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sebeplerine ve bu hussuta ne gibi tedbirler 
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ne ait tatbikata dair İktisat ve Ticaret, Ve
kilinden şifahi suali (6/2T0) " 155 &56 
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dair Başvekilden şifahi suali (6/273) 

5. — Kastamonu Mebusu Ziya Ter
men'in, hükümet programında yer alan 
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rildiğine ve «Toplantılar ve gösteri yürü
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de partilerin mâruz kaldıkları durum üze
rinde ne düşünüldüğüne dair Başvekilden 
şifahi suali (6/275) 

6. — Trabzon Mebusu Emrullah Nut
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tertibettikleri toplantıları izne bağlıyan ve
ya meneden Dahiliye Vekâleti tamimi kar
şısında Hükümet görüşünün 'ne olduğuna 
ve bu talimatın hangi kanuni hükme veya 
içtihada dayandığına dair Başvekilden şi
fahi suali (6/256) ' 157 

9» — Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, 
Temmuz 1956 sonunda Karadeniz'de gezi-

• ye çıknıış olan 0. H. P. Genel Sekreteri ile 
refakatinde bulunan mebusların ve mat
buat mensuplarının mâruz kaldıkları mü
dahale ve muamelelere dair Başvekilden şi
fahi suali (6/257) 157 

10. — Malatya Mebusu Kâmil Kırıkoğ-
lu'nun, Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri 
hakkındaki Kanunun tatbikatına dair vi
lâyetlere tamim yapılıp yapılmadığı hak
kında Başvekilden olan sualine Adliye Ve
kili ve Dahiliye Vekâleti Vekili Hüseyin 
Avni Göktürk'ün şifahî cevabı (6/250). 157:160 

« 
11. — Çanakkale Mebusu Safaeddin 

Karanakçı'nın, Toplantılar ve gösteri yürü
yüşleri hakkındaki Kanunun tatbikatiyle 
alâkalı olarak vilâyetlere bir talimat veri
lip verilmediğine dair sualine Adliye Ve
kili ve Dahiliye Vekâleti Vekili Hüseyin 
Avni Göktürk'ün şifahi cevabı (6/271) 160:165 

12. — Diyarbakır Mebusu Mustafa 
Ekinci'nin, Siird Belediye seçimlerinin ne 
için feshedildiğine ve Belediye Reisinin iş
ten el çektirilmesinde hangi kanunsuz hare
ketinin âmil olduğuna dair sualine Adliye 
Vekili ve Dahiliye Vekâleti Vekili Hüseyin 
Avni Göktürk'ün şifahi cevabı (6/278) 165:167 

6. — Müzakere edilen maddeler 167 

1. — Hasan Hacı Selimoğlu Hüseyin 
Aydın'in karısı Hanife Aydın ve kızı Mü-
devvet Aydm'a vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanmasına dair kanun lâyihası 
ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/351) 167:169 

2. — Mehmetoğlu Yunus Karlıova ka
rısı Zehra Karlıova'ya vatani hizmet terti
binden maaş bağlanmasına dair kanun lâ
yihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (İ/363) 169 

3 Hüseyinoğlıı Harun Atay'm karı
sı Nafıa Atay ve kızı Fatma Atay'a vata
ni hizmet tertibinden mâ&ş bağlanmasına 
4air kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/352) 169:170 

B — Tahrirî sualler 170 

1. — Burdur Mebusu Behçet Kaya-
alp'm, Burdur'un Yeşilova kazasına 1954 -
1955 yıllarında kaç tane otobüs, kamyon 
ve binek otomobili tahsis edildiğine dair 
sualine İktisat ve Ticaret Vekili Zeyyat 
Mandalinci'nin tahrirî cevabı (7/169) 170 

2. — Sivas Mebusu M. Nurettin" Tur
gay'in, yedek subaylık vazifelerini yap
makta .plan ilkokul öğretmenlerinin okul
ların açılmasından bir ay evvel terhisle
rinin mümkün olup olmadığına ve köy 
okulları öğretmenleri için hazırlanmakta 
olduğu söylenen intibak kanununa dair 
sualine Maarif Vekili Ahmed özel ile Mil
lî Müdafaa Vekâleti Vekili Semi Ergin'-
în tahrirî cevapları (7/215) 170:172 

3. —=İzmir Mebusu Nebil Sadi Altuğ'- . 
un, senelik kahve istihlâkinin kaç ton ol
duğuna ve kahve ithalâtının faydalı saha
lar lehine tamamen durdurulması husu
sunda ne düşünüldüğüne dair sualine İk
tisat ve Ticaret Vekili Zeyyat Mandalin-
ci'nin tahriri cevabı (7/232) . 172:173 

4. — Diyarbakır Mebusu Ragıp Kara-
osmaııoğlu'nun, 1956 senesinde tütün mah
sulüne ne miktar prim verilmesinin düşü
nüldüğüne dair sualine İktisat ve Ticaret 
Vekili Zeyyat Mandalinci'nin tahrirî ceva
bı (7/233) 173 * 
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1. — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Manisa Mebusu Muammer Alakant'ın, üzüm 
fiyatlarındaki düşüklüğün sebeplerine ve bu hu
susta ne gibi tedbirler alındığına dair İktisat ve 
Ticaret Vekilinden şifahi suali, Vekil hazır bu
lunmadığından, gelecek İnikada bırakıldı. 

Malatya Mebusu Nuri Ocakcıpğlu'nun, Millî 
Korunma Kanununun tadiline ait tatbikata çlair 
Adliye, İktisat ve Ticaret Vekillerinden olan şi
fahi sualinin Adliye Vekâletine taallûk eden 
kısmına Adliye Vekili Hüseyin Avni Göktürk 

. cevap verdi. 
Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nım, motor

lu vasıta lâstiği tevzii işinin halli hususunda ne 
gibi çareler düşünüldüğüne dair İktisat ve Tica
ret Vekilinden şifahi suali, Vekil hazır bulunma
dığından , 

Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, memleket öl
çüsünde bir mesken siyaseti takibetmek hususun
da ne düşünüldüğüne, 

Kastamonu Mebusu Ziya Termenin, Hükü
met programında yer alan hususlardan hangile
rinin tahakkuk ettirildiğine ve «Toplantılar ve 
gösteri yürüyüşleri» hakkındaki Kanun muvace

hesinde partilerin mâruz kaldıkları durum üze
rinde ne düşünüldüğüne dair Başvekilden olan 
şifahi sualleri, Başvekil hazır bulunmadığından, 
gelecek İnikada bırakıldı. 

Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun, vatan
daşların muhalif parti mebuslariyle temasını meni 
için zabıtaya emir verilip verilmediğine dair Da
hiliye, İktisat ve Ticaret Vekillerinden olan şifa
hi suali ile, 

Kira rejiminin düzenlenmesi ve Millî Korun
ma içine alınması hususlarında ne düşünüldüğü
ne dair Dahiliye, İktisat ve Ticaret Vekillerinden 
olan şifahi sualinin Dalüliye Vekâletine taallûk 
eden kısmına Adliye Vekili ve Dahiliye Vekâleti 
Vekili Hüseyin Avni Göktürk cevap verdi. 

28 . XI . 1956 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere İnikada nihayet verildi. * 

Reisvekili Kâtip 
Bursa Mebusu Hakkâri Mebusu 
Agâh Erozan Übeydulluh Seven 

Kâtip 
Van Mebusu 

Mııhlis Görentaş 

Sualler 

Şifahi sualler 
1. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, Nu

saybin ovasının sulanması için yapılacak tesisa
ta dair şifahi sual takriri Dahiliye, Maliye ve 
Nafıa Vekâletlerine gönderilmiştir. (6/283) 

2. — Kırşehir Mebusu Ahmet Bilginin, Top
lantılar ve gösteri yüriiyüşleri hakkındaki Kanu
nun tatbikatı dolayısiyle vâki şikâyetler üzerine 
ne gibi muamele yapıldığına dair şifahi sual tak
riri Dahiliye Vekâletine gönderilmiştir. (6/284) 

3. -— Tekirdağ Mebusu Zeki Erataman'm, Ko
re'de harb başladığı zaman hangi milletlerin ne 
kadar askerî birliği mevcudolduğuna ve Kore 
Tugayımıza dair şifahi sual takriri Başvekâlete 
gönderilmiştir. (6/285) 

4.— Niğde Mebusu Hasan Hayati Ülkün'ün, 
Sovyetler Birliğinin memleketimizle iktisadi ve 
ticari münasebetler tesisi hususunda teşebbüs ve 
temaslara geçtiğinin doğru olup olmadığına dair 
şifahi sual takriri Hariciye, İktisat ve Ticaret 
Vekâletlerine gönderilmiştir. (6/286) 

5. —..Niğde Mebusu Hasan Hayati Ülkün'ün, 
nakil vasıtaları lâstiklerindeki kifayetsizliğin gi

derilmesi ve Millî Korunma Kanunu tatbikatının 
neticesi hususlarında ne düşünüldüğüne dair şi
fahi sual takriri İktisat ve Ticaret Vekâletine 
gönderilmiştir. (6/287) 

6. — Bolu Mebusu Ahmet Hatı'nm, otomobil 
lâstiği teinin ve tevzii işlerindeki güçlüklerin gi-
derümesi için ne gibi tedbirler alındığına dair 
şifahi sual takriri Başvekâlete ve İktisat ve Tica
ret Vekâletine gönderilmiştir. (6/288) 

7. — Bolu Mebusu Ahmet Hatı'nm, Millî Ko
runma Kanununda yapılan tadiller üzerine kâr 
hadlerinde vukubulan azalma neticesinde ithal 
edilmiyen maddelere ve imalcilerlo sanayicilerin 
daha müessir bir kontrola tâbi tutulmaları hu
susunda ne düşünüldüğüne dair şifahi sual tâk- . 
riri, İktisat ve Ticaret Vekâletine gönderilmiş
tir. (6/289V 

8. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, 
ağaç traverslerle değiştirilen demir traverslerin 
ihtiyaca salih bir hale ifrağı hususunda ne düşü
nüldüğüne dair şifahi sual takriri İşletmeler 
Vekâletine gönderilmiştir. (6/290) 

9. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, 
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Bum Ortodoks Patriğinin, Türk Ortodoks Ru
hanî Reisinin yeğenini rum mezarlığına gömdür
memek isteyişinin doğru olup, olmadığına dair 
şifahi sual takriri Adliye ve Dahiliye vekâletle
rine gönderilmiştir. (6/291) 

10. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, üçü 
Temyiz Mahkemesine mensup 16 hâkimin emek
liye sevk edilmeleri sebebine dair şifahi sual tak
riri Adliye Vekâletine gönderilmiştir. (6/292) 

Tahrirî sualler 

1.— Bolu Mebusu Selâhattin Baysal'in-, Dev
let Orman İşletmelerinin kesim ve istif işlerinde 
çalışan işçilerden alman vergilere dair tahrirî 
sual takriri Maliye Vekâletine gönderilmiştir. 
(7/248) 

2. —• Çanakkale Mebusu Safaeddin Karanak-
•çı'nm, kok veya linyit yakan kasaba ve şehir
lerimiz halkının kışlık yakacak ihtiyaçları hu
susunda ne gibi tedbirler alındığına ve bu mah
rukatın satış fiyatlarına dair tahrirî sual tak
riri İşletmeler Vekâletine gönderilmiştir. 
(7/249) 

3. — Sinob Mebusu Şerafettin Ayhan'ın, 
İlgın kaymakamı Rasim özsoy hakkındaki söy
lentilerin doğru olup olmadığına dair tahriri 

sual takriri Dahiliye Vekâletine gönderilmiştir. 
(7/250) -

4. — Antalya Mebusu Asım Okur'un, Antal
ya vilâyetindeki ilkokullara öğretmen ve ders 
malzemesi tedariki ve Gazipaşa kazasmdaki na
tamam ortaokul binasının ikmali hususlarında 
ne düşünüldüğüne dair tahrirî sual takriri 
Maarif Vekâletine gönderilmişin*. (7/251) 

£. — Antalya Mebusu Asım Okur'un, Antal
ya vilâyetinin Gazipaşa kazası çevresindeki çay 
ve derelerin taşmasını önlemek için ne gibi ted
birler alındığına ve Serik kazası sulama işleri 
etüdlerinin ikmal edilip edilmediğine dair 
tahrirî sual takriri Nafıa Vekâletine gönderil
miştir. (7/252) 

6. — Kırşehir Mebusu Mehmet Mahmudoğ-
lu'nun, İstanbul, İzmir ve Ankara'da neşrolu
nan günlük gazetelerin tirajlarına, ne miktar 
döviz talebinde bulunduklarına, her birine veri
len resmî ilân bedeli ile tahsis edilen kâğıt mik
tarına dair tahrirî sual takriri Başvekâlete gön
derilmiştir. (7/253) 

7. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, Yoz-
gad Vilâyetinin Boğazlıyan kazasına bağlı yedi 
köyün Kozaklı kazasına bağlanmaları hususun
da ne . düşünüldüğüne dair tahrirî sual takriri 

J Dahiliye Vekâletine gönderilmiştir. (7/254) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — Konya Mebusu Abdürrahman Fahri 

Ağaoğlu ve 6 arkadaşının, Bina Vergisi Kanu
nunu]! 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi (2/389) (Dahiliye, Maliye 
ve Bütçe encümenlerine) 

2. — Konya Mebusu Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu* ve 6 arkadaşının, Gelir Vergisi Kanu
nunun 74 ncü maddesinin 2 iMimaralı bendinin 
tadili .hakkında kanun teklifi (2/390) (Maliye 
ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
3.*— Sındırgı Belediye Tahsildarı Mustafa 

Çakırtaş'm hükümlü olduğu hapis cezası hakkın
da Adliye ve Arzuhal encümenleri mazbataları 
(5/34) (Ruznameye) 

4. — Niğde Mebusu Hasan Hayati Ülkün'ün, 
Arzuhal Encümeninin 30 . IV . 1956 tarihli haf
talık karar cetvelindeki 3662 sayılı Kararın Umu

mi Heyette görüşülmesine dair takriri ve Arzu
hal Encümeni mazbatası (4/205) (Ruznameye) 

5. — Yozgad Mebusu Mahmut Ataman'm, Ar
zuhal Encümeninin 4 . VI . 1956 tarihli haftalık 
karar cetvelindeki 3720* sayılı Kararın Umumi 
Heyette görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal 
Encümeni mazbatası (4/224) (Ruznameye) 

6. — Sivas Mebusu M. Nurettin Turgay'm, 
Arzuhal Encümeninin 15 . VIII . 1956 tarihli 
haftalık karar cetvelindeki 3890 sayılı Kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri ve Ar
zuhal Encümeni mazbatası (4/240) (Ruzname
ye) 

7. ~ 1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Ka
nununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kaun lâyihaları 
ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/539, 548, 549) 
(Ruznameye) 

8. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in, Arzuhal 
Encümeninin 30 . V , 1956 tarihli haftalık karar 
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cetvelindeki 3716 sayılı Kararın Umumi Heyette 
görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal Encümeni 
mazbatası (4/223) (Ruznameye) 

9. — Çorum Mebusu Hüseyin Ortakcıoğlu'-
nun, Halk Bankası ve Halk sandıklan Hakkındaki 

Kanunun 5652 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nc-İ 
maddesiyle ikinci maddesinin A bendinin tadili 
hakkında kanun teklifi ve Ticaret, Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbatalan (2/280) (Ruzname
ye) 

BÎRÎNCt CELSE 
Açılma saati : 15,15 

REİS — Reiavekili Agâh Erozan 
KÂTİPLER : Übeydullah Seven <Hakkâri), Muhlis Oörentaş (Van) 

REİS — Ekseriyetin tesbiti için yoklama 
yapılacaktır. 

(Kars Mebuslarına kadar yoklama yapıldı) 

3. — YOKLAMA 

REİS Ekseriyet vardır; celseyi açıyo
rum. 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ ÜMUMİYEYE MÂRUZÂTI 

1. — NATO Konseyi toplantılarına iştirak 
etmek üzere Paris'e giden Nafıa Vekili ve 
Hariciye Vekâleti Vekili E tem Menderes'in 
avdetine k&dar Nafıa Vekiline Devlet Veküi 
Cemil Bengü'nün, Hariciye Vekâletine de İş
letmeler -Vekili Samet Ağaoğlu'nun vekillik ede
ceklerine dair Riyaseti Cumhur tezkeresi (3/442) 

Başkanlık Divanının mâruzâtı vardır, onu 
okutuyorum. 

4/495 24 Kasım 1956 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

'NATO Konseyi toplantılarına iştirak et

mek üzere Paris'e gilecek olan Nafıa Vekili 
ve Hariciye Vekâleti Vekili Etem Menderes'in 
avdetine kadar Nafıa Vekiline Devlet Veki
li Cemil Bengü'nün,-Hariciye Vekâletine de 
İşletmeler Vekili Samet Ağaoğlu'nun vekillik 
etmelerinin, Başvekilin teklifi üzerine, mu
vafık görülmüş olduğunu saygı ile arz ederim. 

Reisicumhur 
C. Bayar 

REÎS — Ittılaınıza arz edilmiştir. 

Suallere geçiyoruz efendim. 

5. — SUALLER VE OİVAPLAR 

A — ŞÎFAHÎ SUALLER 

1. — Manisa Mebusu Muammer Alakant'ın, 
üzüm fiyatlarındaki düşüklüğün sebeplerine ve 
bu hususta ne gibi tedbirler alındığına dair İk
tisat ve Ticaret Vekilinden şifahi suali (6/264) 

REÎS — Sual sahibi buradalar mı? (Yok, 
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sesleri.) 
Alâkalı Vekil buradalar mı? (Yok, sesleri) 
Sual sahibi bulunmadıkları için gelecek İni

kada bırakılmıştır. 
2. — Malatya Mehusu Nuri Ocakcıoğlu'nun, 



1966 Ö : İ 
(Sağdan, bravo, sesleri.) Üzüntü ile görüyoruz 
ki, Beis Bey, Hükümet âzalarının alâkalı olan
larının hiçbirisinin burada mevcııdolmadığını 
gördüğü halde, sırf bir seramoni ifade eder gibi, 
maddeleri' teker teker okumaktadır. Bu şekilde 
Büyük Mecliste vazife görmek icabetmiyecek mi
dir? Riyasetten rica ediyorum, bununla ilgilen
sin ve gündemde sorular olduğu zamanlar hü
kümeti davet etsin, bu suretle Meclisteki çalış
malar devam etsin. (Sağdan, bravo, sesleri.) 

REİS — Müsaade buyurun, efendim; Türki-
',ye Büyük Millet Meclisi müzakereleri Dahilî Ni
zamname ahkâmına göre sevk ve idare edilir. 
Gündem bir gün evvel Başvekâlete ve diğer ve
kâletlere tebliğ edilmektedir. Vekilin bulunma
ması karşısında Dahilî Nizamnamemize göre ya
pılacak bir muamele yoktur. 

YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) — Vardır, 
Reis Bey, vardır. 

REİS —. Var demek kolay, madde gösteriniz. 
YUSUF AZİZOĞLU (Devamla) — Reislik 

kâtiplik demek değildir, Beyefendi. 
REİS — Haksız ve yersiz ifadenizi size iade 

ediyorum. 
YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) — Vak

feniz bu değildir. 
REÎS — Beyefendi, vazifem Dahilî Nizam

name ile mukayyettir. 

İ : 9 âS.İl 
Millî Korunma Kanununun tadiline ait tatbika
ta dair İktisat ve Ticaret Vekilinden şifahi sua
li (6/270) 

REİS — Sual sahibi buradalar mı! (Burada, 
sesleri.) 

Alâkalı Vekil bıüunmadıkları için gelecek İni
kada bırakılmıştır. 

YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) — Heye
ti Vekile yoktur. Zahmet etmeyin,' zahmet etme
yin. 
. REİS •— Heyeti Vekileden muayyen arka-

. daşlar mevcuttur, alâkalı Vekilin gelmemesi ha
linde Riyasetçe yapılacak bir iş yoktur. 

YUSUF AZİZOĞLU (Devamla) — Boşuna 
zahmet etmeyin. 

3. — Malatya Mebusu Nuri Ocakctoğlu'nun, 
motorlu vasıta lâstiği tevzii işinin halli hususun
da ne gibi çareler düşünüldüğüne dair İktisat ' 
ve Ticaret Vekilinden şifahi suali (6/272) 

REİS — Sual sahibi burada mı (Burada, ses
leri) Alâkalı Vekil bulunmadığından- soru gele
cek İnikada bırakılmıştır. 

4. — Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, mem
leket ölçüsünde bir mesken siyaseti takibetmek 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Başvekilden 
şifahi suali (6/273) 

REÎS — Sual sahibi... Burada. Başvekil ha
zır bulunmadığından soru gelecek İnikada talik 
edilmiştir. 

YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

REİS — Müzakere henüz başlamadığına gö
re usul hakkında konuşmanız bahis mevzuu ola
maz. 

YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) — Usul 
hakkında söz almak her zaman mümkündür. 

REÎS — Usul hakkındaki söz isteme hakkı Ni
zamnamede muayyendir. Siz hangi mevzu hak
kında konuşmak istiyorsunuz? 

YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) ~ Gün
dem hakkında. 

REÎS — Buyurun. 
YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) —Muhte

rem arkadaşlarım, Divanı Riyasetin vazifesi her 
halde bir kâtip gibi ruznamedeki maddeleri oku-

• mak değil, aynı zamanda ruznameye alman mad
delerin Mecliste konuşulmasını temin etmektir. 

5. — Kastamonu Mebusu Ziya Termen'in, 
Hükümet programında yer alan hususlardan 
hangilerinin tahakkuk ettirildiğine ve «Toplan
tılar VĞ gösteri yürüyüşleri» hakkındaki Kanun 
muvacehesinde partilerin mâruz kaldıkları du
rum üzerinde ne düşünüldüğüne dair Başvekil
den şifahi suali (6/275) 

ı 

REİS — Sual sahibi buradadır. Başvekil ol
madığına göre gelecek İnikada bırakıyorum. 

6". — Trabzon Mebusu Emrullah Nutku*nun, 
vatandaşların muhalif parti mebuslariyle tema-
stnı meni için zabıtaya emir verilip verilmediğine 
dair İktisat ve Ticaret Vekilinden şifahi suali 
(6/276) 

REİS — Bu sualin Dahiliye Vekâletine aid-
olan kısmı geçen înikatta cevaplandırılmıştı. İk
tisat ve Ticaret Vekili burada bulunmadığından 
gelecek İnikada bırakılmıştır. 
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7. — Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun, 

kira rejiminin düzenlenmesi ve Mülî Korunma 
içine alınması hususlarında ne düşünüldüğüne 
dair İktisat ve Ticaret Vekilinden şifahi suali 
(6/277) 

REİS — Bu sualin de, Dahiliye Vekiline ait 
kısmının cevabı, geçen inikatta, Dahiliye Vekili 
tarafından verilmişti. İktisat ve Ticaret Vekili 
olmadığından gelecek İnikada bırakılmıştır. 

8. — Malatya Mebusu .Nüvit Yetkin*in, si
yasi partilerin gelir sağlamak maksadiyle ter-
tibettikleri toplantıları izne bağhyan veya me-
neden Dahiliye Vekâleti tamimi karşısında Hü
kümet görüşünün ne olduğuna ve bu talimatın 
hangi kanuni hükme veya içtihada dayandığına 
dair Başvekilden şifahi suali (6/256) 

REİS — Sual sahibi burada mı? (Yok sesleri) 
Sual sahibi olmadığına göre gelecek İnikada 

bırakılmıştır. 

.9. — Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, Tem
muz 1956 sonunda Karadeniz'de geziye çıkmış 
olan C. H. P. Genel Sekreteri ile refakatinde 
bulunan mebusların ve matbuat mensuplarının 
mâruz kaldıkları müdahale ve muamelelere dair 
Başvekilden şifahi suali (6/257) 

* 
REİS — Sual sahibi burada mı? (Yok ses

leri) Gelecek İnikada bırakılmıştır. 
10. — Malatya Mebusu Kâmü Kınkoğlu'nun, 

Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri hakkındaki 
Kanunun tatbikatına dair vilâyetlere tamim ya
pılıp yapılmadığı hakkında,Başvekilden olan su
aline, Adliye Vekili ve Dahiliye Vekâleti Vekili 
Hüseyin Avni Göktürk'ün şifahi cevabı (6/259) 

REİS — Sual sahibi burada. Başvekil adına 
Dahiliye Vekâleti Vekili cevap verecek. Suali 
okuyoruz: 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
28 . VII. 1956 - 2 . IX . 1956 günleri arasında 

C. H. P. Genel Sekreteri, iki Sinob Mebusu ar
kadaşım ve matbuat mensuplariyle birlikte Ka
radeniz sahil vilâyetlerinde yaptığımız seyaha
tin hemen her safhasında silâhlı jandarma ve 
polisin kesîf şekilde tehdit, baskı ve fiilî teca-
vüzleriyle karşılaştık. Bu tecavüzler Sinob Meb
usu Sayın Şerafettin Ayhan'ın göğsünden dip-
çiklenmesine kadar vardırıldı. 

1966 C T 1 
İdare ve emniyet memurları Toplantı ve 

gösteri yürüyüşleri Kanununu keyfî ve indî 
te'fsir etmek suretiyle toplanma, seyahat, ha
berleşme hürriyetlerimizi pervasızca ihlâl etti
ler. Bir arada yemek yemekten, seçmenleri
mizle selâmlaşmaktan dahi menplunduk. İkaz 
ve izahatımıza karşılık mesul şahıslardan bâzan, 
«bizim kanun anlayışımız budur», bâzan, «al
dığımız emir böyledir» şeklinde cevaplar aldık. 
Bu arada 6761 sayılı Kanunun tatbikatında reh
ber olmak üzere vilâyetlere iki yüz sayfalık bir 
tamim gönderildiğini duyduk. 

1. Hükümetçe böyle bir tamim yapılmış mı
dır? 

Yapılmışsa mesul makamların icraatı bu ta
mime uygun olarak mı cereyan etmiştir? Tami
min bir suretini vermek mümkün müdür? 

2. Keyfî tefsirlere bu kadar müsaidolan ve 
Anayasaya aykırılığı tatbikatla da açıkça te
barüz eden 6761 sayılı Kanun hakkında Hükü
met eski görüşünü muhafaza etmekte midir? 

Sözlü olarak Başbakan tarafından cevaplan
dırılmasını saygılarımla rica ederim. 

Malatya 
Kâmil Kırıkoğlu 

ADLİYE VEKİLİ VE DAHİLÎYE VEKÂ
LETİ VEKİLİ HÜSEYİN AVNt GÖKTÜRK 
(Niğde) — Malatya Mebusu Kâmil Kırıkoğlu 
arkadaşımızın sualine, Sayın Bşvekilimiz adına 
cevabımı arz edeceğim. 

1. 6761 sayılı Toplantılar ve gösteri yürü
yüşleri hakkındaki Kanunun tatbikatında reh
ber olmak üzere vekâletimee vilâyetlere bir 
tamim gönderilmiştir. Fakat bu tamim, iddia 
edildiği gibi, 200 sayfa olmayıp ancak üç say
fadan ibarettir. Mesul makamların icraatı da, 
en ufak bir tereddüt vukuunda vekâletimden 
istizanda bulunmak veya tatbikatta her hangi 
bir görüş ve içtihat hatasına ıttıla hâsıl edildi
ğinde derhal alâkalılar tenvir olunmak sure
tiyle, mezkûr tamim ve dolayısiyle kanun hü-
ümlerine tamamiyle uygun olarak cereyan et
miş ve etmekte bulunmuştur. Tamimin bir su
retini kendilerine takdime amadeyim. 

2. Kanunun tatbikinde hiçbir veçhile key
fî tefsirlere mahal verilmemiştir. Teşkilâtı Esa
siye Kanunumuzla vatandaşlara tanınmış olan 
hak ve hürriyetlerin korunmasında müspet te
sirlerini memnuniyetle müşahede etmekte ol-
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duğumuz 6761 sayılı Kanun hakkındaki müte-
kaddim görüşümüzü aynen ve tamamen muha
faza etmekteyiz. 

6761 sayılı Kanunun idare amirleriyle zabı
ta tarafından hüsnütatbik ve icrasına âzami 
derecede itina edilmekte ve bu husus yakin bir 
alâka ile daima murakabe ve takibolunmakta-
dır. Ancak, mezkûr kanuna muhalif bir mahi
yet arz eden hal ve hareketler muvacehesinde 
zabıtanın, yine aynı kanunun 12 nci maddesi
nin, «Her nerede olursa olsun tezahürat veya 
gösteri veya proterto maksadiyle, yahut mak
sadı mahsusa müstenidolarak toplanılması ve
ya böyle bir toplantıya bilerek sebebiyet veril
mesi veya hazırlanması, yahut bu hususta za
bıtaca alman tedbirlere riayet olunmaması» 
diye yazılı bulunan (f) bendi ile kendisine ta
nınmış olan tedbir almak salâhiyetini kullana
cağı tabiîdir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BEÎS — Kâmil Kırıkoğlu. 
KÂMİL KIRIltO&LU (Malatya) — Muhte

rem arkadaşlar, Adliye Bakanının izahatını din
ledik. Geçen Ağustos başında şahidi olduğumuz 
hâdiseler hakikatte asla Adliye Vekilinin anlat
tığı şekilde değildir. 

Müsaadenizle, şimcli bir defa da ben anlata
cağım. Bu gezi esnasında toplanma, haberleşme 
ve seyahat hürriyetlerimiz ileri derecede ihlâl 
edilmiştir. Yalnız siyasi hakkımızın ihlâl ile 
kalınmamış selamlaşma ve' bir arada yemek yeme 
gibi tabiî haklarımız dahi ihlâl eddlmiştir. 

Her uğradığımız iskelede hikmeti vücutla
rını anlıyamadığımız haşin hükümet komiserleri 
veya emniyet âmirleri tarafından karşılandık ve 
uğurdandık. Caddelerde dört tarafımız, silâhlı 
jandarmalarla sarılı olarak takibedildik. Bfcr kı
sım yerlerde emniyet müdürleri ve vali muavin
lerinin idare ettiği kamyonetler, polis cipleri ve 
hattâ belediye arozozları bu kafileye katıldılardl. 
Yolumuzun üzerinde silâhlı jandarmalarla dolu 
kamyonlara .tesadüf ettik ve bu hengâmede, esef
le, ıstırapla ve nefretle arz edeyim ki Muhterem 
Heyetinizin bir âzası, Sinob Mebusu Sayın Şe-
rafettün Ayhan göğsünden dipçiktendi arkadaş
lar. 

'Seyahatimiz devammca vatandaş olarak, me
bus olarak halkla temastan menedildik, kongre-
leriimize mâni olundu, her memur kendi keyfi
ne ve insafına göre aldığı emirleri tatMk etti, 
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kanuna aykırı hareketlerde bulundu arkadaşla
rım. Bu, kanun dışı hareketlerdeki lâubalilik 
ve cüretkârlığın misallerini şimdi huzurunuzda 
vesikalarla ispata çalışacağım. 

Giresun' da Hacıhüseyin mahallesinin Ocak 
kongersini yapmak üzere il idare kurulumuz baş
kanı tarafından validen müsaade isteniyor. Va
limin verdiği cevap şu: 676JL, sayılı Toplantı
lar ve gösteri yürüyüşleri hakkındaki Kanunun 
ikinci maddesinin son fıkrası hükmüne göre 
30 Ekim 1956 Pazartesi günü Hacıhüseyin mahal
lesindeki ocak kongrenizin Osmaniye mahallesi 
Lâle Sinemasında yapılmasına cevaz yoktur, an
cak Hacıhüseyin Parti ocağınm bulunduğu yerde 
değil, başka bir mahalde yapılabilir.» 

Bu emirle kongrenin yapılması vali tarafın
dan kabul ediliyor, fakat mahallinin değiştirilme
si isteniyor. 

îl Başkanı kongre mahallinin isteğe göre de
ğiştirildiğini valiye bildiriyor. Bunun ' üzerine 
validen ikinci bir yazı; 530 sayı 28 . VII . 1956 
tarihli yazı geliyor. 

«Hacıhüseyin ocağı kongşesi için Pazartesi 
günü parti ileri gelenlerinin iştirak edeceklerini 
gazetelerden okumuş bulunuyoruz, gerek karşıla
ma ve gerekse parti merkezine gidiş ve gelişte 
veya kongre binası önünde, veya başka mahalde 
veya etrafta 6761 sayılı Kanun hükümlerine mu
gayir gösteri mahiyetinde her hangi bir hareket
te bulunulmaması» deniyor. 

Nihayet 30 . VII . 1956 günü 704 sayılı ye
ni acele kaydiyle «yeni bir yazıda 6761 sayılı 
Kanunun 17 nci maddesindeki âmir hükümlere 
göre gelecek olan partiniz ileri gelenleri parti bi
nasında dahi ancak il idare heyetinden başka 
kimselerle görüşürse toplantı menedilecektir.» Bu 
suretle bizini kongrenin kârı tamam edilmiş olu
yor. 

Arkadaşlarım; bir valinin 48 saat zarfında 
azim ve idrakinde bu kadar büyük tahavvül ol
masına ihtimal verilemez. Buna ayrı sebep ara
mak lâzımdır. Bunun sebebi verilen emirlerdir. 
Bu emirleri tecrim etmek lâzımdır. Elimde bu-. 
na benzer daha birçok vesikalar da vardır. Mese
lâ, Samsun valisi yapacağınız toplantı tüzüğü-
nüzdeki mebus adaylarının gösterilme şekline 
uymadığından menolunmuştur, diyor. Bunun mâ
nasını anlıyamadık. Tuhaf bir mantık. Ordu va
lisi ise, kanunun 2 nci maddesi gereğince seçim 
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zamanları haricinde toplantılara külliyen müsa
ade edilemez, diyor. 

Şimdi arkadaşlarım, görüyorsunuz ki, her de
fasında ayrı ve münasip bir lisanla maslahat 
idare edilmiştir. Mesele bir iki memurun yanlış 
anlayışından ibaret bulunsaydı bunu huzurunu
za getirmeye lüzum kalmazdı. Maalesef bu yan
lış anlayışta toptan ısrar edilmiştir. Bir koro'-
nun muhtelif âzası gibi hep bir ağız konuşul
muştur, «bizim kanun anlayışımız budur.» Ya
hut «böyle emir aldık» şeklinde cevaplar ve
rilmiştir. Bu da gösteriyor ki, kilometrelerce bir
birinden uzak memurlar manzumesini tek düğ
meye basmak suretiyle idare eden mahir bir el 
vardır. Yoksa bu kadar nizam ve intizam içinde 
her yerde, aynı şekilde şahidolduğumuz tatbi
kat başka türlü izah edilemez. Bunu biz, duy
duğumuz 200 sayfalık tamime atfettik. Sayın 
Bakan böyle bir tamim yok diyor; böyle bir ta
mim yoksa bu hâdiseleri izah etmek elbette yine 
Bakana düşer. Aksi takdirde töhmet altında 
kalmaktan kurtulamaz, 

Tavzihi lüzumlu başka cihetler de var : Me
selâ : îzah ve ikazlarımız katiyen dinlenmedi. . 
Bu hususta Vekâletin kati emri olduğunu son
radan elimize geçen bir tamimden öğrendik. 
Şimdi bu tamimi arz ediyorum : 

3520 sayılı emir : «Toplantılar ve gösteri yü
rüyüşleri hakkındaki 6761 sayılı Kanunun mak
sat ve ruhuna aykırı olarak yapılan toplantı ve 
gösteri yürüyüşleri, alâkalıların vazifeli me
murlara sual sormak suretiyle lüzumsuz müna
kaşalara yol açtıkları ve bu suretle kanunun 
tatbikatını aksatmaya çalıştıkları görülmüştür. 
Kanunun tatbikatına, bu gibi muameleye im
kân verilmemesi keyfiyeti, vazifelilere, bu ka
nunun, 13 ncü maddesi ve 12 . VII . 1956 gün 
62766 sayılı tamimin 6 ncı maddesinde bahis ko
nusu edilen ihtar ile ve gerektiği takdirde bunu 
takibedecek olan diğer tedbirlerin (yani ateş 
emrine kadar gidilmesini bildiriyor, buraya sa
rih şekilde yazılmamıştır) tatbik edilmesi» deni
yor. 

Muhterem arkadaşlar,; bunun mânası açık
tır. Kanunun tatbikatına hiçbir suretle itiraz 
odilmiyecektir. Aksi takdirde üzerimize ateş 
açılacaktır. Bakanlık yaptığı bir başka tamim
le kanunun gerekçesini ilâve etmiştir. Kanu
nun gerekçesinde «toplantılara dinleyici girer» 
diyor. Fakat bu sarahate rağmen toplantıları-
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miza dinleyici sokulmamıştır. Biz buna itiraz et
tik. Haklarımızı korumakla mükellef olan zabı
ta demek ki, bu emre göre bize ateş edecektir. 
Hayatımızı vikaye için peşimize yemek yediği
miz yerlere, yatacağımız otellere kadar polis 
gönderen Sayın Bakan ne olur, lûtfetse de, ay
nı hayırhahUğı kendi demokrat arkadaşlarına 
da gösterse, hem onlar memnun olmuş olur, hem 
de biz hürriyetlerimize kavuşuruz. 

Muhterem arkadaşlarım, müsavi muamele 
görmek bu topraklar üzerinde yaşıyan her va
tandaşın hakkı olmalıdır. 

18 Ekim tarihli iktidar organından okuya
cağım birkaç satır bu hususta bir fikir verecek
tir. 

REİS — Kâmil Beyefendi, Dahilî Nizamna
menin 155 nci maddesinin son fıkrasına göre 
konuşma müddetiniz olan 15 dakikanın bitme
sine 1 dakikanız kalmıştır. Ona göre cümlenizi 
tamamlamanızı rica ederim. 

KÂMÎL KIRIKOĞLU (Devamla) — Kısaca 
arz edeceğim efendim. «Günlerden beri tehalük
le beklenen Menderes'i kucaklamak ve bağırla
rına basmak istiyen Egeliler, şehrin otel ve han
larını doldurmuşlar, yatacak yer bulamıyanlar 
ise gazino ve kahvehanelere yerleştirilmişler
dir» diyor. Bu toplantı yapılmıştır ve resimleri 
de buradadır. 

Arzu edenler görsün. Buna mukabil bir de bi
zim toplantılarımıza ait resimler var. Bunları 
da talcdim ediyorum. Birlikte tetkik edince mu
halefetin nasıl cibU, çoplu polislerle takibolun-
duğu sarih olarak görülecektir. Lütfen bütün ar
kadaşlar tetkik etsinler, bunları gördükten sonra 
insanın «Ey Allah'ım, bir şu Menderes'in kulla
rına bir de senin talihsiz muhalif kullarına bak!» 
diyeceği geliyor. Resimleri görünce siz de bunu 
diyeceksiniz. (Sağdan, bravo sesleri) Bir daki
kam kaldı maalesef, müsaade ederlerse daha söy-
liyeceklerim var. 

Muvafakatin bu toplantı ve konuşmaları dev
let namınadır, deniyor. Ama bu konuşmalarda 
bizler için seviyesiz mezbuhane toplantılar yap
tığımızdan, kendi kendimize gelin güvey oldu
ğumuzdan bahsediliyor. Ve bu, Devlet icraatı ola
rak gösteriliyor. 

Hulâsa arkadaşlar, kısaca arz edeyim, 
siyasi kanaati dolayısiyle hür insanların mâruz 
kaldığı fena muameleden dolayı vicdanlarda açı
lan yaranın tedavisi çok zaman mümkün olmaz. 
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Bir taraflı konuşulan rejimlerde Adliye Vekili 
hukuk profesörü olur ama o rejim hukuk rejimi 
olamaz. (Sağdan, bravo sesnleri, alkışlar) 

REÎS — Kâmil Bey, konuşma müddetiniz 
bitmiştir- # 

KÂMlL KIRIKOĞLU (Devamla).— Soğuk
kanlılıkla gözünüzün içine baka baka hakikatleri 
inkâr eden bu politikacı profensör bakan hakkın
daki hükmü, Muhterem Heyetinize bırakıyorum. 
Hükümetin eski görüşünü m imha faza ettiği anla
şılıyor. Hükümetin görüşü değişmiyor ama, mem
leketin bahtı değişiyor. 

REÎS — Rica ederim müddetiniz bitmiştir. 
KÂMİL KIRIKOĞLU (Devamla) — Bitti 

efendim. 
(Vekil cevap versin sesleri) 
REÎS — Vekil konuşmak arzu ederlerse ko

nuşur. Çok rica ederim, müdahale etmeyin. Veki
lin Nsevap vermesi veya vermemesi kendi takdi
rine bağlıdır. 

TEVFlK ÜNSALAN (Malatya) ~~ Yalan 
söylüyor. 

REİS — Sual sahibi olmadığınız halde otur
duğunuz yerden hem de Vekile hakaret mahiye
tinde «yalan söylüyorsunuz» şeklinde beyanınız 
Nizamnamemizin 189 ncu maddesine göre muvak
katen Meclisten çıkarma cezasını müstelzimdir. 
Bu itibarla Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'm, 
iki inikat Meclisten çıkarılması hususunu reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Buyurunuz beyefendi, lütfen salonu terk edi
niz. (Tevfik Ünsalan salonu terk etti.) 

Muhterem arkadaşlar Riyaset bütün arkadaş
ların fikirlerine hürmetkardır. Yalnız Nizamna
menin 93 neü maddesi mucibince bütün beyan
ların bir nezaheti lisaniye içerisinde yapılması 
sattır. 

SABAHATTİN SÖNMEZ (Konya) — Vekil 
niçin cevap vermiyor! (Sağdan, alkışlar.) 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Vekil Be
yefendi, ya suallere cevap vermelisiniz yahut da 
istifa etmelisiniz. (Sağdan, istifa et, sesleri.) 

ŞERAFETTÎN AYHAN (Sinob) —' Cevap 
veremiyeceksen istifa et. 

REİS — Her iki arkadaşa da sükûnu ihlâl et
tikleri için ihtar cezası veriyorum. 

"11. — Çanakkale Mebusu Safaeddin Karanak-
çı'nın, Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri hakkın-

.1886 ö : 1 
f daki Kanunun tatbikatiyle alâkalı olarak vilâyet

lere Ur talimat verilip verilmediğine dair Dahi
liye Vekilinden olan sualine Adliye Vekili ve Da
hiliye Vekâleti Vekili Hüseyin Avni Göktürk'
ün şifahi cevabı (6/271) 

REÎS — Sual sahibi buradalar mı?... Bura- • 
da. Alâkalı Vekil de burada. Suali okuyoruz, 
efendim: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Ankara 

İstanbul, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Ba
lıkesir, Kocaeli ve Sakarya vilâyetleri şehir, ka
saba ve köylerinde yapmış olduğumuz vazife, 
gezi ve temaslarımızda bâzı idare ve zabıta âmir
lerinin kanunsuz ve haksız takip ve fiilî müda
halelerine mâruz kaldık. 

Muhterem İstanbul matbuat mümessilleri
nin umumi efkâra arz ettikleri üzere Silivri, 
Lüleburgaz, Babaeski, Kırklareli, Pmarhisar, 
Demirköy, Kaynarca, Edirne, Keşan, Havza, 
Lapseki, Çardak, Can, Yenice, Gönen, Erdek, 

I Yalova, Değirmen dere, Karamürsel, izmit, Geb
ze, Hereke, Darıca, Adapazarı, Hendek şehir ve 

I kasabaları ile bunlara bağlı köylerde muhte-
I rem halkımızla yaptığımız temas ve musahabe-
I lerde idare âmirleri ile zabıta tarafından her 

hangi bir takip ve müdahale vâki olmamasına 
rağmen yine muhterem istanbul Matbuat mü
messillerinin umumi efkâra intikal ettirdikleri 

I veçhile Çengelköy, İçerenköy, Eceabat, Çanak
kale merkezi, Biga, Bandırma, Gölcük, Kandıra 
ve Pamukova'da idare âmirleri ile zabıtanın 
açık takip ve fiilî müdahalelerine mâruz kaldık. 

Zabıtlarla tesbit edilmiş ve doğruluğu şahit
lerle de teyidi mümkün olan yukarda mâruz va
ziyetler muvacehesinde aşağıdaki hususların 
umumi efkârca bilinmesi faideli görülmekte
dir. 

A) Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri hak
kındaki 6761 sayılı Kanunun tatbik suret ve 
şekli ile alâkalı olarak vilâyetlere her hangi bir 
talimat veya umumi emir verilmiş midir? 

B) Mebusların parklarda, kahvelerde, köy 
odalarında, kulüplerde, parti lokallerinde seç
menleri ile ve umumiyet itibariyle vatandaşları 
ile temasları her hangi bir formaliteye veya iz
ne bağlı mıdır? 

C) Mebusların ve umumiyet itibariyle va-
I tandaşlarm, istikbal ve teşyi yapmaları veya her 
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nangi bir surette park, kahve, kulüp, köy oda
ları ve parti lokallerinde birbirlerinin ellerini 
sıkmaları, gerektiği hallerde birbirlerini alkış
lamaları Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri hak
kındaki 6761 sayılı Kanunun şümulü dâhiline 
girmekte midir? 

D - A maddesinde zikredildiği üzere 6761 sa
yılı Kanunla ilgili olarak her hangi bir talimat 
veya umumi emir verilmişse, bunun metnini 
açıklamak mümkün müdür? 

Böyle bir talimat veya umumi emir verilme-
diyse, Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri hakkın
daki Kanunun, kanunların objektiflik ve umu
miyet prensipleriyle kabili telif olmasına imkân 
bülunmıyan muhtelif şekillerdeki tatbikatı hak-* 
kında Dahiliye Vekâleti ne düşünmektedir? 

Mebusla vatandaşın parklarda, kahvelerde, 
köy odalarında, kulüplerde ve parti lokallerin
de temas ve musahabelerine imkân veren idare 
ve zabıta âmirleri mi haklıdırlar, yoksa bu te
mas ve musahabelere mâni olan idare ve zabıta 
âmirleri mi haklıdırlar? 

Mebus olarak hareket hattımızi tâyin ve va
tandaşlarımızla olan münasebetlerimizi tanzim 
etmek üzere bu hususların sözlü olarak Dahiliye 
Vekili tarafından açıklanmasına müsaadelerini 
saygı ile arz ve rica ederim. 

Çanakkale 
Safaeddin Karanakçı 

REÎS — Dahiliye Vekâleti Vekili buyurun. 
ADLÎYE VEKİLİ VE DAHİLÎYE VEKÂ

LETİ VEKÎLÎ HÜSEYİN AVNÎ GÖKTÜRK 
(Niğde) — (Sağdan, alkışlar ve hay arslan ses-
%rî) Muhterem arkadaşlar, görüyorsunuz ki, mu
halefet, sual müessesesi gibi fevkalâde kıymetli 
ve Büyük Millet Meclisinin faaliyet tarzını, va
tanın menfaatlerine uygun bir surette tevcih ve 
tanzime medar olacak bir müesseseyi maalesef 
bir sıkan, bir hakaret müessesesi ve devlete ve 
icra organına bir taaddi müessesesi haline getir
mek istiyor. (Soldan, bravo, sesleri, daha sert 
konuş, setderi) Bu hareketi yüksek huzurunuzda 
bütün kuvvetimle protesto ediyorum. Büyük Mil
let Meclisinin bu aziz sakfı altında sizin de buna 
müsaade etmiyeeeğinizden emin bulunuyorum. 
(Sağdan, gürültüler, sadede gel sesleri) 

EMRÜLLAH NUTKU (Trabzon) — Sadede 
gel. 

.1966 dil 
REÎS — Vekil Beyefendi.. Müsaade buyu

run. 
HÜSEYİN Â W Î GÖKTÜRK-(Devamla) — 

Müsaade buyurun, Reis Bey.. 
REİS — Emrullah Beyefendi.. Riyaset vazi

fesini müdriktir. Vekilin şahsına bir tariz vâki 
olmuştur. 95 nci madde sarihtir. Devam ediniz, 
efendim. 

ADLÎYE VEKÎLÎ VE DAHİLÎYE VEKÂ
LETİ VEKİLİ HÜSEYİN AVNÎ GÖKTÜRK 
(Devamla) — Bu vâki beyanım, muhterem arka
daşlarım, tamamen yerinde ve maksada matuf 
bir beyandır. Arz edeyim, bundan böyle bana 
tevcih edilecek olan sualler, gerek Adliye Vekili 
olarak, gerek Dahiliye Vekâleti Vekili sıfatiyle, 
hep aynı kategoriden olacaktır. Müşahede buyu
ruyorsunuz ki, son suallerin hepsi de aşağı - yu
karı birbirinin aynıdır. Geçen celsede... (Sağdan, 
gürültüler) 

REÎS — Sırrı Beyefendi sükûnetle dinleme
nizi rica ederim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Murakabe hak
kımızı kullanıyoruz. 

REÎS — Murakabe hakkınız, oturduğunuz 
yerden sükûneti ihlâl midir? 

ADLİYE VEKİLİ VE DAHİLÎYE VEKÂ-
LETl VEKİLİ HÜSEYİN AVNt GÖKTÜRK 
(Devamla) — Bugün gündemde mevcut sualle-

. rin hepsi aşağı - yukarı aynıdır. Bunların hep
sine birden cevap vermek lâzımdı. Geçende top
tan cevap vermeyi arz etmiştim, fakat yine bu 
arkadaşlar, buna mâni oldular. Bu, yarın da 
böyle olacaktır, öbür gün de. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Ya ne zan-
nettindi? 

£DLİYE VEKİLİ VE DAHİLÎYE VEKÂ
LETİ V E K I L I H Ü S E Y I N A V N Î G Ö K T Ü R K 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar, Büyük Mil
let Meclisi kürsüsü, gürültü, patırtı ve hakaret 
kürsüsü değildir. (Soldan, bravo sesleri) Karşı-
lıkıl olarak yekdiğerimize hürmet etmeyi öğrene
lim... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sen de vatandaş 
hukukuna riayet etmiyorsun. 

ADLÎYE VEKÎLÎ VE DAHİLİYE VEKÂ
LETİ VEKİLİ HÜSgyîN AVNÎ GÖKTÜRK 
(Devamla) — Ben sizi bütün varlığımla temin 
ederim ki... (Sığdan, gürültüler^ 

MEHMET ÜNALDI (Seyhafi) — (Muhale-
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fet taralına dönerek) Çok rica ederim, biraz ta
hammül edin, her şeyi söylüyorsunuz. . 

ADLÎYE VEKİLİ VE DAHİLÎYE VEKÂ
LETİ V E K I L I H Ü S E Y I N A V N Î G Ö K T Ü R K 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, benim şu 
kısa vekâletim zamanında» Dahiliye Vekili sıfatı 
ile muttali olup da takibetmediğim hiçbir hâdise 
yoktur. Size bunu temin ederim. Arkadaşlarım 
vehim içerisindedirler. (Sağdan, gürültüler) 

KÂMİL KIRIKOĞLIT (Malatya) — Reis 
Bey, Bakan, bana cevap mahiyetinde mi konuşu
yorlar? Benim de söz hakkım mahfuz tutulsun. 

ADLÎYE VEKÎLÎ VE DAHİLİYE VEKÂ
LETİ VEKİLİ HÜSEYİN AVNÎ GÖKTÜRK 
(Devamla) — Büyük Millet Meclisi kürsüsün
den konuşmak hakkımı ihlâl edeceklerse sizin 
müzaheretinizi rica edeceğim. 

Şimdi gelelim Çanakkale Mebusu Muhterem 
Safaeddin Karanakçı arkadaşımızın sual takriri
ne; 

Sual takririnde; İstanbul, Kırklareli, Edirne, 
Çanakkale, Balıkesir, Kocaeli ve Sakarya vilâ
yetleri dâhilinde yapmış, oldukları vazife gezi
sinde birçok yerlerde halkla vâki temas ve müna
sebetlerinde her hangi bir müdahale vuku bul
mamış olmasına rağmen bir kısım mahallerde, 
idare amirleriyle zabıtanın açık takip ve müdaha
lelerine mâruz kaldıkları zikredildikten sonra bâ
zı hususların vekâletimce açıklanması istenmekte
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, yüksek-malûmları 
olduğu veçlüle Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri 
hakkındaki 6761 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin 1 nci ve 2 nci bentlerinde; siyasi partilerce 
veya siyasi propaganda maksadiyle hakiki veya 
hükmi şahıslar tarafından tertibedilecek: toplan
tıların veya gösteri yürüyüşlerinin ancak, muh
telif seçimler dolayısiyle Milletvekilleri Seçimi 
Kanununa göre muayyen olan seçim ve propa
ganda devresi zarfında ve mezkûr kanun hüküm
leri dairesinde yapılacağı ve hükmi şahısların 
kendi mensupları arasında hususi kanun ve ni-
zamlarındaki esaslara uygun olarak kapalı yerde 
içtima akdedebilecekleri tasrih edilmiş ve 12 nci 
maddesinde de; hangi toplantı ve yürüyüşlerin 
kanunsuz sayılacağı bentler halinde zikrolunmuş-
tur..Ezcümle 12 nci madeftftıin F bendinde; (her 
nerede olursa olsun tezahürat ve^a gösteri veya 
protesto maksadiyle yahut maksadı mahsusa müs-
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tenidolarak toplanılması veya böyle bir toplantı
ya bilerek sebebiyet verilmesi veya hazırlanması 
yahut bu hususta zabıtaca alınan tedbirlere ria
yet olunmaması) denilmek suretiyle bu mevzuda 
zabıtaya tedbir almak salâhiyeti tanınmış bulun
maktadır. 

Hürriyet Partili arkadaşlarımızın seyahate 
başlamalarından evvel bu seyahatlerini «sohbet 
gezisi, yıldırım ekibi» gibi adlarla devamlı su
rette ilân etmiş olmaları, kanunun mâni hüküm
lerine rağmen kendilerinin siyasi propaganda 
maksadiyle seyahate çıktıkları kanaatini husule 
getiren bir vakıadır. Bu durum karşısında, bâzı 
mahallerde kanun hükümlerini ihlâl etmek isti
badını gösteren hal ve hareketler dolayısiyle za
bıtanın, biraz .evvel okuduğum 12 nci maddenin 
(P) bendinin tanıdığı salâhiyete binaen ve mâ
ni tedbir olmak üzere ikazda bulunduğu ve diğer 
birçok yerlerde ise, bu kabîl hal ve hareketlerin 
tezahür etmemiş olması sebebiyledir ki, zabıtaca 
böyle bir tedbire müracaata mahal görülmediği 
anlaşılmaktadır. İşte arkadaşlarımızın bu kanu
na iyice adapte olmamalarından dolayıdır ki, bir
takım hâdiselerle karşı karşıya bulunmaktasınız. 

KÂMİL KIRIKO&LU (Malatya) — Adapte 
. olmıyan sensin. 

ADLÎYE VEKÎLÎ VE DAHÎLlYE VEKÂ
LETİ VEKİLİ HÜSEYİN AVNÎ GÖKTÜRK 
(Devamla) — Binaenaleyh, 6761 sayılı .Kanunun 
tatbikatında, kanunların objektiflik ve umumilik 
vasi i" ve prensipleriyle kabili telif olmıyan istis
nai ve gayrinıuttarit bir muamele mesbuk değil
dir. Esasen sual takririnde sual sahibinin de iti
raf ettiği üzere niçin vatanın bâzı yerlerinde mü
dahale edilmiş de sair yerlerde müdahale edilme% 
miş şeklinde ifadesini başka türlü izah etmeye 
imkân yoktur. 

Şimdi sayın arkadaşımızın 4 madde halindeki 
suallerini maddeler halinde cevaplandırmak iste
rim. 

1. Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri hakkın
daki 6761 sayılı Kanunun tatbik süratiyle alâka
lı olarak vilâyetlere vekâletimizce 7 maddelik" ve 
üç sayfalık bir tamim yapılmıştır. Arzu buyur
dukları takdirde bıi tamimin bir suretini kendile
rine takdime amadeyim. 

2. Mebusların, parklarda, kahvelerde, köy 
odalarında, kulüplerde ve parti lokallerinde seç
menleriyle ve vatandaşlarla temasları, 6761 sayı
lı Kanuna ve diğer mevzuata muhalif bir hal arz 
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etmedikçe, her hangi bir formaliteye veya izne 
bağlı değildir. Nitekim, birçok mahallerde halk 
ile yaptıkları temas ve görüşmelerinde bir kayda 
tâbi tutulmamışlardır:" 

3. Mebusların ve umumiyetle vatandaşların 
park, Jcahve, köy odası kulüp ve parti lokallerin
de yapacakları istikbal ve teşyiler, bir gösteri ve
ya propaganda veya gösteri yürüyüşü mahiye
tinde olmadıkça kezalik 6761 sayılı Kanunun şü
mulüne girmemektedir. Bunun aksine olarak, 12 
nci maddenin (F) bendinde zikir ve tasrih edilen 
maksadı mahsusa müsteniden yapılacak toplan
tılara elbette müsaade edilemez. 

Hulasaten arz edeyim ki; 6761. sayılı Kanu
nun, idare âmirleri ile zabıta tarafından her yer
de seyyanen tatbik ve icrasına itina edilmekte ve 
bu husus vekâletimizce de yakın bir alâka ile mu
rakabe ve takibolunmaktadır. Vatandaşlarımıza, 
Ana Kanun ile tanınmış bulunan hak, hürriyet 
ve masuniyetlerin, yine Ana Kanundan mülhem 
olarak vaz'edilmiş olan kanunların çimdiği hudut 
ve şümul dâhilinde olmak üzere halelden vikaye
si emrinde gerekli tedbirlerin alınmış ve alınmak
ta bulunmuş olduğundan sayın arkadaşımız Sa-
faeddin Karanakçı'nm şüphe etmemelerini rica 
ederim. 

Ahiren takrir sahibi tarafından 21 . XI . 1956 
tarihli mektupla muhtelif yerlerde zabıtanın ta
kip ve müdahalelerine mâruz kalındığı mahal zik
ri suretiyle ve 5 madde halinde bildirilmiş bulu
nulmaktadır. 

Bildirilen hususları ayrıca tetkik ve tahkik et
tirmekte bulunduğumu ilâveten arz öderim. (Sol
dan, alkışlar) 

EEÎS — Safaettin Karanakçı. 
SAFAEDDİN* KARANAKÇI (Çanakkale) 

— Çok muhterem arkadaşlarım, sözlü soru
ma Adliye Vekili ve Dahiliye Vekâleti Ve
kili Muhterem Profesör Doktor Hüseyin Avni 
Göktürk tarafından verilmiş olan cevabı bü
yük bir alâka ve dikkatle dinledim. Hemen 
şunu arz ve işaret etmek isterim ki, ben şah
san tatmin edilmiş değilim. Bu sözlü soruyu 
sunmaktaki maksadım her hangi bir siyasi pole
miğe meydan vermekten ziyade Yüksek He
yetinizce kabul buyrulıııuş olan 6761 sayılı 
Kanunun memleket dâhilinde muhtelif şekil-
lerdeki tatbikatı muvacehesinde mebus olarak 
hareket hatlımızı tanzim ve vatandaşlarla 
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olan münasebetlerimizi tâyin etmek gayetine 
matuftur. 

Vekil Beyefendinin son temas buyurmuş ol
dukları bâzı noktalar istisna edileeek olursa 
benim sualimle alâikalı olmıyarak umumi 
tarzda ifadei meram buyurdular. Vekil Bey
efendi 6761 sayılı Kanunun 12 nci maddesin
den bahsettiler. Bu maddenin benim sorumla 
alâkası yoktur, muhterem arkadaşlarım, Yüksek 
malûmları olduğu üzere Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 13 ncü maddesinin son fıkrasına gö
re : «Mebus yalnız seçildiği bölgenin değil, 
bütün Türk Milletinin mebusudur.» Yine Teş
kilâtı Esasiye Kanunumuzun 14 ncü madde
sine göre, Meclis tatilinden maksat, mebusun 
memleket dâhilinde dolaşmasını; vatandaşlar
la temas edip murakabe vazifesine hazırlan
mak üzere tetkikler yapmasıdır. 

İşte arkadaşlarım biz, gerek Teşkilâtı Esa
siye Kanunumuzun bu âmir hükmüne.. 

CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Demokrat 
Partideyken evinizden bile çıkmıyordunuz bey
efendi. 

Safaeddin Karanakçı (Devamla) — Ge
rek bu kürsüden Meclis tatile girerken, Sayın 
Koraltan'm-zabıtlara da geçen- temenni ve 
işaretlerine de uyarak yaptığımız, gezilerde bâ
zı-idare amirleriyle bir kısım zabıta mensup 
larınm müziç takiplerine ve ihaysiyet kırıcı 
müdahalelerine mâruz kaldık. Benim sözlü so
rumun mevzuu budur arkadaşlar. 

6761 sayılı Kanunun muhtelif idare âmirle
rinin telâkki tarzlarına ve bazan da lüzumsuz 
gayretlerine göre tatbik edilmiş olması, yalnız 
vatandaşı tazip etmekle kalmıyor, devletin oto
ritesini sarsıyor. Vatandaşın, kanuna olan iti
madım sarsıyor arkadaşlar. (Sağdan, alkışlar) 

J3u müşahede ve teşhisimi bir iki misal ile 
teyidetmekliğime müsaade buyurmanızı bilhas
sa istirham ediyorum. GÖlcük'ün bir yaz kahve
sinde vatandaşlarla hasbihal ediyorduk, bir kır 
kahvesi... Vatandaşlar, etrafımıza toplandılar. 
Hemen idare âmiri ve emniyet mensupları gel
di, vatandaşların ayakta sizi dinlemesi bir mi
ting mahiyetini arz etmektedir, dağılmız arka
daşlar, diye emir verdiler. Kahvenin sahibi, ci
var kahvelerden birkaç iskemle getirdi, vatan
daşlara birkaç iskemîfe getirdi. Vatandaşların 
hepsine iskemle temini mümkün olamadı. Va
tandaşlar yerde oturmak suretiyle bizi dinledi-

163 



W t : 9" 28.11 
ler.»20 nci asırda Türk vatandaşı mebusunu 
yerde oturmak suretiyle dinlemek zorunda ka
lıyor. (Soldan, gürültüler) 

SOLDAN BlR SES — Çok acı. 
SAFAEDDÎN KARANAKÇI (Devamla) — ' 

Dağda değil, kahvede. Akhisar'da emniyet men
supları... 

SADETTİN YALIM .(Kocaeli) — Akhisar 
değil, değişti oranın adı, Pamukova oldu. 

SAFAEDDÎN KARANAKÇI (Devamla) —' 
Reis Bey, Sadettin Bey müdahalede bulunu
yor, kendisine bir cevap vereceğim; bir hafta 
sonra zabıtları tetkik ederek şahsına hakarette 
bulunuldu diye zatâlinizi rahatsız edecek. 

RElS — Müsaade buyurun, Safaeddin Bey. 
Sadettin Bey, rica ederim müdahale etmeyin. 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Bir ta
rafa rica, bir tarafa ihtar. Bunun için mi böyle 
çalıştık, yazık. (Soldan, gürültüler) Vicdanınız* 
la murakabe edin. 

RElS — Müsaade buyurun, Hüseyin Bey. 
HALİL TURGUT (Diyarbakır) — Müdaha

le etmeyin, karşılıklı konuşulmasın, bir şey an
laşılmıyor. 

RElS — Hüseyin Beyefendi; mütaaddit cel
selerde, mütemadiyen ayağa kalkmak suretiy
le, yüksek sesle hatiplerin sözünü kesmek sure
tiyle müzakerelerin seyrini bozduğunuza zata-
liniz de kaanisiniz. Arkadaşımız oturduğu yer
den bir müdahalede bulundu, kendisine ihtar 
ettim, rica ettim, sizden de, rica ediyorum, sükû
neti lütfen bozmaynıız. 

Devam buyurun. 
SAFAEDDÎN KARANAKÇI (Devamla) — 

Akhisar'da idare ve zabıta âmirleri, halkın yü
zünün mebuslara müteveccih bulunmasının bir 
toplantı intibaını verdiğini beyan etmeleri .ve 
bu fikirlerinde ısrar etmeleri üzerine 20 nci 
asırda Akhisar gibi bir yerde vatandaş arkasını 
bize dönmek suretiyle dinlemek mecburiyetinde 
bırakılmıştır. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 
(Soldan, gülüşmeler) 

Arkadaşlarım, Alaşehir'de kahvenin normal 
veçhesini kaybettiğini ifade eden zabıta memur
ları, normal kahvede tavla oynandığını, iskambil 
oynandığını ileri sürmesi üzerine Demokrat Par
tili gene bir Alaşehirli ortaca bir masa koydu, is
kambil kâğıdı getirtti, iskambil oynadı ve bizi 
dinledi ve bize dert yandı arkadaşlar. 

1966 0 : 1 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Demokrat Par-

tüi bir genç diyor, iyi dinleyin arkadaşlar. 
SAFAEDDÎN KARANAKÇI (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlar; 6761 sayılı Kanunda 
vatandaşla mebusu temastan menedecek, vatan
daşı takibedecek her hangi bir hüküm yoktur. 
Milletin yegâne mümessili, millî hâkimiyetin 
yegâne memhaı olan Millet Meclisleri muvafık, 
müstakil ve muhalif mensuplariyle bir küldür, 
bir şahsiyeti mâneviyedir, 

Sadece memleketlin sevku idaresine taallûk 
eden görüş ve metotlarla diğerlerinden ayrılan 
muhalif mebuslar vazife, salâhiyet ve şeref iti
bariyle diğer arkadaşlardan asla farklı değil
lerdir, arkadaşlar. (Sağdan, alkışlar). 

Binaenaleyh, velevki muhalif olsun Mjeelis 
mensuplarından birine müteveccih her hangi bir* 
ihmal, saygısızlık, hakaret, muhalif mebusların 
şahıslarından dolayı Millet Meclislerinin mâne
vi şahsiyetine müteveccih bir ihmali, bir saygı
sızlık, bir hakarettir arkadaşlar. (ıSağdan, al
kımlar) Verilen emir en yüksek makam ve şa
hıstan dahi verilmiş olan miadından evvel vatan
daş dükkânlarını kapatmaya, mebusları taMbet-
meye, vatandaşı oturduğu yerden çıkartmaya 
hakkımız olmamak lâzımdır. Kanun vâzu olıa-
rak, bu milletin hakiki mümessili olarak Yük
sek Meclisiniz buna imkân .vermemelidir. 

6761 sayılı Kanun Yüksek Heyetinizde mü
zakere edilirken Murad Âli arkadaşımızın millet
vekillerinin vatandaşlarla yaptığı hasbihaller'u 
de toplantı sayılıp sayılmıyacağı hakkındaki 
sualine o Muvakkat Encümen namına Ilamdi 
Sancar arkadaşımız; aynen «Milletvekilleri
nin Anayasanın kendilerine vermiş olduğu va
zifeleri ifa sırasında, hasbıhal* mahiyetinde ola
rak vatandaşlarla yaptıkları temasların elbette 
bu kanunla alâkası yoktur. Bunun için hüküm 
koymaya da lüzum yoktur» demiştir. 

6761 sayılı Kanunun metninde, esbabı muci-
besinde bu kanunun Yüksek Heyetinizdeki mü
zakerelerine ait zaibıt ceridesinde, melbusuıı va
tandaşla temasına mâni olunacağına, meibuslarm 
şüpheli kimseler gibi vilâyetten vilâyete, kaza
dan kazaya ve hattâ köyden köye takibedile-
ceğine dair her hangi bir kayıt, ihsavS ve işrap 
yoktur, Mebusların mal beyannamesi vermeleri 
hakkındaki bir kanun teklifini Türkiye Büyük 
Millet MecMne karşı bir taaddi, bir saygısızlık 
telâkki edecek kadar hassasiyet gösteren muhte-
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rem Ba^vekÜımbrin, mebusların adını adını ta- • 
kibedilmeleri, şüpheli kimseler gibi oradan ora
ya devredilmeleri ve vatandaşla hasbıhallerine 
mânli olunması hafinde aynı heyecan ve hassasi
yeti göstermedikleıini anlamak hakikaten müm
kün değildir. Mebusu vatandaşla konuşmaktan, 
mebusu takibetmekten ibaret olan bütün bu ha
diseler, bu mâyup işler,, Teşkilâtı Esasiye ve Ce
za Kanunumuza muhalif birer harekettir. Böyle 
bir suç işliyenler şu veya bu sebeble takibolun-
nıaktaıi belki kendilerini kurtarabilrleı*. 

Fakat bu bedhahlar kendilerini âmme vic
danının çok" daha ileri olan hükmünden kurta-
ramıyacaklardır. (Sağdan, bravo sesleri, al
kışlar) Kendileri ve çocukları bu sucun vicdan 
azabını daima ve acı bir şekilde duyacak]ardır. 
(Sağdan, bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlar; dünya, tarihin en 
elim ve en tehlikeli günlerini yaşamaktadır. 
Belki yarın bu ceıinet vatanı, istiklâlimizi ve 
bayrağımızı müdafaa için muhalif, muvafık, ta
rafsız, hepimiz tek bir ordu halinde siperlerde 
can vereceğiz. Bu buhranlı günlerde daima 
mütesanidolmaklığımız icabeder. Bugünlerde 
Hükümetin daha ciddî mevzuları ele alması, 
hakikaten tehlikeli kimselerin takibedilnıesi ve 
Büyük Millet Meclisinin gündeminde daha 
ehemmiyetli mevzuların yer alması lâzımdır. 
Hükümetten rica ediyorum, mebusu takibeden-
leri, mebusun vatandaşla temasına mâni olan
ları cezalandırınız; buna müsaade etmekle, suç
suz vatandaşı takibettirmekle millî ahlâk, millî 
tesanüt bozulmaktadır. (Sağdan, bravo sesleri) 
Buna imkân vermeyiniz. 

Türk Milletinin yegâne mümessili, htn- kuv
vetin yegâne membaı, Büyük Meclis, takdir ve 
karar senindir. (Sağdan, alkışlar) 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır. 

12. — Diyarbakır Mebusu Mustafa E kinci'-
nin, Siird Belediye seçenlerinin ne için feshedil
diğine ve Belediye Reisinin işten el cektirihne-
sinde hangi kanunsuz hareketinin âmil olduğu
na dair Dahiliye Vekilinden olan sualine, Adliye 
Vekili ve Dahiliye Vekâleti Vekili Hüseyin Avni 
Göktürk'ün şifahi cevabı (6/278) 

REİS — Sual sahibi burada mı efendim ? 
(Burada sesleri) 

Dahiliye Vekâleti Vekili de burada. 
Suali okutuyorum. 

1956 C ; l 
Ankara, İD . X I . 1956 

.Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Aşağıdaki sorumun Dahiliye Vekili tacafın-

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına yüksek de
lâletlerini rica ederim. 

Diyarbakır Mebusu 
Mustafa Ekinci-

.1. Siird Belediye seçimlerini müstakillerin 
kazanmış ve bunun seçim kurulunca tasdik edil
miş olmasına rağmen bu seçimin diğer bâzı yer
lerde olduğu gibi İcra Vekilleri Heyetince fes
hine sebep nedir? 

2. Siird Belediye Reisinin 24 . .VII I . 1956 
tarihinde Memurin Muhakemat Kanununun 12 
nci maddesine göre işten el çektirilmesinde Re
isin hangi kanunsuz hareketi âmil olmuştur? 

3. İşten el çektirilme .keyfiyetinin kanuni 
icapları yerine getirilmeden yapılması ve bele
diye meclisinin Devlet Şûrasından geçirilmeden 
aynı sebepten dolayı feshedilmesi, millî iradeye 
hürmetsizlik telâkki edilmez mi! 

4. Belediye meclisinde bir azanın siyasi ola
rak verdiği bir takrir, mecliste gündeme konma
dan reddedildiği halde bunu siyasetle iştigal 
maddesiyle bağdaştırmak nasıl mümkün olmuş
tur? 

5. Siyasetle iştigal bahanesiyle, millî irade 
ile işbasına gelen belediye meclislerinin devamlı 
olarak feshe tâbi tutulmasına mukabil Demokrat 
Partinin kazandığı belediyelerden acaba bir te
kinin dahi siyasetle iştigal etmiş bulunması vâki 
olmamış mıdır? 

6. Siird Belediyesinin feshini mütaakıp da
ha belediye meclis azalarına İcra Vekilleri karar 
sureti tebliğ edilmeden Devlet Şûrasında dâva 
açmalarına meydan vermemek için hemen yeni 
seçime gidilmesi ne ile kabili teliftir? 

Hürmetlerimle. 
REİS — Dahiliye Vekâleti Vekili Hüseyin 

Avni Göktürk, buyurunuz. 
ADLİYE VEKİLİ VE DAHİLİYE VEKÂ

LETİ VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK 
(Niğde) — Muhterem arkadaşlar, Diyarbakır 
Mebusu Mustafa Ekinci arkadaşımız tarafından 
verilen şifahi sual takririni cevaplandırıyorum : 

1. Siird Belediye Meclisi 11 . VI . 1956 ta
rihli toplantısında siyasiyata dair nıüzakeratla 
iştigal ettiği mülkiye müfettişi tarafmlan yapı
lan tahkikat neticesinde sabit olduğundan* 1580 
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sayılı Belediye Kanununun 53 ncü maddesinin 
4 ve 6 nci fıkralarına tevfikan icra Vekilleri 
Heyeti karariyle .feshedilmiştir. 

2. Sîird Belediye Reisinin vatandaşlara fark
lı muamele yaptığına ve vazifesini suiistimal et
tiğine dair vâki ihbar ve şikâyet üzerine mülki
ye müfettişi tarafından yapılan tahkikat esna
sında gösterilen lüzuma binaen Memurin Muha-
kematı hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi ge
reğince ve kendisine işten el ̂  çektirilmiştir. Bu 
muamele kanuna uygun olarak cereyan etmiştir. 

3. 1580 sayılı Kanunun 53 ncü maddesinin 
dördüncü fıkrasında tadadedilen hallerde Bele
diye Meclisleri mezkûr maddenin altıncı fıkrası
na tevfikan Dahiliye Vekâletinin inhası ve icra 
Vekilleri Heyetinin karariyle fesholunur. Bina
enaleyh takrirde bahsedildiği şekilde Devlet Şû
rasından geçirilmeye lüzum yoktur, 

4. Belediye Kanununun 57 nci maddesi ge
reğince Belediye Meclisi azalan ancak belediye
ye ait vazifeler cümlesinden bulunan maddeleri 
teklif edebilirler. Bunun haricinde verilen tak
rirlerin riyaset tarafından Mecliste okunmadan 
reddedilmesi ve gündeme alınmaması icabeder. 

Siird Belediye Meclisinde kanunun bu açık 
hükmüne' aykırı olarak siyasî mahiyette verilen 
bir takririn Meclis ekseriyeti tarafından okun
masının talebolunması üzerine Mecliste okundu
ğu ve gündeme alınıp alınmaması hususunda mü
zakere cereyan ettiği sabit olmuştur. Bu hal Be
lediye Kanununun 53 ncü maddesinin dördün
cü fıkrası şümulüne girmektedir. 

5. Demokrat Partinin kazandığı belediye 
meclislerinin siyasetle iştigal ettiklerine dair Ve
kâletimize intikal ettirilmiş bir şikâyet ve ihbar 
yoktur. Vukubulduğu takdirde kanun icaplarının 
dikkatle tatbik olunacağı tabiîdir. 

6. 5669 sayılı Kanunun 6555 sayılı Kanunla 
muaddel ek birinci maddesi gereğince belediye 
meclisi seçimi gününün tâyin yetkisi ilce seçim 
kuruluna verilmiştir. Bu hüküm muvacehesinde 
Vekâletimize terettübeden bir hususu bulunmıya-
cağı arzdan varestedir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Mustafa Ekinci. 
MUSTAFA EKİNCİ (Diyarbakır) — Muh

terem arkadaşlar, evvelâ Adliye Vekiline teşek
kürle söze başlıyacağım. Çünkü bugün o da 
Mecliste hazır olmamış olsaydı saat on beşi on 
geçe mutlaka dağılmış olacaktık. Yine, çahş-
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mış, hazırlanmış, kendi vekâletine ait husus
larda Başvekile izafeten, Adliye Vekili olarak 
cevaplar vererek Meclisi içtimada devam ettir
di. Bundan dolayı teşekkür ederim. 

ALİ RIZA KILIÇKALfî (Çorum) — Sade
de, sadede. Teşekküre ihtiyaç yok. 

MUSTAFA EKİNCİ (Devamla) — Meclise 
söylüyorum ve Meclise teşekkür ediyorum, sa
detteyim. 

Muhterem arkadaşlar, mesele mahiyeti iti
bariyle basit görünürse de nihayet zihniyete ve 
millî iradeye taallûku dolayısiyle de mutlaka 
ehemmiyet verilmesi icabeder kanaatindeyim. 
Mesele belki evrak üzerinde Sayın Vekilin izah 
ettiği gibi cereyan etmiş denebilir. Fakat ha
kikati hal ve meselenin içyüzü böyle değildir. 

Siird Belediyesi seçimleri üç devreden be
ri yani 1946 dan beri müstakiller tarafından 
kazanılmaktadır. 1955 senesinde de yine kahir 
bir ekseriyetle Lûtfi Kayra-grupu kazanmıştır. 
Meclisin ilk toplantısı sırasında azalardan biri 
hangi arkadaş, hangi partiye mensuptur, bu 
anlaşılsın, diye bir takrir vermiş. Müzakereler 
sırasında reis siyasetle iştigal addedilir diye 
bunun reddedilmesini istemiş ve takririn okun
mamasını talebetmiştir. Birkaç arkadaş takririn 
okunmasını istemişler ve - Sayın Vekilin beyan 
ettikleri gibi - takrir okunmuştur. Mesele gün
deme alınmamış ve müzakere mevzuu olmamış.. 
iş vekâlete aksettirilmiş ve müzakere mevzuu 
olmuş ve 8 nci ayda reise işten el çektirilmiştir. 
Şimdi Vekil Beyefendi, «işten el çektirilmesi 
sebebi başkadır» dediyse de,» asıl mesele siya
setle iştigalden ibarettir. Çünkü işten el çek
tirilen belediye reisidir. Mütaakiben de her han
gi bir muameleye mâruz kalmamıştır. Hakkın
da lüzumu muhakeme veya men'i muhakeme ka
rarı verilmemiş. .0 evrak da Şûrayı Devlete 
intikal ettirilmemiştir, işten el çektirmeden 20 
gün sonra İcra Vekilleri Heyeti karariyle be
lediye meclisi feshedilmiştir. 

Şimdi, bunun gibi birçok misaller var. Di
yarbakır Belediye Meclisi de icra Vekilleri Hey
eti karariyle bozulmuştur. Gümüşane de aynı 
şekildedir. 1951 - 1952 de Malatya'nınki de 
aynı şekilde bozulmuştu. Meclislerinin bozul
ması kararından sonra Malatya'daki ilgililer 
Şûrayı Devlette dâva açmışlardır. İlgililerin 
dâva ikame hakları mevcuttur. Böyle bir tak
ririn okunması siyaset sayılamıyacağma göre. 
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Devlet'Şûrası tarafından karar o zaman bozul
muştu. Siird Belediyesi seçiminin bozulması hu
susunda Dahiliye Vekili Bey diyor ki : «Bizi il
gilendirmez, Seçim Kanunu mucibince seçim 
kurullarını ilgilendiril'.» Tabiî, iş Dahiliye Ve
kâleti vasıtasiyle seçim kuruluna aksettirildi-
ği takdirde yapılacak iş. Seçim Kanunu gere
ğince yeniden bir seçim yapma yoluna gitmek
tir. Nitekim karar, hemen bir telsiz telgrafla 
Siird Vilâyetine bildirildikten sonra akabinde 
seçime geçilmiş. Netice itibariyle kazaııılsa dahi 
yine belediyede vazife görmeleri mümkün ol
madığı kanaati hâkim olduğu için üç devre 
kahir bir ekseriyetle secimi kazanan müsta
killer bu defa seçime iştirak etmemişler, yalnız 
Demokrat Parti iştirak etmiştir. 

Ikına dair daha birçok misalleri burada 
vermek mümkündür. Burdur'un durumu izah 
edilebilir. Biliyorsunuz, belediye meclisi kurul
muş, belediye reisi seçilmiş. Bu, biraz üzerinde 
durulacak meseledir... Potuoğlu, dinle, sözümü 
karıştırma. 

ABİDİN POTUOĞLU (Eskişehir) — Sualle 
ilgili konuş. 

MUSTAFA EKİNCİ (Devamla) — İlgilidir. 
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ABİDİN POTUOĞLU (Eskişehir) — Bu su

al ile ilgili değil. 
MUSTAFA EKİNCİ (Devamla) — Sualle il

gilidir, beşinci maddede sarahat vardır. 
REİS — Karşılıklı konuşmayın, efendim. 
MUSTAFA EKİNCİ (Devamla) — Burdur 

Belediye Meclisi toplanıyor, Meclis, Reisini in-
tihabediyor, Reisin vazifeye başlaması lâzım. 
Vekâlet diyor ki: «Başlıyamazsm.» Reis «Baş-
lıyacağım.» diyor. Bunun üzerine vilâyet müda
hale ediyor. Burdur Vilâyeti Vali Muavini, «Si
zin intihabınız Vekâletçe tasdik edilmedikçe ve
kâlet makamına geçemezsiniz.» diye yazı yazı
yor. Abidin Potuoğlu, bu gülünecek bir mesele 
değildir. (Sağdan, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, meseleleri böylece hu
zurunuza sunarken partizanlık zihniyetinin şid
detli devamı, şuna emin olun ki, memlekette bir 
huzursuzluk, bir emniyetsizlik yaratmaktadır. 
Biz, bu huzursuzluğu gidermek için meseleleri 
huzurunuza getirmekle hizmet ediyoruz. Bu ha
lin devamı akıbet bakımından isabetli olmaz. 
Bunu hepiniz takdir buyurursunuz. (Sağdan, al
kışlar.) 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır. 

6. MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
REİS — Kanun lâyihalarının müzakeresine 

geçiyoruz. 

/. — Hasan Hacı Selimoğlu Hüseyin Ay
dındın karısı IIani)'e Aydın ve kızı Müdevvet Ay
dın'a vatani hizmet tertibindim maaş bağlanması
na dair kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/351) (1) 

RFİS — Lâyihanın heyeti umum iyesi üze
rinde söz istiyen var mı.' 

SİNAN" TEKLLİOÛLU (Seyhan) — Muhte
rem arkadaşlarım ; hidamatı vataııiyeden maaş 
tahsisi, öyle önüne gelene yapılamaz. Hidema'tı 
vataniye tertibinden kendilerine maaş bağlan
ması istenilen üç vatandaş hakkındaki esbabı 
mucibe tatminkâr değildir, müphemdir. 

Lsbabı mucibede şöyle denilmektedir: «Ço
ruh vilâyetinin Hopa kazasına bağlı Abuislâh 
köyü halkından Hasan Hacı Selimoğlu L>16 do
ğumlu Hüseyin Aydın'ın 19-'»4 senesinde vatani 

(l) 3 saydı matbua zaptın sonundadır. 

bir hizmet yaptığı sırada gaybubeti tahakkuk 
etmiştir.» Esbabı mucibe budur. Esbabı mucibe
de bu şalısın ne gibi bir hizmet yaptığı, bu işi 
kimin emriyle yaptığı zikredilmiş değildir. Bu 
bir kanundur ve bu esbabı mucibe hakkında 
Meclisin lâyıkı veçhile tenevvür etmesi kadar 
tabiî bir şey yoktur. Bu itibarla bu kanunu kim 
teklif etmişse - ki Dahiliye Vekâleti teklif et
miş - lütfen bizi tenvir etsinler. 

Bunu tenevvür etmek maksadiyle soyuyo
rum. Yoksa bu insanlara maaş tahsis edilmesin, 
demiyorum. Ancak esbabı mucibenin onlara bu 
hakkın verilmesini sağlıyaeak şekilde olması ge
rekir. Halbuki bu esbabı mucibe bu hakkın ve
rilmesini temin edecek bir esbabı ınucjbe değil
dir. Dahiliye Vekili lütfen bizi tenvir etsinler. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REİS — Sadettin Yalım, buyurun. 
DAHİLİYE ENCÜMENİ ADINA SADET

TİN YALIM (Kocaeli) — Muhterem, arkadaş
lar bugün ruznamede bulunan vatani hizmet ter
tibinden maaş bağlanmasına dair olan hükümet 
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tekliflerini ben de teker teker okudum. Bunu 
arkadaşlarını okudukları zaman - eminim ki 
okumuşlardı!' - vatani hizmet tertibinden maaş 
tahsisi istenilen bu vatandaşların, aile ve çocuk
larına maaş bağlanması sebebinin esbabı muci
be satırları içerisinde zikredilmiş olduğunu gö
receklerdir. Eğer acık olarak izah edilmemişse, be
nim şahsi kanaatim olarak söylüyorum ki «bü
tün civar hudutlarımızda» ibaresinin bulunma
sının ne mâna kasdettiği malûmdur. 

Bu suretle bu kahramanların ailelerine ve 
çocuklarına maaş bağlanmasını gayet tabiî biz 
de uygun" bulduk. 

REİS — Tabir Taşer, buyurun. 
TAHİR TAŞER (Kırşehir) — Muhterem*ar

kadaşlar, şu üç kanun lâyihasının esbabı muci-
besi hemen hemen aynıdır. Sinan Tekelioğlu ar
kadaşımız çok mühim bir noktaya temas ettiler. 
Her üç kanun lâyihasının esbabı mucibesi bu üç 
vatandaşın vatani hizmet ifa ettiklerini bildir
mektedir. Ancak, ifa edilen bu vatani hizmet>ne-
dir? Bu cihet sarih olarak ifade edilmemiştir. Bu 
adamların vatani hizmet sırasında kayboldukları 
söyleniyor. Bu adamlar kaybolmuşsa kayıplık 
kararının alınması lâzımdı. Böyle bir gaiplik 
kararı olmadığına göre bu kaybolan kimselerin ço
cuklarına ve karılarına bağlaneak maaş bence 
haksız bir tediyeden ibaret olacaktır. Bu hususun 
Bütçe Encümeni mazbata muharriri tarafından 
tasrih ve izah edilmesini arz ediyorum. 

REİS — Bütçe Komisyonu. 
BÜTOE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR

RİRİ SEBATI ATAMAN (Zonguldak) —Muh
terem arkadaşlarım, bu. lâyihada mevzuubahsedi-
len vatandaşın, yurt dışında, Rusya'da, vatani 
bir hizmet ifa ederken gaybubeti sarih olarak 
zikredilmektedir. Esbabı mucibesinde bunun hak
kında gaiplik kararı da mevcuttur. Bu vatan
daşın Rusya'da ifa ettiği hizmetin mahiyeti ve 
tafsilâtı zannederim ki, Bütçe Encümenini ilgi
lendirecek lmsusattan değildir, bunlar teknik hu
suslardır. Esbabı mucibede, «işte bu vatandaş fa
lan tarihte, şu işi için filân yere gitti. Topladığı 
malûmat şudur.» gibi tafsilâtın yerine, bu va
tandaşın Türkiye'den Rusya'ya vatani bir vazife 
için gönderildiği ve Rusya'da gaybubet ettiği 
tasrih edilmiştir. Bu, resmî tahkikatla, oradaki 
Konsolosluğumuzdan gelen yazılarla sabit olmuş 
ve mahkeme de bunun hakkında gaiplik kararı 
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vermiştir. Bundan daha fazla bir izahat veril
mesine imkân yoktur. («Kâfi kâfi» sesleri) İşin 
mahiyeti asliyesi bundan ibarettir. Gaiplik ka
rarı var mı, diye soruldu. Gaiplik kararı vardır. 
Bu vatandaş buradan resmî makamlar tarafın
dan vatani bir hizmet ifa etmek için vatan dışına 
gönderilmiştir, orda gaybubet etmiştir ve bu hu
susta karar da vardır. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Efendim, işin mahiyeti anlaşıldı, binaenaleyh, o 
kısımlara temas etmiyeceğim. Vazife ile tavzif 
edilmiş, yurt dışına gönderilmiş. İnşallah kayb
olmamıştır da, beş sene sonra avdet eder, daha 
çok memnun kalırız. Ben bunun üzerinde dur
mayı yersiz bulurum. Çünkü, vatani hizmet ter
tibinden, evlât ve ailesine bağlanacak maaş lütuf 
ve atıfet kabüindendir, B. M. M. nin, bikes ka
lan ailesine bağlıyacağı maaştır. Binaenaleyh bu 
cihet üzerinde durmamak lâzımdır. Yalnız arka
daşımız izah ettiler; çok teşekkür ederiz. Ben 
tafsilâtiyle okudum, efendim. Karısı var, 3 - 5 
çocukları var. Hükümet 150 lira münasip gör
müş. Fakat nedense Bütçe Encümeni bunu 100 
liraya indirmiştir. Şimdi ben 150 lira olması hu
susunda bir takrir veriyorum. 100 lira hiçbir şey 
ifade etmez. 150 lira olarak, hükümet teklifinin 
aynen kabulünü rica ederim. 

REİS — Heyeti umumiyesi üzerinde başka 
söz istiyen var mı?.. Yok. Maddelere geçilmesini 
reylerinize arz ediyorum, kabul edenler... Etmi-

'yenler... Kabul edilmiştir. 

Hasan Hacı Selimoğlu Hüseyin Aydan'm karısı 
.Hanife Aydın ve kızı Müveddet Aydın'a va
tani hizmet teribinden maaş bağlanmasına dair 

Kanun 

MADDE 1. — Vatani bir hizmet yapmak
ta iken gaybubeti tahakkuk eden Hasan Ha
cı Selimoğlu i;>16 doğumlu Hüseyin. Aydın'm 
karısı Hanife .Aydın'a kaydı hayat şartiyle 
ve dul kaldığı müddetçe vatani hizmet terti
binden (100) lira; 

Kızı Müveddet Aydın'a da bekâr olduğu 
müddetçe vatani hizmet tertibinden (100) lira 
maaş tahsis edilmiştir. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı efendim?.. Madde ile ilgili bir takrir var
dır • okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Hükümet teklifi üzere 150 şer lira olarak 
tadilen kabulünü rica ederim. 

Afyon K. 
Kemal özcoban 

REİS — Takririn dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Encümen filimi iştirak ediyor mu, efendim? 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SEBATI ATA

MAN (Zonguldak) — İştirak ediyoruz efen
dim. 

BEİS — Encümen filhai iştirak ettiğine 
göre maddeyi 150 şer lira olarak tashih su
retiyle reyinize arz ediyorum.: Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meridir . 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye Vekili memurdur. 

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

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir efen
dim. 

2. — Mehmetoğlu .Yunus Karlıova karısı 
Zehra Karlıova'ya vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanmasına dair kanım lâyihası ve Mali
ye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/353) (1) 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkın
da söz istiyen var mı? Yok. Maddelere geçilme
sini oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Mehmetoğlu- Yunus Karlıova karısı Zehra Kar
lıova'ya vatani hizmet tertibinden maaş bağlan

masına dair Kanun 

MADDE 1. — Vatani bir hizmetin ifası-sıra
sında ölen Mehmetoğlu Yunus Karlıova 'nın karısı 
Zehra Karlıova'ya hayatta bulunduğu ve dul-
kaldığı müddetçe vatani hizmet tertibinden (100) 
lira aylık maaş tahsis edilmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen?... Yok. 
Madde ile ilgili bir takrir var„ okuyoruz efen
dim. 

(1) i sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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Yüksek Başkanlığa 

Hükümet teklifi üzere 150 lira olarak değiş
tirilmesini rica ederim. 

Afyon K. 
Kemal Özçoban 

REİS — Tekriri dikkate alanlar... Almıyan-
lar... Dikkate alınmıştır. Encümen filhai iştirak 
ediyor mu, efendim?... 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SEBATI ATA
MAN (Zonguldak) — İştirak ediyoruz. 

REİS — Encümen filhai iştirak ettiğine gö
re maddeyi 150 lira olarak oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul / 
edilmiştir. 

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

REİS — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edimiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye Vekili memurdur. . 

REİS — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edimiştir. 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 

3. — Hüseyinoğlu Harun Atay'm karısı Na
fıa Atay ve-kızı Fatma Atay'a vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanmasına dair kamun lâyi
hası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbatala
rı (î/352) (1) 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkın
da söz istiyen var mı? Yok. Maddelere geçilme
sini oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler.. Et
miyenler.. Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Hüseyinoğlu Harun Atay'm karısı Nafıa Atay 
ve kızı Fatma Atay'a vatani hizmet tertibin

den maaş bağlanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Vatani bir hizmet yapmakta 
iken gaybubeti tahakkuk eden Hüseyinoğlu Ha
run Atay'm karısı Nafıa Atay'a kaydı hayat 
şartiyle ve dul kaldığı müddetçe vatani hizmet 
tertibinden 100 lira; 

Kızı Fatma Atay'a da bekâr olduğu müddetçe 
vatani^ hizmet tertibinden 100 lira aylık maaş 
tahsis edilmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen? Yok. 

(1) 5 sayflı matbua zaptın sonundadır. 
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Madde ile ilgili bir 'takrir var, okuyoruz efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 
Hükümet teklifinin esas olarak kabulünü ri

ca ederim. 
Afyon K. 

Kemal özçoban 

REİS — Takriri dikkate alanlar.. Almıyan-
lar.. Dikkate alınmıştır. Encümen fîlhal iştirak 
ediyorlar mı, efendim?. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SEBATI ATA
MAN (Zonguldak) — İştirak ediyoruz. 

REİS — Filhal encümen iştirak ettiğine gö
re 150 lira kaydiyle maddeyi oyunuza arz ediyo-

1. — Burdur Mebusu Behçet Kayaalp'm, 
Burdur'un Yeşilova kazasına 1954 - 1955 yula
rında haç tane otobüs, kamyon ve binek otomobi
li tahsis edildiğine dair sualine İktisat ve Tica
ret VekİU Zeyyat MandaMnci'nin tahrirî cevabı 
(7/169) 

8 . V . 1956 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Reisliğine 

Aşağıdaki hususların İktisat ve Ticaret Vekili 
tarafından tahrirî olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerinizi saygı ile rica ederim. 

1. Vekâletçe, Burdur'un Yeşilova kazasına 
1954 - 1955 yıllarında kaç aded otobüs, kamyon 
ve binek otomobil tahsisi yapılmıştır? 

2. Bir tahsis yapılmış ise nereye ve kime ya
pılmıştır? 

Burdur 
Behçet Kayaalp 

T. C. 
İktisat ve Ticaret Vekâleti 28.XI.1956 

Tetkik Heyeti Reisliği 
Sayı : Genel 11 

Özel 868 
» 

• Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
9 . V . 1956 tarihli ve 7-169/2700-12115 sayılı 

yazıya C. : 
Burdur Mebusu Behçet Kayaalp'm, Bur-
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' rum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul 

edilmiştir. 

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

ı REİS — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
i Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye Vekili memurdur. 

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

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. Ruz-
namede görüşülecek başka madde kalmamıştır. 
30 Kasım Cuma günü saat 15 te toplanmak üze
re İnikada son veriyorum. 

| Kapanma saati : 16,32 

» » • ' — " — 

dur 'un Yeşilova kazasına 1954 - 1955 yılları 
arasında kaç aded otobüs, kamyon ve binek 

. otomobili tahsis edildiğine dair olan yazılı su
al varakası tetkik edildi. 

1. Yeşilova kazasına 1954 - 1955 yılları ara
sında otobüs, kamyon ve binek otomobili tahsis 
edilmemiştir. Normal olarak tahsis vilâyetler 
emrine yapılmakta, olağanüstü hallerde ancak 
kazalara tahsis yapılmaktadır. 

2.* Burdur Valiliğinin 8 . V I . 1956 tarihli ve 
47 sayılı kararı üzerine Yeşilova kazasında 
Madenci Âdil Kazanoğlu'na bir aded Studba-
ker kamyonet verilmiş ve Burdur Belediyesi
ne 61 hususi plâka numarası ile kaydedilmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 
İktisat ve Ticaret Vekili 

Z. Mandalinci, 

2. — Sivas Mebusu M. Nurettin Turgay'm, 
yedek subaylık vazifelerini yapmakta olan ilk
okul öğretmenlerinin okullann açılmasından bir 
ay evvel terhislerinin mümkün olup olmadığına 
ve köy okulları öğretmenleri için hazırlanmakta 
olduğu söylenen intibak kanununa dair sualine 
Maarif Vekili Ahmed Özel ile Millî Müdafaa 
Vekili Semi Ergin'in tahrirî cevapları (7/215) 

20 . VIII . 1056 
Türkiye Büyük Millet Meelsi Yüksek Reisliğine 

1. ilkokul öğretmenlerinin hemen çoğu or-

B — TAHRÎRİ SUALLER 
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dumuzda yedek subaylık vazifelerini yapmakta- ( 

dırlar. Bu yüzden ekseri ve bilhassa köy okulları
mız kapalı kalmıştır. Bu İtibarla okulların açıl
masından bir ay evvel bu gibi arkadaşların ter
hislerinin mümkün olup, olmadığı hakkında Millî 
Müdafaa ve Maarif Vekâlet lerince ne düşünül
mekte olduğunu»; 

2. Miktarları yirmi bine yakın ve 9 - 10 yıl
lık köy öğretmenliği yapan arkadaşlar, ancak 
20 - 25 lira asli maaşla ve şayanı takdir bir fe
dakârlık ve feragatle vazife görmektedirler. Se
nelerden beri mağdur kalan bu gibilerin maddi 
ve mânevi refah ve huzurlarını çoğaltmak ba
kımından bunlar için Hükümetimizce bir inti
bak kanununun hazırlanmakta olduğu söylen
mektedir. Bu ders yılından evvel çok şayanı arzu 
olan bu kanunun Yüksek Meclse getirilmesi hak
kında Maarif Vekâletince ne düşünüldüğünün 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile rica 
ederim. 

Sivas 
M. Nurettin Turgay 

T. C. 
Maarif Vekâleti 13 Eylül 1956 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı : 000.4/1922 

Özet: Sivas Mebusu M. 
Nurettin Turgay'in tah
rirî sual takriri H. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine | 
Kanunlar Müdürlüğünden çıkan 24 Ağustos 

1956 tarih ve 7 - 215 - 31'85/M278 sayılı emirleri 
K . 

Sivas. Mebusu M. Nurettin Turgay'm, asker
liklerini yapmakta olan ilkokul öğretmenlerinin 
bir ay evvel terhis edilmeleri ve köy öğretmen
lerinin maaşlarının intıbakiyle ilgili tahrirî sual 
takririnin cevaplarının ilişik olarak takdim- olun- ı 
duğunu saygılarımla arz ederim. 

, Maar'ıl! Vekili | 
A. Özel 

1. Yedek »subay olarak askerlik vazifelerini 
yapmakta olan ilkokul öğretmenlerinin, okulların 
açılmasından bir ay evvel terhislerinin öğretim 
hayatımız için büyük faydalar sağlıyacağı şüp- i 
beşizdir. ! 
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2. Köy enstitüleri mezunlarının maaşlarının 

intibakına dair olan kanun lâyihası 11 Haziran 
1956 da Büyük Millet Meclisi Reisliğine sunul
muş bulunmaktadır. 

T. C, 
M. M. V. 26 . XI . 1956 

Erkânıharbiyei Umumiye Riyaseti 
Personel Başkanlığı 

VI Şb. 2 Ks. 
Sayı : 215/11268 

Öz : Köy öğretmenlerinin terhisi 
Hk. 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
C : 24 Ağustos 1956 gün ve U. Kâtiplik Ka

nunlar Mel. 7/25 sayı 3185/14278 sayılı yazıya . 
Yedek subaylık vazifelerini yapmakta olan 

ilkokul öğretmenlerinin okulların açılmasından 
bir ay önce terhislerinin mümkün olup olamıya-
cağı hakkındaki Sayın Sivas -Mebusu M. Nuret
tin Turgay in vermiş olduğu tahrirî sual takri
rine ait vekâletimizce verilen cevap ilişikte su
nulmuştur. Arz ederim. 

M. M. V. V. 
Ş. Ergin 

1. İlkokulların öğretmen durumu göz önün
de tutularak gerek köy ve gerekse şehir ilkokul
larının öğretmensiz kalmalarının önlenmesi için 
şimdiye kadar aşağıda yazılı tedbirler alınmıştır. 

A) Askerlik Kanununun 2907 sayılı Ka
nunla değiştrilen 36 ııcı maddesi ikinci fıkrası 
gereğince öğretmenlerin diğer lise mezunları 
gibi mezun oldukları yıl içinde Yedek Subay 
Okuluna cebedilmesi lâzımgeldiği halde celbedil-
memekte Askerlik Kanununun 35«nci maddesine 
5010 sayılı Kanımla eklenen ve 6518 sayılı Ka
nunla tadil edilen E fıkrası gereğince 32 yaşma 
kadar şevkleri geri bırakılmaktadır. Bu sayede 
diğer okullardan mezun olanlar mezun oldukları 
yıl içinde Yedek Subay Okuluna celbedilmiş ol
dukları halde köy ve şehir ilkokullarında öğret
menlik yapmakta olan, öğretmen okullarından 
yalnız 1947 - 1948 ders yılında mezun olanlar 
Yedek Subay Okuluna alınmış, 1948 - 1949 ders 
yılından 1954 - 1955 ders yılı sonuna kadar de
vanı eden yedi ders yılında mezun olanlardan hiç
biri askere alınmamış okullardaki vazifeleri ba
şında bırakılmışlardır. "" 
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B) Askerlik Kanununun 8 ne i maddesi ge

reğince Yedek Subay adaylarının 1 Mayıs ve 1 
Kasım olmak üzere senede iki defa Yedek Subay 
Okuluna celbedilmesi lâzımdır. 

Oenel olarak herbiri ders yılına köy ilkokul
larında Mayıs ayı başında, şehir ilkokullarında 
Mayı ayı sonunda son verilmektedir. 

Yeni ders yılma da 1 Ekimde başlanmaktadır, 
İlkokul öğretmenlerinin 1 Mayısta Yedek Subay 
Okulunda bul unurul maları halinde tahsil yılı •• 
sona ermeden, .1 Kasımda askere alınmaları-ha
linde tahsil yılı başladıktan sonra okullarından 
sekilip alınmaları icabetmektedir. 

Bu halin ilkokulları öğretmen bakımından pek 
müşkül bir vaziyette bırakacağı göz önünde tutu
larak 30 Mart 1055 tarih ve 4/4725 sayılı İcra 
Vekilleri kararı ile Yedek Subay adaylarının 1 
Haziran ve 1 Aralık olmak üzere senede iki defa 
Yedek Subay Okuluna alınmaları kabul edilmiş 
ve bu suretle ders yılı sona ermeden okullardan 
alınıp askere sevk edilmeleri önlenmiş bulun
maktadır. , 

O) öğretmenlerin ders yılı başladıktan iki 
ay sonra 1 Aralıkta okullarından alınarak Ye
dek Subay Okuluna şevkleri halinde mekteplerde 
Öğretmen boşluklarının meydana geleceği »öz 
önünde tutularak Yedek Subay Okulunun 1 Ara
lıkta başlıyan kış dönemine göğretmenlerin alın
maması prensibi kabul edilmiş bu sayede ilkokul
ların öğretmen bakımından gayrimüsait şartlar 
altında kalması izaie edilmiştir. 

2. İlkokulların öğretmensiz kalmalarının 
önlenmesi için yukarda mâruz tedbirlerden son
ra yedek subaylık hizmetlerini yapmakta olan bu 
öğretmenlerini okulların açılmasından bir ay (in
ce terhisleri imkânları da tetkik edilmiştir. 

Hâlen ilk okul öğretmenleri 1 Haziranda Ye
dek Subay Okuluna eelbedilmekte olduklarına gö
re mevzuat gereğince mütaakıp senenin 30 Kası
mında terhis edilmeleri icabeder. İlk okullar ge
nel olarak Eylül ayı son haftası veya Ekim ayı 
ilk haftası başında tedrisata başladıklarına göre 
hizmetlerini yapmakta olan öğretmenlerin tahsil 
yılına, başlamadan bir ay önce okullarında bulu
nabilmeleri için en geç Ağustos ayı sonunda ya
ni kanuni hizmetlerinden üç ay evvel terhis edil
meleri icabeder. 
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Yedek subay adaylarının asteğmenliğe nasıp-

ları tarihlerinden itibaren yaptıkları hizmet se
fer için yetiştirilmeleri gayelerine matuf bulun
maktadır. Bu maksat i cin tesbit edilen müddet 
ancak yetiştirilmelerine yetecek kadardır. Bu sü
relerden önce terhisleri halinde yetişmeleri ve 
odunun kuvveti üzerinde yapacağı tesiri bakı
mından'mümkün görülememektedir. 

Ancak 2161 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ve 
27 . V! . 1033 tarih ve 14637 sayılı İ c r a Vekille
ri Kararı ile kabul edilmiş olan Askerî İzin Ni
zamnamesinin 8 nci maddesi gereğince yedek teğ
men olarak orduda hizmette bulunan ilkokul öğ
retmenlerine her sene Ekim. ayında yapılmakta 
olan manevra ve tatbikatlardan sonra ve terhi
se müstahak oldukları tarihten 40 - 45 gün evvel 
Maarif Vekâletine gönderilecek ilkokul öğretmen
liklerinde çalışmak ve terhisleri tarihine kadar 
ordu ile irtibatları baki kalmak üzere, kan um i hak
ları olan, izin verilmek suretiyle imkân sağlan
ması kabil olur. 

3. — İzmir Mebusu Nebi! Sadi Altuğ'un, se
nelik kahve istihlâkinin kaç ton olduğuna ve 
kahve ithalâtınm faydalı sahalar lehine tama
men durdurulması hususunda ne düşünüldüğü
ne dair sualine İktisat ve Ticaret Vekili Z ey yat 
Mandaliitei'nin tahrirî cevabı (7/232) 

27 . X . 1956 
Türkiye? Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Aşağıdaki suallerimin Sayın İktisat ve Tica
ret Vekili tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını rica ederim. 

1. Türkiye'nin senelik kahve istihlâki kaç 
tondur? Hangi memleketlerden temin olunmakta
dır?. 

2. Kahve ithalâtı için harice ödenen döviz 
miktarı ne kadardır ve bu tediye ne şekilde ya
pılmaktadır? 

3. Kahve ithaline tahsis edilen döviz mikta-
riyle daha faydalı sahalar lehine bir tasarruf 
yapılabilir mi? Ve kahve ithalâtının faydalı sa
halar lehine tamamen durdurulması hususunda 
vekâlet ne düşünmektedir?. 

İzmir 
Nebil Sadi Altnğ 

— 172 — 



î : 9 28 .11 
T. O. 

İktisat ve Ticaret Vekâleti 28.X 1.1956 
Tetkik Heyeti Reisliği 

Sayı : Genel 11 
özel 869 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Kanunlar Müdürlüğü ifadesiyle alman 20.X. 

1956 tarihli ve 7-232/320-15162 sayılı yazıya ce
vaptır. 

Senelik kahve istihlâkinin kaç ton olduğu
na ve kahve ithalâtının faydalı sahalar lehine 
tamamen durdurulmasında ne düşünüldüğüne 
dair İzmir Mebusu Nebil Sadi Altuğ tarafın
dan verilen sual takriri tetkik edilmiştir. 

1. Türkiye'nin 1950 senesinden 1955 sene
sine kadar senelik kahve istihlâki miktarı ve 
yapılan ithalât dolayısiyle harice ödenen dö
viz ve mukabili Türk lirası aşağıda gösteril
miştir. 

2. Kahve ithali umumiyetle Brezilya'dan 
yapılmakta olup bedelleri, akreditifli tediye 
şekli ile ödenmektedir. 

3. Zaruri ihtiyaç maddelerinden ınadut bu
lunması ve geniş bir kütlenin arzu ve ihtiyaçla
rını karşılaması sebebiyle kahve ithalâtının 
durdurulması idari yönden muvafık görülme
mektedir. 

Saygılarımla arz ederim. 
İktisat ve Ticaret Vekili 

Z. Mandalinci 

Senesi 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

Yapılan 
ithalât 
Ton 

6 194 
6 813 
6 927 
6 735 
6 579 
5 788 

Tut 

T. L. 

15 154 000 
21 307 000 
22 106 000 
23 137 000 
27 989 000 
18 669 000 

in 

£ 

1 915 802 
2 693 678 
2 794 690 
2 925 031 
3 538 432 
2 360 176 

4. — Diyarbakır Mebusu Haçı ip Karaosman-
oğlu'nun, 1956 senesinde tütün mahsulüne ne 
miktar prim verilmesinin düşünüldüğüne dair 
sualine İktisat ve Ticaret Vekili Zayyat Manda
linci'nin tahrirî cevabı (7/:23H) 

1956 C : 1 
20 . X . 1956 

B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
1. Ege tütün piyasasının açılma günlerine 

pek az bil' müddet kaldığına göre. 
1956 senesinin istihsal masrafları yüksek ol

ması dolayısiyle Ekonomi" ve Ticaret Bakanlığın
ca bu yıl için diğer mahsullere verilen primlere 
mukabil, tütün mahsulüne ne miktar prim veril
mesi düşünülmektedir ? 

Eğer tütüne prim verilecek ise diğer mah
sullere nazaran yüzde 30 nispetinde bir kıstas 
düşünülmekte midir? 

2. Tütün mahsulü Millî Korunma şümulü 
dâhiline alınıp almmıyacağı ve kararının bir an 
evvel ilânını. 

3. Bu sorumun Ekonomi ve Ticaret Bakan
lığınca tahrirî olarak cevaplandırılmasını saygı
larımla arz ederim. 

Diyarbakır 
Ragıp Karaosmanoğhı 

T. C. 
İktisat ve Ticaret Vekâleti 28 . X I . 1956 

Tetkik Heyeti Reisliği 
Sayı i Genel : 11 

Özel : 867 
Özü : Diyarbakır Mebusu Ragıp 
Karaosnıanöğlıfnun yazılı soru
su hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
2 3 . X . 1956 tarihli ve Kanunlar Müdürlüğü 

3321/233-7/15164 sayılı yazılarına cevaptır. 
1956 senesinde tütün, mahsulüne ne miktar 

prim verilmesinin düşünüldüğü ve tütün mahsu
lünün Millî Korunma şümulüne alınıp alınmıya-
cağına dair Diyarbakır Mebusu Ragıp Karaos-
nıanoğlu'ııuıı Vekâletimizden vâki yazılı sorusu 
tetkik olunmuştur. 

1. Tütün mahsulüne ticari mahiyette bir 
prim verilmesi bahis mevzuu değildir. 

2. K/1051 sayılı Kararın birinci maddesinin 
1) bendinde belirtildiği veçhile maddenin husu
siyeti dolayısiyle memleket dâhilinde yapılan tü
tün alış verişleri mezkûr karar hükümleri hari
cinde bırakılmıştır. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
iktisat ve Ticaret Vekili 

- Z. Mandalinci 
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?.!?. M. M. Matlam 
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Devre : X 
**•*! 3 S. S A Y I S I : 

Hasan Hacı Selimoğlu Hüseyin Aydın'ın karısı Hanife Aydın 
ve kızı Müveddet Aydm'a vatani hizmet tertibinden maaş 

bağlanmasına dair kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/351) 

T. C. 
Başvekâlet 15 . XII. 1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 198/4065 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hasan Hacı Selimoğlu Hüseyin Aydın'm karısı Hanife Aydın ve kızı Müveddet Aydın'a va
tani. hizmet tertibinden maaş bağlanmasına dair Dcihiliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise 
takdimi îcra Vekilleri Heyetince 29 . XI . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı 
mucibesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Çoruh vilâyetinin Hopa kazasına bağlı Abuislah köyü halkından Hasan Hacı Selimoğlu 1316 
doğumlu Hüseyin Aydın'm 1934 senesinde vatani bir hizmet yaptığı sırada gaybubeti tahakkuk et
miştir. 

Bu kimsenin 'karısı Hanife Aydın 1952 senesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyo
nu Başkanlığına dilekçe ile müracaat ederek; kocası Hüseyin Aydın'ın gaybubeti dolayısiyle ken
disinin dul ve çocuklarının yetim kaldığını, geçimlerini temin edecek hiçbir yerden gelirleri bulun
madığından mâruz kaldıkları sefalet ve perişanlıktan 'kurtarılmaları için kendilerine yardım yapıla
rak geçimlerinin sağlanmasını istemiştir. 

Dilekçe Komisyonunca yapılan incelemede; adı geçenin bu suretle gaybubeti dolayısiyle aile ve 
yetimlerine vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkındaki teklifin, Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 15 nci maddesindeki sarahat dairesinde îcra Vekilleri Heyetince yapılmasının uygun ola
cağı mütalâa buyurulmuştur. 

^ Hanife Aydın'ın kendisinden başka 1341 doğuumlıı Muteber, 1933 doğumlu Müveddet ve 1934 
doğumlu Mihriye adında üç kızı mevcuttu*. Bunlardan Muteber istanbul'da Fetvayokuşu 41 nu
marada oturan Kemal Aydın, Mihriye de Zonguldak'ta maragozlu'k yapan Enver Sevim ile evli 
bulunmaktadırlar. 

Memleketinde bir dönüm arazisinden başka gayrimenkulu bulunmıyan ve bunun geliri ile ancak 
üç aylık geçimlerini temin ettiği anlaşılan Hanife Aydın'a ve bekâr bulunan kızı Müveddet Ay
dın'a hidematı vataniye tertibinden yüz ellişer lira aylık maaş bağlanmasını teminen bu lâyiha 
hazırlanmıştır. 

« 
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Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 
Esas No. : 1/351 

Karar No. 21 

21 . I . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Hasan Hacı Selimoğlu, Hüseyin Aydın'm ka
rısı Hanife Aydm ve kızı Müveddet Aydm'a 
vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasına 
dair kanun lâyihası, ilgili vekâlet mümessilleri
nin^ iştirakiyle encümenimizde tetkik ve müza
kere olundu. 

Kanun başlığı ile 2 nci ve 3 ncü maddeler 
aynen, 1 nci madde ise, anne ve kızın durum-
larındaki fark nazarı itibara * alınarak kızma 
«150» yerine «100» karısına, teklif veçhile «150» 
lira aylık maaş tahsisine; ileride her hangi bir 
ihtilâfa mahal bırakmamak maksadiyle de «kızı 
Müveddet Aydm'a» ibaresinden sonra «bekâr 
ve dul oldukları müddetçe ölünceye kadar» ifa
desinin ilâvesiyle madde kabul edildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye Encümeni Reisi 
Amasya 

H. Koray 

Bolu 
-8. Baysal 

Mardin 
"A. Kalav 

Çoruh 
Y. Gümüşel 

M. M. 
Afyan K. 

O. Talu 

Giresun 
A. İzmen 

Seyhan 
M. Akçalı 

Samsun 
Ş. Uluçay " 

İmzada bulunamadı 

Sivas 
K. Oskay 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/351 

Karar No. 8 

23m. XI . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Hasan Hacı Selimoğlu Hüseyin Aydm'm ka
rısı Hanife Aydm ve kızı Müveddet Aydm'a 
vatani hizmet tertibinden maaş tahsisine dair 
Dahiliye Vekâletince hasırlanan ve Yüksek Mec
lise arzı îcra Vekilleri Heyetince kararlaştırı
lıp Başvekâletin 15 . XII . 1955 tarihli ve 
71/198/4065 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun 
lâyihası Maliye Encümeni mazbatasiyle birlikte 
encümenimize havale edilmiş olmakla alâkalı 
Vekâlet mümessilleri hazır oldukları halde tet
kik ve müzakere edildi. 

Lâyiha, esbabı mucibesinde yazılı olduğu üze
re vatani bir hizmet esnasında gaybubet eden 
Hasan Hacı Selimoğlu Hüseyin Aydm'in muave
nete muhtaç bulunan eşi Hanifie Aylın ile kızı 
Müveddet Aydm'a vatani hizmet tertibinden 
maa§ tahsisini istihdaf etmektedir. 

Lâyiha üzerinde encümenimizde cereyan eden 
müzakerelerden ve Hükümet mümessillerinden 
alman mütemmim izahattan sonra lâyihanın şev
kini mucip sebepler encümenimizce de muvafık 
mütalâa olunarak Maliye Encümeninin tadilen 
kabul etmiş olduğu metin üzerinden mad
delerin görüşülmesine geçilmiş ve bu lâ
yiha ile birlikte müzakere edilen mümasi
li lâyihalarda tesbit ve kabul edilmiş olan 
miktar göz önünde bulundurularak tahsis 
edilecek maaş miktarının yüz lira olarak tah
didi ve Hüseyin Aydın'm geride bıraktığı karı
sı ile üç kızından halen bekâr bulunan bir kızı
na vatani hizmet tertibinden maaş tahsisi teklif 
olunduğuna göre halen evli bulunmaları dolayı-
siyle maaşa müstahak görülmiyen kızlarından 
büâhara dul kalmaları ihtimali göz önünde bu* 

(& Sayı» : S) 
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lundurularak. aynı kardeşler arasında müsavatı 
temin bakıımndan ve vatani hizmet tertibinden 
tahsis olunan maaşların şahsi olduğuna ve hak
larında 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununun hükümlerinin de tatbiki
ne imkân olmadığına göre, birinci maddenin 
ikinci fıkrasından (dul) kelimesi çıkarılmak su
retiyle birinci madde kabul edilmiştir. 

îkinci ve üçüncü maddeleri şeklen değişti
rilmek suretiyle kabul olunan kanun lâyihası 
Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reisvekili 
îzmir 

A. Aker 
Afyon K. 

M. Â. Ülgen 

Mazbata M. 
Zonguldak 
S. Ataman 

Antalya 
K. Akmanlar 

Kâtip 
Tokad 

ö. Sunar 
Aydın 

Z. Ur ay 

Bursa 
H. Köymen 

Çorum 
Y. Gürsel 
Gümüşane 
Z. Başağa 
Kırklareli 
§. Bakay 

Konya 
R. Birand 

Muş 
Ş. Çağlayan 

Ordu 
8. İşbakan 

Seyhan 
A. Topaloğlu 

Çankırı 
T. Uygur 

Diyarbakır 
H. Turgut 
Gümüşane 

H. Tokdemir 
Kocaeli 
C. Tüzün 
Muğla 

A. Sartoğlu 
Niğde 

A. N. Kadıoğlu 
Rize 

/. Akçal 
Siird 

B, Erden 8. 
Yozgad 

T. Alpay 

Çoruh 
Y. Gümüşel 

Erzurum 
§. Erker 

tzmir 
B. Bilgin 

Konya 
M. Bağrıaçık 

Muş 
Ş. Ağaoğlu 

Ordu 
R. Aksoy 

Seyhan 
Dr. S. Barı 

Trabzon 
F. Kalaycıoğlu 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Hasan Hacı Selimoğlu Hüseyin 
Aydın'ın karısı Hanife Aydın 
ve kızı Müveddet Aydın1 a va
tani hikmet tertibinden maaş 

bağlanmasına dair kanun 
lâyihası 

MADDE 1. — 1934 senesin-
de vatani bir hizmet yapmakta 
iken gaybubeti tahakkuk eden 
Hasan Hacı Selimoğlu 1316 do
ğumlu Hüseyin Aydın'm karısı 
Hanife Aydın ve kızı Müveddet 
Aydm'a vatani hizmet tertibin
den yüz ellişer lira aylık maaş 
tahsis edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinde meriyete girer. 

MADDE 3. ~^Bu kanun hü
kümlerini icraya Maliye Vekili 
memurdur. 29. XI . 1955 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 

Başvekil Yardımcısı ve 
Millî Müdafaa V. V. 

F. Köprülü 
. Devlet Vekili ve 

Hariciye V. V. 
F. B. Zorlu 
Devlet Vekili 

F. Ulaş 
Devlet Vekili 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çigekdağ 

Millî Müdafaa Vekili 

Dahüiye Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 

— 4 — 
MALİYE ENCÜMENİNİN 

TADİLİ 

Hasan Hacı Selimoğlu Hüseyin 
Aydın'ın karısı Hanife Aydın 
ve kızı Müveddet Aydm'a vatani j 
hizmet tertibinden maaş bağlan

masına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1934 senesinde 
vatani bir hizmet yapmakta iken 
gaybubeti tahakkuk eden Hasan 
Hacı Selimoğlu 1316 doğumlu 
Hüseyin Aydın'ın, karısı Hanife 
Aydm'a kaydı hayat şartiyle ve 
dul kaldığı müddetçe vatani hiz
met tertibinden 150 lira; 

Kızı Müveddet Aydın'a da 
bekâr ve dul olduğu müddetçe 
vatani hizmet tertibinden 100 
lira aylık maaş tahsis edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 
ikinci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 
üçüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 
Nafıa Vekili 

K. Zeytinoğlu 
Ikt. ve Ticaret Vekili 

8. Yırcalı 
Sıh. ve iç. Muavenet Vekili 

Dr. B. üz 
Gümrük ve Inh. Vekili 

E. Kalafat 
Ziraat Vekili 

N, Ökmen 
Münakalât Vekili 

M. Çavuşoğlu 
Çalışma Vekili 

H. Erkmen 
işletmeler Vekili 

8. Ağaoğlu 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Hasan Hacı Selimoğlu Hüseyin 
Aydın'ın karısı Hânife Aydın 
ve kızı Müveddet Aydm'a vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlan

masına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Vatani bir hiz
met yapmakta iken gaybubeti 
tahakkuk eden Hasan Hacı Se
limoğlu 1316 doğumlu Hüseyin 
Aydın'ın karısı Hanife Aydın'-
a kaydı hayat şartiyle ve dul 
kaldığı müddetçe vatani hizmet 
tertibinden (100) lira; 

Kızı Müeddet Aydm'a da be
kâr olduğu müddetçe vatani hiz
met tertibinden (100) lira maaş 
tahsis edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinden itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya Maliye Ve
kili memurdur. 
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Devre : X 
ÎÇtima: S S. S A Y I S I : 

Mehmetoğlu Yunus Karlıova karısı Zehra Karlıova'ya vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlanmasına dair kanun lâyihası ve 

Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1 /353) 

T. C. 
Başvekâlet m 15. XII. 1955 

Kanunlar ve kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 -197/4064 
T. B. Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Mehmetoğlu Yunus Karlıova karısı Zehra Karlıova'ya vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
masına dair Dahiliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri (Heyetince 
29.XI.1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte ilişik olarak su
nulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Aslan Bulgaristan muhacirlerinden olup İstanbul Eyüp kazası nüfusuna kayıtlı Mehmetoğlu 
Yunus Karlıova, vatani bir hizmetin ifası sırasında 3.II.1943 tarihinde ölmüştür. 

Karısı Zehra Karlıova vâki müracaatında kocasının ölmüş olmasiyle kendisinin dul ve çocuk
larının yetim kaldıklarını, Bursa'da kendilerine verilen ev ve toprağın, ana yurda gelen göçmen
ler için yapılan âdi iskân yardımından ibaret bulunduğunu bildirmiş ve mâruz kaldıkları sefalet 
ve perişanlıktan kurtarılmaları için kendilerine yardım yapılarak geçimlerinin sağlanmasını iste
miştir. Ayrıca bu mevzuda Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Encümeni Reisliğine de müra
caat etmiştir. 

Dilekçe Encümenince yapılan incelemede; Zehra Karlıova ve çocuklarına verilen ev ve toprağın 
iskân yardımı olduğu, halbuki istenen yardımın, Yunus'un ölmesiyle aile reislerinin yardımından 
mahrum kalan karısının ve çocuklarının yapılmasını ayrıca istedikleri bir yardıma taallûk ettiği 
ve Yunus'un ölüm şekli ailesine bu yardımın yapılmasını haklı gösterdiği, hükümetçe kendilerine 
uygun görülecek bir yardımın yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Zehra Karlıova'ya vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasını teminen işbu kanun lâyihası 
hazırlanmıştır. 

4 
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Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 
E-™ No. 1/35? 
Karar No. 27 

30.1.1956 

Yüksek Reisliğe 

Mehmetoğlu Yunus Karlıova karısı Zehra Maliye Encümeni Reisi 
Karlıova'ya vatani hizmet tertibinden maaş Amasya 
bağlanmasına dair. kanun lâyihası, ilgili vekâ- H. Koray 
let mümessillerinin iştirakiyle encümenimizde Bolu 
tetkik ve müzakere olundu. 8. Baysal 

Yapılan müzakere sonunda, Hükümetin es
babı mucibesi yerinde görüldüğünden lâyiha ay- Çoruh 
nen ve mevcudun ittifakiyle kabul edildi. Y. Gümüşel 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi Seyhan ^ 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. M. Akçalı 

Mazbata Muharriri 
Afyon Karahisar 

O. Talu 
Çankırı 

A. Emrem 
imzada bulunamadı 

Giresun 
A. îzmen 

Sivas 
K. Oskay 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. i/353 

Karar No. 6 
Yüksek Reisliğe 

23 . XI . 1956 

Mehmetoğlu Yunus Karlıova karısı Zehra 
Karlıova'ya vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanmasına dair Dahiliye Vekâletince hazırlanan 
ve Yüksek Meclise arzı İcra Vekilleri Heyetince 
kararlaştırılıp Başvekâletin 15 . XII . 1955 ta
rihli 71-197/4064 sayılı tezkeresiyle gönderilen 
kanun lâyihası Maliye Encümeni mazbatasiyle 
birlikte encümenimize havale edilmiş olmakla 
alâkalı vekâlet mümessilleri hazır oldukları hal
de tetkik ve müzakere edildi. 

Lâyiha, esbabı mucibesinde de izah edildiği 
üzere vatani bir hizmetin ifası sırasında ölen 
Mehmetoğlu Yunus Karlıova'nın geride bıraktı
ğı kimsesiz ve muhtacı muavenet eşi Zehra Kar
lıova'ya vatani hizmet tertibinden maaş tahsisini 
istihdaf etmektedir. 

Encümenimizde cereyan eden müzakere
lerden ve hükümet mümessillerinden alınan mü
temmim izahattan sonra lâyihanın şevkini mu

cip sebepjer yerinde görülerek maddelerin mü
zakeresine geçilmiş ve birinci madde metninde 
bulunan maaş miktarı bu lâyiha ile birlikte mü
zakere ve kabul edilmiş olan vatani hizmet ter
tibinden maş tahsisine mütaallik diğer lâyihalar
da kabul edilen miktar ile tahdidi ve bu maaşı 
kaydıhayat ile dul kaldığı müddetçe alabilmesi 
hususunda madde metnine hüküm ilâvesi ve mü-
taakıp maddeler de selden değiştirilmek suretiy
le kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis V. 
izmir 

A. Aker 
Afyon K. 
M. Â. Ülgen 

Bursa 
H. Köymen 

Mazbata M. 
Zonguldak 
8. Ataman 

Antalya 
K. Akmantar 

Çankırı 
T. Uygur 

Kâtip 
Tokad 

Ö. Sunar 
Aydın 

Z. Uray 
Çoruh 

Y. Gümüğel 
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Çorum 
Y. Gürsel 
Gümüşane 
Z. Başağa . 
Kırklareli 
Ş. Bakay 
Konya 

R. Birand 

Diyarbakır 
H. Turgut 
Gümüşane 

H. Tokdemir 
Kocaeli 
C. Tüzün 
Muğla 

A. Srıoğlu 

Erzurum 
Ş. Erker 

izmir 
B. Bilgin 

Konya 
M. Bağrıaçık 

Muş 
Ş. Ağaoğlu 

Muş Niğde Ordu 
Ş. Çağlayan A. N. Kadıoğlu B. Aksoy 

Ordu Rize Seyhan 
8. İşbakan î. Akçal Dr. 8. Ban 

Seyhan Siird 
A. Topaloğlu B. Erden 

Trabzon Yozgad 
8. F. Kalaycıoğlu T. Alpay 

( a Sayı» : 1) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Mehmetoğlu Yunus Karlıova karısı Zehra Kar
lıova'ya vatani hizmet tertibinden maaş bağlan

masına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Vatani bir hizmetin ifası sıra
sında ölen Mehmetoğlu Yunus Karlıova'nın ka
rısı Zehra Karlıova'ya vatani hizmet tertibinden 
yüz elli lira aylık maaş tahsis edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

29 . XI . 1955 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Hariciye V. V. 
F. R. Zorlu 
Devlet Vekili 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

tkt. ve Ticaret Vekili 
S. Yırcalı 

Güm. ve înh. Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

İşletmeler Vekili 
S. Ağaoğlu 

Devlet Vekili 
Başvekil Yardımcısı ve 
MiUî Müdafaa V. V. 

F. Köprülü 
Devlet Vekili 

F. Ulaş 

Adliye Vekili 
O. §. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 
E. Menderes 

Maliye Vekili 
// . Polatkan 
Nafıa Vekili 

K. Zeytinoğlu 
Sıh. ve İç. Mua. Vekili 

Dr. B. Uz 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 
Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Mehmetoğlu Yunus Karlıova karısı Zehra Kar
lıova'ya vatani hizmet tertibinden maa§ bağlan

masına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Vatani bir hizmetin ifası sıra
sında ölen Mehmetoğlu Yunus Karlıova'nın karısı 
Zehra Karlıova'ya hayatta bulunduğu ve dul 
kaldığı müddetçe vatani hizmet tertibinden (100) 
lira aylık maaş tahsis edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

m*m 
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Devre : X 
içtima: 3 S. S A Y I S I : 

Hüseyinoğlu Harun Atay'm karısı Nafıa Atay ve kızı Fatma 
Atay'a vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasına dair kanun 
lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/352) 

T. a 
Başvekâlet 15 , XII . 1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

8ay% : 71 - 196/4067 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hüseyinoğlu Harun Atay'm karısı Nafıa Atay ve kızı Fatma Atay'a vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlann#sına dair Dahiliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri 
Heyetince 29 XI . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte su
nulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Rize vilâyetinin Fındıklı kazası nü füsuna »kaynh Hüseyinoğlu 18J 5 doğumlu Harun Atay'm 1935 
.senesinde vatani bir hizmet yaptığı sırada gaybubeti tahakkuk etmiştir. 

Fındıklı kazasında oturan ve bu yer nüfusuna kayıtlı bulunan Harun Atay'in karısı Nafıa Atay 
:! . II. . 1954 tarihinde gönderdiği dilekçesinde; vatani bir hizmet yapmak için görevlendirilen koca
sının gaybubeti dolay isiyle kendisinin dul ve çocuklarının yetim kalmış olduklarını ve lıiçbir yerden 
gelirleri bulunmadığını beyan ile mâruz kaldıkları sefalet ve perişanlıktan kurtarılmaları .için kendi
lerine yardım yapılarak geçimlerinin sağlanmasını istemiştir. 

Nafıa Atay kendisinden başka 1932 doğumlu kızı Fatma, 1933 doğumlu oğlu Musa ve 1934 
doğumlu diğer oğlu Hüseyin Atay adlarında üç gocuğu ile birlikte Fındıklı kazasının Çağlayan 
köyünde oturmaktadırlar. Bunlardan Fatma halen bekârdır/Oğulları Musa've Hüseyin fiilî asker
lik hizmetlerini ifa etmektedirler. 

Geçimlerini temin edecek gelirleri bulunmadığı ve fakir bir kimse olduğu anlaşılan mezbure ile 
kızı Fatma Atay'a vatani hizmet tertibinden yüz ellişer lira aylık maaş bağlanmasını teminen bu 
lâyiha hazırlanmıştır. 

5 
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Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 

Esas No. 1/352 
Karar No. 20 

21 .1. 1.956 

Yüksek Reisliğe 

Yüksek Reislikçe encümenimize 'havale bu-
yurulan Hüseyinoğlu Harun Atay'ın karısı Na
fıa Atay ve kızı Fatma Atay'a vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanmasına dair kanun lâ
yihası, Hükümet mümessillerinin iştirakiyle 
tetkik ve müzakere olundu. 

Kanun başlığiyle 2 ne i ve 3 neti maddeleri 
aynen, birinci madde ise Harun Atay'ın karısı 
ile kızının durumları farklı bulunması hasebiy
le, ezcümle kızının çalışma imkânları meveudol-
duğu göz önünde tutularak «150» yerine «100» 
'karısı için de teklif veçhile «150» lira aylık ma
aş bağlanmasına; ileride her hangi bir ihtilâfa 
mahal hrrakmamaik maksadiyie «kızı Fatma 
Atay'a* ibaresinden sonra «hekâr ve dul okluk

ları müdetçe kaydı hayat partiyle» ifadesi ilâve 
olunaraık kahul edildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
hu vurulmak: üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye Encümeni R*>M 

Amasya 
/ / . Korajj 

Bolu 
S. Baysal 
Oiresun 

A. îzmen 
Samsun 

Ş. UJuçay 
İmzada bulunamadı 

Sivas 
K. Oskay 

M. M. 
Afyon K. 

O. Taht 
Çoruh 

Y. Gümüşei 
Mardin 

A. Kalav 
Seyhan 

M. Akçalı 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No: 1/352 

Karar*No: 7 
Yüksek Reisliğe 

23 . XI . 1956 

Hüseyinoğlu Harun Atay'ın karısı Nafıa 
Atay ve kızı Fatma Atay'a vatani hizmet terti
binden maaş bağlanmasına dair Dahiliye Vekâ
letince hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı icra 
Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Başvekâle
tin 15.XII.1955 tarihli ve 71-196/4062 sayılı 
tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası Maliye 
Encümeni mazbatasiyle birlikte encümenimize 
havale edilmiş olmakla alâkalı Vekâlet mümes
silleri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
edildi. 

Lâyiha, esbabı mueibesinde de yazılı olduğu 
üzere Hüseyinoğlu Harun Atay'a verilen vata
ni bir hizmetin ifası neticesi gaybubeti tahak
kuk ettiğinden geride bıraktığı kimsesiz ve hiç
bir yerden gelirleri olmıyan ve muavenete muh

taç bulunan karısı Nafıa Atay ile kızı Fatma 
Atay'a vatani hizmet tertibinden maaş verilme
sini istihdaf etmektedir. 

Lâyiha üzerinde encümenimizde cereyan 
eden müzakerelerden ve hükümet mümessillerin
den alman mütemmim izahattan sonra lâyihanın 
şevkini mucip sebepler yerinde görülerek Mali
ye Encümeninin tesbit ve kabul etmiş olduğu me
tin üzerinde maddelerin müzakeresine geçilmiş 
ve bu lâyiha ile birlikte müzakere edilerek encii-
nıenimizce mümasili lâyihalarda tesbit ve kabul 
edilmiş olan miktar ve prensipler göz önünde 
bulundurularak tahsis olunacak maaş miktarı 
yüz lira olarak tesbit ve diğer lâyihalarda gö
rüldüğü üzere mütveffanm kız evlâtlarından 
bekâr bulunanlara vatani hizmet tertibinden ma-
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aş tahsisi teklif olunduğuna göre halen evli bu
lunup da maaş tahsisi teklif olunmıyan evli kız
larından bilâhara dul kalaeaklar ile - müsavatı 
temin bakımından ve vatani hizmet tertibinden 
tahsis olunan maaşların şahsi olduğuna, ve hak
larında 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununun hükümlerinin de tatbiki
ne imkân olmadığına göre birinci maddenin ikin
ci fjkrasmdan dul kelimesi tayyelilmek suretiy
le birinci madde kabul edilmiştir. 

îkinci ve üçüncü maddeleri şeklen değiştiril
mek suretiyle hazırlanan kanun lâyihası Umumi 
Heyetin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Re
isliğe sunulur. 

Reis V. Mazbata M. Kâtip 
izmir Zonguldak Tokad 

A. Aker 8. Ataman Ö. 8 imar 

Afyon K. Antalya Aydın 
M. Â. Ülgen K. Akmanlar Z. Uray 

Bursa 
H. Köymen 

Çorum 
Y. Gürsel 

Gümüşane 
Z. Başağa 

Kırklareli 
Ş. Bakay 
Konya 

R. Birand 
Muş 

§. Çağlayan 
Ordu 

8. İşbakan 

Çankırı 
T. Uygur 

Diyarbakır 
//. Turgut 

Gümüşane 
H. Tokdemir 

Kocaeli 
(\ Tüzün 
Muğla 

A. Srıoğiu 
Niğde 

.t. JV. Kadıoğlu 
Rize 

/. Akçal 

Çoruh 
¥. Gümü§el 

Erzurum 
Ş. Erker 

izmir 
B. Bilgin 

Konya 
M. Bağrıaçık 

Muş 
8. Ağaoğlu 

Ordu 
R. Aksoy 

Seyhan 
Dr. 8. Barı. 

Seyhan Siird 
.1. Topaloğlu , B. Erden 

Trabzon Yozgad 
S. F. Kalaya oğlu T. Alpay 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hüseyinoğlu Harun Atay'm ka
rısı Nafıa Atay ve kızı Fatma 
Atay'a vatani hizmet •tertibin
den maaş bağlanmasına dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1935 .senedin
de vatani bir hizmet yapmakta 
iken gaybubeti tahakkuk eden 
Hüseyinoğlu Harun Atay'in 
karısı Nafıa Atay?a ve kızı Fat
ma Atay'a vatani hizmet terti
binden yüz ellişer lira aylık ma-
a$ tahsis edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun nes
ri tarihinde meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini icraya Maliye Vekili 
memurdur. 

29 . X I . 1955 
Başvekil 

A. Menderes 
Devlet Vekili 

Başvekil Yardımcısı ve 
Millî Müdafaa V. V. 

F. Köprülü 
Devlet Vekili ve 
Hariciye V. V. 

F. E, Zorlu 
Devlet Vekili 

F. üla§ 
Devlet Vekili 

MALİYE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Hüseyinoğlu Harun Atay 'm ka
rısı Nafıa Atay ve kızı Fatma 
Atayla vatani hizmet tertibin

den maaş bağlanmasına dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1935 senesin
de vatani bir hizmet yapmak
ta iken kaybubeti tahakkuk 
eden Hüseyinoğlu Harun. Atay '-
uı karısı Nafıa Atay'a kaydı 
hayat şartiyle ve dul kaldığı 
müddetçe vatani hizmet terti
binden 150 lira: 

Kızı Fatma Atay'a da be
kâr ve dul olduğu müddetçe 
vatani hizmet tertibinden 100 
lira aylık maaş tahsis edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Hükümetin 
ikinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 
üçüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Adliye Vekili 
O. §. Çiçekdağ 

Millî Müdafaa Vekili 

Dahiliye Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 
Nafıa Vekili 

K. Zeytinoğlu 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Hüseyinoğlu Harun Atayfm ka
rısı Nafıa Atay ve kızı Fatma 
A.tay'a vatani hizmet tertibin
den maaş bağlanmasına dair 

kamın lâyihası 

MADDE 1. — Vatani bir 
hizmet yapmakta iken kaybu
beti tahakkuk eden Hüseyin
oğlu Harun Atay'm karısı 
Nafıa Atay'a kaydı hayat şar-
tiyle ve dul kaldığı müddetçe 
vatani hizmet tertibinden 100 
lira; 

Kızı Fatma Atay'a da be
kâr olduğu müddetçe vatani 
hizmet tertibinden 100 lira ay
lık maaş tathsis edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinden itibaren mer'idir. 

MADDE 3. iki kanunun 
hükümlerini icraya Maliye Ve
kili memurdur. 

İkt. ve Ticaret Vekili 
S. Yırcalı 

Sili. ve İç, Muavenet Vekili 
J)r. B. Uz 

Gümrük ve İnh. Vekili 
E. Kalafat 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 
Çalışma Vekili 

H. Erkmen 
İşletmeler Vekili 

S. Ağaoğlu 
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