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Münderecat 

1. — Sabık zabıt hulâsası 
2. — Havale edilen evrak 
3. — Yoklama 

Sayfa 
401:402 
402:403 

403 
4. — Riyaset Divanının Heyeti Umu-

miyeye maruzatı 403 

1. — izmir Melbusu ve Bütçe Encümeni 
M. M. Beihzat Bilgin'in, Türkiye'de mukim 
şahısların ticari borçlarına mütaallik An
laşma ile aynı Anlaşmanın muvakkat tat
bik Protokolünün, 

11 Mayıs 1959 tarihinde imzalanan 
«Türkiye'de mukim şahısların ticari borç
tan hakkındaki Anlaşma» mn tatbikatına 
mütaallik teknik hususları tesbit için 13 
Haziran 1959 da İngiltere; 26 Haziran 1959 
da Federal Almanya; 3 Temmuz 1959 da 
Portekiz; 2 Temmuz 1959 da Fransa; 11 
Temımuz 1959 da Lüksemburg; 14 Temmuz 
1959 da Norveç; 15 Temmuz 1959 da Avus
turya ve isveç; 22 Temmuz 1959 da ital
ya ; 23 Temmuz 1959 da isviçre ve 24 Tem
muz 1959 da Danimarka ile akdedilen ikili 
Anlaşmalarla «Türkiye'de mukim şahısla
rın ticari 'borçları hakkındaki Anlaşma» 
mn Amerika Birleşik Devletlerindeki ala
caklılara tatbikini teminen 11 Mayıs 1959 

Sayfa 
ve 5 Haziran 1959 tarihlerinde Amerika 
Birleşik Devletleri ile teati olunan iki 
mektubun ve 

Türkiye'de mukim şahısların ticari' 
borçları hakkındaki Anlaşmanın tatbikatına 
mütaallik teknik husuları tesbit için 12 
Ağustos 1959 tarihinde Belçika ve Hblârı-
da ile imzalanan ikili Anlaşmaların tasdiki 
hakkındaki kanun lâyihalarının Bütçe 
Encümenine de havalesi hakkında takriri 
(1/429, 1/423, 1/444, 4/164) 403:404 

5. — İkinci defa reye konulacak mad
deler 404 

1. — Devlet Hava Meydenları Umum 
Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek sene
lere sâri taahhütlere girişilmesi hakkın
daki 5843 sayılı Kanunun birinci madde
sini değiştiren 6213 sayılı Kanuna ek 
Kanun (1/385) 404,409,412,416,427:431 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi bi
nası ve eklenti binaları ile tesislerinin 
yapımı yetkisinin Nafıa Vekâletine devri 
hakkındaki Kanuna ek Kanun (1/471) 404,409, 

412,416,432:436 

6. — Sualler ve cevaplar 404 
A — Şifahi sualler ve cevapları 404 
1. — Niğde Mebusu Asım Eren'in, în-



Sayfa 
hisarlar İdaresinin Bursa'da aldığı tü
tünlerin yersizlik sebebiyle çürümesi ne
ticesinde ne gibi tedbirler alındığına dair 
Gümrük ve İnhisarlar Vekilinden şifahi 
suali (6/439) 404 

2. — Adana Mebsu Hamdi öner'in, 
Dünya Gazetesinde tefrika edilecek «Te-
kelonya» isimli eserin neşrini İstanbul 
Cumhuriyet Müddeiumumisinin menedip 
etmediğine dair sualine Adliye Vekili Esat 
Budakoğlu'nun şifahi cevabı (6/247) 404:406 

3. — Kars Mebusu İbrahim Us'un, 
Yıldızeli İlk öğretmen Okulu talebeleri 
tarafından okul idaresi hakkında vâki 
şikâyet üzerine ne muamele yapıldığına 
dair Maarif Vekilinden şifahi suali 
(6/383) 406 

4. — Kars Mebusu İbrahim Us'un, 
Yunus Emre tik öğretmen Okulunda ta
lebelerin bakımsız olduklarının doğru olup 
olmadığına dair Maarif Vekilinden şifahi 
suali (6/384) 406 

5. — Ankara Mebusu Selim Sol ey'in, 
Kızılcahamam kazasındaki memurlardan 
yandan fazlasının başka yerlere nakle
dildiklerinin doğru olup olmadığına dair 
Başve'kilden sualine Devlet Vekili İzzet 
Akçal'm şifahi cevabı (6/145) 406:409 

6k — Manisa Mebusu Hikmet Bayur'-
un, Ege'de mahsullerini kooperatiflere 
teslim eden üzüm ve pamuk müstabsulla-
rına avans verilmemesinin sebebine dair 
sualine Ticaret Vekili Hayrettin Erk-
men'in şifahi cevabı (6/449) 409:411 

7. — Manisa Mebusu Hikmet Bayur'-
un, Ege tütün müstahsılma Ziraat Ban
kasınca verilmesi mutadolan avansın bu 
yıl verilmemesinin sebebine dair sualine 
Ticaret Vekili Hayrettin Erfcmen'in şifa
hi cevabı (6/450) 411:412 

B — Tahrirî sy,aller ve cevapları 416 
1. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, Sev 

Sayfa 
uçağının Londra civarında düşüp parçalan
ması dolayısiyle yapılması icabeden tahki
kat neticesine dair sualine Münakalât Ve
kili Semi Erginin tahrirî cevabı (7/766) 416: 

417 
2. — Niğde Mebusu Asım Eren'in, afyon 

mubayaasında yapılan hilelerin önlenmesi 
hususunda ne gibi tedbirler alındığına dair 
sualine Ticaret Vekili Hayrettin Erkmen'-
in tahrirî cevabı (7/782) 417:418 

3. — Mardin Mebusu Selim Telliağaoğ-
lu'nun, Mazıdağı'nda Hükümet konağı in
şası hususunda ne düşünüldüğüne dair sua
line Maliye Vekili Hasan Polatkan'm tah
rirî cevabı (7/785) 418:419 

4. — Ankara Mebusu Recep Dengin'in, 
Maden Hurdacılığı T. A. Şirketinin 1 Nisan 
1956 tarihinden 28 Şubat 1957 tarihine ka
dar hangi müessese ve firmalara kaç ton 
hurda (Bakır, sarı ve alüminyum) sattığı
na ve her birinden ne kadar para aldığına * 
dair sualine Sanayi Vekili Sebati Ataman'm 
tahrirî cevabı (7/805) 419:420 

5. — Burdur Mebusu Âlim Sipahi'nin, 
Denizli'nin Buldan kazasındaki «Boya ve 
Apre Santrali» nin ne zaman faaliyete ge
çirileceğine dair sualine Sanayi Vekili Se
bati Ataman'm tahrirî cevabı (7/815) 420:421 

6. — Ankara Mebusu Hasan Tez'in, 
Türkiye Seker Fabrikaları Anonim Şirketi 
Umum Müdürlüğünde vukubulan suiistimal 
suçlularına dair sualine Sanayi Vekili Se
bati Ataman'm tahrirî cevabı (7/781) 422:423 

7. — Kars Mebusu İbrahim Us'un, Sü-
merbankça yeniden seramik fabrikaları 
kurulmasına neden lüzum görüldüğüne 
dair sualine Sanayi Vekili Sebati Ataman'-
in tahrirî cevabı (7/606) 423:425 

8. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arı-
kan'm, Midyat Maliyesinde aralarında ak
rabalık bulunan bâzı memurların çalıştırıl
malarının doğru olup olmadığına dair su
aline Maliye Vekili Hasan Polatkan'm tah
rirî cevabı (7/771) 425:426 
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8. — Müzakere edilen maddeler 

1. — 4273 sayılı Subaylar heyetine 
mahsus terfi Kanununun 5611 sayılı Ka
nunla muaddel 10 ncu maddesine bir fıkra 
ilâvesi hakkında kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa Encümeni mazbatası (1/366) 

2. — îçel Mebusu Niyazi Soydan'in, 
Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun 1 
nci ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine 

Sayfa 
412 

412 

Sayfa 
ve bu kanuna bâzı geçici maddeler eklen
mesine dair 5585 sayılı Kanuna muvakkat 
madde ilâvesi hakkındaki 6724 sayılı Ka
nuna ek kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (2/164) 4.12 

3. — Ziraat Vekâleti Toprak Muhafaza 
ve Zirai Sulama İşleri Umum Müdürlüğü 
teşkilât ve vazifeleri hakkında kanun lâyi
hası ile Ziraat ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/321) 412:416 

• * • » • • 

1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Bursa'nm Orhaneli kazasının Büyükorhan 
nahiyesi Pınar köyünün 13 sayılı hanesinde ka
yıtlı Osmanoğlu, Meryem'den doğma, 15 . V I I . 
1931 doğumlu Mehmet A n hakkında verilen 
ölüm cezasının infazına dair Adliye Encümeni 
mazbatası kabul olundu. 

1959 malî yılı Muvazene! Umumiye Kanu
nuna bağlı (A/2) işaretli cetvelin Maliye Ve
kâleti kısmımla değişiklik yapılmasına, 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1959 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) ve (B) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılmasına dair 
kanunlar kabul edildi. 

Subaylar heyetine mahsus terfi Kanununun 
5611 ve 6557 sayılı Kanunlarla muaddel 10 ncu 
maddesine bir fıkra ve bu kanuna bir. muvak
kat madde ilâvesine dair kanun lâyihasının mu
vakkat maddesinin tadili hakkındaki tadilname 
dikkate alınarak encümene verildiğinden lâyi
hanın diğer maddelerinin müzakeresi tehir 
olundu. 

Devlet Hava Meydanları Umum Müdürlüğü 
ihtiyaçları için gelecek senelere sâri taahhüt

lere girişilmesi hakkındaki 5843 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesini değiştiren 6213 sayılı Ka
nuna ek kanun lâyihası ile, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi binası ve ek
lenti binaları ile tesislerinin yapımı yetkisinin 
Nafıa Vekâletine devri hakkındaki Kanuna ek 
kanun lâyihası için toplanılan reylerin tasnifi 
neticesinde nisap olmadığı anlaşıldığından ikin
ci defa reye müracaat olunacağı tebliğ edildi. 

Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun 
5585 sayılı Kanunla muaddel 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna muvakkat bir 
madde ilâvesine dair kanun teklifinin, encüme
ne giden maddesi gelmediğinden, müzakeresi 
tehir olundu. 

29 .1.1960 Cuma günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere tnikada nihayet verildi. 

Reisvekili. > Kâtip 
Kayseri Mebusu Antalya Mebusu 

îbrahim Kirazoğlu Attilâ Konuk 
Kâtip 

Kırklareli Mebusu 
Mehmet Ali Ceylân 

SUALLER 

Şifahi Sualler 
1. — Niğde Mebusu Asım Erenin, Niğde'

nin Bor kazasında Hazineye ait arazinin bâzı 
şahıslar tarafından kullanıldığının doğru olup 

olmadığına dair şifahi sual takriri Başvekâle
te gönderilmiştir. (6/482) 

2. — Niğde Mebusu Asım Eren'in, Niğde'
nin Ulukışla kazasına giden üç mebusu karşı-
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lamak için kaymakam tarafından halkın bek
letilmesi sebebine dair şifahi ®ual takriri Da
hiliye Vekâletine gönderilmiştir. (6/483) 

3. — Niğde Mebusu Asım Eren'in, bâzı mah
sullerimizin düşük fiyatla müstahsil elinden 
çıkmaması için ne gibi tedbirler düşünüldüğü
ne dair şifahi sual takriri Ticaret Vekâletine 
gönderilmiştir. (6/484) 

Tahrirî sualler 
1. — Niğde Mebusu Asım Eren'in, Meriç 

nehrinin taşmasından meydana gelen tahriba
tın önlenmesi hususunda ne gibi tedbirler dü
şünüldüğüne dair tahrirî sual takriri Nafıa 
Vekâletine gönderilmiştir. (7/853) 

2. — Niğde Mebusu Asım Eren'in, Meriç 
kazası kaymakamı hakkında iki şahıs tarafın
dan vâki şikâyet üzerine Edirne Valiliğince 
ne muamele yapıldığına dair tahrirî sual tak
riri Dahiliye Vekâletine gönderilmiştir. (7/854) 

3. — Niğde Mebusu Asım Eren'in, Gediz 
kaza'sına bağlı Şaphane nahiyesinin tnceğiz ma
hallesinde müstakil muhtarlık teşkiline dair 
kararın bozulması sebebi ha'kkrnda tahrirî sual 

takriri Dahiliye Vekâletine gönderilmiştir. 
(7/855) 

4. — Niğde Me'bu&u Asım Eren'in, İstanbul 
Belediye ve Umumi Meclis azasının Kütahya 
Azot Sanayii ve Garp Linyitleri işletmeleriyle 
Tunçbilek Santralini görmek üzere yaptıkları 
seyahate dair tahrirî sual takriri Sanayi Vekâ
letine gönderilmiştir. (7/856) 

5. — Niğde Mebusu Asım Erenin, Niğde'
nin Çiftlik nahiyesi muhtarı hakkında yapıl
makta olan kanuni takibat sebeplerine dair tah
rirî sual takriri Adliye Vekâletine gönderil
miştir. (7/857) 

6. — Niğde Mebusu Asım Eren'in, Niğde'-
ııin Çiftlik nahiyesi muhtarının muhakemesi 
«anasında maznun lehine adalete tesir etmek is-
tiyenlerin mevcudolup olmadığına dair tahrirî 
sual takriri Adliye Vekâletine gönderilmiştir. 
(7/858) 

7. — Maraş Mebusu Hasan Fehmi Evliya'-
nın, Maraş Belediyesi tarafından halka satılan 
arsalara, dair tahrirî sual takriri Dahiliye Vekâ
letine gönderilmiştir. (7/859) 

2. — HAVALE EDÎLEtf EVRAK 

Lâyihalar 
1. — 1959 malî yılı Muvazenei umumiye Ka

nununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyihası (1/513) (Büt
çe Encümenine) 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birinci 
intihap Devresinde icra Vekilleri Heyeti Reisliği 
yapmış olanlara vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanması hakkında kanun lâyihası (1/514) 
(Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Teklifler 
3. — Bolu Mebusu Reşat Akşemsestiinoğlu'-

nraı, 5434 numaralı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 6422 sayılı Kanun
la muaddel 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının 
beşinci bendinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi (2/404) (Millî Müdafaa/Maliye ve Büt
çe encümenlerine) 

4. — Giresun Mebusu Doğan Köytmen'in, 
Deniz mensuplarına mahsus yemek bedeli hak
kındaki 2852 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/405) 

(Millî Müdafaa ve Bütçe encümenlerine) 
5. — istanbul Mebusu Ali Harputlu'nun. 

İşçi yapı kooperatiflerine ait tapu, imar ve 
banka muamelelerinin her türlü hare ve resim
den muafiyeti hakkında kanun teklifi (2/406) 
(Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

6. — Kastamonu Mebusu Süleyman Çağlar' 
in, Dev/let memurları aylıklarının tevhit ve te
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü kıs
mında değişiklik yapılmasına dair kanun tek
lifi (2/407) (Dahiliye ve Bütçe encümenlerine) 

7. — Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'ün, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
6311 sayılı Kanunla muaddel 22 nci maddesinin 
2 numara]) bendine bir fıkra ilâve*! hakkında 
kanun teklifi (2/408) (Maliye ve Bütçe encü
menlerine) 

8. — İsparta Mebusu Ali Lâtifaöğlu'nun, 
Maarif Teşkilâtına dair 789 numaralı Kanunun 
19 ncu maddesinin tadiline dair kanun tekfefi 
(2/409) (Maarif ve Bütçe encümenlerine) 
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Takrir 
9. — Trabzon Mebusu Salih Zeki Raanoğlu'-

nun, icra ve iflâs Kanununun 114 ncü madde
sinin tefsiri hakkında takriri (4/162) (Adliye 
Encümenine) 

Mazbatalar 
10. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü müteda-

vil sermayesinin 750 milyon liraya çıkarılması 
hakkmda kanun lâyihası ve Gümrük ve înhi-

î : 30 29.1.1960 0 : 1 
şarlar ve Bütçe Encümenleri mazbataları 
(1/413) (Ruznameye) 

İ l . — İnhisarlar Umum Müdürlüğünce yap
tırılacak tütün bakım ve işleme evleri için ge
lecek senelere sâri taahhütlere girişilmedi hak
kındaki 5113 sayılı Kanunun 6476 sayılı Kanun
la muaddel birinci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/473) 
(Ruznameye) 

B İ R İ N C İ CELSE 
Açılma saati: 15,00 

REİS — Reisvekili İbrahim Kirazoğlu 
KÂTİPLER•: Attilâ Konuk (Antalya), Mehmet AH Ceylân (Kırklareli) 

3. 

REİS — İnikadı açıyorum. 
REİS — Yoklama yapacağız, efendim. 
(Çankırı mebuslarına kadar yoklama ya 

YOKLAMA 

pildi.) 
REİS — Ekseriyetimiz vardır, müzakereye 
l ıvomz. fiffindım başlıyoruz, efendim. 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MÂRUZÂTI 

1. — tzmir Mebusu ve Bütçe Encümeni M. 
M. Behzat Bingin'in, Türkiye'de mukim şahıs
ların ticari borçlarına mütaallik Anlaşma ile 
aynı Anlaşmanın muvakkat tatbik Protokolü
nün, 

11 Mayıs 1959 tarihinde imzalanan «.Türki
ye'de mukim şahısların ticari borçları hakkın
daki Anlaşma» nm tatbikatına mütaallik teknik 
hususları tesbit için 13 Haziran 1959 da İngil
tere; 26 Haziran 1959 da Federal Almanya; 
3 Temmuz 1959 da Portekiz; 2 Temmuz 1959 da 
Fransa; 11 Temmuz 1959 da Lüksemburg; 14 
Temmuz 1959 da Norveç; 15 Temmuz 1959 da 
Avusturya ve İsveç; 22 Temmuz 1959 da İtalya; 
23 Temmuz 1959 da İsviçre ve 24 Temmuz 1959 
da Danimarka ile akdedilen ikili Anlaşmalarla 
«Türkiye'de mukim şahısların ticari borçları 
hakkındaki Anlaşma» nm Amerika Birleşik 
Devletlerindeki alacaklılara tatbikini teminen 
11 Mayıs 1959 ve 5 Haziran 1959 tarihlerinde 

Amerika Birleşik Devletleri ile teati olunan iki 
mektubun ve 

Türkiye'de mukim şahısların ticari borçları 
hakkındaki Anlaşmanın tatbikatına mütaallik 
teknik hususları tesbit için 12 Ağustos 1959 ta
rihinde Belçika ve Holânda ile imzalanan ikili 
Anlaşmaların tasdiki hakkındaki kanun lâyiha^ 
larının Bütçe Encümenine de havalesi hakkında 
takriri (1/429, 1/423, 1/444, 4/164) 

REÎS — Bir takrir var, okuyaruz : 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak 

maddeleri arasında (6, 7 ve 8 nci) sırada bulu
nan kanun lâyihalarının malî hükümleri ihtiva 
etmesi dolayısiyle encümenimize de havalesini 
arz ve teklif ederim. 

Bütçe Encümeni 
Bazbata Muharriri 

Behzat Bilgin 
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1 : 30 29.1 
RElS — Efendim; ruznamenin, 1 nci müza

keresi yapılacak maddeleri arasında, 6, 7, 8 nu
maralı maddelerin Bütçe Encümenine taallûku 
dolayısiyle bu encümene iadesi istenmektedir. 

1960 C : 1 
Bu talebi reylerinize arz ediyorum, kabul eden
ler... Etmiyenler... Talep kabul edilmiş, bu lâyi-
lar encümene verilmiştir, efendim. 

5. — ÎKÎNCÎ DEFA EEYE KONULACAK MADDELER 

1. — Devlet Hava Meydanları Umum Mü
dürlüğü ihtiyaçları için gelecek senelere sâri 
taahhütlere girişilmesi hakkındaki 5843 sayılı 
Kanunun birinci maddesini değiştiren 6213 sa
yılı Kanuna ek Kanun (1/385) 

REİS — Geçen İnikatta yapılan reyleme ne
ticesinde nisap doldurulamadığı için yeniden 
açık reylerinize arz edilmiştir. 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi binası ve 
eklenti binaları ile tesislerinin yapımı yetkisinin 
Nafıa Vekâletine devri hakkındaki Kanuna ek 
Kanun (1/471) 

REİS — Bu kanun da, bundan evvelki ini
katta yapılan reyleme neticesinde nisabı doldu
rulamadığı için yeniden açık reylerinize arz 
edilmiştir. 

6. — SUALLER VE CEVAPLAR 
A — ŞİFAHİ SUALLER VE CEVAPLARİ 

i. — Niğde Mebusu Asım Eren'in, İnhisar
lar İdaresinin Bursa'da aldığı tütünlerin yersiz
lik sebebiyle çürümesi neticesinde ne gibi ted
birler alındığına dair Gümrük ve İnhisarlar Ve
kilinden şifahi suali (6/439) 

REÎS — Asım Eren? (Yok sesleri) 
Sual sahibi bulunmadığı için sual tahrirîye 

kalbolunm ustur. 

2. — Adana Mebusu Hamdi Öner'in, Dünya 
Gazetesinde, tefrika edilecek «Tekelonya» isimli 
eserin neşrini İstanbul Cumhuriyet Müddeiumu
misinin menedip etmediğine dair sualine Adliye 
Vekili Esat Budakoğlu'nun şifahi cevabı (6/247) 

REİS — Hamdi öner burada. Adliye Vekili 
de burada.. 

Suali okutuyorum : 

17 . VI . 1958 
T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

istanbul C. Müddeiumumisi, 10 . V . 1958 
gecesf Dünya Gazetesi sahiplerinden Bedii 
Faik'i makamına davet ederek ertesi gün neş
redilecek Tekelonya nammdaki eserini neşret
mekten menetmiş midir? 

Adliye Vekili tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasına delâletlerinizi rica ederim. 

Adana Mebusu 
Hamdi öner 

REÎS — Adliye Vekili. 
ADLÎYE VEKİLİ ESAT BUDAKOĞLU 

(Balıkesir) — Muhterem arkadaşlarım, Hamdi 
öner arkadaşımızın suallerine cevabımı arz edi
yorum. 

Bu sual daha evvelce, bir mebus arkadaş tara 
fmdan da sorulmuş ve yazılı olarak cevabımı arz 
etmiştim. O cevabımda ifade ettiğim gibi Teke 
lonya Cumhuriyeti adlı romanın Dünya Gazete
sinde tefrika olunacağı o tarihlerde muhtelif ga
zetelerde ilân edilmekte ve reklâmı yapılmakta 
idi. 

İstanbul Cumhuriyet Müddeiumumisi reklâm 
olarak gazetelerde intişar eden bu ilânların muh 
tevalarmdan bu romanın suç olabilecek bâzı pa
sajları ihtiva edebileceği düşüncesiyle evvelinden 
ikaz için roman yazariyle gazete mesul müdürü
nü makamına davet etmiş ve kendilerini bu m ev 
zuda ikaz etmiştir. Eserin neşri menedilmiş de
ğildir. 

Bununla beraber Cumhuriyet müddeiumumi
lerinin, neşir ile tekevvün edebilecek suçlar hak
kında evvelinden her hangi bir muameleye velev 
ikaz mahiytinde dahi olsa tevessül etmeye kanuni 
hakları yoktur. Bu itibarla istanbul Cumhuriyet 
Müddeiumumisinin bu hareketi Vekâletimizce 
tasvibedilmemiş ve hakkında Hâkimler Kanunu
nun 87 nci maddesi tatbik, edilerek tecziyesi cihe
tine gidilmiştir. 

RE IS — Hamdi öner. 
HAMDI ÖNER (Adana) — Muhterem arka

daşlar, Sayın Adalet Bakanını, bir yazarın ha
zırlamış olduğu eseri neşretmekten meni de-
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ğil sadece suç konusunda kendisini ikaz için 
Müddeiumuminin yapmış olduğu teşebbüs
ten bahis buyurdular. İkaz olarak vasıflandırı
lan bu teşebbüsün mahiyetini huzurunuzda açık-
lıyacağım. 

9 Mayıs 1958 gecesi saat 23,30 da İstanbul 
Müddeiumumisi telefonla Hürriyet Tepesi'nde 
yatağında yatmakta olan Bedii Paik'i uyandırır. 
Kendisine der ki : «Hemen kalk, giyin, adliyeye 
gel. Ben de şimdi oraya geleceğim ve sizinle ko
nuşacağım.» Bedii Faik, «Neyi konuşacaksın?» 
diyor. Müddeiumumi: «Mevzu mühim, hayati, 
gel. Beni de yatağımdan kaldırdılar. Yalnız, Ya
zı İşleri Müdürünü de yanma al.» diyor. 

Bedii Faik kalkıyor, Avukatını ve Yazı İşle
ri Müdürünü de yanma alıyor, gece yarısı Adli
yeye geliyorlar. Biraz sonra İstanbul Müddeiu
mumisi de Moda'daki evinden kalkıyor adliyeye 
geliyor. Geldikten sonra Bedii Faik'ı içeri alı
yor, diyor ki: «Tekelonya Romanından bahsedi
liyor, bu nedir?» Yazar diyor ki; bana bunu so
ramazsınız... Bunun mahiyeti nedir, arkadaşça so
ruyorum, diyor. O zaman Bedii Faik diyor ki, 
Cenubi Amerika'daki bir idarenin yolsuzluklarını 
teşrih ediyorum, diyor. Cumhuriyet Müddeiumu
misi, «Böyle bir isim haritai âlemde var mıdır?» 
diye soruyor. «Çünkü Tekel Türkiye'de vardır. 
Tekelonya'da Türkiye'dedir, onun başka bir şek
li, muharref ismidir.» diyor. 

Sonra bir Vekil için, prostatüs, diyorsunuz. 
Bu kimdir? Sağlık Vekili kasdedilerek prostat 
ameliyatı geçirdiği için söylenmiştir, bundan da 
Türkiye'yi kasdettiğiniz anlaşılıyor, diyor. Müd
deiumumi devamla soruyor, kurşun kalemi yapa-
mıyan sanayi memleketi burasıdır, Türkiye'dir, 
buna ne diyorsunuz? Bedii Faik Türkiye'de kur
şun kalemi yapılıyor, cevabını veriyor. Sonra tu
risti olmıyan, turist gelmiyen turizm cenneti, di
ye vasıflandırıyorsunuz. Bu ülke Türkiye'dir, de
mesi üzerine Bedii Faik; Türkiye olamaz, siz bu 
suretle Türkiye'ye hakacet etmiş oluyorsunuz, di
yor. Bunun üzerine Müddeiumumi Yazı İşleri 
Müdürünü çağırıyor. Bu romanı neşretmiyecek-
siniz. Neşrederseniz, bundan siz şahsan zarar gö
receksiniz gibi, hattâ yatağında yatmakta olan 
Falih Rıfkı ve çocuklarınız da yanar, diyor. Bedii 
Faik buna rağmen ben neşredeceğim, diyor. Müd
deiumumi, bunu neşredersen senin için çok va
him neticeler doğar, diyor. İlân yaptık okuyucu
lara ne diyelim, demesi üzerine, Müddeiumumi-
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lık menetti, dersiniz, cevabını veriyor. O sırada 
telefon çalıyor, Müddeiumumiyi Adalet Müste
şarının istediğini söylüyorlar. Müddeiumumi te-
lefone gidiyor, kapı açık kaldığından muhavere 
işitiliyor. Müddeiumumi; «Bedii Faik yanımda-
dır, kendisiyle görüşüyorum, meseleyi halledece
ğim» cevabını veriyor. Gelip oturduktan bir da
kika sonra... 

REİS — Hamdi Bey, bir dakikanız kaldı. 
HAMDİ ÖNER (Devamla) — Vali telefon 

ediyor. Konuşma devam ediyor. Bedii Faik, pek
âlâ, mademki, menediyorsanız, Hükümetin em
riyle menedildiğini yazarım, diyor. Müddeiumu
mi; hayır benim emrimle menedildiğini yazınız, 
diyor. Peki diyor, siz menediyorsanız, Hüküme
tin emri ile menedildiğini yazayım.. Yok diyor, 
benim emrimle menedildiğini yazın. Çıkıyor gi
diyor. O gün çıkacak gazeteye roman basılacak. 
Milliyet Gazetesinden Dinçer Güner ve başka ga
zetecilerin orada hazır bulunduğu bir anda, bu 
sahne cereyan ediyor. Adliyeden çıktıktan sonra, 
matbaanın önü motorlu zabıta vasıtalariyle ka
panmış olduğunu görüyor. Eğer «Tekelonya» 
neşredilirse biz bunu derhal toplarız ve yazı hiç
bir kimsenin eline geçmez, diyorlar. Sabah saat 
4 e kadar bekliyorlar. İlk nüshayı gördükten son
ra bırakıp gidiyorlar. 

Şimdi Sayın Adliye Vekilinden soruyorum. 
, Sadece ikaz dedikleri bu mudur? Hakikaten.Müd
deiumumilik vasıtasiyle bu hususta kalem erbabı
nın kanaatlerine, fikirlerine müdahale ve nüfuz 
etme teşebbüsünde bulunmuşlar mıdır? Bulun-
muşlarsa, bunu açıklasınlar. (Sağdan, bravo ses
leri) 

REİS — Adliye Vekili. 
ADLİYE VEKİLİ ESAT BUDAKCĞLU 

(Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar, hâdisenin, 
hangi mahiyette olursa olsun, cereyan tarzını ve 
şeklini tasvibetmediğimizi beyan etmiştim. Sağ
dan, bravo sesleri) Fakat bizim tamamen meç
hulümüz olan birtakım muhavereleri, ki biz, şu 
anda sıhhat bakımından en ufak bir bilgiye sa
hip değiliz, beyan etmeleri tamamen kendilerine 
ait bir malûmat olarak telâkki etmekteyim. Da
ha evvelki mâruzâtımda da ifade ettiğim gibi ne
şir yolunda tekevvün eden suç hakkında müddei
umumilikçe ikaz mahiyetinde de olsa daha evvel
den bu kabîl hareketi tecviz etmedik ve gene arz 
ettiğim gibi Hâkimler Kanununa göre takibat 
yapılıp tecziye edildi. (Sağdan alkışlar) 
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REÎS — Hamdi öner, 
HAMDI ÖNER (Adana) — Arkadaşlar, arz 

ettiğim hâdisenin Adliye Vekili tarafından sade
ce ikaz olarak tavsif edilmesi bir hukukçu olarak 
beni hakikaten müteessir etmiştir. Arkadaşlar, 
meseleyi teşrihten niye kaçınalım. îstipdat dev
ri dediğimiz Sultan Hamit devrinde sansür var
dı. Fakat sansür matbuata verilen yazılarda ida
renin yolsuzluklarına kelime ve satırlar çıkarılır
dı. Kalem erbabının, fikir erbabının düşünceleri
ne bu şekilde takaddüm etmeyi, o zamanki baskı
cılar bilmiyorlardı. Sultan Hamit zamanından 
itibaren, düşüncelere, kanaatlere polis vasıtasiy-
le müdahale yapılmadığı gibi, yayınlanacak bir 
eserin, durdurulması o zaman vâki değildir. Böy
le bir şey zamanın polisi tarafından bile yapıl
mış ve buna ictisar edilmiş değildir. Yaymlanmı-
yan fikirler suç değildir. Fikirler ve düşünceler 
dalma nizamın dışında ve polis müdahalesinin 
üstünde kalmıştır. Düşüncelere tasallut günah
ların en büyüğüdür, (soldan gürültüler) (sağdan 
alkışlar) en fenasından en iyisine kadar her dü
şünce kayıtsız şartsız haktır. Düşüncelere her 
hangi bir suretle müdahale suçtur. Ben şahsan 
adalet cihazını değil, icraya hâkim olan zihniyeti 
tenkide esas tutuyorum. DüAyanm her yerinde, 
tarihin her devrinde hâkim, düşünce ve fikirlere 
el koymamıştır. 

En büyük merkezlerden birisinin müddeium
umisi ve tanınmış bir yazarı gece yarısı evinden 
kaldırıp Adliye Sarayına götüren düşünce ve 
tasarruflarından vazgeçirme tehditlerine adaleti 
vasıta kılan zihniyet korkunçtur. Polislerle 
matbaayı çevirip bir yazının neşredilmesini men 
etmek hadisesi medeni âlemde tecviz edilmiyecek 
bir harekettir, arkadaşlar. Bu olayın mağduru 
Bediî Faik değildir, doğrudan doğruya adalet 
cihazıdır. 

Şimdi Adalet Vekilinden soruyorum: Sansü
rü kelimelere inhisar ettiren devre istipdat, 
diyoruz. Adaleti, zabıtayı, kanaat ve fikirleri 
neşredilmekten meni konusunda vazifelendiren, 
hoyrat icraatı zabıtanın gözü önünde mal ve can 
emniyetine vâki tecavüzlerin millete duyurulma
sını yasaketmeyi itiyat ve anane haline getiren 
rejime ne denir? Ne denir, bilemem. Fakat hu-
kukan olsun sayın Vekil de takdir ve teslim eder
ler ki, böyle idareye demokrasi denmez. (Sağdan 
alkışlar) 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır. 
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3. — Kars Mebusu İbrahim Us'un, Yıldızeli 

,. tik öğretmen Okulu talebeleri tarafından okul 
idaresi hakkında vâki şikâyet üzerint ne mua
mele yapıldığına dair Maarif Vekilinden şifahi 
suali (6/383) 

REÎS — ibrahim Us burada mı! (Yok ses-
leri) 

Sual sahibi bulunmadığından sual tahrirî}'? 
kalbedilmiştir. 

4. — Kars Mebusu İbrahim Us'un, Yunus 
Emre İlk öğretmen Okulunda talebelerin ba
kımsız olduklarının doğru olup olmadığına dair 
Maarif Vekilinden §ifahi suali (6/384) 

REİS — Sual sahibi bulunmadığından sual 
tahrirîye kalbolunmuştur. 

5. — Ankara Mebusu Selim Soley'in, Kızıl
cahamam kazasındaki memurlardan yarıdan 
fazlasının başka yerlere nakledildiklerinin doğ
ru olup olmadığına dair Başvekilden sualine 
Devlet Vekili İzzet Akçal'ın şifahi cevabı (6/145) 

RElS —- Selim Soley? (Burada sesleri) 
Suali okuyoruz efendim. 

24 . IV . 1958 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Saym Başvekil tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerini saygılarımla rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Selim Soley 

Kızılcahamam kazasında vazife görmekte 
olan memurlardan yarıdan fazlasının, seçime 
takaddüm eden günlerle bugüne kadarki kısa 
zamanda başka yerlere nakledildikleri doğru 
mudur, doğru ise, adedi ne kadardır? 

DEVLET VEKİLİ İZZET AKÇAL (Rize) 
Ankara Mebusu Selim Soley arkadaşımızın sual
lerine arzı cevap ediyorum. 

Kızılcahamam kazasında vazife görmekte olan 
memurlardan seçime takaddüm eden günlerle 
24 Nisan 1958 tarihine kadar geçen zaman zar
fında 20 memur tahvil edilmiştir. Kızılcahamam'
da 390 memur vardır. Tahvil ve nakil nispeti 
yüzde beştir. 

ikincisi, altı memur kendi müracaatları üze
rine şahsi ve ailevi sebeplerle, dört memur tnzı-

408 — 



£:3Q 29.1 
bat. Komisyonu kararı ije, on memur deiresinin 
teklifi ve görülen lüzuma mebni nakledilmişler-
•dir. inzibat Meclisi karf arı ile idari lüzuma 
mebni tahvil edilen memurlardan hiçbirisi idari 
kazaya müracaat ederek tahvil kararının iptaline 
tevessül etmemişlerdir. 

REİS — Selim Soley. 
SELİM SOLEY (Ankara) — Arkadaşlarım; 

seçimlere tekaddüm eden günlerle seçimi takib-
cden günler arasında Kızılcahamam kazasında 
28 mmur, savcı, orman işletme müdürü ve köy
deki jandarma onbaşısına varıncaya kadar muh
telif meslek ve memuriyet sahipleri olarak 28 
memur hakikaten Vekilin dedikleri gibi görülen 
lüzum üzerine bulundukları yerden başka yer
lere sürülmüşlerdir. 

RE IS — Böyle tâbirler kullanmayın. 
SELİM SOLEY (Devamla) — Elimde bu 

28 kişinin listesi var. Icabederse nakil tarihleri, 
memuriyetleri ve saireyi sonra arz ederim. 

Demokrat Parti iktidarının tamamen parti
zan bir zihniyetle ve görülen lüzum damğasiyle 
memurlara tasallut etmek zihniyetinin tam bir 
örneğini Kızılcahamam kazasında görmüş bulu
nuyoruz. (Soldan, «Bu nasıl konuşmadır?» ses
leri). 

REÎS — Selim Bey lütfen sual dâhilinde ko
nuşun. 

SELİM SOLEY (Devamla) — Arkadaşla
rım, bu yol, hem hürriyet ve demokrasi yolunu 
kapatır hem de memurun çalışma şevkini kırar, 
memurun itibarını düşürür. Fakat hakikatte 
bunlara bu yolla baskı yapan üst kademenin zih
niyetindeki basitlik hakkında efkârı umumiyeye 
fikir verir. 

Ben bir fert olarak, bir mebus olarak bu ha
lin üzüntüsü içindeyim. Bir memlekette politika 
nüfuz ve menfaatiyle memurlar ve idareciler 
üzerinde bir fikir ve baskı kırtasiyeciliği ku
rulursa üzerinde baskı kurulanların veya bu 
baskıya hedef olanların idealleri ve millî kıymet
leri git gide rağbetten düşer. Umumi menfaat 
hesabına fedakârlık ateşleri söner. Ve bu yüz
den de millî bünyenin şerre karşı mukavemeti 
azalır. 

Civarımızda küçük bir kazanın 6 ayda 28 me
murunun başka yerlere nakledildiği bir memle
kette idare demokratik değil, antidemokratik 
değil tamamen demagojiktir arkadaşlar. (Soldan 
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Allah Allah sesleri.) Nakil tehdidi ile memura 
baskı, idarenin politika nüfuz ve ihtirası hastalı
ğına müptelâ olduğunun âlemeti ve en kesin 
delileridir. Gönül istiyor ki, her yerde, her 
hal ile hasta bir manzara arz eden Demokrat 
Parti iktidarında idarenin tarafsızlığı hastalı
ğına da bir aşı tesiri bulunsun ve bu hal artık de
vam edemez olsun. 

Bu iş, Başvekili, dolayısiyle ilâkadar eder. 
Belki de bir kazada bu kadar çok memur tâyini 
yapılmış olduğunu bilmiyordu. Tabiî bileines. 
Muhalefete çatmaktan, radyoda sövdürmekten 
memleket iğlerini görmeye vakit bulamıyor, 
ki bunlardan haberdar olup da deva bulsun. 
(Soldan gürültüler) _ 

RElS — Selim Bey, sualinizin haricine çı
kıyorsunuz. 

SELİM SOLEY (Devamla) — Ama şim
di gıyabında kendisine ve vicahta Büyük Millet 
Meclisine soruyorum, hakiki mümessili olduğu
nuz, Türk Milletinin idarecilerine reva görülen 
bu muameleye razı mısınız? Ve şu anda bu hali 
öğrendikten sonra vicdanen muazzep değil mi
siniz?.. 

Bütün mebus arkadaşlardan soruyorum. (Sol
dan «Ne soruyorsun sesleri» gürültüler) Ufacık 
bir kazada 28 memurun bir yerden başka bir 
yero gitmesi halinden üzüntü duymuyor musu
nuz! (Soldan, gürültüler.) 

RElS — Selim Bey, Selim Bey vaktiniz ta
mamdır. 

SELİM SOLEY (Devamla) — Selim Bey
den başka bir isim bilmez misiniz Reis Bey? Bir
çok arkadaşlar bağırıyorlar. 

RElS — Selim Bey vaktiniz doldu. Velçil 
Bey söz isterse tekrar konuşursunuz. Buyurun. 
Vekil Bey. 

DEVLET VEKİLİ İZZET AKÇAL (Rize) 
— Selim Soley, evvel hazırlanmış, mutlaka oku
yacak okumasına imkân vermek lâzım. Ama lü
zumsuz bâzı kelimeleri cümleler arasına sıkıştı
rarak, bu ulvi Meclis'ten feragatkâı memurla
rımıza yakışıksız kelimeleri, cümleleri burada 
sarf etmesini kendisine (Gürültüler) yakıştıra-
mam. Ben tetkik ettim; kaldırılması, nakledil
mesi sebepleri üzerinde gayet hassasiyetle dur-

. dum. Tasarruflar, tamamen hukuki zayiyeden 
yapılması lâzım gelmektedir. Sebepleri okumu
yorum, gizli kalması lâzımgelen sebeplerdir, bu-
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rada okumayı ben doğru bulmam. Bâzı kısımla
rını gizli bırakacağım, gizli kalması ica'beden 
kısımları kendilerine bir kanaat gelsin diye isim
leri vermemek suretiyle nakil ve tahvil sebep
lerini açıklıyacağım. 

o memurun nakli şahsi ve ailevi sebeplere 
istinaden kendi müracaatleriyle yapılmıştır. 
Bunun için elbette ki Selini Soley'in hiç'bir dâ
vası olamaz. Talepleri tervieedilmiştir. İdarece. 

Biri nahiye müdürüdür. Birisi ziraat tekni-
siyenidir. Birisi sıhhat memurudur, ikisi de 
polis memurudur. Bu tahviller seçime takad
düm eden zamanlarda yapılmıştır. 

Dört memur İnzibat Komisyonu karariyle 
nakledilmiştir ve hiçbirisi kararın iptali için 
kaza merciine müracaat etmiş değildir, inzibat 
Meclisinin kararı vardır. Dördü de yetiştirme 
yurdunda çalışmakta idiler, inzibat Meclisi 
oradan alınmalarına karar vermiş, bu karar 
üzerine her birisi ayrı ayrı yerlere nakledil
mişlerdir. Bunlar maalesef söylenmiyecek ka
dar ağır isnatlar karşısında bulunuyorlardı. 
Müesseseyi korumak için dairesi bir tasarruf 
icrasına mecbur olmuş ve bu tasarrufu yapmış
tır. Dairesinin teklifiyle adlî lüzuma binaen 
nakledilenlerin adedi 10 kişidir. Bir kayma
kam oradaki bir tedbirsizliği ile bir adamın 
ölümüne sebebolmuş. Elbette ki böyle bir şah
sın kaymakam olarak bu mıntıkada bulunma-
ıması lâzımgeldiğinden Dahiliye Vekâleti ye
rinde bir tasarruf yapmış, kaymakamı başka 
yere nakletmiştir, bu nakli kaymakamın ken
disi de istemiştir ve muvafakatiyle nakledilmiş
tir. 

Yine bir müddeiumumi nakledilmiştir, o da 
bir kararla, inzibatî ceza da almıştır. Politik 
hiçbir sebep yoktur. Hükümet tabibi, iki köy 
ehesi, bir hayvan sağlık memuru, bir polis me
muru ve bir komiser muavini. Kumar oynamış 
ve kumar oynatmış ve dayak yediği şayi olan 
foir zabıta memurunu aynı tutmak hizmeti ak
satır. idare, başka bir mahalle taihvil etmek lü
zumunu hissetmiştir, bu tasarrufu yerinde gör
mek lâzımdır. Yalnız şunu belirtmek isterim 
ki Kızılcahamam'da yapılmış olan tasarrufla
rın hepsi tamamiyle hukuk nizamı içinde sala
hiyetli organlar tarafından yapılmış ve bu ta
sarruflarda asla politik bir sebep yoktur. 

RElS — Selim Soley. 

.1960 O : 1 
SELlM SOLEY (Ankara) — Muhterem ar-

kadaşlar, Muhterem Vekil Beyefendinin buyur
dukları hususlar hukukidir. Fakat partizanca bir 
tatbikat neticesidir. (Soldan, Allah, Allah, bu da 
ne demek sesleri, gülüşmeler) Evet hukukidir; 
çünkü bir vekil her hangi bir memuru lüzum ve 
sebep göstermeksizin istediği her hangi bir yere 
her hangi bir zamanda tâyin etmek hakkını haiz
dir. Bundan dolayı hukukidir. (Soldan: Kumar 
meselesi sesleri) Arkadaşlar, Vekil Beyefendinin 
kumar oynattı diye söylediği hususu «ırz edeyim. 
Bir gece yarısı Demokrat Partinin oradaki vazi
feli ve salahiyetlilerinden birisi bir kapının önü
ne sızmış ve yıkılmış. Bekçi bunu alıp evine gö
türmek isteyince ona tecavüz etmiş. Bekçi düdük 
çalarak polisten yardım istemiş, gelen polisler de 
sarhoşun tecavüzüne uğramış. Bu tecavüz neticesi 
nakilleri konuşulan 3 kişi, polis, Demokrat Par
tili hakkında şikâyet etmişler. Bu 2 - 3 kişi şikâ
yetlerinden vazgeçmediler diye tehdit ve baskıya 
uğramışlar ve neticede her birisi bir tarafa sü
rülmüşler. (Soldan, gürültüler) 

Arkadaşlar benimle değil, eğer bir memurun 
hakkını korumak istiyorsanız bunu yapanlarla 
mücadele ediniz. Bu işin devası benim sözlerime 
mâni olmak değil, işin devası bu hastalığa neşter 
vurmaktır. Meselenin aslını bilmiyen bâzı muh
terem arkadaşlar oturdukları yerden konuşuyor
lar. Kabul etmek lâzımdır ki, hakikati ben söylü
yorum. (Soldan, «Allah Allah» sesleri) 

Arkadaşlar, Demokrat Partili 'birisi - ben de 
ismini söylemiyorum, Sayın Vekil Bey ile tahkik 
evrakını beraberce incelersek arz ederim - hakkın
da takipsizlik kararı vermesiyle bir savcı da 
nakledildi. Hakkında inzibati karar alındı dedik
leri bu savcıdır. Oradan âdeta seçim zamanı kaçı
rılmıştır arkadaşlar. Seçim sırasında orada bu
lunmasın diye. Şimdi de kendisi terfian istanbul' 
da daha mühim bir yerde vazife görmektedir. 
Demek Kızılcahamam'dan inzibati bir tedbirle 
alındığını beyan ettikleri bir savcı hakikaten ma
sumdur. Terfie lâyıktır ve hakikaten bir iftiraya 
uğramıştır'ki, Kızılcahamam'dan alınmış ve baş
ka yerde tatmin edilsin gayesiyle istanbul'a veril
miştir. 

Arkadaşlar, Kızılcahamam Kaymakamı, bir 
eseri kaza olarak bir vatandaşı otomobille öldür
mesi hâdisesinde tamamen suçsuz olduğu tesbit 
edilmiş ve beraet etmiştir. Beraet ettiği halde 
kendisi Düzce'ye gönderilmiştir. Çünkü, mute-
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metlik yaptığı bir sırada suç işlediği ve açık ver
diği için bir daha mutemetlik yapmaması icab-
eden bir D. P. liye yeniden çay tevzi mutemetli
ğini vermedi diye kaymakam hakkında ve trafik 
kazasından tam 4 ay sonra bir heyet Ankara'ya 
gelmiş ve Başvekâlet Müsteşarına kaymakam 
hakkında şikâyette bulunmuşlardır. Bundan mü
teessir olan kaymakamı bu hâdisenin tesiri altında 
kalmış ve başka bir idarenin sağladığı bir imkânla 
İngiltere'ye gidip kendisine daha rahat bir muhit 
aramak istemiştir. 

Şimdi eğer bir insanın, bir suç ışliyen kayma
kamın yerinden alınması icabetse, vatandaş haya
tına tecavüzü himaye gibi suçların şaheserini iş
lemiş olan Dahiliye Vekilinin aramızda bulunma
ması lâzımgelirdi. (Sağdan, bravo sesleri) (Sol
dan, gürültüler) 

RElS — Sual cevaplandırılmıştır. 
Reylerini kullanmıyan arkadaşlar lütfen kul

lansınlar. 

6. — Manisa Mebusu, Hikmet Bayur'un, Ege'
de mahsullerini kooperatiflere teslim eden üzüm 
ve pamuk müstdhsıllarına avans verilmemesinin 
sebebine dair sualine^ Ticaret Vekili Hayrettin 
Erkmen'in şifahi cevabı (6/449) 

REİS — Sual sahibi?.. Burada. Ticaret Veki
li de burada, Suali okuyoruz, efendim. 

8 . XII . 1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1. İki yıldan beri Ege'nin kooperatiflere dâ

hil bulunan ve mahsullerini teslim eden üzüm ve 
pamuk müstahsıllarına mûtadolduğu gibi ilân 
edilmiş baremin % 70 - 75 ine muadil bir avans 
verilmeyip muhtaç bir 'durumda bırakılmalarının 
ve mallarını tüccara baremden 30 - 40 - 50 kuruş 
daha ucuza satmak zorunda kalmalarının sebebi 
nedir? 

2. Bu durumun 1960 yılında tekerrür etme
mesi için ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 

Ticaret Bakanının sözle karşılık vermesini say
gılarımla dilerim. 

Manisa Mebusu 
Hikmet Bayur 

REİS — Ticaret Vekili, buyurunuz. 
TİCARET VEKİLİ HAYRETTİN ERK-

MEN (Giresun) —Muhterem, arkadaşlarım, Ta
rım Satış kooperatifleri vo birlikleri hakkındaki 
2834 sayılı Kanun ve buna istinaden hazırlanan 
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mukavelenamede ortakların teslim edecekleri mah
sule mukabil, zamanın şartlarına göre bir avans 
vermek gerekmekte, satışların neticesi alındık
tan sonra katî hesap yapıldıktan sonra mal be
dellerinin bakiyesinin ortaklara ödenmesi lâzım
dır. 

Bu prensibe göre, Tarım Satış kooperatifleri 
ve birlikleri ortaklarına yapacakları avans ma
hiyetindeki tediyeler ortakların zaruri ihtiyaç
ları seviyesini tutmak için bütün tedbirler zama
nında alınmıştır. 

Nitekim İzmir Pamuk Tarım Satış koopera
tifleri birliği ortaklarına yapılan tediyeler % 76 
ve üzüm satış kooperatifleri ortaklarına verilen 
avans nispeti de % 70 e baliğ olmuştur. 

REİS — Hikmet Bayur, buyurun. 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Sayın arka
daşlar, Ticaret Bakanı arkadaşımız, anlaşılan az-
çok yanlış malûmat almıştır. Çünkü biz bütün 
Manisa mebusları orada bulunduk. Ve mütema
diyen avansların çok az verildiğinden şikâyet et
tiler. Kendisine kaç defa telgraf çektik, cevap 
alamadık. Mahallinden belki yanlış malûmat ver
mişlerdir. Mahallin kooperatifi ne yapalım, para 
yok diyorlardı. Esas dâva şurada. 4 Ağustos 
kararları alınırken, krediler tahdidedilirken bu 
Tarım Satış kooperatiflerine verilecek kredi dü
şünülmemiştir. Toprak Ofise 250 milyon liralık 
para konmuştur. Bu Tarım Satış kooperatifleri
ne konmamıştır. Dolayısiyle üzüm ve pamuk 
müstahsılları mûtadolan parayı almamışlardır. 
Mallarını yatırıyorlar, % 10 - 15 - 20 alıyorlar. 
Halbuki % 70 - 75 almak görenektendir. Bu ara
da ne oluyor? Tüccara daha ucuza satıyorlar. 
«Biz boyuna telgraf çekiyoruz, bize para verin 
diye ne yapalım para gelmiyor, 100 - 150 mil
yon yerine 10 milyon geliyor» diyorlar. Ve ta
biî müstahsil para alamayınca tüccara satıyor. 

Şu da var, Ziraat Bankası tüccara kredi ver
mektedir ama kooperatiflere vermemiştir. Tüc
cara verdiği kredileri kooperatiflere verse du
rum hafiflerdi. 1960 yılında da böyle olacaksa 
kooperatifler yok demektir. Kooperatifler yok 
olunca durum çok ağırlaşır. 

Bilmem Bakan arkadaşımız hatırlarlar hı? 
Çoğumuz hatırlarız, her halde. Kuru üzümün 
müstahsıldan 5 kuruşa alınıp 17 kuruşa ihrac-
edildiği olmuştur. Çünkü piyasayı tutacak kim
se yok, müstahsil Ziraat Bankasına, şuraya bu-
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iıaya borçludur. İstediğimiz, 1960 da da böyle 
olmasın. Vekil Beyin şimdi burada okudukları 
aynen gazetelere çıkınca binlerce itiraz telgrafı 
gelecektir, böyle bir şey olamaz diye. Burada 
bir başka Manisa Mebusu, hattâ îzmir Mebusa 
çıksın hayır böyle değildir desin, çıkamaz, söyli-
yemez. 

Ricam arkadaşlar, 1960 yılı içinde de bu mu
azzam varlık içinde, milyarlar üzerinde oynanır
ken, kısa bir zaman sürecek dört beş aylık ciro 
için, 150 - 200 milyon bulunsun, kooperatife mal
larını getirenlere yüzde yetmiş, yetmiş beş avans 
verilsin ve tüccara bunlar 30, 40 kuruş daha 
ucuza satmak mecburiyetinde olmasınlar, insanın 
gücüne gidiyor arkadaşlar. 

Aynı para niçin kooperatiflere verilmiyor, 
tüccara veriliyor? 1960 senesinde 200 milyon 
liralık bir para bulunmalıdır, 3 - 4 ay için. 

REÎS — Ticaret Vekili. 
TİCARET VEKÎLÎ HAYRETTİN ERK-

MEN (Giresun) — Muhterem Bayur,koopera-
tif ve kooperatif birlikleri ihtiyaçlarının bida
yetten derpiş edilmediğini ifade etmiş olmasa
lardı huzurunuzu işgal etmiyecektim. Bilindiği 
üzere stabilizasyon, yani istikrar programımız
da 250 milyon lira Toprak Mahsulleri Ofisi için, 
150 milyon lira kredi limiti de diğer âmme sek
törü müesseseleri için tefrik edilmişti. Koope
ratifler ve kooperatif birlikleri işte bu 150 
milyon liralık kredi limiti içinde mütalâa edil
mektedir. Ve avanslar buradan verilmektedir. 
Binaenaleyh, programda kooperatiflerin duru
mu derpiş edilmiş bulunmaktadır. Kooperatif
lere mubayaaya girmeden evvel avans olarak 
bâzı mebaliğ gönderilmektedir. Uzun bir liste 
ile huzurunuzu işgal etmek istemiyoruz. Onun 
için sadece misal olmak üzere arz edeyim : 

Üzüm müstahsılma, 
11 Ağustostan 26 Ağustosa kadar 6 125 000 

Ura, 
26 Ağustostan 31 Ağustosa kadar 4 000 000 

lira, 
31 Ağustostan bu yana 2 700 000 lira tevzi 

edilmiştir. 
Pamuk için de durum böyledir. 
îzmir Pamuk Birliğine : 
15 Eylülde 12 milyon lira, 
29 Eylülde 3 370 000 lira, 
9 . X . 1959 da 5 milyon lira, 
Böylece daimî surette tediye esası muhafaza 
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I edilmiş, bu ortaklara daimî surette avanslar 

verilmiştir. 
REÎS — Hikmet Bayur. 
HİKMET BAYUR (Manisa) — Arkadaşı-

j mızın verdiği izahattan anlıyoruz ki, bu koope
ratiflere verilen paralar 16,5 milyon liradır. 
Mahsul 60 milyon kilo olduğuna göre ve kilo
sunun fiyatı da iki lira civarında bulunduğuna 

I göre aşağı - yukarı 120 milyon liralık bir mua
mele için 16,5 milyon lira göndermiş oluyorlar. 
Bu, hiçtir. Müstahsilin bizi sıkıştırmaları, çek
tiğimiz telgrafların cevapsız kalması durumun 

I iyi şekilde olmadığını açıkça gösteriyor. 

Çok rica ediyorum; bu sene geçmiştir. 
Fakat önümüzdeki yıl bu mevzu ile ciddî su
rette meşgul olalım. 120 milyon liralık bir 
muamele 16,5 milyon lira ile idare edilecekse 
tabiî çok fena bir durum hâsıl olacaktır. Ege 
Bölgesi altın yumurtlar. Altın yumurtlıyan-
dan da bir şey esirgenmez. Anti ekonomik bir 
şey olur. Bu husus için. 100 - 150 milyon lira 
bulmak lâzımdır. Bakan arkadaşımız bütün 
öbür teşkilât için 150 milyon lira düşünmüş ve 
ayırmışlar. Üzüme de 16,5 milyon lira düş
müş. 100 - 120 milyon liralık bir muamele 
için 16,5 milyon lira hiçtir ve 100 - 120 milyon 
lira bulmak da kolaydır. Ziraat Bankası tüc
cara verdiği avansı kooperatife verse bu iş hal
ledilir. Bakan arkadaşımız bizleri tatmin edi
ci cevap vermedi. Birçok telgraf çektik, sü
kûtla karşılaşmamız da verecek cevap bulama
dıklarını gösterir. Bu iş her sene tekrar edil-

I meşin. 

REÎS —• Ticaret Vekili. 
I TİCARET VEKÎLÎ HAYRETTİN ERK-

MEN (Giresun) — Muhterem arkadaşlarım, 
ben tatbik edilmekte olan bir usulü arz ettim. 
Ve ifade ettim, ki, muhtelif tarihlerde yapı
lan ödemeleri liste halinde okuyarak vaktini
zi israf etmemek için yalnız bir madde üzerin
de vâki tediyeleri ve tarihleri arz ettim. Ba
yur arkadaşımız bunu birliklere verilen mik
tarın tamamı olarak ifade ettiler. Pamuk Bir
liğine verilen para 53 milyondur. Yaptığımız 
mubayaa 74 milyondur, % 76 nispetinde öde-

I me yapılmıştır. Üzümde ödenen para 18 mil-
I yondur* Yapılan tediye nispeti % 70 dir. Bu 

rakamlar yekûnu olarak sonra tavzih babında, 
I bunların ceste ceste yapıldığını mâruzâtımda 
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ifade ettim. Bu bakımdan bu iki birliğe alım 
devresi içinde verilmiş olan, avans karşılığı > 
yapılan tediye miktarını arz etmiş bulunuyo
rum. Bu suretle de zannediyorum ki, Bayur 
arkadaşım mevzuu daha vuzuhla anlamış ola
caktır. 

Bendenize gelen telgraflara cevap verme
mek mutadım değildir. Fakat, belki burada bu
lunmadığım zamana raslıyan bir iki telgraf ce
vapsız kalmış olabilir. Bu suretle de ifademi 
itmam etmiş oluyorum. Bana çekilen telgrafla
rın cevapsız kalması hali mevzuubahis değildir. 

150 milyon liraya gelince : Bu, bir kasada 
yalnız 150 milyon lira ayrılmış, bundan öteye 
kullanılacak para yoktur, demek değildir. 150 
milyon liralık bir limit içinde ödenir, ve mües
seselerin ihtiyaçlarına göre otomatik olarak kul
lanılır. 

Son verdiğim rakamlar mahsulün mubayaa 
devresi içndeki nispetlerdir. Bu devre sonunda 
halen varılmış olan nispetlerdir. 

Pamuk, için 74 milyona karşı 53 milyon ve
rilmiştir. ödeme nipeti yüzde 76 dır. 

Üzüm için 21 milyon lira ödenmiştir, ödeme 
nispeti yüzde 70 tir. 

EEÎS — Hikmet Bayur. 
HİKMET BAYUR (Manisa) — Arkadaşı

mızla anlaşamad ğımız nokta şurasıdır. 1958 e 
kadar bu iş muntazam yürütülüyor, binaenaleyh 
gelip burada usulü dairesinde yapılmıştır, ka
nun dairesinde yapılmıştır, dediği vakit bun
ların tamamiyle mavakkaa uyması gerekir, hal
buki hiçte böyle değil. 1958 den sonra büyük 
bir değişiklik olmuştur ve Vekilin bu büyük de 
ğişiklik içinde bunları mütalâa etmemesi lâzım-
gelir. Sonra diyorlar ki, şu kadar verdik, yüzde 
70 verdik. Verdik diyemez, çünkü müstahsilin 
muhtacolduğıı zaman vermesi lâz:mdır, ben 
16,5 hesabettim, fakat onlar muhtacolduğu za
man değil 6 - 7 ay sonra 50 milyona çıkarmış
lar ve böylece bu nispet % 70 olmuş. Bu insan
lar bekliyemezler, derhal tüccara mahsulü sat
mak zorundadırlar. Benim ricam, para 1960 yı
lında böyle gecikmesin. Ağustos ayından itibaren 
ne kadar verilebilecekse o hazır olsun. Yoksa 
Ekimde, Kasımda para gitmiş % 70 e varmış. 
Neye yarar, müstahsil onu sattı, tüccarın eline 
geçti. Vakıa budur. Bu bir daha tekerrür etme
sin. Bu yıl bu kredi arttırılsın ve bunun imkânı ; 
vardır. Onu açıklamak istiyorum burada. Gerek i 
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pamuk ve gerek üzüm için 1960 da da yine 5$ 
de, 59 da olduğu gibi mi olacaktır? Ticaret 
Vekili arkadaşımızın konuşması bu intibaı ve
riyor bana. Eğer böyle olacaksa, yaz:k . olacak
tır. Bunu arz etmek ve kendisini ikaz etmek is
tiyorum. 

RE IS — Sual cevaplandırılmıştır. 

7. — Manisa Mebusu Hikmet Bayur'un, Effe 
tütün müstahsilimi Ziraat Bankasınca verilme
si mûtadolan avansın bu yıl verilmemesinin se
bebine dair sualine Ticaret Vekili Hayrettin 
Erkmen'in şifahi cevabı (6/450) 

REÎS — Soruyu okuyoruz efendim. 

8. XII . 1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1. Ege tütün müstahsüma yaz mevsimi 
sonlarında Ziraat Bankasınca verilmesi mûtad
olan kilo başına bir lira avansın bu yıl veril
memesinin ve yoksul müstahsilin tütününü ön
ceden gizlice tüccara üç lira gibi aşağı bir fi
yatla satmak zorunda kalmasının sebebi nedir? 

2. 1960 yazında da böyle olmaması için ne 
gbi tedbirler düşünülmektedir? 

Ticaret Balkanının sözle (karşılık vermesini 
saygılarımla dilerim. 

Manisa Mebusu 
Hikmet Bayur 

REİS — Ticaret Vekili 
TİCARET VEKÎLÎ HAYRETTİN ERKMEN 

(Giresun) — Ege bölgesinde tütün müstahsüma 
1958 yılında, Ziraat Bankasının bu bölgedeki 
şube ve ajanslarında 60 603 800 ve Tarım Kre
di Kooperatifleri vasıtasiyle 71 930 518 lira 
olmak üzere, ceman 132 534 318 lira ikraz edil-

. misti. 

1959 senesi içinde bankanın bu bölgedeki 
şube ve ajanslarına 7 985 000 liralık ilâve 
plasman verilmiş bulunmaktadır. 

Bu suretle 1959 yılında Ege bölgesi tütün 
müstahsılına yapılan ikrazat, bankanın şube 
ve ajanslarmca 65 112 905 ve Tarım Kredi 
Kooperatifleri kanaliyle 74 235 099 ki, ceman 
139 348 004 liraya baliğ olmuştur. Nitekim tü
tün mahsulünün 'kilo başına ortalama ikrazatı 
Manisa merkezinde 1,5 liradıı. 

1 RElS — Hikmet Bayur. 
i HİKMET BAYUR (Manisa) — Arkadaşlar 
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Yıllardan beri tütün müstahsılmdan bîr miktar 
para çekilmiştir. Bu paralar 60 - 70 milyon lira
ya baliğ olmuştur, zannediyorum. Bu hâlâ du
rur. Banka kurulmamıştır. Binaenaleyh birçok 
tütün ekicisi vardır ki, banka kurulduğu za
man 10 ilâ 20 bin lira hisse alacaktır. Fakat, 
bin liralık borç için malına haciz konur ve ic
raya verilir. 

Gerçi Vekil Bey diyecektir M, bu kanun 
Meclistedir. Hükümetin elinde değildir. Ama ben 
umumi söylüyorum. Müstahsil kanun şuradadır, 
buradadır diye düşünmez. Benim bu kadar 
param varken ben icraya veriliyorum ddye kı
zar. Benim istediğim bu kızgınlığa meydan ve-
rilmemesidir. Buna meydan vermemek gayet 
kolaydır. Devletin gücü böyle mühim anda 
100 - 200 milyon lirayı birkaç aylık bir ciro için 
müstahsilin elinde bulundurmaya kaadirdir. Bu 
yapılamıyor. însan buna üzülüyor. Yoksa para 
olmasa müstahsil der ki, ne yapayım buna kat
lanacağım. Fakat öyle değil. O da görüyor ki, 
imkân vardır. Bu kredi zamanında verilmemek
tedir. Ricam 1960 yılında bu durumun teker
rür etmemesidir. 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır. 

8. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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idurum yitte aynıdır. Bu paralar ne vakit veril
miştir? î§ orada. Ağustos ayında müstahsıla 
1 - 1,5 lira avans verilir. Bu çok yerindedir. 
Fakat müstahsil çok yerde bunu alamamıştır. 
Ama üç ay geçtikten sonra belki para veril
miştir. Tam çalışma zamanında Akhisar'da 
hepimiz böyle halk arasında mahsur kaldık. 
Ziraat Bankası Müdürüne gidiyoruz, para gel
medi, diyor. Sonra gelmiş, gelmemiş. Bu ra
kamlar insanı şaşırtıyor. Müstahsıla, fakir 
adama verilecek para zamanında verilirse on
lar bundan istifade eder. Verilmezse % 40 - 50 
zararları olur, ve bunun kârını tüccar yapar. 

Tekrar ediyorum. 1960 da da 1959 daki gi
bi mi olacaktır? Eğer böyle olacaksa yazık ola
caktır. öyle olmaması lâzımdır. 

' Kanunun yasıak ettiği hallerde, müstahsil 
tütününü Ağustos ayında tüccara satmaya mec
bur oluyor ve bu yüzdendir ki, tüccar yüzde 
yüz kâr ediyor. Bu sırf paranın zamanında gel- , 
ımediği için" oluyor. 1960 da öyle olmasın. Bu 
paralar zamanında verilsin ve müstahsilin em
ri altında bulunsun. 

Şimdi tütüncülerin ayrı bir durumu vardır. 

1. — 4273 sayılı Subaylar heyetine mahsus 
terfi Kanununun 5611 sayılı Kanunla muaddel 
10 ncu maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 
kanun lâyihası ve Millî Müdafaa Encümeni maz
batası (1/366) 

REÎS — Dikkate alman tadilname ile encü
mene giden muvakkat madde henüz gelmemiş 
olduğundan gelecek inikada bırakıyorum. 

Reylerini kullanmıyanlar lütfen kullansın
lar... Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

2. T— İçel Mebusu Niyazi Soydan'ın, Maaş 
Kanununa ek 4379 samlı Kanunun 1 nci ve 2 
nci maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bazı aeçici maddeler eklenmesine dair 5585 sa
yılı Kanuna muvakkat madde ilâvesi hakkında
ki 6724 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Ma
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/164) 

REÎS — Dikkate alman takrirle birlikte en
cümene giden madde gelmediğinden müzakereyi 
geleeek inikada talik ediyorum. 

3. — Ziraat Vekâleti Toprak Muhafaza ve 
Zirai Sulama İşleri Umum Müdürlüğü teşkilât 
ve vazifeleri hakkında kanun lâyihası ile Zira
at ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/321) 

REÎS — îkinci madde üzerinde görüşmelere 
devam ediyoruz. Söz Sadettin Karacabey'indir. 

SADETTİN KARACABEY (Bursa) — Muh
terem arkadaşlarım, birkaç inikattan beri 
Türk çiftçisini en yakından alâkadar eden bir 
kanunun müzakeresi dolayısiyle hepimiz müf-
tahiriz. Hakikaten senelerden beri Hükümetin 
getirmesini beklediğimiz bu kanun Yüksek Mec
lisin huzuruna gelmiş ve konuşulmasına baş
lanmıştır. 

İki inikattan beri gerek mühendis arkadaş
larımızı, gerekse ziraatçi arkadaşlarımızı dinle
dik. Bana öyle geliyor ki, bu memleketin % 
82 sini teşkil eden ve büyük kısmının sulanma
sı mümkün olan arazide ziraat yapan çiftçile
rin bekledikleri bu memleketin hakikaten 
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«nuhtacolduğu bir mevzuun kıymetlendirilmesi I 
ve onun sahai ziraate intikali lâzımdı. Üzüntü 
ile söyliyeyim ki, çok güzel konuşan ve mes
leklerinde hakikaten vukufu olan arkadaşlarım 
bunu bir polemik mevzuu yaptılar, daha ziya
de bir meslek haysiyeti haline koydular. Ben 
de bu memleketin en büyük kitlesini teşkil eden 
çiftçi zümresinin içinde yetişmiş ve senelerce 
sulu ziraat yapmış bir çiftçi olarak sizlere arz 
etmek isterim ki, polemiği bir tarafa bıraka- I 
hm, asıl mevzua geçelim. Arkadaşların hepsi- I 
nin şahısları mufhteremdir, şayanı itibardırlar, 
mesleklerinde kıymetli insanlardır ama ortada I 
da bir büyük dâva vardır, bu dâvayı halletmek 
lâzımdır. 

1953 senesinde Teşkilât Kanununun 6 ncı I 
maddesiyle Ziraat Vekâleti küçük sulaıma mev- I 
zuunu ele almıştır. Bu mevzua 16 sene doku
nulmamış, hiçbir yerde bu hususta tek bir iş 
yapılmamış, tâki 1953 senesinde vekâlet bün
yesinde bir şube müdürlüğü olarak kurulmuş, I 
zamanla verime başlamış, nihayet bir (Riya- I 
set) olmuş ve bugün de huznrrmuzda bir Teş- I 
kilât Kanunu ile umum müdürlük oluyor. I 

Bu umum müdürlükte çalışan elemanlar I 
kimlerdir arkadaşlar? Bunların büyük bir ek
seriyeti Ziraat Fakültesinden mezun, % 50 si I 
Amerika'da suculuk üzerinde tahsilini tamam- I 
lamış genç elemanlardır. Bunlar ne isterler, ar
kadaşlar! Sayın Remzi Birand arkadaşım çok 
iyi bilir, bizim mmtaka-'a, kendi doğduğum yer- I 
de bir tâbir vardır, Karacabey'de «Yazın iç- I 
meye, • kışın geçmeye su bulunmaz» derler. Bu 
ne demektir? Asırlarca sevlâp mmtakası olarak 
kalmış, Devri Hamîdîde Nafıa Nazırı Sırrı Bey 
zamanında Nafıa Başmüdürü bu bölgede bu I 
işi ele almıştır. Sırrı Bey Susurluk'ta bir sula- I 
ma mevzuunu ele almak istemiştir. Remzi Bi- I 
rand gibi kıymetli su mühendislerimiz bu böl
gede de sonradan hizmet eden kıymetli insan- I 
lardır. Hâdiseden 60 sene kadar geçmiş olma- I 
sına rağmen, bugün hâlâ bu dâva ikmal edil
memiş vaziyettedir. Bunun iki sebebi vardır. 
Bunlardan birisi tahsisat yokluğu, ikincisi ele
man azlığıdır. 60 sene evvel bu bölgenin işi ele 
alınmış ve senelerce bunun üzerinde çalışıl
mış hâlâ sulama şöyle dursun, koruma imkân
ları dahi tamamlanmamıştır. O bölgenin insanı 
olarak sizlere arz ediyorum ki arkadaşlar, sa
niyede 500 litre su nakledecek bir vasıta îzam I 
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| edildiği kadar büyük bir iş değildir. Âcizane 

olarak bunlardan 15 eser yapmış bir insanım. 
Ben çiftçi iken bunu yapıyorum da sırtını Dev
lete dayamış olan koskoca Ziraat Vekâletinin 
yetiştirdiği yüzlerce eleman nasıl olur da bu 
işi beceremezler? Bundan çok üzüntü duyuyo
rum. 

Geçen gece şöyle bir düşündüm, basit bir 
hesap yaptım. Arazinin meylinin bunda bü
yük bir rolü vardır, fakat binde iki ve iki bu
çuk meyilli bir arazinin hesabını* tutarak 60 
santim ağzı, 110 santim arkın derinliği olmak 
üzere saniyede 500 litre suyu nakledecek bir 
arkın Ihesabım gördüm. Tahmin ederim ki ar
kadaşlar benim bir çiftçi olarak Manyas ve 
Bursa mıntakalarmda, muhtelif yerlerde bun
lardan yantığım belki on beşden fazladır. Nasıl 
olur da bunu bir bakanlık yapamaz? Rica ede
rim, istirham ederim, çiftçi olsun veya olma
sın çok kıymetli arkadaşlarımız bunu bir po
lemik mevzuu yapmıyalım. Bunu bir meslek 
havsiveti mevzuu olarak bir mühendis dâvası 
olarak konuşmıyalım, yalnız bağrı yanık birer 
memleket çocuğu olarak ele alalım. Memleket
te büyük istihsali ve millî geliri artıracak olan 
bu dâvada vatandaş ve çiftçi olarak hakiki ih
tiyaçlar 'üzerinde konuşmanızı isterim. Kıy
metli arkadaşlarımızın zamanlarını bâzı ufak 
dâvalara hasretmemelerini rica ederim. 

Bir dere vardır, bu derenin güzergâhı sey
lap mmtakası idi, değişti, kanal derenin mecra
sını değiştirdi. Sizi temin ederim ki arkadaşlar 
orada belki sekiz on tane köy ve bir o kadar 
da çiftlik vardır, daha sonra geniş arazi gelir. 
Bir dönüm araziyi sulamak şöyle dursun, bir hay
vana bir yudum su verme imkânından dahi mah
rum kalınmıştır. Nihayet, arkadaşlar, bir menfez. 
yaptık, 4 metre küb su veriyor. Bu lalettayin bir 
tesistir. Bugün burada saniyede yarım metre 
küb bir su mevzuubahsoluyor. 

Arkadaşlarım affetsinler, mühendis arkadaş
larım diyor ki; bunu ziraatçı mühendisler yapa
maz. Yapar arkadaşlar. Benim gibi naçiz bir 
çiftçi bunu yapıyor da niçin ziraat mühendisi 
arkadaşlarım yapmasmlar? Benim böyle on beş 
kadar eserim vardır. Rica ediyorum artık bu 
mevzuu bırakalım. Bu kanun Türk çiftçisinin 
en çok muhtacolduğu bir kanundur. Bunu iki 
vekâlet güzel güzel anlaşmış, Sayın Tevfik 
İleri muvafakatini bildirmiş, encümende ko-
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nu§malar tekemmül etmiş!... Burada biz bunu 
meslek dâvası haline sokarsak korkarım ki 
üzerinde titizlikle durduğumuz millî istihsal, 
millî menfaatler heder olmuş olur. Benim is
tirhamım; bu maddenin aynen kalması merke
zindedir. Hürmetlerimlo arkadaşlarım. 

REİS — Burhanettin Onat. 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Cok 

muhterem arkadaşlarım, birkaç celseden beri 
devam eden bu su ve Toprak Kanunu artık kı
vamına geldi zannediyorum. 

İlkbaharda susamış toprağın Nisan yağmu
runu beklediği bir sırada kendi ufuklarına 
bile gelip yerleşmiş yağmur bulutları gibi seyre
den barajın suyunu, ağacının köküne, başağı
nın üstüne ve buğday sapının dibine kadar 
ulaştıracak olan bu Kanunu Türk köylüsü ve 
Türk çiftçisi sabırsızlıkla beklemektedir. 

Esas itibariyle ve memnuniyetle gördük 
ki, bu kanunun aleyhinde bulunan kimse yok. 
Bu kanun fazladır, olmasın diyen yok. Yalnız 
mühendis arkadaşlarımız, bundan evvelki cel
sede arz ettiğim gibi, bir meslek gayreti ile bu 
yeni kanunda derpiş edilen hizmetlerde Ziraat 
Vekâletinin kifayetsizliğini ileri sürüyor ve bu 
mevzuda bâzı tahditler koymak istiyorlar. 

Bundan evvelki celsede konuşmuş bulunan 
Remzi Birand ve Zihni Paşa arkadaşlarımızın 
beyanları başlıca beş nokta üzerinde toplanmak
tadır : Derler ki, «Bu işler Ziraat Vekâletinin 
işi değildir. Bu işleri ziraat mühendisleri ya
pamazlar. Eğer bunun tatbikine girişilecek 
olursa iki idare arasında, bu yeni teşekkül ede
cek olan Topraksu Umum Müdürlüğü ile 
DSİ Umum Müdürlüğü arasında ihtilâflar 
çıkar.» 

Derler ki; «Bu kanun kabul edilse bile bu 
işleri tedvir edecek yeteri kadar mühendis bu
lamaz! ar. Nihayet hepsi mümkün olduğu kabul 
edilse dahi suyun revişi üzerinde, meselâ sani
yede litre kesafeti üzerinde bis kıstas bulunsun.» 

Şimdi müsaade buyursunlar, 'bunlara teker 
tekrar, aklımın erdiği kadar arzı cevap edeyim. 
«Bu işler Ziraat Vekâletinin işi değildir» buyu
ruyorlar. Arkadaşlar, Ziraat Vekâleti - bundan 
evvelki konuşmamda da arz ettiğim gibi - bu 
işe yeni başlamış bir vekâlet değildir, şimdiye 
kadar her biri bir iş ünitesi olarak 513 yerde 
250 bin dönüm araziyi sulamış. Hem nasıl? Su 
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şuradan geliyor, şuraya gidiyor diyerek aradaki 
kanalı açarak değil. Toprağı tahlil etmiş, bura
yı sularsam • kuvvei inbatiyeyi mi artırırım, 
yoksa şimdiye kadar bâzı yerlerde olduğu gibi, 
gelişigüzel suladığım takdirde o araziyi çorak 
hale mi getiririm diye inceden inceye düşüne
rek, hesaplı şekilde hareket ederek sulamış ve 
muvaffak olmuştur. Yalnız bu işte değil arka
daşlar Ziraat Vekâleti yol yapmakta da muvaf
fak olmuştur. Orman yolu diye memlekette bir
çok yol tesisleri vücuda getirmiştir. İyi mi yap
mıştır, fena mı yapmıştır? 

Arkadaşlar, genç nesil bilmez, benim çağam
da olanlar iyi hatırlarlar, biz vaktiyle hüsnü -
hat, güzel yazı yazma, diye bir ders alırdık. Şim
di adına galigrafi deniyor. Güzel yazı yazmayı 
öğrenmek için yaptığımız çalışmaya da meşk de
nirdi. Yaptığımız meşkleri hocamız ilk zaman
larda tashih ederdi ama aradan zaman geçip, 
tecrübemiz artıp terakki edince beğenir, altına 
imzasını atıverirdi. İşte o zaman hattat tekâmül 
etmiştir. Onun gibi Ziraat Vekâletinin genç un
surlarının yaptığı yollara da Nafıa Vekâleti 
ağabeysi imzasını atmamış ama numarasını koy
muş, onun yaptığı yola falan filân numaralı yol 
demiş... Demek ki beğenmiş. 

Binaenaleyh arkadaşlar, şimdiye kadar bu 
işi yapmış ve yapacak olan mütahassıslar imti
han vermiş, bu işte muvaffak olmuş insanlardır. 
Biraz evvel Sadettin Karacabey arkadaşımızın 
buyurduğu gibi, bu insanlar gözü kapalı çalı
şan insanlar değildir. Bir kere ziraat mektebinde, 
okudukları fakültelerde bu sulama işlerine müte
allik esaslı dersler alıyorlar. Bugün çalışmakta 
olan elemanların % 50 si Amerika gibi ileri 
memleketlerde bilhassa küçük ve büyük sulama 
işlerinde ihtisas sahibi olmuş elemanlardır. Ni
hayet imtihan da vermişlerdir dediğim gibi. 
Bâzı işleri ziraat mühendisleri yapamazlarsa ar
kadaşlar, kim diyor ki bu Toprak ve Su Umuoa 
Müdürlüğünün yapacağı işlerde münhasıran zi
raat mühendisi çalışacaktır? Bakın Teşkilât Ka
nununa: 62 tane mühendis var arkadaşlar. (Zi
raat veya inşaat veya su mühendisi) diyor. De
mek ki icab ettiği zaman inşaat mühendisi de 
kullanacaktır, bugün kullanmakta olduğu gibi. 
Su mühendisi de kullanacaktır ama Ziraat Ve
kâletinin kullandığı su mühendisi ile DSİ 
deki su mühendisinin işi bir olur mu? Aklınıza 
bir şey gelmesin. İcabında DSİ deki ' mühen-
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dişi oradan alacak, Ziraat Vekâletindeki mü
hendisin yerine koyacak ve ikisi arasındaki 
fark kartvizitteki etiketle değişecek değildir. 

Ama, diyorlar, mühendis bulamıyacaklar. 
Hakikaten arkadaşlar, yakın bir mazide böyle de
ğildi. Süleyman Kuranel arkadaşım anlatıyordu, 
mektepten çıktığı zaman (kapı kapı iş aramış. Bu
gün daha Teknik Üniversitenin son sınıfına gel
meden genç mühendislerimiz memleketin muhte
lif yerlerinde işe giriyorlar. Allaha çok şükür, 
memleket içinde iş hacmi bu dereceye gelmiştir. 
Ama bu da az. 

Arkadaşlar memlekette yetişmiş elemanı alıp 
kullanmak elbette ki en büyük arzumuz ve emeli
mizdir. Ama olmadığı takdirde ÎCA ile yakın te
mas halindeyiz, bize eleman veriyorlar, uzman 
veriyorlar. Olmadığı takdirde arkadaşlar turistik 
bir tesiste nasıl % 15 e kadar ecnebi mütehassıs 
kullanma toleransını Yüksek Heyetiniz kabul et
mişse acaba yine bu iş için başka memleketlerden 
mütehassıs getirtmeyi arkadaşlarımız çok mu gö
rürler. Zaten mevzuatımızda da.vardır. Böyle ol
duğu takdirde arkadaşlar bugün her hangi bir su 
mühendisine verdiğimiz ücretin, her hangi bir in
şaat mühendisine verdiğimiz ücretin asgarisiyle, 
bu kanun kabul edilirse, elini sallasan ellisi gelir 
arkadaşlar. İstediğiniz -kadar eleman bulabilirsi
niz. 

Ama diyorlar ki, nihayet iş, iki idare arasın
da ihtilâfa yol açar, bozuşabilirler, ihtilâtlar çı
kar. Bereket versin ki, arkadaşlar bu vâhianeyi 
ileri süren arkadaşlarımdan bu iki müeeese çok ı 

daha tolerans, çok daha anlayışlı ve çok daha ali
cenap davranmışlardır. Bu iş teşebbüse geçtiği za
man Ziraat Vekâleti Nafıa Vekâletinden soruyor, 
«Böyle bir teşebbüsümüz var, ne dersiniz!» diyor. 
Verdiği cevabı bir daha okuyavum, müsaade eder
seniz. (Toprak Muhafaza ve Zirai Sulaıma işleri 
Umum Müdürlüğü vazifelerine ait kanun lâyihası 
yeni ve nihai bir şekle bağlanmak üzere incelen
miş ve vaz'edilen ve tedvin edilen hükümlerle ve
kâletimizle irtibat ve iş birliğini icabettiren yapı
cı, tamamlayıcı bir ahenk içinde yer aldığını mü
şahede ve tesbit etmiş bulunuyoruz.) 

Muhterem Nafıa Vekili «tki Umum.Müdürlük 
unsurları toplanıp bir protokol hazırlıyor ve im
zalıyoruz, hudutlarını tesbit ediyoruz» diyorlar. 
Arkadaşlar, icabında Amerika'dan eleman ve yar
dım istiyoruz. Bu idarenin başı değişirse başını-' 
zın çaresine bakın demiştir. Nafıa Vekâleti biz 
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demesek, onlar istemese bile, bir lüzum ve zaru
ret hâsıl olduğu anda, kendisi elini uzatır, ken
disi yardım eder. Şu halde neden ihtilâf çıkıyor? 
Neden çıksın? Bu da varit değildir. 

Şimdi geliyoruz, asıl son maddeye. Gelin, di
yorlar, bu suyun debisi üzerinden değil de, mali
yet üzerinden hesaplıyalım. Arkadaşlar af bu
yursunlar, bunu (Mühendislik) tâbiri ile kabili 
telif bulmam. 

SÜLEYMAN KURANEL (Gazianteb) —Ne
den? 

BURHANEDDÎN ONAT (Devamla) — Şim
di bir beton inşaat yapılacaktır. Meselâ betonun 
metre kübüne 5 liralık çimento, 10 liralık demir, 
3 liralık kum, 4 liralık çakıl koyarım diyorlar. 
Böyle şey olur mu arkadaşlar. Bu fen işi. Muay
yen ölçülerle ölçülür, muayyen rakamlarla ifade 
edilir, işin içinden öyle çıkılır. Nasıl olur da 
100 000 liraya kadar olursa Toprak Su İşleri, 
100 000 liradan yukarı olursa Devlet Su İşleri 
yapsın. İş olur ki, teknik bakımdan gayet kolay
dır, fakat malî portesi milyonları bulabilir; iş 
olur ki, 100 - 150 bin liralık bir iştir ama sıkı bir 
teknik kontrol icabeder. Böyle kıstas olmaz arka
daşlar. Binaenaleyh, hangi cephesinden ba-kar-
sak bakalım böyledir. 

Bir mütalâa daha var, deniyor ki, bir santra-
lizasyona gitmek mecburiyetindeyiz.» Ne dünya 
çalışma tekniğinin bugünkü gidişi, ne de bizim 
Demokrat Partinin kalkınma politikasındaki tu
tumu böyle bir santralizasyona elverişli ve mü
sait değildir. Netice itibariyle kanun bu rad'deye 
gelmiş. Arz ettiğim gibi; yer bekler, gök bekler, 
halk bekler köylü bükler, herkes bekler. Buna ar
kadaşlarım takılmasınlar. Onlara hürmetimiz ve 
itimadımız çoktur, onların yapacağı muazzam iş
ler vardır. Onlar her vesile ile, her fırsatla me
darı iftiharımız olmuşlardır, bizim bayrak ve 
sembolümüz olmuşlardır. Bu işte bize gölge ol
masınlar. 

REİS — Encümen. I» 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL

GİN (İzmir) — Çok muhterem arkadaşlar, bu 
kanunun lüzum ve zaruretini bütün arkadaşla
rımız müttefikan kabul ettiler. Yalnız bu ka
nun lâyihasının maalesef bir talihsizliği var. Her 
müzakere sırasında sıralar boş kalmış bulunuyor, 
şimdi konuşacağız. Bilmiyorum Reis Bey mesele
yi nisap bakımından kâfi görüp bir karara bağ-
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Uyacaklar mıdır? Her defasında böyle oluyor. 
Bir fıkra üzerinde saplanıp kalıyoruz. 

REÎS — Heyeti Umumiye böyle devam eder
se karar nisabı mevcudolmadığı için bir karara 
gidemiyeceğimiz tabiîdir. Yalnız yeniden söz 
alan arkadaşlarımızı görüyorum, şu ana kadar 
söz alan arkadaşlarımız, geçen inikatta söz alan
lar dâhil, 16 kişidir. Bu bakımdan, konuşan ar
kadaşlar, arkadan söz alanlar yokmuş gibi çok 
rahat konuşuyorlar. Bu da gayet aşikâr görü
yorsunuz. Karar safhasına gelindiğinde pek ta
biî olarak reye koymıyacağım. 

BEIIZAT BlLGlN (Devamla) — Efendim, 
bendeniz karar saröıasma, gidilmiyeeek bir mev
zuda konuşmak istemiyoıum. 

REÎS — Açık oya arz edilen kanunların ne
ticelerini ârz ediyorum : 

1. — Kars Mebusu Sim Atalay'm, Sev uça
ğının Londra civarında düşüp parçalanması do
lay isiyle yapılması icabeden tahkikat neticesine 
dair sualine Münakalât Vekili Semi Ergin'in 
tahrirî cevabı (7/766) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Münakalât Vekili tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasmı saygılarımla rica ederim. 

20 . IV . 1959 
Kars Mebusu 
Sırrı Atalay 

Sev uçağının Londra civarında düşüp parça
lanması hakkında : 

1. ingiltere adlî makamlarınca yapılması 
icabeden adlî tahkikat hangi safhadadır, bitmiş 
ise verilen kararın; 

2. İngiltere'de yetkili mercilerin (ingiliz
lerin) yaptığı idari tahkikatlar bitmiş ise rapor
ların; 

3. ingiltere'de yetkili kılman heyetlerimi
zin yaptıkları tetkikat ve tahkikat neticelerinin; 

Olduğu gibi açıklanması düşünülmekte mi
dir? 

.1960 C : 1 
Devlet Hava Meydanları Umum Müdürlüğü 

ihtiyaçları için gelecek senelere sâri taahhütlere 
girişilmesi hakkındaki 5843 sayılı Kanunun bi
rinci maddesini değiştiren 6213 sayılı Kanuna 
310 rey verilmiş, 284 kabul, 24 ret, 2 müstenkif, 
muamele tamamdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi binası ve ek
lenti binaları ile tesislerinin, yapımı yetkisinin 
Nafıa Vekâletine devri hakkındaki kanuna; ek 
kanuna 306 rey verilmiş, 282 kabul, 24 ret, mu
amele tamamdır, 

Efendim, şu anda karar safhasına geçecek 
ekseriyetin meveudolmadığını görmekle 1 Şubat 
1960 Pazartesi günü saat 15 te toplanılmak üze
re inikadı kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,30 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Riyasetine 

4 .1.1960 tarih ve 3074/12635 sayılı yazıya 
C. 

Londra civarında vu'kubulan Türk Hava
yolları Anonim Ortaklığıma ait. SEV uçağı ka
zası hakkında Kars Mebusu Sırrı Atalay tara
fından verilen tahrirî sual takririne ait cevap
lar aşağıda arz olunmuştur. 

1. ingiltere kanunlarına göre uçak kazası 
tahkik usulleri meyanmda bulunan adlî tah
kik usulünün (Public Inquiry) bu kaza için 
kullanılmasına İngiltere yetkili makamlarınca 
lüzum görülmemiştir. 

2. Gerek Türk ve gerekse ingiliz tahkik 
heyetlerinin yapmış oldukları tahkikatler intac-
edilmiş olup hacmen geniş teknik ve usule mü-
taallik teferruatı ihtiva eden bu raporların ay-

— • — ^ w M m 

B — TAHRİRÎ SUALLER VE CEVAPLARI 

j T. C. 
1 Münakalât Vekâleti 26.I.1960 

• • • • . 

Sivil Havacılık Dairesi Reisliği 
Şubesi: Teknik işleri Md. 

Dosya No. Tk - V 
Kayıt No. 123 
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nen neşredilmesinde bir faide görülmediğinden, 
netice olarak, bu. raporlarda tesbit edilen hu-
susatm ilişikte sureti sunulmuş olan bir tebliğ 
ile efkârı umumiyeye arzı uygun görülmüştür. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim.' 
Münakalât Vekili 

Ş. Ergin 

Tebliğ 
Münakalât Vekâletinden tebliğ edilmiştir. 
17. I I . 1959 tarihinde Londra civarında ka

zaya uğrıyan Türk Havayollarına ait SEV uça
ğının, geçirdiği bu kaza sebebini tahkika me
mur edilen Türk ve ingiliz heyetleri tarafından 
yapılan tahkikat neticelenmiştir. 

Her iki heyetin yaptıkları tahkikat netice
sinde tanzim eyledikleri raporlara göre: 

1. Uçağın mer'i bir uçuşa elverişlilik, ser
tifikasını haiz olduğu! ve bakımının uygun ola
rak yapıldığı ; 

2. Uçağın ağırlık ve muvazenesinin tâyin 
edilen hudutlar dâhilinde bulunduğu; 

3. Mürettebat lisanslarının uygun olduğu; 
4. Uçağın, motorların, teçhizatın kazadan 

evvel bir arızaları görülmediği; 
5. Yer teçhizatının servise elverişli olduğu 

ve doğru olarak çalıştıkları; 
6. Kazanın uçağın teknik arızası veyahut 

yer hizmetlerinin hatalı yapılması neticesinde 
vukubulmadığı ancak kaza sebebini tesbite me
dar olacak delillerin gayrikâfi bulunduğu, bu
nunla beraber çok fena hava şartlan dâhilin
de iniş meydanına kısa ve alçaktan gelme se
bebiyle" kazanın vukubulması ihtimalinin mev-
cudolabileceği anlaşılmıştır. 

2. — Niğde Mebusu Asım Eren'in, afyon 
mubayaasında yapılan hilelerin önlenmesi husu
sunda ne gibi tedbirler alındığına dair sualine j 
Ticaret Vekili Hayrettin Erkmen'in tahrirî ce
vabı (7/782) 

19. XI I . 1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi "Sayın Riyasetine 

özü: Yazılı soru. 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret Vekili ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ve rica ederim. 

Niğde Mebusu 
Asım Eren 

1960 0 : 1 
Soru : 
Müstahsil köylünün afyonunu (yaş ve saire) 

bahanesiyle reddederek, imalın düşük fiyatla 
evvelâ tüccara satılmasını ve sonra da aynı ma
lın yüksek fiyatla tüccardan asıl alıcıya (ban
kaya) devredilmesini ve böylece halkın sırtın
dan haksız para kazanılmasını sağlıyan hilele
re tevessül ettikleri, halk tarafından bize duyu
rulan eksper ve tüccarın ve hattâ bankacıların 
şimdiye kadar haklarında tahkikat yapılan ve 
adaletin pençesine verilenleri var mıdır? Tahki
kat neticeleri nelerdir ve önleyici tedbirler dü
şünülmekte midir? Sayın Ticaret Vekili tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

T. C. 
Ticaret Vekâleti 26.1.1960 

tç Ticaret Umum Müdürlüğü 
Uyuşturucu Maddeler 
Sayı genel : 4/1308 

Özel : XVIII 
Eki : 1 

özü : Yazılı soru Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğime 
4 .1.1960 tarihli Kanunlar Müdürlüğü 

7/782-4088/17725 sayılı yazıları cevabıdır. 
Afyon mubayaasında yapılan hilelerin ön

lenmesi hususunda ne gibi tedbirler alındığı
na dair Niğde Mebusu Asım Eren tarafından 
verilen tahrirî sual takririnin cevabı leffen 
takdim kılınmıştır. 

Keyfiyet yüksek ıttılaüanna saygı ile arz 
olunur. 

Ticaret Vekili 
H. Erkmen 

Müstahsil köylünün afyonunu yaş ve saire. 
bahanesiyle reddederek, malın düşük fiyatla 
evvelâ tüccara satılmasını ve sonra da aynı 
malın yüksek fiyatla tüccardan asıl alıcı olan 
bankaya devredilmesini ve böylece halkın sır
tından haksız para kazanılmasını sağlıyan hi
lelere tevessül edildiği hakkında 1958 - 1959 
yılında vekâletimize 'bir şikâyet vaki olmamış
tır. 

1957 senesinde Aydın vilâyetinin Cumhuri
yet mahallesinden Ulvi Çetin 'adında bir şahıs 
Başvekâlet Yüksek Makamına 23.VII, 1957 
tarihinde «Afyonlarımızın alınmasında eksper 
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tarafından müşkülât gösterilmektedir, icabeden 
muamelelerim yapılmasını rica ederim.» mealin
de bir telgraf çekmiş ve mevzu Toprak Mah
sulleri Ofisi tarafından ilgili kontrolörlere ha
vale edilerek afyonların hakikaten mubayaa 
edilmiyecek kadar rutubetli ve âdeta krem ha
linde yumuşak olduğu tesbit edilmiş ve Ofis 
kontrolörlerinin nezareti altında ve mesuliyet
leri tahtında mubayaası yapılarak depoda ku
rumaya terkedilmiştir. Bu suretle şikâyet mev
zuu ortadan kalkmıştır. 

Yine 1957 senesinde Kütahya mebsularınm; 
Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğün
den telefonla talepleri üzerine, Simav ekspe
rinden aynı mevzuda vâki şikâyet Ofisin başka 
'bir kontrolörüne tetkik 'ettirilmiştir. Neticede 
afyonlarını kurutup Ofise getiren 310 müstah-
ısıla mukabil adedi birkaçı geçmiyen müstahsi
lin alım evsafını haiz okmyan çok rutubetli af
yonlarını 'teslimde ısrar etmelerinden ileri ge
len şikâyetin yersizliği anlaşılmış ve kontrolö
rün Simav müstahsiliarivle yaptığı temaslar
da kendilerine menfaatleri izah edilmiş ve şi
kâyetleri kalmadığı ilgililerce beyan edilmiştir. 

Son olarak 29 Temmuz 1959 tarihli ve 10265 
sayılı Resmî gazetede neşri ile meriyete giren 
7368 sayılı Kanunla mutavassıtlar kaldırılmış 
bulunmaktadır. 

3. — Mardin Mebusu Selim Telliağaocjlu'nun, 
Mazıdam'nda Hükümzt konanı inşası hususunda 
ne düşünüldüğüne dair sualine Malive Vekili 
Hasan Polatkan'ın tahrirî cevabı (7/785) 

2 1 . X I I . 1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Maliye Vekili tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle
rini saygılarımla rica ederim. 

Mardin Milletvekili 
Selim Telliağaoğlu 

Soru : 
• 1937 yılından beri ilce olarak idari taksi

matta yer almış olan M.'izıdağı kazasının Hü
kümeti çok perişan ve muhtelif evlerde kira 
ile oturarak vazife görmektedir. 

1. Şimdiye kadar mezkûr kazada bütün 
Devlet dairelerinin ödediği kira bedeli nedir? 

2. Hükümet konağı olmıyan hiçbir kaza 
kalmadığı halde, Mazıdağı kazasında 22 sene-

. 1960 O : 1 
den beri bir Hükümet konağı inşa 'edilmemesi 
sebebi nedir? 

3. Hükümet devairini müşkül durumdan 
kurtarmak, bütün devairi bir binada toplıya-
rak vatandaşın işlerini kolaylaştırmak. bakı
mından, bir Hükümet konağı inşası hakkında 
Vekâlet ne düşünmektedir? 

T. C. 
Maliye Vekâleti 28 . I . 1960 

Millî E. G. Müdürlüğü 
Şube : 1 Md 

Sayı : 3100 - 322/1511 

ÖZÜ : Mardin Mebusu Selim Tel
liağaoğlu'nun tahrirî sual tak
riri Hk. : 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
Umumi Kâtiplik : Kanunlar Müdürlüğü : 

C: 2 . I . 1960 tarih ve 7-785/4095-17743 
sayılı yazıya. 

Mardin Mebusu Selim Telliağaoğlu'nun, Ma
zıdağı kazasında ne zaman Hükümet konağı 
inşa edileceği hakkındaki tahrirî sual takriri
nin cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Mardin Mebusu Selim Telliağaoğlu'nun, Ma
zıdağı kazasında Hükümet konağı inşaası hu
susunda ne düşünüldüğüne dair olan tahrirî 
sual takririnin cevabıdır. 

1. Bu kazada Hükümet konağı olmadığın
dan, umumi muvazeneye bağlı daireler kira ile 
tutulan binalarda vazife görmektedir. 

Son beş malî yıl içinde ödenen kira bedel
leri aşağıda yazılıdır. 

Senesi Lira 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

3 524 
4 423 
4 302 
4 722 
4 542 

2. Resmî dairelerin çeşitli âmme hizmet
lerini bir arada ve daha verimli bir şekilde ifa 
etmeleri maksadiyle, Hükümet konağı olmı
yan kaza ve nahiyelerle, mevcudolmasma rağ
men harap ve gayrikabili tamir bulunan veya 
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ihtiyaca cevap vermiyen Hükümet konakları
nın yerine, bütçelerle alman tahsisatların ver
diği imkânlar nispetinde Hükümet konakları 
inşa ettirilmektedir. 

Mazıdağı'ndan başka hiç. Hükümet konağı 
olmıyan kaza kalmadığı hakkındaki beyanda 
bir zühul vardır. Zira, yeni kurulmuş olan
larla birlikte Hükümet konağı bulunmıyan ka
zalar mevcuttur. 

Uzun zamandan beri ihmal edilmiş bulunan 
Hükümet konakları inşası mevzuu vekâleti-
mizce ehemmiyetle ele alınmış ve bütçelerin 
verdiği imkân nispetinde 1950 yılından bu ya
na 206 yerde Hükümet konağı inşa ettirilmiş
tir. 

Bu arada Mardin vilâyetinin ihtiyaçları da 
düşünülmüş ve îdil ile Derik kazalarında yeni 
birer Hükümet konağı yaptırılmıştır. 

3. Mazıdağı'nda bütçelerin vereceği imkâna 
göre yeni bir Hükümet konağı inşası maksa-
diyle evvelemirde arsa mevzuu ele alınmış ve 
tesbit olunan arsa Hazine adına tescil edilerek 
kaza Hükümet konağına tahsis olunmuştur. 

4. — Ankara Mebusu Recep Vengin'in, Ma
den Hurdacılığı T. A. Şirketinin 1 Nisan 1956 
tarihinden 28 Şubat 1957 tarihine kadar hangi 
müessese ve firmalara kaç ton hurda (Bakır, 
sarı ve alüminyum) sattığına ve her birinden 
ne kadar para aldığına dair sualine Sanayi Ve
kili Sebatı Ataman'm tahrirî cevabı (7/805) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi Vekili tarafın

dan. yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasmı saygılarımla rica ederim. 

24 Aralık 1959 
Ankara Mebusu 
Recep Dengin 

Soru : 
Maden Hurdacılığı T. A. Şirketi 1 Nisan 1956 

tarihinden 30 Aralık 1956 tarihine ve 1 Ocak 
1957 tarihinden 28 Şubat 1957 gününe kadar, 
aşağıda yazılı hurda madenleri : 

Hurda bakır 
Hurda sarı 
Hurda alüminyum. 

.. 1960 C : 1 
Olarak hangi müessese, yerli ve yabancı 

hangi firmaların ne miktar ton satmış ve ton 
başına her birinden kaç T. Lirasi almıştır? 

T. a 
Sanayi Vekâleti 28 . I . 1960 

Hususi Kalem Müdürlüğü „. 
Sayı : 1/145 

özü : Bir yazılı soru ce
vabı hakkında. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Makamına 
15 . I . 1960 T., 7/805-4126/17852 sayılı 

yazısına: 

Maden Hurdacılığı T. A. Şirketinin X . IV . 
1956 tarihinden 28 . II . 1957 tarihine kadar 
hangi müessese ve firmalara, ne miktar ve fiyat 
üzerinden hurda (Bakır, sarı ve Alüminyum) 
sattığına ve her bitfinden ne kadar para aldı-
gına dair Ankara Mebusu Recep Dengin tara
fından verilen yazılı sual takririnin cevabı ili
şik olarak takdim kılınmıştır. 

Saygılarımla arz ederim. 

Sanayi Vekilli» 
S. Ataman 

Ankara Mebusu Recep Denginrin, Maden 
Hurdacılığı T. A. Şirketinin hurda bakır, sarı 
ve alüminyum satışları hakkındaki* yazılı sorusu 
cevabı : 

Soru : 
Maden Hurdacılığı T. A. Şirketi 1 Nisan 1956 

tarihinden 30 Aralık 1956 tarihine ve 1 Ocak 1957 
tarihinden 28 Şubat 1957 gününe kadar, aşağıda 
yazılı hurda madenleri : 

Hurda 'bakır, 
Hurda sarı, 
Hurda alüminyum 

Olarak hangi müessese, yerli ve yabancı han
gi firmalara ne miktar ton satmış ve ton fbaşma 
her birinden kaç T. L. sı almıştır? 

Cevabı: 
Maden Hurdacılığı T. A. Şirketinin 1 . IV . 

1956 - 28 . I I . 1957 tarihleri arasında satmış, ol
duğu sarı, aliminyüm ve bakır hurdaları : 
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Satılan firma 

Arif Ek 
Sait Atmacıoğlıı 
İbrahim Sayer 

» » 
* » „ 

» » 
» » 

Enver Evecan 
Tahir özen 
Nabi Dalbudak 
Vasfi Günensoy 

» » 

1 : 3 0 39. 
Fatura 
tarihi 

5. .11.1956 
28 .12 .1956 
28 .12 .1956 
28 .12 .1956 
28.12.1956 
28 .12 .1956 
28 .12 .1956 
14.12.1956 
25 .12.1956 
28.12.1956 
28.12.1956 
28.12.1956 

1.1960 C 
] 

Cinsi 

Pirinç (San) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Alüminyum 
» 
» 

Bakır 
» 

: 1 
Kilo fiyatı 

T. L. 

2,45 
2 , -
2 , -
2 -
2,20 
2,10 
2,10 
4,50 
4,50 
4,50 
3 -
5,41 

Miktarı 
Kg. 

2,682 
134 
25 
85 
50 
41 
13 

163 
834 
200 

1.096 Kalavlı 
330 Elektroliti! 

1957 nin ilk iki ayında pirinç, alimünyum ve bakır satışı yapılmamıştır. 

5. — Burdur Mebusu Âlim Sipahi'nin Bul
dan kazasmdaki «Boya ve Apre Santrali» nin 
ne zaman faaliyete geçirileceğine dair sualine 
Sanayi Vekili Sebati Ataman'ın tahriri cevabı 
(7/815) 

25 . VIII. 1959 
T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Sanayi Vekilinden sözlü 
olarak cevaplandırılmasına delâlet buyurulma-
sını saygı ile rica ederim. 

Burdur Milletvekili 
Âlim Sipahi 

Denizli vilâyetinin Buldan kazasında 23 Ni
san 1953 tarihinde temelleri atılan 1954 yılında 
da işletmeye açılacağı vâdedilen «Boya ve Ap
re SantraliJ» ne zaman faaliyete geçecektir; 
mezkûr santral binasının zamanla zemin kısım
larının çökmesi, bakımsızlıktan harabolması ve 
bu santral için satın alman fennî aletlerin yine 
bakımsızlık yüzünden hurda halime gelmesi ne
ticesi heder olan 223 bin 921 lira millet para
sının mesulleri kimlerdir1? Ve ne gibi kanuni 
muamele yapılmıştır? 

T. B. M. M. 
Umumi Kâtipliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Çıkan kâğıt No : 3567 

18 
ektir.: 

XI 

Sanayi Vekâletine 

1959 tarih ve 3567 sayılı yazımıza 

Burdur Mebusu Âlim Sipahi'nin, Denizli'nin 
Buldan kazasmdaki «Boya ve Apre Santrali» 
nin ne zaman faaliyete geçirileceğine dair şifa
hi suali, cevap günü olan 15 . 1 . 1960 tarihli 24 
ncü İnikatta takrir sahibi hazır bulunmadığın
dan Dahilî Nizamnamenin 155 nci maddesinin 
1 nci fıkrası gereğince, tahrirî cevap talebiyle ve
rilmiş sayılmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 152 nci maddesinin 2 
nci fıkrası gereğince cevaplandırılmasını saygı
larımla rica ederim. 

T. B. M. M. Reis V. 
t. Kirazoğlu 

Not 

Fiyatlardaki tehalüfte, hurdanın safiyet derecen, kullanma yerine göre 
düşük diğer hurda ile olan ütisakı rol oynamaktadır. 

bulunuş şekli ve kvymeti 
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T. a 

Sanayi Vekâleti 
Hususi Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 1/46 28 . I . 1960 

özü : Bir yazılı soru ce
vabı hakkında : 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
20 . 1. 1960 T., 7 - 815/3567 -15457 sayılı ya

zınıza : 
Burdur Mebusu Âlim Sipahi'nin, Denizli'nin 

Buldan kazasmdaki «Boya ve Apre Santrali» 
nin ne zaman faaliyete geçirileceğine dair olup 
soru sahibinin cevap günü Büyük Mecliste bu
lunmaması dolayısiyle Dahilî Nizamname gere
ğince yazılıya inkılâbetmiş bulunan sual takriri 
cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Sanayi Vekili 

w S. Ataman 

Burdur Mebusu Âlim Sipahioğlu'nun, Bul
dan kazasmdaki Boya ve Apre Santralinin du
rumu hakkındaki sual takriri cevabı : 

Soru: 
Denizli vilâyetinin Buldan kazasında 23 Ni

san 1953 tarihinde temelleri atılan, 1954 yılın
da da işletmeye açılacağı vâdedilen «Boya ve 
Apre Santrali» ne zaman faaliyete geçecektir? 
Mezkûr santral binasının zamanla zemin kısım
larının çökmesi, bakımsızlıktan harabolması ve 
santral için statınalman fennî aletlerin yine ba
kımsızlık yüzünden hurda hale gelmesi netice
si heder olan 223 921 lira millet parasının mes
ulleri kimlerdir? Ve ne gibi kanuni muamele ya* 
pılmıştır? 

Cevabı : 
Denizli vilâyetinin Buldan kazasında Bir 

* Numaralı Dokumacılar Küçük Sanat Koopera
tifi tarafından 1951 yılında küçük ölçüde bir 
Boya ve Apre Santralinin tesisine gidilmiş ve 
Buldan Kaymakamının Başkanlığında teşkil 
edilen bir komisyon vasıtasiyle inşaat işleri 
tedvir edilegelmiştir. 

Buldan'da'ki halkın geniş bir ekseriyeti do
kumacı olduğundan kooperatifin giriştiği teşeb
büsün mahallî halka faydalı olacağı kanaatiy
le boyahaneye alet ve edevat alınması maksa-
diyle İktisat ve Ticaret Vekâletince 100 bin 

. 1960 C : 1 
ı liralık bir yardımda bulunulmuş, ayrıca Sü-

ımerbankm Nazilli Fabrikasından bir teknik ele
man verilmek suretiyle, mamulleri parlatmaya 
yarıyan bir (Kalender) cihazı hariç, tesis için 
lüzumlu alât ve edevat ile bina inşaatı tamam 
lanmıştır. f 

Ayrıca boyahaneyi çalıştıracak kooperatif 
mensubu üç eleman Sümerbank fabrikalarında 
yetiştirilmek suretiyle, kooperatife Devlet eliy
le yapılması mümkün her türlü yardım ve mü
zaheret gösterilmiştir. 

Kooperatif boyahanenin tek noksanı olan 
Kalender makinasım getirmeye çalışmış ve bi-
lâhara da bundan vazgeçmiştir. Ancak yukar
da belirtildiği üzere «Kalender makinası» ceket 
astarlığı gibi mahdut bir kısım mamullerin par-
latılmasma yaramaktadır. Ve bu muamele ya
pılmasa dahi boyahanenin işletilmesi mümkün 
olacaktır. Ortakların tencere ve kazanlarda kay
natmak suretiyle pek iptidai bir şekilde boya
dıkları iplik ve dokumaların, dokumacıların 
müşterek malı ve kendi emeklerinin mahsulü 
olan bu tesislerde boyanması mümkün görül
mektedir. 

Umumi Heyet karariyle sık sık değiştirilen 
idarecilerinin bilgisizlik veya cesaretsizlikleri 
yüzünden bugüne kadar faaliyete geçirilendi-
yen tesisin hemen faaliyete geçirilmesi hususun
da idare meclisinin irşadı için, Sümerbank tek
nik mütehassıslarından bir elemanla vekâleti
miz Küçük Sanatlar Dairesinden bir eleman üç 
ay önce Buldan'a gönderilmiş ve bunların 
verdikleri rapordan, ithaline uğraşılan Kalen
der cihazı olmaksızın da boyahanenin işletilme
sinin mümkün olduğu neticesine varıldığından, 
elde mevcut para ile bakımsızlıktan ileri gelen 
hasarların tamiri ile boyahanenin ya koopera
tifçe yahut da ortaklar umumi heyetinin kara
rına uyularak, idari bir mahzur bulunmadığı 
takdirde belediyeye kiralanması veya devri su
retiyle işletilmesine çalışılması 24. X . 1959 ta
rihinde Denizli Valiliğine yazılmış ve koopera
tif idaresinin yeniden tesisi bizzat işletmek 
arzusunu izhar etmesi üzerine de keyfiyet ek 
bir yazı ile valiliğe bildirilmiştir. 

Mesuliyet durumuna gelince : 
Malûmları olduğu üzere küçük sanat koope

ratifleri Ticaret Kanunumuza göre kurulmuş 
anonim, limitet, komandit ve kolektif şirket
lerinden farklı olmadıkları için, bunların idare 
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(meclisleri, ancak genel kural karariyle bu gibi * ı 
işlere başlamakta ve mesailerinin takdiri veya 
iş başından uzaklaştırılmaları yine genel kural 
kararına bağlı bulunmaktadır. 

Buldan Kooperatifi idarecilerinin mesaisi 
her yıl yapılan genel kurul toplantısında göz
den geçirilerek idarecilerin ibrasına gidildiğine 
gpre, tesisin işletilmesinin sürüncemede kalma
sına sebebiyet veren kooperatif idarecileri hak
kında, vekâletimize e yapılacak bir işlem bulun
mamakta ve son olarak kooperatif idaresinin 
bizzat bu tesisleri işletememesi halinde, ortak
lar umumi heyetinin, boyahanenin mahallî bele
diyece işletilmesi yolundaki kararına uyularak 
bunların hiç olmazsa belediye tarafından işle
tilmesinin teminine çalışılmaktadır. 

Yukarda arz edildiği üzere bahis konusu te-. 
hisler için kooperatife Devlet eliyle yapılması 
mümkün her şey vekâletimiz tarafından yaptı
rılmıştır. Fakat mahallî bir teşebbüs olan koo
peratifin bünyesinden ileri gelen zaıflar dola-
yısiyle tesisler bugüne kadar faaliyete gcçirile-
<m.emişltir. Buna rağmen, el'an yürümesi ve mu
vaffak olması için himaye edilmektedir. 

6. — Ankara Mebusu Hasan Tez'in, Türkiye 
Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Umum Mü
dürlüğünde vukubulan suiistimal suçlularına 
dair sualine Sanayi Vekili Sebati Ataman\n 
tahrirî cevabı (7/781) 

6 . XI . 1959 
T. B. M. M. Başkanlığına 

Aşağıdaki sualimin Sanayi Vekili tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
ıbuyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Hasan Tez 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi 
Umum Müdürlüğündeki suiistimal suçluları 
hakkında yapılan tahkikat sonunda bu suçlu
lardan bâzılarının adalete teslim olunduğu ve 
bâzılarının ise, istisnai muameleye tâbi tutulup 
adalete teslim edilmedikleri doğru mudur? Bu 
suçlular kimlerdir? 

Suiistimal ile ilgili şahıslardan ikisinin yurt 
dışına çıkmış olduğu doğru mudur? Çıkmışlar
sa, buna ne suretle ve nasıl bir sebeple imkân 
verilmiştir? 

Suiistimalle ilgisi olan ve Şeker Fabrikaları 
Anonim Şirketi Umum Müdürlüğündeki vazi- I 
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fesinden bu sebeple aynlan bir şahsın Şeker 
Sigorta Şirketinde yeni bir vazifeye getirildiği 
doğru mudur? Bu şahsa Şeker Sigorta Şirke
tinden prim ve sair suretlerle temin edilen (hak 
ve menfaatler nedir? 

T. C. 
Sanayi Vekâleti 28 . I . 1960 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 1/47 

özü : Bir yazılı soru cevabı hak
kında : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Yüksek Başkanlığına 

4 . 1 . 1960 T., 7/781/3730/16595 sayılı yazı
nıza : 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketin 
de yapılan tahkikatla ilgili olarak Ankara Mebu
su Hasan Tez tarafından verilen yazılı sual tak
ririnin cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Sanayi Vekili 

S. Ataman 

Ankara Mebusu Hasan Tez'in, Şeker Şirke
tinde yapılan tahkikatla ilgili olarak verdiği ya
zılı sual takriri cevabı : 

Soru : 
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi 

Umum Müdürlüğündeki suiistimal suçluları hak
kında yapılan tahkikat sonunda bu suçlulardan 
bâzılarının adalete teslim olunduğu ve bâzılarının 
ise, istisnai muameleye tâbi tutulup adalete tes
lim edilmedikleri doğru mudur? Bu suçlular kim
lerdir? 

Suiistimal ile ilgili şahıslardan ikisinin yurt. 
dışına çıkmış olduğu doğru mudur? Çıkmışlarsa, 
buna ne suretle ve nasıl bir sebeple imkân veril
miştir? 

Suiistimalle ilgisi olan ve Şeker Fabrikaları 
Anonimi Şirketi Umum Müdürlüğündeki vazife
sinden' bu sebeple ayrılan bir şahsın Şeker Sigor
ta Şirketinde yeni bir vazifeye getirildiği doğru 
mudur? Bu şahsa Şeker Sigorta Şirketinden prim 
ve sair suretlerle temin edilen hak ve menfaatler 
nedir? 

CEVAP : 
Şeker Şirketinde Vekâletimiz müfettişleri ta

rafından yapılan teftiş ve tahMkat neticesinde 
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bâzı alım ve satım işlerinde görülen usulsüzlükler I 
dolayısiyle suçlu oldukları kanaatino varılarak 
mahkemeye sevk edilenler, eski Umum Müdür 
Muavini Mithat Buharalı ile eski Ticaret Müdürü 
Seyfi Altınbaş'tan ibarettir. 

Bu meyanda her hangi bir şahsın suçlu oldu
ğu tesbit edildiği halde istisnai muameleye tâbi 
tutulmuş olması bahis mevzuu değildir. 

Halen emekli bulunan ve dosyaları C. Savcı
lığına intikal ettirilmiş olan mezkûr iki şahsın 
yurt dışına çıkıp çıkmadıkları hususu vekâle
timizi ilgilendirmemektedir. 

Suçlu zanlılarından Şeker Sigorta Şirketine 
tâyin edilmiş kimse yoktur. 

7. — Kars Mebusu İbrahim TJs'un, Sümer-
bankça yeniden seramik fabrikaları kurulmasına 
neden lüzum görüldüğüne dair sualine Sanayi 
Vekili Sebati Ataman'ın tahrirî cevabı (7/606) 

25 . VIII . 1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyesetine 

Aşağıdaki sorumun Sanayi Vekili tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyu-
rulmasım saygı ile rica ederim. 

Kars Milletvekili 
İbrahim Us 

Sümerbankın seramik fabrikaları kurmak te
şebbüsünde olduğu işitilmektedir. Halen mevcut 
3 büyük tesis memlekette seramik ihtiyacını kar
şılamakta olduğuna göre yeniden seramik fabri
kası kurulmasına neden lüzum görülmüştür? 

T. C. 
Sanayi Vekâleti 28 . I . 1960 
Hususi Kalem 

Müdürlüğü 
1/44 

özü : Bir yazılı soru cevabı 
hakkında : 

T. B. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 1 
20 . XI . 1959 tarih, 7 - 606^3568 - 15458 sa

yılı yazınıza : | 
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Sümerbankça yeniden seramik fabrikalan 

kurulmasına neden lüzum görüldüğüne dair 
Kars Mebusu İbrahim Us tarafından verilen 
yazılı sual takririnin cevabı ilişik olarak sunul
muştu:*. 

Saygılarımla arz ederim. 

Sanayi Vekili 
Sebati Ataman 

Kars Milletvekili İbrahim Us'un Sümer-
bank tarafından kurulmakta olan Seramik 
fabrikaları hakkındaki yazılı sorusu cevabı : 

. Soru : Sümerbankın seramik fabrikaları kur
mak teşebbüsünde olduğu işitilmektedir. Halen 
mevcut üç büyük tesis memlekette seramik 
ihtiyacını karşılamakta oldguna göro yeniden 
seramik fabrikası kurulmasına neden lüzum gö
rülmüştür? 

Cevap : Sümerbank tarafından kurulmakta 
olan iki yeni seramüç fabrikasının umumi kal
kınma programımız içinde işgal ettiği mevki ve 
kuruluş esbabı aşağıda izah olunmuştur ! 

Yurt dâhilinde imal edilemedikleri cihetle, 
1959 yılma kadar münhasıran döviz mukabi
linde ithal suretiyle temin olunan sofra eş-
aysı, elektrik izolatörleri; sıhhi tesisat malzemesi, 
karoseramik ve karofaayns gibi mamulleri, en 
fazla ithalâtın yapıldığı 1953 ve 1954 yılların
da dahi, memleket ihtiyacını karşılamaktan 
uzak kalmış ve bu husus piyasada daima kendi
sini hissettirmiştir. 

Memleketimizin 1962 - 1963 yıllarında bu 
mamullere karşı olacak istihlâk potansiyelinin 
vüsati hususunda bir fikir edinebilmek için 
1948 yılından beri yapılan ithalâtın miktar
ları ton olarak senelere göre aşağıda gösteril
miştir. 
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îzalâtör Sofra Takımları Sıhhi tesisat Karoseramık Karofayans 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

303 
517 
765 
680 
805 

1 331 
1 670 
1 355 
551 
511 
787 

1 166 
1 556 
1 727 
2 409 
2 705 
3 831 
2 499 
1 962 
517 

1 524 
2 020 

1 
1 
2 

' 9 
1 

1 

628 
775 
628 
409 
359 
756 
056 
889 
614 
881 
48i 

76 
144 
181 
59 
179 
47 
318 
377 
461 
214 
97 

978 
1 139 
1 232 
2 286 
3 507 
3 543 
4 306 
4 586 
4 120 
3 056 
4 932 

Bu rakamların tetkikinden anlaşılacağı üze
re izolatör, sofra takımı ve sıhhi tesisat malze
mesi olrak 1948 yılında ceman 2 097 ton itha
lât yapılmış olmasma mukabil, 1953 yılında 
ithalât 7 918 tona baliğ olmuştur. Karoseramik 
ve karofayans ithalâtı ise 1948 yılında ceman 
1 053 ton iken, 1955 yılında 4 963 tona yüksel
miştir. 

Memleketimizin bu mamullere olan ihtiya
cının tezayüt temayülünü aksettiren ithalât ra
kamlarına göre yurdun 1963 yılı ihtiyaç mik
tarlarının aşağıdaki asgari seviyeye ulaşacağı 
V9 

Muhtelif cins izolatörler için 
Sofra eşyası ve mutfak levazımatı için 
Sıhhi tesisat malzemesi için 
Karofayans ve karoseramik için 

olarak ceman 25 400 — 
cağı anlaşılmaktadır. 

7 000 
6 000 
9 900 

2 500 
— 7 500 
— 6 500 
— 10 600 

ton 
ton 
ton 
ton 

27 100 tona baliğ ola-

Buna mukabil Sümerbank tarafından Marmara 
bölgesinde kurulacak fabrikanın imalât kapasi
tesi, 

Muhtelif cins elektrik izolatörleri için 1 500 
ton, 

Sofra eşyası olarak 3 000 ton, 
Sıhhi tesisat malzemesi için isa 4 000 ton 

olarak tesbit edilmiş bulunmaktadır. 
Bilecik vilâyetindeki fabrikanın imalât kapa

sitesi ise, karofayans için 3 000 ton, karoseramik 
için 3 000 ton olup ceman 6 000 ton seviyesin
dedir. 

Memleketin 1963 yılı ihtiyaç miktarları ile 
bu fabrikaların imalât hacından mukayese edil

diği takdirde, yeni tesislerin istihsal kapasite
lerinin, ihtiyaç tahminlerinin dununda kaldığı 
müşahede edilecektir. 

Memleketimizde halen ınevcudolduğu ileri sü
rülen seramik fabrikalarının durumuna gelince: 

İthalâtın yüksek seviyede bulunduğu seneler
de dahi yurt ihtiyacının karşılanamaması, bâzı 
hususi sektör sermayedarlarını, bu cins mamul
leri istihsal edecek tesisleri kurmak üzere hare-
ketö geçirmiştir. Bu meyandan; 

1. .Eczacıbaşı Seramik Fabrikası : 
Senede 1 000 ton sofra eşyası, 
Senede 750 ton sıhhi tesisat ve senede 850 ton 
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karofayans imal etmek üzere kurulmuş tesislçr 
1959 da tecrübe işletmesine başlamıştır. 

2. Çanakkale Seramik Fabrikası : 
Senede 325 ton alçak gerilim, izolatörleri ve 

senede 2 400 ton karofayans imal kapasitesinde 
kurulmakta olup, tesislerin montajı, ancak 1960 
yılında tamamlanarak, tecrübe işletmesine başla
nabilecektir. 

3. Kredi Bankasının Gebze Fabrikası : 
Dış tediye bakımından Sanayi Kalkınma 

Bankası tarafından finanse edilen bu tesisin se
nelik imalât kapasitesinin; 

800 ton mutfak levazımatı, 300 ton İzolatör, 
3 500 ton karofayans ve sıhhi levazımat olduğu, 
projenin henüz montaj safhasına dahi intikal 
etmemiş olup, kuruluş hazırlıkları devresinde 
bulunduğu anlaşılmıştır. Bu tesislerin 1961 yı
lından evvel işletmeye alınabileceği beklenemez. 

Her üç tesis tam kapasitelerine tekabül eden 
miktarlarda istihsal yapmış olsalar dahi, bu 
imalât seviyesi memleketimizin ihtiyacını karşı
lamaktan yine uzak kalacaktır. Nitekim her üç 
fabrikanın mecmu istihsali 10 000 tona baliğ 
olmaktadır. Kaldı ki, Sümerbank tarafından ye
ni kurulacak seramik fabrikalarının imalât prog
ramına giren mamuller ile hususi sektörün istih
sal ettiği ve edeceği mamuller arasında da te
dahül olmıyacak ve hususi sektörün alçak geri
lim izolatörleri imal etmesine mukabil, bu fab
rikalar hususi evsafta yüksek gerilim izolatörleri 
yapacaktır. Aynı husus sıhhi tesisat ve sofra eş
yası için de varittir. 

Diğer taraftan Sümerbankm yeni kuracağı 
iki seramik fabrikasının mecmuu kapasitesi 
14 500 ton olup, memleket ölçüsündeki mecmuu 
kapasite rakamı da 1962 - 1963 yılında ancak 
24 500 ton seviyesine ulaşmaktadır, imalât hac
mi, böylece yurdumuzun aynı senelerde muhte
lif cins seramik mamullerine olan ihtiyacına te
kabül edebilecek duruma gelmiş olabilecektir. 

Bununla beraber gerek imar faaliyetinin ve 
sosyal sahadaki gelişmenin seyri ve gerekse mem
leketin her köşesinin ışık ve enerjiye kavuşma
sı için hazırlanmış olan elektrifikasyon progra
mının tahakkukunda.yapılan hamleler muvace
hesinde, bu mamullere vâki olacak ihtiyacın, hiç
bir zaman 1963 yılı tahminleri olan 25 000 -
27 000 ton seviyesinde kalacağı beklenemez. Kal
dı ki, bu fabrikaların kuruluşunda, her sınai 
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i proje için olduğu gibi, memleketimizin asgari 
! 10 yıl sonraki bir istikbalde ulaşacağı gelişme 
| seviyesinin icap ve ihtiyaçlarının karşılanabil-
j mesi keyfiyetinin de göz önünde'bulundurulma-, 
I sı iâzınfdır. 
i 

j 1962 - 1963 yıllarının asgari ihtiyaç vüsati 
i olarak hesaplanan 25 000 - 27 000 tonluk mikta-
I rm, senelerle tezayüdedeceği nazarı itibara alı-
| nacak olursa Sümerbankm iki yeni seramik fab

rikasının sanayi programımızda işgal ettiği mev
ki vâzıhan belli olacaktır. 

1 Bu iki fabrikanın kurulduktan sonra temin 
edeceği döviz tasarrufu ise, 4 000 000 $ in üstün-

i de bulunmaktadır. Bu meblâğ ancak iki fabrika
nın toplu imalât hacmi olan 14 500 ton muhtelif 

| cins seramik mamulünün 1958 yılı ithalât fiyat
ları üzerinden değerine tekabül etmektedir. 

8. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Artkan'-
ın, Midyat Maliyesinde aralarında akrabalık bu
lunan bâzı memurların çalıştırılmalarının doğru 
olup olmadığına dair sualine Maliye Vekili Ha
san Polatkan'ın tahrirî cevabı (7/771) 

10 . VIII . 1959 
T. B. M. Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Maliye Vekili tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerini say
gılarımla rica ederim. 

Mardin Milletvekili 
Mehmet Ali Arıkan 

Soru : 
Midyat Maliyesinde veznedar, tahsil memuru 

ve tahsildar olarak çalıştırılan memurlar arasın
da kanuni engel teşkil eden, akrabalık derecesi 
bulunduğu halde, bu memurların yıllardan beri 
aynı dairede çalıştırılmasının sebebi nedir? Bu 
kabîl bir hareketi uygun bulmakta mısınız?. 

T. C. 
Maliye Vekâleti 29 , 1 . 1960 

özlük işleri Müdürlüğü 
Sayı : 92008-10/2241 

özü : Midyat Maliyesinde çalı 
şan memurlar hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Umumi Kâtiplik : 4 . 1 . 1960 tarihli ve 3545 • 

| 15275 - 7/771 sayılı yazıları karşılığıdır. 
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Midyat Maliyesinde çalışan bâzı memurlar I Midyat Maliyesinde çalışan memurlardan yal-

arasında kanuni engel teşkil edecek derecede ak- j nız Malmüdürü, tâyini merkeze ait memurlardan 
rabalık bulunduğundan bunların çalıştırılmak- j bulunmaktadır. 
rımn doğru olup olmadığı hakkımda Mardin Me- Malmüdürü ve tâyini vilâyete ait diğer me
busu Mehmet Ali Ankan tarafından verilen tah- j murlar arasında ve bilhassa sual takririnde mev-
rirî sual takriri için hazırlanan cevabın ilişik ola- j zuubahsolunan veznedar, tahsil memuru ve tah-
rak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. sildarlar arasında kanuni engel teşkil eden kan 

Maliye, Vekili ve sihrî hısımlığın mevcudolmadığı yapılan tah-
H. Polatkan | kik neticesinde anlaşılmıştır, 
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Devlet Hava Meydanlan Umum Müdürlüğü ihtlyaçlan için gelecek senelere sâri t̂aahhütlere 
gtirişilmesi hakkındaki 5843 sayılı Kanunun birinci maddesini değiştiren 6213 sayılı Kanuna ek 

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

Â/H adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

610 
310 
284 
24 
2 

277 
23 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Hamza Eroğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Oülek 
Saira Karaöraerlioğlu 
Ali Menteşuğlu 
Rıza Tekeli 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Gani Gürsoy 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Mustafa öztürk 
Orhan Uygun 
Murad Ali Ülgen 

AĞRI 
Şeref Saraçoğlu 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Fa mit Koray 
Nazi fi Şerif Nabel 

ANKARA 
Fuat Börekçi 
Nuri Oiritoglu» 
Übeydo Elli 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Burhan^ttin Onat 

ARTVİN 
Meeit Bnmin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 

Yaşar Gümüşel 
AYDIN 

Fethi Batur 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Piraye Levent 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Ksat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Ali ileri 
Halil Imre 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Ilalûk Tiraurtaş 
Sıtkı Yırcalı 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 
Ekrem Yıldız 

BÎTLÎS 
Nfusrettin Barut 
Rıfat Bingöl 
Selâhattin tnan 

BOLÜ 
Zuhuri Danışman 
thsan Gülez 
Kadir Kocaeli 
Vezih Tütünoüoglu 

BURDUR 
Osman Eroğlu 

Behçet Kayaalp 
Alim Sipahi 

BURSA 
Müfit Erkuyumcu 
Sadettin Karaeabey 
Mazlum Kayalar 
Hulusi Köy men 
Halûk Şaman 
Nurullah İhsan Tolon 
Hilâl Olman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Ahmet ilam di Sezen 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 

ÇORUM 
M. Kemal "Biberoğlu 
Cevat Köstekçj 
Kemâl Terzioglu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobano&lu 
İsmail TTadımlıoğlu 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Hâmid Zülfü Tigrel 
nalil Turffiıt 
Hüseyin Ülkü 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğla 
Mükerrem Sarol 

ELAZIĞ 
Gelâl Dora 
Nâzım öztürk 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Şevki Erker 
Mehmet Eyüboğltı 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Münip özer 
Fethullah Taşkesenli-
oglu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 

GAZIANTEB 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim Ökmen 
Ali Şahin 

GİRESUN 
Sadık Altıncan 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Krkmen 
Mustafa Hemiş 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Nihat Sargınalp 
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İÇEL 
Mehmet Dölek 
Refik Koraltan 

İSPARTA 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Isak Altabev 
Arslan Nihad Bekdik 
Faruk Nafiz ÇamlıbeJ 
Sedat Çetintaş 
Muhlis Er.deııer 
Ali Harp utlu 
Ilâdi llüsman 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Nihat Halûk Pepeyi 
Yusuf Salman 
Nuri Yamut 
Hristaki Yoannidis 

İZMİR 
Danyal Akbel 
Abdullah Aker 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Necdet Incekara 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğhı 
İlhan Sipahioğlu 
Vaınık Tayşi 
Fevzi Uçaner 
Ahmet Ünal 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Mehmet Ilazer 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Münif lslâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERÎ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Osman Kavuncu 

î : 30 20 
ibrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmei 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakınan 

KIRŞEHİR 
Osman Bölük başı 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 

KONYA 
îshak Avni Akdağ 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Hulki Âmil Keyman 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Mustafa Runyun 
Sabahattin Saym 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
Ahmet ihsan Gürsoy 
irfan Haznedar 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Emin Topalor 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
tsrnet inönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 

1.1960 O ; 1 
I Cevdet özgirgin 

Cemil Şener 
MARAŞ 

Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlu 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 

MUÛLA 
Zeyyat Maııdalinci 
Nuri özsan 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Zihni Uner 

NİĞDE 
Medeni Berk 
Ali Gürün 
Vedat Mengi 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 
Muammer Tekin 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
izzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akm 
Tacettin Barış 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Necmettin Doğuyıldızı 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay. 
Perid Tüzel 
Şükrü Ulııçay 
Nüzhet Ulusoy 
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SHRD 
Suat Bedük 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 
Edip Imer 
Şinasi Moran 
Cemil özcan 
Nazmi Yaraş 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 

TOKAD 
Sıtkı Eken 
Mustafa Lâtifoğlu 
Bekir Şeyhoğlu 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabrî Dilek 
Fikri Karanis 
Selâhattın Karayavuz 
O. Nuri Lermioğlu 
Salih Zeki Ramoğlu 
Pertev Sanaç 
ismail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Arslan Bora 

URFA 
E. Mahmut Karakıırt 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Adnan Çalıkoğlu 

VAN 
j Tevfik Doğuışıker 



t : 30 29.1.1960 C : 1 
YOZGAD I Sefer Eronat I Nazım Tanıl I Necati Diken 

Talât Alpay ö. Lûtfi Krzurumluoğlu ZONGULDAK Tahir öktera 
Mahmut Ataman Numan Kurban Sebati Ataman Mustafa Saraç 
Atıf Benderlioğlu j Fuat Nizanıoğlu Cemal Zühtü Aysan j Hulusi Timur 

[Reddedenler] 
ELAZIĞ 

Mustafa Altındoğan 
Ilürrem Müftügil 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 

HATAY 
Hasan îkiz 
Ömer Fevzi Keşa 

MALATYA 
Mehmet De likaya 
Kâmil Sürenkök 
Tevfik Üıısalan 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 

[Müstenkifler] 
SÎVAS 

Ahmet Yılmaz 
VAN 

Abdülvahap Altmkay-
nak 

ELAZIĞ 
Mustafa Altındoğan 
Ilürrem Müftügil 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 

HATAY 
Hasan îkiz 
Ömer Fevzi Keşa 

[Müsten 
SÎVAS 

Ahmet Yılmaz 

[Reye iştirak 

ADANA 
Kâzım Bozdoğan 

ANKARA 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Recep Dengin 
Halil Sezai Erkut 
Hasan Tez 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Ethem Yalçınalp 

ADANA 
Nevzat Arman 
Suphi Baykam 
Ahmet Karamüftüoglu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
M. Yılmaz Mete 
Ilamdi öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Orhan Kökten 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Necati Topcuoğlu 
Gazi Yiğitbaşı (I) 

AĞRI 
Kasım Kül'revi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Kemal Eren 
ismet Olgaç 
Hüseyin özbay 

ANKARA 
Muammer Akpınar 
ismail Rüştü Aksal 
Osman Alişiroğlu 
Hüseyin Balık 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
ibrahim İmirzalıoğlu 
İsmail inan 
ibrahim Saffet Omay 
llyas Seçkin 
Selim Soley 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Sadık Erdem 
Adnan Selekler 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

etmiyenler] 
Yaşar Yazıcı 

AYDIN 
Hüsamettin Coşkun 
Nihat îyriboz (î.) 
likrem Toru ulu 

BALIKESİR 
Mekki Said Esen 
A hmet Kc eabıy ıkoğlu 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 

BÎLECÎK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin (î.) 

BİNGÖL 
Sait Göker 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbiltnez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

MUŞ 
Zeki Dede 

NİĞDE 
Asım Eren 

SİVAS 
Yalçın Kocabay 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 

URFA 
Abdürrahman Odabaşı 

BURSA 
Necdet Azak 
Hüseyin Bayrı 
Agâh Erozan (Es. V.) 
Salâhaddin Karacagil 
Recep Kırım 
Yekta Teksel 

ÇANAKKALE 
Halim Alyöt 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Nahit Ural 

ÇANKIRI 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 

ÇORUM 
Sedat Baran 
namdi Bulgurlu 
Ali Dedekargmoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
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DENÎZLÎ 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Sezai Demiray 
Nuri Onur 
Kâmil Tayşi 
Mehmed 'îlüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Cürkan 
Nurettin Manyas 
Sabahattin Parsoy 

ELAZIĞ 
Fahri Karakaya 
ismail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Rauf Rayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Tşık 
Adil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabri Erdııman 
Abdülkndir Ervurt 
Hasan Numanoğlu 
Rıza Toponoğlu 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Ham i t Dedelek 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenahi 
ihsan Daî 
Bahadır Dülger 
Samih inal 
Cevdet. San 
Salâhattin Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Kadirbeyoğlıı 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 

î : 30 29.1 
HAKKARİ 

Übeydullah Seven 
HATAY 

ihsan Ada 
Ahsen Aral 
Itifat Bahadır 
izzettin Çilli 
Ali Şelhum Devrim 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
inayet Mursaloğlu 

İÇEL 
R&ştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
Sami Cöknar 
ibrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Ali Lâ ti fa oğlu 

İSTANBUL 
Nazmi Ataç 
Celâl Bayar (Reisicum 
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Selim E ren pil 
nüsamettin Giray 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunca 
Aleksandros nacopulos 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Adnan Menderes 
(Başvekil) 
Mithat Perin 
Celâl Ramazanoğlu 
ibrahim Sevel 
Mıgırdıç Şellefyan 
Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
Vazlı Tlabar 
Pah ret tin Ulaş v 

Tahsin Yazıcı 

. 1960 C : 1 
Necmi Nuri Yücel 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Sebati Acun 
Selâhattin Akçiçek 
Perihan Arıburun 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç (I.) 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Ak taş 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman (I.) 
Turgut Göle 
Rasim ilker 
Behram Ocal 
ibrahim Us 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Ali Gözlük 

KAYSERİ 
Ömer Başeğmez 
Ebubekir Develioğlu 
Servet TTaeıpaşaoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Dündar Tekand 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Fazıl Yalçın 

KOCAELİ 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
flamdi Ragıp Atademir 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Saim Kaymak 
Ahmet Koyuncu 
Halil özyörük 

Nafiz Tahralı 
KÜTAHYA 

ibrahim Gerin ey anoğlu 
MALATYA 

Ahmet Kırat 
MANİSA 

Nebil Sadi AJtuğ 
Sudi Mıhçıöğlu 
Orhan Ocakoğlu 
ihsan Yalkın 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Kemali Bay azı t 
Nusret Durakbaşa 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 

MARDİN 
Şevket Dursun 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Ura s 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Burhan Belge 
Sndi Pekin 
Turgut Topal oğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Hasan Hayati Ülkün 
Münib TTavH Ürgüblü 

NİĞDE 
Rıfat Gürsoy 
ismail Güven 

ORDU 
MTınir Ekşi 
Ferda Gül ey 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Atıf Topalo&lu 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgril 

SAKARYA 
Hamza Osman Erkan 
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Baha Hnn 
Rifat Kadı zade 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 

SltRD 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Fikri Şendur 

SÎNOB 
Ömer özen 
Muharrem Tanse) 

Ankara 6 
Artvin 1 
Aydın 1 
Bursa J 
Denizli 1 

t : 30 29.1 
SİVAS 

Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Turhan r^eyzioğlu 
Necati llter 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Süloyman özsever (î.) 

TEKİRDAĞ 
Ali Çakır 
İsmail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Keramettin Gençler 
Ahmet Ispirli 

[Münhal m 
Edirne 1 
Eskişehir 1 
İstanbul 2 
Kastamonu 1 
Kırklareli 1 

1960 C : 1 
Şahap Kitapçı 
Reşit önder 
Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Hasan Polat 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

UEFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkan 

Sinob 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 

t. Etem Karakapıcı 
Abdullah Köksel 

UŞAK 
Rıza Salıcı 
Avni Ural 

VAN 
Sait Erdinç 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Suat Başol 
Ali Kaya 
Necati Tanyolaç 
Hüseyin Ulus 
Avni Yurdabayrak 

Muğla 
Van 
Yozgad 
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t : 30 29.1.1960 O : 1 
Türkiye Büyük Millet Meclisi binası ve eklenti binaları ile tesislerinin yapımı yetkisinin Nafıa 

Vekâletine devri hakkındaki Kanuna ek Kanuna ikinci defa verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza adedi : 610 
Hey verenler : 306 

Kabul edenle? . 282 
Reddedenler 24 
Müstenkifler 0 

Reye iştirak etmiyenhr : 281 
Münhal mebusluklar : 23 

[Kabul edenlerj 
ADANA 

Kâzım Bozdoğan 
Hamza fîroğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ali Menteşoğlu 
Rıza Tekeli 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Gani Gürsoy 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHISAR 
Rıza Çerçel 
Arif Dem irer 
Mustafa öztürk 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Şeref Saraçoğlu 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabeî 

ANKARA 
Nuri Ciritoğlu 
Übeyde Elli 
İsmail tnan 

ANTALYA 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümügel 

AYDIN 
Fethi Batur 
Necati Celin» 
Namık Gedik 
Nail Gevecî 
Piraye Levent 
E tem Menderes 
OVvat Ülkü 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Ali İleri 
Halil İmre 
Mücteba Iştırı 
Arif Kalıpsızoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okeuoğlu 
Ekrem Yıldız 

BÎTLİS 
Nusrettin Barut 
Rifat Bingöl 
Sel âh attın înarî 

BOLÜ 
Zuhuri Danışman 
İhsan Gülez 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüneüoğlıı 

BURDUR 
Osman Eroğlu 
Behçet Kayaalp 
Ktim Sipahi 

BURSA 
Müfit Erkuyunıcu 
Sadettin Karacabey 

Mazlum Kayalar 
Hulusi Köy men 
Halûk Şaman 
Nurullah İhsan Tolon 
Hilâl Ülman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Ahmet Haindi Sezen 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 

ÇORUM 
M. Kemal BiberoğJu 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzi oğlu 

DENIZLÎ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
ismail Iladımlıoğlu 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavasîıoğlu 

DİYARBAKIR 
Sezai Demi ray 
Hâmid Zülfü Tiçrel 
Halil Turgut 
Hüseyin Ülkü 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Mükerrem Saroî 

ELAZIĞ 
Mustafa Altın doğan 

Celâl Dora 
Nâzım öztürk 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryuri 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Hasan Numanoğlu 
Münip özer 
Mustafa 'Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğhı 
Hicri Sezen 

GAZlANTEB 
Bahadır Dülger 
Sanıih inal ' 
Süleyman Kuranei 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 
Cevdet San 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Sadık Altmcan 

Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
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Hayrettin Erknıen 
Mustafa Ilemiş 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Nihat Sarçmalp 

HATAY 
Hasan İkiz 

ÎÇEL 
Mehmet Dölek 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
lsak Altabev 
Arslan Nihad Bekdik 
Faruk Nafiz Çamlıbe! 
Sedat Çetintaş 
Muhlis Erdener 
Meksandros Hacopulos 
Ali TTarputlu 
Hadi ITüsman 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Nihat Unluk Pepeyi 
Yusuf Salman 
Nuri Yarmıt 

İZMİR 
Danyal Akbel 
Abdullah Aker 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Necdet tncekara 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
ilhan Sipahi oğlu 
Vamık Tayşj 
Fevzi Uçaner 
Ahmet Ünal 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanh 

1 : 30 29, 
Basri Aktag 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Münif Islâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Osman Kavuncu 
İbrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakman 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Hayri Çopuroğlu 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
NTüzhet Unat 

KONYA 
fshak Avni Akdağ 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Biran d 
Muhittin Güzelkılmç 
Hulki Âmil Keymen 
Tarık Kozbek 
Mustafa Runyııtı 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
irfan Haznedar 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Emin Topaler 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 

1.1960 C : l 
MANİSA 

Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
yelim Akis 
Hikmet Bayur 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Halim Kermoof;lu 
Hasan Reşit Tankut 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Zihni Üner 

NİĞDE 
Medeni Berk 
Ali Gürün 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kurnrulu 
Muammer Tekin 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
izzet Akqaî 
Mehmet Fahri Mete 
Muzaffer ön al 

SAKARYA 
Selâmı Dinçer 
Ilamza Osman Erkan 
Baha Hun 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Necmettin Doğuyıldm 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 

Fikri Şen 
Ferid Tüzel 
Nüzhet Ulusoy 

SİÎRD 
Suat Bedük 
Mehmet Daim Süalp 

SÎNOB 
Nusret Kuruoğlu 
namdi Özkan 
Mahmut Pınar 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 
Edip Imer 
Şin&si Moran 
Cemil özcan 
Nazmi Yaraş 

TEKİRDAO 
Nurettin Aknoz 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 

TOKAD 
Sıtkı Eken 
Mustafa Lâtif oğln 
Bekir Şeyhoglu 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Fikri Karar.is 
Selâhattin Karayavu* 
O. Nuri Lermioğlu 
Pertev Sanaç 
ismail Şener 
M. Reşit Tarakçıoğıu 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Arslan Bora 

URFA 
E. Mahmut Karakurt 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğln 
Adnan Çalıkoğlu 
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1 : 30 29.1.1960 0 : 1 
Rıza Salım 

VAN 
Abdülvahap Altmkay-
nak 
Tevfik Doğuışıkar 

ADANA 
Saim Karaömerlioğlu 

ANKARA 
Fuat Börekçi 
Eecep Dengin 
Halil Sezai Erkut 
îlyas Seçkin 
Hasan Tez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

ADANA 
Nevzat Arman 
Suphi Baykam 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
M. Yılmaz Mete 
Hamdı öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Orhan Kökten 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Necati Topcnoglu 
Gazi Yiğitbaşı (î.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Kemal Eren 
tsmet Olgaç 
Hüseyin •• £kbay -

YOZGAD 
Talât Aîpay 
Atıf Benderİîoğkt 
Sefer Eronat 
Numan Kurban 

Fuat Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Cemal Zühtü Aysan 

[Reddedenler] 
ÇANKIRI 

Dursun Akçaoğlu 
Ethem Yalçmalp 

ELAZIĞ 
Hürrem Müftügil 

GÜMÜŞAME 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 

HATAY 
Ömer Fevzi Iteşa 

[Iieye iştirak 
ANKARA 

Muammer Akpmar 
İsmail Rüştü Aksal 
Osman Alişiroğlu 
Hüseyin Balık 
Fiıfzı Oğuz Bekata 
Mehmet Ali Ceritoğln 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
İbrahim tmirzalıoğlu 
İbrahim SaftVt Oran; 
Selim Sol ey 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanla? 
Sadık Erdeni 
Adnan Selekler 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 
Yasar Yazıcı 

AYDIN 
Hüsamettin Coşkun 
Nihat İyriboÇj (I.) 
Ekrem Torunln 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
Muzaffer Emiroğlu 

KIRŞEHİR 
Osman Canatan 
Fazıl Yalçın 

MALATYA 
Mehmet Deükaya 
Mehmet Zeki Tulunay 

MARAŞ 
Mehmet pişman 

etmiyenlerl 
Mekki Said Esen 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Muharrem Tuııçay 
Sırrı Yır cali 
Sıtkı Yırcalî 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin i 1.) 

BİNGÖL 
Sait GÖker 

BOLÜ 
Reşat Akşemsetünoğlu 
Servet Bilir 
Mithat Dayı oğlu 
Mahmut, Güçbümes'. 

BURSA 
Necdet Azak 
Hüseyin Bayrı 
Agâh-Erozan (Rs. V.) 
Salâhaddin Karac.tgil 
Recep Kırım 
Yekta TekseJ 

ÇANAKKALE 
Halim Alyot 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 

Necati Diken 

Tahir öktem 

Mustafa Saraç 

Hulusi Timur 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Selim Telliağaoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Vedat Mengi 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 

URFA 
Abdurrahman Odabaşî 

N*hit ü r a l 
ÇANKIRI 

Ferhan Arkan 
A. Kemal Bari as 

ÇORUM 
Sedat Baran 
namdi Bulgurlu 
Ali Dedckargınoğin 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi nacırecepoglu 
Hüseyin Ortakçı oğln' 

DENİZLİ 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Nuri Onur 
Kâmil Tayşi 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Nurettin Manyas 

ELÂZIĞ 
Fahrî Karakaya 
İsmail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
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Nusret Safa Coşkun 
Cemal İşık 
Âdil Sağı roğlu 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldın m 

ERZURUM 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 
Rıza Topcuoğlu 

GAZIANTEB 
Ekrem Cenani 
İhsan Daî 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Kadirbeyoğlu 
Avni Karaman 
Ilüsrev Polat 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
ihsan Ada 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
İzzettin Çilli 
Ali Şelhum Devrim 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
İnayet Mursaloğlu 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
İbrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Ali Lâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 

İSTANBUL 
Nazmi Ataç 
Celâl Bayar (Reisicum 
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Gün el 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 

I : 30 29.1 
M. Faruk Gürtunea 
Enver Kaya 
Mucip Kenıalyeri 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Mithat Perin 
Celâl Ramazanoğlu 
ibrahim Sevel 
Mıgırdıç Şellcfyau 
Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 
Ilristaki Yoannidis 
Necmi Nuri Yücel 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Sebati Acun 
Selâhattin Akçiçek 
Perihan Arıburun 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç (I.) 
Sadık Giz 
Osman Kapanı 
Ekmel Kavur 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı A ta 1 ay 
Şemsettin Ataman (I.) 
Turgut Göle 
Rasim İlker 
Behrara öcal 
İbrahim Us 
Ali Yen i araş 

KASTAMONU 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 

KAYSERİ 
Ömer Başeğmez 
Ebubekir Develi oğlu 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Dündar Tekand 
Hüsnü Yaman 

.1960 O : 1 
KOCAELİ 

Sadettin Yalım 
KONYA 

A. Fahri Ağaoğlu 
namdi Ragıp Atcdemir 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
(t A.) 
Ali Saim Kaymak 
Ahmet Koyuncu 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
İbrahim Germeyanoğlu 
i^hmet İhsan Gürsoy 

MALATYA 
Ahmet îfırat 
Kâmil Sürenkök 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Nebil Sadi Altûğ 
Semi Ergin (V.) 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
İhsan Yalkm 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Kemali Bayazıt 
Nusret Durakbaşa 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Des t in 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Burhan Belge 
Sadi Pekin 
Turgut Topal oğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Zeki Dede 

Giyasettin Emre 
NEVŞEHİR 

Ilasan Hayati ü lkün 
Münib Hayri Ürgüblü 

NIGDE 
Rifat Gürsoy 
İsmail Güven 

ÖRDÜ 
Münir Ekşi 
Ferda Güley 
Arif nikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Atıf Topal oğlu 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 

SAKARYA 
Nüzhet Akın (I. A.) 
Tacettin Barış 
Hamdi Başak 
Rifat Kadızade 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Asaf Saraçoğlu 
Hamdi Tekay 
Şükrü Uluçay 

SURD 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Fikri Şendur 

SİNOB 
Ömer özen 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Necati Ilter 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kınkoğlu 
Yalçın Kocabay 
Süleyman özsevtr (I.) 
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Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Ali Çakır 
İsmail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Keramettin Gençler 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
Reşit önder 

Ankara 

Artvin 

Ay diii 

Bursa 

t : 30 
Rıza Ulusoy 

29.1 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ram oğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

ÜRPA 
Osman Ağan 

,1960 0 : 1 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkan 
î. Etem Karakapıcı 
Abdullah Köksel 

UŞAK 
Avni Ural 

VAN 
Sait Erdinç 
Ferid Melen 

/Münhal mehusluklarj 
Denizli 
Edirne 
Eskişehir 
İstanbul 
Kastamonu 

1 \ Kırklareli 
Kocaeli 
Koııya 
Kütahya 
Muğla 

YOZGAD 
Mahmut Ataman 
ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akm 
Suat Baş'o'l 
Ali Kaya 
Necati Tanyola<; 
Hüseyin Ulus 
Avni Yurdabayrak 

Sinob 
Van 
Yozgad 
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T. B. M. M. Matbaast 


