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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Dışişleri i »akan Fer idun Cemal Erkin 'in, 
Irak konusunda JMil'k'1 Meclisinde vâki beyana-
1 ıııııı Cumllıuriyel Senatosunda t ekra r ına , beya-
nalın radyoda, ve ga/-etelerde aynen yayınlan
ması ısebebiyle, lüzum olmadığı kabul edildi. 

Tabiî Üyelerden Sıtlk» l'h>y; I rak ' ın 14 T'enı-
nıtı/, Millî Bayramına, ka t ı lan T ü r k Heyeti Bas-
kaııı .sı fa t iyi o I rak ' t a gördükler i dostane mua
meleleri. i /ah etti . 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Burha-
netfiıı Flııe, memleketin içinde bulunduğu du
rum hakkında izahatta bulundu. 

İ(;işleri Hakanı Sahi r Kuru t luoğ lu ; Burhanet-
1 iıı lilue'a, Bakanlığı ile ilgili hususlarda cevap 
verdi. 

Müttefik ve kardeş İ ran ' ın mâruz kaldığı yv\-
sarsıntısı felâketi dolayısiyle Cumhuriyet Sena-
lo'suııuıı üzüntü ve taziyelerinin Iran Hüküme
tine bildirilmesine da i r önerge katbul olundu. 

İrak askerî ufaklar ının hududumuzu aşara,1; 
şehit vttiıklvri iki erin ailelerine, Cumhuriyet Se-
iiaHosiVnu.ii teessür ve taziyelerinin bildirilmesi 
hakkımdaki önerge kabul edildi. 

\'azit'e ile yurt dışına gitmiş olan Dışişleri 
Hakanı Fer idun Cemal E r k i n ' e Devlet I Hık anı 
ve Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu 'nun 
vekillik edeceğine ve 

Ve fal etmiş olan Enver Akoğlu' t ıdatı boşa
lan Cumhuriyet Senatosu üyeliğine. Cumhurbaş
kanlığı kontenjanından Sadi Koçaş 'm •seçildiği
ne da i r Cumhurbaşkanl ığı tezkeresi okundu ve 
bilgi edinildi. 

Kocaeli Üyesi Kifat Özdeş'c izin verilmesi ve 
Hastalığı dolayısiyle iki ; v d n n fazla'izin abın 

Kocaeli Üyesi ili fal Özdeş'in tahsisat ının verile 
bilmesi hakkındaki Başkanlık tezkereleri okun 
dıı ve kabul edildi. 

Afyon Karahisar Üyesi Kaslını Haneıoğlu-
ıııııı, Afyon sakızının saıtısıııdaıı ne mik ta r döviz. 
ehle edilmekte o lduğuna ve . < -

\"akıt'Uıta, da i r Devlet Bakan ından sözlü •so
ruları, soru sahihi ikinci defa, bulun.nradigind.au 
düştü. 

Kastamonu Üyesi X us re t. T u u a ' n m 7o ve 
Kayseri Üysi Hüsnü Dikecligii ' in 71) sayılı 

soruları ilgili Bakanın bu birleşimde hazır bu
huru Lanı al arı sebebiyle gelecek soru gününe bi
nlik ildi. 

Kas tamonu üyesi X us ret Tu ı ıa 'mn, ornıaı: 
bölgesinde yaşıyan halkın gegim ve çalışına' im
kânlar ını sağlamak hususunda ne gibi tedbir ler 
alındığına, dair sözlü sorusuna Tariiirı Bakanı 
Mehmet İzmeu; 

İs tanbul Üyesi Ki fal Öztürkçine 'n in , (.) 
Aitay Egesei hakkında. Adliye Bakanl ığınca bir 
t ahk ika t açılıp açılmadığına, dair sözlü sorusuna 
Adalet Bakam Abdülhak Kemal Y ö r ü k ; 

M araş Üyesi Xediııı Evliya 'nııı, 27 Mayıs İn
kılâbını mütaak ip Hazineye yapılan bağışlara 
'dair sözlü sorusuna Maliye Bakanı Ferid Melen 
ve. 

Afyon Üyesi Mustafa yılmaz . tnceoğlu'nun, 
İmam - Hat ip okullarının orta kısmının neden 
lâğvedildiğine dair sözlü sorusuna Millî Eğitini 
Baıkanı Şevket Rasit l l a t iboğlu cevap verdiler-. 

Cündemde görüşülecek başka m a d d e kalma
dığından (i . 9 . 1ÎMİ2 Berşombc günü saat 15 t" 
toplanı lmak üzere birleşime son verildi. 

Başkan Kât ip 
Siunl ilaifri İ'rf/üı»ii( Zonguldak 

Tarık fh-mı-i Halfan 
Kâtip 

Tunceli 
Mehmet Ali thatir 

SORULAR 

Sözlü sora, 
Cuınlıııriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet Yıl

dız ' in, pa,rti kongre ve toplant ı lar ında vııkubu-

Jan beyan ve tahr ik lere dair, sözlü so-ru önerge 
si Adalet ve içişleri bakanl ıklar ına gönderilmiş
tir. (U/94V 

-»» n w » y » - « i i •»»• 

http://iiaHosiVnu.ii
http://bulun.nradigind.au
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BAŞKAN — Suad Hajrri Ürgüplü 
KÂÎÎtLSIt : Kudret Bayhan, (Niğde), Şevket Koksal (Ördü) 

BAŞKAN Birleşimi aeıvoruni. 

2; — YOKLAMA 

BAŞKAN' — VokLama yapılacaktır 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN 
acıyorum. 

Ongunluğumuz var, oturumu 

3. ÜfiMEÜLfcR VE SÖYLEVLER 

1. — Uik'cik İ'yçfd Talât Oran 'in millî mu
rakabenin ifıımnda karşılaştığı güçlükler hak
kin d a beyanatı. 

TALAT <>UAXS (Bilecik) — Gündem dışı 
söz rica ediyorum. ' 

BAŞKAN' — Ne hakkında? ] 

TALAT ORAN (Bilecik) — Millî muraka^ 
bentti ifası hakkında mâruz kaldığımız nahoş 
bir hâdiseyi arz edeceğini. 

BAŞKA* • Buyurun. 
TALÂT ORAN' (Bilecik) — Muhterem ar-

kaadslrtrım. söz aldığım için özür dilerim. 
Bir Senato azasının mâruz kaldığı çok üzücü 
bir hâdiseyi huzurunuza getireceğim. 

.14 . 8 .1902 Pazartesi günü Bilecik Valisi 
Ali Aksu'yu makamında milletvekilleri Orhan 
Tuğrul ve Sadi Binay ile birlikte vilâyet 
meselelerini görüşme-k üzere ziyaret etmiştik. 

Halkın dilekleri meyanında olup kendisine 
mütaaddit defalar duyurduğumuz halde yerine 
«>fe-tirmediği Pazaryeri kazası ile Bilecik mer
kezindeki vatandaşların bu çok sıcak günlerde 
kahvelerin önüne oturmalarına lütfen mâni ol
mamalarını rica ettik. Bu ricalarımızı yerine 
»etirmiyen Vali Beye bizzat bendeniz dedim 
ki; siz insan düşmanı mısınız ki, bu şekilde 
hareket ediyorsunuz, vatandaşlara bu şekilde 
hareket etmenize hiçbir hakkınız yoktur. 
Bunun üzerine : Bana hakaret ediyorsunuz. 
şimdi sizi kolunuzdan tutup pencereden atarım. 
dedi. Bununla, da vetinmiverek masanın üze

rinde bulunan bardağı eline alarak üzerime 
atmak üzere iken Milletvekili Orhan Tuğrul, 
çok ileri gidiyorsunuz, diyerek kolundan tu
tup mâni oldu. Ben ise, s,\y. beni buradan 
atamazsınız, zira ben hvırnda millî iradeyi 
temsil ediyorum, demem üzerine ben seni değil 
lleisicumhuru bile dışarı atarını, bak şimdi 
görürsün seni nasıl dışarı attırırım diyerek 
zile bastı. Odacı içeri girdi. Bunun üzerine 
odacıya hitaben polisi çağır İni senatörü dı
şarı atsın dedi. Odacı bir harekette bulunma, 
ymca Vali; ne duruyorsun ben emir veriyorum, 
dedi. Yani odacı bu hususta validen daha id-
rakli hareket etti. (CîüJüşmeler.) Bunun üzerim; 
İki milletvekili daha vahim bir hâdiseye mey
dan vermemek için odacıyı dışarı çıkardılar. 
Ben ise sükûnetle 'hâdiseyi olduğu yerde bıra
karak Valinin kendisine memleket meselelerini 
görüşmeye devam etmemizi rica etlim. İki 
milletvekili ile bir saatten fazla bir zaman vi
lâyet meselelerini görüşüp makamından ayrıl
dık. 

Krtesi günü yukarda, arz ettiğim hususları 
muhtevi bir telgrafı Başbakana ve İçişleri Ba
kanına çektim. Aradan oniki gün geçmesine 
ve telefonla, İçişleri Vekiliyle görüşmeme rağ
men Vali hakkında hiçbir işlem yapılmayınca 
27 . 8 . 1062 tarihinde bu defa iki milletvekili 
ile birlikte keyfiyeti Başbakana bir defa daha 
telgrafla bildirmemize rağmen Vali hâlâ Bile
cik'te 1)ıı 1 ilnm a k t a d ı r. 
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C. Senatosu B : 80 6.9.1962 O : İ 
Muhterem arkadaş lar ım, eğer böyle bir 

mesele y<xksa, burada ifade edilsin. Büyün. , 
benini basıma ye I en sev, yarın öbüi' yün sizin j 

i 

başınıza, yelelidir. Vali millî murakabeyi hiçe | 
mi sayıyor: ' Bunu huzurunuza yctirnıiş bulu-] 
ı,uyurum. Hâdiseyi o yün basına. verebilirdim, . 
vermedim. Sükûl ve .sabırla bekledim. Tok 
rica ediyorum a rkadaş l a r ; bu vali' bir müs
temleke valisi midir ki, Reisicumhuru dahi ala
bilirimi d iyor? lîunıı ben kendini irin söylemi
yorum. Kendimi müdafaa edebilecek durum-
da'.vım. Kakal l)evlei Reisi yibi bir adamı an
cak bir müstemleke valisi dışarı atabilir . 

Lüyatları kanişiirdim, valinin mânasına bau-
l ım; velî, evliya manasına yeliyor. Bu ne bi-
çinı evl iyadır ki, böyle nıuaııı>eleler yapıyor. 
(( îülüşmeler) 

KALKAN' — Arkadaşımızın biraz evvel vap-
1ığı müracaat ı , her arkadaşımızın müracaat ın
da. olduğu yibi, tetkik edilecek, kara r Yük
sek Heyetinize vakt inde arz edilecektir . 

,2. — Kars ('ı/esi -furt/uf (löle'uiu,' İğdır'ın 
mâruz kaldığı ı/er sarsıntısı felâketine dair de
me ei. 

Tl . 'RdTT (JÖLK (Kars) — Süz istiyorum, 
efendim, yündeın dışı. 

BAŞKAN ---• Ne hakkında e f e n d i m ? 
TlTH.<Ji:T ( i t tLH (Kars) — İğdır 'da vukua 

yelen zelzele hakkında, efendini. 
BAŞKAN - . Buyurun . 
TlTK<Jl'T (İÖLH (Kars) Aziz arkadaşla

rını, Ayrı dayının eteğinde, Kars'ın İğdır ka
zası, ayır bir yer sarsıntısı felâketine uğramış
tır. Önceki yün başlıyan yer sarsıntısı, saba
ha kadar devanı etmiştir. Bu sarsıntıdan İğdır 
merkezi ve küvleri ayır tahribata uyramıs ln . 

l)iı felâkete uyramıyan hemen hemen hiçbir köy 
ve köylü mevcut değildir. Şimdiye kadar ma
lûmat alınabilen köylerde, ki hiç haber alına-
mıyan köyler de vardır, 1 Ölü, 22 yaralı bu
lunmaktadır . Hükümet ve Kızılay derhal hâ
dise mahalline maddi olarak yardım elini uzat
mıştır. Hükümet 20 bin, Kızılay f> bin lira gön
dermiş ve ayrıca kızılay hâdise mahalline . f>0() 
çadır yollamıştır. Hükümetin kendi araların
dan bir arkadaşı mahallinde tetkik yapmak tize 
re yollayacağına, şüphe yoktur. 

Değerli a rkadaş lar ım, bu nııntafka daim 
önceki yünlerde de bir ağır kuraklık felâketine 
mâruz kalmıştı. Yüksek Heyetiniz aynı şekil
de bu mıntakaya letkik heyeti yöndererek tet-
kikatta bulundu. Bu ağır felâket karşısında yine 
Senatomuzu bu hâdiseye de en ciddî şekilde 
eğileceğinden, ora halkını teselli edip yereldi 
yardımı yapacağından hiç şüphe etmiyorum. 

Düşmanla her an yöz yÖze yelen bu vatan
daşlarımızın bu felâket karşısında teselli ede
cek', sözleriniz, hareketleriniz ve yardımları
nız olacaktır. Ben bir teklifte bulunuyorum. 
Kğer tensip buyurursanız aramızdan seçtiği 
iniz üç kişilik bir heyet derhal mahalline yide-
rek yapılan yardımları tetkik etsin ve felâkete 
uğrıyan vatandaşları teselli etsin. 

Ayrıca Başkanlık Divanımızın, Yüksek He
yetiniz adına bir tezkere yazmasına karar veril
mesini rica ediyorum. Hürmetlerimle, efendini. 

BAŞKAN Arkadaşımızın İğdır 'daki yer 
sarsıntısı felâketi üzerindeki beyanatını dinle
diniz. Bu felâket üzerindeki hassasiyete bütün 
arkadaşların iştirak edeceği şüphesizdir. Teıı-
sibederseiıiz, önce verilmiş olan öırerycyi oku
yalım ondan sura yereyini yaparız. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. - - Yersansin/ısi felâketine mâruz kaleni 
İğdırlılara (/eemiş olsun temennisinle ölenlerin 
ailelerine taziyede re ya rai il ara da âcil şifalar 
dileğinde bulunulmasına dair Tur(/uf döle re üe 
arkadaşının ön er (/esi. 

( \ Senatosuı Yüce Başkanlığına 
Komşumuz İ ran 'da vukua yelen ve bir facia 

mahiyeti arz eden depremin serpintisi, evvelki 
yece yarısı İğdır ilçemizde 1 can kaybına ve 22 
varalı ile binlerce meskenin harabevc dönmesi

ne sebebol muştur. 
Yüce Heyetin İğdırlılara yeçmiş olsun lemeiı 

nileri ile can kaybına uğrayan aileye taziyeleri
ni ve yara l ı lara âcil şifalar di leklerinin ulaştı
rılmasına karar verilmesini sayyı ile arz ve tek
lif ederiz. 

Kil ı s 
Tııryııf (Jöle 

Kars 
Mehmet1 Hazer 

Kars 
Sırrı. At alay 

Krzurıını 
Nihat Pasın i i 

512 



C. Senatosu B : 80 6.9.1962 O : 1 
BAŞKAN — Takriri kaimi edenler... Kaimi 

ctmiyenler... Kabul edilmiştir. Takririn gereği 
Riyaset Divanınca yerine getirilecektir. 

i . — İğdır'da yersarsrntısından meydana in
len durumu tesbit ve lydırhlara Cumhuriyet Se
natosunun (/e<:»ıiş olsun dileklerim Ütmek üzere, 
<le.prem bole/esine üç kişilik bir heyet gönderilme
sine dair Turyut Göle, Nihat Pasinli re Suphi Ha-
lur'un önerffesi. 

C. Senatosu Vüee Başkanlığına 
İğdır'da can kay].) m a. ve yaralanmalara, bin

lerce meskenin harabolmasma sebebolan depre
min. meydana getirdiği durumu inan.aHinde tes
bit vo Yüce Senatonun İğdırlılara geçmiş olsun 
dileklerini iletmek üzere üç kişilik bir ne.vet.in 
mahalline gönderilmesine karar verilmesini say
gı ile arz ve talebederiz. 

Kars Erzurum 
Turgut fiöle Nihat Pasinli 

Sinop 
Suphi Batur 

BAŞKAN — Efendim, takriri oya sunuyo
rum. Kabul edenler... Ktmiyenler... Kaimi edil
miştir. 

ilgili heyeti seçmek için tensip buyurursanız 
Riyaset Divanı teklif sahipleri ile temas ede
rek İğdır'a gidecek heyeti seçsin. (Muvafık mu
vafık sesleri) 

3. —- İstanbul İyesi liifat Öıtürkçine'nin, ko
misyonlarda bekliyen tasan re teklifler hakkında 
beyanatı. 

RİFAT ÖZTÜIîKCİNE (İstanbul) — Efen
dim. gündem dışı söz istiyorum; kanun teklifle
ri günlerce komisyonlarda beklemektedir. İçtü
züğe göre bunun hakkında işlem yapılmasına 
dair konuşacağım. 

BAŞKAN - Duyurunuz efendim. 
RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul) — Sayın 

liaşkan. muhterem arkadaşlarım. 1>u konuşma 
için cesaret almamın sebebi; bundan bir evvelki 
birleşimde sayın generalimizin, memleketimiz
deki huzursuzluk, işsizlik ve sefalet hususunda 
buradaki konuşmalarıdır. Millet Meclisinin ko-' 
misyonlarında aylardan beri bekleyen kanun 
tekliflerimiz vardır. Dunlar bir sonuca bağlan-
mamaktadır. İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğin

ce bunların 1..*) ay zarfında Umumi Heyete gön
derilmesi lâzımdır. 

Bu -kanlılardan birkaç tanesini yüksek huzu
runuzda a rz etmek isterim; 

Bir tanesi Beden Eğilimi Spor Kanunu; bu 
kanun Türk gençliğini şuurlu bir hale getire
cektir. 

İkincisi Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu; 
Tçuş Hizmetleri Tazminat Kanunun gerekçesi 
de, hava pilotları ile diğer pilotlar arasında 
uçuş tazminat farklarını ayarlamaktır. Bu sa
yede pilotlar arasında devam edip gitmekte olan 
huzursuzluk giderilmiş olacaktır. 

Diğerleri de, en mühimleri, Su ürünleri Ka
nunu, Balıkçılık ve süngercilik Kanunudur. Bu 
kanunlar bir an evvel Meclis gündemine alınıp 
konuşulacak olursa Türkiye Balıkçılıkta ileri i-
yecek ve kısa zamanda dünya balıkçılığı ile re
kabet etmek suretiyle senede en tiz iki milyar 
liralık döviz sağlanacaktır. Buna mümasil ka
nunlar mevcuttur. Hepinizi saygıyla selâmlanın. 

BAŞKAN — Sayın, arkadaşlar, arkadaşımız 
Öztürkçine.'uin kanunların 'bir an evvel müza
kere ve intacı hakkındaki arzuları Senatomuz 
bakımından şu safhadadır. Bugüne kadar Sena
tomuza 'Millet Meclisinden intikal etmiş lâyiha
lar tamamiyle iııtaçedilmiştir. Yalnız iki tasarı 
Bütçe Encümeninde tetkikatta bulunmaktadır. 
Bunun dışında Senatomuz kendisine havale edi
len bütün tasarıları iutaçetmiş ve IKLZI tasarı
ları 'Millet Meclisine iade etmiş 'bulunmaktadır. 
Bunlar. Türkiye. Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 80 ve 82 nci maddeleri hakkında, 
diğeri ise subay ve assubaylara verilecek teçhi
zat, hakkındaki kanunlardır. 

Bütçe Komisyonumuz bu hafta içinde topla
nıp, bu kanunları görüştükten sonra elimizde 
tetkik edeceğimiz Imşka tasarı kalmamaktadır. 

Komisyonlarımızın, hakikaten sıkı mesaileri 
neticesinde işler zamanında intaeedilmektedir. 

T. B. -'M. M. deki tasarılara gelince: Son 
müşterek Divan toplantısında, İm husus uzun 
boylu müzakere edildi ve Millet Meclisi Baş
kanın Başkanlığında Cuma günü, bütün komis
yon başkanlarının iştiraki ile bir toplantı ya
pılmasına ve bu toplantıda 'halen komisyonla 
intikal etmiş bulunan 200 ü mütecaviz tasarının 
bir'an evvel görüşülmesi hususunun rica edilme
sine karar verilmiştir, 

Millet Meclisi komisyonlarında olan tasarı-
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lar hvısııstuıdn yetkili, ve görevli 'eletiliz. I»ixt> 
gelen tasanlar zamanında gereği gibi intaçedil-
inektedir. ,}>unu Heyeti l* m um iyeyi tenvir sa
dedinde arz etmiş '•bulunuyorum efendim. 

i. ••- Aydın Üyesi Fikret TurhanpiVin, yam
ma modüleri hakkında bazı gazetelerde ak em 
yazılara dair demeci 

EİKÎIET Tt'îttîANGİB (Aydın) — Gündem 
dışı söz istiyorum of cildim. 

BAŞKAN - H a n g i mevzuda? 
FÎKRET TimHANGlE (Aydın) — Tatil 

sonrası, yasama incelisierin in tekrar tatile gire
ceği ve faaliyetlerini ilgilendiren mevzular hak
kında... ' . ' " . ' 

BAŞKAN' — Buyurun. 
FÎKftET TUlîHANOÎE (Aydın) — Sayın 

Başkan; luuİıtet-enr Senato üyeleri, Senato Mec
lisinin çalışmalarının başladığı, şu günlerde, çık
ması lâzıingelen birtakım kanun teklifi mevcut 
iken.'.'bâzı gazetelerde yassıma meclislerinin tek
rar tatile gireceği, 'hakkında beyanatlar''çıkmak
tadır. ' 

Hatırlardadır ki. 7 Temmuz 19B2 tarihinde 
Türkiye" yasama meclisleri tatil kararı verme
den evvel btı hıisııst.sıH'üldi metin mütalâası so-
rulmuşru. Hükümet incelişlerin tatili esnasında. 
Türkiye Cumhuriyetini ilgilendiren ana kanun
ları hazırlryaeaktı. Btı arada Malî reform Ka
nunu, Toprak reformu Kanunu Devlet "Planla
ma' Dairesi Kanunu, Mahallî seçimler Kanunu, 
diğer sosyal kanunlarla birlikte Af Kanunu da 
vardı. Bunların ele alınması ve karara, bağlan
ması' için zaman bnlımîimadığmı, Bakanların 
sık sık milletvekilleri ve senatörler tarafından 
ziyaretleri hasebiyle Hükümetin çalışmalarının 
aksamakta, olduğunu ileri sürerek bir beyanda 
bulunmuşlardır. Bugün Sayın Seımto Başkanı
mızın ifade ettiği gibi Senatoya Meclisten ge
len bütün kanunlar çıkmıştır. Yalnız iki kanım 
mevcuttur ki, bunlar da esas meseleleri halle
decek kanunlar değildir. Şu halde bâzı gazete
lerde ve efkârı umum iyede muayyen bir kastı 
mahsus sıttında Yasama Meclislerine tevcih edi
len. çalışmama -veya vazifelerini yapmama iddi
ası hiçbir zaman varit değildir ve olamaz da. 
Yasama. Meclislerini hedef tutmaktsın ise, mat
buatın- demin de arz ettiğim şekilde daha ciddî 
tetkikat yapmak suretiyle bil '••Yasama Meclis
lerine kanun getirmekle mükellef olan . Hükü

meti hedef tıltmalan dalışı doğru olur. (Sağdan, 
bravo -sesleri) Bize tevcih edilen hususlar, an
cak. Hükümetin bizden talebettiği rahat çalış
ma imkânını kendilerine, vermekle alâkalıdır. 
Ve seçmenlerin yanına gidip, muahaze edilerek 
buraya, gelip henüz hiçbir kanun çıkara m a ma
nın, çalışma imkânından malınım bulunmam ı-
znı mesuliyeti T.B.M.M. ne değil. Hükümete 
aittir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım.. (Sağdan. 
bravo sesleri, alkışlar) 

.">'. Cumhuriyet Senatosu üyeleri Suâl Se
ren, Cavsi Vç.a{iök ve Cahit Akyar'a izin veril
mesi hakkında Cumhuriyet Senatosu îiaşkanhğı 
tezkeresi (3/115) 

BAŞKAN •-- Efendim, 'bâzı arkadaşlarımı
zın izin talepleri var, okuyoruz. 

Genel Kumla 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinleri Başkanlık Divanının 0.9.1962 tarihlî 
t o pl a nt ısı nd a k a ı*a rl aştı n I nıışt ir. 

Keyfiyet yüce tensippleriııe arz olunur. 
Suad Hayrı Ürgüplü 

Cııumhuriyet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu İsparta Üyesi Suat Se
ren. 1 ay, hastalığına binaen 1.9.1902 tarihinden 
itibaren. 

Cumhuriyet Senatosu Eskişehir üyesi Gavsi 
l'çagök, 20 gün, hastalığına binaen, 4.9.19-02 ta
rihinden itibaren. 

Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Cahit 
A'kyar. 1 siy, mazeretine binaen, 4.9.1902 tari
hinden itibaren. 

BAŞKAN --- Birer birer okutup oyl-ırınıza 
arz edeceğim. 

îsparta Üyesi Sual Seren'e hastalığına bi
naen, 1 ay, 1.9.1902 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN • - Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Eskişehir üyesi Gavsi lTçagök'e 20 gün, has. 
talığına binaen, 4.9.1902 talihinden itibaren. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Denizli üyesi Cahit Âkyar'a 1 ay, mazereti
ne binaen. 4.9.1902 tarihinden itibaren. 
, BAŞKAN Kabul edenler... Kabul etmi-

.veııler... Kabul edilmiştir. 
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5. _ SORULAR VE CEVAPLAR 

- SÖZLÜ SORULAR 

O : 1 

. • • • ' * . . . • A 

BAŞKAN — Şimdi sorulara geçiyoruz. 

/. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi 
Xusret Tuna'n in, köy mahalle muhtar ve ihtiyar 
heyeti, belediye, umumi merlis seçimlerinin ge
ciktirilmesi sebebine dair, İçişleri Bakan mdan 
sikin sorusu (6/7S) 

BAŞKAN — Sayın Tuna burada; İçişleri 
Bakanı, Bakanlar Kurulu toplantısında olduğu 
için m"azeretini 'bildirmiştir. Bu sebeple, soru ge
lecek Birleşime bırakılmıştır. 

2. -- Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 

Hüsnü DikeçliijiViu, vilâyetler ve (.evrelerinde 
hakkaniyet esaslarına dayanan bir idarenin ih
dası yolunda yapılan çalışmaların neler olduğu
na dair içişleri Bak anından sözlü sorusu (6/79) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil buruda; içiş
leri Bakanı, Bakanlar Kurulu toplantısında bu
lunduğu için özür beyan etmiştir. Soru gelecek 
Birleşime bırakılmıştır. 

Gündemde müzakere edilecek başka madde 
olmadığı için, 11 Eylül 1962 Salı günü saat 15,00 
te toplanılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 15,30 
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