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İ. - SABIK ZABIT HULÂSASI 

Bursa Mdbu.su Mazlum Kayalar ve Denizli 
Mebusu Baflıa Akşit'in, C. H. Partisinin yıkıcı, 
gayrimeşru ve kanun dışı faaliyetlerinin mem
leket sathında cereyan tarzı ve bunların ma
hiyetinin nelerden ibaret olduğunu tahkik, tes-
bit ve memleketin her tarafında yaygın bir hal
de görülen kanun dışı siyasi faaliyetlerin muih-
telif sebeplerine intikal etmek, matbuat mesele
si ile adlî ve idari mevzuatın ne suretle tatbik 
edilmekte olduğunu tetkik eylemek üzere Mec
lis talhkikatı açılmasına dair takriri, üzerinde 
yapılan müzakerelerden sonra, kabul edildi. 

Kabul edilen takrir gereğince, 15 kişilik 
Meclis Tahkikat Encümeni azaları secimi için 
ı^yler toplanıldı. 

Tapılan tasnif sonunda; 
Kayseri Mebusu Osman Kavuncu, Gazianteb 

Mdbusu (Bahadır Dülger, Samsun Mebusu Nüz-
het Ulusoy, İsparta Mebusu Said Bilgiç, Deniz
li Mebusu A. Hamcli Sancar, Balıkesir Mebusu 
Vacid Asena, Corum Mebusu Kemal Biberoğlu, 

Tahrirî Sualler 
1. .— Tunceli MebusuHızır Aydın 'm, Tun

celi vilâyetinin orman içi, orman kenarı ve or- I 
man dışı köyleri ile ormanlarına ve, odun istih
sal tutarının % 100 ünün istihsal yapan köylü- I 
lere verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
tahriri sual takriri Ziraat Vekâletine gönderil
miştir (7/1037) 

2. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arı-
kan'm, 'Gercüş, Ömerli ve Mazıdağda birer or
taokul açılması hususunda ne gibi tedbirler dü
şünüldüğüne dair tahrirî sual takriri Maarif 
Vekâletine, gönderilmiş tir (7/1038)' 

3. — Ankara Mebusu Selim Soley'iıı, -Ada
na Belediye Reisi Ali Sepici'nin askerlik du
rumuna dair tahrirî sual takriri Millî Müdafaa 
Vekâletine .gönderilmiştir (7/1039) 

4. — Maraş Mebusu Nusret Durakbaşa'nın, 
Tekniker öğrencilerinin yaptığı sessiz yüıniyüş 
hakkındaki tahrirî sual takriri Başvekâlete gön
derilmiştir (7/1040) 

5. —• Burdur Mebusu Âlim Sipahi 'nin, Bur- j 
dur 'un Karamank nahiyesindeki Cumhuriyet ; 
ilkokulu ile Devrim ilkokulundaki hademe < 

Kütafhya Mebusu Kemal Özer, Kastamonu Me
busu Hilmi Dura, Samsun Mebusu Ekrem 
Anıt, Sakarya Mebusu Nusret Kirişcioğlu, De
nizli Mebusu Turan Bahadır, Sakarya Mebusu 
Selâmi Dinçer, Konya Mebusu Himmet ölçmen, 
Nevşehir Mebusu Necmeddin önder ' in Tahki
kat Encümeni âzaliklanna seçildikleri Riyaset
çe tebliğ olundu. 

Müzakere esnasında; Kare Mebusu Sırrı Ata-
lay'a 12 ve Kars Mebusu Hasan Erdoğan'a 6 
înika't için Meclisten muvakkaten çıkarılma ce
zalarının verilmesi kabul edildi. 

20 . IV . 1960 Çarşamba günü saat 15 tc 
toplanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reis Kâtip 
İçel Mebusu Antalya Mebusu 

Refik Komitan Attİfâ Konuk 
Kâtip 

Samsun Mebusu 
Abdullah Keleşoğlu 

kadrolarının (kaldırılması sebebine dair tahriri 
sual takriri Maarif Vekâletine gönderilmiştir 
(7/1041) 

6. — Uşak Mebusu Adnan Çalıkoğlu'nuıı. 
yünlü ve pamuklu mensucatla şeker ve çimento
nun hangi memleketlere ne miktar ihracedildi-
ğine dair tahrirî sual takriri Başvekâlete gön
derilmiştir (7/1042) 

7. — Tunceli Mebusu Fethi Ülkü'nün, Or
man. muhafaza memurlarının da çocuk ve ya
kacak zammından faydalanmalarını temin hu
susunda ne düşünüldüğüne dair tahriri sual 
takriri Ziraat Vekâletine gönderilmiştir (7/1043) 

8. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'-
ın, Mardin Devlet Hastanesine bir röntgen mü
tehassısı ile kadın ve doğum mütehassısı tâyi
ni hususunda ne düşünüldüğüne dair tahrirî 
sual takriri Sıhhat ve İçtimai Muavenet'Vekâ
letine gönderilmiştir. (7/1044) 

9. — Mardin Mebusu Mehmet Ali! Arıkan'-
HL Mardin Lisesindeki münhal öğretmenliklere 
dair tahrirî sual takriri Maarif Vekâletine gön
derilmiştir. (7/1045) 

10. •— Tok ad Mebusu Faruk Ayanoğlu'nun, 
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Cumhuriyetin kuruluşundan beri Cumhurreisi-
ne hakaretten kaç kişi hakkında adlî takibat 
yapıldığına dair tahrirî sual takriri Adliye Ve
kâletine gönderilmiştir. (7/1046) 

11. — Hatay Mebusu Ömer Fevzi Reşa'nm, 
Reyhanlı Ziraat Bankası Şubesi emrine gönde
rilen paranın tevzi şekline dair tahrirî sual 
takriri Ticaret Vekâletine 'gönderilmiştir. 
(7/1047) 

12. — Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'nıuı, 
barajlardan elde edilen elektrik cereyanından 
faydalanan köylerin sayısına dair tahrirî sual 
takriri, Başvekâlete gönderilmiştir. (7/1048) 

13. — Tokad Mefousu Faruk Ayanoğlu'nun, 

Lâyihalar 
1. — 2804 saydı Maden Tetkik ve Arama Ens

titüsü Kanununun 1 nci maddesine bir fıkra ilâ
vesi ile bâzı maddelerinin kaldırılması ve bu ka
nuna muvakkat bir madde ilâvesi hakkında ka
nun lâyihası (1/547) (Sanayi ve Bütçe Encü
menlerine) 

2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1958 malî 
yılı hesabı katî kanunu lâyihası (1/548) (Divanı 
Muhasebat Encümenine) 

3. — Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin ajanı 
sıfatiyle hareket eden Kalkınma İkraz Fonundan 
istikraz edeceği 14 500 000 dolara ait Anlaş
manın garanti edilmesi hakkındaki Anlaşmanın 
tasdikine dair kanun lâyihası (1/549) (Hariciye, 
Sanayi ve Bütçe Encümenlerine) 

4. — Üniversite unvanlarının akademik saha
da tanınması hakkında Avrupa Sözleşmesinin 
tasdikine dair kanun lâyihası (1/550) (Harici
ye ve Maarif Encümenlerine) 

5. — Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin ajanı 
sıfatiyle hareket eden Kalkınma İkraz Fonundan 
istikraz edeceği 900 000 dolara ait Anlaşmanın 
garanti edilmesi hakkındaki Anlaşmanın tasdiki
ne dair kanun lâyihası1 (1/551) (Hariciye, Sa
nayi ve Bütçe Encümenlerine) 

Teklif 
6. — Eskişehir Mebusu Halil Akkurt'un, 

İmalât ve istihsalde standardizasyon ve kalite 
kontrolü için enstitü kurulması 'hakkında kanun 

14 Mayıs 1958 tarihinden beri basın mensupla
rından kaçı hakkında adlî takibat yapıldığına 
dair tahrirî sual takriri Adliye Vekâletine gön
derilmiştir. (7/1049) 

14. — Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'nun, 
Erbaa kazasına yeniden bir sağlık merkezi in
şası hususunda ne düşünüldüğüne dair tahrirî 
sual takriri Sihhat ve İçtimai Muavenet Vekâ
letine gönderilmiştir. (7/1050) 

15. — Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'nun, 
Tokad'da doğumevi inşasının ne zaman progra
ma alınacağına dair tahrirî sual takriri Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Vekâletine gönderilmiş
tir. (7/1051) 

teklifi (2/442) (Sanayi ve Ticaret Encümenle
rine) 

Tezkereler 
7. — Atatürk Orman Çiftliğinin 1958 yılı 

bilançosu ile kâr ve zarar hesaplarına ait rapo
run gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresi 
(3/601) (Bütçe ve Ziraat Encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit Encümene) 

8. — Bolu Mebusu Reşat Akşemsettinoğlu'-
nun teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi (3/602) (Adliye ve Teşki
lâtı Esasiye Encümenlerinden mürekkep Muhte
lit Encümene) 

9. — Bolu Mebusu Kadir Kocaeli 'nin teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (3/603) (Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
Encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encüme
ne) 

10. — Adana Mebusu Kasım Gülek'in teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (3/604) (Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
Encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümene) 

11. — Adana Mebusu Kasım Gülek'in teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (3/605) (Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
Encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encüme
ne) 

12. — Tunceli Mebusu Hızır Aydın'jn teşriî 
masuniyetinin kâldıf-Jiması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (3/606) (Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
Encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encüme
ne)1 

2. - HAVALE EDİLEN EVEAK 



B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati: 15,00 

REÎS — Reisvekili tlhan Sipahioğlu 

KÂTİPLER : Attilâ Konuk (Antalya), Mehmet Ali Ceylân (Kırklareli) 

REÎS — Celseyi açıyorum. Yoklama yapı- I lacaktır, efendim. 

3. — YOKLAMA 

(Bilecik mebuslarına kadar yoklama yapıl-
di.) 

REİS — Ekseriyetimiz var, müzakereye 'baş
lıyoruz. , 

OSMAN BÖLÜKBAŞİ (Kırşehir) — Gün
dem dışında söz istiyorum. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Zaptı sa
bık hakkında söz istiyorum. 

REİS — Zaptı sabık hakkında konuşmak 
üzere buyurun Fethi Çclikbaş. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar, kuruluşu ve mahiyeti, alacağı ka
rarlan- ve tedbirler hakkında görüşümüzün ne 
olduğunu Sayın Liderimiz îs'rnet İnönü'nün ağ
zından ('Soldan; gülüşmeler) huzurunuzda Mec
lis zaptına intikal ettirmek için yaptığımız be
yanın dışında,. 3 numaralı tebliği...'... (Soldan; 
gürültüler) 

HİMMET ÖLÇMEN1 (Konya) — Meclisin 
kurduğu encümene bu ne hürmetsizlik! 

REİS — Meclisin kurduğu encümene nasıl 
bu sözü 'SÖyliyebilirsiniz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Ben nok-
tai nazarımı arz ediyorum, dinleyin. 

REİS — Zaptı sabık hakkında söz aldınız, 
Beyefendi... 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Zaptı sa
bık hakkında konuşuyorum^ «B. M. M. zabıtları 
haricolınak üzere her çeşit neşriyat», yasak 
edilmektedir. (Tabiî, seslen) Hayır!... 

. BAHA AKŞİT (Denizli) — Ne demek isti
yorsun?' Evvela tavzih' dt... 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla)' — Yasak 
edilmektedir. (Soldan; tabiî tabiî, sesleri) Ta
biî diyen arkadaşların şimdi Anayasa'nm 20 nci 
maddesine dikkatini çekeceğim. (Soldan; gü
rültüler) 

BAHA AKŞİT (Denizli) — Nedir? îzah et. 
FETHt ÇELİKBAŞ (Burdur) — Kürsüye 

gelin. 
Madde 20 : (Meclis müzakeratı alenidir ve 

harfiyen neşrolunur. 
Fakat Nızamnamei Dahilîde rnürideriç şera

ite tevfikan Meclis hafi celseler akdedebilir ve 
hafi celseler müzakeratınm neşri Meclisin ka
rarma menuttur.) 

Muhterem arkadaşlar, Yüksek Meclis, Pa
zartesi içtimamda hafi müzakerat yâphlak için 
karar vermiş değildir. Çünkü, gizli celselerin 
de zaptı vardır, gizli celseler de zapta geçer. 
Fakat bu zabıt muayyen müddetler Meclis ar
şivinde tutulur, yoksa gizli celsenin zaptı yok 
mânasına gelmez Baha Beyefendi. Şu halde na
sıl Yüksek Meclisin aleni 'olan bir tasarnıfunu, 
neşir yaısağına tâbi tutabilir bu encümen? Mec
lis müzakeratınm aleniyeti Anayasanın tahtı te
minatında iken ve Anayasanm bu hukukunu 
ko.ram.ak Riyasetin vazifesi iken Riyaset bu va
zifesini yapmayınca grupumuz bugün Riyasetin 
dikkatini çekmiştir. 

Müsaadenizle Anayasanın T. B. M..M. nin 
vazife ve salâhiyetlerini ve Türk mîlletinin 
hakkı hükümranisini tavzihan bu Yüksek Mec
lisin karakterinin ne olduğunu ' tarihe intikal 
ettirmek bakımından müza'keratımızın zaptına 
'geçirmek için okuyorum: 

20. IV . 1960 
T. Büyük Millet Meclisi Riyasetine' 

Büyük Millet Meclisi zabıtlarının aynen neş
ri Anayasa hükümleri icabatından bulunduğu 
halde Büyük Millet Meclisinin 18 . IV . İ96Ö ta
rihli İnikadına ait zabıtlarının neşrini meneden 
Tahkikat Komisyonunun bu istikamette aldığı 
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1 : 5 9 20. 
karar ;-yeni bir işaretidir. Anayasa bu gibi 
tasarrufları önlemek İçtüzük hükümleri icabı 
olarak ilk hamlede Kiyasetin bir vazifesi oldu
ğunu hatırlatır ve sizi vazifeye davet ederiz. 

C. H. P. Meclis Grupu 
İdare Heyeti 

Grup Başkanvekili 
Avni Doğan . 

MURAD ÂLİ ÜLGEN (Afyon Karahisar) 
•— Aferin. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Şimdi 
arkadaşlar, aferin diyen arkadaşlara söylüyo
rum, gelsin 'burada konuşsunlar. Türk tarihin
de (Soldan; gürültüler) (Sağdan; Bravo, 
sesleri, alkışlar) Mithat Perin, gelin, burada 
konuşun. (Sağdan; bravo, sesleri, alkışlar) 

(Teşkilâtı Esasiye madde 6. — Meclis teşriî 
salâhiyetini bizzat istimal eder.) 

Meclisin müzakeresinin aleni olduğuna ve 
harfiyen neşrine mütaallik olan bütün teşriî 
bapta yer almıştır. Bugün Meclisin bu vazifesini 
bir başka organa tefviz etmesini Anayasanın 6 ncı 
maddesi dahi katî olarak menettiği halde, bu en
cümen ne halde - ne halde diyorum - ... (Sağdan 
bravo sesleri, ve alkışlar) (Soldan, gürültüler) 

Şimdi Riyasete vazifesini hatırlatıyorum. Se
ne 1955, Hükümet 6 - 7 Eylül hâdiseleri dolayı-
siyle.... 

REİS — Zaptı sabık hakkında konuşuyorsu
nuz, Beyefendi. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Arz edi
yorum, dinleyin efendim; misal veriyorum.. 

O zaman Meclisi müzakeratında, tdarei Örfiye 
Kumandanlığı belki sansür edebilir düşüncesiyle 
bir takrir verildiğinde, Yüksek Reis «Anayasa
nın 20 nci maddesine muhaliftir, bu takriri reye 
dahi koymam» demişti. Hâl budur. O tarihte böy
le konuşan Reis beylerden öğrenmek istiyorum... 
(Sağdan; alkışlar, bravo sesleri) (Soldan, gürül
tüler, ne demek istiyorsun, sesleri) 

REİS — Fethi Bey, bu şekilde konuşamazsı
nız. Kürsüyü terk ediniz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — İnmiyo
rum. Buna hakkınız yok.... (Soldan, «in, in!» ses
leri, gürültüler) Sizler mebusluk vazifenizi yap
mıyorsunuz. 

REİS — Fethi Bey, siz Büyük Millet Mecli
sinin kurduğu bir encümene bu sözü söyliyemez-
siniz) (Sağdan, «deriz» sesleri) (Soldan, gürül
tüler) 
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FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bu encü

men hikmeti vücudunu teşkil eden müzakereleri 
neşrettirmemiştir..,. (Sağdan, bravo sesleri) (Sol
dan, şiddetli gürültüler) 

REİS — Fethi Bey, çok rica ediyorum, lütfen 
kürsüyü terkediniz (Soldan «in aşağı» sesleri, gü
rültüler) (Sağdan, «inme, inme» sesleri) 

Siz Büyük Millet Meclisinin kurduğu bir ko
misyona demek suretiyle Büyük Millet Mec
lisine hakaret etmiş oluyorsunuz. (Sağdan, inme, 
inme, sesleri) (Soldan, şiddetli gürültüler) Bü
yük Millet Meclisine vâki hakaret dolayısiyle Fet
hi Çelikbaş'm 12 İnikat Meclisten çıkarılmasını 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenlef... Kabul edilmiştir. (Soldan, çok şiddetli 
gürültüler, «inme», sesleri) Kürsüyü terkediniz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — İnmiyo
rum, müdafaamı yapacağım. 

REİS — Fethi Bey, kürsüyü terkedin... (Sağ
dan, gürültüler) 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Reis Bey, 
müdafaa hakkım var. (Soldan, «in aşağı» sesleri, 
gürültüler) 

REİS — Kürsüyü terk edin. (Sağdan, «mü
dafaa hakkı var» sesleri) (Sağdan, şiddetli gürül
tüler, ayakta müdahaleler) 

REİS — Gürültüyü kesiniz efendim, yerinize 
oturun. 

(Sağdan, ayakta devamlı, gürültüler) 
Muhterem arkadaşlar, Fethi Çelikbaş konuş

malarında Yüksek Meclisin kararı ile kurulan 
Tahkikat Encümenince (Sağdan, de
vamlı gürültüler) (Hasan Tez ile Süleyman Çağ
lar arasında münakaşalar) 

Hasan Tez, sükûneti bozuyorsunuz... 
Muhterem arkadaşlar, Fethi Çelikbaş konuşma

larında Yüksek Meclisin kararı ile kurulmuş olan 
Tahkikat Komisyonuna... (Sağdan şiddetli gürül
tüler) şeklinde ifade etmek suretiyle 
Büyük Millet Meclisine hakaret etmiştir. Kendi
sine bu kelimeleri kullanırken mütaaddit defa
lar tarziye verilmesini söylememize rağmen ha
karete devam etmiştir. O kadar ki, kendisine 
müdafaa hakkı vermemize ve bu hakkını istimal 
etmesine imkân ve fırsat dahi vermeden musir-
ran B. M. M. ne hakaret etti. Kendisinin Meclis
ten çıkarılması Yüksek Heyetinizin reyleriyle 
kararlariyle kararlaştırılmıştır, ( (Sağdan, şid
detli gürültüler) Binaenaleyh, bunun digında ce
reyan eden bir hâdise yoktur. 
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Bu hakaretânıiz sözlerin zabıttan çıkarılma
sı hususunu reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. (Sağ
dan, gürültüler) 

Mehmet Kartal, size bir ihtar veriyorum. 
Perhan Arkan, size de bir ihtar veriyorum. 

Oturun Beyefendiler, lütfen. 

HİLMİ ÇELTlKÇÎOĞLU (Artvin) — Bu ar
kadaş Meclise diye hitabetti. 

FARUK AYANOĞLU (Tokad) — Ben Mec
lise değil şahıslara söyledim. Burada bulunan bir
kaç kişiye. 

REİS — Beyefendi, mebuslara hakaret tak
bih cezasını müstelzimdir Buyurun beyefendi, 
müdafaanızı yapın. 

FARUK AYANOĞLU (Tokad) — Ben Mec
lise karşı böyle bdr şey söylemedim. Burada bâ
zı arkadaşlara,... 

REİS —• Bâzı arkadaşlara diye hi
tabeden Âyanoğlu, tekrar ediyorum buyurun 
müdafaanızı yapınız. Müdafaasını yapmıyor. 

Arkadaşımıza takbih cezasının verilmesini 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. ' 

Bu hakaretâmiz sözün zabıttan çıkarılmasını 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. (Soldan, «Naşit Fı
rat da hakaret ediyor» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, bir hususu tasrih et
mek isterim. Meclis tahkikatı açılmasına dair 
olan Büyük Meclisin kararında tahkikatın selâ
metle cereyanını temin bakımından encümenin 
lüzum görülecek tedbirler için karar almaya sa
lahiyetli kılındığı aşikârdır. Yalnız, bu salâhi
yetleri (Sağdan, gülüşmeler) Ne demek bu 
rica ederim. Bu encümence Meclis müzakeratınm 
Meclis zabıtlarından başka vasıtalarla neşri men-
edilmiştir. 

Tahkikat Encümeninin kararının Meclisçe 
kendisine verilen salâhiyetleri tecavüz eder 
mahiyette olup olmadığı hususunun takdiri 
Riyaset Makamına değil, doğrudan doğruya bu 
salâhiyeti veren Büyük Millet Meclisine aittir. 
Riyaset encümenin bu salâhiyetini ne tenkis 
ne de tezyidedebilir. Bu itibarla Halk Partisi 
G rupu adına verilen takrire karşı Riyasetin 
yapacağı hiçbir muamele yoktur. Riyasete kar
şı bu yolda vâki taarruzlar yerjsizdir, gayrihu-

İÖ60 0 : i 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — SÖ* 

verin Reis Bey. 
REİS — Ne hakkında? 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) —'Bu sa

lâhiyetlerin tecavüz edildiği ve 
tasarruflarda bulunulduğu hakkında konuşa
cağım. 

REİS — İzah ettim. Büyük Millet Meclisi 
eğer bu encümenin salâhiyetlerini tecavüz et
tiğine kaani olursa elbette bu salâhiyetleri kı
sabilir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ben 
izah edeyim, ondan sonra müdahale edin vo 
benüm fikirlerime takaddüm etmeyin. Ne bili
yorsunuz ne konuşacağımı da böyle müdaluv 
lede bulunuyorsunuz? 

REİS — Bu gündem dışı konuşma mevzuu 
değildir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Gün
dem dışı konuşma mevzuudur. Bu 
hareketiniz de 

REİS — Osman Bey, Riyasete hakaret etti
niz. Buyurun, müdafaanızı yapın. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Ben 
buraya müdafaa yapmak için gelmedim. Suçlu
lar müdafaa yapar. (Soldan gürültüler) 

mânasını bilmiyor mu
sunuz? Anayasaya muhalif olan, kanunlara ve 
nizamlara muhalif olan her şey . 
. . Encümeniniz istediğini asmaya kalkarsa 
buna gayrime^ru demez misiniz? Bunun haka
ret neresijtıde?.. 

FİKRİ APAYDIN (Kayseri) — Osman BeyT 
sizin fikirleriniz kuvvei kutsiye mi taşıyor? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ben 
kanaatimi söylerim, inandığım fikirleri söyle
rim. Ben yalancı şahit değilim. (Soldan şiddet
li gürültüler.) Müsaade buyurun arkadaşlar, 
ne oluyor, bu telâşınız nedir, niçin beni konuş
turmak istemiyorsunuz? 

Arkadaşlar, kelimesinin mâna
sını söylüyorum. Nizamlara» kanunlara, Ana
yasaya muhalif olan her hareket gayri . . . . 
. . (Gürültüler) 

FİKRÎ APAYDIN (Kayseri) — Sen müte
caviz bir mebussun, biz yalancı şahit değiliz. 
Benim şahadetim mahkemede müsecceldir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) ~- Mah
kemeyi karıştırma. 
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İIAYRİ ÇOPUROĞLU (Kırşehir) — Fikri 

Apaydın'a da ceza verin. 
REÎS — Fikri Bey, rica ederim, (Gürültü

ler) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Müsa
ade buyurun; ne söylemek istediğimi dinleyin, 
karar yine sizindir. 

REİS — Beyefendi; 
. . . . diye B. M. Meclisine hitabettiniz. Kimi 
kasdettiğinizi anlamak, tavzih etmek ve müda
faanızı yapma-k üzere size söz verdim. Siz mü
temadiyen aynı şeyleri söylüyorsunuz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — . . . . 
olarak tavsif ettim. Tüzüğe ay

kırıdır, Anayasaya aykırıdır. Niçin bu kelime 
sizlere dokunuyor? (Soldan, gürültüler) 

Rica ederim; şurada bir takrir verilse, Mü-
kerrem Sarpl'u asalım dense, kabul edilse, bu 
gayrimeşru olmaz mı? («Bu misal oldu mu?» ses
leri, gürültüler) Müsaade buyurun, bu Meclis
ten ne kanunlar çıktığına dair en güzel sözleri 

1. — Subay okulları açılması hakkındaki ka
nun lâyihasının geriverilmesine dair Başvekâlet 
tezkeresi (1/359, 3/607) 

REÎS — Tezkereyi okuyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Onuncu 

Devresinde intacedilemeyip Dahilî Nizamname
nin 69 ncu maddesi gereğince hükümsüz kalan 
evraktan olup 22 . V . 1959 tarihli ve 71-462/1143 
sayılı yazımızla tekrar görüşülmesi istenilmiş 
olan Subay okulları açılması hakkındaki kanun 
lâyihasının iadesine müsaade buyurulmasmı 
saygılarımla rica ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

REİS — Geri verilmiştir. 

2.— Eskişehir Mebusu Halil Akkurt'un, 
İmalât ve istihsalde standardizasyon ve kalite 
kontrolü hakkındaki İtamın teklifinin (ferivcril-
meşine dair takriri (2/352, 4/203) 

REÎS — Tezkereyi okuyoruz. 
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sizin liderleriniz söylemiştir. Yirminci asırda 
zulümlerin kanunlarla yapıldığını söyliyen li-
derlerinizdir. (Soldan, gürültüler) Benim ne 
söyliyeceğimi dinleyiniz, ondan sonra kararınızı 
veriniz. 

REÎS — Ben niçin söz vermediğimi izah et
tim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Siz 
karar vermişsiniz (Sağdan, 
bravo sesleri) (Soldan, gürültüler) 

REÎS — Muhterem arkadaşlar; Bölükbaşı'ya 
niçin söz vermediğimi hukuki mesnetleriyle izah 
ettim. Buna rağmen, Meclisi itham eden Bö-
lükbaşı'nm sözleri ve bu hareketi, Yüksek Mec
lise karşı hakaretamizdir. Bu itibarla kendisi
nin altı İnikat Meclisten çıkarılmasını reyleri-
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Hakaretamiz cif azın zabıtlardan çıkarılma
sını reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Reisliğe 
13 Kasım 1959 tarihinde Yüksek Meclisimize 

takdim etmiş olduğum (imalât ve istihsalde 
standardizasyon ve kalite kontrolü hakkında 
kanun) teklifimin geriverilmesine müsaadeleri
nizi arz ve rica ederim. 

Eskişehir Mebusu 
Dr. Halil Akkurt 

RE tS — Geri verilmiştir. 
NUSRET KlRÎŞÇÎOĞLU (Sakarya) — Söz 

istiyorum. 
RE IS — Nusret Bey, ne hakkında konuşa

caksınız? 
NUSRET KlRÎŞÇÎOĞLU (Sakarya) — En

cümene vâki sataşma hakkında. 

REİS — Buyurun. 
NUSRET KlRlŞClOĞLU (Sakarya) — Çok 

muhterem arkadaşlarım, vekillerin cezai veya 
malî mesuliyeti ile ilgili Dahilî Nizamnamenin 
169 ve mütaakıp maddelerine göre kurulan en
cümen gibi 177 nci maddesine göre kurulan en
cümenin de içtüzüğün 16 ncı maddesi babında 
yazılı salâhiyetleri haiz olacağı tabiîdir. Çünkü, 
verilen cezai veya malî mesuliyeti bulunup bu-

4. — RİYASET DÎVANININ HEYETÎ UMUMÎYEYE MÂRUZÂTI 
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Ilınmadığının tesbitinin sıhhatli olabilmesinin ] 
ehemmiyeti kadar Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin öğrenmek istediği 'bir hususim sıhhatli ola
rak tesbiti de zaruridir. Bu, Dahilî Nizamname
nin ruhuna ve metnine tamamen uygundur. 
Salâhiyetler münakaşa edilemez. Kaldı ki, konu

şulan ve kabul edilen takrirde bu salâhiyetler 
teyidedilmiş olduğu gibi tahkikatın selâmetle ce
reyanını temin edebilmek için kurulan encüme
nin bilcümle salâhiyetleri haiz olduğuna dair de 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararı vardır. 

Çok muhterem arkadaşlarım; tahkikat takriri 
vermek her mebusun salâhiyeti dahilindedir. Bu 
itibârla verilen takrir tamamen Anayasaya İç
tüzüğe ve kanunlarımıza uygundur. Bu takrir 
üzerine bir tahkikat encümeni kurulması veya 
kurulmaması salâhiyeti Türkiye Büyük Millet 
Meclisindedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi hu salâhiye
tini 'kullanıp da bir Tahkikat Encümeni kur
duğu zaman, (Bu Tahkikat Encümeni mev
cut değildir veya gayrîmeşrudur) şeklindeki 
iddialar Türkiye Büyük Millet Meclisinin bü
tün tereddüt ve şüpheden uzak olması icahe-
den salâhiyetlerine ve hâkimiyetine tasallut
tur. Biz de bu tasallutun peşindeyiz muhte
rem arkadaşlarım. (Soldan; bravo sesleri, al
kışlar) 

Encümen olarak, biz Türkiye Büyük Mil
let Meclisindeki müzakerelerin neşrini yasak 
etmedik. Sadece tahkikatla ilgili hususların 
neşrinin yasak edilmesi ve bu neşir yasağına da 
Meclis müzakereleri yolu ile muhalefet edil
memesi için (Zahit cerideleri dışında) başkaca 
Meclis müzakereleri vesilesiyle neşriyatın ya-
yapılmasını men eden hir neşir yasağı koyduk. 
Bu itibarla, neşir yasağının tatbik kabiliye
tini ortadan kaldırmak hakımından verilen ka
rar ancak tamamlayıcı mahiyettedir. Zabıt ce
ridelerinin istisna edilmiş 'olması sebebiyle Ana
yasaya aykırı bir muamele yoktur. Çünkü, 
İçtüzükte Resmî gazetede neşrinin dahi yapı
lacağı tasrih edilmiştir. 

Bu itibarla Meclis zabıt ceridelerinde hura-
daki müzakereler neşredilecektir. Ancak bu 
müzakereler yolu ile neşri yasak edilen husus
ların işaesi önlenmiş olacaktır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Bunun hi
lafında konuşup encümeni itham etmek 'bir ta
salluttur. Bu tasallut Anayasaya aykırıdır. J 
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Devletin hâkimiyeti ve milletin hâkmiyiyetine 
aykırıdır. Bu sebeple bu sözleri söyleyenlere 
ret ve iade ediyorum. (Alkışlar) 

BAHA AKŞİT (Denizli) — Ben de söz İs
tiyorum. 

REİS — Baha Bey, ne hakkında; konuş
mak istiyorsunuz? 

BAHA AKŞİT (Denizli) — Fethi Çelifcbaş, 
şâhsımı hedef tutarak konuştu. Hem de serd 
ettiği fikirler itibariyle muka'bele etmek isti
yorum. 

REİS — Buyurun. 
BAHA AKŞİT (Denizli) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, Ibiraz evvel huzurunuzda üze
rinde dikkatle durulması lâzımgelen bir sahne 
cereyan etti. Bir taraftan hep birden ayağa 
kalkarak Riyasete ve Meclise karşı bağırıp ça
ğırmalar, bir taraftan hiçte Büyük Millet 
Meclisi kürsüsüne yakışmıyacak şekilde sözle
rin sarf edilmiş olması. Onu takibende hep 
birden Meclisi terkedip gitmeleri. Gerçi bu çe
şit manzaralara, (bu çeşit sahne ve obstrük-
siyon hareketlerine geçen sene de şahidolmuş-
tıık. «Büyük Meclis huzurunda Anayasaya 
saygı gösterilmesi lâzımgelir» diye söze bağ
lıyarak konuşan insanlar Yüksek Meclise, onun* 
çıkardığı kanun ve kararlara, hattâ Anayasa
ya saygıdan daima kaçtılar. Yapılması kati
yen tecviz edilmesi mümkün <olmıyan hareket
lere tevessül ettiler. (Bunun bir örneğini biraz 
evvel görmüş bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk 
Partisi mebusları zaten hu hâdiseyi Mecliste 
çıkarmak üzere tertip yapmış, hazırlanmış, 
kararlı olarak gelmişlerdir. Biras eyvel mü-
şahade ettiğimiz manzara tertipli bir Sahnenin 
bizlere ifadesinden başka hir şey değildir. Ar
kasından da çıkıp gitmişlerdir. 

Büyük Millet Meclisinin ittihaz etmiş oldu
ğu kararlara hürmet göstermiyen insanların bu 
tarz hareketlerini tarih ve Türk milleti huzu
runda tesbit ederken tedbirinin de elbette alın
ması iktiza ederdi. Zaman zaman huzurunuz
da tertip etmiş oldukları sahneleri memleketi
mizin çeşitli köşelerine aksettirmek, iftira ve 
isnadlarını her tarafa yaymak için şimdiye ka
dar her çareye haşvurdular. 

Millet ve memleketimizin selâmeti ve Demok
rasimizin muhafazası için alınmış olan bir tah-
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kikat kararı mevcuttur. Haklarında açılmış 
olan tahkikatın tesiri altında büyük bir telâş 
göstermektedirler. 

Büyük Meclisin çıkarmış olduğu kanunlara, 
almış olduğu kararlara ittiba etmek elbette ki 
şarttır. Hiç kimsenin bu kararlara karşı dur
maya hakkı yoktur, haddi de değildir. Büyük 
Millet Meclisinin gösteriş ve kabadayılık ha
reketlerinin yapılacağı yer olmadığı ve buna 
da imkân bulunmadığının herkesçe malûm ol
ması lâzımgelir. Büyük Mecliste müzakereler 
ciddiyet, nezaket ve saygı dâhilinde cereyan 
eder. Meclis Türk Milletinin yegâne ve hakiki 
mümessili olan bir yer olması itibariyle almış 
olduğu kararlara itaat ettirmesini temin ede
cek kudret ve kuvvettedir. 

Bana tarizle, «Gel, kürsüde fikrini beyan 
et.» dediler. Türk Milletine saygı gösterme
sini bilen insanların Büyük Meclise hürmetkar 
olmaları lâzımdır. Alınmış olan kararlar ve 
çıkarılmış olan kanunlar Anayasaya tamamen 
uygundur. Bir iddiaları varsa bunu burada 
gürültü,, kavga, hâdise çıkarmak suretiyle de-
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ğil, fikir ve teklif olarak getirmeleri iktiza 
eder. Gürültü çıkarmak, bağırıp çağırmakla 
ancak kendilerini küçük düşürdüklerini bilme
leri lâzımgelir. Bu tutumlarının Büyük Türk 
Milleti tarafından bir defa daha bilinmesi için 
konuşmalarımı yapmış bulunmaktayım. Bugün 
burada tertibetmiş olduklan sahne haklarında 
tahkikat açılması kararının ne derece isabetli 
olduğunu göstermiş bulunmaktadır. 

Biraz evvel gördük ki, suçlu insanların te
lâş ve heyecanı içindedirler. Eğer Halk Parti
liler açılmış olan tahkikat neticesinde gayri-
kanuni ve gayrimeşru ve gizli maksat ve ha
reketlerinin meydana çıkacağından endişe et
memiş olsalardı bu derece telâş, bu derece he
yecan gösterileri yapmazlardı. Haklı olanlar 
itidal sahibi ve metin olurlar. Bunların bu ha
reketleri, endişe ve korkularındandır, gizli 
maksatlarının meydana çıkmasından endişe 
duyduklarmdandır, kanuna aykırı hareketlerini 
örtmek içindir. 

Bunu yüksek huzurunuzda tesbit ve arz 
ediyorum muhterem arkadaşlarım. 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Turizm Ban
kası kanunu lâyihası ve Muvakkat Encümen 
ıriazbatast '(1/493) 

HEÎS — Bundan 'evvelki inikatta heyeti 
umumiyesi hakkındaki müzakere bitmiş ve mad
delere geçilmişti. Maddeleri okuyoruz : 
Türkiye Cumihuriyeti Turizm Bankası Kanunu 

I. - Kuruluş 
Kuruluş yetkisi 

MADDE 1. — Basın - Yayın ve Turizm Ve
kâletine (Türkiye Cumhuriyeti (Turizm Banka
sı Anonim Şirketi) adı ile bu kanuna ve husu-
shi hukuk hükümlerine tâbi olmak üzere bir 
banka kurmak için salâhiyet verilmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bankanın yapacağı işler 
MADDE 2. — Banka aşağıdaki işlerle iştigal 

eder : 
A). Turizm endüstrisi işleri : 
1. — Turistik tesisler kurmak, işletmek, icar 

ve isticar etmek, satmak 

2. — Basın - Yayın ve Turizm Vekâletince 
tesbit edilecek turistik mahallerde turizme bil
vasıta hizmet edecek inşaat yapıp kiralamak ve 
satmak, 

3. — Turistik mahaller ve yollardaki tarihî 
kaleler, kervansaraylar ve benzeri âbidelerin 
muhafaza ve bakımlariyle vazifeli idarelerce 
restore edilmiş olanlarda, mimari ve inşai esas
larında değişiklik yapmamak, tahrirî kıymetleri
ni haleldar etmemek üzere Maarif Vekâletinin 
müsaadesi ve bankanın Hazine ile müştereken 
tesbit edecekleri esaslar dâhilinde lokanta, 
otel ve misafirhane gibi işletmeler kurmak, 

4. — Kamp yerleri tesis ve idare etmek, 
5. — îşçi ve memurların tatil ve dinlenme 

ihtiyaçlarına cevap verecek sosyal turizm te
sisleri kurmak, 

6. — Millî parklarda ve koruma, sahalarında 
lüzum ve ihtiyaca göre turistik tesisler kur
mak ve işletmek, 

7. — Turizm endüstrisine lüzumlu malzeme 
ve teçhizatı imal veya ithal etmek ve bu mal
zeme ve teçhizatın ticaretiyle meşgul olmak, 
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8. — İçerde ve dışarda turizm ve seyahat 

acentalan açmak, 
9. — Turistik otobüsler ve diğer turistik na

kil vastıaları çalıştırmak ve bunlara ait ser
vis istasyonları kurmak ve işletmek 

10. — Hâtıra eşyası imal etmek veya ettir
mek, satınalmak ve satmak, 

11. — Müzelerle mutabakat halinde müzele
rin propagandasına ve müze eserlerinin tanı
tılmasına hizmet edecek neşriyat yapmak, bib
lolar, tablolar, albümler, kartpostallar ve ben
zeri eşya imal ettirmek ve satmak, 

12. — Yabancı müessese ve firmalar ve tu
rizm endüstrisi inşaat ve işletme şirketleriyle 
ortaklık ve iştirakler kurarak Yabancı serma
ye teşvik Kanunu hükümleri dairesinde iş bir
liği yapmak, 

13. — Yerli ve yabancı, resmî veya hususi 
seyahat acentalan, nakliyat şirketleriyle müna
sebetler kurmak. 

14. — Mevzularına giren işlerle alâkalı si
gortalar yapmak veya sigorta şirketlerine iş
tirak etmek, 

15. — Turizmle ilgili diğer her nevi ticari, 
sınai ve malî işleri .yapmak, 

B) Bankacılık muameleleri : 
1. — Turizm endüstrisi müessese ve işletme

lerine lüzumlu kısa, orta ve uzun vadeli kre
diler açmak, 

2. — Sosyal turizmi tasarruf voliyle kolay
laştıracak mevduat kabul etmek, 

3. — Bankalar Kanunu hükümleri dairesinde 
her türlü banka muameleleri ile iştigal etmek 
ve mevduat kabul eylemek? 

0) Banka yukarda sayılan iş ve hizmet
leri, doğrudan doğruya veya iştirakler kura
rak veyahut kurulmuş ve kurulacak şirketle
re katılmak veya finanse etmek veyahut icar 
veya isticar suretiyle yapar. 

D) Banka, (A) ve (B) bentlerindeki iş ve 
hizmetler için gayrimenkule temellük ve tasar
ruf eder, menkul ve gayrimenkul teminat ala
bilir. (B) bendi 3 neü fıkradaki umumi ban
kacılık muameleleri hariç.) 

REİS — Madde hakkında söz isteyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmenler.. Kabul edilmiştir. 

Merkez 
MADDE 3. — Bankanın merkezi İstan-
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bul'dadır. Lüzum görülen yerlerde İiankaÜr Ka
nunu hükümlerine göre şube veya ajans saçabi
lir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul;eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Müddet 
MADDE 4. — Bankanın müddeti katî [kuru

luş tarihinden başlamak üzere doksan dokuz 
yıldır. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Sermaye 
MADDE 5. — Bankanın itibari sermayesi, 

her biri biner Türk lirası kıymetinde 30(0 000 
hisseye ayrılmış olarak 300 000 000 Türk lira
sıdır. 

Mütaaddit hisseleri ihtiva etmek üzere çıkarı
lacak hisse senetlerinden her birinin ihtivjJL ede
ceği hisse miktarı Ana Sözleşmede gösterilir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Hisse senetleri 
MADDE 6. — Bankanın hisse senetleri 

(A), (B) vo (C) gruplarına ayrılmış olup, 
(A) grupu hisse senetleri sermayenin fc 40, 
(B) grupu hisse senetleri sermayenin % 40, 
(C) grupu hisse senetleri sermayenin !% 20 

sini temsil eder. 
(A) grupu hisset senetleri Hazineye, 
(B) grupu hisse senetleri bankalarla, resmî 

vo hususi teşekküllere, 
(0) grupu hisse senetleri hâmiline muharrer 

olmak üzere diğer hükmi ve hakiki şahıslara tah
sis olunmuştur. 

Hazine hissesi Basın - Yayın ve Turizıiı Ve
kaleti tarafından temsil olunur. 

REİS — Madde hakkında, buyurun Ferid 
Melen. (Yok sesleri) Bir takriri var okuyoruz : 

Başkanlığa 
Tasarının 6 neı maddesine aşağıdaki fıkra

nın ilâvesini teklif ederim. 
Fıkra : Hazine hisselerini karşılamak -Çizere 

her yıl bütçeye en az 30 milyon ödenek kokulur. 
Van MebııŞu 

Ferid Melen 
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REİS — Encümen takrire iştirak ediyor 

*m? 
MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ BURHA-

NETTÎN ONAT (Antalya) — îştirak etmiyo
ruz. 

REİS — Encümen iştirak etmediğine göre 
takririn nazarı itibara alınıp alınmaması husu
sunu reylerinize arz ediyorum. Takriri kabul 
edenler... Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 

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

MADDE 7. — Resmî ve hususi teşekküllere 
ve hususi idare ve belediyelere aidolup, banka
ca işletilmesi uygun görülen tesislerin mülkiyeti 
alâkalının muvafakati ile (B) ve (C) grupu his
se senetleri karşılığı bankaya devrolunur. 

Bu tesislerin değeri alâkalı teşekkül ve da
irelerle, banka ve Basın - Yayın ve Turizm Ve
kâletince tâyin olunan temsilcilerden müteşek
kil üç kişilik bir komisyonca tesbit olunur. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tahvil çıkarma yetkisi 
MADDE 8. — Banka en çok 25 yılda itfa 

edilmek şartiyle ödenmiş sermayesinin % 50 sini 
geçmemek üzere 6115 sayılı Kanunun 23 ncü 
maddesi hükmü dairesinde tahvil çıkarabilir. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

II. - İdari hükümler 
Bankanın idaresi 

MADDE 9. — Bankanın yetkili uzuvları şun
lardır : 

1. — Umumi Heyet 
2. — Murakıpler ^ 
3. — İdare Meclisi ""'""" 
4. — İdare Komitesi 
5. — Umum Müdürlük 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Umumi Heyet 
MADDE 10. — Umumi Heyet, banka hisse 

sahiplerinden teşekkül eder. 
Hissedarlar sahiboldukları hisse adedince 

rey hakkım haizdir. 
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REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Muraıpler 
MADDE 11. — Bankanın muamelâtı, birisi 

Basm - Yayın ve Turizm Vekâletince, diğeri 
umumi heyetçe ve üçüncüsü (C) grupunu tem
sil edenler tarafından seçilecek üç murakıp 
marifetiyle murakabe edilir. 

Heyeti umumiye ve (C) grupu hisse senetleri 
sahipleri birer de yedek murakıp seçerler. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

İdare Meclisi 
MADDE 12. — İdare meclisi bir reis, dört 

âza ve umum müdürden terekkübeder. Reis vo 
bir âza Basın - Yayın ve Turizm Vekâletinin in
hası vo İcra Vekilleri Heyetinin karariyle, diğer 
ikisi (B) ve biri de (C) grupu hissedarları ara
sından umumi heyetçe intihabolunur. :V 

İlk idare meclisinde (B) ve (C)/ grupu his
sedarlarını temsil edecek azalar Basın - Yayın 
ve Turizm Vekâleti tarafından intihabolunur. 
İdare meclisi, banka faaliyetinin istikamet ve 
esaslarını tanzim eder ve umum müdürlük tara
fından vâki olacak teklifler hakkında karar 
verir. 

REİS — Hamdi öner. (Yok sesleri) 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

İdare Komitesi 
MADDE 13. — İdare komitesi Bankalar Ka

nununda yazılı vazifeleri ifa etmek üzere ida
re meclisi tarafından idare meclisine dâhil olan
lar arasından seçilen iki âza ile umum müdür 
veya vekilinden terekkübeder» 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka -
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Umum Müdür 
MADDE 14. — Umum Müdür, İdare Mec

lisinin teklifi, Basın - Yayın ve Turizm Vekâ
letinin inhası, İcra Vekilleri Heyetinin kararı 
ile tâyin olunur. 

Umum Müdür, Bankayı temsil ve faaliyet 
ve idaresini temin eder. İdare Meclisine gerekli 
tekliflerde bulunur. 

T i 
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REİS — Hamdi Öner. (Yok sesleri) 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Personel 
MADDE 16. -—Bankanın ve kuracağı ortak

lıkların personeli hususi hukuk hükümlerine 
tâbi olup haklarında 3659 sayılr Kanunla ek ve 
tadillerinin hükümleri tatbik olunmaz. 

REİS — Hamdi öner. (Yok sesleri) 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

İstisnalar \ 
MADDE 16. — Banka hakkında 1050, 2490 

ve 3460 sayılı kanunlarla bunların ek ve tadil
leri tatbik olunmaz. 

REİS — Bir takrir var, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Sermayenin mühim bir kısmı Devlete aidolan 

bankanın Yüksek Murakabe Heyeti taralından 
ciddî ve müessir bir murakabeye tâbi tutulma
sını temin için lâyihanın istisnalara taallûk eden 
16 ncı maddesindeki (ve 3460) ibaresinin çıka
rılmasını arz ve teklif ederiz. 

Van Mebusu Ankara Mebusu 
F. Melen Halil Sezai Erkut 

REİS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN R E M BÜRIfA-

NETTlN ONAT (Antakya) — İştirak etmiyo
ruz efendim. 

REİS — Efendim; Encümen takrire iştirak 
etmemektedir. Takririn nazarı dikkate alınıp 
alınmaması hususunu reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir reddedil
miştir. 

Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde aynen kabul edil
miştir. 

III - Müsaade ve muaflıklar 
İpotekli alacaklar 

MADDE 17. — Bankanın umumi bankacı
lık muameleleri harieolmak üzere ikinci mad
denin (A) ve (B) bentlerinde yazılı ikraz ve sa
tış muamelelerinden mütevellit ve ipotekle te
min edilmiş alacaklarının tahsilinde 4947 sa
yılı Kanunun 15 - 26 ncı maddelerinde yazılı 
hükümler aynen, tatbik olunur. 
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REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorıim. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Talih oyunları 
MADDE 1,8. — Banka, Basın - Yayın ve 

Turizm Vekâletinin göstereceği lüzum üzerine 
İcra Vekilleri Heyetince tâyin edilecek yerler
de, talih oyunları oynatılacak mahaller tesis 
edebilir. 

Bu gibi yerlerin turizm ve emniyet bakım
larından tâbi olacağı şartlar, İcra Vekilleri 
Heyetince bir talimatname ile tesbit olunur. 

RE IS —Şahap Kitapçı... Yok. 
Mehmet Geçioğlu... Yok. 
Hilkımet Bayur... Buyurun.. 
HİKMET ^BAYUR (Manisa) — Sayııi arka

daşlar, ıbu maddenin metinden çıkarılmasını rica 
edeceğim. Bu son derecede tahribat yapabilecek 
bir maddedir. Bunu daha evvel gördük. Yaldızda 
tecrübe edildi; memlekette yaptığı (tahribat karşı
sında Atatürk bunu bizzat ortadan kaldırdjı. 

Burada talih oyunu deniyor, turist celbi mak-
sadiyle konmuştur ama burası meselâ briç oyna
nacak değildir. Bakara, rulet, şiimendifercİir. Bu 
oyunların hiç birisi zekâya ve marifete bibmaz, 
mütemadiyen döner ve para yer, birçok facia
lara yol açar. Montekarlo'da deniz kenarında 
büyük kayalıklar vardır. Bu gibi yıkıma^ uğrı-
yanlar oradan denize kendilerini atmasınlar di
ye nöbetçiler bekler. Biz bu işi bu memlekete 
ikinci defa sokmıyalım. Bir defa tecrübe ettik, 
kaldırdık. Bu nereye varacak. Bir gün bunu da 
kaldıracağız, fakat birçok facia olacak, b ẑe la
net edilecek, Göreceksiniz, nereden bunu! başı
mıza getirdiniz diyecekler. Birçok aâleler, ocak
lar sönecek, bâzı facialara duçar olacaklardır. 

Sonra, yabancı, yerli deniyor. Bu farkı! encü
men kaldırmış, fakat kaldırmamış olsa daha yine 
riayet olunmuyor. Tecrübe için, evvelâ muraıka-
be edenler, belediyeden, şuradan buradaft bâzı 
kimseler gelecek, oynıyacaklar, sonra başjkaları 
gelecek v.s. Bu oyunlar turist çeker dejniyor. 
Yapılıştır. Bir yere meselâ, on bin turist gelse; 
bunlardan 100 tanesi bile bu oyuna gitmez. Bi
naenaleyh bundan fiilî kâr çok azdır, vazgeçe
lim. 

Bir örnek var; bir iki ay evvel bir sporj- toto 
çıkardık. Bunun için burada söylenen n£ idi? 
Gaye nedir? Mazbut kılmaktı. Ne oldu? Hep yer-

% 
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de dükkânlar açılmış ve her kes buralara gidi
yor; ilkokul çocuklarına kadar herkes kumar 
zevkini tadıyor. 

Binaenaleyh arkadaşlar, bir önerge veriyo
rum ; lütfedip kabul ederseniz çok memnun olu
rum. Başka türlü, vicdani huzurla bu kanun ka
bul edilemez. 

REİS — Encümen namına, Burhanettin 
Onat. 

MUVAKKAT ENCÜMEN RElSİ BURHA
NETTİN ONAT (Antalya) — Muhterem arka
daşlarım, asil ve ahlâki bir endişe ile Hikmet 
Bayur arkadaşnmızm bu talih oyunları mevzu
unda vâki beyanlarını hürmetle telâkki etmeme
ye imkân yoktur. Hakikaten arkadaşlar, kumar 
ilk çağlardan beri beşeriyete musallat olmuş en 
büyük belâlardan biridir. Hattâ bugün tavlada 
kullanılan zarların Zerdüşt zamanında bile kul
lanıldığı tahakkuk .etmiş bir keyfiyettir. Kumar 
mezmumdur, kumar haramdır. Ama her şeye 
rağmen rakının da, içkinin de haram olduğu 
halde içildiği gibi, kumar da mezmum olduğu 
halde oynanmaktadır. 

Bir zamanlar Fransa'da kumar şiddetle men-
odilmiş, gayet ağır müeyyideler konmuş ve polis 
hafiyeleri malûm ve meşhur kumarbazların he
men peşine düşmüşler. Derhal yakalıyacaklar, 
icraata bağlıyacaklar. Bakıyorlar o kumarbaz
lardan bir ikisi kolkola girmiş, sadece sokakları 
dolaşıyorlar, arasıra da birbirlerine para verdik
leri anlaşılıyor. Zabıta müdürü bakıyor, işin için
den çıkamıyor. Polis müdürü içlerinden ikisini 
çağırıyor, kendilerinin kumar oynadıklarına ka-
ani olduğunu, ama nasıl oynadıklarını öğrenmek 
istediğini, doğrusunu söylerlerse kendilerine bir 
şey yapmıyacağını temin ediyor. Teminat aldık
tan sonra kumarbazlar diyorlar ki, caddeleri 
dolaşıyoruz, arasıra da köşe başlarında duruyor 
gelen geçen arabaların numarasına kumar oynu
yoruz diyorlar. 

Türkiye'de kumar kanunen memnudur, oy
nanmıyor mu ? Oynanıyor diye bunu bir kanuni 
bir müeyyide ile kanunlaştırmak doğru mudur, 
değil midir? Eğer biz kanunla Türkiye'de ale
lıtlak kumar oynamayı mubah gösteriyorsak 
haklısınız. Fakat muhterem arkadaşlar, gelen 
turist, bir hiristiyan hacısı dahi olsa, gündüzün 
gidip Meryem Ana*nın kabrini veya ikametgâ
hını ziyaret ettikten sonra sabaha kadar vaktini 
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İncil okumakla geçirmez. Eğlenecek, vakit geçi
recek bir yer arar. 

Sonra; tâli ' oyunu deniyor. Hikmet Bayur ar
kadaşımız tâli' oyunu denince bunu bakara, rulet 
ve şimendifer oyunları olarak kabul ediyor. Po
ker, bilmem vidosu 100 liraya kadar, Allah gös
termesin, bezik tâli ' oyunu ve kumar sayılmaz mı? 
Nasıl ayıracaksınız, birini öMründen? Biz yep
yeni bir şey ıgetiriyor, icadediyor değiliz, Avru
pa'nın turistik bölgelerinde yer yer tâli ' oyunları 
oynanan memleketler vardır. Artık hatları, pren
sipleri, tatbik şekilleri yüzde yüz bir vuzuhla be
lirmiş olan turizm endüstrisinin bâzı şartları 
arasında buna da, bütün dünyanın kabul etti
ği gibi, birtakım şartlar koyarak yer verilmiş-

î tir. Her hangi bir otelde; (Bakınız her hangi 
, bir yer değil, buna dikkat buyurunuz) Basın -
| Yayın ve Turizm Vekâletinin göstereceği lü-
1 zum üzerine, deniyor ki, bu birinci kontrol; 
ı İkincisi İcra Vekilleri Heyetince tâyin edile-
; cek yerlerde, denilmektedir. Şimdi, kumara 
i müsaade vermekle, iki büyük süzgeçten geçme-
| sinin farkı olması lâzımgelir. 

! Hükümet lâyihasında «Ecnebi tebaaya mah-
, sus, ecnebi pasaportunu hâmil olanlar» tâbiri 
i vardır. Komisyon ecnebi tebaadan olanlara 
i münhasır kılmayı kaldırmak suretiyle buna bir 
j supleks verdi. Şunu düşündük; bir yer tasav-
! vur ediniz ki, Basın - Yayın ve Turizm Vekâ-
I leti, İcra Vekilleri Heyeti muvafık görmüş ve 

ancak ecnebi pasaportunu haiz olmak şartiyle 
talih oyunları oynanır denmiş. Masa başına 
oturmuşlar, oynuyorlar. O esnada hangisi ec
nebi pasaportunu haiz? Yeknazarda bunu ayır
maya imkân var mı? Olmadığına göre gelip 
orada bir baskın yapıp, çıkarın bakayım pasa
portlarınızı, siz ecnebi tebaasımısınız demek 
bâzı alâkalı mercilerin hakkı mı, değil mi? 
Böyle bir tazyik bütün bir düzeni bir anda ta
rumar edebilir. Bunun için böyle düşündük, 
bir suples vermek üzere ecnebi tebaası kaydını 
kaldırmış bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, eğer memlekette tu
rizm endüstrisi teşekkül edecekse bizde telâk
ki böyledir, şöyle olsun, böyle olsun, diye de
ğil, dünyada mevcut umumi hükümlere ve tea
müllere göre tatbik etmek mevkiinde olduğu
muzu zannediyorum. Gene takdir Yüksek He
yetinizindir. 

— 227 — 
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REİS — Hikmet Bayur. I 
HİKMET BAYUR (Manisa) — Arkadaşı* 

mızm bâzı sözleri üzerine izahatta bulunmak 
îstryoranı. 

Bir defa yabancı mı, yerli mi meselesine ge
lelim. İçeriye baskın yapılarak bu belli olmaz. 
Kapıdan yabancı pasaportu olan girer, yaban
cı pasaportu olmıyan giremez. Bunu herkes bi
lir, arkadaşımızın bilmemesine hayret ediyo
rum. Bu bütün dünyada böyledir. Bu işi suiisti
mal etmeden pekâlâ ciddî tutabiliriz. Namuslu 
polis koyarsanız, rüşvete mâni olursunuz, hiç
biri mesele çıkmaz. 

Arkadaşlar, kumar şekli namütenahidir. 
İçki, zina, fuhuş, hepsi insan oldum olalı var
dır, ve devam edecektir. Bu işin en kötüsü in
sanları bunlara «alıştırmaktır. Klüplerde bezik 
briç, poker oynanıyor. Bunlarla zekâ işler ve 
vakit geçer. Ama rulet bir dakikada döner ve 
para dırrrt gider. Yani birçok tahribat yapar. 
Poker yüzünden yüz kişi intihar eder ama ru
let, bakara yüzünden on bin kişi intihar eder. 
Tahribat bakımından büyük fark vardır. Me
selâ birçok hükümetler içkiyi murakabe altı
na almışlar veya kendileri yapmaktadırlar. Se
bebi kötü yapılmamasını temin için ehvenişer 
olarak yapmak içindir. Kumar da öyledir. Ku
lüpte oynanmış, zenginler oynar. Kahvede oy
nanmış, iskambil oynanır ve tahribatı azdır. 
Kumar mütemadiyen insanları eeker. Kahvede 
oynanan iskambilden intihar eden yoktur. 
Ama rulet ve bakaradan intihar edenleri, bir
çok ailelerin yıkıldığını görüyoruz. Şimdi gö- | 
rüyoruz, spor - totoyu ne kadar genişlettik. 
Keşke eski biçiminde kalaydı, ilkokul çoukla-
rının elinde bile bu kâğıttan var. 

Sonra, arkadaşımız Fransa'dan misal verdi, 
tabiî efsanevi bir şey anlattı. Bunun üzerinde j 
durmıyalım. i 

Şimdi, kumara müsaade eden yerler, meşe- ı 
lâ, Paris'te böyle kumarhane yoktur. Rulet yok- ! 
tur, Viyana'da rulet yoktur. 100 kilometre j 
ötede vardır, şehirde yoktur. . . 

Kulüplerde oynanan kumar az - çok kendile
rini tanıyanlar arasında oynanır.. Bakanlar 
Kurulu şehirlere mi müsaade edecektir, Yeni-
köy'e mi müsaade edecektir, Filorya'da mı mü
saade edecektir? Yoksa Keşan'da mı müsaade 
edecektir? Bunda fark vardır. Çünkü oraya I 
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zengin olanlar gider, otomobili ile gider, bu 
tahdidi bir şey olur. 

(Bakanlar Kurulu) deniyor. Bakanlar Ku
rulu, teklif bankadan gelecektir, her bakan na
sıl ve ne zaman imzahyacak, bunu bakanlık 
etmiş arkadaşlar bilir. Büyük ehemmiyet ver
mediği işi Başbakanlık Müsteşarı bakanlar 
toplantısında 20, 30, 100 imza arasında onu 
imzalatır. Bu işi kabul edersek kanaatimce ya
zık olur memlekete. 

Bir şehre gelen on bin kişiden ancak 100 
kişi kumarhaneye ya gider ya gitmez. Yuna
nistan'da vardır, ama Atina'dan çok uzakta, 
ancak otomobil sahibi olanlar gider. Bu ba
kımdan bu maddenin buradan çıkarılmasını 
tekrar rica edeceğim. 

REİS — Burhanettin Onat. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlarım; Hikmet Bayur arkadaşı
mız, kumarhaneleri ele alarak, kumarhaneler
de oynanan rulet ve sairenin oynandığı mahal 
kapılarının kontrol edildiğini beyan ettikten 
sonra kendinizi teçhil etmek lûtfunda bulundu
lar ve arkasından «eğer bunları bilmiyorsa şa
şarım» dediler.. 

REİS — Takdir sadedinde kullandılar, onu 
da hüsnütelâkki etmenizi rica ederim. 

BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Ku
mar hakikaten yıkıcıdır, intihara sevk eden 
kumarlar olur. Fakat oraya çok az kimse gider. 
Fakat bunun gibi dünyada çok az müessese vardır. 
Bunlardan bir tanesi meşhur Montekaıio kumar-
haııesidir. Talih oyunları derken biz bunu kasdet-
miyoruz arkadaşlar. Buraya giren eğer böyle 
yalnız kumarhane olarak istifade ederse bir
takım kayıtlar düşünülebilir. Fakat Bayur ar
kadaşım kendileri de beyan ettiler. Club'de 
oynanıi' buyurdular. (Rulet değil sesleri) Ru
letten bahsediyoruz, alelûmum talih oyunla
rı deyince içine poker de girecek, bezik de gi
recek, bilmem nesi de girecek. Bunu ayırabi
lir misiniz s. Şu oyun kumardır, bezik kumar 
delildir, bakara kumardır, poker değildir, di
yebilir misinizi 

Şimdi böyle olduğuna göre muazzam 500 oda
lı bir otel düşünün. Buraya yalnız yatıp kalk
mak için gelecek turistler olacak. Sinema sa
lonunda sinema seyretmek istiyecek turistler 
olacak ama, bir de oyun salonuna gidip poker, 
bakara oynıyacak turistler olacak. Kontrol 
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için, pasaport kontrolörünü otel kapısına mı, 
oyun salonu kapısına mı koyacak Hikmet Ba-
yar arkadaşım? Ama çok hassasiyet gösterili
yorsa kaldırılsın. Fakat böyle iki cami arasın
da kalmış hinamaz gibi birçok iltibaslara yol 
açacak bir hüküm koyarsanız, o zamana iyi iş 
yerine memleket aleyhine fena bir propaganda
ya sebebiyet vermiş olursunuz. 

Şu üzüntümü de arz edeyim : ömrümde bir 
defa olsun kumar oynamamış bir insan olarak 
bunun müdafaası da bana kalıyor. İstirham 
ederim, yardımcı olun bana. 

REİS — Muhlis Erdener. 
MUHLİS ERDENER (İstanbul) — Muhte

rem arkadaşlarım; müsaade buyurursanız, bu 
mevzuu, kumarın mânası nedir, bunun üzerin
de bir ittifaka vardıktan sonra konuşalım. 

Kumarı hepimiz başka başka mânada alıyo
ruz. Bâzı yerlerde 40 para oldu mu oyun, beş 
kuruş oldu mu kumardır. Yine bâzı yerlerde 
beş kuruş oyun, beş lira kumardır. Yine bâzı 
mahallerde' beş lira oyun, beş yüz lira olursa 
kumardır. Bu, herkesin kesesine göre değişir. 
Onun için kumar yükseklik; alçaklık ile tarif 
edilemez. Kasdi menfaatle, bu arada mano 
çıkarmak şartiyle muayyen insanları resmen 
bir evde toplayıp yapılan oyunlara kumar ve 
bu oyunları oynatmak suretiyle menfaat te
min edenlere ve bu yolda çalışanlara kumarbaz 
denir. Yoksa hükümetlerin, teşekülleriıı kontro
lü altında, aleniyet içinde ve nezih, dürüst kai
delere uyularak oynanan oyunlar, hakikatte yı
kıcı olmakia beraber, ileri cemiyetlerde bu şerri 
hayra tahvil etmek gayesi galip gelmiştir, bu 
yolda gerekli tedbirler alınmıştır. 

Bilirsiniz ki, insan cemiyeti kuruluşundan be
ri kumarın aleyhinde mücadele etmiş, tedbirler 
almıştır. Ama ne zaman yasaklar konmuşsa, mâ
ni olunamadığı gibi, bilhassa bunu kontrol eden
lere de büyük menfaatler sağladığından, daha 
çok tahripkâr olmuştur. Onun için insanlar tri-
po denilen gizli -kumar oynatılan yerlerdedir ki, 
soyulurlar. Asıl felâketler oralarda olur. Bunlar 
kontrol dışındadır, gizli himayeye nıazhar olur
lar. Eğer biz cemiyete mizam, getirmek istiyorsak 
bu yerleri aleniyete, Devletin kontrolüne tevdi 
edelim. Bunu yapmak lâzımdır. Asıl hizmet böy
le olur, yoksa kara taassupla değil. 
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İstanbul'da, şurada, burada dediler. Zaten, af 

buyurun, sirayet etmemiş vilâyet, kaza kalma
mıştır. Bugün, sosyete oyunları, şu bu deniyor. 
Fakat tripolarda ne yapılıyorsa başka yerlerde 

, de hepsi yapılır. Sarhoş edilir, kâğıt tertibedilir, 
kumpanya olur, kumpas yaparlar. Ama kulüp
ler gibi hüviyeti malûm, şahsiyeti malûm, hay
siyet sahibi adamları herkes bilir, tanır. Bir ni
zamname konduğu zaman, bu nizamnameye ay
kırı hareket edilmemiş olur. Kaldı ki, bizim gibi 
geri aklmış cemiyetlerde, bütçeden başka bir va
sıtası olmıyan şeylerde hayır müesseseleri için, 
hastaneler için ve saire için devamlı ve hudut
suz, tükenmek bilmiyen bir gelir membasıdır. 
Fransa bu yüzden Chirurgie'de en ileri gitmiş
tir. Fransa'nın büyük bir hisse sahibi olması bun
dandır. O halde menetmek, tamamiyle önlemek, 
tatbikatı durdurmak şöyle dursun, birçok mah
zurlu safhalar getirir. 

Bu mahzurları bir tarafa bırakmak, cemiye
tin hakiki teminatı altında dürüst fiillerle ruh-
lardaki za'fı tatmin sahasında serbest bırakmak 
ve onun gelirlerinden hayır işleri için istifade 
etmek hiçbir memleket için ihmal edilemiyecek 
bir hâdise olur. Hangi memlekete giderseniz gi
diniz Spiel Bank (Şipîl Bank) diye birçok oyun 
bankaları -görümünüz. Yani o kerih kelimeyi 
sokmamak için banka kelimesi ilâve edilmiş. 

Sonra oralarda oyunlar mazbut, bile bile oy
nanır. Komiser bakar, hiâe yapılırsa meneder. 
Oyun bilmiyenlere kâğıt yapanları meneder, 
çektirmez, yanlış oyun oynarsanız bırakmazlar. 
Bir insanın bilgisizliği yüzünden hata etmesine, 
para kaybetmesine imkân yoktur. Talihsizlik 
varsa kaybeder, yoksa kazanır. Bugün tâbi ol
maz, yarın olur. Hepsi (Hazard) oyunları,, şans 
oyunları, tesadüf oyunlarıdır. Briçi ele alalım, 
bugün cemiyetin en beğendiği bir oyundur. Dört 
kişilik partönerler iki puvan üstte oları bir kim
se arkadaşının safiyetinden istifade eder. O biri 
ise tesadüf oyunudur, tam bir müsavat içüıde ce
reyan eder. Meselâ ruleti alalım : Makina dön
düğü zaman, alette çıkan numaralar günlük, 
haftalık, aylık, senelik olmak üzere gazete ile 
neşredilir ve her gün makinalar kontrol edilir. 
Eğer o 37 numara sene nihayetinde hiç çıkmâ-
mışsa makina bozuktur. Bu bozukluğun farkı
na varanlar milyonlar kazanırlar, milyonlar kay
bederler. Bu derece şansa bağlı oyunlarda za
rar ve risk en az olur. 
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Talih oyunu oynamak mecburi değildir, fakat 

bu, insanlarda bir zaıftır. Hasta hastaneye gidi
yor, kür yapmaya gidiyor. Gelirken yanında oğ
lunu, kızını veya birisini yardımcı olarak geti
riyor. Hasta .istirahatte iken bunlar ne yapacak ? 
Bunlar bu eğlence yerlerine gidiyor ve vakit ge
çiriyorlar. Bu hem bu yerleri tesis eden memle
ketlere bir gelir temin etmekte ve hem de o yer
lere gelenlere sıkıntıya düşmeden eğlenmek im
kânını sağlamaktadır. 

Şimdi arkadaşlarım; biz hakikaten bu turizm 
teşkilâtını memleketimizde yerleştirmek isti
yorsak Ibunu, modern anlayışa göre kurmalı
yız ; sakat ve daha doğmadan ölecek şekilde 
değil; en modern esaslara, anlayışa göre ter-
tibetmeliyiz. Bu tarzda hareketle birçok bed
bahtları kurtarmış olacağız. Bu andan itiba
ren, 'bugüne kadar resmî sıfatı haiz olan, Ce
miyetler Kanununa göre kurulmuş kulüple
rin devamlı âzalarının hakkı müktesepleri var
dır. Bunu tanımak lâzımdır. Bu kanun çık
tıktan sonra kurulacak oyun müesseselerine 
Devletin ana düşüncelerini havi şartname tan
zim ederek, bu şartlan yerine getirmek sure
tiyle hem memlekette turistik 'bakımdan ek
sik olan tesislerin yapılmasına hizmet etmek ve 
hem de sefil kimseleri kurtarmak için bir esas 
dâhilinde bu işin organize edilmesi icabeder. 
Bu şekilde esaslı 'bir nizama bağlandıktan son
ra,, Ihiç kimse 4e Ali'nin, Veli'nin ve Arap 
Mehmed'in evinde kumar oynamaya gitmez 
ve gitmekte de tehlike görür. (Bu olmadıkça, 
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yasak edildikçe onlar ertesi günü. başkasının 
evindedirler. Bu adamlar sır vermezler. Bun
lar o kadar birbirini tutan insanlardır ki, kim
seye sır vermezler. Polis de bunlardan korkar. 
Hattâ içeri girip basmaktan çekinir, bü fe
nalık da gizli şekilde devam edip gider. Biz 
de sanırız ki, bu memlekette ahlâk mevcuttur, 
çünkü kumar yasaktır. Halbuki öbür tarafta 
adamın ceketini son damlasına kadar soyarlar. 
Oyun oynıyan insanlar mutlaka ortaktır, dı
şardan avladıkları adamı soyarlar ve parasını 
taksim ederler. Encümen bu işte iyi hareket 
etmiştir. Bendeniz de bu mevzuda bir kanun 
lâyihası 'hazırlamıştım. 

Fakat ilâve edeyim ki, umumi anlayiş içer
sinde buna inanmış olmakla 'beraber vasıta ol
mak istemedim. Çünkü derhal cemiyet içer
sinde kumarı müdafaa eden insan diye adım 
çıkacaktı. Ama şimdi bu turizm dolayısiyle 
hakikaten memleket için lâzım 'bir teşekkül ol
duğunu kabul ederek bildiklerimi huzurunuz
da arz etmiş bulunuyorum. Memleket için, 
turizm organizasyonu için elzem bir şeydir. 
Bunu tasvip buyurmanızı rica ederim. 

REİS — Daha birçok arkadaşımız söz al
mış bulunmaktadır. Riyaset ekseriyetin şu an
da bulunmadığını müşahade etmiştir. 

22 Nişan 1960 Cuma gihm resmî tatil ol
ması münasebetiyle 25 Nisan 1960 Pazartesi 
günü saat 15 te toplanılmak üzere İnikada ni
hayet veriyorum. 

Kapanma saati : 16,20 

6. — SUALLER VE CEVAPLAR 
A — TAHRİRÎ SUALLER CEVAPLARİ 

1. — Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğ-
lu'nun, pamuk fiyatları devamlı bir artı§ göste
rirken Çukobirlik mallarının ucuz fiyatla elden 
çıkarılmasının sebebine dair sualine Ticaret Ve
kili Hayrettin Erkmen'in tahrirî cevabı (7/915) 

5 . II .1960 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Vekili tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına' delâleti
nizi saygı île rica ederim. ' 

Adana Milletvekili 
Kemal Sanibrahijfnoğlu 

Pamuk fiyatları devamlı ve muntazam bir 
artış gösterirken Çukobirlik mallarının kilosu 
495 kuruştan elden çıkarılmak suretiyle ortak
ların büyük bir kâr imkânından mahrum bıra
kılması sebebi nedir? 
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T. C. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 16 . IV . 1960 
Dış Ticaret Dairesi 

Sayı Genel: 5 
özel: 8314 

özü: Çukobirliğin satışları hak
kında : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Pamuk fiyatları devamlı ve muntazam bir 

artış gösterirken Çukobirlik mallarının kilosu 
495 kuruştan elden çıkarılmak suretiyle ortak
ların büyük fbir kâr imkânından mahrum bıra
kılmasının sebebine dair Adana Möbusu Kemal 
Sarıibrahimoğlu tarafından verilmiş olup 17. 
I I . 1960 tarihli ve 7/915 - 4426/18999 sayılı tez
kerelerine ekli olarak gönderilen tahrirî sual 
takriri üzerine keyfiyet incelenmiş ve durum 
aşağıda izah olunmuştur. 

Pamuk, lisansa tâbi ihraç maddeleri listesin
de yer almadığı cihetle, ancak A. B. D. doları, 
konvertibl paralar ve diğer A. P. A. dövizleri 
dışında kalan dövizler mukabilinde yapılan pa
muk satışları vekâletimize intikal etmekte ve 
mezkûr paraıar mukabilinde yapılan satışlar 
ise, tescil mercilerince is'af olunmaktadır. 

Çukobirliğin, vekâletimize lisans alınmak 
üzere intikal etmiş olan satışlarında, cari dış 
piyasa fiyatlarına nazaran her hangi bir düşük
lüğe tesadüf olunmamıştır. 

Diğer taraftan, pamuk borsaya itâlbi bir mad
de olduğu cihetle, satışlarda borsa kotasyon-
ları üzerinden yapılmaktadır. Fiyatların gün
den güne tahavvül etmesi talbiî olmakla bera
ber, günlük satışlar aynı tarihteki borsa fiyat
ları üzerinden tahakkuk ettirilmektedir. Bu 
itibarla, diğer finmalar gibi günlük borsa ko-
tasyoııları üzerinden muamele yapmakta olan 
Çukobirliğin, düşük fiyatla satış yapması mev
zubahis değildir. 

Nitekim, bu hususta vekâletimiz Teftiş He
yetine yaptırılan tetkikat neticesinde tanzim 
olunan raporda, Çukobirlik satışlarının iç ;ve 
dış fiyat seviyesine mütenazır olduğu tebarüz 
ettirilmiş bulunmaktadır. 

Keyfiyet bilgilerine saygı ile arz olunur. 
Ticaret Vekili 

H. Erkmen 

2. — Burdur Mebusu Osman Eroğlu'nun, 
Kestel gölü sahasının yeniden göl haline gelmesi 
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dolayısiyle zarar gören çiftçilere yardım yapıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair sua
line Ziraat Vekili Nedim ökmen'in tahrirî ce
vabı (7/994) 

20 . II . 1960 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ziraat Vekili tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile rica 
ederim. 

Burdur Mileltvekili 
Osman Eroğlu 

Bucak kazasında eski Kestel gölü sahası bu 
sene yeniden göl haline gelmiş ve takriben 20 000 
dönüm ekili arazi suların altında kalmıştır. Bu 
yüzden zarar gören çiftçilere Vekâletinizce bir 
yardım yapılması düşünülmekte midir ? 

T. C. 
Ziraat Vekâleti 19 . IV . 1960 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 1283 

özü : Kestel gölü sahasının ye
niden göl haline gelmesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
13 . IV . 1960 gün ve 4569-19426/7-994 sayılı 

yazılarının cevabıdır. 
Burdur vilâyetinin bucak kazasında eski Kes

tel gölü sahasında bu sene toplanan su sebebiyle 
arazinin tekrar göl haline gelmesi ve 20 000 dö
nüm ekili arazinin su altında kalması dolayısiyle 
Burdur Mebusu Osman Eroğlu tarafından veri
len tahrirî sual takriri üzerine yapılan incelence 
sonunda : 

1. Burdur Valiliği eski Kestel gölü sahası
nın tekrar su altında kalması olayını mufassal 
bir raporla Nafıa Vekâleti Devlet Su İşleri 
Umum Müdürlüğüne bildirerek tahliye kanalı
nın bir an evvel temizlenmesini istediği; 

2. Göl sahasındaki bir kısım arazinin geçen 
yene toprak komisyonu tarafından muhtaç çift
çilere dağıtıldığı ve geri kalan, kısmın tevzii üze
rinde de çalşıldığı, 

3. Valiliğin isteği üzerine vilâyet emrine 30 
ton arpanın vekâletimizce tahsis edildiği ve baş
kaca bir talepte bulunulmadığı anlaşılmıştır. 

Burdur Mebusu Osman Eroğlu'na cevap ve
rilmek üzere saygılarımla arz ederim. 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 
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S. —- Ankara Mebusu Recep Dengin'in, Ma

den Hurdacılığı T. A. Şirketinin 1 Mart 1957 ta
rihinden 31 Aralık 1959 tarihine kadar hangi §a-
hıs veya firmalara kaç ton hurda (Bakır, sarı ve 
alüminyum) sattığına ve ton başına ne kadar 
para aldığına dair sualine Sanayi Vekili Nebati 
Ataman'ın tahrirî cevabı (7/959) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Sanayi Vekili tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması için delâletinizi 
saygı ile rica ederim. 19 . II . 1960 

Ankara Milletvekili 
Recep Dengin 

Soru : 
1 Mart 1957 tarihinden, 31 Aralık 1959 gü

nüne kadar geçen müddet içinde Maden Hur
dacılığı T. A. Şirketi hangi şahıslara veya fir
malara ne kadar ton hurda bakır, hurda sarı, 
hurda alüminyum satmış ve ton başına kaç lira 
para almıştır. Satışların tarihleri nedir! 
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T. C. 

Sanayi Vekâleti 19 . IV . 1960 
Hususi Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 1/185 

özü : Bir yazılı soru cevabı hak
kında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

23 . II . 1960 tarih, 7/9594556/19082 sayılı 
yazınıza : 

Maden Hurdacılığı Türk Anonim Şirketinin 
1 . III . 1957 - 31 . XII . 1959 tarihleri larasmda 
yapmış olduğu bakır, sarı ve alüminyim satış
ları hakkında Ankara Mebusu Recep Dengin ta
rafından verilen yazılı sual takririnin cevabı ili
şik olarak sunulmuştur. 

' Saygılarımla arz ederini. 

Sanayi Vekili 
S. Ataman 

Maden Hurdacılığı T. A. §. nin 1.3.1957 • 31.12.1959 tarihleri arasında yapmış olduğu bakır, 
sarı ve alüminyum satışları hakkında Ankara Mebusu Recep Dengin tarafından verilen yazılı sual 
takriri cevabı : 

Soru : 
1 Mart 1957 tarihinden 31 Aralık 1959 tarihine kadar geçen müddet içinde Maden Hurdacılığı 

T. A. Ş. hangi şahıslara veya firmalara ne kadar ton hurda bakır, hurda san, hurda alüminyum sat
mış ve ton başına kaç lira para almıştır? Satışların tarihleri nedir? 

Cevap : 
Maden Hurdacılığı T. A. Ş. nin 1.3.1957 - 31 . 12 .1959 tarihleri arasında kime ne miktar ve 

fiyatta bakır, sarı ve alüminyum satmış olduğunu gösterir bilgiler aşağıda liste halinde arz edilmiş
tir. 

Firmanın ismi 

Bakır : 
Hulusi Acar 
'Bmrullah Tezer 
Yani Baklacıoğiu 
Kaya Döküm Ltd. Şti. 
Alimet Balaban 
Sait Altmyay 
Mustafa Şengül 
Hasan Yolam'acı 

Ankara satışları 

Satış 
fiyatı. 
T. L. 

4,50 
' 5,00 

5,25 
5,50 
5,50 
5,50 
5,00 
5,25 

Satılan 
miktar 

Kg. 

189 
1 000 
2 110 

52 
24 
4 

280 
560 

Satış 
tarihi 

23 . 8 . 1957 
25 .10 .1957 

5 .12 . 1957 
13. 1 .1958 
27. 1 ,1958 
13. 2 . 1958 
29 . 4 .1958 

2 . 5 . 1 0 5 8 
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Firmanın ismi 

Mustafa Songül 
Ali Göksal 
Mehmet, Şenol 
Ankara Lâstik Sanayii 
T. Şeker Fabrikaları 
T. Şeker Fabrikaları 
T. Şeker Fabrikaları 
Mustafa Tekçe 
Mehmet Tanrı ver 
Münüp Ezberci 
Ahmet Üstüner 
Davut özdemir 
Şükrü Tuğal 
Hüseyin îlhan 
Hüseyin îlhan 
Hasan Yılmaz 
Hasan Atmaca 
Osman Songül 

Prine (San) .: 
Kâzım (rülcan 
Mustafa Gülcan 
Sabri Koeayas 
İskender Aydın 
Hurdacılık Koli. Şti. 
Kaya Döküm Ltd. Şti. 
Kaya Döküm Ltd. Şti. 
Mustafa Tekcan 
Kaya Döküm Ltd. Şti. 
Kaya Döküm Ltd. Şti. 
Ank. Lâstik Sanayii Ltd. 
Kaya Döküm Ltd. Şti. 
Mehmet Tanrıveı-
Mustafa Şengül 
Mehmet Tanrı ver 
Salih Şahbaz 
Konan Akıncı 
Davut özdemir 
Kemal Çağatay 
Mustafa Şengül 
Hasan Dalmış 
Davut özdemir 
ibrahim Andaç 
Ali öztürk 

-jÇâzım Alkan 

— 233 -

O : 1 
Satış . Satılan 

fiyatı miktar Satış 
T. L. Kg. tarihi 

5,50 
12,00 
5,00 
5,00 
12,00 
9,00 
10,00 
12,00 
5,00 
5,25 
5,25 
5,25 
5,00 
5,50 
5,50 
5,50 
7,50 
10,00 

540 
10 

1 350 
1 740 

42 
10 
123 
17 

3 142 
425 
196 
105 
1 

770 
40 
300 
5 
50 

5 . 
5 . 
15 . 
17. 
26. 
26. 
26. 
12. 
23. 
23. 
6. 
1. 
11. 
13. 
17. 
17. 
17. 
26. 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
8 
9 
5 
8 
8 
8 
8 
10, 

.1958 

.1958 

. 1958 

.1958 

.1958 

.1958 
1958 
.1958 
.1958 
.1958 
. 1958 
. 1958 
.1959 
.1959 
. 1959 
.1959 
.1959 
.1959 

3,30 
3,30 
13,00 
4,25 
4,25 
4,25 
4,25 
4,25 
4,25 
4,25 
4,25 
4,25 
4,25 
4,00 
4,25 
4,00 
4,00 
5,25 
4,25 
4,25 
4,25 
4,25 
4,25 
4,25 
4,25 

100 
200 
135 

5 000 
500 
200 

10 010 
80 

1 100 
1 370 
550 
440 
782 
200 

1 358 
250 
250 
105 
207 
253 
250 
500 
25 
100 
2 

8. 
12 
4 
24 
3, 
24. 
2. 
7. 
12. 
10. 
17. 
23. 
23. 
9. 
11. 
14. 
14. 
1. 
15. 
19. 
30. 
23. 
12. 
25. 
29. 

. 8 

. 8 

.12 

.12 
, 3 
. 3 
. 4 
4 
4 
5 
5 
5 
6 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 , 
9 . 
10, 
11. 
11. 
11. 

.1957 

. 1957 

. 1957 
1957 
. 1958 
.1958 
.1958 
.1958 
.1958 
.1958 
. 1958 
.195S 
.1958 
.1958 
. 1958 
.1958 
.1958 
.1958 
.1958 
, 1958 
,1958 
,1958 
1958 
1958 
1958 



t : 59 20 .4 . 

Kirmanın ismi 

Hikmet Anadol 
Salih Şahbaz 
Ömer Korucu 
Servet Tunca 
Servet Tunca 
Hasan Ferten 
Servet Tunca 
Kaya Döküm Ltd. Şti. 
Mehmet Tanrıver 
Mehmet Tanrıver 
Kaya Döküm Ltd. Şti. 
Ahmet Faik Üster 
Kemal Çağatay 
Ömer Mirza^ 
Mehmet Türkoğitı 
Hikmet Anadol 
M. K. Bnd. Kurumu 
Ali Köşmen 
Ali Şenean 
Kaya Döküm Ltd. Şti. 
Tevfik Tornacı 
Albert Termin 
Hüseyin İlhan 
Ali Kögmen 
Kaya Döküm Ltd. Şti. 
Mehmet Türkoğlu 
Mehmet Karakoe 
İbrahim Tun cer 

Pirinç (Sarı) : 
Fikret Karagülle 
İstanbul Sular İdaresi 
Osman ŞengÜl 
Mesut Gürel 
Mehmet Bayman 
Mehmet Bayman 
Sait Altınyay 
Mehmet Bayman 
İsmail Erel 
Kemal Dertok 
îsmail Erel 
Ahmet özbay 
Şakir Ersoy 
Mehmet Türkoğlu 

C : 1 

Satış Satılan 
fiyatı miktar Satış 
T. L. Kg. tarihi 

4,25 
4,25 
4,25 
4,25 
4,25 
4,25 
4,25 
4,25 
4,25 
4,25 
4,50 
4,25 
4,25 
4,25 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 

480 
250 
15 
500 
250 
224 
500 

1 590 
3 000 
7 000 
769 

.10 000 
5 000 
5 000 
500 
10 

1 930 
500 
300 

3 000 
10 

1 000 
118 
360" 
347 
300 

1 000 
200 

4, 
11. 
19, 
19. 
19. 
26, 
30. 
31. 
31. 
31. 
15. 
21 
21, 
6. 
6. 
14. 
27. 
5 . 
5 . 
5 . 
9 . 
23. 
27. 
31. 
31. 
13. 
13 . 
15. 

.12 
,12 
. 12 
12 
.12 
,12 
12 
12 
12 
12 
1 
1 
1 
2 
2 
2 , 
2 
3 . 
3 . 
3 , 
3 . 
3 . 
o 

3 . 
3 . 
4 
4 . 
4 . 

. 1958 

.1958 

. 1958 

. 1958 

. 1958 

. 1958 

. 1958 

. 1958 

. 1958 

. 1958 

. 1959 
1959 
. 1959 
. 1959 
1959 
, 1959 
, 1959 
1959 
. 1959 
, 1959 
. 1959 
1959 
1959 
, 1959 
1959 
1959 
1959 
1959 

4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 

8 
3 818 

20 
2 500 
100 
100 
150 
.100 
300 
1 

200 
4 
4 

500 

8. 
16. 
8. 

11, 
27, 
14. 
20. 
25. 
15. 
12. 
12. 
13. 
10. 
10. 

5 
, 5 
7 
7 
T 
8 
8 , 
8 
8 
10 
10, 
10, 
11, 
İh 

. 1959 
, 1959 
. 1959 
. 1959 
. 1959 
. 1959 
. 1959 
.1959 
. 1959 
.1959 
. 1959 
, 1959 
,1959 
(1959 

^m~ 



İ : 59 20.4. 

Firmanın ismi 

Alver Termin 
Fikret Karagülle 
Celebi Çimen 
E. a. O. İşletmesi 
Zeki Iyigün 
Çelebi Çimen 

Alüminyum : 
Beden Terbiyesi 
Nabi Dalbudak 
Burhan Aktürk 
Devlet Üretme Çiftliği 
Yetvartleon 
Mehmet Çelikörs 
Şakir özdilek 
Mehmet Tanrıver 
M. Yaşar Dökümcüler 
Mehmet Tanrıver 
Devlet Demiryolları U. Md. 
Mehmet Tanrıver 
Hasan Şişman 
Mensucat Santral A. Ş. 
Mehmet Ali Kaya 
Etibank Umum Müdürlüğü 
Sümerbank iplik Fabrikası 
Avni Sertbulut 
Sümerbank Sivas P. S. 
Sümerbank Bakırköy P. S. 
Etibank Umum Müdürlüğü 
Kaya Döküm Ltd Şti. 
Borsa Basma Sanayii 
Muzaffer özfiliz 
Naci Üzel 
İsmail Demir 
Sümerbank Bakırköy 
T. Demir ve Çelik îşlt. 
Mehmet Tanrıver 

Alüminyum : 
Ekrem Akçay 
Nabi Dalbudak 
Enver Uzunel 
Sümerbank Bakırköy 
Uçak Servisi A. Ş. 
Sümerbank Sivas Çi. Sa. 
Nabi Dalbudak 

Ö : 1 
Satış Satılan 

fiyatı miktar Satış 
T. L. Kg. tarihi 

4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 

750 
10 
60 
961 
150 
300 

10. 
16, 
24, 
26, 
1, 
9. 

, 11 
.11. 
, 11. 
.11, 
, 12, 
.12. 

.1959 

. 1959 

. 1959 
, 1959 
, 195i) 
. 1959 

7,00 
7,00 
7,00 
7,00 
7,00 
7,00 
7,00 
7,00 
7,00 
7,00 
5,50 
7,00 
7,00 
7,00 
7,00 
6,00 
7,00 
7,00 
7,00 
6,50 
6,00 

* 7,00 
7,00 
7,00 
7,00 

#7,00 
6,00 
5,50 
7,00 

1 
940 
426 

1 000 
4 000 

71 
21 

5 001 
1 000 
5 002 
15 000 
5 000 
2 728 
1 000 

2 
472 
530 
213 

1 060 
1 000 
600 
380 
100 
500 
100 
6 

500 
4 716 
1 060 

14. 
26. 
27. 
11 . 
12. 
18. 
7. 
9. 
26. 
26. 
4. 
5. 
5. 
24. 
14. 
18. 
18. 
14. 
15. 
23. 
23. 
23. 
9. 
20. 
20. 
20. 
20. 
4. 
23. 

. 1 
, 8 
, 8 
. 9 
.10 
10 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
1 
3 
3 
3 
4 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
7 , 
6 

.1957 

. 1957 

. 1957 

. 1957 

. 1957 

. 1.957 

. 1957 

. 1957 

. 1957 

. 1957 
1957 
. 1957 
. 1957 
.1958 
. 1958 
. 1958 
. 1958 
. 1958 
. 1958 
. 1958 
. 195S 
. 1958 
. 1958 
. 195S 
. 1958 
. 195S 
1958 

.1958 

. 1958 

7,00 
7,00 
7,00 
6,50 
7,00 
6,50 
7,00 

15 
200 
614 

1 000 
8 

1 010 
235 

8, 
8, 
3. 
8. 
23. 
23. 
23 . 

7 
8 
9 
9 
9 
9 
9 

.1908 

.1958 

.1958 

. 1958 

. 1958 

. 1958 

. 1958 
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İ : 59 20.4.1960 C : l 

ırmanm ismi 

Harmak Sanayii A. Ş. 
İstanbul Sular İdaresi 
Tevfik Güzdemir 
Kaya Döküm Ltd. Şti. 
Sabri Küpe 
Yusuf Sevindik 
Hikmet Anadol 
Sümerbank Def. Fabrikası 
Kervan Koli. Şirketi 
Kemal Çağatay 
Toprak Mah. Ofisi 
Ali Köşmen 
Hikmet Anadol 
İsmail Erel 
Hikmet Anadol 
İsmail Erel 
Ünal Ergün 
Mehmet Tuğlu 
Ünal Er gün 
Samet Ezer 
Sabahattin Yurtaşan 
Sular İdaresi 
Haindim Güngeş 
Ziraat Aletleri Mak. Fb. 
Opel Mermer Sanayii 
E. G. O. İşletmesi 
Minneapolis Moline 
Ziraat Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
Ankara Sular İdaresi 
E. G. O. İşletmesi 
Ünal Brgün • 
Atatürk Sanatoryum u 
Araş Ticaret 
Sabahattin Yitrtasan 
Sezai Gönen 
Fuat Pişiren 
Fuat Pişiren 
Mehmet Ünal 

Satış 
fiyatı 
T. L. 

7,00 
6,50 
7,00 
7,00 
7,00 
7,00 
7,00 
6,00 
7,00 
7,00 
7,00 
7,00 
7,00 
7,00 
7,00 
7,00 
7,00 
7,00 
7,00 
7,00 
6,50 
7,00 
7,00 
5,50 
5,50 
6,50 
6,50 
5,50 
5,50 
5,00 
6,50 
6,50 
7,00 
7,50 
6,50 
6,50 
7,00 
7,00 
7,00 
5,50 

Satılan 
miktar 

Kg. 

50 
1 665 

50 
20 
98 

1 000 
500 

1 395 
30 

2 000 
300 
500 
500 
500 
500 
500 

1 
1. 
1 
o 

30 
1 000 

72 
1 950 

5 
18 
11 
30 
20 
2 

250 
318 

1 
20 
2 

19 
1 
1 
2 

14 

Satış 
tarihi 

23 . 9 .195S 
10 .10.1958 
10.10.1958 
13. 11 .1958 
26 . 1 1 . 1958 
29 . 11 . 1958 

3 . 12.1958 
8.12.1958 

.10. 12 195;*, 
10 ,12 . 1958 
16. 12. 1958 
18. 12. 1958 
19.12.1958 
19. 12. 1958 
19.12.1958 
25 . 12 . 1958 
4 .12.1959 
4 . 12 . 1959 
6 . 2 . 1959 

26 . 2 . 1959 
18 . 3 . 1959 
23 . 3 .1959 
28 . 3 . 1959 
25. 4 .1959 
29. 4 .1959 

5 . 5 .1959 
18. 5 .1959 
24 . 5 . 1959 
27 . 5 . 1959 
27. 5 .1959 
15. 6 .1959 
24. 6 .1959 
13. 7 .1959 
13 . 8 . 1959 
13. S .1959 
2 1 . 8 .1959 
• 4 . 9 . 1 9 5 9 
2 1 . 10 .1959 
21 .11.1959 
12.11.1959 

~ 236 -



î : 59 20.4.1960 C : 1 
Derince Satışları 

Firmanın ismi 

Bakır : 
Murat Pander 
Murat Pander 
Sait Atmacaoğlu 
Aslan Çimento 
Tayfur İlgar 

Pirim; (Sarı) : 
Besin Uz Koli. Şti. 
Mesut Poııdu Koli. Şti. 
Hurdacılık Koli. Şirketi 
T. Şeker Fabrikaları 
Ömer Mirza 
Ömer Sayar 
istanbul Sular İdaresi 
Sümerbank Malatya P. Sa. 

Alüminyum: 
Temel Taşkaya 
Petrol Of. İzmit Böl. Md. 
Petrol Of. îzmit Böl. Md. 
Mannesmanıı - Sümerbank B. F. 

Satış 
fiyatı 
T. 1,. 

5,25 
5,90 
5,50 
3,50 

1.2,50 

.1.3,00 
5,00 
4,20 
4,25 
4,25 
4,50 
4,50 
4,50 

7,00 
7,00 
7,00 
7,00 

Satılan 
miktar 

Kg. 

570 
552 

1 000 
9 
1 

109 
179 

2 102 
559 

5 000 
5 000 
2 000 
5 000 

500 
100 

' 100 
300 

Satış 
tarihi 

1 . 2 . 1958 
1 . 2 . 1958 

15. 5 .1958 
8 . 8 . .195S 

24. 10, 1958 

27 . 1 . 1958 
1 . 2 . 1958 
6 . 3 . 1958 
1 . 8 .1958 

1 4 . 2 . 1959 
15. 4 . 1959 
24 . 6 . 195.9 

2 . 10. 1959 

29 . 1 . 1959 
3 . 3 . 1959 

10. 9 . 1959 
10. 9 . 1959 

İstanbul Satışları 

Bakır 
İbrahim Sayer 
Bahattin Duran 
İskender Aydın 
İbrahim Sayer 
Ali Aydın 
Ahmet Kavak 
İbrahim Sayer 
Magaros Zurnacı 
Demiröz Tic. Ltd. Şti. 
Mehmet Tanrı ver 
Mehmet Tanrıver 
Hasan Uğurlu 
Şakir Polat 
Demiröz Tic. Ltd. Şti. 
İbrahim Sayer 
İbrahim Sayer 
Semih Tolgalı 
İbrahim Sayer 

4,00 
4,34 
5,25 
5,25 
5,60 
4,50 
5,00 
5,25 
5,40 
5,40 
5,40 
5,40 
6,00 
8,30 
6,55 
6,55 
6,00 
6,55 

57 
36 
90 

138 
50 

555 
145 
45 

3 000 
1 000 
2 150 
5 000 
2 000 

502 
500 

1 000 
44 

2 000 

24. 
30. 
27. 
30. 
4 . 

17. 
26. 
7 . 

10. 
8 . 

22 
3 1 . 
29. 
1 1 . 
28. 
17. 
3 1 . 

4 . 

1 . 
9 . 
1 
1 
>) 
4 
4 
5 
12 
12 
12 
12 
1 
>> 
2 
3 
3 
4 

. 1957 

. 1957 
1958 

. 1958 

. 1958 

. 1.958 

.1958 

. 1958 

. 1958 

. .1958 

. 1958 

. 1958 

. 195:) 

.1959 

. 1959 

. 1959 

. 1959 

. 1959 
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Pl'İlK; 

î : 59 

Firmanın ismi 

İbrahim Sayer 
Hilmi Sonay 
Ömer Ulu 
İhsan Nanıoğlu 
İhsan Nanıoğlu 
A. Demirci 
Avadis Kudoğlu 
Ömer Söyler 
Kâzını Sezer 
Naci Duman 
K. Tahambüyük 
(San) .-
İbrahim Sayer 
İbrahim Sayer 
İbrahim Sayer 
İbrahim Sayer 
İbrahim Sayer 
İbrahim Sayer 
İskender Aydın 
İbrahim Sayer 
Masan Şişman 
Ömer Ulu 
Hayati Gelişan 
Yılmaz Çakır ve Ort. 
İbrahim Sayer 
Ömer Ulu 
Naci Yurt ayar 
Naci Yurtayar 
Naci Yurtayar 
Serkis Karakale 
Sadık Nurgenç 
Ro'/.ûk Elmaslar 
Kâzım Gülcan 
Mustafa Gülcan 
İbrahim Sayer 
Bahattin Duran 
Kadir Hasan 
Mehmet Suret 
İbrahim Sayer 
İskender Aydın 
İbrahim Sayer 
Ali Aydın 
İskender Aydın 
İbrahim Sayer 

20.4,1960 C 
Satış 
fiyatı 
T. L. 

6,55 
8,50 
6,55 
6,55 
6,55 
6,55 
6,55 
6,55 
6,55 
6,50 
6,55 

2,10 
2,10 
2,10 
2,10 
2,30 
3,05 
2,25 
3,65 

*3,05 
3,05 
3,05 
3,05 
3,05 
3,50 
3,05 
3,50 
3,05 
3,05 
3,50 
3,50 
3,30 
3,30 
3,05 
2,38 
3,05 
3,10 
3,10 
3,75 
3,50 
4,30 
3,10 
3,10 

: 1 
Satılan 
miktar 

K> 

500 
40 

1 873 
1 190 

500 
95 

1 000 
150 
300 

2 
1 632 

115 
100 
121 
50 

200 
737 

1 795 
83 

250 
1 000 

550 
350 

1 000 
1 000 

200 
1.03 
200 
150 
100 
200 
100 
200 
100 
22 

260 
300 
750 
350 
130 
112 
146 
100 

Satış 
tarihi 

6 . 5 . 1959 
13 . 5 .195;) 
15 . 5 . 195!) 
30. 6 . 1959 
27 . 7 . 1959 
27 . 7 . 1959 
15 . 8 . 1959 
16 . 10 . 1959 
27 . 10 1959 
30 . 11 . 1959 
30. 11 . 1959 

23 . 1 . 1957 
24. 1 .1957 
3 1 . 1 .1957 
20 . 2 .1957 
14 . 3 . 1957 
27. 3 .1957 

9 . 4 . 1957 
10 . 4 . 1957 
22. 5 .1957 
24. 5 .1957 
27 . 5 . 1957 
31.. 5 . 1957 
3 1 . 5 .1957 

4 . 7 . 1 9 5 1 
22. 7 . 1957 
22 . 7 1957 
24. 7 . 1957 
26 . 7 . 1957 
26 . 7 . 1957 
26 . 7 . 1957 
8 . 8 .1957 

12. 8 . 1957 
26 . 8 . 1957 
30. 9 . 1957 

2 . 10 . 1957 
19. 10.1957 
24. 1 . 1958 
27 . 1 . 1958 
31 . 1 .1958 

4 : 2 . 1958 
17 . 2 . 1958 
19 . 2 .1958 

238 



î : 59 20,4,1960 C r l 
Satış Satılan 

Firmanın ismi 

İbrahim Sayer 
. Magaros Zurnacı 

Magaros Zurnacı 
İbrahim Sayer 
Mehmet Tanrıver 
İbrahim Sayer 
İbrahim Sayer 
İbrahim Sayer 
İbrahim Sayer 
İbrahim Sayer 
İbrahim Sayer 

JPrinç (Sarı) 
İbrahim Sayer 
İbrahim Sayer 
İbrahim Sayer 
Adem Düzgün 
Saffet Oruç 
Avadis Kudoğlıı 
Ali özkaya 
Ali Çekiç 
Sait Atmaca 
Etem Güden 
Kâzım Sezer 
Kâzım Sezer 
Kâzım Sezer 
Kâzım Sezer 
^örner Söyler 
Mustafa Gürsu 
Kâzım Sezer 
Avram Kohen 
Ali özyak 
Kenan Baykal 
Kâzım Sezer 
Sait Atmaca 
Kâzım Sezer 
Ali Uyanık 
Kâzım Sezer 
Kâzım Sezer 
Recep Kaşıkırık 

Alüminyum : 
İbrahim Sayer 
İbrahim Sayer 
iskender Aydın 
«Sümerbank Selüloz 

fiyatı 
T. L. 

3,50 
4,10 
3,00 
4,30 
4,30 
4,30 
4,30 
4,30 
5,50 
5,10 
5,10 

5,10 
5,10 
5,10 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 

4,25 
5,00 
2,51 
6,00 

miktar 
Kg. 

400 
190 
55 

1 350 
1 000 
3 000 
2 000 
1 000 
1 044 
2 000 
1 000 

1 000 
1 000 

75 
1 000 
1 000 

500 
369 

1 000 
2 000 

50 
125 
175 
100 
200 
100 
915 
20 

1 000 
169 

1 000 
200 

2 000 
280 
500 
750 
250 

1 000 

22 
75 

360 
623 

Satış 
tarihi 

26 . 4 .1958 
7 . 5 . 1 9 5 8 

26 . 5 .1958 
10.12.1958 
22.12.1958 
24.12.1958 
2 1 . 1 .1959 
24. 1 .1959 
28 . 2 .1959 
28 . 2 .1959 
20. 3 .1959 

4 . 4 . 1 9 5 9 
6 . 5 . 1 9 5 9 

16 . 6 .1959 
1 1 . 8 .1959 
13 . 8 .1959 
19 . 8 .1959 
24 . 8 .1959 
28 . 8 .1959 

9 . 9 . 1 9 5 9 
13 . 9 .1959 
26'. 9 .1959 
28 . 9 .1959 
30 . 9 .1959 

9 .10.1959 
16 .10.1959 
17 .10.1959 
17 .10.1959 
21.10.1959 
23 .10.1959 
24.10.1959 

6 .11.1959 
12 .11.1959 
16 .11.1959 
26 .11.1959 
30 .11.1959 

9 .12.1959 
18.12.1959 

15 . 2 .1957 
14. 3 .1957 
19 . 3 .1957 
23 . 7 .1957 
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t : 

Firmanın ı 

Hidayet îşcan 

69 

sırı i 

Sümerbank Bakırköy 
İbrahim Sayer 
İbrahim Sayer 
İskender Aydın 
İbrahim Sayer 
Ali Aydın 
İbrahim Sayer 
İbrahim Sayer 
Yenidoğu Tie. Ltd . Şti. 

aO.4.1960 0 
Satış 
fiyatı 
T. L. 

6,00 
8,00 
4,25 
4,20 
7,00 
7,00 
7,00 
7,00 
7,00 
7,00 

: 1 
Satılan 
ırıilktar 

Kg. 

50 
400 
100 
13 

163 
44 

124 
115 
20 

200 

Satış 
tarihi 

3 1 . 9 .1957 
14 .10 .1957 
23 .11.1957 

8 .12 .1957 
27 . 1 .1958 
30 . 1 .1958 
4 . 2 . 1 9 5 8 

26 . 4 .1958 
8 . 5 . 1 9 5 8 
7 . 5 . 1 9 5 9 

NOT 

Mevzu hususiyeti itibariyle; malzemenin safiyet derecesi, bulunuş şekli, kullanma yerine, göre şe
kil vermeye müsaidolup olmadığı, sökümü gayrikabil diğer hurda ile olan iltisakı ve piyasa kon
jonktürü fiyat üzerinde müessir olmaktadır. 

4. — Ankara Mebusu Recep Dengin'in, Ma
den Hurdacılığı T. A. Şirketinin 30 Mart 1956 
tarihinden 31 Mart 1959 tarihine kadar Millî 
Emlâk Umum Müdürlüğünden ve diğer müesse
selerden kaç tane yolcu vapuru, şilep veya harb 
gemisi satınaldığına ve bunlar için ne kadar pa
ra ödediğine dair sualine Sanayi Vekili Sebati 
Ataman'm tahrirî cevabı (7/958) 

19 . I I . 1960 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Sanayi Vekili tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâle
tinizi saygı ile rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Recep Bengin 

Soru : 
Maden Hurdacılğı T. A. Şirketi, Millî Em

lâk Umum Müdürlüğünden ve diğer Devletin 
iştiraki bulunan müesseselerden 30 Mart 1956 
tarihinden itibaren 31 Aralık 1959 tarihine 
kadar olan müddet içinde kaç aded , yolcu va
puru, şilep veya harb gemisi satmalmıştır? Sa

tmalına tarihleri nedir ve beherine ne miktar 
para ödenmiştir? Gemilerin Detveyt {on ağır
lığı ne kadardır? isimleri nelerdir? 

T. C. 
Sanayi Vekâleti 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
1/184 

1İIV1960 

Özü : Bir yazılı soru cevabı hak
kında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

23 . I I . 1960 T., 7-958/4555/19381 dayılı ya
zınıza : 

Maden Hurdacılığı Türk Anonim Şirketinin 
30 . I I I 1956 - 3 1 . I I I . 1959 tarihleri i arasında 
mubayaa etmiş olduğu yolcu vapuru, şilep ve 
harb gemileri hakkında Ankara Mebu$u R%ep 
Dengin tarafından verilen yazılı sual takririnin 
cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Sanayi Vekili 

S. Ataman 
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Maden Hurdacılığı T. A. Şirketinin 30 . I I I . .1956 - 31 . I I I . 1959 tarihleri arasında mubayaa 

etmiş, olduğu yolcu vapuru, şilep ve haıib gemileri hakkmda Ankara Melbusu. Recep Dengin ta
rafından verilen yazılı sual takriri cevaibı : 

Sual : 
Maden Hurdacılığı T. A. Şirketi, Millî Emlâk Umum Müdürlüğünden ve diğer Devletin işti

raki bulunan ınıüesseselerden 30 Mart 3956 tarihinden itibaren 31 Aralık 1959 tarihine kadar 
olan müddet içinde kaç aded yolcu vapuru, şilep veya harb gemisi satın almıştır? Satmalma ta
rihleri nedir ve (beherine ne miktar para ödenmiştir? Gemilerin Detveyt ton ağırlığı ne kadar
dır? isimleri nelerdir? 

Cevap : 
Maden Hurdacılığı T. A. Şirketince 30. I I I . 1956 tarihinden 3 1 . X I I . 1959 tarihine kadar 

Maliye Vekâletinden, Etilbanktan ve Denizcilik Bankasından 'gemi alınmıştır. Bütün bu gemile
rin mubayaa tarih ve 'bedelleriyle ağırlıkları aşcgıda gösterilmiştir : 

Maliye Vekâletinden alınan gemiler : 

1 ekne ağırlığı 
takribi Satınalmdığı Mubayaa bedeli 

i s m i (1) T o n / K g . tarih Lira K. 

Mecidiye 
Kemal Reis 
Kanarya 
Bafra 
Bandırma 

(Gemi) 
» 
» 
» 
» 

» (Çamur dubası) 
Şimşek 
Zorlu 
Bora 
Kasırga 
Yıldırım 
Doğan 
Martı 

— 
Tayfun 

(Hücumbot) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

— (Torpido takip motoru) 

2 108,000 
160,002 

1 426,000 
120,300 
84,000 
65,150 
16,863 
25,000 
35,532 
15,963 
16,933 
24,380 
24,380 
17,394 
15,001 
5,000 

2 .1 .1957 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

439 690 
31 236 

459 000 
4 860 
3 360 

11 130 
17 544 

1 000 
16 140 
16 660 
17 564 
7.040 
7 040 

18 898 
14 973 

200 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
Oft 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

(1) Maliye Vekâletinden alnmış olan kıymet takdiri raporuna göre. 
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Etibanktan alman gemiler 

t s m i 
Satmalmdığı Muibayaa bedeli 

Mersin 
A ntalya 
An a fart a 
Çoru'nı 
Çanakkale 
Seyyar 
Konya 
İzmir 
lime 

(Gemi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Etibanka gemilerin muhafaza, sigorta v. s. için ödenen 

Denizcilik Baııka'smdan alınan gemiler : 

i s m i (3) 

2) Gros ton 

1 186 
1 024 
1 354 
4 763 
1 308 
719 

1 744 
4 875 
1 737 

mı ödenen 

tarih 

15 . 3 .1958 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Lira 

167 365 
136 237 
233 782 
532 695 
126 530 
92 675 

227 120 
227 050 
149 842 
226 692 

K. 

76 
86 
41 
84 
99 
51 
06 
78 
72 
07 

IVkne ağırlığı Satmalmdığı 
Ton tarih 

Bağdad (Gemi) 
Maltepe » 

—• ' (Salon) 
Ertuğral (Ya't) 
II nci İnönü (Denizaltı) 
Dumlupınar » 

172 
267 
150 
475 
215 
313 

2.6.1959 
» 
» 

17.8.1959 
» 
» 

22 000 
34 000 
19 000 
61 700 
28 803 
41 700 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

(2) İstanbul Liman Başkanlığında mevcut sicil defterlerine göre. 
(3) Denizcilik Bankasının ekspertizine göre. 

Maliyeden alınan gemilerden Bafra, Bandırma ile hücumbotlar ahşap teknelerdir. 

7. ARIZALAR VE TELGRAFLAR 

1. — Yıllık ücretli izin Kanununun kabulü 
münasebetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine 
teşekkür telgrafları 

1. — Ankara Basın Teknisiyenleri Sendi
kası adına Başkan Rıza Başarslan 

2. — Gazianteb Mensucat İşçileri Sendikası 
Başkanı Haydar Maruf 

3. — Değirmisaz Maden İşçileri Sendikası 
Kongre Başkanı Halit Atalay 

i. — Kırıkkale Makina ve Kimya İşçileri 
Sendikası Başkanı Kaya Özdemiroğlu 

5. —• Sivas İşçi Sendikası İdare Hey eti'-Baş
kam Kemal Koruç. 

f>€%« 

T. B. M. M. Matbaası 


