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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Afyon Milletvekili Veli Başaran'a mazere
tine binaen 15 gün izin verilmesine dair Baş
kanlık tezkeresi okundu ve izin kabul edildi. 

Kayseri Milletvekili Nuh Mehmet Sağlam'-
ın, ikinci Demir ve Çelik Sanayii Anonim Or
taklığı hakkındaki soru önergesi, talebi üzeri
ne geriverildi. 

Sakarya Milletvekili Muslihittin Gürer'in, 
Adapazarı îmam - Hatip Okulu Yapma ve Ya
şatma Derneği tarafından yaptırılan okul bi
nasının îmam - Hatip Okuluna tahsis edilme
mesi sebebine dair sorusu, ikinci defadır soru 
sahibi bulunmadığından düştü. 

Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu'nun, 
Amasya PTT Ihmasının yapılmayışı sebebine ve 
1962 yılı bütçesinden yapılmas'mm mümkün 
olup olmadığına dair sorusuna Ulaştırma Ba
kanı Cahit Akyar cevap verdi. 

îzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, PTT 
İdaresi ile telefon aboneleri arasındaki mukave
lenin bâzı maddelerinin PTT İdaresince tek ta
raflı olarak değiştirilmek istenmesine ve 

' Afyon Karahisar Milletvekili Veli Başaran'-
m, Afyon "un Feleli köyü halkından pek çoğu
nun döğüldüğü hakkındaki söylentilere dair 
Bakanlığa intikal etmiş bir hâdisenin bulunup 
bulunmadığına, varsa müsöbbipleri hakkında 
ne muamele yapıldığına dair sorusuna İçişleri 
Bakanı Ahmet Topaloğlu cevap verdiler. 

Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, Basın 
meslekinde çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki 
münasebetlerin tanzimi hakkındaki 5953 sayılı 
Kanunun bâzı jnaddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair olan 

212 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği' günden 
bugüne kadar tatbik edilmiyen maddeleri hak
kında ne yapıldığına ve işler hale getirilmesi 
için neler düşünüldüğüne dair sorusunun görü
şülmesi, Çalışma Bakanı bulunmadığından ge
lecek Birleşime bırakıldı. 

Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu'nun, 
topraklarımızın muhtacolduğu kimyevi gübre
lerin istihsal, ithal ve ihtiyaç miktarlarına, fi
yatlarının ucuzlatılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair sorusuna Sanayi Bakanı Fethi 
Oelikbaş; 

Amasya Milletvekili Kemal Karan'm, mem
leket ziraatinde büyük ehemmiyeti olan süper-
fosfat gübresinin çiftçiye ucuz ve bol verilmesi 
için ne gibi hazırlık yapıldığına dair sorusuna 
Tânm Bakanı Cavit Oral; 

Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu'nun, 
Amasya Adliye binası inşasına başlanmaması 
sebebine ve 1962 yılı bütçesinden yapılmasının 
mümkün olup olmadığına dair sorusuna, Ada
let Bakanı Sahir Kurutluoğlu cevap verdiler. 

Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu'nun, 
çiftçiye pancar çapa ve söküm avansları ile 
pancar bedellerinin birkaç seneden foeri geç 
ödenmesi sebebine ve 1961 kampanyasında pan
car bedellerinin zamanında ödenip ödenemiye-
ceğine dair Borusunu, soru sahibi geri aldı. 

Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu'nun, 
Amasya'nın Zara bucağının küçük sulama tesi
sinin yapılıp yapılmıyacağına ve 1962 yılı büt
çesinden yapılmasının mümkün olup olmıyaca-
ğma dair sorusuna Bayındırlık Bakanı Emin 
Paksüt; 

Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'm, Men
deres nehri vadisinin (elektrifikasyonu işine da
ir sorusuna Sanayii Bakanı Fethi Çelişbaş ce
vap verdiler. 

Amasya Mifffletvıeikiili Nevzat Şenler'in, Baş
bakan ve Bakan makam arabaılamnıın kaldvrıl-
ması hakkındaki kararın askerî ve mülki ma
kamlara ait arabalara da teşmil edilip edilmi-
yieoeğine dair sorusunun görüşülmesi; Başba
kan veya adına konuşacak Bakan hazır bu-
lunmadığıından gelecek Birleşime bırakıldı. 

20 . 12 . 1961 Çarşamba günü naat 15 te 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve oımı takiben-

Kayseri Milletvekili Mehmet Göker'in, PTT 
İdaresince sabit tesisler kira "bedeli adı altında 
her ay 12 lira üzerinden on binlerce aboneden 
tahsil edilmekte olan ve haksız olarak tahsil 
edildiği kesinleşmiş mahkeme hükmiyle sübut 
bulan meblâğın mukaveleye dercedilmek isten
mesi sebebine dair sorularına Ulaştırma Bakanı 
Cahit Akyar cevap verdi. 

Sivas Milletvekili Rahmi Günay'm, Sivas'ın 
elektrik ihtiyacının giderilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair sorusuna Ulaştırma Bakanı 
Cahit Akyar ve Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş; 
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de Milliet Meclisi olarak toplanılmak üzere Bir
leşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Van 
Raf et Aksoy Muslih Göırentaş 

Kâtip 
Çankırı 

Nurettin Ok 

Sorular 

SÖ25İÜ sorular 
1. — Çanakkale Milletvekili Burhan • Arat'im, • 

yurdumuzun birçok yerlerinde ye bu arada Ça
nakkale'de sayıları pek çok artan ve zeytin 
dâM her türlü mahsule zarar veren yabani do
muzlarla esaslı mücadele için me gibd tedbirler 
alındığına ve ihraç maddesi olarak yabani do-
muzlarm etdnlden, derisinden ve kılından isti
fade hususunda ne düşünüldüğüme dair sözlü 
soru önergesi Tarım ve Ticaret Bakanlıklarına 
gönderilmiştir. (6/103) 

2. — Çaniakkale Milletvekili Retfet Ser
gin'in, Biga ilçesi PTT binlası ve lojmanı in
şaatının yeniden xue zaman ihaleye çıkarılaca
ğına ve inşasına başlanacağına dair sözlü soru 
önergesi Uliaştırma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/104) 

3. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak-
ça'nın, affa dair olan kanunun nle zaman Tür
kiye Büyük Millet Meclisine getirileceğine ve 

bu mevzuda Hükümetçe bir çalışma yapılıp 
yapılmadığına dair sözlü soru önergesi Baş
bakanlığa gönderilmiştir. (6/105) 

4. —Çanakkale Milletvekili Refeıt Sezgim ^ ı , 
ihtiyaca kâfi gedmiyen Biga Hükümet dairesi 
için yeni bir bina yapımının düşünültüp düşü
nülmediğinle dair sözlü sora önergesi1 Maliye 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/106) 

5. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu 'nun, pancarlarını tamamen testtim eden çift-
çiLeıne pancar bedellerinin hemen verilmesi hu-
sununda ne düşünüldüğüne dair sözlü soru öner
gesi Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir, (6/107) 

6. — Es'Mşehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
nu'nun, Eskişehir'de inşaası tamamlanmış bulu
nan Basma Fabrikası makinalannm nle zaman 
geleceğinle ve fabrikanın hangi tarihte işletile
ceğine dair sözilü soru önergesi Sanayi Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/108) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 

Emin Açar ve 53 arkadaşının, 5 Ocak 1961 ta
rih ve 221 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı

rılması hakkında kanun töklifi (2/40) 
(Anayasa, İçişleri, Bayındırlık, Adalet, İmar 

ve İskân, Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 



BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 18,27 

BAŞKAN — Fuad Sirmen 
KÂTİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Musllih Oörentaş (Van) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin Yirmidördün-
cü BMeşimini açıypırum. JSvvelki güîı ahman 
fcarair muedbamoe şim4İ Millet MfcclM müzake
reyle bağlıyacaktır. 

Yalnız, ekseriyeftimiz var mı, bdlmiyoırum, 

(«Ekseriyet yok» sesleri) 
Vakit de gecikmiştir. Millet Meclisi Birleşi

mini, 22 Aralık 1961 Cuma günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzeire, kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,30 
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