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İran Hariciye Vekilinin 23 Kasımda Bağ-
dad'da yaptıkları toplantı neticesinde neş
rettikleri müşterek tebliğin üçüncü ve dör
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Başvekil ve Hariciye Vekilinden şifahi su
ali (6/294) 144 
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da ne muamele yapıldığına dair Ziraat, 
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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Eıivau muhacirlerinden Cafer Avşar'a hide-
matı vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkın
daki kanun lâyihası ile, 

Belediye Kanununun 15 nci maddesinin 43 
ncü fıkrasının değiştirilmesine ve 19 ncu mad
desine bir fıkra ve kanuna bir madde eklenme
sine dair olan kanun lâyihası Başvekâletin ta
lebi üzerine geliverildi. 

Sivas mebusları Bahattin örnekol ve Eteni 
Erdinç'in, çarşı ve mahalle bekçileri hakkında
ki kanım teklifi, talebi üzerine geliverildi. 

Trabzon Mebusu İsmail Şener'in, Bütçe En
cümeni âzalığına seçilmesi dolayısiyle Harici
ye Encümeninden istifa ettiğine dair takriri 
okundu. 

Sivil savunma kanunu lâyihasını görüşmek 
üzere Muvakkat Encümen teşkili kabul edil
di. -

Kastamonu Mebusu Ziya Termen'in, Hükü
met programında yer alan hususlardan hangile
rinin tahakkuk ettirildiğine ve «Toplantılar ve 
gösteri yürüyüşleri» hakkındaki Kanun muva
cehesinde partilerin mâruz kaldıkları durum 
üzerinde ne düşünüldüğüne dair Başvekilden; 

Bursa Mebusu İbrahim öktem'in, Türkiye, 
Pakistan ve İrak Başvekilleri ile İran Hariciye 
Vekilinin 2*3 Kasımda Bağdad'da yaptıkları top
lantı neticesinde neşrettikleri müşterek tebliğin 
üçüncü ve dördüncü maddelerine dair Başvekil
den; 

Kırşehir Mebusu Ahmet Bilginin, Süveyş 
Kanalı harekâtı ile Bağdad görüşmelerine, İs
rail ile münasebetlerimizin kesilmesi sebepleri
ne ve Suriye olayları hakkında ne gibi tedbir
ler alındığına dair Başvekil ve Hariciye Veki
linden olan şifahi sualleri, Başvekil ve Hariciye 
Vekili hazır bulunmadıklarından, gelecek İnika
da bırakıldı. 

Diyarbakır Mebusu Mustafa Ekinci'nin, ve
kâletlerin niyabetle idare edilmeleri sebeplerine 
dair Başvekilden şifahi suali, sual sahibi hazır 
bulunmadığından, gelecek İnikada bırakıldı. 

Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, yemeklik ve 

tohumluk lıububatm temini, fiyatlarının tanzim 
ve tesbiti ile ekiliş ve istihsaline dair Ziraat ve 
İktisat ve Ticaret Vekillerinden olan şifahi su
ali, Ziraat Vekilinin talebi üzerine İktisat ve Ti
caret Vekilinin bulunduğu bir İnikada talik olun
du. 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünün 1954 
malî yılı Hesabı Katî Kanunu kabul edildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1956 yılı Hazi
ran - Ağustos ayları hesabı hakkında Meclis He
saplarının tetkiki Encümeni mazbatası okundu. 

Hafik'in, Pirhüseyin köyünden Alioğlu Meh
met Karataş'm ölüm cezasına çarptırılması hak
kındaki Adliye Encümeni mazbatası kabul edil
di. 

Bartııi'm Amasra nahiyesinin Çanakçılar 
köyünden Hüseyinoğlu İsmail Akkaya'nın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkındaki Adliye Encü
meni mazbatası kabul edildi. 

«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ameri
ka Birleşik Devletleri Hükümeti arasında atom 
enerjisinin sivil sahada istimali hususunda iş 
birliğine dair Anlaşma» ve Washington Büyük
elçiliği ile Ameriksf Birleşik Devletleri Harici
ye Vekâleti arasında teati edilen mektupların 
tasdikine dair kanun lâyihasının heyeti umumi-
yesi tâyini esami ile reye vaz'olundu. Reylerin 
tasnifi neticesinde nisap hâsıl olmadığı anlaşıl
dığından kanun lâyihasının tekrar reye arz olu
nacağı. tebliğ olundu. 

Türk - Yunan Trakya hududunun mühim 
kısmını tâyin eden Meriç Nehri mecrasmın ıs
lahı dolayısiyle yeniden tesbiti için Hükümete 
salâhiyet verilmesine dair Kanun kabul edildi. 

14 . XII . 1956 Cuma guııü saat 15 te top
lanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili 
Tokad Mebusu 

ihsan Bac 

Kâtip 
Bolu Mebusu 
ihsan GiÛcz 

Kâtip 
Van Mebusu 

MıısUh Görentaş 

Sualler 

1. 
Şifahi sual 

Amasya Melbusu Kemal Eren'in, kü
çük sulama işleri için 1955 ve 1956 yılları büt
çelerine konulan tahsisat ile kaç yerde ne ka-

141 



dar iş yapıldığına ve 1957 yılı bütçesine konu
lan tahsisat miktarına dair olan şifahi sual tak
riri Ziraat Vekâletine gönderilmiştir. (6/304) 

Tahrirî sualler 
1. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, tütün 

ekicilerinden kesilen % 2 -. % 5 nispetindeki 
hisselere dair olan tahrirî sual takriri Gümrü'k 
ve İnhisarlar ve İktisat ve Ticaret Vekâletlerine 
gönderilmiştir (7/266) 

2. ,— Konya Mebusu Hidayet Aydmer'in, 
memleketimizin et, ormancılık ve hayvancılık 
mevzuuna dair olan tahrirî sual takriri Mîllî 
Müdafaa, îlktisat ve Ticaret, Ziraat Vekâletle

rine gönderilmiştir (7/267) 
3. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun, 

Malatya'nın bâzı kaza ve köylerindeki tütün 
ekimine dair tahrirî sual takriri Gümrük ve 
InlMsarlar Vekâletine gönderilmiştir (7/268) 

4. — Diyarbakır Mebusu Ragıp Karaosman-
oğlu'nun, Hürriyet Partisi Akhisar Kazası ida
re Kuruluna ait yazı makinesinin zabıta tara
fından alınması sebebine ve aynı gün Cumhuri
yet Müddeiumumiliğine celbedilen parti men
subu bâzı şahıslar hakkında yapılan muameleye 
dair tahrirî sual takriri Adlîye Vekâletine 
gönderilmiştir (7/269) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

TAyihal&r 
1. — Dahiliye memurları hakkındaki 1700 

sayılı Kanunun 5354 sayılı Kanunla muaddel 
ikinci maddesiyle 8 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun lâyihası (1/596) (Dahi* 
liye ve Bütçe Encümenlerine) 

2. — 4273 sayılı Subaylar heyetine mahsus 
terfi Kanununun 6743 sayılı Kanunla muaddel 
11 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve 
(d) bentlerinin değiştirilmesine dair kanun 
lâyihası (1/597) (Millî Müdafaa Encümenine) 

3. — İnhisarlar Umum Müdürlüğünün Teş
kilât ve vazifeleri hakkındaki 4Ö36 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
olan 4896 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velin tadili hakkında kanun lâyihası (1/598) 
(Gümrük ve İnhisarlar ve Bütçe, Encümen
lerine) 

Teklif 
4. — Elâzığ Mebusu Salâhattin Toker'in, 

sürüncemede kalan dâvaların tasfiyesi hakkın
da kanun teklifi (2/396 (Adliye Encümenine) 

Mazbatalar 
5. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 

ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı cetvellerin Nafıa Vekâleti kısmına bâ
zı kadroların eklenmesi hakkında kanun lâ
yihası ve Nafıa ve Bütçe Encümenleri mazba
taları (1/520) (Ruznameye) 

6. — Ankara Üniversitesinin 1954 bütçe 
yılı hesabı katîsine ait mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat 
Reisliği tezkeresi ile Ankara Üniversitesinin 
1954 malî yılı Hesabı Katî .kanunu lâyihası 
ve Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası 
(3/394,1/517) (Ruznameye) 
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BÎRINCÎ CELSE 
Açılma saati: 15,10 

RElS — Beisvekili îhsan Baç 
KATİPLER : ihsan Gülez (Bolu), Ömer Mart (Kayseri) 

3. — YOKLAMA 

REİS — Ekseriyetin tesbiti için yoklama ya
pacağız, efendim. 

(Erzincan mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı.) 
REİS — Ekseriyetimiz var, Celseyi açıyo

rum, efendim. 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMÜMlYEYE MARUZATI 

1. — İktisat ve Ticaret Vekili Abdullah Aker'-
in, ödünç para verme i§leri hakkındaki 2279 sa
yılı Kanunda tadilât yapılmasına veJ 5441 sayılı 
Kanunun kaldırılmasına dair kanun lâyihas-mı 
görüşmek üzere Muvakkat Encümen teşkili hak
kında takriri (1/498, 4/256). 

REÎS — Muvakkat Encümen teşkili hakkın
da bir teklif var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
(ödünç Para Verme İşleri hakkındaki 2279 

sayılı Kanunda tadilât yapılmasına ve 5841 sayılı 
Kanunun kaldırılmasına dair) olan kanun lâyi
hası Yüksek Meclise sunulmuş bulunmaktadır. 

Bu lâyihanın ehemmiyet ve müstaceliyetine 
binaen; havale edilmiş olduğu Ticaret, Adliye, 
Maliye ve Bütçe encümenlerinden seçilecek dör
der azadan mürekkep muvakkat bir encümende 
görüşülmesi hususunu arz ve teklif ederim. 

İktisat ve" Ticaret Vekili 
Abdullah Aker 

REİS — ödünç Para Verme Kanununu kal
dıran Kanunun Muvakkat Encümende müzakere
si teklif edilmektedir. Ticaret, Adliye, Maliye, 
ve Bütçe encümenlerinden alınacak dörder aza
dan müteşekkil bir Muvakkat Encümen kurul
ması hususunu yüksek reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Ankara Mebusu Âliye Temuçin'in, ko
runmaya muhtaç çocuklar hakkındaki 5387 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine da

ir kanun teklifini görüşmek üzere Muvakkat En
cümen teşkili hakkında Maarif Encümeni Reis
liği tezkeresi (2/195,3/455). 

Yüksek Reisliğe 
(Ankara Mebusu Aliye Temuçin'in, Korun

maya muhtaç çocuklar hakkındaki 5387 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 4a-
ir kanun teklifi) havale edilmiş bulunduğu en
cümenlerden Dahiliye Encümenince görüşülmüş 
ise de daha dört encümende görüşülmesi icabet-
mektedir. Bu kanun teklifinin bir an evvel ne-
ticelendirilmesi için geri kalan Maarif, Adliye, 
Sıhhat ve içtimai Muamenet ve Bütçe encümen
lerinden seçilecek üçer azadan müteşekkil bir 
Muvakkat Encümen tarafından görüşülmesi en
cümenimizin 12. XII . 1956 tarih ve 8 nci inika
dında kararlaştırılmıştır. 

Mezkûr encümenin kurulmasının Umumi He
yetin yüksek tasviplerine sunulmasını saygıla
rımla arz ederim. 

Maarif Encümeni Reisi Y. 
M. M. 
Sivas 

Bahattin örnekol 

REÎS — Korunmaya muhtaç çocuklar hak
kındaki 3387 sayılı Kanunun tadiline mütaallik 
kanun teklifi Dahiliye Encümeninde görüşül
müştür. Maarif, Sıhhat ve içtimai Muavenet ve 
Bütçe encümenlerinden alınacak dörder kişilik 
bir muvakkat encümende görüşülmesi Maarif 
Encümenince teklif edilmektedir. 
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İ : 16 14.12.1956 d : İ 
Muvakkat Encümenin teşkil edilmesini ve bu 

kanunun o encümende görüşülmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

5. - İKİNOt DEFA BEYE KONULAN MADDELER 

1. — «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
Atom enerjisinin sivil sahada istimali hususun
da i§ birliğine dair Anlaşma» ve Vaşington Bü
yükelçiliği ile Amerika Birleşik Devletleri Hari
ciye Vekâleti arasında teati edilen mektupların 

tasdikine dair kanun lâyihası (1/458) 
REİS —- Geçen inikatta yüksek açık oyları

nıza arzedilmiş fakat nisobolmamıştı. Bu defa 
tekrar acık oylarınıza arz ediyorum. 
* Efendim, rey toplanırken gündemin diğer 

maddelerine devam ediyoruz. 

6, - SUALLER VE CEVAPLAR 

1. — Kastamonu Mebusu Ziya Termen'in, 
Hükümet programında s yer alan hususlardan 
hangilerinin tahakkuk ettirildiğine ve «Toplan
tılar ve gösteri yürüyüşleri» hakkındaki Ka
nun muvacehesinde partilerin mâruz kaldıkları 
durum üzerinde ne düşünüldüğüne dair Başve
kilden şifahi suali (6/275). 

REİS — Ziya Termen buradalar mı? (Bura
da sesleri) 

Başvekil burada bulunmadıkları için gelecek 
inikada bırakıyoruz. 

A — ŞİFAHİ SUALLER VE CEVAPLARI 

4. — Diyarbakır Mebusu Mustafa Ekinci'nın, 
Vekâletlerin niyabefle idare edilmeleri sebepleri
ne dair Başvekilden şifahi suali (6/296) 

RElS •— Mustafa Ekinci buradalar rai? (Yok 
sosleri) 

Sual sahibi iki defa bulunmadığı için sual 
düşmüştür. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Efendim, Baş
vekil burada yoktur. 

REİS — ikinci defa kendisi burada bulun
madığı için suali düşmüştür. 

2, — Bursa Mebusu İbrahim öktem'in, Tür
kiye, Pakistan ve Irak Başvekilleri ile İran Ha
riciye Vekilinin 23 Kasımda Bağdad'da yaptık
ları toplantı neticesinde neşrettikleri müşterek 
tebliğin üçüncü ve dördüncü maddelerine dair 
Başvekilden şifahi suali (6/293) 

RElS — İbrahim öktem buradalar mı? (Bu
rada sesleri) 

Başvekil burada bulunmadıkları için gelecek. 
İnikada bırakıyoruz. 

3. — Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin'in, Sü
veyş Kanalı harekâtı ile Bağdad görüşmelerine, 
İsrail Üe münasebetlerimizin kesilmesi sebeple
rine ve Suriye olayları' hakkında ne gibi ted
birler alındığına dair Başvekil ve Hariciye Ve
kilinden şifahi suali (6/294). 

RElS — Ahmet Bilgin buradal ar mı? (Bu
rada sesleri) 

Başvekil ve Hariciye Vekili burada buhıııma-
(Jlkları için gelecek inikada bırakıyoruz. 

5. — Kars Mebusu 31ehmet Hazer'in, yemek
lik ve tohumluk hububatın temini, fiyatlarının 
tanzim ve tesbiti ile ekûiş ve istihsaline dair su
aline Ziraat Vekili Esat Budakoğlu ile İktisat ve 
Ticaret Vekili Abdullah Aker'in şifahi cevaplan 
(6/297) 

RElS — Mehmet Hazer buradalar mı? (Bu
rada sesleri) 

Ekonomi ve Ticaret Vekili de buradalardır. 
Suali okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Ordu ve halk ihtiyacına sarf olunan yemek

lik ve tohumluk hububatın temin, fiyatlarının 
tanzim ve tesbiti ile bunların ekiliş ve istihsa
linde hükümetçe alman tedbirlerin tesirleri de 
göz önünde bulundurularak aşağıdaki hususla
rın sayın Ziraat ve iktisat ve Ticaret Vekilleri 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerini rica ederim. 

Kars Mebusu 
Mehmet Hazer 
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1. Bu seneki hububat rekoltesinde geçen 

yıllara nazaran bir azalma olup olmadığının, 
varsa sebeplerinin, 

2. Yurdun muhtelif bölgelerinde tohumluk 
ve yemeklik hububatın temininde sıkıntı çekil
diği, fiyatların da devamlı surette yükselmek
te olduğu doğru mudur 

3. İstihsalin artırılması, ihtiyaçların gide
rilmesi, fiyatların tanzimi hakkında ne gibi ted
birler alındığının, bu meyanda Ankara ve İs
tanbul gibi şehirlerde ekmek fiyatlarına yapı
lan son zammın sebepleriyle neticelerinin açık
lanmasını rica ederim. 

REİS — Ziraat Vekili. 
ZİRAAT VEKİLİ ESAT BUDAKOĞLU (Ba

lıkesir) — Kars Mebusu Mehmet Hazer arka
daşımın sualleri içinde Vekâletime aidolanları-
nın cevaplarını arz ediyorum : 

1952, 1953 ve 1955 rekoltesine nazaran bu 
yıl hububat rekoltesi noksandır. Bunun başlıca 
sebebi; geçen sene kış şartlarının uzun gitmesi 
ve bu sebeple hububatta intaşm bir ay gecik
mesi, Nisan ve Mayıs aylarında gerektiği ka
dar yağmur yağmamasıdır. Bunun dışında, bâzı 
bölgelere mahsus kalmak üzere, rüzgâr erozi-
yonları, süne ve kısmen kımılm yaptığı tahri
batı da bir sebebolarak ekliyebiliriz. 

Bu yıl tohumluk bakımından ofis ambarların-, 
da bol miktarda vasıfla buğday bulunmaması do-
layısiyle bâzı bölgelerin taiebettikleri miktarları 
is'af etmek de mümkün olamamıştır. İstihsalin 
artırılması yolunda esasen devam etmekte oldu
ğumuz çalışmalara devam etmekteyiz. Başında 
tohumun selöklendirilmesi ve bilhassa köylünün 
bunu vaktinde tohumunun toprağa atmasını te
min gibi gayretleri gelmektedir. Bilhassa dekar 
itibariyle randıman artırılması bakımından gübre 
kullanılması ve süne haşarelerinden korunması ba
kımından mücadeleye devam etmektedir. Maru
zatım bundan ibarettir. 

REİS — İktisat ve Ticaret Vekili Abdullah 
Aker. 

İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ ABDUL
LAH AKER (İzmir) — Kars Mebusu Sayın 
Mehmet Hazer arkadaşımın bakanlığıma ait sual
lerine cevaplarımı arz ediyorum: 

1. Sayın arkadaşımın birinci suali doğrudan 
doğruya Ziraat Vekâletini ilgilendirdiğinden ce-
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vabraı Sayın Ziraat Vekili arkadaşım Heyeti 
Aliyenize arz etmiştir. 
* 2. İstihsal vaziyetinin fiyatlara tesiri kaçı
nılmaz biı* vakıadır. Bununla beraber memleke
tin güzlük tohumluğunun büyük bir kısmı Dev
let Üretme çiftliklerinin istihsalinden ve bun
dan artan 30 000 tonluk kısmının da Toprak 
Mahsulleri Ofisinden karşılanması suretiyle pi
yasadaki sıkıntının tahfifi hususunda tedbir alın
mıştır. Yemeklik mevzuunda Toprak Mahsulleri 
Ofisi istokundan satışlar yapmak suretiyle mem
leketteki ihtiyaçtan mühim bir kısmının karşı
lanmasına çalışılmaktadır. Bu itibarla fiyatlarda 
bir miktar ilerleme müşahede edilmiş olmakla 
beraber alınan tedbirlerle daha fazla bir yük
selişe mâni olunduğu da bir vakıadır. 

3. Bu sualin içinde istihsalin artırılması key
fiyeti Ziraat Vekâletini ilgilendirmektedir. 

İhtiyaçların giderilmesini gelince: Bu husus 
büyük bir alâka ile takibedilmekte olup rekolte-
azlığı nispetinde Toprak Mahsulleri Ofisinin 
alımları azalmış bulunmaktadır. Buna karşılık 
stokları takviye için de buğday ve mısır itha
line tevessül olunmuştur. Ve ilk parti buğdayları 
getirecek gemiler de önümüzdeki günlerde ithal 
edilen yerlerden tahrik edilmiş bulunmaktadır. 
Bu suretle hububat üzerinde bir sıkıntı da bahis 
mevzuu olmıyacaktır. 

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ithal edil
mekte bulunan buğdayların tanzim satışları de
vam ettiği müddetçe fiyatların müstakar bir va
ziyete inkilâbedeceği ve hattâ bâzı çevrelerde 
bir gerileme kaydedeceği mütalâa edilmektedir. 

Ankara - İstanbul ve İzmir'de yapılan ekmek
lik hububat satışlarında uygulanan fiyatların 
memleketin diğer çevrelerinde tatbik edilen 
30,80 kuruşluk fiyat seviyesine yükseltilmesi; bu 
üç şehir için bir hususiyet arz etmiyecek şekilde 
mütalâa edilmesinden ve binnetkse Toprak 
Mahsulleri Ofisinin ve dolayisiyle Hazine malî 
.yükünün azaltılmasında fayda Bağlıyacağı mü
lâhaza edilmiştir. 

Bu üç şehirde yeni fiyat tatbikatı mezkûr şe
hirlerde bir gramaj ayarlanmasını intacetmiştir. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem arv 
kadaşlar, Sayın bakanların verdikleri izahatı 
dikkatle dinledim. Kendilerine teşekkürle söze 
başlıyacağım. 

Mevzuun ehemmiyeti, bilhassa son günlerde 
buğday temininde çekilen sıkmtı hepimizce ma* 
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lûm bulunmaktadır. Muhterem arkadaşlar, buğ
day rekoltesinin, diğer hububat rekoltesinin bu 
sene az olduğu bir vakıadır. Bu azlığın sebep
lerini yalnız tabiî şartlarla, iklim şartlariyle 
izah etmek mümkün değildir. Nitekim bundan 
evvel bütçeleri meclise takdim eden Hükümet, 
istihsalin günden güne arttığını, dünyada dör
düncü derecede istihsal yapan bir devlet oldu
ğumuzu ve bunda Hükümetin aldığı tedbirle
rin tesiri olduğunu ifade etmiş idi. Mesele bu 
bakımdan mütalâa edildiği takdirde rekolte az
lığını tabiî hâdiselerle izah etmek mümkün ol
maz. Tabiat şartlarının ziraatte mühim rol oy- . 
nadığım kabul etmek lâzımdır. Fakat bunun 
yanında ekilisin zamanında yapılmaması istih
salin zamanında olmaması, yedek parça teminin
de çekilen sıkıntı, akar yakıtta çekilen sıkıntı
nın da mühim bir rol oynadığını yine aynı şe
kilde kabul etmek icabeder. -Mevcut'sıkıntıla
rın-giderilmesi için Hükümetin aldığı ifade olu
nan tedbirler de maalesef geç kalınmıştır. 12 
nci ayın ortasına geldik; ihtiyaç görülüp, itha
line teşebbüs edilen buğday maalesef şimdiye 
kadar ithal olunamamıştır. Malûm bulunduğu 
üzere, geçen sene yağış azlığı ve kışın uzun sür
mesi dolayısiyle Haziran ve Temmuz ayların
daki mahsul vaziyetinden anlaşılacak bir keyfi
yet idi. Ofis mubayaaları ve istatistikleri gös
teriyor ki, her sene mubayaalarım âzamisi Ağus
tos ayı içinde yapılmaktadır. Ağustos ayı için
de bu seneki mubayaaların durumu karşısında 
Hükümetin derhal tedbir alması lâzımgelirdi. 
Sonra Sayın Ticaret Vekili, tanzim satışlarına 
devam ediyoruz ve devam ettiğimiz müddetçe-
de fiyatlar ilerlemiyecektir duracaktır, buyur
dular. Fakat bendeniz arkadaşlarımla birlikte 
Ticaret Vekâletine çektiğimiz bir tele aldırı
mız cevapta; tanzim satışlarının yapılması Ti
caret Vekâletinin ve Ofisin mevzuatından ve 
vazifesinden madudolmadığmı ifade etmiş, tan
zim satışının yapılamadığını bize. bildirmişti. Bu 
tahrirat halen yanımdadır. Burada vekâlet ay
nen şöyle diyor : «Tanzim satışı yapılmasına 
mevzuat bakımından imkân elvermemektedir», 
diyor. Halbuki vekil bey tanzim satışı yaptık
larını söylüyorlar. Bu tenakuze işaret etmekle 
iktifa ederim. 

Arkadaşlar, tanzim satışı da maalesef lüzum
lu olan yerlerde ve zamanında yapıknamışt'r. 
Bugün memleketin muhtelif, yerlerinde buğday 
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fiyatları, alman kararlara rağmen, yükselmek
tedir. Tohumluk buğday 70 kuruşa kadar çık
mıştır. Yemeklik buğdayın 55 - 60 kuruş oldu
ğu yerler çoktur. Ankara, İstanbul'daki ekmek
lerin diğer şehirlere uydurulması maksadiyle 
alman karar psikolojik menfi bir tesir yarat
mıştır. Belki Hazineye tahmil edeceği külfetle
ri nazara alarak Hükümetin böyle bir tedbir al
ması lâzımdır. Fakat bu sene bu gramaj ayar
lanması denilen fiyat • artırılmasına gidilmemek 
lâzımgelirdi. 

Sonra arkadaşlar; tohumlukların tevzii, 
taksimi de maalesef ihtiyaçlara cevap verecek, 
şikâyetleri önliyecek tarzda yapılmamaktadır. 
Tohumluklar umumiyetle az miktarda ve çok 
kere müsavat esasına göre tevzi edilmekte
dir. İhtiyaçlar herkesin vaziyeti nazarı iti
bara alınmadan yapılmakta, bu şekildeki tev
ziat gayriiktisadi olmakta ve şikayetleri de 
artırmaktadır. 100 Kg tohumluk almak için 
kasabaya gidilmekte birgün gitme, birgün 
gelme ve birgün de orada muamele yaptırma 
gibi üç günlük bir zaman kaybına sebebol-
makta ve buna karşılık arz ettiğim gibi 100 
Kg tohumluk ahlamaktadır. Burada ihtiyaç 
nispetlerine göre tevziatı yapmak lâzımdır. 

Arkadaşlar; bu sene güzlük ekim istenilen 
miktarda yapılamamıştır. İlkbaharda yapıla
cak ekimler için tohumluk ihtiyaca yetecek 
miktarda değildir. Hükümetin bir an evvel bu
ralara tohum yetiştirmesi lâzımdır. Hükümet 
buralara tohum yetiştirilmediği takdirde to
hum fiyatları yükselecek ve ilkbahar ekimi 
azalacaktır. Hükümet bunun tedbirlerini vak
tinde almamıştır. Geçen sene bizim bir kaza
mıza 517 ton buğday tahsis edilmişti. Belediye 
rayicine göre o yere buğdayın sevkı kilo ba
şına 11 kuruş idi. Fakat vaktiyle tedbir alın
madığı için buğdayın kilosu 59, 60 kuruşa nak-
ledilebilmiştir. Aynı parayı Hükümet ödemiş
tir. Vaktinde tedbir alınsaydı hem fiyatlar 
yükselmez hem do vatandaş tazyik elilmiş ol
mazdı Hububatın bir an evvel ihtiyaç sahiple
rine iletilmesi esas olmalıdır. İlkbaharda bu ya
pılsa bile fiyatların yükselişi durmıyacaktır, 
Hiç olmazsa vatandaş gözünün önünde bir mik
tar buğdayı şimdiden görmelidir. Fiyatlar an
cak bu sayede durdurulabilir. Başka türlü dur
masına imkân yoktur. 

Mâruzâtım şimdilik biı kadardır. 
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REİS — İktisat ve Ticaret Vekili. 
İKTİSAT VB TÎCARET VEKÎLÎ ABDUL

LAH AKER (İzmir) — Sayın arkadaşım zama
nında tedbir alınmamış olmasından dolayı bki 
kabahatli görmektedir. Hal böyle değildir. Za
manında tedbirler alınmış ve Amerika ile bir 
mukavele akdedilmiştir. Bunun ieabatı olarak 
da vapur yola çıkarılmış bulunmaktadır. Kaldı 
ki, diğer bir memleketten de (hububat ithal et
mek üzereyiz. Hububat elimize pek yakında 
gelmiş olacaktır. 

Hububatın gelmiş olması şunu ifade eder : 
Çok tahmin ediyoruz ki, ellerinde hububat bu
lunduğu halde ofisten verilmekte olan hububa
tı almakta olan vatandaşlarımız vardır. İleride 
bir darlık olur endişesiyle psikolojik bir hâdi
senin tesiri altında bir hücum olmuştur. Biz, 
filhal her yere zamanında, ihtiyaç maddesi olan 
hububatı göndermekteyiz. Bu vaziyet 'karşısın
da, evinde bu maddeleri saklamakta olanlar, 
bunları peyderpey meydana çıkardıklar! için fi
yatlarda değişiklik husule gelmektedir. Buna 
rağmen, eğer fiyatlar yükselmişse İktisat ve 
Ticaret Vekâleti tecübirini almış ve bu nevi mu
bayaaların yasak olduğunu bir koordinasyon 
karariyle bildirmiştir. Bu karara rağmen suç iş
lemekte devam edenler varsa bunlar hakkında 
da gereken takibat yapılacağı tabiîdir. 

REİS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, bugün içinde bulunduğumuz sıkıntı, 
bu tedbirlerin daha evvel alınmasını icabettirir-
di. Geçen seneki acı tecrübeler meydandadır. 
Geçen sene de âcil ihtiyaçlar karşısında kalın
mış, buna mukabil ithal edilen buğdaylar yıl 
sonunda gelmiştir. Ondan sonra da koordinas
yon heyetlerinin aldıkları kararlardan bahsedi
liyor. Bir tarafta kararnameler vardır, diğer 
tarafta 70 kuruşa buğday satışı vardır. Bu gi
bi satışlar bir iki yerde olmuş vakalar da değildir. 
Kararname varsa Hükümet bunu icra etsin, ıs
lah etsin. Fakat her halde ihtiyaçları gidermek 
için tedbirler alsın. 

Arkadaşlar, demin arz ettim, şayet elimizde 
buğday olsaydı, bugünkü anormal yükselişler 
olmıyacaktı. Üç, dört ay sonra gelecek buğday
lar bugünkü sıkıntının tedbiri olamaz ve fiyat
ları hattâ bugünkü seviyeye indirmek mümkün 
olamaz. Bu itibarla tedbirlerin vaktinde alın
madığı kanatinde olduğumu tekrar arz ederim, 
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REİS — Sual cevaplandırılmıştır. 
Açık oyunuza arz edilen kanuna rey vermi-

yenvarmı? 

6. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun, 
Millî Korunma Kanununun tadüine ait tatbikata 
dair sualine İktisat ve Ticaret Vekili Abdullah 
Aker'in şifahi cevabı (6/270) 

REİS — Nuri Ocakcıoğlu, buradalar mı? (Bu
rada, sesleri) 

İktisat ve Ticaret Vekili de buradalar, suali 
okuyoruz. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
1. Millî Korunma Kanununun tadüinin tat

bikinde âni tesiri görülmekle beraber piyasada 
hâsıl olan durgunluklarla, eşyadaki darlıkların 
izalesi için ne gibi tedbirler alınmıştır? 

2. İhtikârdan kaç şahıs yakalanmıştır? O ih
tikârda âzami asgari meblâğ miktarı nedir? Ne 
kadarı mahkûm olmuştur? En az ve en yüksek 
mahkûmiyet miktarı nedir? 

3. Seçim bölgemde ve bâzı yerlerde yaptığım 
takibatta buğday, yağ ve saire zaruri mevada be
lediyece narh konunca piyasada bulunmamaya 
başlamıştır. Bu darlığa ne çare bulunmuştur?. 

Sayın Adliye ve İktisat ve Ticaret Vekilinin 
sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet buyu-
rulmasmı saygı ile rica ederim. 

Malatya 
N. Ocakcıoğlu 

REİS — Buyurun, İktisat ve Ticaret Vekili... 
İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ ABDUL

LAH AKAR (İzmir) — Malatya Mebusu Nuri 
Ocakcıoğlu arkadaşımın Millî Korunma Kanunu
nun tatbikatına taallûk eden 9 . X . 1956 tarihli 
sözlü sorusuna cevabımı arz ediyorum : 

1. Arkadaşım, muaddel Millî Korunma Ka
nununun tatbikatının tesiri görülmekle beraber, 
piyasadaki durgunluğun ve eşya darlığının iza
lesi için ne gibi tedbirler alındığını sormaktadır. 

Filhakika Millî Korunma Kanununun son ta
dili ile, kâr hadleri ve satış şekilleri üzerinde mü
essir hükümler ve müeyyideler tesis edilmiş ye 
tatbikatta müesseriyeti hissedilmiş bulunmakta
dır. Ancak bu tesirlerin devamlı olabilmesi için 
bunun yanıbaşmda iktisadi müeyyidelerin de yer 
alması iktiza etmektedir. Bu suretle Millî Korun
ma Kanununun takviyesi icabetmektedir. Ve he-
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inen ifade edeyim ki, piyasanın mal ile beslenme
si lâzımdır. 

iktisat ve Ticaret Vekâleti, bir taraftan elde
ki imkânlardan ve bilhassa 1. C. A. yardımların
dan faydalanmak suretiyle ithalât tahsisleri yap
makta; diğer taraftan yerli imalâtı, teşvik edici 
maliyet unsurları ve kâr hadleriyle harekete ge
tirmek suretiyle piyasada mal arzını temine ça
lışmış bulunmaktadır. 

2. Tatbikat ve mahkûmiyet durumlarına mü-
taallik suale arzı cevabedecek durumda değilim. 
Ancak şu kadarını arz edebilirim ki; 

Muamele görenlerini arz edeyim: 
İstanbul'da kontrol adedi 1 051; C. müdde

iumumiliğine verilen 135. 
Ankara'da kontrol adedi 767; C. müddeiu

mumiliğine verilen 52. 
İzmir'de; rakam elimizde yok. Çünkü çarşı 

tatbikatı yapılmaktadır ve her gün yapılmakta
dır. Bunlardan Cumhuriyet müddeiumumiliği
ne verilen 62 dir. 

Adana'da kontrol adedi 276 dır. 1<> ü Cum
huriyet müddeiumumiliğine verilmiştir. 

Bunların kaçta kaçının mahkûm olduğunu 
arz etmeye imkân yoktur. Bizim vazifemiz ad
liyeye tevdi etmekten ibarettir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Bu suale Adliye Vekili 26.Xl.1956 

tarihinde eevap vermişti. 
Nuri Ocakcıoğlu, buyurun. 
NURİ OCAKCIOĞLU (Malatya) — Muhte

rem arkadaşlar, bu sorumu verirken sorunun 
esasının ve mevzuunun zorluğunu bilerek ver
dim. Ticaret Vekili zaten tenkidlerini cevapla
rı ile birlikte yaptı. Millî Korunma Kanunu ha-
kikatta zaruridir ama, tatbiki kolay değildir. 
Tefkikatımı yaparken tek taraflı ve bir bölgeye 
bağlı kalarak yapmadım. Muhtelif yerlerde ve 
çok taraflı yaptım. İlk defa, kanunun neşredil-
diği zamanlarda ticaret tamamen durmuş ve du
rumdan hem vatandaş hem de, tüccar şikâyetçi 
olmuştur. Fakat dürüst hareket eden kimseler 
bu kanunun meriyete konmasından memnun ol
dular. Nitekim kâr haddi değişikliğinden son
ra yaptığım tetkikat neticesinde memnun olmı-
ya.n kimseleri memnun olmuş şekilde gördüm 
ve dürüst hareket edenlerden de kanunun tat-
bika konmasından memnuniyet gösterenler de, 
kararla bâzı değişiklik yapıldıktan sonra gev
şeklik verildi, diye şikâyet ediyorlardı. 
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Yağ, peynir gibi yiyecek maddelerin fiyatla

rı tesbit edildiği zaman bunlar piyasada darlık 
doğuruyor ve tesbit edilen fiyat hakiki olmak
tan uzak oluyor. Halk arasında tekrar darlık 
hâsıl oluyor ve o fiyata bulunmuyor. Gizlice da
ha yüksek fiyata satılıyor. 

İki gün evvel toptancılık, perakendecilik 
mevzuunda bir kararname neşredildi. Gazete
lerde okudum. Bâzı kazalarda toptancı olmadı
ğı için köydeki satıcılar mal almıyorlar. Tica
retten kalmış bir vaziyette idiler. Çıkarılan ka
rarnamenin de bu ihtiyacı karşılayacağını pek 
tahmin etmiyorum. Şimdi İktisat ve Ticaret Ve
kilinin dediği gibi, bâzı yokluklar, piyasada 
mal bulunmamasından ileri gelmektedir. Kalay 
bulunmuyor, cam, gözlük camı, çerçeve ve mü
rekkep, kahve, birçok ihtiyaç maddeleri bulun
muyor. Ayakkabı çürük. Kahve içilmiyebilir. 
Fakat kalay öyle değildir. Çünkü kabı kalayla
mak zarureti vardır. Bunları temin etmek lâ
zımdır. En ziyade tatbikattaki zorluklar, hangi 
parti olursa olsun, halkın sevmediği kimseyi se
viliyor zannedilerek onların sözüne itibar veril
mesinden ileri geliyor. Bunların üzerinde de has
sasiyetle durulması lâzımdır. 

Amerika Reisicumhurunun konuşmasından 
alman kısmı okuyocağım: İnsan ve millet sıfa-
tile .ruhlarımızı en çok bağlıyan kanunlar hangi 
kanunlardır? Camilerde, kiliselerde ve sinogog-
larda ilân edilen ilâhi kanunlar demiştir ki: Biz
de de asıl mesele fazileti temin etmek, ahlâk 
esaslarını memlekette kurmak lâzımdır. Birbi
rimizle uğraşmaktansa Başvekilin başında top
laması dinlemesi lâzımdır. (Bravo sesleri) Bu 
dertlere bir çare bulmamız lâzımdır. 

Yine Eisenhower bir yazısında: Dürüstlüğü 
kaybedersek mücadelemizde zafer kazanmak 
ümidini de kaybederiz. Bu noktada taviz ver
meye asla razı değiliz, diyor. 

Doğruları bulmalı. Bu kanun müzakere edi
lirken köylerdeki küçük bakkalların Millî Ko
runma Kanununun tatbiki dışında kalması ileri 
sürüldü. Bugün bu düşünce yerindedir, cezası 
üç ay hapisle başlamaktadır, bu da çoktur. Ad
liye Vekilinden «en çok ceza görenle en az ceza 
gören» i sormaktan maksadım şu idi : Kanunun 
tatbikatından fevkalâde bir fayda temin edildi 
mi, edilmedi mi? En çok ceza görenlerin raka
mı verilmediğine göre, nihayet bugüne kadar 
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şurada, burada, ufak tefek 100 kuruşluk malı 
110 kuruşa satanların ceza gördükleri anlaşıl
maktadır. Eğer büyük bir ihtikâr mevzuu yaka
lansa ve ağır ceza verilmiş bulunsaydı en yük
sek ceza göreni ifade etmek mümkün olurdu. 

C. müddeiumumileri, ancak, kendilerine mu
vazzaf memurlar tarafından gönderilen işlerle 
iktifa etmektedirler. Fakat asıl C. müddeiumu
milerin bu işle alâkadar olmasının tesiri büyük 
olur. Çünkü bu işlerde asıl vazifeli C. müddei
umumileridir, Şüpheli buldukları yerlerde, Ce
za Muhakemeleri Kanununa göre icabeden tet-
kikatı yapabilirler. Bilhassa bu noktadan da, 
bu mevzu üzerinde Adliye Vekilinin hassasiyet
le durmasını çok rica edeceğim. 

Mevzu çok zor dedim. Ben 5,5 sene bulun
duğum saha dâhilinde gece gündüz uğraştığım 
halde, en küçük mahkûmiyetten fazla ileri gi
dilmedi. İş bu noktadan çok zordur. Dürüst me
murlar bulmalı, Kadroyu genişletmekle, birta
kım umum müdürler getirmekle işin içinden çı
kılamaz. Bu işi şimdiye kadar takibeden İktisat 
Vekilleri lüzumu kadar çalıştılar. Çalıştılar ama, 
büyük bir ihtikâr meydana çıkarılmadı. Bu ka
nunda, 4237 sayılı Kanundaki suçluların muha
kemesi de Millî Korunma mahkemelerinde ya
pılacaktır. Bilhassa bu mevzu üzerinde hiç du
rulmadı. 5 bin lirası beş senede 5 milyon lira 
olan veyahut 10 senede 50 milyon lira olan ada
mın bu parayı nereden kazandığını araştırmak 
lâzımdır. Herkeste akıl, fikir, iz'an vardır. Pa
ra bu kadar kolay kazanılmaz. Ben bu sözlerim
le herkesin servetine el konulsun demiyorum. 
Yalnız kanunun tatbikini istiyorum. Tanıdığım 
birisine bu adam bu kadar parayı nasıl kazan
dı dedim. Memurlarla teşriki mesai etti dedi. 

4237 sayılı Kanun, fevkalâde hallerde haksız 
mal iktisabedenlere tatbik edilecek hükümleri 
ihtiva etmektedir. Elbette haksız mal iktisab-
edenlerin şeriklerinin de Türk Ceza Kanununun 
64 ve 65 nci maddelerine göre cezalandırılması 
icabeder. 4237 sayılı Kanun 15 sene evvel meri
yete girdiği halde şimdiye kadar bu kanunun 
hiçbir tatbikatı yapılmamış ve hiç kimse yaka-
lanmamıştır. 

Hepimiz biliriz ki, bazan bin lira maaş alan 
memur ancak geçinebilir; bazan da öyte me
murlar vardır ki, ayda 200 lira aldıkları haki o 
bir servet sahibi olmuşlardır. Bunu hepimiz bi
liyoruz, fakat hiçbirimiz harekete geçmiyorum. 
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Ben de siz de öyle... Çünkü rey meselesi seçim 
kaygısı var. Eğer ki, bir devre için seçildik diye 
seçim kaygısından uzak olarak bu ve her mese
leyi lâyıkı ile ele alırsak çok yerinde olur. Doğ
ru çalışanı millet seçer. Rahatsız ettim özür di
lerim; mâruzâtım bundan ibarettir. 

BEİS — Sual cevaplandırılmıştır, efendim. 

7. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun 
motorlu vasıta lâstiği tevzii i§inin halli hususun
da ne gibi çareler düşünüldüğüne dair sualine 
İktisat Vekili Abdullah Aker'in şifahi cevabı 
(6/272) 

REİS — Suali okutuyorum. 

2 . XI . 1956 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Seçim mmtakamda ve diğer yerlerde motorlu. 
vasıtalara lâstik ve malzeme bulunmadığından 
birçok kamyonlar sefere çıkamıyor, traktörler iş 
göremiyor. Bu cihetle beraber lâstik tevzii de 
esaslı şekilde yapılmadığı, aylarca lastik beklen
diği ileri sürülmektedir. 

Mezkûr hususların halli için ne gibi çareler 
düşünüldüğünün Sayın İktisat ve Ticaret Vekili 
tarafından şifahi olarak cevaplandırılmasına de
lâlet buyurulmasmı saygı ile rica ederim. 

Malatya 
Nuri Ocakcıoğlu 

İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ ABDUL
LAH AKER (İzmir) — Malatya Mebusu muh
terem arkadaşım Nuri Ocakcıoğlu'nun motor
lu kara nakil vasıtalarına lâstik tevziatı hak
kındaki sözlü sorusuna cevabımı arz ediyorum: 

Arkadaşım seçim bölgesindeki müşahedeleri
ne istinaden lâstik ve malzemesizlik yüzünden 
bâzı kamyon ve traktörlerin_çalışmadığına işa
ret etmekte ve bu hususta ne gibi çareler dü
şünüldüğünü sormaktadırlar. ' 

Lâstik ve malzeme tedariki için imkânlar 
kullanılmış olmakla beraber artan vasıta mikta
rı ve 1954 - 1955 yılında bu sahaya tahsis edi
len döviz miktarı bir bakımdan arzu edilen şe
kilde ihtiyacın karşılanması da mümkün olama
mıştır. Ancak 1956 senesi içinde bilhassa lâs
tik ithalâtına daha geniş tahsisler yapılmak su
retiyle ihtiyaca cevap vermek üzere tedbirler 
alınmıştır. 

1956 senesi başından bugüne kadar 169 484 
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aded lâstik tevzi edilmiştir ve yeni gelen 20 000 
adedinin tevzi edilmek üzere bulunduğunu ^ifa
de edebüiriz. Bu suretle 190 000 aded lâstik 
fiilen temin ve tevzi edilmiş olacaktır. İçinde 
bulunduğumuz ayın sonuna kadar da bu mik
tar 200 000 rakamını geçmiş bulunacaktır. Bu 
miktar ihtiyacın üçte ikisini karşıladığımızı ifa
de eder. 

Diğer malzeme ve parça tevzie tâbi bulun
mamaktadır. Bunların tedarikinde de 15 510 000 
liralık î. C. A. dan da 4 477 000 $ normal tah
sisle, 1956 senesi içinde ithalâta imkân veril
miştir. 

Tevziat şekline gelince, daha evvelce vilâyet-
lerdeki vasıtaların markaları ve lâstik ebadı bi
linmediğinden adeden tevziat yapılmakta idi. 
Halen yapılmış ankete göre lâstik tevziatı vilâ
yetlere ihtiyaca ve ebada göre yapılmaktadır. 
Traktör lâstiklerinin tevziatı Ziraat Vekâletin
ce yapılmaktadır. Vilâyetlerin lâstik ihtiyaçları 
ölçülerle tesbit edilmiş bulunmaktadır. Bundan 
böyle de ölçüler üzerinden tevziat yapılacaktır. 
Maruzatım bundan ibarettir. 

REİS — Nuri Ocakcıoğlu. * 
NURİ OCAKCIOüLU (Malatya) — Muhte

rem arkadaşlar, kısaca arz edeceğim, Savın ve
killerin verdikleri cevaba arzı teşekkür ederim. 
Bendeniz bir nokta üzerinde duracağım. Vekil
lerin^ valilerin otomobili olması lâzımdır. Bir ve
kil otobüs durağında bekliyemez, müstacel iş
leri vardır, öyle vasıtalar var ki, yalnız bir 
adamı alıp gidiyor. Başka otomobile hacet kal
madan bu otomobil o civarda bulunan zatı da 
alabilir. Bu suretle de otomobil saltanatına •!& 
nihayet verilmiş olur. Böylece otomobillerde bir 

'kısıntı yapılmış ve bir tasarruf sağlanmış olur. 
Kamyonlar, traktörler işlemiyor, tevzi işleri 
dürüst ellerde olmalı, zaruri ihtiyaçları, yedek 
parçaları temin etmeli. Mâruzâtım bundan iba
rettir. 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır, 

8. — Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nım, 
vatandaşların muhalif parti mebuslariyle tema
sım meni için zabıtaya emir verilip verilmediği
ne dair sualine İktisat ve Ticaret Vekili Abdul
lah Aker'in şifahi cevabı (6/276) 

REÎS — Bu suale evvelce Dahiliye Vekili 
cevap vermişti. 

Suali tekrar okutuyorum.. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri ve Ticaret 

Vekili tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sına delâletinizi rica ederim. 

Trabzon 
Emrullah Nutku 

1. Vatandaşların nahiye merkezine gelen 
milletvekilleri ile teması ve derdini söylemek is
temesi halinde zabıtanın müdahalesiyle bu is
teğinden menedilmesi hakkında kanuni mevzu
atımız var mıdır ve böyle bir kanuni emr* veril
miş midir? 

2. Vatandaşların muhalif parti milletve
killeriyle temasını menetmek için mânevi bir 
baskı olarak ortağı olduğu kooperatiften ihrac-
edilmesi Ticaret Vekâletince tecviz edilir mi? 

3. Bu maksatla vatandaşlara baskın ya
pan zabıta memurları ile kooperatif idarecileri 
hakkında cezai takibat yapılmakta mıdır? 

REİS — İktisat ve Ticaret Vekili. 
İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ ABDUL

LAH AKER (İzmir) — Sayın arkadaşımın bu 
suali her halde bana müteveccih olmamak iktiza 
eder. Ama kendilerine istedikleri cevabı arz 
ediyorum. 

Kooperatifler meselesinde İktisat ve Ticaret 
Vekâletinin bir tesiri olmıyacağı aşikârdır. 
Çünkü kooperatiflerin kuruluşu, idare heyetle
rinin teşkili, kooperatiften âza çıkarılması ve 
sair hususat doğrudan doğruya onların umumi 
heyetlerine aittir. İktisat ve Ticaret Vekâletine 
bu gibi muamelelerin gelmesi usulden değildir. 
Vekâlet olarak bize böyle bir şey ne intikal et
miştir, ne de malûmatımız vardır. Bu sualin 
her halde, demin de arz ettiğim gibi, bizim Ve
kâletimize müteveccih olmaması lâzımgelirdi. 
Zira, İktisat ve Ticaret Vekâleti filan koopera
tifte bulunan her hangi bir ortağı falan yerden 
çıkarın diye müessir olamaz. Kooperatiflerin 
işleyiş tarzı hepinizin malûmudur. Başka türlü 
nasıl düşünüldüğünü sual sahibi burada lütfen 
açıklarlarsa memnun olurum. 

REİS — Emrullah Nutku. 
EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlar; sualimin birinci maddesi, esa
sen İktisat ve Ticaret Vekilini alâkadar etmez. 
Bunu evvelce Dahiliye Vekili cevaplandırmıştı. 

Sualimin ikinci ve üçüncü kısmında koope
ratifler mevzuunu ele almıştım, o da şudur : 
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Karadeniz balkının bilhassa Fındık Tarım 

Satış Kooperatifi idarecileri hakkındaki müte
addit şikâyetler elime gelmeye başlamıştır. Bu 
hususta birçok mektuplar yedimde mevcuttur. 

Şikâyetçiler kendilerinin particilik yüzünden 
çıkarılmış olduklarını bugüne kadar ispat ede-
miyorlardı. Ama son zamanlarda müşahhas de
lillerin zuhur eylemesi bu suali buraya getirme
me sebeboldu. 

Hürriyet Partisi ekibinin Karadeniz'i gez
mesi sırasında Yomra'da bir vatandaş, Hürri
yet Partisinin bulunduğu kahveye gitmiş ve 
orada kendisi teşhis edildikten sonra, jandar
malar tarafından alınmış ve mütaakıben de 
kendisi1; «sen harice fındık satıyorsun» bahane
siyle kooperatiften ihracedilmiş ve 3 750 lira 
olan. sermayesi yakılmıştır. 

PEBTEV ARAT (îzmir) — Sebebini kendin 
söylüyorsun. 

ÎBRAHÎM ÖKTEM (Bursa) — Harice sat
mış olduğu iddiasiyle. 

EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Arka
daşlar; burada bu işin vekâlet tarafından mü
dafaası hususuna gelince: bir defa kooperatif
lerin vekâletlerle alâkasının derecesi bence ma
lûmdur. Ama Fındık Tarım Satış Kooperatifi
nin vekâlet tarafından yüksek derecede mura-. 
kabe edildiği, himaye edildiği ve ^müzaharet 
gördüğü de malûmdur. Ticaret Vekâleti Fındık 
Tarım Satış Kooperatiflerinin her türlü muame
lâtına müdahale etmektedir. Satışlarına dahi 
vekâlet müdahale etmektedir. Şu faalde Ticaret 
Vekilinin, «Bizim kooperatiflerle alâkamrz yok
tur» diye verdiği cevap bizi hiçbir suretle tat
min etmedi. Ancak ben hiçbir zaman vekâletin, 
böyle muhalif partilileri partiden çıkarın gibi 
emirler verdiğini de zannetmem; böyle bîr şey 
yapılmamıştır. Ancak bu kooperatiflerde bulu
nan Demokrat Partili partizanlar bu gibi hâ
diselere sebebolmakta ve bunlar da murakabe 
edilmemekte, bunlara vekâlet tarafından göz 
yumulmaktadır. Bizim demek istediğimiz bun
dan ibarettir. Vekâletin bu işleri tervicetmiye-
ceği yolundaki cevabı bizi az çok memnun et
miştir. 

PERTEV ARAT (îzmir).-- Vekâlete şikâ
yet edilmiş mi? 

REÎS — İktisat ve-Ticaret Vekili. 
ÎKTÎSAT VE TİCARET VEKlLÎ ABDUL

LAH AKER (îzmir) — Sayın arkaclaşmı, 
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galiba ben ifade edemedim. iktisat ve Ticâret Ve
kâletinin kooperatiflerle alâkası tabiîdir. Yalnız, 
bir azanın çıkarılması, kayıt ve kabulü gibi işlerle 
meşgul değildir. Zatialinizin «yakînen alâkalı
dır» diye buyurduğunuz kısım birliktir. Birlik
lerle kooperatifleri karıştırmamak lâzımgelir, bir
lik başka, kooperatif başkadır. Kaldı ki, birlik 
olması da bunun üzerinde müessir değildir. Bir 
âza kendi kooperatifinden çıkarılmışsa aynı ürü
nün satışını yapamaz, ticaretiyle iştigal edemez; 
etmişse 8 nci madde hükmüne göre ortaklıktan 
çıkarılır ve parası da iade edilmez. Çıkarılan 
kimse de kanuni yollarla kooperatifin şahsiyeti 
hükmiyesine karşı takibe girişebilir. Netice itiba
riyle, iktisat ve Ticaret Vekâletinin bu gibi me
şelerle alâkası olmadığını arkadaşıma bir kere 
daha hatırlatmak isterim (Soldan, bıravo sesleri). 

REÎS — Sual cevaplandırılmıştır, efendim. 

9. — Trabzon Mebusu Emrullah. Nutku'nun 
kira rejiminin düzenlenmesi ve Millî Korunma 
içine alınması hususlarında ne düşünüldüğüne 
dair sualine İktisat ve Ticaret Vekili Abdullah, 
Aker'in şifahi cevabı (6/277) 

REİS — Bu suale. 26 . XI .. 1956 tarihinde 
Dahiliye Vekili cevap vermişti, bugün de iktisat 
ve Ticaret Vekili cevap verecektir. Suali okutu
yoruz efendim. 

13 . XI . 1956 
T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Aşağıdaki sorularımın Ticaret ve Dahiliye 
vekilleri tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masına delâletinizi rica ederim. 

Trabzon 
Emrullah Nutku 

1. ihtikâr yapmak suretiyle memleketin ik
tisadi düzenini bozmaya mühim miktarda âmil 
olanlar hakkında şiddetli ceza hükümlerini ihtiva 
eden Millî Korunma Kanununa muvazi olarak 
kira rejiminin düzenlenmesi için Hükümetin dü- . 
şüncesi nedir? 

2. 6570 sayılı Kira Kanununun tatbikatında 
görülen aksaklıklara ve ağır cezai müeyyidelere 
rağmen kira ihtikârı yapanların takibi hakkında 
bir kontrol ve murakabe cihazı tesisi düşünül
mekte midir! 

3. Evvelce Millî Korunma Kânunu çerçeve
si içinde ve bu kanunun 30 ncu maddesi olarak 
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nizamlanan kira rejiminin Millî Korunma içine 
alınıp almmıyacağı ve bu hususta Hükümetin 
noktai nazarı nedir? 

REİS — İktisat ve Ticaret Vekili. 
İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ ABDUL

LAH AKER (İzmir) — Trabzon Mebusu Sayın 
Emrullah Nutku arkadaşımın kira rejimi hak
kındaki 13 . XI . 1956 tarihli sözlü sorusuna ce
vap arz ediyorum: 

Arkadaşım ihtikâra karşı şiddetli ceza hü
kümlerini ihtiva eden Millî. Korunma Kanununa 
muvazi olarak kira rejiminin düzenlenmesi hak
kında Hükümetin ne düşündüğünü sormaktadır. 

Kira mevzuu evvelce Millî Korunma Ka
nununun 30 ncu maddesiyle tanzim edilmiş iken, 
mezkûr kanunun mahiyeti icabı fevkalâde za
manlara münhasır olduğu ve Kira Kanununun 
daha devamlı bir rejime tâbi tutulması uygun 
olacağı mülâhazasiyle müstakil bir kanunun 
Yüksek Meclisçe kabul buyurulmuş olduğu 
malûmdur. Mezkûr kanun lüzumlu ceza müey
yidelerini ihtiva etmekte ve bugün için kira 
işlerinin tekrar Millî Korunma Kanunu gibi 
mahiyeti itibariyle fevkalâde hallere münhasır 
ve binaenaleyh geçici mahiyette olan bir re
jime tâbi tutulması için sebep görülmemekte
dir. 

Ancak Kira Kanununun müessir şekilde tat
biki ve icabediyörsa müeyyidelerin aynı kanun 
çerçevesi dâhilinde teşdidi üzerinde durulabi
lir. 

Kanunun tatbikatı için büsbütün ayrı bir 
murakabe cihazı tesisine mahal görülmemekte, 
tarafların karşılıklı menfaatleriyle alâkalı olan 
kira mevzuunun intilâf ve şikâyet halinde adlî 
mercilerce takibi mümkün bulunmaktadır. 

REİS — Emrullah Nutku. 
EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlar, bu mevzu sayın vekilin cevap
landırdığı kadar basit bir mevzu olmaktan çık-

. iniştir. Kira meselesi senelerden beri bu memle
ketin, bu miletin ıstırap mevzuudur. 

Geçen senelerde Yüksek Meclisiniz bir ka
nun tedvin etmek için bâzı arkadaşların yaptı
ğı teklifler üzerine harekete geldi ve Meclisin 
bir kanun çıkarmak istemesi karşısına Hükümet 
serbest rejimi muhafaza ve müdafaa etti. Şim
di asıl dâva buradan başlıyor. Hükümet kira 
rejiminin serbest olmasına taraftar olduğuna 
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göre... (Soldan «böyle şey yok» sesleri) Var 
efendim var, bir tarafta serbest kira rejimi var, 
bir yanda da ahvali fevkalade sebebiyle Millî 
Korunma Kanunu tatbik edilmekte. Bir yan
dan beş on kuruş fazlasına sattı diye vatan
daşları ağır mahkûmiyetlere çarptırırız fakat 
diğer taraftan her ay yüzlerce lira fazla kira 
alana bir şey yapmayız. 

MUHİTTİN ÖZKEFELİ (Samsun) — Ha
ber verdin de takip mi edilmedi? 

EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Arka
daşlar kira ve mesken dâvası bir zaruret ve 
ihtiyacın davasıdır. Halk sokakta kalmamak için 
daima mal sahibinin arzularına boyun eğmekte
dir. Hâlâ birçok gayrimenkullerden, birçok mal 
sahipleri/hava paraları almaktadır. Kanun yap
tınız, 1953. senesindeki kontratlardaki kiralan 
dondurdunuz. Ona rağmen kiracılar, belediye 
meclislerinin emsal kira diye yaptıkları takdirler 
dairesinde fazla kiralar ödemektedir. Bâzı mal 
sahipleri kanunun müeyyidelerinden korkmadan 
çok fahiş kiralar alıyorlar ve bunlara vatandaş 
olarak kiracılar boyun eğmekte devanı etmekte
dir. 

Elimde, Türkiye Kiracılar Cemiyetinin, İzmir 
Kiracılar Cemiyetinin ve bu meyanda birçok ki
racıların koca dosya olmuş mektupları vardır. 
(Soldan, «mahkemeye ver» sesleri), (Soldan, 
«bize gelmedi» sesleri) Arkadaşlar, demek ki, si
ze göndermiye lüzum görmüyorlar, bize gönderi
yorlar. (Sağdan alkışlar). 

Şimdi ben size bir şey söyliyeyim. Sizi üznıi-
yeyim arkadaşlar : Kira meselesi ve kira mevzuu 
sayın mebuslar için bir itham vesilesi yapılıyor. 
Herkes, «mebuslar mal sahibi oldular, kiracıla
rı düşünmüyorlar» diyor. (Gürültüler) Rica ede
rim, mevzuu sükûnetle dinliydim. Kira mevzuu, 
Millî Korunma Kanunu fevkalâde ahval sebe
biyle tedvin edilirken, 30 ncu maddeyi teşkil 
ediyordu. Zaten böyle olması da lâzım idi. Çün
kü arkadaşlar, kira maliyet unsuru ile sıkı sıkı
ya alâkalı bir mevzudur. Millî Korunma Kanu
nu ile kâr hadlerini iahdidediyorsunuz, kirayı 
tahdidetıniyorsuımz. Bu nasü olur, arkadaşlar? 
Maliyet unsurunu tesbit etmedikten sonra bir 
vatandaşa, fahiş fiyatla mal sattı diye ceza ver
menin hakkaniyetle bir alâkası olduğunu ben an
lamıyorum. («Bu doğru» sesleri). 

MUHİTTİN ÖZKEFELİ (Samsun) — Bu 
söylediklerinin bu mevzu ile ne alâkası var? 
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REİS — Rica ederim, müsaade buyurun, efen

dim. Hatibe müdahale etmeyin. (Soldan, gürül
tüler). 

EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Arka
daşlar; Kira Kanununu tedvin ettiğiniz vakitten, 
kanunun çıktığından bugüne kadar bir tek ev 
sahibinin ihtikâr suçundan mahkemeye dahi git
tiğini duymadım. Binaenaleyh kanun müeyyide
leri mevcudolmakla beraber, takipsiz ve mura-
kabesizdir. Çünkü kanun bir murakabe cihazı 
getirmemiştir. Belediye meclisleri kirayı takdir 
etsin, demiştir. Güzel.. Üst tarafını da müddei
umumiler yapsın, dedik. Düğününüz.. Ben ken
di evimden misal vereceğim. 

Arkadaşlar; ben bir defa ev sahibiyim, apart
man sahibiyim Bebek'te.. Kendimi değil, kiracı
yı müdafaa ediyorum. (Soldan, bravo sesleri). 

Arkadaşlar; 1953 senesinin 1 Haziranında 
Serçe sokakta Yıldırım apartmanının 8 numaralı 
dairesine 270 lira ile girdim. Benden evvel İçel 
Mebusu Hüseyin Fırat orada aynı kira ile otu
ruyordu. îyi mi? (Soldan, iyi sesleri, gülüşme
ler). 

Kanun çıktı ve 1953 senesi kiraları ile bizim 
kira donduruldu. Bundan üç ay sonra mal sahi
bi bana bir mektup gönderdi. (Soldan, kaç oda 
oturduğunuz yer? sesleri) Kaç oda olursa olsun. 
Bırak o tarafı. Yazdığı mektup bende. Diyor 
ki; «Biliyorsunuz ahval pek pahalılığa doğnı 
gidiyor, emsali de fazladır, binaenaleyh oturdu
ğunuz katın kirası 310 liradır. Bunu veremediği
niz takdirde çıkmalısınız. Hayretimi muciboldu. 
Ben, kira dâvası müdafii olarak geçiniyorum, 
böyle olduğu halde mal sahibi benden korkmu
yor. Nihayet kendisine bir mektup yazdım, dedim 
ki, sizin kiranız 1953 kontratı ile doldurulmuş
tur. Mektubunda belediyeye takdir ettireceğim 
de demiş. Ben de ne kirayı takdir ettirebilirsin, 
ne de artırabilirsin diye cevap verdim. Yalnız 
aramızda kırgınlık olmasın, Dikmen Yapı Koope
ratifinde bir katım yapılıyor, biterse oraya çıka
cağım, kötü kişi olmıyalım dedim. Aradan bir 
müddet daha geçti, Belediye Takdir Komisyonu 
eve geldi, hayret ettim. Belediye Takdir Komis
yonu azalarına, kirayı takdir edenıiyeceklerini 
söyledim, buranın kirası dondurulmuştur, kira
sı dondurulan gayrimenkullerdendir, dedim. Ba
na dediler ki : Siz bu eve 1 Haziran 1953 te taşın
mışsınız. Kanun 12 Mayıs 1953 teki kirayı arıyor. 
Elinizde 12 Mayıs 1953 tarihine isabet--eden kon-
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tratınız varsa mesele yok. İyi ama 1953 te bu bi
na birkaç ay boş kalmış. 

ZEKÎ ERATAMAN (Tekirdağ) — Burası 
şalisi dâva yeri değildir, isim zikrediyor ve şahsi 
dâva haline getiriyorsunuz. 

REİS — Şahsi meseleleri işe karıştırmayın. 
Bir dakikanız kaldı. 

EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Niha
yet belediye bize kira takdir etti. Yalnız kendile
rine dedim ki, siz bu kirayı takdir edersiniz ama, 
ben de sizin hakkınızda takibat yaparım. Gittiler, 
kirayı 5 lira fazlasiyle 275 lira olarak takdir et
tiler. Bundan cesaret alan malsahibi de hemen 
benim aleyhime harekete geçti, protesto etti ve 
dâva açtı, Dikmende evi var diye. Dikmen'deki 
evler daha kabili iskân olmadığı için dâva red
dedildi. 

REİS — Bir dakikanız kaldı, Beyefendi. 
EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Arka

daşlar, mal sahiplerinin cüretkârlığını, cesareti
ni anlatmak için bu misalleri veriyorum. Ben kî, 
kira mevzuunda o kadar titiz bir adamım ve ki
racıyı himaye etmek istiyen bir mebusum. Mal sa
hibi bunu bana yaparsa, başka kiracılara neler 
yapmaz. O itibarla, bu dâva ele alınacak bir dâ
vadır. Şu kadarını söyliyeyim ki, bu pahalılık 
içinde, Millî Korunma tatbikatı ve teşkilâtı sa
yesinde bu işi ciddiyetle takibetmezseniz hiçbir 
suretle bu işi önliyemezsiniz. Bu kâr hadlerini, 
artışları önliyemezsiniz, ve halkı fuzuli yere hi
lekârlığa ve ahlâksızlığa sevk etmiş oluruz. Çün
kü, hava paralan, ve karaborsacılık işleyip dur
maktadır. 

Bu itibarla ben Sayın Ticaret Vekilinden bu
raya geldikleri zaman, «evet kira rejimi Millî Ko
runma rejimini çok sıkı bir şekilde alâkadar eder, 
bunu da tekrar Millî Korunma müessesesi içine 
alalını ve bir koordinasyon içinde halledelim de
mesini beklerdim. Fakat böyle bir cevap alama
dım, arkadaşlar. 

REİS — Müddetiniz bitmiştir. 
İktisat ve Ticaret Vekili. 
İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ ABDUL

LAH AKER (İzmir) — Arkadaşım, vaktiyle bu 
kanunu teklif edenler arasında bulunuyordu. 
Bunu bir defa hatırlatmak isterim. Şimdi aynı 
kanunun Millî Korunma Kanunu içine alınması
nı istiyor ve tezada düşüyor. Yani evvelce ay
rılmasını, şimdi birleşmesini istiyor. Kendileri 
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komisyona dâhil bulunyordıı. Uzun zaman bu 
komisyonda çalıştı. Bu komisyonda çalışan di
ğer arkadaşlar da burada. Bu hususta kiranın 
takdiri meselesinde maliyet üzerinde, metre ka
re üzerinde ve birçok hususlarda uzun münaka-
lar oldu. Komisyon hiçbirine karar veremedi. 
Kanun buraya geldi, Heyeti Âliyenizce tasvibe-
dildi, tatbikata kondu. Bilmiyorum ama arka
daşım bu kanuna her halde müspet rey vermiş
tir. Bugün kiracılara ait mektuplar hepinizde 
hepimizde var. Fakat ev sahiplerine ait mektup: 
lar da cebinizde az değildir. Onlar içinde de 
mağdur olanlar vardır. (Çok, çok sesleri.) 

Arkadaşım bir taraftan tatbikatın kötü ol
duğundan, tatbikatın noksan olduğundan bah
sederken, şahsan müteessir olduğu bir muamele
yi bir zamana ihmal etmek suretiyle adliyeye 
intikal ettirmekten çekinmiştir. Nasıl bir izah! 
Anlıyamadım. Kendisine mektup yazan ev sa
hibini adliyeye teslim etmek lâzımgelirken ida-
rei maslahat yolunda bir zaman için geciktir
mek istemiştir. Beyanları tamamen tezat halin
de bulunuyor. Arkadaşımın bilhassa bu son kı
sım beyanını, bu mektup hakkında ne yaptığım 
izah etmesini rica ediyorum. 

EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Muhte
rem arkadaşlar, Vekil Bey tezatlara düştü, onu 
size arz edeyim. Evvelâ, benim teklif ettiğim 
kanunun hiçbir zaman bu çıkarılan kanunla bir 
alâkası yoktur. Ben metre kare esası üzerinden 
apayrı bir teklif vermiştim, komisyon ve Mec
lisi âli kabul etmedi. Ama ehveni şer diye öteki 
kanuna rey verdim. Az - çok tadili için de uğ
raştım. Yalnız buraya gelip de kanunundan şi
kâyet etmedim ki. Ben burada kanunun tatbik 
edilmediğinden şikâyet ediyorum. Kanunda al
tı ay ceza müeyyidesi var. Fakat kira rejimi 
sahipsiz kalmıştır. (Soldan, gürültüler.) Arka
daşlar, ben kendi âkib etimi tâyin etmesini bilen 
bir insanım, adliyeye müracaat etmiş bulunu
yorum. (Daha ne, sesleri) Dâvam, kendi dâvam 
değil. Mal sahiplerine boyun eymiş, yalvarır du
rumda birçok kiracılar var, haklarını ihkak ede-
miyen insanlar var, bunların hakkım müdafaa 
etmek mecburiyetindeyim. Arkadaşlar yapma
yınız; tekrar ediyorum, buna mebus kanunu 
diyorlar. (Kimse diyemez, bu ne demek, ses
leri, izah et, sesleri.) 

REÎS — Emrullah Bey, lütfen bu sözünüzü 
izah ediniz. 
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EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Demin 

izah ettim, bu kanun mebusları itham vesilesi 
oluyor. 

MUSTAFA ZEREN (Amasya) — Kanun ev 
sahiplerinin aleyhindedir. 

EKREM ALÎCAN (Kocaeli) — Sen sus, bu 
hususta bağıramazsm. Beyanname verebilir mi
sini 

MUSTAFA ZEREN (Amasya) — Benim al
nım açık, derhal veririm, aleyhimde bildiğin bir 
şey varsa söylemezsen dünyanın en alçak ada
mısın. 

REİS — Sükûneti ihlâl ettiğinizden dolayı 
her ikinize de birer ihtar veriyorum. 

EKREM ALİCAN (Kocaeli) — Hâdiseye se
bebiyet verene ihtar verin. 

REİS — Açık oylarınıza arz edilen kanun 
lâyihasına rey vermiyen arkadaş var mı efen
dim! 

Sual cevaplandırılmıştır. 

10. — Kocaeli Mebusu Ekrem Alican'ın, 19.^5 
yılında kamyon tevziatının vilâyetlerce hangi 
esaslar dâhilinde ve hangi vasıfları haiz ihtiyaç 
sahiplerine yapıldığına dair tahrirî sual takriri
nin bugüne kadar cevaplandırılmaması sebebine 
dair sualim İktisat ve Ticaret Vekili Abdullah 
Aker'in şifahi cevabı (6/281) 

REÎS — Ekrem Alican, burada mı efendim1? 
EKREM ALİCAN (Kocaeli) — Buradayım, 

efendim. 
REİS — İktisat ve Ticaret Vekili de bura

dadır, suali okutuyoruz, efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıki suallerimin İktisat ve Ticaret Ve

kili tarafından sözlü olarak cevaplandırılması
na delâletlerinizi rica ederim. 

Kocaeli 
Ekrem Alican 

1. 2. IV. 1956 tarihinde İktisat ve Tica
ret Vekilinin yazılı olarak cevaplandırması ta-
lebyile Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliği
ne verdiğim, 1955 yılında Sakarya Valiliğince 
ihtiyaç sahiplerine tevzi edilen kamyonlar hak
kındaki sual takririme, aradan geçen 232 gün 
içerisinde vekilin cevap vermemesinin sebebi 
nedir? 

2. Vekil, Meclis Dahilî Nizamnamesinin 
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153 ncü maddesi hükümlerinden haberdar mı
d ı r ! 

3. Vekil suale cevap vermek niyetinde 
midir î 

REÎS — îktisat ve Ticaret Vekili. 
ÎKTÎSAT VE TÎCARET VEKtLÎ -ABDUL

LAH AKER (îzmir) — Ekrem Alican arkaça-
şımm sorduğu suale arzı cevabediyorum. 

Bu, tedkikı icabettiren bir sual olduğu için 
mahallinde' tetkikat yapılmış ve neticeleri he
nüz vekâlete gelmiş bulunmaktadır. Çok kısa 
bir zamanda, birkaç gün için bunun cevabını ya
zılı olarak arz edeceğim, çünkü" kendileri yazı
lı olarak cevap verilmesini istemişlerdir. Bize 
birkaç gün için müsaade buyursunlar, cevabını 
yazılı olarak arz edeceğim, 

REÎS — Ekrem Aliçan. 
EKREM ALlCAN (Kocaeli) — Efendim: 

sualim Abdullah Aker arkadaşımızı alâkadar 
eden bir sual derrildi. Kendilerinin selefleri za
manında verilmişti. Bir noktayı tebarüz ettir
mek için arz edeyim. 

Sualim 2 Nisan 1956 tarihinde verilmişti. 
Aradan 232 gün geçtiği halde cevaplanmamış-
tır. Gecen günkü bir sualim dolayısiyle de arz 
etmiştim, bu sualim dolayısivle de tekrar ede
yim. Dahilî Nizamnamenin 153 ncü maddesini 
burada okumuştum. Cevaplar bu şekilde tetki
kat ve tahkikat dolayısivle gecikecekse, bu mad
de, kendilerine yani Hükümete bir vazife tah
mil evl.em.ekte, «Sualinizin cevabı su sebenîe ge
cikecektir, bu seberj ortadan kalktığı gün <-e-
van verilecektir» diye tahriren bir beyanda bu
lunulmasını şart koşmaktadır. Bu beyan yanıl
mamıştı*. Bendeniz bu hususu tebarüz ettirmek 
için bir kere daha tekrar etmek isterim. 

Vekil Bev birkaç güne kadar cevar» verecekle
rim* ifade bnvurdnlar. Bu vesile ile Hükümetin. 
D.aMlî Nizamnamenin kendilerine tahmil ettiği 

• va^feve itina ve riayet* etmeleri hususunda dik
katlerini çekerim. 

RElS — Sual cevaplandırılmıştır. 

İl. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, Göle'nin 
Lavustan köyünde Abdürrahman isminde lir 
genci öldürenter hakHnda ne muamele yapıldı
ğına dair Ziraat, Adliye, Sıhhat ve İçtimai Mu
avenet Vekillerinden şifahi suali (6/298) 

REÎS — Suali okutuyorum : 
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4 . XII . 1956 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Aşağıdaki hususların Ziraat, Adalet ve Sıh

hat ve İçtimai Muavenet Vekillerince sözlü ola
rak cevaplandırılmasına delâletlerinizi saygı ile 
rica ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

1. Göle'nin Lavustan köyünden Abdürrah
man ismindeki bir genç on gün önce Karınca 
düzünde orman mühendis muavini ve muhafa
za memurları tarafından öldürülmüştür. Daha 
gençlik baharında olan bu genç vatan evlâdı or
man idarecileri tarafından bir atın kuyruğuna 
bağlanmak suretiyle yerlerde kan kustura kus-
tura sürüklendirilmiştir. Zulüm bu şekilde yet
miyormuş gibi, bacaklarına bıçaklar saplanmış 
ve değnekle dövülerek feci bir şekilde öldürül
müştür. 

a) Zavallı gencin bu şe*kilde öldürülmesi 
için suçu neydi? 

b) Müsebbipleri halen Orman Umum Mü
dürlüğünce istihdam edildiklerine ve himaye 
gördüklerine göre Vekâlet hâdiseden haberdar 
değil mi? Yoksa bu hâdiseyi üzerinde durmaya 
değerde bulmamış mıdır? 

2. Suçlular hakkında adlî teşkilâtın yapıl
maması sebebi nedir? Şayet son günlerde mü-
taaddit şikâyetler üzerine başlamışsa hangi saf
hadadır ve tahkikata başlanma tarihi nedir? 

3. Yürekler acısı bir şekilde şehit edilen 
gencin cesedini odun yığınları arasında atılmış 
bulup Hükümet tabibine götüren akrabalarına 
resmî yoldan müracaatlara rağmen muayene ve 
rapor vermeye ve gerekli işlemi yapmaya mec
bur olduğu halde hiçbir şey yapmıyan, sahiple
ri tarafından Göle'den Kars 'a haklarını aramak 
için götürülen cesedin peşinden Kars'a koşan 
şahıs halen Göle'de Hükümet tabibi olarak ça
lışmakta mıdır? Hakkında Vekâletçe açılan 
tahkikat hangi safhadadır, 

REÎS — Adliye Vekili Hüseyhin Avni Gök
türk. 

ADLÎYE VEKÎLÎ HÜSEYÎN **AVNÎ GÖK
TÜRK (Niğde) — Muhterem arkadaşlar; Sırrı 
Atalay'm tevcih ettiği bu sualin Vekâletimi il
gilendiren tarafını cevaplandırmak için mukta-
zi malûmata maalesef henüz sahip değilim. Bu 
hususta gerekli malûmatı almak üzere icabeden 
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yazılan yazmış bulunuyorum. Yakında malû
mat gelince cevap arz etmeme imkân vermeniz-
için on beş günlük bir mehil verilmesini rica 
ediyorum. 

REİS — Ziraat Vekili. 
ZİRAAT VEKÎLÎ ESAT BUDAKOĞLU 

(Manisa) — Cevabı beraberce verelim. 
SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VE

KİLİ NAFİZ KÖREZ (Manisa) — Beraber ve
relim. 

REİS — On beş gün mühlet verilmiştir. 

12. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, Siya
sal Bilgiler Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Tur
han F ey zioğlu'nun vekâlet emrine alınması se
bebine dair Maarif Vekilinden şifahi suali 
(6/299). 

REİS — Tahir Taşer burada imi Burada. 
Maarif Vekili yok. Vekil olmadığı için gelecek 
Birleşime bırakıyoruz. 

13. — Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, Deniz
cilik Bankasının Umumi Murakabe Heyetinin 
iktisadi ve teknik murakabesine tâbi tutulması 
hususunun düşünülüp düşünülmediğine dair su
aline Maliye Vekili Hasan Polatkan'ın şifahi ce
vabı (6/300) 

REİS — Muhlis Ete ve Maliye Vekili bura
dalar. 

Suali okuyoruz, efendim: 

' 5 . XII . 1956 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Aşağıdaki sorumun Maliye Vekili tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet bu-
yurulmasmı saygılarımla rica ederim. 

Ankara 
Muhlis Ete 

# Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı 
Kanununun 23- ncü maddesine göre «Maliye Ba
kanlığı, Bankanın her türlü işlem ve hesapları
nı doğrudan doğruya veya Devlet İktisadi Te
şekkülleri Umumi Murakabe Heyeti marifetiyle 
denetlemek yetkisine sahiptir.» denilmektedir. 

Hükümet Denizcilik Bankasını adı geçen ka
nunun 22 nci maddesinde yazılı murakıplerin 
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tetkikinden maada, 3460 sayılı Kanunla tesis 
edilen Umumi Murakabe Heyetinin iktisadi ve 
teknik murakabesine tâbi tutmak suretiyle Ha
zinenin murakabe hakkından istifade etmeyi dü
şünüyor mu î 

MALÎYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) —- Ankara Mebusu Sayın Muhlis 
Ete'nin sorularına cevap arz ediyorum: 

Yüksek Heyetinizin malûmu olduğu üzere; 
5842 sayılı Kanunla kurulan ve 1 Mart 1952 tari
hinde faaliyete geçen Denizcilik Bankasının 
sermayesinin tamamına yakın bir kısmı Hazine
ye atit bulunmaktadır. 

Banka kanununun 22 nci maddesi gereğin
ce, hissedarlar umumi heyetince seçilen mura-
kıpler, bankanın muamelâtını devamlı olarak 
tetkik ve kontrol etmektedirler. 

Murakıplere tevdi edilen bu vezaifin gereği 
gibi ifa edilip edilmediği de Maliye Vekâletin
ce yakmen takibolunduğu gibi, zaman zaman 
Teftiş Heyeti marifetiyle bankanın işlem ve he
sapları Maliye müfettişlerine de teftiş ettiril
mektedir. Son defa 1955 yılına ait hesaplar 
teftiş ettirilmiştir. 

Ayrıca 5842 sayılı Kanunun 23 ncü madde
sinden faydalanılarak, bankanın, 1957 yılında 
Umumi Murakabe Heyeti marifetiyle murakabe 
ettirilmesi de kararlaştırılmıştır. 

MUHLİS ETE (Ankrara) — Muhterem ar
kadaşlar, Maliye Vekilinin verdiği cevaba teşek
kür ederim. Benim de maksadım, Denizcilik Ban
kası gibi önemli bir teşekkülün bir defa da, ka
nunda yazılı olduğu gibi, Umumi Murakabe He
yetinin tetkik ve murakabesine tâbi tutulmasay-
dı. Bunu yaptıracaklarını vadettikleri için arka
daşıma teşekkür ederim. (Bravo sesleri) 

REİS — «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da atom enerjisinin sivil wsahada istimali hususun
da iş birliğine dair Anlaşma» ve Vaşington Bü
yükelçiliği ile Amerika Birleşik Devletleri Hari
ciye Vekâleti arasında teati edilen mektupların 
tasdikine ait kanun lâyihasına (276) arkadaş rey 
vermiş, (276) reyle lâyiha kabul edilmiştir. 

Bir defa müzakeresi yapılacak maddelere ge
çiyoruz, 

156 — 
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7. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Vize'nin Bulaca mahallesinden Reşitoğ-
lu Hüseyin Tıkız'm ölüm cezasına çarptırılması 
Kakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encü
meni mazbatası (3/388) (1) 

Mazbatayı okuyoruz. 

(Mazbata okundu) 

REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen?.. Yok. 
Söz istiyen olmadığına, göre Vize'nin Bulaca 

mahallesinden Beşitoğlu Hüseyin Tıkız'm ölüm 
cezasına çarptırılması hakkındaki Adliye Encü
meni mazbatasını kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2. — Bolvadin'in Çay bucağının Aşağı ma
hallesinden Velioğlu Himmet Sarıkan'ın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tez-

'keresi ve Adliye Encümeni mazbatası (3/384) (2) 

REÎS — Mazbatayı okuyoruz. 

(Mazbata okundu) 

REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen?.. Yok. 
Söz istiyen olmadığına göre, Bolvadin'in Çay 

bucağının Aşağı mahallesinden Velioğlu Himmet 
Sankan'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında
ki Adliye Encümeni mazbatasını kabul edenler... 
Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

3. — Türkiye Büyük Uf illet Meclisi, Riyaseti 
Cumhur ve Divanı Muhasebat Reisliği 1955 yılı 
hesabı katileri hakkında Meclis Hesaplarının 
Tetkiki Encümeni mazbataları (5/35) (3) 

REÎS —: Mazbata dağıtılmış, bu suretle Yük
sek Meclisin ıttılaına arz edilmiştir. 

Muhasebei Umumiye Kanununun 127 nci mad
desinin sön fıkrası gereğince aidolduğu hesabı ka
tiye ithal edümek üzere de Hükümete gönderil
miştir. 

(1) 28 sayılı matbua zaptın sonundadir. 
(2) 29 sayılı matbua zaptın sonundadir 
(3) 26 sayılı matbua zaptın sonundadir, 

4. ~ Belediyelerden genel bütçeye dâhil da
irelerle katma bütçeli idarelere ve özel idarele
re tâyin edilecek sağlık ve nafıa memurlarının 
aylıklarına dair kanun lâyihası ve Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/323) (1) 

REÎS — Lâyihanın ikinci müzakeresidir. 
Maddeleri okuyoruz. 

Belediyelerden, Muvasenei ümumiyeye dâhil 
dairelerle mülhak bütçeli dairelere ve hususi 
idarelere veya bu idarelerden belediyelere tâyin 
edilecek memurların aylıklarına dair Kanun 

MADDE 1. — Belediyelerden Muvazenei 
Ümumiyeye dâhil dairelerle mülhak bütçeli da
irelere, Yalova Kaplıcaları îşletme idaresine ve 
hususi idarelere veya bu idarelerden belediyele
re naklen tâyin olunanların aylıkları, nakilleri
nin tebliği tarihinden itibaren 1108 sayılı Ma
aş Kanununun (2) nci maddesi hükümleri dai
resinde ödenir. 

REÎS —- Madde hakkında tadil teklifi yok, 
reyinize arz ediyorum : Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

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

REÎS — Madde hakkında tadil teklifi yok, 
reyinize arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

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

REÎS — Madde hakkında tadil teklifi yok, 
reyinize arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın tümünü kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Gündemde müzakere edilecek başka madde 
kalmadığından 17 Aralık 1956 Pazartesi günü 
saat 15 te toplanmak üzere înikadı kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,35 

(1) Birinci müzakeresi 13 ncü İnikat zaptın-
dadır. 
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B — TAHRİRÎ SUAL VE CEVAP 

1. — aÇnakkale Mebusu Safaeddin ' Kara-
nakçı'nın, Ankara ve Bled anlaşmalarına dair 
sualine Hariciye Vekâleti Vekili Etem Mende' 
res'in, tahrirî cevabı (7/220) 

23. VIII. 1956 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Ankara Andlasması ile Bled Andlasması hak

kında sormuş olduğum ilişik kâğıtta yazılı üç 
sualin Hariciye Vekili tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına müsaadelerini saygı ile arz 
ve rica ederim. 

Çanakkale 
Safaeddin Karanakçı 

1. Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Kı-
rallığı ve Yugoslavya Federatif Halk Cumhu
riyeti arasında 28.11.1953 tarihinde Ankara'da 
akdedilmiş olan Dostluk ve îş Birliği Andlasma
sı halen yürürlükte midir? 

a) Bu Andlaşma yürürlükte ise, birnici 
maddesinde zikredilen Hariciye Vekilleri kon
feransı yapılmakta mıdır? Yapılmıyorsa, ne za
mandan beri yapılmamaktadır? Sebepleri ne
lerdir? 

b) Aynı Andlaşmanm üçüncü maddesinde 
zikredilen Erkânı Harbiye toplantıları yapıl
makta mıdır? Yapılmıyorsa ne zamandan beri 
yapılmamaktadır. Sebepleri nelerdir? 

2. 9.VIII.1954 tarihinde Bled'de akdedi
len ve Ankara Andlaşmasım teyit ve hüküm
lerini tevsi eden Bled Andlasması halen yürür
lükte midir? 

a) Bu Andlaşma yürürlükte ise 4 ncü mad
desinde zi'krolunduğu üzere Ankara Andlaşma-
smm birinci maddesinde derpiş olunan Hariciye 
Vekilleri Konferansı yerine kaim olan Daimî 
Konsey halen faal midir? Faal ise muntaza
man toplanmakta mıdır? Değilse sebepleri ne
lerdir? 

b) Daimî Konseyin içtima halinde bulun
madığı zamanlar, Andlaşma hükümlerine göre, 
yerine kaim olması icabeden Ankara Andlaş-* 
ması Daimî Kitabeti mevcut muduır, çalışmak
ta mıdır? 

c) Bled Andlaşmasrnın ikinci maddesinde 
belirtildiği üzere Ankara Andlasması tatbikatı 
cümlesinden olarak taraflar Erkânı Harbiyeleri,, 
başlamaları zaruri olan müşterek mesailerine 

devam etmekte midirler? Devam etmiyorlarsa, 
ne zamandan beri toplanmamışlardır? Sebep
leri nelerdir? 

3. Yunanistan'ın Kıbrıs meselesi dolayısiy-
le takınmış olduğu vaziyet N.S. Khrovchtchev 
riyasetindeki Sovyet heyetinin Belgrad ziyare
ti sonunda yayınlanan Sovyet - Yugoslav müş
terek tebliği muvacehesinde Hükümetimiz, Bal
kan Paktını Türkiye'nin emniyeti için kuvvetli 
ve müessir bir vesika telâkki etmekte midir? 

T. C. 
Hariciye Vekâleti 14. XTI. 1956 

İkinci Daiıv, U. Müdürlüğü 
Şube : 3 

U. No. 75240 
H. No. 97 
Lef : Not 

özü : Ankara ve Bled Andleş-
malanna dair verilen sual tkari- -
ri hakkında, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Kanunlar Müdürlüğü ifadesiyle alınan 25 

Temmuz 1956 tarihli ve 3215/14406 sayılı yazı
ları karşılığıdır : 

Ankara ve Bled Andlaşmalarına dair Ça
nakkale Mebusu Safaeddin Karanakçı tarafın
dan sorulan suallere terilen cevapların bir not 
halinde leffen takdim kılındığını derin saygı
larımla arz ederim. 

Hariciye Vekâleti Vekili 
' E. Menderes 

Ankara ve Bled Andlaşmalahna dair Çanakka
le Mebusu Safaeddin Karanakçı tarafından ve

rilen 23 Ağustos 1956 tarihli sual takriri 
hakkında not 

1. Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan 
Kırallığı ve Yugoslavya Federatif Halk Cum
huriyeti arasında 28 Şubat 1953 tarihinde An
kara'da . akdedilen «Dostluk ve îş Birliği And
lasması» mevkii meriyettedir. 

a) Mezkûr Andlaşmanm 1 nci maddesirde 
derpiş edilen Hariciye Vekilleri konferansı ye
rine, Bled'de imzalanan 9 Ağustos 1954 tarihli 
«İttifak, Siyasi îş Birliği ve Karşılıklı Yardım 

~~m~-
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Andlaşması» nın 4 neü maddesine tevfikan, Da
imî Konsey kaim olmuştur. 

Âkıd Tarafların hariciye nazırlarından te-
rekkübeden ve yılda iki defa içtimai mukarrer 
bulunan Daimî Konsey 2 Mart 1955 tarihinden 
beri, Yunanistan Hükümetinin muhalefeti yü
zünden, toplanamamıştır. Yunan Millî Meclisi
nin 30 Kasım celsesinde beyanat yapan Yuna
nistan Başvekili Mösyö Karamanlis açıkça: 
«Kıbrıs meselesi muallâkda durduğu müddetçe 
Balkan Paktının idamesi faidesiz olacaktır», de
mek suretiyle Yunanistan Hükümetinin menfi 
durumunu resmen ve alenen teyidetmiştir. 

b) 28 Şubat 1953 tarihli «Dostluk ve iş Bir
liği Andlaşması» mn 3 ncü maddesinde mevzuu-
bahis Erkânıharbiye Reisleri Toplantısı 1955 Ni
san ayından beri yapılamamaktadır. 

1955 Nisanında Belgrad'da Inikadeden Üçlü 
Askerî Temsilciler VI. ncı toplantısı mukarrera-
tma göre, VII. nci toplantının 1955 kısmından 
geç olmamak üzere ve üç Devlet Erkânı Harbi-
yelerince tesbit edilecek bir tarihte Ankara'da 
akdedilmesi gerektiği cihetle, Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisimiz, Yugoslav ve Yunan Erkânı 
Harbiyei Umumiye Reislerine birer davetname 
göndererek müşarünileyhimi toplantıya çağır
mıştır. 

Yugoslav Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi, 
cevaben, üç Devlet Erkânı Harbiye Reislerinin 
toplantısının, bu arada cereyan eden hâdiseler 
( 6 - 7 Eylül hâdiseleri) dolayısiyle, Hariciye Na
zırlarının Daimî Konsey toplantısından sonra 
inikadetmesinin muvafık olacağı mütalâasında 
bulunduğunu bildirmiştir. 

Yunan Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi ise, 
cevabi mektubunda, 6 * 7 Eylül hadiseleriyle il
gili Yunan taleplerinin tatmininden sonra üçlü 
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iş birliğinin ihya edüebileceğini bildirmiştir. 

2. 9 Ağustos 1954 tarihinde Bled'de akde
dilen ve Ankara Andlaşması hükümlerini teyit 
ve tevsi eden «İttifak, Siya3İ iş Birliği ve Kar
şılıklı Yardım Andlaşması» mevkii meriyettedir. 

a) Bled Andlaşmasınm 4 ncü maddesinde 
derpiş edilen Hariciye Nazırları Daimî Konseyi, 
yukarda mâruz sebeplerden ,. dolayı, 1955 Mart 
ayından beri toplanamamaktadır. 

b) Ankara Andlaşması Daimî Kitabeti halen 
Atina'dadır, önümüzdeki sene Yugoslavya'ya 
geçecektir. 

Daimî Kitabet 1954 de Belgrad'da, 1955 te 
Ankara'da faaliyette bulunmuş ve mevcut ahkâ
ma teviikan 22 Ocak 195'6- tarihinde Atina'ya 
nakledilmiştir. Ancak Daimî Kitabet, Atina'ya 
naklinden bugüne kadar, o da kitabet emrinde 
çalışan Yunan memurlarının vazifeye, başladık
larını teyit maksadiyle yalnız bir defa toplana
bilmiştir. * * 

e) Üç Devlet Erkânı Harbiyeleri, yukarda 
mâruz sebepten dolayı, 1955 Nisan ayından beri, 
müşterek mesailerine devam edememektedirler. 

3. Balkan Paktı, Türkiye, Yunanistan ve 
Yugoslavya'nın kendi emniyet ve istiklâllerinin 
garantisi için istiyerek kabul ettikleri bir iş bir
liği müessesesidir. Bu müessese sayesindedir ki, 
her üç Devlet sulh ve emniyetlerini teminat altı
na alan ve aralarında sıkı bir iş birliğini imkân 
dâhiline getiren bir teşkilât kurmuşlardır. Bu
gün bu teşkilât, Kıbrıs meselesi dolayısiyle Yu
nanistan'ın temerrüdü yüzünden işlemiyorsa, 
kusuru müessesenin kendisinde bulmak doğru ol
maz. Balkan Paktının akdini zaruri kılan âmir
ler bugün de aynen mevcuttur. Bu sebeple Tür
kiye bu paktın lüzum ve ehemmiyetine inanmak
tadır. 
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«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Biıleşik Devletleri Hükümeti arasında Atom Ener
jisinin sivil sahada istimali hususunda iş birliğine dair Anlaşma» ve Vashinton Büyükelçiliği ile 
Amsrika Birleşik Devletleri Hariciye Vekaleti arasında teati edilen mtktuplann tasdikine ait 

Kanuna ikinci defa verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza adedi : 541 
Rey verenler : 276 

Kabul edenler : 276 
• Reddedenler : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmiyenler : 248 

Münhal mebusluklar : i7 

AFYON KARAHÎSAR 
Arif Demjrer 
Sıtkı Koraltan 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
tsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Rainiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Âliye Temuçin 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Asım Okur 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
A. Baki Ökdem 

[Kalul 
BALIKESİR 

Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Mücteba iştin 
Halil Imre 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 

BÎLEOÎK 
Şevki Hasırcı 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
ihsan Gülez 
Ahmet Hatı 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 
Mehmet özbey 

BURSA 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Agâh Erozan 
Hulusi Köymen 
İbrahim öktem 
Halûk Şaman 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Za&ra 

edenler] 
ÇANAKKALE 

Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
İbrahim Aydın 
Kenan Çığman 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
İsmail Hadımlıoğhı 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Onğan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Ragıp Karaosmanoğlu 
İhsan Hamid Tiğrel 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Kemal Yaşınkılıç 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Sadık Perinçek 
Mustafa * Rahmi Sana-
lan 
Veysel Varol 

ERZURUM 
itııkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Abdülkadir Eryurt 
Cemil önder 

.Esat Tuncel 
ESKİŞEHİR-

Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZÎANTEB 
Abdülkadir Atik 
İhsan Daî 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Hayrettin Erkmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
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GÜMÜŞANE 

Zeki Başağa 
ismail Hakkı Baykai 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Sekip inal 

ÎÇEL 
Yakup Çukurova 
Hüseyin Fırat 
Mehmet Muthıgil 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Ali Fuad Cebesoy 
Sevfi Gögen 
Hadi Hüsman 
Naci Kurt 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar . 

« 
Ahmet Toneu 
Celâl Türkgeldi 

ÎZMÎR 
Abdullah Aker 
Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Halûk ökeren 

, Mehmet Ali Sebük 
Abidin Tekon 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Süleyman Çağlar 
Salim Esen 
Nazifi Şerif Nabel 

Ziya Termen 
KAYSERİ 

Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
ibrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akm 
Ekrem Alican 
Turan Güneş 

"Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Mekki Keskin 
Tank Kozbek 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet ihsan Gürsoy 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
tsmet inönü 
Mehmet Kartal 
Nuri Oeakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nuvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
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Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoglu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oglu 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 

MARAŞ 
»Abdullah Aytemiz 
Ahmet Kadoğln 
Mahmut Karaküçük 
Nedim Okmen 

MARDİN 
nahaettin Erdem 
Vbdülkadir Kalav 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Yavuz Paşamehmetoğ]-

NÎĞDE 
Hüseyin Avni Göktür1 

\hmet Nuri Kadıoğlr 
TTnseyİTi Ülkü 
Zihni Üııer 

ORDU 
^.pfet Ak«!oy 
ATehmet Cemil Bengi" 
'^ızlı Ertekin 
"*nbri îşbakan 
"VI n hattın Orhon 
Temiş Ya7ieı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
tzzet Akcal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
^krem Anıt 
Tevfik ileri 
Abdullah rtelesoğlu 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğhı 
Nurullah ihsan Tolon 
Ahmet Topal oğlu 
ismet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

StlRD 
Suat Bedük 
Mehmet Daim Süalp 

SÎNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Haşim Tan 

SÎVAS 
Abdürrahman Doğruyol 
Şevki Ecevit 
Bahattin örnekol 
Ahmed özel 
M. Nurettin Turgay 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 

TOKAD 
ihsan Baç 
^elâhattin Gülüt 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 
Yusuf TTlusoy 

TRABZON 
Emrullah Nutku 
^ami Orberk 
Pertev Sanaç 
ismail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TtJNOELl 
\rslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Saim önhon 
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UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 

AFYON KABAHtSAR 
Rıza Çerçel 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Faruk Çöl 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Dağıstan Binerbay 
Mümtaz Tarhan 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi inanç 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Necati Celim 
Nihat tyriboz 
Zühtü TTray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
V?.cid Asena 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLBCİK 
İsmail Selçuk Çakıroğk 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

1 : 16 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 

14.12.1956 0 : 1 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
İhsan Aktürel 

[Reye iştirak etmiyenler] 
BİNGÖL, 

Ekrem Yıldız 
BOLU 

Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
Lûtfi Oğultürk 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Sadettin Karacabev 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 
İhsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Asım Emrem 

ÇORUH 
Hilmi Çeltikçioğlu 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Anğ 
Mustafa Ekinci 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 

ELAZIĞ 
| Ömer Faruk Sanaç 

Mehmet Şevki Yazman 
ERZİNCAN 

Tevfik Şenocak 
ERZURUM 

İshak Avni Akdağ 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Şevki Erker 
Hâmid Şevket ince 
(I.) 
Hasan Numanoğlu 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
AliİOcak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Tahsin İnanç 
Ybdullah İzmeıı 

Adnan Tüfekcioğlu 
GÜMÜŞANE 

Ekrem Ocaklı 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 
Halit* Zarbım 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğh 
Abdullah Çilli 
A. Mithat Kuseyrio-'lr 
Şemsettin Mursalöğlu 
Celâl Ramazano*lu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
tb^ahim Gürgen 
Refik Koraltan (Reis) 

Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 

ZONGULDAK 
Edibe Sayar 

Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Celâl Bay ar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Aleksandros Hacopulos 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
F«ad Köprülü 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Nadir Nadi 

.Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Hamdullah Suphi Tan
rı över 
Zakar Tarver 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut (î.) 
Tahsin Yn-ncı 

İZMİR 
Mphmet Al demir 
Muammer Oavuso£lu 
Arif Güngören (î.) 
Necdet tncekara 
O^man Kanam 
Rauf Onursal 
Nnriye Pınar 
ti hin Sinahioğlu 
Behçet Uz 

KARS 
Sırrı Atalay 
İbrahim Us 
Ali Yeniaras 
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KASTAMONU 
Nâzım Batur 
Hilmi Dura 
Muzaffer Ku.şakçıoğhı 
Ali Muzaffer Tan över 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Mustafa Bağrıaçık 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Stiruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
İhsan Şerif Özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 
İsmail Hakkı Veral 

İ : 16 14 
MALATYA 

Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğhı 
Hilmi özbay 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Melih Koçer 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Remzi Öksüz 
Mazhar Özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Cevdet öztürk 

MUĞLA 
Nâtîk Poyrazoğhı 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Bekir Baykal 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 

RİZE 
Ahmet Morgil 

12.1956 C : 1 
SAMSUN 

Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
R/ami Ozan Gümüşoğhı 
Ömer Güriş 
Hamdi Tekay 
Şükrü Uhıçay 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Oavid Oral 
Salim Serçe 

SİİRD 
Baki Erden 
Veysi Oran 

SİNOB 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkaıı (î.) 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
Memduh Turhan 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 4 

Samim Yücedere 
TOKAD 

Hulusi Bozbeyoğlu 
Ahmet Gfürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Hasan Kangal 

TRABZON 
Halil Ağan oğlu 
Sabri Dilek 
Mahmut Gol oğlu 
Muzaffer Havunoğ! ıı 
Süleyman Fehmi Ka 
laycıoğlu 
Selâhattin K&rayavıız 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Fethi ÜJkü 

URFA 
Feridun Ayalp 
Mehmet Hatiboği u 
Celâl öncel 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

VAN 
Hilmi Durmaz 

YOZGAD 
Danyal Akbel ' 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Numaıı Kurban 
Hâçira Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Necati Diken 
Sabih Duralı 
Hakkı Hilâlcı 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişçi oğlu 
Avni Yurdabayrak 

Afyon Karahisar 
Ankara 
Antalya 
Aydın 

[Münhal Mebusluklar] 
Bursa 1 İstanbul 
Çoruh 1 İzmir 
Diyarbakır 1 Kastamonu 
Eskişehir 1 Kayseri 

Kırklareli 
Zonguldak 

1 
1 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi, Riyaseti Cumhur ve Divanı Mu
hasebat Reisliği 1955 yılı hesabı katileri hakkında Meclis Hesap

larının Tetkiki Encümeni mazbatalarımı eu<= î̂ fcöuotfta 
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îçtima: 3 S. S A Y I S I : Z O 

Vize'nin Bulaca mahallesinden Raşitoğlu Hüseyin Tıkız'm ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 

Encümeni mazbatası (3 /388) 

T. G. 
Başvekâlet 

Zat ve Yazı İşleri U. Müdürlüğü 4 . YII . 1956 
H. No. 5/4-2051 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Leylâ Kip'i kandırarak arpa tarlasına götürüp ırzına geçmek ve suçu gizlemek, delil ve emare
lerini ortadan kaldırmak ve kendisini cezadan kurtarmak nıaksadiyle de mağdureyi elleriyle boğazın i 
sıkmak suretiyle öldürmekten maznun Vize'nin Bulaca mahallesinin 643 sayılı hanesinde Raşitoğlu, 
Kabia'dan doğma 1337 doğumlu Hüseyin Tıkız'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında Kırklareli 
Ağır Ceza Mahkemesinden verilen hükmün tasdikine ve sonraki kanuni muamelesinin'Büyük Millet 
Meclisince yapılmasına dair olup Adliye Vekaletinin 28 . VI . 1956 tarih ve 18670 sayılı ?o*keve-
siyle gönderilen Temyiz Mahkemesinin 30 . XII . 1955 gün ve esas: 3757, karar: 3978 sayılı ilâmiyle 
bu işe ilişkin dosyanın bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

_ Başvekil 
.A. Menderes 

Adliye Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Adliye Encümeni f . XII . 1&56 
Esas No. 3/388 
Karar No. 6 

Yüksek Reisliğe 

31 . V . 1955 günü Kırklareli'nin Yayla ma
hallesinden Salih kızı 1 . V . 1947 doğumlu 
Leylâ Kip'i evlerinin avlusundan alarak Devlet 
Hastanesi civarındaki ekili arpa tarlasına götü
rüp mevkiin ıssızlığından istifade etmek sure
tiyle mezburenin ırzına geçmek ve işlediği bu 
suçu gizlemek ve kendisinin ele geçmemesini te
min etmek ve suçun» delil ve emarelerini orta
dan kaldırmak ve kendisinin cezadan kurtulması
nı sağlamak maksadiyle ve canavarca bir hiŝ  
şevkiyle boğazını sıkarak mezbureyi öldürmekten 
maznun olup 9 . VI . 1955 tarihinden beri mev
kuf bulunan Kırklareli'nin Vize kazasının Bu
laca mahallesi iane 643, Cilt 13, sayfa 129 da 

kayıtlı Raşitoğlu Rabiadan doğma 1337 doğum
lu olarak kayıtlı olup pazar ve panayırlarda 
kahvecilik yapan bekâr, sarhoşluktan sabıkalı 
Hüseyin Tıkız "in idam cezasiyle mahkûmiyetine 
dair Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesinden veri
len 8 . VIII . 1955 tarih ve 955/103 esas ve 
955/123 karar sayılı hüküm re'sen kabili tem
yiz olması ve maznun tarafından temyiz olun
masına mebni Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza 
Dairesinde tetkik olunarak 30 . XII . 1955 ta
rih ve esas 3757, karar 3978, tebliğ 3789 sayılı 
ilâmiyle ve ittifakla tasdik olunup Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 26 ncı maddesi gereğince 
mütaakıp muameteleriniû ikmali zımnında Beş-
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vekâletin 4 . VII . 1956 tarih ve 5/4 - 2051 sa
yılı tezkeresiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisliğine gönderilip encümenimize tevdi edil
mesi üzerine dosyası tetkik olundu. 

Maznun Hüseyin Tıkız'ın suç tarihinde sekiz 
yaşında, bulunan Leylâ Kip'in ırzına geçtiği ve 
bu suçu gizlemek ve suçun delil ve emarelerini 
yok etmek ve kendisinin cezadan kurtulmasını 
sağlamak maksadiyle ve canavarca bir his şevkiy
le boğazını sıkarak öldürdüğü mahkemece sabit 
görülerek hareketine uyan Türk Ceza Kanunu
nun 450 nci maddesinin 9 ncu bendi hükmüne 
tevfikan idam cezasiyle mahkûmiyetine hükme-
dildiği ve bu hükmün Temyiz Mahkemesi Birin
ci Ceza Dairesinin yukarda tarih ve numarası 
yazılı ilâmiyle ve ittifakla tasdik olunduğu an
laşıldığından ve encümenimizce yapılan müzake
re sonunda da maznun Hüseyin Tıkız'a hükme
dilen idam cezasına ait hükmün tadilini veya 
yeni baştan tetkikini gerekli kılacak bir hal mev

cut görülmediğinden Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun 26 ncı maddesi hükmü gereğince kararın in
fazı hususunun Umumi Heyetin tasvibine arz 
olunmasına 23 * X I . 1956 tarihinde ittifakla ka
rar verildi* 
Adliye Encümeni Reisi Bu M. Muharriıi 

Aydm 
C. Ülkü 

Kâtip 
Kocaeli 

8. Dinçer 
Çanakkale 
S. Sezgin 
Erzurum 

Z. Çavuşoğlu 
Hatay 

A. F. Atahan 

Samsun 
R. 0. Gümüşoğlu 

Aydın 
N. Geveci 

Çoruh 
M. önal 
Erzurum 

A. Eryurt 

>, S. 

Bingöl 
N. Araş 

Balıkesir 
V. Asena 

Çorum 
M. K. Biber oğlu 

Eskişehir 
H. Sezen, 

Kütahya 
S. Nasuhoğlu 

îmzada bulunamadı 
Konya 

T. F. Baran 
Yozgad 

M. Ataman 

r& &#&;$) 
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Bolvadin'in Çay bucağının Aşağı mahallesinden Velioğlu Himmet 
Sarıkan'ın Ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekalet 

tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası (3/384) 

T. C. 
Başvekâlet 4 . VII . 1956 

Zai v-e Yazı l§Uri Umum Müdürlüğü 
H. No. 5/4-2053 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Metresi Dudu ile Dudu'mm kayınvalidesi Hamîde'yi ve Ahmet Altunyay'ı Öldürmekten suçlu 
Bolvadin'in Çay bucağının aşağı mahalle nüfusunda kayıtlı Velioğlu, 11 . I V . 1928 doğumlu Himmet 
Sarıkan'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Afyon Ağır Ceza Mahkemesinden bozma ilâmına 
uyularak verilen hükmün tasdikine ve sonraki kanuni muamelesinin Büyük Millet Meclisince yapıl
masına dair olup Adliye Vekâletinin 28 . VI . 1956 tarih ve 18667 sayılı tezkeresiyle gönderilen Tem
yiz Mahkemesinin 29 . I I I . 1056 gün ve esa*:,2735, karar: 1125 sayılı ilâmı ile bu işe ilişkin dosya
nın bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye EncÜ7neni . 7 , XII . 1956 

Esas No. 3/384 
Karar No. 8 

Yüksek Reisliğe 

Bolvadin'in Çay nahiyesi Aşağı mahallesin
den nüfusun 361 hanesinde mukayyet Velioğlu 
Nafia'dan doğma 11 . IV . 1928 doğumlu Him-
uıet Sarıkan'ın 25 . I . 1952 tarihinde aynı yerden 
Mehmet kızı Meryem'den doğma Dudu Deniz-
kara ve Hüseyin kızı Zeynep'ten doğma Meryem 
Denizkara'yı öldürmeye tam teşebbüs ettiği vo 
Adiloğlu Havva'dan doğma Ahmet Altınyazı'yı 
kasten öldürdüğü ve bu suçlardan .mevkuten 
muhakemesi icra edildiği sırada 14/15 . IV . 1952 
tarihinde cezaevinden firar ettikten sonra 
15/16 . VI . 1953 tarihinde de aynı yerden Sü-
leymanoğlu Osman Yurdagül'ü tabanca ile öl
dürmeye tam teşebbüs ettiği ve Salih kızı Ha
mide Yurdagül'ü kasten öldürdüğü ve Mehmet 
kızı Hayriye'den doğma Osman karısı 1932 do

ğumlu Dudu Yurdagül'ü de taammüden öldür
düğü Afyon Ağır Ceza Mahkemesince icra kılı
nan duruşması sonunda anlaşıldığından dolayı 
Türk Ceza Kanununun 450/4 ncü bendi gereğin
ce idamına, 20 . V . 1955 gün esas 954 - 427, ka
rar 955 - 132 sayı ile ve istek veçhile karar ve
rildiği ve re'sen vâki temyiz üzerine T-emyiz Bi
rinci Ceza Dairesinin 29 . I I I . 1956 gün've 
esas 2735 karar 1125 ve tebliğ 2*675 sayılı kara-
riyle Cumhuriyet Başmüddeiumumiliğinin ta
lebine uyularak hükmü vakiin 29 . I I I . 1956 ta
rihinde tasdikine karar verildiği ve Teşkilâtı 
Esasiye. J i anununun 26 ncı maddesi- gereğince 
mütaakıp muamelelerin ikmali zımnında Başve
kâletin 4 . VII . 1956 gün ve 5/4 - 2053 sayılı 
yazılariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisli-
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ğine 'gönderilip encümenimize havale edilmesi 
üzerine dosya tetkik olundukta : 

Hükümlü Himmet Sarıkan'ın, metres hayati 
geçirdiği sırada geçimsizlik sebebiyle evini t t rk 
edip babası. yanma kaçmış bulunan, maktule 
Dudu'nun bulunduğu eve giderek bir.odada yal
nız başına oturur vaziyette görmesiyle hiçbir şey 
söylemeden üzerine atılarak hâmil bulunduğu ka
ma ûe muhtelif yerlerinden öldürmek maksadiyle 
yaraladığı ve evden çıkarken kapı önünde gör
düğü Dudu'nun övey anası Meryem'i de bıçak-
lıyarak kaçtığı ve bu Kirada çarşı içerisinde tesa
düf ettiği ve hakkında hırsızlık iddia
sından kendisini şikâyet etmiş olan Ah
met Altmyazı'yı bıçaklıyarak öldürdüğü 
ve işbu suçları hasebiyle tahkikat ya
pıldığı ve ceza evinde mevkuf bulunduğu sıvada 
15 . IV . 1952 tarihinde ceza evinden fir.'.u ede
rek şurada burada dolaştıktan sonra "'metresi 
Dudu'nun Osman Yurdagül'le evlendiğini öğ
renmesi ve esasen mezbureyi yaralamak suçu do
lay isiyle kendisini şikâyet etmesinden de mün-
fail olarak maktuleye karşı husnumet beslediği 
cihetle öldürmeyi tasnıim ve tasavvur ettiğini ve 
firar esnasında bu maksat için tedarik eylediği 
tabancayı hamilen 15 . VI . 1952 günü gecesi 
mezburenin resmen evlendiği Osman Yurdagül'-
ün evine birlikte yattıkları odaya dâhil olarak 
Dudu'yıı yatağından uyandırıp elindeki tabanca 
ile mütaaddit. defalar ateş etmek ve dört mermi 
isabet ettirmek suretiyle mezbureyi evvelden ta-

• • K M » » • • 

( S. Sayısı : 29 ) 

şarladığı inaksal ve niyet altında taammüden öl
dürdüğü ve bu meyanda aynı odada bulunan Du
du'nun kayınvalidesi Hamide'yi de keza tabanca 
kurşuniyle yaralayıp-' öldürdüğü ve Dudu 'irap. 
kocası Osman • Yurda gül'ü de ağır surette vara 
bıdığını ve binnetice Meryem Denizkara i!e Os
man Yurdagül'ü öldürmeye tam teşebbüs ettiği 
ve. Ahmet Aitınyazı ile Hamide Yurdagül'ü kas
ten ve Dudu Yurdagül'ü de taammüden öldür
düğü ve cezayı indirmeyi gerektirir kanuni ve 
takdirî bir cihet görülmediği anlaşıldığından 
Teşkilâtı Esasiye Kanunun 20 ncı maddesi gere
ğince hükmün infazı hususunun Umumi Hey otlu 
tasvibine arz olunmasına 28 . XI . 1950 tarihinde 
ittifakla karar verildi. 

Adliye En. Reisi Bu M. Muharriri 
Aydın Konya 

C. Ülkü T. F. Haran 
Kâtip 

Kocaeli Balıkesir Çanakkale 
S. Dinçe r V. Asena tf. Hvzaın 

Çoruh Çorum Denizli 
M. onat M. K. Bİberoğlu I. JladtmluHjl K 

Erzincan Erzurum .Kars 
AS'. Perinçek A. Eryurt t. Ih 

Konya Malatya 
H. Aydıner N. Oc-dkcıoglu 

İmzada bulunamadı 
Sivas 

Ş. Ecevit 


