 
Binaenaleyh Türk Devletini bu bakımdan tebrik 
etmeyi ve böyle bir anlaşma,yaptığından dolayı 
teşekkür etmeyi bir borç bilirim. 

Ancak, çok sevdiğimiz Yunanistan'ın, memle
ketimiz hakkında reva görmediği hiçbir şey yok
tur. Onun gözü Ayasofya'da, onun gözü daima 
İstanbul'da, onun arzusu daima Türk milletini 
esir etmek sevdasındadır. 

Arkadaşlar, bunun en bariz misalini şimdi si* 
ze vesaika müstenidolarak arz edeceğim..: Bun
dan 30 sene evvel Yunanistan'a bütün sevgisi 
ile bağlı olan patrikhane Rusya'ya müracaat 
ediyor. Bu müracaat 12 imza ile oluyor ve bun
da, «190 milyon ortodoksun reisi ruhanisi olan 
patrikhanenin bir devlet halinde papalık dev
leti yapılması lâzımdır, bize yardım ediniz» di» 
yortar. 

Arkadaşlarım, bu vesika yakalanmıştır^ 
patrikhaneye ait olan bu vesika elyevm Emni
yet Umumiye arşivlerinde mevcuttur. Bendeniz 
arşivdeki bu dosya hakkında Başvekil ve Dahi- x 
liye Vekiline gerekli izahatı vereceğim, onun 
için burada fazla söylemiyorum. 

Bu kapıyı açmamın sebebi şudur : Aradan 
zaman geçiyor, Amerika'da bir vapur tutuluyor, 
içine rumlar doluyor, vapur zaten = kendi nam» 
larınadır, bunlar Yunanistan'a geliyorlar, ara
larından on kişilik bir heyet seçiyorlar. Maksat
ları da şudur : Papalık devleti kuruluyor, Orto
doks papalığı. İstanbul'da Ayasofya civarında 
büyük bir arsa alacaktır, devlet kuracaktır, bu
nun maliyesi, dahiliyesi, hariciyesi olacak, poli
si olacak, bayrağı olacaktır. Bu on kişi IstanbuF-
a geliyorlar. Patrikhaneye misafir oluyorlar * 
müzakereler yapıyorlar. Bunu yapan Yunanis
tan'dır, biz şimdi onun dostluğunu kabul edece* 
ğiz. Bir devletin yapmış olduğu oyunlar bunlar. 

Geçelim Kıbrıs'a; orada bir kızıl papas çıkı
yor, dünyayı dolaşıyor, Türklere elinden geldi
ği kadar kötülük yapmak için konuşuyor. Biz 
hâlâ dostumuz Yunanistan'la ittifak yapmak is
tiyoruz. Millet muztariptir. Hükümet bize hiç 
izahat vermemiştir, gazetelerden okuyup öğre
niyoruz. Hükümet acaba bizi ne zannediyor? 
Biz memleketin siyaseti dâhiliyesi ve hariciyesi-
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ni bilmek isteriz. Seçim bölgelerimize yakında 
gideceğiz, orada ne söyliyeceğiz, tabiî gazeteler
de okuduklarımızı, Fakat o halk da gazete oku
yor, belki bizden daha fazla okuyor. Bizim söy-
liyecekierimizi zaten biliyorlar. 

Arkadaşlar; vaziyet bildiğiniz gibi değildir. 
Çok naziktir. Yakında Tito'nun da bize bir Yu
goslav oyunu oynaması muhtemeldir. 

Ben Tito'yu gayet iyi tanırım, arkadaşımdır, 
ben Tito'yu Kayseri'den tanırım, çok siyasi bir 
insandır. Bakınız gitti Hindistan'ı kafese koy
du, Mısır'ı kafese koydu, şimdi de bizi kafese 
koymak istiyor; Rusya'yı da kafese koyuyor. 
Tito işte bu Tito'dur.. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— ölçüyü kaçırdın, dozu kaçırdın.. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Ben 
kaçırmadım, sen kaçırdın. Ben ölçüyü kaçır
mam, çok iyi söylüyorum. 

Tırnaklarımızla siper kazdığımız günleri 
unutmadık. İsterseniz vesikaları okuyayım da 
hayret içerisinde kalın. Fakat Hükümete vere
ceğim için okumıyacağım. Bu kadar katî malû
matım vardır. Yalnız bizim müteyakkız olduğu
muzu Yunanistan bilmelidir. Türklere yaptığı 
mezalimden de haberimiz vardır. 

Garbi - Trakya'da kimse kalmadı. Geçenlerde 
bir arkadaş buraya çıktı gayrimüslümlere teca
vüzden bahsediyorsun dedi. İşte patrikhanede 
Sensinod Meclisinde bu Rusya'ya müracaat 
edenlerden üçü hâlâ patrikhanede mevcuttur. 
Bu adamlara sorarım, hangi dostluk? Biz evet 
dostluğa, vatandaşlığa kıymet veririz ama bu 
memlekete kötü gözle bakanların da gözlerini 
çıkarmak bizim vazifemizdir. 

REİS — Heyeti umumiyesi üzerinde başka 
söz istiyen yok. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyetle görüşülmesi komisyonca tek
lif edilmektedir, bu hususu reylerinize arz edi
yorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Kırallığı 
ve Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti 
Arasında 2 Mart 1955 Tarihinde Ankara'da 
İmza Edilen «Balkan Istişari Meclisinin Teşkili
ne Mütedair Anlaşma» nın Tasdiki hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yu* 

r 
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iıanistan Kıratlığı ve Yugoslavya Federatif 1 
Halk Cumhuriyeti arasında 2 Mart 1955 tarihin
de Ankara'da imzalanan «Balkan îstişari Mec
lisinin Teşkiline Mütedair Anlaşma> kabul ve 
tasdik olunmuştur. 

REÎS— Maddeyi reylerinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. -— Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya tcra Vekilleri Heyeti mmeurdur. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum : 
Kabul edenler.*. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini açık oylarınıza arz edi
yorum. 

2. — Türk Havayolları, Anonim Ortaklığı 
kanunu lâyihası ve Münakalât, Maliye ve Bütçe I 
encümenleri mazbataları (1/254) (1) * 

REÎS — Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Tür^iHay^ayolları. Anonim Ortaklığı kanun 

lây^a,ş^n^:razn^H>ey% M^aP*ak diğer işlere tak- \ 
diıneıj; jve müstaceliyetle gönişülmesini arz ye 
teklif ederim. 

Münakalât Vekili 
îzmir Mebusu 
M, Çavuşoğlu 

SIRRI ATALAY (Kars) — Müstaceliyet 
teklifi aleyhinde konuşaeağım> 

REÎS — Daha gelmedik. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Gündeme alın

ması hususunda.. 
REÎS — Bu lâyihanın gündeme alınması 

teklif ediliyor. Gündeme alınıp bugün müzake
resini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Takdimen görüşülmesi istenmektedir. 
Takdimen görüşülmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Takdimen görüşülmesi aleyhinde Sırrı 
Bey buyurun, 

SIRRI ATALAY (Kars) — Efendim, sür
atle. kanun çıkarıyoruz. Türk Havayolları Ano
nim Ortaklığına ait teklif geleli 15 dakika oldu. 

(i) 342 sayılı matbua zaptın somadadır, 
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Okumak fırsatını bulamadık* Bu kanun hak
kında ne burada konuşulabilir ne de sâUm fi
kirle rey verilebilir. Okumadan nasıl rey vere
ceğiz? Bu fırsatı lütfedin. 

REÎS — Efendim, tevziinden itibaren 48.... 
saat geçmesi zaruretine binaen biraz evvel bu-, 
gün görüşülmesi hususunu reyinize arz ettim, 
kabul buyurdunuz. Şimdi takdimen görüşül
mesi hususunu reye arz ediyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Kabul; 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyetle görüşülmesi komisyonca tek
lif edilmektedir, bu hususu reylerinize arz edi
yorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Türk Havayolları Anonim Ortaklığı Kanunu 

I - Kuruluş 
MADDE 1. — Türk Havayolları Anonim, 

Ortaklığı adı ile her nevi hava nakliyatı ve bu
na müteferri işleri yapmak ve bu kanun ile 
hususi hukuk hükümlerine göre idare edilmek: 
üzere bir Anonim Ortaklığı kurmak için Hükü
mete salâhiyet verilmiştir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reye arz ediyorum: Kabul edeler*». 
Kabul etmiyenler.;. Kabul edilmiştir, 

MADDE 2. — Anonim Ortaklık 1 nci mad
dede sözü geçen işleri doğrudan doğruya yap
maya yahut bu maksatla kuracağı Anonim 
Ortaklıklar vasıtasiyle veya mevcut Anonim 
Ortaklıklara iştirak etmek suretiyle yapabilme
ye salahiyetlidir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reye arz ediyorum : Kabul edenle*... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Malî Hükümler : Sermaye 
MADDE 3. — Anonim Ortaklığın itibari 

sermayesi her biri 100 lira kıymetinde hâ% 
miline muharrer 600 000 hisseye ayrılmış 
60 000 000 Türk lirasıdır. 
v Bu sermaye Ortaklık Umumi Heyetinin ka

rarı ile artırılabilir. 
REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 

Maddeyi reye arz ediyorum; Kabul edenler,,. 
Kabul eümyenlejr,,. Kabul edilmişjir, 
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Hisse senetleri 

MADDE 4. — Yukardaki maddeye göre çı
karılacak hisse senetleri yerli, yabancı, hakiki 
veya hükmi şahıslar tarafından isteklisi çıktığı 
zaman satılmak üzere Hazine tarafından de-
rııhde olunur. 

Bu madde gereğince yabancılar tarafından 
satmalmacak hisse senetlerine yatırılacak ser
maye hakkında 6224 sayılı Kanunun hükümleri 
tatbik olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reye arz ediyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hisse senetlerinin karşılığı 
MADDE 5. — Hazine tarafından deruhde 

olunan hisse senetleri : 
a) Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü

nün bu kanunun muvakkat 1 nci maddesi gere
ğince tanzim olunacak devir bilançosunda tesbit 
edilecek sermaye karşılığının Anonim Ortaklığa 
intikali; 

b) Her sene (10) milyon lirayı geçmemek 
üzere (30) milyon liraya kadar Hazinece nak
den tediyede bulunulması; 

c) Ortaklığın dağıtacağı yıllık kârdan Ha
zine hissesine isabet edecek miktarın tahsisi; 

d) Dördüncü madde gereğince hususi şa
hıslara satılacak hisse senetleri bedellerinden a 
ve b fıkraları gereğince Anonim Ortaklığa öde
necek miktarın dışında kalan kısmının Anonim 
Ortaklığa devri 

' Suretiyle ödenir. 
REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 

Maddeyi reye arz ediyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tahvilât 
MADDE 6. — Anonim ortaklık hazine kefa

letiyle tahvil çıkarabilir. Tahvillerin ihraç şekil, 
müddet ve şartları Maliye Vekâletinin muvafa
katiyle tesbit olunur. 

Anonim ortaklığın akdedeceği kısa ve uzun 
vadeli kredilere de Maliye Vekâleti kefalet et
meye salahiyetlidir. Ancak çıkarılacak tahvil
lerle akdedilecek kısa ve uzun vadeli istikraz ve 
kredilerin yekûnu- hiçbir zaman anonim ortak
lığın ödenmiş sermayesini tecavüz edemez. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reye arz ediyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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îhtiyat akçeleri 

MADDE 7. — Ortaklığın yıllık safi kârının 
taksimi esas mukavelenamede gösterilir. 

Ancak ödenmiş sermaye tutarına varıncaya 
kadar asgari % 10 âdi ve ödenmiş sermayenin 
yarısına varıncaya kadar asgari % 5 fevkalâde 
ihtiyat akçe tefriki mecburidir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reye arz ediyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Âdi ihtiyat akçesi 
MADDE 8. — Âdi ihtiyat akçesi, ortaklığın 

ilerde vukuu muhtemel zararlarını karşılamak 
üzere tefrik olunur. 

Fevkalâde ihtiyat akçesinin kullanılış tarzı 
esas mukavelenamede gösterilir, . .-

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reye arz ediyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

i» III - idari hükümler 
MADDE 9. — Umumi heyet, hisse sahiplerin

den kurulur. îster tamamen ister kısmen öden
miş olsun her hisseye sahip olanın veya bu mik
tar hisseyi temsil edenin umumi heyete bir reyi 

•vardır. Bir hisseden fazlaya sahip olanların ve
ya bir hisseden fazlayı temsil edenlerin hiçbir 
tahdide tâbi olmaksızın beher hisse için bir rey 

' hakları vardır. 
REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 

Maddeyi reye arz ediyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Murakıpler 
MADDE 10. — Anonim ortaklık murakıp-

lerinin adedleri, intihap usul ve şartları, vazife 
ve salâhiyetleri esas mukavelenamede belirtilir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reye arz ediyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Teftiş ve murakabe 
MADDE 11. — Maliye ve Münakalât vekâ

letleri, ortaklığın bütün hesaplarını doğrudan 
doğruya veya Başvekâlet Umumi Murakabe He
yeti marifetiyle tetkik ve teftişe salahiyetlidir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir 
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îdare meclisi ı 

MADDE 12. — îdare Meclisi Ortaklığın te- j 
şekkülü sırasında 3 kişiden terekkübeder. 

Anonim Ortaklığın idare Meclisi; Umumi He
yetin toplantısında hissedarlar tarafından inti-
habolunur. îdare Meclisi Âzası 3 ten aşağı 5 ten 
yukarı olamaz; îdare Meclisi azasının hizmeti 
müddetleri, vazife, salâhiyet ve mesuliyetleri 
esas mukavelenamede gösterilir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir 

Umum Müdür 
MADDE 13. — Anonim Ortaklığın Umum 

Müdürü îdare Meclisi tarafından seçilir. Umum 
Müdürün vasıf ve salâhiyet, vazife ve mesuliye
ti esas mukavelenamede gösterilir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir 

Personel 
MADDE 14. — Anonim ortaklığın personeli 

hususi hukuk hükümlerine tâbidir. Ancak, bu 
kânun meriyete girdiği tarihte Devlet Havayol
ları Umum Müdürlüğünde emekliliğe esas bir 
hizmette bulunanlardan Türk Havayolları Ano
nim Ortaklığına intikal edenlerin emeklilik 
hakları devam eder. Bunların emeklilik dere- I 
çelerinin yükseltilmesinde 5434 sayılı Kanunun I 
15 nci maddesi hükümleri tatbik olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir j 

Ücret tarifeleri 
MADDE 15. — Anonim ortaklığın yapaca

ğı iş ve hizmetler karşılığında alacağı ücretler 
tarifelerde tesbit olunur. 

Mahiyetleri icabı tarifelere bağlanmıyan hiz
metlerin ücret ve diğer şartları ticari teamül
lere ve hususi hukuk hükümlerine göre anonim 1 
ortaklıkça tâyin ve tesbit olunur. 

Ücret tarifeleri Maliye ve Münakalât vekâ- I 
letlerinin tasdiki ile tekemmül eder. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reye.arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir 

IV - Çeşitli hükümler : Hukuki rejim 
MADDE 16. — Anonim ortaklık, bu kanunda | 
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ve esas mukavelenamesinde sarahat olmıyan hal
lerde hususi hukuk hükümlerine tâbidir. 1050, 
2490, 3460, 3611, 3656 ve 3659 sayılı kanunlar 
ile Divanı Muhasebatın murakabesine tâbi de
ğildir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir 

Açığın karşılanması 
MADDE 17. — Anonim ortaklık her sene so

nundan en az (30) gün evvel mütaakıp senenin 
hizmet ve faaliyet programı ile gelir ve gider 
tahminlerini ihtiva eden cetvelleri Maliye ve Mü
nakalât vekâletlerine tevdi eder. 

Faaliyet programı; Maliye ve Münakalât ve-
kâletlerince aynen veya tadilen tasvibolunduk-
tan sonra tatbik edilmek üzere sene başından ev
vel ortaklığa iade olumur. Bu programın tatbikin
den doğan ve 8 nci madde mucibince karşılana-
mıyan işletme açığı her sene sonunda bu maksat
la Münakalât Vekâleti bütçesine konacak tahsi
sattan ortaklığa ödenir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. • 

Kuruluş hususiyetleri 
MADDE 18. — Anonim ortaklığın esas mu

kavelenamesi Ticaret Kanununda yazılı kuru
luş muamelelerine ait şartlar aranmaksızın bu 
kanun hükümleri dairesinde Vekiller Heyetince 
tasdik olunduktan sonra başkaca merasime 
hacet kalmaksızın doğrudan doğruya ticaret si
ciline kayıt ve ilân olunur. Anonim ortaklığın 
katî kuruluşu bu ilân gününden başlar. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Vergi muafiyeti 
MADDE 19. — Anonim ortaklık için ya

bancı memleketlerden mubayaa edilecek her 
nev itayyare, telsiz cihazı, emniyet ve işaret 
tesisatı ve bunlara mütaallik her türlü yedek ede
vat ve malzeme Gümrük Resminden ve diğer 
vergilerden muaftır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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PTT hakları 
MADDE 20. — Anonim Ortaklık, kendi ih

tiyaçları için telsiz telgraf ve telefon ve benzeri 
cihazları kurmaya ve işletmeye ve bunlar için 
gerekli diğer enerji tesisleri ile umumi telefon 
bulunmıyan aynı sahalarda hususi telefon tesis
leri yapmaya yetkilidir. Anonim Ortaklık kendi 
muamelelerine ait mektup ve çantaları PTT İda
resine ücret vermeksizin kendi vasıtalariyle ta
şımaya ve tesisine yetkili olduğu telsiz telgraf ve 
telefon ve benzeri cihazlarla telefonları ücretsiz 
kullanmaya yetkilidir. 

BEİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler.;. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İlga edilen hükümler 
MADDE 21. — Anonim ortaklığın katî ku

ruluşu tarihinden itibaren 3424 sayılı Devlet 
Havayolları Umum Müdürlüğü Teşkilât Kanu
nu ile bu kanuna ek 3822, 4467, 5213, 6149, 6380 
sayılı kanunlar mülgadır. 

BEİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İntikal hükümleri : Devir bilançosu 
MUVAKKAT MADDE 1. — Devlet Hava

yolları Umum Müdürlüğünün bu kanunun neş
ri tarihinde elinde veya idaresi altında bulunan 
menkul ve gayrimenkullerden ve Umum Müdür
lüğün aktif ve pasifinden bütün hak ve vecibe
leriyle anonim ortaklığa devredilmesi Maliye ve 
Münakalât vekâletlerince uygun görülenler mu
vakkat 2 nci maddede yazılı heyetçe kıymetlen
dirilerek tanzim olunacak devir bilançosu ile 
katî kuruluş tarihinden itibaren anonim ortak
lığa intikal eder. Devir bilançosunun aktif ve 
pasifi arasındaki fark sermayenin 5 nci mad
desinin a bendindeki kısmını teşkil eder. 

Devir bilançosunda takdir ve tesbit edilen 
değerler Vergi Usul Kanununun tatbikatında 
aynen nazara alınır. 

BEÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Muvakkat 1 nci 
madde: mucibince anonim ortaklığa devredile
cek menkul ve gayrimenkuUerin, devir kıymetler 
rini anonim ortaklığın katî kuruluş tarihindeki 
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durum ve rayiçlerine göre takdir ve tesbit etmek 
ve devir bilançosu yapmak üzere anonim ortaklık 
Münakalât ve Maliye vekaletleriyle Divanı Muha
sebat ve Umumi Murakabe Heyeti tarafından se
çilecek birer mümessilden mürekkep bir heyet 
teşkil olunur. 

Heyet, Beîsini kendisi intihabeder ve karar
larını ekseriyetle verir. Heyet mesaisini anonim 
ortaklığın katî kuruluş tarihinden itibaren en 
geç 90 gün zarfında ikmal eder. 

BEİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Muvakkat 2 nci 
madde gereğince teşekkül edecek heyet azasına 
Münakalât Vekâletince tesbit edilecek miktarda, 
verilecek munzam ücretle kullanılacak persone
lin fazla mesai ücreti, yolluk ve sair masrafları 
ve kıymet takdirinde istihdam olunacak müte
hassısların ücretleri anonim ortaklıkça ödenir. 

JREÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reyinize arz ecKyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 4. — Muvakkat 1 nci 
madde gereğince anonim ortaklığa intikal edecek 
menkul ve gayrimenkuUerin, tesisatın, sair hak
ların, paraların ortaklığa devir ve intikali dola-
yısiyle yapılacak tesciller her türlü Besim, Hare 
ve întîkal Vergisinden muaftır. Anonim ortak
lığın kuruluş muamelelerine mütaallik her çeşit 
evrak, hisse senet ve tahvilleri Damga Besinin
den müstesnadır. 

BEÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 5. — İç hizmetler, 
tarifeler, işletme faaliyetleri ve sair konular 
hakkında yeni esaslar hazırlanıp tatbikata ko
nuluncaya kadar Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğünce uygulanmakta bulunan mevzuatın 
tatbikine devam olunur. 

BEİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Havayolları memurları 
MUVAKKAT MADDE 6. — Devlet Havayol

ları Umum Müdürlüğünün Anonim Ortaklığın 
iştigal mevzuundan hariç bırakılan hizmetlerin-
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de istihdamı Münakalât Vekâletince uygun gö
rülenler dışında kalan bilumum memur ve müs
tahdemleri Anonim Ortaklığa intikal eder. 

Bunlardan cezaî sebepler dışında bir sene 
zarfında hizmetlerine nihayet verilenler beher 
hizmet senesi için son aldıkları maaş veya üc
retlerin beher senesi için bir aylık nispetinde 
tazminat verilir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

MUVAKKAT MADDE 7. — Devlet Hava
yolları Umum Müdürlüğü 1955 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin 753 ncü 
6149 sayılı Kanun gereğince gelecek yıllara sâri 
taahhütler karşılığı f aslındaki tahsisat baki
yesini, sermayesine mahsuben Anonim Ortaklı
ğa tediyeye Maliye Vekili salahiyetlidir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 8. — Devlet Hava
yolları Umum Müdürlüğünden muvakkat 6 ncı 
madde ile Anonim Ortaklığa intikal edecekler 
dışında kalan hizmetliler, 1955 yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin 
Münakalât Vekâleti kısmına ilâve olunur. 

Bunların ücret ve sair istihkaklariyle mey
dan hizmetlerinin istilzam ettirdiği bilumum 
masrafları 1955 yılı Muvazenei Umumiye Kanu
nuna bağlı (A/l) işaretli cetvelin Münakalât 
Vekâleti kısmında açılacak hususi bir fasla tah
sisat kaydederek tediyeye ve gelirlerini de yine 
aynı kanuna bağjı (B) işaretli cetvelde hususi 
bir fasla irat kaydetmeğe Maliye Vekili me
zundur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer 'idir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi açık oya arz edilmiştir. 
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3. — Gümrük Tarif 6leri ve Ticaret Genel An

laşmasına ekli listelerin metinderinde düzeltme 
ve değişiklik yapılmasına mütaallik Birinci 
Protokolün onanması hakkında kanun lâyihası 
ve Hariciye, Gümrük ve İnhisarlar, Ticaret, Ma
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/83) (1) 

REÎS — Ruzname ile ilgili bir takrir var, oku
nacaktır. 

Yüksek Reisliğe 
Rüznamenin birinci defa görüşülecek işleri 

arasında 5 nci sırada bulunan Gümrük Tarifele
ri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli listelerin 
metinlerinde düzeltme ve değişiklik yapılmasına 
mütaallik birinci Protokolün onanması hakkında 
kanun lâyihasının diğer işlere takdimen ve müs
taceliyetle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu Reisi 
Rize Mebusu 
îzzet Akçal 

REÎS— Takriri reyinize arz ediyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenler... Takdimen görüşülme
si kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Müstaceliyetle müzakeresini kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması
na Ekli Listelerin Metinlerinde Düzeltme ve De
ğişiklik Yapılmasına Mütaallik Birinci Proto

kolün Tasdiki hakkında Kanun 

MADDE 1. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasına ekli listelerin metinlerinde ya
pılan düzeltme ve değişikliklere mütaallik Birin
ci Protokol tasdik edilmiştir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... -Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu icraya îcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

(1) 284 sayih matbua zaptın sonundadır. 
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REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-

ler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının heyeti umumiyesini açık oyunuza 

arz ediyorum. 

4. — Türkiye Hükümeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında 12 Temmuz 1947 
tarihinde Ankara'da imzalanan (Türkiye'ye Yapı
lacak Yardım hakkında Anlaşma) nın onanması
na dair 5123 sayılı Kanunun 2 nci maddesine bir 
fıkra ve aynı kanuna geçici bir madde eklenmesi 
hakkında kanun lâyihası ve Hariciye, Millî Mü
dafaa, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/62) (1) 

REÎS — Bir takrir var okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci defa görüşülecek işleri 

arasında altıncı sırada bulunan Türkiye Hükü
meti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında 12 Temmuz 1947 tarihinde Ankara'da 
imzalanan (Türkiye'ye Yapılacak Yardım hakkın
da Anlaşma) nın onanmasına dair 5123 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra ve aynı kanu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
lâyihasının diğer işlere takdimen ve müstaceli
yetle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu Reisi 
îzzet Akçal 

REİS — Takdimen görüşülmesini reylerinize 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Tak
dimen görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Müstaceliyetle görüşülmesini kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Efendim birinci oylama muamelesi bitmiştir. 

Hürkiye Hükümeti ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında 12 . V I I . 1947 tarihinde Ankara'
da imzalanan (Türkiye'ye Yapılacak Yardım 
hakkında Anlşama)nın Onanmasın dair 1 Eylül 
1947 tarih ve 5123 numaralı Kanunun İkinci 
Maddesine Bir Fıkra ile Ayrıca Geçici Bir Mad

de Eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Hükümeti ile Ame-

(1) 286 sayılı matbua zaptın nihayetindedir. 
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1 rika Birleşik Devletleri arasında 12 . VII . 1947 

tarihinde Ankara'da'imzalanan (Türkiye'ye Ya
pılacak Yardım hakkında-Anlaşma) nın onanma
sına dair 1 Eylül 1947 tarih ve 5123 numaralı 
Kanunun ikinci maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir : 
- Verilen yardım malzemesinin kıymetlerinin 
takdiri mümkün olmıyan hallerde Amerikan Hü
kümetince dolar olarak bildirilecek umumi değe
rin Türk parasına tahvili ile bulunacak miktar, 
yukarda yazılı irat ve mahsup ' muamelelerine 
esas ittihaz olunur. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 12 Temmuz 1947 
tarihinden sonra getirilmiş olup henüz Bütçe ve 
Hazine hesaplarına intikal ettirilmemiş bulunan 
yardım malzemesinin değerleri, 1955 yılı Muva-
zenei Umumiye Kanununun mütenazır fasılları-

\ na varidat ve masraf olarak kaydolunur. 
RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-

| bul edilmiştir. 

j MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
i itibaren mer'idir. 
î REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I Tasarının heyeti umumiyesini açık oyunuza 
i arz ediyorum. 

5. — Suriye, Lübnan, Iı^tk, Ürdün, Mısır, 
I İran, Afganistan, Libya, Pakistan, Kıbrıs, Tür-
j kiye hükümetleri için orman siyaseti eğitimi te

min eden bir merkezin teşkili suretiyle, teknik 
yardım yapılması gayesiyle- Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Ziraat Teşkilâtı ile Türkiye Cumhuriye
ti Hükümeti arasında imzalanan 10 numaralı Ek 

i Anlaşmanın onanması hakkında kanun lâyihası 
I ve Hariciye ve Ziraat encümenleri mazbataları 
j (1/105) (1) 

REÎS — Bir takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Suriye, Lübnan, Irak, Ürdün, Mısır, îran, 

(1) 239 a ek sayılı matbua zaptın sonundadır* 
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Afganistan, Libya, Pakistan, Kıbrıs, Türkiye 
hükümetleri için orman siyaseti eğitimi temin 
eden bir merkezin teşkili suretiyle, teknik yar
dım yapılması gayesiyle, Birleşmiş Milletler Gı
da ve Ziraat Teşkilâtı ile Türkiye Cumh'uriyeti 
Hükümeti arasında imzalanan 10 numaralı Ek 
Anlaşmanın onanması hakkında kanun lâyiha
sının ruznameye alınarak diğer işlere takdimen 
ve müstaceliyetle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Ziraat Encümeni Reisi 
Manisa Mebusu 
Sudi Mıhçıoğlu 

REÎS •— Takrir veçhile gündeme alınması 
hususunu reylerinize arz ediyorum • Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tevziinden 48 saat geçmemiş olduğu içn bu
gün görüşülmesini reylerinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Takdimen görüşülmesini reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen yok
tur. Maddelere geçilmesini reyinize arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Müstaceliyetle görüşülmesini reylerinize arz 
ediyorum : Kabul edenler.. Etmiyenler... Müsta
celiyetle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Suriye, Lübnan, Irak, Ürdün, Mısır, İran, Afga
nistan, Libya, Pakistan, Kıbrıs, Türkiye Hükü
metleri tçin Orman Siyaseti Eğitimi Temin Eden 
Bir Merkezin Teşkili Suretiyle, Teknik Yardım 
Yapılması Gayesiyle Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Ziraat Teşkilâtı ile Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti Arasında İmzalanan 10 Numaralı Ek 

Anlaşmanın Tasdiki hakkında Kanun 

MADDE 1. — Suriye, Lübnan, Irak, Ürdün, 
Mısır, îran, Afganistan, Libya, Pakistan, Kıbrıs, 
Türkiye hükümetleri için Orman Siyaseti Eğiti
mi temin eden bir merkezin teşkili suretiyle, 
teknik yardım yapılması gayesiyle Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Ziraat Teşkilâtı ile Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında 5 Temmuz 1954 
tarihinde imzalanan 10 numaralı Ek Anlaşma 
tasdik edilmiştir. 

REÎS -— Madde hakkında söz istiyen yoktur, 
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reyinize arz ediyorum : Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. -*- Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler....Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, heyeti umumiyesi açık oyunuza arz 
edilmiştir. 

6. — Hayvanların Sağlık Zabıtası hakkın
daki 1234 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Ziraat En
cümeni mazbatası (1/231) (1) 

REÎS — Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci defa görüşülecek işleri 

arasında 8 nci sırada bulunan Hayvanların Sağ
lık Zabıtası hakkındaki 1234 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
lâyihasının diğer işlere takdimen ve müstaceli
yetle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Ziraat Komisyonu Reisi 
Manisa Mebusu 
Sudi Mıhçıoğlu 

REÎS — Takdimen görüşülmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var mı ? 
(Yok sesleri) 

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

Müstacelen müzakeresini kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir: 

3. V. 1928 tarihli ve 1234 sayılı Hayvanların 
Sağlık Zabıtası hakkındaki Kanunun 3 ncü 

Maddesinin Değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 3. V. 1928 tarihli ve 1234 
sayılı Hayvanların Sağlık Zabıtası hakkındaki 
Kanunun 3 ncü maddesi aşağıdaki yazılı şekilde 
değiştirilmiştir: 

Madde 3. — îkinci madde mucibince ihbarı 

(1) 292 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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1:79 21.6 
»eıdburithastalMarSn^yaaHia ilerde lüzum gö
rülürse diğer bulaşık bastahikların dahi ithaline 
ve bunlardan icabedenlerin tayyına Ziraat Ve
kâleti melundur. Keyfiyet Resmî Gaiete ile ilân 
olunur. 

JÜİÎÎS — Madde hakkında söz istiyen, yok. 
Reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-

^ye^ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Adliye, Millî Müdaafa, Dahiliye, Maliye ve 
Ziraat vekilleri memurdur. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümünü reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Lâyihanın kanunluğu 
kabul edilmiştir. 

7. — Ölçüler Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine dair kanun lâyihası ve İktisat, Dahi
liye ve Adliye encümenleri mazbataları (1/22) 
(D 

REİS 
tuyorum. 

Gündemle ilgili bir takrir var, oku-

Yübsek Reisliğe 
Ruznamenin birinci defa müzakeresi yapıla

cak işler arasında ve 9 ncu sıra numarasında 
bulunan (ölçüler Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi) hakkındaki Kanun, büyük bir 
ihtiyacı fcarşılıyaeağından Dahilî Nizamname hü
kümleri gereğince takdimen ve müstacelen gö
rüşülmesini arz ve teklif eylerim. 

Adliye Encümeni Namına 
Mazbata Muharriri 
Balıkesir Mebusu 

Vacid Asena 

-REÎS — Takdimen görüşülmesini reylerini
zê  arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyorum. 

(1) 337 sayılı matbua napUn s&mmdaûir, 
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Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul-edil
miştir. 

Müstaceliyetle görüşülmesini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1782 sayılı ölçüler Kanununun Bâzı Haddeleri
nin Değiştirilmesine ve Bâzı Maddeler İlâvesine 

dair Kanun 

MADDE 1. — 1782 sayılı ölçüler Kanunu
nun 1, 2, 3, 4, 5/7,17, 18, 19, 21, 22, 24, 25 ve 
26 ncı maddeleri "aşağıda yazılı şekilde değiş
tirilmiştir : 

Metre sisteminin kullanılması mecburiyeti, 
müeyyidesi ve istisnası 

Madde 1. — Türkiyede kullanılacak ölçü
ler için aşari metre sistemi kabul ediLmiştir. 
Bu kanunda kullanılan ölçü kelimesi tartıyı da 
ifade eder. 

Resmî ve gayriresmî evrak ve muamelelerde 
ve bilûmum mukaveleltrde kanunen tutlması 
mecburi ticaret defterinde, ticari evrak ve ve
sikalarda, ilânlarda ve miktar tâyin eden eti
ketlerde aşari metre sistemine dâhil ölçülerin 
kullanılması mecburidir. Buna aykırı olarak 
yapılmış muamele ve mukavelelerle tânzim 
edilmiş evrak ve Vesikalar muteber değildir. 

Bu mstdde hükmü, Ölçüsü breyan edilmeksi
zin sayı ile %lınip satılması nvufat olanlara şl-
mil değildir. 

REÎS — Madde Tıakkinda söz istiyen yok. 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Reylerini vermiyenler lütfen reylerini ver
sinler efendim. 

Ayarlanma ve damgaîatnma^«a^börtyeti 
Madde 2. — a) Uzuhfiik, âğirlik, hacmi 

ölçü aletleriyle areometreler, hububat muayene 
aletleri, su, akar yakıt, elektrik ve havagazı sa
yaçları, taksimetreler ve demiryolu yük ve sar
nıçlı vagonları ile işçi .gündeliklerini tesbit için 
kullanılan nakil vasıtalarının bu kanun ve ni
zamnamesi hükümleri dairesinde ayarlanarak 
damgalanmış olması şarttır. 

Tipi ve sistemi tasdik ©dilenler 
b) Türkiye'de imal edilen veya dışardan 

getirilen su, akar yakat, elektrik ve havagazı 
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sayaçları ile taksimetrelerin muayene ve dam
galanmaya kabul edilmeleri, bunların kullanışlı 
bir tip ve sistemde olduklarının önceden ikti
sat ve Ticaret Vekâletince tasdikine bağlıdır. 

tmalcilerin mükellefiyeti 
c) Memleket içinde imal edilen veya dı

şardan getirilen her nevi ölçü aletlerinin üze
rine imal edenin unvan veya markasının ölçü
lerden ayrılmıyacak surette konmuş bulunması 
ve ölçüler teşkilâtına bildirilmiş olması şarttır. 
Memleket içindeki ölçü imalâthaneleri imal et
tikleri ölçüler için muhtevası İktisat ve Tica-

» ret Vekâletince tesbit edilecek bir imalât def
teri tutmaya mecburdurlar. 

Bu kanuna tâbi tutulabilecek diğer ölçü ve 
kablar 

d) İktisat ve Ticaret Vekâleti, (a) ve (b) 
fıkralarında yazılı olanlar dışında kalan deri 
ölçme aletlerini, ticarette hacmi ifade edilerek 
kullanılan kabları, oksijen tüplerini, sınai mü
esseselerde imal miktarını tesbit hususunda 
kullanılan ölçü aletlerini ve icabında her hangi 
bir nevi ölçü aletini, en az iki ay önce ilân et
mek suretiyle (a) ve (b) fıkralarında yazılı 
hükümlere tâbi tutabilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Reylerinize arz ediyorum. Maddeyi kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

ölçü aletlerinde memnuiyetler ve bunun 
istisnası 

Madde 3. — Metre sistemine göre tertib-
edilmemiş veya aynı zamanda hem metre sis
temine hem de diğer bir sisteme göre tertib-
edilmiş ölçü aletlerinin Türkiye'de imali, mem
lekete sokulması, gerek bunların ve gerek dam-

fc galanmamış ölçü aletlerinin satılması, alım sa
tımda kullanılması ve alım satım yapılan yer
lerde bulundurulması yasaktır. 

< Münhasıran memleket dışından yapılan si
parişleri karşılamak ve memleketten ihraç et
mek maksadiyle miktarı, şekli ve imal maddesi 
bildirilerek İktisat ve Ticaret Vekâletinden 
izin alınmak suretiyle yapılacak imalât bu mad
de hükmünden müstesnadır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

5 .1955 C : 1 
İki numaralı oylama muamelesi bitmiştir. 

Kanunun hükümlerinden hariç tutulan ölçü 
aletleri ve buna ait mükellefiyetler 

Madde 4. — Aşağıdaki hususat bu kanun 
hükümlerinden müstesnadır. 

A) Metre sisteminin kabul edilmediği mem
leketlerle ilgili ve taraflarından biri Türk va
tandaşı olmıyan veya Türkiye'de ikamet etmi-
yen şahıslarla yapılmış olan akit ve tanzim 
edilmiş mukavele, evrak ve vesikalar, 

B) Eski tapu, kontrat ve senet gibi 1782 
sayılı Kanunun tatbikinden evvel tanzim edil
miş olan kayıt ve vesikalar, 

C) Tedris işlerinde, para ve mücevherat 
imalinde veya taşıdığı hususiyetler itibariyle İk
tisat ve Ticaret Vekâletince muvafık görülerek 
zâti veya teknik işlerde kullanılan veya sınai 
müesseselerde münhasıran imalâta yarayıp ma
mullerin miktarını tâyin ile münasebeti bulun-
mıyan ölçü aletleri, 

D) Metre sisteminin kabul edilmediği 
memleketlere ticaret eşyası ihracı ile uğraşan 
ticarethane ve imalâthanelerde bu işler için 
kullanılacak ölçü aletleri; (Metre sisteminin* 
kabul edilmediği memleketlere yapılan ihracat 
veya o memleketlerden yapılan ithalât muame
leleri için tutulacak defter ve kayıtlarla bu 
muamelelere ait evraka metre sistemi ölçüle
riyle beraber diğer ölçüler de işaret olunabilir,) 

E) Kıymeti eskiliğinden ibaret olup ölçü 
aleti olarak kullanılmayan antikalar, 

F) Ordu Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri 
tesisat ve teçhizatına ait olup, alım, satımla il
gisi bulunmıyan teknik ölçü aletleri, 

Yukardaki (C), (D) ve (F) fıkralarında ya
zılı ölçü aletlerinin ithal ve imali İktisat ve Ti
caret Vekâletinin müsaadesine bağlı olup tek
nik işler dışında ve ticarette kullanılabilecek 
olanların üzerine aletten ayrılmıyacak tarzda 
(Alım ve satımda kullanılmaz) ibaresinin yazıl
ması ve (D) fıkrasında kullanılmasına cevaz 
verilen aletlerin de hususiyetlerine göre mua
yenelerinin yapılarak damgalanması şarttır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Reylerinize arz ediyorum. Maddeyi kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Beynelmilel prototipin kabulü 
1 Madde 5. — 1889 tarihinde Paris'te ınüna-

— 591 — 



t : 79 21.5. 
kit beynelmilel konferansta kabul edilmiş olup 
Fransa'da Sevr kasabasında muhafaza edilmek
te olan metre ve kilogram prototiplerinden alı
nan ölçü örnekleri Türkiye için dahi uzunluk 
ve ağırlık esas ölçüleridir. 

Bu örnekler iktisat ve Ticaret Vekâletin
ce tesis olunacak ölçüler lâboratuvarmda mu
hafaza olunur. Bu örneklere göre hazırlanacak 
normallerin ne suretle tedarik, muayene ve mu
hafaza olunacakları nizamnamede gösterilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Litrenin tarifi 
Madde 7. — Litre, bir kilogram taktir edil

miş suyun âzami kesafetinde ve normal atmos
fer tazyiki altındaki hacimdir. Litre esasından 
alman ölçüler şunlardır. 

Kilo litre = Bin litre 
Hektolitre == Yüz litre 
Dekalitre = On litre 
Litre = Esas ölçü 
Desilitre = Litrenin onda biri 
Santilitre = » yüzde » 
Milimetre = » binde » 
Kilolltre metre kübe, litre desimetre kübe, 

mililitre, santimetre kübe muadildir. 
ADLÎYE ENCÜMENİ REÎSÎ HALİL ÖZ-

YÖRÜK (İzmir) — Milimetre diye geçmiş, mi
lilitre olacak. 

REİS — Tashih ettik efendim. 
Madde hakkında söz istiyen yok. Maddeyi 

reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

ölçü aletlerinin muayenelerinin nev'i 
Madde 17. — ölçü aletleri üç suretle mua

yene edilir. 
1. İlk muayene 
2. Yıllık muayene 
3. Ansızın muayene 
Mahiyetleri icabı olarak yıllık muayeneye 

tâbi tutulması gerekmiyen ölçü aletleri ve yıllık 
muayenelerin ölçü aletlerine göre kaç yılda bir 
yapılacağı nizamname ile tâyin olunur. 

Madde hakkında söz istiyen yok. reylerini
ze arz ediyorum. Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Reylerini vermiyenler lütfen reylerini ver
sin efendim, 

1955 C : 1 
Üç numaralı oylama muamelesi bitmiştir. 

İlk, yıllık ve ansızın muayenelerin yapılacağı 
mahal, zaman, durum, şekil ve kimler tarafın

dan ypılacağı 
Madde 18. — İlk muayene ölçülerin ithalin

de muhtelif parçaların birleştirilmesi suretiyle 
meydana getirilmesinde muayeneleri neticesin
de bozuklukları tesbit edilip de damgaları ip
tal olunanların tamirlerinde veya (Sabit bas
küllerde olduğu gibi) ayarları bağlı oldukları 
yere göre yapılmış olanların her yer değiştiril
mesi halinde yapılır. 

Yıllık muayene, 17 nci maddenin 2 nci fık
rası gereğincce belli senelerde olmak üzere bu 
kanunun 2 nci maddesi mucibince ayarlanması 
lâzımgelen ölçüler için umumi şekilde yapılan 
muayenedir. Bu maddeye göre damgalanmış 
ölçüler muayene müddetini doldurmadığı halde 
dahi talep vukuunda muayene edilerek dam
galanabilir. 

Ansızın muayeneler, yetkili memurların 
göreceği lüzum veya vukubulan şikâyet üze
rine yapılır. 

İlk muayene İktisat ve Ticaret Vekâleti ta
rafından, yıllık ve ansızın muayeneler İktisat 
ve Ticaret Vekâleti ve belediyeler tarafından 
yapılır. Teknik bir bilgiye ve vasıtaya ihtiyaç 
gösteren aletlerle su, elektrik, havagazı ve taksi 
sayaçları gibi aletlerin yıllık muayeneleri de 
İktisat ve Ticaret Vekâletine aittir. 

Bu gibi sayaçlar için nizamname hükümleri 
dairesinde hususi surette kurulmasına İktisat 
ve Ticaret Vekâletince müsaade olunan ve ku
rulduktan sonra maksadın tahakkukuna kifaye
ti kabul ve tasdik olunan ayar istasyonlarında 
vekâletçe tesbit edilecek tarifelere göre diğer 
şahıslara ait sayaçlar da muayene edilecektir. 

Şebekesinde 1D00 adede kadar elektrik sa
yacı bulunan işletmelerdeki sayaçların görüle
cek lüzuma binaen, arıza göstermedikleri tak
dirde, yıllık muayeneleri yerine kaim olmak 
üzere miyar cihazı ile mahallerinde kontrolla-
rı yapılacaktır. 

Muayenelerin nasıl yapılacağı ve müddeti ni
zamnamede gösterilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir, 

- 5 9 2 



î : 79 21. 
\ Beylerini venniyenler lütfen reylerini ver

sinler efendim. 

ölçü aletlerinin yerlerinde de muayenelerinin 
yapılabileceği 

Madde 19. — Muayene ve ayar edilecek 
ölçü aletlerinin alâkalı tarafından muayene ye
rine getirilmesi lâzımdır. Ancak bir yerden di
ğer yere götürülmesi güç ve masraflı olan ölçü 
aletlerinin bulundukları yerlerde muayeneleri 
yapılabilir. 

Bu muayenelerde kullanılacak hangi normal
lerin ve ne gibi vasıtaların muayene yerlerinde 
hazır bulundurulması lâzımgeleceği nizamname
de gösterilir. 

Belediye hudutları dâhilinde, yerinde mua
yeneler için gidilecek mahal bir nakil vasıtasiy-
le gitmeyi icabettiriyorsa bu vasıta alâkalı tara
fından temin edilir. Şehir dışındaki muayenele
re gidecek memurun yol ve zarurî masrafları 
Harcırah Kanunu hükümlerine ^göre tahakkuk 
ettirilmek üzere alâkalı tarafından maliye veya 
belediye veznelerine emanet olarak yatırılır. 

EEÎS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmi-
yenler.. Kabul edilmiştir. 

ölçü aletlerinin hangi gümrüklerden ithal olu
nabilecekleri 

Madde 21. — Bu kanunda yazılı olan ölçü 
aletleri ancak Vekiller Heyeti karariyle tâyin ve 
ilân olunacak gümrüklerden ithal olunabilir. 

Bu gibi ölçü aletleri gümrükte iken sahibinin 
müracaatı tarihinden itibaren 15 gün içinde ilk 
muayeneleri yapılarak doğru oldukları takdirde 
damgalanır. Muayene neticesinde doğru olma
dıkları anlaşılan ve ıslahları da yapılamıyanla-
rm veya yapılmıyanlarm gümrükten geçirilme
lerine müsaade olunmaz ve tebliğ tarihinden iti
baren iki ay içinde sahipleri tarafından memle
ket dışına çıkarılmıyan bu eşya hakkında güm
rük kanununun tasfiyeye mütaallik hükümleri 
tatbik olunur. Şu kadar ki bu gibi aletlerin yurt 
içinde satılması alıcı tarafından ıslah edilip dam-
galattırılması veya ölçüler teşkilâtı temsilcisi 
huzurunda ölçülük vasfının izale edilmeleri şar
tına bağlıdıf. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmi-
yenler.. Kabul edilmiştir, 
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ölçü aletlerinin damgalanması ve hangi hallerde 

damga yerine belge verilebileceği 
Madde 22. — ilk ve yıllık muayenelerde doğ

ru (ayarlı) oldukları anlaşılan ölçü aletleri üze» 
rine, damgalanmaya müsait oldukları takdirde, 
damga ve sene işareti konulur, Damgalanmaya 
müsait olmıyan ölçü aletleri için damga yerine 
geçmek üzere belge, verilir. Hangi ölçü aletle
rine belge verileceği İktisat ve Ticaret Vekâle
tince tesbit ve ilân olunur. 

Yıllık muayenelerde doğru olmadığı anlaşı
lan ölçü aletlerinin damgası ölçüler teşkilâtı 
tarafından nizamnamede gösterildiği şekilde ip* 
tal edilir. 

Damgası iptal edilmiş ölçü aletleri kullanıl-
mıyacak surette ölçüler teşkilâtı tarafından tel
le bağlanıp mühürlenmiş olmadıkça alım satım 
yerlerinde bulundurulamaz. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmi-
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Cezai hükümler 
Madde 24. — A) Üçüncü maddeye muha

lefet edenler hakkında elli liradan beş yüz lira
ya kadar hafif para cezası hükmolunur ve suç 
mevzuu olan ölçü ve tartılar müsadere edilir. 

B) Ayarı bozuk ölçü ve tartı aletlerini alım 
ve satımda kullananlar, alım ve satım yerinde 
bulunduranlar veya bunları satanlar veya bile-
lerek satışına tavassut edenler veya 22 nci madde
nin son fıkrasına aykırı hareket edenler hakkın
da yedi günden bir aya kadar hafif hapis 
veya elli liradan beş yüz liraya kadar hafif para 
cezası hükmolunur. Meslek ve sanattan meni 
cezası da verilir. 

C) 17 nci madde gereğince nizamnamede 
yazılı müddet içinde yıllık muayene için müra
caatta bulunmıyanlar, ikinci maddenin (C) 
bendindeki mükellefiyetleri zamanında yerine 
getirmiyenler hakkında yirmi beş liradan iki 
yüz elli liraya kadar hafif para cezası hükmo
lunur. 

D) Bu kanundaki fiillerden dolayı müker-
rir olanlar hakkında yukardaki bentlerde yazılı 
cezalar bir misli artırılarak hükmolunur ve 
ayrıca meslek ve sanattan meni cezası da ve
rilir. 

E) Doğru olmıyan ölçü ve tartı aletlerinin 
kullanılması veya bunların zamanında muaye-
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ne ettirilmemesi Devlet, vilâyet ve belediye me
mur ve hizmetlileriyle (Askerler dâhil) ikti
sadi devlet teşekkülleri ve bunlara bağlı mü
esseselerdeki memur veh izmetlileri tarafından 
vâki olduğu takdirde bu kanuna göre ve
rilecek ceza iki misline kadar artırılabilir. 

F) Bu maddeye göre hükmolunacak para 
cezaları ile müsadere edilecek ölçü aletleri, suç 
bir belediye hududu içinde işlenmiş ise o bele
diyeye, bir köy hududu dâhilinde işlenmiş ise 
o köyün sandığına ait olup bu cihet mahkeme 
kararında gösterilir. 

Belediye hududu haricinde bulunan ve mer
kez kazasına bağlı olup bir köy hududu dâhi-
hilinde bulunmıyan yerler belediye hududu dâ
hilinde sayılır. 

EEÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Rey elerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. *' 

Kanuni takibatta usul 
Madde 25. — Bu kanuna göre suç teşkil 

eden fiillerin işlenmesi halinde salahiyetli me
mur tarafından tutulacak zabıt varakası : 

1. Fiilin mahiyetini, 
2. Elde edilen delilleri, 
3. Suç mevzuu olan ölçü aletlerinin cins, 

miktar ve evsafını, 
4. Hâdise tarihini ve mahallini, 
5. Müşteki veya muhbirin adresini ve hüvi

yetini, 
6. Maznunun açık adresini ve hüviyetini, 
7. Maznunun bu husustaki beyanını, 
ihtiva eder. 
Bu zabıt varakası salahiyetli memurdan baş

ka maznun, muhbir veya müşteki ile hazır bu
lunan şahitler tarafından imza edilir ve bu za
bıt varakalarına müsteniden sulh ceza mahke
mesince Ceca Muhakemeleri Usulü Kanununun 
ceza kararnamelerine mütaallik bulunan 386 
ve mütaakıp maddeleri hükümleri dairesinde 
karar verilir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 26. — Bu kanun hükümlerinin tatbi
kini temin için iktisat ve Ticaret Vekâletince 
gerekli nizamname hazırlanır. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
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Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

RElS — Birinci maddeyi tekrar okuyoruz, 
efendim. 

(Madde 1. — Tekrar okundu.) 

REÎS — Birinci maddeyi reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — 1782 sayılı ölçüler Kanununa 
aşağıdaki maddeler eklenmiştir : 

Yıllık muayene için müracaat mercileri 
Ek madde 1. — Yıllık muayeneler için yapı

lacağı bildirilen müracaatlar şehir ve kasabalar
da belediye reisliklerine ve belediye bulunmıyan 
köylerde de ihtiyar heyetine yapılır. İhtiyar he
yeti yapılan müracaatı bağlı olduğu nahiye, be
lediye reisliğine, bulunmadığı takdirde de kaza 
belediye reisliğine gereği yapılmak üzere tevdi 
eder. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Belediye ölçüler teşkilâtının teftiş ve murakabesi 

Ek madde 2. — iktisat ve Ticaret Vekâle
ti belediyelerin ölçülere mütaallik bilûmum işle
rini ölçüler mevzuatının tatbiki bakımından tef
tiş ve murakabeye salahiyetlidir. 

RElS —• Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Belediyelerce ayar memuru istihdamı 
Ek madde 3. — Her belediye yalnız muaye

ne ve ayarlama işleriyle görevli iş hacmma göre 
asgari bir ölçüler ve ayar memuru bulundurma
ya mecburdur. 

iktisat ve Ticaret Vekâleti, belediyelerin büt
çe vaziyetlerini göz önünde bulundurarak ida
ri ve ticari ehemmiyetlerine göre belediyeleri 
gruplaştırmak suretiyle ölçüler ve ayar işlerinin 
müşterek ayar memurları tarafından görülmesi
ni sağlıyabilir, Bu takdirde grup merkezi ayar 
memurlarının sicillerinin tutulması ve inhaları
nın yapılması merkez belediyelerine ait olup müş
terek masraflardan grupa dâhil belediyelere dü
şecek miktar bütçelerine göre iktisat ve Ticaret 
Vekâletince tâyin olunur ve ilgili belediyece öde
nir. 

REÎS r— Madde hakkında söz istiyen yok, 
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Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Ayar memurlarının tâyin, terfi ve tahvilleri 
Ek madde 4. — Belediye ayar memurlarının 

tâyin ve terfileri İktisat ve Ticaret Vekâleti
nin tasdiki ile tekemmül eder. 

Bu memurların tahvilleri ya re'sen belediye
lerin müracaatı veya iktisat ve Ticaret Vekâ
leti tarafından belediyelerin muvafakati alın
dıktan sonra vekâletçe yapılır. 

İktisat ve Ticaret Vekâleti belediye ayar 
memurlarının vazifelerini bir müddetle veya 
yapılacak bir tefrik şekli ile Vekâlet ölçüler kon
trolü ve memurlarına veya diğer bir belediye
nin ayar memuruna memuriyet sıfatları ve irti
batları baki kalmak şartiyle muvakkat olarak 
gördürebilir. 

TEVFİK ŞENOCAK (Erzincan) — Söz isti
yorum. 

REİS — Buyurun. 
TEVFİK ŞENOCAK (Erzincan) — Muhte

rem arkadaşlar, bu ek dördüncü madde ile ayar 
memurlarının, Ticaret Vekâletinin tasdiki ile 
tâyinleri tekemül edeceği için bunun lâyihaya 
alınması suretiyle, bu memurlar, haklarında be
lediyelerin tatbikine tevessül ettikleri bâzı mu
amelelerden kurtulmuş oluyorlar. Bundan dola
yı hükümeti tebrike şayan görürüm. Ancak yi
ne bu memurların Devlet Şûrasına intikal eden 
bâzı ihtilâfları dolayısiyle muttali olduğumuz 
diğer hususları da vardır. O da, bunların asli 
vazifeleriyle hiç alâka ve münasebetleri olmı-
yan yerlerde belediyeler tarafından çalıştırılma
ları ve bunların izzetinefisleriyle oynanması key
fiyetidir. Bu itibarla bu ek dördüncü maddenin 
sonuna bir fıkra eklenmesini bendeniz âcinzane 
teklif ediyorum. Bunda diyoruz ki; (bu memur
ların belediyelerce asli vazifeleri olmıyan husus
larda istihdamı caiz değildir.) 

Bu hususta bir takrir takdim ediyorum, tak
dir Yüksek Heyetinizindir. 

REİS — Takriri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim sebeplerden dolayı tasa

rının ek 4 ncü maddesinin son fıkrasına aşağıda 
yazılı kaydın ilâvesini arz ve teklif eylerim. 

Erzincan Mebusu 
Tevfik Şenocak 
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Belediyelerce bu memurların esas vazifele

riyle ilgil olmıyan işlerde istihdamları caiz de
ğildir. 

ENCÜMEN ADINA ADNAN KARAOS-
MANOĞ-LU (Manisa) — iştirak ediyoruz. 

RElS — Takriri reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kaoul edil
miştir. Takrir kabul edilmiştir. 

Şu halde ek 4 ncü maddenin sonuna kabul 
buyurduğunuz bu fıkra eklenecektir : 

Maddeyi bu suretle kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

(ikinci madde tekrar okundu) 

RElS — ikinci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Unvan veya alâmeti farikası bulunmıyan ölçü 
aletlerine marka vaz'ı ve muayene dışı kalmış 

ölçüler 
Muvakkat madde — 2 nci maddenin (c) 

bendi mucibince her hangi bir sebeple üzerinde 
yapanın unvanı veya alâmeti farikası bulunmı
yan veya muayeneye arz edilmemiş ve damga
lanmamış olan veya muayene müddeti geçiril
miş bulunan ölçü ve tartı aletlerinin bu kanu
nun yürürlüğe girmesini mütaakıp bir sene için
de ölçüler teşkilâtına bildirilmesi mecburidir. 

ölçüler teşkilâtı, bu gibi aletlerin Vekâletçe 
tesbit edilecek bir işaretle noksanlarını itmam 
eder ve muayene ederek damgalar. 

Bu müddet içinde bu gibi ölçü ve tartı alet
lerinin sahipleri hakkında bu aletler başkasına 
devredilmemek veya alım satımda kullanılma
mak şartiyle, her hangi bir cezai takibat yapıla
maz. 

RElS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

RElS -*- Kabul edenler.. Kabul etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun tatbikine Ad
liye, Dahiliye, Maliye ve iktisat ve Ticaret ve
killeri memurdur. 

RElS — Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Tasarının heyeti umumiyesini 
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kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil- ı 
mistir. Tasarı kanunlaşmıştır. 

8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Al
manya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
mer'i 16 Şubat 1952 tarihli Ticaret ve ödeme 
Anlaşmalarının 31 Ekim 1954 tarihine kadar 
uzatılmasına dair teati olunan mektupların tas
diki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve 
Ticaret encümenleri mazbataları (1/107) (1) 

REÎS — Bir takrir var, okutuyoruz : 
Efendim, reylerini kullanmıyan arkadaşlar 

lütfen kullansınlar. 5 numaralı oylama muame
lesi bitmiştir. * 

Yüksek Reisliğe 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Alman

ya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
mer'i 16 Şubat 1952 tarihli ^ Ticaret ve ödeme 
Anlaşmalarının 31 Ekim 1954 tarihine kadar 
uzatılmasına dair teati olunan mektupların tas
diki hakkında kanun lâyihasının ruznameye 
alınarak diğer işlere takdimen ve müstaceli
yetle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Ticaret Encümeni Mazbata Muharriri 
Bursa Mebusu 

H. Şaman 

RElS — Efendim, ruznameye alınması hu
susunu reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Tevziinden 48 saat geçmemiş olduğu için 
bu celsede görüşülmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. I 

Takdimen görüşülmesini reylerinize arz edi-^ 
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. I 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddelere geçilmesini reylerinize arz edi
yorum. Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, takrirde müstaceliyetle görüşül
mesi teklif edilmektedir. Bu hususu reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(1) 343 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya 
Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında mer'i 
16 Şubat 1952 tarihli Ticaret ve ödeme Anlaş
malarının 31 Ekim 1954 tarihine kadar uzatıl
masına dair teati olunan mektupların tasdiki 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükü
meti arasında mer'i 16 Şubat 1952 tarihli Tica
ret ve ödeme Anlaşmalarının 31 Ekim 1954 ta
rihine kadar uzatılması hakkında Hariciye Ve
kâleti ile Federal Almanya Büyükelçiliği ara
sında 30 Haziran 1954 tarihinde teati olunan 
mektuplar kabul ve tasdik olunmuştur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REÎS —> Madde hakkında söz istiyen yok. 
Reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi açık oyunuza arz edilmiş
tir. 

9. — 19 Ocak 1954 tarihinde Türkiye ile 
Fransa arasında imzalanan «Sınai ve İktisadi 
Teçhizat Siparişleri hakkında Anlaşma» nın tas
dikine dair kanun lâyihası ve Hariciye, İktisat 
ve Ticaret encümenleri mazbataları (1/100) (1) 

REÎS — Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
19 Ocak 1954 tarihinde Türkiye ile Fransa 

arasında imzalanan «Sınai ve İktisadi Teçhizat 
Siparişleri hakkında Anlaşma» nın tasdikine 
dair kanun lâyihasının ruznameye alınarak di
ğer işlere takdimen ve müstaceliyetle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Ticaret En. Mazbata Muhariri 
Bursa Mebusu 
Halûk Şaman 

(1) 344 sayılı matbua zabtın sonundadır. 
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BEİS — Euznameye alınması hususunu rey

lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. . 

Tevzii tarihinden itibaren 48 saat geçmediği 
için bugün görüşülmesi reylerinize bağlıdır : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Takdimen görüşülmesini reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen yok
tur. Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Müstacelen görüşülmesi teklif edilmektedir. 
Bu hususu reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

19 Ocak 1954 Tarihinde Türkiye île Fransa Ara
sında İmzalanan «Sınai ve İktisadi Teçhizat Si
parişleri hakkında Anlaşma» nın Tasdikine dair 

Kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Fransa arasında 19 
Ocak 1954 tarihinde imzalanmış olan Sınai ve 
İktisadi Teçhizat Siparişleri hakkındaki Anlaş
ma ve eki kabul ve tasdik edilmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kânunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının heyeti umumiyesi açık oyunuza 
sunulmuştur. 

10. — Mehmet Uifatoğlu Erdoğan Oturanç'-
tn, affı hakkında Adliye Encümeni mazbatası 
(5/20) (1) 

REİS — Bir takrir var, okutuyoruz efen
dim. 

Yüksek Reisliğe 
Mehmet Rifatoğlu Erdoğan Oturanç'm affı 

(1) 341 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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hakkındaki Adliye Encümeni mazbatasının 
gündeme alınarak müstacelen ve takdimen gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Adliye Encümeni namına 
Mazbata Muharriri 

Balıkesir 
V. Asena 

REİS — Gündeme alınması hususunu rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tevziinden itibaren 48 saat geçmediği için 
bu celsede görüşülmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Takdimen görüşülmesini reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var 
mı? 

Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Süratle kanun 

çıkarıyoruz, süratle iş görüyoruz. Şimdi bir 
vatandaşın affı hakkındaki şu Adliye Encüme
ni mazbatasını üstünkörü okumuş vaziyette
yiz. Üstünkörü diyorum, çünkü ancak beş on 
dakika müsaade vardır. Bu sürat arasında biz 
de aynı kısa zamanda okumaya mecbur kalı
yoruz. 

Bâzı cihetlerin Adliye Vekâleti tarafından 
izah edilmesi lâzımdır. Hususi affın çıkabil
mesi için hususi affın hususi af kanununda şu 
cihetler derpiş edilir : 

Bir kere cezanın infaz edilip edilmediğinin 
bilinmesi lâzımdır. İnfaz edilmemiş ise Adliye 
Vekâleti şimdiye kadar infaz edilmemesinin 
sebeplerini bildirmelidir. Bunlar anlaşılsın ki 
hususi af mümkün müdür değil midir anlaşıl
sın. 

Eğer 1952 de kesinleşen bu hüküm hakkın
da, suçlu hakkında infaz yapılmamışsa infaz 
edilmemesi sebebinin bilinmesi lâzımdır. Zira 
hüküm kesinleşir kesinleşmez Cumhuriyet Sav
cılarının Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunun 
472 nci ve mütaakıp maddeleri gereğince der
hal infaz muamelelerini yapmak lâzımgelir. 
Yapılmamışsa sebebinin burada izah edilmesi 
lâzımdır. Eğer hüküm infaz edilmişse zaten 
hususi affa mevzu olmaz. Binaenaleyh Adliye 
Vekâleti tarafından bu cihetlerin burada açık-
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lanması lâzımdır ki ondan sonra hususi af I 
kanunu üzerinde mütalâa beyan edelim, infaz I 
edilmiş mi edilmemiş mi bunu bilmek lâzım
dır. (Gürültüler) 

REÎS — Komisyon adına Vaeid Asena, bu
yurun. 

ADLÎYE ENCÜMENİ NAMINA VACÎD 
ASENA (Balıkesir) — Bu genç arkadaş hak
kındaki hükümler infaz edilmemiştir. Komisyon 
bu ciheti tetkik ederken Adliye Vekâletine tez
kere yazmak suretiyle bu hususu tesbit etmiştir. 

Bu genç suçu işlediği sırada 18 yaşını dol
durmadığı için mahkemece hüküm altına alı
nan cezası yaş haddi dolayısiyle tenzil edilmiş
tir. Halen de Almanya'da tahsilini ikmal etmek- I 
tedir. (Ne yapalım sesleri) 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — Muhterem 
arkadaşlar, huzurunuza komisyon tarafından 
getirilen af talebinin sebebini kısaca izah etmek 
istiyorum : I 

Babasının inşaatında çalıştırılan bir kamyo
nu ehliyeti olmıyan bir genç idare ediyor. Üze- I 
rine işçileri bindiriyor, yanma da ölen ustayı I 
alıyor. Kamyon, benzin kaçırıyor. Ustanın başı 
döndüğü için hava almak üzere açık bulunan 
kamyonun üzerine çıkıyor. Arabayı kullanan 
genç, ehliyetsizdir. Bu ustayı kamyonun üzerine 
çıkarıyor. Kamyonun üzerinde de benzin var. 
Havanın sıcaklığı ve benzinin tebahhuru, dola
yısiyle, zaten daha evvelden de başını benzin 
tuttuğu için, yarı sarhoş, belki de narkotik hal- I 
de bulunan bu usta kamyondan düşerek ölüyor. 
Usulüne göre tahkikat yapılıyor, yaş durumu 
ve saire nazarı itibaar alınarak mahkeme bu za
ta 6 ay, 20 gün hapis ve 83 lira 30 kuruş para 
cezası veriyor. 

Tasavvur buyurun, toy bir insan bütün ni
zamları çiğniyerek bir kamyon kullanıyor. Za
rar kendisine ait olsaydı ödiyecekti, babasının 
malına da olsaydı zararı yoktu, fakat bir insa
nın hayatına mal oluyor, buna da gayet cüzi 
bir ceza veriliyor, altı ay yirmi gün. Bir insanın 
hayatına mal olan bir cürüm için 6 ay hapis ce
zası ve 83 lira küsur kuruş da para cezası veri
liyor. Komisyonda mesele konuşuluyor, altı kişi 
muhalif kalıyor. 

Benim mâruzâtım şu olacaktır : Bu genç ce
zasını çekmelidir. 

Sön»ra ötenin ailesine, geri kalan çoluk ço- | 
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cuklarına tazminat olarak verilmiş bir kuruş 
dahi yoktur. Bu çocuğun babasının işi belki de
vam etmektedir, taahhütlerle muazzam paralar 
kazanmaktadır, ölen usta belki sigortalı da de
ğildi, Şimdi bu genç Almanya'da tahsildedir di
ye bunu affetmemiz büyük bir hata olur. Biz bu
nu affetmekle ustayı mezardan çıkarabiilyor 
muyuz? Sonra, içtüzüğün maddei mahsusasma 
dayanarak ve içtimai bir fayda bulunduğu için. 
bu tasarıyı tanzim ettiğini bildiren encümenin 
bu mütalâasına iştirak etmiyorum. Bilâkis eğer 
bu şahıs affedilirse bu, içtimai bir fayda değil, 
içtimai bir zarar tevlidedeecktir. Ustanın ailesi 
ve belki de köyündeki halk bunu şu şekilde dü
şünecektir. Eğer bunu yapan alelade bir adam, 
bir şoför veya kendi hukukunu müdafaadan 
âciz birisi olsaydı bu zihniyet hâsıl olmıyabilir-
di. Fakat bunun babası zengin olduğu için şunu 
bunu yaptı ve affettirdi diyeceklerdir. Bu iti
barla bu af teklifinin kabul edilmemesini arz ve 
istirham eylerim. 

RElS — Rüştü özal. 
M. RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Çok muhte

rem arkadaşlarım, huzurunuzu ihlâl ederken 
meslekim adına bir konuşma yapmak mecburi
yetini duyduğumu arz etmek isterim. 

Her gün içinde bulunduğumuz muhtelif in
şaat vesilesiyle bu gibi türlü kaza ve belâlara 
şahit bulundukça, itiraf etmek lâzımdır ki, bel
ki de biraz hodgâm bir zihniyetle kendi kendi
mize böyle bir kazadan dolayı endişe duyar ve 
daima tüylerimiz ürperir. 

Dün yüksek affınıza mazhar olan Cavit Ay-
dar'm vaziyetini ve dosyasını işte böyle bir en
dişenin tesiri altında tetkik ettim. Ben kendi
sini ancak ruzname maddelerinde tanıdım. Ve 
fakat bu meslekdaşm durumu, Türk Yüksek 
Mühendisler Birliği Reisi olması sıfatiyle beni 
hakikaten endişelendirmiştir. Her gün böyle 
birçok vakalara şahit olduğumuza göre bir ke
re de bu mevzu ve vakıa üzerinde eğilmek lü
zumunu duydum. Muhterem arkadaşlar, dünkü 
affınıza mazhar olan hâdiseyi kısaca anlatıve-
reyim... 

RElS — Beyefendi, bugünkü mevzu üzerin
de konuşunuz. 

M. RÜŞTÜ ÖZAL (Devamla) — Efendim, 
vakayı teşrih için bu beyana lüzum vardır. 

Bir yerde bir plân yapılmaktadır. Seneler
ce devlet hizmetinde bulunan, senelerce taah-
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hüt işi yapmış, işinin ehli olduğu sabit bir kim
se, yapmakta olduğu bu demir kulenin 25 nci 
metresine geldiği zaman iki amele, sadece de
nizi seyretmek heves ve arzusiyle, bu plonun 
üzerine lüzumsuz olarak çıkmıştır. 

Arkadaşlar, işi yapmakta olan ustanın bâzı 
tedbirsizlikleri de vardır. Bu arada mühendi
sin hiçbir kusuru, hiçbir tedbirsizliği olmadığı 
halde sadece ve sadece deruhdei mesuliyet et
miş olmasının neticesinde vukua gelen çok mü
essif hâdise dolayısiyle düne kadar vicdan aza
bı çekmiş, ailesinin tecennün ederek bimarha-
nelere düşmesine kadar birtakım kötü hâdise
ler birbirini takibedip gitmiştir, arkadaşlar. 

Bugünkü hâdisenin faili için zengin diye bir 
ifadede bulundular. Arkadaşlar, zengin veya 
değil, sadece kendi işini yapmak gayreti için
de bulunan müteşebbis bir kimsenin lisenin son 
sınıfında okumakta olan kız gibi temiz nama
zında abdestinde, hocalarının teveccühünü ka
zanmış pırlanta gibi bir çocuğu ile karşı karşı-
yayız. Bu genç bir mecburiyet dolayısiyle bir 
kamyonun arkasında yalnız bu usta değil, di
ğer birtakım işçilerle beraber iş yerine gitmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlar, bendeniz de belediye 
reisliği yaptım. Biz de kamyonlar ile insan nak
line mâni emirler verdik. Konya vilâyetinin 
buna müşabih bir emirnamesi de vardır. Ancak 
dosyası tetkik edildiği zaman görülecektir ki, 
vilâyetin bu emri alâkalılara tebliğ edilmemiş, 
duyurulmamıştır. 

Bundan başka bir iş yerinden (dikkatinizi bil
hassa istirham ederim arkadaşlarım) bir inşaat 
yerinden diğer iş yerine kamyonla münakale yap
mamak, insan taşımamak imkânı yoktur, yeter 
ki, bu şehirler arası ticaret kasdı ile yapılmamış 
olsun. Arz ettiğim gibi bir iş yerinden diğer iş 
yerine mutlak surette kamyonla nakliyat mec
buriyeti vardır. 

Kaldı ki, arkadaşlarım, dosya tetkik edilince 
görülecektir ki, şu hâdisenin vukunda şoförle, ya
ni vasıtayı kullananla bu ölüm hâdisesi arasında 
asla bir illiyet rabıtası yoktur arkadaşlar. 

Ehlivukuf raporunun tetkikinde göreceksi
niz ki, arkadaşlar, (bu karara müspet veya menfi 
rey verecek olanlardan istirham ediyorum.) Eh
livukuf, yolların arızalı olmadığını, hiçbir veçhi
le fren ve saire hatası bulunmadığını, sert viraj 
alınmamış olduğunu söylemektedir. Sadece bir 
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basit tedbirsizlik üzerinde durmaktadır. Üzerin
de durulan bir ihtimal üzerinde dosyayı tetkik 
edememiş olanlar yanlış yola düşmüşlerdir. Üze
rinde durulan ihtimal benzin bidonlarından benzin 
sızması ihtimali muvacehesinde adamın başının dö
nüp dönmediği keyfiyetidir. Şoför münevver bir 
insan olmak sıfatiyle tehlikeyi daha evvelden dü
şünmüş ve ikazda bulunmuştur. Dosyada bu ci
het de vardır. Bu husus ehlivukuf ve şahitler ta
rafından beyan edilmiştir. Bu hususa bilhassa 
dikkatinizi çekmek istiyorum. Eğer benzinden 
mütevellit baş dönmesi, doktor arkadaşımın dedi
ği gibi, narkotik olsaydı bunun kamyonda bulu
nan diğerlerine de sirayet etmesi ve onlarda da 
arazını göstrmesi iktiza ederdi. 

Bir ölünün aleyhinde konuşmak dinimizce de, 
ahlâkımızca da her bakımdan memnudur. Ancak 
şu kadarını soyliyeyim ki, o kimsenin, de en hafif 
tâbiri ile, delibozuk birisi olduğu, söylenen söz
leri dinlememesinden, tenbihlere riayet etmeme
sinden anlaşılmaktadır. Sonra, dâva dosyası tet
kik edildiği zaman görülecektir, müdahaleci sı
fatiyle kimsenin bulunmadığı, veya bulunanla
rın dâvadan feragat ettiklerini de nazarı dikkat
lerinize arz ediyorum. 

Arkadaşlar, esasen eğer bu gencin bir kusu
ru varsa bu çocuk vicdani mesuliyetini bugüne 
kadar çekmiştir. Bugün ecnebi memleketlerde tah
silde bulunan bu çocuğun affını istirham ettiği
miz 20 günlük müddetidir. Kendisi 6 ay 20 güne 
mahkûm olmuştur. Bu 20 gün için bu gencin is-
tikabeli sönecek, ümidi yok olacak, bugün taki-
bettiği tahsile yurdumuza hizmet etmek istiyen 
bir genç yarın belki zararlı bir unsur olabilecek
tir. Bu cihetin de göz önünde bulundurulmasını 
bilhassa rica ederim. 

Bilhassa meslekimi ilgilendiren bu mevzuda 
konuşmak mecburiyetinde kaldığım için özür di
lerim. Mevzuu hassasiyetle vicdani kanaatlerini
ze arz ederken şunu da ilâve etmek isterim, yak
laşmakta olan bayramda şimdiye kadar verilen
ler gibi bugünkü af kararı da çok yerindedir. Ve 
tam mânasiyle mahalline masruf olacağını kalbi
min bütün açıklığiyle tebarüz ettirmek isterim, 
hürmetlerimle. 

RElS — Komisyon. 
ADLÎYE ENCÜMENİ ADINA VACÎD ASE-

NA (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar; hâ
disenin vukuu şeklini kısaca arz ve izah etmek 
istiyorum. Erdoğan Oturanç adındaki 18 yaşı-
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nı bitirmiyen bîr genç babasının inşasını deruh- I 
de ettiği bir köprüye acele olarak benzin ve 

.amele yetiştirilmesi için ve mâlik bulundukları 
kamyonun şoförü de başka vazifede çalışmak 
üzere orada bulunmadığından, kamyonu tah
rik zorunda kalmış ve bu kamyona birkaç ben
zin dolu bidon koymuş, 10-12 ameleyi de bi
donlardan boş kalan yere bindirerek yola, çık
mıştır. ölen usta evvelâ şoför mahallinde otur
muş, yolda bir müddet gittikten sonra kendi
sini benzin tuttuğunu bildirmek suretiyle şofö
rün bulunduğu mahalden çıkmış, kamyonun 
arka kısmında ve bidonların konulduğu yerden 
boş kalan ve amelelerin bulunduğu kısma git
miş, oturmuştur. Her nedense bu zat o amele 
arasında oturmayı istememiş olacak ki, bu defa 
bidonların üstüne çıkıp oturuyor ve kamyon 
seyir halinde iken her halde muvazenesini kay
betmiş olduğu için düşüyor ve beyin kanama
sından ölümü vukubuluyor. Hâdise sadece bun
dan ibarettir. Mahkeme tahkikat ve tetkikat 
yaparken ehlivukuf raporu istihsali ediyor; eh
livukuf raporunun münderecatı hulâsa olarak 
şu merkezdedir: Yolda viraj yoktur, yolda 
her hangi bir vasıtanın seyrine mâni olacak 
bir mania da mevcut değildir, âni olarak bir 
fren de yapılmamıştır, binnetice suçluya atfı 
ve isnadı kabil bir tedbirsizlik veya, dikkatsiz
lik mevzuubahis değildir. Fakat mahkeme, eh
livukufun vermiş olduğu mütalâa ile iktifa et-
miyerek bahis mevzuu raporu, yoll vaziyetini 
gösteren krokiyi sair lüzumlu evrak ile İstan
bul 10 ncu Asliye Ceza Mahkemesine talimat
name yazmak suretiyle gönderiyor; İstanbul 
Asliye Ceza Mahkemesi raporu, krokiyi ve di
ğer vesaik müderecatma göre ikinci bir ehlivu
kuf raporu istihsal ediyor. Son rapor muhte
viyatı da, yine biraz evvelki mâruzâtım arasın
da belirttiğim gibi, umumi hükümler bakımın
dan suçluya isnadı kabil bir tedbirsizlik bulun
madığını tesbit etmektedir. Ancak; suçlunun 
hareketinin Dahiliye Vekâleti tarafından tan
zim kılman ve mevaddı müştailenin naklinde 
riayet olunması gereken hususlar hakkındaki 
talimatnameye mugayir bulunduğu ve bu gibi 
ahvalde vasıtaya insan almamıyacağı keyfiyeti 
de zikredilmiştir. 

Yalnız; mahkeme, bu hususu tevsik etmek 
için çalışmış ise de bu talimatnamenin metnine 
destres olamamıştır. Mahkeme bununla da ik-
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tifa etmemiş, Konya vilâyetinin şehirlerarası 
seyrüsefere mütaallik hazırlamış olduğu iki ta
limatnameyi de celbetmiştir. Bu talimatname
lerden bir tanesi 14 Nisan 1950 tarihlidir. Bu
nun bir maddesinde filhakika kamyonlarla insan
ların nakledilemiyeceğine dair bir hüküm mev
cuttur. Fakat bilâhara bu talimatnamenin kifa
yetsizliği anlaşılmış ve 19 Eylül 1951 tarihinde 
evvelki talimatname hükümlerini tevsian yeni 
bir talimatname tanzim edilmiştir. Her iki tali
matnamenin İl İdaresi Kanununun 11 ve 66 ncı 
maddeleri hükümlerine göre ihzar edilmesi iti
bariyle neşir ve ilân edilmeleri mecburidir, ki bu
nunda kanun ve nizamların neşir ve ilânı hak
kındaki (1322) sayılı Kanun hükmüne ve bilhas
sa ikinci maddeye göre yazılması iktiza eder. 

İşte mahkeme, delil olarak hükmünde medarı 
ittihaz ettiği vesika da sadece 19 Eylül 1951 ta
rihli Konya vilâyeti tarafından tanzim edilen 
seyrüsefer talimatnamesidir. Halbuki; bu tali
matnamenin, mahallinde münteşir Resmî Gazete 
mevcut ise bu gazete ile, yoksa hususi mahiyet
te neşredilen gazetede ilânı ve gazete bulunma
dığı takdirde münasip vasıtalar ile halkın ıttıla
ına vaz'edilmesi lâzım iken bu şartların hiçbiri
ne riayet olunmamıştır. Vaziyet böyle olduğu 
halde; mahkeme, ilâmın (Fiilin tavsif sureti) 
kısmında suçluya umumi hükümlere mümas 
olarak atfı kabil bir tedbirsizlik mevcut değil 
ise de şehirler arasında seyrüseferi tanzim eden 
talimatnameye aykırı hareket edilmek suretiyle 
kamyonda insan taşınmasından ve bu yüzden 
ölüm vukua gelmesinden mahkûmiyet kararı 
vermiştir. 

Arkadaşlar, talimatname hükümlerine ria
yetsizlik halinde İl İdare Kanununun 66 ncı 
maddesinin son fıkrasında yazılı hüküm, Ceza 
Kanununun 526 ncı maddesinin hükümlerinin 
tatbik edilmesini âmirdir. Bu maddei kanuniye-
de tâyin olunan cezalar hafif hapis ve hafif pa
ra cezalarıdır. Kabahat nevindendir, hapis üç 
günden başlar. Görülüyor ki mahkeme ittihaz 
ettiği hükümde gerek subut ve gerekse tatbikat 
bakımından hataya düşmüştür. (Hata yok ses
leri) 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Mahke
me kararını münakaşa etmiyelim... 

ADLÎYE ENCÜMENİ ADINA VACİD A.SB-
NA (Devamla) Mahkeme kararında suçun tav-
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şifi hakkında yer almış bir fıkra mevcuttur. Bu
na komisyon olarak iştirak etmiyoruz. Bizim gö
rüşümüz budur, bunu izaha çalışıyoruz, aksi 
takdirde konuşmamamız lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, belki mâruzâtım doğ
rudan doğruya takip buyurulmadığı için şu ve
ya bu şekilde her hangi bir adlî vesikanın tah
lili ve bunun hakkında bir münakaşa yapmak 
gibi bir fikir husule gelmiş bulunduğunu anla
mış oluyorum. Binaenaleyh mâruzâtım . sadece 
Adliye Encümenince tanzim etmiş olduğumuz 
rapor muhtevasına istinadetmek suretiyle Yük
sek Heyetin tenvirine matuftur ve bunun hudu
du haricinde her hangi bir mütalâanın size arz 
ve intikali asla mevzuubahis değildir. Eğer böy
le bir kanaat ve fikir hâsıl olmuşsa bunun tas
hihini arz ve istirham ederim. Ben sadece adlî 
bir hâdisenin oluş şeklini komisyonun anladığı 
veçhile arz ve izah ediyorum. Nihayet bu hâ
dise hakkında da karar ittihazı doğrudan doğ
ruya Yüksek Heyetinizin salâhiyetine mevdu
dur. Bizim buradaki vazifemiz komisyon namı
na, mevzuat hükümlerini bir kere daha tekrar 
etmek ve bunu belirtmekten ibarettir. 

ÎHSAN GÜLEZ (Bolu) — Bir sual: 
Efendim demin konuşan arkadaşımız altı 

ay ve yirmi gün hapse mahkûm olan maznu
nun yirmi günlük hapis cezasını çektiğini söyle
diler. Bu altı aylık müddetin affolunması için 
hazırlanan mazbatadan bahsettiler. Maznun ha
kikaten tevkifhaneye girmiş ve bu müddeti ora
da geçirmiş midir? 

ADLÎYE ENCÜMENİ ADINA VACÎD ASE-
I 

NA (Balıkesir) — Efendim; hâdisenin vukuu
nu mütaakip mahkeme delillerin tesbiti bakı
mından lâzım gelen tedbirin ittihazı ile suçlu 
hakkında tevkif müzekkeresi ısdar edilmiş, yir
mi gün kadar mevkufiyet halinde bulunmuş 
ve delillerin tesbitini mütaakip kanun hüküm
lerine istinaden kefaletle tahliye kararı veril
miştir. 

SEDAT BARI (Seyhan) — Muhterem ar
kadaşlar, bir vakıaya dikkat nazarınızı çekmek 
isterim. 

Sözcü arkadaşımız mükerreren Adliye En
cümeni kararını ifade ettiklerini beyan ettiler. 
Mazbata gayet garip bir şekilde hazırlanmış
tır. Bnaenaleyh Dâhili Nizamnamenin 54 ncü 
maddesi mucibince bu arkadaş hakkında he
men alelacele bir kanun teklifi hazırlanmış ve I 
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Yüksek Meclisin tasvibine sunulmak üzere Yük
sek Reisliğe sonulmuştur. 

Bu karar nasıl verilmiş. Adliye encümenin
de ekseriyetle mi verilmiş, ekseriyeti mutlaka 
ile mi? Hiçbir kayıt yoktur. Ancak imzalardan 
görüyoruz ki reis ile altı arkadaşımız muvafık 
rey kullanmış, altı arkadaşımız da imzada bu
lunmamış, bir arkadaşımız ise müstenkif kal
mıştır. Yani altı yedi arkadaş bunu tasvibet-
miştir. Binaenaleyh bu mazbatanın esasen görü* 
şülmemesi lâzımdır. 

REÎS — Adliye Encümeni namına bu iddi
aya cevap verilecek mi? 

ENCÜMEN ADINA VAClD ASENA (Ba
lıkesir) — Efendim, bu mevzu Adliye Encü
meninde müzakere edildiği sırada bir kısım ar
kadaşlar af teklifi hakkında muhalif rey be
yan ettiler. Şüphesiz bu yoldaki kanaatleri hür
mete şayandır. Şu kadar ki, kararda rey mü
savatı hâsıl olmuştur, bir arkadaşım ekseriyet 
olmadığını söylüyor. Ekseriyet vardır. Çünkü, 
Dahilî Nizamname mucibince reylerde tesavi 
vukuunda reisin bulunduğu taraf ekseriyet ka
zanır. Binaenaleyh af hususunda rey birliğini 
yapan arkadaşlar meyanmda Komisyon Reisi 
Halil özyörük'ün de bulunması itibariyle ko
misyonun ekseriyetiyle kabul edilmiş oluyor. 
Yalnız t belki arkadaşımızın işaret ettiği gibi 
bendeniz raporu yazarken bir (Ekseriyetle) 
kelimesini unutmuş olabilirim. Bu zühulümden 
dolayı özür diler ve ekseriyetle karar verildi
ğini huzurunuzda ifade ederim. 

SEDAT BARI (Seyhan) — Burada, imza
da bulunamadılar, ibaresinden maksat müzake
reye iştirak etmediler ve imza etmediler midir, 
yoksa müzakereye iştirak ettiler de raporun 
imzası sırasında mı bulunamadılar? 

ENCÜMEN ADINA VACÎD ASENA (De
vamla) — Komisyon mesaiye başlamadan ev
vel âza bir cetvel imza ederler. Bu cetvel o gün 
ne konuşulacağı, ne şekilde müzakerenin intac-
edildiği kaydını ihtiva eder. Rapor günü günü
ne yazılamadığı için raporun tanziminden son
ra o günkü imza cetveline bakarak iştirak et
miş olan arkadaşların isimlerini yazdık. Fakat 
imza sırasında kendileri Mecliste veya Anka
ra'da bulunamadıklarından raporu imza ede
mediler. Rapor da bu yolda, mûtat veçhile, 
Meclisin çalışma usullerine uyulmak suretiyle 
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muameleye konulmuştur, isimleri gösterilenler 
o günkü toplantılarda bulunmuşlardır ve rey
lerini kullanmışlardır. 

MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Müza
kerede bulunup da imzada bulunamıyan arka
daşlar aleyhte mi, lehte mi, müstenkif mi rey 
vermişlerdir ? 

VACÎD ASENA (Devamla) — Goloğlu ar
kadaşımıza şu ciheti belirteyim ki, bu vaziyet 
mazbatada açıkça tavzih edilmiştir. Müzakere 
notlarımda sarahaten muhalif, muvafık ve müs
tenkif rey veren arkadaşlarımın isimleri var
dır. imza cetvelinde de bu hususa dair kayıt 
bulunmaktadır. Arkadaşımın mazbatayı iyi 
okuması lâzımdır. 

MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Müza
kerede bulunup da imza etmiyen arkadaşların 
ne rey verdiklerini açıkça ifade etmediniz. 

. VAClD ASENA (Devamla) — imzada bu
lunmadıklarını ifade ettiğimiz arkadaşlar imza 
esnasında muhalifim, kaydında bulunmadıkları
na göre Kendilerinin affa dair teklife muvafık 
rey verdiklerini sarahaten izah ettim. 

RElS — Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Mazbatanın 

muhteviyatı ve bunun üzerinde Goloğlu arkada
şımızın dediği gibi imzada bulunmıyan arkadaş
ların ne şekilde rey izhar ettiğinin açıkça ^beyan 
edilmemesi hususi af talebinin haklı bir sebebe 
dayanmadığını açıkça göstermektedir. 

Arkadaşlar, iki seneden beri infaz yapılma
mıştır. Üzerinde duracağımız mesele budur. 

ikincisi, her hangi bir ceza ve mahkûmiyet 
altında bulunan bir şahsın harice gidemiyeceği 
de meydandadır. Bu arkadaş mahkûm olduktan 
sonra Almanya'ya nasıl gidebilmiştir? Demek 
ki, bu arkadaş iki bakımdan himayeye mazhar 
olmuştur. Bu iki himayeden sonra affın Büyük 
Millet Meclisince tasvibedilmiyeceğini ümidedi-
yorum. 

Adliye Encümeninin Sayın Sözcüsü, kendi be
yanatı ile tezat halindedir. Adliye Encümeni 
Sözcüsü bilir ve bilmelidir ki mahkemenin kara
rını burada tahlil etmeye hakları yoktur. Adli
ye Encümeni mazbatasında içtimai fayda mülâ-
hazasiyle hususi af talebi yoluna gidilmiş oldu
ğu beyan edilmiştir. Halbuki burada hiçbir içti
mai faydadan bahsetmiyerek Sözcü huzurunuza 
geldi ve ehlivukuf raporundan, mahkemenin ka-
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rarından bahsetti. Böyle bir mütalâa ile huzuru
nuza çıkması doğru değildir, çünkü adlî hataya 
istinadeden bir af talebi ile karşı karşıya deği
liz. Eğer adlî hataya müstenit bir af talebi île 
karşı karşıya olsaydık ancak o vakit mahkemenin 
delilleri, takdiri mevzuubahsolabilirdi. 

Halbuki, arz ettiğim gibi Adliye Encümeni 
içtimai mülâhazaya istinadederek bunun affedil
mesini istemektedir. Bunda da bizi tatmin eden, 
inandırıcı bir sebep olarak hususi bir affı icabet-
tirecek içtimai bir faydanın temin edileceğini ne 
göstermiştir, ne de şu mazbatada içtimai fayda
nın hangi bakımdan ileri sürüldüğü ve nazarı 
itibara alındığı gösterilmemektedir. Binaenaleyh 
Adliye Encümeninin zayıf bir ekseriyetle verdi
ği, (Ekseriyet de yok, sesleri) ve arkadaşlarımı
zın belirttiği gibi ekseriyetin bulunduğu ,da meş
kûk bulunan işbu raporun reddi lâzımgelir. 

RElS — Ferid Alpiskender. 
FERlD ALPISKENDER (Tekirdağ) —Muh

terem arkadaşlar; benden evvel konuşan arka
daşları dinlerken kendimi Büyük Millet Mecli
sinin bir âzası değil,* bir jüri heyeti âzası san
dım. Mahkemelerden verilen ve kesinleşen ka
rarları biz burada nasıl münakaşa edebiliriz. 
Vacid Asena'nın; «mahkeme hata etmiştir» sözü
nü teessürle reddederim. Bu kürsüden böyle bir 
sözün söylenmemesi lâzımdı. Mahkemeler Tür
kiye'de müstakildir, verdiği hükümler kesinleş
tikten sonra hiçbir surette münakaşa edilemez. 
Bunlar hiçbir makam ve mercice, hiçbir Meclisçe 
tebdil, tağyir ve tadil edilemez. 

Sonra af müessesesi bir içtima fayda düşün
cesiyle veya büyük bir hatayı adlî ile karşı kar
şıya bulunduğumuzda veyahut ihtiyarlık, daimî 
maluliyet halleri dolayısiyle cezanın infazının 
cezadan beklenenden daha ağır bir netice hâsıl 
etmesi halinde istimal edilebilir. Anayasamız 
af müessesesini gayet vazıh ve sarih olarak tarif 
etmiştir. Anayasanın 54 ve mütaakıp maddele
rine göre bizim Adliye Encümeninin bu mazba
tasını kabul etmemize imkân yoktur. Yüksek 
Meclisinizin de hiçbir zaman buna muhalif ha
reket etmiyeceğinden emninim. Burada hislerle 
münakaşa tecviz edilemez. Her ne kadar Al
manya'da okuyan bir inşaat mütaahhidinin 
oğlu, tahsilinden mahrum kalacaksa, henüz ma
temini geçirmemiş olan bir aile ve onun yetim 
çocuklarının teessürünü de göz önünde tutmak 
lâzımdır. (Bravo sesleri). 
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Arkadaşlar bir defa suç unsuru meydanda, I 

ehliyeti olmıyan bir zat içerisinde bir hayli in
san bulunan bir kamyonu kullanmıştır. Sizin 
günlerce münakaşa ederek kabul ettiğiniz ve 
gerçek bir kıymeti olan Trafik Kanunu yanında 
Ceza Kanunumuzun buna mütaallik olan hü
kümleri de bunu âmirdir. Biz mahkemelerin 
kararlarını böyle kıymetsiz, neticesiz bırakır
sak vatandaşın, hukukun en büyük teminatı 
olan mahkemelere olan itimat baki kalabilir mi? 

v I 

Arkadaşlar, netice itibariyle Adliye Encü
meni mazbatası usule, kanuna, Anayasa'ya ay
kırıdır. Reddini arz ve teklif ederim. 

REÎS — Sabri Dilek. 
SABRI DİLEK (Trabzon) — Muhterem ar

kadaşlar, bir arkadaşımızın gayet iyi belirttiği gi
bi, bu mazbatanın sahih olmadığına dair verilen 
bence yerinde bir mütalâaya rağmen bu mazbata
yı sahih olarak kabul etsek dahi, bunda ekseriyet 
bulmak mümkün olmuyor. Adliye Encümeni Re
isinin bulunduğu taraf ekseriyet almış sayılıyor. 
Bu, Adliye Komisyonunun bile bu hususta karar 
verirken ne derece tereddüt içinde bulunduğunu 
göstermeye yeter bir husustur. 

Muhterem arkadaşlar, benden önce konuşan 
arkadaşların muhtelif vesilelerle ve isabetle te
mas ettikleri veçhile, Meclisin hakimiyet hakla
rından bulunan affetme hakkını her yerde kul
lanması doğru olmasa gerektir. Hususi af gayet 
istisnai vaziyetlerde, hususi vaziyetlerde ve bü
yük içtimai faide beklenen hallerde kullanılacak 
bir haktır. Nedense Adliye Encümeni çok ba
sit bir hâdisede bu hakkı kullandırmak için ceb
retmekte ve mahkemenin kararlarını münakaşa 
edecek kadar ileri gitmektedir. Bu affı, Adliye 
Encümeninin bu mazbatasını kabul etmekle ne 
derece büyük bir içtimai fayda veya zarar iras 
edeceğiz? Bunu münakaşa edecek olursak şu du
rumu nazarı dikkate almak lâzımdır : Bu çocuğu 
affettik, bu adam tahsil yapmak imkânını buldu, 
bu bir içtimai faydadır... Aksine şu suçluyu af
fetmediğimiz takdirde Türk mahkemelerinin ka
rarlarının büyük hususi vaziyetler olmadıkça mü
nakaşa edilmiyecek olduğu hususu teyidedilmiş 
olacaktır. Kaldı ki, bu suçtan dolayı zarar gören 
kimselerin kalblerinde hâsıl olan endişeler ber
taraf edilmiş olacaktır. Düşünmek iktiza eder ki, 
eğer bir mütaahhit çocuğu olmasaydı, eğer kendi
si muhtelif yerlerde müdafaa edilmek imkânına 
sahibölmasaydı bu vatandaşın affına dair olan I 
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talebinin bu kadar serî surette Büyük Millet Mec
lisi huzuruna gelmesi şüpheli olurdu. Bu şüphe 
Meclisiniz için ağır bir durum teşkil eder. Bu af 
kabul edilmekle içtimai fayda yerine bir zarar 
iras edilmiş olur. 

Bu vesile ile bir noktanın da belirtilmesinde 
fayda vardır : Bu vatandaş altı ay 20 gün hap
se mahkûm olmuştur. Mahkûmiyet tarihi de 1952 
snesinin 25 Eylülüdür. Bu vatandaş bu tarihten 
sonra cezası infaz edilmeden Türk resmî makam
larının pasaportunu almak suretiyle yabancı 
memleketlere gitmiştir. Böyle bir pasaportun ve
rilmesi suçluya vaktiyle istisnai muamele yapıldı
ğını göstermektedir. Eğer bu istisnai muamelenin 
Büyük Millet Meclisi huzurunda da geliştirilme
si yoluna girer, yani bu affı kabul edersek, va
tandaşların Devlete ve Devlet fonksiyonlarına 
olan itimadı sarsılır. Bu da içtimai bir zarardır. 
Bu itibarla mazbatanın reddini sizlerden istirham 
ediyorum. Bu, her halde yerinde ve isabetli bir 
karar olacaktır. Mazbatanın reddi için bir takrir 
takdim ettim, kabulünü istirham ederim. 

REÎS — Osman Kavrakoğlu. 
OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — Muhte- .. 

rem arkadaşlar; burada gerek sevk ve gerekse 
mütalâa ediliş bakımından yanlış bir yol takibedil-
miş bulunulmaktadır. Bu genç her nekadar mah
kûm olmuş ise de bu, onun şahsından sâdır olmuş 
bir fiilin suçlusu değildir. (Gürültüler, nasıl suç
lu değil, sesleri) Bendenizin teklifim, komisyon 
mazbatasını geri alsın ve yeniden tanzim ve her 
cephesini tetkik ederek daha esaslı malûmatla 

* huzurunuza gelsin. (Gürültüler, «öyle şey olmaz» 
sesleri) Mazbatanın evvelâ noksan olan imzaları 
tamamlansın ve muhalefet şerhleri açıkça zikre
dilsin, bunu ondan sonra müzakere edersek daha 
isabetli bir karara varmak mümkün olur. Bu iti- . 
barla mazbatanın encümene iadesini arz ve tek
lif ediyorum. 

ADLÎYE ENCÜMENİ NAMINA VACÎD 
ASENA (Balıkesir) — Efendim, Ferid Alpis-
kender arkadaşımıza müsaadenizle birkaç keli
me, ile cevap vermek mecburiyetinde kaldığım 
için özür dilerim. 

Bendeniz 1925 senesinden beri fiilen bu mes
lek hayatı içinde çalışmış bir arkadaşınızım. 
Mahkeme kararlarının ne kadar şayanı ihtiram 
olduğunu bendeniz de en az kendileri kadar tak
dir eden naçiz bir meslek mensubuyum, 
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Fakat arkadaşlarım ortada bir hak, bir adlî 

hata mevzuubahis ise bu hakikatlarm ifade edi
leceği yegâne yerin de bu kürsü olduğunu bil
hassa belirtmek de mazbata muharriri sıfatiyle 
bana düşen mukaddes bir vazifedir. Ben bu va
zifemi en kutsi bir şekilde ifa ederken bütün sa
mimiyetimle hâdiseyi tahlil etmiş oldum. Yalnız 
Ferid Alpiskender arkadaşımız mazbatayı dik
katle okumamış oldukları için olacak biraz tâ-
rizkâr bir dil kullanmıştır. Bu kürsüden kendisi
nin böyle sözlerle bana muhatebede bulunması
nı hiçbir zaman arzu ve temenni etmezdim. 
Eğer kendisini dilgir etmişsem tekrar huzuru
nuzda özür diliyorum. 

Bir arkadaşımız, «Adliye Encümeni mazba
tası sahih bir vaziyet ifade etmiyor.» dedi. Bir sa
hih vaziyet ifade edip etmediği keyfiyetini zım
ni ifadelerinden istidlal ediyorum. Çünkü sara
haten neden sahih olmadığı söylenmiş değildir. 
Bu kanaatin doğmasına sebep herhalde, biraz ev
velki maruzatım arasında belirtildiği veçhile, im
zaları bulunmıyan bâzı arkadaşlar için (İmzada 
bulunmadı) şeklinde bu raporun tanzim edil
miş olmasıdır. Bunun her hangi bir tereddüdü 
ve şaibeyi intacetmemesi kasdiyle ve bu noksa
nı telâfi etmek için bu raporu geri alıyoruz. 
(Olmaz, olmaz, sesleri) (Gürültüler) 

REİS — Efendim, müsaade buyurun, söz 
alan arkadaşlar vardır; kifayet takrirleri de 
mevcuttur, şimdi bir de encümenin geri isteği 
vardır. Bunlar sizlerin reyine iktiran ettikten 
sonra ancak neticeyi almış olacağız. Şimdi Söz
cüden sonra bir arkadaşa söz veriyorum, ondan 
sonra kifayet takririni reyinize arz edeceğim." 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — Muhterem 
arkadaşlar, huzurunuzu fazla işgal etmiyece-
ğim, gayet kısa konuşacağım. Mühendis Rüştü 
Bey arkadaşımıza bir iki kelimesi dolayısiyle 
cevap vermek mecburiyetinde kaldım. 

Efendim, şoför mahallinde, kapalı bir yerde 
kalarak benzinden narkoz almış bir insanın 
o mahalden çıkarılıp arabanın arkasına alın
ması yersizdir. Arabanın arkasındaki diğerleri
nin benzin kokusu almamış olmaları noktasın
da şahıslardan bâzılarının benzine karşı muka
vemetli bulunmasını hesabetmek lâzımdır. 
Bir şahıs benzine tahammül eder, diğeri taham
mül edemez. Hattâ narkoz alan bir insan kus
ma ihtiyacını hisseder, kusma ihtiyacım hisse
den bir kimse arabanın kenarına, arabayı kir-
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letmemek için çekilir ve orada oturmak mec
buriyetini hisseder. Ehliyetsiz bir kimsenin 
bunu nazara almaması mümkündür ve bu onun 
ehliyetsizliğini ispat için kâfidir. 

Sonra «Ehlivukuf raporu yolun düz oldu
ğunu gösteriyor» dediler ve bunu bir nevi mü
dafaa sebebi olarak kabul ettiler. 

Arkadaşlar, düz yolda narkozun tesiri daha 
geç geçer, zikzaklı yolda sarsıntı hasebiyle 
tesiri çabuk bertaraf edilir. Arabanın düz yol
da ve sessiz gitmesidir ki bilâkis kazaya âmil 
olmuştur. Bu bakımdan bu hususun nazara 
alınarak mazbatanın reddini istirham ederim. 

REİS — Kifayet takriri vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Riyasete 
Kifayet tavazzuh etmiştir. Müzakerenin ki

fayetini arz ve teklif ederiz. 
Ordu Ordu 

Bekir Baykal Salâhattin Orhon 
23.V.1955 

Sayın Reisliğe 
Bu husustaki görüşmeler yeter derecede 

anlaşılmıştır. Reye vaz'ını rica ederim. 
Tekirdağ 

Necmi Arman 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir. Meselenin reye vaz'ını 

arz ve teklif ederim. 
İhsan Gülez 
İhsan Gölez 

REİS — Müzakerenin kifayetini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bir takrir var okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Mazbatanın reddini teklif ederiz. Saygıla

rımızla. 
Trabzon Maraş 
Sabri Dilek M. Karaküçük 

REİS — Mazbatanın reddine ve komisyo
na iadesine dair teklif vardır. Komisyona 
iadesi hakkındaki takriri... (Olmaz, olmaz ses
leri), («Evvelâ en aykırı teklifi reye koyacak
sınız» sesleri) 

Müsaade buyurun, o halde raporun reddi 
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hakkındaki Sabri Dilek'in takririni, reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Efendim, ayağa 
kaldıracağım, raporun reddedilmesini uygun 
bulanlar lütfen ayağa kalksınlar... 

Ret teklifini kab^ul etmiyenler lütfen aya
ğa kalksınlar... (Komisyona iadesi talebi de var, 
sesleri). 

Efendim, komisyon teklifini ayrıca reye arz 
edeceğim. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Anlıyamadık, ben raporun aleyhindeyim. 

REÎS — Efendim, raporun reddedilmesi hak
kındaki teklifi okutarak reylerinize arz ediyo
rum. Şimdi raporun reddediümemesini, yani ra
poru kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar... 
Etmiyenler... Sabri Dilek arkadaşımızın takriri 
kabul edilmiş ve komisyon raporu reddedilmiş
tir efendim. 

Açık reylerin neticesini arz ediyorum: 
Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Kıral-

lığı ve Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriye
ti arasında 2 Mart 1955 tarihinde Ankara'da 
imza edilen «Balkan Istişari Meclisinin Teşkili
ne mütedair Anlaşma» nm tasdiki hakkındaki 
kanun lâyihası için (284) arkadaş rey vermiş
tir. (3) ret, (6) çekinser vardır. Tasarı (275) 
reyle kanunlaşmıştır. 

Türk Havayolları Anonim Ortaklığı kanun 
lâyihası için (284) arkadaş rey vermiştir. (2) 
ret, (4) çekinser vardır. Lâyiha (278) reyle kar 

nunlaşmıştır. 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş

masına ekli listelerin metinlerinde düzeltme ve 
değişiklik yapılmasına mütaa'llik Birinci Pro
tokolün tasdiki hakkındaki kanun lâyihası için 
(284) arkadaş rey kullanmış, tasarı (278) rey 
ile kabul edilerek kanunlaşmıştır. 

Türkiye Hükümeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri arasında 12 Temmuz 1947 tarihinde 
Ankara'da imzalanan (Türkiye'ye Yapılacak 
Yardım hakkında Anlaşma) nm onanmasına da
ir 1 Eylül 1947 tarih ve 5123 numaralı Kanu
nun 2 nci maddesine bir fıkra ile ayrıca geçici 
bir madde eklenmesine dair olan kanun lâyiha
sı için (273) arkadaş rey kullanmış, lâyiha (273) 
rey ile kanunlaşmıştır. 

Suriye, Lübnan, Irak, Ürdün, Mısır, îran, 
Afganistan, Libya, Pakistan, Kıbrıs, Türkiye 
hükümetleri için orman siyaseti eğitimi temin 
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eden bir merkezin teşkili suretiyle, teknik yar
dım yapılması gayesiyle Birleşmiş Milletler Gı
da ve Ziraat Teşkilâtı ile Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında imzalanan 10 numaralı Ek 
Anlaşmanın tasdiki hakkındaki kanun lâyihası 
için (277) arkadaş rey kullanmış, lâyiha (277) 
rey ile kanunlaşmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Alman
ya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
mer'i 16 Şubat 1952 tarihli Ticaret ve ödeme 
Anlaşmalarının 31 Ekim 1954 tarihine kadar 
uzatılmasına dair teati olunan mektupların tas
diki hakkındaki kanun lâyihasına (273) rey 
verilmiştir. , Ret ve , müstenkif yoktur. Mu
amele tamamdır. Kanun (273) reyle kabul 
edilmiştir. 

19 Ocak 1954 tarihinde Türkiye ile Fransa 
arasında imzalanan «Sınai ve iktisadi Teçhizat 
Siparişleri hakkında Anlaşma» nın tasdikine 
dair olan kanun lâyihasına (274) rey verilmiş
tir. Ret ve müstenkif yoktur. Muamele tamam
dır. Kanun (274) reyle kabul edilmiştir. 

11. — Şikago'da, 7 Aralık 1944 tarihinde 
imzalanmış olan Milletlerarası Sivil Havacılık 
Konvansiyonunda icrası mukarrer tadilâta ait 
İki Protokolün tasdikine dair kanun lâyihası ve 
Hariciye ve Münakalât encümenleri mazbataları 
(1/210) (1) 

REÎS — Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci defa görüşülecek işleri 

arasında 4 ncu sırada bulunan Şikago'da, 7 Ara
lık 1944 tarihinde imzalanmış olan Milletlerara
sı Sivil Hapacılık Konvansiyonunda icrası mu
karrer tadilâta ait îki Protokolün tasdikine da
ir kanun lâyihasının diğer işlere takdimen ve 
müstaceliyetle görüşülmesini arz ve teklit ede
rim. 

Münakalât Vekili 
Muammer Çavuşoğlu 

REİS — Takdimen görüşülmesini reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumyesi üzerinde söz istiyen yok
tur. 

(1) 279 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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kındaki kanun lâyihasının ruznameye alınarak 
diğer işlere takdimen ve müstaceliyetle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Maarif Vekili 
Celâl Yardımcı 
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Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 
Müstaceliyet görüşülmesi teklifi vardır. Bu 

hususu reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş

tir. 

Şikago'da, 7 Aralık 1944 tarihinde İmzalanmış 
Olan Milletlerarası Sivil Havacılık Konvansiyo
nunda İcrası Mukarrer Tadilâta ait İki Proto

kolün Tasdikine dair Kanun. 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metinin de iştirakiyle Şikago'da 7 Aralık 1944 
tarihinde akit ve imza edilerek, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından 5 Haziran 1945 tari
hinde kabul edilen, 4749 sayılı Kanunla tasdik 
ve meriyete vaz'olunan Milletlerarası Sivil Ha
vacılık Konvansiyonunun, biri daimî makarra 
ait 45 nci maddesinin diğeri yıllık toplantı ve 
bütçelere ait 48 nci, 49 ncu ve 61 nci maddele
rinin tadili hakkındaki iki Protokol tasdik edil
miştir. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Reylerinize arz ediyorum : Kabul edenleı.. Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu icraya tcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının heyeti umumiyesi açık oya arz 
olunmuştur. 

12. -r— Devlet Tiyatrosu Kurulusu hakkındaki 
Kanunun 5, 8 ve 10 ncu maddelerinin tadili hak
kında kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/283) (1) 

REİS — Efendim, bir takrir var, okutuyo
rum. 

Yüksek Reisliğe 
Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkındaki Ka

nunun 5, 8 ve 10 ncu maddelerinin tâdili hak-

(1) 345 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

REÎS — Ruznameye alınması hususunu rey
lerinize arz ediyorum : Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tevziinden henüz 48 saat geçmediği için bu 
İnikatta konuşulmasını reylerinize arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var 
mı? 

Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Müstaceliyetle görüşülmesini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkın
daki Kanunun 5,' 8 ve 10 ncu Maddelerinin Ta

dili hakkında Kanun 

MADDE 1. — Devlet Tiyatrosu Kuruluşu 
hakkındaki Kanunun 5, 8 ve 10 ncu maddeleri 
aşağıda yazılı şekilde tadil edilmiştir : 

Madde 5. — Başrejisörler, rejisörler, müzik 
işleri müdürü, opera ve dram bölümleri artist
leri, koro, bale ve orkestra şefleriyle üyeleri, de
koratörler, Devlet Tiyatrosu Sanatkârı adını 
alırlar. Korerepetitürler, suflörler ve condüvit-
ler, Devlet Tiyatrosu mütehassıs hizmetlisi adı
nı alırlar. Mütehassıs hizmetliler, 6388 sayılı 
Kanundan ve 6211 sayılı Kanunun Devlet Tiyat
rosu sanatkârlarına şâmil olan hükümlerinden 
faydalanırlar. Devlet Tiyatrosu sanatkârları ile 
mütehassıs hizmetlileri, yönetim kurulu kararı 
üzerine Genel Müdürle aralarında yapılacnk bir 
yıl süreli sözleşmelerle hizmete alınırlar. Bun
ların sözleşmelerinin sonunda himete devamla
rı da aynı usule tâbidir. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 8. — Sanatkârların ve mütehassıs 
hizmetlilerin gösterecekleri ehliyete göre alabi
lecekleri aylık ücret miktarları sözleşmelerinin 

• 
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yenilenmesi sırasında, yönetim kurulunca ka
rarlaştırılır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Devlet Tiyatrosu sanatkârları 
ile mütehassıs hizmetliler ve stajyerler tesbit 
edilecek ehliyet ve iktidarları nazarı dikkate 
alınarak aşağıda gösterilen sınıflara göre üc
retle hizmete alınırlar. 

Mütehassıs hizmetliler 300 - 600 
Stajlerler 250 - 400 
3 ncü sınıf sanatkârlar 400 - 600 
2 nci » y> 601 - 800 
1 nci » » 8 0 1 - 1 500 
Sanatkârlara bu ücretleri dışında aldıkları 

ücretin % 25 ini geçmemek ve çalışma durumla-
riyle muvaffakiyet dereceleri nazarı dikkate 
alınmak üzere tesbit ve Maarif Vekâletince tas-
vibolunacak esas ve miktarlara göre aylık prim 
verilir. 

REİS — Komisyon adına Hadi Hüsman, bu
yurun. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. HADİ HÜS
MAN (İstanbul) — Efendim, encümenimiz bu 
maddeyi yeniden tetkik etti ve yeni bir şekle 
bağladı. Başkanlık Divanından yeni tanzim et
tiğimiz şeklin reye arzını rica ediyorum. 

REİS — Verilen takriri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkındaki Ka

nun lâyihasının birinci maddesiyle değiştirilen 
10 ncu maddesinin aşağıdaki şekilde tadilen 
kabulünü encümenimiz kararı olarak Umumi 
Heyetin tasvibine arz edilmek üzere sunulur. 

Bütçe Encümeni Mazbata M. 
İstanbul Mebusu 

H. Hüsman 

Madde 10. — Devlet Tiyatrosu sanatkârları 
ile mütehassıs hizmetlileri ve stajyerler tesbit 
edilecek ehliyet ve iktidarları nazarı dikkate 
alınarak aşağıda gösterilen ücretlerle hizmete 
alınırlar. 
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Stajyerler 400 
Mütehassıs hizmetliler 400 - 800 
Sanatkârlar 500 - 1 500 

Sanatkârlara, temsillerde gösterecekleri üs
tün gayret ve muvaffakiyet derecelerine göre 
yönetim kurulunun üç aylık devreler için alça
ğı kararı ve Maarif Vekilinin tasvibiyle aylık 
ücretlerinin % 25 ini geçmemek üzere prim ve
rilebilir. 

Bu suretle ödenecek primin yıllık tutarı 
Devlet Tiyatrosu hasılatının % 25 ini geçemez. 

REİS — Teklif edilen bu madde üzerinde 
söz istiyen var mı? Bütçe Komisyonunun yeni 
teklif ettiği şekli reylerinize arz edeyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meriyete girer. 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini tatbi-
ka İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının heyeti umumiyesini reylerinize arz 
ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Efendim, reylerini . kullanmıyanlar • lütfen 
kullansınlar. Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

Şikago'da, 7 Aralık 1944 tarihinde imzalan
mış olan Milletlerarası Sivil Havacılık Konvan
siyonunda icrası mukarrer tadilâta ait iki pro
tokolün tasdikine dair kanun lâyihasına (282) 
arkadaş rey kullanmış, (279) kabul, (3) çekin-
ser vardır. Muamele tamamdır, tasarının ka-
nunluğu kabul edilmiştir. 
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ö. — TAKRİRLER 

1. —> Bursa Mebusu Hulusi Köymen ve iki 
arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalış
malarına 1 Teşrinisani 1955 gününe kadar ara 
verilmesi hakkında takriri (4/138) 

REİS — Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamede görüşülecek mühim bir iş kalma

dığından, mebusların memleket içinde dolaşma
ları, vatandaşlarla temas ederek murakabe va
zifelerine hazırlanmaları için 1 Kasım 1955 ta
rihine kadar çalışmalara ara verilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

21 . V . 1955 
Bursa Mebusu Eskişehir Mebusu 

Hulusi Köymen Abidin Potuoğlu 
Manisa Mebusu Rize Mebusu 

Muzaffer Kurbanoğlu Osman Kavrakoğlu 

C. H. P. ADINA NÜVlT YETKİN (Malat
ya) —-Muhterem arkadaşlarım, Meclisin yaz ta
tiline girmesi teklifi karşısındayız. Halbuki biz, 
Yüksek Meclisin üzerine dikkat ve hassasiyetle 
eğilmesi lâzımgelen bâzı hususlar mevcut oldu
ğu kanatindeyiz. Bu itibarla Yüksek Meclisinizi 
bu bakımdan ikaz etmeyi bir vazife addediyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlar; demokrasinin kuru
cusu, koruyucusu olan ve onu tekâmül ettirmeyi 
samimî olarak arzu ettiğine şüphe olmıyan Yük
sek Meclise demokrasi mevzuunda bâzı aksak
lıklar bulunduğunu arz etmek mecburiyetinde
yiz. 

Muhterem arkadaşlar, bu içtima senesi için
de, geriye doğru baktığımız zaman, rejimi ileri
ye götürmek şöyle dursun, hattâ geriye götüren 
bâzı noktalar görmekteyiz. (Soldan : «Ne mü
nasebet, o sizin görüşünüz, öyle şey yok» sesleri, 
gürültüler) Arkadaşlar, müsaade buyurun, son 
konuşmamızı yapıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; bu İçtima Senesinin 
Olağanüstü Toplantısında kabul buyurduğunuz 
bâzı kanunlar rejimi daha çok daraltmış ve ıs
tırap yaratmıştır. Gerek Seçim Kanunu üzerin
de, gerek adlî teminat üzerinde alman son ka
rarlarla hâsıl olmuş bulunan birtakım ıstıraplar 
gün geçtikçe artmaktadır. 

Kırşehir hâdisesi de bugün dünden çok va

tandaş vicdanında bir ıstırap halinde yer etmiş
tir. ( «O iş kapandı» sesleri) 

Aziz arkadaşlarım, belki sözlerimi tasvibet-
miyorsunuz ama, mâruzâtımın hepinizin vicdan
larında yer etmiş olduğuna emin bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bir demokrasi rejimi
ne girdik, bu rejimi bütün sarsıntılarına ve ıs
tıraplarına rağmen milletçe sineye çekip âtiye 
ve ahfadımıza nimet olarak terk etmek istiyoruz. 
(Soldan «Reis Bey sadet harici konuşuyor, sus
turun» sesleri) 

REİS — Tatilin yapılmaması icabettiği hak
kındaki sebepleri izah ediyor ve Grupu namına 
konuşuyor. 

C. H. P. GRUPU ADINA NÜVİT YETKİN 
(Malatya) — Muhterem arkadaşlarım, bu re
jimin onuncu yılındayız. O gün yani 1945 yılın
da doğan çocuklarımız bugün 10 yaşma gelmiş
tir. Bülbül gibi okuma, yazması olduğu halde 
bizim demokrasi çocuğumuzun bütün ihtimam
lara rağmen bildiği okuma, yazmasını da unuttu
ğunu görüyoruz. Basın Kanunu ve yazı hürriye
ti bugün çok zedelenmiş vaziyettedir. 

Muhterem arkadaşlar, adlî teminatın zede
lenmesi; Seçim Kanunu ana prensiplerinin sar
sılmış bulunması, vatandaşa dilediğini seçme ve 
şahıs olarak veya siyasi parti olarak seçilmek 
hususundaki eşit haklara sahibolma imkânları
nı selbetmiştir. (Soldan «1946 seçimleri nasıl ol
du?» sesleri) 

Bu millet tekâmül bekliyor, bu itibarla bu 
tekâmülün bir an evvel yapılması icabettiği hu
susunu nazarı dikkatinize arz etmek istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, gerek Seçim Kanunu, 
gerek adlî teminatın asgari şartları ve gerekse 
Basın Kanunu üzerinde birer teklif getirmiş bu
lunuyoruz. Bu tatil esnasında mahallî seçimlere 
gidilecektir. Bu seçimlerde şahıslar ve siyasi 
partiler bugünkü statüye göre vatandaştan re
yini istiyecektir. Bu statü demokrasi şart ve 
icaplarını yerine getirmemekte ıstırap yarat
maktadır, vatandaş kalbinde korku vardır. 
(Soldan gürültüler, «öyle şey yok» sesleri). 

Bir Kırşehir misali, buna kâfidir arkadaşla
rım. 

Binaenaleyh bu hususta birçok teklifler var
dır, bunları bir hafta içinde gözden geçirmek 
imkânı vardır ve bu elinizdedir. 
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Birkaç günlük bayram tatilinden sonra re

jimle ilgili bu mevzular üzerinde durulur, halle
dilir ve tatil de birkaç gün geri kalabilir. Bun
ları hallettikten sonra daha büyük bir huzurla 
buradan ayrılırız arkadaşlarım. 

Rejimle ilgili bu hususlardan başka Meclis 
komisyonlarında da birtakım ehemmiyetli kanun
larımız vardır. Orman Kanunu, Avukatlık Ka
nunu, Üst Mahkemeler Teşkili Kanunu gibi. 

SABRI DlLEK (Trabzon) — On aydır ni
ye getirmediniz? 

NÜVÎT YETKİN (Devamla) — Kanun tek
lifi getirmek muhalefetten istenilmez arkadaşım. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, ayrıca iktisa
di meselelerimizde Yüksek Meclisin dikkatle dur
ması ve tedbirler alması zaruri görünmektedir. 
Bu mevzuda Yüksek Meclisin Milletveküleri ma
aşlarını artırmak suretiyle aldığı karar bunun 
ifadesidir. Fakat bütün parti kongrelerinde bu, 
dedikodu mevzuu halindedir, itiraz mevzuu ha
lindedir. Binaenaleyh, korkarım ki, acele bir ta
tile girerseniz millet bize, aldıkları maaşı hak-
etmediler, der. 

isticale sebep yoktur. Yüksek Meclisin rejimi 
ilgilendiren adlî teminatı asgari şartlarla tahak
kuk ettirmesi, hiç olmazsa vatandaşa müracaat 
edeceği yüksek adlî bir merciin, bulunması, Tem
yiz ve Devlet Şûrası âza ve reislerinin Adalet 
Bakanının keyfî tahakkümünden kurtarılması 
lâzımdır. (Soldan «öyle bir tahakküm yok» ses
leri) .Yok demekle yok olmaz. Hâdise ve vakıa
lar bunu göstermektedir. 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — Adliye 
Vekili ter döküyor; hangi tahakkümden bahsedi
yorsun? 

NÜVÎT YETKÎN (Devamla) — Hâkimler 
hür ve müstakil değildir. Hâkim kararları va
tandaş kalbinde tam bir itminan yaratmamak
tadır. Seçim Kanununda vatandaşın dilediğini 
seçmesi, dilediğine rey vermesi imkânları gibi 
hususlar Olağanüstü Toplantıda çıkardığınız ka
nunlarla birtakım müşküllere uğratılmıştır. (Sol
dan «öyle değil» sesleri). Oy puslalarmda kar
ma liste yapılamaması, istiyenin aday olamaması 
gibi. 

Basm Kanunu, dolayısiyle yine adlî temina
tın kısmtılariyle bir arada mütalâa edildiği za
man, basın hürriyeti tamamiyle memlekette ze
delenmiş durumdadır. (Soldan gürültüler). 
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Bunlar üzerinde dikkat nazarlarınızı çekmek 

bizim vazifemizdir, takdir Yüksek Heyetinizindir. 
(Sağdan, bravo sesleri, alkışlar). 

RElS — Hulusi Köymen. 
HULUSİ KÖYMEN (Bursa) — Muhterem 

arkadaşlarım; sayın Nüvit Yetkin arkadaşımız, 
tatilin yapılmaması için serdettiği mucip sebep
ler arasında Seçim Kanunu, adlî teminat üzerin
deki düşünceleri, Kırşehir Kanunu gibi birtakım 
kanunları sıraladılar. Yüksek Meclisinizce ma
lûmdur ki; Seçim Kanunundan bahsettikleri hu
sus yine Yüksek Heyetinizin geçen sene Seçim 
Kanunu üzerinde gördüğü içtimai ve siyasi lü
zum dolayısiyle yaptığı tadillerdir. 

Arkadaşlarım; bu tadillerin tatbik sahasını 
bulması ancak önümüzde yapılacak olan seçim
lerle mümkün olacaktır. Bu tadilâtın hakikaten 
içtimai ve siyasi zaruretlerden doğmuş olduğunu 
Gösterecek bir imtihan karşısındayız. Daha he
nüz böyle bir imtihana ayak atmadan Seçim Ka
nunu tadilâtı üzerinde mücerret iddiaları ileri 
sürerek yaptıkları tekliflerin derhal ve fevkal
âde olarak geçici bir komisyon marifetiyle tet
kik edilmesi yolunda geçen gün Heyetinize arz 
etmiş oldukları teklif ittifakla reddedilmiştir. 
Bu kararınız, şüphe yoktur ki Meclisin her ver
diği karar gibi, musibolmuştur. Çünkü böyk 
Seçim Kanunu gibi doğrudan doğruya millî 
iradenin serbestçe tecellisine yarıyacak olan ka
nun üzerinde her hangi bir tadil teklifini geçici 
komisyondan geçirmekte büyük bir mahzur var
dır, bunu daima göz önünde tutmak lâzımdır. 
Seçim Kanunu normal komisyonların ciddî me
saisinden geçtikten sonra Heyeti Umumiyenize 
sevk edilmesi mutlaka lâzım olan bir mesele
dir. Binaenaleyh bunu ileri sürerek bugün tatilin 
geri bırakılması hususundaki yapmış oldukları 
teklifin yerinde olmadığına kaniyiz. 

Komisyonlarda Orman Kanunu, Köy Kanunu 
gibi kanunlar olduğundan bahsediyorlar. 

Arkadaşlar, bu kanunlar, bu içtimaınızda 
gelmiş değildir. Bunlar evvelki devrelerden de
vam edegelen ve üzerinde birçok fikir ihtilâfları 
bulunan ve ciddî bir mesaiye ihtiyaç gösteren 
kanunlardır. Realiter bunu böyle tesbit etmiş
tir. Şu hale göre bu kanunların tatilin geri bıra
kılması için sebep gösterilmesinde arkadaşımın 
isabetli hareket etmemiş olduğuna kaniiz. 
Karar Yüksek Heyetinizindir, bizce Yükse He-
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yetinizi meşgul edecek ruznamede mühim me-

. sail hakikaten kalmamıştır. 
Karar sizindir arkadaşlar. ('Soldan alkışlar) 
REİS — Adliye Vekili. 
ADLİYE VEKİLİ OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEK-

DAĞ (Ankara) — Muhterem arkadaşlarım, Nü-
vit Yetkin arkadaşımız Adliye Vekilinin hâkim
lere tahakküm ettiğinden bahsetmemiş olsaydı 
yüksek huzurunuzu işgal etmiyecektim. 

Adliye Vekâleti olarak adaletin ve Türk Mil
letinin hizmetindeyiz ve yüksek murakabeniz al
tında vazifemizi fahir ile, şerefle ifa etmekteyiz. 
('Soldan alkışlar) 

Türk hâkiminin vicdanına devrimizde hiçbir 
kudret ve kuvvet tahakküm edemez. O hal geç-
miç ve tarihe mal olmuştur. 

Dün Türk hâkimi, Türk mahkemesi, Türk ka
nunları varken kurşun hükmü veren kendileri 
idi. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) 

Zamanımızda feragatle ve faziletle adalet 
yolunda bulunan hâkime sadece hürmet edilir. 
('Soldan şiddetli alkışlar) 

REİS — Nüvit Yetkin, buyurun. 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlar; Hulusi Köymen arkadaşımızın mev-
zuubahsefttiği Seçim Kanunu burada Olağanüs
tü İçtimamızda müzakere edilirken de müstaceli
yetle müzakere edilmiştir. Bu itibarla bunun 
üzerinde uzun boylu durulması gerektiği hak
kındaki noktai nazara iştirak etmiyorum. 

SABRI DİLEK (Trabzon) — Böyle iddiala
rınız vardı da on aydır niçjn getirmediniz? 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Seçim Ka
nununda istediğimiz husus bu seçim kanununun 
yeni baştan ele alınması değildir, ana hatların
dan birkaç noktanın tadilidir. İnanıyorum ki; bu
gün şikâyet etmekte olduğumuz rejime taallûk 
eden kanunların bu tarzda çıkmasının sebebi 
1954 seçimlerinde yapılan sert mücadele sırasın
da birbirimizin kalbini kırmış olmamızdır. Bu 
sinirli hava yatışmadan Hükümet tarafından 
teklif edilmiş ve müzakere edilmiş olması sebe
biyle müzakereler... (Hayır sesleri, gürültüler) 
Binaenaleyh Yüksek Heyetiniz dikkatle ayni 
mevzular üzerinde tekrar durursa rejimin ko
runması bakımından bunların tadiline sizlerin 
de kail olacağınıza emin bulunuyoruz. 

Gelelim muhterem Adliye Vekilinin mevzuu-
bahsetmek istediği hâkim teminatına ve hâkim 
vicdanı mevzuuna. 
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j Muhterem arkadaşlar; Türk hâkimi ile tarih 
I boyunca iftihar etmişizdir. O Türk hâkimi ve o 
I adliyedir ki; kendi ağzından çıkan sözlerin ka-
i nun telâkki edildiği hükümdarlar zamanında o 
i hükümdarları mahkûm etmiştir. O şerefli adliye 
j bugün getirile getirile birtakım terfi gibi, tec

ziye gibi, nakil gibi, tekaütlük gibi ağır tazyik
ler altındadır ve Adliye Vekilinin emrine veril
mek suretiyle icra kuvvetinin elinde ve önünde 

ı serfüru ettirilecek hale getirilmiştir. Elbette tak
dir buyurursunuz ki adlî kuvvet, kazai kuvvet, 
ordu kuvveti kadar kuvvetlidir. Zira, vatanda
şın hürriyetlerine ve hattâ canına tasarruf et
mek hakkına sahiptir. Başka hiçbir kuvvetin 
elinde bu kadar büyük bir yetki yoktur. Böyle 
bir kuvveti bir icra organının eline vermeye 
Yüksek Meclisinizin kail olmıyacağma kaniiz. 
Bugün en asgari şart olarak tekaüde şevki icra 
organının elinden alarak vatandaşın sığınabile
ceği en yüksek kaza organını teminata kavuştu
run diyoruz. Talep ve şikâyetimiz budur. 

Sonra demin iktisadi mevzudan bahsettim. 
| Gündemimizde mevcut bir sözlü soru vardır ve 
j bedelsiz mal ithaline taallûk etmektedir. Bütün 
I Türk milletinin üzerinde endişe ile durduğu ve 
; cevabı ile tatmin edilmesini istediği bir husus-
î tur; Bunun cevabının Türk milletine ifade edil-
j meşinde.fayda vardır. Bunun-için Meclisin tatili 
j tehir edilebilir, bayram dolayısiyle bir tatil ya-
j pılır ve bayramdan sonra da toplanılmak imkâ-
I nı vardır. Maruzatım bundan ibarettir. 
I REİS — Başka söz istiyen var mı.?. (Yok 
1 sesleri)' •-

Başvekil. . 
(Başvekil Adnan Menderes, Sol tarafın al

kışları arasında-kürsüye geldi). ••-••• 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES - (İs

tanbul) — Muhterem arkadaşlar; muhalefetin 
öteden beri üzerinde durduğu mevzular• üzerin
de yeniden bir dâva ikame etmek mahiyetinde 
olmak üzere, dün de Yüksek Meclise müstaceli
yet ve öncelikle müzakere edilmek talebiyle bir
takım kanunlar getirmiş olduğunu derhatır bu
yuracaksınız. - • ' ' 

Muhterem arkadaşlar; muhalefet, dün getir
diği bu tasarıların müzakeresi için zamanın mev
cut olmadığını ve ahval ve şartların bunu icabet-
tirmediğini ve Yüksek Meclisçe bunların asla 

I şayanı kabul olccwudı#«ıı bilmesin^ veğcunm m®er 
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ayak bunları sunmakla dâvayı ikame ettikten 
sonra tatile gitmek arzusunda olduklarını gös
termiş oldular. Tabiî tebliğlerini de bugün gaze
telerde okumuşunuzdur. Mutlaka iki partinin 
arasında mucibi ihtilâf olabilecek meselelerin 
mevcut olmasını arzu ediyorlar. Belki de muvaf
fak olmalarını, zafer kazanmalarını ardı arkası 
gelmiyen kavgaların arada mevcut bulunmasına 
bağalmış oluyorlar. 

Bizim kanaatimizce bugün heyeti içtimaiyemi-
zi tazyik altında bulunduran, vatandaşı endişe 
altında yaşatan ve Meclisi tatile gitmekten alı
koyacak mahiyette müstacel ve ehemmiyet arz 
eden en küçük bir mesele dahi mevcut değildir. 
(Soldan, bravo sesleri) 

Şimdi anlaşılıyor ki; mutlaka arada bir kav
ga olmak lâzımgeliyor. 

Sevgili arkadaşlarım; muhalefet ve iktidarı 
temsil eden partinin arasında elbette fikir ayrı
lıkları, politika ayrılıkları, görüş ayrılıkları ola
caktır. Diyorlar ki; «Siz Kırşehir'i vilâyet yap
madığınız takdirde bu memlekette demokrasi ol
maz, siz hâkim teminatı mevzuunda bizim arzu 
ettiğimiz şeyleri yapmadığınız takdirde demok
rasi olmaz, siz Seçim Kanununda şu tadilâtı yap
madığınız takdirde bu memlekette demokrasi ol
maz. Binaenaleyh demokrasi olmadığı takdirde 
biz demokrasi müminleriyiz, siz demokrasinin 
kâfirlerisiniz.» 

Binaenaleyh aramızda rejim üzerinde, mem
leketin idaresinde hâkim olan esas temel üzerin
de kavgalarımız vardır. Bu kavgalar nereye ka
dar gider. Bir başka mücadele sistemi takibet-
meyi bize düşündürecek kadar ileri gidebilir. 

Yani, muhterem muhalefetin buradaki grupu-, 
nun Başkanı diyor ki : «bırakalım, bir başka usu
le gidelim, bir şiddet usulüne gidedelim.» Peki 
usulü bırakalım, fakat hangi şiddet usulüne git
mek istiyorlar? Bunu öğrenmek hepimizin hak
kıdır. (Bravo sesleri). 

Muhterem arkadaşlar; artık bu lâfları bıra
kalım, şiddetli nutuk çekmek, şiddetli tedbirler 
çekmek, bunların zamanı geçmiştir. Ne yapacak! 
Çıkacak meydana nutuk söyMyecek. İstediği ka
dar şiddetli olsun, fakat terbiye hududu içinde 
kalması da lâzımdır. Bu hududu geçtiği takdirde, 
adamı alır içeri korlar. Bu bir zatı âlikadrin da
madı dahi olsa, kanunen bu farka itibar edilmez, 
kendisine lâzımgelen cezayı verirler. (Soldan, al
kışlar). 
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Muhterem arkadaşlar; bu memleketin siyasi ha

yatında artık hislerin hâkim olmamasını ve yine bu 
memleketin siyasi ve içtimai hayatında mütema
diyen huzurunu bozacak usuller tevakki edilme
sini cami gönülden arzu etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, soruyorum, bağrımıza 
dokunan, canımızı inciten bir çivi gibi bedenimize 
batan, bizleri rahatsız eden şeylere ne lüzum 
vardır? Uzun bir faaliyet devresinden sonra ta
tile giderken, burada gelip - ne bileyim, bir 
dürtme, bir vurma ve bir çatma kabilinden -
bu son sahneyi ihdas etmeye hiç lüzum yoktur 
kanaatindeyim. 

Sonra siz tatile gitmiyorsunuz, intihap daire
lerinize gideceksiniz, vatandaşla ve işleriyle meş
gul olacaksınız. Orada hangi yol yapılmış, han
gisi geç kalmış, şu bataklığı kurutmak hususunda
ki faaliyetlerle tahsisatın vaktinde gel memesin
den, dolayı aksamış mı? Falan yerde şimendifer 
hattının tahsisatı bütçede kabul edildiği halde ni
çin hâlâ başlamamış? Falan barajın ihalesi yapıl
dığı ve şantiye kurulduğu halde niçin işe giri
şilmemiş?.. Velhasıl, akla gelen ve gelmiyen, bütün 
vatan sathına yayılmış bunca memleket işleri ne 
suretle cereyen ediyor olduğunu yerinde görecek
siniz. Bunlarda haklı olarak milletvekili sıfatiy
le tesirler icra edeceksiniz ve yaptığınız kanunla
rın iyi yürümesi ve iyi tatbik edilmesi hususun
da yüksek murakabenizi müessir halde kullana
bilmek imkânını bu tatilde de elde etmiş olacak
sınız. Hattâ gerekirse müdahalelerde bulunacak
sınız. 

Binaenaleyh mevzuubahsolan bir tatil de
ğildir, siz yeni vazifeye gitmektesiniz. 

Muhterem arkadaşlarım; ben bu tatile gider
ken Türk milletinin, vatandaşlarımızın sinirleri
ni mütemadiyen gerecek, arada huzursuzluk ya
ratacak, seneler senesi yorulan vatandaş asabını 
tekrar yorgunluklara sevk edecek bir yolu Halk 
Partisinin tercih etmesini doğru bulmuyorum. 
Hareketlerine; aklın, insafın, vicdanın hâkim 
olmasını kendilerine hatırlatmak isterim. 

Bu meselelerin onları siyasi mezheplerinde 
hamiyetlerinden, dinlerinden vurmuş gibi ha
rekete getirecek meselelerden olmadığını çok 
iyi biliyorum. Kendileri de bunu «bilirler. Hâ
kim teminatı, Belediye Kanunu, Seçim Kanunu, 
bunların hepsi bizim zamanımızda ancak çok 
daha iyi hale getirilmiştir. Çok daha şiddetli 
olarak, çok daha ağır olarak kendi zamanların-
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da mevcuttu. Binaenaleyh bu, bir mezhep dâ
vası değildir. Halk Partisi bunları çatır çatır 
yirmi beş sene bu memlekette tatbik etmiş, hiç 
kimseye nefes aldırmamıştır. Bu bir gayrete 
değil, sadece elde mücadele edecek bir silâhın 
bulunması lüzumuna dayanır. Bunu ancak, el
de dâva ve mesele kalmayınca mutlaka bir şey 
icadetmek, teze'lden ne tedarik edilirse De
mokrat iktidarın ve onun hükümetinin kafa
sına fırlatmak gibi bir hiddetin, bir infialin ifa
desi olarak kabul etmek mümkün olur. Ben 
kendilerinden, vatandaşlarımızı işlerinde, güç
lerinde biraz daha rahat bırakmalarını, bunca 
seneden beri siyasi şiddetli mücadeleler içinde 
gerilmiş olan vatandaş asabını rahata terk et
melerini temenni ederim. Seçimler var önümüz
de. Seçimlerimizde aynı vatanın evlâtları olma
nın icabına göre dostane, kardeşçe ve fakat 
siyasi kanaatlerimizde musir olarak ve insafı 
ve vicdanı elden bırakmadan, medeni insanla
ra, demokratik bir idareye yaraşır tarzda mü
cadelemizi yapmamızı, kendilerine dost bir 
partinin reisi olarak tavsiye ederim. (Soldan 
bravo sesleri). 

Şiddetten çıkacak bir netice yoktur. Ne 
ekerseniz onu biçersiniz. Şiddetle hareket ede
cek olurlarsa, elbette parti olarak lâzımgelen 
mukabelemizi göreceklerdir. Demokrat Parti 
Hükümet ve Devlet tarafından gösterilmiş olan 
âzami şiddetlere dahi hiçbir zaman ehemmiyet 
vermeden mücadelelerini yapmış ve muvaffak 
olmuş bir partidir. Kalkacaklar, karşımızda 
«şiddet takibedeceğiz, şunu istiyeceğiz, bunu 
istiyeceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız» 
diyecekler, bunun karşısında Demokrat Parti 
korkacak, acaba nerelere kadar bizi götürürler 
ve nerelerde yere sererler, diyecek ve teslim 
olacak! Bu hayellerden, bu hallerden vazgeç
sinler. Artık bu memleketi biraz da rahatına 
bırakalım. Sabah, akşam kendi içimizdeki küs
künlüğün, üzgünlüğün inikasını vatan sathında 
teressüm edecek şayanı teessüf bir hale getir-
miyelim. Benim arzum budur. 

Elimizdeki Belediye Kanunu, Seçim Kanu
nu, namuslu ve dürüst seçimleri yapmaya kâ
fidir. Seçimin onların zihniyetinde ne mâna 
ifade ettiğini hepimiz biliriz. Bu seçimlerin de 
doğru olacağına yüzde yüz kanaatleri vardır. 
Sadece bir dâva ikame etmek için işi buraya 
getirmektedirler. Dâvalarını geri alsınlar. Bu 
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memleketin bütün işlerini kardeşçe yapmaya, 
halletmeye çalışalım. 

Muhterem arkadaşlarım, benim Meclis Gru-
pundaki beyanatımı... 

NÜVlT YETKİN (Malatya) — Ha, oraya 
gelelim. 

ADNAN MENDERES (Devamla) — Evet, 
oraya geliyorum. Ve daha istediğiniz yerlere de 
geleceğim. 

Bugün benim Parti Grupundaki beyanları
mı tebliğlerine dercetmek suretiyle diyorlar ki; 
«Başbakanın Parti Grupundaki beyanatı ve bir 
gazetecinin tevkif edilmesi, Demokrat Partinin 
şiddetle hareket edeceğinin bir delilidir.» Görü
yorsunuz, mahkeme toplanmış, bizim şiddetle 
hareket ettiğimize karar vermiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, benim Yüksek Hu
zurunuzda, Meclis Grupumuzdaki ifadelerim şu 
idi : Muhalefet partileriyle temaslar mevzuuna 
söz intikal etmişti. Orada arkadaşlarımın bâzı
larının zihinlerinde bir istifham mevcut olduğu 
buradaki beyanlarından anlaşılmıştı. Benim ce
vap vermem icabediyordu. Dedim ki : «Size sor
madan, size danışmadan elbette böyle bir şey 
yapılamaz. Bu temaslar sadece hangi partiye 
mensup olurlarsa olsunlar, siyaset adamları ara
sında cari olması lâzımgelen iyi, insani ve mede
ni münasebetin bir ifadesinden başka bir şey 
değildir. Bunda, daha ileri mânalar aramak ye
rinde olmaz. Söylediklerim halen budur. 

Ondan sonra şunu ilâve ettim, ve dedim ki : 
Bir gün gelecek beş dakika için konuşacağız, 
ve bunun üzerine içtimai ve siyasi zaruretlerin 
icabı olarak müşterek bir vicdani kanaatle var
mış olduğumuz neticelerin kanun şeklinde ifa
desini teşkil eden hükümleri birden bire keen-
lemyekûn addedeceğiz. Böyle bir şey olmaz. 

Bundan daha tabiî ne olabilir? Bu neden bir 
şiddet politikası olsun? Yani biz Halk Partisin
den yüz görmemekten, onun tarafından horlan
maktan ve titizliğinden dolayı o derece bir elem 
içindeyiz ki Halk Partisi bize bir ruyi mülâye-
met gösterdiği zaman, bir tebessümcük göster
diği zaman biz bunun peresti olacağız dört elle 
ona koşacağız, aman efendim ben ettim sen et
me diyeceğiz, şu ve bu kanun vardı ya bunların 
hepsini geri alacağız diyeceğiz, meselâ Kırşe
hir'i vilâyet yapacağız.. Bu kadarla bitse iyi. 
Ondan sonra da talepler ve pulsuz arzuhallerle 
geleceklerdir. Nereye kadar? Belli değildir. 
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Bir samimiyetsizlik mevcut olduğunu söylü

yorum, bakınız onun üzerindeyim, bir samimi
yetsizlik ifadesi gördüğüm için arz ediyorum. 
iktidarı kendi elinizle teslim edeceksiniz, o za
man tamam! (Gülüşmeler) 

Bir rejimin dâvası mevcuttur diye dâva ika
me edeceklerdir. Bu neviden mücadelenin de
mokratik memleketlerde mevcut olmadığını tet
kik edip öğrensinler. Sabahtan akşama miting
ler, sabahtan akşama miting kampanyası havası 
içinde karşılıklı mücadeleler, bu, başka memle
ketlerde yoktur. Bir defa seçim olup bittikten, 
milletin iradesi taayyün ettikten sonra vatan
daş kütlelerini yer yer toplayıp arzuyu millînin 
ifadesidir şeklinde tezahürlere sevk etmek, bi
raz evel yapılmış olan seçimlerin mâna ve tesi
rini inkâr etmek olur. Bu nevi mücadelelerin 
demokratik memleketlerde mevcut olmadığını 
söylemek yerinde olur. 

Muhterem arkadaşlarım; bir rejim dâvası 
üzerindeyiz diyorlar ve acele ediyorlar. 25 sene 
bu memlekette tek partinin nefes aldırmaz taz
yiki altında hiçbir istical eseri göstermemiş olan 
insanların üç aylık bir tatil devresini tahammül 
edilmez azap ve işkencelerle dolu bir devre gibi 
göstermeleri, hakikaten samimiyetsizliğin bir 
eseridir. Bunu samimî olarak kabul edemeyiz. 
öyle anlaşılıyor ki yeni bir mücadeleye girmek 
istiyorlar. Bu mücadeleye girmeden evvel biraz 
daha düşününüz, biraz daha elinizi vicdanınıza 
koyunuz. Ne var ortada?. Vatan mı elden gidi
yor? Semavatm direkleri mi alındı? Yaz sonun
da nasıl olsa, beeldiye seçimleri münasebetiyle 
her yerde teşerrüf edeceğiz, karşılaşmak imkânı 
hâsıl olacaktır. Binaenaleyh, bu istical neden?. 
Mutlaka bir dâva ikame edilecek. Arada müte
madiyen mücadele olacak ve herkes de diyecek 
ki : Bu memlekette bir rejim dâvası vardır. Ve 
endişe edilecek, beyefendiler. 

Muhterem arkadaşlar, 1946 seçimlerinin irâ-
dei milliyenin çiğnenmesi mânasında olmasına 
rağmen, «dört sene yani seçim nihayetini bek
leyiniz, seçimler yenilenemez» dediler. Yani, 
bizzat kendileri, o firmadan bugün istifade eden
ler, biz değiliz diyorlarsa, reddi miras varit ola
bilir. Ancak o bayrağın altında böyle bir dâva 
ikame edilemez. 

Muhterem arkadaşlarım, ben bu, içte ve dışta 
Türkiye bir rejim dâvası karşısmdadır telâkkisi
ne tekrar dönmek istiyorum : Bunlar, çoktan 
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iflâs etmiş usullerdir. Kaç seneden beri bunların 
hepsi elenmiştir. Memleketin hayrına olmıyacak 
böyle bir mücadele yoluna tekrar girmek arzu
su, onların içinde kımıldamaktadır. İşte böyle 
bir anda, ben kendilerini bir kere daha itidale 
davet etmeyi kendim için yerine getirilmesi lâ-
zımgelen bir vazife olarak telâkki ediyorum. 
Bunların hiç birisinin memleketin hayrına ol-
mıyacağmı ifade etmek yerinde olur. 

Muhterem arkadaşlar, dünyanın şartlarının 
nazik olduğunu tekrar etmeğe lüzum yoktur. 
Bunu kendileri de bilirler. Türkiye'nin bir tesis 
ve teessüs devresi içinde bulunduğunu da keza 
ifade etmeye bir zaruret mevcut değildir. Tür
kiye yepyeni bir iktisadi bünyeye girmekte, 
yepyeni içtimai ve siyasi şartlar tekevvün et
mekte ve memlekete yerleşmektedir. Etrafımızı 
saran mühim siyasi hâdiselerin mânası ve ehem
miyeti üzerinde durmaya da lüzum yoktur. Böy
le bir zamanda vatandaşların serbestçe yaşıya-
bilecekleri, serbestçe çalışabilecekleri, serbestçe 
iradelerini izhar edebilecekleri bir memleket ol
makta devam ettikçe, huzur ve sükûnu bozmak 
için teşebbüslere kalkmanın hiçbir mânası yok
tur. Bu, sadece kavga etmek ihtiyacının veya
hut mevcudiyetlerini kavga yoliyle ispat et
mekten başka bir imkân ve vasıtaya sahip ol
madıklarının ispatından ibaret olur. 

Bedelsiz mal ithali meselesinin bütün efkârı 
umumiyeyi işgal ediyor olduğundan, bunun se
beplerinin izah edilmesi lüzumundan ve sadece 
bu sebep dolayısiyle Meclis müzakerelerine de
vam edilmesi lüzumundan da dem vurdular. 
Bedelsiz malda bir tedbirimiz olmasa ve hem de 
bu sebeple bir takrir vermemiş bulunsalarmış, 
bu seçimin tehiri için kuvvetli bir esbabı muci-
beden mahrum bulunmuş olacaklarmış. 

Şunu arz edeyim ki biz Hükümet olarak her 
gün tedbir almak mecburiyetindeyiz, mevkiinde
yiz. Bu tedbirlerin hepsinde yüzde yüz isabet ol
duğunu iddia etmek bizim için mümkün değil
dir. Hatalı tedbirlerimiz olmuştur, bundan son
ra da olacaktır. Bu mukadderdir. İnsanlar hattâ 
hata etmeye mahkûmdur arkadaşlarım (soldan 
alkışlar) 

Yalnız biz, Halk Partisi gibi öteden beri ha
taların reddü inkârını, bir politikayı hikmeti 
Hükümet olarak telâkki etmek zihniyetinden ta-
mamiyle uzak bulunuyoruz. Bizim aldığımız ka-
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rarlar içinde hatalı olanlarını gördüğümüzde, 
bizim prestişimizi sarsar diyerek, hikmeti Hü
kümet vâhimesi olarak, sarsar mı, sarsmaz mı, 
buna asla bakmıyarak, buna millî menfaatleri
mizin icabına uygun bir istikamet vermeye der
hal tevessül ederiz arkadaşlarım. (Alkışlar) 

Bilmiyorum, bedelsiz mal ithali kararımızdan 
dönmemek mi icabederdi? Devam etsek, acaba 
memnun mu olacaklardı? Bilmiyorum, sadece 
sebebini soruyorlar. Tedbir yerinde idi ise, ni
çin devam etmediniz? Neden döndünüz? Diye
bilirler. Biz kararımızı memleket menfaatine 
zannettik, fakat memleketin aleyhine bir isti
kamet alınca onu ortadan kaldırdık. (Soldan : 
alkışlar) Hatalı bir tedbirin kalkmasından do
layı memleket rahat etti. Türk vatandaşı bun
dan sonra, bizim zamanımızda daima müsterih 
olacaktır. Sebebi şudur : Hatalı hareket etse 
dahi, hatasını açıkça itiraf etmesini bilen ve 
bundan hacalet değil, şeref duyan bir hüküme
tin karşısındayız. Binaenaleyh bir emniyetin 
içindeyiz.. Hükümet, hatasını üzerine almasını 
bilir. Bundan sonra artık Türk vatandaşı hata
larında seneler senesi ısrar edilmenin acısını 
etinden ve kemiğinden çekmiyecektir. (Soldan : 
Şiddetli alkışlar) Bu mevzuda söyliyeceğim bu
dur. Hükümete verilmiş salâhiyetler dâhilinde 
bir tedbir aldık. Bu tedbirin esbabı mucibesini 
gayet iyi takdir edersiniz. Memlekette bâzı 
maddelerin darlığı vardı, acaba memleket dı
şında bulunan dövizlerin ve kıymetlerin ih
tiyacımız olan maddeler şeklinde memle
ketimize avdeti mümkün olabilir mi di
ye düşündük? Bu, bir yoldur. Nitekim, bu
nu birçok memleketler tatbik etmişlerdir. 
Kimi müspet, kimi menfi netice almıştır. Fakat 
işler bu raddeye gelince, bu, bir defa tecrübe 
edilmesi gereken bir haldir. Bunu tecrübe et
meden yapamazdık, herkes, ortada dışarıya ka
çırılmış yüz binlerce dolar, kıymet vardır, diye 
düşünebilirdi. Biz bunu tecrübe ettik. Fakat, 
bilâkis bunun kaçakçılığa dahi ziyade genişlik 
verecek bir yol olarak kendisini göstermesi üze
rine, bir dakika bile tereddüt etmedik, derhal , 
bu yolu kapattık, arkadaşlar. (Soldan : Bravo 
sesleri). 

Bundan sonra da, aldığımız tedbirlerde bir 
hata olduğunu görecek olursak ve bu bize söy
lenip ispat edilecek olursa, hatada bir dakika 
bile temerrüdetmiyeeeğiz. Şiarımızın bu oldu-
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ğunu bir defa daha muhterem muhalefete ifa
de edeyim, arkadaşlar. 

Bu mesele de bundan ibarettir. Yani şimdi 
gelmiş, geçmiş, geride kalmış bir mesele vardır. 
Hatamızdır diyoruz, fakat onlar tekrar geti
receğiz ve konuşacağız, konuştuktan sonra bun
ların hepsi meydana çıkacak, diyorlar. Esasen 
ortaya çıkacak da bir şey yoktur. Ben kendi 
kavilleriyle konuşuyorum.* 

Muhterem arkadaşlar; ben tatilin tehiri için 
ileri sürülen sebeplerin hiçbirisini matlubun 
is'afma kâfi sebep olarak telâkki edebilecek 
vaziyette değilim. Tatili arzu etmemize rağmen 
eğer bize kâfi ve mücbir sebepler getirmiş olsa
lardı, kendi arzularına göre arzuları hakikata 
istinadettiği takdirde, memnuniyetle teklifle
rini kabul ederdik ve bu bizim için zevkli bir 
vazife olurdu. Fakat arz ettiğim sebeplerden do
layı tehir için getirdikleri bütün sebepler, öte
den beri haideleşmiş, klişeleşmiş, artık dönüp 
bakmak için hiç kimsede küçücük bir tecessüs 
arzusu dahi yaratmıyan klişelerden haideleş
miş tekerlemelerden ve çok çiğnenmekle çürü
müş sakızlardan ibaret olduğu için bunu bizim 
tatil kararımıza müessir olabilecek ehemmiyette 
telâkki etmiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, kendilerine parti ola
rak da tavsiye ederim : Dört, beş tekerlemele
ri var. Ne hazindir ki bu tekerlemeler kendi 
inandıklarının tam tersinedir : Hâkim teminatı, 
Kırşehir, Seçim Kanununun değiştirilmesi, ve 
saire. Aldığımız tedbirler için infial tedbirleri
dir, diyorlar, infial tedbirleri değildir. Bunlar, 
4 - 5 sene müddetle geçirdiğimiz tecrübelerin 
bir zarureti içtimaiyesi olarak vicdanlarımızda 
husule gelmiş olan kanaattir. Biz bunları uzun 
zamanlar, hattâ memleketi tehlikeye sevk ede
cek tecrübelerin neticesi halinde ortaya çıkmış 
olmalarını görene kadar teenni ile hareket et
tikten sonra ve alınacak tedbirlerin de demok
ratik idareye uzaktan yakından halel vermiye-
cek cinsten ve neviden olduklarına iyice kana
at getirdikten sonra aldık. Muhterem arkadaş
larım, hattâ bu tedbirler alındıktan sonra da
hi her gün nelerin yazılmakta olduğunu, nele
rin söylenmekte olduğunu görüyorsunuz. Bu 
memlekette tenkidin, fikir hürriyetinin hiçbir 
suretle tahdidedildiği vâki değildir. Fakat küf
retmek, hakaret etmek yasaktır. Bu memleket-
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te de yasaktır, başka memleketlerde de yasak
tır. Bir insana, haysiyet sahibi bir insana, (sı
çan) denmez. Bu nerede olursa olsun hakaret
tir ve dâva açıldığı takdirde bu hakareti yapa
nı hapse tıkarlar. Hele bir heyeti içtimaiyeye, 
bir topluluğa karşı bu vasıfları kullanmak, iç
timai terbiyenin huddudları dışında siyasi sar
kıntılık mânasını da ifade eder. Yani bu dere
ce laubali olarak, bir memleketin mesuliyetini 
sırtında taşıyanlara küfredilmez; bu derece 
laubali olarak isimler takılmaz. 

Sevgili arkadaşlarım, kedi, fare hikâyesi. 
Uzağa gitmiye hacet yok. Bunu bir çatı altın
da yaşamakta oldukları birkaç zatta emsali ke-
sireyi arayıp bulabilirler. Şimdi değil; şimdi bü
tün milletvekilleri milletin iradesinin fermanı
nı ceplrinde taşımaktadır. Hiçbirinizin vicdan
ları üzerinde baskı yapabilmek imkânı, sabıkan 
olduğu gibi, kimsenin elinde mevcut değildir. 
(Alkışlar) Eğer bizim aramızda muayyen me
selelerde tesanüt varsa, bunun sebebini, tuttu
ğumuz yolun doğruluğuna ve birbirimize itimat 
ve muhabbetin sarsılmaz olmasında aramak lâ
zımdır. Bizim aramızdaki bağlar, sabıkta oldu
ğu gibi değildir. Bugünkü münasebet, bizim 
âramızdakiler bir gönül bağıdır ki bunun nesci, 
mütekabil muhabbet ve itimattır. Ama vaktiyle 
îsmet Paşadan korkulurdu. Şimdi bu genç mu
harrir arkadaşımız, hikâyesini eğer sabıkı tanzir 
etmek için yazmış olsaydı, bu teşbihleri maziyi 
hatırlatmak için vermiş olsaydı, yerinde olurdu. 
Bugün için bunun modası tamamen geçmiştir 
arkadaşlar. Bendeniz huzurunuza çıkıyorum. 
Siz buna, sizin iradelerinizi behemehal yerine 
getirmek için bütün dikkatiyle çalışan bir mesul 
arkadaşınız gözü ile bakıyorsunuz, teveccüh ve 
itimat gösteriyorsunuz, siz benim gözlerime iti
mat ediyorsunuz, ben sizin sözlerinize itimat 
ediyorum. Bunda kedi ile fare münasebeti nerde? 
Bu ne demektir? Bu, sadece tehzil, sadece haka
ret için kullanılıyor. 

Arkadaşlar*; bu küçük dedikoduları bıraka
lım. Bunların ötesinde muazzam işler görülmek
tedir. Bu memleketin asırlarca geri kalmış olma
sının önümüze yığdığı dertleri vardır. Bunun 
yanında, sadece dedikodudan ibaret olan Mende
res şunu dedi, bunu dedi, bu faredir, bu kedidir 
diyerek, bu memleketin dertleri, dâvaları ve me
seleleri böyle mi izah ve ifade edilir? Bu sadece 
bir oyun, çocuklar arasında bir kavga, gürültü-
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dür. Bugün, 25 milyonun kaderi bahis mevzuu
dur. Aldığımız kararlarda, yaptığımız işlerde 
muhalefetle birlikte büyük vebal ve mesuliyet, 
icabına göre ayarlanmaktadır. Bunları kahve de
dikodusu haline, ihtiyar ninelerin sıcak köşele
rinde söyledikleri dedikodu haline getirmek ve 
bir çene yarışma girmek, böyle hareket etmek, 
siyasetle uğraşan insanlar için doğru değildir. 

Bana getirdiler, hakaret var dediler. Ben de 
imza ettim. Belki memleket için hayırlı olur. 
Çünkü arkadaşlar; bu yol, yol değildir. Hakaret 
olarak aynı neviden daha neler söylenebilir? Ta
biî bu doğru değildir. O bize fare dedi diye biz 
de kalkalım, onlarda birtakım vasıflar arıyalım 
ve takalım. Bu doğru değildir. 

Bundan bahsetmekten maksadım; muhterem 
muhalefetin şimdiye kadar daha çok mühim mu : 

harrirler, gazeteciler, neşir ve hakaret suçundan 
dolayı mahkûm oldukları halde, böyle isim tas
rih ederek beyanname ısdar etmemiş oldukları
na işaret etmek ve esasen bir gazetede yardımcı 
ve ecir olarak çalışan bir zarar üzerinde hususi 
bir beyanname ısdar etmek lüzumunu duymuş 
olmalarmdaki garabete işaret etmektir. (Soldan: 
Gülüşmeler, bravo sesleri) Bırakalım adliye ka
rarı versin, arkadaşlar. 

Ondan sonra, yine kendilerinin vicdanlarını 
tatmin etmek için arz edeyim : Muhterem arka
daşlarım; adliyenin kararında bir kötülük yok
tur. Suç işlemekte devam edecek. Halbuki adliye 
dâva açmış. Aynı nokta üzerinde mütemadiyen 
ısrar suretiyle kendisini fiili memnu ika etmekten 
menetmek mahiyetinde olan bir tevkif kararın
dan dolayı vatan elden gidiyor diye vaveyla ko
parmak, hakikaten nâbecadır. 

Bakıyorum, Sırrı Atalay arkadaşım yerinde 
sabırsızlanıyor: «Bugün o kadar büyük bir rejim 
dâvası var ki, Allah göstermesin, insan âdeta ne
fes bile alamıyor, korkunç bir istibdat var!» 
Bunları söylemek istiyorlar. Buna kendilerinin 
de inanmasına imkân yoktur. Çünkü kendileri biz
zat istibdadı tatbik etmişler ve bu memleketi is
tibdat sahası haline getirmişlerdir. Seçim Ka
nunu, matbuat hürriyeti, şu veya bu. istediğinizi 
yazarsınız. Fakat biz muhterem heyete sıçan de-
dirtmiyeceğiz. (Gülüşmeler) Eğer derseniz^ o va
kit de sizi kedi gibi kulağınızdan tutarlar, sıçan 
deliğine tıkarlar. (Soldan, alkışlar) Bunda bir 
facia yok arkadaşlarım. Halk Partisinin bunu 
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bir facia haline getirmesini beğenmedim. Gün 
görmüş, hâdisatm, idarenin türlü nevilerini gör
müş insanlar için bu dâvalarda daha sükûnetle 
daha itidalle hareket etmek lâzımgelir. 

Halk Partisi inşallah benim dediklerimi iyi 
mânada alır. Fakat cevap vermek için hazırlan
makta olduklarını görüyorum. Temenni ederim 
bu tatile giderken acı sözlerle değil, iyi sözlerle 
gidelim. Ve Kavga etmek için hazırlanarak değil, 
bilâkis memleket menfaatlerine hizmet etmek için 
beraber gidelim. 

Sırrı,, Atalay'm yanında oturan arkadaşım 
şöyle yapıp başını sallıyor. Gördünüz mü?. Bu 
ya takdirdir, benim söylediklerimi beğeniyor. Ya
hut da fena halde sinirleniyor, ah elime bir geç-
sen diyor. Bu baş işaretinin mânası ya o ya da 
budur. 

Muhterem arkadaşlar, inşallah iyi bir tatil 
yaparız. Hükümetiniz de bu Meclisin içtima 
halinde bulunmadığı zaman iyi hizmetler yapar. 
Güzel, temiz ve demokratik bir mücadele içinde 
belediye seçimlerini yapar ve daha büyük bir 
gayret ve samimiyet içinde bu çatı altında sıh
hatle yeniden toplanırız, inşallah. 

(Soldan, şiddetli ve sürekli alkışlar, bravo 
sesleri). 

REİS — İsmet İnönü. 
İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem ar

kadaşlarım; Başvekilin uzun hitabesini dinledik; 
tatlı olması için lûtufkâr gayret gösterdiler, bu
nu memnunlukla karşıladık. Keski meselelerin 
mahiyeti, kelimelerin hakiki mânası ve Başveki
lin bizzat takibettikleri maksatlar da bu kadar 
masum ve tatlı olsa idi. 

Şimdi Meclisin tatile girmesinin tehir edil
mesini temenni eden arkadaşımıza cevap verir
lerken, iç politika meselelerinde bâzı mevzulara 
temas ettiler. Bu vesile ile iç politika hayatımız
da yeni tedbirler mevzuu bahis olmuş oluyor. 
Bunda isabet vardır; sükûnetle bir defa daha 
siyasi hayatımızda huzur ve emniyet şartlarını 
mütalaa etmekte yalnız fayda bulunabilir. 

Muhterem arkadaşlarım, mevzuları tam bir 
insicamla, teselsülle ifade edemezsem lütfen beni 
mazur görünüz. 

Muhtelif meseleleri, Başvekilin kendi anlatı
şını bizim öne sürdüğümüz dâvalar için en kuv
vetli hüccet sayıyorum. Bilmiyorum, Başvekil 
buradalar mı idi? Bundan evvelki uzun bir otu

rumda bir Af Kanunu münasebetiyle mahkeme 
kararlarının ve adlî meselelerin bu kürsü üzerin
de görüşülmemesine dair Demokrat Partinin 
Muhterem Milletvekileri çok istifadeli tavsiye
lerde bulunmuşlardı. Bugün Başvekilin iç politi
kada kendi açtığı bir dâvadan dolayı, dâvanın 
mahiyetini bu kürsüden teşrih ederken deliğe tı
kılmasına ferman buyuran, adalet mekanizması 
üzerine her türlü tesirleri âzami derecede yap
mak için gayret gösteren bir ifade tarzı gördük. 
Doğru buldunuz mu? (Soldan gürültüler). 

Arkadaşlar, dâva açmışsınız. «Bir zatı âli-
kadrin damadı olmak istediğini yazmak için o 
yazara bir'salâhiyet vermez» miş. 

Bir zatı âciz ve mütevazım damadı olmak Baş
vekilin hışmına uğrayıp onu Meclis kürsüsünden, 
behemehal mahkûm ettirmek için gayret sarf et
mek doğru olur mu? (Sağdan bravo sesleri) 
(Soldan, «öyle bir şey yok» sesleri, gürültüler). 

Bunu ben bana taallûk eden haksız bir teca
vüzün riyazi bir delili olarak söylemiyorum. 
Biz bunu, Yüksek Meclisin şefkatini, dikkatini 
celbetmek için ortaya attığımız mevzuun, yani 
bu hâkim teminatı ve bağımsız adalet meselesini 
halletmeden lütfen ayrılmayınız, acele tatile git
meyiniz dememizin ne kadar katî bir ihtiyaç ol
duğunu gözünüzle gördüğünüz bir misal olarak 
veriyoruz. Tekrar bundan evvelki yaptıkları gibi 
Meclis kürsüsünden hâkime direktif verdiler, ada
lete emir verdiler ve arzu ettikleri hükümlerin 
mutlaka verileceğini yanında bulunan Adalet 
Bakanı arkadaşına temin ettirdiler. 

Şimdi arkadaşlarım; bunları kendilerinin bu
günkü müzakerelerimizle alâkası olmıyan hususi 
bir mevzuu tahrik etmeleri üzerine söylüyorum. 

Arkadaşlar; (rejim meselesi vardır.) mevzuu
nu devam ettirdiğimizi söylüyorlar. Evet bunu 
tekrar ediyoruz, çünkü hakikaten bir rejim mese
lesi vardır arkadaşlar. Vatandaşa Adalet Vekili
nin tesiri ve tehdidi altında bulunmıyan bir tek 
adalet mercii, en yüksek adalet merciini göster
mek Büyük Millet Meclisinin en mühim vazife
lerinden değil midir? Bir tek adalet mercii gös
teremiyoruz (Soldan gürültüler) Adalet Vekili
nin tesirinden masun olan bir tek adalet mercii 
vatandaşa gösteremiyoruz! (Soldan gürültüler) 
Sükûnetle dinliyelim. 

Bizim adalet teminatı, hâkim teminatı mev
zuu... Arkadaşlar; hâkim teminatı mevzuu umu
mi bir mevzudur, geniş bir mevzudur. İlim he-
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yetleri tarafından tetkik edilmiştir, Anayasalara 
girmiştir. Geniş bir tedbir, yani tedbirler cüm
lesini bünyemize kabul ettirmek istiyen bir mev
zudur. Ama bunun asgarisi vardır, bizim acele 
olarak Büyük Meclisten iltifat istirham ettiğimiz 
mevzu bunun asgari haddini tâyin etmektir. 
Temyiz Mahkemesi hâkimlerinin ve Devlet Şû
rası âzalarının Adliye Vekili tarafından 25 sene
yi doldurdu diye emekliye ayrılması teminatla ne 
suretle kabili teliftir? Devlet Şûrası ve Temyiz 
Mahkemesi hâkimleri hiçbir zaman bu kanuna tâ
bi olmamalıdırlar. Demek ki, adalet meselsi, ada
let istiklâli üzerinde serdettiğimiz, parti olarak, 
şahıs olarak öne sürdüğümüz dâvaların asgarisi-
dir; elzemdir, âcildir, vatandaşın bütün ihtiyaç
larının en önünde gelen mübrem bir şeydir. Bu
nu kabul etmek istemiyorlar. Güzel. 

Seçim için ısrar ettik. Seçime giriyoruz, İn
saf ediniz arkadaşlar. 

Muhtar seçiminde dolaşılıyor, siz şuna rey va-
rirseniz köyünüze şu olacak, bu olacaktır. Yoksa 
başınıza bu belâ gelecektir, deniyor. (Soldan, şid
detli gürültüler) 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) Paşam o, si
zin devrinizde idi. 40 bin köyde tek muhtarlık 
vermediniz bize. 

ÎSMET ÎNÖNÜ (Devamla) — Muhterem ar-
kadaşlarım, siz burada hataları düzeltmek için, 
murakabe etmek için bulunuyorsunuz ve bunu mü-
kemmelen yapıyorsunuz. Seçim esnasında şu köy
de, şu kasabada, burada böyle söylenmiş, böyle 
tehdidedilmiş ise; sizin için, Büyük Millet 
Meclisinin muhterem azaları için mühim olan 
malûmat almak ve tedbir aldırmaktadır. 

Şimdi bunu şunun için soyuyorum. Bunu 
yapabiliyorlar, niçin yapabiliyorlar Ortada 
koskoca bir facia var : Kırşehir faciası.. (Sol
dan: Gürültüler, sağdan alkışlar) însaf edi
niz. Vatanlaşlar hücreye girecek reyini vere
cek. Hükümetin arzu etmediği, bir istikamette 
ve muhalif olarak rey kullandığı takdirde bir 
vatandaş kitlesi toptan tecziye edilecektir. Bu 
haksızdır, adaletsizdir, seçim eminyetinden 
zerre bırakmıyan bir tedbirdir. (Sakız çiğni
yorsun, zift çiğniyorsun sesleri) Her şeyi söy
lüyor diyorlar, dikkat ediyor musunuz? Muh
terem Başbakanın daralttıkça huzuru artmıyor, 
daraldıkça mikyası daha küçülüyor. Bugünkü 
basının halini pekâlâ her hakikati, her şeyi 
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söyliyebiliyor manzarasında görüyorlar. (Sol
dan: «öyle değil mi?» sesleri) Tazyik tedbir
lerini tatbik ede ede o kadar yelleştirmig, o 
kadar söz söylemez hale getirmiştir ki bunun 
içinde eğer bir genç yazar bir yerde bir şey 
yazmış ise onun hakkından nasıl gelineceğini 
Büyük Millet Meclisi kürsüsünden itibaren 
bütün memlekete telkin ediyor, tavzih ediyor 
ve ferman ediyor. Bunlar yanlıştır arkadaşlar. 

MEHMET ÖZBEY (Burdur) — 33 vatan
daşı nasıl öldürdün Paşa.! 

REÎS — Mkdahale etmiyelim efendim. 
İSMET ÎNÖNÜ (Devamla) — 33 vatanda

şı mı? Bir misal vereyim. Bugün oldu, bundan 
evvelki görüşme mevzuunda öne sürüldü : Bir 
otomobil kazasında bir kişi ölüyor, bir vatan
daş felâkete uğrıyor. Kazaya sebebiyet veren 
hakkında mahkeme hükmünü vermiş, fakat 
suçlu iki seneden beri Almanya'dadır. (Ne ol
muş sesleri) 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — Usul 
Kanununda sarahat vardır, infaz tehir edile
bilir... 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Mahkeme 
hüküm veriyor, iki sene sonra, bugün suçlunun 
af kararı getiriliyor. Bugünkü devir bu! 33 
vatandaş bir ordu kumandanının emriyle gad
re uğruyor, ordu kumandanı mahkemeye veri
liyor ve tard ediliyor, iki devir arasındaki far
kı gördünüz mü? (Gürültüler) 

RElS — Sükûneti muhafaza edelim. 
İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Şimdi bizim 

rejim derdimiz vardır. Adalet zedelenmiştir. 
Hâkimler Adalet Bakanının tesirine maruzdur. 
Bunun yıkıcı tesiri bütün içtimai hayatımızda 
hissedilmektedir. Basın böyledir. Şimdi kendi
lerinin anlattığı ne imiş? Şimdi kendilerinin 
anlattığı; ilkokulları, Hükümet erkânı ile mü
nasebet temin etmiş, ya evvelce olmuş veya 
halen mevcut insanların gazetesine abone et
mişler ve yazeteler tomar tomar, açılmadan 
okullarda duruyormuş. Cumhuriyet gazetesi 
bunu neşretti. Ne var bunu yazmakta? Vaka 
olmamış mıdır Olmuş. Ama bunu yazdın mı 
haysiyet ve şeref kırıcı bir isnat yapmış olmak
tan mahkemeye gider ve ceza görürsünüz. 
Nedir isnat? Olmıyan bir şeyi söylemektir. Ol
muş bir şey, haysiyet ve şerefi kırar bir şeyse 
onu yapan masun, söyliyen maznundur. Mat-
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buatm ispat hakkı mevzuu işte bu kadar mü
him ve Büyük Meclisin üzerinde hassasiyetle 
durması lâzımgelen bir noktadır. Sonra mese
lenin ehemmiyeti o kadar umumi şuura mal 
olmuştur ki biri birinden haberi olmıyan De
mokrat Partinin güzide âzası Halk Partisinin 
teklif hazırlıyan arkadaşları ile ayrı ayrı aynı 
mevzuu teklif ettiler. Pekâlâ matbuatın esaslı 
bir meselesini halleden çok faydalı bir fırsat 
olurdu bu. Komisyona havale olunur, orada 
gelen teklifler birleşir, hükümet noktai nazarı
nı söyler, bu suretle basının mühim bir derdi 
hallolunurdu. Bunu kabul etmiyen kimdir? 
Bunu yalnız Muhterem Başvekil arzu etmedi
ler Demokrat Parti ve Halk Partisi grupları 
istiyorlardı. Muhterem Başvekil öyle arzu edi
yorlar ki bu gibi müeyyideler kaldıkça matbu
at daha iyi yola gelir. 

Muhalefeti kendileri, birçok vazife ile tav
zif ediyorlar, fakat yaptıklarımızı beğenmi
yorlar , diyorlar. Bu hangi hareket hattının tat
bikiyle oluyor. Mesele, mutlaka,, Meclisin için
de muhtelif siyasi partilerin ruhunda pek zi
yade kuvvetlenmiş ve adetâ kuvvei karibeye 
gelmiş müşterek bir dert halinde elimize gel
miş bulunmaktadır. Bunu tahakkuk ettirmeye 
fırsat bulamadık. 

Arkadaşlar Üniversite muhtariyetinin pek 
basit bir mesele olmadığında şüphe etmemeli
yiz. (Eski dertleri tazeleniyor sesleri) Siyasi 
hayatta türlü hislerin ve her günkü kırgınlıkla
rın tesiri altında çekişmekteyiz. Siyasi hayat si
nirleri geren bir hayattır. Bunun içine ilmin tes
kin edic ve yol gösterici ışığı girmiyor. insaf 
etmez misiniz? 

Arkadaşlar, eğer memleketin tanınmış hoca
ları, ilim adamları «bir kör döğüşü halindeyiz. 
Adalet teminatı hakkında siz böyle diyorsunuz, 
onlar böyle diyor, matbuat böyle diyor, ilimde 
bunun yeri şudur.» derse biz bundan ne zarar 
görürüz? Bilâkis sükûnete geliriz. 

Başbakanın bu kadar geniş meşguliyetleri 
içinde hocaların üzerinden Üniversite Kanunu, 
bu demoklesin kılıcı kalkarsa çok istifade edile
ceğine veyahut çok ışıklar bulunacağına katî 
olarak inanıyoruz. Cemiyetimiz üniversite muh
tariyetinin kaldırılmış olmasından hakikaten 
ciddî zararlar görmektedir. Halen görmektedir. 
İstikbal için de bunun zararı daha çok olacak
tır. 
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Şimdi arkadaşlar, iktisadi hayat; iktisadi 

hayatta çektiğimiz müşküller artık gözden kaç
mıyor, pahalılık artmaktadır, iktisadi buhranın 
memleketimizi nasıl bir ıztırap içinde bunalttı
ğını hepimiz biliyoruz. Niçin böyledir. Başvekil 
bunun yalnız iktisadi meselelere tâbi olduğu ka
naatinde midir? 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Şimdi izah edeceğim... 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Hükümet 
Meclisle beraber çalışmadığı, murakabe edilme-
diğ için iktisadi meselelerde hiçbir mevzuu cid
dî olarak ele alıp tetkik ettiremezken, pahalılık 
yoktur, kalkınma vardır, iştira kabiliyetimiz 
artmıştır, hayat seviyemiz yükselmiştir onun re
fahı içindesiniz diye telkin etmektedir. Bütün 
Millet ıztırap içindedir, bunu pekâlâ biliyorlar 
ama bunu bırakıp kalkınma işini konuşuyorlar. 

Muhterem arkadaşlar; Meclis murakabesi 
Meclisin yardımı olmadıkça Hükümetin muvaf
fak olmasına imkân yoktur. 

Muhterem Başvekil sual sormadan her iste
diğini yapacak, ondan sonra buhran zamanla
rında... 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Sen yaptın onları, kendi zamanında. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Evet buh
ranlı zamanlarında Meclise gelecektir. Bunlar 
yıpranmış usullerdir. 

Şimdi ciddî meseleleri mütalâa edelim arka
daşlar (Soldan gülüşmeler, «şimdiye kadar olan
lar ciddî değil miydi?» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, Başvekil Meclis kür
süsünden mahkeme meselelerini tettkik edip hâ
kimlere ceza telkin etmek usulünden vazgeçe
cek mi, vaz geçmiyecek mi? Bu bir. Vatandaşa 
hâkim teminatını haiz tek bi rmerci, tek bir ada
let mercii göstermek niyetinde midir, değil mi
dir? Lütfen söylesinler: Basın Kanununda hiç
bir değişiklik yapmıyacaklarma, ispat hakkı ta-
nınııyacaklarına, üniversite muhtariyetini bu
günkü gibi bırakacaklarına, bugünkü demokra
tik rejimde olmıyan bütün bu şeyleri ele alma
ya lüzum görüyorlar mı, görmüyorlar mı ? Grup
taki beyanatlarında bu rejimin hiçbir tarafını 
değiştirmiyeceğiz diyor. Bugün söyledikleri de 
aşağı yukarı, yanlış anlamadımsa, budur. Değil
se tashih edilmesini isterim. Bugünkü söyledik
lerinden anladığım, hiçbir şeyin değişmiyeceği 
mealindedir. 
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Şimdi arkadaşlar, bakınız ne diyorlar, Baş

vekilin sıcak muhiti ile, görüştüğümüz zaman tel
kin ettikleri hava şudur : «Evvelâ iklimi yara
talım, medeni münasebetler kuralım, demokrasi
nin iklimini kuralım, bunlar Allah yapısı değil, 
ama hepsinin sırası var...» Ne vakit sırası? (Sağ
dan, alkışlar). 

Şimdi arkadaşlar, Muhterem Başvekile samimî 
olarak bir şey söyliyeceğim, muhalefet partisi ola
rak : îyi münasebetleri, vazife münasebetlerini, 
partiler arasında medeni münasebetler tesisini sa
mimî olarak istiyoruz. Bir seneden beri bu mü
nasebetlerin en zehirli noktalara kadar çıkmasına 
yalnız kendi hareketleri saik olmuştur. Bir sene
den beri, seçimden beri hükümeti sükûnetten 
ayıracak hiçbir teşebbüste bulunmadık. Ama yal
nız hükümettir ki, yalnız Başvekildir ki, ilk gün
den beri çıkan kanunlariyle, hareketleriyle Mec
lis kürsüsündeki geniş tecavüzleriyle bu havayı 
âzami derecede gerginleştirmişlerdir. Ondan son
ra bu havayı yumuşatmak için partiler arasında 
münasebeti iade etmek için lûtufkâr davrandılar. 
Teşekkürle kabul ettik. Bu havanın devam etme
sinde yalnız faide görürüz. 

Muhterem arkadaşlar; karşılıklı siyasi par
tiler olarak iyi münasebetler tesisinin hüküme
tin de maksadı olduğu anlaşılıyor. Bizim de 
maksadımız vardır ve şudur; memleket meselele
rini ve bunların başında rejim meselelerini görü
şerek tatlı dille ve iyi münasebetle halletmek bel
ki daha kolayıdr. Biz bunun için istiyoruz. Baş
vekil de iyi münasebet istiyor ama; rejim mese
lelerinde hiçbir şey değiştirmemek için bizim rı
zamızı almak üzere... Bunu biz asla kabul etme
yiz. Başvekil kurmuş olduğu rejime iyi münase
betler havası içinde bizden rıza ve teslimiyet isti
yor. Biz hükümetle, iktidar partisiyle Başvekil
le iyi münasebetler havası içinde dertlerimizi re
jim meselelerini kendilerine kolaylıkla anlatalım 
ve müşterek çare bulalım, diye istiyoruz. Görü
yorsunuz ki, bu mevzuda taraflar zıt maksat taki-
betmektedirlcr. Biz bir meseleyi halletmek isti
yoruz, onun için vasıta arıyoruz, onlar hiçbir me
seleyi halletmek istemiyor, onun için tedbir 
alıyorlar. Evvelâ bu usulden çok manirane, hiç 
kimsenin anlıyamıyacağı kadar ince işlenmiş olan 
bu usullerden (pek iddia etmeyi sevdikleri sami
miyetle kendilerine söyliyeyim ki,) vazgeçmeleri 
lâzımdır. 

Şiçptdi arkadaşlarım, Başvekil tatlı sözleri ara-
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smda en ağır tehditleri beyanda ihmal buyurma-
dılar. Birtakım şiddet tedbirleri düşünüyormu-
şuz, tekrar tekrar düşünmeliymişiz, onun üzerin
de alacakları birçok tedbirler varmış. Başvekil 
almak istediği tedbirleri fazlasiyle almıştır. Bun
dan sonra da alabilir. Başvekili bugün, ne De
mokrat Parti Grupu, ne umumi efkâr, ne matbu
at olarak yürüdüğü yolda durduracak, itidale 
sevk edecek hiçbir kudret kalmamıştır. (Soldan, 
şiddetli gürültüler, ayak patırdıları) (Sözünü ge
ri al sesleri) 

ZEKÎ ERATAMAN (Tekirdağ) — Biz paşa
ların iradesiyle gelmedik buraya. Biz milletin re-
yile geldik! 

SOLDAN BÎR SES — Paşam milleti inkâr 
edemezsin. Sözünü geri al. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar... (Soldan, şiddetli gürültüler) (Sözünü 
geri alsın sesleri). 

ZEKİ ERATAMAN (Tekirdağ) — Biz mil
letin reyile geldik buraya, 

MUHİTTİN ÖZKEFELİ (Samsun) — Sözü
nü geri alsın, Reisbey. (Sıra kapakları gürül
tüleri, lanet olsun sesleri, şiddetli gürültüler) 

REİS — İsmet Paşa (Gürültüler) İsmet Pa
şa, Meclis 'bu sözlerinizi Heyeti Umumiyeye ha
karet telâkki ediyor. Tavzih buyurmanızı rica 
ederim. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Büyük Millet 
Meclisine tecavüz fikri hiçbir zaman «hatırım
dan geçmemiştir. (Gürültüler) Tecavüz telâk
ki ettiğiniz her hangi bir kelime, cümle varsa 
derhal silmeye hazırım. Bunu size arz ederim. 

Muhterem arkadaşlar; ben size siyasi ve iç
timai bünyemizdeki vahîm bir yarayı teşrih et
meye çalışıyorum. 

Şimdi arkadaşlar;-iktidarda bulunan parti
nin muhterem milletvekilleri muvaffakiyet için.. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Hakaret vâkıdır, sözünü geri almıyor, 
buna Mecliis tahammül edemez. 

REİS — İsmet Paşa, Efendim: Meclis, Baş
vekili Grup dahi, Meclis dahi durduramaz sö
zünü mutlak mânada Meclise ve millete hakaret 
telâkki ediyor. Lütfen bunu izah ediniz. (Sol
dan, geri alsın sesleri) 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Silinmesini 
arzu ettiğiniz; nedir 1 Basın, Hükümet üzerinde 
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murakabe yapma imkânından mahrum halde
dir. Benim telâkkim böyledir. Eksikleri var
dır, bu eksikliklerin düzelttilmesi lâzımdır. (Sol
dan gürültüler) îspat hakkından bahsediyorum. 
(Hakaret etti sesleri, gürültüler) îspail hakkın
dan bahsediyorum. îspat hakkı tanınmadıkça... 

BEÎS — Divanın tavzih edilip edilmediğini 
bilebilmesi için lütfen sükûnetle dinliydim. 

ÎSMET ÎNÖNÜ (Devamla) — Bir noktayı 
izah edeyim. Bu noktai nazarda Demok
rat Parti milletvekilleri kadar Halk Partili 
milletvekilleri de aynı kanaattedir. Başvekil 
matbuat rejiminin bu tarzda kalacağını ilân 
ediyor ve ısrar ediyor. Binaenaleyh birçok in
sanlarla birlikte ben o kanaatteyim ki, Başve
kil matbuatın murakabesi altında bulunmak va
ziyetinde değildir. Türk milleti kendisinden 
davacıdır. 

REÎS — Grupun Başvekili durduramıyacağı 
sözünüzü geri almanızı bilhassa rica ediyorum. 

ÎSMET İNÖNÜ (Devamla) — Başvekil id
diasında söylüyor, kendisi çıkardığı kanunları 
geri almıyacaktır, vazgeçmiyecektir. Başvekil 
kanun çıkaramaz, ancak teklif edebilir. (Sol
dan gürültüler) Müsaade buyurun efendim. 
(Sözünü geri al, Meclise hakaret edemezsin 
sesleri) 

REÎS — Arkadaşlar, îsmet înönü falan fa
lan kanunun Başvekil tarafından çıkarılmak is
tenmediği hakkındaki sözünde ısrar ediyor. Bu, 
kanunların Başvekil) tarafından çıkarılmakta 
olduğunu iddia ve Meclise karşı bir hakaret teş
kil eder. Bu itibarla bu yoldaki sözlerini geri 
almadıkları takdirde sözlerini kesmeye mecbur 
kalacağım. (Sağdan: Gürültüler, bağırışmalar) 
(Reis Halk Partisi tarafına hitaben): Hakkı
nızda muamele yaparım. (Sağdan: Yap, ne du
ruyorsun sesleri) (Soldan gürültüler, bağırış
malar) 

îsmet Paşanın sözünü geri almasını bekli
yoruz. 

ÎSMET ÎNÖNÜ (Devamla) — Kanunu Bü
yük Millet Meclisi çıkarır. Başvekil kanun çı
karır sözünü söylemişsem bu bir zühuldür. Baş
vekil kanun çıkaramaz. Ancak Başvekil, Hü
kümet, hattâ milletvekili kanun teklif eder. 
Kanunu B. M. Meclisi çıkarır. (Soldan, «Mec
lise hakaretini geri al» sesleri) 

NAMIK GEDÎK (Aydın) — Reis Bey, îsmet 
Paşanın hakareti ve Meclisin temayülü malûm-
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dur. Hakkında karar almanız lâzımdır. (Soldan, 
gürültüler ve sıra kapaklarına vurmalar) 

RElS — (îsmet Paşaya hitaben) Gerek mil
letvekilleri tarafından ve gerekse Halk Partisi 
tarafından Yüksek Meclise sevk edilen kanun 
teklifleri vardır. Bu kanun teklifleri usulü dai
resinde encümenlere havale edilmiştir. Henüz 
encümenlerde konuşulmuş ve karara bağlanmış 
heyeti umumiyeye gelmiş, ret ve kabul edilmiş ola
rak tebellür etmiş bir şekil yok iken, bugün Baş
bakan bu kanunları çıkarmıyor, diyorsunuz. 
Bu, Meclisi yok addetme ve hakaret etme ma
hiyetindedir. Bunları geri almadığınız takdirde 
sözlerinizin devamına müsaade etmiyeceğim. 
(Gürültüler) (Başvekili durduracak kuvvet yok 
dediler, geri alsın sesleri) 

Lütfen geri alınız, almadığınız takdirde de
vama müsaade etmiyeceğiz. 

ÎSMET ÎNÖNÜ (Devamla) — Neyi geri ala
yım?. 

REÎS — Demin söylediklerinizi. 
ÎSMET ÎNÖNÜ (Devamla) — (Başvekil ka

nun çıkartır) sözünü söylemiş isem geri alıyo
rum. (Tamam, sesleri) (Geri aldı, sesleri) 

RElS — Arkadaşlar, ismet înönü Meclise 
atfedilen hususu beyan ve bunuı geri aldığını ifa
de ediyor. Binaenaleyh buradaki cümleler zabıt
tan silinecektir. 

ÎSMET ÎNÖNÜ (Devamla) — Benim sözle
rim silinemez. Onlar kalır, tashihim yazılır, zü
hul etmişsem bu da aynen dercedilmek suretiyle 
tashih edilir. Benim ifadelerim üzerinde kimse 
tasarruf edemez. 

Okuyayım : (Başvekil yanlış bir istikamette 
yürüyor. Onu ne Meclis, ne basın, ne de hiçbir 
kudret durduramaz.) Demişsem yanlış zaptolun-
muştur. 

Başvekil yanlış istikamette gidiyor, onu ne 
Meclis grupu, ne basın ve ne de bütün kudret
ler durdurmaya kifayet etmiyor.) olacaktır. (Şid
detli gürültüler) (Sıra kapaklarına vurmalar, 
«aynı şeyi tekrar ediyor» sesleri) («sözünü geri 
alsın» sesleri) 

ÎSMET ÎNÖNÜ (Devamla) — Ne istiyor
sunuz arkadaşlar?. Sizi memnun etmek isterim. 
Bu cümleyi geri alıyorum. (Soldan, bravo sesleri) 

Şimdi arkadaşlar; mevzu üzerinde hassasiyet
le durmanızı çok rica ederim. Bir rejim meselesi 
vardır, bu rejim meselesine âcil tedbirleri Bü-
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yük Millet Meclisinin tatile girmeden evvel al
ması lâzımdır. Buna ihtiyaç vardır, bu yapılma
lıdır. 

Başvekilin bizim partimiz için düşündüğü 
ciddî tedbirler bir vehimden ibarettir. Bizden ne 
korkusu var? Serin kanlı ve daha müteyakkız 
olursa doğru yolları bulacağız arkadaşlar. Yan
lış, haksız yoldadırlar, Adalete Meclis kürsü
sünden emir vermek iddiasındadırlar. Bu zarar
lıdır, bunlar zararlı hareketlerdir. (Soldan, gü
rültüler) Bunları sizin takdirinize ve ibretli tet
kiklerinize arz ediyorum. Eğer memlekette siya
si huzur, siyasi emniyet tesis olunacaksa, tesis et
meyi Başvekil ciddî olarak istiyorsa Hükümetin 
rejim için alınacak tedbirleri hakkında ciddî bir 
karar vermesi lâzımdır. Avutucu, oyalayıcı her 
türlü hâyide usullerden vazgeçmesi lâzımdır. 
(Sağdan/alkışlar) 

REİS — Başvekil. (Soldan, şiddetli alkışlar) 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Muhterem arkadaşlarım; hakikaten, hu
zurunuzda önceden tasmim ve kasdederek söyle
miş olduğu sözleri, bir an sonra gösterdiğiniz 
haklı aksülâmel karşısında geri alan bir parti 
reisinin karşısında bulunuyoruz. (Soldan, bra
vo sesleri). 

Muhterem arkadaşlarım; asıl değişmesi lâzım-
gelen bir zihniyet vardır. Değişmesi lâzımge-
len zihniyet, Başvekile atfetmekte oldukları zih
niyet değildir. İsmet Paşaya has olan tahakküm 
zihniyetidir ki mutlaka değişmesi lâzımgelir. Bu
güne kadar gelip geçen bunca hâdiselerden son
ra görürüz ki İsmet Paşa hâlâ eski İsmet Paşadır. 

Muhterem arkadaşlar, demokratik bir nizam 
içinde, B. M. Meclisi karşısında tek başına değil 
bir grupla mevcuttur, hattâ yalnız bir grupla da 
değil, teşkilâtiyle mevcuttur. Matbuat hürriyeti 
vardır, seçim vardır, daha dün seçimden çıktık, 
yarın yine seçime gidiyoruz. Ve bu şartlar al
tında İsmet Paşa'nm hâlâ kafası öylesine işle
mektedir ki beş yüz mebuslu 'iktidar partisinin 
karşısına çıkacak, ben şunu beğenmiyorum, ben 
bunu beğenmiyorum, ben şunu beğenmiyorum 
diyecek, değiştirilmediği takdirde de rejim me
selesi vardır sözünü söyliyecek ve bir rejim dâ
vası ikame edecek! Bu rejim dâvası şudur: Bu
rada huzurunuzda diyor ki; diktatörlük teessüs 
etmiştir, alışıktır, yıprata yıprata, her türlü ha
kareti mubah ve kabili tahammül hale getirmek 
istiyor. Bu memleketteki vacibürriaye olan bü-
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I tün kıymetleri ortadan kaldırmak istiyor. Bir 

zamanlar, hatırlarsınız, Büyük Millet Meclisinin 
huzurunda bu kürsüden; «işlediğiniz suçun te
lâşı içindesiniz.» demek cüretini bulmuştu. Bu
gün gene geliyor, diyor ki; bir Başvekil var di
yor, alt tarafı nedir? Damadının söylediğini bu
rada başka lâflarla tekrar ediyor. Bu böyle söy
lendikten sonra artık durulamaz. Beyanlarmdaki 
şiddet politikası dediği, işte odur. 

Arkadaşlar, hakikaten serin kanla.. 
I YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 

— İzmir nutku? 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De

vamla) — İzmir nutku nedir? Adamın kafasında 
hâlâ daha, «ben İsmet Paşayım, kalk ey ehli va
tan deyince bütün vatan benim arkamdan kal
kar» vahi emelleri ve tahakküm zihniyeti yaşa
maktadır. (Sağdan öyle şey yok sesleri). 

Biz maziden gelen, uzun bîr mazisi olan bu 
itiyatların burada az - çok zevkle temaşasını ya
pabiliriz. Fakat bunların cemiyet hayatında ya
pacağı, açacağı rahneleri düşünmek lâzımgelir. 
Bu zat kalkıyor, Meclis kürsüsünde ilân ediyor, 
ve diyor ki: «Bu B. M. Meclisi vazifesini yapmı
yor, matbuat susturulmuştur, hiçbir kuvvet bu 

I memlekette kalmamıştır. O halde bunu yapan in
sanın katli vacibolur» ve bu suretle fermanını 
ısdar ediyor, Paşa Hazretleri. (Gülüşmeler). 

Muhterem arkadaşlar, bunu burada imtiyazlı 
bir adammış gibi B. M. Meclisine hakaret ede
rek konuşmasına müsaade edecek misiniz? (Sol-

i dan asla sesleri) Bir rejim meselesi olarak 
ı adam buraya gelecek, yüzümüze karşı mütema-
î diyen bütün seçimleri, bütün neticeleri, meşrui-
I yeti, Büyük Millet Meclisini, hepsini ayaklar 
İ altına alacak! Kalkacak, gelecek, burada yüzü-
j müze karşı diyecek ki : «Siz hiçbir şeye mukte-
| dir değilsiniz. Kanun mu yapıyorsunuz, asla, onu 

Başvekil yapıyor. Murakabe mi ediyorsunuz; as
la siz Büyük Millet Meclisi misiniz? Hayır siz 
Büyük Millet Meclisi değilsiniz» diyecek. 

Bunları söyledikten sonra ne olacak? 
MUAMMER ALAKANT (Manisa) — On

dan sonra bunlar dışarda da söylenecek:. 
ADNAN MENDERES (Devamla) — Ondan 

i sonra dışarda söylenecek. Kürsüde söylendiği 
için kanunen takibi gayrimümkün olacak. Çün
kü bunlar, Büyük Millet Meclisinde söylenmiş 

I sözler olacak. 
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İsmet Paşa bir ihtilâl öncülüğü yapıyor. Ha- \ 

•kiki rejim meselesi işte budur. Bunca zahmet- | 
lerle elde ettiğimiz rejimi, ismet Paşaya karşı 
'müdafaa edeceğiz arkadaşlar. (Soldan şiddet- j 
li alkışlar) Onun (kanun tanıımıyan, kanunun 
tesis ettiği şayanı hürmet müesseseleri ayaklar 
altına almak şeklinde tecelli eden tahakküm j 
zihniyetinin, her hangi ıbir suretle bu memleke
te zarar vermemesini teminat altına alacağız. I 
(Alkışlar) Ne istiyor ismet Paşa? Hangi ka
nundan şikâyet ediyor? ispat hakkı hakkında I 
'burada neler söyledi? Şu, şu, şu... Aklın yeni j 
mi başına geldi paşa, bunları siz biliyor mu 
idiniz? 

NÜVlT YETKİN (Malatya) — «Bu kadar | 
suiistimal edildiğini sizi gördükten sonra öğ
rendim» diyor. (Soldan gürültüler, bravo ter
cüman sesleri) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Muhterem arkadaşlar, ispat hakkının bi
zim tarafımızdan suiistimal edilmesini görmüş 
de aklı ondan sonra başına gelmiş! Bu ne ka
dar âdi, ne kadar yavan bir iddiadan ibaret
tir.. (Sağdan «böyle konuşulmaz ayıp ayıp» ses- i 
leri) Hangi sözü beğenmedin? (Sağdan «âdi. la
fını» sesleri) Âdi 'kelimesini geri alıyorum. Âdi- ı 
lik ismet Paşaya değildir, iddiaya muzaf idi, 
iddiaya âdi denebilir. Mamafih benim ağzım- I 
dan çıkmasını istemediğim için, âdi kelimesini j 
geri alıyorum. (Soldan bravo sesleri alkışlar), j 

Şimdi muhterem arkadaşlar, ismet . Paşa j 
sözlerine .şöyle başladı, keski sözleri kadar mak
satları da tatlı olsa idi : 

«Muhterem, arkadaşlar, siz, Türk Milleti, j 
benim takibettiğim" maksattan tamamiyle gafil
dir. Büyük Millet.Meclisi, matbuat, Türk efkârı 
umumiyesi hepsi gafildir.» Uyanık olan yalnız 
birisi var, benim vicdanım içindeki, kafamın 
içindeki maksatları keşfeden, bir engizisyon j 
mahkemesi durumu ile bu keşfettiği maksatları 
Türkiyede görüş, se^iş kabiliyetine sahip Tür-
kiyede bir tek adam vardır o da ismet Paşadır. 
Başka kimse ne görüyor ne de seziyor. Ve bu 
görüş ve sezişi ile, aklı sıra, Büyük Millet Mec
lisi, kürsüsünden Büyük Millet Meclisini ve 
Türk Milletini ikaz ediyor ve bir felâket tasvir 
etmek istiyor. Felâket nedir? O felâket, (biz
den sâdır olacak ıbir şey değildir. Kendi zu-
nıunca söylüyorum, bu memlekette neyi tatbik 
ettik? işin hazin, tarafı budur. Benini için Bü- ' 
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yük Millet Meclisini tanımıyor diyor. Hâşa, 
ben,- Büyük Millet Meclisinin kulu kölesiyim. 
(Soldan bravo sesleri, alkışlar) Ama sen anla
madın paşa, Büyük Millet Meclisini tanımıyan 
sensin. 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Büyük Millet 
Meclisine daima 'hürmet ettim. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Muhterem arkadaşlar, Büyük Millet 
Meclisinin bu zaman elbette hürmet edilmiye-
cek tarafı yoktur. Paşa, zumunea, Büyük Mil
let Meclisine kendi zamanında haiz oldukları 
vasıfları izafe etmek istiyor.. 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Büyük Millet 
Meclisine hakaret ettiğim sözü tamamiyle ifti
radır. 

SABRI DİLEK (Trabzon) — Masuniyeti 
kalkmadan nasıl mebus tevkif ettirmiş, onu 
sorun. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Muhterem arkadaşlar, konuşmak hakika
ten gayrimümkün. En iyisi susmak. Fakat her 
tehlikeli hareketine karşı tedbir almak da lâzım-
gelir. (Soldan: Bravo sesleri) Burada biraz evvel 
huzurunuzda Meclise, size hakaret etti. Mecbur 
oldu, sözlerimi geri aldım, dedi. Muhterem ar
kadaşlar, şimdi kalkıyor ve oradan diyor ki, 
ben Meclise her zaman hürmet ettim. Büyük 
Millet Meclisine karşı «yaptığınız suçların ezası 
ve telâşı içindesiniz demek» ne demektir arka
daşlar? Meclis suç işliyor demektir. Büyük Mil
let Meclisi kanun yapma hakkını kullanırken 
suç işliyor. Bu hakaret değil de nedir? 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Geçen Mec
liste müdafaa edemediği bir mevzuu bugün bu
raya getirerek istismar ediyor. (Gürültüler, iki 
taraf azaları arasında sert tartışmalar). 

RElS J— Nüvit Bey, Nurettin Bey rica edi
yorum, karşılıklı münakaşayı bırakınız. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) — Şimdi muhterem arkadaşlarım, «ge
çen Mecliste konuşulanları bu Mecliste müza
kere ettim, bu Mecliste tekrar ediyorum diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi Meclise ha
kareti ve saygısızlığı hudutları geçti. Ben Bü
yük Millet Meclisine saygısızlığı ve hakareti 
kendisine itiyat edinen, dedim. Bunun delille
rini de beraber vermek için eskiye temas ettim. 
Yoksa hakikaten Meclise saygısızlığı ve haka-
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reti daha şimdi vâki ve sabit olmuştur. Bütün 
sözlerinde,. baştan aşağı Büyük Millet Meclisi
nin şahsiyeti mâneviyesini tahkir vardır. 

NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Rica ederim 
Büyük Meçisin şahsiyetini kimse tahkir edemez. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) -— Bu, nerelerde ve ne şekilde yapılıyor? 
Bunların üstatları biz değil, sizsiniz. Biz bu hu
susta sizlerin telmiziniz dahi olamayız. Bu hu
sustaki bilgimiz buna müsait değildir. Biz size 
sabahtan akşama kadar, konuşmalarımızla an
cak cevap veriyoruz. Yoksa sizin gibi bütün 
millete jurnal etmiyoruz. Nerede ise buradan 
şu adamı tutun atın, diyeceksiniz. Ah bir kere 
ona muvaffak olsanız... aklınca o zaman iş bi
tecek... Paşam, bu memlekette sade ben değil, 
bir Menderes değil, bin Menderes var... (Sol
dan, bravo sesleri, alkışlar) Binaenaleyh mese
le orada değil. Mesele Menderes'in düşmesinde 
değil. Senin gözünde olan, tahayyül ettiğin iş 
şudur: Ah senin bir defa hakkını versem ve 
haftada bir hükümetleri düşürür bir hale ge
tirsem ve serbest seçim yolu ile gelemediğim 
yere iğtişaş yolu ile gelsem! İşte onun kafa
sındaki fikirler bunlardır. (Soldan, alkışlar, 
bravo sesleri) (Sağdan itirazlar). j 

Arkadaşlar demokrat bir sistem içinde değil, j 
demokrasinin kendisini uzaktan yakından his- İ 
settirmeye başlamasiyle İsmet Paşa devri bir | 
daha avdet etmemek üzere kapanmış oldu. 10 j 
senelik tecrübe bunu açıkça göstermiştir. İsmet j 
Paşa millî şef olarak kaldığı müddetçe ve mem
leketi istediği şekilde idare eder. Fakat, bir 
ikinci parti kurulduktan sonra, İsmet Paşa 
fikren ve hükmen artık nefsi mütekellim vahde 
olmaktan çıkmıştır. Millî şeflik mevcutken İs
met Paşa da mevcuttu. Vaktaki bir parti, 5 - 1 0 i 
kişilik cılız bir teşkilât olarak ortaya çıktı, İs-
met Paşa artık ufuklardan silinmiştir. Ondan j 
sonrası artık bu yolda mütemadiyen müdafaa 
için sarf edilmiş olan mezbuhane gayretin hazin 
bir hikâyesinden ibarettir. (Soldan alkışlar) 

Ondan sonrası hâlâ bugün dahi, bu kürsü
den cereyan etmekte olan zavallı mücadelesi ile, 
bu işe devam etmekten ibarettir. 

Muhterem arkadaşlar, burada dahi düşün
müyor. Dikat etmeniz icabeder. İsmet Paşa zan
nediyor musunuz ki, 1945 den evvelki İsmet Pa
şadır, Hayır arkadaşlar O, demokrasinin açık 
denizlerinde seyrüsefere müsait değildir. (Sol-
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dan alkışlar) O, büyük bir tahakküm zihniyeti 
içinde küçük bir ekalliyettir. Diyor ki ; bizim 
dediğimizi kabul etmediğiniz takdirde rejim 
dâvası vardır. Ve böylece ihtilâle teşvik ediyor 
(Sağdan asla sesleri) korkmasınlar söylesinler, 
ne korkuyorlar, 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Bunlar gülünç 
iftiralardır. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Şimdi muhterem arkadaşlarım... 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Vatandaşa 
müracaat edebileceği bir hâkim göster. (Soldan 
gürültüler). 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Muhterem arkadaşlar, mesuliyetini, ma
zisi itibariyle ve halen taşıdığı sıfat itibariyle en 
fazla hissetmesi lâzımgelen zevatın, bu kürsüden 
doludizgin konuşmasının tecviz edilmemesi lâ
zımdır. İsmet Paşanın yalnız burada geri aldır
dığınız sözleri üzerinde değil, İsmet Paşa'nm 
birçok sözleri üzerinde mutlaka durmak lâzım-
gelir. İsmet Paşa bu kürsüden Türk milletine 
ilân ediyor ve diyor ki : Adalet Vekilinin tesi
rinden ve her türlü tesirden azade kalan tek bir 
adalet mercii bu memlekette yoktur. Yani, bu 
memleket hâkimsiz ve mahkemesiz bir memle
kettir, diyor. Bunu tecviz edecek misiniz1? Bu 
nasıl şey? Bütün adliye cihazını toptan itham 
ediyor. B. M. Meclisi mevcut değildir, diyor. 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Adliye teşki
lâtı masumdur. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Muhterem arkadaşlar, her halde bunların 
zabıtlardan çıkarılmak suretiyle, nelerden iba
ret olduğunu dikkatle gözden geçirmek lâzım-
gelir. 

O, müşterek, gayet âcil ve mübrem ihtiyaçla
rın şevkiyle ve müşterek vicdanımızın muhassa-
lası olarak tedvin etmiş olduğumuz, B. M. Mec
lisinin tedvin etmiş olduğu kanunlara, başveki
lin kanunu, der. Kanunu Başvekil değiştirme
di, der, şunu der, bunu der. Bu ne zamana ka
dar devam edecek? Bu hakaret ne vakte kadar 
devam edecek? Bu kanun ve usul dairesinde ko
nuşmamak ne zamana kadar devam edecek? Ne 
zaman kendisini imtiyazdan âri, demokratik ida
relerdeki bir parti lideri gibi kabul edip bura
dan konuşacak? Bu zamanı İsmet Paşanın tak
dirine bırakırsanız, İsmet Paşa bu zamanın ge
leceğini katiyen kabul etmiyecektir. 
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Muhterem arkadaşlar, bunun üzerinde mut

laka durmak lâzımgelir. 
îzmir nutkuna bakm, seçimlerde konuştuk

larına bakın, buradan, kürsüden konuştuklarına 
bakın. Kendisini her türlü kayıttan azade telâk
ki etmektedir. • 

ÎSMET ÎNÖNÜ (Malatya) — Burada ken
disini her türlü kayıttan azade sayan birisi var
dır ; o da Başvekildir. 
- BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam

la) — Muhterem arkadaşlar; hulâsa olarak ifa
de edeyim : Burada mahkemelerin kararların
dan bahsolundu. Bu kürsüden fermanlar ıs
dar olundu, dedi. Mahkemelerin kararlarından, 
adliyeden bahsedişim, muhalefet adına konuşan 
arkadaşın burada, hâkimler toptan Adliye Ve
kilinin tesiri altındadır, emri altındadır demesi
ne mukabil olmuştur. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Başve
kilin istediği tedbirleri alalım da vatan kurtul
sun. 

ÎSMET ÎNÖNÜ (Malatya) — Davayı açtı
nız, burada teşhir ettiniz, cezasını da söyleyin. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Burada adliyeden ne kadar uzun bahset
tiğini hatırlarsınız. Adaletin tesir altında 
bulunduğuna dair olan iddialan kemali şiddetle 
reddediyorum. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 
Türk adliyesinin istiklâlini bir defa daha ifade 
etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. 
(Soldan, bravo sesleri, alkışlar) Tekaütlük müd
detinin 25 sene mi olsun, 30 sene mi olsun mese
lesinin hiçbir suretle hâkim teminatiyle alâkası 
olmadığını iddia ediyorum. (Soldan, bravo ses
leri) Hâkim teminatı mevcuttur demesine rağ
men vaktiyle bu memleketi kanunsuzluk içinde 
idare etmiş olduğunu ifade ediyorum. (Soldan, 
bravo sesleri) B. M. Meclisine yapmış olduğu ha
kareti kemali şiddetle reddediyorum. (Soldan, 
bravo sesleri, alkışlar) Bir rejim dâvası derken^ 
bu memlekette bir zulüm rejimi ihdas etmiş ol
duğunu iddia ediyorum. (Soldan, bravo sesleri) 
Tarihin dili, tarihin vicdanı olarak, bu memleke
ti seneler senesi tek partinin tahakküm idaresi
ne zebun etmiş olduğunu ifade ediyorum. Bura
da yaptığı iddiaların hepsinin, iktidardan uzak
laşmış olmanın elemi içinde bir çırpınma ve bir 
sayıklama şeklindeki sözlerden ibaret olduğunu 
ifade ediyomm. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 
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Bu sözlerinin hiçbirisi bu dâvalarının hiçbirisi, 
Allah bilir, rızayı Bari için değildir arkadaşlar. 
Katiyen ve katibeten rızayı Bari için değildir. 
Bunlara inanan adam iktidar elinde iken bunun 
icabını yerine getirirdi. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Sen yerine 
getir öyle ise. 

ADNAN MENDERES (Devamla) — Keza 
muhterem arkadaşlar; muhtar seçimlerinde - el
lerini şöyle genişleterek - büyük facialar yapıl
mıştır dedi. Ben İsmet Paşanın yerinde olsam, 
1946 ya kadar seçimi rezil eden bir rejimi kur
muş olmak itibariyle, 1946 seçimlerinde millet 
iradesini payimal eden hâdiselerin sâniî olmak 
itibariyle, seçim kelimesine uzaktan yakından te
mas etmezdim, arkadaşlar. (Soldan alkışlar) Ba
kın, bakın nasıl gülüyor... (Soldan alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, milletçe alınmış bü-
' yük neticelerini maalesef kara bir görüşle kötü 
olarak göstermek, içte milletin efradını ve dışta 
dostlarımızı teessüre sevk etmek için gayretler 
sarf ediyor. 

Muhterem arkadaşlar; matbuat hürriyeti yok
tur, diyor..Bugün memleket gazetelerini alınız, 
okuyunuz. Bir de zamanı âlisinde, 1943 senesinde 
intişar etmiş bir gazeteyi alın, okuyun. 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Zamanı İ l i
nizdeki gazetelerle eskiler arasındaki mukaye
se aleyhinize, çıkar... (Soldan gürültüler, sözü 
kesme sesleri) 

REİS — Söz kesmeyiniz. 
BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (De

vamla) — Muhterem arkadaşlar, iktisadi vazi
yet buhran içindedir, iktisaden batıyoruz di
yor. Hayat pahalılığı aldı yürüdü, diyor. 

Muhterem arkadaşlar, muayyen bir kon
jonktürün içindeyiz. Kazançlar ve fiyat rakam
ları muayyen bir konjonktürün içinde memle
ketin refaha doğru gitmekte olduğunu göste
ren bir istikamette seyretmektedir. Muhterem 
arkadaşlar, eğer öyle olmasaydı çimentoyu beş 
misli sarf edebilir miydik? Demiri on misli sarf 
edebilir miydik? Tekstili üç misli giyabelir miy
dik? Şekeri üç misli yiyebilir miydik? Bütün 
ihtiyaçlarımızı 3 - 4 misli geniş olarak temin 
edecek bir vaziyete gelebilir miydik. (Bravo 
sesleri) Şu memleketin her tarafına bir bakın 
her tarafta inşa, her tarafta imar ve her tarafta 
ümran. Bu paralar nereden geliyor? Dış tediye-

' de müzayakamız vardır. Muazzam kalkınma ha-
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reketinin içinde bulunmaktayız. Bu memleket 
muzakaya 1945 senesinde uğramıştır. Konjonk
türü en müsait olan 1945 senesinden bu yana 
kalkınma olmuştur. Eğer kendileri daha evvel 
kalkınmaya başlamış olsalardı, 1945 senesinde 
kalkınma hareketine başlamış olan memleket
lerde olduğu gibi, biz de bugün, o devri geri
mizde bırakmış olurduk. Fakat 1945 ten 1950 ye 
kadar uyumakla vakit geçirmişlerdir. O zaman, 
mahrumiyet neticesi olarak elimizde birikmiş 
olan döviz ve altınları istihlâk maddelerine sarf 
etmişlerdir. Fabrika yapacağına, dışardan bez 
ithalini daha kolay iş telâkki etmişlerdir. Şe
ker fabrikası kuracaklarına, dışardan şeker it
halini daha kolay bulmuşlardır. Çimento fabri
kaları kuracakları yerde dışarıdan çimento it
hali onlarca daha kolay olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, şeker istihlâki üç 
misline yaklaşmaktadır. Fakat bu memlekette 
şeker meselesi bitmiştir. Bizim için tekstil me
selesi de kalmamıştır. Dokuma mevzuunda ar
tık Türk vatandaşı için bir mesele yoktur. Ge
lecek sene bugün çimento meselesi diye de bir 
mesele kalmayacaktır. (Soldan: Bravo sesleri, 
şiddetli ve mütemadi alkışlar) Arkadaşlar, ge
lecek sene, demir meselesi de kalmayacaktır. 
Türkiye'de yiyecek, ekmek, et, gıda meselesi 
kalmamıştır. Bunların hepsi muntazam bir plân
la takibedilmektedir. İki sene sonra, dün bizim 
için bârıazîm olan meselelerin yüzde 90 ı ma
ziye karışmış olacaktır. (Bravo sesleri) 

Eğer siyasi sataşmalarında biraz daha insaf
lı olsalardı, Demokrat Parti iktidarına birtakım 
vesilelerle vaktin kaybım mucibolacak hücumlar
da bulunmamış olsalardı, 1956 da netice alacağı
mız bütün çimento fabrikalarını 1955 içinde bi
tirmiş olacaktık. Ve bugün çimento dâvası diye 
bir şey kalmıyacaktı. 

İSMET -İNÖNÜ (Malatya) — Ya bu sıkıntı
lar?... 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Gülmeyin Paşam. Bütün bu hamleler kar
şısında bu şekilde gülmekten vicdanlar sızlar. Ra
kamlara bakınız. Mütemadiyen sıkıntı ve kan ze-
bir diyorsunuz. 1945 ten sonra ta 1952 ye kadar, 
îngütere'nin en mutena otelinde sabahleyin en 
mutena bir misafire kahvaltı getirildiği zaman, 
yumurta ve bir tek şeker getirdiklerini hatırlayı
nız. Bugün, arkadaşlar, birgün şeker, yetiştirmi-
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yecek olursak, bir vaveyla kopmaktadır. Bugün, 
vatandaşın küçücük günlük sıkıntıları için muha
lefet en insafsız hücumları bize reva görmekte
dir. Halbuki bugün Türkiye'nin istikbali inşa edil
mektedir. Bir kere de 1939 devresini düşününüz : 
İstihsal haddi asgaride. Memlekette bir tek fab
rika kurulmuyor. Devletin yaptığı dört fabrika
dan ibaret. Harb gelip yakalıyor. Buğdaysız, si
lâhsız, fişenksiz, hiçbir şeysiz bir haldeyiz. Harb 
içinde şeker beş liradır. Buğday 150 kuruştur. O 
zaman, çiftçi batakçıdır, tüccar bilmem nedir, di
yor ve bütün milleti itham ediyordu. Kendisi en 
geniş imkânlar içinde nefsi mütekellim vahde ol
duğu zaman yapılması lâzımgelenlerin hiçbiri
si yapılmamıştır. İnsan bütün vatanın sıkıntı çek
tiğini haksız olarak ifade edince, işte böyle itham
lar karşısında bırakılır. Memlekette pamuk var
dı, ipliğini yapamazdı. Buğday vardı memlekette 
kıtlık çekerdik (Kefen bulunmazdı sesleri) îhra-
cedilmediği halde çekilen bu sıkıntıların hiçbirisi 
kendilerini harekete getirmemişti. 

Bu memleket, pek yakında esaslı ihtiyaçları
nı kendi kaynaklarından fazlasiyle temin edecek, 
hattâ dışarıya ihracedebilecek takate gelmiş olan 
bir memleket olacaktır, Paşam. 

İktisadi hayatımızda hangi insan bugün bir 
külfete katlanmıya mecbur edilmiştir? Muhterem 
arkadaşlar; etin bir an gecikmesine bile kimse ta
hammül edemiyor. Bakınız, arkadaşlar, bugün 
için bunların hiçbirisi kalmamıştır. Et meselesi, 
kömür meselesi yoktur arkadaşlar. Yarın bir da
ha kömür işini vatandaşlar düşünmiyeceklerdir. 
Dikkat buyurun arkadaşlar, nerelere kadar gel
mişiz, elde ettiğimiz neticeler, artık yakınımıza 
gelmiştir. Bugün iktisadi buhranın, iktisadi felâ
ketin en küçüğüne dahi vatandaşlar tahammül et
miyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, buhran içinde bulu
nan bir memlekette mütemadiyen iş hacmi geniş
ler mi? Mütemadiyen ümran olur mu?, Mütema
diyen inşaat olur mu? Mütemadiyen neşe olur-
mu? Allah gün yüzünü soldurmasın, milletimiz 
bugün teminatlı bir hayatın, istihsal şevkinin, 
yaşama zevk ve şevkinin içinde bulunuyor. (Sol
dan alkışlar) Onların zamanında, hükümetleri 
ağzını açtığı zaman, mütemadiyen felâketten 
bahsederdi, şeker yiyemiyeceksiniz, derdi. Şunu 
yapmıyacaksınız, bunu yapmıyacaksmız, derdi. 
Bugün, gece gündüz bir bekçi olarak, hüküme
tiniz bütün ihtiyaçlan temin ve tatmin edebil 
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mek için namütenahi gayret sarf etmektedir. 
Yapılmakta olan büyük işlerin, fevkalâde ve sü
ratli bir kalkınmanın ika etmesi çok tabiî olan 
fedakârlıkları ve mahrumiyetleri vatandaşa his
settirmemek için elimizden gelen bütün gayreti 
sarf etmekteyiz. Ben burada Türk milletinin hu
zurunda, açık olarak, çekinmeden, üzüntü ve 
eza duymadan, hakka şükürler olsun, bunu tam 
bir itminanla ifade edebiliyorum. Bugün, Türk 
milleti 1950 de sarf ve istihlâk ettiğinin, bütün 
maddeler göze alındığı takdirde, vasati olarak 
üç misline yakın bir fazla miktar istihlâk edebil
mektedir. Binaenaleyh, bu sıkıntı değildir. Ken
disine yanlış söylüyorlarsa aldanmasmlar. Bu 
fiyat endekslerinin bir de öbür tarafı da vardır. 
Madalyanın bir de arka tarafı vardır. Eğer bu 
memlekette işler kötü gidiyor diye kendisine 
sağlık veriyorlarsa, inanmasınlar, aldanmasm
lar, umumi hayata baksınlar ve izanını kullan
mak suretiyle bu memlekette tasvir ettiği halle
ri ika eden bir partinin seçimi asla kazanamaya
cağını taakkul etsinler, bunda bir iş var desin
ler ve üzerinde dursunlar. Eğer tasvir ettiği gi
bi memleket büyük bir buhranın, sıkıntının için
de olsaydı, Demokrat Parti elbette 1954 te bu
nun cezasını çekmiş olurdu. 1954 seçimlerinde 
bunlar gösterilmedi değil, bütün bunlar adesele
rin altında büyütülerek on misli olarak millete 
gösterilmek istendi. 

Memleket satıldı denildi, memlekete Ameri
kalılar vaziyed edecek, denildi. Petroller satıldı, 
denildi. Onbeş dönümlük bahçelerinize kadar 
alacaklar, denildi. Satacakları bir şey kalmadı, 
denildi. Bütün bunlar denildikten sonra, Türk 
milleti o namütenahi engin şuuriyle hayatına 
baktı, insanlara baktı, düne baktı, bugüne bak
tı, mukayesesini yaptı ve lehimize kararını ver
di. Bunun ifade ettiği bir mâna vardır. Kendisi 
biraz düşünse ve dese ki ; anladım, anladım sizin 
dedikleriniz doğrudur. Fakat o hâlâ diyor ki 
memleket zulümden perişandır, vatandaşlar ik
tisadi buhran içindedir, şu yok, bu yoktur, va
tandaş zebundur. -

Fakat böyle olduğu halde nasıl oluyor da 
kendileri seçimleri kaybediyor, biz kazanıyoruz . 
Bu kadarcık bir izan kullanılmış olsa hakika-
ta ererdi: Fakat şiarı, reddi külli, inkârı külli
dir. 

Arkadaşlar; arz ettiğim bütün esaslı mesele-
lerjöüz haüedilmi§tij> azamisi 57, 58 de bu 
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memleketin hudutları yirmi sene kapansa, ken
di imkânlariyle kendi hudutları dâhilinde mü
reffeh ve mesut bir hayat yaşıyacak bir hale 
gelmektedir. (Soldan alkışlar, bravo sesleri) 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Osman Bö-
lükbaşı, inanmıyor musun? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Maale
sef. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Muhterem arkadaşlar; 40 defa söylüyo
ruz, 'bir an için üzerinde durup düşünmek llâ-
zımgelir. Bakınız arkadaşlar, 1950 senesinde, 
Paşam duysun, belki düşünür, düşündükçe bâ
zı hakikatlara da varır, istanbul 52 bin kilovat 
yaktı, Teşrinievvelde istanbul'un kilovatı 136 
bin. Bu elektriği kim istihlâk ediyor? Ya fab
rika veya vatandaş veya sokaklarda 'belediye. 

Hangi birisini alayım arkaadşlar? 1950 meb-
deindeki rakamları istesin. Allah Lilİâh rızası 
için bütün yardımcılarına, arkadaşlarına, bütün 
mütehassıslarına sorsun, 1950 mebdeli bütün is
tihlâk ve istihsal rakamlarını alsın. Ondan 
sonra 1954 rakamlarını getirip karşı karşıya, 
(para olarak değil, lâf edebilirler) miktar ola
rak ölçsün. Memleket daha fazla et yiyor mu, 
daha fazla buğday yiyor mu, daha fazla basma 
giyiyor mu, şeker yiyor mu, inşaat daha fazla 
mı, imar daha fazla mı? Allah Lillâh rızası 
için bunlarda üç misli fazlalık görmezse ben 
her şeye razıyım, ismet Paşaya Allah'tan insaf 
dua ederim. Bu kadarı, 'bir insanın gözünün 
içine bakarak söylenemez. Bu iddialar, hiçbir 
insaf ve vicdan kaidesine sığmıyan iddialardır. 

I Size, huzurunuzda diyor ki, bu memlekette, 
bu Meclisin içinde hiçbir iktisadi meselle konu-

i şulmuyor. Zatıâliniz, iktisadi meseleler konu
şulurken bu Mecliste mevcut musunuz? Bütçe 
Encümeni harıl harıl çalışır. Bütün iktisadi 

j meseleleri en ince> en hurda teferruatına kadar 
j ve memleketin iktisat meselelerini, ta kaç sene 

gerisinden haşlıyarak mazisini, halini ve âtiyen 
nerelere gittiğini de müzakere , ediyor. Fakat 
siz, yani ismet Paşa, yalnız dedikodu edecek 
tarafını allırsmız. (Soldan alkışlar) 

Siz bakıyorsunuz hangi tarafta TJir kusur 
var, nerede işinize yarıyacak bir silâh var; 'bu
nu insafsızca olarak başımıza tak tak vurmak 
için pürlhevessiniz. Mebuslarınız gelip konuş-

I maz ma? Itktdsadi jaeseleLeari taajş&ık xm h&* 

— 086 — 



î : 79 21.5. 
rıl harıl not alırlar, alırlar. Müspetinden hep
sini ıbir tarafa bırakırlar, menfisinden şu kadar 
buldular mı kafamıza çarparlar. Bu kürsüye 
gelirler, hepsi sözde, batıyoruz, derler. Bütçe
miz 900 milyon lira açıktırdan başlarlar, her 
sene, her sene yanlıştır, gayrisamimîdir, sahte 
bütçedir, derler. Bu sözler bu millete ilân edi
lir. Malî itibarımızı yok etmeye çalışılır. Mu
halefetin 1955 yılı bütçesi iddiaları kulakları
mızda hâlâ çınlamaktadır. Böyle samimî bir 
bütçe olmazmış. Bu bütçenin 500 milyonu, bir 
milyarı açık olduğundan, geçen seneki kadar 
dahi tahakkuk etmiyeceğini iddia etmişlerdi. 
Halbuki bu malî yılın iki aylık vergi tahakkuk
ları elli üçer milyon bir gelir fazlasiyle tahak
kuk etmiştir. Geçen senenin Mart ve Nisan 
ayları tahakkuklariyle bu seneninkileri karşı
laştırdığımız zaman, iki ayda 106 milyon fazla
lık 'olduğunu müşahede etmekteyiz. 6 ile darb-
ettiğiniz zaman 700 milyona yaklaşır. Bir yıl
da bizim gibi bir devletin bütçesi 700 milyon 
fazlalaşırsa bu, sevinilecek bir mâna ifade eder. 
Daha dün bu kürsüden bu kubbeyi çınlatan 
haykırışmalar bu bütçenin asla tahakkuk etmi-
yeceği yolunda idi. Bunları tekrar ede ede bir 
mahcubiyete değilse, bir gınaya varılması lâ
zımdır. Mahcup olmasa dahi artılk bundan bık
mış olması lâzımgelir. 

İktisadi meseleler konuşulmuyormuş. Da
ha nasıl konuşulsun? Nasıl konuşulmasını is
tersiniz? Onların istediği şudur: Hükümetler 
birbirini velyetsin, değişsin. Hattâ, kendileri
ni, de bir gaflet içinde buna inandırmışlardır: 
«Üç ayda bir hükümet değişmezse, demokrasi 
nasıl olur?» Arkadaşlar, demokrasinin türllü 
nevileri vardır. İstiyorlar ki, mutlaka Mende
res gitsin, başkası gelsin, o gitsin, öbürü gel
sin, o gitsin, öbürü gelsin. Bu suretle bir tezeb-
züp havası hâkim olsun. 

Muhterem arkadaşlar; karşılıklı itimadı-
nefis ve tesanüt içinde ve ne yaptığımızı bilen 
ve programımıza, icraatımıza inanan insanla
rın vatanperverlik hislerinin âzamisi içinde 
birlikte çalışıyoruz. Kıskanmasınlar, bizim te-
sanüdümüzü. (Bravo sesleri) 

Kalkıyor diyor ki : Başvekil size rağmen 
kanun çıkarır. Ben kanun çıkarmam. Bizim ta
sarı sevk etmek hakkımız vardır, bu hakkımızı 
kullanıyoruz. Bir tasarı Meclisin vicdani ka
naatine ne dereceye kadar uygun düşer, dira-
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yetli Hükümet bunu kavrar, ona göre kanun 
sevk eder. (Soldan : «İşte Arazi Vergisi, Kira 
Kanunu» sesleri) Ne istiyor? Sabah akşam ken
di aramızda kavga ettirmek mi istiyor? Diyor 
ki, bu suretle, başka maksatla müzakere edil
sin. İspat hakkı ne dereceye kadar doğru ola
bilir? Bu yolda bir sürü (iddialar vardır. Bun
ların mahiyeti ortaya çıksın diye takriri veren 
arkadaşlarımızı bu hareketleriyle istismar edi
yor, onlarla birlikte verdik, diyor. Demokrat 
Partinin güzide milletvekilleri, diyor. Demek 
diğerleri güzide değil. Mutlaka kendi zamirine 
göre hareket etti, hissine kapıldıkları güzide. 
Fakat sizler değil. Bakınız, iş nasıl kullanılı
yor? 

Muhterem arkadaşlar, diyor k i , bir genç 
muharrir bir köşede bir yazı yazmış, çok mu 
görülmüş. Bu ne biçim müdafaa? Kürsüde ya
pılacak bir müdafaa mıdır bu? Bir genç mu
harrir, suçsuzluğun esbabı mucibesi gençlik midir? 
Suçsuzluğun esbabı mucibesi bir köşede yaz
mış olmak mıdır? Suçsuzluğun esbabı muci
besi muayyen intisabı olmak mıdır? Ben bunu 
anlıyamadım. Neymiş? Bir genç muharrir bir 
köşede bir yazı yazmış. Mühim olanı nedir? 
Onun genç veya ihtiyar olması değil, ne hasebi, 
ne de nesebi, ne de şurada burada olması veya 
köşecikte yazması. Yazdığı yazıdır. Fakat onu 
hiç söylemiyorsun? 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Siz söylüyor
sunuz ve suç diyorsunuz ve mahkemeye ferman 
ediyorsunuz. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Muhterem arkadaşlar, bakınız mugalâta
ya. Eğer Başvekilin suç demiş olması suç zan-
nmda bulunmuş olması, mahkemeye ferman et
mek demek mânasına gelirse, evleviyetle dâva 
açmak hakkına dair olan muvafakatnamenin 
yazı ile ifade edilmiş olması da aynı şey değil
imdir? Bu ne biçim mantık? 

Muhterem arkadaşlar, tıpkı Büyük Millet 
Meclisinin kanun yapmak hakkı, murakabe 
hakkı nasıl fiilen ve lâfzan taarruzdan masun 
ise, mahkemelerimiz de her türlü italei lisan
dan tamamen masundur. Mahkemelerimiz, ay
nı zamanda bu kürsüden karşılıklı siyaset mü-
cedelelerimizin tesiri altında kalmıyacak ka
dar münezzehtir. Müstakimdir. 

Türk hâkimi beş sene evvel tekaüt olaca-
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ğım, beş sene sonra tekaüt olacağımın tesiri al
tında kanaati vicdaniyesini satacak insanlar
dan değildir. (Soldan : Şiddetli alkışlar) Ve 
Türk Hükümeti burada memleketin yüksek 
menfaatlerini bütün dünyaya karşı müdafaa 
etmek vazifesiyle vazifelendirdiğiniz yüksek, 
ulvi ve mesuliyetli vazifeler tahmil ettiğiniz 
Hükümetiniz ve Türk milletinin kendi kaderi
ni eline tevdi ettiği iktidar, hiç bir zaman mah
kemelerin ve hâkimlerin üzerinde baskı yapma
ya tenezzül edecek bir seviyede de değildir. Bu 
isnatları kemali nefretle mevridine iade ediyo
rum. (Soldan sürekli alkışlar.) 

Belki bilmezler, başka memleketlerde misal
lerini tetkik edip görmemiştir. Ayıp değil, ama 
öğrenmesi de icabederdi. 

Baskı yapmak isteyince ilmî müesseselerin 
fikirlerini reddediyor muşuz. Muhterem arka
daşlar üniversitelerin ilmî münakaşaları ne gü
ne duruyor? Münakaşasını yaparlar. Üniversite
ler bu münakaşayı yapmakta ve hakikati ara
maktan mahrum mudurlar? 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Mahrumdur. 
(Gürültüler) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Diyorlar ki, arkadaşlar, biz aramızda, 
kavga edeceğiz, üniversiteye yekzeban olarak 
soracağız, üniversite de ferman ısdar edecek... 
Muhterem arkadaşlar, o halde memleketi aka
demiye havale edelim. Neyi konuşuyoruz, bun
lar gayet güzel sözler. Ö halde demokrasi ba
bında, kendisi ilmi niye dinlemedi, kitapların 
ne yazdığını öğrenmeye ne diye lüzum görmedi? 
O zamanlar bunun üzerinde niye durmadı? Şim
di ise; «ilmin irşadına ihtiyaç vardır.», diyor. 
Arkadaşlar, kendisi Türkiye'de, bizim memle
ketimizde, tek bir müntehibisaninin dahi Halk 
Partisi aleyhinde reyini kullanmamış olduğunu 
tesbit ettiği zaman seçim var mı, yok mu acaba 
diye merak edip şu malûmatı medeniye, yurt
taşlık bilgisi kabilinden kitaplarda bulunması 
lâzımgelen malumata müracaat etmek lüzumu
nu hissetmemiştir. Fakat, şimdi Türk milleti
nin kendisini idare etmek üzere seçtiği güzide 
ve âli bir heyetin karşısına çıkarak türlü mez
heplere göre hazırlanmış olan fetvaların ûıuta 
olduğunu iddia edecektir, ilmi günlük politika
ya karıştıracaktır, işte o zaman ilim serbestisi 
ye hüviyeti ulviyesi üniversitede kaybolur. 0-
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nun için üniversitelerde günlük politika İle işti
gal mevzuu menedilmiştir. Çünkü üzerinde bir 
sıfat vardır. Bu sıfatla Büyük Millet Meclisi 
karşısına dikilsin, bu yaptığınız doğru değil de
sin, bu, günlük politikadır, ilim sahasında her 
şey yazıyor, yazılıyor. Bundan kimse kendileri
ni menetmez. Kendi zamanlarında milleti top
tan esir etmişlerdi. Sırtına bir cübbe giydirmiş
ler, üniversite profesörü demişler, Vati-
kandır, dokunulamaz, demişler. (Soldan, bravo 
sesleri) Hepsinin üstünde de> kendi saltanatı! 
Hangi istiklâl, hangi hürriyet?.. Bir milleti top
tan esir aldıktan sonra onun için şu hücre var
dır, bu hücre vardır sözü sadece kendilerini ve 
elâlemi aldatmaktan ibarettir. Bunun başka hiç
bir tarafı yoktur. Bir üniversite, serbest matbu
at tarafından desteklenmezse, onun efal ve ha
rekâtı B. M. Meclisinde müdafaa edilmek imkâ
nına sahibolmazsa, her hangi bir parti, ve me
bus bu müeyyidelerden, bu teminattan mahrum 
olursa, bunların bir kuvvet ve tesiri yardır diye 
mütalâa etmeye imkân yoktur. Onlar bir totali
ter sistemin;içinde sözde birtakım adacıklar ya
ratmışlardı. Vatandaşın bütün teminatı burada 
idi. 

Şimdi eğer ismet Paşa başlamış olmasaydı 
bunları söylemezdim. Kendileri bunları çok iyi 
bilirler, bizzat tatbik etmişlerdir, millete seçim 
göstermemişlerdir, seçimle alay etmişlerdir. Ve 
Muhterem arkadaşlar, şimdi kalkıyor seçimin 
davacısı oluyor. • Nasıl olur da, bu ismet Paşa 
muhtar seçimlerinde şu felâket yapıldı, diyebi
lir? Biz hep beraberiz, beşyüz kişi birbirimizin 
yüzüne bakarak suç işliyemeyiz. Bu zat huzuru
nuzda nasıl konuşuyor? Hepiniz seçimlerin nasıl 
cereyan ettiğini biliyorsunuz. Biz iktidar olarak 
hep bir araya geleceğiz, aramızda bir şirket ku
racağız ve her türlü yolsuzlukları yapacağız. 
Ondan sonra da kürsüye çıkıp birbirimizin kar
şısında böyle konuşacağız. Bizim vicdanlarımız 
bundan âridir. Böyle şey olmaz. Bunlar vaktiy
le yapılırdı. Niçin yapılırdı? O ilmin kendilerine 
öğrettiği yollar olarak, felsefesini yaptığı tek 
parti idaresi felsefesi vardı. Bunu kendisi bilir» 
Uzun nazariyeelri vardı. O nazariyelere göre bi
risi kalkıp da zamiri âliye karşı konuştu mu, o 
ihanetle tevem bir harekette bulunmuştur, de
nirdi. O, recmedilmesi lâzımgelen bir adam olur
du. Bunlar o devirlere aittir. 

Bugünkü idare altında, bugünkü sistem içinde, 
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birbirimize karşı utanırız. Burada söylemek için 
hiçbir sebep yoktur. Arkadaşlarımın hiçbirisi ne 
benden, ne Hükümetten, ne de kendi arkadaşla
rından her hangi bir tehdidin baskısı altında 
değildir. (Soldan, bravo sesleri) 

Bunun aksini iddia eden, yalan söyler. Bunu 
ona kemali nefretle iade edilmek lâzımdır. Her 
gün memleketin binbir meselesi ile karşı karşı-
yayız, bunun içinde esaslara, prensiplere taal
lûk eden hususlarda elbette başka başka düşün
celerimiz olabilir, bu başka başka düşünceleri
mizi her zaman ifade edebiliriz, her zaman mü
nakaşalarını yapabiliriz. Fakat beş arkadaş, bir 
arkadaş kendi fikirlerini kâfi derecede kuvvetli 
bulmayıp ekseriyete iltihak ederse, bu, bir teh
didin altında serfüru etmek, baş eğmek midir? 

Arzu ettikleri sabahtan akşama kavga etmek 
midir? Millet Partisi mensuplariyle aramızda 
kavga çıktığı zaman pek neşelenmişlerdi. Baka
lım yine burada aynı şeyler tekerrür eder mi, 
demektedirler. 

Muhterem arkadaşlar, ispat hakkı hususuna 
geliyorum. Ben size bunu pratik tarafından iki 
kelime ile arz edeyim : 

«Mahkeme huzurunda kabili ispat hale gel
miş suiistimaller mevcuttur ve bunlar Bakanlar 
tarafından ika edilmektedir, böyle hâdiseler 
vardır» dedi. Ve ispat hakkı olmadığı için orta
ya çıkmıyor, diye ilâve etti: Böyle bir iddia ya
landır. Muhterem bir muhalefet eğer vazifesini 
biliyorsa, bunların avcılığını yapar, işi gücü bu 
olur. Nerede öyle muharrir? Mahkeme de kabili 
ispat olan böyle bir şey olsa bunu bir dakika f evd-
etmezler. 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) — ilkokulları 
gazetelere abone ettiler. 

RE tS — Müdahale etmeyin Paşam. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam

la) — Muhterem arkadaşlar; Bunun ispat hak
kı ile hiçbir alâkası yoktur. Bunu ispat hakkı ol
mamasına rağmen gazete yazdı mı?. Mahkemeye 
gitmenin dokuz yolu var. Müsaade edin. Onun 
için mi mahkûm oldu?. Bu da doğru değildir. 

Muhterem arkadaşlar; efkârı tahrik etmek is
tiyorlar. Yalnız bunu yazmadılar. Hâkim onu 
bunun için mahkûm etmedi. Hâkim onu türlü 
iftiralarından dolayı mahkûm etti. Demir hırsız
lığı, kömür hırsızlığı yaptı dedi, şunu dedi, bu
nu dedi. 

. İ9Ö5 (3 : İ 
NÜVlT YETKİN (Malatya) — Bunu 

yazdığı için Metin Toker mahkûm oldu. 
BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (Devam

la) — Onun için mi mahkûm oldu?. Doğru değil. 
. Efkârı tağlit etmek istiyor. Yalnız bunu yazma
dı, hâkim onu bunun için mahkûm etmedi, hâkim 
onu türlü iddialarından dolayı mahkûm etti. 
Demir hırsızlığı, kömür hırsızlığı yaptı dedi. 
Bu da bunlar arasında bir lâftır. Onun iddiası 
yalnız o değildi, ondan daha çok ağır 90 tane it
ham vardı. Samimî olsunlar, niçin bir sual tak
riri ile gelmiyorlar?. 

SIRRI ATALAY (Kars) — O zaman da iş 
mahkemeye intikal etti, diyecektiniz. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (Devam
la) — Mahkemeye gitti, af oldu bitti. 

Efkârı umumiyeyi tağlit ediyorlar. Bütün va
tan dâvası geldi döndü dolaştı, ispat hakkına mı 
dayandı? Bunların hepsi beynamaz özürüdür. 
Bunlar icat edilmiş bahanelerdir. Şimdiye kadar 
hükümetin şu veya bu şubesinde, mahkemelerde 
kabili ispat hale gelmiş hangi suça muttali ol
muşlardır? Ben diyorum ki hiç. Sebebi: Eğer ol
saydı fırsat vermezlerdi, zira vazifeleri bundan 
ibarettir. Müddeiumumiye ihbar ederlerdi, mah
kemelere ihbar ederlerdi- Yazılı, sözlü soru ve
rirler, bana mektup gönderirlerdi. Bunların hiç
biri yapılmıyor. Vazifenizi yapmıyorsunuz, Dev
leti nasıl idare edeceksiniz? (Soldan bravo ses
leri, alkışlar). 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Yapıyoruz. 
işte hatırlattık, ilkokulların o gazeteye abone 
edilmesi meselesi. (Soldan şiddetli gürültüler, 
bağırışmalar). 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) — Muhterem arkadaşlar, eğer bugün 
matbuat baskı altında ise zamanlarındaki mat
buata ne demek lâzımgclir? ispat hakkı yok diye 
birtakım suiistimaller mestur kalıyor iddiasında 
bulunduklarına göre, kendi devirleri toptan şaibe 
altındadır arkadaşlar. Çünkü devirlerinde hiçbir 
ispat hakkı, matbuat hürriyeti yoktu, hepsi zul
metler içinde cereyan' etmiştir. Yavuz - Havuz 
dâvasından tutunuz da bu tarihin bütün karan
lık safhaları nisyan içindedir ve bunların hepsi 
kendi devirlerindedir. 

Eğer sizler o muazzam mücadelenizi yapma
mış olsaydınız o, beğendiği sisteme bugünde de
vam edecekti, hem vallahi hem billahi arkadaş-
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lar. (Soldan: Bravo sesleri, şiddetli ve devamlı I 
alkışlar). 

C. H. P. GENEL BAŞKANI İSMET İNÖNÜ 
(Malatya) — Muhterem arkadaşlar, Başvekil 
beyanında bize atfettiği birçok evhamı ileri sü
rüyorlar. Bunların üzerine binalar kurarak bir- j 
takım hayalâta dalıyorlar. Ben bunları müna
kaşa edecek değilim. Bu münakaşalardan, vakit 
vakit dikkatle ve ibretle ve heyecanla ve ıstırapla 
dinliyeceğimiz bu münakaşalardan müspet bir 
netice çıkaralım: Adalet teminatı. Adalet temi
natını tatilden evvel hâkime verelim, hiç 
olmazsa Temyiz azaları, Devlet Şûrası azaları 
Adalet Bakanı tarafından tekaüde sevk edilmesin. 

Birici Ceîse 
Ruznamedeki kanun lâyiha ve tekliflerinin 

suallerden önce müzakere edilmesi hakkındaki 
takrir, kabul edildi. 

Türkiye ile Yunanistan Kırallığı ve Yugos
lavya Federatif Halk Cumhuriyeti arasında 
Ankara 'da imza edilen «Balkan îstişari Mecli
sinin teşkiline mütedair» Anlaşmanın tasdikine 
dair kanunlar 

Türk Havayolları Anonim Ortaklığı Kanu
nu, kabul edildi. 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
masına ekli listelerin metinlerinde düzeltme ve 
değişiklik yapılmasına mütaallik Birinci Proto
kolün onanmasına; 

Türkiye Hükümeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında 12 Temmuz 1947 
tarihinde Ankara'da imzalanan (Türkiye'ye Ya
pılacak Yardım hakkında Anlaşma) nm onan
masına dair 5123 sayılı Kanunun 2 nci madde
sine bir fıkra ve aynı Kanuna geçici bir madde 
eklenmesine; 

Suriye, Lübnan, Irak, Ürdün, Mısır, İran, 
Afganistan, Libya, Pakistan, Kıbrıs, Türkiye'
nin Orman Siyaseti Eğitimini temin eden bir 
merkezin teşkili suretiyle, teknik yardım yapıl
ması gayesiyle Birleşmiş Milletler Gıda ve Zira
at Teşkilâtı ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında imzalanan 10 numaralı Ek Anlaşmanın 
onanmasına; 

Hayvanların Sağlık Zabıtası hakkındaki 
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RElS — Takriri okutuyorum. 
(Hulusi Köymen ve arkadaşlarının takriri 

tekrar okundu). 
REİS — Efendim, takriri reylerinize arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Büyük bir 
ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Böylece Onuncu devre birinci içtima senesi 
sona ermiştir. 

Bir Kasım 1955 Salı günü saat 15 te topla
nılmak üzere celseyi kaparken hepinize seçim 
bölgelerinizde muvaffakiyetli bir çalışma temenni 
ederim. (Alkışlar). 

Kapanma saati : 15,10 

1234 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değişti
rilmesine ; 

ölçüler Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesine ; 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Alman
ya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
mer'i 16 Şubat 1952 tarihli Ticaret ve ödeme 
Anlaşmalarıma 31 Ekim 1954 tarihine kadar 
uzatılmasına dair teati olunan mektupların tas
dikine, 

19 Ocak 1954 tarihinde Türkiye ile Fransa 
arasmda imzalanan «Sınai ve İktisadi Teçhizat 
Siparişleri hakkındaki Anlaşma» nm tasdikine 
dair kanunlar, kabul edildi. 

Mehmet Rifat oğlu Erdoğan Oturanç'm affı 
hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası, redde
dildi. 

Şikago'da 7 Aralık 1944 tarihinde imzalan
mış olan Milletlerarası Sivil Havacılık Konvan
siyonunda icrası mukarrer tadilata ait iki Pro
tokolün tasdikine; 

Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkındaki Ka
nunun 5, 8 ve 10 ncu maddelerinin tadiline dair 
kanunlar, kabul edildi. v 

1 Teşrinisani 1955 de toplanılması hakkın
daki takrir kabul edildiğinden 

1 . X I . 1955 Salı günü saat 15 te toplanıl
mak üzere İnikada nihayet verildi, 

Reisvekili Kâtip Kâtip 
Samsun Kayseri Kayseri 
T. İleri 1. Kirazoğlu ö. Mart 

B — Son Zabıt Hulâsası 
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6. — SUALLER VE CEVAPLAR 

A — TAHRÎRİ SUALLER 

1. — Gazianteb Mebusu Süleyman Kuranel'-
in, Emen Gölü kurutma işinin hangi tarihte ve 
kime ihale edildiğine ve mukavelesine göre ne 
zaman ikmal olunacağına dair sualine Nafıa Ve
kili Kemal Zeytinöğ(lu'nun tahrirî cevabı (7/87) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Aşağıda yazılı sorularımın Nafıa Vekili tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı
larımla rica ederim. 

Gazianteb Mebusu 
Süleyman Kuranel 

1. Emen Gölünün kurutma işi hangi tarih
te ve kime ihale edilmiştir? 

2. Bu iş mukavelesine göre ne zaman ikmal 
olunacaktır? 

3. Müddet temdidi yapılmış mıdır; yapıldı 
ise mucip sebep ne gösterilmiştir? 

4. işin keşfine göre ne miktar bitmiş ve ne 
kadar istihkak ve avans verilmiştir? 

5. işin tamamı bugünkü duruma göre haki
ki olarak ne zaman bitebilecektir? 

T. C. 
Nafıa Vekâleti 
Hususi Kalem 

Sayı : 315 

21.V.1955 

T. B. Millet Meclisi Reisliğine 
Ankara 

25 . IV . 1955 gün ve 7-87/1328/5620 sayılı 
yazı karşılığıdır : 

Emen Gölü kurutma işinin hangi tarihte ve 
kime ihale edildiğine ve mukavelesine göre ne za
man ikmal olunacağına dair Gazianteb Mebusu 
Süleyman Kuranel tarafından verilen tahrirî su
al takririne hazırlanan cevabın ilişik olarak su
nulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Nafıa Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Emen Gölü kurutma işinin hangi tarihte ve 
kime ihale edildiğine ve mukavelesine göre ne 
zaman ikmal olunacağına dair Gazianteb Me
busu Süleyman Kuranel tarafından verilen 

tahrirî sual takriri aşağıda cevaplandırılmıştır: 
1. Emen Gölü kurutulması inşaatı 4 . X . 

1952 tarihli mukavele ile Mütaahhit Suat Güç
lü 'y e ihale edilmiştir. 

2. Mukaveleye göre inşaatın 15 . IX . 1954 
tarihinde bitmesi icabetmekte idi. 

3. Müddet temdidi verilmemiştir. Mütaah
hit halen cezalı çalışmaktadır. 

4. (1 . XI I . 1953) tarihine kadar işin 
f/o 29.90 nispetinde 123 120,32 liralık kısmı ya
pılmış ve bu miktarda istihkak ödenmiştir. 
Ayrıca işin başında 104 697 lira avans veril
miş ve bunun 27 569,13 lirası mahsubedilmiş 
olup avans bakiyesi 77 127,87 liradır. 

5. Bugünkü duruma göre işin tamamını 
1955 sonunda bitirmek mümkün ise de mütaah-
hidin ihmali ve alâkasızlığı yüzünden kendisine 
ihtarda bulunulmuş ve Haziran başına kadar 
lüzumlu faaliyeti göstermediğine kanaat-geti
rildiği takdirde mukavelesinin feshi cihetine 
gidileceği bildirilmiştir. 

2. — Burdur Mebusu Mehmet Özbey'in, jan
darma astsubaylarına ayda 50 şer lira tezminat 
verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair su
aline Dahiliye Vekili Namık Gedik'in tahrirî ce
vabı (7/93) 

10 . V . 1955 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Aşağıdaki sorumun Dahiliye Vekilinden ya
zılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla rica 
ederim. 

Burdur Mebusu 
Mehmet özbey 

Bugün jandarmalarımızın gördüğü üstün 
vatan vazifesi karşısında aldıkları ücret pek 
azdır. Geçimleri çok kıt, halleri çok perişandır. 
Jandarma astsubaylara, uzatmalı onbaşı ve er
lere polislerde olduğu gibi ayda 50 şer lira taz
minat verilmesi çok yerinde olacaktır. Bu feda
kâr elemanları kısmen olsun memnun ve terfih 
etmek hususunda sayın Bakanlığımızın bir ha
zırlıkları var mıdır? Yazı ile cevaplandırılma
sını rica ederim. 
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Dahiliye Vekâleti 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı 1/178 

t : 79 âl.5.1955 d : İ 

21. V. 1955 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
Kanunlar Müdürlüğü 11. V. 1955 tarih ve 

1460/5949 sayılı yazıya bağlı olarak gönderilen 
Jandarma astsubaylarına ayda ellişer lira taz
minat verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Burdur Mebusu Mehmet özbey tarafından 
yerilen sual takririnin cevabı bağlı olarak su
nulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Dahiliye Vekili 

Dr. Namık Gedik 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 1/177 

21. V. 1055 

Sayın Mehmet özbey Burdur Mebusu 
Jandarma Astsubaylarına ayda ellişer lira 

tazminat verilmesi hususunda ne düşünüldüğü
nün yazı ile bildirilmesine dair olan tahrirî su

al takririnizi cevaplandırıyorum : 
Mevzuatımızda jandarma astsubayları için 

ayrı bir statü mevcut değildir. Bu bakımdan 
jandarma astsubaylarının ordu mensupları me-
yanında mütalâa edilmekte olduğu malûmları
dır. 3779 sayılı Kanun astsubaylara 15 liradan 
başlıyarak 50 liraya kadar yükselme imkânı 
vermiş iken ahiren neşredilen 5619 sayılı Ka
nunla bu imkân 20 liradan başlamak üzere 60 
liraya kadar yükseltilmiş ve 5802 sayılı Kanun
la da kıdemli başçavuşların subay olma hakla
rı tanınarak kıdemli binbaşı rütbe maaşına te
kabül eden 80 lira asli maaşa kadar yükselme 
hakkının verilmiş bulunduğu da keza malûmla 
rıdır. 

Bu izahattan da anlaşılacağı veçhile astsu
bayların terfi ve terfih imkânlarının yakm za
manda ıslah edilmiş ve ordu astsubayları meya-
nmda jandarma astsubayları da bundan istifa
de ettirilmiş olduğuna göre ordu içinde müta
lâa edilen jandarma astsubayları için tazminat 
verilmesi gibi bir mevzuun ordu mensupların
dan ayrı olarak mütalâası mümkün değildir. 

Saygılarımla. Dahiliye Vekili 
Dr. Namık Gedik 

7. - ARIZALAR VE TELGRAFLAR 

i . — Emniyet. Mensuplarına Fazla Mesai 
Karşılığı Olarak Ayda (75) Lira Tahsisat Ve
rilmesi hakkındaki Kanunun kabulü münasebe
tiyle duyulan memnuniyeti mübeyyin telgraf
lar : 

Ağrı 
Antalya 
Aydın 
Adana 

Afyon Karahisar 
Balıkesir 

Bolu 
Bursa 

Eskişehir 
Çorum 
Denizli 
Mardin 
Malatya 
Muğla 

Nevşehir 
Kütahya 

Tunceli 
Ankara 
İsparta 

Kırklareli 
Tokad 
Bingöl 
Giresun 
Bilecik 

Çanakkale 
Antakya 

Rize 
Tekirdağ 

Sinob 
Adıyaman 

Elâzığ 
Erzurum 

İzmir 
Gazianteb 
Trabzon 

Ordu 
Uşak 
Urfa 
Van 

Seyhan 
Sivas 

Konya 
Samsun 
Manisa 

Emniyet müdür ve 
Polis Okulu Müdürü. 

Kastamonu 
Burdur 

Zonguldak 
Adapazarı 
Amasya 

Muş 
Kayseri 
Yozgad 

Kars 
İstanbul 

Çoruh Valisi 

mensupları ile İstanbul 

2. — Karadeniz Teknik Üniversitesinin Ku
rulması hakkındaki Kanunun kabulü münasebe
tiyle duyulan memnuniyeti belirten telgraflar : 

Trabzon'da Avukat Kemal Yılmaz, 
Of Kazası D. P. İdare Heyeti adına 

Çakır.. 
Fazli 
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TASHİHLER 

Bu inikat zabıt ceridesinin sonuna bağlı matbualarda aşağıdaki tashihler yapılacaktır ı 

S. Sayısı Sayfa Satır Doğru Yanlış 
239 7 23 Teşkilât Hükümet 
239 7 24 Hükümet Teşkilât 
279 8 41 mevzu mevdu 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Kırallığı ve Yugoslavya Fedaratif Halk Cumhuriyeti ara
sında 2 Mart 1955 tarihinde Ankara'da imza edilen «Balkan Istisari Meclisinin Teşkiline Mütedair 

Anlaşma» nm Tasdiki hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza adedi : 541 # 

Rey verenler : 284 
Kabul edenler : 275 

Reddedenler : 3 
Müstenkifler : 6 

Reye iştirak 'etmiyenler : 249 
Münhal mebusluklar : 8 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHlSAR 
Rıza Çerçel 
Sıtkı Koraltan 
Saip özer 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdı Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Âliye Temuçin 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Enver Karan 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Menderes 'T ' " ' 

A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Mücteba Iştın 
Halil Imre 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Yumnü Üresin 

BÎNGÖL 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin inan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
ihsan Gülez 
Ahmet Hatı 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şair?an 
Kenan Yılmaz 

Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 

ÇORUH 
Hirmi Çeltikçioğlu 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Mustafa Kemala Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Rükneddin. Nasuhioğlu 
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Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket ince 
Cemil önder 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
ismail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
ihsan Daî 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 
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Tahsin inanç 
Abdullah îzmen 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
A. Mithat Knseyrioğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukuroğlu 
ibrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
İrfan Akstı 

İSTANBUL 
Ali Fuad Cebesoy 
Seyfi Gögen 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Zeki Rıza Sporel 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 

ÎZMÎR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Osman Kapani 
Halûk ökeren 
Mehmet Ali Sebük 
ilhan Sipahioğlu 
Behçet Uz 

KASTAMONU 
Başrj Aktaş 

Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura ' 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Muzaffer Âli Mühto 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
ibrahim Kirazoğlu 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Selâmi Dinçer 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hidayet Aydmer 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Muhittin Güzelkılmç 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Melih Koçer 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Reşit Kemal Timuroğhı 

MUĞLA 
Nuri özsan 
Akif Sarıoğlu 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan, 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
îSabri Işbakan 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Ahmet Topaloğlu 
Mehmet Ünaldı 

SîtRD 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Abdurrahman Doğruyol 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Bahattin örnekol 
Ahmet özel 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 
Samim Yüeedere 

TOKAD 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sabri Dilek 
Muzaffer narunoğlu 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
ismail Şener 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Saim önhon 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
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Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 

Necati Diken 
Nusret Kirişcioğlu 

[Reddedenler] 
KONYA 

M. Büstü özal 
• 

KARS 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 

AFYON KABAHİSAB 
Arif Demirer 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 

AĞRI 
Halis öztürk 

AMASYA 
Faruk Ç81 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi İnanç 
Şeref Kâmil Mengü 
Fuad Şeyhtin 
Mümtaz Tarhan 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman (î.) 
Attilâ Konuk 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nihat îyriboz 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 

MANİSA 
Sudi Mıhçıoğlu 

Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

MUĞLA 
Yavuz Baş( 

[Müstenkifler] 
Hasan- Erdoğan 
İbrahim Us 

MALATYA 
Hilmi özbay 

[Reye iştirak etmiyenler] 
BİLECİK 

İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker (î.) 

BOLU 
Mithat Dayıoğlu 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
İbrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 
İhsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Yaşar Gütriüsel 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 

Ali Rıza Kılıçkale 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Mehmet Karasan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
ihsan Hamid Tiğrel 
Mehmet Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 

ELAZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı (I.) 
Mustafa Rahmi Sanalan 

ERZURUM 
Zeki Çavuşoğlu 
Şevki Erker 
Hasan Numanoğlu 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Salih Fuad Keçeci 

OAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
İsmail Hakkı Baykal 

îr 

SİNOB 
Haşim Tan 

Ekrem Ocaklı (1.) 
Sabri özcan San 

HAKKARİ 
Ubeydullah Seven 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibege 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Aleksandros Hacopulos 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Kö'ktürk 
Naci Kurt 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Nizamettin Âli Şav 
Hanri Soriano 
Hamdullah Suphi Tan-
rıover 
Zakar Tarve? 
Ahmet Topen 
Tahsin Yazıcı 
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İZMİR 1 

Nebil Sadi Altuğ 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Necdet Incekara 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Abidin Tekon 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Nâzım Batur 
Salim Esen 
Nazif i Şerif ^Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Osman Nuri Deniz 
Emin Develioğlu (î.) 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 

Kâzım Meriç I 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atade-
mir 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Ziyad Ebüzziya 
Reyhan Gökmenoğlu 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA | 
Ali Galip Bubik 
Ahmet Kavuncu 
Nihat Haluk Pepeyi 
ismail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
tsmet înönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 

MARAŞ 
| Abdullah Aytemiz 

[Münhal M 
Aydın 1 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
tstanbul 1 
Kayseri . 2 

Remzi öksüz 1 
Mazhar özsoy 

MARDİN 1 
Etem Aybar 
Abdülkadir( Kalav 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinci 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Sadettin Ertur 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

ORDU 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Ömer Güriş 
Hamdi Tekay 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Ahmet Kınık 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah İhsan Tolon 
İsmet Uslu 

SffitD 
Suat Bedük 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 

ebusluklar] 
1 Kırklareli 1 

Zonguldak 1 

""* 
. 8 

Muhit Tümerkan 
SİVAS 

Nuri Demirağ 
Şevki Ecevit 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 

TOKAD 
İhsan Baç (1.) 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Hasan Kangal 
l u s u f Ulusoy 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URPA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Aziz özbay 

UŞAK 
Hakkı Gedik 

YOZGAD 
İhsan Aktürel 
Ömer Lûtfi Erzurumlu 
oğlu 
Numan Kurban 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Sabih Duralı 
Hakkı Hilâlcı 

1 Cemal Kıpçak 
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Türk Havayolları Anonim Ortaklığı Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Murad Âli Ulgen 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Atıf Bgnderlioğlu 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Zafer Gökçer 
Seyfi Kurtbek 
Şeref Kâmil Mengü 
Talât Vasfi öz 
Âliye Temuçin 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Enve^ Karan 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Necati Celim 
Nail Geveci 
Oevat Ülkü 

Âza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak "etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

541 
• 284 

278 
2 
4 

249 
8 

[Kabul edenler] 
j BALIKESÎR 

Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mücteba Iştın 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sırrı Yırcalı 

BÎLECÎK 
Şevki Hasırcı 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Ekrem Yıldız 

BOLU 
Selâhattin Baysal 
Sabri Çonkar 
îhsan Gülez 
Ahmet Hatı 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Müfit Erkuyumcu 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 

Tahsin Uygur 
ÇORUH 

Mecit Bumin 
Yaşar Gümüşel 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Kemâl Terzioğlu 

DENÎZLÎ 
Ali Çobanoğlu 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Ragıp Karaosmanoğlu 
Halil Turgut 
Mehmet Hüsrev Ünal 

EDÎRNE 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Tevfik Şen ocak 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 

Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Abdülkadir Eryurt 
Cemil önder 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
ismail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZIANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih inal 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Abdullah Izmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
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İÇEL 
Yakup Çukuroğlu 
Hüseyia Fırat 
ibrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Mehmet Mutluğil 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Ali Fuad Cebesoy 
Seyfi Öogen 
Hadi Hüsman 
Lfıtfi "'ırdar 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık (xiz 
Necdet încekara 
Osman Kapani 
Halûk ökeren 
Mehmet Ali Sebük 
tlhan Sipahi oğlu 
Abidiu Tekön 
Behçet Uz 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batuf 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Muzaffer Âli Mühto 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Ömer Mart 

I : 79 21.5 
KIRKLARELİ 

M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Sefer Göksel 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Uriat 

KONYA 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Reyhan Gökmenoğlu 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü Özal 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Ali Galip Bubik 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
thsan Şerif özgen 
İsmail Hakkı Veral 

MANİSA 
Samet Ağa oğlu 
Yunus Muammer Ala
ka nt 
ÎTayri Büke 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Melih Koçer 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıh çı oğlu 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Kara küçük 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 
Reşit Kemal Timuroğluj 

.1955 C : l 
MUĞLA 

Turhan Akarca 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 

NİĞDE 
Ali ,Ulvi Arıkan 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üiıer 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri Işbakan 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Abdullah Eker 
Tevfik İleri 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Topaloğlu 
Mehmet Un a İdi 

SHRD 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Rifat Öçten 
Bahattin örnekol 
Ahmet, özel 
M. Nurettin Turgay 

Hüseyin Yüksel 
TEKİRDAĞ 

Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramh 

TOKAD 
Selâhattin Gülüt 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğhı 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Saim önhon 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Gören taş 
İTamit Kartal 
Kemal Yöriikoçrlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
İhsan Aktürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Numan Kurban 
Hâşim Tn+lın^în 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Necati Diken 
Hakkı Hilâlcı 
Nusret Kiri^in^ln 
Edibo 'Savar 
Avni Yurdabavrak 
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AFYON KARAHÎSAR 
Saip özer (I.) 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

' AĞRI 
Halis öztürk 

AMASYA 
Faruk Çöl 
İsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Dağıstan Binerbay 
Muzaffer Ergüder 
Abdullah Gedikoğlu 
Necmi İnanç 
Puad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman (I.) 
Asım Okur 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik (V.) 
Nihat îyriboz 
Etem Menderes (V.) 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Halil İmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 

[Reddedenler] 
MALATYA 

Hilmi özbay 
SÎNOB 

Haşim Tan 

[Müstenkifler] 
KARS 

Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 

Hasan Erdoğan 
İbrahim Us 

[Reye iştirak etmiyenler] 
Sıtkı Yırcah (V.) 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Talât Oran 
Yümnü üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker (1.) 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin inan (I.) 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
İbrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 
İhsan Karasioğlu 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Asım Emrem 

ÇORUH 
Hilmi Çeltikçioğlu 

Muzaffer önal 
ÇORUM 

Ali Rıza Kılıçkale 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Mustafa Gülcügil 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Mustafa Ekinci 
ihsan Hamit Tiğrel 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Hasan Maksudoğlu 
Sabahattin Parsoy 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı (I.) 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Zeki Çavuşoğlu 
Şevki Erker 
Hâraid Şevket ince 
Hasan Numanoğlu 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Salih Fuad Keçeci 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
İhsan Dal 

Süleyman Kuranel 
Cevdet San 

OÜMÜŞANE 
İsmail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı (t.) 

HAKKARİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 
Şemsettin Mursaloğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Faruk Nafiz Çamlıbel 

Aleksandros Hacopulos 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü (V.) 
Nadir Nadi 
Nizamettin Âli Sav 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Nuri Yamut (I.) 
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İZMİR 

Abdullah Aker 
Nebil Sadi Altuğ 
Gihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Arif Güngören 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Salim Esen 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın (Rs. V.) 
Osman Nuri Deniz 
Emin Develioğlu (t.) 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamza Osman Erkan 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoglu 
Hamdi Ragıp Atademir 

Hidayet Aydmer 
Mustafa Bağrıaçık 
Sıtkı Salim Burçak 
Muhittin Güzelkılınç 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Osman özbilen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Hikmet Bayıir 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 

Nâtık Poyrazoğlu 
MUŞ 

Gıyasettin Emre 
NİĞDE 

Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 
Cavit Ravurmacıoğlu 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Selâhattin Orhon 
Memi§ Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu, 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Nurullah İhsan Tolon 
İsmet Uslu 

BÜRD . 
Suat Bedük 
Baki Erden 

StNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 
Abdürrahman Doğruyol 
Memduh Turhan 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyifo 
Samim Yücedere 

TOKAD 
İhsan Baç (I.) 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Hasan Kengal 

TRABZON 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URPA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Hakkı Gedik 

YOZGAD 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Sabih Duralı 
Cemal Kıpçak 

Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
İstanbul 
Kayseri 

[Münhal Mebusluklar] 
Kırklareli 
Zonguldak 
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(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHISAR 
Hıza Çerçel 
Osman Talu 
Murad Âli Ulgen 

AĞRİ 
Kasım Küfrevi 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Zafer Gökçer 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Enver Karan 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 

Âza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak 'etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

541 
278 
278 

O 
O 

255 

[Kabul 
Mekki Said Esen 
Mücteba Iştın 
Halil İmre 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BÎLECÎK 
Şevki Hasırcı 

BİNGÖL 
Ekrem Yıldız 

BOLÜ 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
ihsan Gülea 

, BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Müfit Erkuyumçu 
Agâh Erozan 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

edenler] 
ÇORUH 

Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Bib'er-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Halil Turgrnt 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşınkılıç 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket ince 
Cemil önder 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
ismail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZIANTEB 
ihsan Daî 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Abdullah Izmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 
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ÎÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukuroğlu 
Hüseyin Fırat 
ibrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu , 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Ali Fuad Cebesoy 
Seyfi Gögen 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Nadir Nadi 
Mükerrem Sarol 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 

tZMlR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Behzat Bilgin , 
Muammer Çqfauşoğlu 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapanı 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
İlhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KARS 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Mehmet; Ilazer 
İbrahim Us 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 

t : 79 21.5 
Muzaffer Âli Mühto 
Nazif i Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
ibrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ziya Atığ 
Selâmi Dinçer 
Nüzhet Un at 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
thsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
Abdullah Kö'roğlu 
Hilmi özbay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğin 

.1955 C : 1 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA " 
Turhan .Akarca 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalînci 
Nuri özsan 
Akif Sarıoğlu 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Er tur 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabrı Işbakan 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgıl 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Abdullah Eker 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Enver Batumlu 

SttRD 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SINOB 
Haşim Tan 

SİVAS 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 

Kâzım öskay 
Rifat öçten 
Bahattin örnekol 
M. Nurettin-Turgay 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Fethi Mahramlı 

TOSAD 
Selâhattin Gülüt 
Osman Haeıbaloğlu 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Emrullah Nutku 
Pertev Sanaç 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ergin 
Saim Önhon 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
thsan Aktürel 
Talât Alpay 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 
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[Beye iştirak etmiyenler] 

AFYON KARAHISAR 
Arif D.emirer 
Sıtkı Koraltan 
Eemal Ozçoban 
Saip Özer (I.) 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Muzaffer Ergüder 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Necmi İnanç 
Şeref Kâmil Mengü 

ANTALYA 
Fatin Dalaman (I.) 
Attilâ Konuk 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nihat îyriboz 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 

BlLECÎK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 
Talât Oran 
Yümnü üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker (1.) 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin înan (I.) 

BOLU 
Mithat Dayıoğlu 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Sadettin Karacabey 
İbrahim öktem 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 
îhsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 

ÇORUM 
Ali Rıza Kılıçkale 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Mehmet Karasan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
İhsan Hamid Tiğrel 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı (I.) 
Mustafa Rahmi Sanalan 

ERZURUM 
Zeki Çavuşoğlu 
Hasan Numanoğlu 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Salih Fuad Keçeci 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 
Cevdet San 

GÜMUŞANE 
İsmail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaıdı (I.) 
Sabri özcan San 

HAKKARİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Aleksandros Hacopulos 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav 

Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Zakar Tarver 
Ahmet Topçu 
Nuri Yamut (I.) 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Nebil Sadi Altuğ 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Arif Güngören 
Rauf Onursal \ 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Salim Esen 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Osman Nuri Deniz 
Emin Develioğlu (I.) 
Servet Hacıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hidayet Aydıner 
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Tevfik Fikret Baran 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 

KÜTAHYA 
Ali Galip Bubik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Hikmet Bayur 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Melih Koçer 

MABAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

ORDU 
Mehmet Cemil Bengü 
Memiş Yazıcı 

BÎZB 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güria 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Sedat Ban 

Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah İhsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
İsmet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SttRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 

StNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğltt 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çiti! 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 
Abdurrahman Doğruyol 
Nurettin Ertürk 
Ahmet özel 
Memduh Turhan 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 
Samim Yücedere 

TOK AD 
İhsan Baç (1,) 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Ahmet Gürkan 

Hasan Kangal 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Sami Orberk 
İsmail Şener 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Feridun Ayalp 
Mehmet Ilatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur, 

VAN 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurumlu-
oğlu 
Numan Kurban 
Ali Ünlüsoy 

. ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Necati Diken 
Sabıh Duralı 
Hakkı Hilâlcı 

[Münhal Mebusluklar] 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
İstanbul 
Kayseri 

Kırklareli 
Zonguldak 
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Türkiye Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında 12 . VII . 1947 Tarihinde Ankara'da 
İmzalanan (Türldye'ye Yapılacak Yardım hakkında Anlaşma) nm Onanmasına dair 1 Eylül 1947 
Tarih ve 5123 Numaralı Kanunun İkinci Maddesine Bir Fıkra ile Ayrıca Geçici Bir Madde Ek

lenmesine dair Kanuna verilen reylerin neticesi 
, (Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Eıza Çerçel 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Benderlioğlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Âliye Temuçin 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran * 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Enver Karan 
Attilâ Konuk 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat îyriboz 
Etem Menderes 
A. Baki Ökdem 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mücteba Iştın 

Âza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak 'etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

541 
273 
273 

0 
0 

260 
8 

[Kabul edenler] 
Halil Imre 
Ahmet Kara gür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BÎLECÎK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü tiresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Goker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin inan 

BOLÜ 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Ahmet Hatı 

BURDUR 
Behçet Kayaâlp 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh Erozan 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nuıvddin Fuad Alp-
kartal 

Bedi En üstün 
Emin Kalafat 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Asım Emrem 

ÇORUH 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber
o n u 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu' 
Mustafa Ekinci 
ihsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 

Hüsnü Göktuğ 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Tevfik Şenocak 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Sabrı Erduman 
Hâmid Şevket İnce 
Hasan Numanoğlu 
Cemil önder 
Rıza Topeuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Salih Fuad Keçeci 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
ismail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZIANTEB 
ihsan Daî 
Samih inal 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Abdullah Izmen 
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Boğan Köyhıen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoglu 
Celâl Ramazanoğlu 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukuroğlu 
Hüseyin Fırat 
ibrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 
Aziz Koksal 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Ali Fuad Cebesoy 
Seyfi Gögen 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Halûk ökeren 
Mehmet Ali Sebük 
ti han Sipahioğlu 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KARS 
Sırrı Atalay 

Remzi Çakır 
İbrahim Us 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Muzaffer Âli Mühto 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
ibrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kunnel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Tevfik Fikret Baran 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebuzziya 
M. Rüştü Özal 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Ahmet Kavuncu 
ihsan Şerif özgen 

MANÎSA 
Samet Ağaoğlu 
Ilayri Büke 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Melih Koçer 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 

Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Halim Satana 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Hüseyin Avni Göktürk 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri Işbakan 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Rami Ozan Gümüsoğlu 
Ömer Güriş 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefeh 
Hamdi Tekay 

SEYHAN 
Sedat Barı 
Ahmet Top il oğlu 

SURD 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SİVAS 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Kâzım Oskay 
Bahattin örnekol 
M. Nurettin Turgay 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 

TOKAD 
Selâhattin Gülüt 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Sami Orfc«rk 
Pertev Sanaç 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okay-
gün 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ergin 
Saim Önhon 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
ihsan Aktürel 
Talât Alpay 
Hâşim Tatlıoğlu 
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ZONGULDAK 

Sebati Ataman 

AFYON KARAHÎSAR 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Saip Özer (I.) 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 
Mustafa Zeren# 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Muzaffer Ergüder 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi İnanç 
Seyfi Kurtbek 
Şeref Kâmil Engün 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman (î.) 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

BALIKESİR 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 

Suat Başol 
Cemal Kıpçak 

[Beye iştirak 
ihsan Gülez 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Hüseyin Çimen 

BURSA 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Sadettin Karacabey 
ibrahim öktem 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Safaeddin Karanakçı 
ihsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 

ÇANKIRI 
ibrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Yakup Gürsel 
Ali Rıza Kılıçkale 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Mustafa Gülcügil 
Mehmet Karasan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Ragıp Karaosmanoğlu 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 

etmiyenler] 
ERZİNCAN 

Hüsnü Çanakçı (1.) 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Zeki Çavuşoğlu 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 

OAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 

GÜMÜŞANE 
ismail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı (I.) 
Sabri özcan San 

HATAY 
Abdullah -Çilli 
Sekip inal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Şevket Sarıçalı 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Aleksandros Hacopulos 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Naci Kurt 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

Avni Yurdabayrak 

Zakar Tarver 
Ahmet Topçu 
Nuri Yamut (I.) 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Arif Güngören 
Necdet Incekara 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Salim Esen 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Osman Nuri Deniz 
Emin Develioğlu (I.) 
Servet Hacıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
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Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydıner 
Mustafa Bağrıaçık 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç. 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bıtfrik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
Nihat Haluk Pepeyi 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
îsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

t : n 21.5 
MANİSA 

Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdurrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Ablükadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Nâtık Poyrazoğlu 

NİĞDE 
Sadettin Ertur 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmaeıoğlu 
Hasan Hayati Ülkün 

ÖRDÜ 
Mehmet Cemil Bengü 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Ferid Tüzel 

. 1955 C : 1 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah İhsan Tolon 
İsmet Uslu 
Mehmet Unaldı 

SİİRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 
Abdurrahman Doğruyoi 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Ahmet özel 
Memduh Turhan 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Samim Yücedere 

TOKAD 
İhsan Baç (î.) 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Ahmet Gürkan 
Hasan Kangal 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
İsmail Şener 
Osman Turan 

URFA 
Feridun Ayalp 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

YOZGAD 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Numan Kurban 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Necati Diken 
Sabih Duralı 
Hakkı Hilâlcı 

[Münhal Mebusluklar] 
Aydın l Kırklareli 
Bursa I Zonguldak 
Diyarbakır 1 
İstanbul 1 
Kayseri 2 
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Suriye, Lübnan, İrak, Ürdün, Mısır, Iran, Afganistan, Libya, Pakistan, Kıbrıs, Türkiye Hükü
metleri için Orman siyaseti eğitimi temin eden bir merkezin teşkili suretiyle, Teknik yardım 
yapılması gayesiyle Birleşmiş Milletler Gıda ve Ziraat Teşkilâtı ile Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti arasında imzalanan 10 numaralı Ek Anlaşmanın Tasdiki hakkındaki Kanuna verilen rey

lerin neticesi ' 

Âza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Müstenkifler 
Reye iştirak 'etmiyenler 

Münhal mebusluklar 

541 
277 
277 

O 
O 

256 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ulgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis Öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Seyfi Kurtbek 
Şeref Kâmil Mengü 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 
liâzım Türegün 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 

Enver Karan 
Attilâ Konuk 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mücteba Iştın 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BÎLEClK 
tsmail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Ekrem Yıldız 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
thsan Gülez 
Ahmet Hatı 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 

[Kabul edenler] 
Behçet Kayaalp 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Kenarı Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Meeit Bumin 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENÎZLÎ 
Ali Çobanoğlu 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sanal an 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
tshak Avni Akdağ 
Rıtkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Hâmid Şevket ince 
Cemil Önder 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
ismail Sayın 
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Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
İhsan Daî 
Samih inal 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Ilamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Abdullah İzmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekeioglu 

GÜMÜŞANE 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbım 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

İÇEL 
Yakup Çukuroğlu 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSTANBUL 
Necr^j Ateş 
Ali Fuad Cebesoy 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Halûk ökeren 

Mehmet Ali Sebük 
İlhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

- KARS 
Hasan Erdoğan 
İbrahim Us 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Muzaffer Âli Mühto 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Selâmi Dinçer 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hamdi "Ragıp Atademir 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Ahmet Kavuncu 
İhsan Şerif özgen 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 

Ilayri Büke 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim. ökmen 

MARDİN 
Halim Satana 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Başer • 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin * 
Sabri Işbakan 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Abdullah Eker 
Ömer Güri§ 
Tevfik İleri . 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 

SEYHAN 
Enver Batumlu 
Ahmet Tonaloğlu 

SURD 
Baki Erden 

Mehmet Daim Süalp 
SİVAS 

Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Kâzım Oskay 
Bahattin örnekol 
M. Nurettin Turgay 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Fethi Mahramlı 

TOKA!) 
Selâhattin Gülüt 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sabri Dilek 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Pertev Sanaç 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 

ZONGULDAK 
s ebat i Ataman 

URFA 
Feridun Ergin 
Saim önhon 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
I Tam it Kartal 
Kemal YönikoŞlu 

YOZGAD 
thsan Aktürel 
Da.nyal Akbel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Numan Kurban 
PTâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 
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Suat Başol 
Necati Diken 

AFYON KARAHİSAR 
Kemal Ozçoban 
Saip özer (t.) 
Osman Tabı 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Muzaffer Ergüder 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi İnanç 
Âliye Temuçin 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Fatin Dalaman (î.) 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nihat lyriboz 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Halil Imre 

#Arif Kalıpsızoğlu 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Talât Oran 
Yümnü üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker (î.) 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin inan (î.) 

BOLU 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Raif Aybar 

I : 79 
Sabih Duralı 
Hakkı Hilâlcı 

21.5.1955 C : 1 

I Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlu 

[Beye iştirak etmiyenler] 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
İbrahim öktem 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 
İhsan Karasioğlu 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Hilmi Çeltikçioğlu 

ÇORUM 
Ali Rıza Kılıçkale 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Mustafa Gülcügil 
Mehmet Karasan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu (1.) 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
îhsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmet Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 

ELAZIĞ 
Hüsnü Göktug 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı (1.) 

ERZURUM 
Zeki Çavuşoğlu 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 

Hasan Numanoğlu 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Salih Fuad Keçeci 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
İsmail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı (I.) 
Sabri özcan San 

HAKKARİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Sekip înal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Naci Kurt 
Nadir Nadi 
Nizamettin Âli Sav 

Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Ahmet Topçu 
Nuri Yamut (î.) 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Arif Güngören 
Necdet Incekara 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer ^ 
Rıza Yalçın 
Ali Yenia:'fcs 

KASTAMONU 
Salim Esen 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
Emin Develioğlu (t.) 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
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Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 

KONYA 
Abdurrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hidayet Aydmer 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galip Bubik 
Ahmet îhsan Gürsoy 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
Nihat Haluk Pepeyi 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
îsmet inönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (V.) 
Hikmet Bayur 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Melih Koçer 
Muzaffer Kurbanoğlu 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdurrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet Öztürk 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sanoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Sadettin Ertur 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

ÖRDÜ 
Mehmet Cemil Bengü 
Selâhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 

[Münhal M 
Aydın , 1 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
İstanbul 1 
Kayseri 2 | 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ferid Tüzel 
Şükrü üluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah îhsan Tolon 
îsmet Uslu 
Mehmet Tin aldı 

SLtRD 
Suat Bedük 
Veysi Oran 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 
Abdurrahman Doğruyol 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 

ebusluhlar] 
Kırklareli 1 

, Zonguldak 1 
— 
8 

Ahmet Özel 
Memduh Turhan 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 
Samim Yücedere 

TOKAD 
îhsan Baç (î.) 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Ahmet Gürkan 
Hasan Kangal 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
Sami Orberk 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ayalp 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

YOZOAD 
Ömer Lûtfi Erzurumlu-
oğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 



I : 79 21.5 .1955 O : 1 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında mer'i 16 
Şubat 1952 tarihli Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarının 31 Ekim 1954 Tarihine Kadar Uzatılmasına 

dair Teati Edilen Mektupların Tasdiki hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHlSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Saip özer (İ.) 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Ham di Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Seyfi Kurtbek 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Attilâ Konuk 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 

Â, 
Rey 

sa adedi : 541 
verenler : 273 

Kabul edenler : 273 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak 'etmiyenler : 260 
Münhal mebusluklar : 8 

[Kabul edenler] 
| Mekki Said Esen 

Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 

1 Yahya Pelvan 
1 Sırrı Yırcah 

Sıtkı Yırcah 
BİLECİK 

Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Sabrı Çonkar 
îhsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 1 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 

Emin Kalafat 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
ibrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Asım Emrem 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Muzaffer önal 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzi oğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Güleügil 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Oemnl Köprülü 
Sabahattin Parsoy 

Kemal Yaşmkılıç 
ELÂZIĞ 

Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Tevfik Şenocak 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır »Dülger 
Sabri Erduman 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğîu 

GAZİANTEB 
İhsan Daî 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Hamdı Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin înanç 
Abdullah İzmen 
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Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan Sarn 
Halis Tokdemir 

9 Halit Zarbun 
HATAY 

A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukuroğlu 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan, 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Fuad Köprülü 
Hanri Soriano 
Füruzan Tekü 
Nazlı Tlaher 
Celâl Türkgeldî 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Tazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Muammer Çavuşoğhı 
Sadık Giz 
Necdet İneekara 
Osman Kapanı 
Mehmet Ali Sebük 
İlhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KARS 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Basrj Aktaş 

Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Muzaffer Âli Mühto 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atade-
mir 
Mustafa Bağrıaçık 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
M. Rüştü özal 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galip Bubik 
Ahmet Kavuncu 
İhsan Şerif özgen 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Mehmet Kartal 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
HayriBüJs» 

Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Melih Koçer 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdülkadir Kalav 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlo 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Nuri özsan 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Uner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri İşbakan 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğhı 
Mehmet Fahıi Mete 
Ahmet Morgu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 

Abdullah Keleşoğîu 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Enver Batumlu 
Ahmet Topaloğln 

SÜRD 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SÎNOB 
Şerafettin Ayhan 
Haşim Tan 

SÎVA3 
Bahattin örnekol 
M. Nurettin Turgay, 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Fethi Mahramlı 

TOKAD 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Şahin 
îusuf Ulusoy 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Muzaffer Harunoğlu 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Saim Önhon 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz , 

VAN 
Hamit Kartal 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
İhsan AktürtJ 
Talât Alpay 
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Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 

1 : 79 21.5-.1965 0 : 1 
Necati Diken 
Nusret Kirişcioğlu 

ZONGULDAK 
Suat Başol 

Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

[Reye iştirak etmiyenler] 
AFYON KARAHİSAR 
Kemal özçoban 
Osman Talu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoglu 
Atıf Benderlioğlu 
Muzaffer Ergüder 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi înanç 
geref Kâmil Mengü 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 
Aliye Temuçin 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman (I.) 
Enver Karan 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nihat îyriboz 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Halil îmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 

BÎLECIK 
îsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Sait Göker (t.) 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh E rozan 
İbrahim Öktem 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 
İhsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Kenan Çığman 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakçı oğlu 

DENİZLİ 
Mehmet Karasan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (î.) 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
îhsan Hamit Tiğrel 
Mehmet Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğju 

ELÂZIĞ 
Hüsnü Göktüğ 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı (î.) 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Zeki Çavuşoğlu 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket İnce 
Hasan Numanoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Salih Fuad Keçeci 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 
Cevdet San 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
îsmail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı (1.) 

HAKKARİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Sekip tnal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 

Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol (V.) 
Nizamettin Ali Sav 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Zakar Tarver 
Ahmet Topçu 
Nuri Yamut (I.) 

İZMİR 
Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Arif Güngören 
Rauf Onursal 
Halûk Ökeren 
Nuriye Pınar 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Turgut Göle 
Mehmet Hazcr 
İbrahim Ua 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Salim Esen 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Osman Nuri Deniz 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
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Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 

KONYA 
Abdurrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hidayet Aydmer 
Tevfik Fikret Baran 
Ziyad Ebüzziya 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Halil özyörtik 

KÜTAHYA 
Ahmet îhsan Gürsoy 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Oeakeıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi Özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

î : 79 21.5 
MANİSA 

Samet Ağaoğlu (V.) 
Hikmet Bayur 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Cevdet öztürk 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandaünci 
Nâtık Poyra zoğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hasan nayat i Ülkün 

ORDU 
Mehmet Cemil Bengü 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
İzzet Akçal 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Tevfik îleri 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 

[Münhal M 
Aydın 1 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
istanbul 1 
Kayseri 2 

.1955 Ö : 1 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah ihsan Tolon 
ismet Uslu 
Mehmet Unaldı 

SURD 
Suat Bedük 
Baki Erden 

SİNOB 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Se/toğlu 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damab 
Nuri Demirağ 

Abdurrahman Doğruyol 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
Ahmet özel 
Memduh Turhan 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 
Samim Yücedere 

TOKAD 
ihsan Baç (I.) 
Hulusi Bozbeyoğhı 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 

ebusluklar] 
Kırklareli 1 
Zonguldak 1 

— 
S 

Hasan Kangal 
Ömer Sunar 

TRABZON 
Hali t Ağanoğlu 
Mahmut Gol oğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
ismail Şener 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Feridan Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Ali Ünlü soy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Hüseyin Balık 
Sabih Duralı 
Hakkı Hilâlcı 
Cemal Kıpçak 



İ : 79 2İ.S.19Ö5 Ö : 1 
10 Ooak 1954 tarihinde Türkiye ile Fransa Arasında imzalanan «Sınai ve iktisadi Teçhizat Sipa

rişleri hakkındaki Anlaşma» nın Tasdikine dair Kanuna verilen reylerin neticesi 
, (Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza adedi : 541 
Eey verenler : 274 

Kabul edenler : 274 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Beye iştirak tetmiyenler : 259 
Münhal mebusluklar : 8 

AFYON KARAHİSAR 
Bıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ulgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
İsmet Olgao, 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlü 
Atıf Benderlioğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi İnanç 
Seyfi Kurtbek 
Şeref Kâmil Mengü 
Talât Vasfi öz 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Enver Karan 

[Kabul 
Attilâ Konuk 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Eteni Menderes 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırn Yircalı 
Sıtkı Yircalı 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Ekrem Yıldız 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Sabri Çonkar 
İhsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 
Mehmet özbey 

edenler] 
BURSA 

Sabahattin Çıraçıoğlu 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
ismail Hadımlıoğlu 

Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Tevfik Şenocak 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Abdülkadir Eryurt 
Cemil önder 
Rıza Topeuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
ismail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytino&lu 

GAZİANTEB 
ihsan Dai 
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Samih İnal 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Abdullah Izmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukuroğlu 
Hüseyin Fırat 
ibrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Ali Fuad Cebesoy 
Seyfi Gögen 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Mükerrem Sarol 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlater 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadik Gi2 
Necdet Incekara 

t : >79 2 1 . 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Mehmet Al^ Sebük 
İlhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Muzaffer Âli Mühto 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İbrahim Kirazoğlu 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Selâmi Dinçer 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Reyhan Gökmenoğlu 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
M. Rüştü özal 

KÜTAHYA 
Ali Galip Bubik 
Ahmet îhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 

5.1955 0 : 1 
İhsan Şerif özgen 
ismail Hakkı Veral 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri İşbakan 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 

Şükrü riuçay 
SEYHAN 

Mustafa Akçalı 
Enver Batumlu 
Nurullah ihsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 

SURD 
Veysi Oran 

SINOB 
Şerafettin Ayhan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Bahattin örnekol 
M. Nurettin Turgay 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Fethi Mahramlı 

TOKAD 
Ahmet Gürkan 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Muzaffer Haronoğlu 
Emrullah Nutku 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 

VAN 
Hamit Kartal 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Necati Diken 
Nusret Kirişcioğto 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabaytak 
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î : 79 21.5.1956 C : l 
[Beye iştirak etmiyenler] 

AFYON KARAHİSAR 
Kemal özçoban 
Saip Özer (1.) 
Osman Talu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Muzaffer Ergüder 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nihat tyriboz 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Mekki Said Esen 
Mücteba Iştın 
Halil İmre 
Ahmet Karagür 

BÎLECÎK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker (I.) 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin înan (î.) 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Hüseyin Çimen 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 

İbrahim öktem 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
İbrahim Aydın 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Ali Rıza Kılıçkale 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Mehmet Karasan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
İhsan Hamid Tiğrel 
Mehmet Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı (î.) 
Sadık Perinçek 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Zeki1 Çavuşoğlu 
Şevki Erker 
Hâmid Şevket İnce 
Hasan Numanoğlu 

ESKİŞEHİR 
Salih Fuad Keçeci 

OAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenanı 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 

GÜMÜŞANE 
İsmail lla^kı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özcan San 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum-
hur) 
Nazim Bezmen 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Aleksandros Hacopulos 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Naci Kurt 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Ahmet Topçu 
Nuri Yamut (î.) 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
ftebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Arif Güngören 
Halûk Ökeren 
Ekrem Hayri Ustûndağ 
(t) 

KARS 
Sırn Atalay 
Turgut Göle 
Mehmet llazer 
İbrahim Us 
Rıza Yaiçm 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Salim Esen 
Nazifî Şerif Nabel 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Osman Nuri Deniz (1) 
Emin Develıoğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ • 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
Seter Göksel 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hidayet Aydmer 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Abdi Çilingir 
Muhittin Güzelkılınç 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
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t : 79 21.5.1955 C : 1 
Osman özbilen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Hikmet Bayur 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Melih Koçer 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdurrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Cevdet öztürk 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sanoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

ORDU 
Mehmet Cemil Bengü 
Selâhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

BİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
îsmet Uslu 
Mehmet Unaldı 

SÜRD 
Suat Bedük 

Aydın 1 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
İstanbul 1 
Kayseri 2 

Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ (î.) 
Abdurrahman Doğruyol 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 

! Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
Ahmet özel 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
îsmail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 

.Samim Yücedere 
TOKAD 

ihsan Baç (t.) 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Crülüt 
Osman Hacıbalağlu 
nasan Kangal 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Ealit Ağanoğlu 
Mahmut Goloğlu 

Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
ismail Şener 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Saim Önhon 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
ihsan Aktürel 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurumlu-
oğlu (I) 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebatı Ataman 
Hüseyin Balık 
Sabih Duralı 
Hakkı Hilâlcı 
Cemal Kıpçak 

[Münhal Mebusluklar] 
1 
1 

Kıkrlareli 
Zonguldak 



t : 79 21.5.1955 C : l 
Şikago'da 7 Aralık 1944 tarihinde İmzalanmış olan Milletlerarası Sivil Havacılık Konvansiyo
nunda İcrası Mukarrer Tadilata ait İki Protokolün Tasdikine dair Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza adedi ; 541 

Rey verenler : 282 
Kabul edenler : 279 

Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 3 

Reye iştirak 'etmiyenler : 251 
Münhal mebusluklar : 8 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHISAR 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Mürad Âli Ülgen 

AĞRI 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Enver Karan 
Attilâ Konuk 
Asım Gkur 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Neeatî Celim 
Namık Gelik 
Nail Gereci 

Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vaçid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Mücteba Iştın 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Ekrem Yıldız 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Sabri Çonkar 
ihsan Gülez, 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Agâh Erozan 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağrs 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Kenan Çığman 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Al^Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioglu 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Ali Rıza Karaca 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Ragıp Karaosmanoğlu 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşınküıç 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Hâmid Şevket ince 
Cemil önder 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
ismail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZIANTEB 
Ekrem Cenani 
Ihtan Daî 
Samih inal 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Abdullah Izmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 
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OÜMÜŞANB 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukuroğln 
İbrahim Gürgen 
Refik Koral tan 
Hidayet Sinanoğltı 
Mehmet Mutlugil 

İSTANBUL 
Ali Fuad Cebesoy 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopuloı 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Halûk Ökeren 
Mehmet Ali Sebllk 
tlhan Sipahioğlu 
Behçet Uz 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Basri Akta? 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Muzaffer Kusakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabeî 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 

t î 79 21 
Osman Nuri Deniz 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. AliiCeylân 
Fikret Filiz ; 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Ntizhet Akın 
Selâmi Dinçer 
Sefer Göksel 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Abdürrahm an Fahri 
Ağaoğlu 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Muammer Obuz 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Ahmet Kavuneu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
thsan Şerif özgen 
tsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Tsmet İnönü 
Kâmil Kırıkoğlu 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 

5.1955 0 : 1 
Nedim ökmen 
Mazhar Özsoy 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 
Halim Satana 
Reşit Kemal ÎTimuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 

NİĞDE 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 

ORDU 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri İşbakan 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Tevfik Heri 
Abdullah Keleşoflu 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Sedat Ban 
Enver Batumlu 
İsmet Uslu 

SÜRD 
Veysi Oran 
Mehmet Daim SÜalp 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Abdurrahman Dogruyol 
Şevki Ecevit 

Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Bahattin örnekol 
Ahmet özel 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 

TOKAD 
Selâhattin Gülüt 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Ralit Ağanoğlu 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
layeıoğlu 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 
Mustnfa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNOBLt 
Bahri Turgut Okaygüu 
Fethi Ülkü 

URPA 
Hasan Oral 
Saim önhon 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
İhsan Aktürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 

663 —-



ZONGULDAK 
Sebati Ataman 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Kemal özçoban 
Saip özer (î.) 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Mustafa Zer en 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Dağıstan Rinerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Muzaffer Erjrüder 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Oedikoğlu 
Zafer fîökçer 
Necmi înanç 
Ş*ref Kâmil Mengü 
Aliye Temuçin 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Ahmet Tekel ioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nihat îyriboz 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Halil Tmre 
Arif Kahpsızoğlu 
M. TTalûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 

BtLECÎK 
îsmail Selçuk Çakıroğlu 
Yümnü üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker (I.) 

I : 79 21 vö 
Suat Başol 
Necati Diken 

, 1955 0 : 1 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlu 

[Müstenkifler] 
KARS 

Mehmet llazer 
SÎNOB 

Şerafettin Ayhan 
Ilaşim Tan 

[Beye iştirak etmiyenler] 
BİTLİS 

Nusrettin Barut 
Selâhattin İnan (1.) 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Selim Raffip Emeç 
Muhlis Erden er 
Müfit Erkuyumcn 
Sadettin Karacabey 
tbrahim öktem 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 
îhsan KarasioSlu 

ÇANKIRI 
îbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Asım Em rem 

ÇORUH 
Yaşar Gümüşel 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakeıoğlu 

DENtZLt 
Baha Akşit 
Mustafa Gülcügil 
îsmail ITajdımlıoğlu 
Mehmet Karasan 
Osman Onsran 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Mustafa Ekinci 
İhsan Hamit Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmet Ilüsrev Ünal 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 

ELAZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı (î.) 

ERZURUM 
İshak Avni Akdağ 
Zeki Çavuşoğlu 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hasan Nümanoğlu 
Rıza Topeuoglu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Salih Fnad Keçeci 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Süleyman Kuranel 
AH Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GÜMÜŞ ANE 
Zeki Başağa 
İsmail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı (1.) 
Halit Zarbım 

HAKKARİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

» 

Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
A. Mithat Kuseyrioğltı 
Şemsettin Mursaloğlü 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan
rı över 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Nuri Yamut (t.) 
Tahsin Yazıcı 

IZMIR 
Nebil Sadi Altuğ 
Cihad Baban 
Sadık Gia 
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Arif Güngören 
Necdet încekara 
Nuriye Pmar 
Abidin Tekön 
Ekrem Ilayri Üstündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Turgut Göle 
İbrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Salim Esen 
Muzaffer Âli Mühto 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Servet Hacıpaşacğlu 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Ham di Başak 
Hamza Osman Erkan 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydıner 
Mustafa Bağrı açık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 

Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galip Bubik 
Ahmet îhsan Gürsoy 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Melih Koçer 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhcıoğlu 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Remzi öksüz 

MARDİN 
E tem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Cevdet öztürk 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sanoğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Ayni Göktürk 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Uner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Memiş, Yazıcı 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah îhsan Tolon 
Ahmet Topaloğhı 
Mehmet Ün a İdi 

SIİRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 

SİNOB 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyü* 
Ferid Alpiskender 
Samim Yücedere 

TOKAD 
İhsan Baç (J.) 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Hasan Kangal 
Ömer Sunar 

TRABZON 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URPA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Celâl öncel 
Aziz Özbay 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Hakkı Gedik 

VAN 
Hilmi Durmaz 

YOZGAD 
Ömer Lûtfi Erzurumlu-
oğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Sabih Duralı 
Hakkı Hilâlcı 

[Münhal MebusluMar] 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
İstanbul 
Kayseri 

Kırklareli 
Zonguldak 
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Devre : X 
içtima : 1 S. SAYISI : 239 s ek 

Suriye, Lübnan, Irak, Ürdün, Mısır, İran, Afganistan, Libya Pa
kistan, Kıbrıs, Türkiye hükümetleri için orman siyaseti eğitimi 
temin eden bir merkezin teşkili suretiyle, teknik yardım yapılması 
gayesiyle Birleşmiş Milletler Gıda ve Ziraat Teşkilâtı ile Türkiye 
Hükümeti arasında imzalanan 10 numaralı Ek Anlaşmanın onanması 

hakkında kanun lâyihası ve Ziraat Encümeni mazbatası (1 /105) 

Ziraat Encümeni mazbatası 

T. B. 31. M. 
Ziraat Encümeni 
Esas No : 1/105 
Karar No : 36 

17 . 7 . 1955 

Yüksek Reisliğe 

13 . IV . 1955 tarihinde Umumi Heyetteki 
müzakeresi sırasında Seyhan Mebusu Sinan Te-
kelioğlu'nun vâki sual ve itirazı üzerine bir kere 
daha tetkik olunarak gerekli cevabın verilebilme-
sini teminen encümenimize iadesi Encümen Rei
si S udi Mıhçıoğlu tarafından talep olunan (Su
riye, Lübnan, Irak, Ürdün, Mısır, Iran, Afganis
tan, Libya, Pakistan, Kıbrıs, Türkiye Hükümet
leri için orman siyaseti eğitimi temin eden bir 
merkezin teşkili suretiyle, teknik yardım yapılma
sı gayesiyle Birleşmiş Milletler Gıda ve Ziraat 
Teşkilâtı ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında imzalanan 10 numaralı Ek Anlaşmanın 
tasdiki hakkında kanun lâyihası) encümenimizin 
2 . V . 1955 tarihli toplantısında tetkik ve tekri-
ren müzakere edildi. 

Hükümet teklifinin başlığı ile birinci madde
sinin gerek Hariciye Encümeninde ve gerek en
cümenimizde olduğu gibi kabul edildiği Ek An
laşmanın başlığının da Hükümet teklifi başlığının 
aynı olduğu anlaşıldı. 

Ancak Anlaşmanın maksat ve gayesini ifade 
eden başlangıcın dördüncü satırından itibaren (Su
riye, Lübnan, Irak, Ürdün, Mısır, îran, Afganistan, 
Libya, Pakistan, Kıbrıs ve Türkiye'nin istifade
si için) cümlesinin yazıldığı bu Anlaşmanın adı 
geçen memleketlere yardım temini hususuna mü
tedair olduğu anlaşılmakla kanun lâyihasının bu 
mânada tedvini daha uygun mütalâa edilerek lâ

yiha başlığının ikinci satırındaki «Türkiye» ke
limesi yerine «Türkiye'nin» ve bundan sonra 
gelen «Hükümetleri» kelimesinin çıkarılarak 
yerine «istifadeleri» kelimesinin konulması, bi
rinci maddede dahi «Türkiye» yerine «Türki
ye'nin» ve «Hükümetleri» yerine «istifadeleri» 
kelimelerinin ikamesi suretiyle tashihat yapıl
mış, ikinci ve üçüncü maddeleri aynen kabul 
edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Ziraat Encümeni 
Reisi ve M. M. Y. 

Manisa 
S. Mıhçıoğlu 

Ankara 
D. Binerbay 

Burdur 
H. Çimen 
Gazianteb 
S. Ünlü 

imzada bulunamadı 
içel 

Y. Çukuroğlu 
Kırklareli 

F . Filiz 
imzada bulunamadı 

Kâtip 
izmir 

M. Balaban 
imzada bulunamadı 

Bilecik 
/. S. Çaktroğlu 

Bolu 
M. Bayıoğlu 

Giresun 
A. N. Buyduk 

içel 
H. Sinanoğlu 

Kırşehir 
O. Alişiroğlu 

( S. Sayısı : 239 a ek ) 



Kocaeli 
C. Tüzün 

T. Akarca 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Suriye, Lübnan, Irak, Ürdün, Mısır, tran, Afga
nistan, Libya, Pakistan, Kıbrıs, Türkiye hükü
metleri için Orman Siyaseti Eğitimi temin eden 
bir merkezin teşkili suretiyle, teknik yardım ya
pılması gayesiyle Birleşmiş Milletler Gıda ve Zi
raat Teşkilâtı ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında imzalanan 10 numaralı Ek Anlaşmanın 

tasdiki hakkında kanun lâyihsı 

MADDE 1. — Suriye, Lübnan, Irak, Ürdün, 
Mısır, İran, Afganistan, Libya, Pakistan, Kıbrıs, 
Türkiye hükümetleri için Orman Siyaseti Eğiti
mi temin eden bir merkezin teşkili suretiyle, tek
nik yardım yapılması gayesiyle Birleşmiş Mil
letler Gıda ve Ziraat Teşkilâtı ile Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti arasında 5 Temmuz 1954 ta
rihinde imzalanan 10 numaralı Ek Anlaşma tas
dik edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Maraş 
A, Kadoğlu 

Ordu 
B. Bay kal 

Samsun 
A. Ekor 

İmzada bulunmadı 
Uşak 

//, Yılmaz 

Samsun 
H, Tekay 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
M. Sarol 

Adliye Vekili 
O. §. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

K. Zeytinoğlu 

Sıh. ve İç. Mua. Vekili 
Dr. B. Uz 
Ziraat Vekili 

A7, ökmen 
Çalışma Vekili 

H, Erkmen 

Devlet Vekili 
Başvekil Yardımcısı 

F. R. Zorlu 
Devlet Vekili 
O. Kapanı 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Ik. ve Ticaret Vekili ve 
İşletmeler Vekili V. 

S. Yırcalı 
Güm. ve Inh. Vekili 

E. Kalafat 
Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

İşletmeler Vekili 

ZİRAAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Suriye, Lübnan, Irak, Ürdün, Mısır, Iran, Afga
nistan, Libya, Pakistan, Kıbrıs ve Türkiye'nin 
istifadesi için orman siyaseti eğitimi temin eden 
bir merkezin teşkili suretiyle, teknik yardım ya
pılması gayesiyle Birleşmiş Milletler Gıda ve Zi
raat Teşkilâtı ile Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti arasında imzalanan 10 numaralı Ek- Anlaşma

nın tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Suriye, Lübnan, Irak, Ürdün, 
Mısır, İran, Afganistan, Libya, Pakistan, Kıbrıs 
ve Türkiye'nin istifadeleri için orman siyaseti 
eğitimi temin eden bir merkezin teşkili sure
tiyle, teknik yardım yapılması gayesiyle Birleş
miş Milletler Gıda ve Ziraat Teşkilâtı ile Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında 5 Temmuz 1954 
tarihinde imzalanan 10 numaralı Ek Anlaşma 
tasdik edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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SURİYE, LÜBNAN, IRAK, ÜRDÜN, MISIR, İRAN, AFGANİSTAN, LİBYA, PAKİSTAN, KIB
RIS VE TÜRKİYE'NİN İSTİFADELERİ İÇİN ORMAN SİYASETİ EĞİTİMİ TEMİN EDEN BİR 
MERKEZİN TEŞKİLİ SURETİYLE, TEKNİK YARDIM YAPILMASI GAYESİYLE BİRLEŞMİŞ 
MİLLETLER GIDA VE ZİRAAT TEŞKİLÂTI İLE TÜRKİYE HÜKÜMETİ ARASINDA İM

ZALANAN 10 NUMARALI EK ANLAŞMA 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Ziraat Teşkilâtı (bundan böyle Teşkilât denecektir.) ve Türkiye 
Hükümeti, (bundan böyle Hükümet denecektir.) Teşkilâtın kullanacağı fona tâbi olarak, 16 Kasım 
1949 da Birleşmiş Milletler Genel Asamblesi tarafından inkişaf edememiş memleketlerin iktisa
di gelişmesi için, 304 (IV) No : lu Şümullü Teknik Yardım programı kararma göre Suriye, Lüb
nan, Ira, Ürdün, Mısır, İran, Afganistan, Libya, Pakistan, Kıbrıs ve Türkiye'nin (bundan böyle iş
tirak eden memleketler, denecektir.) istifadesi için, Hükümetten Teşkilâta yapılan talep mucibince 
ormancılık sahasında teknik yardım babında iştirak eden memleketlerin orman siyasetinin ıslahı 
ve teknik elemanların eğitimi için İstanbul'da (Türkiye) bir orman siyaseti eğitim merkezi kuru
larak faaliyete geçmesini arzu etmektedirler. 

Bundan dolayı, Teşkilât ve Hükümet karşılıklı mesuliyetlerinin dostane bir iş birliği içinde ifa edi
leceğini ve bu mesuliyetlerin gerektirdiği etraflı işlerin karşılıklı bir anlaşma esasmca görüleceği
ni beyan ederek aşağıda imzaları bulunan salahiyetli delegeleri vasıtasiyle bu Anlaşmayı yapmışlar
dır. 

Madde — I. 

Temin edilecek Teknik Yardım 

1. Merkezi, Teşkilât tarafından, Hükümetin yardımı ve iş birliğiyle 1 Eylül 1954 te veya civa
rında başlamak üzere (3) haftayı geçmiyecek bir müddet idare edilecektir. 

2. Merkez, istanbul, Türkiye'de kurulacak ve iştirak eden memleketlerden yirmi altı (26) yi aş-
mıyacak iştirak edici (bundan böyle «iştirak eden» denecektir.) için, eğitim kursu vazifesini görecek
tir. Merkezin resmî Hükümet lisanları İngilizce ve Fransızca olacaktır. 

3. (a) Hükümet aşağıda (b) (i) paragrafında bahsi geçen müdür ile Merkez için bir teşki-
lâtlandırıcı komite tâyin edecek ve bu müdür Merkez programlarına dâhil olan mahallî vasıtalar 
ve seyahatleri tertiple mesul olacaktır. 

(b) Aşağıdaki memurlar temin edilecektir; (bundan böyle «Memur» denecektir) 
(i) Maaşını normal olarak Hükümetten alacak olan müdür (bundan böyle «Müdür» denecek

tir) Merkizin bulunduğu müddetçe Teşkilâta müşavir olarak tâyin edilecektir. 
Müdür yukarda (a) paragrafında bahsedilen Teşkilâtlandırıcı komite ile teşriki mesai ederek, 

Mçrkez programına dâhil mahallî vasıtaların işbirliği, seyahatlerin ve projelerin tertiplenmesi ve 
paragraf 4 (a), (i) e göre Teşkilât tarafından temin edilen müdür muavini ile Teşkilâttan ve bah
si geçen programın devam ettirilmesinden mesul olacaktır. 

(ii) Teşkilât tarafından temin edilecek olan ve aşağıda 4 (a) (ii) paragrafında bahsedilenlere 
ilâveten, Teşkilât ve Hükümet arasında karşılıklı bir anlaşma ile öğretici ve tedrisatçılar temin 
edecektir. 

(iii) Mahallî sekreter, mütercim, tercüman ve Teşkilâtın Hükümetle istişaresinden sonra Mer
kez için lüzumu tesbit edilen yardım ve hizmet temin edilecektir. 

4. Teşkilât; 
(a) Aşağıdaki memurları temin edecektir; (bundan böyle «personel» denecektir) 
(i) Teşkilâtın müdürü ile müştereken mesul olacak ve Merkez programını devam ettirecek 

bir (1) Müdür Muavini (bundan böyle «Müdür Muavini» denecektir) 
(ii) Her biri ormancılıkla yakından ilgili sahalarda milletlerarası şöhret sahibi olan (5) ten 

fazla olmamak üzere müşavir ve öğretici. 
(iii) Bir sekreter mütercim. ' v t . . 
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(b) Yukarda paragraf 2 de belirtilen tahditler dâhilinde iştirak eden memleketlere hepsi Mer

keze olmak üzere (2) iştirak edici yollanması için davetiye gönderilmesi, Hükümet istisna olarak 
(6) iştirak edici yollayabilir. Teşkilât, Merkezdeki boşluklara göre iştirak eden memleketler hü
kümetine daha başka iştirak ediciler yollanması için davetiye gönderebilir. 

İştirak ediciler, iştirak edici memleketler tarafından teklif edilen ve Teşkilât tarafından kabul 
edilen şahıslar olacaktır. 

(c) Merkez faaliyete başlamadan evvel, Hükümetle iş birliği yapılarak, tecrübe ormanlarına, 
Araştırma İstasyonuna ve Türkiye'nin karakteristik orman sahalarında yapılacak arazi gezilerini 
ihtiva eden teferruatlı bir Merkez Programı hazırlıyacaktır. 

(d) Merkezin hitamında, Merkezin çalışmaları ve neticeleri hakkında bir rapor neşrini ter-
tipliyecektir. 

Madde — II. 

İrtibat 

Hükümet, Ziraat Vekâleti, Orman Umum Müdürlüğünü Teşkilâtın bu anlaşma gereğince yapıla
cak teknik işleriyle uğraşacağı koordinasyon ajanı olarak tâyin eder. 

Madde — II I . 

Tafsilâtlı idari ve malı vecibeler 

1., inkişaf etmemiş memleketlerden iştirak edenlere taallûk eden Teşkilât vecibeleri şöyle ola
caktır : 

(a) Teşkilât her personelin Merkeze gidiş ve Merkezden dönüş seyahatinde husule gelecek 
masraf ve sigortasını (maişet ödeneği dâhil) ve maaşını verecektir. Merkeze tâyin edilip orada 
bulunduğu müddetçe de maaş, sigorta masrafı ve maişet ödeneğini mahallî rayiçle Teşkilâtın 
Teknik Yardım İdare Meclisinin uygun gördüğü şekilde vermeye devam edecektir. Teşkilât doğ
rudan doğruya İstanbul'da oturan personelin her birine Müdür Muavini tarafından tâyin edildiği 
gibi, yalnız maaş ve sigorta masrafını ödiyecektir. Şu halde bu personelin daha evveli bahis edi
len maişet ödeneği Merkez programının bir parçası olan seyahatlerle meşgul oldukları zaman 
verileceği anlaşılmaktadır. 

•(b) Merkezin idaresi için, personelin Türkiye haricine seyahat etmesi lâzımgeldiği zaman, Teş
kilât bu resmî seyahat iznini ve masrafını verecektir. 

(c) Teşkilât, Müdüre, Merkeze tâyin edildiği müddet zarfında hizmeti mukabilini (Konorari-
um) mahallî rayiçle bahsi geçen hizmet mukabili miktarında Hükümetle mutabık kalarak ödiye
cektir. 

(d) Teşkilât, Türkiye içinde imal edilmiyen ve Teşkilâtın fikrince Merkezin iyi çalışması için 
lüzumlu görülen malzeme ve tedariklerini (dolayısiyle tiplerini) tâyin ederek, Teknik Yardım 
İdare Kurulu kaidelerine göre üç yüz U. S. doları mukabilinde (300) ü aşmamak üzere ödiyecektir. 

(e) Teşkillât, bu Anlaşma mucibince temin edilecek malzeme ve levazımın Türkiye haricin
de nakliyat masrafını ödiyecektir. Bu şekilde temin edilen malzeme Teşkilât tarafından konu
lacak kaideye şartlarla devredilmedikçe Teşkilâtın malı olarak kalacaktır. 

(f) Teşkilât, Merkezdeki Eğitim Kursu hitama erince, iştirak edenlerin, Merkezden normal dö
nüş masrafını Teşkilât tarafından tasvibedilen yol ile memleketlerinden ayrılma yerlerine kadar 
ödiyecektir. Merkeze iştirak ediciler, tâyin edilen Hükümetler, iştirak edeceklerin kendi memleket
lerinde Merkeze kadar olan bütün masraflarını ödiyecektir. 

(g) Teşkilât, iştirak edenlerin maişet ödeneğini (nakden veya kısmen, nakden ve kısmen aynen 
olmak üzere) Merkeze geldikleri günden, ayrılacakları güne kadar ve yine iştirak edenlerin Merkezde 
resmen kalma müddetinin Teşkilât tarafından tâyinine tâbi olarak, Merkezin Türkiye 'de bulunduğu 
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müddet içinde Teknik Yardım İdare Heyeti tarafından tesbit edilen nispeti aşmamak suretiyle 
öder. 

Doğrudan doğruya İstanbul Türkiye'de yerleşen iştirak edicilere daha evvel bahsi geçen maişet 
ödeneği Merkez programının bir parçası olan seyahatlere katıldıkları zaman ödenir. 

(h) Teşkilât, iştirak edicilere lâzım olan dokümanları (kitap dâhil) tesbit edip, masraflarını 
ödiyecek ve bu dokümanların Merkezde Eğitim Kursunu bitirenlere mal edilme iznini verecektir. 

(1) Teşkilât, Merkeze tâyin edilen iştirak edicilerin ölüm, kaza, hastalık gibi her hangi bir anda 
meydana çıkan masraflarından mesul değildir kursa iştirak edicileri tâyin eden Hükümetlerin bahsi 
geçen masraftan mesul olacakları anlaşılmaktadır. 

(J) Teşkilât, Müdür Muavini tarafından Merkezdeki Eğitim Kursuna uygun olmadığı bildirilen 
iştirak edicilerin, Merkezdeki Eğitimini bıraktırıp memleketine döndürme hakkı vardır. 

(k) Teşkilât, Hükümet tarafından . temin edilecek nakliyat için hiçbir taahhüde girmez. 
2. Hükümetin taahhütleri şöyle olacaktır: 
(a) Hükümet bütün memurun Merkeze gidiş ve geliş masrafını ödiyecek ve Merkezde kaldıkları 

müddet için de masrafları ödemeye devam eder. 
(b) Hükümet, iştirak ediciler, personel ve memurlar için Merkez programının bir parçası olan 

seyahatler ve buralarda lâzım olan demonstpasyonlar için masrafları ödiyecektir. 
(c) Hükümet, Türkiye içinde merkezle ilgili resmî telefon, telgraf, posta ve diğer muhabe 

rat masraflarını ödeyecektir. 
(d) Hükümet, bu anlaşma mucibince temin edilen bütün teçhizatın Türkiye içinde nakil 

masraflarını ödeyecektir. 
(e) Merkezle alâkalı olan dokümanların mahalli dublikasyon masraflarını hükümetin temin 

edemiyeceği veya Ödeyemiyeceği müdür muavini tarafından tesbit edilerek bu masraf teşkilât ta
rafından ödenmezse, bu masraflar hükümet tarafından temin edilir veya ödenir. 

(f) Hükümet, personelin merkezde bulunduğu müddet zarfında icabeden tıbbi ihtiyaçlarının 
masrafını temin edecek veya ödeyecektir. 

Ancak bu ihtiyaçların, hükümetin yüksek dereceli memurlarına raci olan şekilde karşılanacağ" 
anlaşılmaktadır. 

(g) Hükümet, teşkilâtın hükümetle yaptığı istişareden sonra tâyin edilen bütün toplantı, 
konferans, büro ve laboratuar yeri ve malzemesini, yukarıda paragraf 1 (d) de belirtilenler hari< 
temin eder. 

(h) Hükümet, madde IV de temas edilen imtiyaz, ve muafiyetlerin içine almadığı vergi ve sat 
resim veya haciz masraflarını öder. 

(i) Hükümet, merkezin başlamasından önce merkezin iyi ve uygun bir şekilde çalışabilme* 
için idari ve malî tedbirleri alır. Hattâ müdüre merkezin çalışması için lâzım olan gayrimelhu 
masrafların karşılanması için bir ufak sermaye temin eder. 

Madde — IV. 

Vasıtalar, İmtiyaz ve Mmfiy etler 

1. Hükümet, Teşkilâtın yukardaki maddeler gereğince yapacağı faaliyetlerde ve bu faaliye 
lerin yerine getirilmesi için personel, iştirak edicileri vazifelendirmeye yardım hususunda büti' 
pratik tedbirleri alacaktır. 

2. Hükümet, Merkezin faaliyette bulunduğu müddetçe, personel ve Teşkilâta, bütün mal 
servetini, normal olarak Teşkilâta teslim edilen bütün imtiyaz ve muafiye, mal, servet, meme 
ve eksperlerini ihtisaslaşmış ajanların imtiyaz ve muafiyetleri üzerine mukavele ile teslim e 
çektir. 

3: İşbu anlaşma mucibince Teşkilât ve Personel, deruhde etmiş oldukları vazifelerini yer: 
getirirlerken, Hükümetçe temin edilebilecek en müsait seyahat ücretine tâbi olacakları gibi, p 
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sonelin gerek maaşlarından iktiza eden kısmı ye gerekse yevmiyeleri mahallî paraya tahvil edilir
ken kanuni rayicin en müsait derecesinden istifade ederler. 

Hükümet ve Teşkilât bu Anlatmayı Ankara'da 5 Temmuz 1954 te ingilizce iki nüsha olarak im
zalamıştır. 

Bu Anlaşma bu tarihten itibaren yürürlükte olacaktır. 

Türkiye Hükümeti namına 'Birleşmiş Milletler Ziraat ve öıdft 
Ziraat Vekili Teşkilâtı namına 

Nedim Ökmen FA O Türkiye Misyon Başkanı 
Dr. A. G. Black 

• • ı ı^C»ı • • 
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Şikago'da 7 Aralık 1944 tarihinde imzalanmış olan Milletlerarası 
Sivil Havacılık Konvansiyonunda icrası mukarrer tadilâta ait iki 
Protokol'ün tasdikine dair kanun lâyihası ve Hariciye ve Münakalât 

encümenleri mazbataları (1/210) 

T. C. 
Başvekâlet ' 28.11.1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-26, 611 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Şikago'da 7 Aralık 1944 tarihimkle imzalanmış olan Milletlerarası Sivil Havacılik Konvansi
yonunda icrası mukarner tadilâta ait iki Protokolün tasdiki hakkunda Hariciye Vekâletince ha
zırlanan ve Yüksek Meclise taikdimi icra Vekilleri Heyetince 1 1 . I I . 1955 tarihinde kararlaştırı
lan .kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla 
arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

1. Hükümetimizin iştirakiyle Şikago'da 7 Aralık 1944 tarihinde akit ve imza edilerek Türki
ye Büyük Millet Meclisi tarafından 5 Haziran 1945 tarihinde kabul edilip Resmî Gazetenin 12 Ha
ziran 1945 tarihli ve 6029 sayılı nüshasında neşir ve ilân olunan 4749 sayılı Kanunla tasdik ve 
meriyete vaz'olunmuş bulunan Milletlerarası Sivil Havacılık Konvansiyonunun tadilini derpiş 
eden 94 ncü maddesinin a) fıkrasında : 

«İşbu Anlaşmanın tadili için her hangi bir teklif, Asamblenin sülüsan ekseriyeti tarafından tas
dik olunmalıdır. Ve bunu mütaakıp tadil, Asamble tarafından tâyin edilecek bir adede baliğ olan 
devletler tarafından tasdik olunduktan sonra tasdik etmiş olan devletler için meriyete girer. Bu 
maksatla tâyin olunan devletler adedi bütün Âkıd Devletler adedinin sülüsanmdan az olmıya-
caktır.» 

b) Fıkrasında : 
«Asamble, tadilin bu hattı hareketi icabettirecek mahiyette bulunduğuna kaani olduğu takdir

de, tadilin kabulünü tavsiye eden kararında tadilin meriyete girmesinden itibaren muayyen bir 
müddet zarfında bunu tasdik etmemiş bulunan her hangi bir devletin bu hareketi üzerine teşki
lât âzalığmm ve konvansiyona iştirakinin sakıt olması hükmünü vaz'edebilir.» 
denilmektedir. 

Konvansiyonun 43 ncü maddesiyle başlıyan ikinci kısmında kurulmuş olan Beynelmilel Sivil 
Havacılık Teşkilâtının daimî makarrı hakkındaki 45 nci maddesinde : 

«Teşkilâtın daimî Makarrı Şikago 'da 7 Aralık 1944 de imzalanan Beynelmilel Sivil Havacılık 
Muvakkat Sözleşmesiyle ihdas edilmiş bulunan muvakkat Beynelmilel Sivil Havacılık Teşkilâtının 
Muvakkat Asamblesinin yapacağı son toplantıda tâyin edilecek olan yerdir. 

Konseyin kararı üzerine Makar muvakkat bir zaman için başka bir yere naklolunabilir,» 

Devre : X 
İçtima : 1 
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Denilmekte olduğundan bu madde ahkâmına tevfikan Muvakkat Asamblenin Montreal'de yap

tığı dördüncü içtimain 6 Haziran 1946 oturumunda Montreal'in daimî Makar olarak tâyini kararı 
ittihaz edilmiştir. 

Bu madde ahkâmı ve mütaallik karar gereğince Asamble içtimaları daimî Makar olan Mont
real'de ve hıyni ihtiyaçta muvakkat bir zaman'için Konsey karariyle başka bir yerde aktedil-
mekte idi. 

Zamanla 45 nci maddenin, Teşkilâtın merkezi için seçilecek Makar hakkında Âkid Devletlerce 
siyasi, iktisadi ve sair menfaatler bakımından, karar ittihazı serbestîsine*engel teşkil ettiği görül
müş ve bu engelin izalesi için maddenin acilen tadiline tevessül olunmfsı ihtiyacı duyulmuştur. 

Teşkilâtın daimî Makarrınm muvakkat bir zaman için başka yere nakline salâhiyettar olan 
Konsey bu sebeple Makârrm mı-vakkat olmaktan gayrı bir şekilde başka yere nakli için Asambleye 
yetki verilmesini ve bunun için 45 nci maddenin tadilini lüzumlu görmektedir. 

II - Milletlerarası Sivil Havacılık Konvansiyonunun 48 nci maddesinin a) fıkrasında : 
«Asamble her sene toplanacak ve Konsey tarafından münasip zaman ve yerde toplantıya çağı

rılacaktır. Konseyin daveti veya 10 âza devletin Umumi Kâtipliğe hitaben vâki müracaatları üze
rine her hangi bir zamanda fevkalâde toplantılar da yapabilecektir.» denilmektedir. 

Asamble içtimaları hakkında edinilen tecrübe bu içtimaların daha seyrek yapılmasının kabil 
ve faydalı olacağı kanaatini uyandırmıştır. 

1946 ile 1954 tarihleri arasında aktedilmiş olan sekiz asamble içtimaından takriben dördünün 
mahdut ölçüde ve idari ve malî işlere münhasır kaldığı tesbit edilmiştir. 

Toplantıların her yıl yapılmasından istihdaf edilen gaye, malî meseleler istisna edilirse, bütün 
dünyadaki sivil havacılık teşekküllerinin mesul erkânının temas ve istişarelerde bulunmalarını 
temindir. 

Halbuki bu zevatın vazifelerinden uzun zaman uzak kalmaları kabil olamamaktadır. Sekiz top
lantıdan hemen yarısında Konsey üyesi Âkıd Devletlerin Konseydeki mümessilleri tarafından tem
sil edildikleri ve yalnız 10 devletin memleketlerindeki sivil havacılık teşkilâtından memur gön
derdikleri görülmüştür. 

Mahdut ölçüde yapılan toplantılar Teşkilâta 7 000 dolara mal olmaktadır. Her devletin bir mü 
messil gönderdiği farzedildiği takdirde üye devletlerin harcırah olarak ödedikleri meblâğ da 55 bin 
doları bulmaktadır. Bu suretle mahdut ölçüdeki toplantıların Teşkilâta ve toplantıya iştirak eden 
devletlere 100 000 dolarlık umûmi masrafı intacettiği anlaşılmıştır. Geniş ölçüdeki Asamble içti
mai ise bunun üç misline baliğ olmaktadır. 

Asamble bu mülâhazalarla 5 nci ve 6 nci içtima devrelerinde aldığı kararlarla 130 530 doları 
Teşkilâtın merkez binalarının icar bedelinde yapılan indirme olmak üzere, 1953 yılı bütçesinde 
278 000 dolarlık bir tasarruf sağlamıştır. 

Mahdut ölçüdeki içtimalara, Konsey âzası olnuyan devletler rağ'bet ve icabet etmemektedirler. 
Yukarda tadat olunan se'beplerle Asamble içtimalarmm daha seyrek yapılması temenniye şa

yan görülmüştür. 
Konvansiyonun, Asamblenin vazife ve salâhiyetleri hakkındaki 49 ncu maddesinin e) fıkrası 

hükümlerine göre Asamble «XII nci fasıl hükümleri dairesinde senelik bütçeyi tesnit ve teşkilâtın 
malî ihtiyaçlarını tâyin» etmektedir. 

Konvansiyonun malî hükümlere ait olan XII nci faslında, ınasarrfatm taksimiyle bütçe hak
kındaki 61 nci maddesinde: 

«Konsey seneMk bütçeyi, senelik hesabatı ve bütün hasılat ve masarifata ait tahminleri 
Asambleye arz eder. Aasmble münasip göreceği tadilâtı yaparak bütçeyi reye koyar ve XV nci 
fasıl mucibince devletlerin rızasiyle yapılan tahsilat müstesna, Teşkilâtın masarifini zaman zaman 
tesbit edeceği esaslar dairesinde Âkıd Devletler arasında taksim eder.» denilmektedir. 

Konvansiyonun 49 ncu maddesinin b) fıkrası hükümlerine tevfikan Asamble, başlıca vazaifi 
meyanmda, «IX ncu fasıll hükümleri dairesinde Konseyde temsil edilecek olan Âkıd Devletleri 
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seçmek» tedir. IX ncu fasılda, Konseyin tarzı terekkübü ve intihabı hakkındaki 50. maddenin 
a) fıkrasında: 

Konsey, Asambleye karşı mesul daimî bir teşekkül olup Asamble tarafından seçilecek 21 Âkıd 
Devletten terekkübedecektir. intihap Asamblenin ilk toplantısında yapılacak ve üç senede bir 
tekrar edilecektir. 

Bu suretle seçilen Konsey azaları mütaakıp intihaba kadar vazife göreceklerdir.» 
denilmektedir. 

Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtında Konsey, Asamble adına ve âza devletlerin mümes
sili olarak geniş mesuliyet ve vazifeler deruhde etmiş bulunduğundan ve senenin büyük bir kıs
mında faaliyet icra ettiğinden, gerek senelik bütçenin ka'bulü, gerek masarifatm tetkiki ve he-
sebatm tasdiki için Asamblenin, şimdiki gibi her yıl toplanmasına katî bir lüzum kalmamaktadır. 

Kuruluş safhasından inkişaf safhasına geçmiş bulunan Teşkilât artık beynelmilel sivil havacı
lık sahasında az münfceşif devletlerin iktisadi kalkınması, teknik yardımın ve standartların tat
biki gibi geniş ıbir faaliyete koyulmuş bulunmaktadır. 

Bütçe istikrar kesbetmiş, mütehassıslardan mürekkep mahdut bir beynelmilel kâtiplik kurul
muş, personel, malî murakabe, plânlama ve lisan dâvaları tedricen hallolunmakta bulunmuştur. 

Bu şartlar altında münhasıran idari ve malî işler için Asamblenin her yıl toplanmasına lüzum 
olup olmadığının gözden geçirilmesi icabetmektedir. 

Milletlerarası Telekomünikasyon, Dünya Posta Birliği, Meteoroloji, Gıda ve Ziraat, UNESCO 
ve Dünya Sıhhat teşekkülleri umumi heyet içtimalarmı, iki, dört ve beş yılda bir yapmakta
dırlar. 

Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı Asamblesinin de daha seyrek toplanmasının bu içtima
lara âza devletlerin yüksek evsafta mümessiller göndermesini intaç ve temin edeceği kanaati ha
kimdir. Ancak havacılık sahasındaki terakkiyatm sürati dolayısiyle Asamblenin dört veya beş 
yılda bir toplanması mahzurlu ise de yılda bir yapılmakta olan içtimalarm en az üç yılda bire 
indirilmesi mümkün ve faydalı telâkki olunmaktadır. Bu suretle mahdut ölçüdeki toplantılar ilga 
edilmiş ve Teşkilâtın daha müessir ve müsmir tarzda çalışması imkânı hem kendisine 'hem de âza 
devletlere vakit ve masraf bakımlarından menfaatler sağlanmış olacaktır. ı 

Bu hususta âza devletlerin büyük ekseriyeti tarafından izhar olunan arzuya tercüman olan 
Holânda Mümessili, Asamblenin 7 nci içtimamda, konvansiyonun bahis konusu 48 nci, 49 ncu ve 
61 nci maddelerinin duyulan ihtiyaca göre tadilini Konseye teklif etmiş ve Asamblenin A. 7 - 4 
sayılı kararma tevfikan bu tadil teklifi Konsey tarafından üye devletlere gönderilmiştir. 

Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı Asamblesi 1954 yılı Haziran ayında Montreal'de aktetti-
ği 8 nci içtimainin 14 Haziran 1954 celsesinde konvansiyonun 94 ncü maddesine tevfikan daimî ma-
karra mütaallik olan 45 nci maddenin tadiline ait A 8 - 4 remizli kararı 1 muhalif ve 1 müstenkife 
karşı 42 reyle kabul etmiştir. 

Bir, sureti melfuf. bu karar gereğince konvansiyonun 45 nci maddesinin şimdiki metninin 
(ingilizce, Fransızca ve ispanyolca) sonundaki nokta yerine virgül konarak «ve muvakkat olmaktan 
gayrı bir şekilde Asamblenin kararı ile bu karar Asamble tarafından tâyin edilecek sayıda reyle 
ittihaz olunmak şartiyle başka bir yere naklolunabilir. Bu suretle tâyin edilen rey sayısı Âkıd Dev
letlerin mecmu adedinin beşte üçünden aşağı olmıyacaktır.» ibaresinin ilâvesi suretiyle tadili ve 
işbu tadilin 42 Âkıd Devlet tarafından tasdikini mütaakıp meriyete girmesi kabul edilmiştir. 

Asamble yine sekizinci içtimainin 14 Haziran 1954 tarihli celsesinde konvansiyonun, Asamblenin 
yıllık toplantılarına ve yıllık bütçelerine mütaallik bulunan 48 nci, 49 ncu ve 61 nci maddelerinin, 
toplantıların seyrekleştİTİlmesi ve bütçelerin ona göre kabulü hakkındaki A 8 - 1 remizli kararı 1 
müstenkife karşı 43 reyle kabul etmiştir. 

Bir sureti melfuf bu karar gereğince, konvansiyonun 9 ncu maddesine tevfikan 48 nci maddesi
nin a) fıkrasında «her sene» kelimeleri yerine «üç yılda bir defadan az olmamak üzere» ibaresi; 

49 ncu maddenin e) fıkrasında «senelik bütçeyi» ibaresi yerine «senelik bütçeleri» ibaresi, ve 
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61 nci maddede «senelik bütçeyi» ve «bütçeyi reye koyar» ibareleri yerine «senelik bütçeleri» ve büt
çeleri reye koyar» ibareleri ikame edilecek, ve işbu tadil Âkıd Devletlerden 42 si tarafından tasdik 
edilişini mütaakıp meriyete girecektir. 

Her iki karar gereğince Teşkilât Umumi Kâtibi, biri daimî Makarrin nakli diğeri yıllık toplantılar 
ve bütçeler hakkındaki tadillere dair iki protokol tanzimine, Protokolleri Asamble Reisiyle imzaya, 
bu protokolleri konvansiyonu tasdik veya buna iltihak etmiş devletlerin tasdikine açık bulundurma
ya ve bunların birer tasdikli suretini bu devletlere göndermeye, tasdiknameleri Teşkilâta tevdie, 42 
nci tasdiknamenin tevdiiyle meriyete girecek olan protokollere ait her tasdik keyfiyetinden Âkıd 
Devletleri haberdar etmeye memur edilmiştir. 

Asamble, Protokolleri sonradan tasdik eden devletler hakkında bunların, tasdiknamelerinin Teş
kilâta tevdiinde meriyete girmesine ve prtokollerin tasdikine bir an önce tevessül olunmasını bütün 
Âkıd Devletlere tavsiyeye karar vermiştir. 

Yukarda bahis mevzuu edilen ve daimî Makarrin (hini ihtiyaçta siyasi, iktisadi ve teknik bakım
lardan daha müsait bir yere derhal nakline ve yıllık toplantıların daha seyrek yapılmasına ait ta
diller, Şikago'da 7 Aralık 1944 tarihinde imzalanmış olan Milletlerarası Sivil Havacılık konvansi
yonu ahkâmına ve menfaatlerimize uygun mahiyette mütalâa edilmektedir. 

Bu düşünce ile anılan iki protokolün tasdiki için ilişik kanun lâyihası hazırlandı. 

Asamblenin Sekizinci İçtima Devresinde Müttehaz Karar 

Karar A 8 — 1 Sözleşmenin 48 (a), 49 (e) ve 61 nei maddelerinin tadili (Asamble İçtima 
Devrelerinin seyrekleştirilmesi) : 

Şikago'da 7 Aralık 1944 de imzalanmış olan Milletlerarası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 48 
nci maddesinin a) fıkrası Asamblenin yılda bir defa içtima akdetmesini derpiş eylediğinden; ve 
Teşkilâtın, t Asamble İçtima devrelerinin yılda bir defadan daha seyrek olarak tanzimi hak
kında, jzhar olunan arzuya göre program tesbit etmesini mümkün kılmak temenniye şayan gö
rüldüğünden; ve yukarda bahis konusu edilen maksada göre Sözleşmenin tadili icabettiğinden; 
ve Sözleşmenin 94 ncü maddesinin a) fıkrasında, teklif edilen her hangi bir tadilin, Asamble
nin üçte iki reyle tasvibini mütaakıp böyle bir tadili tasdik etmiş olan Âkıd Devletler hak
kında meriyete gireceğini ve meriyete girişin Asamble tarafından tâyin edilecek adedde Âkıd 
Devlet tarafından tasdikine bağlı olacağını, ve bu suretle tâyin edilecek adedin Âkıd Devletle
rin mecmu adedinin üçte ikisinden az olmıyacağmı âmir bulunduğundan; 

Asamble, mezkûr Sözleşmenin 94 ncü maddesinin a) fıkrasına tevfikan bu Sözleşmede aşağı
ya dercedilen tadilleri tasvibeder : 

1. 48 nci maddenin a) fıkrasında «her sene» kelimeleri yerine «üç yılda bir defadan az ol
mamak üzere» ibaresi ikame edilecek; 

2. 49 ncu maddenin e) fıkrasında «senelik bütçe» yi ibaresi yerine «senelik bütçeleri» iba
resi ikame edilecek; ve 

3. 61 nci maddede «senelik bütçeyi» ve «bütçeyi reye koyar» ibareleri yarine «senelik büt
çeleri» ve «bütçeleri reye koyar» ibareleri ikame edilecek. 

Asamble bu teklif edilen tadillerin meriyete girmesinin bahis konusu tadillerin Âkıd Dev
letlerden 42 si tarafından tasdikine bağlı olacağını tasrih eder. 

1. Ve Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı Umumi Kâtibinin, yukarda bahis mevzuu tadili 
ihtiva eden ve her biri aynı derecede muteber olmak üzere İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bir 
Protokol tanzim etmesine; 

2. Ve Protokolün bu asamble reisi ile umumi kâtibi tarafından imzalanmasına; 
3. Bu Protokolün, Milletlerarası Sivil Havacılık Sözleşmesini tasdik veya buna iltihak etmiş 

olan her devletin tasdikine açık bulundurulmasına; 
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4. Protokolün tasdikli suretlerinin, mezkûr Sözleşmeye taraf olan veya bunu imzalamış olan 

devletlere gönderilmesine; 
5. Tasdiknamelerin Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtına tevdiine; 
6. Protokolün, 42 nei tasdiknamenin tevdiini mütaakıp bunu tasdik eden devletler arasında 

meriyete girmesine; 
7. Protokolün her tasdik keyfiyetinin Âkıd Devletlere umumi kâtip tarafından derhal tebliği

ne; 
8. Umumi Kâtibin, Sözleşmeye taraf olan veya bunu imza eden her devlete Protokolün meriye

te girdiğinin tebliğine; ' 
9. Protokolü yukarda gösterilen tarihten sonra tasdik eden devletler hakkında, Protokolün Mil

letlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtına, tasdiknamenin tevdiinde meriyete girmesine ve bütün Âkıd 
Devletlerden yukarda bahis mevzuu tadilin bir an önce tasdikine tevessül etmesini tavsiyeye karar 
vermiştir. 

REF. Le 3/1.5) 
Le. 3/1.6) 863 

Asamblenin sekizinci içtima devresinde müttehaz karar 

Karar A 8-4 : 45 nci maddenin tadili (Teşkilâtın daimî makarrı) 
7 Aralık 1944 tarihinde Şikago'da imzalanmış olan Milletlerarası Sivil Havacılık Konvansiyo

nunun 45 nci maddesi, teşkilâtın daimî makarrınm, Milletlerarası Sivil Havacılık muvakkat Teş
kilâtının muvakkat Asamblesinin yapacağı son toplantıda tâyin edilecek yer olacağını derpiş et
tiğinden ; 

Buna tevfikan muvakkat Asamble 1946 yılının Haziran ayının 6 nci günü daimî makar ola
rak Montreal'in seçilmesi hakkında bir karar ittihaz etmiş bulunduğundan, 

Asamble, ilerde doğabilecek şartlar dolayısiyle, daimî makarrm muvakkat olmaktan gayrı bir 
şekilde başka bir yere naklinin şayanı arzu görülebileceğini ileri sürdüğünden ve böyle bir nak
lin, konvansiyon tadil edilmeden yapılamıyacağmdan; 

Daimî makarrm böyle muhtemel bir nakline lüzum hâsıl olduğu takdirde, bu nakil keyfiyeti
nin vakit kaybetmeden yapılmasını temin için Konvansiyonun tadilini düşünmüş ve Konvansi
yonda âtide teklif edilen tadilâtın icrasını tasvib etmiştir; 

Mezkûr Konvansiyonun 45 nci maddesinin (İngilizce, Fransızca ve ispanyolca metninde) so
nundaki nokta yerine virgül konularak «ve Asamblenin kararı ile, bu karar Asamble tarafından 
tâyin edilecek sayıda reyle ittihaz olunmak şartiyle, muvakkat olmaktan gayrı bir surette baş
ka bir yere naklolunabilir. Bu suretle tâyin edilen rey sayısı Âkıd Devletlerin mecmu adedinin 
beşte üçünden aşağı olmıyacaktır.» ibaresinin ilâvesine ve teklif edilen işbu tadilin 42 Âkıd Dev
let tarafından tasdikini mütaakıp meriyete girmesine; 

1. ve Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı Umumi Kâtibinin, yukarda bahis mevzu tadili 
ihtiva eden ve her biri aynı derecede muteber olmak üzere İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bir 
Protokol tanzim etmesine; 

2. ve Protokolün bu Asamble Reisi ile Umumi Kâtibi tarafından imzalanmasına; 
3. bu Protokolün, Milletlerarası Sivil Havacılık Sözleşmesini tasdik veya buna iltihak etmiş 

olan her Devletin tasdikine açık bulundurulmasına; 
4. Protokolün tasdikli suretlerinin, mezkûr Sözleşmeye taraf olan veya bunu imzalamış olan 

Devletlere gönderilmesine; 
5. Tasdiknamelerin Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtına tevdiine; 
6. Protokolün, 42 nci tasdiknamenin tevdiini mütaakıp bunu tasdik eden devletler arasında 

meriyete girmesine; 
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7. Protokolün her tasdik keyfiyetinin Âkıd Devletlere Umumi Kâtip tarafından derhal tebli
ğine; 

8. Umumi Kâtibin, Sözleşmeye taraf olan veya bunu imza eden her Devlete Protokolün meri
yete girdiğinin tebliğine; 

9. Protokolü yukarda gösterilen tarihten sonra tasdik eden devletler hakkında, Protokolün 
Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtına tasdiknamenin tevdiinde meriyete girmesine ve bütün 
Âkıd Devletlerden yukarda bahsi mevzuu tadilin bir an önce tasdikine tevessül etmesini tavsiye
ye karar vermiştir. 

Hariciye Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Hariciye Encümeni 19. IV . 1955 
Esas No: 1/210 
Karar No: 44 

Yüksek Reisliğe 

Şikago'da 7 Aralık 1944 tarihinde imzalan
mış olan Milletlerarası Sivil Havacılık Konvan
siyonunda icrası mukarrer tadilâta ait iki pro
tokolün tasdikine dair olan kanun lâyihası en
cümenimizde hükümet mümessilleri de hazır ol
duğu halde incelendi. 

Hükümetimizin iştirakiyle Şikago'da 7 Ara
lık 1944 tarihinde kabul edilen, 4749 sayılı Ka
nunla tasdik ve meriyete giren Milletlerarası 
Sivil Havacılık Konvansiyonunun, biri daimî 
makarra ait 45 nci maddesinin, diğeri yıllık 
toplantı ve bütçelere ait 48, 49, ve 61 maddele
rinin tadili hakkındaki iki protokol memleketi
mizin menfaatlerine uygun görülmüş ve lâyiha 
encümenimizde aynen ve ittifakla kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Münakalât Encümeni
ne gönderilmek üzere Yüksek Reisliğe sunu
lur. 

Hariciye Encümeni Reisi Bu M. M. ve Kâtip 
îzmir Denizli 

C. Baban , A. Çobanoğlu 
Bursa Çanakkale Çanakkale 

H. Köymen N. F. Alpkartal B. Enüstün 
Erzurum Erzurum İstanbul 

R. S. Burçak B. Dülger L. Kırdar 
îzmir Kastamonu Manisa 

N. Pınar B. Aktaş H. Bayar 
İmzada bulunamadı 

Manisa Konya 
A. Karaosmanoğlu Z. Ebüzziya 

( S. Sayısı : 279 ) 
.-



Münakalât Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Münakalât Encümeni 

Esas No. 1/210 
. Karar No. 14 

5.V. 1955 

Yüksek Reisliğe 

Şikago'da 7 Aralık 1944 tarihinde imzalan
mış olan Milletlerarası Sivil Havacılık Konvan
siyonunda icrası mukarrer tadilâta ait iki Pro
tokolün tasdikine dair olan kanun lâyihası en
cümenimizde hükümet mümessilleri de hazır ol
duğu halde incelendi. 

Hükümetimizin iştirakiyle' Şikago'da 7 Ara
lık 1944 tarihinde kabul edilen, 4749 sayılı 
Kanunla tasdik ve meriyete giren Milletlerarası 
Sivil Havatılık Konvansiyonunun, biri daimî 
makarra ait 45 nci maddesinin, diğeri yıllık 
toplantı ve bütçelere ait 48, 49 ve 61 nci mad
delerinin tadili hakkındaki Protokol memleketi
mizin menfaatlerine uygun görülmüş ve lâyiha 
encümenimizde aynen ve ittifakla kabul edilmiş

tir. 
Heyeti Umumiyenin tasvibine arz olunmak 

üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Münakalât En. Reisi Mazbata Muharriri 

Bilecik Afyon K. 
Y. tiresin . R. Çer çel 

Kâtip 
Sivas Ankara Antalya 

E. Erdinç F. Ziyıcirkıran A. Okur 
Balıkesir Balıkesir Bitlis 
M. Iştın A. Kalıpsızoğlu N. Barut 

Bitlis Edirne Sivas 
8. İnan 8. Parsoy M. Turhan 
Tekirdağ ' Yozgad Zonguldak 

İV. Arman A. Ünlüsoy H. Hilâlcı 

HÜKÜMETİN TEKLlFÎ 

imzalanmış Şikago'da 7 Aralık 1944 tarihinde 
olan Milletlerarası Sivil Havacılık Konvansiyo
nunda icrası mukarrer tadilâta ait iki Ptotokolün 

tasdikine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metinin de iştirakiyle Şikago'da 7 Aralık 1944 
tarihinde akit ve imza edilerek, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından 5 Haziran 1945 tari
hinde kabul edilen, 4749 sayılı Kanunla tasdik 
ve meriyete vaz'olunan Milletlerarası Sivil Ha
vacılık Konvansiyonunun, biri daimî makarra 
ait 45 nci maddesinin diğeri yıllık toplantı ve 
bütçelere ait 48 nci, 49 ncu ve 61 nci maddele
rinin tadili hakkındaki iki Protokol tasdik edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me-' 
riyete girer. 

MADDE 3. — B u kanunu icraya İcra Vekil-
leir Heyeti memurdur. 

11 . II .1955 
Başvekil Devlet Vekili ve 

A. Menderes Başvekil Yardımcısı 
F. R. Zorlu 

Devlet Vekili 
M. Sarol 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Nafıa, Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sıh. ve İç. Mv. Vekili 
Dr. B. Uz 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

Devlet Vekili 
O. Kapanı 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

iktisat ve Ticaret Vekili 
S. Yırcalı 

G. ve İnhisarlar Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

İşletmeler Vekili 
S. Ağaoğlu 

( S. Sayısı : 279 ) 
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MONTREAL 14 HAZİRAN 1954 MİLLETLERARASI SİVİL HAVACILIK KOMİSYONUNDA 

BİR TADİLE AİT PROTOKOL 

1 Haziran 1954 tarihinde Montreal'de sekizinci içtimaını akdetmiş olan Milletlerarası Sivil 
Havacılık Teşkilâtı Asamblesi, 7 Aralık 1944 de Şikago'da imzalanmış olan Milletlerarası Sivil 
Havacılık Konvansiyonunda tadilât icrasını şayanı temenni görerek, 

Mezkûr Konvansiyonun 94 ncü maddesinin a) fıkrası hükümlerine tevfikan, bu Konvansiyon
da icrası teklif ve metni aşağıya dercedilen tadili 14 Haziran 1954 tarihinde tasvibetmiştir: 

Konvansiyonun 45 nci maddesinin sonundaki nokta yerine virgül konulacak ve aşağıdaki 
ibare ilâve olunacaktır. 

«ve Asamblenin kararı ile, bu karar Asamble tarafından tâyin edilecek sayıda reyle ittihaz 
olunmak sartiyle, muvakkat olmaktan gayrı bir surette başka bir yere naklolunabilir. Bu tâyin 
edilen rey sayısı Âkıd Devletlerin mecmu adedinin beşte üçünden az olmayacaktır.» 

Ve mezkûr Konvansiyonun mezkûr 94 ncü maddesinin a) fıkrası hükümlerine tevfikan tek
lif edilen tadilin, Âkıd Devletlerden kırk ikisi tarafından tasdikini mütaakip meriyete girme
sine, ve 

Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı Umumi Kâtibi tarafından İngilizce, Fransızca ve İs
panyolca ve her biri aynı derecede muteber olmak üzere, teklif edilen mezkûr tadili ve aşağı
daki hükümleri muhtevi bir Protokolün ihzarına karar vermiştir. 

Dolayısiyle, Asamblenin yukarda bahis mevzuu kararma tevfikan, işbu Protokol Asamble 
Reisi ile Umumi Kâtibi tarafından imza edilecek, işbu Protokol, Milletlerarası Sivil Havacılık 
Konvansiyonunu tasdik veya buna iltihak etmiş olan her devletin tasdikine arz olunacak; tasdikna
meler Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtına tevdi edilecek; 

işbu Protokol, kırk ikinci tasdiknamenin tevdii tarihinde, o tarihte bunu tasdik emiş olacak dev
letler hakkında meriyete girecek; 

Umumi Kâtip, bu Protokole ait her tasdiknamenin tevdiinden bütün Âkıd Devletleri derhal ha
berdar edecek; 

Umumi'Kâtip, bu Protokolün meriyete girdiği tarihi, bahis mevzuu Konvansiyona taraf olan ve
ya bunu imza etmiş olan bütün devletlere derhal bildirecek; 

Protokol, bunu, anılan tarihten sonra, tasdik edecek devletler hakkında, tasdiknamenin Milletler
arası Sivil Havacılık Teşkilâtına tevdiinde meriyete girecektir. 

Tasdikan lilmekal,. Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtının sekizinci Asamble Reisi ile Umumi 
Kâtibi, bu hususta Asamble tarafından mezun kılınarak işbu Protokolü imza ederler. 

1954 yılının Haziran ayının on dördüncü günü Montreal'de ingilizce, Fransızca ve ispanyolca ve 
her biri aynı derecede muteber olmak üzere tek nüsha olarak tanzim edilmiştir. Bu Protokol Millet
lerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı hazinei evrakına tevdi edilerek muhafaza olunacak ve aslına uy
gun tasdikli suretleri Teşkilât Umumi Kâtibi tarafından, 7 Aralık 1944 te Şikago'da tanzim edilmiş 
olan Milletlerarası Sivil Havacılık Konvansiyonuna taraf olan veya bunu imza etmiş olan bütün 
devletlere gönderilecektir. 

W alt er Binaghı Asamble Reisi 
Cari Ljunberg Asamble Umumi Kâtibi 

Teşkilât hazinei evrakına mevzu vesikanın aslına uygun ve tam sureti olduğu tasdik kılındı. 
ICAO mührü ve Umumi Kâtibin imzası 
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MONTREAL 14 HAZİRAN 1954 MİLLETLERARASI SİVlL HAVACILIK KONVANSİYONUN

DA BÂZI TADİLÂTA AÎT PROTOKOL 

1 Haziran 1954 tarihinde Montreal'de Sekizinci içtimaını akdetmiş olan Milletlerarası Sivil Ha
vacılık Teşkilâtı Asamblesi, 7 Aralık 1944 de Sikago'da imzalanmış olan Milletlerarası Sivil Ha
vacılık Konvansiyonunda tadilât icrasını şayanı temenni görerek, 

Mezkûr Konvansiyonun 94. ncü maddesinin a) fıkrası hükümlerine tevfikan, bu Konvansiyon
da icrası teklif ve metinleri aşağıya dercedilen tadilâtı 14 Haziran 1954 tarihinde tasvibetmiştir. 

48 nci maddenin a) fıkrasında «her sene» ibaresi yerine «üç yılda bir defadan az olmamak üze
re» ibaresi; 

49 ncu maddenin e) fıkrasında «senelik bütçeyi» ibaresi yerine «senelik bütçeleri» ibaresi; ve 
61 nci maddede «senelik bütçeyi» ve «bütçeyi reye koyar» ibareleri yerine «senelik bütçeleri» 

ve «bütçeleri reye koyar» ibareleri ikame edilecektir; 
Ve mezkûr Konvansiyonun mezkûr 94. ncü maddesinin a) fıkrasına tevfikan, teklif edilen tadi

latın, Âkıd Devletlerden kırk ikisi tarafından tasdikini mütaakıp mer'iyete girmesine, ve 
Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı Umumi Kâtibi tarafından, İngilizce, Fransızca ve İspan

yolca ve her biri aynı derecede muteber olmak üzere, teklif edilen mezkûr tadilâtı ve aşağıdaki 
hükümleri muhtevi bir Protokol ihzarına karar vermiştir. 

Dolayısiyle, Asamblenin yukarda bahis konusu kararma tevfikan işbu Protokol Asamble Reisi 
ile Umumi Kâtibi tarafından imza edilerek, işbu Protokol, Milletlerarası Sivil Havacılık Konvan
siyonunu tasdik veya buna iltihak etmiş olan her devletin tasdikine arz olunacak; Tasdiknameler, 
Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtına tevdi edilecek; 

işbu Protokol, kırk ikinci tasdiknamenin tevdii tarihinde, o tarihte bunu tasdik etmiş olacak 
devletler hakkında meriyete girecek; 

Umumi Kâtip, bu Protokole ait her tasdiknamenin tevdiinden bütün Âkıd Devletleri derhal 
haberdar edecek; 

Umumi Kâtip, bu Protokolün meriyete girdiği tarihi, bahis konusu Konvansiyona taraf olan 
veya bunu imza etmiş olan bütün devletlere derhal bildirecek; 

Protokol, bunu, anılan tarihten sonra tasdik edecek devletler hakkında, tasdiknamenin Millet
lerarası Sivil Havacılık Teşkilâtına tevdiinde meriyete girecektir. 

Tasdikan lilmekal, Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtının Sekizinci Asamble Reisi ile Umu
mi Kâtibi, bu hususta Asamble tarafından mezun kılınarak işbu Protokolü. imza ederler. 

1954 yılının Haziran ayının on dördüncü günü Montreal'de, ingilizce, Fransızca ve ispanyol
ca ve her biri aynı derecede muteber olmak üzeer tek nüsha olarak tanzim edilmiştir. Bu Protokol 
Mileltlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı Hazinei Evrakına tevdi edilerek muhafaza olunacak ve 
aslına uygun tasdikli suretleri, Teşkilât Umumi Kâtibi tarafından, 7 Aralık 1944 de Sikago'da 
tanzim edilmiş olan Milletlerarası Sivil Havacılık Konvansiyonuna Taraf olan veya bunu imza et
miş bulunan bütün devletlere gönderilecektir. 

W alt er Binaghi Asamble Reisi 
Cari Ljünberg Asamble Umumi Kâtibi 

Teşkilât Hazinei Evrakına mevdu vesikanın aslına uygun ve tam sureti olduğu tasdik kılındı. 
ICAO mührü Umumi Kâtibin imzası 

— • • mm* • • 
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Devre : X 
îçtima: 1 S. S A Y I S I : 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli listelerin 
metinlerinde düzeltme ve değişiklik yapılmasına mütaallik Birinci 
Protokol'ün onanması hakkında kanun lâyihası ve Hariciye, Güm
rük ve İnhisarlar, Ticaret, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

( 1 / 8 3 ) 

T. C. 
Başbakanlık 28.1.1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71/2545, 6/182 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli listelerin metinlerinde değişiklik ve dü
zeltmeler yapılmasına mütaallik Birinei Protokolün onanması hakkında Dışişleri Vekilliğince ha
zırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 10 .1 .1953 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırı
lan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz 
ederim. 

Başvekil 
* A. Menderes 

GEREKÇE 

«Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli listelerin metinlerinde yapılan düzelt
me ve değişikliklere mütaallik Birinci Protokol» Genel Anlaşma Âkıd Taraflarının Cenevre'de
ki Altıncı Umumi Toplantılarında tasvibedilerek 27 Ekim 1951 tarihinde imza edilmiş ve 7 Kasım 
1951 tarihinden itibaren de Nevyork'ta Birleşmiş Milletler Merkezinde bütün Âkıd Tarafların im
zasına açılmıştı. 

Bahis mevzuu Protokolün 3 ncü maddesi, Protokolün meriyete girebilmesi için, bütün Âkıd Ta
raflarca imza edilmiş olmasını şart koştuğundan, Hükümetimizin de bu Protokolü imzalaması icab-
etmekte idi. 

Bu mülâhaza ile, ve Protokolde bahis mevzuu olan değişikliklerden hiçbiri memleketimizi ilgi
lendiren tâvizlerden her hangi birine taallûk etmediği yapılan tetkikattan anlaşıldığı cihetle, mez
kûr Protokolün imzalanmasında bir mahzur görülmemiş ve imzalana Protokol tasdik edilmek 
üzere Büyük Millet Meclisine arz edilmiştir. 
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Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 

Esas No. 1/83 
Karar No. 7 

Yüksek Reisliğe 

Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
masına ekli listelerin metinlerinde düzeltme ve 
değişiklik yapılmasına ımütaal'lik Birinci Proto
kolün onanması hakkındaki kanun lâyihası en
cümenimizde, Hükümet temsilcileri hazır oldu
ğu halde incelenmiş ve aynen kabulüne karar 
verilmiştir. 

Havalesi gereğince Gümrük ve İnhisarlar 
Encümenine gönderilmek üzere Yüksek Riyase
te. takdim olunur. 

Hariciye En. Reisi 
İstanbul 

C. Baban 

8 . XII . 1954 

Bu M. Muharriri 
İzmir 

N. Pınar 

Afyon K. 
S. Özer 

Erzurum 
R. 8. Burçak 

Manisa 

Ankara 
M. F. Fenik 

İstanbul 
L. Kırdar 

Manisa 

Çanakkale 
N.F. Alpkartal 

Kastamonu 
B. Aktaş 

Seyhan 
H. Bayur A. Karaosmanoğlu A. Topaloğlu 

Gümrük ve İnhisarlar Encümeni mazbatası 

T. B. M. M.K 

Gümrük ve inhisarlar Encümeni 
Esas No. 1/83 
Karar No. 5 

Yüksek Reisliğe 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
masına ekli listelerin metinlerinde düzeltme ve 
değişiklik yapılmasına mütaallik Birinci Proto
kolün onanması hakkındaki kanun lâyihası en
cümenimizde, Hükümet temsilcisi de hazır bu
lunduğu halde incelenmiş ve neticede Hükümet 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Encümenine gön
derilmek üzere Yüksek Riyasete arz olunur. 

Reisi 

14 . XII. 1954 

Muvakkat En 
Muş 

Şefik Çağlayan 
Ağrı Gazianteb 

H. öztürk A. Atik 
Muş 

G. Emre 
Trabzon 

M. Goloğlu 
İmzada bulunamadı 

Bu M. Muharriri 
Sivas 

Hüseyin Çitil 
Gazianteb 
S. înal 

Samsun 
H. Üzer 
Yozgad 

H. Tathoğlu 

Ticaret Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ticaret Encümeni 

Esas No. 1/83 
Karar No. 19 

Yüksek Reisliğe 

10 . II . 1955 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
masına ekli listelerin metinlerinde düzeltme ve 

değişiklikler yapılmasına mütaallik Birinci Pro
tokolün onanması hakkındaki kanun lâyihası, il-

( S. 3ayw ; 284 ) 
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gili hükümet temsilcilerinin huzuru ile incelendi. 

Yapılan müzakere neticesinde Gümrük Ta
rifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli liste
lerin metinlerinde yapılan düzeltme ve değişik
likler her ne kadar memleketimizi ilgilendiren 
tavizlerden hiçbirine taallûk etmemekte ise de 
yukarda sözü geçen Protokolün 3 ncü maddesi 
gereğince meriyete girebilmesi için bütün Âkıd 
Devletler tarafından imzalanmış olması icabetti-
ğinden hükümetimizce de imza edilmesi lüzumlu 
görülmüş ve mezkûr Protokolün onanması hak
kındaki kanun lâyihası Hükümet teklifi veçhile 
aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Encümenine gön
derilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ticaret Encümeni Reisi 

Balıkesir 
E. Güreli 

M. 

H 

Ankara Ankara 
H. Bulgurlu M. Ete 

İmzada bulunamadı 
Çorum 

K. Terzioğlu 

Maraş 
M. Karaküçük 

Erzurum 
C. Önder 

Sivas 
H. Yüksel 

Muharriri 
Bursa 

'. Şaman 

Çoruh 
H. Çeltikçioğlu 

İstanbul 
F. Ulaş 

Van 
H. Durmaz 

Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 

Esas No. 1/83 
Karar No. 38 

8 . IV . 194* 

Yüksek Reisliğe 

Grümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
masına ekli listelerin metinlerinde düzeltme ve 
değişiklik yapılmasına mütaallik Birinci Proto
kolün onanması hakkındaki kanun lâyihası; 
hükümet mümessillerinin iştirakiyle encümeni
mizde müzakere edildi. 

Yapılan müzakereler neticesinde filhakika 
Protokolde bahis mevzuu olan değişikliklerden 
hiçbiri memleketimizi ilgilendiren tavizlerden 
her hangi birine taallûk etmemekte ise de mez
kûr Protokolün meriyete girebilmesi için bütün 
Âkıd Taraflarca imza edilmiş olunmasının şart 
koşulması ve hükümetimizin de bu Protokolü 
imzalaması icabettiği ciheti de etraflıca görü
şülmüş ve binnetice kanun Jlâyihası bâzı ıstılah 

değişikliğiyle hükümet metni aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

Maliye Encümeni 
Reisi 

Ankara 
M. Tarhan 

Kâtip 
Kayseri 

H. Kurmel 
Bolu 

S. Baysal 
Seyhan 

M. Akçalı 

Afyon K. 
0. Talu 
Çankırı 

A. Emrem 
Sivas 

K. Oskay 

M. M. 
Hakkâri 
Ü. Seven 

Amasya 
H. Koray 

Niğde 
A. N. Kadıoğlu 

Tokad 
ö. Sunar 

İmzada bulunamadı 

( S. Sayısı : 284 ) 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No : 1/83 
Karar No : 97 

10. V. 1955 

Yüksek Reisliğe 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşma
sına ekli listelerin metinlerinde değişiklik ve 
düzeltmeler yapılmasına mütaallik Birinci Pro
tokolün tasdiki hakkında Hariciye Vekâletince 
hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince Yüksek 
Meclise sevkı kararlaştırılıp Başvekâletin 28 . 1 . 
1953 tarihli ve 6/182 sayılı tezkeresiyle gönde
rilen kanım lâyihası 9 ncu intihap devresinin 
sona ermesinden dolayı Dahilî Nizamnamenin 
69 ncu maddesi gereğince hükümsüz kalmış ve 
yeniden görüşülmesi yine Başvekâletin 26 Ekim 
1954 tarihli ve 115/3, 423 numaralı tezkeresiy
le talebedilmiş olmakla Hariciye, Gümrük ve 
İnhisarlar, Ticaret ve Maliye encümenleri ra-
porlariyle birlikte encümenimize havale edil
miş bulunduğundan Hariciye Vekâleti mümes
sili hazır olduğu halde tetkik ve müzakere edil
di. 

Gerekçesinde yazılı mucip sebeplere istina
den hazırlanmış ve bidayeten tetkik eden en
cümenler tarafından da kabul edilmiş bulunan 
kanun lâyihası encümenimizce de muvafıkı mü
talâa olunarak Maliye Encümeninin tadili veç
hile aynen kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reisvekili Mazbata M. 
Rize Balıkesir İstanbul 

/. Akçal H. îmre H. Ilüsman 

Kâtip Afyonkarahisar Afyonkarahisar 
Siird A. Demir er M. Â. İJlgen 

B. Erden 
Ankara Aydın Balıkesir 

8. K. Mengü Z. JJray M. II. Timurtaş 
Balıkesir Çankırı Çorum 
8. Yırcalı T. Uygur Y. Gürsel 

Diyarbakır Elâzığ 
Y. Azizoğlu Ö. F. Sanaç 

imzada bulunanı adı 
Giresun Hatay 

M. Şener Ş. inal 
imzada bulunamadı 

içel Kırklareli 
1. Gürgen §. Bakay 

Konya Muğla 
R. Birand A. Sanoğlu 

imzada bulunamadı 
Ordu Seyhan 

R. Aksoy 8. Ban 

Seyhan Sinob 
N. I. Tolon İV. Sertoğlu 

imzada bulunamadı 
Sivas Urfa Yozgad 

A. Özel F. Ergin D. Akbel 
Yozgad 

8. Ataman 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasına ekli listele
rin metinlerinde düzeltme ve de
ğişiklik yapılmasına mütaallik 
Birinci protokolün onanması 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — «Gümrük Ta
rifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
masına ekli listelerin metinlerin
de yapılan düzeltme ve değişik
liklere mütaallik Birinci Proto
kol» onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu İc
ra Vekilleri Heyeti yürütür. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
M. Aldkant 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

Millî Savunma Vekili 
8. Kurtbek 

İçişleri Vekili 
E. Menderes 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Millî Eğitim Vekili 
T. İleri 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Eko. ve Ticaret Vekili 
E. Güreli 

Sağ. ve So. Yardım Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 

Güm. ve Tekel Vekili 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

MALİYE ENCÜMENİNİN TA
DİLİ 

Gümrük tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasına ekli listelerin 
metinlerinde düzeltme ve deği
şiklik yapılmasına mütaallik 
Birinci Protokolün tasdiki hak

kında Kanun 

fLADDEl . — «Gümrük Ta
rifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
masına ekli listelerin metinle
rinde yapılan düzeltme ve deği
şikliklere mütaallik Birinci Pro
tokol tasdik edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinden itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
icraya İcra Vekilleri Heyeti me
murdur. 

Çalışma Vekili 
8. Ağaoğlu 

İşletmeler Vekili ve Güm. ve 
Tekel V. V. 
8. Yır cali 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TA
DİLİ 

Gümrük tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasına ekli listelerin 
metinlerinde düzeltme ve deği
şiklik yapılmasına mütaallik 
Birinci Protokolün tasdiki hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Maliye Encü
meninin birinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Maliye Encü
meninin ikinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Maliye Encü
meninin üçüncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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GÜMRÜK TARİFELERİ VE TİCARET GENEL ANLAŞMASINA EKLl LİSTELERİN 
METİNLERİNDE YAPILAN DÜZELTME VE DEĞİŞİKLİKLERE MÜTAALLlK BlRtNCl 

PROTOKOL 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (bundan sonra Genel Anlaşma diye anılacaktır) 
Akıd Tarafları, 

Genel Anlaşmaya ekli bâzı listelerin asıl metinlerinde bâzı düzeltmeler yapılması gerektiğini 
müşahede ettikleri ve, 

Genel Anlaşmaya ekli bâzı listelerin asıl metinlerinde birçoğu. Genel Anlaşmada derpiş edilen 
usullere uygun olarak zaten tatbik mevkiine konmuş bulunan bâzı değişiklikleri aksettiren tadilât
ta bulunmak arzusunda oldukları cihetle, 

Aşağıdaki hususlar hakkında mutabık kalmışlardır : 
1. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının bir cüz'ünü teşkil eden listelerde aşağı

daki düzeltmeler ve değişiklikler yapılacaktır : 
a) 30 Ekim 1947 tarihini taşıyan Gümrük ve Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli 

listeler 
b) Lisetlerin metinleri 
2. işbu Protokol 7 Kasım 1951 den sonra Birleşmiş Milletler Merkezinde imzaya açılacaktır. 
3. işbu Protokolde zikredilen değişiklikler ve düzeltmeler, adı geçen Protokol o tarihte Genel 

Anlaşmaya Akıd Taraf olarak dâhil bulunacak bütün hükümetler tarafından imza edildiği gün, 
Genel Anlaşmanın ayrılmaz cüz'ü olacaktır. 

4. a) işbu Protokolün asıl metni, onu tescile yetkili olan Birleşmiş Milletler Genel Sekre
teri nezdine tevdi edilecektir. -

b) Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Sekreteri vakit geçirmeden Birleşmiş Milletler Teşkilâ-
tının bütün üyeleriyle Birleşmiş Milletler Ticaret ve Çalıştırma Konferansına katılmış bulunan di
ğer hükümetlere ve ilgili başka her hükümete işbu Protokolün tasdikli birer örneğini göndere
cek ve işbu Protokole vaz'edilecek her imzadan onları haberdar edecektir. 

c) Genel Sekreter işbu Protokolü Birleşmiş Milletler Andlaşmasmın 102 nci maddesi hüküm
leri gereğince tescile yetkilidir. 

Yukardaki hususları tasdik zımnında, gerekli şekilde yetkili kılınmış temsilciler işbu Proto
kolü imzalamışlardır. 

Her iki metin de aynı derecede muteber olmak üzere, Fransızca ve ingilizce tek fcir nüsha ola
rak 27 Ekim 1951 de Cenevre'de tanzim edilmiştir. 

n *m* n 
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Devre : X 
İçtima: 1 S. S A Y I S I : 

Türkiye Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ara
sında 12 Temmuz 1947 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye'
ye yapılacak yardım hakkında Anlaşma» nm onanmasına dair 5123 
sayılı Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra ve aynı kanuna geçici 
bir madde eklenmesi hakkında kanun lâyihası ve Hariciye, Millî 

Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları ( 1 /62 ) 

T C. 
Başbakanlık 11 . % . 1952 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
K. Kalemi 

Sayı: 6/2933, 71 - 2443 
Büyük Millet Meclisi Yüksek, Başkanlığına 

Türkiye Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 12 . VII . 1947 tarikinde Ankara'
da imzalanan (Türkiye'ye yapılacak yardım hakkında Anlaşma) nm onanmasına dair 1 Eylül 1947 
tarihli ve 5123 numaralı Kanunun ikinei maddesine bir fıkra ile ayrıca geçici bir madde eklenme
sine dair Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Batanlar Kurulunca 15 . IX . 1952 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun. tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla 
arz ederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Hükümetimizle Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 12 Temmuz 1947 tarihinde im
zalanan Türkiye'ye yapılacak yardım hakkındaki Anlaşmanın onanmasına dair olan 5123 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinde «Alınacak paralar veya devlete mal edilecek ayınlarm kıymetleri bir 
taraftan gelir bütçesine gelir, diğer taraftan Bütçe kanunlarına bağlı (A) işaretli cetvellerin ilgili 
kısımlarında açılacak özel bölümlere ödenek kaydedilir ve para ve mal olduklarına göre nakden veya 

* mahsuben harcanır» denilmektedir. 
Kanunun koyduğu bu kayda istinaden 1947 yılında Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinden 

alınmış olan 100 milyon dolarlık yardım malzemesinin cins ve miktariyle teslim edildiği mahaller 
v muayyen ve malûm olmakla beraber kuruşsuz tesellüm makbuzları da Millî Savunma Bakanlığında 

mevcut bulunmaktadır. 
Ancak, mezkûr malzemenin fiyatları, Amerikan Hükümetinden mütaaddit taleplere rağmen, bil-

dirilmediğinden 100 milyon doâlr tutarındaki bu malzeme bedellerinin 1947 ve 1948 yıllarındaki 
resmî kurların vasatisi bulunarak elde edilecek miktar üzerinden tutarı olan Türk parasının gelir 
bütçesinde açılacak özel bir bölüme gelir ve diğer taraftan da alman malzemenin cins ve miktarını 
gösterir listelere ve Askerî Birlik ve müesseselerle Bayındırlık Bakanlığı tarafından teslim alındığı
na dair tanzim olunacak kuruşsuz ayniyat makbuzlarına müsteniden 100 milyon doların tutarı Türk 
libası için düzenlenecek mahsup verile emirle Millî Savunma Bakanlığı bütçesinde açılacak özel bö
lümlere konulacak ödeneklerden mahsup muamelelerinin yapılması icabetmektedir, 
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Bu maksatların temini için kanun tasarısının birinci maddesine gerekli hüküm konulmuş bulun
maktadır. 

Yukarda bahsi geçen 5123 sayılı Kanun 1 Eylül 1947 tarihinde neşredildiği halde yardım mal
zemesinin 12 Temmuz 1947 tarihinden itibaren memleketimize gelmeye başlaması hasebiyle iki tarih 
arasında gelen malzeme bedellerinin de mahsup harici bırakılmamasını teminen aynı esaslar dairesin
de mahsup işinin yapılması için tasarıya geçici madde ile bir hüküm konulmuştur. 

Hariciye Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Hariciye Encümeni 
Esas No. 1/62 
Karar No. 3 

8 .XII. 1954 

Yüksek Riyasete 

Türkiye Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında 12 Temmuz 1947 ta
rihinde imzalanmış olan (Türkiye'ye yapılacak 
yardım hakkında Anlaşma) mn onanmasına 
dair 5123 sayılı Kanunun 2 nci maddesine bir 
fıkra ve aynı kanuna geçici bir madde eklen
mesi hakkındaki kanun lâyihası, Encümenimiz
de Hükümet temsilcileri de hazır olduğu halde 
incelendi. 

Lâyiha Encümenimizce aynen kabul edilmiş 
olup, havalesi gereğince Millî Müdafaa Encüme

nine gönderilmek üzere Yüksek Riyasete tak
dim olunur. 
Hariciye Encümeni Reisi 

istanbul 
C. Baban 

Afyon K. Ankara 
S. Özer M. F. Fenik 
Erzurum İstanbul 

R. 8. Burçak L. Kırdar 
Manisa Manisa 

Bu M. Muharriri 
İzmir 

İV. Pınar 
Çanakkale 

İV. F. Alpkartal 
Kastamonu 

B. Aktaş 
Seyhan 

H. Bay ur A. KaraosmanoğJu A, Topaloğlu 

Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Millî Müdafaa Encümeni 
Esas No. 1/62 
Karar No. 23 

25 . II . 1955 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Hükümeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında 12 Temmuz 1947 
tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye'ye 
yapılacak yardım hakkında Anlaşma» mn 
onanmasına dair 5123 sayılı Kanunun ikinci 
maddesine bir fıkra ve aynı kanuna geçici bir 
madde eklenmesi hakkında kanun lâyihası en
cümenimizde vekâletler mümessilleri de hazır 
plduğu halde görüşüldü. 

Üçüncü maddesinde (Bakanlar Kurulu) ke
limeleri (îcra Vekilleri Heyeti) kelimeleriyle 
değiştirilmek suretiyle lâyiha aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Maliye Encümenine ve

rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

M. M. En. R. Vekili ve 
Mazbata M. 

Elâzığ 
M. Şevki Yazman 

Kâtip 
Erzincan 

M. Rahmi Sanalan 
Edirne 

K. Yalınkılıç 
İstanbul 
T. Yazıcı 
Niğde 

Z. tfner 
Trabzon 

S. Orberk 

Elâzığ 
H. Göktuğ 
Kastamonu 

A. M. Tanöver 
Rize 

K. Balta 

İstanbul 
Z. Köktürk 

Niğde 
A. V. Ankan 

Seyhan 
8. Tekelioğlu 
Urfa 

8. önhon 

ÎS, Sayısı: 286)] 
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Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 
Esas No. 1/62 
Karar No. 37 

8 .IV . 1955 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Hükümeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında 12 Temmuz 1947 
tarihinde Ankara'da imzalanan - Türkiyeye 
yapılacak yardım hakkında Anlaşma - nın 
onanmasına dair 5123 sayılı Kanunun ikinci 
maddesine bir fıkra ve aynı kanuna geçici bir 
madde eklenmesi hakkındaki kanun lâyihası 
Hükümet mümessillerinin iştirakiyle encüme
nimizde müzakere edildi. 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasmdaki hu
suslar encümenimizce de yerinde görülmüş ve 
Millî Müdafaa Encümeninin tadil metni aynen 
kabul edilmiştir. 

Havaleesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

Maliye En. Reisi 
Ankara 

M. Tarkan 
Afyon K. 

O. Talu 
Çankırı 

A. Emrem 
Sivas 

K. Oskay 

M. M. 
Hakkâri 
Ü. Seven 

Amasya 
H. Koray 

Niğde 
A. N. Kadtoğlu 

Kâtip 
Kayseri 

H. Kurmel 
Bolu 

8. Baysal 
Seyhan 

M. Akçalı 
Tokad 

ö. Sunar 
imzada bulunamadı 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/62 
Karar No. 95 

10 .V . İ955 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında 12 Temmuz 1947 
tarihinde Ankara'da imzalanan - Türkiye'ye ya
pılacak yardım hakkında Anlaşma - nın onan
masına dair 5123 sayılı Kanunun 2 nci madde
sine bir fıkra ve aynı kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair Maliye Vekâletince hazırlanan 
ve Başvekâletin 11 . X . 1952 tarihli ve 6/2933 
sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası 
9 neiı intihap devresinin sona ermiş olduğun
dan hükümsüz kalmış ve tekrar görüşülmesi 
Başvekâletin 5 . VII . 1954 tarihli ve 6/2161 
sayılı tezkeresiyle talebedilmiş bulunduğun
dan Hariciye, Millî Müdafaa ve Maliye encü
menleri mazbatalariyle birlikte Encümenimize 
havale olunmakla Maliye Vekâleti mümessili 
hazır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihasının, gerekçesinde yazılı mu

cip sebepler Encümenimizce de muvafık mü
talâa, maddelerinin müzakeresine geçilmiş lâ
yihanın başlık ve birinci maddesi Hükümetin 
teklifi veçhile aynen, muvakkat maddesi tadi-
len ve mütaakıp yürürlük maddeleri ise şeklen 
değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Rize 

t. Akçal 

M. M. 
istanbul 

H. Büsman 
Afyon K. 

M. Â. tflgen 

Reis V. 
Balıkesir 

Zait olduğundan birinci 
maddeye muhalifim. 

E. îmre 
Kâtip 
Siird Afyon K. 

B. Erden A. D emir er 
Ankara Antalya 

§. K. Mengü K. Akmantar 
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Balıkesir 
M. H. Timurtaş 

Çoruh 
Y. Gümüşel 
Diyarbakır 
/. H. Tiğrel 

îçel 
/. Gürgen 

Balıkesir 
8. Yırcalı 

Denizli 
M. Karasan 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 

imzada bulunamadı 
izmir 

B. Bilgin 

Çankırı 
T. Uygur 

Diyarbakır 
Y. Azizoğlu 

Giresun 
M. Şener 

Kırklareli 
§. Bakay 

Muğla Ordu Rize 
A. Sarıoğlu R. Aksoy H. Agun 

Seyhan Seyhan Sinob 
8. Barı N. I. Tolon N. Sertoğlu 

İmzada bulunamadı 
Sivas Trabzon Urfa 

A. özel 8. F. Kalaycıoğlu F. Ergin 
Yozgad Zonguldak 

D. Akbel 8. Ataman 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Hükümeti ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında 12. VII. 1947 tarihinde Ankara'da 
imzalanan (Türkiye'ye Yapılacak Yardım hak
kında Anlaşma) nm onanmasına dair 1 Eylül 
1947 tarih ve 5123 numaralı Kanunun ikinci 
maddesine bir fıkra ile ayrıca geçici bir madde 

eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Hükümeti ile Ame
rika Birleşik Devletleri arasında 12 . VII. 1947 
tarihinde Ankara'da imzalanan (Türkiye'ye Ya
pılacak Yardım hakkında Anlaşma) nm onanma
sına dair 1 Eylül 1947 tarih ve 5123 numaralı 
Kanunun ikinci maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir : 

Verilen yardım malzemesinin kıymetlerinin1 

takdiri mümkün olmıyan hallerde Amerika Hü
kümetince dolar olarak bildirilecek umumi değe
rin Türk parasına tahvili ile bulunacak miktar, 
yukarda yazılı irat ve mahsup muamelelerine 
esas ittihaz olunur. 

GEÇİCİ MADDE — 12 Temmuz 1947 tari
hinden sonra getirilmiş olan yardım malzemesi 
değerlerinin bütçeye irat ve masraf muamele
leri hakkında da yukardaki madde hükmü uy
gulanır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Aiğaoğlu 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Türkiye Hükümeti ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında 12 .VII .1947 iarihinde Ankara'da 
imzalanan Türkiye'ye Yapılacak Yardım hak
kında Anlaşma» nm tasdikine dair 1 Eylül 1947 
tarih ve 5123 numaralı Kanunun ikinci madde
sine bir fıkra ile ayrıca geçici bir madde eklen

mesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. —• Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Hükümetin geçici mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu İcra Vekilleri He
yeti yürütür. 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADlLÎ 

Türkiye Hükümeti ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında 12. VII. 1947 tarihinde Ankara'da 
imzalanan (Türkiye'ye Yapılacak Yardım hak
kında Anlaşma) nın onanmasına dair 1 Eylül 
1947 tarih ve 5123 numaralı Kanunun ikinci 
maddesine bir fıkra ile ayrıca geçici bir madde 

eklenmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 12 Temmuz 1947 
tarihinden sonra getirilmiş olup henüz Bütçe ve 
hazine hesaplarına intikal ettirilmemiş bulunan 
yardım malzemesinin değerleri, 1955 yılı Muva-
zenei Umumiye Kanununun mütenazır fasılları
na varidat ve masraf olarak kaydolunur. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu.kanunun hükmünü icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Hü. 

Devlet Bakanı 
M. Alakant 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. îleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
E. Güreli 

Güm. ve Tekel Bakanı 
S. Ytrcalt 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

Adalet Bakanı 
B. Nasuhioğlu 

İçişleri Bakanı 
E. Menderes 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. Ökmen 

Çalışma Bakanı ve 
İşletmeler Bakanı V. 

İV. özsan 
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Davre : X ^ Û * ) 
İçtima:' 1 S- S A Y I S I 

Hayvanların Sağlık Zabıtası hakkındaki 1234 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Ziraat Encümeni 

mazbatası (1/231) 

T. C. 
Başvekâlet - 6 . IV . 1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 67, 1065 
Türkiye Büyük Millet meclisi Yüksek Reisliğine 

3 . V . 1928 tarihli ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıtası hakkındaki Kanunun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair Ziraat Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra 
Vekilleri Heyetince 23 . III . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiy-
le birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

1234 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde ihbarı mecburi hastalıklar listesinde değişiklik yapma 
salâhiyeti icra Vekilleri Heyetine tanınmıştır. Ancak esas hazırlık ve teklif zaten Ziraat Vekâle
tince yapılmakta olduğundan bu iş için icra Vekilleri Heyetine kadar gitmektense listeye yeni
den giren veya listeden çıkan hastalıkları tesbit salâhiyetinin, ilân kaydiyle, Ziraat Vekâletine 
bırakılmasının daha uygun olacağı ve böyle bir usulün tatbikatı daha fazla sadeleştirebileceği 
düşünülmüş ve ilişik olarak sunulan kanun lâyihası bu maksatla hazırlanmıştır. 

Ziraat Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. ""^:if 
Ziraat Encümeni 12 . V . 1955 
Esas No. 1/231 
Karar No. 21 

TükseBL Reisliğe 

Yüksek Riyasetinizin 8 . IV . 1955 tarih ve lâyihası aynen kabul olundu. 
İr/231 esas numarasiyle encümenimize havale Umumi Heyetin Yüksek tasvibine arz edil-
buyurulan Hayvanların Sağlık Zabıtası hakkın- mek üzere Reisliğe saygı ile sunulur. 
daM 1234 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin de- Ziraat Encümeni Reisi Mazbata Mu. 
ğiştirilmesine dair kanun lâyihası, 6 . V . 1955 Manisa Bursa 
tarihli encümen toplantısında ilgili hükümet 8. Mıhçwğlu 8. Karacabey 
mümessillerinin iştirakiyle müzakere edildi : Kâtip 

Hükümet esbabı mucibesinde gösterilen hu- izmir Ankara Bilecik 
susat encümenimizce de uygun görülerek kanun M. Balaban D. Binerbay t, 8. Çakıroğlu. 



Giresun îçel içel 
A. N. Duyduk Y. Çukuroğlu H. Sinanoğlu 

Kastamonu Kırşehir 
S. Esen O. Alişiroğlu 
Kocaeli Kocaeli 

C. Tüzün N. Vnat 
lamada bulunamadı 

Konya 
A. Çilingir 

Muğla 
T. Akarca 
Samsun 
A. Eker 

Maraş 
A. Kadoğlu 

İmzada bulunamadı 
Ordu 

B. Baykal 
Samsun 

M. Tekvy 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

3 . V . 1928 tarihli ve 1234 sayılı Hayvanların 
Sağlık Zabıtası hakkındaki Kanunun 3 ncü mad

desinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 3 . V . 1928 tarihli ve 1234 
sayılı Hayvanların Sağlık Zabıtası hakkındaki 
Kanunun 3 ncü maddesi aşağıda yazılı şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 3. — ikinci madde mucibince ihbarı 
mecburi hastalıklar meyanma ilerde lüzum gö
rülürse diğer bulaşık hastalıkların dahi ithaline 
ve bunlardan icabedenlerin tayyma Ziraat Ve
kâleti mezundur. Keyfiyet Resmî Gazete ile ilân 
olunur. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Adliye, Millî Müdafaa, Dahiliye, Maliye ve 
Ziraat vekilleri memurdur. 

23 . III . 1955 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Başvekil Yardımcısı 

Devlet Vekili 
M. Sarol 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Nafıa Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sıh. ve iç. Mv. Vekili 
Dr. B. Uz 

Ziraat Vekili 
İV. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

Devlet Vekili 
O. Kapani 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

iktisat ve Ticaret Vekili 
S. Ytrcah 

G. ve inhisarlar Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

işletmeler Vekili 
8. Ağaoğlu 
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Devre * X 
İçtima': ı S. SAYISI ; 

ölçüler Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun lâyihası ve İktisat, Dahiliye 

ve Adliye encümenleri mazbataları (1/22) 

T. C. 
Başvekâlet 9 . III . 1954 ] 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 6-751, 71/2731 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1782 sayılı ölçüler Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkında Ekonomi ve Ticaret Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 18 . I I . 
1954 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlik
te sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

1782 sayılı ölçüler Kanununun tatbikiyle memleketimizde hiçbir teknik esasa dayanmıyan ve 
her mahalle göre değişik bulunan birçok ölçü ve tartı âletleri kullanılmaktan kaldırılmış ve düzenli 
bir ölçü vahdetinin temini hususundaki seyir normal ibir tekâmül göstermiş bulunmakla beraber, 
ticari inkişaf, nüfus tezayüdü, yapı'lmış ve yapılmakta bulunan su ve eletrik tesisleri karşısında 
bu mevzu gün geçtikçe ehemımiyet kesbetmiş bulunmaktadır. 

Tatbikatta kanundaki boşluklardan mütevellit bâzı müşküllerle karşılaşıldığından, mezkûr ka
nunun bâzı (maddelerinin tadili ile bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesi zaruri görülmüş ve celbe-
dilen muhtelif memleket mevzuatı da tetkik edilerek mer'i kanunda, imalâtçılara bir mükellefiyet 
tanınmadığı halde tasarıda bu hususlar nazara alınmış, tip ve sistemlerinin tasdiki ieabeden'ler ile 
muayene edilecek ölçü âletlerinin cins ve nevileri gösterilmiş, bunların dışında iki ay önceden ilân 
edilmek suretiyle muayenelerine lüzum görülecek olanlar hakkında Vekâlete salâhiyet verilmesi 
derpiş olunmuş, orduda teknik işlerde kullanılan ölçü âletlerine işin icabına göre bir muafiyet 
gözetilmiş ve eezai hükümler daha vazıih bir surette müeyyidelendiritmiş olup ek maddelerle de 
fenni terakkiler neticesi olarak ölçü vahitlerinde husule gelecek değişikliklerin karara bağlanması 
hususunda İcra Vekilleri Heyetine salâhiyet tanınmış ve Belediye ölçüler teşkilâtının teftiş ve mu-
rakabesiyle ayar memurlarının tâyin, terfi ve tahvilleri hususları hakkında hüküm vazedilmek su
retiyle işbu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Madde 1 : Bu maddede, memlekette kullanılacak ölçü ve tartılarda aşari metre sistemi (le sis
teme metrique deeimal) kullanılması mecburiyeti konulmuştur. 

Bu madde metni, esas itibariyle 1782 sayılı Kanunun birinci maddesine tekabül etmekte olup 
maksadı daha vazıh ifade edecek şekle sokulmuştur. 

Madde, metre sisteminin kullanılması mecburiyetine, ölçü tâbirinin mâna ve şümulüne, mez
kûr mecburiyetin hukuki müeyyidesine ve kanunun istisnaen tatbik edilemiyeceği ahvale ait. hüküm
leri ihtiva etmektedir. 

Son fıkrada miktarı beyan olmıyarak sayı ile alınıp satılması mûtadolan eşyanın alınıp satılma-
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sında maddenin tatbik edilmiyeceği ifade olunmuştur. Sayı ile alınıp satılan eşyanın vahidi, bir ölçü 
ile ifade edildiği takdirde, bunun aşari metre, sistemine uygun olması lâzımdır. 

Madde 2 : 1782 sayılı Kanunun 24nci maddesi, ihtiva ettiği esaslar bakımından maksadı temin 
edecek derecede vazıh bulunmamakta idi. maddenin şümulü ve tatbik sahasının da tâyini suretiyle 
vuzuhun temini zarureti, tadilini mucip olmuştur. 

Bu maddenin : 
a) Fıkrası; uzunluk, ağırlık, hacım ölçü ve aletleriyle sayaçların ve taksimetre, demiryolu yük 

ve sarnıçlı vagonları ile işçi gündeliklerinin tesbiti için kullanılan nakil vasıtalarının kullanılması 
için ayarlanarak damgalanmış olması esasını vaz'etmiştir. 

b) Fıkrası; su, akar yakıt, elektrik ve havagazı sayaçları ile taksimetrelerin memlekette imal 
•edilmesi veya dışardan getirilmesi hallerinde muayene ve damgalanabilmeleri için bunların tip ve 
sistem itibariyle kullanışlı olduklarının Ekonomi ve Ticaret Vekâletince tetkik ve kabulü şartını 
koymaktadır. Tatbikatta da bu sayaç ve âletlerin muhtelif çeşitlerinde değişik tip ve sistemleri 
mevcut bulunmakta ve bunlardan müstehlik aleyhine mahzurlar tevlideden arızalar ve hususiyetler 
görülmekte olduğu cihetle bu mahzurun bertaraf edilebilmesi için böyle bir hükmün vucudü lü
zumlu mülâhaza edilmiştir. 

e) Fıkrasında; kanunun vaz'ı sebebiyle takibolunan maksat ve gayesine ve bu hususta yapıla
cak murakabenin kolaylaştırılmasına matuf olarak ölçü âmillerine bâzı mükellefiyetler tahmil edil
miştir. 

d) Fıkrasında; kanunun şümulü haricinde bulunan, ayarlanması ve damgalanması suretiyle 
kontroluna zıaruret hâsıl olacak ölçü ve âletlerin de evvelden muayyen bir zaman tâyin olunarak bu 
kanunun şümulüne alınabilmesini teminen Ekonomi ve Ticaret Vekâletine salâhiyet verilmiştir. 

Madde 3 : Aşari metre sistemi esas olarak kabul edilmiş ve bunun tatbikine başlanıldığı 
tarihten bugüne kadar geçen zamanda memlekette bu sisteme alışılmış ve itiyat teessüs etmiş 
bulunmaktadır. Zaman zaman buna aykırı olarak görülen hareket ve temayüllerin de ber
taraf edilmesini istihlâf etmek üzere bu madde sevkolunmuştur. 

Madde, 1782 sayılı Kanunun 3 neü maddesine nazaran memnuiyetin şümulünü tâyin etmek 
suretiyle vuzuhu temin etmektedir. 

Maddenin son fıkrasında hususi bir hain hükme bağlanması tatbikattan edinilen tecrübe
lere istinaden zaruri ve faydalı mülâhaza edilerek buna ait hüküm konmuştur. 

Madde 4 : Bu maddede, haiz oldukları hususiyetler itibariyle kanunun hükümlerinden hariç 
tutulan ölçü ve âletlere ait hüküm sevkolunmuştur. 

Maddenin son fıkrasında bu gibi ölçü ve âletlerin üzerine, allım satımda kullanılmıyacağma 
dair bir ibarenin âletten ayrılmıyacak şekilde yazılması şartı konulmuştur. Bundan başka 
maddenin (D) fıkrasında istisnaen kullanılması tecviz olunan ahvalde ölçü ve âletlerin muayene
lerinin yapılması ve damgalanması mecburi kılınmıştır. 

Madde 5 : Fransa'da Sevr kasabasında muhafaza edilmekte olan metre ve kilogram proto
tiplerinden alman ölçü örneklerinin Türkiye için de uzunluk ve ağırlık esas ölçüleri olduğu 
tasrihan beyan olunmuş ve bu örneklerle bunliara göre hazırlanacak normallerin muhafaza ve 
muayenesine ait hükümler sevkolunmuştur. 

Madde 7 : Bu maddenin 1782 sayılı Kanundaki metninde, akıcı maddelerin litre ile ölçülmesi 
âmir hüküm olarak derpiş olunmuştur. HalbuM mayilerin bazen yarı veya tam donmuş halde de 
bulunmaları litre ile ölçülmelerini imkânsız kılmakta ve bu hükmün tatbikinin de imkânsız hal 
aldığı görülmektedir. Tatbikattan edinilmiş olan bu tecrübe ile maddenin tadili zarureti 
hâsıl olmuş ve buna göre madde hazırlanmıştır. 

Madde 17 : 1782 sayılı ölçüler Kanununun 17 nci maddesinde; «ölçüler üç suretle muayene 
ve ayar olunur» denilmektedir. Halbuki ölçülerin ayarı ancak bir suretle yapılabilinir. .Zaten 
maddedeki maksat ve gaye de muayeneye mütaallik bulunduğundan ayar keyfiyetinin de 
teşkilâtın vazifesi meyanmda imiş gibi bir mana taşıması itibariyle yersiz ve manasız bulunan bu 
husus maddeden çıkarılmıştır. 
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Madde 18 : Bu madde ölçü ve tartı aletlerinin muayeneleriyle ilgili hükümleri ihtiva etmektedir. 

Bu muayeneler ilk, yıllık ve ansızın olmak üzere üç kısma ayrılarak hükümlere bağlanmıştır. 
Maddenin birinci fıkrası, ilk muayenenin ne zaman ve hangi ölçüler hakkında yapılacağına 

dairdir. Bu fıkrada derpiş edilen ahval, ölçülerin her halde yeniden muayene ve ayarlanmasını 
icabettirir. Aksi takdirde bu ölçülerin ölçü olarak ve sıhhatli neticeler verecek şekilde kullanıl-
ması mümkün değildir. 

Maddenin ikinci fıkrası, yıllık muayene ile ilgilidir, ölçülerin kullanılmakta bulunduğu müd
detçe aşınma ve sair tesislerle muvazene ve vezninde tebeddüller göstereceği cihetle ölçülerin 
muayyen fasılalarla her halde muayene ve kontrol edilmeleri zaruridir. İkinci ftkra bu zaruretin 
ilcasiyle vaz'olunmuş bulunmaktadır. Yıllık muayenenin, ölçü sahibinin arzusuna hacet kalmak
sızın muayyen müddetin hitamında yapılması gerektir. Ancak, ölçü sahibinin lüzum görerek öl
çüsünü vaktinden evvel muayene ettirmek istediği takdirde bu hususu karşılayacak hüküm de fık
rada derpiş olunmuştur. 

Maddenin üçüncü fıkrası, ansızın muayenenin ne zaman ve kimler tarafından yapılacağı hük
münü muhtevidir, ölçüler Kanununun tatbikinde bu kanunla istihdaf edilen maksat ve gayelerin 
tahakkuku ansızın muayeneyi de zaruri kılmaktadır. Her an ölçüsünün muayene olunması ihti
mali alâkalısını müteyakkız kılacağından ölçüsünün sıhhatli durumunu itina ile muhafazaya ça
lışmasına da âmil olacağı muhakkaktır. 

Maddenin mütaakıp fıkralarında, ilk, yıllık ve ansızın muayenelerin kimler tarafından yapı
lacağı ve su, elektrik ve havagazı gibi sayaçların muayenelerinin münhasıran vekâlet tarafından 
yapılacağı ve şebekesinde 1000 e kadar elektrik sayacı bulunan işletmelerdeki sayaçların muaye
nelerinin mahallinde yapılabilmesi takdirinin vekâlete bırakılması salâhiyeti tanındığı ve muaye
nelerin icrası şeklinin nizamnamede gösterileceği derpiş ve ona göre hükümler sevk olunmuştur. 

Madde 19 : Bu maddede ölçülerin muayene ve ayar olunmaları için umumi surette muayene 
yerine getirilmeleri lüzumu ifade olunmuş bulunmakla beraber nakli güç ve masraflı ölçülerin de 
bulunacağı düşünülerek maddede bu hususu da karşılayacak hüküm vaz'edilmiştir. 

Mahallinde yapılacak muayene ve ayarlarda ölçü sahiplerine bâzı mükellefiyet tahmil eden 
mütaakıp fıkralar tatbikatın teknik icap ve zaruretlerinin nizamname ile tanzim edilmesi hükmü
nü de vaz'etmiştir. Mahallinde yapılacak muayene ve ayarların bunu yapacak memurlara tahmil 
ettiği külfet ve masraflar nazara alınarak memurun günün iktisadi şartlarına göre mağduriyet
ten vikayesi ve zaruri masraflarının karşılanması için gerekli hükmün bu kanunda ve mahallinde 
yapılacak muayenelerle ilgili hükümleri ihtiva eden bu maddesinde nazara alınması gerekli ve 
yerinde olduğu düşüncesiyle buna dair hükümler vaz'edilmiştir. 

Madde 21 : İlk muayenelerin vekâlet tarafından yapılması bu hususun tanzimini zaruri kıl
mış ve ölçü aletlerinin memlekete ithalinde muayyen gümrüklerden geçirilmesi bu zaruretle hük
me bağlanmıştır. 

Tâyin edilecek gümrüklere getirilecek ölçü aletlerinin fazla beklemelerine meydan vermiye-
cek ve kanuna aykırı ölçülerin yurt dışı edilmelerini sağlıyacak hükümler, gerek idare ve gerek 
ithalâtçı bakımından, bu maddede derpiş olunmuştur. 

ölçülerin ithal edileceği gümrüklerin Vekiller Heyeti tarafından tâyin edilmesi esası, ithalâtın 
göstereceği temayülleri ve yeni ihtiyaç ve zaruretleri karşılamakta suhulet ve seyyaliyeti temi
ne yardım edecektir. 

Madde 22 : Bu maddede ilk ve yıllık muayenelerde doğruluğu yani ayarlı olduğu anlaşılan 
ölçü aletleri üzerine damga vurulacağı veya bu,, mümkün olmadığı takdirde muayenenin yapıl
dığına dair belge verileceği ve doğru olmadığı anlaşılanların iptali şeklinin nizamnamede göste
rileceği ve damgası iptal edilmiş ölçülerin ne muamele görüp ne suretle muhafaza olunacağı hük
me bağlanmıştır. 

Madde 24 : ölçüler Kanununun cezai müeyyideleri bu maddede derpiş olunarak hükme bağ
lanmıştır. 

Aşari metre sisteminin memlekette tatbikine başlandığı tarihten beri geçen zamanda bu kanu-
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na ve vaz'ettiği prensiplere aykırı hareketler zaman zaman müşahade olunmuş ve cezai takibata 
tevessül edilmiştir. 

ölçüler Kanununun bâzı maddelerinin tadili düşünülürken tatbikatta, müeyyide bakımından 
müşahede edilen boşlukların da doldurulması, bu madde üzerinde çalışmaları zaruri kılmış ve 
mer'i kanuna göre bu tasarıda yapılmak istenen tadiller ve Ceza Kanununda para cezalariyle ha
pis ve hafif hapis cezaları hakkında yapılmış değişiklikler nazara alınarak madde buna göre ye
niden kaleme alınmıştır. Cezai müeyyidelerin müessiriy etini temin bakımından meslek ve sanatın 
tatili, fer'i cezasının da icabında verilebilmesi hâkimin takdirine terk edilmiştir. 

Kanunun tatbikatında yapılan müşahedelere istinaden bâzı kimselerin kanuna aykırılık husu
sunda İsrarlı hareketleri de vâki olduğundan bu gibilerin tecziyesinde cezanın tesirli olması bakı
mından mütaakıp suçlarda ne şekilde ceza verileceği Ceza Kanununun içtima ve tekerrüre ait hü
kümleriyle mukayyet olmaksızın hükme bağlanmıştır. 

Maddede devlet, vilâyet ve belediye memur ve hizmetlileri ile (askerler dâhil) iktisadi Devlet 
Teşekkülü ve bunlara bağlı müesseselerdeki memur ve hizmetlilerinin ölçüler Kanununun tatbi-* 
katında kendilerinden beklenen anlayış ve kanuna riayette numune olmak vasfına aykırı hareket
lerinde verilecek cezanın muayyen bir nispette artırılması yerinde olacağı mülâhazasına istinadet-
mektedir. Emsali bir hüküm Fransız ölçüler mevzuatında da yer almıştır. 

Maddenin son fıkrasına göre hükmedilecek para cezalariyle müsadere edilecek ölçü aletlerinin 
suçun belediye veya bir köy hududu dâhilinde işlenmiş olduğuna göre belediyeye veya köy hükmi 
şahsiyetine ait olacağı yeni bir hüküm olarak tasarıya konulmuştur. 

Madde 25 : Bu madde, 24 ncü madde mucibince yapılacak takibatın tâbi olacağı usuli muame
leleri tâyin ve tesbit etmektedir. j 

Madde 26 : Bu madde mer'i kanunun 26 ncı maddesindeki «bu kanun ahkâmının tatbiki için 
bir nizamname yapılır.» hükmünü nizamnameyi kimin hazırlıyacağı ve yalnız bir nizamnamemi 
hazırlanması lâzımgeldiği hususundaki tereddütleri izale maksadiyle tasarıda yer almıştır. 

Ek madde 1 : 1948 yılında Amsterdam'da toplanan milletlerarası Fizik Birliğince ölçü vahitle
rinin tevhidi hakkında hazırlanan ve bilâhara Fransız ölçüler Teşkilâtınca ele alınarak Beynel
milel ölçüler Bürosuna sunulan ve mezkûr büroca da metre mukavelenamesine bağlı bilûmum hü
kümetler meyanmda Hükümetimize de gönderilmiş ve üniversitelerimizce de tetkik edilmiş bulunan 
bir projeye nazaran elektrik ve mekanik vahitlerinde bâzı tadilâtın husule gelmesi muhtemel görül
düğünden işbu madde sevk edilmiştir. ; 

Ek madde 2 : Mer'i 1782 sayılı ölçüler Kanunu ve buna müteferri ölçüler Nizamnamesi hüküm
lerine tevfikan belediye ve ihtiyar heyetlerince ölçülerin muayeneleri hakkında birtakım vazifeler tevdi 
edilmiş ise de müracaat hususları tasrih edilmediğinden kanuna bu hususun dercedil m esiyle bu boş
luk da doldurulmak istenmiştir. 

Ek madde 3 : ölçüler Kanununun tatbikatı bu husustaki teşkilâtın bağlı bulunduğu Ekonomi ve 
Ticaret Vekâletince teftiş ve murakabe edilmekte bulunması itibariyle belediyelerin kanunun tatbi
kinde ifa ettiği vazifeler bakımından da teftiş ve murakabelerinin aynı vekâlete ait olması bu mad
de ile hükme bağlanmıştır. 

Ek madde 4 : Belediyelerin ölçüler Kanununun tatbikinde verilen vazifelerini ifa etmeleri için 
asgari kadroları maddenin birinci fıkrasında bildirilmiştir. 

Belediyelerimizin her şeyden evvel malî durumları nazara alınarak bir memur dahi bulundurmak 
imkânına sahip olmadıkları anlaşılacak olanlarından teşkil edilecek gruplar halinde müşterek ölçüler 
memurlariyle vazifelerini ifa etmeleri imkânını veren maddenin'2 nci fıkrası bu hususta Ekonomi ve 
Ticaret Vekâletine bâzı salâhiyetler de tanımaktadır. 

Esas itibariyle bir devlet âmme hizmeti olduğu aşikâr olan bu kanuna ait idari muamelelerin bir 
kısmının bâzı kayıt ve şartlarla belediyeler ölçü memurlariyle gördürülmesi malûm zaruretler icabı
dır. Belediye Gelirleri Kanuniyle bu hizmetlerden alacakları resimler tâyin edilmiş olmakla lıl-netir; 
belediyeler için bir külfetten ziyade faydalı ve gelirli hale konulduğu malûmdur. Bele .'iyelerin bu 
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şekilde tedvir edecekleri işlerin gerektirdiği teftiş ve murakabenin ve idari tanzimin Ekonomi Vekâ
leti uhdesinde kalması, işin mahiyeti ve zaruri icabıdır. 

Ek madde 5 : Yukardaki maddenin gerekçesinde izah olunan hususlar dolayısiyle Belediye 
Ayar memurlarının tâyinlerinin tekemmülünde Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin tasdikine bıra
kılmak suretiyle maddeye hüküm vaz'edilmiştir. Belediye teşkilâtında buna benzer salâhiyetler 
başka vekâletlere de tanınmıştır. Ezcümle Belediye tabipleri bunun en bariz misalidir. 

Maddenin 2 nci fıkrasında, Belediye Ayar memurlarının tahvili ve bunlar hakkında diğer 
hususlarla ilgili muameleler durumlarına uygun şekilde hükme bağlanmıştır. 

Maddenin son fıkrasında da, Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin Belediye ölçüler memurları
nın vazifelerini ne şekil ve şartlar altında diğer memurlara yaptırabileceği hususunda haiz ola
cağı salâhiyet gösterilmiştir. 

İktisat Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. , 
İktisat Encümeni 26 .II . 1955 

•Esas No. 1/22 
Karar No. 9 

Yüksek Reisliğe 

ölçüler Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine dair kanun lâyihası iktisat ve Tica
ret, Dahiliye ve Adliye vekâletleri mümessilleri 
hazır oldukları halde encümenimizin mütaaddit 
toplantılarında tetkik ve müzakere olundu. 

1782 numaralı Ölçüler Kanununun neşrin
den bugüne kadar geçen 24 senelik müddet 
zarfında mer' i kanunda görülen aksaklıkların 
giderilmesine, MKS (metre, kilogram, saniye) 
sisteminin memleketimizde daha şümullü bir 
şekilde kullanılmasına ve ölçü aletlerinin ithal, 
imal ve kontrollerini tanzime matuf bulunan 
kanun lâyihasının tümü kabul edilerek madde
lere geçilmiştir. 

1 nci madeddeki «fatura» kelimesi ithal mal
larının faturalarına da şâmil görülmüş ve ti
cari münasebetlerimizde güçlükler doğuracağı 
kanaati ile maddeden çıkarılmıştır. Bu madde 
hükmünü genişletmek maksadiyle maddeye «ve 
gayriresmi» kelimeleri eklenmiştir. 

2 nci maddedeki «ölçü ve aletleri» tâbiri, 
ölçü kelimesi bir mefhumu ifade ettiğinden 
«ölçü aletleri» olarak düzeltilmiş ve 19, 21, 22 
ve 25 nci maddelerde de aynı düzeltmeler ya
pılmıştır. 

ölçü aletlerini tamir edecek olan küçük es
nafa imalât defteri tutmak külfetini yüklemeyi 
ağır bir vecibe sayan encümenimiz 2 nci mad
denin c fıkrasındaki «ve tamirciler» «ve tamir» 

kelimelerini fıkradan çıkarmıştır. 
4. 19, 21, 22, 24 ve 25 nci maddelerde bâzı 

düzeltmeler yapılmış ve 2, 5, 7, 17, 18, 26 nci 
maddelerle 1, 2, 3, 4 ve 5 nci ek maddeler aynen 
kabul edilmiştir. 

Bu kanun meriyete girdiği zaman, elinde, 
damgalanmamış veya üzerinde imal eden firmanın 
işareti bulunmıyan ölçü aleti olanların bu alet
leri damgalattırmalarına ve muayyen zaman zar
fında vekâletçe tesbit ettirilecek bir işaretle bel
li- ettirmelerine imkân vermek maksadiyle lâyi
haya bir muvakkat madde ilâve edilmiştir. 

Havalesi gereğince Dahiliye Encümenine gön
derilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

İktisat Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
İstanbul Zonguldak 

N. A. Sav . 8. Başol 
Kâtip 

Kocaeli Gazianteb 
S. Göksel 1. Dai 

İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 
Hatay İstanbul İstanbul 

A. F. Atahan 8. Gören H. Soriano 
İzmir Kütahya Kütahya 

A. Aker A. G. Bubik O. özbilen 
Kütahya Ordu 

/ . H. Verdi 8. tşbakan 
Trabzon Trabzon 

M. Harunoğlu E. Nutku 
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Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 

Esas No. 1/22 
Karar No. 33 

%<i M . IV . 1955 

Yüksek Reisliğe 

Ölçüler Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine dair kanun lâyihasına ait iktisat 
Encümeni mazbatası, ilgili vekâletler mümes
sillerinin iştirakiyle encümenimizee tetkik ve 
müzakere olundu. 

iktisat Encümeni mazbatası müzakereye 
esas olarak alınmış, ve bu encümen tarafından 
tadilen kabul edilen maddeler uygun görülerek 
encümenimizee de aynen kabul edilmiştir. An
cak zabıt varakalarının ne suretle ve kimler 
tarafından tuutlaeağı ve hangi mahkemeler ta
rafından karara bağlanacağı hakkındaki 25 nci 
maddeye zabıt varakasının şekil ve muhtevası 
bakımından ne gibi hükümleri haiz bulunacağı 
hakkında nizamnameye, alınması lâzımgelen 
tafsilâtın verildiği görülmüş ve zabıt varakası
nı tutmaya hangi memurların salahiyetli olduk
ları tasrih edilmemiştir. Bu itibarla bu madde
den nizamnameye girmesi lâzımgelen hükümler 
çıkarılmış ve madde yalnız ana hükümleri ih
tiva etmek üzere yeniden tanzim olunmuştur. 

Bundan başka ayar memurlarının terfi ve 
tahvillerine ait, Hükümetin ek 5 nci >maddesi-
nin ikinci fıkrasındaki ayar memurlarının tah
villerine ait hükmün vekâletin teklifi üzerine 
belediyelerce yapılmasının tatbikatta bâzı ih

tilâf ve ihtilâtlara yol açacağı düşüncesiyle bu
nu önlemek ve belediyelerin muhtariyetlerini 
zedelememek maksadiyle fıkra «Bu memurla
rın tahvilleri iktisat ve Ticaret Vekâletinin 
belediyelere yapacağı teklifler üzerine belediye
lerin muvafakatiyle vekâletçe yapılır», şeklinde 
tadil edilmiştir. 

iktisat Encümeninin diğer maddeleri aynen 
kabul edilmiş olup havalesi gereğince Adliye En
cümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Riya
sete sunulur. 

Dahüiye En. Reisi 
Edirne " 

R. Nasuhioğlu 
Kâtip 

Kocaeli Amasya 
S. Yalım M. Zeren 
Denizli Gümüşane 

A. H. Sancar î. H. Baykal 
izmir 

R. Onursal 
imzada bulunamadı 

Konya Muğla 
M. R. Özalp Y. Ba§er 

Trabzon 
P. Sanaç 

Bu M. M. 
Amasya 
K. Eren 

ÇoruA 
Z. Uraİ 
izmir 

P. Arat 
Kastamonu 

M. Kuşakçıoğlu 

Seyhan 
A. Kinik 

Uşak 
Y. Aysal 

W3ayis i :W) 



Adliye Encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Adliye Encümeni i$ . V , IPfS 

Esas No. 1/22 
Karar No. 51 

Yüksek Reisliğe 

1782 sayılı Ölçüler Kanununun bâzı madde
lerinin tadiline mütedair bulunan: Kanun Lâyi
hası encümenimizde alâkalı Vekâletlerin mü
messilleri hazır oldukları halde tetkik ve müza
kere edildi. 

A) 4 Nisan 1933 tarihînde meriyet mevkii
ne vaz'olunan 26 Mart 1931 tarihli ve (1782) sa
yılı Kanunun vaz'ettiği hükümlerin, bugünkü 
inkişaf muvacehesinde ihtiyaçları kaTşılıyama-
dığı anlaşıldığından tatbikatta husule gelen güç
lüklerin izalesini temin maksadı ile kanunda 
geniş mikyasta tadillerin yapılması derpiş olun
muş ve 29 maddeyi muhtevi bulunan kanunun 
1, 2, 4, 5, 7, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25 ve 26 ncı 
maddelerinin tadiline müteallik olarak bir lâyiha 
hazırlanmıştır. 

B) Tadili mutazammm bulunan bu lâyiha 
İktisat ve Dahiliye encümenleri tarafından tet
kik olunarak bu bapta 26 Şubat 1955 ve 25 Ni-
•an 1955 tarihli mazbatalar tanzim küınmıştur. 

C) Encümenimiz; Hükümet tarafından ih
zar olunan lâyiha ile her iki encümenin mazba
talarını tetkilkatına esas ittihaz etmiştir. 

1. îktisat Encümeninin 1, 2, 3, 4 ncü mad
deleri aynen kabul edilmiştir. 

2. Hükümet lâyihasının 5, 7 ve 17 nci mad
deleri aynen kabul edilmiştir. 

3. Hükümet lâyihasının 18 tfci maddesi ay
nen kalbul edilmiş; aücak, bu maddenin 6 ncı 
fıkrasındaki ve mötne dâhi bulunan (Kontör 
etalon) tâbiri çıkarılarak ayni mânaya gelen bu 
tâbirin yerine metinde kerre içinde gösterilen 
(miyar cihazı) tâbir ve istilânı ikame edilmiştir. 

4. İktisat Encümeninin (19) ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. Ancak; birinci fıkradaki 
(Umumi surette) ibaresinin tatbikatta anlayış 
farkları husule getireceği düşünülerek yerine 
bir guna tereddüdü mucip olmamasını temin 
için (alâkalı tarafından) ibaresi vaz'edilmiştir. 

21, 22 nci maddeler İktisat Encümeninin 
metinlerinde aynen kabul edilmiştir. 

5. (24) ncü maddenin (A), (B) ve (D) 
bentlerinde aşağıdaki değişiklikler yapıldı. 

a) (A) bendindeki (meslek ve sanattan men 
edilir) fıkrası bu maddenin (D) bendine nak
lolundu. 

b) (B) bendinde ( . . . . veya satışına tavas
sut edenler) diye sevk edilen hükmün yazılış 
tarzı itibariyle mutlak surette tatbik edileceği 
düşünülmüş olduğundan mutavassıtların vazi
yetleri daha mülayim mütalâa olunmuş ve bu 
itibarla metin ( . . . . veya bilerek satışına ta
vassut edenler diye tadil ve ıslah suretiyle ya
zılmıştır. 

c) (D) bendine, (A) bendinde izah olun
duğu veçhile (meslek ve sanattan meni) cezası 
nakil ve ilâve edilmiştir. 

6. 25 nci maddenin son fıkrası iki kısım
dır: (Bu zabıt varakası salahiyetli memurdan 
başka maznun, muhbir veya müşteki ile orada 
hazır bulunan şahitler tarafından imza edil'r) 
kısmı aynen muhafaza ve kabul edilmiş ve bunu 
taMbeden (bu zabıt varakası aksi sabit olun
caya kadar muteber olup C. Müddemmumüiğin-
ce iddianame tanzim edilmeksizin Sulh Ceza 
mahkemesine havale ve tevdi olunur) diye ya
zılı bulunan fıkrası, tatbikatta her türlü mah
zur ve teşevvüş husule getireceği düşünüldü
ğünden tayyedilmiş ve bu fıkra yerine (Bu 
zıaibıt varakalarına müsteniden sulh ceza mah
kemesince Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunu
nun ceza kararnamelerine mütaaMk bulunan 
386 ve mütaakıp maddeleri hükümleri daire
sinde karar verilir.) fıkrası konulmak suretiyle 
tevhimen tertip ve tahrir olunmuştur. 

7. (26) ncı madde mânada değişiklikler 
mucip olmamak üzere yeniden yazılarak (Bu 
kanunun hükümlerinin tatbikini temin için İk
tisat ve Ticaret Vekâletince gerekli nizamname 
hazırlanır) şeklinde kalbul edilmiştir. 

8. Ek madde 1. : Hükümet tarafından ih
zar olîuman metin gerek Dahiliye ve gerekse 
İktisat encümenleri tarafından aynen kabul 

(8 . .Say»,: 337) 



edilmiş ise de; muhteva itibariyle kanunun ta
dilini mutazammm bulunması bakımından icrai 
kuvvetin teşriî salâhiyete müdahalesi miahi-
yetinde görüldüğünden bu madde tayyedil-
miştir. 

9. Hükümet lâyihasının ek 2, 3 ve 4 ncü 
maddeleri 1 - 2 ve 3 ncü ek madde olarak ay
nen kabul edildi. 

10. Hükümet lâyihasının (ek 5) nci mad
desi İktisat Encümeni tarafından aynen kabul 
edilmiştir. Bu madde; ek birinci maddenin 
encümenimiz tarafından metinden çıkarıUmasm-
dan dolayı (ek 4 ncü madde olarak mütalâa 
olunmuştur.) 

Madde, memurların tâyin muamelelerini be
lediyelere ve tasdik keyfiyetini vekâletin salâ
hiyetine tevdi etmektedir. Halbuki aynı me
murun nakline lüzum hâsıl olduğu takdirde 
keyfiyet vekâlet tarafından belediyelere bildi
rilecek ve belediye tarafından kabulü halinde 
nakil keyfiyeti tahakkuk edebilecektir. Her 
iki hüküm de yekdiğerine zıt bulunduğundan 
maddenin (1) ve (2) nci fıkraları : 

(Belediye ayar memurlarının tâyin ve ter
fileri, İktisat ve Ticaret Vekâletinin tasdiki 
ile tekemmül eder ve, (Bu memurların tahville
ri ya re'sen belediyelerin müracaatı veya İkti
sat ve Ticaret Vekâleti tarafından belediyelerin 
muvafakati alındıktan sonra vekâletçe yapılır) 
şeklinde değiştirilerek kabul edilmiş vekâletle 
belediyelerin münasebeti ve memurun vaziyeti 
tanzim olunmuştur. 
• 11. İktisat Encümeninin (muvakkat madde 
1) olarak yeniden tanzim ettiği metin yeni sevk 
edilen hükümler bakımından intikal devresi ha
zırladığından aynen kabul edilmiş ve lâyiha da 

başkaca muvakkat madde mevcut olmadığından 
(1) rakamı tayyedilmiştir. 

12. Kanun lâyihasının (3) ncü ve 4 ncü 
maddeleri kanunu tatbika memur makamları ve 
meriyet tarihini tesbit etmektedir. 

Gerek Hükümet lâyihasında ve gerekse Da
hiliye ve İktisat encümenlerinde (ek madde 1) 
olarak tesbit edilen hüküm Vekiller Heyetine 
bâzı salâhiyetler tefviz etmiş bulunduğundan 
(2) nci madde, umumi mahiyette tahrir oluna
rak kanunun tatbiki keyfiyeti Vekiller Heyeti
ne tevdi olunmuştur. 

Halbuki Encümenimiz bahis mevzuu madde
nin tayyma karar vermiş olduğundan metin 
(1782) numaralı Kanunun bu maddeye tekabül 
eden maddesindeki hüküm ile tenazuru temin 
etmek bakımından (bu kanunun tatbikine Ad
liye, Dahiliye, Maliye, İktisat ve Ticaret vekil
leri mmeurdur) diye yeniden yazılmıştır. 

Umumi Heyetin tasvibine arz olunmak üzere 
Riyaset makamına sunuldu. 
Adliye Encümeni Reisi Bu M. M. ve Kâtip 

Konya Balıkesir 
H. özyörük V. Asena 

Aydın Burdur Çankırı 
C. Ülkü B. Kayaalp C. Boynuk 
Çoruh Denizli Diyarbakır 

M. önal 1. Hadımhoğlu M. H. Ünal 
Erzurum Eskişehir İzmir 

H. Ş. İnce H. Sezen A. Güngören 
Kocaeli Konya Konya 

8. Dinçer H. Aydıner T. F. Baran 
Malatya Muğla Niğde 

M. Z. Tulunay N. Özsan H. H. Ülkün 
Samsun Yozgad 

R. O. Gümüşoğlu M. Ataman 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1782 sayılı ölçüler Kanununun bâzı maddeleri
nin değiğtirümesi ve bu kanuna bâzı maddeler 

eklenmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1782 sayılı ölçüler Kanunu
nun 1, 2, 3, 4, 5, 7, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25 
ve 26 neı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir .-

Metre sisteminin kullanılması mecburiyeti, 
müeyyidesi ve istisnası 

Madde 1. — Türkiye'de kullanılacak ölçüler 
için aşari metre sistemi kabul edilmiştir. (Bu 
kanunda kullanılan ölçü kelimesi tartıyı da ifa
de eder.) 

Resmî evrak ve muamelelerde ve bilûmum 
mukavelelerde fatura, ticaret defterleri, ilân ve 
sair ticari evrak ve vesikalarla miktar tâyin 
eden etiketlerde aşari metre sistemine dâhil öl
çülerden maadasının kullanılması yasaktır. Bu
na aykırı yapılmış olan mukavele ve muamele
lerle tanzim edilmiş evrak ve vesikalar muteber 
değildir. 

Bu madde hükmü, miktarı beyan edilmeksi
zin sayı ile alınıp satılması mûtat olanlara şâmil 
değildir. 

Ayarlanma ve damgalanma mecburiyeti 

Madde 2. — a) Uzunluk, ağırlık, hacim öl
çü ve .aletleriyle- areometreler, hububat muayene 
aletleri, su, akar yakıt, elektrik ve havagazı sa
yaçları, taksimetreler ve demiryolu yük ve sar
nıçlı vagonları ile işçi gündeliklerini tesbit için 
kullanılan nakil vasıtalarının bu kanun ve ni
zamnamesi hükümleri dairesinde ayarlanarak 
damgalanmış olması şarttır. 

Tipi ve sistemi tasdik edilecekler 

b) Türkiye'de imal edilen veya dışardan 
getirtilen su, akar yakıt, elektrik ve havagazı 
sayaçları ile taksimetrelerin muayeneye ve dam
galanmaya kabul edilmeleri bunların kullanışlı 
bir tip ve sistemde olduklarının önceden Ekono
mi ve Ticaret Vekâletince tasdikine bağlıdır. 

îmalcüerin mükellefiyeti 

c) Memleket içinde imal edilen veya di-
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İKTISAT.ENCÜMENİNİN DEĞİŞTIRIŞ! 

1782 sayılı ölçüler Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 

eklenmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1782 sayılı ölçüler Kanunu
nun .1, 2, 3, 4, 5, 7, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25 
ve 26 ncı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Metre sisteminin kullanılması mecburiyeti, 
müeyyidesi ve istisnası 

Madde 1. — Türkiyede kullanılacak öl
çüler için aşari metre sistemi kabul edilmiştir. 
Bu kanunda kullanılan ölçü kelimesi tartıyı da 
ifade eder. 

Resmî ve gayriresmî evrak ve muamelelerde 
ve bilûmum mukavelelerde kanunen tutulması 
mecburi ticaret defterinde, .ticari evrak ve ve
sikalarda, ilânlarda ve miktar tâyin eden eti
ketlerde aşari metre sistemine dâhil ölçülerin 
kullanılması mecburidir. Buna aykırı olarakya-
pılmış muamele ve mukavelelerle tanzim edil
miş evrak ve vesikalar muteber değildir. 

Bu madde hükmü, ölçüsü beyan edilmeksi
zin sayı ile alınıp satılması mûtadolanlara şâ
mil değildir. 

Ayarlanma ve damgalanma mecburiyeti 

Madde 2. — a) Uzunluk, ağırlık, hacım öl
çü aletleriyle areometreler, hububat muayene 
aletleri, su, akar yakıt, elektrik ve havagazı sa
yaçları, taksimetreler ve demiryolu yük ve sar
nıçlı vagonları ile işçi gündeliklerini tesbit için 
kullanılan nakil vasıtalarının bu kanun ve ni
zamnamesi hükümleri dairesinde ayarlanarak 
damgalanmış olması şarttır. 

Tipi ve sistemi tasdik edilenler 

b) Türkiye'de imal edilen veya dışardan ge
tirtilen su, akar yakıt, elektrik ve havagazı sa
yaçları ile taksimetrelerin muayene ve damga
lanmaya kabul edilmeleri, bunların kullanışlı 
bir tip ve sistemde olduklarının önceden İktisat 
ve Ticaret Vekâletince tasdikine bağlıdır. 

îmalcİlerin mükellefiyeti 

e) Memletket içinde imal edilen veya dı-

i( S. Sayısı ; 337 ) 



~ İl 
DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN TADÎLÎ 

1782 sayılı Ölçüler Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 

eklenmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1782 sayılı ölçüler Kanunu
nun 1, 2, 3, 4, 5, 7, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25 ve 
26 ncı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Metre sisteminin kullanılması mecburiyeti, mü
eyyidesi ve istisnası 

Madde 1. — İktisat Encümeninin 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Ayarlanma ve damgalanma mecburiyeti 

Madde 2. — İktisat Encümeninin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

ADLÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1782 sayılı ölçüler Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bâzı maddeler ilâvesine 

dair Kanun 

MADDE 1. — 1782 sayılı ölçüler Kanunu
nun 1, 2, 3, 4, 5, 7, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25 ve 
26 ncı maddeleri aşağıda yazılı şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 1. — İktisat Encümeninin 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 2. — .İktisat Encümeninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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şardan getirtilen her nevi ölçü aletlerinin üze
rine imal edenin unvan veya markasının ölçü
lerden ayrılmıyacak surette konmuş bulunması 
ve ölçüler teşkilâtına bildirilmiş olması şarttır. 
Memleket içindeki ölçü imalâthaneleri ve ta
mircileri imal ve tamir ettikleri ölçüler için 
muhtevası Ekonomi ve Ticaret Vekâletince tes-
bit edilecek bir imalât defteri tutmaya mecbur
durlar. 

Bu kanuna tâbi tutulabilecek diğer ölçü ve 
kdblar 

d) Ekonomi ve Ticaret Vekâleti, (a) ve 
(b) fıkralarında yazılı olanlar dışında kalan 
deri ' ölçme aletlerini, ticarette hacmi ifade 
edilerek kullanılan kablar, oksijen tüplerini, 
sınai müesseselerde imal miktarını tesbit husu
sunda kullanılan ölçü aletlerini ve icabında 
her hangi bir nevi ölçü âletini, en az iki 
ay önce ilân etmek suretiyle, (a) ve (ib) fıkra
larında yazılı hükümlere tâbi tutabilir. 

ölçü aletlerinde memnuiyetler ve bunun 
istisnası 

Madde 3. — Metre sistemline göre tertib-
edilmemiş veya aynı zamanda hem metre siste
mine hem de diğer bir sisteme göre tertibedil-
miş ölçü âletlerinin Türkiye'de imali, memle
kete sokulması, gerek bunların ve gerek 
damgalanmamış ölçü aletlerinin satılması, alım 
satımda kullanılması ve alım satım yapılan 
yerlerde bulundurulması yasaktır. 

Münhasıran memleket dışından yapıllan si
parişleri karşılamak ve memleketten ihraç et
mek maksadiyle miktarı, şekli ve imal mad
desi bildirilerek Ekonomi ve Ticaret Vekâle
tinden izin alınmak suretiyle yapılacak imalât 
bu madde hükmünden müstesnadır. 

Kanunun hükümlerinden hariç tutulan ölçü 
âletleri ve buna ait mükellefiyetler 

Madde 4. — Aşağıdaki hususat bu kanun 
hükümlerinden müstesnadır. 

A) Metre sisteminin kalbul edilmediği mem
leketlerle ilgili ve bir tarafı Türk vatandaşı 
olmayan veya Türkiye 'de ikamet etmiyen şa

şardan getirtilen her nevi ölçü aletlerinin üze
rine imal edenin unvan veya markasının ölçü
lerden ayrılmıyacak surette konmuş bulunması 
ve ölçüler teşkilâtına bildirilmiş olması şarttır. 
Memleket içindeki ölçü imalâthaneleri imâl ettik
leri ölçüler için muhtevası İktisat ve Ticaret Ve
kâletince tesbit edilecek bir imalât defteri tutma
ya mecburdurlar. 

Bu kanuna tâbi tutulabilecek diğer ölçü ve kablar 

d) İktisat ve Ticaret Vekâleti, (a) ve (b) 
fıkralarında yazılı olanlar dışında kalan deri ölç
me aletlerini, ticarette hacmi ifade edilerek kul
lanılan kabları, oksijen tüplerini, sınai mü
esseselerde imal miktarını tesbit hususunda 
kullanılan ölçü aletlerini ve icabında her hangi 
bir nevi ölçü aletini, en az iki ay önce ilân et
mek suretiyle (a) ve (b) fıkralarında yazılı hü
kümlere tâbi tutabilir. 

Madde 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Kanunun hükümlerindin hariç tutulan ölçü 
aletleri ve buna ait mükellefiyetler 

Madde 4. — Aşağıdaki hususat bu kanun hü
kümlerinden müstesnadır. 

A) Metre sisteminin kabul edilmediği mem
leketlerle ilgili ve taraflarından biri Türk vatan
daşı olmıyan veya Türkiye'de ikamet etmiyen 
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Madde 3. — İktisat Encümeninin 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Kanunun hükümlerinden hariç tutulan ölçü alet
leri ve buna ait mükellefiyetler 

Madde 4. —- iktisat Encümeninin 4 .cü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İktisat Encümeninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 4. — iktisat Encümeninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 337 ) 



Hü. • 

hıslarla yapılmış olan akit ve tanzim edilmiş 
mukavele ve vesikalar, 

B) Eski tapu, kontrat ve senet gibi- 1782 
sayılı Kanunun tatbikinden evvel tanzim edil
miş olan kayıt ve vesikalar, 

C) Tedris işlerinde, para ve mücevherat 
imalinde veya taşıdığı hususiyetler itibariyle 
Ekonomi ve Ticaret Vekâletince muvafık görü
lerek zatî veya teknik işlerde kullanılan veya 
sınai müesseslerde münhasıran imalâta yara
yıp mamullerin miktarını tâyin ile münasebeti 
bulunmıyan ölçü âletleri, 

D) Metre sisteminin kabul edilmediği 
memleketlere ticaret eşyası ihracı ile uğraşan 
ticarethane ve imalâthanelerde bu işler için 
kullanılacak ölçü âletleri; (Metre sisteminin 
kabul edillmediği memleketlere yapılan ihracat 
veya o memleketlerden yapılan ithalât muame
leleri için tutulacak defter ve kayıtlarla bu 
muamelelere ait evraka metre sistemi ölçüle
riyle beraber diğer ölçüler de işaret olunabilir.) 

E) Kıymeti eskiliğinden ibaret olup ölçü 
âleti olarak kullanılmıyan antikalar, 

F) Ordu, Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri 
tesisat ve teçhizatına ait olup alım satımla 
ilgisi buDunmıyan teknik ölçü âletleri, 

Yukardaki (C), (D) ve (F) fıkralarında 
yazılı ölçü aletlerinin ithal ve imali Ekonomi 
ve Ticaret Vekâletinin müsaadesine bağld olup 
teknik işler dışında ve ticarette kullanılabile
cek olanların üzerine âletten ayrılmıyacak tarz
da (Alım ve satımda kullanılmaz) ibaresinin 
yazılması ve (D) fıkrasında kullanılmasına 
cevaz verilen aletlerin de hususiyetlerine göre 
muayenelerinin yapılarak damgalanması şarttır. 

Beynelmilel prototipin kabulü 

Madde 5. — 1889 tarihinde Paris'te münâkit 
beynelmilel konferansta kabul edilmiş olup Fran
sa'da Sevr kasabasında muhafaza edilmekte olan 
metre ve kilogram prototiplerinden alman ölçü 
örnekleri Türkiye için dahi uzunluk ve ağırlık 
esas ölçüleridir. 

Bu örnekler Ekonomi ve Ticaret Vekâletin
ce tesis olunacak ölçüler lâboratuvarında mu
hafaza olunur. Bu örneklere göre hazırlanacak 
normallerin ne suretle tedarik, muayene ve mu
hafaza olunacakları nizamnamede gösterilir. 

14 — 
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şahıslarla yapılmış olan akit ve tanzim edilmiş 
mukavele, evrak ve vesikalar, 

B) Eski tapu, kontrat ve senet gibi 1782 
sayılı Kanunun tatbikinden evvel tanzim edilmiş 
olan kayıt ve vesikalar, 

C) Tedris işlerinde, para ve mücevherat 
imalinde veya taşıdığı hususiyetler itibariyle ik
tisat ve Ticaret Vekâletince muvafık görülerek 
zâti veya teknik işlerde kullanılan veya sınai 
müesseselerde münhasıran imalâta yarayıp ma
mullerin miktarını tâyin ile münasebeti bulun
mıyan ölçü aletleri, 

D) Metre sisteminin kabul edilmediği mem
leketlere ticaret eşyası ihracı ile uğraşan ticaret
hane ve imalâthanelerde bu işler için kullanıla
cak ölçü aletleri; (metre sisteminin kabul edil
mediği memleketlere yapılan ihracat veya o 
memleketlerden yapılan ithalât muameleleri için 
tutulacak defter ve kayıtlarla bu muamelelere ait 
evraka metre sistemi ölçüleriyle beraber diğer 
ölçüler de işaret olunabilir.) 

E) Kıymeti eskiliğinden ibaret olup ölçü 
aleti olarak kullanılmayan antikalar, 

F) Ordu Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri te
sisat ve teçhizatına ait olup, alım,-satımla, ilgisi 
bulunmıyan teknik ölçü aletleri, 

Yukardaki (C), (D) ve (F) fıkralarında yazılı 
ölçü aletlerinin ithal ve imali iktisat ve Ticaret 
Vekâletinin müsaadesine bağlı olup teknik işler 
dışında ve ticarette kullanılabilecek olanların 
üzerine aletten ayrılmıyacak tarzda (alım ve 
satımda Iküllanılmaz) ibaresinin yazılması ve 
(D) fıkrasında kullanılmasına cevaz verilen 
âletlerin de hususiyetlerine göre muayenelerinin 
yapılarak damgalanması şarttır. 

Madde 5. — Hükümetin 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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Madde 5. — iktisat Encümeninin 5 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 5 — Hükümet lâyihasının 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Litrenin tarifi 

Madde 7. — Litre, bir kilogram takdir edil
miş suyun âzami kesafetinde ve normal atmos
fer tazyiki altındaki hacimdir. Litre esasından 
alman ölçüler şunlardır. 

Kilo litre = Bin litre 
Hektolitre — Yüz litre 
Dekalitre = On litre 
Litre = Esas ölçü 
Desilitre = Litrenin onda biri 
Santilitre = » yüzde » 
Milimetre = » binde » 
Kilolitre metre kübe, litre desimetre kübe, 

mililitre santimetre kübe muadildir. 

ölçü aletlerinin muayenelerinin nev'i 

Madde 17. — ölçü aletleri üç suretle muaye
ne edilir. 

1. İlk muayene 
2. Yıllık muayene 
3. Ansızın muayene 
Mahiyetleri icabı olarak yıllık muayeneye 

tâbi tutulması gerekmiyen ölçü aletleri ve yıllık 
muayenelerin ölçü aletlerine göre kaç yılda bir 
yapılacağı nizamname ile tâyin olunur. 

İlk, yıllık ve ansızın muayenelerin yapılacağı 
mahal, zaman, durum, §ekil ve kimler tarafından 

yapılacağı 

Madde 7. — Hükümetin 7 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 17. — Hükümetin 17 nci maddesi ay
nen 'kabul edilmiştir. 

Madde 18. — Hükümetin 18 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 18. — ilk muayene, ölçülerin ithalin
de, imalinde, muhtelif parçaların birleştirilmesi 
suretiyle meydana getirilmesinde muayeneleri 
neticesinde bozuklukları tesbit edilip de damga
ları iptal olunanların tamirlerinde veya (sabit 
basküllerde olduğu gibi) ayarları bağlı oldukla
rı yere göre yapılmış olanların her yer değiştir
mesi halinde yapılır. 

Yıllık muayene, 17 nci maddenin 2 nci fık
rası gereğince belli senelerde olmak üzere bu 
Kanunun 2 nci maddesi mucibince ayarlanması 
lâzımgelen ölçüler için umumi şekilde yapılan 
muayenedir. Bu maddeye göre damgalanmış 
ölçüler muayene müddetini doldurmadığı hal
de dahi talep vukuunda muayene edilerek dam
galanabilir. i 

Ansızın muayeneler, yetkili memurların gö- | 
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Madde 7. — İktisat Encümeninin 7 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 17. — İktisat Encümeninin 17 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 18. — İktisat Encümeninin 18 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Hükümet lâyihasının 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

7 nci 

Madde 17. ;— Hükümet lâyihasının 17 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İlk, yıllık ve ansızın muayenelerin yapılacağı 
mahal, zaman, durum, şekil ve kimler tarafın

dan yapılacağı 

Madde 18. — İlk muayene ölçülerin ithalin
de muhtelif parçaların birleştirilmesi suretiyle 
meydana getirilmesinde muayeneleri neticesin
de bozuklukları tesbit edilip de damgaları ip
tal olunanların tamirlerinde veya (Sabit bas
küllerde olduğu gibi) ayarları bağlı oldukları 
yere göre yapılmış olanların her yer değiştiril
mesi halinde yapılır. 

Yıllık muayene, 17 nci maddenin 2 nci fık
rası gereğince belli senelerde olmak üzere bu 
kanunun 2 nci maddesi mucibince ayarlanması 
lâzım gelen ölçüler için umumi şekilde yapılan 
muayenedir. Bu maddeye göre damgalanmış 
ölçüler muayene müddetini doldurmadığı halde 
dahi talep vukuunda muayene edilerek dam
galanabilir. 

Ansızın muayeneler, yetkili memurların 
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reeeği lüzum veya vukubulan şikâyet üzerine 
yapılır. 

ilk muayen'e Ekonomi ve Ticaret Vekâleti 
tarafından, yıllık ve ansızın muayeneler Eko
nomi ve Ticaret Vekâleti ve belediyeler tara
fından yapılır. Teknik bir bilgi ve vasıtaya ih
tiyaç gösteren aletlerle su, elektrik, havagazı 
ve taksi sayaçları gibi aletlerin yıllık muaye
neleri de Ekonomi ve Ticaret Vekâletine aittir. 

Bu gibi sayaçlar için nizamname hükümleri 
dairesinde hususi surette kurulmasına Ekono
mi ve Ticaret Vekâletince müsaade olunan ve 
kurulduktan sonra maksadın tahakkukuna ki
fayeti kabul ve tasdik olunan ayar istasyonla
rında vekâletçe tesbit edilecek tarifelere göre 
diğer şahıslara ait sayaçlar da muayene edile
cektir. 

Şebekesinde 1 000 adede kadar elektrik sa
yacı bulunan işletmelerdeki sayaçların görüle
cek lüzuma binaen, arıza göstermedikleri tak
dirde, yıllık muayeneleri yerine kaim olmak 
üzere kontör etalonla (Miyar cihazı) mahalle
rinde kontrolleri yapılabilinir. 

Muayenelerin nasıl yapılacağı ve müddeti 
nizamnamede gösterilir. 

ölçülerin yerlerinde de muayenelerinin 
yapılabileceği 

Madde 19. — Muayene ve ayar edilecek öl
çülerin umumi surette muayene yerine getiril
mesi lâzımdır. Ancak bir yerden diğer yere gö
türülmesi güç ve masraflı olan ölçülerin bulun
dukları yerlerde muayeneleri yapılabilir. 

Bu muayenelerde kullanılacak hangi nor
mallerin ve ne gibi vasıtaların sahiplerince ha
zır bulundurulması lâzımgeleceği nizamnamede 
gösterilir. 

Dairesinden veya ayar yapılan resmî mahal
den (Gümrükler ayar istasyonları gibi) ayrıla
cak, aynı şehir dâhilinde ölçü ve tartı aletleri
nin bulunduğu mahalde muayenelerini istiyen 
kimselerin bu taleplerinin yerine ge#rilmesi 
için giden ölçüler, müfettiş, kontrolör ve me
murlarının vesaiti nakliye masrafı ile beraber 
her gün için 2 lira almak üzere yol tazminatı
nın talep sahibi tarafından, tâyin edilecek za
manda, maliye ve belediye veznesine peşinen 
yatırması lâzımdır. 

ölçü Metlerinin yerlerinde de muayenelerinin 
e yapılabileceği 

Madde 19. — Muayene ve ayar edilecek ölçü 
âletlerinin umumi surette muayene yerine geti
rilmesi lâzımdır. Ancak bir yerden diğer yere 
götürülmesi güç ve masraflı olan ölçü âletlerinin 
bulundukları yerlerde muayeneleri yapılabilir. 

Bu muayenelerde kullanılacak hangi normal
lerin ve ne gibi vasıtaların sahiplerince muayene 
yerlerinde hazır bulundurulması lâzımgeleceği 
nizamnamede gösterilir. 

Belediye hdutları dâhilinde, yerinde muaye
neler için gidilecek mahal bir nakil vasıtasiyle 
gitmeyi icabettiriyorsa bu vasıta alâkalısmca 
temin edilir. Şehir dışındaki muayenelere gide
cek memurun yol ve zaruri masrafları Harcırah 
Kanunu hükümlerine gör© tahakkuk ettirilmek 
üzere alâkalısmca Maliye ve Belediye veznele
rine •raaHet olarak yatanlar. 
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ölçü aletlerinin yerlerinde de muayenelerinin 
yapılabileceği 

Madde 19. — İktisat Encümeninin 19 ncu mad-. 
desi aynen kabul edilmiştir. 

göreceği lüzum veya vukubulan şikâyet üze
rine yapılır. 

ilk muayene iktisat ve Ticaret Vekâleti ta
rafından, yıllık ve ansızın muayeneler iktisat 
ve Ticaret Vekâleti ve belediyeler tarafından 
yapılır. Teknik bir birliği ve vasıtaya ihtiyaç 
gösteren aletlerle su, elektrik, havagazı ve taksi 
sayaçları gibi aletlerin yıllık muayeneleri de 
iktisat ve Ticaret Vekâletine aittir. 

Bu gibi sayaçlar için nizamname hükümleri 
dairesinde hususi surette kurulmasına iktisat 
ve Ticaret Vekâletince, müsaade olunan ve ku
rulduktan sonra maksadın tahakkukuna kifayeti 
kabul ve tasdik olunan ayar istasyonlarında ve
kâletçe tesbit edilecek tarifelere göre diğer şahıs
lara ait sayaçlar da muayene edilecektir. 

Şebekesinde 1000 adede kadar elektrik sayacı 
bulunan işletmelerdeki sayaçların görülecek lü
zuma binaen, arıza göstermedikleri takdirde, 
yıllık muayeneleri yerine kaim olmak üzere mi
yar cihazı ile mahallerinde kontrolları yapıla
caktır. j 

Muayenelerin nasıl yapılacağı ve müddeti ni
zamnamede gösterilir. 

ölçü aletlerinin yerlerinde de muayenelerinin 
yapılabileceği 

Madde 19. — Muayene ve ayar edilecek ölçü 
aletlerinin alâkalı tarafından muayene yerine 
getirilmesi lâzımdır. Ancak bir yerden diğer yere 
götürülmesi güç ve masraflı olan ölçü aletleri
nin bulundukları yerlerde muayeneleri yapı
labilir. 

Bu muayenelerde kullanılacak hangi normal
lerin ve ne gibi vasıtaların muayene yerlerinde 
hazır bulundurulması lâzımgeleği nizamnamede 
gösterilir. 

Belediye hududları dâhilinde, yerinde mua
yeneler için gidilecek mahal bir nakil vasıtasiyle 
gitmeyi ieabettiriyorsa bu vasıta alâkalı tarafın
dan temin edilir. Şehir dışındaki muayenelere 
gidecek memurun yol ve zaruri masrafları Har
cırah Kanunu hükümlerine göre tahakkuk etti
rilmek üzere alâkalı tarafından maliye ve bele
diye veznelerine emanet olarak yatırılır. 
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Resmî muayene yerlerine mevkileri itiba
riyle bir vesaiti nakliye ile gidilmesi lâzımge-
liyorsa alâkalılarmca vasıta temin edilir. 

Şehir haricindeki muayeneler için umumi 
harcırah hükümleri dairesinde muamele yapı
lır. 

ölçülerin hangi gümrüklerden ithal 
olunabilecekleri • 

Madde 21. — Bu kanunda yazılı olan ölçü 
aletleri ancak Vekiller Heyeti karariyle tâyin 
ve ilân olunacak birinci ve ikinci sınıf güm
rüklerden ithal olunabilirler. 

Bu gibi ölçü âletleri gümrükte iken sahibi
nin müracaatı tarihinden itibaren 15 gün-içinde 
ilk muayeneleri yapılarak doğru oldukları tak
dirde damgalanır. Muayene neticesinde doğru ol
madıkları anlaşılan ve ıslahları da yapılamıyan-
larm veya yapılmryanlarm gümrükten geçiril
melerine müsaade olunmaz. Ve tebliğ tarihinden 
itibaren iki ay içinde sahipleri tarafından mem
leket dışına çıkarılmıyan bu eşya hakkında Güm-

î. riik Kanununun tasfiyeye mütaalik hükümleri 
/ uygulanır. Şu kadar ki, bu gibi âletlerin yurt 

içine satılması alıcı tarafından ıslah edilip dam-
galattırılması veya ölçüler teşkilâtı temsilcisi hu
zurunda ölçülük vasfının izale edilmeleri şartına 
bağlıdır. 

ölçülerin damgalanması ve hangi hallerde dam
ga yerine belge verilebileceği 

Madde 22. — ilk ve yıllık muayenelerde doğ
ru (ayarlı) oldukları anlaşılan ölçü aletleri üze
rine, damgalanmaya müsait oldukları takdirde, 
damga ve sene işareti konulur. Damgalanmaya 
müsait olmıyan ölçü aletleri için damga yerine 
geçmek üzere belge verilir. Hangi ölçü aletleri
ne belge verileceği Ekonomi ve Ticaret Vekâle
tince tesbit olunur. 

Yıllık muayenelerde doğru olmadığı anlaşı
lan ölçü aletlerinin damgası ölçüler teşkilâtı ta
rafından nizamnamede gösterildiği şekilde iptal 
edilir. 

Damgası iptal edilmiş ölçü aletleri kullanılamı-
yacak surette ölçüler teşkilâtı tarafından telle 
bağlanıp mühürlenmiş olmadıkça alım satım yer
lerinde bulundurulamaz. 

( S. Saj 

ölçü aletlerinin hangi gümrüklerden ithal oluna
bilecekleri 

Madde 21. — Bu kanunda yazılı olan ölçü 
âletleri ancak Vekiller Heyeti karariyle tâyin ve 
ilân olunacak gümrüklerden ithal olunabilir. 

Bu gibi ölçü aletleri gümrükte iken sahibinin 
müracaatı tarihinden itibaren 15 gün içinde ilk 
muayeneleri yapılarak doğru oldukları takdirde 
damgalanır. Muayene neticesinde doğru olma
dıkları anlaşılan ve ıslahları da yapılamıyanla-
rm veya yapılmayanların gümrükten geçirilme
lerine müsaade olunmaz ve tebliğ tarihinden iti
baren iki ay içinde sahipleri tarafından memle
ket dışına çıikarılmıyan bu eşya hakkında güm
rük kanununun tasfiyeye mütaallik hükümleri 
uygulanır. Şu kadar ki bu gibi âletlerin yurt 
içine satılması alıcı tarafından ıslah edilip dam-
galattırılması veya ölçüler teşkilâtı temsilcisi 
huzurunda ölçülük vasfının izale edilmeleri şar
tına bağlıdır. 

ölçü aletlerinin damgalanması ve hangi hallerde 
damga yerine belge verilebileceği 

Madde 22. — îlk ve yıllık muayenelerde doğ
ru (ayarlı) oldukları anlaşılan ölçü aletleri üze
rine, damgalanmağa müsait oldukları takdirde, 
damga ve sene işareti konulur. Damgalanmaya 
müsait olmayan ölçü aletleri için damga yerine 
geçmek üzere belge, verilir. Hangi ölçü aletle
rine belge verileceği İktisat ve Ticaret Vekâle
tince tesbit ve ilân olunur. 

Yıllık muayenelerde doğru olmadığı anlaşı
lan ölçü aletlerinin damgası ölçüler teşkilâtı 
tarafından nizamnamede gösterildiği şekilde ip
tal edilir. 

Damgası iptal edilmiş ölçü aletleri kullanıl-
mıyacak surette ölçüler teşkilâtı tarafından tel
le bağlanıp mühürlenmiş olmadıkça alım sa
tım yerlerinde bulundurulamaz-. 
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Ölçü aletlerinin hangi gümrüklerden ithal olu
nabilecekleri 

Madde 21. — iktisat Encümeninin 21 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Ölçü aletlerinin damgalanması ve hangi hallerde 
damga yerine belge verilebileceği 

Madde 22. — İktisat Encümeninin 22 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ad. E. 

Madde 21. — iktisat Encümeninin 21 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 22. — İktisat Encümeninin 22 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Cezai hükümler 

Madde 24. — A) 3 neü ve 22 nei maddelere 
muhalefet edenler hakkında 50 liradan 500 lira
ya kadar hafif para cezası hükmolunur ve suç 
mevzuu olan ölçü ve tartılar müsadere edilir; ay
rıca suçlunun meslek ve sanattan men'ine de bük-
molunabilir. 

B) Ayarı bozuk ölçü ve tartı âletlerini alım 
ve satımda kullananlar alım ve satım yerinde 
bulunduranlar veya bunları satanlar veya satışı
na tavassut edenler hakkında 7 günden bir aya 
kadar hafif hapis veya 50 liradan 500 liraya ka
dar hafif para cezası hükmolunur. 

C) 17 nei madde gereğince nizamnamede ya
zılı müddet içinde yıllık muayene için müracaat
ta bulunmıyanlar, 2 nei maddenin (C) bendinde
ki mükellefiyetleri zamanında yerine getirmiyen-
ler hakkında 25 liradan 250 liraya kadar hafif 
para cezası hükmolunur. 

D) Bu kanundaki suçlardan mükerrir olan
lar hakkında yukardaki bentlerde yazılı cezalar 
bir misli artırılarak hükmolunur. 

E) Doğru olmıyan ölçü ve tartı âletlerinin 
kullanılması veya bunların zamanında muayene 
ettirilmemesi devlet, vilâyet ve belediye memur 
ve hizmotlilcriyle (askerler dâhil) İktisadi Dev
let Teşekkülü ve bunlara bağlı müesseselerdeki 
memur ve hizmetlileri tarafından vâki olduğu 
takdirde bu kanuna göre verilecek ceza iki misli
ne kadar artırılabilinir. 

F) Bu maddeye göre hükmolunaeak para 
cezaları ile müsadere edilecek ölçü aletleri, suç 
bir belediye hududu içinde işlenmişse o beledi
yeye veya bir köy hududu dâhilinde işlenmişse 
o köyün sandığına ait olup bu cihet mahkeme 
kararında belirtilir. 

(Belediye hududu haricinde bulunan ve mer
kez ilcesine bağlı olup bir köy hududu dâhilinde 
bulunmıyan yerlerde belediye hududu dâhilin
de sayılır.) 

22 — 
| îk. E. 

Cezai hükümler 

Madde 24. — A) 3 ncü maddeye muhalefet 
edenler hakkında 50 liradan 500 liraya kadar 

I hafif para cezası hükmolunur. Ve suç mevzuu 
olan ölçü ve tartılar müsadere edilir; ayrıca 
suçlunun meslek ve sanattan menine de hükmo-
lunabilir. 

B) Ayan bozuk ölçü ve tartı aletlerini alım 
ve satımda kullananlar, alım satım yerinde bu
lunduranlar veya bunları satanlar veya satışı
na tavassudedenler veya 22 nei maddenin son 
fıkı asına aykırı hareket eyleyenler hakkmda 1 
aya kadar hafif hapis veya 50 liradan T00 lira
ya kadar hafif para cezası hükmolunur. Mes
lek ve sanattan men'i cezası da verilebilir. 

C) 17 nei madde gereğince nizamnamede 
yazılı müddet içinde yıllık muayene için müra
caatta bulunmayanlar, 2 nei maddenin (e) ben
dindeki mükellefiyetleri zamanında yerine ge
tirmeyenler hakkında 25 liradan 250 liraya ka
dar hafif para cezası hükmolunur. 

D) Bu kanundaki suçlardan mükerrer olan
lar hakkında yukarıdaki bentlerde yazılı ceza
lar bir misli artırılarak hükmolunur. 

E) Doğru olmayan ölçü ve tartı aletlerinin 
kullanılması veya bunların zamanında muaye
ne ettirilmemesi devlet, vilâyet ve belediye me
mur ve hizmetlileriyle (askerler dâhil) İktisa
di Devlet Teşekkülleri ve bunlara bağlı mües
seselerdeki memur ve hizmetlileri tarafından 
vâki olduğu takdirde bu kanuna göre verile
cek ceza iki misline kadar artırılabilir. 

F) Bu maddeye göre hükmolunaeak para 
cezaları ile müsadere edilecek ölçü aletleri, suç 
bir belediye hududu içinde işlenmişse o beledi
yeye, bir köy hududu dâhilinde işlenmişse o 
köyün sandığına ait olup bu cihet mahkeme ka
rarında belirtilir. 

(Belediye hududu haricinde bulunan ve mer
kez kazasına bağlı olup bir köy hududu dâhi
linde bulunmıyan yerler de belediye hududu dâ
hilinde sayılır.) 
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Cezai hükümler 

Madde 24. — İktisat Encümeninin 24 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ad. E. 

Madde 24. — A) Üçüncü maddeye muha
lefet edenler hakkında elli liradan beş yüz lira
ya kadar hafif para cezası hüknîolunur ve suç 
mevzuu olan ölçü ve tartılar müsadere edilir. 

B) Ayarı bozuk ölçü ve tart ı aletlerini alım 
ve satımda kullananlar, alım ve satım yerinde 
bulunduranlar veya bunları satanlar veya bile
rek satışına tavassut edenler veya 22 nci madde
nin son fıkrasına aykırı hareket edenler hakkın
da yedi günden bir aya kadar hafif hapis 
veya elli liradan beş yüz liraya kadar para 
cezası hükmolunur. Meslek ve sanattan meni 
cezası da verilebilir. 

C) 17 nci madde gereğince nizamnamede 
yazılı müddet içinde yıllık muayene için müra
caatta bulunmıy anlar, ikinci maddenin (C) 
bendindeki mükellefiyetleri zamanında yerine 
getirmeyenler hakkında yirmi beş liradan iki 
yüz elli liraya kadar hafif para cezası hükmo
lunur. 

D) Bu kanundaki fiilerden dolayı müker-
rir olanlar hakkında yakardaki bentlerde yazılı 
cezalar bir misli artırılarak hükmolunur ve 
ayrıca meslek ve sanattan meni cezası da ve
rilir. 

E) Doğru olmıyan ölçü ve tart ı aletlerinin 
kullanılması veya bunların zamanında muaye
ne ettirilmemesi Devlet, vilâyet ve belediye me
mur ve hizmetlileriyle (Askerler dâhil) ikti
sadi devlet teşekkülleri ve bunlara bağlı 
müesseselerdeki memur ve hizmetlileri tarafın
dan vâki olduğu takdirde bu kanuna göre ve
rilecek ceza iki misline kadar artırılabilir. 

F ) Bu maddeye göre hükmolunacak para 
cezaları ile müsadere edilecek ölçü aletleri, suç 
bir belediye hududu içinde işlenmiş ise o bele
diyeye, bir köy hududu dâhilinde işlenmiş ise 
o köyün sandığına ait olup bu cihet mahkeme 
kararında gösterilir. 

Belediye hududu haricinde bulunan ve mer
kez kazasına bağlı olup bir köy hududu dâhi
linde bulunmıyan. yerler belediye hududu dâ
hilinde sayılır. 
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Kanuni takibatta usul 

Madde 25. — Bu kanuna göre suç teşkil eden 
fiillerin işlenmesi halinde salahiyetli memur ta
rafından tutulacak zabıt varakası : 

1. Fiilin mahiyetini, 
2. Elde edilen delilleri, 
3. Suç mevzuu olan ölçü, aletlerinin cins, 

miktar ve evsafını, 
4. Hâdise tarihini ve mahallini, 
5. Müşteki veya muhtekirin adresini ve hü

viyetini, 
6. Maznunun açık adresini ve hüviyetini, 
7. Maznunun bu husustaki beyanını, 
ihtiva eder. 
Bu zabıt varakası salahiyetli memurdan 

başka maznun, muhbir veya müşteki ile orada 
bulunan şahitler tarafından imza edilir. Bu zabıt 
varakası aksi sabit oluncaya kadar muteber olup 
C. müddeiumumiliğince iddianame tanzim edil
meksizin sulh ceza mahkemesine havale ve tevdi 
olunur. 

ölçüler Nizamnamesinin ihzarı 

Madde 26. — Bu kanuna ait nizamnameler 
Ekonomi ve Ticaret Vekâletince hazırlanır. 

MADDE 2. — 1782 sayılı ölçüler Kanununa 
aşağıdaki maddeler eklenmiştir: 

İcra Vekilleri Heyetinin salâhiyeti 

Ek madde 1. — Fennî terakkiler neticesi ola
rak Milletlerarası ölçüler konferanslarında met
re sistemi esasları dâhilinde kabul olunacak yeni 
ölçü ve tartı vahitlerinin ve bunların ezaf ve ec
zasının ölçüler Kanunundaki vahitlere ilâvesine 
ve ölçüler Kanununda gösterilen vahitlerin ezaf 
veya eczasının tadiline Vekiller Heyetince karar 
verilebilir. 

Yıllık muayene için müracaat mercileri 

Ek madde 2. — Yıllık muayeneler için yapı
lacağı bildirilen müracaatlar şehir ve kasabalar
da belediye reisliklerine ve belediye bulunmayan 
köylerde de ihtiyar heyetine yapılır. İhtiyar he-

İk. E. 

Kanuni tatbikatta usul 

Madde 25. — Bu kanuna göre suç teşkil eden 
fiillerin işlenmesi halinde salahiyetli memur ta
rafından tutulacak zabıt varakası : 

1. Fiilin mahiyetini, 
2. Elde edilen delilleri, 
3. Suç mevzuu olan ölçü aletlerinin cins, 

miktar ve evsafını, 
4. Hâdise tarihini ve mahallini, 
5. Müşteki veya muhbirin adresini ve hüvi

yetini, 
6. Maznunun açık adresini ve hüviyetini, 
7. Maznunun bu husustaki beyanını, 
ihtiva eder. 
Bu zabıt varakası salahiyetli memurdan baş

ka maznun, muhbir veya müşteki ile orada bu
lunan şahitler tarafından imza edilir. Bu zabıt 
varakası aksi sabit oluncaya kadar muteber olup 
C. Müddeiumumiliğince iddianame tanzim edil
meksizin sulh ceza mahkemesine havale ve tev
di olunur. -

Madde 26. — Hükümetin 26 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1782 sayılı Ölçüler Kanununa 
aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

Ek madde 1. — Hükümetin 1 nci ek, mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Ek madde. 2. — Hükümetin 2 nci ek mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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Kanuni tatbikatta usul 

Madde 25. — Bu kanuna göre suç teşkil eden 
fiillerin işlenmesi halinde bir zabıt varakası tu
tularak Cumhuriyet müddeiumumiliğine veril
dikten sonra Cumhuriyet müddeiumumiliğince 
iddianame tanzim edilmeksizin sulh ceza mahke
mesine tevdi ve havale olunur. 

Tutulacak zabıt varakasının mahiyet ve muh-
tevasiyle hangi memurların zabıt varakası tut
maya salahiyetli oldukları nizamnamede belirti
lir. 

Madde 26. — İktisat Encümeninin 26 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1782 sayılı ölçüler Kanununa 
aşağıdaki maddeler eklenmiştir : 

Ek madde 1. — İktisat Encümeninin 1 
ek maddesi eynen kabul edilmiştir. 

ncı 

Ek madde 2. — İktisat Encümeninin 2 nci 
ek maddesi eynen kabul edilmiştir. 

Ad. E. 

Kanuni takibatta usul 

Madde 25. — Bu kanuna göre suç teşkil 
eden fiillerin işlenmesi halinde salahiyetli me
mur tarafından tutulacak zabıt varakası: 

1. Fiilin mahiyetini, 
2. Elde edilen delilleri, 
3. Suç mevzuu olan ölçü aletlerinin cins, 

miktar ve evsafını, 
4. Hâdise tarihini ve mahallini, 
5. Müşteki veya muhbirin adresini ve hü

viyetini, 
6. Maznunun açık adresini ve hüviyetini, 
7. Maznunun bu husustaki beyanını, 
ihtiva eder. 
Bu zab\t varakası salahiyetli memurdan baş

ka maznun, muhbir veya müşteki ile hazır bu
lunan şahitler tarafından imza edilir ve bu za-

„bıt varakalarına müsteniden sulh ceza mahke
mesince Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
ceza kararnamelerine mütaallik buliunan 386 
ve mütaakıp maddeleri hükümleri dairesinde 
karar verilir. 

Madde 26. — Bu kanunun hükümlerinin 
tatbikini temin için İktisat ve Ticaret Vekâle
tince gerekli nizamname hazırlanır. 

MADDE 2. — 1782 sayılı Ölçüler Kanununa 
aşağıdaki maddeler eklenmiştir : 

Ek madde 1. — Hükümet lâyihasının 
2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ek 

Ek madde 2. — Hükümet lâyihasının 
3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ek 
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yeti yapılan müracaatı bağlı olduğu nahiye, be
lediye reisliğine, bulunmadığı takdirde de kaza 
belediye reisliğine gereği yapılmak üzere tevdi 
eder. 

Belediye ölçüler teşkilâtının teftiş ve murakabesi 

Ek madde 3. — Ekonomi ve Ticaret Vekâle
ti belediyelerin ölçülere mütaallik bilûmum işle
rini ölçüler mevzuatının tatbiki bakımından tef
tiş ve murakabeye salahiyetlidir. 

Belediyelerce ayar memuru istihdamı 

Ek madde 4. — Her belediye yalnız muaye
ne ve ayarlama işleriyle görevli iş hacmma göre 
asgari bir ölçüler ve ayar memuru bulundurma
ya mecburdur. 

Ekonomi ve Ticaret Vekâleti, belediyelerin 
bütçe vaziyetlerini göz önünde bulundurarak ida
ri ve ticari ehemmiyetlerine göre belediyeleri 
gruplaştırmak suretiyle ölçüler ve ayar işlerinin 
müşterek ayar memurları tarafından görülmesi
ni sağlıyabilir. Bu takdirde grup merkezi ayar 
memurlarının sicillerinin tutulması ve inhalarının 
yapılması merkez belediyelerine ait olup müşte
rek masraflardan grupa dâhil belediyelere düşe
cek miktar bütçelerine göre Ekonomi ve Ticaret 
Vekâletince tâyin olunur ve ilgili belediyece öde
nir. 

Ayar memurlarının tâyin, terfi ve tahvilleri 

Ek madde 5. — Belediye ayar memurlarının 
tâyin ve terfileri İktisat ve Ticaret Vekâletinin 
tasdikiyle tekemmül eder. 

Bu memurların tahvilleri Ekonomi ve Ticaret 
Vekâletinin belediyelere yapacağı teklifler üzeri
ne yapılır. Diğer hususatta belediye memurları 
misillû muamele görürler. 

Ekonomi ve Ticaret Vekâleti, belediye ayar 
memurlarının vazifelerini bir müddetle veya ya
pılacak bir tefrik şekli ile vekâlet ölçüler kontro
lör ve memurlarına veya diğer bir belediyenin 
ayar memuruna memuriyet sıfatları ve irtibatla
rı baki aklmak şartiyle muvakkaten gördürebilir. 

İk. E. 

Ek madde 3. — Hükümetin 3 ncü ek mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Ek madde 4. — Hükümetin 4 ncü ek mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Ek madde 5. — Hükümetin 5 nci ek mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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Ek madde 3. — İktisat Encümeninin 3 neti 
ek maddesi eynen kabul edilmiştir. 

Ek madde 4. — İktisat Encümeninin 4 ncü 
ek maddesi eynen kabul edilmiştir. 

Ayar memurlarının tâyin, terfi ve tahvilleri 

Ek madde 5. — Belediye ayar memurlarının 
tâyin ve terfileri İktisat ve Ticaret Vekâletinin 
tasdikiyle tekemmül eder. 

Bu memurların tahvilleri İktisat ve Ticaret 
Vekâletinin belediyelere yapacağı teklifler üze
rine belediyelerin muvafakatiyle vekâletçe ya
pılır. Diğer hususatta belediye memurları misillü 
muamele görürler. 

İktisat ve Ticaret Vekâleti, belediye ayar 
memurlarının vazifelerini bir müddetle veya ya
pılacak bir tefrik şekliyle Vekâlet ölçüler kont
rolör ve memurlara veya diğer bir belediyenin 
ayar memuruna memuriyet sıfatları ve irtibat
ları baki kalmak şartiyle muvakkaten gördüre-* 
bilir. 

Ad. 1. 

Ek madde 3. — Hükümet lâyihasının 
4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ek 

Ayar memurlarının tâyin, terfi ve tahvilleri 

Ek madde 4. — Belediye ayar memurlarının 
tâyin ve terfileri İktisat ve Ticaret Vekâleti
nin tasdiki ile tekemmül eder. 

Bu memurların tahvilleri ya re'sen belediye
lerin müracaatı veya İktisat ve Ticaret Vekâ
leti tarafından belediyelerin muvafakati alın
dıktan sonra Vekâletçe yapılır. 

İktisat ve Ticaret Vekâleti belediye ayar 
memurlarının vazifelerini bir müddetle veya 
yapılacak bir tefrik şekli ile Vekâlet ölçüler 
kontrolü ve memurlarına veya diğer bir bele
diyenin ayar memuruna memuriyet sıfatları ve 
irtibatları baki kalmak şartiyle muvakkat ola
rak gördürebilir. 
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MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 

C. Yardımcı 
Millî Savunma Vekili 

K. Yılmaz 
Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
R. S. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili 
Fethi Çelikba§ 

G. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

Devlet Vekili 

Adalet Vekili 
O. §. Çiçekdağ 

İçişleri Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 

H. Polatkan 
Bayındırlık Vekili 

K. Zeytinoğlu 
Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Vekili 
İV. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

îk. E. 

Unvan veya alâmeti farikası bulunmıyan ölçü 
aletlerine marka vaz'ı ve muayene dı§ı kalmış 

ölçüler 

Muvakkat madde 1. — 2 nci maddenin (e) 
bendi mucibince her hangi bir sebeple üzerinde 
yapanın unvanı veya alâmeti farikası bulunmı
yan veya muayeneye arz edilmemiş ve damga
lanmamış olan veya muayene müddeti geçiril
miş bulunan ölçü ve tartı aletlerinin bu kanu
nun yürürlüğe girmesini mütaakıp bir sene için
de ölçüler teşkilâtına bildirilmesi mecburidir. 

ölçüler teşkilâtı, bu gibi aletlerin Vekâletçe 
tesbit edilecek bir işaretle noksanlarını itmam 
eder ve muayene ederek damgalar. 

Bu müddet içinde mezkûr müddette bu gibi 
ölçü ve tartı aletlerinin sahipleri hakkında bu 
aletler başkasına devredilmemek veya alım sa
tımda kullanılmamak şartiyle, her hangi bir ce
zai takibat yapılamaz. 

İşletmeler Vekili 
8. Yırcalı 

MADDE 3. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Da. E. Ad. E. 

Unvan veya alâmeti farikası hulunmıyan ölçü 
aletlerine marka vaz'ı ve muayene dışı kalmış 

ölçüler 

Muvakkat madde 1. — İktisat Encümeninin 
muvakkat birinci-maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İktisat Encümeninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — İktisat Encümeninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — İktisat Encümeni
nin muvakkat birinci maddesi (muvakkat mad
de) olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun tatbikine Ad
liye, Dahiliye, Maliye ve İktisat ve Ticaret ve
killeri memurdur. 

MADDE 4. — Bu kanım neşri tarihinden 
muteberdir. 

! • • • I • 

( S. Sayısı : 337 ) 





Devre : X 
İçtima: 1 S. SAYISI 341 
Mehmet Rifatoğlu Erdoğan Oturanç'm, affı hakkında Adliye 

Encümeni mazbatası (5/20) 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 
Esas No: 5/20 
Karar No: 52 

20. V. 1955 

Yüksek Reisliğe 

Tedbirsizlik ve nizamata riayetsizlik ile 
ölüme sebebiyet verdiğinden dolayı katı suret
te mahkûm bulunan Konyanın Uluırmak ma
hallesinden olup Muhaeirpazarı Cedidiye ma
hallesinde oturan 1933 tevellüttü Rifatoğlu Er
doğan Otranç tarafından sebk eden af talebi Ar- # 
zuhal Encümeni tarafından dikkate alınarak bu 
bapta hazırlanan inha kararı encümenimize tev
di kılınmakla tetkik ve müzakere- edildi : 

25 Eylül 1952 tarihinde mahkûm Erdoğan 
Otranç, babasının inşasını mütaahhit bulunduğu 
köprüye benzin ve amele götürmek üzere ken
dilerine ait bulunan kamyonu ehliyeti bulunma
dığı halde tahrik etmiş ve yola çıkmıştır. Bu 
esnada, şoför mahallinde oturan taşçı ustası 
Hamza Karaduman benzin kokusunun intişarın
dan müteessir olarak kamyonun benzin bidon
larından boş kalan kısımdaki diğer amelenin 
yanma gitmiş ise de bilâhara benzin bidonla
rının üstüne çıkmış ve bir müddet sonra düşe
rek ölmüştür. 

Karaman Asliye Ceza Mahkemesine intikal-
eden hâdise hakkında cari muhakeme sonunda 
Erdoğan Otranç'm, Türk Ceza Kanununun 
455/1, 56 ve 59 ncu maddeleri mucibince suçlu
nun gerek yaşı ve gerekse hâdisenin vuku şek
li itibariyle kanuni ve takdiri sebeplere müste
niden ve tenzilen 6 ay 20 gün müddetle hapsi
ne ve 83 lira 30 kuruş ağır para cezasiyle mah
kûmiyetine karar verilmiş, bu hüküm kanuni 
derecattan geçmek suretiyle ketîleşmiştir. 

Mahkemenin 2 . IV. 1953 tarih 52/201 - 53/39 
numaralı ilâmında gösterilen mucip sebepler ve 
deliller meyanmda, bilhassa İstanbul 10 ncu As
liye Ceza Mahkemesi niyabeti ile istihsal olu

nan 23 . I I I . 1953 tarihli bir ehlivukuf raporu 
mevcut olup hükmün başlıca medarı bu rapor 
muhteviyatıdır. Raporda : 

1. Hâdise mahallinde yapılan keşifle büyük 
hendekler, virajlar bulunmadığı, kamyonun 
normal sürat fevkinde sevk edilmediği ve âni 
bir fren dahi yapılmamış olduğu anlaşılmış ol
duğu, şoförün direksiyon başında bulunması 
itibariyle arkasında cereyan edenleri kontrol 
edemiyeceği cihetle mağdurun kamyondan düş
mesi hususunda maznuna atıf ve isnadı kabil 
ve seyrüsefer kaidelerine riayet etmediğine da
ir bir kusur tahmili mümkün olamıyacağı, 

2. Ancak; hâdisede, işçilerin bidonlar üze
rinde oturmalarında iştial tehlikesinden başka 
tebahhur ederek sızan benzin kokusunun tut
ması dolayısiyle baş dönmesi de meydana gele
bilir. Nitekim mağdurun, benzin tutmasından 
başının döndüğü ve kendisine bidonlardan arta 
kalan kısımda oturmasının ihtar edildiği de sa
bittir. Halbuki bu kısımda oturulduğu takdir
de dahi bir tehlike vardır. Yol esnasında mev
cut arızalara binaen bidonların şahıslar üzerine 
devrilmesi ihtimali ve bu yüzden tehlike husu
le gelmesi varit ve mümkün olduğundan ben
zin bidonlarının yüklendiği kamyona ve bidon
ların yanma insanların bindirilmesi müteamel 
müştail madde nakliyatmdaki usullere riayet 
edilmediğini göstermektedir, kayıtları mevcut
tur. 

Asliye Ceza Mahkemesi ilâmının (Fiilin tav
sif sureti) kısmında mahki olduğu veçhile maz
nuna tedbirsizlik hususunda bir kusur atfı ka
bil olmadığı her ne kadar bilir kişi raporunda 
mezkûr ise de şehirlerarası Seyrüseferi Tanzim 



Eden Talimatnameye riayet edilmemesi mahkû
miyet için kâfi görülmüş ve hüküm buna müs
teniden ısdar olunmuş/ve Temyiz Mahkemesi
nin tasdika mütedair bulunan hükmü de aynı 
sebebe dayanmakta bulunmuştur. 

Mahkûmiyet dosyasındaki evrak meyanında 
Konya Valiliğinin 14 . IV . 1950 ve 2/1029, 
19 . IX . 1951 tarih ve 3351 sayılı iki Seyrüse
fer Talimatnamesinin suretleri mevcuttur. 

'Bu talimatnamelerin 5442 sayılı îl İdaresi 
Kanununun (11) ve (66) ncı maddelerine müs
teniden hazırlandığı her iki vesikanın tetkik edi
len münderecatmdan ve bunlardan birincisinin 
şehirde ilân edildiği ve ikincisinin de bâzı muh
tarlıklara tebliğ ounduğu dosyadaki kayıtardan 
anlaşılmakta ise de, 14 Nisan 1950 tarihli Talimat
nameyi hükümsüz bıraktığı anlaşılan 19.IX.1951 
tarihli Talimatnamenin usulü dairesinde halkın 
ıttılaına isal edildiğine dair bir gûna kayda ras-
lanmamıştır. Halbuki Kanun ve Nizamnamelerin 
Sureti Neşir ve İlânı hakkındaki 1322 sayılı Kanu
nun ikinci maddesi ( kanunu mahsusları 
mucibince vilâyetler tarafından tanzim olunan ta
limatnamelerin resmî veya güayriresmî gazeteler 
ile, bulunmadığı takdirde vesaiti münasebe ile 
neşir ve ilânı) keyfiyetini mecburi tutulmaktadır. 

Her iki talimatname muhteviyatında ehliyet
namesi olmıyan kimselerin nakil vasıtası kullan
masının, kamyonlara yolcu alınmasının yasak 
edildiği mezkûr bulunmakla beraber yukarda 
işaret olunduğu veçhile tanzim kılınan talimatna
melerden her ikisi hakkında da kanunun tarif 
ve tesbit ettiği usule uyularak ilân hususuna ait 
emrin yerine getirildiğinin tevsiki mümkün ola
mamıştır. 

Esasen 19 . IV . 1950 tarihli talimatnamenin 
muahharen tanzim kılman 19 . IX . 1951 tarihli 
Talimatnamenin zımnen ilgası cihetine gidildiği 
de anlaşılmaktadır. 

Yukarda sayılan sebeplerle ve netice itibariyle 
Arzuhal Encümeninin 15 . I . 1955 tarihli rapor
da meşrut mütalâalarına encümenimiz tarafın
dan da iştirak edilmiştir. 

A) Mahkeme ilâmında, mahkûm Erdoğan 
Oturancm Ceza Kanuniyle müeyyide altına vaz '-
olunan kaidelere muhalif bir hareketinin doğru
dan doğruya görülmediği zikrolunmuştur. 

B) il idaresi Kanununa göre tanzim kılı

nan Seyrüsefer Talimatnamesinin, (1322) sayılı 
Kanun ve Nizamnamelerin Neşir ve ilânı hakkın
daki Kanun hükümleri gereğince ilânı ifa edil
memiştir. 

C) Talimatnamelerin eşkâline uygun suret
te ilânının ve meriyet mevkiinde bulunduğunun 
kabulü halinde il idaresi Kanununun (66) ncı 
maddesinin tetkik nazarına alınması da mukta-
zidir. Ezcümle anifen mâruz (66) maddede 
(. . . . usulen tebliğ veya ilân olunan karar ve 
tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden 
veya müşkülât gösterenler veya riayet etmiyen-
ler hakkında, hareketi ayrı bir suç teşkil etme
diği takdirde Türk Ceza Kanununun 526 ncı 
maddesinin tatbik edileceği) muharrerdir. 

D) Binaenaleyh, Erdoğan Oturancm mah
kûmiyetinin affının, ihlâl edildiğine kanaat ge
tirilen kanun hükümleri muvacehesinde içtimai 
bir fayda tevlidedeceği mülâhazasiyle bu mev
zuda Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesi mu
cibince bir kanun teklifi hazırlanmıştır. 

Yüksek Meclisin tasvibine arz edilmek üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye Encümeni Reisi Bu M. Muharriri 

Konya Balıkesir 
H. özyörük V. Asena 

Kâtip 
Zonguldak Aydın 
Muhalifim Muhalifim 

,N. Kirişcioğlu N. Geveci 
Aydın Burdur 
C. Ülkü Müstenkif 

B. Kayaalp 
Çanakkale Çankırı 
Muhalifim C. Boynuk 
S. Sezgin 
Çorum Erzurum 

M. K. Biberoğlu Z. Çavuşoğlu 
imzada bulunamadı 

Erzurum Eskişehir 
H. Ş. ince Muhalifim 

imzada bulunamadı ' ff. Sezen 
İsparta izmir 

S. Bilgiç A. Güngören 
imzada bulunamadı 

Kars Kayseri 
K. Güven O. N. Deniz 

imzada bulunamadı imzada bulunamadı 
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Kocaeli Konya Yozgad 
Muhalif H. Aydmer Muhalifim 
8. Dinçer İmzada bulunamadı M. Ataman 

ADLİYE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Mehmet Rifatoğlu, Erdoğan Oturanç'ın Affı 
hakkında Kanun 

MADDE 1. — Tedbirsizlik ve dikkatsizlik 
neticesinde Hamza Karaduman'm ölümüne sebe
biyet verdiğinden dolayı Karaman Asliye Ceza 
Mahkemesinin 7 Nisan 1953 tarih ve esas 952/ 
201, karar 953/39 sayılı ilâmiyle Türk Ceza 
Kanununun 455/1, 56 ve 59 ncu maddelerine 
tevfikan altı ay yirmi gün müddetle hapis ve 
(83) lira (30) kuruş ağır para cezası ile mahkû
miyetine karar verilen ve nüfus siciline nazaran 

Konya vilâyetinin Uluırmak mahallesinin (19) 
numaralı hanesinde mukayyet 15 . X . 1933 ta
rihinde Halime'den doğma Mehmet Eifatoğlu 
Erdoğan Oturanç'ın hükümlü olduğu cezalar bü
tün hukuki neticeleriyle affedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunu icraya Adliye Ve
kili memurdur. 

( S. Sayısı : 341) 





Devre : X 
tçthna: 1 , S, S A Y I S I : 

Türk Havayolları Anonim Ortaklığı kanunu lâyihası ve Münakalât, 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/254) 

T. C. 
Başvekâlet 27 . IV . 1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-115, 1329 . , 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türk Havayolları Anonim Ortaklığı hakkında Münakalât Vekâletince, hazırlanan ve Yüksek 
Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 26 . IV . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının 
esbabı mucibesi'yle birlikte sunulmuş olduğuğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

TÜRK HAVAYOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI KANUN LÂYİHASINA AİT MUCİP SEBEPLER 

Memleketimizde sivil hava işletmeciliği 1932 yılında başlamıştır. O tarihten evvel yurt içinde 
sivil bir hava ulaştırması mevcut değildi. 

Devlet Havayolları ilk defa 20 . V . 1933 tarihinde kabul edilen 2186 sayılı Kanunla ve 
(Havayolları Devlet İşletme İdaresi) adı ile kurulmuştur. 

İdarenin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği değişmeler 3 devreye ayrılır. 
I - Millî Müdafaa Vekâletine bağlı olarak tesis edildiği 1933 senesinden Nafıa Vekâletine 

devredildiği 1935 senesine kadar geçen devre; * f " 
Bu devrede kanun, bu mülhak bütçeli idarenin işletme hasılatı dışındaki gelirini Millî Mü

dafaa Vekâletinin hava bütçesine yüklemiş, hava hatlarının istilzam ettirdiği teşkilâtı Erkânı 
Harbiyei Umumiye Reisliğinin iştirakiyle tanzim edilerek bütçe lâyihasına bağlanmıştır. 

I I - Bayındırlık Vekâletine devredildiği 1935 senesinden Devlet Havayolları İdaresi adı ile 
yeniden teşkilâtlandırıldığı 1938 senesine kadar geçen devre; 

İdarenin bu devredeki esas faaliyetini işletme hazırlıkları teşkil etmiş, tesisat ve teçhizatın 
materyal ve personelin teminine çalışılmıştır. İstanbul'da Büyükdere'de AERO EXSPRESSO 
nun Yeşilköy'de Air France'ın yer tesisleri Hükümetçe satmalınmış, bâzı meydan ve hangar
ların inşasına girişilmiş, uçak tedarikine, personelin temini ile yetiştirilmesine, 

Çalışılmıştır. 
I I I - 1938 den bugüne kadar devam eden devre: 
Bu devrede D. H. Y. İdaresinin 30 . V . 1938 tarih ve 3424 sayılı bir Kanunla 2186 ve 2744 

sayılı kanunları lâğvedilerek yerine Türkiye hudutları içinde ve dışında havayolları tesis etmek 
ve bu yollar üzerinde uçaklarla yolcu, eşya ve posta nakliyatı yapmak üzere Münakalât Vekâ
letine bağlı, hükmi şahsiyeti haiz mülhak bütçe ile idare edilir, Devlet Havayolları İdaresi tees
süs ve teşekkül etmiştir. 

Bu kanunla idarenin varidat fazlasının Devlete ait olduğu, bütçe açığının Devletçe kapatılaca
ğı derpiş olunmuş, sarfiyat ve hesabatm kontrolü Muhasebei Umumiye Kanunu hükümlerine bağ
lanmıştır. 

Bugün Devlet Havayolları İdaresi bir taraftan Teşkilât Kanununa göre Türkiye hudutları için-
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de ve dışında havayolları tesis etmek ve bu, yollar üzerinde uçaklarla yolcu, eşya ve posta nakliyatı 
yapmak, diğer taraftan sivil havacılık işlerinden madut olan meydanları işletmek, hava seyrüsefer 
kolaylıklarını sağlamak vazifeleri ile görevlendirilmiş bulunmaktadır. 

Bu suretle hava nakliyatı yapmak için kurulmuş bulunan havayolları idaresi, havayolu işletme
ciliği faaliyeti yanında bir Devlet işi olması iktiza eden sivil havacılık, hava meydanları işletmeci
liği ve seyrüsefer kolaylığını temin edecek hizmetleri de bünyesinde toplamıştır. 

Geçen sene Münakalât Vekâletinde kurulan Sivil Havacılık Dairesi ile sivil havacılığa ait işler 
ve trafik kontrolü hizmetleri bu idareden .alınmış ise de hava meydanları işletmesi ve seyrüsefer 
kolaylıkları halen Devlet Havayolları idaresi tarafından ifa edilmekte bulunmuştur. 

Fakat bu beraberlik çeşitli mahzurlar doğurmakta ve umumi esaslara da uymamaktadır. Zira 
meydan işletmeciliği de sivil havacılık hizmetleri gibi tamamen âmme hizmeti hüviyetini taşıyan 
bîr faaliyettir. 

Limanlar, yollar inşası, bunların üzerinde trafiğin âmme menfaatleri zaviyesinden nizamlanma-
sı ve murakabesi, nasıl bir Devlet otoritesi işi ise meydanlar tesisi, meydanlarda trafiğin kontrolü, 
trafiğin havada ve meydanlarda nizamlanması işi ile hava nakliyat hizmetlerinden müstakil bir fa
aliyettir. 

Diğer yabancı memleketlerde de bu işler tamamen tefrik edilmiş bulunmaktadır. 
Bu itibarla Devlet Havayolları bünyesinde bulunan hava meydanları işletmeciliğinin de sivil 

havacılık vazifeleri gibi hava nakliyat faaliyet ve teşkilâtından ayrılarak Devlet elinde tutulması 
zarureti kendisini göstermiştir. 

îşte bu zaruret neticesinde havayolu işletmesinin iştigal mevzuunun mahiyetine uygun bir şekil
de teşkilâtlandırılması gerekmiştir. Bu esas kabul edilince yeni teşekküle mevzuatımızla muayyen 
şekillerden birinin verilmesi lâzım gelmektedir. 

Umumiyetle iktisadi mahiyetteki Devlet işletmeleri 3460 sayılı Kanuna tâbi iktisadi Devlet 
Teşekkülü halinde teşkilâtlandırılmaktadır. Bu teşkilâtta Devlet işletmeciliğinin yaptığı hamle 
gayrikabili inkârdır. Ancak doğrudan doğruya ticari karakter arz eden teşebbüslerde anonim 
şirket usulüne girmek en salim yol olmaktadır. Bu halde hususi sermayenin de teşebbüse iştiraki 
sağlanarak ticari faaliyetin bizzat sermayeye kontrol ettirilmesi suretiyle ticari ve iktisadi en iyi 
murakabe sisteminden istifade etmek imkân dâhiline girmekte teşebbüsün müsmiriyeti için en 
müsait ve en ileri şekilden istifade temin edilmiş bulunmaktadır. 

işte yurt içi ve yurt dışı hava yolları ile nakliyat yapmakta bulunan Havayolları işletmemizin 
hususi sermayenin de geniş mikyasta iştirak edeceği bir anonim şirket halinde taazzuv etmesinin 
teşebbüsten beklenen gayeyi temin bakımından zaruri olduğu neticesine varılarak bu makasatla bir 
Anonim Ortaklık kurulması için Hükümete salâhiyet veren ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Madde 1 : Bu suretle teşekkülü kabul edilen Anonim Ortaklığın yolcu, eşya, posta gibi her 
nevi hava nakliyatı ve bu nakliyatta kullanılan hava ve yer vasıtalarının bakımı, tamiri ve ona
rımı, bunlar için lüzumlu atelyelerin kurulması ve acentelikler tesisi gibi hava nakliyatına mü-
teferri işleri yapmak üzere vazifelendirildiği açıklanmıştır. 

Madde 2 : Anonim Ortaklık; vazife olarak tevdi edilen hizmetleri kendisi doğrudan doğruya 
yapabileceği gibi bu maksatla kuracağı veya kurulmuş olan diğer ortaklıklara iştirak suretiyle 
yapabilmek yetkisini haizdir. Sermayeye iştirakinin miktar ve nispeti hususunda tahminî bir ka
yıt koymaması, hususi sermayeyi teşvik maksadına matuf olmakla beraber hava nakliyatı ile il
gili hizmetleri gören yerli ve yabancı hususi teşebbüslere de serbestçe iştirak imkânını sağlamak 
içindir. 

Madde 3 : Ortaklığın itibari sermayesinin tesbitinde şu esaslar göz önünde bulundurulmuştur. 
1. Ortaklığın göreceği işlere yeter sermayenin temini, 
2. Bidayette her hangi bir sıkıntıya duçar olmadan gerekli tesisleri kurabilmek için nakit 

ihtiyacının karşılanması, ' 
Devlet Havayollarından ortaklığa devredilecek uçakların ve çeşitli malzemenin tahminî kıy

metlerinin sermayeye kâfi gelmiyeoeğd göz önünde tutularak 6149 sayılı Kanun gereğince 1955 se-
(». Sayısı : 3*2) 
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nesi Devlet Havayolları bütçesine mevzu yatırımlar karşılığı 10 milyon liradan başlamak üzere 
bu kanunla gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi için tahsis edilen bakiyenin (40 milyon 
lira kadardır) ortaklığa sermaye olarak devri uygun görülmüş ve hususi sermayenin iştirak im
kânlarının da bu miktarın yarısı olabileceği düşünülerek sermayenin 60 milyon Türk lirası ol
ması ve artırılmasının da umumi heyete bırakılması uygun görülmüştür. 

Madde 4 : Hisse senetleri : 
Ortaklığın sermayesini teşkil eden hisse senetleri tek tip olarak tesbit olunmuştur. Bu hisse 

senetleri yerli, yabancı, hakiki veya hükmi şahıslar tarafından istekli çıktığı zaman satılarak be
deli ortaklığa ödenmek üzere hazine tarafından deruhde olunacaktır. Hisse senetlerinin tip ola
rak tesbiti; yabancı sermayeyi celbedebilmek ve ortaklığa iştirak edecek hazine ile hususi teşeb
büsler arasında her hangi bir fark yaratmamak maksadına matuftur. • 

Madde 5 : Hazine tarafından deruhde olunan hisse senetlerinin ne suretle karşılanacağı bu 
maddede açıklanmış bulunmaktadır. 

Hisse senetlerinin karşılığı olarak tesbit olunan ve hazine tarafından nakden ödenmesi ka
bul edilen 30 milyon Türk lirası Devlet Havayolları ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici taah
hütlere girişilmesi hakkındaki 6149 sayılı Kanunla kabul edilmiş 38 milyon liralık tahsisattan te
min edileceği mülâhazası ile tesbit edilmiştir. 

Madde 6 : Bu maddede anonim ortaklığın öz kaynakları ile karşılama imkânı bulamadığı sa
bit kıymetlere ait finansman ihtiyaçlarını tahvil çıkarmak suretiyle karşılıyabileceği gösterilmiş, 
gerek bu tahviller ve gerekse akdedilecek kısa veya uzun vadeli istikraz ve kredilere kefalet et
mesi hususunda Maliye Vekâletine verilen mezuniyet belirtilmiş ve halen mümasil müesseseler
de tatbik edilmekte bulunan şekil ve esaslara göre bu mezuniyetin hududu ve ölçüleri tesbit edil
miştir. 

Madde 7 : Bu madde de kârın tevzi şeklini göstermektedir. Ancak ihtiyat sermaye nispetinin 
aşağı haddinin kanunda gösterilmesi faydalı görülmüştür. 

Madde 8 : Bu maddede âdi ve fevkalâde ihtiyat sermayelerin ciheti tahsisleri tasrih edilmiş 
bulunmaktadır. 

Bu sermayeler evvel emirde ortaklığın ilerde vukuu muhtemel zararları ile fevkalâde zararla
rını karşılamaya yarıyacaklardır. Bununla beraber fevkalâde ihtiyat sermayenin lüzumuna göre 
sabit kıymetler finansman ihtiyacının karşılanmasında veya kâr edilmiyen yıllarda hissedarlara 
bir miktar temettü dağıtılmasında kullanılmasının yerinde olacağı düşünülerek bu gibi hallerin 
esas mukavelede tesbit edileceği açıklanmıştır. 

Madde 9 : Ortaklık hissedarlarının hisseleri nispetinde rey haklarına sahip bulunmaları bir
çok bakımdan yerinde görüldüğünden hissedarların sahip bulundukları hisse senedine göre ve tah
dide tâbi Olmaksızın rey hakkı olacağı sarahaten ifade edilmiştir. 

Madde 10 : Ticaret hukukuna uygun olarak murakıpların intihap usul ve şartlarının, vazife ve 
salâhiyetlerinin kanunda tasrih edilmiyerek bu hususların esas mukavelede iraesi uygun görül
müştür. 

Madde 11 : Ortaklığın gerek tarifelerinin iktisadi ve içtimai icaplara göre tesbiti, gerek bu ne
vi zaruretlerle yeni seferler ihdası gibi sebepler ortaklığın kâr etme imkânlarını selbedebilir. 
Bundan başka bütün dünyada münakalât sahasında kurulmuş teşekküllerin devletlerce türlü şekil 
ve tertiplerle himaye edilmeleri malûmdur. Hava münakalâtında ise himaye tedbirleri istisnasız 
bütün müesseselere tatbik edilmektedir. Kurulmasına izin verilecek ortaklığın da açığının aşağıda 
arz edilecek şekilde Hazinece kapatılması derpiş edilmiştir. îşte bu sebeplerle ortaklığın hâsılatı
nın Maliye ve Münakalât vekâletlerince tetkik ve teftişi gerekli görülmüştür. 

Madde 12 : Bu maddede idare meclisinin sureti teşekkülü ve âza adedleri tesbit edilmekle ikti
fa edilmiş, diğer hususatm esas mukavelede yer alması uygun görülmüştür. 

Madde 13 : Umum müdürün ortaklığın faaliyetinden mesul bulunan idare meclisi tarafından se
çilmesi prensibi kabul edilmiş ve vasıf, salâhiyet, vazife ve mesuliyetleri hususları esas mukavele
nameye bırakılmıştır. 
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Madde 14 : Tamamen hususi hukuk hükümlerine göre kurulacak anonim ortaklığın personel 

durumunu devlet memurlarına kıyas etmek isabetli görülmemiş ve işin icabına göre adam bul
makta zorluk çekilmemesi bakımından memur rejiminde kadro ve statülerin tertip ve tanziminde 
serbesti esası kabul olunmuş, ancak halen Devlet Havayollarında emekliliğe esas bir hizmette bu
lunanlardan anonim ortaklığa intikal edeceklerin bu müktesep haklarının devamı uygun görül
müştür. 

Madde 15 : Bugün bütün dünyada az çok âmme hizmeti mahiyetinde faaliyet gösteren teşeb
büslerin tarifelerinin devlet kontroluna tâbiiyeti umumen kabul edilmiştir. Bu bakımdan olduğu 
kadar şirketin açığının da hükümetçe deruhde edilmesi prensipinin kabulü tarifelerin Maliye ve 
Münakalât vekâletlerinin tasdiki ile katîleşmesini zaruri kılmıştır. 

Madde 16 : Lâyihanın birinci maddesinde anonim ortaklığın hususi hukuk hükümlerine göre 
idare edileceği tasrih edilmiştir. Aynı hükmün daha vazıh ve ortaklıkla kuracağı ve iştirak ede
ceği ortaklıklara şâmil olmak üzere bir prensip şeklinde vaz'ı düşünülerek bu madde sevk edil
miştir. Bu maddede her türlü tereddüdü izale etmek maksadiyle devlet daireleri ve müessesele
rine tatbik edilmekte bulunan bâzı kanunların ortaklık hakkında tatbik edilemiyeceği açıkça 
ifade edilmiştir. 

Madde 17 : 11 ve 15 nci maddelerin izahında da işaret edildiği veçhile bugün bütün dünyada 
münakalât hizmeti için kurulan büyük teşekküller devlet tarafından himaye edilmektedir. 

Gümrük muafiyetleri, istihlâk maddelerinden alman vergilerden muafiyeti yanında vaz'olu
nan sermayenin muayyen bir kâr teminatına mazhar olması, primler ve nihayet işletme açıkları
nın devlet tarafından karşılanması şekli de'tecelli eden himaye tedbirlerinden teşkili derpiş edi
len anonim ortaklığın da muvaffakiyeti ve yaşaması ve nihayet hususi sermayenin iştiraki ba
kımlarından istifadelendirilmesi zaruri görülmüştür. 

Sefer programlarının ve tarifelerin hükümet kontrolüne tâbi tutulması da işletme açığının 
karşılanmasını zaruri kılmaktadır. 

Madde; açığın ne suretle Ödeneceğini göstermektedir. 
Madde 18 : Ticaret Kanunu hükümlerine göre bir anonim ortaklığın teşkili birçok merasim ve 

külfetleri gerektirmektedir. Bu merasim ve külfetlerin kanuna vaz'edilmesindeki sebep ve saik 
halkın aldatılmaması ve birtakım mevhum şirketlerin tesisinin önlenmesi gayesine matuf bu
lunmaktadır. Ortaklığın kuruluşunda böyle bir endişe bahis, mevzuu değildir. Bu itibarla Tica
ret Kanununda yazılı şartlar aranmaksızın bu kanun hükümle'ri dairesinde Vekiller Heyetince 
tasdik olunduktan sonra başkaca merasime hacet kalmaksızın anonim ortaklığın doğrudan doğru
ya ticaret siciline kayıt ve ilân olunacağı ve bu ilân tarihinden k&tî surette kurulmuş bulunacak
ları tasrih olunmuştur. 

Madde 19 : Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü Teşkilât Kanununun kabul etmiş olduğu 
gümrük muafiyetinin anonim ortaklık hakkında da tatbiki uygun görülmüştür. 

Madde 20 : Bu madde de ilgili kanunları gereğince hususi bir zabıtaya bağlamış bulunan PTT 
mevzuatından iştigal mevzularının mahiyeti icabı anonim ortaklığa bâzı imkânlar sağlanması mak
sadiyle sevk edilmiştir. 

Anonim ortaklığın yapmakla mükellef olduğu işlerin gerektirdiği telsiz telefon, teletayp ve haber
leşme tesislerini kurmaya elektrik istihsali ve tevzii tesisleri vücuda getirmeye ve bunları işletmeye 
matuftur. Ayrıca kendi iş ve hizmetlerine mütaallik olup kendi vasıtaları ile nakdelilecek her türlü 
muhabere evrakmm posta ücretinden muafiyetini tazammun etmektedir. 

Madde 21 : Bu maddede Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü Teşkilât kanunlarının ortaklığın 
kesin kuruluş tarihinden itibaren lağvedileceğini tasrih etmektedir. 

İntikal hükümleri 
Geçici madde 1 : Bu ortaklığın kurulmasında gereken sermaye, esas itibariyle Devlet Havayolla

rı Umum Müdürlüğünün elinde bulunan menkul ve gayrimenkullerden ortaklığın ifa edeceği hiz
metin icabına göre Maliye ve Münakalât vekâletlerince tensibedilenlerin kıymetleri tesbit ve takdir 
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edildikten sonra tanzim edilecek devir bilançosu ile kesin kuruluş tarihinden itibaren anonim ortak
lığa intikal edeceğini, 

Tanzim edilecek olan devir bilançosunun aktifinde, 
a) Gayrimenkuller, 
b) işletme tesisleri, 
c) Menkuller, 
d) Nakit mevcudu ve alacakları. 
Devir bilançosunun pasifinde ise; 
a) idarenin her türlü borçları, 
b) Çürük alacaklar için karşılıklar gösterileceğini, bu suretle aktif ve pasife dercolunacak kıy

metler arasındaki farkın ortaklığın ödenmiş sermayesinden bir kısmını teşkil edeceğini devrolunan 
kıymetlerin Vergi Usul Kanunu tatbikatında aynen nazara alınacağını ifade etmektedir. 

Geçici madde 2 : Bu maddede Anonim Ortaklığa devrolunaeak menkul ve gayrimenkullerin devir 
kıymetlerinin Anonim Ortaklık, Münakalât ve Maliye vekâletleri, Divanı Muhasebat ve Umumi Mu
rakabe Heyeti temsilcilerinden müteşekkil 5 kişilik bir heyet marifetiyle tesbit olunacağı ve heyetin 
çalışma tarzı açıklanmıştır. 

Geçici madde 3 : Bu maddede teşekkül eden heyetin azasına ve kullanılacak personele verilecek 
fazla mesai, yolluk v. s. masraflar ve kıymet takdirinde istihdam edilecek mütehassısların ücretlerinin 
Anonim Ortaklıkça ödeneceği kabul edilmiştir. 

Geçici madde 4 : Bu madde de Anonim Ortaklığa intikal edecek menkul ve gayrimenkullerin de
vir ve tescilinden dolayı her hangi bir resim, vergi ve harcın alınmıyaeağmı ve ayrıca her çeşit ev
rak, hisse senedi ve tahvillerinin Damga Resminden istisna edildiğini açıklamaktadır. 

Geçici madde 5 : Bu madde ile de intikal zamanında yeni esaslar konuluncaya kadar halen yü
rürlükte bulunan Devlet Havayollarının iç hizmetler, tarifeler, işletme faaliyetleri v. s. konular hak
kındaki hükümlerin uygulanmasına devam edileceği belirtilmiştir. 

Geçici madde 6 ; Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünden Anonim Ortaklığın göreceği hizmete 
ait vazifelerde bulunan personelin Anonim Ortaklığa intikal edeceği hükmünü ihtiva etmektedir. 

Madde 22 : Kanunun yürürlük tarihini tesbit etmektedir. 
Madde 23 : Kanunun Vekiller Heyetince yürütüleceğini tasrih etmektedir. 

Münakalât Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Münakalât Encümeni * 13 . V . 1955 

Esas No : 1/254 
Karar No : 16 

Yüksek Reisliğe 

Türk Havayolları Anonim Ortaklığı kanun 
lâyihası : 

Bir defasında Münakalât Vekili diğerlerinde 
Maliye ve Münakalât vekâletleri mümessilleri de 
hazır olduğu halde encümence görüşüldü. Yapı
lan müzakerelerde mezkûr lâyihanın, halen mo
dern hava işletmelerinin büyük ekseriyetinin an
cak ticari esaslarla mümkün olduğu kadar muay
yen ve uygun olarak çalışmakla inkişaf edecekle
ri ve şirket halinde taazzuv etmek suretiyle hu
susi sermayeyi de bünyeleri içine almış oldukla

rı, memleketimizde de havayolları faaliyetinin 
muasır benzerlerine uygun olarak inkişaf edebil
mesinin aynı şekilde teşkilâtlandırılması ile müm
kün olacağı neticesine varılmıştır. 

Encümenimizce yapılan müzakerelerde seyrü
sefer hava kanunu, navaj^olları bünyesinden 
ayrılarak yeniden tanzimr edilecek meydan işlet
meleri kanunu ve ortaklığa ait bu kanun lâyiha
sının her üçünün de ve birbirini tamamlayıcı bir 
şekilde tetkik ve müzakeresi zaruri görülmüş ise 
de Hükümet temsilcilerinin bu ortaklığa mütaal-
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İik kanunun çıkmasından-sonra ortaklığın esas 
statüsünün ihzarının uzunca bir zamana ihtiyaç 
gösterdiği ve bu müddet zarfında ise diğer seyrü
seferi havai kanunu ile meydân işletmelerine ait 
kanunların da Yüksek Meclise takdim edilecekle
ri hususundaki beyanları üzerine lâyihanın heye
ti umumiyesi itibariyle kabul edilerek maddelerin 
müzakeresine geçilmiştir. 

Bununla beraber meselenin ehemmiyeti ve 
her üç mevzua mütaallik kanunları kül halinde 
meriyette olmadıkça tam bir hava nakliyatı iş
letmesi temin edilemiyeceği nazarı itibara alı
narak gerek Seyrüseferi Havai Kanununun ge
rekse yeniden hazırlanması zaruri bulunan mey
dan işletmeleri kanununun en kısa bir zaman
da Meclise getirilmesi ayrıca temenniye şayan 
görülmüştür. 

Keza; Devlet Havayolları memurlarından 
olup da ortaklığa intikal edenlerden ortaklıkça 
vazifelerine nihayet verilenler olursa bunların 
hukukunu sıyanet ve mağduriyetlerine meydan 
vermemek bakımından lâyihada her hangi bir 
hükme raslanamamış, encümenimizce bu cihet 
hakkında da lâyihaya bir madde ilâvesi lüzum
lu görülmüştür. Ancak bu mevzuların ihtisas 

komisyonları olan Maliye ve Bütçe encümen
lerince tetkik ve icabeden maddenin formüle 
edilerek lâyihaya ilâvesi daha uygun mütalâa 
edilmiş ve bu sebeple keyfiyetin Bütçe ve Ma
liye encümenlerinin nazarı dikkatlerine arzı 
uygun görülerek kanun lâyihası encümenimizce 
tadilen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Encümenine ve
rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Münakalât Encümeni 

Reisi M. M. 
Bilecik Afyon K. 

Y. Üresin R. Çerçel 
Kâtip 

Manisa Ankara 
M. Koçer F. Zincirkıran 

îmzada bulunamadı 
Antalya Balıkesir Bitlis 
A. Okur A. Kalıpsızoğlu N. Barut 

Malatya Mardin 
Söz hakkımı muhafaza E. Aybar 

ediyorum. îmzada bulunamadı 
H. özbay 

Yozgad Zonguldak Edirne 
A. Ünlüsoy H. Hilâlci S. Parsoy 

Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 
Esas No.il/254 
Karar No. 79 

Yüksek Reisliğe 

17 . V . 1955 

Türk Havayolları Anonim Ortaklığı kanun 
lâyihası, alâkalı vekâlet mümessillerinin iştira
kiyle encümenimizde müzakere edildi. 

Hava meydan ve tesisleri Hükümete kalmak 
üzere havayolları işletmeciliğinin anonim şir
ket haline getirilerek' İe'cfelhace yabancı ve yer
li sermayelerin de iştirakini sağlamak gayesini 
istihdaf eden mezkûr''lâyihanın kabulü encüme
nimizce de muvafık görülmüştür. 

Lâyihanın bâzı maddelerinde maksadı daha 
vazıh ifade etmek düşüncesiyle kelime ve ifade 
değişiklikleri yapılmıştır. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 

buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 
Maliye Encümeni Reisi Bu M. Muharriri 

Ankara Tokad 
M. Tarkan ö. Sunar 

Bu M. Kâtibi 
Çankırı Amasya Bolu 

A. Emrem H. Koray S. Baysal 
Çorum Erzurum 

Ş. GHirses S. Erduman 
îmzada bulunamadı 

Kocaeli Mardin Seyhan 
E. Alicrn A. Kalav M. Akçalı 

Sivas 
K. Oskay 
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Bütçe Encüm 

5T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No: 1/254 
Karar No: 141 

Yüksek 

Türk Havayolları Anonim Ortaklığı hakkın
da Münakalât Vekâletince hazırlanan ve yük
sek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 
kararlaştırılıp Başvekâletin 12 . 5 .1955 tarihli 
ve 71-115, 1329 sayılı tezkeresiyle gönderilen 
kanun lâyihası Münakalât ve Maliye Encümen
leri mazbatalariyle birlikte encümenimize ha
vale edilmiş olmakla Münakalât Vekili, Dev
let Havayolları Umum Müdürü ve Maliye Ve
kâleti mümessili hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihasının esbabı mucibesinde de 
v tafsilen izah edildiği veçhile halen modern ha

va işletmelerinin büyük ekseriyeti ticari esas
lara göre faaliyette bulunmaktadır. Memleketi
mizde bu hizmeti gören Havayolları idaresi : 
Mülhak bütçeli bir idare olup bugünkü havacı
lığın inkişaflarına adım uydurmakta müşkülâ
ta mâruz kalmaktadır. 

Diğer taraftan hava meydanlarının işletilme
si hususu da hava nakliyeciliğinden ayrı bir teşek
kül-olarak ele alınmak ihtiyacmdadır. Bugüne 
kadar bu hizmeti de aynı zamanda nakliyecilik 
hizmetini gören Devlet Havayolları İdaresi yap
maktadır. Bu hizmetin de nakliyecilik yapan 
Havayolları idaresinden ayrılması zaruridir. 

Hükümet tarafından hazırlanan kanun lâyi
hası, hem bu ihtiyacı karşılaması ve hem de hu
susi teşebbüsün iştirakine imkân vermesi bakı 
mmdan Havayolları İdaresinin bir anonim or
taklık halinde faaliyette bulunmasını zaruri kıl
mış ve memleket menfaatlerine uygun mütalâa 
edilmiştir. 

Her ne kadar hava seyrüsefer kanun lâyiha-
siyle havayollarının faaliyeti dışında bırakılacak 
olan meydan hizmetlerine ait teşkilâtı henüz 
kurulmamış ise de bu lâyiha ile Hükümete bir 
ortaklık kurma salâhiyeti tanınmakta ve bu salâ
hiyetin kullanılması için arada uzunca bir fasıla
nın geçmesi lâzımgelmektedir. Bu fasıladan isti
fade edilerek bu teşekkülün faaliyeti ile yakından 
ilgili hava seyrüsefer kanun lâyihasiyle meydan 
hizmetlerinin sureti icrasına mütedair kanun la-

[<S. Say 

eni mazbatası 

UO.Y.1955 

Reisliğe 

yihasmm Yüksek Meclise sunulacağı Hükümet 
mümessili tarafından ifade edilmiştir, istihdaf 
ettiği gayenin temini bakmmdan lâyihanın Heyeti 
umumiyesini tasvibeden Encümenimiz maddelerin 
müzakeresine geçmiş ve lâyihanın 1, 2 ve 3 ncü 
maddeleri aynen, 4 ncü maddeye yabancılar tara
fından satmalmacak hisse senetlerine yatırılacak 
sermaye hakkında 6224 sayılı Kanun hükümleri
nin tatbik edileceğine dair bir fıkra ilâvesiyle, 
5 nci maddenin (d) fıkrası yeniden tanzim edil
mek suretiyle, 6, 7, 8 nci maddeler kelime değî  
şiklikleriyle, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 nci 
maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Münakalât Encümeninin tadilen kabul etmiş 
olduğu 17 nci madde, metinde mevcut (45) gün 
(30) güne indirilmek suretiyle, 18, 19 ncu mad
deler Hükümetin teklifi, 20 nci madde Münaka
lât Encümeninin tadili, 21 nci madde ile muvak
kat 1, 2, 3, 4 ve 5 nci maddeler Hükümetin, teklifi 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Muvakkat 6 nci maddeye, Devlet Havayolla
rından Anonim Ortaklığa intikal edecek memur
lardan cezai sebepler dışında bir sene zarfında 
vazifesine son verilecek olanlara tazminat veril
mesi hakkında encümenimizce kabul olunan hü
küm ikinci fıkra olarak ilâve ve 7 nci muvakkat 
madde şeklen tadil edilmek suretiyle ve muvakkat 
6 nci madde ile Anonim ortaklığa intikal edecek
ler dışında kalan hizmetliler hakkında tedvin edi
len hüküm muvakkat 8 nei madde olarak ve müta-
akıp yürürlük maddeleri ise şeklen değiştirilmek 
suretiyle kabul edilmiştir. 

Bu suretle yeniden tanzim olunan kanun lâ
yihası tercihan ve müstacelen görüşülmesi te
mennisiyle Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reisvekili Mazbata M. 
Rize Balıkesir İstanbul 

/. Akçal H. îmre H. Hüsman 
Kâtip 
Siird Afyon K. Afyon K. 

.B. Erden A. Demirer M. Ât Ülgen 
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T. Uygur 
Diyarbakır 
Y. Azizoğlu 

izmir 
B. Bilgin 

Çoruh 
Y. Gümüşel 

. Eskişehir 
A. Potuoğlu 

Kırklareli 
Ş. Bakay 

Çorum 
Y. Gürsel 

Gazianteb 
E. Cenanı 

# Ordu 
R. Aksoy 

Rize 
H. Agun 

Yozgad 
D. Akbel 

Sivas 
A. Özel 

Zonguldak 
S. Ataman 

Trabzon 
8. F. Kalay cıoğlu 

Van 
K. Yörükoğlu 

Zonguldak 
H. Balık 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Türk Havayolları Anonim Ortaklığı kanunu 
lâyihası 

I - Kurulup 

MADDE 1. — Türk Havayolları Anonim 
Ortaklığı adı ile her nevi hava nakliyatı ve bu
na müteferri işleri yapmak ve bu kanun ile 
hususi hukuk hükümlerine göre idare edilmek 
üzere bir Anonim Ortaklığı kurmak için Hükü
mete salâhiyet verilmiştir. 

MADDE 2. — Anonim Ortaklık 1 nci mad
dede sözü geçen işleri doğrudan doğruya yap
maya yahut bu maksatla kuracağı Anonim 
Ortaklıklar vasıtasiyle veya mevcut Anonim 
Ortaklıklara iştirak etmek suretiyle yapabilme
ye salahiyetlidir. 

/ / - Malî Hükümler : Sermaye 

MADDE 3. — Anonim Ortaklığın itibari 
sermayesi her biri 100 lira kıymetinde hâmili
ne muharrer '600 000 hisseye ayrılmış 60 000 000 
Türk lirasıdır. 

Bu sermaye Ortaklık Umumi Heyetinin ka
rarı ile artırılabilir. 

Hisse senetleri 

MADDE 4. — Yukardaki maddeye göre 
çıkarılacak hisse senetleri yerli, yabancı, haki
ki veya hükmi şahıslar tarafından isteklisi çık
tığı zaman satılmak üzere Hazine tarafından 
deruhde olunur. 

MÜNAKALÂT ENCÜMENİ TADlLl 

Türk Havayolları Anonim Ortaklığı kanunu 
lâyihası 

I - Kuruluş 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Anonim Ortaklık 1 nci madde
de sözü geçen işleri doğrudan doğruya yapmaya 
yahut bu maksatla kuracağı anonim ortaklıklar 
vasıtasiyle veya mevcut anonim ortaklıklara işti
rak etmek suretiyle yapmaya salahiyetlidir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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MALÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Türk Havayolları Anonim Ortaklığı Kanunu 

I - Kuruluş 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

II "̂  Malî hükümler : Sermaye 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Hisse senetleri 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Türk Havayolları Anonim OrakUği 
Kanunu lâyihası 

I - Kuruluş 

Madde 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

II - Malî hükümler : Sermaye 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Hisse senetleri 

MADDE 4. — Yukardaki maddeye göre çı
karılacak hisse senetleri yerli, yabancı, hakiki 
veya hükmi şahıslar tarafından isteklisi çıktığı 
zaman satılmak üzere Hazine tarafından deruh-
de olunur. 

Bu madde gereğince yabancılar tarafından 
satın alınacak hisse senetlerine yatırılacak ser
maye hakkında 6224 sayılı Kanunun hükümleri 
tatbik olunur. 
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Hisse senetlerinin karşılığı 

MADDE 5. — Hazine tarafından deruhde 
olunan hisse senetleri: 

a) Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü
nün bu kanunun muvakkat 1 nei maddesi gere
ğince tanzim olunacak devir bilançosunda tes-
bit edilecek sermaye karşılığının Anonim Or
taklığa intikali, 

b) Her sene (10) milyon lirayı geçmemek 
üzere, (30) milyon liraya kadar Hazinece nak
den tediyede bulunulması, 

c) Ortaklığın dağıtacağı yıllık kârdan Ha
zine hissesine isabet edecek miktarın tahsisi, 

d) Hazine tarafından deruhde olunan hisse 
senetlerinden a, b fıkraları gereğince Anonim 
Ortaklığa ödenecek miktarın dışında kalan hisse 
senetlerinin satılması halinde tutarlarının Ano
nim Ortaklığa devri, 

Suretiyle ödenir. 

Tahvilât 

MADDE 6. — Anonim ortaklık en az 20 
yılda itfa edilmek sartiyle ve Hazine kefaletiyle 
tahvil çıkarabilir. Tahvillerin ihraç şekil ve şart
ları Maliye Vekâletinin muvafakatiyle tesbit olu
nur. 

Anonim Ortaklığın akdedeceği kısa ve uzun 
vadeli kredilere de Maliye Vekâleti kefalet et
meye salahiyetlidir. Ancak çıkarılacak tahvillerle 
akdedilecek kısa ve uzun vadeli istikraz ve kre
dilerin yekûnu hiçbir zaman Anonim Ortaklığın 
ödenmiş sermayesini tecavüz edemez. 

İhtiyat sermayeleri 

MADDE 7. — Ortaklığın yıllık safi kârının 
taksimi esas mukavelenamede gösterilir. 

Ancak ödenmiş sermaye tutarına varıncaya 
kadar asgari % 10 âdi ve ödenmiş sermayenin 
yarısına varıncaya kadar asgari % 5 fevkalâde 
ihtiyat sermaye tefriki mecburidir. 

f rÂdi sermaye 

MADDE 8. — Âdi ihtiyat sermaye, Ortaklı
ğın ileride vukuu muhtemel zararlarını karşıla
mak üzere tefrik olunur. 

Mü. î . 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Hisse senetlerinin karşılığı 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Tahvilât 

MADDE 6. — Anonim ortaklık en az yirmi 
yılda itfa edilmek şartiyle ve Hazine kefaleti 
ile tahvil çıkarabilir. Tahvillerin ihraç şekil ve 
şartları Maliye Vekâletinin muvafakati ile tes-
bit olunur. 

Anonim ortaklığın açtıracağı kısa ve uzun 
vadeli kredilere de Maliye Vekâleti kefalet et
meye salahiyetlidir. Ancak çıkarılacak tahvil
lerle akdedilecek kısa ve uzun vadeli istikraz
larla kredilerin yekûnu hiçbir zaman anonim 
ortaklığın ödenmiş sermayesini tecavüz edemez. 

İhtiyat sermayeleri 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Âdi sermaye 

MADDE 8. — Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

B. E. 

Hisse senetlerinin karşılığı 

MADDE 5. — Hazine tarafından deruhde 
olunan hisse senetleri : 

a) Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü
nün bu kanunun muvakkat 1 nci maddesi gere
ğince tanzim olunacak devir bilançosunda tesbit 
edilecek sermaye karşılığının Anonim Ortaklığa 
intikali; 

b) Her sene (10) milyon lirayı geçmemek 
üezre (30) milyon liraya kadar Hazinece nak
den tediyede bulunulması; 

c) Ortaklığın dağıtacağı yıllık kârdan' Ha
zine hissesine isabet edecek miktarın tahsisi; 

d) Dördüncü madde gereğince hususi şa
hıslara satılacak hisse senetleri bedellerinden a 
ve b fıkraları gereğince Anonim Ortaklığa öde
necek miktarın dışında kalan kısmının Anonim 
ortaklığa devri 

suretiyle ödenir. 

Tahvilât 

MADDE 6. — Anonim ortaklık Hazine kefa
letiyle tahvil çıkarabilir. Tahvillerin ihraç şekil 
müddet ve şartları Maliye Vekâletinin muvafa
katiyle tesbit olunur. 

Anonim ortaklığın akdedeceği kısa ve uzun 
vadeli kredilere de Maliye Vekâleti kefalet et
meye salahiyetlidir. Ancak çıkarılacak tahvil
lerle akdedilecek kısa ve uzun vadeli istikraz ve 
kredilerin yekûnu hiçbir zaman anonim ortak
lığın ödenmiş sermayesini tecavüz edemez. 

İhtiyat akçeleri 

MADDE 7. — Ortaklığın yıllık safi kârının 
taksimi esas mukavelenamede gösterilir. 

Ancak ödenmiş sermaye tutarına varıncaya 
kadar asgari % 10 âdi ve ödenmiş sermayenin 
yarısına varıncaya kadar asgari % 5 fevkalâde 
ihtiyat akçe tefriki mecburidir. 

Âdi ihtiyat akçesi 

MADDE 8. — Âdi ihtiyat akçesi, ortaklığın 
ilerde vukuu muhtemel zararlarını karşılamak 
üzere tefrik olunur. 
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Fevkalâde ihtiyat sermayenin kullanılış tarzı 
esas mukavelenamede gösterilir. 

777 - İdari hükümler 

MADDE 9. —Umumi heyet, hisse sahiplerin
den kurulur, ister tamamen ister kısmen öden
miş olsun her hisseye sahip olanın veya bu mik
tar hisseyi temsil edenin umumi heyette bir reyi 
vardır. Bir hisseden fazlaya sahip olanların ve
ya bir hisseden fazlayı ^temsil edenlerin hiçbir 
tahdide tâbi olmaksızın beher hisse için bir rey 
hakları vardır. 

Murakıplar 

MADDE 10. — Anonim Ortaklık murakıp
larının adedleri, intihap usul ve şartları, vazife 
ve salâhiyetleri esas mukavelenamede belirtilir. 

Teftiş ve Murakabe 

MADDE 11. — Maliye ve Münakalât vekâ
letleri, ortaklığın bütün hesaplarını doğrudan 
doğruya veya Başvekâlet Umumi Murakabe He
yeti marifetiyle tetkik ve teftişe salahiyetlidir. 

İdare Meclisi 

MADDE 12. — idare Meclisi Ortaklığın te
şekkülü sırasında 3 kişiden terekkübeder. 

Anonim Ortaklığın idare Meclisi; Umumi He
yetin toplantısında hissedarlar tarafından inti-
habolunur. idare Meclisi âzası 3 ten aşağı 5 ten 
yukarı olamaz, idare Meclisi azasının hizmeti 
müddetleri, vazife, salâhiyet ve mesuliyetleri 
esas mukavelenamede gösterilir. 

Umum Müdür 

MADDE 13. — Anonim Ortaklığın Umum 
Müdürü idare Meclisi tarafından seçilir. Umum 
Müdürün vasıf ve salâhiyet, vazife ve mesuliye
ti esas mukavelenamede gösterilir. 

Personel 

MADDE 14. — Anonim Ortaklığın personeli 
hususi hukuk hükümlerine tâbidir. Ancak, bu 
kanun meriyete girdiği tarihte Devlet Havayol-
kanun meriyete girdiği tarihte Devlet Havayol-

( S. Saj 

Mü. E. 

MADDE 9. — Hükümetin 9 neu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Hükümetin 1Q ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Teftiş ve murakabe 

MADDE 11. — Maliye ve Münakalât vekâ
letleri ortaklığın bütün hesaplarını doğrudan doğ
ruya ve Başvekâlet Umumi Murakabe Heyeti ma
rifetiyle tetkik ve teftişe salahiyetlidir. 

MADDE 12. — Hükümetin 12 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Hükümetin 13 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Hükümetin 14 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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277 - İdari hükümler 

MADDE 9. — Hükümetin 9 nen maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Murakıpler 

MADDE 10. — Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Teftiş ve murakabe 

MADDE 11. — Hükümetin 11 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

îdare meclisi 

MADDE 12. — Hükümetin 12 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Umum müdür 

MADDE 13. — Hükümetin 13 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Personel 

MADDE 14. — Hükümetin 14 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

B. E. 

Fevkalâde ihtiyat akçesinin kullanılış tarzı 
esas mukavelenamede gösterilir. 

III - îdari hükümler 

MADDE 9. — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Murakıpler 

MADDE 10. — Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Teftiş ve Murakabe 

MADDE 11. — Hükümetin 11 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

İdare Meclisi 

MADDE 12. — Hükümetin 12 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Umum Müdür 

MADDE 13. — Hükümetin 13 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Personel 

MADDE 14. — Hükümetin 14 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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l a n Umum Müdürlüğünde emekliliğe esas bir 
hizmette bulunanlardan Türk Havayolları Ano
nim Ortaklığına intikal edenlerin emeklilik 
hakları devam eder. Bunların emeklilik dere-
eeelrinin yükseltilmesinde 5434 sayılı Kanunun 
15 nci maddesi hükümleri tatbik olunur. 

Ücret tarifeleri 

MADDE 15. — Anonim ortaklığın yapa
cağı iş ve hizmetler karşılığında alacağı üc
retler tarifelerle tesbit olunur. 

Mahiyetleri icabı tarifelere bağlanmıyan hiz
metlerin ücret ve diğer şartları ticari teamül
lere ve hususi hukuk hükümlerine göre anonim 
ortaklıkça tâyin ve tesbit olunur. 

"Ücret tarifeleri Maliye ve Münakalât Ve
kâletlerinin tasdiki ile tekemmül eder. 

IV - Çeşitli hükümler: Hukuki rejim 

MADDE 16. — Anonim ortaklık, bu kanunda 
ve esas mukavelenamesinde sarahat olmıyan 
hallerde hususi hukuk hükümlerine tâbidir. 
1050, 2490, 3460, 3611, 3656 ve 3659 sayılı ka
nunlar ile Divanı Muhasebatın murakabesine 
tâbi değildir. 

Açığın karşılanması 

MADDE 17. — Anonim ortaklık, her sene 
sonunda mütaakip senenin hizmet ve faaliyet 
programı ile gelir ve gider tahminlerini ihtiva 
eden cetvelleri Maliye ve Münakalât Vekâlet
lerine tevdi eder. 

Faaliyet programı; Maliye ve Münakalât 
vekâletlerince aynen veya tadilen tasvibolun-
duktan sonra tatbik edilmek üzere sene başın
dan evvel ortaklığa iade olunur. Bu müddet 
içinde Ortaklığa iade edilmemiş bulunan prog
ram aynen tasdik edilmiş addolunur. Bu prog
ramın tatbikinden doğan ve 8 nci madde mu
cibince karşılanamıyan işletme açığı her sene 
sonunda bu maksatla Münakalât Vekâleti büt
çesine konacak tahsisattan ortaklığa ödenir. 

Kuruluş "hususiyetleri 

MADDE 18. — Anonim ortaklığın esas mu
kavelenamesi Ticaret Kanununda yazılı kuru* I 

Mü. E. 

MADDE 15. — Hükümetin 15 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Hükümetin 16 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Açığın karşılanması 

MADDE 17. — Anonim Ortaklık her sene 
sonundan en az 45 gün evvel mütaakip senenin 
hizmet ve faaliyet programı ile gelir ve gider 
tahminlerini ihtiva eden cetvelleri Maliye ve 
Münakalât vekâletlerine tevdi eder. 

Faaliyet programı; Maliye ve Münakalât 
vekâletlerince aynen veya tadilen tasvib olun
duktan sonra tatbik edilmek üzere sene başın
dan evvel ortaklığa iade olunur. Bu programın 
tatbikinden doğan ve 8 nci madde mucibince 
karşılanamıyan işletme açığı her sene sonunda 
bu maksatla Münakalât Vekâleti bütçesine ko
nacak tahsisattan ortaklığa ödenir. 

MADDE 18. — Hükümetin 18 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Ücret tarifeleri 

MADDE 15. — Hükümetin 15 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

IV - Çeşitli hükümler: Hukuki rejim 

MADDE 16. — Hükümetni 16 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Açığın karşılanması 

MADDE 17. — Münakalât Encümeninin 
17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kuruluş hususiyetleri 

MADDE 18. — Hükümetin 18 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Ücret Tarifeleri 

MADDE 15. — Hükümetin 15 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

IV - Çeşitli hükümler : Hukuki rejim 

MADDE 16. — Hükümetin 16 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Açığın karşılanması 

MADDE 17. — Anonim ortaklık her sene so
nunda en az (30) gün evvel mütaakıp senenin 
hizmet ve faaliyet programı ile gelir ve gider 
tahminlerini ihtiva eden cetvelleri Maliye ve Mü
nakalât vekâletlerine tevdi eder. 

Faaliyet programı; Maliye ve Münakalât ve-
kâletlerince aynen veya tadilen tasvibolunduktan 
sonra tatbik edilmek üzere sene başından evvel 
ortaklığa iade olunur. Bu programın tatbikinden 
doğan ve 8 nci madde mucibince karşılanamıyan 
işletme açığı her sene sonunda bu maksatla Mü
nakalât Vekâleti bütçesine konacak tahsisattan 
ortaklığa ödenir. 

Kuruluş hususiyetleri 

MADDE 18. — Hükümetin 18 nci maddesi 
J aynen kabul edilmiştir. 
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luş muamelelerine ait şartlar aranmaksızın bu 
kanun hükümleri dairesinde Vekiller Heyetin
ce tasdik olunduktan sonra başkaca merasime 
hacet kalmaksızın doğrudan doğruya ticaret si
ciline kayıt ve ilân olunur. Anonim ortaklığın 
katî kuruluşu bu ilân gününden başlar. 

Vergi muafiyeti 

MADDE 19. — Anonim ortaklık için ya
bancı memleketlerden mubayaa edilecek her 
nevi tayyare, telsiz cihazı, emniyet ve işaret 
tesisatı ve bunlara mütaallik her türlü yedek 
edevat ve malzeme Gümrük Resminden ve di
ğer vergilerden muaftır. 

PTT haklan 

MADDE 20. — Anonim ortaklık, kendi ih
tiyaçları için telgraf ve telsiz telefon ve ben
zeri cihazları kurmaya ve işletmeye ve bunlar 
için gerekli diğer enerji tesisleri ile umumi te
lefon bulunmıyan aynı sahalarda hususi tele
fon tesisleri yapmaya*yetkilidir. Anonim ortak
lık, kendi muamelelerine ait mektup ve çanta
ları PTT İdaresine ücret vermeksizin kendi va
sıtaları ile taşımaya ve tesisine yetkili olduğu 
telsiz telgraf ve telsiz telefon ve benzeri cihaz
larla telefonları ücretsiz kullanmaya yetkilidir. 

İlga edilen hükümler 

MADDE 21. — Anonim ortaklığın katî ku
ruluşu tarihinden itibaren 3424 sayılı Devlet 
Havayolları Umum Müdürlüğü Teşkilât Kanu
nu ile bu kanuna ek 3822, 4467, 5213, 6149, 6380 
sayılı kanunlar mülgadır. 

İntikal hükümleri : Devir bilançosu 

MUVAKKAT MADDE 1. — Devlet Hava
yolları Umum Müdürlüğünün bu kanunun neş
ri tarihinde elinde veya idaresi altında bulu
nan menkul ve gayrimenkullerden ve Umum 
Müdürlüğün aktif ve pasifinden bütün hak ve 
vecibeleriyle anonim ortaklığa devredilmesi 
Maliye ve Münakalât vekâletlerince uygun gö
rülenler muvakkat 2 nci maddede yazılı he
yetçe kıymetlendirilecek tanzim olunacak devir 
bilançosu ile katî kuruluş tarihinden itibaren 

( S. Sayısı 

Mü. E. 

MADDE 19. —• Hükümetin 19 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

PTT haklan 

MADDE 20. — Anonim Ortaklık, kendi ih
tiyaçları için telsiz telgraf ve telefon ve ben
zeri cihazları kurmaya ve işletmeye ve bunlar 
için gerekli diğer enerji tesisleri ile umumi te
lefon bulunmıyan aynı sahalarda hususi tele
fon tesisleri yapmaya yetkilidir. Anonim Or
taklık kendi muamelelerine ait mektup ve çan
taları ve PTT İdaresine ücret vermeksizin ken
di vasıtalariyle taşımaya ve tesisine yetkili ol
duğu telsiz telgraf ve telefon ve benzeri cihaz
larla telefgnları ücretsiz kullanmaya yetkilidir. 

MADDE 21. — Hükümetin 21 nci maddesi 
aynen «kabul edilmiştir. 

İntikal hükümleri : Devir bilançosu * 

MUVAKKAT MADDE 1. — Hükümetin 
muvakkat 1 nci maddesi aynen kabul edilmiş- w 
tir. 

: 342 ) 
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Vergi muafiyeti 

MADDE 19. — Hükümetin 19 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

PTT hakları 
MADDE 20. — Münakalât Encümeninin 

20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

îlga edilen hükümler 

MADDE 21. — Hükümetin 21 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

întikal hükümleri : Devir bilançosu 

MUVAKKAT MADDE 1. — Devlet Havayol
ları Umum Müdürlüğünün bu kanunun neşri 
tarihinde elinde veya idaresi altında bulunan 
menkul ve gayrimenkullerden ve Umum Mü
dürlüğün aktif ve pasifinden bütün hak ve ve
cibeleri ile anonim ortaklığa devreidlmesi Ma-
liy* •?» Mıimıkalât Y&kâl«tl«püı«> uygu» göm* 
lenler muvakkat 2 nci maddede yazılı heyetçe 
kıymetlendirilerek tanzim olunacak devir bilan
çosu ile katî kuruluş tarihinden itibaren Ano-

Vergi muafiyeti 

MADDE 19. — Hükümetin 19 ncu maddssi 
aynen kabul edilmiştir. 

PTT BaMarı 

MADE 20. — Münakalât Encümeninin 20 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İlga edilen hükümler 

MADDE 21. —- Hükümetin 21 nci maddesi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

tnMktâhfökümleri : Devir bilançosu 

MUVAKKAT MADDE 1. — Hükümetin mu
vakkat 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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anonim ortaklığa intikal eder. Devir bilançosu
nun aktif ve pasifi arasındaki fark sermayenin 
5 nci maddenin a bendindeki kısmını teşkil 
eder. 

Devir bilançosunda takdir ve tesbit edilen 
değerler Vergi Usul Kanununun tatbikatında 
aynen nazara alınır. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Muvakkat 1 nci 
madde mucibince anonim ortaklığa devredile
cek menkul ve gayrimenkullerin, devir kıymetle
rini anonim ortaklığın katî kuruluş tarihindeki 
durum ve rayiçlerine göre takdir ve tesbit etmek 
ve devir bilançosu yapmak üzere anonim ortaklık 
Münakalât ve Maliye vekaletleriyle Divanı Muha
sebat ve Umumi Murakabe Heyeti tarafından se
çilecek birer mümessilden mürekkep bir heyet 
teşkil olunur. 

Heyet, Reisini kendisi intihabeder ve karar
larını ekseriyetle verir. Heyet mesaisini anonim 
ortaklığın katî kuruluş tarihinden itibaren en geç 
90 gün zarfında ikmal eder. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Muvakkat 2 nci 
madde gereğince teşekkül edecek heyet azasına 
Münakalât Vekâletince tesbit edilecek miktarda, 
verilecek munzam ücretle kullanılacak personelin 
fazla mesai, ücreti yolluk ve sair masrafları ve 
kıymet takdirinde istihdam olunacak mütehas
sısların ücretleri anonim ortaklıkça ödenir. 

MUVAKKAT MADDE 4. — Muvakkat 1 nci 
madde gereğince anonim ortaklığa intikal ede
cek menkul ve gayrimenkullerin, tesisatın, sair 
hakların, paraların ortaklığa devir ve intikali 
dolayısiyle yapılacak tesciller her türlü Eesim, 
Hare ve İntikal Vergisinden muaftır. Anonim or
taklığın kuruluş muamelelerine mütaallik her 
çeşit evrak, hisse senet ve tahvilleri Damga Res
minden müstesnadır. 

MUVAKKAT MADDE 5. — îç hizmetler, 
tarifeler, işletme faaliyetleri ve sair konular hak
kında yeni esaslar hazırlanıp tatbikata konulun
caya kadar Devlet Havayolları Umum Müdür
lüğünce uygulanmakta bulunan mevzuatın tatbi
kine deVam olunur. 

Mü. E. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Hükümetin 
muvakkat 2 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Hükümetin 
muvakkat 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MUVAKKAT MADDE 4 — Hükümetin 
muvakkat 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MUVAKKAT MADDE 5. — Hükümetin 
muvakkat 5 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 
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nim Ortaklığa intikal eder. Devir bilançosunun 
aktif ve pasifi arasındaki fark sermayenin 5 nci 
maddenin A bendindeki kısmını teşkil eder. 

Devir bilançosunda takdir ve tesbit edilen 
değerler Vergi Usul Kanununun tatbikatında 
aynen nazara alınır. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Hükümetin mu
vakkat 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Hükümetin mu
vakkat 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 4. — Hükümetin mu
vakkat 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 5. — Hükümetin mu
vakkat 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

B. E. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Hükümetin mu
vakkat 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Hükümetin mu
vakkat 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 4. — Hükümetin mu
vakkat 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 5. — Hükümetin mu
vakkat 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Devlet Havayolları memurları 

MUVAKKAT MADDE 6. — Devlet Hava
yolları Umum Müdürlüğünün Anonim Ortaklı
ğın iştigal mevzuundan hariç bırakılan hizmet
lerinde istihdamı Münakalât Vekâletince uygun 
görülenler dışında kalan bilûmum memur ve 
müstahdemleri Anonim Ortaklığa intikal eder. 

MUVAKKAT MADDE 7. — Devlet Hava
yolları Umum Müdürlüğünün çeşitli ihtiyaçları 
için yıllık ödeme miktarı 10 000 000 lirayı geç
memek ve en. çok beş yılda ödenmek üzere gele
cek yıllara geçici taahhütlere girişilmesi hakkın
daki 6149 sayılı Kanunun 1 nci maddesindeki tah
sisat bakiyesinin sermayeye mahsuben Anonim 
Ortaklığa tahsisine Münakalât Vekili salahiyetli
dir. 

MADDE 22. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

MADDE 23. — Bu kanun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

26 . IV . 1955 
Başvekil ve Devlet Vekili 

Hariciye V. V. Başvekil Yardımcısı 
A. Menderes 

Devlet Vekili Devlet Vekili Devlet Vekili 
M. Sarol F. Köprülü O. Kapanı 

Mü. E. 

Devlet Havayolları memurları 

MUVAKKAT MADDE 6. — Hükümetin 
muvakkat 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MUVAKKAT MADDE 7 — Hükümetin 
muvakkat 7 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 22. — Hükümetin 22 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Hükümetin 23 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Devlet Havayolları memurları 

MUVAKKAT MADDE 6. — Hükümetin mu
vakkat 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 7. — Hükümetin mu
vakkat 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Hükümetin 22 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Hükümetin 23 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

B. E. 

Devlet Havayollaı memurları 

MUVAKKAT MADDE 6. — Devlet Havayol
ları Umum Müdürlüğünün Anonim Ortaklığın 
iştigal mevzuundan hariç bırakılan hizmetlerin
de istihdamı münakalât Vekâletince uygun gö
rülenler dışında kalan bilumum memur ve müs
tahdemleri Anonim Ortaklığa intikal eder. 

Bunlardan cezaî sebepler dışında bir sene 
zarfında hizmetlerine nihayet verilenlere beher 
hizmet senesi için son aldıkları maaş veya üc
retlerin beher senesi için (bir aylık nispetinde 
tazminat verilir. 

MUVAKKAT MADDE 7. — Devlet Hava
yolları Umum Müdürlüğü 1955 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin 753 ncü 
(6149 sayılı Kanun gereğince gelecek yıllara 
sâri taahhütler karşılığı) faslındaki tahsisat ba
kiyesini, sermayesine mahsuben Anonim Ortak
lığa tediyeye Maliye Vekili salahiyetlidir. 

MUVAKKAT MADDE 8. — Devlet Hava
yolları Umum Müdürlüğünden muvakkat 6 ncı 
madde ile Anonim Ortaklığa intikal edecekler 
dışında kalan hizmetliler, 1955 yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin 
Münakalât Vekâleti kısmına ilâve olunur. 

Bunların ücret ve sair istihkaklariyle mey
dan hizmetlerinin istilzam ettirdiği bilumum 
masrafları 1955 yılı Muvazenei Umumiye Kanu
nuna bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Münakalât 
Vekâleti kısmında açılacak hususi bir fasla tah
sisat kaydederek tediyeye ve gelirlerini de yine 
aynı kanuna bağlı (B) işaretli cetvelde hususi 
bir fasla irad kaydetmeğe Maliye Vekili mezun
dur. 

MADDE 22. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 23. — Bu kanunun hükümlerini ic-
rya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sıh. ve îç. Mv. Vekili 
Dr. B. Tiz 

Ziraat Vekili 
N. Ökmen 

Çalışma Vekili 

MiUÎ Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

İktisat ve Ticaret Vekili 
8. Tırcalı 

G. ve İnhisarlar Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

İşletmeler Vekili 
S. Ağaoğlu 
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Devre * X 
İçtima: 1 S. S A Y I S I : 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Fedaral Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında mer'i 16 Şubat 1952 tarihli Ticaret ve ödeme 
Anlaşmalarının 31 Ekim 1954 tarihine kadar uzatılmasına dair teati 
olunan mektupların tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve 

Ticaret encümenleri mazbataları (1 /107) 

T. C. 
Başvekâlet 26 . X . 1954 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-1283, 430 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında mer'i 
16 Şubat 1952 tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının 31 Ekim 1954 tarihine kadar uzatılma
sına dair teati olunan mektupların tasdiki hakkında Hariciye Vekâletince hazırlanan ve icra 
Vekilleri Heyetince 25 . VIII . 1954 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanım 
ve Esbabı Mucibe Lâyihaları ilişikleriyle birlikte sunulmuştur. 

Mezkûr mektupların, 5949 sayılı Kanunla müddeti uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği 
salâhiyete istinaden îcra Vekilleri Heyetince 18 . VIII . 1954 tarihli ve 4/3546 sayılı Kararname 
ile tasdik edilmiş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

MUCİP SEBEPLER LÂYİHASI 

Memleketimizle Almanya Federal Cumhuriyeti arasında halen yürürlükte bulunan 16 Şubat 
1952 tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının meriyet müddeti 30 Haziran 1954 tarihinde sona 
ermekte olup Taraflarca muayyen ıbir müddet önceden feshi ihbar edilmediği takdirde bu anlaş
malar !bir yıllık yeni bir süre için yürürlükte kalacaktır. Ancak, Anlaşmanın 10. maddesine göre, 
bu temdit hususu yeni yıl içinde mübadele edilecek eşya listelerini tanzim edecek olan Karma 
Komisyonun süre sonu tarihine en geç altı hafta kala toplanmasına ve bir mutabakata varmasına 
bağlıdır. Aksi takdirde, iki Âkıd Taraftan biri Anlaşmayı 30 gün içinde feshetmek hakkını 
haizdir. 

Karma Komisyonun önümüzdeki aylarda toplanması hususunda iki Hükümet arasında muta
bakata varılmış bulunmaktadır. Anlaşmaların bu toplantıya kadar meriyette kalmalarını teminen 
Büyük Millet Meclisinin yüksek tasdikine sunulan mektuplarla, söz konusu Anlaşmaların 31 
Ekim 1954 tarihine kadar uzatılmasına lüzum görülmüştür. 

Anlaşmaların bu tarihe kadar uzatılmasının, memleketimizle Almanya Federali Cumhuriyeti 
arasındaki ticari münasebetlerin muntazam işlemesini temin edecek mahiyette olduğu mütalâa 
edildiğinden söz konusu mektuplar Büyük Millet Meclisinin yüksek tasdikine arz olunur. 
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Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 25 . t. 1955 

Esas No. 1/107 
Karar No. 31 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya 
Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında iner'i 
lö Şubat 1952 tarihli Ticaret ve ödeme Anlaş
malarının 31 Ekim 1954 tarihine kadar uzatıl
masına dair teati olunan mektupların tasdiki 
hakkındaki kanun lâyihası encümenimizde, Hü
kümet mümessilleri de hazır olduğu halde tet
kik olunmuş ve lâyihanın aynen kabulüne karar 
verilmiştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Encümenine gön
derilmek üzere Yüksek Riyasete takdim olunur. 
Hariciye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

İzmir İstanbul 
C. Baban F. Teki! 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya 
Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında mer'i 
16 Şubat 1952 tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşma
larının 31 Ekim 1954 tarihine kadar uzatılmasına 
dair teati olunan mektupların tasdiki hakkındaki 
kanun lâyihası, ilgili Hükümet mümessillerinin' 
iştirakiyle müzakere edildi : 

Hükümet esbabı mucilbesinde gösterilen husu-
sat Encümenimizee de uygun görülerek Kanun 
lâyihası aynen kabul olundu. 

Umumi Heyetin Yüksek tasvibine arz edilmek 

•Kâtip Afyon K. 
Denizli S. özer 

A. Çobanoğlu 
(İmzada bulunamadı) 

Çanakkale Çanakkale Erzurum 
N. F. Alphartal B. Enüstün R. S. Burçak 

İzmir Kars Manisa 
Nuriye Pınar T. Göle H. Bayur 

Manisa Muğla 
A. Karaosmanoğlu Z. Mandalinci 

üzere Reisliğe »aygı ile sunulur. 
Ticaret En. Reis Vekili 

ve M. M. Kâtip 
Bursa Kocaeli 

H. Şaman ff. Başak 
Afyon K. Ankara Çoruh 
O. Yiğitbaşı • H. Bulgurlu H. Çeltikçioğhı 

Çorum Erzurum Maraş 
K. Terzioğlu C. önder R. öksüz 

Ordu Van 
M. Yazıcı H. Durmaz 

imzada bulunamadı 

Ticaret Encümeni mazbatan 

T. B. M. M. 
Ticaret Encümeni 17 . V• . 1955 
Esas No. 1/107 
Karar No. 35 

Yüksek Reisliğe 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Fe
deral Cumhuriyeti Hükümeti arasında mer'i 16 
Şubat 1952 tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmala
rının 31 Ekim 1954 tarihine kadar uzatılmasına 
dair teati edilen mektupların tasdiki hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükü
meti arasında mer'i 16 Şubat 1952 tarihli Tica
ret ve ödeme Anlaşmalarının 31 Ekim 1954 ta
rihine kadar uzatılması hakkında Hariciye Ve
kâleti ile Federal Almanya Büyük Elçiliği ara
sında 30 Haziran 1954 tarihinde teati olunan 
mektuplar kabul ve tasdik olunmuştur. 

MADDE 2. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil Devlet Vekili ve 
A. Menderes Başvekil Yardımcısı 

F. R. Zorlu 
Devlet Vekili . Devlet Vekili 

M. Sarol O. Kapanı 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Nafıa Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sıh. ve İç. Mua. Vekili 
Dr. B. Uz 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
V. Köprülü 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

îli. ve Ticaret Vekili ve 
İşletmeler Vekili V. 

8. Yırcalı 

Güm. ve İnh. Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

İşletmeler Vekili 
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Ankara, 30 Haziran 1954 

Bay Elçi, 

Türkiye ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında 16 Şubat 1952 tarihinde imzalanan Ticaret 
Anlaşmasının 10. maddesine atfen, Hükümetimin Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının, mriyet müd
detleri 31 Ekim 1954 tarihinde nihayet bulmak üzere, fesih ihbarı müddetlerinin 30 Eylül 1954 ta
rihine temdidine muvafakat ettiğini bildirmekle şeref kazanırım. 

Aynı zamanda, Hükümetimin, 6 Ağustos 1954 tarihli Protokole ek A ve B listelerinin meriyet 
müddetini 4 ay için, yani 31 Ekim 1954 tarihine kadar ve derpiş edilen miktarları üçte bir nispette 
artırmak suretiyle uzatmak hususunda mutabık olduğunu bildirmekle şeref kazanırım. 

Hükümetinizin yukardaki hususlarda mutabakatini bildirmenizi rica ederim. 
Hürmetlerimin kabulünü rica ederim, Bay Elçi. 

Ankara, 30 Hatıran 1954 

Bay Büyükelçi, 

Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım : 
Türkiye ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında 16 Şubat 1952 tarihinde imzalanan Ticaret 

Anlaşmasının 10. maddesine atfen, Hükümetimin Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının, meriyet müd
detleri 31 Ekim 1954 tarihinde nihayet bulmak üzere, fesih ihbarı müddetlerinin 30 Eylül 1954 ta
rihine temdidine muvafakat ettiğini bildirmekle şeref kazanırım. 

Aynı zamanda, Hükümetimin, 6 Ağustos 1954 tarihli Protokole ek A ve B listelerinin meriyet 
müddetini 4 ay için, yani 31 Ekim 1954 tarihine kadar ve derpiş edilen miktarları üçte bir nispette 
artırmak suretiyle uzatmak hususunda mutabık olduğunu bildirmekle şeref kazanırım. 

Hükümetinizin yukardaki hususlarda mutabakatini bildirmenizi rica ederim. 
Hükümetimin yukardaki hususlarda mutabakatini bildirmekle şeref kazanırım. 
Hürmetlerimin kabulünü rica ederim, Bay Büyükelçi. 

••»..•ıı m>»<m "<••• 



Devr* : X 
İçtima: 1 % S. S A Y I S I : 

19 Ocak 1954 tarihinde Türkiye ile Fransa arasında imzalanan 
«Sınai ve iktisadi Teçhizat Siparişleri hakkında Anlaşma» nın tas
dikine dair kanun lâyihası ve Hariciye, İktisat ve Ticaret encümen

leri mazbataları (1/100) 

26 . II . 1954 

B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

19 Ocak 1954 tarihinde Türkiye ile Fransa arasında imzalanan «Sınai ve İktisadi Teçhizat Sipa
rişleri hakkında Anlaşma» nm tasdikine dair Dışişleri Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heye
tince 16 . II . 1954 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun ve esbabı mucibe lâyi
haları ilişikleriyle birlikte sunulmuştur. 

Sözü geçen Anlaşmanın, 5949 sayılı Kanunla müddeti uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği 
salâhiyete istinaden îcra Vekilleri Heyetince 16 . II . 1954 tarihli ve 4/2325 sayılı Kararname ile 
tasdik edilmiş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

Hükümetimizle Fransa arasında 19 Ocak 1954 tarihinde bir «Sınai ve İktisadi Teçhizat Sipa
rişleri Anlaşması» imza edilmiştir, işbu Anlaşma ile güdülen gaye, sınai ve iktisadi alanda son 
zamanlarda mühim ilerleme hamleleri kaydetmiş olan memleketimizin bu sahalardaki kalkınması 
için lüzumlu teçhizat ve malzemenin bir kısmının 2 ilâ 7 senelik kredilerle Fransa'dan temin edil
mesidir. 

Sınai ve İktisadi Teçhizat Anlaşması, bedeli 2 ilâ 7 senede tediye edilmek üzere, memleketi
mize, 20 milyar Fransız Frangı, yani takriben 160 milyon Türk Lirası tutarında bir kredi sağ
lamaktadır. Bu krediden gerek Devlet teşekkülleri, gerekse hususi teşebbüs faydalanabilecekler
dir. Kredi karşılığında kurulacak olan teknik tesisler, ilerde memleketimizin mühim miktarda 
döviz tasarrufunu temin edecektir. Bu tesisler meyanmda her türlü makineler, fabrika ve teç
hizat bulunmaktadır. 

Mezkûr krediden Devlet sektörüne 10 milyar Frank ve hususi sektöre 6 milyar Frank ayrıl
mıştır. Mütebaki 4 milyar frangın da ihtiyaca göre ilerde bu iki sektör arasında taksimi mukar
rerdir. 

Bu anlaşmaya göre, her iki memleketin salâhiyettar makamlarınca tasvibolunan sınai ve ik
tisadi teçhizat siparişlerinin Fransız bankalarınca finansmanını Fransız Hükümeti teshil edecek 
ve Türk makamları da kredi vâdelerinin hululünde bunların karşılığını teşkil eden Türk Liraları
nın alakadarlarca yatırılmış olması şartiyle, transfer muamelelerini temin eyliyecektir. 

İki hükümetin temsilcilerinden müteşekkil-bir muhtelit teçhizat komisyonu, Anlaşmanın ve
rimli şekilde tatbikine nezaret edecektir. 

Memleketimizin iktisadi menfaatlerine uygun ve Fransa ile aramızda iktisadi ve teknik saha
lardaki iş birliğini teşvik edecek mahiyette mütalâa edilen bu Anlaşma Büyük Millet Meclisinin 
Yüksek tasdikine sunulnr. 
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Başvekâlet 
Muamelât Umum Müdürlüğü 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı : 6 - 642, 71 - 647 



T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 

Esas No. İ/100 
Karar No. 26 

' — 2 — 
Hariciye Encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

19 Ocak 1954 tarihinde Türkiye ile Fransa 
arasında imzalanan «Sınai ve İktisadi Teçhizat 
Siparişleri hakkında Anlaşma» nın tasdikine 
dair olan kanun lâyihası encümenimizde, Hükü
met mümessilleri de hazır olduğu halde tetkik 
edilmiş ve aynen kabulüne karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince İktisat Encümenine gön
derilmek üzere Reisliğe takdim olunur. 
Hariciye Encümeni Reisi Bu M. Muharriri 

İstanbul 
C. Baban 

Afyon K. 
8. Özer 

Erzurum 
R. S. Burçak 

Seyhan 
A. Topaloğlu 

Ankara 
M. F. Fenik 

Erzurum 
B. Dülger 

Kastamonu 
B. Aktaş 

Bursa 
E. Köymen 

Manisa 
E. Bayur 

Sinob 
Söz hakkım mahfuzdur 

M. Tümerkan 

U . I . 1955 

İktisat Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat Encümeni 

Esas No. 1/100 
Karar No. 4 

Yüksek Reisliğe 

19 Ocak 1954 tarihinde Türkiye ile Fransa 
arasında imzalanan «Sınai ve İktisadi Teçhizat 
Siparişları hakkında Anlaşma» nın tasdikine 
dair kanun lâyihası Hükümet mümessilleri ha
zır oldukları halde encümenimizde tetkik ve 
müzakere olunmuş ve aynen kabulüne ittifakla 
karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Encümenine gön
derilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
İktisat Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

İstanbul Zonguldak 
N. A. Sav S. Ba§ol 

Kocaeli 

5 .11 . 1955 

Gazianteb Giresun 
S. Göksel 

İstanbul 
8. Gögen 

Kütahya 
A. G. Bubik 

Kütahya 
/ . E. Veral 

Trabzon 
E. Nutku 

t. Daî 
İstanbul 

E. Soriano 

Kütahya 
0. özbilen 

E. Bozbağ 
İzmir 

A. Aker 
Ordu 

8. Isbakan 
Trabzon 

M. Earunoğlu 

Trabzon 
/ . Şener 
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Ticaret Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ticaret Encümeni 
Esas No: î/ÎOO 
Karar No: 34 

Yüksek Beisliğe 

19 Ocak 1954 tarihinde Türkiye ile Fransa 
arasında imzalanan «Sınai ve iktisadi Teçhizat 
Siparişleri Hakkında Anlaşma» nm tasdikine 
dair kanun lâyihası, ilgili hükümet mümessil
lerinin iştirakiyle müzakere edildi. 

Hükümet esbabı mucibesinde gösterilen hu-
susat encümenimizce de uygun görülerek ka
nun lâyihası aynen kabul olundu. 

Umumi Heyetin Yüksek tasvibine arz edil
mek üzere Reisliğe saygı ile sunulur. 
Ticaret En. Reisi Mazbata M. Kâtip 

Balıkesir Bursa Kocaeli 
E. Güreli B. Şaman B. Başak 

Afyon K. 
G, Yiğitbaşı 

Çoruh 
B. Çeltİkçioğlu 

Sivas 
H. Yüksel • 

imzada bulunamadı 

17. V. 1955 

Bursa 
M. Erdener 

İmzada bulunamadı 

istanbul 
F. Ulaş 

Van 
H. Durmaz 

Van 
B. Kartal 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

19 Ocak 1954 tarihinde Türkiye üe Fransa ara
sında imzalanan «Sınai ve İktisadi Teçhizat Sipa
rişleri hakkında Anlaşma» nm tasdikine dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — Türkiye ile Fransa arasında 
19 Ocak 1954 tarihinde imzalanmış olan Sınai ve 
iktisadi Teçhizat Siparişleri hakkındaki Anlaşma 
ve eki kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Devlet Vekili 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

Millî Savunma Vekili 
K. Yılmaz 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
B. S. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili 
Fethi Çelikbaş 

G. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

içişleri Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 

H. Pölatkan 
Bayındırlık Vekili 

K. Zeytinoğlu 
Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E, H. Üstündağ 

Tarım Vekili 
T$. ökmm 

Çalışma Vekili 
E. Erkmen 

işletmeler Vekili 
S. Ytreak 
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TÜEKÎYE VE FRANSA ARASINDA SINAÎ VE ÎKTÎSADÎ TEÇHİZAT SÎPARÎŞLERÎ 

HAKKINDA ANLAŞMA 

Türkiye Hükümeti ve Fransa Hükümeti, iktisadi ve teknik sahalarda daha sıkı bir iş birliği 
geliştirmek arzusu ile, aşağıdaki hükümleri kararlaştırmışlardır : 

Madde 1. — Fransa Hükümeti, gerek Türk âmme idare ve teşekkülleri, gerek Türk hususi 
sanayii tarafından siparişleri Fransa'ya verilecek olan sınai ve iktisadi teçhizatın, 20 milyar 
frank tutarında foir meblâğa kadar, finansmanını kolaylaştıracaktır. Bu siparişler, bahis ko
nusu malzemenin cinsine göre, tesviyelerinin sipariş tarihinden itibaren 2 ilâ 7 sene sürecek 
bir devreye taksimini mümkün kılacak hususi tediye şartlarından istifade edebilecektir. 

Madde 2. — Siparişlerin ifası, pek tabiî oDarak, ihzari tetkikleri ve Türk alıcılar ile Fransız 
satıcılar arasında önceden temas temini'gerektirdiğinden, iki HüTdimet yukarda derpiş olunan 
20 milyarın kullanılmasına ait tafsilâtlı ve nihai bir program tesbitinin mümkün olmadığını kabul 
etmişlerdir. Mamafih, ilgililerin şimdiden tetkik ve temaslara başlamasını teminen, tasvibetmek 
durumunda oldukları iş nevilerini, bir taraftan malzemenin cinsi ve diğer taraftan bunları 
istimal edecekler arasında takribi taksimi bakımından, tesbit edecek umumi bir kadro tanzimini 
lüzumlu görmüşlerdir. Bu hususta, aşağıda belirtilen takdim şeklinde mutabık kalmışlardır : 

Milyar Frank 
Malzemeyi istimal edecek hususi veya hükmi şahıslar ıbakımından : 
Âmme idare ve teşekkülleri 10 
Hususi sanayi 6 
îkisi arasında bilâhara taksim olunacak 4 
Malzemenin cinsi bakımından : (Bu liste tahdidi olmayıp, sırf işari mahiyettedir.) 
1. Elektrik santralleri için malzeme ve diğer elektrik malzemesi; 
2. Demiryolu malzemesi; 
3. Bayındırlık malzemesi, karayolları malzemesi, şehir içi nakliyatı malzemesi; 
4. Ulaştırma ve telekomünikasyona mütaallik makineler ve teçhizat; 
5. Liman tesisleri ve tersanelere mahsus teçhizat, gemiler; 
6. Fabrika tesislerine mahsus teçhizat, bilhassa şeker sanayiine, çimento fabrikalarına, mensu

cat sanayiine, gıda maddeleri sanayiine mahsus malzeme, ziraat makineleri ve makine tezgâhları 
imaline mahsus makineler; 

7. Kimyevi ve tıbbi müstahzarat lâböratuvarlarma mahsus teçhizat; 
8. Maden arama ve işletme teçhizatı ve demir - çelik sanayiine mahsus teçhizat; 
9. Petrol arama, işletme ve tasfiyesine mahsus teçhizat; 

10. Yukarda derpiş olunan teçhizata mahsus teferruat ve yedek parçalar. 

Madde 3. — Türk alıcılar ve Fransız satıcılar kendi bankaları ile de temas ederek, yapılacak 
teslimata ait mukavelelerin tanziminden evvel, ihzari tetkiklerde bulunacaklardır. Her işe ait mu
kavele tanzim olunduktan sonra, bir taraftan Türk ve diğer taraftan Fransız makamlarının tasvi
bine arz edilecektir. İşbu tasvip şunları tazammun edecektir : 

a) Fransa bakımından : 
Mukavelede derpiş edilen tediye esasları dairesinde, bahis konusu işin tahakkuku için gerekli 

kredilerin temini hususunda Fransız bankalarına müsaade verileceğine dair salâhiyettar makamların 
taahhüdü; 

Bahis konusu malzemenin, imali tamamlanınca, ihracına müsaade edileceği hususunda salâhi
yettar makamların taahhüdü; 

( S. Şayia : 344) 
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D) Türkiye bakımından i 
Bahis konusu malzemenin Türk topraklarına girmesine müsaade edileceği hususunda salâhiyet-

tar makamların taahhüdü; 
Mukavelede derpiş edilen vâdelerin hululünde, yalnız Türk alıcı veya kefili tarafından karşılığı 

Türk liralarının yatırılmış olması şartiyle, Fransız satıcıların tediyesine matuf transferlerin ifa edi
leceği hususunda salâhiyettar makamların taahhüdü. 

Madde 4. — îşbu Anlaşmanın tatbiki ile ilgili bütün meseleleri tetkik ve tanzim etmek üzere bir 
Sınai ve iktisadi Teçhizat Karma Komisyonu kurulacaktır. 

Bu Karma Komisyon iki Hükümetin temsilcilerinden müteşekkil olacak ve geçici olarak Türk ve 
Fransız eksperlerin yardımından istifade edebilecektir. 

Karma Komisyon zaman zaman Türkiye'de veya Fransa'da iki Hükümetten birinin' talebi üzerine 
•toplanacaktır. 

Madde 5. — işbu Anlaşma imzası günü yürürlüğe girecektir. 
Ankara'da 21 Aralık 1953 tarihinde, Fransızca iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Türk Hükümeti namına Fransız Hükümeti namın» 
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Devre : X A ğm 
İçtima: 1 S. S A Y I S I : O 4 0 

Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkındaki Kanunun S, 8 ve 10 ncu mad
delerinin tadili hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encü

menleri mazbataları (1/283) 

T. C. 
Başvekâlet 17 .V . 1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 -148, 1739 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkındaki Kanunun 5, 8 ve 10 neu maddelerinin ta
dili hakkında Maarif Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 
16. V. 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş ol
duğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 
# 

Sahne sanatkârlarım çok yoran ve çabuk yıpratan opera ve dram sahneleri faaliyetinden bek
lenen randımanı alabilmek için, dünyanın her yerinde olduğu gibi memleketimiz de Devlet Ti
yatrosu sanatkârlarının icabı veçhiyle terfihinin temini gerekmektedir. Bu itibarla lâyihanın 2 
nci maddesi mucibince Devlet Tiyatrosu sanatkârlarının nevileri yeniden tesbit edilmiş ve bunla
ra katılması gereken müzik işleri müdürü de bu maddede derpiş edilmiştir. 

Ayrıca müessesenin mütahassıs hizmetlileri de aynı maddede tâyin edilmiş ve bunların da 
emeklilik haklarından istifade etmeleri hususu gene aynı madde ile sağlanmıştır. 

3 ncü madde, sanatkâr ve stajyerlerden maada, mütehassıs hizmetlilerin de yönetim kurullariy-
le sözleşmeli olarak istihdam edilmeleri hususu temin edilmiştir. 

Lâyihanın 4 ncü maddesi, sanatkârların terfihine esas olan ücret kadrolarının asgari ve âzami 
aylık hadleriyle icabında yalnız sahne faaliyetine katılacak sanatkârlara verilmesi düşünülen mü
kâfatı ihtiva etmektedir. 

Maarif Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif Encümeni 18 .V. 1955 

Esas No. 1/283 
Karar No. 19 

Yüksek Reisliğe 

Encümenimize havale buyurulan «5441 sa- leti mümessillerinin de huzuriyle gerekli mü-
yılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkındaki Ka- zakereller yapıldı. 
nunun 5, 8 ve 10 ncu maddelerinin tadili hak- Sahne sanatkârlarının terfihine matuf olmak 
kında kanun lâyihası» üzerinde Maarif Ve'kâ- üzere. Devlet Tiyatrosu »anatkârlarının neri-
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lerinin yeniden tesbitiyle müzik işleri müdürü
nün de bunlara ilhakını; mütehassıs hizmetli
lerin emeklilik hakkından istifade ettirilme
lerini ve bunların Yönetim Kurulu ile sözleş
meli olarak istihdam edilebilmelerini; sanatkâr, 
stajyer ve mütehassıs hizmetlilerin âzami ve as
gari ücretlerinin 400 - 1 500 lira arasında Yö
netim Kurulunca tâyin ve tesfoitini ve bunlar
dan en çok muvaffak olanlara Maarif Vekilinin 
de tasvibi ile yılda üç aylık nispetinde mü
kâfat verilmesini tazammun eden bu kanun 
lâyihası, Hükümetin esbabı mucibesi yerinde 
görülerek encümenimizce aynen ve ekseriyetle 
kaJbul edilmiş ve 1949 tarih ve 5441 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesinde adı geçen nizamna
menin bir an evveli yapılmasının encümen te
mennisi olarak rapora derci uygun görülmüş
tür. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 

buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe saygı ile 
sunulur. 

Reis M. M. Kâtip 
Tra'bzon Rize Uşak 

M. R. Tarakcıoğlu A. Morgu O. Dengiz 
Balıkesir Erzincan 

Yahya Pelvan V. Varol 
İmzada bulunamadı 

îçel İstanbul 
Rüştü Çetin A. Hacapulos 

İmzada bulunamadı 
Konya Sivas 

Son maddeye muhalifim. B. örnekol 
H. R. Atademir 
Trabzon Zonguldak 

H. Ağanoğlu Edibe Sayar 
N İmzada bulunamadı 

Konya 
S. Sönmez 

Bütçe Encümeni, mazbatsaı 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No. 1/283 
Karar No. 142 

21 . V . 1955 

Yüksek Reisliğe 

5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuruluşu hak
kındaki kanunun 5, 8 ve 10 ncu maddelerinin 
tadili hakkında Maarif Vekâletince hazırlanıp 
Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetin
ce 16 . V .1955 tarihinde kararlaştırılan ka
nun lâyihası, Başvekâletin 17 . V . 1955 tarih 
ve 71-148, 1739 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mec
lise sunulmuş olup Maarif Encümeni raporiyle 
birlikte encümenimize havale edilmiş olmakla 
salahiyetli mümessiller hazır oldukları halde 
tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde de be
lirtildiği üzere sahne sanatkârlarını çok yoran 
ve çabuk yıpratan opera ve dram sahneleri fa
aliyetinden beklenen randımanı alabilmek için 
dünyanın her yerinde olduğu gibi memleketi-' 
mizde de Devlet Tiyatrosu sanatkârlarının 
icabı veçhile terfihlerinin temini gerekmekte 
olduğu cihetle lâyihanın birinci maddesiyle 
Devlet Tiyatrosu sanatkârlarının nevilerinin 
yeniden tesbiti maksadiyle 5441 sayılı Devlet 

Tiyatrosu Kuruluşu hakkındaki Kanunun 5 nci 
maddesinin, sanatkârların ve mütehassıs hiz
metlilerin göstereceği ehliyete göre alabilecek
leri ücret miktarının yönetim kurulunca tesbit 
edilmesi hususundaki hükmün ilâvesi suretiyle 
8 nci maddesinin ve Devlet Tiyatrosu sanat
kârları ile, stajyer ve mütehassıs hizmetlilerin 
400 ilâ 1 500 lira aylık ücret alabileceğine ve 
en çok muvaffakiyet gösteren (6) sanatkâra 
senede üçer aylık nispetinde mükâfat verilmesi 
hakkındaki hükümlerinin ilâvesi suretiyle 10 
ncu maddesinin tadilini istihdaf etmektedir. 

Maarif Encümeni lâyihayı ekseriyetle kabul 
etmiş olduğunu, 5441 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesinde adı geçen nizamnamenin bir an ev
vel yapılmasını temenniye şayan gördüğünü 
mazbatasında belirtmiştir. 

Yukarda arz edilen esbabı mucibeden de an
laşılacağı üzere Devlet Tiyatrosu sanatkârları
nı terfih ve teşvik maksadiyle hazırlanmış bu
lunan kanun lâyihası encümenimizce de yerin-
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de mütalâa edilerek maddeleri müzakeresine 
geçilmiştir. 

1, 5 ve 8 nci maddeler Hükümetin teklifi 
gibi aynen kabul edilmiştir. 

10 ncu madde sanatkârlar ile mütehassıs 
hizmetliler ve stajyerler, ayrılmak ve verilecek 
ücretler ayrı ayrı esas ve ücretlere bağlanmak 
üzere yeniden kaleme alınmıştır. 

2 ve 3 ncü yürürlük maddeleri Hükümetin 
teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Tercihan ve müstacelen görüşülmesi temen
nisi ile Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. Mazbata M. 
Rize Balıkesir îstanbul 

/. Akça I H. îmre H. Hüsman 

HÜKÜMETIN TEKLÎF! 

5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkında
ki Kanunun 5, 8 ve 10 ncu maddelerinin tadili 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Devlet Tiyatrosu Kuruluşu 
hakkındaki Kanunun 5, 8 ve 10 ncu maddeleri 
aşağıda yazılı şekilde tadil edilmiştir : 

Madde 5. — Başrejisörler, rejisörler, müzik 
işleri müdürü, opera ve dram bölümleri artist
leri, koro, bale ve orkestra şefleriyle üyeleri, de
koratörler, Devlet Tiyatrosu Sanatkârı adını 
alırlar. Korerepetitürler, suflörler ve condüvit-
ler, Devlet Tiyatrosu mütehassıs hizmetlisi adı
nı alırlar. Mütehassıs hizmetliler, 6388 sayjlı 
Kanundan ve 6221 sayılı Kanunun Devlet Tiyat
rosu sanatkârlarına şâmil olan hükümlerinden 
faydalanırlar. Devlet Tiyatrosu sanatkârları ile 
mütehassıs hizmetlileri, yönetim kurulu kararı 
üzerine Genel Müdürle aralarında yapılacak bir 
yıl süreli sözleşmelerle hizmete alınırlar. Bun
ların sözleşmelerinin sonunda hizmete devamla
rı da aynı usule tâbidir. 

Madde 8. — Sanatkârların ve mütehassıs 
hizmetlilerin gösterecekleri ehliyete göre alabi
lecekleri aylık ücret miktarları sözleşmelerinin 
yenilenmesi sırsamda, yönetim kurulunca ka
rarlaştırılır. 

Madde 10. — Devlet Tiyatrosu saantkârları 
ile stajyerleri ve mütehassıs hizmetlileri, 400 -

Kâtip 
Siird 

B. Erden 
Çankırı 

T. Uygur 
Diyarbakır 
Y. Azizoğlu 

İzmir 
B. Bilgin 

Rize 
/ / . Agun 

Yozgad 
D. Akbel 
Zonguldak 
H. Balık 

Afyon K. 
A. D emir er 

Çoruh 
Y. Gümüşel 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

Kırklareli 
§. Bakay 

Sivas 
A. Özel 

S. 

Afyon K. 
M. Â. Ülgen 

Çorum 
Y. Gürsel 
Gazianteb 
E. Cenanı 

Ordu 
R. Aksoy 

Van 
K. Yörükoğlu 

Zonguldak 
S. Ataman 

Trabzon 
F. Kala/y cıoğlu 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

5411 saydı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkın
daki Kanunun 5, 8 ve 10 ncu maddelerinin tadili 

hakkında kanun lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — Hükümetin 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Hükümetin 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Hükümetin 8 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 10. -— Devlet Tiyatrosu sanatkârları 
ile mütehassıs hizmetliler ve stajyerler tesbit edi-
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Hü. 

1 500 liralık aylık ücret hadlerine göre hizmete 
alınırlar. Her sene bir defaya mahsus olmak üze
re en çok muvaffak olan altı sanatkâra yönetim 
kurulunun teklifi ve Maarif Vekilinin tasvibi ile 
üçer aylık nispetinde mükâfat verilebilir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu madde hükümlerini tatbika 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

16 . V . 1955 
Başvekil ve 

Hariciye V. V. 
A, Menderes 
Devlet Vekili 

M. Sarol 
Devlet Vekili 
F. Köprülü 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

ilet. ve Ticaret Vekili 
S. Yırcalı 

Güm. ve Inh. Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

Devlet Veküi 
Başvekil Yardımcısı 

Devlet Vekili 
O. Kapanı 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili . 

K, Zeytinoğlu 
Sıh. ve îç. Mua. Vekili 

Dr. B. Uz 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 
Çalışma Vekili 

H. Erkmen 
işletmeler Vekili 

S. Ağaoğlu 

B. E. 

lccek ehliyet ve iktidarları nazarı dikkate alına
rak aşağıda gösterilen sınıflara göre ücretle hiz
mete alınırlar. 

Mütehassıs hizmetliler 300 - 600 
Stajyerler '250 - 400 
3 neü sınıf sanatkârlar 400 - 600 
2 nci » » 601 - 800 
1 nci » » 801 - 1 500 
Sanatkârlara bu ücretleri dışında aldıkları 

ücretin % 25 ini geçmemek ve çalışma durumla-
riyle muvaffakiyet dereceleri nazarı dikkate alın
mak üzere tesbit ve Maarif Vekâletince tasvibo-
lunacak esas ve miktarlara göre aylık prim verilir. 

ÎKÎNCÎ MADDE — Hükümetin 2 nci madde
si aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Hükümetin 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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