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1. — SABIK ZABIT HULASASI 

Vazife ile yurt dışına giden Hariciye Vekili 
Fatin Rüştü Zorlu'nun avdetine kadar kendi
sine Dahiliye Vekili Namık Gedik'in vekillik 
tdeeeğine, 

Açık bulunan Basm - Yayın ve Turizm Ve
kâletine Çalışma Vekili Halûk Şaman'm vekil
lik edeceğine, 

Başvekil Adnan Menderes'in Tahran'a hare
keti dolayısiyle avdetine kadar Başvekilliğe 
Devlet Vekili Abdullah Akerln vekillik ede
ceğine dair Riyaseti Cumhur tezkereleri okun
du. , 

Suçluların iadesine dair Avrupa Sözleşme
sinin ; 

Avrupa Konseyinin İmtiyaz ve Muafiyetle

rine mütaallik Umumi Anlaşma ile buna ek 
Protokolün, 

Avrupa Konseyinin İmtiyaz ve Muafiyetle
rine mütaallik Umumi , Anlaşmaya ek ikinci 
Protokolün, 

13 Aralık 1957 tarihinde Cenevre'de akde
dilen «Yol işaretlerine mütedair Avrupa Anlaş
ması» nın tasdikine 4air kanunlar kabul edildi. 

20. XI . 1959 Cuma günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Kayseri Mebusu 

İbrahim Kirazoğlu Hakkı Kurmel 
Kâtip 

Kırklareli Mebusu 
Mehmet Ali Ceylân 

Sualler 

Tahrirî sualler 
1. ~ Ankara Mebusu Recep Dengin'in, ba

sın suçlannm affı hususunun düşünülüp düşü
nülmediğine dair tahıirî sual takriri Başvekâ
lete gönderilmiştir. (7/605) 

2. — Kara Mebusu İbrahim Us'un, Sümar-
bankça yeniden seramik fabrikaları kurulma
sına neden lüzum görüldüğüne dair tahrirî sual 
takriri Sanayi Vekâletine gönderilmiştir. 
(7/606) 

3. — Kırşehir Mebusu Fazıl Yalçın'm, Kır
şehir vilâyetinin Hirfanlı 'dan elektrifikasyonu 
işinin ihale edilip edilmediğine dair tahrirî su
al takriri Nafıa Vekâletine gönderilmiştir. 
î7/607) 

4. : ~ Ordu Mebusu Arif Hikmet Onat'ın. 
4 Ağustos kararlariyle tatbik mevkiine konu
lan kambiyo prim sisteminin neticesi olarak 
Ihraeedilen tütün, üzüm, incir ve fındık mah
mullerinden elde edilen döviz miktarına dair 
tahrirî sual takriri Ticaret Vekâletine gönde
rilmiştir. (7/608) 

5. '—- Van Mebusu Sait Erdinç'in, Muş ve 
Bitlis'teki toprak tevzi komisyonlarının faali
yetine dair tahrirî sual takriri İmar ve İskân 
Vekâletine gönderilmiştir. (7/609) 

6. — Van Mebusu Sait Erdinç'in, 1956 -
1959 yıllarında gelen göçmenlerin miktan ile 
nerelere yerleştirildiklerine dair tahrirî sual 
takriri İmar ve İskân Vekâletine gönderilmiş
tir. (7/610) 

7. — Van Mebusu Sait Erdinç'in, Van ve 
kazalarının köy yollarının yapımı için tahsis 
edilen para miktarına dair tahrirî suâl takriri 
Nafıa Vekâletine gönderilmiştir. (7/611) 

8. — Niğde Mebusu Şefik Refik Soyer'in, 
Niğde'nin Uluağaç, Kiçağaç ve Ovacık köyleri 
sulama suyu sızıntısının önlenmesi işinin ne 
zaman yapılabileceğine dair tahrirî sual takriri 
Nafıa Vekâletine gönderilmiştir. (7/612) 

.9. — Zonguldak Mebusu Mustafa Saraç'ın, 
kadrosuzluk sebebiyle terfi edemiyen hâkim, 
hâkim muavini, C. savcısı ve C. savcı muavin
lerinin miktarına dair tahrirî sual takriri Ad
liye Vekâletine gönderilmiştir. (7/613) 

10. — Tokad Mebusu Şahap Kitabçı'nm, 
1949 yılında Tokad'da vUkubulan sel münasebe
tiyle zarar gören küçük esnafa yapılan nakdî 
yardımların da terkini hususunda ne düşünül
düğüne dair tahrirî sual takriri Nafıa Vekâ
letine gönderilmiştir. (7/614) 
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2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Teklif 
1. — Gazianteb Mebusu Süleyman Kuranel 

ve 86 arkadaşının, 5484 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 65 nci 
maddesindeki 10 yıllık borçlanma müddetinin 
15 yıla çıkarılması hakkında kanun teklifi 
(2/356) (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Takrir 
2. — Sinob Mebusu Ömer özen'in, Arzuhal 

Encümeninin 18 . XI . 1959 tarihil haftalık 
karar cetvelindeki 1871 sayılı Kararın Umumi 
Heyette görüşülmesine dair takriri (4/146) 
(Arzuhal Encümenine) 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 15,05 

REÎS — ReisvekiH İbrahim Kirazoğlu 

KÂTİPLER : Mehmet Ali Ceylân (Kırklareli), Hakkı Kurmel (Kayseri) 

3. — YOKLAMA 

RE.tS\— Yoklama yapılacaktır. REİS 
(Ankara mebuslarına kadar yoklama yapıl- acıyanım, 

di.: 

Ekseriyet hâsıl olmuştur, celseyi 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYE YE MÂRUZÂTI 

A — MUVAKKAT ENCÜMENLER TEŞKÎLÎ 

1. — İskân kanunu lâyihası ile, 
Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, îskân Ka

nununun bâzı maddelerinin tadiline ve yeniden 
bâzı hükümler ilâvesine dair 5420 ve 5826 sayılı 
kanunların bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
yeniden bâzı hükümler ilâvesi hakkındaki 6093 
sayılı Kanunun 1 nci ve 4 ncü maddelerinin 
tadiline ve bu Kanuna yeniden bir madde ilâve
sine dair kanun teklifini müzakere etmek üzere 
bir Muvakkat Encümen teklifi (1/180, 2/36) 

REİS — Riyasetin maruzatı vardır. Bâzı 
kanun lâyiha ve tekliflerini müzakere etmek üze
re geçen sene teşkil edilen muvakkat encümen
lerin veri iden kurulmaları hususunu ayrı ayrı 
reylerinize ara edeceğim. 

Islcân kanunu lâyihası ile Tunceli Mebusu 
Arslan Bora'nın, İskân Kanununun bâzı mad
delerinin tadiline ve yeniden bâzı hükümler 

ilâvesine dair 5420 ve 5826 sayılı kanunların 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve yeniden bâ
zı hükümler ilâvesi hakkındaki 6093 sayılı Ka
nunun 1 nci ve 4 ncü maddelerinin tadiline ve 
bu kanuna yeniden bir madde ilâvesine dair 
Gümrük ve İnhisarlar, Maliye, Bütçe, imar ve 
îskân encümenlerinden üçer âza alınmak sure
tiyle kurulan muvakkat encümenin yeniden teş
kilini ıeyinize arz ediyorum. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Bu 
mevzuda söz istiyorum. 

REİS —- Buyurun. 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muh

terem arkadaşlar; şimdiye kadar muvakkat en
cümenler teşkiline bilhassa sene sonlarında baş
vurulmakta idi. Bu sene ise, daha sene başın
da muvakkat encümen teşkiline başlandı. Ha
len komisyonların elinde kâfi derecede iş bu
lunmadığına göre daha evvel kurulmuş olan bu 
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muvakkat encümenlerin şimdiden kabul edil
memesini ve ileride lüzum hâsıl olduğu tak
dirde bunun yüksek takdirlerinize bırakılmasını 
binnetice bu kurulması teklif edilen muvakkat 
encümenlerin hiçbirisinin tasvibedilmemesi su
retiyle bu gibi normal encümenlerden daha 
esaslı bir şekilde tetkikini teklif ve böylece 
daha mükemmel kanunlar çıkarılacağı kanaa
tinde bulunduğumu arz ederim. (Soldan, bravo 
sesleri) 

REİS — Fethi Ülkü, buyurun. 
FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Efendim, bu ko

nu tatilden önce de müzakere edilmişti. İskân 
Kanununun tetkiki işinin daha evvelce normal 
komisyonlarda seyrini takibi hususu muhalefe
timize rağmen kabul edilmişti. O zamanki mü
cadelemiz, sonunda maalesef Muvakkat Komis
yon fikrimiz mağlûbolmustu. Kanun tasarı ve 
teklifi doğrudan doğruya normal komisyon 
tetkikine tâbi tutulmuştu. 

Aradan zaman geçti ve bu komisyonlar bu 
işi zamanında yapamadı. Bir taraftan İskân Ka
nununun çıkmasını bekliyen vatandaşların, mil
letvekili arkadaşlarımızı, ve diğer taraftan Hü
kümeti tazyik etmesinin bir neticesi olarak Kar
ma Komisyona taraftar olundu. Karma Komis
yon kurulmasının, işlerin süratle çıkmasını iea-
bettireceği keyfiyeti ortadadır. Bu yüzden çim
di Karma Komisyonun kurulmasına taraftar 
olunmuştur. Tahattur buyurulursa evvelsi sene 
İskân Kanunu 22 nci maddesine kadar Büyük 
Millet Meclisinde görüşüldüğü halde büyük ta
tilin başlaması dolayısiyle yarıda kalmıştı. Şim
di yeniden pek acele çıkması gereken bu kanu
nun normal yollardan görüşülmesini istemek bu 
kanunun asgari iki sene daha sürüncemede kal
masına taraftar olmak demektir. Bu bakımdan 
muhterem arkadaşlarımdan rica ediyorum, Kar
ma Komisyonda bu işin görüşülmesine şiddetle 
ihtiyaç vardır. 

İskân Kanununun tatbik edileceği bölgeler 
hakkında muhterem arkadaşlarımız malûmat 
sahibi olmıyabilirler. Müsaade buyurursanız, 
durumu izah edeyim ; 

Memdekette sokak ortasında kalmış, yuva
dan mahrum, müstahsil hale gelmemiş, enerjisi 
kıymet'lendirilmiyen hakikaten çok mağdur du
rumda bulunan ve bu İskân Kanununun bir an 
evvel çıkmasını bekliyen vatandaşlar vardır. 
Seçim bölgem de dâhil altı vilâyette duranı 
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I böyledir. Biz bu kanunun çıkmasının daha fazla 
I uzamasına razı olamayız arkadaşlar. Normal 

komisyonlardan geçmesi halinde, arz ettiğim 
I gibi asgari iki sene gibi bir zamanı icabetti.re-
I çektir. Bu mahzuru önlemek ve kanunun süratle 

çıkmasını temin maksadiyle Geçici Komisyona 
iltifat buyurulmasım hassaten rica ederim. 

I REİS — Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu. 
ÖMER LÛTFİ ERZURUMLUOĞLU (Yoz-

I gad) — Çok muhterem arkadaşlarım, bendeniz 
de Fethi Beyin tezini müdafaa etmek zarureti 

I karşısındayım. 
Çünkü biraz evvel arkadaşım hatırlattı, Ge

çici Komisyonda münakaşa edüirken, vatandaşın 
gayrimenkul diye tavsif ettiği bir kanun daha 
başındaki kelimeden itibaren değiştirilmesi ikti-

I za ederken, bilhassa Fethi Bey arkadaşımızın te-
I barüz ettirdiği veçhile, arazi ve gayrimenkulu 

olmıyan vatandaşların bu mahrumiyetten kur-
I tarmak babında iki devredir çıkarılmak isten-
I diği halde kadük olan bu kanun bir an evvel 

çıkarmak gayesine matuf olarak geçen sene bir 
Muvakkat Komisyon kurulmuştu. Bu kanun Mu
vakkat Komisyonla diğer alâkalı komisyonlardan 
geçeceği kadar geçmiş, olgunlaşacağı kadar ol
gunlaşmıştır. Takdir buyurursunuz, geçen se
ne İstanbul ve Ankara Üniversitesinden profe
sörler eelbedilmiş, noktai nazarları dinlenmiş, 
daha evvel metinler Muvakkat Komisyon tara
fından alâkalı profesörlere gönderilmiş, müta
lâaları alınmış, Ankara ve İstanbul barolarının 
hattâ tatbikatçılarına da bu husustaki mütalâa
ları sorularak lâyiha olgunlaşmış bir hale geti
rilmiştir. Büyük bir kitap halinde Heyeti Ce-
lüenize takdim edilmek üzere bastırdığımız hal
de, tatile girildiğinden müzakeresi mümkün ol
madı. Şimdi arkadaşlar, bu kadar olgun bir 

! hale gelmiş olan bir kanun tekrar beş, altı 
i komisyona havale etmek demek değil bu devre 
i içinde çıkarmak on ikinci döneme bırakmak de

mektir ki bu hakikaten ınuztar vaziyette olan va~ 
| daşların ıztırabmın daha bir müddet devam et

tirilmesinden başka bir şeye yaramıyacaktır. Pren
sip itibariyle Mehmed Daim Beyle aynı fikirde-

j yim, ama bu nevi kanunlarda değil. Evet alâka-
i lı komisyonlardan geçmek suretiyle daha olgun-
; lacak bir hale gelirse çok iyi olur. Bu fikrinde 
i müttefikim ama, bir kanun bu şekilde muvakkat 
' bir komisyonda olgunlaşıp bir hamur haline ge

tirildikten sonra tekrar alâkalı normal komis-
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yonİara göndermek, unu bir çıkmaza sokmaktan I 
başka bir şeye yaramaz. Bu bakımdan hakikaten 
üzerinde naziri ve amelî bakımdan durulmuş mü
tehassıslara, alâkalı ara sorulmuş, hattâ Mec
lis' içindeki İskân mevzuatı ile alâkalı mebuslar 
komisyonlara davet edilerek olgunlaşmış bir ha
le gelen bu kanunun, ıztırabı dinmiyen vatandaş
ların ıztırabını aeele dindirmek bıbında bir an 
evvel çıkması için Muvakkat Encümenin kurul
masını :hassaten rica ederim. 

KElS — İskân kanunu lâyihası ile Tunceli 
Mebusu Arslan Bora'nın İskân Kanununun bâzı 
maddelerinin tadiline ve yeniden bâzı hükümler 
ilâvesine dair 5420 ve f>826 sayılı kanunların bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi ve yeniden bâzı 
hükümler ilâvesi hakkındaki 609-3 sayılı Kanu
nun 1 nei ve 4 ncü maddelerinin tadiline ve bu 
kanuna yeniden bir madde ilâvesine dair kanun 
teklifini müzkaere etmek üzere yeniden bir Mu
vakkat Encümen teşkil edilmesini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... E t m iyen! er... Kabul 
edilmiştir. 

Nafıa, Dahiliye, Hariciye, •Ziraal, Güm
rük ve İnhisarlar, Maliye, Bütçe ve İmar ve İs
kân encümenlerinden üçer âza alınmak suretiy-
le Muvakkat Encümen teşkili kabul edilmiştir. 

2. — Çeltik ekimi kanım lâyihasını müzakere 
etmek üzere bir Muvakkat Encümen teşkili j 
(1/1.21) I 

REİS — Çeltik ekimi kanunu lâyihası»! mü- j 
zakere etmek üzere Ziraat, Dahiliye, Sıhhat ve | 
İçtimai Muavenet, Adliye ve Bütçe encümenle- j 
rinden üçer âza alınmak suretiyle kurulan Mu- i 
vakkat Encümenin yeniden teşkili hususunu re- I 
yinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen- | 
ier... Kabul edilmiştir, Muvakkat Encümen ku- ; 
rulmuştur. 

3, — Öclünç para verme işleri hakkındaki 2279 
sayılı Kanunda tadilât yapılmasına ve 5841 sayılı 
Kanunun kaldırılmasına dair kanun lâyihanı ile, 

Edirne Mebusu Rasih Gürhan'ın, ödün'; para 
verme işleri Kanununu bir madde eklenmesine da
ir kanun teklifini müzakere etmek üzere bir Mu
vakkat-Encümen teşkili (1/284, 2/297) 

REİS — ödünç, para verme işleri hakkındaki 
2279 sayılı Kanunda tadilât yapılmasına ve 5841 
sayılı Kanunun kaldırılmasına dair kanun lâyi 
hasıyle, 
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Edirne Mebusu Kasih Gürkanin, Ödünç pn 

ra verme iğleri Kanununa bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifini müzakere etmek üzere Tica
ret, Adliye, Maliye ve Bütçe encümenlerinden 
beşer âza alınmak suretiyle kurulan Muvakkat 
Encümenin yeniden teşkili hususunu reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiş, Muvakkat Encümen kurulmuştur. 

4, — Zonguldak mebusları Necati Ihken /v 
Mustafa Saraç'm, 

Bursa Mebusu Recep Kırım ve iki arkadaşı
nın, 

Ankara Mebusu Halil tfezai Erk ut ve beş ar
kadaşının, Yıllık ücretli izin kanunu tekliflerini 
müzakere etmek üzere bir Muvakkat Encümen 
teşkili (2/235,213,206) 

REİS — Zonguldak mebusları Necati Diken 
ve Mustafa Sarae'm yıllık ücretli izin hakkında 
kanun teklifi, 

Bursa Mebusu.Recep Kırım ve iki. arkadaşı 
mu, Yıllık ücretli izin hakkında kanun teldi.fi ile, 

Ankara Mebusu Halil Sezai Erk ut ve beş ar
kadaşının, yıllık ücretli izin kanunu teklifim mü 
zakere etmek üzere Çalışma, Adliye ve Bütçe en 
cümeıılerinden beşer âza alınmak suretiyle kuru 
lan Muvakkat Encümenin yeniden teşkili huşu 
sunu reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Es 
miyenler... Kabul edilmiş. Muvakkat Encümen ku
rulmuştur. 

.'). — Yozgad Mebusu Mahmut Ataman'ın, 
Gayrimenkul kirakırı hakkındaki 6570 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bv 
kamına bâzı hükümler eklenmesine, 

Er zum Mebusu Abdülkadir Eryurt'un Gayri 
menkul kiraları hakkındaki 6570 sayılı fî'.anuna 
bir madde eklenmesine, 

Giresun Mebusu Doğan KÖymen'in, gayrimen 
kul kiraları hakkındaki 6570 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kamına bâzı 
maddelerin eklenmesine dair kanun tekliflerini 
müzakere etmek üzere bir Muvakkat Encümen 
teşkili. (2/238,-288, 289) 

REİS — Yozgad Mebusu Mahmut Ataman'in, 
Gayrimenkul kiraları hakkındaki'6570 sayûı Ka 
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 

i kanuna bâzı hükümler eklenmesine, 
j Emmim Mebusu Abdülkadir Eryıırt'uıı, Gay 

— no 
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rinıwıkul kiraları hakkındaki 6570 sayılı Kanuna 
bir madde eklenmesine, 

Giresun Mebusu Doğan Köymen'in, Gayri
menkul kiraları hakkındaki 6570 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifle
rini müzakere etmek üzere Ticaret, Dahiliye, Ad
liye ve Bütçe encümenlerinden beşer âza alınmak 
suretiyle kurulan Muvakkat Encümenin yeniden 
teşkili hususunu reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş Muvakkat 
Encümen kurulmuştur. 

6. - - 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna ek bir madde ilâvesine dair kanun lâyi
hasını müzakere etmek üzere bir Muvakkat En
cümen teşkinli (1/355) 

REİS — 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bir ek madde .ilâvesine dair 
kanun lâyihasını müzakere etmek üzere Teş
kilâtı Esasiye, Dahiliye ve Adliye encümen
lerinden 10 ar âza alınmak suretiyle kumlan 
Muvakkat Encümenin yeniden teşkilini reyle
rinize arz ediyorum. Katoul edenler... Etmiyen-
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ler... Ka'bul edilmiş, Muvakkat Encümen ku-
uılmuftur. 

7. — Maden kömürü havzasında, işletme ida
relerine lüzumlu arazinin tesbitiyle 17 Kânunu
sani 1326 tarihli ve 289 sayılı tezkerei sâmiye 
hükümlerinin ilgası hakkındaki kanun lâyihası 
ile, 

Zonguldak Mebusu Suat BaşoVun, Zongul
dak Kömür Havzısında tapusuz olarak tasar
ruf edilen gayrimenkullenn tesciline dair ka
nun teklifini müzakere etmek üzer& bir Muvak
kat Encümen teşkili. (1/301)* (2/133) 

REİS — Maden kömürü havzasında işletme 
idarelerine lüzumlu arazinin tesbitiyle 17 Kânu
nusani 1326 tarihli ve 289 sayüı tezkerei sâmiye 
hükümlerinin ilgası »hakkında kanun lâyihası ile, 

Zonguldak Mebusu Suat Başol'un, Zongul
dak Kömür Havzasında tapusuz olarak tasarruf 
edilen gayrimenkullerin tesciline dair kanun 
teklifini müzakere etmek üzere Sanayi, Dahili
ye, Adliye, Maliye ve Bütçe encümenlerinden 
3 er âza alınmak suretiyle kurulan Muvakkat 
Encümenin yeniden teşkilini reyinize arz edi
yorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiş, Muvakkat Encümen kurulmuştur. 

5. — SUALLER VE CEVAPLAR 
A — ŞİFAHİ SUALLER VE CEVAPLARI 

i.. — Adana Mebusu Saim Karaömerlioğlu'-
nuny Mağara.-. Saimbeyli - Feke - Kozan yolunun 
ıslahı hususunun düşünülüp düşünülmediğine 
dair Nafıa Vekilinden şifahi suali (6/360) 

REÎS — Sual sahibi buradalar mı efendim? 
(Yok sesleri) Sual sahibi bulunmadığı için sual, 
tailırirîye kalbolunmuştur. 

2. — Niğde Mebusu İsmail Güven'in, Niğde'
nin Edikli köyü ilkokul binasının tevsii için ya
pılan inşaatın durdurulması sebebine dair Maa
rif Vekilinden şifahi suali (6/368) 

REÎS — Sual sahibi İsmail Güven, burada
lar mı efendim? (Yok sesleri) Sual sahibi bu
rada bulunmadıkları için, sual tahrirîye kalbolun
muştur. 

3. — Malatya Mebusu Nurettin Akyurt'un, 
Malatya merkezinde bir lise binası yapılması hu
susunun düşünülüp düşünülmediğine dair suali

ne Maarif Vekil Vekili Tevfik lleri'nin şifahi 
cevabı (6/380) 

REİS — Sual sahibi? (Burada sesleri) Maa
rif Vekili? Burada. Suali okutuyorum. 

17 . II . 1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Maarif Vekili tarafından 
sözlü, olarak cevaplandırılmasına delâlet bujhırul-
masmı saygı ile rica ederim. * 

Malatya Milletvekili 
Nurettin Akyurt 

Malatya merkezindeki ortaokul ve lisenin aynı 
binada tedrisat yapması ihtiyacı karşılıyamam ak
tadır. Bu hal karşısında bir lise binasının yaptı
rılıp yaptırılmıyacağmm, yaptırılacak ise ne za
man yaptırılacağının açıklanmasını rica ederim. 

REİS — Buyurun, Maarif Vekili, 
NAFIA VEKİLİ VE MAARİF VEKÂLETİ 

m — 
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VEKİLİ TEVFİK İLERİ (Samsun) — Malatya 
Mebusu Nurettin Akyurt'un sorusuna cevabımı 
arz ediyorum : i 

Diğer bâzı vilâyetlerimiz gibi Malatya Lise- j 
sinin, mevcut binaları yenisinin ilâvesi suretiyle, \ 
günden güne artan ihtiyaca cevap verebilir hale 
gelmesi vekâletçe düşünülerek ilk plânda yapıla-
eak lise binaları arasına ithal edilmiştir. J 

Bütçemizin imkân vermesi halinde ehemmiyet j 
ve müstaceliyet dereceleri dikkate alınmak sure- I 
tiyle diğer liseler meyanında Malatya Lisesinin 
de eksiltmeye çıkarılması temin olunacaktır. ! 

NURETTİN AKYÜRT (Malatya) — Muhte- i 
rem arkadaşlarım; 17 Şubat 1959 tarihinde ver
miş olduğum sözlü soruma muhterem Nafıa Ve
kili ve Maarif Vekâleti Vekili Tevfik Ileri'nin 
vermiş olduğu cevabı dikkatle dinledim. Arkadaş
larım; Malatya'da bugün ortaokul ve lise, aynı 
binada çifte tedrisat yapmak suretiyle ihtiyacı 
karşılamaya çalışmaktadır. Malatya'da 3 000 i i 
geçmiş ve 4 000 e yakın mevcudu bulunan orta
okul ve lisenin aynı binada tedrisat yapması bu
günkü şartlar altında çok müşkül bir haldir. 
Çünkü 19 dershanesi bulunan ve 37 şubesiyle çif
te tedrisat yapmakta olan ortaokul ve lisenin öğ- i 
retmen kadroları kâfi gelmediği gibi ilâveten açı
lan dershaneler de kâfi gelmemekte ve 40 - 50 ki
şilik sınıflarda asgari 75 - 80 talebeyi okutmak 
mecburiyeti ile karşı karşıya bırakılan öğretmen-
1er ve öğrenciler müşkül durumda kaldıkları için 
ieabeden tedrisat tam olarak yapılamamaktadır. 
Bu suali sormak suretiyle üç dört sene evvel Ma
latya'da kurulmuş olan Lise Yaptırma Derneği-
nin, Malatya'nın en mutena bir yerinde yarım 
milyon lira değerinde bulunan bir arsayı Hususi 
Muhasebeden devir alarak faaliyete geçmesine ve 
her sene alman vaitlere rağmen bu ilin bir lise 
binasına kavuşamaması Malatyalıları çok mütees- j 
sir etmiş olduğu için bîı hususta ilgililerin ne dü-
şündüğimi^öğrenmek istedik. 

Arkadaşlarım; bugün karşılaştığımız lise ve j 
ortaokul binası ihtiyacına cevap vermek üzere 
öğrendiğimize göre, bir tedbir olarak bir ilkokul j 
binası tahliye ettirilmiş ve ortaokul tedrisatına | 
tahsis ettirilmiş bulunmaktadır. Bu kâfi bir ted- I 
bir değildir. 

Bu sene Mart ayı içerisinde Malatya Valisi 
Nâzım Arda'nın vekâletle temasından sonra bize, 
6 milyon liralık yeni bir lise binası yaptırılacağı 
müjdesi verilmişti ve bu haberi mahalli gazeteler'- j 
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de de bir beyanat şeklinde okumuştuk. Vekil Bey
efendi bu hususu cevaplandırmış olmadılar, ihti
yaç ve imkânlar nispetinde bir binanın yaptırıl
masının düşünüldüğüne temas ettiler. Bu suretle 
bugün için böyle bir tasavvurun olmadığını, an
cak ilerisi için düşünüldüğünü öğrenmiş bulunu
yoruz. 

Temennimiz, bugün çok sıkışık durumda bulu
nan Malatya ortaokul ve lise binasının yanında 
yeni bir bina inşası suretiyle mevcut binanın orta
okul, yapılacak binanın da lise binası halinde ted
risata açılmasını ve bu büyük ihtiyacın bir an ev
vel ele alınmasını temenni ederiz. 

Bu işin, valinin beyanı şeklinde, tekrar ve bir 
an evvel ele alınarak Malatya'nın bu büyük der
dine deva bulunmasını istirham ederiz. Hürmet
lerimle. 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır. 

4, — Ankara Mebusu Recep Bengin'in, buğ
day ile diğer istihsal maddelerine yeni bir fiyat 
tâyin ve tesbit edilip edilmiyeceğine dair sualine 
Ziraat Vekili Nedim Ökmen'in, şifahi cevabı 
(6/345) 

REİS — Recep Dengin buradalar mı efen
dim? 

RECEP DENGİN i Ankara) - Buradayım 
efendim. 

REİS — Suali okuyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Saym Ziraat Vekili tara

fından şifahi olarak cevaplandırılmasına müza
heretinizi saygı ile arz ve rica ederim. 

8 Kasım 1958 
Ankara Mebusu 
Recep Dengin 

Başta buğday fiyatları olmak üzere, müstaiiMİ 
köylü vatandaşlarımızın mallarına, mağduriyet
lerini izale edebilecek bir yeni fiyat tâyin ve tes
bit edilecek raidir? Edilecekse, bu husus ne za
man ilân olunacaktır. 

REİS - Ziraat Vekili, buyurunuz. 
ZİRAAT VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Gazi-

anteb) —- Muhterem arkadaşlarım; zirai mahsul
lerimizin kıymetlendirilmesi için vazifeli müesse
se ve teşekkül Ziraat Vekâletine bağlı olmadığı 
için sualin cevabı bendenize aidolmamakla bera
ber kısaca ifade edeyim ki, zirai mahsullerimizin 
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kıymetlendirilmesi hususu üzerinde hassasiyetle 
durmaktayız. Müsterih olsunlar. » 

RE IS — Buyurun, Recep Dengin. 
RECEP DENGÎN (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlarım, Sayın Vekilin beyananüımı dinle
miş bulunuyoruz. Peşinen arz edeyim ki, lûti'eı 
tikleri malûmat bendenizi tatmin etmemiştir 
Sebebi şu: Beşinci Menderes Hükümetinin prog
ramı gayet sarihtir. Hatırlıyacağmız üzere vekâ-
letlerarası iş birliği mevzuu Hükümet progra
mında yer almıştır. 

Kaldı ki, memleket nüfusunun; millî iktisa
diyatımızın belkemiğini teşkil eden ve nâzım rolü 
oynıyan müstahsilin fiyat politikası hakkında 
16 Haziran 1958 tarihinde Yüksek Riyasete 
takdim ettiğim sual birbııçuk sene evvel sorul
muştur. Mesul bir devlet adamının, bir Ziraat 
Vekilinin bu şekilde 1,5 sene sonra buraya gelip 
arzı cevap eyliyerek, bu sözleri sari' etmesini 
hiçbir mantık kaidesiyle, ticari ve iktisadi for
mülle veya anlayışla kabili telif görmek mümkün 
değildir. 

Bakınız muhterem arkadaşlarım, elimde Ti
caret Vekâletinin Devlet parası sarf ederek neş
rettiği konjonktür bülteni var. Resmî rakam
larla müstahsil vatandaşın perişan durumunu, 
köylünün acıklı vaziyetini dile getireceğim. 

Yine hatırlıyacağınız üzere bu kürsüden bir
kaç sene evvel mesul bir devlet adamı tarafından 
şu sözler söyleniyor: 

«Zirai nüfusumuz modern alet ve makina-
larla teçhiz edilmiştir. Traktör mevcudu "43 "bi
ne, pulluk adedi -18 bine, büyük çaptaki ziraat 
âlet ve makinalariyla 67 bine yükselmiştir.» (.) 
halde ziraatini bu kadar bol vasıtalarla yapan 
müstahsilin, benzine, gaza, mazota, motor yağına 
zamlar yapılınca mallarına iyi bir fiyat veril
mesi lâzımdı. Hele Dört Ağustos kararlarından 
sonra Ziraat Vekilinin köylünün duçar olduğu 
meşakkatleri bilmemesine imkân yoktur. Bir az 
evvel 'burada 'bunlardan bihabermişçesine vâki 
olan konuşmasına şaşmamak elden gelmiyor. Zi
raat Vekili bilmiyor mu herşey pahalılaşmış, 
zam görmüştür. 

Kaldıki : Dahilî Nizamnamenin 152 nci mad
desinin üçüncü fıkrası sarihtir :Vekil sorulan 
suali gününden evvel de kabullenebilir. Bu 
böyle olmamış sualimin cevaplandırılması işi bir
bııçuk sene bekletilmiştir. Sayın Vekil acaba i 
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niçin sualimi gününden evvel kabul edip de, bir
bııçuk sene sonra böyle kısaca cevaplayacağı 
yerde, bir an önce dile getirmedi? 

Israrla soyuyor ve iddia ediyorum: Küçük 
çiftçiler perişan bir durumdadır. Zirai mahsul
lerin değer fiyatla satılmasını temine matuf ted
birlerin alınacağını Maliye Vekili burada izah 
etmişlerdi. 1958 bütçe gerekçesi, bütçe konuş
maları bu fikrin ışığı altında yapılmıştır. Müs
tahsilin hakkını teslim edecek fiyatların tesbiti 
nerede kaldı? Yapıldı mı bu? Sayın Ziraat Vekili 
nin bu şerefli kürsüden bu tarzda konuşup işi 
savsaklaması hiçbir hususla kabili telif olamaz. 

Şimdi Bay Vekil beni lütfen iyi dinlesin; 
Sene 1950. Buğday fiyatı 29 kuruş 40 santim. 

Bir takım elbise 75 lira. Çiftçi bir takım elbise 
alabilmek için 260 kilo buğday verecek. 

Sene 1958 buğday fiyatı 40 kuruş, aynı elbise 
160 lira, aynı çiftçi aynı elbiseyi alabilmek için 
tam 400 kilo buğday vermek mecburiyetindedir 
Hesabedin, konjonktür burada, Sayın Ziraat Ve
kilinin malî rakamlara çok aşinalığı vardır. Bu 
rakamlarda ben hata ediyorsam Büyük Millet 
Meclisinden özür dilemeye hazırım. Ama benim 
rakamlarım doğru ise kendileri istifa etmeye 
hazırlar mı? (Soldan gülüşmeler) 

REİS — Recep Bey, sözünüzü tamamlama
nızı rica edeceğim. 

RECEP DENGİN (Devamla) — Tamamlı
yorum efendim, mevzuun henüz içindeyim. 

REİS — Vaktiniz dolmuştur, cümlenizi 
lütfen tamamlayın efendim. 

RECEP DENGİN (Devamla) — Köylünün 
muhtaeolduğu eşyalar meyanmda keten, pazen, 
pamuk, kaput bezi hep aynı. Fanila 1955 te 413 
kuruş, 1958 Haziran ayında 890 kuruş, gömlek 
1 331 kuruş, 1958 Haziranında 28 lira 75 kS^1 

niş. Kadın çamaşırı 1955 te 858 kuruş, 1958 de 
15 lira 9 kuruş. Lüks olmıyan kadın çorabı 
1955 te 128 1958 de 704 kuruş. 

REİS — Vaktiniz tamamdır efendim. 
RECEP DENGİN (Devamla) — Mesele cid

dî ve Önemlidir, Vekil bey konuşsunlar, zira 
daha konuşacaklarım vardır. 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır. 

.5. — TJrfa Mebusu Esat Mahmut KarakurV-
un, ViranşehirK Abdullah Bal'm tevkifi sebebi
ne, ve hakkında ne gibi muamele yapîldiğhna 



t : 4 20,11 • 
dair saatim Adliye Vekili Emi Budakuğhrmm i 
şifahi cevabı (6/347) 

REİS - - -Urfa Mebusu Esat Mahmut Kara-
kurt borada mı? (Burada sesleri) I 

-Suali okuyoruz, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Kiyasetine 
Aşağıdaki sorumun Saym Adliye Vekili ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
let buyurulmasını saygı ile rica ederim. 

Urfa 
Esat Mahmut Kara kurt 

Viranşehirli Abdullah BaPm suçunun ve tev- | 
kif sebebinin ne olduğunun ve hakkında ne gi
bi kanuni muamele yapıldığının ve halen mev
kuf olup olmadığının sözlü olarak cevaplandı- I 
rılmasmı rica ederim. 

REİS — Buyurun Adliye Vekili. I 
ADLİYE VEKİLİ ESAT BUDAKOÖLU 

('Balıkesir'i —• Muhterem'arkadaşlar; Urfa Me
busu Esat Mahmut Karakurt arkadaşımın son-
üne cevabımı arz ediyorum. 

Sualde ismi geçen Viranşehirli Abdullah-Bal, 
halkı kanunlara karsı gelmek sucu ile itham edil
miştir. Bu madde ile mahkemeye sevk edilen 
Abdullah Bal'a üç ay mahkûmiyet, cezası veril
miş ve ceza da infaz edilmiştir. Tabiatiyle ha
len mevkuf olmasına da imkân yoktur. 

REİS -— Buyuran, Esat Mahmut Karakurt. 
ESAT MAHMUT KARAKÜRT (Urfa) — 

Efendim,, bu hâdise 8 Ekim 1958 günü cereyan I 
etmiştik'. Yani bundan bir sene bir ay evveldir, 
Bu suali sorduğum tarih, vakanın hemen aka
binde, üç beş gün sonradır. Binaenaleyh, bir 
sene sonra bu sualime cevap veriliyor. Bittabi, 
biz o anda* Abdullah Bal'in hukuki vaziyetinin 
ne olduğunu bilmiyorduk. 

Şimdi muhterem Vekil Beyden öğreniyoruz 
ki, halkı kanunlara karşı koymak suçundan üç 
ay hapse mahkûm olmuş. Yalnız hâdisenin na
sıl cereyan ettiğini anlatmak isterim. (Soldan 
«olmaz, olmaz» sesleri) 

NUSRET KÎRİŞCİOĞLU (Sakarya) -•- Ol
maz efendim, mahkemenin karan kesinleşmiştir. 

ESAD MAHMUT KARAKÜRT (Devamla) 
•-- Efendim, hâdise şöyle cereyan etmiştir, (Sol
dan gürültüler; «olmaz, olmaz» sesleri) 

REİS - - Esad Mahmut Bey, rica ederim, j 

İ0Ö9 O : î 
Vekil Beye cevap veriniz, hâdisenin tafsilâtına 
girişmeyiniz. 

ESAT) MAHMUT KARAKÜRT (Devamla) 
— Efendim, öğrenelim, vaziyeti anlatayım. 
(Soldan «olmaz, olmaz» sesleri ve gürültüler) 

REİS — Esad Mahmut Bey, görüyorsunuz 
ki, Heyeti Aliye reaksiyon gösteriyor. •Muha
kemesi görülmüş, kesbi katiyet etmiş bir me
sele üzerinde konuşmayın, lütfen sual hudutla
rı dâhilinde •kalınız. Nizamnameye riayet edi
niz. 

USAT MAHMUT KARAKÜRT (Devamla) 
— Muhakemenin kararı hakkında" bir kelim*1 

söylemiyorum. Karar bizce makbul ve muhte
remdir. Binaenaleyh sadece sual hudutları için-'-
de konuşuyorum. Beni dinlemeniz lâzımdır. 
(Soldan gürültüler) Bir vatandasın nasıl (Sol
dan gürültüler) beyefendiler, rica ederim, be
nim bahsettiğim hâdise mahkeme karart ile alâ
kalı delildir. Sualle alakalıdır. Ben diyorum 
ki; h\ı a'd.aıv. tevkif edildikten sonra jandarma
lar tarafından hapsaneden alınıp sabalha ka
dar dövülmüştür. Bunu .öğrenmek istiyorum. 
(Soldan gürültüler) 

REİS — Lütfen sual hudutları içinde kalın. 
RS.AT MAHMUT KARAKÜRT (Devamla) 

— Bu vatandaşın hapsaneden alınıp nasıl dö
vüldüğünü öğrenmek istiyorum. (Soldan gü
rültüler) 

REİS - - Rica ederim, sualinizde bu ada
mın döğülüp döğülmediğini sormadınız. Yalnız 
tevkif sebebini sordunuz..Bu suretle sualin dı
şına çıkmaktasınız. 

ESAT MAHMUT KARAKÜRT (Devamla) 
— Ffâ'diseyi bir kere izah edeyim. (Soldan gü
rültüler) Bu vakanın size izah edilmesinde, bu 
hâdisenin anlatılmasında neden bu kadar he
yecan duyuyorsunuz? Ne var bunu anlatmakta. 
Çünkü bu suçun işlenmesine Nafıa Vekili se-
beh olmuştur. Bu vatandaşı bu hale o getirmiş
ti i". Niçin söyletmiyorsunuz. 

REİS — Rica ederim, bakın sualinizi hatır
latayım; Viranşehirli Abdullah Bal'm tevkifi 
sebebine ve hakkında ne gibi muamele yapıl
dığının ve halen mevkuf olup olmadığının ce
vaplandırılmasın] istiyorsunuz. Sualiniz ne hâ
disenin sebebi ve ne de her hangi bir dayak hâ
disesi ile ilgili değildir. Sualinizin dışına çık
maktasınız. Bu şekilde konuşmanıza devam 
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ederseniz sözünüzü kesmek mecburiyetinde. ka
in cağım. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Ur fa; -
Hâdisenin sureti cereyanını öğrenmeden... 

REİS — Hâdisenin sureti cereyanını sorun, 
dahilî' nizamnameye uyarsa cevabını verirler. 
Bu sualinizle onu sormuyorsunuz. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) 
Peki, bu vakanın izahında ne mahzur görüyor
sunuz da müsaade etmiyorsunuz?. (Soldan gü
rültüler) 

REİS —-•• Beyefendi, sualinizde yoktur. Esat 
Mahmut Beyefendi, sualinizde olrmyan husus
lar üzerinde beyanı mütalâa etmemenizi rica 
ederim. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Devamla) 
Benim sualim bir sene evvel verilmişti, niçin 
vaktinde cevap verilmedi? Aradan bir sone 
geçmiştir. Tevkif »edebini izaöı edeceğim. (Sol-
dnn gürültüler) Bırakın söyliyoyim. Inr vo-
tandasın ile ay hapiste yatmasına ncbeholan 
Nafıa Vekilinin nasıl hareket: ettiğini izah -d; 
cebini. 

NAFIA VFKİLİ TKVFİK iLEIf! iSnmsiuH 
Reddederim. 
ESAT'MAHMUT KARAKURT (Devamla* 

Yazık değil nıİ bu vatandaşa. 
REÎS — Esat Mahmut Bey, sualinizin dişi

mi çıkıyorsunuz. Bu şekilde konulamazsınız. 
••ok rica-ederini. 

elektrik işinin »t laman ikmal edileceğine dair 
jiletline İmar ve iskân Vekili Medeni Berk'in 
şifahi cevabı (6/881) 

REÎS - - Suali okuyoruz efendim. 

4 .1 .1959 
T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Bulanık, Varto ve Malazgirt ka-
/alanınızın elektrik işinin ne za
man ikmal edileceği H. 

Aşağıdaki sualime Sayın İmar ve iskân Ve
kilinin .şifahi olarak cevap vermesine delâletleri
nizi saygılarımla arz ve rica ederim. 

Muş Mebusu 
Semsi Ağaoğlu 

Seçim bölgem olan Muş. vilâyetinin Bulanık, 
Varto ve Malazgirt kazalarının elektrik etüd ve 
projelerinin ikmal edilmiş olduğu ve bu iş<.> 
senelerden beri teşebbüs edildiği halde bugüne 
kadar sürüncemede kalımiMinın sebebi nedir .' 
Azami no '-'adar zamana kadar bu kazaların elek
triğe kavuşacağı.' 

REİS İmar ve İskân YVkUi. Buyurun. 
İMAR VK İSKAN VEKİLİ MEDENİ 

BERK (Niğde» Muş Mebusu Şemsi Ağaoğ 
lu'nun, Bulanık. Malazgirt w Varto kazalım 
nın elektrik isi hakkında şifahi sunilerine arzı 
cevap ediyorum. 

Bulanık - Mala^giri bidro elektrik projesi 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Devamla) j 27.11.1954 tarihinde Yüksek Mühendis Meh 

• Hakkımla sual sorduğum şahsın tevkil' .se
bebini anlatacağını. (Soldan gürültüler) Dinle
meye mecbursunuz. Bir vatandaş üç. ay hapiste 
yatmıştır. Bunun sebebinin ne olduğunu öğ
renmek istemez misiniz0 (Soldan gürültüleri 

REİS — Bu sualinizle dahi netice üzerinde I 
münakaşa açıyorsunuz Esat Mahmut Bey. Bu, 
sualinizle alakalı değildir, vaktiniz de dolmuş
tur. Sözünüzü kesiyorum efendim. Buyurun, 
rica ederim. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Devamla) 
Makamı Riyasete hürmet etmek kaseliyle 

kürsüden iniyorum. Fakat bu hareketin doğru 
olmadığını söylemek istiyorum. (Sağdan, alkış
lar) 

REÎS - Sual cevaplandırılmıştır efendim. 

•6*. — Muş Mebusu Şemsi Ağaoğlu'nun, Muş'
un Bulanık, Varto n Malazgirt kenalarınm 

met Erle ve İzzettin SiiierV ihale edilmiş ise ete 
mütaahhidin mukavele ahkâmına riayetsizliği 
»dbdbiyle İller Bankasınca 11 . X I . 1955 tarih 
ve 47 sayılı kararla mukavelesi feshedilmiş ve 
proje işi mütaahhit nam ve hesabına 7 . IX . 1950 
tarihinde Feridun önen ve f-lürean KefenV iha 
le edilmiştir. 

İkinci mütaahhit i aralından tanzim olunan 
proje, tasdik için 23 . UT . 1959 tarihinde Sana
yi Vekâletine sunulmuştur. © 

Projeye göre, Bulanık - Malazgirt kasabala
rı tesis edilecek bir bidro -.elektrik santralın
dan beslenecektir. Tesisin maliyeti bir milyon 
440 bin lira olup istihsal edilecek elektriğin ki
lovat saat maliyeti 16,5 knrus olup 1900 yılında 
iş tamamen ele alınacaktır. 

Varto kazasına gelince; hidro - elektrik pro
jesi yapılmış olup 15 Ağustos 1957 tarihinde 
tasdik edilmiştir. Maliveti bugünkü raviclere 
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göre 2 100 000 liraya mal olacağı talimin edil
mektedir. Tesis rantabl olmadığından ilk plân
da yapılacak tesisler m ey anma ithal edilmemiş
tir. Ancak, Varto'nun da elektriğe kavuşması 
zaruri olduğundan, tesisin daha raritabl hale 
getirilerek işin ikmali için vekâletim tarafından 
iş tiler Bankasına gönderilmiş bulunmaktadır. 

REİS — Şemsi Ağaoğlu, buyurun. 
ŞEMSÎ AĞAOĞLU (Muş) — Çok muhterem 

ve cidden çalışmaları ile iftihar ettiğim İmar ve 
İskân Vekilimizin samimî cevaplarına teşekkür 
etmekle sözlerime başlamak isterim. 

Muhterem arkadaşlarını; 
Evvelki iktidar zamanında bilhassa yurdumu

zun Doğu bölgesinin nasıl ihmal edildiği ve bu 
mıntakadaki vilâyetlere âdeta üvey evlât muame- | 
leşi yapıldığı hepimizce malûmdur. j 

İşte bu sebeplerle çok geri kalmış vilâyetim I 
olan Muş, 1950 den beri D. P. hükümetlerinin j 
nurlu ışığına kavuşmuş, muazzam adımlarla kal- j 
kmmaya başlamıştır. Fakat eski iktidar ve zihni | 
yeti, bizleri o derece ihmal ve unutmuş idi ki, ek- j 
siklerimiz ve dertlerimiz de büyük ve çok oldu- j 
ğundau ne yapılsa bu yokluklar diyarında yine j 
akalliyette kalarak diğer ihtiyaçlar kendini sırıtı
yordu. (Sağdan, gürültüler) 

REİS — Şemsi Bey, umumi prensipler üze- } 
rinde münakaşa yapmıyahm. Sual dâhilinde ko- j 
nuşmazsamz sözünüzü kesmeye mecbur kalaca- i 
ğım. Vaktinizi geçirmeyiniz. I 

ŞEMSİ AĞAOÖLU (Devamla) — Bilhassa j 
topyekûn kalkman Türkiye'de içtimai seviye yük- j 
«eklikçe diğer bir medeni ihtiyaç da kendini his- J 
settiriyordu. Evvelce yolu, köprüsü, mektebi, iç- ; 
me suyu bulunmıyan köy ve kasabalar bunlara i 
kavuştu. Yine evvelce idare lâmbasını zor bulan ; 
kasaba halkı, şimdi lüks yakıyor, elektrik yakı- j 
yor. . ,t I 

"Halkımız artık Türkiye'nin her köşesini gezip 
görebilmek imkânlarına ve canlılığına kavuştuğu j 
için fförgüsü, bilgisi artmakta, başka yerlerde" gör- j 
düklerini, gördüğü nimetleri kendinde de haklı j 
olarak istemektedir. Bizleri de âdeta tazyik et- I 
inektedir. Çünkü halkımız istediğinin verildiğine ! 
ve yapıldığına artık anlamış ve inanmış bulun- | 
maktadır. i 

İşte ^muhterem arkadaşlarım; bugün mevcut , 
üc kazamızın elektrik dâvası bu isteklerin en ba-
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şında gelmektedir. Halkımız dört beş seneden be
ri buna kavuşacağına inanarak sevinçle sabret-
mistir. Çünkü dört beş seneden beri bu kazaları
mızda, hidro - elektrik santralleri kurma işine 
başlanmış, bütün işler ikmal edilmiş, bâzı zaruri 
sebeplerle bugüne kadar kalmış idi. Sayın İmar 
ve İskân Vekilimizden memleketim namına, asır
larca ihmal edilmiş, unutulmuş bedbaht halkımız 
namına rica ediyorum; bizleri biraz ön plâna al
sınlar ve ilk fırsatta her işi ikmal edilmiş bu ûç 
kazamızın elektrik dâvasını halletsinler. Esasen 
Malazgirt kazamızdaki bol su ile kurulacak olan 
hidro - elektrik santrali 30 kilometre ötesinde bu
lunan ve en büyük kazamız olan Bulanık kazasını 
da ışığa gark edecektir. Keşifler ve bütün mua
mele bu esaslar üzerine yapılmış ve bitmiştir. 

Sırası gelmişken şunu da arz etmek isterim 
ki, Türk milletine Anadolu kapılarının açıldığı 
tarihi bir kasaba olan Malazgirt kazamız, şanlı ta
rihine uygun olarak imar edilmekte ve her hu
susta kalkınması için ehemmiyetle ele alınmış 
bulunmaktadır. Bu sebeple gerek bir »vatandaş 
olarak, gerekse bir Muşlu olarak çok yakın alâka
larını gördüğümüz Sayın Devlet ve Hükümet re
islerimize Yüksek Huzurunuzda kalbî şükran ve 
minnet hislerimi arz etmeyi bir vicdan borcu bi
lirim. 

Varto kazamız için yeniden bir tetkikat yapı
lacak olursa görülecektir ki, çok iktisadi ve yapıl
ması mümkün hidro - elektrik santral yerleri 
mevcuttur. Varto Türkiye'nin bingölleriyle meş
hur her tarafı sularla dolup taşan bir kazamızdır. 

Muhterem Vekilimizin lütfettikleri cevabı bir 
müjde telâkki ederek, şimdiden kendilerine teşek
kürlerimi arz ederken, vatan sathının birçok yer
leri gibi bu kazalarımızın da çok yakın bir zaman
da elektriğe kavuşacağına artık emin bulunmak
tayım. Hepinizi hürmetle, selâmlarım. (Alkışlar) 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır. 

/. — Ur fa Mebusu Atalay Akım'm, Urfa' 
nın imar plânına dair İmar ve îskân Vekilinden 
şifahi suali (6/393) 

REİS —- Urfa Mebusu Atalay Akan burada
lar mı? (Yok, sesleri) 

Sual sahibi bulunmadığı çin sual tahrirîye 
kaibedil mistir. 

Ruznameye devam ediyoruz. 
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6. — MÜZAKERE ] 

1. — Devlet kitapları mütedavü sermayesi 
hakkındaki 2133 sayılı Kanunun ikinci maddesine 
bir fıkra ile aynı kanuna muvakkat bir madde 
eklenmesine dair kanun lâyihası ve Maarif ve 
Bütçe encümenleri'mazbataları (1/74) (1) 

REİS — îkinei müzakeresidir, maddelere ge
çiyoruz. 

Devlet kitapları mütedavü sermayesi hakkında
ki 2133 sayılı Kanunun 2 nci maddesine bir fık
ra ile aynı kanuna muvakkat bir madde eklen

mesine dair Kanun 

MADDE 1. — 1 Nisan 1933 tarihli ve 2133 
sayılı Kanunun 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

Devlet kitapları mütedavü sermayesinin bir 
yıl içindeki yayın faaliyeti bir bütün olarak he-
sabedilir. Sermaye yekûnu (15) milyon liraya 
baliğ oluncaya kadar her yıl sonunda elde edi
lecek kârlar sermayeye ilâve olunur. 

ASIM EREN (Niğde) — Söz istiyorum. 
REİS — Tadilnameniz var mı efendim? 
ASIM EREN (Niğde) — Hayır efendim. 
REÎS — Tadilnameniz yoksa, ikinci müza

keresidir, konuşmanız mümkün olamaz. 
ASIM EREN (Niğde) — Usul hakkında arz 

edeceğim. 
REİS — Buyurunuz. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arkadaş

lar, 1956 yılında Meclisi Âliye Hükümet tara
fından sunulmuş olan lâyihanm, bugün Dahilî 
Nizamnamenin 69 ncu maddesi gereğince, kadük 
olması iktiza ederdi. Bugün görüşülebilmesi 
için 10 âza veya Hükümetin teklifiyle ihya edil
mesi ieabederdi.^ Bunu matbuada göremediğimiz 
gibi Hükümet teklifi ile bugünkü şekli arasında 
% 250 bir fazlalık ta mevcuttur. Bu itibarla 
usule taallûk eden bu, noksanın tavzihini rica edi
yorum. 

REİS —• Efendim, Hükümet tarafından ye
niden " talebedilen kanun lâyihası bu devre için
de encümenlere verilmiştir. 

Bu husustaki Başvekâlet tezkeresi dosyada 
mevcuttur. Bu izharla usule uygundur. Bit 

(1) Birinci müzakeresi 15 . VII . 1959 tarih
li (81) nci inikat zaptındadır. 

DİLEN MADDELER 

tadilname de olmadığına göre maddeyi reve 
arz etmek zorundayım. 

ASIM EJİEN (Niğde) — Efendim, Hü
kümetin teklifinde 6 milyondur, Encümen 15 
milyona çıkarmıştır. 

REÎS — Efçndim, olabilir. Encümenden gel
diği şekilde maddeyi reylerinize arz ediyorum, 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun 
hükmü Devlet kitapları mütedavü sermayesi
nin 1952 malî yılı başından itibaren devam 
edegelmekte olan muamelelerine de şâmildir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiy en
ler.'. Kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini ic
raya Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
nun kabul edibniştir. 

2. — Köy Eğitmenleri ve Köy Sağlık Me
murları Sosyal Yardım Sandığının İlkokul öğ
retmenleri Sağlık ve içtimai Yardım Sandığı 
İle birleştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve 
Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/87) (1) 

REÎS — îkinei müzakeresidir. Maddelere 
geçiyoruz. 

Köy Eğitmenleri ve Köy Sağlık Memurları 
Sosyal Yardım Sandığının İlkokul öğret
menleri Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile 

birleştirilmesi hakkında Kanun 

! MADDE 1. — 5129 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesi ile kurulmuş olup 6234 sayılı Kanu-

| nun 6 nci maddesi ile adı «Köy Eğitmenleri ve 
j Köy Sağlık Memurları Sosyal Yardım Sandığı» 

(1) Birinci müzakeresi 15 . VII . 1959 tarihli 
(81) nci İnikat zaptındadır, 
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na çevrilen «Koy öğretmenleri ve Koy Bağlık 
Memurları Sosyal. Yardım Sandı»']» kaldırıl
mıştır. 

REİS — Tadilname yok. 
yorum : Kabul 
edilmiştir. 

edenler... E 
Reyinize arz edi-

nıivenler.. Kaimi 

MADDE L\ .«Köy .Eğitmenleri ve Köy 
Sağlık Memurları Sosyal. Yardım Sandığı» nın 
bütün mevcudatı hak \re vecibeleri ile birlikte 
«ilkokul öğretmenleri Sağlık ve İçtimai Yardım 
Sandığı» na devredilmiştir. 

REİS Tadilname yok. Rey mise a iv, edi
yorum • Kabul edenle]'... Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE ;k Birinci madde gereğince kak 
dırılau «Köy Eğitmenleri ve Köy Sağlık İVle-
mıırları Sosyal Yardım Sandığı» nm .azaları 
bu kanunun meriyete girdiği tarihle «İlkokul 
Öğretmenleri Sağlık ve İçtimai Yardım Sandı
ğı» mıı âzası olurlar.' 

Ancak, sağlık memurlarından isliyeuier attı 
ay -içinde sandık â/alığından ayrıldıklarını 
«İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimai Yar
dım Sandığı» na bildirmeye mecburdurlar. 

REİS Tadilname var, okuyoruz. 

Yüksek Riyasete 
Köy Eğitmenleri ve Köy Sağlık Meınuria.n 

Sosyal Yardım Sandığının İlkokul Öğretmeli 
ieri Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile birleş-
tk'jlmcsi hakkındaki kanını teklifinin aşağıda 
yazılı olduğu şekilde değiştirilmesini arz \e tek 
i i ̂  ederim.. " 

Adana Mebusu 
Suphi Baykanı 
Çankırı Mebusu 
Kemal Rrnvias 

20 Kasım B'öü 
Ankara M.ebnsu 

ismail İnau 
Zonguldak Alebu.su 

Mu s i a fa Saraç 
Kars Mebusu j 

Dr. Rasan Erdoğan j 

Madde 3. -•• 1 uci madde gereğince kaldırılan i 
köy eğitmenleri ve köy sağlık memurları sosyal * 
yardım sandığının azaları, bu kanunun iner'- j 
yete girdiği tarihle İlkokul Öğretmenleri Sağlık 
\e İçtimai Yardım Sandığının âzası olurlar. 

REİS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA BEHZAT 

BİLGİN (İzmir) — Etendim, tadilnamede- esa-
sen hiçbir esababı mucibe gösterilmemiştir, bu 
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sebeple Encümen -takrire-iştirak etmemektedir, 
arz ederim. 

REİS - Mustafa Saraç. 
MUSTAFA SARAÇ (Zonguldak) üok 

muhterem arkadaşlarım, köy enstitüsü mezunu 
öğretmenlerle, köy sağlık memurlarının geçim
lerini ve sosyal durumlarını ilgilendiren 380o 
41-59 sayılı kanunlar ve bu kanunlara ek 5129 
sayılı Kanunun 8 uci maddesinin son fıkrasına 
göre «Köy Eğitmenleri ve Köy Sağlık Memur
ları Sosyal Yardım Sandığı» na üye olmak ihti
yaridir. Şimdi köy Eğitmenleri ve Köy Sağlık 
Memurları Sosyal Yardım Sandığı île İlkokul. 
Öğretmenleri Sağlık ve içtimai Yardım Sandı
ğının birlcs/ıirilmcsini hedef tutan kanun layiha
sının meriyete girdiği tarihten itibaren altı ay 
içinde arzu ettikleri takdirde sandık â/alığından 
ayrılmak istiyenlerin bu müddet, içinde bu istek
lerini beyan etmeleri mecburiyeti vardır-. Takdir 
edersiniz ki, bir cemiyete girmek veya ayrılmak 
alâkah şadısın ihtiyarındadır. Bu itibarla kö\ 
sağlık memurlarının kanunun meriyete girmesin
den itibaren altı ay içinde Kandıktan ayrılmala
rını mümkün kılmak ve fakat ilkokul öğretmen
lerinin sandıktan ayrılmamaları mecburiyetini 
ihdas etmek son derece takdire a.ykıvı düşer. Bu 
mm ieiu ikinci fıkranın kaldırılması' ve köy ilk
okul öğretmeklerinin de arzu ettikleri takdirde 
Kandık 'âmâlığından istifa edebilmelerinin müm
kün olmasının temini için teklifimizi takdim 
ettik. Bu. cemiyete illâ aza olacaksın demektir. 
Azalığı mutlaka muhafaza odeeeksİrnv d*-m.ek 
antidemokratiktir. 

EMİN SOYSAL (Marasî Antidemokra
tiktir. 

' .ESTAFA sAh'AÇ 'Dı-.nıub - \ uUv 
YaU'n '• Vnlii'-düdc kn iması i, in Ihda euıb-ii. b:r 
U Uİ c i m ; ' lâ / j î ı lgel i r . ' l - ' iv( i : ı ; i , g id ike . ^ ' l e r , 

!t !Îİ : Ee.ei.-'-' nil! ı m d a k i j ; ; . \ . .T ;.ll , teli 

dimi 
BÜTÇE ENCÜMENİ Al. M. BEHZAT BİL 

HİN (izmir) —- Efendim, Vatan Cephesinin bu 
işle alâkasını Muhterem Reisin takdirine terk 
ederim. 

MESTAKA SARAÇ (Zonguldak} Hümer-
bank memurlarını alıyorsunuz?. 

BEHZAT BİKHİN (Devamla) ~~ Erendim. 
koy sağlık memıuiarıııın mevcudu bugün 200 ka
dardır. Bu sandık aslında köy öğretmenleri için 
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kurulmuştu. Encümenimizde bu hususta yapüan 
müzakerelerde, eğitmenlerim , köy öğretmeni vas
fı devam ettiği için sandıkta kalmaları sayanı 
arzu görülmüştür. Buna mukabil sağlık memur
larının meslek bakımından sandıkla bir irtiba
tı yoktur. Bu bakımdan sandıkta üye kalıp kal
mamaları ihtiyarlarına terk edilmiştir, islerlerse 
çekilebilirler. 

Köy öğretmenlerinin sandıktaki üyeliklerinin 
mecburi olması ise; sandığın gayesinin icabcttir-
diği bir keyfiyettir. Yoksa ihtiyari bir manıyctte 
bir teşekkül olarak sandık olarak ele alacak olur
sak bunun feshi lâzııngeleeektir. Sadece sağlık 
memurlarının sandıktaki üyeliği ihtiyari olarak 
nazara alınmış, diğer hususlar olduğu gibi kal
mıştı]'. 

Arz ederini. 
REİS — Üçüncü maddenin ikinci fıkrasının 

fayymı tazanmuın eden takririn dikkate alınma
sını reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Dikkate alınmamıştı]-. 

Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabu! eden
ler... Etmiyenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 5129 sayılı Kanunun S nei ve 
ti234 sayılı Kanunun 6 ncı ve muvakkat '\ ncü 
maddeleri kaldırılmıştır. 

REİS — Tadil name yoktur. Maddeyi .eyleri
nize ar/ ediyorum. Kabul edenler... fötmivenler..." 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. - - Bu kanun neşri tarihimde me
riyete girer. 

REİS — Maddeyi reyleriniz;• arz ediyorum. 
Kabul edenler.,. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini NM-Î-
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti unıumiyesini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3. — Üniversite tahsil müddrth.rinin muade
letine ektir Avrupa Sözleşmesinin t "•.••diki hakkın
da kanun lâyihası ve Hariciye rt 'Maarif turu-
menleri mazbataları (i/320) (1). 

(1) Birinci müzakeresi /.-> . 17/ . ivö<> tarihli 
$J »e i inikti t zaptın d e(dı>r. 
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REİS — İkinci müzakeresine devam ediyoruz. 

Birinci maddeyi okuyoruz. 

Üniversite tahsil müddetlerinin muadeletine da
ir Avrupa Sözleşmesinin tasdiki hakkında 

Kanun 

MADDE 1. - Avrupa Konseyi çerçevelinde 
hazırlanmış olup 25 Eylül 1957 tarihinde Hü
kümetimiz tarafından imzalanmış bulunan «Üni
versite tahsil müddetlerinin muadeletine dair 
Avrupa Sözleşmesi» tasdik edilmiştir. 

ASİM EREN (Niğde) - Söz istiyorum, mad
de hakkında. Tadil namem var. 

REİS — Buyurun. 
ASÎM EREN (Niğdej -• Muhterem arkadaş

lar; iıer halde Hariciye Vekâletinin bir redaksiyon 
veyahut da bir tercüme hatası olacak. Bu sözleşme
nin birinci maddesinde sadece yaşryan diller hak
kında bu sözleşmenin hüküm ifade edeceği bey^n 
edildiği halde kanunda üniversitelerin tahsil mua
deleti şeklindi; umumi bir tâbir kulUınılnijştır. Bu 
kanunun sözleşmeye sadakat göstermesi için söz
leşmenin birinci maddesinin birinci i'ikrasnnn 
(A) bendinde zikredilen şekilde sadece yaşayan 
dillere tahsis edilmesi icabeder. Binaenaleyh 
münhasır olan bu tahsis ve takyidin kanımda da. 
muadeletin mukayyet olan şekilde gözükmesinin 
zaruretini takdir edersiniz. Bu sebeple birinci 
maddeye bir «yaşayan diller» ibaresinin konul
masını rica ediyorum. Gerçi üniversitenin bü
tün şubelerinde bu maadeietin kabulüne ben de 
taraftarım. Ama. önümüze Hariciye Vekâleti 
nin getirdiği sözleşme ile kanun birbirine uy
mazsa, tabiî burada kanunun tatbikatçıların i 
şaşırtacak bir beyan farkı olur. Kaldı ki. Ha
riciye Vekaletinin evvelki gün, Avrupa Konseyi
ne ait muafiyetlerde astsubayı unutması gibi bu
gün de bu şekilde noksan gördüğüm kanun hazır 
lama eserlerinin devam etmemesi için büyük Mec
lisin bu teyakkuz ve tadili bir ikaz teşkil ede
cektir. Tadilimin kabulünü istirham ederim efen
dim. 

REİS — Maarif Encümeni (Yok,-sesleri) 
Hariciye Encümeni (Yok. sesleri i (Sağdan 

Vekil de yok sesleri) 
Efendim, ikinci müzakeredir. Encümen ha

zır bulunmadığı için gelecek inikada tâjik edi
yorum. 
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/. — Türkiye ile Belçika arasında 29 Ara

lık 1958 tarihinde İmzalanan Kültür Anlaşması
nın tasdiki fmkkmda kanun lâyihası ve Harici
ye ve Maarif encümenleri mazbataları (1/351) 
(D 

REİS — İkinci müzakeresine devam ediyo
ruz. Maddeyi okuyoruz. 

Türkiye ile Belçika arasında 29 Aralık 1958 
tarihinde imzalanan Kültür Anlaşmasının 

tasdiki hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile .Belçika arasında 
29 Aralık 1.958 tarihinde imzalanan Kültür An
laşması tasdik edilmiştir. 

REİS —• Tadil teklifi yoktur. Maddeyi rey
lerinize arz ediyorum, Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. Bu kanun nesri tarihinde 
meriyete girer. 
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REİS —- Maddeyi kabul edenler... Etmiyen 

ki.. . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 
İcra V ekili eri Heyeti memurdur. 

REİS — Tadil teklifi yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

Lâyihanın heyeti umumiyesi açık reylerinize 
arz edilmiştir. 

Reylerini kullanmıyan arkadaşlar lütfen kul-
lansnlar. Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

Türkiye ile Belçika arasında 2'9 Aralık 19:58 
tarihinde imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdi
ki hakkında kanun lâyihasına, oylama sonunda, 
(146) rey verildiği anlaşılmıştır. Nisap olmad-
ğmdan gleecek İnikatta tekrar reye arz edilecek
tir. 

23 Kasım Pazartesi günü saat 15 (e toplanıl
mak üzere İnikada son veriyorum. 

Kapanma saati : 16,05 

li — TAHRİRÎ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. •- Sivas Mebusu Edip Îmer'in, Sivas vilâ
yetinde 1 . IX . 1958 tarihinden beri kaç muhtar 
hakkında idari tahkikat açıldığına dair sualine 
D (fiiliye Vekili Namık Gedik'm tahrirî cevabı 
(7/496) 

16 . IV . 1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Aşağıdaki sorumun Dahiliye Vekili tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi saygı ile rica ederim. 

Sivas Mebusu 
Edip İmer 

1 . IX . 1958 tarihinden bugüne kadar Sivas 
vilâyetinde hangi tarihlerde ne sebeplerle kaç 
muhtar hakkında idari tahkikat açılmıştır? Köy
lerinin mahallelerinin ve muhtarlarının isimleri 
nedir'? Hangi partilere mensuptur? 

Haklarında tahkikat açılan muhtarlardan 
hangilerine işten el çektirilmiştir? 

Haklarındaki tahkikat neticelenen muhtarlar 

(1) Birinci müzakeresi 15 . VII . 1959 tarihli 
81 nci inikat zaptında. 

var mıdır! Men'i muhakeme kararı verilmiş 
muhtarlar varsa vazifeleri iade edilmiş midir? 
Edilmemişse sebebi nedir? 

Bu meyanda Sivas merkez kazasına bağlı Ba-
şıbüyük köyü muhtarı Halil Karagöz hakkında 
ne zaman ve ne sebeple tahkikat açılmıştır. Tah
kikat neticesi ne olmuştur, men'i muhakeme ka
rarı verilmişse muhtara vazifesi iade edilmiş 
midir? Muhtar vekâletinin ihtiyar heyeti birin
ci azasına verilmiyerek D. P. Başkanı olduğu 
söylenen ikinci âza Turan Karagöz'e verilmesi
nin sebebi nedir? 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 

M. 1. G. M. 
3. D. R, S. M. 

Sayı: 631-538-10/1959/11084 
özü: Sivas Mebusu Edip 
Îmer'in sorusu hakkındfc. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 
27 . IV . 1959 gün ve Umumi Kâtiplik Ka

nunlar Md. 3026-12524 sayılı yazıları karşılı
ğıdır : 
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Sivas Mebusu Edip îmer tarafından verilen I 

16 . IV . 1959 tarihli tahrif sual takriri hakkın
da Sivas Valiliği ile yapılan muhabere netice
sinde: Vazifelerini muhtelif şekillerde suiistimal 
eden veya dolayısiyle haklarında kanuni takibata 
tevesül edilmek zarureti duyulan köy muhtar
larına ait sual takririne mütenazır etraflı bilgiyi 

/ havi cetvel ilişikte sunulmuştur. 
Merkez nahiyeye bağlı Başıbüyük köyü Muh

tarı Halil Karagöz'ün makbuzsuz para topladığı, | 
köy işlerine bakmadığı, köyün resmî mührünü I 
yeğeni Kadir Kaya'ya vermek suretiyle, keyfi 
hareket ettiği hakkında bu köy halkından Şaban 
Karagöz ve arkadaşlarının vâki şikâyeti üzerine, 

. sözü edilen muhtarın Memurin Muhakemat Ka-

1959 0 : 1 
nununun 12 nci maddesine tevfikan işten el çek
tirilerek yapılan tahkikata istinaden Vilâyet 
îdare Heyetince Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine tevfikan lüzumu muhakeme kararı 
ittihaz olunmuş ve itirazı üzerine de berayı tet
kik dosyası Devlet Şûrasına intikal etmiş bulun
maktadır. Halil Karagöz'den açılan köy Mulıtar 
Vekâletine köy İhtiyar Meclisi âzasından Turan 
Karagöz'ün getirildiği Vilâyetin 22 . 7 . 1959 
gün ve 2887/14 sayılı işarından anlaşılmıştır. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 

1 . VIII . 1959 

Dahiliye Vekili 
Namık Gedik 
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Sıra 
No. Kazası 

1 Sivas 
2 » 
3 Şarkışla 

4 Yıldızeli 
5 Suşehri 
6 » 
7 » 
8 > 
9 » 

10 Hafik 
11 » 
12 Kangal 
13 Şarkışla 

IX . 1956 tarihinden sonra haklarında idari tahkikat açılanlardan tahkikat 
muhakeme kararı alan ve işe başlattırılmıyan muhtarlar 

biti 

Mahalle veya köyü 

Başıbüyük 
Altuntabak Ma. 
Ortaköy 

Muhtarın 
adı, soyadı 

Halil Karagöz 
Mevlüt Aktaş 
Yusuf Basara 

Tahkikat Sebebi 

Makbuzsuz para toplamak 
İlmühaberden fazla para almak 
Vazifei suiistimal » 

. 1958 tarihinden sonra haklarında idari tahkikat açılanlardan işten el çektiri 
tahkikat devam etmekte olup halen işe başlattırılmıyan muhtarlar 

Yıldız 
Aşağı Ezbider 
Karacaviran 
Yoncalı 
Polat 
Taklak 
öğnevit 
Eski Boğazkesen 
Cibolar 
Çayırşeyh 

Mehmet Çakmak 
Abdurrahman Kuruçay 
Halil Eren 
Nizamettin Şahin 
ismail Keskin 
Tevfik Özbek 
Osman Özkan 
H. Hüseyin Eriş 
Bekir Cibo 
Arap Ali öksüm 

Usulsüz para topladığı için 
Evamiri Hükümete muhalefet 

» » » 
3> » » 

» » » 
» » > 

Sahte evlenme muamelesi tanzimi 
Adam öldürmeye teşvik (Adlî ve i 
Vazifei suiistimal 
Suiistimal 



1. IX. 1958 tarihinden sonra haklarında idari tahkikat açılanlardan işten el çektirü 
muhakeme karan verilen muhtarlar 

' ; ' " ' n - ? • * ' ' * ' • • ' ' • & . • • • • ' - • . " ' : 

1 
09 
| i 

S m 
No. 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

22 
23 
24 

ı 
Kazası 

Divriği 
Hafîjl 

» " 
» 
> 

Gürün 
» 

Şarkışla 

1, 

Gürün 
3> 
» 

Mahalle veya köyü 

Sincan 
Heze köyü 
Pirhüseyin 
Kürteynur 
Adandı 
Karadoruk Muh. 
Gübün 
Kızıldon 

Muhtarın 
adı, soyadı 

Hüseyin Ergün 
ibrahim Coşjnın 
Güzel Çelik 
Ali Yelgedik 
Kadir Yılfnaz 
V. §. Ali Şimşek 
Bekir Göksu 
Nâzım Okur 

Tahkikat Şejebi 

Memura sövmek 
Sahte evrak tanzimi 
Usulsüz para topladığı için 
Vazifei suiistimal 
Usulsüz para toplama 
Vazifei suiistimal 
Vazifede usulsüzlük 
Hilafı hakikat evrak tanzimi 

. I X . 1958 tarihinden sonra haklarında idari tahkikat açılanlardan işten el çektirüm 

Y. Sazcığaz 
İncesu 
Davulhüyük 

ikmal ve men'i muhakeme alan muhtarlar 

Hasan Ali Tunç 
Seyit Gülsoy 
Nâzım özdemir 

Hakaret 
Zimmet 
2664 sayılı Kanuna muhalefet 

1. IX. 1958 tarihinden sonra haklarında idari tahkikat açılanlardan işten el çektirüm 
hitam bulmıyan muhtarlar 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

Zara 
* 
» 
» 
» 
» 

Şarkışla 
» 

Divriği 

Kızık köyü 
Ballık 
Dipsizgöl 
îmirhan 
Armutçayırı 
Karabasan 
Taşlıhüyük 
Deliilyas 
Armutak 

Şamil Şimşek 
\ M. Ali Karakuş 

Haydar Başel 
Efendi Akançay 
Mehmet Demir 
Âli GÖfcoğlan 
Ali Çağrıcı 
ismail Keskin 
Rıza Erdoğan 

Vazifede usulsüzlük ve suiistima 
Vazifede usulsüzlük ve suiistima 
Okul bakımı ihmal -
Köprü enkazını israf 
Vazifede yolsuzluk 
Hilafı hakiîtat ilmühaber 
Suiistimal 

» 
Zimmet 
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2. — Erzincan Mebusu Nusret Safa Coşkun'- I 

un' Devlet Tiyatrosu Umum Müdürü Muhsin Er~ 
tuğrul'un ne sebeple vazifesinden uzaklaştırıldı
ğına dair sualine Maarif Vekili Tevfik İleri'nin 
tahriri cevabı (7/507) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Ba
kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
delâletinizi saygı ile rica ederim. 

Erzincan Milletvekili 
Nusret Safa Coşkun 

Soru : 
Türk ve Devlet Tiyatrolarının bir numaralı 

kurucusu Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü Muh
sin ErtıığruPun 50 nci sanat yılını idrak ettiği 
ve sanat hayatımıza çok daha fazla hizmet bek
lendiği bir zamanda vazifesinden uzaklaştırılma- I 
sının sebebi nedir? 

T. B M . M. 
Umumi Kâtipliği 29 . IV . 1959 

Kanunlar Müdürlüğü 
Çıkan kâğıt No. 1820 

Maarif Vekâletine 

]5 . X I . 1958 tarih ve 1820 sayılı yazımıza 
ektir : 

Erzincan Mebusu Nusret Safa Coşkun'un, 
Devlet Tiyatrosu Umum Müdürü Muhsin Ertuğ-
rul'un ne sebeple vazifesinden uzaklaştırıldığına 
dair olan şifahi suali, cevap günü olan 24.IV. 
1959 tarihli 60 ncı inikatta takrir sahibi hazır 
bulunmadığından Dahilî Nizamnamenin 155 nci 
maddesinin 1 nci fıkrası gereğince, tahrirî ce
vap talebiyle verilmiş sayılmıştır. | 

Dahilî Nizamnamenin 152 nci maddesinin 
2 nci fıkrası gereğince cevaplandırılmasını say
gılarımla rica ederim. 

T. B. M. M. Keisi Y. 
M. Goloğlu I 

1959 0 : 1 
T. C. 

Maarif Vekâleti 17.XI.1959 
Talim ve Terbiye Dairesi 

Sayı :3562 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
24 Nisan 1959 tarih ve Umumi Kâtiplik Ka

nunlar Müdürlüğü ifadeli olup 7-507/1820-7324 
sayılı emirlerine cevaptır : 

Erzincan Mebusu Nusret Safa Coşkun'un, 
Devlet Tiyatroları eski Umum Müdürü Muhsin 
Ertuğrul'un ne sebeple vazifesinden alındığı 
hususunda Vekâletimize tevcih ettiği sual tak
ririne verilen cevap lef fen takdim kılınmıştır. 

Keyfiyeti en derin saygılarımla arz ederini. 
Maarif Vekili 

T. İleri 

Devlet Tiyatroları eski Umum müdürlerin
den Muhsin Ertuğrul (65) yaşını doldurduğu 
cihetle 13 Temmuz 1957 tarihinde emekliye 
ayrılmış ve yeni bir müdür tâyin edilinceye 
kadar (E) cetvelinde mevcut muvakkat bir kad
ro ile bu vazifeyi tedvire memur edilmişti 

Vekâletçe, gelişen tiyatro ve operamızın .ayrı 
birer Umum Müdür tarafından idaresi uygun 
görüldüğü ve bu vazifelere liyakatli arkadaşlar 
tâyin edildiği için adı geçenin muvakkat vazi
fesine son verilmiştir. 

S. — Ankara Mebusu Selim Soley'in, öğret
men kifayetsizliği ve bina darlığı bakımından 
ortaokullarda bu ders yılı için vekâletçe ne gibi 
tedbir alındığına dair sualine Maarif Vekil Ve
kili Tevfik İleri''nin tahrirî cevabı (7/545) 

T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Sayın Maarif Vekili 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerini saygılarımla arz ve rica ederim. 

Ankara Mebusu 
Selim Sotey 

öğretmen kifayetsizliğini, bina darlığım ve 
dershane durumuna göre öğrenci kesafetini 
ıslah ve ortaokullarımıza bir veçhe vermek ba
kımından, bu ders yılı için Bakanlıkça ne gibi 
tedbirler alınmıştır? 
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T. B. M. M. 

Umumi Kâtipliği 27 . V . 1959 
Kanunlar Müdürlüğü 

7 - 545/1721 
Maarif Vekâletine 

19 . XI . 1958 tarih ve 1721 sayılı yazımıza 
ektir : 

Ankara Mebusu Selim Soley'in, öğretmen 
kifayetsizliği ve bina darlığı bakımından or
taokullarda bu ders yılı için Vekâletçe ne 
gibi tedbir alındığına dair olan şifahi suali, 
cevap günü olan 22 . V . 1959 tarihli 71 nci 
İnikatta takrir sahibi hazır bulunmadığından 
Dahilî Nizamnamenin 155 nci maddesinin 1 
nci fıkrası gereğince, tahrirî cevap talebiyle 
verilmiş sayılmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 152 nci maddesinin 2 
nci fıkrası gereğince cevaplandırılmasını say
gılarımla rica ederim. 

T. B. M. M. Reisi 

T. C. 
Maarif Vekâleti 17 . X I . 1959 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı : 3563 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
Umumi Kâtipliği Kanunlar Müdürlüğün

den çıkan ,19 Kasım 1958 tarih ve 7 - 545 -
1721/6613 sayılı yazıları cevabıdır : 

öğretmen kifayetsizliği ve bina darlığı ba
kımından ortaokullarda bu ders yılı için Ve
kâletçe ne gibi tedbir alındığına dair Ankara 
Mebusu Selim Soley tarafından Vekâletimize 
tevcih olunan tahrirî sual takririne verilen ce
vap leffen takdim kılınmıştır. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
Maarif Vekili V. 

Tevfik İleri 

Son yıllarda maarif sahasında büyük bir ge
lişme kaydedilmiş bulunmaktadır. Halkımızın 
çocuklarını okutmak yolunda izhar ettiği şayanı 
şükran arzunun neticesi olarak ortaokullarımız-
daki öğrenci sayısı süratle ve büyük ölçüde art
mış ve artmaktadır. Filhakika 1950 de 58 675 
olan öğrenci sayısı 1959 da 207 654 olmuştur. 
Ortaokulu okumak istiyen bütün Türk çocukla
rına bu imkânı sağlamayı vazife bilen Vekâleti
miz, 1950 de 285 olan ortaokul sayısmı 1959 -
1960 ta 528 rakamına yükselterek vatandaşa hiz
met yolunda bütün imkânlarını seferber etmiştir 

.1959 C : l 
Bu cümleden olarak: Ortaokullarımızın öğ

retmen ihtiyacını kısa zamanda karşılamak mak-
sadiyle 1955 - 1956 ders yılı başından itibaren 
Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü ile İstanbul, Ba
lıkesir Eğitim Enstitülerinin öğrenci kadro
ları bir misli artırılmış ve bu suretle bu üç mü
esseseden daha fazla öğretmen temini imkân dâ
hiline girmiştir. 

Ayrıca üç eğitim enstitüsüne ilâve olarak 
geçen ders yılı başında Bursa'da bir eğitim 
enstitüsü daha açılmıştır. Pek yakında izmir'de 
yeni bir eğitim enstitüsü faaliyete başlamak-
üzeredir. 

Diğer taraftan üniversite ve yüksek okul 
mezunlarından öğretmenlik istiyenler de bu hiz
mete alınmaktadırlar. 

Bunlarm dışında, 7 . IV . 1924 tarih ve 439 
sayılı Kanuna dayanılarak her yıl Eylül ayında 
açılmakta olan öğretmen muavinliği imtihanını 
başaran lise ve öğretmen okulu mezunlariyle de 
ortaokullarımızın öğretmen kadroları takviye 
edilmektedir. Ayrıca 6836, 6837 sayılı kanun-
larm verdiği yetkiye dayanmlarak yüksek okul 
ve üniversite mezunu memurlarla serbest meslek 
mensuplarına da ders okutturulmak suretiyle açık 
derslerin kapatılması temin olunmaktadır. 

Okullarımızın öğretmen ihtiyaçları yanında 
bina ihtiyaçlarmın da giderilmesi bakımından 
ayrıca tedbirler almmıştır. Şöyle ki: 7020 sayılı 
Kanunla beş yıla sâri olmak üzere alman 
85 000 000 liralık yetkiye dayanılarak öğrenci 
kesafeti fazla olan veya binası elverişli bulunma
yan yerlerde yeni ortaokullar inşa ettirilmektedir. 

Diğer taraftan Devlet Bütçesinden yaptırılan 
bu binaların yanında her yıl Vekiliğimizden ya
pılan yardımlardan da faydalanmak suretiyle 
mahnallî dernekler tarafından yeni ortaokul 
binaları inşa ettirilmektedir. Bu bakımdan da 
vatandaşa daha fazla müzaherette bulunmak inak 
sadiyle 1950 de 150 000 lira olan yardım parası 
1959 da 3 300 000 liraya çıkarılmıştır. Bu mik
tar her yıl artırılacaktır. 

Ortaokullarımıza verilmesi icabeden veçheye 
gelince : Bu okullarımız orta öğretim sistemimiz 
içindeki fonksiyon ve hedeflerini muhafazaya 
devam edecektir. Okumak istiyen her vatandaşa, 
ehliyet ve kifayetle hizmet etmek yolunda bütün 
güciyle çalışan ortaokullarnnızm vatandaşları
mız tarafından büyük bir arzu ve memnuniyetle 
karşılandığını ifade etmek yerinde olur. 
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Türkiye ile Belçika arasında 29 Aralık 1958 tarihinde imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki 

hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Nisap mecvut değildir.) 

Âaa adedi : 610 
Bey verenler 146 

Kabısi edenler : 146 
Reddedenler : o 
Müstenkifler : û 

Beye iştirak etmiyenler : 442 
Münhal mebusluklar 22 

(Kabıü edenler] 
ADANA 

Suphi Baykaiü 
Hamza Eroğlri 
Mehmet GeçioğLu 
Kaşım Gülek 
Ali Menteşoğlu 
Rıza Tekeli 
AFYON KARAHISAB 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Kemal Bren 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Bülent Bcevit 
Übeyde Elli 
îlyas Seçkin 

ANTALYA 
Burhan ettin Onat 
Yaşar Yazıcı 

ARTVÎN 
Mecit Burain 

AYDIN 
Fethi Batur 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Pirnye Levent 
Eteni Menderes 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Esat Buclakoğlu 

BOLU 
Zuhuri Danışman 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Âlim Sipahi 

BURSA 
Sadettin Karacabey 
Mazlum Kayalar 
Hulusi Köymen 
Halûk Şarnai! 

ÇANAKKALE 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
imrsun Akçaoğlu 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 
Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 
Ethem Yalçınalp 

ÇORUM 
M. Kemal Biberoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Yakup Gürsel 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Sezai Demiray 
Hüseyin Ülkü 

EDİRNE 
Nurettin Manyas 

ERZURUM 
Sait Kantarel 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 

GAZÎANTEB 
Samih înal 

Süleyman Kuranel 
Nedim Ökmen 

GÎRESUN 
Sadık Altmcan 
Hayrettin Erkmen 

; Mustafa Hemig 
\ Tahsin inanç 
I GÜMÜŞANE 
j Sabahattin Kadirbeyoğlu 
I IÇEL 
! Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Ali Lâtifaoğlu 

İSTANBUL 
j Arslan Nihad Bekdik 

Hüsamettin Giray 
M. Faruk Gürtunca 
Hadi Hüsman 

\ Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırsan 
Yusuf. Salman 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Danyal Akbel 
Abdullah Aker 
Vamık Tayşi 

î Fevzi. Uçan er 
j Ahmet Ünal 

KARS 
; Kemal Güven 
i Rasim tlker 
! 
I KASTAMONU 
' Muzaffer Akdoğan! 1 
j Nâzım Batur 

Süleyman Çağlar 
Ali Gözlük 
Münif Islâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
ibrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Hüsnü Yaman 

KONYA 
tshak Avni Akdağ 
Osman Bibioğlu 
Sıtkı Salim Burçak 
Hulki Âmil Keymen 
Halil özyörük 
Ömer Şeker 

MALATYA 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Semi Ergin 
Muzaffer Kurbanoğlu 

MARAŞ 
Emin Soysal 

MARDİN 
Şevket Dursun 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Nuri özsan 
Turgut Topal oğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 

128 -



İ : 4 20.11.1909 O : 1 
NEVŞEHİR 

Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Uner 

NİĞDE 
Medeni Berk 
Asım Eren 
Rifat Gürsoy 
Ali Gürün 

«Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Münir Ekşi 

RtffB 
İzzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 

' Ahmet Morgil 
SAKARYA 

i Hamza Osman Erkan 
. Rifat Kadızade 
j Nusret Kirişcioğlu 
i SAMSUN 
, Salim Çonoğlu 

Abdullah Eker 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Hamdi Tekay 
Şükrü Uluçay 
Nüzhet Ulusoy 

SIIRD 
Baki Erden 

Mehmet Daim Süalp 
SİNOB 

Hamdi Özkan 
SİVAS 

Nüzhet Çubukçu 
Necati llter 
Edip İmer 
Ahmet Kangal 
Yalçın Kocabay 
Nazmi Yaraş 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Hasan Gürkan 

TRABZON 
M. Reşit Tarakçıoğlu 

ÜRPA 
E. Mahmut Karakürt 
Abdurrahman Odabaşı 

UŞAK 
Adnan Çalıkoğlu 

VAN 
'. Sait Erdinç 

Ferid Melen 

YOZGAD 
- Fuat Nizamoğlu 

ZONGULDAK' 
| Sebati Ataman 
I Hulusi Timur 

[Beye iştirak etmiyenler] 
ADANA 

Nevzat Arman 
Kâzım Bozdoğan 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Saim Karaömerlioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
M. Yılmaz Mete 
Hamdi öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Turgut Yeğenağa il.) 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Gani Gürsoy 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHlSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Orhan Kökten 
Kemal Ozçoban 
Mustafa öztürk 
Osman Talu 
Necati Topeuoğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küf revi 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Oeîâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
îsmet Olgaç 
Hüseyin Özbay 

ANKARA 
Muammer Akpmar 
İsmail Rüştü Aks il 
Osman Alişiroğlu 
Hüseyin Balık 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğîu 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Halil Sezai Erkut 
ibrahim îmirzalıoğlu 
ismail İnan 
ibrahim Saffet Omay 
Selim Soley 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 
Adnan Selekler 
tb rahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

ARTVİN 
Hilmi Çeltikçiûğlu 

Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Hüsamettin Coşkun 
Nihat lyriboz 
Ekrem Torunlu 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Ali İleri 
Halil Imre 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcaîı 
Sıtkı Yırealı 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

j Rifat Bingöl 
I Selâhattin İnan 
| BOLU 

Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 

î Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 

1 Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
i Osman Eroğlu 
; Behçet Kayaalp 

| BURSA 
\ Necdet Azak 
! Hüseyin Bayrı 
j Müfit Erkuyumcü 
"s Agâh Erozan (Rs. V.) 
\ Salâhaddin Karacagil 
s Recep Kırım 
i Yekta Teksel 
\ Nurullah İhsan Tolon 
i Hilâl Ülman 
1 Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
i Nureddin Fuad Alp-

kartal 
j Halim Alyot 
I Emin Kalafat 
j Ahmet Hamdi Sezen 
i Servet Sezgin 
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Nuri Togay 
Nahit ü ra l 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ali Dedekargmoğlu 
Kemal Erdeni 
Feyzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzi oğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
ismail Hadınılıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mrhmet Karasan 
A. Ilamdİ Sanear 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Nuri Onur 
Kâmil Tayşi 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünaî 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Rükneddin Nasuhioğîn 
Sabahattin Parsoy 
Mükerrem Sarol 

ELAZIĞ 
Mustafa Aîtındoğan 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 
Hürrem Muftigil 
Nâzım öztürk 
ismail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu 
"Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabıi Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 

1 : 4 20 J 
i Mehmet Eyüboğlu 

Melik Fırat 
Hasan Numanoğlu 
Münip özer 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 

ÖAZIANTEB 
Ekrem Cenanı 
İhsan Daî 
Bahadır Dülger 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Ali Şahin 
Saiâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Hamdı Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 
Nihat Sargıualp 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
İhsan Ada 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
tzzettin Çilli • 
Ali Şelhum Devrim 
Ahmet Sırrı Hocaoğlı 
Hasan ikiz 
İnayet Mursaloğlıı 
Ömer Fevzi Reşa 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Mehmet Dölek 

1,1959 0 : 1 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
İbrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Refik Kora İtan (Reis) 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemâl Demiralay 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
tsak Altabev 
Nazmi Ataç 
Celâl Bayar (Reisicum 
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Sedat Çetintaş 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
AJeksandros Hacopulos 
Ali Harputlu 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Adnan Menderes 
(Başvekil) 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
Celâl Ramazanoğiu 
İbrahim Sevel 
Mıgırdıç Şellefyan 
Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaş 
Hristaki Yoannidis 
Neemi Nuri Yücel 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Sebati Acun 
Selâhattin Akçiçek 
Perihan Arıburun 
Enver Dündar Başar 

İ Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
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Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç > 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
İlhan Sipahioğlu (Rs. 
V.) 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
Behram öcal 
ibrahim Us 
Osman Yeltekin 
AH Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez (1.) 
Ebubekir Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Osman Kavuncu 
Fahri Köşkeroğlu 

KIRKLARELİ 
Avni Sakınan 
Dündar Tekand 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 



KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 

Haradi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Remzi Birand 
Reyhan Gökmenoğlu 
(I. Â.) 

-Muhittin Güzelkılmç 
Ali Saim Kaymak 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Mustafa Runyun 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
.Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
İbrahim Germeyanoğlu 
Ahmet thsan Gürsoy 
irfan Haznedar 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Muhittin özkefeli 
Emin <|opaler 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulun^y 
Tevfik Ünsalan 
Nîivit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Nebil Sadi Altuğ 
Hikmet Bayur 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Oeakoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 
İhsan Yalkm 

1 : 4 20.11 
MARAŞ 

Kemal Aksüyek 
Kemali Bayazıt 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Hilmi Soydan 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaroğlu 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Ur as 

MUĞLA 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalinei 
Sadi Pekin 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Zeki Dede 
(riyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
İsmail Güven 
Vedat Mengi 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Ferda Gül ey 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Osman Kavrakoğlu 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akin (1. Â.) 
Tacettin Ban§ 
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Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Baha Hun 

SAMSUN 
Ekrem Anıt (İ. Â.) 
Naci Berkman 
Necmettin Doğuyıldızı 
Ömer Güri.> 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Ferid Tüzel 

SIIRD 
Suat Bedük 
Veysi Oran 
Fikri Şendur 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 
Mahmut Fınar 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Kâmil Kırıkoğlu 
Şinasi Moran 
Cemil özcan 
Süleyman özsever 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 
Tsmail özd o\ni r:. ı 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Keramettin Gençler 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtif oğlu 
Reşit önder 
Bekir Şeyoğlu 
Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 

Mahmut Goloğlu 
Fikri Karanis 
Selâhattin Karaya vuz 
O. Nuri Lemioğlu 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 
Pertev Sanaç 
ismail Şener 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Arslaıı Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkarı 
î. Eteni Karakapıcı 
Abdullah Köksel 
Ömer Yüksel ^ 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Rıza Saiıeı 
Avni Ural 

VAN 
Abdülvahap Altınkay-
nak 
Tevfik Doğuışıker 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 
Numan Kurban 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Necati Diken 
Ali Kaya 
Tahir öktem 
Mustafa Saraç 
Necati Tanyolaç 
Hüseyin Ulus 
Avni Yurdabayrak 
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[Münhal mebusluklar] 

Ankara 
Artvin 
Aydın 
Rursa 
Denizli 

0 
1 
1 
1 
1 

Edirne 

Eskişehir 

İstanbul 

Kastamonu 

1 

1 

2 

1 

Kırklareli 

Kocaeli 

Konya 
Muğla 

1 

1 

. 1 

1 

Sinob 
Van 
Yozsrad 

1 
1 
1 
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