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1. — Sabık zabıt hulâsası 2 
2. — Havale edilen evrak 3:8 
3. — Yoklama 9 
4. — Müzakere edilen maddeler 9 
1. — Kıbrıs ihtilâfı mevzuunda Lon

dra'da imzalanan anlaşmalarda Hüküme
tin takibettiği politikanın Büyük Millet 
Meclisinin tasvibine sunulduğu ve bu hu
susa ait dokümanların birlikte gönderildi
ğine-dair Başvekâlet tezkeresi (3/375) 9:11 

5. — Sualler ve cevaplar - 11 
A — Tahriri sualler ve cevapları 
1. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, 

Nazimiye kazası Asliye Mahkemesi teşki
lâtının ne sebeple kaldırıldığına dair sua
line Adliye Vekili Esat Budakoğlu'nun 
tahrirî cevabı (7/424) 11:12 

2. — Kars Mebusu Kemal Güven'in, 
Kars'ın" Kağızman kazasında Hükümet 
konağı inşasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair nualine Dahiliye Vekili 'Namık 
Gedik'in tahrirî cevabı (7/418) 12:13 

3. — Ordu Mebusu Ferda Güley'in, 
Ordu vilâyeti Gölköy kazasının civar şe
hir ve kasabalarla telefon konuşmasının 
ne zaman imkân dâhiline sokulacağına 

Sayfa 
dair sualine Münakalât Vekâleti Vekili 
Muzaffer Kurbanoğlu'nun tahriri cevabı 
(7/397) 13 

4. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ce-
ritoğlu'nun, Keskin Belediye binası inşa
atının tamamlanması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair sualine imar ve iskân Ve
kili Medeni Berk'in tahrirî cevabı (7/347) 13 

5. — Tokad Mebusu Şahap Kitapçı'-
nm, Emlâk Kredi Bankasınca kesilen in
şaat kredilerinin yeniden açılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair sualine 
imar ve iskân Vekili Medeni Berk'in tah
riri cevabı (7/364) ' 13:14 

6. — Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'-
nun, Türkiye Emlâk Kredi Bankası tara
fından Levent'te inşa edilen binalara dair 
sualine imar ve iskân Vekili Medeni 
Berk'in tahrirî cevabı (7/354) 14:15 

7. — Ordu Mebusu Zeki Kumrulu'nun, 
Ünye'nin 1959 yılında vilâyet haline ge
tirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair sualine Dalhiliye Vekili Namık Ge
dik'in tahrirî cevabı (7/410) 15:16 

8. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'-
hun, Ünye'nin 1959 yılında vilâyet haline 



Sayfa 
getirilmesinin düşünülüp düşünülmediği
ne dair sualine Dahiliye Vekili Namık 
Gtedik'in tahrirî cevabı (7/409) 16 

9. — Ordu Mebusu Hüsrev Yürür'ün, 
Ünye'nin 1959 yılında vilâyet haline ge
tirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair sualine Dahiliye Vekili Namık Ge-
dik'in tahrirî cevabı (7/412) 16:17 

10. — Ordu Mebusu Muammer Tekin'-

in, Ünyo'niu 1959 yılında vilâyet haline 
getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair sualine Dahiliye Vekili Namık Ge
dik'in tahrirî cevabı (7/411) 

11. — Mardin Mebusu Mehmet Ali 
Arıkan'm, Nusaybin ve Gercüş'de bâzı 
muhtarların işten menedilmeleri sebebine 
dair sualine Dahiliye Vekili Namık Gedik'-
in tahrirî cevabı (7/346) 

Sayfa 

17 

17:18 

1. — SABIK ZABIT HÜLASASI 

Birinci Celse ! inikada ara verildi. 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1959 malî yılı Büt
çe Kanunu kabul edildi. 

Çeşitli teadül ve teşkilât kanunlariyle diğer 
kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutarlannln 
değiştirilmesi hakkındaki Kanun ile, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
Ek Kanun kabul olundu. , 

Hariciye Vekâleti, 
Milletlerarası İktisadi îş Birliği bütçeleri ka

bul edildi. 
3312 sayılı Hariciye Vekâleti Teşkilât Kanu-

nuııa bir madde eklenmesi ve Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 4665 sa
yılı Kanunla değiştirilen Hariciye Vekâleti kıs
mına bâzı kadrolar ilâvesi hakkındaki Kanun ka
bul olundu. 

Muhtelif daire bütçelerine aidolup evvelce 
dikkate alman takrirlerle birlikte encümene veril
miş bulunan fasıllar, okundu ve kabul edildi. 

Ankara Üniversitesi, 
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü, 
Karayolları Umum Müdürlüğü 1959 malî yı

lı Bütçe kanunları kabul olundu. 

Reisvekili 
Bursa Mebusu 
Agâh Erozmı 

Reisvekili 
Trabzon Mebusu 

Mahmut Goloğlu 
Kâtip 

Antalya Mebusu 
Attüâ Konuk 

Reisvekili 
Kayseri Mebusu 

İbrahim Kirazoğlu 
Kâtip 

Kayseri Mebusu 
Hakkı Kurmel 

Kâtip 
Bolu Mebusu 
İhsan Gülez 

Kâtip 
Kırklareli Mebusu 

Mehmet Ali Ceylân 

•İkinci Celse 
1959 malî yılı Varidat Bütçesi de kabul edil

dikten sonra, 
1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 

kabul olundu. 

2 . IH . 1959 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere înikada nihayet verildi. 

Reis - Kâtip 
îçel Mebusu Kütahya Mebusu 

Refik Koraltan Kemal özer 
Kâtip 

Samsun Mebusu 
Abdullah Keleşoğlu 



2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Mazbatalar 
1. — Erzurum Mebusu Münip özer'in teşriî 

masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümen
lerinden mürekkep Muhtelit Encümen-mazbatası 
(3/100) (Ruznameye) 

2. — Konya Mebusu Hamdi Ragıp Atademir'-
in teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esa
siye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encü
men mazbatası (3/101) (Ruznameye) 

3. -— Adıyaman Mebusu Sim Turanlı'nm teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/117) (Ruznameye) 

4. — Afyon Kârahisar Mebusu Kemal özço-
ban'm teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasi
ye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encü
men mazbatası (3/118) (Ruznameye) 

5. — Ankara Mebusu Hüseyin Balık'ın teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümen
lerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 
(3/119) (Ruznameye) 

6. — Ankara Mebusu Hüseyin Balık ile Zon
guldak Mebusu Suat Başol'un teşriî masuniyet
lerinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3/120) 
(Ruznameye) 

7. — Ankara Mebusu Nuri Ciritoğlu'nun teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/121) (Ruznameye) 

8. — Ankara Mebusu Selim Soley'in teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümen
lerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 
(3/122) (Ruznameye) 

9. — Ankara Mebusu Hasan Tez'in teşriî ma
suniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tez
keresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümenle
rinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 
(3/124) (Ruznameye) 

10. — Balıkesir Mebusu Vacid Asena'mn teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başve
kâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye en
cümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/125) (Ruznameye) 

11. — Balıkesir Mebusu Vacid Asena'mn teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi ve Adliye ve 'Teşkilâtı Esasiye en
cümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/126) (Ruznameye) 

12. — Balıkesir Mebusu Vacid Asena'mn teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/127) (Ruznameye) 

13. — Bitlis Mebusu Selâhattin Inan'm teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazb-
batası (3/128) (Ruznameye) 

14. — Çanakkale Mebusu Nuri Togay'm teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/132) (Ruznameye) 

15. — Diyarbakır Mebusu Nuri Onur'un teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında • Başve
kâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye en
cümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/133) (Ruznameye) 

16. — Erzincan Mebusu Cemal Işık'ın teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve. Teşkilâtı Esasiye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/135) (Ruznameye) 

17. — Hatay Mebusu İhsan Ada'nm teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümen
lerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 
(3/136) (Ruznameye) 
. 18. — Hatay Mebusu ihsan Ada'nm teşriî 

masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye Encü
menlerinden Mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/137) (Ruznameye) 

19. — Hatay Mebusu İhsan Ada'nın teşriî 
1 masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâ-
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let tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye En
cümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/138) (Ruznameye) 

20. ~ Hatay Mebusu îhsan Ada'ımı teşriî 
masumiyetinin kaldırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye en
cümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/139) (Ruznameye) 

21. — Hatay Mebusu İhsan Ada'nm teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/140) (Ruznameye) 

22. — Hatay Mebusu îhsan Ada'nın teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/141) (Ruznamye) 

. 23. — Hatay Mebusu Ilışan Ada'nm teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkersei ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümen
lerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/142) (Ruznameye) 

24. — İçel Mebusu Rüştü Çetinin teşriî ma
suniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tez
keresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümenle
rinden mürekkep Mumtelit Encümen mazbatası 
(3/143) (Ruznameye) 

25. — İzmir Mebusu Sadık Giz'in teşriî ma
suniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tez
keresi ve Adliye ve Teşkilâtı ^şasiye encümenle
rinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 
(3/144) (Ruznameye) 

26. — Kars Mebusu Ali Yeniaras'm teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/145) (Ruznameye) 

27. — Kayseri Mebusu Ömer Başeğmez'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başve
kâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/146) (Ruznameye) 

28. — Kırşehir mebusları Osman Canatan, 
Fazıl Yalçın ve Hayri Çopuroğlü'nun teşriî 
masuniyetlerinin kaldırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye en
cümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/148) (Ruznameye) 

29. — Kütahya Mebusu Muhittin Özkefeli 'niu 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/149) (Ruznameye) 

30. — Malatya Mebusu Ahmet Fırat ' ın teşrii 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/150) (Ruznameye) 

31. ;— Manisa Mebusu Nebil Sadi Altuğ'un 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/161) (Ruznameye) 

32. — Nevşehir Mebusu Zihni Üner'in teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümen
lerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 
(3/152) (Ruznameye) 

33. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğiu'nun teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümen
lerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatan i 
(3/153) (Ruznameye) 

34. — Tokad Mebusu Şahap Kitapçı'um teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başve
kâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/156) (Ruznameye) 

35. — Tokad Mebusu Şahap Kitapçı 'nm teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/157) (Ruznameye) 

36. — Trabzon Mebusu Halûk Çulha'nm teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye en
cümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/158) (Ruznameye) 

37. — Trabzon Mebusu Sabri Dilek'in, teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/159) (Ruznameye) 

38. — Çorum Mebusu Kemal Erdem'in. teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başve
kâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye en
cümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazabatası (3/164) (Ruznameye) 



39. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu nun, teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/166) (Ruznameye) 

40. — Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'nun, 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ye Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/168) (Ruznameye) 

41. — Adana Mebusu Kasım Gülek'in, teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye en
cümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/169) (Ruznameye) 

42. —• Uşak Mebusu Avni Ural'm, teşriî ma
suniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümen
lerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbata
sı (3/173) (Ruznameye) 

43. — Aydın mebusları Hüsamettin Coşkun 
ve Fethi Batur'un, teşriî masuniyetlerinin kaldı
rılması hakmda Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
ve Teşkilâtı Esasiye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit Encümen mazbatası (3/179) (Ruzna
meye) 

44. — Siird Mebusu Suat Bedük'ün, teşri: 
masuniyetinin kaldırılması hakında Başvekâlet 
tezk^:esi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/181) (Ruznameye) 

45. — Ankara Mebusu Osman Alişiroğlu'nun, 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasi
ye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encü
men mazbatası (3/195) (Ruznameye) 

46. — Bursa Mebusu Salâhattin Karacagil'in, 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/196) (Ruznameye) 

47. — Diyarbakır Mebusu Nuri Onur'un, teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başve
kâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye en
cümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/197) (Ruznameye) 

'48. — Van Mebusu Tevfik Doğuışıker'in, teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başve
kâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 

encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/201) (Ruznameye) 

49. — Zonguldak Mebusu Ali Kaya'nın, teş 
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başve
kâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye en
cümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/203) (Ruznameye) 

50. — Diyarbakır Mebusları Nuri Onur ve 
Kâmil Tayşi'nin, teşriî masuniyetlerinin kaldırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve 
Teşkilâtı Esasiye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit Encümen mazbatası (3/207) (Ruzna
meye) 

51. — Tekirdağ Mebusu Ahmet Paker'in, teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasij^e encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/208) (Ruznameye) 

52. — Ankara Mebusu İbrahim İmirzalıoğlu'-
nun, teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esa
siye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encü
men mazbatası (3/216) (Ruznameye) 

53. —• Ordu Mebusları Eşref Ayhan ve Şev
ket KöksaPın, teşriî masuniyetlerinin kaldırılma
sı hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve 
Teşkilâtı Esasiye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit Encümen mazbatası (3/217) ("Ruzname
ye) 

54. — Adana Mebusu Kasım Gülck ve Anka
ra Mebusu Bület Ecevit'in, teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Ad
liye ve Teşkilâtı Esasiye encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3/218) 
(Ruznameye) 

55. — Hatay Mebusu İzzettin Cilli'nin, teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümen
lerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 
(3/223) (Ruznameye) 

56. — Trabzon Mebusları Mahmut Goloğlu ve 
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'nun, teşriî masuniyet
lerinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezke
resi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümenlerin
den mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 
(3/225) (Ruznameye) 

57. — Adana Mebusu Kasım Gülek ve Anka
ra Mebusu Bülent Ecevit'in, teşriî masuniyeti
nin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümenlerinden 



mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3/236) 
(Ruznameye) 

58. — Bursa Mebusu Mazlum Kayalar'm, teş- -
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/238) (Ruznameye) 

59. — Kayseri Mebusu Hakkı Kümelin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasi
ye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encü
men mazbatası , (3/241) (Ruznameye) 

60. — Van Mebusu Tevfik Doğuışıker'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esa
siye encümenlerinden mürekkep Muhtelit En- | 
cümen mazbatası (3/243) (Ruznameye) I 

61. — Adana Mebusu Kasım Gülek'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esa
siye encümenlerinden mürekkep Muhtelit En
cümen mazbatası (3/253) (Ruznameye) 

62. — Adana Mebusu Kasım Gülek'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esa
siye encümenlerinden mürekkep Muhtelit En
cümen mazbatası (3/255) (Ruznameye) 

63. — Adana Mebusu Kasım G-ülek ve An
kara Mebusu Bülent Ecevit'in teşriî masuniye
tinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezke
resi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümen
lerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazba
tası (3/256) (Ruznameye) 

64. — Adana Mebusu Kasım Gülek'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esa
siye encümenlerinden mürekkep Muhtelit En
cümen mazbatası (3/257) (Ruznameye) 

65. — Adana Bebusu Kasım Gülek'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş- I 
vekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esa
siye encümenlerinden mürekkep Muhtelit En
cümen mazbatası (3/258) (Ruznameye) 

66. — Adana Mebusu Kasım Gülek'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esa
siye encümenlerinden mürekkep Muhtelit En
cümen mazbatası (3/259) (Ruznameye) 

67. — Adana Mebusu Kasım Gülek ve An
kara Mebusu Bülent Ecevit'in teşriî masuniyet- | 

lerinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tez
keresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümen
lerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazba
tası (3/260) (Ruznameye) 

68. — Ankara Mebusu Hasan Tez'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esa
siye encümenlerinden mürekkep Muhtelit En
cümen mazbatası (3/261) (Ruznameye) 

69. — Ankara Mebusu Mustafa Yeşil'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esa
siye encümenlerinden mürekkep Muhtelit En
cümen mazbatası (3/262) (Ruznameye) 

70. — Balıkesir Mebusu Fuat Onat'm 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esa
siye encümenlerinden mürekkep Muhtelit En
cümen mazbatası (3/263) (Ruznameye) 

71. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esa
siye encümenlerinden mürekkep Muhtelit En
cümen mazbatası (3/265) (Ruznameye) 

72. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esa
siye encümenlerinden mürekkep Muhtelit En
cümen mazbatası (3/266) (Ruznameye) 

73. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esa
siye encümenlerinden mürekkep Muhtelit En
cümen mazbatası (3/267) (Ruznameye) 

74. — Diyarbakır Mebusu Nuri Onur'un 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esa
siye encümenlerinden mürekkep Muhtelit En
cümen mazbatası (3/269) (Ruznameye) 

75. — Edirne Mebusu Sabahattin Parsoy'un 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esa
siye encümenlerinden mürekkep Muhtelit En
cümen mazbatası (3/270) (Ruznameye) 

76. — izmir Mebusu Selâhattin Akçiçek'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esa
siye encümenlerinden mürekkep Muhtelit En
cümen mazbatası (3/274) (Ruznameye) 



• 

77. — Tokad Mebusa Bekir Şeyhoğtu'nun 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esa
siye encümenlerinden mürekkep Muhtelit En
cümen mazbatası (3/278) (Euznameye) 

78. — Tokad Mebusu Bekir Şeyhoğlu'nun 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esa
siye encümenlerinden mürekkep Muhtelit En
cümen mazbatası (3/279) (Ruznameye) 

79. — Trabzon Mebusu Sâbri Düekln 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş-
yekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esa
siye encümenlerinden mürekkep Muhtelit En
cümen mazbatası (3/280) (Ruznameye) 

80. — Urfa Mebusu Yaşar Alhas'ın teş
ri! masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esa
siye encümenlerinden mürekkep Muhtelit En
cümen mazbatası (3/282) (Ruznameye) 

81. — Ankara Mebusu Hasan Tezin 
teşriî masuniyetinin kaldınlması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esa
siye encümenlerinden mürekkep Muhtelit En
cümen mazbatası (3/296) (Ruznameye) '. 

82. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esa-

, siye encümenlerinden mürekkep Muhtelit En
cümen mazbatası (3/297) (Ruznameye) 

83. — Erzurum Mebusu Melik Fuat'ın 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esa
siye encümenlerinden mürekkep Muhtelit En
cümen mazbatası (3/298) (Ruznameye) 

84. — Maraş Mebusu Kemal Aksüyek'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esa
siye encümenlerinden mürekkep Muhtelit En
cümen mazbatası (3/299) (Ruznameye) 

85. — Trabzon Mebusu Osman Nuri Lermi-
oğlu'nun teşriî masuniyetinin kaldırılması hak-
kmda Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşki
lâtı Esasiye encümenlerinden mürekkep Muh
telit Encümen mazbatası (3/300) (Ruznameye) ı 

86. -— Çorum Mebusu Yakup Gürselin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esa
siye encümenlerinden mürekkep Muhtelit En
cümen mazbatası (3/306) (Ruznameye) I 

87. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Ankan'ın 
teşrii masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esa
siye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encü
men mazbatası (3/317) (Ruznameye) 

88. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm' 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esa
siye encümenlerinden mürekkep Muhtelit En
cümen mazbatası (3/326) (Ruznameye) 

89. — Manisa Mebusu İhsan Yalkm'ın teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye^en* 
cümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/327) (Ruznameye) 

90. -^Manisa Mebusu Sudi Mıhçıoğlu'nun 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/328) (Ruznameye) 

91. — Adana Mebusu Kasım Gülek ile 
Hatay Mebusu İhsan Ada'nın teşriî masuni
yetlerinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encü
menlerinden mürrekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/334) (Ruznameye) 

92. — Gazianteb Mebusu Cevdet San'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasi
ye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encü
men mazbatası (3/335) (Ruznameye) 

93. — Adana Mebusu Kasım Gülek'in teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen «rıaz-
batası (3/336) (Ruznameye) 

94. — Adana Mebusu Kaslm Gülek'in teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye en
cümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/337) (Ruznameye) 

95. — Adana Mebusu Kasım Gülek'in teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başve
kâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye en
cümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/338) (Ruznameye) 

96. — Adana Mebusu Kasım Gülek'in teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi ve Adliye ve Teşjkilâtı Esasiye 



encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/339) Ruznameye) 

97. — Ankara Mebusu Hüseyin Balık'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esa
siye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encü
men mazbatası (3/340) (Ruznameye) 

98. — Kars Mebusu Turgut Göle'nin teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/342) (Ruznameye) 

99. — Ankara Mebusu Hasan Tez'in teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/123) • (Ruznameye) 

100. — Bolu Mebusu Reşat Akşemsettinoğlu'-
nun teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı 
Esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit 
Encümen mazbatası (3/131) (Ruznameye) 

101. — Adana Mebusu Kasım Gülek ve An
kara Mebusu Bülent Ecevit'in teşriî masuniyet
lerinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezke
resi ve Adliye ve Teşkilâtı* Esasiye encümenle
rinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 
(3/163) (Ruznameye) 

102. — İstanbul Mebusu Mithat Perin'in teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/J98) (Ruznameye) 

103. — Kars Mebusu Sim Atalay'm teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/341) (Ruznameye) 

104. — Ankara Mebusu Hasan Tez'in teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 

tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/345) (Ruznameye) 

105. — Sakarya Mebusu Hamdi Başak'in teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/349) (Ruznameye) 

106. — Bolu Mebusu Reşat Akşemsettinoğlu'-
nun teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı 
Esasiye» encümenlerinden mürekkep Muhtelit 
Encümen mazbatası (3/129) (Ruznameye) 

107. — Kırklareli mebusları Sıtkı Pekkip ve 
Dündar Tekand'm teşriî masuniyetlerinin kal
dırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Ad
liye ve Teşkilâtı Esasiye encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3/147) 
(Ruznameye) 

108. — Kayseri Mebusu Kâmil Gündeş'in teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/348) (Ruznameye) 

109. — Bursa Mebusu Mazlum Kayalar ve 
34 arkadaşının, Temyiz Mahkemesi teşkilâtına 
dair 1221 sayılı Kanunun 5859 sayılı Kanunla 
değiştirilen 1 nci ve 3 ncü maddeleri ile 5458 
ve 5859 sayılı kanunlarla değiştirilen 4 ncü 
maddesinin tadili hakkında kanun teklifi ve 
Adliye Encümeni mazbatası (2/171) (Ruzna
meye) 

110. — Sakarya Mebusu Nusret Kirişçioğ-
lu'nun, Neşir yoliyle veya radyo ile işlenecek 
bâzı cürümler hakkındaki 6334 sayılı Kanunun 
adı ile bâzı maddelerinin tadiline ve bir madde 
ilâvesine dair olan 6732 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesi hükmünün tefsiri hakkında takriri ve 
Muvakkat Encümen mazbatası (4/82) (Ruzna
meye) 
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3. — YOKLAMA 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 cevap vermelerini rica «derim. 
(Yoklama yapıldı.) 

3DÎLEN MADDELER 

REÎS — Yoklama yapılacaktır, ©fendim. Bu
rada bulunan arkadaşların «burada» diye lütfen 

1. — Kıbrıs ihtilâfı mevzuunda Londra'da im
zalanan Anlaşmalarda Hükümetin takibettiği po
litikanın Büyük Millet Meclisinin tasvibine su
nulduğu ve bu hususa ait dokümanların birlikte 
gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresi (3/375) 

RElS — Celseyi açıyorum. 
Efendim, Hükümetten gelen bir teskere ve 

esbabı mucibesi, ayrıca arkadaşlar tarafından 
verilen üç takrir vardır. Okutup mütalâanıza 
arz edeceğim, efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Yüksek Reisliğine 

Kıbrıs ihtilâfı mevzuunda Türkiye, Yunanis
tan ve ingiltere ile Adadaki Türk ve Rum ee-
maatleri temsilcileri arasında son defa Londra'
da imzalanan Anlaşmalarda Hükümetimizin ta
kibettiği politikanın Yüksek Meclisin tasvibine 
sunulmak üzere, bu 'hususa ait dokümanların 
bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ede
rim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 
Bilindiği gibi, senelerden beri devam edege-

len Kıbrıs ihtilâfı, Zürih'te Türkiye ve Yunanis
tan Hükümetleri, mütaakıben de Londra'da Tür
kiye, Yunanistan, İngiltere Hükümetleri ile Kıb
rıs'taki Türk ve Rum cemaatlerinin temsilcileri 
arasında yapılan müzakereler sonunda mesut bir 
hal suretine bağlanmıştır. 

İhtilâfın zuhurundan beri Türkiye Hîıküme-

tinin Kıbrıs mevzuunda takibettiği politika şu 
gayeleri temine müteveccih olmuştur: 

1. Kıbrıs'ın hiçbir zaman yabancı bir dev
lete ilhak edilmemesi, 

2. Kıbrıs'taki Türk cemaatinin (her hangi 
bir statüko değişikliği neticesi olarak yabancı 
bir devletin veya yabancı bir unsurun hüküm
ranlığı altına »girmemesi ve binaenaleyh cemaa
tin bir ekalliyet statüsüne tâbi hale getirilme
mesi, 

3. Adanın Türkiye'nin emniyeti için arz 
ettiği büyük ehemmiyet nazarı itibara alınarak, 
Adanın müdafaasının temini ve bu müdafaaya 
Türkiye'nin iştiraki. Yine aynı emniyet mülâha
zasının bir icabı olarak, Adadaki İngiliz üsleri
nin idamesi. 

Zürilh ve Londra görüşmelerinde de bu esas
lar dairesinde hareket edilmiş ve varılan anlaş
maların bunlara istinadetmesi temin olunmuş
tur. 

Türkiye, Yunanistan, İngiltere Hükümetleri 
ile Kıbrıs'taki iki cemaat mümessilleri tarafın
dan imzalanan yukarda mevzuubahis metinler, 
müstakbel Kıbrıs Devletinin Anayasasının esas
larını vaz'ettiği ıgibi, Kıbrıs'ın beynelmilel sta
tüsünü ve Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ile 
olan münasebetlerini de tanzim etmektedir. Bu 
metinler şunlardır : 

1. Müstakbel Kıbrıs Devleti Anayasasının 
esasları, 

2. Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye, Yuna
nistan ve İngiltere arasında Garanti Anlaşması, 

3. Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye ve Yunanis
tan arasında İttifak Anlaşması, 
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4. İngiltere Hükümetinin, Adadaki üsleri

nin ve menfaatlerinin korunmasına mütaallik 
olarak yaptığı beyanat, 

5. Türkiye ve Yunanistan'ın Adadaki İn
giliz üsleri üzerinde İngiltere'nin (hâkimiyetini 
kabul ettiklerine dair, Garanti Anlaşmasına 
dercedilecek munzam madde, 

6. Türk ve Yunan Hükümetlerinin, ingilte
re'nin Adadaki üs ve ınenfatleri hakkında vâki 
beyanatım kabul ettiklerini mutazammm ola
rak Türkiye ve Yunanistan Hariciye vekilleri 
tarafından yapılan beyanat, 

7. Rum cemaati temsilcisinin Türkiye, Yu
nanistan ve İngiltere arasında Kıbrıs meselesi
nin nihai 'hal şekli hakkında varılan mutabakatı 
kabul ettiğini mutazammın beyanatı, 

8. Türk cemaati temsilcisinin Türkiye, Yu
nanistan ve İngiltere arasında Kıbrıs meselesi
nin nihai hal şekli hakkında varılan mutabakatı 
kabul ettiğini mutazammm beyanatı, , 

9. Anayasanın hazırlanması, idarenin Kıbrıs 
Cumhuriyetine intikali ve Londra Konferansı 
mukarreratını tatbik mevkiine ikoymaya matuf 
nihai anlaşmadın ihzarı maksadiyle alınacak 
tedbirler. 

Bütün bu metinler, ayrıca Türkiye, Yuna
nistan ve İngiltere başvekilleri tarafından im
zalanan bir muhtıraya raptedilmiş bulunmakta
dır. 

İşbu anlaşmalar manzumesiyle Türkiye'nin 
Kıbrıs meselesinde takibettiği hedefler tahak
kuk etmiş, Türkiye ve Yunanistan'ın hayati 
menfaatleri icabı olan iki memleket arasındaki 
dostluk, iş birliği ve mevcut ittifaklar icapla
rının yeniden ve hattâ daha kuvvetli olarak ih
yası imkânları gereği gibi elde edilmiş, NATO 
tesanüdünü ve NATOJnun Sağ kanadının mü-
dafasım zayıflatan esaslı bir ihtilâf izale edil
miş bulunmaktadır. 

Şu nokta da çok mühimdir ki Türkiye ve 
Yunanistan, en halledilmez gibi görülen millet
lerarası bir ilhtilâfm, karşılıklı iyi niyet ve 
adalet hisleri hâkim olduğu takdirde, sulh yo
luyla halledilmesinin mümkün olduğuna dair 
en güzel bir örneği vermek şerefini kazanmış
lardır. 

Uzlaşma zihniyetinin bu zaferi, bütün hür 
dünya hükümetleriyle efkârı umumiyesi ve mat
buatı tarafından, istisnasız olarak, büyük bir 
memnuniyetle karşılanmıştır. 

1959 C : 1 
Binnetice, Kıbrıs meselesinin halli mevzuun

da Türk Hükümetinin takibettiği politikanın, 
Londra Anlaşmalarında mâna ve ifadesini bul
muş olduğu şüphesizdir. 

Keyfiyet, Yüksek Meclisin müzakere ve 
tasvibine arz olunur. 

REÎS — Şimdi takrirleri okutuyorum. 

Yüksek Riyasete 
Kıbrıs meselesini görüşmek üzere müzakere 

açılmasına karar verilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Yozgad Mebusu Denizli Mebusu 
Atıf Benderlioğlu Baha Akşit 

Bursa Mebusu 
Mazlum Kayalar 

Sayın Reisliğe 
Müzakere edilen konu Hariciye Vekilinin 

Dışişleri Komisyonunda bu sabah ifade ettiği 
üzere; «Londra Konferansında ifadesini bulan 
Hükümet politikasının tasvibedilip edilmediği
nin» tesbitidir. 

Londra Kanferasmdâ Hükümet politikası 
sekiz vesika içinde gösterilmiştir. Vekil en
cümende; «Bizim kararlarımız metinlerde nü-
mayan bulunmaktadır» demiştir. 

Bu hal karşısında henüz dağıtılan metinle
rin iyice tetkik edilip bir karara varılması im
kânının mebuslara bahsedilmesi için müzakere
lerin Çarşambaya talikini arz ve teklif ederiz. 

Adana Mebusu Burdur Mebusu 
Kasım Gülek Fethi Çelâkbaş 

Yüksek Riyasete 
Metnine şu anda muttali olduğumuz Londra 

Anlaşmasının tetkikine imkân verilmek üzere 
bu mevzuda açılacak müzakerenin 4 . III . 1959 
Çarşamba günü saat 15 e bırakılmasını arz ve 
teklif ederiz. 2 . I I I . 1959 

Kırşehir Mebusu Kırşehir Mebusu 
Osman Bölükbaşı Osman Canatan 

KırşeÛıir Mebusu 
Hayri Çopuroğlu 

KASIM GÜLEK (Adana) — Söz istiyorum, 
efendim. 

REÎS — Buyurun! 
'Zâten Kıbrıs Anlaşmasına taallûk eden de-

tayye evrak basılıp Muhterem Heyetinize dağı
tılmıştır. Onu da arz ederim. 

10 
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KASIM GÜLEK (Adana) — Muhterem ar-

kadaşlarım, Kıbrıs millî bir dâvadır. Haki
katen hepimiz bu meselenin, içten hassasiyetle 
ve kendi menfaatlerimize en uygun şekilde hal
lini arzu ediyoruz. Bu kadar nazik bir mese
lede görüşebilmek için hepimiz incelemeğe muh
tacız. Kıbrıs Anlaşması hakkındaki basılı me
tinler şimdi bizlere tevzi edildi. Bunları bu 
anda inceleyip bunlar üzerinde mütalâa yürüt
memize imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, biz Kıbrıs meselesi
ni, parti meselelerinin, parti görüşlerinin üs
tünde bir millî mesele olarak görmek istiyoruz. 
Bu meselede sadece parti üyeleri olarak değil, 
T. B. M. Meclisinin üyeleri olarak ve vicdanı
mız mutmain olarak görüşmek istiyoruz. . istir
ham ederim; vakit bırakılsın, inceliyelim. He
pimizin daha iyi incelemesi, daha bilerek bu 
meseleyi enine boyuna tetkik imkânının bırakıl
masını istiyoruz. Takririmiz, bu müzakerele
rin Önümüzdeki Çarşamba gününe bırakılmasını 
tazammun etmektedir, kabulünü rica ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bir mühim nokta 
daha var, hepimizin parti grupları vardır. Par
ti gruplarında bu meseleler üzerinde enine bo
yuna durmak ve Yüksek Meclise parti grupla
rımızın görüşünü getirmek zorundayız. Bu su
retle milletçe ve bütün dünyaca, ba mesele
ler Türkiye Büyük Millet Meclisinde rahat ra
hat görüşülmüştür, densin. 

REİS — Osman Bölükbaşı! 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muh

terem arkadaşlar, meselenin mahiyeti icabı ol-

İ95Ö Ö : İ 
duğu kadar, Yüksek Heyetinizin teamülü de bu 
mevzua dair olan müzakerelerin tehirini icabet-
tirir. Hatırlanacağı üzere Hükümet programı 
mebuslara verildikten sonra 48 saatlik tetkik 
imkânı bırakılır, Kıbrıs dâvası gibi mühim bir 
dâvada da tetkik imkânı verilmezse elde edile
cek neticenin hayırlı olacağı kanaatinde değiliz. 

REİS — Hükümetin bir nofttai nazarı var mı 
efendim? 

HARİCÎYE VEKİLİ FATİN RÜŞTÜ ZOR
LU (Çanakkale) — Muhterem arkadaşlar, bu 
meseleyi, bütçe münasebetiyle arz ve izah etmiş
tik. Geçen Pazartesi günü de bildiğiniz gibi bü
tün metinleri radyomuz ve Anadolu Ajansı va-
sıtasiyle ilân etmiştik. Fakat muhalefet partileri 
bu mesele üzerinde, gördüğüme göre, daha fazla 
tetkik ve tetebbua ihtiyaçları olduğunu bildiri
yorlar. Eğer bir mahzur görmüyorsanız, kendi
lerinin bu müzakereyi Çarşamba gününe talik 
tekliflerinin kabul edilmesinde biz Hükümet ola
rak bir mahzur görmüyoruz efendim. (Soldan, 
alkışlar) ^ 

RElS — Takrir sahiplerinin bu mütalâadan 
sonra bir fikirleri var mı? (Reye reye seleri) 

Hükümet namına konuşan Hariciye Vekili
mizin fikirleri de verilen talik takrirlerine ta
mamen uygundur. Müzakerenin Çarşamba gü
nüne talikini yüksek reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Ekseriyetle kabul 
edilmiştir. 

4 Mart 1959 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere inikada son veriyorum. 

Kapanma saati : 15,30 

5. — SUALLER VE CEVAPLAR 
A — TAHRİRÎ SUALLER VE CEVAPLARİ 

X. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, Na
zimiye kazası Asliye Mahkemesi teşkilâtının ne 
sebeple kaldırıldığına dair sualine Adliye Veküi 
Esat Budakoğlu'nun talırirî cevabı (7/424) 

. 19 Şubat 1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki «orumun Adalet Vekili tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerini 
saygılarımla rica ederim.. 

Tunceli Mebusu 
Arslan Bora 

:Soru -.; 
; İklimi itibariyle kışı çok sert ve fazla yağan 

kar yüzünden de kaza merkeziyle köyler arasın» 

i l 
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da dahi münakaleyi çok güçleştirmekte olan Na
zimiye ilçesinde senelerden beri mevcut bulunan 
Asliye Mahkemesi teşkilâtının kaldırılarak, vilâ
yet merkezine bağlanmasiyle, kış günlerinde va
tandaşların vilâyet merkezine gidip gelmelerinin 
tamamiyle sekteye uğratmış olacağına göre; 

Hangi sebep ve âmillere dayanılarak bu ilçe
nin Asliye Mahkemesi teşkilâtı kaldırılmıştır? 
Vekâletçe 1959 yılında bu ilçede tekrar Asliye 
Mahkemesi teşkilâtının kurulması düşünülmek
te midir?. 

T. C. 
Adliye Vekâleti 27 . II . 1959 

Z. I. U. Müdürlüğü 
Sayı :7874 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
24 J I I . 1959 tarih 7 - 424/2725 - 11119 sa

yılı yazıları karşılığıdır. 
Nazimiye kazası Asliye Mahkemesi teşkilâ

tının ne sebeple kaldırıldığına dair Tunceli 
Mebusu Arslan Bora'nm tahrirî sual takriri 
incelenmiştir. 

Nazimiye mahkemelerine intikal eden iş mik
tarı her sene 300 ü geçmediğinden son sene
lerdeki eleman noksanlığı muvacehesinde mev
cut personelden işi daha çok olan yerlerde 
istifade etmek maksadiyle Nazimiye Mahkemesi 
diğer 53 kaza asliye mahkemesi meyanmda sulh 
mahkemesi haline getirilmiştir. 

Bu mahkeme sulh dâvalarından başka asliye 
hukuk dâvalarının tamamını ve asliye ceza 
dâvalarının bir kısmını rüiyet etmiye de sala
hiyetlidir. 

Eleman bakımından imkân hâsıl oldukça 
asliye mahkemesi kurulması, mevzuu iş hac-
mma göre tetkik edilecektir. 

Keyfiyetin bu yolda soru sahibine bildiril
mesine müsaadelerini saygılarımla arz ederim. 

Adliye Vekili 
Esat Budakoğlu 

2. — Kars Mebusu Kemal Giiven'in, Kars'ın 
Kağızman kazasında Hükümet konağı inşa
sının düşünülüp düşünülmediğine dair sualine 
Dahiliye Vekili Namık Gediki'n tahrirî cevabı 
(7/418) 

. 1059 C : 1 
3 . I I . 1959 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Aşağıdaki sorumun Dahiliye Vekili tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasmı saygı ile rica ederim . 

Kars Milletvekili 
' 'Kemal Güven 

Doğu - Anadolunun en eski ve büyük 
ilce merkezlerinden biri olan Kars ilinin Ka
ğızman «ücesinde Devlet daireleri dağınık bir 
halde bulunmakta ve umumiyetle resmî daire 
olarak kullanılmaya elverişli olmıyan Hazineye, 
belediyeye veya şahıslara ait evlerde kira ile 
oturmaktadırlar. Bu dağınık hale son veril
mesi, vatandaş işlerinin kolaylık ve süratle yü
rütülmesi bakımından Vekâletçe Kağızman ilçe
sinde Hükümet konağı yapılması düşünülmek
te midir? Böyle bir tasavvur mevcut ise in
şaata ne vakit başlanması mümkün olacaktır? • 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 5 . III . 1959 

Vi. îd. G..M. 
2. Ş. M. 

Sayı :22102/64 - 3 
2748 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
16 . I I . 1959 tarih ve Umumi Kâtiplik Ka

nunlar Müdürlüğü 7 - 418/2598 - 10655 sayılı 
emirleri karşılığıdır. 

Kars'ın Kağızman kazasında Hükümet ko
nağı inşaasınm düşünülüp düşünülmediğine 
dair Kars Mebusu Kemal Güven tarafından 
verilen tahrirî sualin muhatabı bulunan Ma
liye Vekâletinden alınmış olan cevabı aşağıda 
arz ediyorum. 

Hiç binası olmıyan veya gayrimüsait bina
larda vazife gören Vilâyet, kaza ve nahiye 
Hükümet konakları inşaasınm bütçe imkân
larına göre ele alındığı, bu meyanda Kars 
vilâyetinin Posof ve Digor kazalarında da bi
rer Hükümet konağı inşaasma başlanmış ve 
ikmal edilmek üzere bulunduğu, 

Kağızman kazasında da yeni bir Hükümet 
konağı inşaası düşünülmekte ve yeni tanzim 
olunan tıp projelere göre arsasının şimdiden 
temimine tevessül edilmiş olduğu, 

îleriki bütçelerin vereceği imkânlara göre 
diğer ihtiyaelı yerlerde olduğu gibi bu ka-
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zada da bir Hükümet konağı inşa edileceği 
anlaşılmıştır. 

Keyfiyeti üstün saygılarımla arz ederim. 
Dahiliye Vekili 

Namık Gedik 

3. — Ordu Mebusu Ferda Güley'in, Ordu 
vilâyeti Gölköy kazasının civar şehir ve ka
sabalarla telefon konuşmasının ne zaman im
kân dâhiline sokulacağına dair sualine Müna
kalât Vekâleti Vekili Muzaffer Kurbanoğlu'nun 
tahrirî cevabı (7/397) 

22 . I . 1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Münakalât Vekili tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasmı saygı ile rica ederim. 

Ordu Milletvekili 
Ferda Güley 

Ordu vilâyetinin Gölköy kazası PTT mer
kezi otomotik telefonu devre ile ne zaman ir-
tibatlandırılacak ve civar şehir ve kasabalarla 
telefon konuşması imkân dâhiline sokulacaktır? 

T. C. 
Münakalât Vekâleti 

özel kalem Müdürlüğü 
28.11.1959 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
26 .1.1959 gün ve Umumi Kâtiplik Kanun

lar Müdürlüğü 7-397/2515-10353 sayılı yazılan 
cevabıdır : 

Ordu vilâyeti Gölköy kazasının civar şehir 
ye kasabalarla telefon konuşmasının ne zaman 
imkân dâhiline sokulacağına dair Ordu Mebusu 
Ferda Güley tarafından verilen tahrirî sual tak
ririne ait cevabın ilişik olarak sunulduğunu»say
gılarımla arz ederim. 

Münakalât Vekâleti Vekili 
M. Kurbanoğlu 

Gölköy kazası, Ordu - Gölköy arasındaki tel
graf telinden istifade ile '20 . X . 1956 tarihinde 
şehirlerarası telefon konuşmasına açılmış olup, 
halen Aybartı, Boloman, Gebeme, Muradiye, 
Ordu, Perşembe, Ulubey (Ordu) ve Fatsa ile 
telefon konuşmaları yapmaktadır. 

Geniş ölçüde konuşmalara açılması, malze
me durumu müsaadesi nispetinde mütaakıp yıl
lar iş programında nazarı itibare alınacaktır. 

1959 G : 1 
4. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğ

lu'nun, Keskin Belediye binası inşaatının tamam
lanması hususunda ne düşünüldüğüne dair sua
line tmar ve îskân Vekili Medeni Berk'in tahriri 
cevabı (7/347) 

19 . XI I . 1958 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki surumun İmar ve iskân Vekili ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerini saygılarımla rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Mehmet Ali Ceritoğlu 

Keskin Belediyesi parafından 1956 senesin
de 60 bin lira sarf suretiyle inşasına başlanılan 
belediye binası kendi bütçesinin kifayetsizliği 
yüzünden yarıda kalmıştır. Belediyece ikmali 
imkânsız görülen mezkûr binanın tamamlanma
sı için, Emlâk Kredi Bankasından istenilen 100 
bin liranın Keskin Belediye emrine verilmesi dü
şünülmekte midir? 

T. C. 
tmar ve îskân Vekâleti 

Tetkik Heyeti 
Sayı : 9271 

28.11.1959 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliği Yüksek 
Makamına 

Umumi Kâtiplik : 
7.1.1959 tarih ve 7-347, 2311-9572 sayılı 

yazılan karşılığıdır. 
Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu tara

fından, Keskin Belediye binası inşaatının ta
mamlanması hususunda ne düşünüldüğüne dair, 
tahrirî sual takriri üzerine yapılan inceleme so
nunda : 

Keskin Belediyesinin inşa ettirdiği gayri
menkul hakkında yapılan tetkikte binanın âmme 
hizmetlerine tahsis edilen bir bina olması hase
biyle kanunen teminat olarak alınmasına imkân 
.görülemediği için adı geçen belediye adına Em
lâk Kredi Bankasınca bir kredi küşadı cihetine 
gidilemediğini bilgilerinize arz ederim. 

îmar ve îskân Vekili 
M. Berk 

5. — Tokad Mebusu Şahap Kitapçının, Em
lâk Kredi Bankasınca kesilen inşaat kredileri
nin yeniden açılmasının düşünülüp düşünülme-

— 13 -
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diğine dair sualine îmar ve İskân Vekili Medeni 
Berk'in tahrirî cevabı (7/364) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Kiyasetine 
Aşağıdaki sorumun îmar ve İskân Vekili ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerini saygılarımla rica ederim. 

Tokad Milletvekili 
Şahap Kitapçı 

Soru : 
Birçok vilâyetlerde olduğu gibi Tokad'da da 

Emlâk Kredi Bankası inşaat kredisini kesmiş 
bulunmaktadır. Bâzı büyük şehirlerde yeni ma
halleler kurulması ve kooperatiflere yardım edil
mesi devam ederken bu hususta tekemmül etti
rilen muamelesine göre verilecek krediye güve
nerek mesken inşasına başlamış olan kimselerin 
bu durumu göz önünde bulundurulmak suretiyle 
inşaat kredilerinin yeniden açılması hususunda 
ne düşünülmektedir? 

T. Ç. 
îmar ve îskân Vekâleti 28 . I I . 1959 

Tetkik Heyeti 
Sayı : 9272 

T. B. M. M. Reisliği Yüksek Makamına 
Umumi Kâtiplik : 
7.1.1959 tarih ve 7-364,2355-9689 sayılı ya

zıları karşılığıdır : 
Tokad Mebusu Şahap Kitapçı tarafından, 

Emlâk Kredi Bankasınca inşaat kredlerinin ye
niden açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair tahrirî sual takriri üzerine yapılan incele
me sonunda : 
> Türk parası kıymetini koruma 'hakkındaki 14 
sayılı Kararla alâkalı Maliye Vekâletinin 
4.VHI.1958 tarihli te'bliği gereğince (banka plas
manları muayyen bir seviye üzerinden dondu
rulmuştur. Türkiye Emlâk Kredi Bankasının 
dondurulan plasman ile mütenasi'bolarak mu
vakkaten inşaata başlamış bulunan '-vatandaşla
rın kredi tediyeleri durdurulmuştur. 

Eylül ayı içerisindeki plasman * seviyesinin 
müsait Ibir vaziyet arz etmesi üzerine inşaat 
sitüasyonları için tediyelere "başlanmıştır. Ban
kadan mukaveleler ile kredi alarak inşaata baş
lamış (bulunan vatandaşların yarım kalmış inşa
atlarının ikmalini sağlamak üzere (bankaca lü
zumlu tedbirler alınmış, Banka Umumi Heyeti 

1959 O : 1 
fevkalâde içtimaa davet edilerek kanun ve Ni
zamnamesinin verdiği salâhiyet ve imkânların 
kullanılması suretiyle 75 milyon T.L. liralık tah
vil îhracedilmiş 'bulunmaktadır. Banka mukave-
levi taahhütlerini yerine getirmek hususunda 
âzami gayret sarf etmekte bulunduğunu ve lü
zumlu tedbirlerin alınmış olduğunu arz ederim. 

îmar ve îskân Vekili 
Medeni Berk 

6*. — Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'nun, 
Türkiye Emlâk Kredi Bankası tarafından Le
vent'te inşa edilen binalara dair sualine îmar ve 
îskân Vekili Medeni Berk'in tahrirî cevabı 
(7/354) 

22. XII . 1958 
T. B. M. M. Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun îmar ve îskân Vekili ta
rafından yazılı tolarak cevaplandırılmasına de
lâletlerini saygılarımla rica ederim. 

Tokad Milletvekili 
Dr. Faruk Ayanoğlu 

Soru : 
Türkiye Emlâk Kredi Bankası tarafından 

Levent 'te inşa edilen (binaların yapılmasına han-
ıgi tarikte 'başlanmış ve soru tarihine kadar kaç 
kısım halinde ne miktar hina inşa 'edilmiş ve 
hunlara ne kadar para harcanmıştır1? Yapılan 
binalar (Ev ve apartıman dairesi olarak) kaçar 
metrekaredir, arsaları hariç- ikmal tarihlerine 
'göre (beher metrekaresi kaça mal olmuştur. înşa 
tarihlerine ıgöre, kısımlar arasında maliyet ba
kımından artış var işe, nispetleri ile maliyete 
tesir eden unsurlar nelerden ibarettir. Bu bina
ların inşasında takibedilen gaye ile, giriş şart
ları ve tevzi usulleri nelerdir? Elde edilen neti-
çelere ve maliyete göre banka gayesine hizmet 
etmiş olduğuna kaani midir? 

T. O, 
îmar ve iskân Vekâleti 28 . II . 1959 

Tetkik (Heyeti 
Sayı : 9270 

T. B. M. Meclisi Reisliği Yüksek Makamına 
Umumi Kâtiplik: 
7 . 1 . 1959 tarih ve 7-354, 234Q/9635 sayılı 

yazılan karşılığıdır: 
Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu tarafından, 
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Levent'te inşa edilen binalara dair, tahrirî sual 
takriri üzerine yapılan inceleme sonunda: 

istanbul'da Levent adı ile mâruf mahalde 
Emlâk Kredi Bankasınca'inşasına girişilen ev
lere Temmuz 1949 bidayetinde ballanmış olup 
1958 sonuna kadar dört kısım halinde olmak 
üzere 1 088 bina ve ayrıca 266 daire inşa edilmiş, 
yapılan binaların tip nevilerine göre metre kare 
inşaat sahaları tahalüf etmektedir. 

Arsa bedeli hariç olmak üzere 56 075 000 
lira sarf edilmiştir. 

Buna göre : * 
1951 yılında ikmal olunan birinci kısım 
M2 fiyatı 93,82 
1954 yılında ikmal olunan ikinci kısım 
M2 fiyatı 172,47 
1956 yılında ikmal olunan üçüncü kısım 
M.2 fiyatı 196,40 
1958 yılında ikmal olunan dördüncü 
kısım M2 fiyatı 558,— 
liradır. 

İnşaatların hitam tarihi itibariyle 1951 yı
lma nazaran 1954 yılındaki % 84 nispetindeki 
artış, 19)51 yılma kadar yurttaki inşaat faaliye
tinin azlığı ve az olan talep muvacehesinde in
şaat malzemesinin bol ve ucuz, keza işçi ücret
lerinin de o nispette ucuz olması hasebiyle o ta
rihe kadarki, inşaat M2 fiyatlarının ucuz fakat 
bu tarihten sonra artan inşaat hacmi dolayısiyle 
talebin fazlalaşması ve binnetice işçi ve malze
me fiyatlarındaki tereffülerden ayrıca da ikinci 
kısım inşaatta linoleum kullanılmasından ileri 
gelmiştir. 

1954 ile 1956 yılları zarfında % 14 tutarm-
daki artış ise inşaat malzeme ve işçilik fiyatla
rındaki cüz'i fazlalıktan ileri gelmektedir. 

1956 - 1958 yılları arasındaki % 184 nispe
tindeki fazlalık ise; 

A) 1957 yılında -başlıyan ve bütün yurda 
teşmil edilen imar hareketinin piyasada uyan
dırdığı malzeme ve işçi buhranı, 

B) Dördüncü kısımda yapılan binaların gü
nün icaplarına göre daha rahat bir yaşama şar
tının tahakkukuna ve kolektif olarak kullanı
lacak blok apartmanların asansör, kalorifer, 
şömine, çamaşırlık, kömürlük ve kalorifer dai
relerini ihtiva etmesi ve binaların cephelerinde 
p.T.B. kaplama bâzı kısımlarda da mermer iş
leri gibi hususlar, 
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i İnşaat M2 maliyetinin artmasını intaestmiş-

tir. 
I Bu binaların inşasında takibedilen gaye, mo

dern mimari üslûbu ve yeni şehircilik esasları 
I dairesinde, bilhassa dördüncü kısım inşasında, 
I kat ve daire mülkiyetinin verdiği imkânlardan 
I faydalanmak suretiyle günden güne nüfusu ar

tan ve inkişaf eden istanbul şehrine modern 
i bir site kazandırmak ve 4947 sayılı Emlâk Kredi 

Bankasının kuruluş Kanununun ikinci madde-
'sinin (B) fıkrasında ve keza nizamnamemizin 

I dördüncü maddesinin (B)! bendinde mevcut 
I «Bankaya veya başkalarına ait arsalar üzerine 

ibina yapmak ve peşin veya ipotek karşılığı tak
sitle satmak» hükmüne uygun olarak inşa edil-

I mektedir. 
I Levent mahallesinin ev ve apartman daire-
I jlerinin satış ve tevziinde Emlâk Kredi Banka-
I sınca bir küçük câri ev hesabı açtırmış bulunan 
I banka müşterilerine tercih hakkı tanınmakta

dır. Her tip ev ve apartman dairesi için tesbit 
olunan asgari tevdiat bakiyesini veya daha faz
lasını yatıran mudiler, bu tevdiatların her üç 
ayda bir iktisabettikleri adat (puvan) fazlâlı-

I gına göre sıraya girmektedirler. Aldıkları en 
I fazla adat »sırasına ve mevcut ev veya apart

man dairesine göre bir meskene hak kazanan
lar asil ve geri kalanlar yedek olarak kabul 

t edilmektedir. Asiller arasında haklarından fe
ragat edenler olursa yerine yedek ikame edilir. 

j inşaatın hitamında asiller arasında ve noter hu-
I zurunda her tip için ayrı ayrı kur'a çekilmek 
I {suretiyle taliplere isabet eden ev veya apart-
1 man taayyün etmektedir. 

Bu suretleı taliplerin evvelce ev hesaplarına 
yatırmış bulundukları mevduatları mafaiz pe
şin bedel olarak kabul edilmekte ve satış bede
linden tahassül eden fark üzerinden 15 sene 
vâde ve % 7 faiz ile borçlandırılmaktadır. 

I Bundan böyle günün şartları muvacehesinde, 
herkes tarafından rağbet gören ve iştiyakla ka
bul edilen modern bir siteyi husule getirmiş 
olmakla Emlâk Kredi Bankası gayesine ulaşmış 

I bulunmaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

I İmar ve İskân Vekili 
M. Berk 

I 7. — Ordu Mebusu Zeki Kumrulu'nun, Ün- . 
I ye'nin 1959 yûtnda vilâyet haline getirilmesinin 
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düşünülüp düşünülmediğine dair sualine Dahili
ye Vekili Namık Gedik'in tahrirî cevabı (7/410) 

* 23 . I . 1959 
T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıda yazılı sorumun, Sayın Başvekilimiz 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması husu
suna delâlet buyurmanızı saygılarımla arz ve ri
ca ederim. Ordu Mebusu 

Zeki Kumrulu 
Soru : 
Ordu'nun Fatsa, Akkuş ve Samsun'un Terme 

kazalarının merkezî durumundaki tarihî Ünye 
kazasını bu kazalardan müteşekkil vilâyet hali
ne getirmeyi vait buyurmuştunuz. Bu yerinde ye 
kıymetli va'dinizin 1959 yılında yerine getiril
mesi düşünülmekte midir?. 

T. C. • 
Dahiliye Vekâleti 

Vi. îd. G. M. 
2. §. M. 

Sayı : 22102/64-3/273.1. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Ünye'nin 1959 yılında vilâyet haline getiril

mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Ordu 
Mebusu Zeki Kumrulu imzası ile Yüksek Riya
setinize sunulup Sayın Başvekil tarafından cevap
landırılmak üzere Başvekâlete tevdi buyrulan ve 
Başvekâletin 13 . II . 1959 tarih ve Kanunlar ve 
Kararlar Tetkik Dairesi 77 -803/446 sayılı ya
zısı ile tarafımdan cevaplandırılması için vekâle
timize gönderilen tahrirî sual takririne cevabımı 
aşağıda arz ediyorum. 

Ünye'nin 1959 yılında vilâyet haline getiril
mesi hususunda bir hazırlığımız bulunmamakta
dır. 

Keyfiyeti üstün saygılarımla arz ederim. 
4 . II . 1959 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

8. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'nun, Ün
ye'nin 1959 yılında vilâyet haline getirilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dpir sualine Dahi
liye Vekili Namık Gedik'in tahrirî cevabı (7/409) 

23 . I . 1959 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıda yazılı sorumun, Sayın Başvekil ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ-
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let buyurulmasmı saygılarımla arz ve rica ede
rim. 

Ordu Mebusu 
Atıf Topaloğlu 

Soru : 
Ordu'nun Fatsa, Akkuş ve Samsun'un Ter

me kazalarının merkezî durumundaki, tarihî Ün
ye kazasını vilâyet haline getirmeyi, 1957 seçim
leri arifesinde Ünye'yi teşriflerinde vait buyur
muştunuz. Bu yerinde ve kıymetli va'dinizin 1959 
yılında yerine getirilmesi düşünülmekte midir?. 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 

Vi. îd. G.M. 
2. Ş.M. 

Sayı : 22102/64 - 3/2730 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
4 . II . 1959 tarih ve Umumi Kâtipliği Ka

nunlar Müdürlüğü 7 - 409/2533 - 10379 sayılı 
emirleri karşılığıdır: 

Ünye'nin 1959 yılında vilâyet haline getirilme
sinin düşünülüp düşünülmediğine dair Ordu Me
busu Atıf Topaloğlu imzası ile Yüksek Riyaseti
nize sunulup Sayın Başvekil tarafından cevap
landırılmak üzere Başvekâlete tevdi buyrulan ve 
Başvekâletin 6 . II . 1959 tarih ve 44/2 sayılı ya
zısı ile tarafından cevaplandırılması için vekâle
timize gönderilen tahrirî sual takririne cevabımı 

. aşağıda arz ediyorum. 
Ünye'nin 1959 yılında vilâyet haline getiril

mesi hususunda bir hazırlığımız bulunmamakta
dır. 

Keyfiyeti üstün saygılarımla arz ederim. 
4 . III . 1959 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

9. — Ordu Mebusu Hüsrev Yürür'ün, Ünye'
nin, 1959 yılında vilâyet haline getirilmesinin dü
şünülüp düşünülmediğine dair sualine Dahiliye 
Vekili Namık Gedik'in tahrirî cevabı (7/412) 

23 . I . 1959 
T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki yazılı sorumun, yazılı olarak Sayın 
Başvekilimiz tarafından cevaplandırılmasına de
lâlet buyurulmasmı saygılarımla arz eylerim. 

Ordu Mebusu 
Hüsrev Yürür 
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Soru 
1957 seçimleri arifesinde Ünye'yi teşriflerin-

*de, tarihî Ünye kazasını vilâyet haline getirmeyi 
vait buyurmuştunuz. Bu yerinde ve kıymetli va'-
<linizin 1959 yılında yerine getirilmesi düşünül
mekte midir?. 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 

Vi. îd.G. M. 
. 2. Ş. M. 

Sayı : 22102/64 - 3 
2728 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
4 . I I . 1959 tarih ve Umumi Kâtipliği Ka

nunlar Müdürlüğü 7 - 412/2536 - 10382 sayılı 
amirleri karşılığıdır : 

Ünye'nin 1959 yılında vilâyet haline getiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Ordu 
Mebusuı Hüsrev Yürür imzası ile Yüksek Riya 
setinize sunulup Sayın Başvekil tarafından ce
vaplandırılmak üzere Başvekâlete tevdi buyrulan 
ve Başvekâletin 6 . I I . 1959 tarih ve 42/2 sayılı 
yazısı ile tarafımdan cevaplandırılması için Ve
kâletimize gönderilen tahrirî sual takririne ceva
bımı aşağıda arz ediyorum. 

Ünye'nin 1959 yılında vilâyet haline getiril
mesi hususunda bir hazırlığımız bulunmamakta
dır. 

Keyfiyeti üstün saygılarımla arz ederim. 
4 . I I I . 1959 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 

10. — Ordu Mebusu Muammer Tekin'in, Ün
ye'nin 1959 yılında vilâyet haline getirilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair sualine Dahili
ye Vekili Namık Gedik'in tahriri cevabı (7/411) 

23 . I . 1959 
T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıda yazılı sorumun, Sayın Başvekil tara
fından yazılı olarak cevaplandırılması hususuna 
yüksek delâletinizi saygılarımla arz eylerim. 

Ordu Mebusu 
Muammer Tekin 

Soru : 
Ordu'nun Fatsa, Akkuş ve Samsun'un Terme 

kazalarının merkezi durumundaki, Karadeniz'in 
incisi tarihî Ünye kazasını, bu kazalardan müte

şekkil vilâyet haline getireceğinizi, 1957 seçimle
ri arifesinde Ünye'yi teşriflerinde vait buyurmuş
tunuz. Ünyelilerin yıllardan beri sabırsızlıkla 
hasretini çektiği bu yerinde ye kıymetli va'dini-
zin 1959 yılında yerine getirilmesi düşünülmek
te midir?. 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 

Vi. id. G. M. 
2. Ş. M. 

Sayı : 22102/64 - 3 
2729 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
4 . I I . 1959 tarih ve Umumi Kâtipliği Ka

nunlar Müdürlüğü 7 - 411/2535 - 10381 sayılı 
emirleri karşılığıdır : 

Ünye'nin 1959 yılında vilâyet haline getiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Ordu 
Mebusu Muammer Tekin imzası ile Yüksek Riya
setinize sunulup Sayın Başvekil tarafından ce
vaplandırılmak üzere Başvekâlete tevdi buyrulan 
ve Başvekâletin 6 . I I . 1959 tarih ve 43/2 sayılı 
yazısı ile tarafımdan cevaplandırılması için Ve
kâletimize gönderilen tahrirî sual takririne ce
vabımı aşağıda arz ediyorum. 

Ünye'nin 1959 yılında vilâyet haline getiril
mesi hususunda bir hazırlığımız bulunmamakta
dır. 

Keyfiyeti üstün saygılarımla arz ederim. 
4 . I I I . 1959 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 

11. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'-
ın, Nusaybin ve Gercüş'de bâzı muhtarların iş
ten menedilmeleri sebebine dair sualine Dahili
ye Vekili Namık Gedik'in, tahrirî cevabı (7/346) 

18 Aralık 1958 
T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Dahiliye Vekili tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerini 
saygılarımla rica ederim. 

Mardin Mebusu 
Mehmet Ali Arıkan 

Nusaybin'in, îstilil nahiye muhtarı Yusuf Ay-
doğan, Gelisor köyü muhtarı Hasan özmen ve 
Baverni köyü muhtarı Hacı Aziz Al ile Gercüş'
ün Hizo köyü muhtarı Ali Tunç ve Gündeköle 
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muhtarı ibrahim Yasak'm işten menedilmeleri-
nin sebebi nedir? 

Adı geçen köy muhtarlarının vazifelerine 
başlatılmaları hususunda Vekâletçe ne düşünül
mektedir? 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 

M. î. G. M. 
3. D. R. Ş. M. 

Sayı: 631 - 588 - 3/3475 

özü : Mardin Mebusu 
Mehmet Ali Arıkan tara
fından verilen tahrirî 
sual takriri Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Nusaybin kazasıma bağlı Istilil nahiye muh
tarı Yusuf Aydoğan, Gelisor köyü muhtarı Ha
san Özmen ve Baverni muhtarı Hacı Aziz Al 
ile Gercüş kazasına bağlı Hizo köyü muhtarı 
Ali Tunç ve Gündeköle köyü muhtarı ibrahim 
Yasak'm işten menedilmelerinin sebebi ile adı 
geçen köy muhtarlarının vazifelerine başlattırıl-
maları hususunda ne düşünüldüğü hakkındaki 
Mardin Mebusu Metmet Ali Arıkan tarafından 
verilen tahrirî sual takriri üzerine yaptırılan 
inceleme neticesinde : 

Istilil merkez nahiyesi muhtarı Yusuf Aydo
ğan, köye ait hesabatı nahiye müdürlüğüne ver
mekten kaçınmak ve kaçakçılıkla ilgisi olmak 
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hasebiyle nahiye müdürlüğünün hakkında yap 
tığı tahkikat ve teklif üzerine 2 . VI . 1958 ta
rihinde işten el çektirilmiş ve tahkikat neticesin
de suçsuzluğu tebeyyün ettiğinden İ l . X . 1958 
tarihinde vazifesine iade edildiği, 

Gelisor köyü muhtarı Hasan özmen, köye ait 
gaz dağıtımı ile mektum bulunan vatandaşları. 
nüfusa kayıt ettirmiyerek görevini kötüye kul
lanmış olduğundan işten menedilerek dosyasının 
mahkemeye tevdi edildiği ve mahkemesinin de 
devam etmekte bulunduğu, 

Baverni köyü muhtarı Hacı Aziz Al ile Hizo 
köyü muhtarı Ali Tunç işten menedilmiş olma
yıp görevlerinden istifaen ayrıldıkları, 

Gündeköle köyü muhtarı İbrahim Yasak'm, 
kaymakamlığa vâki müracaatinde; köy halkın
dan Ramazan Yasak ve arkadaşları tarafından. 
mührün kendisinden alındığını bildirmesi üze
rine müsebbipler hakkında tahkikat yaptırılarak 
işin Adliyeye intikal ettirildiği, muhtarlık müh
rü kendisine teslim edilmek üzere çağırılmış 
ise de evini köyden kaldırarak Gercüş kazasının 
Boğaz köyüne nakli hane ettiğinden köy işleri
nin sekteye uğramaması bakımından mührün 
âza ibrahim Tayfur'a verilmiş olup ibrahim 
Yasak'm idari bakımından işten menedilmediği 
neticesine varılmıştır. 

Keyfiyeti bilgilerine saygı ile arz ederim. 

Dahiliye Vekili 
Dr. Namık Gedik 

T. B. M. M. Matbaan 


