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1. -~ SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

1958 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun lâyihasının maddelerinin müza
keresi bitirildi. Heyeti umumiyesi açık oya su
nuldu, toplanan reylerin tasnifi neticesinde nı-
salbolmadığı anlaşıldığından kanun lâyihası için 
ikinci defa reye müracaat olunacağı tebliğ 
olundu) 

Kars Mebusu Ali Yeniaras, bu kanım lâyi
hasının müzakeresi sırasında Riyasetin ihtarına 
rağmen müzakerenin selâmetini ihlâle devam 
ettiğinden kendisine Riyasetçe iki ihtar cezası 
verildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1958 yılı 
Mart - Mayıs ayları, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1957 yılı 

Aralık, 1958 Ocak ve Şubat ayları hesaplarına 
ait Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni maz
bataları okundu. 

Üniversitelere ve bunlara bağlı müesseselere 
yapılacak bağışların vergi, resmi ve harçlardan 
muafiyetine ve Gelir ve Kurumlar vergileri 
matrahından düşülmesine dair kanun lâyihası
nın heyeti umumiyesi üzerinde görüşüldü. 

23 . I . 1959 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Bursa Mebusu Kütahya Mebusu 
Agâh Erozan Kemal özer 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 
Hakkı Kurmel 

Sualler 

Şifahi sualler 
1. — Niğde Mebusu İsmail Güven'in, Niğde 

vilâyetinin eski ve yeni Gümüş köylerinin uğ
radığı sel felâketi münasebetiyle verilmesi ka
rarlaştırılan krediye dair şifahi sual takriri 
Başvekâlete gönderilmiştir. (6/366) 

2. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'm, 
Nusaybin'in Sideri köyü muhtarının vazifesine 
başlatılmaması sebebine dair şifahi sual takriri 
Dahiliye Vekâletine gönderilmiştir. (6/367) 

"3. — Niğde Mebusu İsmail Güven'in, Niğde'
nin Edikli köyü ilkokul binasının tevsii için ya-
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pılan inşaatın durdurulması sebebine dair şifahi 
"sual takriri Maarif Vekâletine gönderilmiştir. 

(6/368) 
4. — Niğde Mebusu İsmail Güven'in, Ulu

kışla kazası Darboğaz köyü muhtarının işten el 
çektirilmesi sebebine dair şifahi sual takriri 
Dahiliye Vekâletine gönderilmiştir. (6/369) 

5. — Ordu Mebusu Ferda Güley'in, 1957 se
nesinde yapılan milletvekili seçiminde seçim 
kurullarında çalışanlardan bir kısmına ödenmi-
yen yevmiyelerin ne zaman verileceğine dair 
şifahi sual takriri Maliye Vekâletine gönderil
miştir. (6/370) 

6. — Ordu Mebusu Ferda Güley'in, 49 ncu 
dönem Yedek Subay Okuluna celbedilmiş bulu
nanlardan bir kısmının kur'a çektirilip müta-
akıp devreye bırakılacaklarının doğru olup ol
madığına dair şif ahi sual takriri Millî Müdafaa 

Lâyiha 
1. — istanbul Teknik Ünüversitesi 1958 yı

lı bütçe kanununa bağlı ( A / l ) , (A/2) ve (B) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılmasına dair 
kanun lâyihası (1/306) (Bütçe Encümenine) 

Teklifler 
2. — Bursa Mebusu Necdet Azak'm, İşçi ve 

İşveren Sendikaları ve sendika birlikleri hak
kındaki 5018 sayılı Kanuna üç madde eklenme
sine dair kanun teklifi (2/264) (Çalışma Encü
menine) 

3. — Bursa Mebusu Necdet Azak'm, 3008 
sayılı iş Kanununun 47 nei maddesinin tadiline 
ve bu kanuna üç madde eklenmesine dair kanun 
teklifi (2/265) (Çalışma Encümenine) 

4. — Eskişehir Mebusu Hicri Sezen'in, Üni
versiteler Kanununun 32 nci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/266) 
(Maarif ve Bütçe encümenlerine) 

5. — Hatay Mebusu Ahsen Aral ve Tokad 
Mebusu Şahap Kitapçı'nm, Adliye kadroların
da yer alan icra muhasiplikleri teşkilâtında 
mevcut kıymet muhafızları, veznedarlar ve yar
dımcıları ile tahsildarlarına, mahkeme veznedar
larına ve bu sıfatla vazife gördükleri müddetçe 
mahk&ne başkâtiplerine, kasa tazminatı veril
mesi hakkında kanun teklifi (2/267) (Adliye 
ve Bütçe encümenlerine) 

Vekâletine gönderilmiştir. (6/371) 
Tahrirî sualler 

1. — Maraş Mebusu Halil Gürün'üri, Maraş'-
m Afşin ve Göksün kazaları adliye kadrolarının 
ne zaman ikmal edileceğine dair tahrirî sual 
takriri Adliye Vekâletine gönderilmiştir. 
(7/393) 

2. '— Elâzığ Mebusu Mustafa Altındoğan'm, 
Elâzığ'da mevcut matbaalardan her birine 
1957 - 1958 yılında tahsis edilen kâğıt mikta
rına ve tahsisteki kıstasa dair tahrirî sual tak
riri Koordinasyon Vekâletine gönderilmiştir. 
(7/394) m 

3. — Niğde Mebusu Rifat Gürsoy'un, Ulu
kışla kazasmdaki simli kurşun madeninin-yeni
den işletilmesine ne zaman başlanacağına dair 
tahrirî sual takriri Sanayi Vekâletine gönderil
miştir. (7/395) 

6. — Tokad Mebusu Şahap Kitapçı'nm, Kan 
Gütme Sebebiyle işlenen adam öldürme ve buna 
teşebbüs cürümleri failleri hısımları hakkında 
tatbik olunacak muameleye dair olan 3236 sayı
lı Kanununun yürürlükten kaldırılması hakkın
da kanun teklifi (2/268) (Adliye Encümenine) 

Tezkereler 

7. — Adana Mebusu Kasım Gülek, Burdur 
Mebusu Fethi Çelikbaş, Gümüşane Mebusu Ni
hat Sargınalp ve Sivas Mebusu Turhan Feyzi-
oğlu'nıın, teşriî masuniyetlerinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/344) (Teş
kilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit Encümene) 

8. — Ankara Mebusu Hasan Tez'in, teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi (3/345) (Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye encümenlerinden mürekkep Muhtelit En
cümene) 

9. — Burdur Mebusları Âlim Sipahi ve Os
man Eroğlu, Elâzığ Mebusu Fahri Karakaya, 
Malatya Mebusu Nurettin Akyurt ve Tokad 
Mebusu Faruk Ayanoğlu'nun, teşriî masuniyet
lerinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tez
keresi (3/346) (Teşkilâtı Esasiye ve Adliye En
cümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümene) 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 
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10. — Edirne Mebusu Nurettin Manyas'ın, 

teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi (3/347) (Teşkilâtı Esasiye 
ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit 
Encümene) 

11. -— Kayseri Mebusu Kâmil Gündeş'in, 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi (3/348) (Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit En
cümene) 

1959 O : 1 
12. — Sakarya Mebusu Hamdi Başak'm, teş

riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başve-' 
kâlet tezkeresi (3/349) (Teşkilâtı Esasiye*ve 
Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit En
cümene) 

Mazbata 
13. — Vezirköprü'nün Kıranalan köyünden 

1931 doğumlu Ahmetoğlu Fatmadan doğma Ay
şe Şener'in affı hakkında Arzuhal ve Adliye en
cümenleri mazbataları (5/20) (Ruznameye) 

KÂTİPLER 

BÎRİNCÎ CELSE 
Açılma saati : 15,10 

REÎS — Reisvekili Agâh Erozan 

Kemal özer (Kütahya), Abdullah Keleşoğlu (Samsun) 

3. — YOKLAMA 

'REÎS — Yoklama yapacağız efendim. [ REİS 
(İzmir mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) j 

Ekseriyet vardır, celseyi acıyorum. 

RİYASET DÎVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MÂRUZÂTI 

1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ha
riciye Vekili Fotin Rüştü Zorlu'nun avdetine ka
dar kendisine Dahiliye Vekili Namık Gedik'in 
vekillik edeceğine dair Riyaseti Cumhur tezkere
si (3/352) 

REİS — Tezkereyi okutuyorum. 

No: 4/33 14 . 1 . 1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Hariciye 
yekili Fatin Rüştü Zorlu'nun avdetine kadar 
kendisine, Dahiliye Vekili Dr. Namık Gedik'in 
vekillik etmesinin, Başvekilin teklifi üzerine, mu
vafık görülmüş olduğunu saygı ile arz ederim. 

Reisicumhur 
C. Bayar 

REÎS — Ittıla hâsıl olmuştur. 

2. — Devlet Orman İşletme ve Fabrikaları
nın tomruk ve kereste piyasa satışları hakkında

ki 6809 saydı Kanunun 1 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasının değiştirilmesine ve bu maddeye yeni
den bâzı fıkralar ilâvesine dair kanun lâyihası
nın iadesine dair Başvekâlet tezkeresi (1/208, 
3/351) 

71/630 - 216 23 . 1 . 1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

14 . VI . 1958 tarihli ve 71 - 630/1965 sayılı 
yazımızla takdim edilmiş bulunan Devlet Orman 
İşletme ve fabrikalarının tomruk ve kereste piya
sa satışları hakkındaki 6809 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi
ne ve bu maddeye yeniden bâzı fıkralar ilâvesine 
dair olan kanun lâyihasının iadesine müsaade 
buyuralmasını saygılarımla rica, ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

REİS — (ieri verilmiştir. 
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5. — SUALLER VE CEVAPLAR 

A — ŞİFAHİ SVALı 

1. — Maraş Mebusu Emin Soysal'ın, et sıkın
tısının giderilmesi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair sualine Ticaret Vekili Hayrettin Erkmen'in 
şifahi cevabı (6/201) 

RElS — Sual sahibi ve alâkalı Vekil burada
lar, suali okuyoruz. 

3 . VI . 1958 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Kiyasetin•: 

Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı taraf nidan 
sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ve rica ede 
rim. 

Maraş Milletvekili 
Emin Soysal 

Soru : 
Birçok yerlerde olduğu gibi Ankara'da me

selâ Dışkapı semtinde bulunan Et ve Balık Ku
rumunun satış mağazası önünde halkın sabahın 
erken saatlerinden öğleye kadar saatlerce kuyruk 
halinde uzanan sırada bekliyerek bir kilo et 
almak sıkıntısını önlemek için her hangi bir ted
bir düşünülüyor mu? 

REİS — Ticaret Vekili. 
TİCARET VEKİLİ HAYRETTİN ERK 

MEN (Giresun) — Muhterem arkadaşlar, evvele 
bir başka sual vesilesiyle arz ettiğim gibi, eı 
sıkıntısı meselesi 1958 yaz aylarından itibaren 
alınmış bulunan tedbirler sayesinde tamamen 
halledilmiştir. 

Bu tedbirler; gerekli stokların tesisi ve satış
ların muayyen bir plâna bağlanması şeklinde 
hulâsa edilebilir. Istoklarımız teessüs ettikten 
sonra Ankara ve İstanbul şehirlerinde günlük ihti
yacı karşdıyacuk miktarda et, Et ve Balık Ku 
rıımıı mağazalarında satışa arz edildiği gibi ka
saplara da tevzi edilmek suretiyle oralarda da 
satışı temin edilmiştir. Günlük satışı 35 ilâ 50 
ton olan başşehrimizin ihtiyacı büyük ölçüde 
Et ve Balık Kurumu tarafından ve kısmen de 
kasapların hususi surette mezbahada kestikleri 
hayvanlardan temin edilmektedir. Bu yıl önü
müzdeki yıllar içinde et sıkıntısının mevcut ol
madığı ve olmayacağını arz ederim. 

REİS — Sual sahibi. 

R VE CEVAPLARI 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Efendim, eski 
İçtüzükte Hükümet mebusun sorduğu sualler:1 

48 saatte, âzami üç oturum içinde, cevap verirdi. 
Yeni devrin İçtüzüğünde de bir aylık bir müddet 
vardır. Bendenizin, sualimi vereli sekiz aya ya
kın bir zaman geçti. Murakabe ruhuna, Anaya-
sa'nın milletvekillerine verdiği murakabe yet
kisine, tüzüklerin maddelerine ve mafhumlanna 
aykırı olarak sekiz ay sonra kendi arzusu ve istek
lerine göre, cevap vermeye kalkan Adnan Men
deres Hükümetinin bu sözlü sorudaki tutumu
na karşı söylenecek söz aramanın ve onu muha
tap eddedip de konuşmak istemenin ne demek 
olduğunu takdirinize arz ederim. Anayasa ve 
bugünkü İçtüzüğün hiçe sayılarak suallere vak
tinde cevap vermek istemiyen bir hükümete ce
vap vermeyi zait addederim. (Soldan, ne demek 
istiyorsun? sesleri) 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır. 

2. — Ankara Mebusu Hasan Tez'in, pera
kende et satışı hakkındaki sualine Ticaret Vekili 
Hayrettin Erkmen'in şifahi cevabı (6/203) 

RElS — Alâkalı vekil burada. 
Sual sahibi burada. Suali okuyoruz efendim. 

3 . VI . 1958 
T. B. M. M. Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret Vekili ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
letinizi saygı ile rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Hasan Tez 

Et ve Balık Kurumunun teşkili ile bizzat ken
di satış yerlerinde kurumca dükkânlar açılarak 
perakende et satışı yapılmaktadır. Kasap esnafı
nın günlük geçimini temin bakımından ve vatan
daşın günlük ihtiyaçlarını kolayca karşılamak 
için Hükümetçe ne düşünülmektedir? 

REİS — Ticaret Vekili. 
TİCARET VEKİLİ HAYRETTİN ERK-

MEN (Giresun) — Muhterem arkadaşlar, An
kara Mebusu Sayın Hasan Tez arkadaşımızın 
(Perakende et satışına dair sual takriri) ne ce
vaplarımı arz ediyorum. 
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Et ve Balık Kurumu numune olmak ve yeni 

ihtiyaçlar muvacehesinde icabında tanzim vazi
fesini lâyıkı veçhile ifa edebilmek maksadiyle 
memleketin başlıca istihlâk merkezlerinde mah
dut miktarda perakende satış mağazaları açmış 
bulunmaktadır. 

Satış mağazalarının açılmasında ve işletilme
sinde, müstehlik ve esnaf menfaatlerinin telifi 
hususu daima göz önünde bulundurulmaktadır. 

Bu itibarla, kurumun perakende satış mağa
zası açması, kasap esnafının normal kazancına 
mâni bir hareket mahiyetini taşımadığı gibi, ka
sap esnafının evvelce malik olduğu geçim imkân
larında da bu yüzden her hangi bir tebeddülat 
bahis mevzuu değildir. 

REÎS — Sual sahibi. 
HASAN TEZ (Ankara) — Aziz arkadaşlar, 

Sayın Ticaret Vekili halen et sıkıntısı bulunma
dığını ve bundan sonra, gelecek yıllarda bile et 
sıkıntısı çekilmiveceğini ifade buyurdular. Eğer 
bu tedbirler hakikaten alınırsa Yüksel?: Meclis 
huzurunda Muhterem Vekile ve Hükümete te
şekkür ederim. Ancak durum böyle değildir ar
kadaşlar. (Soldan, «Ya nasıldır?» sesleri) Arka
daşlar, Demokrat Partiye geçin diye gizli yazı 
yazmaya benzemez. (Soldan, gülüşmeler) (Gü
rültüler) 

REÎS — Müsaade buyurun efendim. 
HASAN TEZ (Devamla) — Reis Bey, müda

hale eden arkadaşa ceza verin. 
Aziz arkadaşlarım, Vekil ne derse desin, et 

darlığı müstehliki de, kasap esnafını da pterişan 
etmiştir. Bunu her gün hepimiz müşahede etmek
teyiz. Bu manzarayı tekrar tekrar ortaya sere
cek değilim. Et ve Balık Kurumu yetkisini teca
vüz etmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, lütfen dinle, keyfini tat
min etme, halkın derdini dinle. 

REÎS — Hasan Bey, sualiniz sarihtir, Hükü
metin ne düşündüğünü soruyorsunuz, Ticaret Ve
kili düşüncelerini söyledi. Sualiniz me ise yalnız 
ona cevap verin? 

HASAN TEZ (Devamla) — Milletvekilleri
nin dinlemesini temin edin. 

REİS — Beyefendi, sataşmadan konuşunuz, 
sual müessesesinde bu şekilde konuşamazsınız, bu
nu size ihtar ediyorum. 

HASAN TEZ (Devamla) — Bunlara bir ce
za verm Reis Bey, (Gülüşmeler) 

.1969 d : İ 
Aziz arkadaşlarım, Et ve Balık Kurumu, 871 

sayılı Koordinasyon karariyle kurulmuştur. Teş
kilât, adı geçen Koordinasyon Kararının 2 nei 
maddesinin (C) fıkrası g'ereğince, Ticaret Bakan
lığının müsaadesiyle tanzim satışı yapabilir. 
Vaka bu iken, halen kurum, piyasaya et ticareti
nin en son kademesi ve müstehlike karşı son da
ğıtım organı olan kasap dükkânları açmak ve bu 
işi müstemirren devam ettirmtek suretiyle pera
kendeci mahalle kasaplığı yapmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; et fiyatları Hükü-
I met tarafından narha tabi tutulmuş iken, de

vamlı olarak kurumca kasap dükkânları açarak 
I et satışı yapılmasının tanzim satışı olarak kabul 
j edilemiyeeeği gibi, kasap esnafımızı da mağdur 

ve mutazarrır etmektedir. Bu yüzdendir ki ku-
ı ramım Kararname ile kendisine verilen yetkiyi 
i tecavüz ettiğini iddia Ve şikâyet ediyoruz.. 

| REÎS — Sualinizle ilgili olmıyan mevzulara 
| geçiyorsunuz size ikinci ihtarı veriyorum. Bü-
j yük Millet Meclisinde Dahilî Nizamnamemize 
| göre sual müessesesi bu tarzda işliyemez. Ya bir 
j nizamname vardır veya yoktur, nizamname 

varsa sizin bu şekilde konuşmanız mümkün de
ğildir. 

HASAN TEZ (Devamla) — Demokrat Par
tinin keyfine göre konuşacak değilim, mebus 
olarak konuşuyorum Reis Bey. 

REÎS — Muhterem arkadaşlar, sual mües
sesesi bu şekilde işliyemez. îki ihtarıma rağmen 
aynı şekilde ve sual dışında konuşmaya devanı 
etmektedir. Bu sebeple bu İnikatta konuşmak
tan ınemnuiyetini oylarınıza arz ediyorum. 
(Sağdan, gürültüler), (Soldan, reye koy sesleri) 

REÎS ~ Müsaade buyurun, iki ihtarımıza 
rağmen aynı şekilde konuşmasına devamından 
dolayı Hasan Tez 'in bu inikat konuşmaktan 
memnuiyetini, Dahilî Nizamnamenin 186 nej 
maddesine göre, oyunuza arz ediyorum : Kabul 
edenler... 

ASIM EREN (Niğde) — Kaçıncı oylama 
bu l . . (Sağdan «reyler sayılsın» sesleri) 

REÎS — Teklifiniz veçhile, sayıyoruz : 
| Kabul etmiyenler... 82 kabul, 85 ret. 

Hasan Bey; konuşmanıza devam ediniz. Bu
yurun. 

I HASAN TEZ (Devamla.) — Yüksek Meeli-
ı sin bu kararı demokrasinin işaretidir. Teşekkür 
I ederim. 
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Muhteremi arkadaşlar; Et ve Balık Kuru- j 

munun açmış olduğu dükkânlar numune olmak j 
vasfından çok uzaktır. Çünkü numune mağa
zaları aded itibariyle bir tek semtte olur. Yan-
yana 5 - 7 si bir arada numune mağazası olamaz. 
Esasen bütün Et ve Balık Kurumu mağazaları, 
tefrişleri, işin cereyan tarzı, ve teşkilâtı ile 
birbirine uymamakta, değişen vasıf ve karak
terler göstermekte olup bir tek numuneye irca-
ları da kabil olmamaktadır. Bundan başka iç
lerinde etten gayrı satılan içki ve hardala ka
dar değişen maddelerle temizleme tozu bile sa
tılan bu mağazaların hizmetinin (et tanzim sa
tışı) olarak ^imlendirilmesine imkân yoktur. 

3. Et ve Balık Kurumu, satış mağazaları 
kasap dükkânları karşısında haksız rekabet 
manzarası da göstermektedir. Kurum kasap 
dükkanındaki gibi, bizzat müşterisi huzurunda 
ve onun beğendiği kısımdan parça ayırma ye
rine, daha evvelden müşterinin gözünden uzak i 
ve belediye et teftişi kontrolundan azade olarak ! 
müşteri ve efkârı umumiye için gayrimalûm \ 
usullerle etleri kâğıt kutulara koyarak daha 
fazla fiyat alma şüphesi altındadır. Hele son 
zamanlarda kutulama işi de kalkmış kasap gibi 
kâğıtlarda paketlenmiş satış yapılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; et istihlâkinde müşte
rinin ayağına kadar gitmekte iken ve böyle ol
ması lâzım bulunan et satışını da bozmuş, gün
de en az 10 kasaba verilerek en az on ayrı semt
te müşterinin yakınında satışı yaptırabilecek yüz
lerce gövdeyi bir tek dükkâna toplamak suretiy
le kuyrukların meydana gelmesine sebebolmuş 
bulunmaktadır. 

Aziz arkadaşlarım; bu hal, kasab esnafının > 
önünde teşekkül eden kuyruklara halin üzüntü j 
ile baktırmakta ve hoşnutsuzluk yaratmaktadır, j 
Günlük kazanciyle çoluğunun çocuğunun maişe- j 
tini temine mecbur olan kasab esnafını da bu 
suretle mağdur etmemenizi istirham ederim. 

Arkadaşlar; iktidara gelmeden önce bilhassa 
esnafa ve talihsiz vatandaşa- yaptığımız vaidler 
bu değildi. 

Esnafın ve vatandaşın daha çok vebalini al
mayınız. Halisane rica ve ikazım budur. 

REİS — Ticaret Vekili. 
TİCARET VEKÎLÎ HAYRETTİN ERK-

MEN (Giresun) — Muhterem arkadaşlarım; biz 
ne kadar sualleri objektif bir tarzda cevaplan-
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dırmaya ve sual soranların ve diğer azanın bilgi 
edinmesine gayret edersek edelim mutlaktsuret
te 'her sualde veya üç sualde bir daima tekrar 
edilen veya sual sahibinin huyuna göre meyda
na çıkan hâdiselerle karşılaşıyoruz. Bizim Ha
san Tezin merakı da reyinin helâl oluşu.. Kimin 
reyi haram arkadaşım? Her sualde tekrarlamayı 
âdet edindiğiniz bu sözü tekrar tekrar bu kürsü
den ifade etmekten ne fayda bekliyorsun? 

Bunun, Büyük Millet Meclisi kürsüsüne ya
kışır bir söz olmadığım tesbit ederek geçiyorum. 
(Soldan; bravo, sesleri) 

Arkadaşlar; kasaplar, Ankara'da ve diğer 
şehirlerde esas itibariyle büyük bir miktaı-ı Et 
Balık Kurumundan temin edilen etleri satmakta
dırlar. Et ve Balık Kurumu kasaplara rekabet 
suretiyle onların maişetlerine zarar vermek şöy
le dursun, bilâkis onların satacağı malı yine ken
di aralarında tesbit ettikleri bir tevzi esasına gö
re temin etmekte, onlara satış imkânı hazırlamak
ta ve yardımcı olmaktadır. 

Şunu da ilâve edeyim, Ankara'da satılmak
ta, istihlâk pazarlarına arz edilmekte olan etlerin 
üçte ikisi kasap esnafı ve ancak üçte biri Et Ba
lık Kurumu mağazaları tarafından satılmakta
dır. 

RElS — Sual cevaplandırılmıştır. 
HASAN TEZ (Ankara) — Reis Bey son söz 

mebusundur, hakkımı kullanacağım. Sual cevap
landırılmış değildir. 

RElS — Buyurun Hasan Bey... 
HASAN TEZ (Ankara) — Aziz arkadaşla

rım; Muhterem Ticaret Vekili, kasap esnafı 
dükkânlarında, bu şehirde satılan etlerin üçte 
ikisinin satıldığını ifade ettiler. Hayır, hakikat 
böyle değildir. Kasap esnafına günde ancak, 
50 - 60 kilo et verilmekte, bu da elektrik, müs
tahdem ve dükkân kirasını dahi karşılamamak
tadır. Etin çoğu Et ve Balık Kurumunun ma
ğazalarından birinde satılmak suretiyle daima 
kuyruklar teşekkül etmektedir. Vatandaşın ek
mek ve et gibi hayati gıda maddeleri üzerinde 
maalesef Hükümet kayıtsızdır. 

Benim helâl reyime gelince, Sayın Vekile 
bunu söylerken, ben sizlerin reylerinizin helâl 
olmadığını söylemedim. Kendimin helâl reye 
sahibolarak huzurunuza geldiğimi ifade ettim, 
arkadaşlar. (Gülüşmeler), (Soldan, «Parti ile 
ne alâkası var?» sesleri) 
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Evet, parti ile ne alâkası var? Ben C. H. P. 

sindeyim ve C. H. P. liyim. Bununla iftihar 
ederim. 

Reis Bey, rica ederim, niçin ikaz buyur mu-
yorsumız, arkadaşları? 

REÎS — Efendim, Heyet sizi dinliyor, de
vanı •buyurunuz. 

HASAN .TEZ (Devamla) — Arkadaşlar; 
vatandaşın ekmek ve et gibi hayati gıda mad
deleri üzerinde maalesef Hükümet kayıtsızdır. 
Et ve Balık Kurumu canlı hayvanı -330 - 350 
kuruştan mubayaa ediyor. Koyunlar kesilince 
et olarak 9 lira, 0 bucuk liraya maliyeti yüksel
mektedir. Bu yüzden kasap esnafı koyun alıp 
kesmek hakkından mahrumdur. Kasaplarca ay
rıca verilen kiloda 20 kuruş mezbaha ücreti ve 
diğer sair masraflar da buna inzimam edince 
maliyet 10 lirayı geçiyor. 

Bunun bağırsak ve derisi ve sakatatı beş li
raya satılıyor. Bu vaziyete göre kasap esnafı 
kiloda yüz kuruşa yakın zarar eder. Buna dük
kân icarı, müstahdem ücretleri ve sair masraf
lar da ilâve edilince zarar daha da yükselir. 
Bu. hususlardan dolayı kasap esnafı koyun ke
simi yapamaz. 

Et ve Balık Kurumunun da 50 - 60 kilodan 
fazla et vermemesi büsbütün kasabı mutazarrır 
etmektedir. 

Et ve Balık Kurumu ancak, tanzim satışları 
yapmakla mükelleftir. Kararname de bunu 
âmirdir. Kanun da budur. Ama, Et ve Balık 
Kurumu, çoluk çocuğunu geçindirmeye mecbur 
esnaf gibi, perakendeci dükkânları açmaktadır. 
Bu Anayasaya da aykırıdır. Et ve Balık Ku
rumu esnafın ticaretine mâni olmasın, arkadaş
lar. 

REÎS — Sual cevaplandırılmıştır. 

3. —Maraş Mebusu Emin Soysal'm, kasap 
dükkânlarında et bulunmaması sebebine dair 
sualine Ticaret Vekili Hayrettin Erkmen'in şifahi 
cevabı (6/207) 

REÎS — Alâkalı vekil burada. Sual sahibi ? 
Burada. Suali okuyoruz, efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ve rica 
ederim. Maraş Milletvekili 

Emin Soysal 
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Soru : 
Özel teşebbüs malı olan birçok kasap dük

kânlarında et bulunmamasının sebebi nedir? 
REİS — Ticaret Vekili. 
TİCARET VEKİLİ HAYRETTİN ERKMEN 

(Giresun) — Muhterem arkadaşlar, tekrar tek
rar aynı sözleri söylemek mecburiyetinde kal
dığım için özür dilerim. Ankara kasap esnafına 
Et, Balık Kurumu tarafından her sabah saat 
6 - 8 arasında kurum vasıtalariyle et verilmek-" 
tedir. Bu etler, esnaf teşekküllerince yapılan 
tevzi listelerine uygun şekilde kasaplara tevzi 
edilmekte ve kasaplarca satılmaktadır. Ayrıca 
kasaplar günde 5 ilâ 10 ton arasında mezba
hada kestikleri etleri de serbest olarak satmak
tadırlar. 

REÎS — Sual sahibi. 
EMÎN SOYSAL (Maraş) — Ettekrar -1 

alıscn! Anayasanın Büyük Millet, Meclisine ta
nıdığı murakabe esaslarına ve İçtüzüğün sarih 
maddesine rağmen, ancak 8/> ay gibi bir müd
det sonra, murakabeyi hiçe sayarak Hükümetin 
sorduğum suale -cevap vermesi şayanı dikkatti!'. 
Böyle hareket eden bir Hükümet karşısında bu 

"sözlü soru dolayısiyle konuşmayı bendeniz zait 
buluyorum. Geri tarafını takdirinize bırakıyo
rum. 

REİS — Buyurun Vekil Beyi 
'TİCARET VEKİLİ HAYRETTİN ERK

MEN (Cirosun) —- Muhterem arkadaşlarım, ev
velâ bir noktayı tes-bit edelim : Sual ruznameye 
ne zaman girerse Hükümet o zaman cevabını 
Muhterem Meclise arz eder. Bu sual ruznamede 
geçen lıaL'ta yer almış bulunuyordu. Bu sualin 
sırası geçen hafta idi, vakit dolduğu için ancak 
bu hafta cevabını arz ediyorum. Hükümetin 
murakabeyi hiçe sayması sözünün hiçbir yerde, 
•bilhassa, burada hiçbir zaman yeri olmadığını, 
bilmiyorum söylemeye ihtiyaç var mı? Ama ar
kadaşım beni söylemeye mecbur bıraktığı için 
tekrar arz ediyorum; böyle bir iddia sabit bir 
fikrin icabından öte#ye geçemez! 

Muhterem arkadaşlarım, 8 ay evvel sordu
ğunu ifade ettiği sualin şimdi huzurunuzda gö
rüşülmesi sebebi cümlece malumdur. Araya 5 
aylık bir tatil devresi girmiştir. Emin Soysal'm 
sual takriri var diye Meclis fevkalâde içtima mı 
yapacaktı? (Sol dan gülüşmeler) 

Biz hiçbir zaman hiçbir suale cevap vermek-
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ten kaçınacak insanlardan değiliz. Kusurumuz 
varsa onu açıkça söyleriz, muvaffakiyetimiz var
sa bundan ancak iftihar duyarız. 

Malûmuâliniz bu et meselesinin bir müddet 
sıkıntıdan sonra, Hükümetinizin aldığı tedbir
ler sayesinde, bugün halledilmiş olduğunu tefa-
hiirle söylemek mevkiin deyim. (Soldan alkışlar) 

REİS — Emin Soysal! 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Bendenizin, 

Emin Soysal'm suali vardır diye Büyük Millet 
Meclisi tatile girmesin şeklinde bir sözüm geç
medi ve böyle bir teklifim de yoktur. Ama şu
nu söylemek mecburiyetindeyim ki, bendeniz 
suali Büyük Millet Mecisi tatile girmeden evvel 
verdim, Adnan Menderes Hükümeti muazzam 
zamlar] yapmıya başladığı sırada verdim. O sı-
ı-ada pekâlâ ecyap verebilirlerdi. Meclis açılalı 
da bir hayli zaman oldu. 

İktidardan, Hükümetten, Meclisten istediğim 
şey şudur : Murakabenin esaslı surette işliye-
bilmesi için sual müessesesine haftada, bir saat 
değil, birkaç saat ayırmak lâzımdır. Yukarda 
dört yüze yakın sual durmaktadır. Be'nim bu 
suali sorduğum zaman et meseleleri, kuyruklar 
've kuyruklarda ölen vatandaşlar vardı. Biz su
ali sorduktan sonra gerekli tedbirleri alır ve el
bette işi düzeltirsiniz. Ama o zaman getirdiğim 
soruyu sekiz ay geri bırakır, bu arada da ted
birlerini alır ve burada her şey yolundadır der
siniz. Tedbirin alınması iyi, zaten biz de ted
bir alınsın diye sual sorduk; l'akal bunların 
vaktinde nazara alınması icabeder. 

Bu münasebetle şunları arz edeyim : 
Memleket işlerini murakabe için milletvekil

lerine verilen zaman azdır; bir. 
Sözlü sorular zaman zaman teehhüre uğra

maktadır; iki. 
Suallerden kendi lehinize propaganda mevzu. 

olanları ileriye alıyor ve diğerlerini geri bırakı
yorsunuz; üç. 

Yani hafif olan küsüye gelsin, propaganda 
bakımından aleyhinize olan sualler geri kalsın. 
Böyle mi? Meclis böyle mi işletilir? (Sağdan; 
«bravo» sesleri, alkışlar) 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır. 
4 ncii simle geçiyoruz. 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Usul hak

kında söz istiyorum, efendim. 
REİS — Bir dakika efendim, suali okuyalım, 

ondan sonra. 
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4. — Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in, Dün

ya gazetesinde tefrika edileceği bildirilen «Te-
kelonya Cumhuriyeti» adlı romanın neşrine İs
tanbul Müddeiumumiliğince ne sebeple mâni 
olunduğuna dair Adliye Vekilinden şifahi suali 
(6/176) 

REİS — Suali okuyoruz, efendim. • 

11 . V . 1958 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

pünya gazetesinde tefrika edileceği bildiri
len «Tekelonya Cumhuriyeti» adlı romana İs
tanbul Savcılığının hangi kanuni yetkiye daya
narak neşrinden önce engel olduğunu Adliye 
Vekilinin sözlü olarak bildirmesi için tavassu
tunuzu saygı ile rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Bülent Eeevit 

REİS — Sual sahibi buradalar mı? 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Efendim, 

söz istemiştim. 
REİS — Ne hakkında? 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Usul hak

kında efendim. 
REİS — Buyurun. 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlarım, bugünkü ruznamede vazife ile 
yurt dışında bulunan bir arkadaşımıza ait söz
lü soru yer almış bulunmaktadır. İçtüzüğün 
son yapılan değişikliği dolayısiyle aldığı şekil, 
155 nci maddeye göre sual sahibi bulunma
dığı takdirde, sözlü sorunun yazılı soruya iu-
kılâbedeceği merkezindedir. Buna mukabil 
vekilin bulunmaması halinde bir hafta sonraya 
talik edilmektedir. 

Yüksek Heyetiniz İçtüzüğü kabul ederken, 
bu iki şık arasında gösterdiği fark şudur : 
Şüphesiz Vekilin vazifeleri icabı ' Meclise ge
lememiş olmaları dolayısiyle, sualin bir haf
ta sonraya taliki mâkul karşılanmaktadır. Aynı 
suretle, Yüksek Meclisin verdiği bir vazife ile 
halen Strazburg'da bulunan bir arkadaşın ma
zeretinin aynen vekilinki, gibi meşru telâkki 
edilmesi lâzımdır. Zannediyorum ki, geçen haf
ta bu soru gündemde idi ve arkadaşımız bu
rada bekledi. Vekil bey bulunmadığı için bu 
haftaya talik edildi. Bu arkadaşımız kadro
suna kendisinin dâhil bulunduğu bir komis
yon toplantısında bulunmak mecburiyeti ile 
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ve sizin verdiğiniz bir vazife ile yurt dışına 
hareket etti. Bendeniz kendisinin de bu ma-
zeretine dair Riyasete bir müraeaatte bulun
duğunu zannediyorum, fakat olmasa bile ka
nuni bir vazife ile gönderdiğimiz arkadaşların 
mazeretlerinin meşru telâkkisiyle, onların av
detine kadar, soruların gündeme alınmaması 
uygun oluı. Bu münasebetle bir takrir tak
dim ediyorum, sualin gündemden çıkarılarak 
avdetine kadar tehir edilmesini istirham ede-

REİS — Efendim; sual sahibi arkadaşımız 
bu münasebetle Riyasete bir tezkere vermiş 
bulunuyor. Riyaset Divanı bu tezkere üzerine 
toplandı ve İçtüzüğün âmir hükmü karşısın
da müsaade talebine imkân olmadığına karar 
verdi. Bu itibarla şu anda Riyaset vazife
siyle mükellef olan arkadaşınız Riyaset Diva
nının kararını Heyeti Aliyenize arz eder. Bü
yük Millet Meclisinde tercihan söz hakkı ta
nınan Heyeti Vekile azasına dâhi, Nizamname 
mazeret tanımamıştır, (o celsede bulunmazsa bir 
hafta sonraya bırakılır) diyor. Mazeret kabul 
edildiği takdirde, Heyeti Vekile azasının sağ
da solda vazifeli olduğu göz önünde tutula
rak, vazifeli olduğu iddiasiyle sual sahiple
rinin uzun müddet suallerinin beklemesi lâ-
zımgelir. Sual müessesesinin süratle yürüme
sini sağlamak maksadiyle Riyaset Divanı, bu 
şekilde bir mazeret kabulüne Nizamnamenin sa
rahati karşısında imkân olmadığına karar ver
miştir, Yüksek Heyetinize arz ederim. 

NÜVlT YETKİN (Malatya) — Cevap arz 
edeceğim. 

REİS — Buyurun! 
NÜVlT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlar; mevzarabahsolan mazeret hastalık 
gibi, izin gibi, seyahat gibi bir husus değildir. 
Arkadaşımız Yüksek Heyetin vermiş olduğu 
bir vazifenin ifası için aramızdan ayrılmış bu
lunmaktadır. Bu itibarla Riyaset Divanının 
bu kararının, nihai bir karar olmadığı kanaa
tindeyim. Bir takririm var, Yüksek Riyasetten 
istirham ediyorum, Heyeti Umumiyenin reyine 
arz etsin. Bu suretle bir teamül teessüs edebi
lir. Bu şekilde bir teamül teessüs ettiği takdir
de, bu gibi vazifelerin mücbir sebep olarak ka
bul edilmesi suretiyle, gündemin tanziminde 
ışık tutar. Bu itibarla takririmin lütfen reye 
konulmasını tekrar rica ederim. 
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RE IS — Takriri, Nizamnameye uygun ol

maması hasebiyle, reyinize arz etmek mümkün 
değildir. Riyaset Divanının kararını arz ettim. 
Sual sahibi burada olmadığından, bu şifahi 
sual, tahrirî suale kalbedilmistir. 

Diğer suallere devam ediyoruz.' 

5. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Ankan'-
m, Bozova Müddeiumumisi Niyazi Eronat'ın 
Silvan'a nakil ve tâyin edildiğinin doğru olup 
olmadığına dair sualine Adliye YekMi Esat Bu-
dakoğlu'nan, şifahi cevabı (6/171) 

REİS — Adliye Vekili, burada. Sual sahi
bi, burada. Suali okuyoruz. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Adliye Vejriii tarafından 

sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletinizi 
arz ve rica ederim. 

! Mardin Mebusu 
I Mehmet Ali Arıkan 

| Bozova Müddeiumumisi olup da bir müddet-
| ten beri Mardin'in Derik kazasında vazife gör-
| mekte olan Niyazi Eronat'ın yeniden salâhiyet-
! le Silvan'a nakil ve tâyin edildiği doğru mudur? 

Doğru ise sebebi nedir? 

REİS — Adliye Vekili. 
ADLİYE VEKİLİ ESAT BUDAKOĞLU 

(Balıkesir) — Muhterem arkadaşlarım; Mehmet 
Ali Arıkan arkadaşımızın suallerine cevabımı 
arz ediyorum. 

Derik'de salâhiyetle müddeiumumilik vazife
sini gören Niyazi Eronat'ın salâhiyetle Silvan'a 
nakli doğrudur. Hakkında tahkikat yapılmakta, 
olduğundan, bu tahkikatın selâmetle yürütül
mesi bakımından nakli lüzumlu görülmüştür. 

REİS — Sual sahibi. 
MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Muh

terem arkadaşlar; verilmiş bir söz yerine geti
rilmiş bulunsaydı bendeniz bu soruyu sormak 
suretiyle ne Muhterem Vekil Beyefendiyi, ne de 
Heyeti Aliyenizi rahatsız etmek istemezdim. 
Ben, bu arkadaş hakkında Derik Demokrat 
Parti İlce Başkanı tarafından vâki şikâyeti 
istihbar ettikten sonra, müsteşar beyefendiyi 
ziyarete gittim. Vekil Beyefendi makamlarında 
yoktu. Müsteşar Beyefendiye ricada bulundum; 
dedim ki, «Bu arkadaş çalışkan bir arkadaştır. 
Sizden rica ediyoruz, durumu tahkik ettiriniz. 
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"Eğer her hangi bir suçunu tesbit ederseniz biz 
de sizinle beraberiz.» Müsteşar Beyefendi vait-
te bulundular ve «Merak etmeyiniz, biz keyfi
yeti tahkik ettiririz.» dediler. Ne yazık ki, bu 
konuşmamızdan beş gün sonra bu arkadaş 367 
numaralı Kanun gereğince Silvan'a gönderili-

* yor. Sebep nedir? Sebep şu : Derik Demokrat 
Parti ilce Başkanının bir arkadaşı geceleyin ta
banca sıkıyor. Müddeiumumi bu hâdiseye el ko
yuyor, suçluyu tevkif ettiriyor, mahkemeye ve
riyor ve suçlu mahkûm oluyor, tabancası da mü
sadere ediliyor. Bu bir. 

İkincisi : Derik Demokrat Parti İlce Baş
kanı iki muhalif vatandaşın cebine esrar attırı
yor. (Soldan, « a a b sesleri, gürültüler.) Evet 
efendim, müsaade buyurun, ben müspet delil
lerle konuşuyorum ve sebeplerim izah etmek 
mecburiyetindeyim. Nitekim hâdiseye el koyan 
müddeiumumi Niyazi Eronat meseleyi sarahatle 
tesbit ettiriyor, Demokrat Parti İlce Başkanının 
suçlu olduğunu anlıyor ve kendisini tevkif etti
riyor. İşte bu meseleden sonra Derik Demokrat 
Parti İlce Başkanı, müddeiumumi Niyazi Eronat 
aleyhinde şikâyetler yaptırıyor. 

Muhterem arkadaşlar, şu hususu yüksek na
zarlarınıza arz ederim ki, 367 numaralı Kanu
nun tatbikatı maatteessüf zaman zaman hâkim 
ve müddeiumumilerin hususi maksatlarla ma
hallerinden alınıp başka yerlere gönderilmesi 
şeklinde tecelli etmektedir. Bu tarza tipik bir 
örnek, Diyarbakır kadroları müsait iken ve Di
yarbakır - Silvan arası 90 kilometreyi geçmez
ken, Silvan Hâkimi Şeyhlerden birinin tesiriyle 
Akçakale'ye gönderilir. Derik Müddeiumumisi, 
265 kilometrede iken, Silvan'a, onun yerine de 
Mardin'den hâkim gönderirler. 

Arkadaşlar, vicdanınıza sığınarak soruyo
rum, mademki Silvan'a hâkim gönderilecek, Di
yarbakır'dan veya Mardin'den gönderin. Derik'
ten Silvan'a müddeiumumi veya hâkim gönder
menin mânası ne olabilir? 

Muhterem arkadaşlarım; eğer Derik müddei
umumisi Niyazi Eronat dürüst bir insan olma
mış olsaydı D. P. Grupuna mensup bir arkada
şın kendisi için Adliye Vekâleti nezdinde teşeb
büse girişmesine imkân kalmazdı. Ne oldu son
ra bu arkadaş? Silvan'a gittiğinden 3 ay sonra 
Ağrı'da yeni teşekkül etmiş olan bir mahkeme
ye verdiler. 
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Arkadaşlar; Adliye Vekiline, her zaman söy

lediğim gibi hürmetim vardır. Fakat müsteşarı 
367 sayılı Kanun hükümleriyle istediği gibi hâ
kimleri ve müddeiumumileri şuraya buraya oy
natmak hakkına sahip değildir. 

REİS — Adliye Vekili. 
ADLİYE VEKİLİ ESAT BUDAKOĞLU 

(Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar, eğer ar
kadaşımız sadece sualin içinde kalsaydı daha 
fazla konuşmayı, taşıdığım sıfat itibariyle, 
doğru görmezdim. Burada hazır bulunmıyan 
bir hâkim arkadaş hakkında, namusludur, de
ğildir gibi, yerinde olmıyan bir şeyin mevzu 
haline getirilmesini doğru bulmam. 

Fakat şunu ifade etmek mecburiyetindeyim 
ki bu arkadaş daha evvel Bozova'da idi. 16 şi
kâyet dosyası teşekkül etti, mahalline gönder
diğimiz müfettiş tahkikatın selâmeti bakımın
dan, oradan kaldırılmasına lüzum gördü; Bu 
zaruretledir ki Derik'e verildi. Orada aynı ma
hiyette, aynı şekilde şikâyetler oldu. Bu şi
kâyetler dedikleri gibi bu Demokrat Partiye 
mensup arkadaşlar tarafından gelmiş değildir. 
1958 Mart ayının sonlarında oradan bir vatan
daş 9 madde ihtiva eden ve hâkimlik sıfatiyle 
kabili telif olmıyan bâzı hâdiselerin tahkikini 
Sayın Reisicumhura ihbar ediyor. Bu ihbar 
vekâlete intikal ediyor. Vekâlet Mardin Müd
deiumumiliği vasıtasiyle hâdiseye el koyuyor 
ve tahkikata başlıyor. Tahkikat sırasında müd
deiumuminin mahallinde vazife başında bulun
ması mahzurlu telâkki ediliyor ve bu sebeple 
Silvan'a naklediliyor. Bu hâdise inzibat ko
misyonuna da intikal ediyor. İnzibat komis
yonu suçları sabit görüyor ve başka yere nak
line karar veriyor. Alâkalı buna itirazda bu
lunuyor ve temyiz itiraz komisyonu bu itirazı 
tetkik ediyor ve itirazı reddediyor. Bu kara
rın yerine getirilmesi için de Bozovo'dan Ha
mur'a naklediliyor. Yapılan muamelede ne bir 
partizan tesir, ne şu, ve ne de bu tesir vardır. 
Tamamen kanun hükümleri dairesindedir ar
kadaşlar. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

REİS — Mehmet Ali Ankan! 
MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Muh

terem arkadaşlarım, her Türk hâkimi ve müddei
umumisi gibi bu müddeiumumi arkadaş da çok 
dürüst çalışmıştır. Isbatı... (Soldan, gürültüler) 
İstediğiniz kadar gütültü yapın konuşacağım. 
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Arkadaşlar, Mardin'in Savur kazasında bü

yük karışıklıklar vukubuluyor. Müsteşar Mardin 
Müddemmıımisine telefonla soruyor: Hangi müd
deiumumiyi gönderelim, diyor. Aldığı cevap De
rik Müddeiumumisi... Fakat Derik'ten bu müddei
umumiyi. almaya imkân yoktur. Bu bir... 

Muhterem Vekil Beyefendi diyorlar ki, tahki
katın selâmeti namına bu müddeiumumiye 367 
sayılı Kanun gereğince salâhiyet vermek mecbu
riyetinde bulunduk. 

Arkadaşlar, Vekil Beyefendi bilmezler mi ki, 
birçok hâkimler hakkında şikâyet vukubulmakta, 
fakat bunlar yerlerinden alınmamaktadır. Bunlar 
367 sayılı Kanunla hiçbir yere gönderilmiyorlar. 
Erciş hâkimi hakkında şikâyetler vardır, kendisi 
namuslu bir insandır, niçin Erciş hâkimini 367 
sayılı Kanunla başka bir yere göndermiyorlar? 
Binaenaleyh bu iddia hiçbir zaman mesmıı ola
maz. Hakikat şudur ki, Derik Demokrat Parti 
Başkanı Ahmet Necim ve Diyarbakır'daki bir 
şeyhe_ Türk adliyesini idare ettiriyorsunuz. (Sol
dan gürültüler, ayıp, ayıp, sesleri) 

REÎS — Adliye Vekili. 
ADLÎYE VEKÎLI ESAT BUDAKOĞLÜ 

(Balıkesir) — Çok muhterem arkadaşlarım, Türk 
Adliyesi sadece ve yalnızca Türk milletinin em
rindedir. Ne o şeyhin, ne bu partinin vasıtası 
değildir ve asla da olmıyacaktır. Bu şekilde bir 
tefsir yapılmasını esefle karşılarım. Bu müessese 
kanun ve nizam içinde kimsenin tarizine mâruz 
kalmıyaeak kadar haysiyet ve vekarla çalışan bir 
müessesedir. (Soldan; bravo, sesleri) Her tasar
rufun arkasında bir politik sebep aramak hatalı
dır. Temyiz dairelerinden mürekkep bir heyetin 
kararı karşısında dahi hâlâ hâdisede «haksız
lık vardır» diye diretmenin mânasını anlıyamıyo-
uum arkadaşlar, (Soldan : «Sözünü geri alsın» 
sesleri) 

REİS — Mehmet Ali Arıkan! 
MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin) — Muh

terem arkadaşlar, Diyarbakırlı bir şeyh Ankara'
ya geldikten sonra Silvan hâkimi Akçakale'ye 
gönderilir, bir ay sonra bir kararname ile buraya 
tâyin edilir. Bu hâkimin Akçakale'ye tâyininde 
acele bir mevzu yok idiyse bir ay sabretmek müm
kün değil mi idi? Sen kalk salâhiyetle tâyin et, 
ondan sonra da kararname ile Akçakale'de ipka _| 
etmeye çalış... 
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MEHMET DÖLEK (içel) — Ayıp ayıp... 

(Gürültüler) 
MEHMET ALİ ARIKAN (Devamla) — Ayı-. 

bı siz yapıyorsunuz. Muhterem arkadaşlarım, 
ben müesseseye hücum etmiyorum, ben Adliye 
Vekâleti Müsteşarına hücum ediyorum. 367 nu
maralı Kanun siyasete alet edildikçe daima bu gi
bi suallerle karşı karşıya kalınacaktır. Mâruzâ
tım bundan ibarettir. 

REÎS — Adliye Vekili. 
ADLİYE VEKİLİ ESAT ÜİIDAKOGLU (Ba

lıkesir) — Adalet Vekâletinin her türlü tasar
ruflarında mesul ve muhatabolan benim arka
daşlar. Burada söz hakkı olmıyan bir' arkada
şıma, lüzumsuz olarak, tarizlerde bulunmaya 
asla hakkı yoktur. Eğer bu hâdiselerden mü
tevellit bir mesuliyet varsa bu tamamen bana 
aittir ve hesabım her zaman vermeye hazırını 
arkadaşlar. 

REİS — Sual sahibi. 
MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin) —Muh

terem arkada;şlâr; elimde vesikalar vardır. (Sol
dan ..: Gürültüler; «varsa çıkar, oku» sesleri.): 

•Söyliyeeeğim, müsaade buyurun. Derik D. Par
ti İlce Başkanı, Adliye Vekâleti Müsteşarı Kev-
ni Beye mektup yazmış ve cevabım almıştır. 
Müsteşar bu cevapta bu savcıyı çok kim za
manda oradan kaldıracağını ifade etmektedir. 
(Soldan: «yalan, yalan» sesleri.) Ben yalan söy
lemem. 

Kevni Nedimoğlu, Derik D. P. 'İlce Başka
nının yazdığı mektubun cevabında, çok kısa bir 
zamanında Müddeiumumi Niyazi Eronat 'm ora
dan uzaklaştırılacağını belirtmiştir. 

SIRRI TUNALI (Adıyaman) — Yalan.. Ya
lan.. (Soldan, «yalan, yalan» sesleri) 

MEHMET ALÎ ARIKAN (Devamla) — Ben 
asla yalan söylemem. Yalan kelimesini size iade 
ederim. (Soldan, «vesikaları göstersin» sesleri gü
rültüler) 

REİS — Bir dakika müsaade buyurunuz 
efendim. 

CEMAL TUZUN (Kocaeli) — Mektup varsa 
okusun.. (Soldan, «göstersin;» sesleri). 

REÎS — Bir dakika efendim. Yüksek Heyeti
niz, sual müessesesinin hırpalandığı ve sualler
de böyle konuşmanın mümkün olmıyacağım 
ifade ederek, Hasam Tez arkadaşımızın konuş
masını kesmek üzere reye arz.etmem karşısında, 
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konuşmasına Yüksek Heyetiniz müsaade et
miştir. Karar gereğinee Riyasetçe yapılacak 
muamele kalmamıştır. Devam buyurunuz efen
dim. 

(Sağdan, «bravo Reis Bey» sesleri).' 
Devam buyurun. 
MEHMET ALÎ ARIK AN (Devamla) —Muh

terem arkadaşlarım, Derik Müddeiumumisinin 
tahvil edileceğine dair müsteşardan mektup 
aldığını Derik D. P. Başkanı, Derik Kaymakamı 
ve Derik Hükümet tabibi huzurunda itiraf ve 
ikrar etmiş ve mektubu da kendilerine okumuş
tur. (Soldan, mektubu oku sesleri) Burada üçün
cü şahısların bana gönderdiği mektubu okumak 
hakkına sahip değilim. (Soldan, gürültüler) 
Bununla beraber elimdeki vesikayı Muhterem Ve
kil Beyefendiye takdim edeceğimi beyan etmek 
isterim. 

RElS — Sual cevaplandırılmıştır. 

6. — Ordu 31ebusu Eşref Ayhan'ın, Aybastı -
Fatsa yoluna dair sualine Nafıa Vekili Tevfik 
lleri'nin şifahi cevabı (6/191) . 

RElS — Alâkalı vekil, burada. 
Sual sahibi, burada. 
Suali okuyoruz efendim. 

28 . V . 1958 
~^"T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Öz: Aybastı - Fatsa yolu II. 
Aybastı - Fatsa yolu yapımına 1950 den, 

1958 yılma kadar her yıl ayrılan taihsisat mik
tarları nedir? Adı geçen yolun, vilâyet yolu 
olmaktan çıkarılarak Devlet yolları meyanma 
ithali düşünülmekte midir? 

Sayın Nafıa Vekili tarafından sözlü olarak 
cevaplandıjnlmasını saygı ile rica ederim. 

Ordu Mebusu 
Eşref Ayhan 

REİS — Açık reye arz edilen lâyiha hakkın
da reylerini kullanmıyan arkadaşlar varsa lüt
fen reylerini kullansınlar... 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Buy urun, Nafıa Vekili. 
NAFIA VEKİLİ TEVFÎK İLERİ (Samsun) 

— Ordu vilâyetinin il yolları ağında bulunan ve 
1953 yılına kadar araba yolu halinde olan 52 Km. 
tul ündeki Aybastı - Fatsa yolunun yapımına 
mezkûr yıla kadar her hangi bir tahsis yapılma
mıştır. 
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1953 yılından bu yana bu yolun yapımı için 

tefrik edilen ödenek miktarları şöyledir: 

1953 yılında 100 000 T. L. 
1954 » 17 000 » 
1956 » 94 000 » 
1957 » 75 000 » 

1958 programında Fatsa - Aybastı - Reşa
diye yolunda bakım ve olarım suretiyle ge
çit sağlamak üzere 68 000 Tl. ayrılmış bulun
maktadır. 

Aybastı - Fatsa yolu bugünkü kıstaslara 
göre, vasıf ve mahiyeti itibariyle Devlet yolu 
şartlarını haiz bulunmaktadır. Bu sebepten 
mezkûr yolun Devlet yolları ağma ithali dü
şünülmektedir. 

REİS — Sual sahibi. 
EŞREF AYHAN (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlarım, Nâfıa Vekili Beyefendiye sualime 
cevap verdiklerinden dolayı teşekkürü bir borç 
bilirim. Şimdilik bu yolda hakikaten bir ge
çit açılmıştır, jeeple gelinmiş ve merasimle yol 
açılmış bulunmaktadır. Ancak açılan bu yol, 
bugünün modern mânasına göre yol demek
ten uzak, bir geçit ve güzetıgâh mahiyetindedir. 
Saym Vekilden benim öğrenmek istediğim bu 
yolun, Devlet yolları meyanma ithal edilip 
edilmiyeceği mevzuu idi. Bir noktayı Saym Ve
kil Beyefendiye hatırlatmak isterim : Kara
deniz bölgesi vali ve kaymakamları bir tek 
şeyden çok şikâyetçidirler. Bu da, köy ve 
vilâyet yollarının kendilerine yaptığı tazyik
tir. Orta - Anadolu ve Ege bölgesinde her yer
de yollar her zaman vasıtalara açık bulun
maktadır. Halbuki Karadeniz bölgesindeki in
sanların, çok yerde köyden nahiyeye, kaza ve 
vilâyete gelme ve gitmesine imkân yoktur. 
Bu bakımdan Karadeniz bölgesinde Devlet 
yollarının daha geniş tutulması bu suretle bu
radaki valilerin köy yolları üzerindeki faali
yetine daha geniş imkân vermek mecburiyeti 
vardır. Şimdi Aybastı, Gölköy kazasının bir 
nahiyesidir. 25 bin nüfusa sahiptir. Gölköy ka
zasının da beş on bin nüfusu bu yoldan istifa
de etmektedir. Bu yoldan yirmi beş bin nüfus 
yıllardır katır üzerinde, at sırtında ihtiyaç
larını temin etmek için gidip gelmekte ve kış
ları çok sıkıntı çekmektedirler. Eğer bu yol 
vilâyet yolları meyanmda kalacaksa daha ya-
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rım asır bu yolun tamamlanmasına imkân yok
tur. 

Benim Sayın Vekil Beyden bilhassa ricam; 
Devlet yollarına ait kıstaslarını bu bölge için 
biraz daha geniş tutsunlar. Mâruzâtım bu 
kadardır. .j 

BElS — Sual cevaplanmıştır. 

7. — Burdur iüfebusu Fethi Çelikbaş'ın, köy 
içme sulan ve vilâyet ve köy yollan İçin ayrı
lan tahsisatın en verimli şekilde kullanılmasını 
teminen ne gibi tedbirler alındığına dair sualine 
Nafıa Vekili T&vfik îleri'nin şifahi cevabı 
(6/193) 

BElS — Alâkalı Vekil ve sual sahibi bura
dalar, suali okutuyoruz, efendim. 

• • 29 . V . 1958 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Aşağıdaki hususların Nafıa Vekili tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına müsaade
lerinizi rica ederim. 

Burdur Mebusu 
Fethi Çelikbas. 

Devlet bütçesinden, her yıl, vilâyetlere köy I 
içme suları ve vilâyet ve köy yollan için yar
dımlar yapılmaktadır. Bu yardımlarla birlikte 
mahallî idareler bütçelerinden, bu maksatlar 
için ayrılan tahsisatın en verimli bir şekilde 
kullanılmasını teminen : 

1. Vilâyetler ve Nafıa Vekâletince alınmış 
tedbirler var mıdır ve nelerdir? 

2. Burdur vilâyeti dâhilinde 1958 malî yılı 
zarfında köy içme sularından ve vilâyet ve köy 
yollarından yapılması, ikmal olunması veya baş
lanması düşünülenler hangileridir? 

3. Antalya, Muğla, Denizli, İsparta vilâyet
lerinde yapılması, ikmal olunması veya başlan
ması düşünülen vilâyet yolları var mıdır? Ve 
hangileridir? 

REİS — Efendim, sualler için ayrılan müd
det bitti, sual de okutulmuştur, bu sualin biti
mine kadar müddetin uzatılmasını oyunuza arz 
edeceğim, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

REİS — Buyurun. 
ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Muhterem 

arkadaşlarım, sual müddeti Yüksek Heyetinizin J 
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karariyle taayyün etmektedir. İçtüzüğün 153 
ncü maddesinde, müddetin hitamında, bakiye 
cevaplandırılacak sualler bulunduğu takdirde, 
temdit hususunun Yüksek Meclisin kararı alı
narak mümkün olduğu musarrahtır. Ama tat
bikat, Riyaset makamını işgal eden zatın kara
rına göre değişmektedir. Bundan birkaç celse 
evvel Sayın İbrahim Kirazoğlu arkadaşımız bir 
takrir verilmediği için bakiye suallerin bulun
masına rağmen bir saatlik müddet geçmiş olması 
esbabı mucibesiyle ruznamedeki diğer maddelerin 
müzakeresine geçmiştir. Ama Mahmut Goloğlu 
arkadaşımız diğer bir celsede aynı şekilde mu
amele yapacak, endişeyle bendeniz huzurunuza. 
çıkmış, fakat Riyaset buna lüzum olmadığını, 
Yüksek Heyetin kararı ile müddetin temdidedi-
leceğini beyan buyurmuşlardı. Halbuki bugün 
de başka bir tarza gidilmektedir. Bu itibarla 
Yüksek Heyetinizden rica ediyorum, bilhassa 
Riyaset makamını işgal eden arkadaşlarımızın 
görüşlerine göre maddeyi ayrı ayrı tatbik yo
lundan çıkalım ve bu maddenin katî tatbik 
şekli taayyün etsin. Bugün böyle, yarın diğer 
arkadaşımızın riyasetinde şöyle tatbik edilme
sin. • 

Bunu arz etmeyi bir vazife sayanın. 

REİS — Efendim, arkadaşımızı dinlemiş bu
lunuyoruz. Gerek Kirazoğlu arkadaşımızın, ge
rekse Goloğlu arkadaşımızın zamanındaki hâ
dise bu hâdise değildir. Bugün son sual takriri 
okundu ve devam ederken araya girmiş bulu
nuyorum. Onların zamanındaki hâdisede suale 
başlanmamış idi. 

Buyurun, Vekil Bay. 
NAFIA VEKİLİ TEVFİK İLERİ (Samsun) 

— Burdur Mebusu Fethi Çelikbas'm sorularım, 
Sn işleri ve Karayolları bakımından arz ediyo
rum. 

Su işlerine taallûk edenler : 
1. Susuz köylerin içme suyuna kavuşturul

ması mevzuunda Devletin yardımcı bir fonksi
yonu olup bu meselenin tatbikatının yürütülme
si vilâyetlere bırakılmıştır. 

Gerek devlet bütçesinden ayrılan, gerekse 
mahallî idarelerin bütçelerinden aynlaıı mebali-
ğin ve bu sahada sarf edilen emeklerin mahal
line masraf olmasını ve en verimli bir şekilde 
kullanılmasını temin için aşağıdaki tedbirler 
alınmıştır : 
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1. Devlet Su işleri Umum Müdürlüğüne 

mensup mütehassıslar zaman zaman bütün vilâ
yetleri dolaşırlar, yapılan içleri kıymetlendirir
ler ve bu tatbikatın neticesine göre gerekli ted
birler itihaz olunur. 

2. idarî ve teknik şartnameler ihzar oluna
rak, vilâyetlerin gerek idarî bakımdan,, gerekse 
teknik bakımdan nasıl hareket etmeleri iktiza 
ettiği tesbit olunur. 

-'5. Tip projeler ihzar edilerek dağıtılmıştır. 
Bunlar zaman zaman gözden geçirilir. 

4. Devlet Su îşleri Umum Müdürlüğünce 
grup. halinde bulunan köylerin projeleri ihzar 
olunur. 

5. Vilâyetlerin muğlâk bulduğu bâzı proje
ler yine, Devlet Su îşleri Umum Müdürlüğünce 
ihzar olunur. 

6. Su mevcudolmaması halinde yeraltı .su
larından faydalanılarak su temin yoluna gidi-' 
lir. 

7. Kurslar açılarak teknisiyenlerin yetişti
rilmesi cihetine gidilir. Bu maksatla 128 aded 
teknisiyen yetiştirilmiş ve bunlar vilâyetlere 
tevzi edilmiştir. Bunlar ayrıca tekâmül kursları
na tâbi tutulmuştur. 

8. îsalelerde kullanılacak malzemelerin yer
leri tesbit ve tarif edilmiştir. Meselâ bu cümle
den olarak ağaçlı mmtakalarda toprak künk 
kullanılması menedilmiştir. 

9. Bilhassa piyasalara uzak bulunan vilâ
yetler için bu vilâyetlere ayrılan paranın bir 
kısmı ile boru mubayaatı yapılmış ve bu vilâyet
lere tevzi edilmiştir. 

10. Bir aspest boru fabrikası kurulması üze
rinde çalışılmaktadır. 

Burdur Valiliğinden alınan malûmata göre : 
1. 1958 senesi içinde içme suyu yapılan köy

ler : 
Merkezde Kışla, Çeltikçi; Tefenni'de Höyük 

ve Yuvalak; Bucak'ta Yüreğir, Yeşilova'da Do-
ğanbaba köylerinin icmesuyu tesisleri ikmal 
edilmiştir. 

Bucak kazasına bağlı Boğazköy icmesuyu 
üzerinde çalışılmış olup 1959 senesinde ikmal 
edilecektir. 

2. Mahallelere tevziat yapılan köyler : 

Merkezde askeriye; Tefenni'de Beyköy; Ye
şilova'da Çeltek ve Orhaniye köylerinin tevziatı 
ikmal edilmiştir. 
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Merkezde Karavgaz köyü üzerinde çalışıl

mıştır. 1959 senesi başında ikmal olunacaktır. 
3. Su deposu yapılmak suretiyle inşaatları 

ikmal edilen köyler : 
Merkezde Aksu, Hacılar; Bucak'ta Pazarav-

danı; Kuşbaba, Uğurlu köylerinin tesisleri ik
mal edilmiştir. 

Bucak kazasında Karaat ve Gölhisar kaza
sında îsak köylerinde yapılan çalışma 1959 se
nesinde ikmal edilecektir. 

4. îsaleleri tamir edilen köyler : 
Merkezde Eğdim, Kayı ile Yeşilova kazasın

da Karaali köylerinin isaleleri tamir edilmiştir. 
Ayrıca, merkezde Düver ve Yeşilova'da Geb

rem köylerinin başlanmış olan isale tamiratı 
1959 senesinde ikmal olunacaktır. 

Karayollarına taallûk edenler : 
1. î r yollarının programları vilâyet meclisi 

umumileri tarafından hazırlanarak Karayolları 
Bölge müdürlüklerinin de mütalâası eklenmek su-
retiyle' Karayolları Umum Müdürlüğünce tetkİK 
ve vekâletçe aynen veya tadilen tasdik edilmekte
dir. Bu tasdikte vilâyetlerin birbirleriyle olaa 
irtibatları bilhassa nazarı itibara alınmaktadır. 

a) Bundan başka vilâyetlerin iktidarı dı
şında bulunan büyük köprülerin ve nıüştere'ı 
mühim yolların projelerinin tanzimi, inşaatların 
yaptırılması doğrudan doğruya Karayolları ta
rafından ele alınmaktadır. 

b) Karayolları Umum Müdürlüğü tarafın 
dan hazırlanan ve en mühim il yollanın ihtiva 
eden bir program dâhilinde her sene 1.000 kilo
metre civarında il yolu da, devlet yolları bakımı 
altına alınmaktadır. 

e) îl ve köy yollarında çalışan teknik perso
nel Karayolları Umum Müdürlüğü tarafından 
açılmakta olan kurslarda yetiştirilmekte ve her 
sene ayrıca tekâmül kurslarına devam ettirile
rek bilgileri artırılmaktadır. 

d) Vilâyetler emrinde çalıştırılarak makina-
larm sinsi, kalitesi her vilâyetin coğrafi ve di
ğer hususiyet arz eden durumuna göre intihap 
ve icabında satınalma işi Karayolları Umum Mü
dürlüğünce yapılmaktadır. 

e) Ayrıca her bölgede il ve köy yolları 
ile ilgili bir il yolları müdürü ve etüd ekipleri bu
lunmakta ve bunlar vasıtasiyle yolların etüdlerî 
yapılmakta, inşaatları kontrol edilmektedir. Bun
dan başka senede iki defa Karayolları murakıp-
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ler i vasıtasiyle yapılan işler mahallinde tetkik 
ve murakabe edilmektedir. 

f) Köy yolları programları doğrudan doğ
ruya mahallî ihtiyaçlara ve imkânlara göre vilâ
yetler tarafından tanzim ve tatbik edilmektedir. 

2. Burdur vilâyeti dâhilinde 1958 yılında 
50 kilometre uzunluğundaki Çavdar - Gölhisar * 
Fethiye hududu volu ile, 60 kilometre uzunlu-

0 : 1 
'REİS — Sual sahibi. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Nafıa Ve

kilinin sualime verdiği cevaplardan bir kısmın 
zabıtlara geçmesi itibariyle mahallinde tahkik 
imkânına kavuşuyorum. Çünkü kendisine ve
rilen bilgilerin bâzıları aslında tahakkuk etme
miş olan işlerdir. Teferruattan sarfınazar ede
rek asıl sualimin birinci bendi olan kısmı üzc-

ğundaki Tefemi i - Korkuteli yolunun Burdur vilfı- i rinde durmak istiyoram. 
yeti dahilindeki, kısımları üzerinde tesviye, sanat 
yapıları ve stabilize işleri yapılmaktadır. 195!) 
yılında da bu yolların inşasına devam •edile
cektir. 

Köy yolları olarak 1958 yılında Burdur vilâ
yetinde : 

Gölhisar - İnecik 8 Kilometre 
Hasanpaşa - Tefen iltisak] 5 » 
Salda - Düden 9.5 » 
Akeaköy - Başmakçı 15 » 
Dereköy - Büyükyaka 8 » 
Yeşilova - Karaçalı 14 » 
Aziziye - Urkütlü 17 » 
Teke - Çeltikçi 5 * » 
Çeltikçi - Arvalh 8 » 
Kurna - Bayındır - Aziziye (> » 

Yolları ele alınmış ve bu yollar üzerinde bu 
güne kadar 88 kilometre tesviye ve 35 kilometre 
kaplama yapılmıştır. Ayrıca 59 metre açıklığında 
beş köprü yapılmıştır. 

3. Antalya vilâyetinde 1958 yılında Kor
kuteli - Tefenni. Antalya - Gödene - Kumluca -
Fenike, Antalya - Kemer, Elmalı - Kaş ve Kaş -
Denire yolları üzerinde çalışmalara devam edil
miştir. 

Muğla vilâyetinde 1958 yılında. Tavas ilti-
sakı - Belen, Milas iltisakı - ören, Yatağan - Ka
vaklıdere - Bozdoğan hududu yolları üzerinde 
gecen senelerden başlanmış işlerin inşasına de
vanı edilmiştir. 

Denizli vilâyetinde 1958 yılında Buldan -
Güney .yolu ikmal edilerek, trafiğe açılmıştır. 
Acıpayam - Çameli ve Tavas - Karacasu yollan 
üzerinde çalışmalara devanı edilmiştir. 

İsparta vilâyetinde de 1958 yılındaki çalış
malarla Kötürnek - Yalvaç, İsparta - Dinar il
tisakı - Kiııkçayır - Baladız yolları ikmal edil
mek. üzeredir. İsparta - Dereboğazı - Çandır ve 
Şarkikaraağaç - Yenişarbademli yolları üzerin
de çalışılmaktadır. 

İl idaresi Kanununun 24 ve 25 nei maddele
ri vilâyet dâhilinde Nafıa Vekâleti ile ilgili ola
rak münakale mevzuunun plâıılaştırılmasınt em
retmektedir. Nafıa Vekili vilâyet yollan mev
zuunda sualime cevap verirken vilâyet yolları
nın vilâyet meclisi umumilerinin tensibine göre 
fakat bilâhare vekâletçe tasdik edilecek esas
lar içinde yürütüldüğünü söylemiştir ki, benim 
seçim bölgemde maalesef yedi yıldan beri bâzı 
vilâyet yollarının güzergâhında rasladığımız de
vamlı değişiklikler bunun ne bir plâna bağlı ol
duğunu ve ne de meclisi umumilerden geçtik
ten ve Nafıa Vekâletinde tasdik edildikten son
ra bu yürütülen bir programın mevcudolduğunu 
kabule imkân verecek mahiyette değildir. Ve 
maalesef gerek köy yollarına, gerek vilâyet yol
larına ve gerekse köy ieıne sularına merkezden 
yapılan yardımlar devamlı bir değişmeye tâbi 
tutulmakta ve bu da daha, çok o mahal hal
kının siyasi davranışlarına göre cereyan etmek
ledir. Bu sebepledir ki, 7 - 8 yıldan beri bâzı 
mevzuların ikmali mümkün iken bunlar ikmal 
edilememiştir. 

OSMAN BİBİOGLU (Konya) - - Misal, mi
sal. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Misal mi? 
Tefenni - Korkuteli. Burdur Man Yazı köyü -
Yonköyden geçecek Acıpayam yolu. Bunu faz
la tafsil etmiyeceğim. Çünkü mahallîdir. 

Fakat, misal isi iyen arkadaşlardan rica edi
yorum. Bu yalnız benim seçim bölgemde böyle 
değil, kendi vilâyetlerinde de bunu tetkik ede
cek olurlarsa görürler. Memleketin mahdut im
kânlarının bu şekilde israf edilmesine imkân 
vermemenin kendileri için de bir vazife olduğu
nu kabul edecek durumdadırlar. 

Bu nasıl önlenir arkadaşlar? Asıl dâva bu
radadır. İl İdaresi Kanununun ilgili maddesi 
bu İşlerin plânlaştırılmasını emrettiği gibi - bu
rada daha ileri gidelim - Demokrat Partinin 

584 



I : 28 23. 
programında da bu işlerin plânlaştırılmasmı 
gerektiren hükümler vardır. Fakat maalesef bu 
işler sekiz yıldan beri umumi efkârın ıttılaına 
arz edilecek şekilde bir plâna bağlanmamıştır, 
bağlanmamaktadır. 

Tahakkuku ile vazifeli, olduğunuz Partinizin 
programının 21 nci maddesinin şurada zapta 
geçmesini faydalı buluyorum. «îl Genel Meclis
leri ve belediyeler beşer senelik çalışma plânları 
tanzimine sevk edilmeli ve bu plânlar merkezde 
mahallî idarelere yol göstermek vazifesiyle ku
rulacak bu teknik büronun evvelden tetkikine 
tâbi tutulmalıdır.» 

Programınızın bu maddesi, daha evvel ev
velden î l İdaresi Kanununun 24 ncü maddesin
de de kanunlaşmış olduğu halde maalesef Nafıa 
Vekâletinin bugün sizlere sunabileceği 5 yıllık 
değil, gelecek yıllara şâmil olmak üzere bir yıl
lık plân ve programı dairi mevcut değildir. 
Mevcudolduğu takdirde Vekâletten rica edece
ğim, bunu yayınlasınlar, çünkü neşir ve ilânı 
bu işlerin emniyet içerisinde yürütülmesi bakı
mından bir teminattır. Bunlar evrak arasında 
mahfuz kaldığı müddetçe belki şu veya bu mak
sada göre programlar ve plânlar değiştirilebilir 
ama bu memleketin bu işlere tahsis ettiği para
lardan âzami derecede verim alındığı iddia edi
lemez. Vekâletten ricam, İ l İdaresi Kanununun 
24 ncü maddesi gereğince vilâyetlerin bu işi 
plânlaştırmasmı temin etmesidir. Bu mevzuda 
Vekâlet salâhiyetini kullanarak,» işleri vilâyet
lerde planlaştıracak olursa, zaman gelecek köy 
içme suyu dâvamız halledilmiş bulunacak ve bu 
işlere ait tahsisat artık başka sahalarda kullanıl
mak imkânı hâsıl olacaktır. Ve böylece memle
ketin meseleleri teker teker çözülmüş buluna
caktır. 

* ÖMER LÛTFİ ERZURUMLUOĞLU (Yoz-
gad) — Hükümet âzası, Genel İdare Kurulu 
âzası iken bunu yapamadınız mı? 

REİS — Rica ederim, sual sromayın hatibe. 
F E T H İ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Arkada

şımı tatmin için arz edeyim. 1953 te Burdur 
vilâyeti için de böyle bir program yapılmıştı. 
Fakat o yıl geçtikten sonra usulü veçhile plân-
laştınlan meseleler, şu veya bu sebeple bir kö
şeye atıldı ve maalesef bâzı yolların güzergâh
ları için tarla sahipleri istimlâk bedeli isteme
diklerinden tarlalar bozuldu ve yollar ikmal 

1.1959 C : 1 
edilmeden yolların güzergâhı değiştirildi. Biz 
gerek mahallî idarelerin, gerek merkezden bu 
mevzua tahsis edilen paralardan âzami netice 
almak istiyorsak, istiyorsanız arkadaşlar, behe-
mahal İl İdaresi Kanununun 24 ncü maddesi 
gereğince bu işleri plânlaştırmak mevzuunda 
titiz davramlmasım sağlıyalım", aksi takdirde 
bütün bölgelerde bu mevzulara muhassas paraf
larda israflar devam edebilir. Bu milletin im
kânları ise bu tarzdaki israflara müsait değildir. 

REİS — Nafıa Vekili. 
NAFIA VEKİLİ TEVFİK İLERİ (Samsun) 

— Muhterem arkadaşlarım, bu mevzu öylesine 
şümullü, öylesine vatan sathına şamil ve mil
lete mal olmuş bir meseledir ki, bunun üzerin
de her Mebus arkadaşımızın hakikaten isabetli 
birçok temenni, talep ve dilekleri bulunabilir. 
Bu bakımdan Fethi Çelikbaş arkadaşımızın da 
temennileri şüphesiz olacaktır. Ben bunlar üze
rinde durmıyacaktım, fakat arkadaşımız yol 
programlarının, istikametlerinin hattâ para tah
sisatının zaman zaman mahallî halkın siyasi gö
rüşlerine göre yapılmakta olduğunu ifade et
tiler. Bilhassa bu nokta üzerinde birkaç söz 
söylemek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; üç gün devam eden 
Bütçe Encümenindeki Nafıa bütçesinin görüş
melerinde bugün sual mevzuu olan mesele bü
tün şümuliyle muhalif ve muvafık bütün arka
daşlar tarafından ele alındı ve herşey söylendi. 
Arkadaşlarımızı tatmin edecek cevaplar da ve
kâletimiz tarafından verildi. Şimdi şu ciheti 
bilmek lâzımdır ki ; Türkiye'mizde köy yollan 
mevzuu asgari bir hesapla 200 bin kilometrelik 
bir yol mevzuudur. Ve 8 sene zarfında bu dâva 
için, il ve köy yolları dâhil, sarf etmiş oldu
ğumuz paranın 496 milyon lira olmasına mu
kabil, ele aldığımız köy yolları, kısmen tesvi
yesi yapılanlar 49 bin kilometre. Ve stabilizesini 
tamamladığımız yol 8 - 9 bin kilometredir. Bi
naenaleyh 200 bin kilometrelik bir muazzam dâ
vanın henüz çok başındayız. İl yollan mevzuu 
da böyledir. O da hemen hemen bakir bir mev
zudur. Ve 8 sene içinde ancak 7 - 8 bin kilo
metre il yolu yapabilmiş ve hizmete açabilmiş 
bulunmaktayız. Bu itibarla 5 senelik, 10 se
nelik, 15 senelik programları yapmak güç bir 
şey değil, amma bu programlan tahakkuk et
tirmek ve bunlan tahakkuk ettirecek imkânlara 
sahibolmak mühim meseledir. Bu itibarla im-
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kânlarımıza göre programlarımızı aksatmamak, 
bir sene evvelki faaliyet programlarımızı' boz
madan, bilhassa ele aldığımız işleri imkânları
mız nispetinde tahakkuk ettirmek ve devam et
tirmek mecburiyetindeyiz. 

Vilâyetlerden gelen programlan Karayolla-
rımız tetkik ve tasdik eder. Arkadaşımızın so
rularına karşı ben 3 - 4 yıllık programımızın 
içine yeniden il yollarını ele aldığımızı ifade et
medim. Çünkü geçen senelerde ele alman yol
lar ikmal edilmediği için yenisini ele almadık, 
alamadık. Hakikaten bu iş üzerinde çalışmalara 
her sene devam etmekteyiz. Bahsettiğim prog
ramlar, hangi kazaları ön plâna almak zarureti 
tesbit edilerek "yapılmıştır. Bu itibarla meselâ 
Korkuteli - Tefenni yolu 2 nci sene, 3 ncü sene 
programında değişmem ektedir. Ama bu yolun 
güzergâhı, bâzı teknik zaruretlerle yapılmış olan 
hatayı tashih için zaman zaman değişebilirse de 
teknik eleman eksikliğinin bunda payı olacağını 
elbette kabul edersiniz. 

tçme suları mevzuuna da kısaca temas ede
yim. 

Daha 10 bin küsur köyümüzde içme suyu 
yoktur. Ve bugüne kadar 22 523 köyün içme su
yuna sarf edilen para kadar da bu 10 bin küsur 
köyün içme suyu için para sarf etmek zararetm-
deyiz. 

Tekrar ediyorum, bu işler, vilâyetler, Su iş
leri Umum Müdürlüğü ve Karayollan arasında 
tesbit erimiştir. Ve önümüzdeki senelerin de 
programı. tamamen tesbit edilmiştir. Yani önü
müzdeki senelerde de hangi yollarda çalışaca
ğız.. Bunlar tamamen bellidir ve imkânları bek
lemektedir. 

Bu arada Muhterem Heyetinize belki bütçe
nin konuşulması sırasında da arz edeceğim, fa
kat şimdiden arz edeyim ki, ele aldığımız köy 
içme suyu, köy yolu mevzuları daha evvelden 
yapılmış bir hazırlık neticesinde ele alınmış de
ğildir. Memleketin büyük ihtiyaç ve zaruretleri 
karşısında derhal, hazırlığa vakit bulamadan 
ele alınmıştır. Bunların yer yer muayyen nis
pette fire verdiğini ve vereceğini kabul etmek 
lazımdır. Eğer bütün tertibat alınsın da ondan' 
sonra yol yapalım, su getirelim deseydik uzun 
zaman beklemek icabedecekti. Bugün Allaha şü
kür, yirmi binden fazla köye içme suyu getiril
miştir; bir çok köy yolları yapılmıştır; bir çok 
kazalar yola kavuşmuştur ve fireler de azal-
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makta ve yapılan işler daha iyi bir şekilde ya
pılmaktadır. Kaza merkezlerini vilâyetlere ya
hut devlet yollarına bağlıyan yolları da çok kjsa 
bir müddet içinde, yakın senelerde devlet kara
yollarına bağlamayı ve işletmenin içine almayı 
prensip itibariyle kararlaştırmış bulunuyoruz. 
Böylece buralara sarf edilen paraların daha ve
rimli bir şekilde netice vermesi imkânlan sağla
nacaktır. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REÎS — Sual sahibi. 
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, benim bu mevzu üzerinde asıl hassas 
olduğum nokta şudur : 

Nafıa Vekâletiyle vilâyetler, köy içme suları, 
köy yolları, vilâyet yollan mevzuunda koordi
nasyon içinde çalıştıklan takdirde gerek ma
hallen sağlanan paralar, gerekse merkezden ya
pılan yardımların daha faydalı olacağı hususun
da musirrim. Bu mevzuda eğer kanunlar müsaid-
olmasa idi, hakikaten vilâyetlerin muhtariyeti
ni, hususi idarelerin muhtariyetini hesaba kata
rak bu işlerin müşkül olduğu ileri sürülebilirdi. 
Fakat - şimdi kanunun maddesini aynen oku
yacağım - asıl temennim bu maddeler gereğince 
Nafıa Vekâleti vasıtasiyle vilâyetleri tahrik et
mek, bu vilâyetlerden işleri yolunda olanlar 
mevzuunda daha yakın alâkayı esirgememektir. 

İl İdaresi Kanununun 24 ncü maddesi şöy
ledir : 

«Madde 24. — Vali, yılda dört defadan az 
olmamak üzere lüzum gördüğü zamanlarda ida
rede birliğin sağlanması, işlerin gözden geçiri
lerek düzenleştirilmesi, teşkilâtın ahenkli ça
lışması için gereken tedbirlerin alınmasını gö
rüşmek ve kararlaştırmak amacı ile idare şube 
başkanlarını heyet halinde toplar. Bu toplan
tıda alman kararların yürütülmesi bütün Mare 
şubeleri için mecburidir. 

Bu görüşmelerde istihsalin artırılması, tica
ret ve ulaştırma işlerinin kolaylaştırılması ve 
geliştirilmesi, çiftçinin kalkındırılması, umumi 
refahın sağlanması gibi konular üzerinde ge
rekli tedbirler plânlaştırılır. 

Bu toplantılara kaymakamlar ve belediye ve 
ticaret ve ziraat odası başkanlariyle diğer me
mur ve ilgililer çağrılabilir.» 

Maalesef benim gezdiğim vilâyetlerde bu 
çalışmalara dair bilgi edinmek istediğim tak
dirde böyle plânlaraı mevcudolmadığmı, bu iş-

— 586 — 



î : 28 23.1 
lerin bir plâna bağlanmadığım daima mahallin
de tesbit etmişimdir. Ben mevzuu uzatmak iste
miyorum. öteki teferruat mahallen tahkikatı 
icabettirecek bir durum arz ediyor. Asıl üzerinde 
durulması lâzımgelen nokta; bu mevzuda Nafıa 
Vekâletiyle mahallî idarelerin bugün olduğundan 
çok daha rasyonel bir şekilde beraberce mesele
leri ele alıp yürütme mevzuunda gayret sarf 
etmeleridir. 

Nafıa Vekâletinin yapacağı diğer mühim bir 
iş de, köy ve vilâyet yolları inşaatı da geniş öl-
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çüde modern makinalara ihtiyaç gösterdiğinden 
Nafıa Vekâletinin hususi idareleri makinalarla 
teçhiz etmesinde bilhassa fayda görürüm. Çün
kü bu suretle aynı tahsisattan daha geniş isti
fade sağlanmış olur. Yol makinası olan bâzı vilâ
yetlerde bu görülmüştür. Bu bakımdan merkezce 
ve mahallen alınacak tedbirler vardır. İşlerin 
plânlaştırılması vardır. Benim temennim; vekâle
tin işi bu mevzudan ele almasıdır. 

REÎS — Sual cevaplandırılmıştır. 

6. —• MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — 1958 malî yılı Muvazenei Umumiye Ka

nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun (1/290, 2/230, 231, 236, 254) 

REÎS — 1958 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki Kanun, geçen inikatta nisap hâsıl 
olmadığı için kanunlaşamamıştı. Şimdi lâyihayı 
tekrar açık oyunuza arz ediyorum. 

Tercihan müzakeresi yapılacak maddelerin 
müzakeresine başlıyoruz. 

2. — Üniversitelere ve bunlara bağlı müesse
selere yapılacak bağışların Gelir ve Kurumlar 
vergileri matrahından düşülmesine dair kanun lâ
yihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/218) 

RElS — Heyeti umumiyesi üzerinde müza
kereye devam ediyoruz. Söz istiyenlerden Arslan 
Bora. (Yok, sesleri) 

Muhlis Erdener. 
MUHLİS ERDENER (istanbul) — Muhte

rem arkadaşlarım, üniversitelere ve bunlara bağlı 
müesseselere yapılacak bağışların Kurum ve Ge
lir vergilerinden tenzil edilmesi yolundaki kanun 
lâyihası hakikaten yeni bir anlayışın ifadesi ve 
bütün vatandaşları bu gibi hayırlı müesseselere 
yardıma teşvik edici bir mâna taşıması itibariyle 
şükranla karşılanacak bir lâyihadır. Bundan do
layı Hükümete bütün varlığımla teşekkür ederim. 
Gerçi bugünkü mevzuatımızda hayır müesseseleri
ne yapılacak yardımları menedici bir hüküm yok
tur. Fakat Gelir Vergisi düşünüş ve tertip itibariy
le kazançlar ve giderleri o şekilde tertiplenmiş ve o 
şekilde zapturapt altına almıştır ki, tatbikat bu gi
bi müesseselere yapılacak yardımların vergiye 

tâbi tutulması bu temiz maksadı kaybettirmiş 
bulunuyorlar ve durum o hale geliyor ki, bu 
bağışı yapan kimseler bundan doğacak neticelere 
katlanmamak yüzünden bu gibi teberrulardan 
vazgeçiyorlar. Bu suretle maksat da tamamiyle za
il olmuş oluyor. Bu sözlerimi teyit zımnında biz
zat şahidi olduğum bir hâdiseyi zikretmekte fay
da mülâhaza ediyorum, istanbul'da büyük bir 
müessesenin sahibi vaktiyle yaptığı 20 000 lira
lık bir teberruu kendi kanaatine göre masraf ka
bul ederek defterinde masraf kısmına geçirmiş 
ve makbuzunu da dosyaya koymuş. Fakat iki, 
üç sene sonra hesaplarında yapılan tetkikat so
nunda bunun masrafa ilâve edilemiyeceği ve bi
naenaleyh matrah ilâve edilmesi lâzımgeldiği yo
lundaki karar üzerine bu teberruun hem vergi
sinin verilmesi ve hem de vergi kanunlarının 
maddei mahsusası mucibince kaçakçılık adde
dilerek üç misli cezasiyle tahsiline gidilmesi 
bu vatandaş üzerinde o derece müessir olmuştur 
ki; müessesesine verdiği emirde, kapıya, «Kim
seye hediye ve bağış yapılmaz, müracaat edil
mesin.» diye bir tabelâ astırmıştır. Bunda hak
lıdır. O gün için kendi vaziyetlerine göre, öl
çüp biçip ödeyebileceği bir meblâğı vermiştir. 
iki yıl sonra gelen müfettişler bunu masraf ha
nesine geçirmesini kabule şayan görmemişler, 
üstelik üç misli ceza da almışlardır, bu, mantık
la kabili telif değildir. 

Yine bu anlayışın tamamen zıddı bir misal
den bahsetmeme müsaadelerinizi rica edeceğim. 

Bu gibi (hibeler için çıkacak bu kanundan ha
berdar olan bir vatandaşımız, evvelce tasarlamış 
olduğu 500 bin liralık bir yardımı, bu imkânların 
kendisine bahşedileceğini duyunca, yapacağı yar
dımı 1 150 000 liraya çıkarmak suretiyle haki-
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k'aten bu kanunun yaratacağı iyi intibalar üze
rinde fiilî bir misal vermiştir. 

Bu arkadaşın ismini zikretmekte de, hattâ 
şahsım hesabına huzurunuzda minnet ve şük
ran hislerimi arz etmekte de hiçbir mahzur gör
müyorum. Bununla ispat etmek istiyorum ki, 
böyle imkânlar verildiği takdirde bu yolda ha
reket edecek daha çok hayır sahibi insanlar çı
kacaktır. 

ismini zikretmek istediğim bu arkadaş, he
pimizin tanıdığı büyük bir müessesenin sahibi 
olan Vehbi Koç 'tur. Temenni ederiz ki, bu ta
diller memleketimizde hayırlı iş imkânlarına 
sahibolan yüzlerce arkadaşlarımızı aynı şekilde 
harekete sevk etmiş olsun. MKhakika arkadaş
lar, vergi matrahında yapılan her tenkisat el
bette ki, gelir bakımından ve Hazine nef'i ba
kımından bir eksiliştir. Bunu, o verginin tah
sil ve cibayetiyle mükellef olan müessese pek de 
büyük bir hahişle karşılamıyacağı tabiîdir. Ama 
burada dikkat edilecek bir nokta vardır: Me
selâ âzami vergi hadleriyle yüz bin liralık bir 
vergi esasında 35 bin lirası maliye hissesini teş
kil eden Gelir Vergisinin bu maksada tahsisi 
mukabilinde 65 bin lira ayrıca bir gelir temin 
ediyor. Yani bu eksiliş sadece Hazine aleyhin
de bir hareket olarak kalmıyor. Zira buna mu
kabil 2,5 misli bir gelir temin ediyor. Bu iti
barla bünyesinde bir mahzur taşımamaktadır. 
Hâdise böyle olunca hepimizin aklına kolayca 
gelen bir husus var, neclen bu keyfiyet sadece 
bir üniversiteye veyahut bir maksada tahsis edi
liyor?, Bünyesinde teşvik mahiyetini taşıyan bu 
kanun (hudutlarının şümullendirilmesi, meselâ 
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mekteplere, hastanelere de teşmil edilmesi ica-
bettiği halde neden bu yapılmıyor? Arkadaş
lar, hakikaten benim de bütün samimiyetimle 
arz etmek istediğim husus bu kanunun şümu
lünün genişletilmesi keyfiyetidir. Fakat ilk de
fa açılan bu çığırda bir şümullendirme yapmak
tan ziyade, alınacak müspet neticeye emin ola
rak, bir tecrübe senesi geçirdikten sonra tatbi
kattan ve fiiliyattan elde edilecek neticelere 
göre şümullendirilmesinin daha muvafık olaca
ğını düşünerek, bendeniz şimdilik teşmilinden 
sarfınazar ederek bu hususta gösterilen iyi an
layışa teşekkür etmekle iktifa ediyorum. 

Şimdi arkadaşlar, bir de bizim kendi dili
mizde bir darbımesel vardır, o da şudur; fuka-
rayi sâbirin, ağniyayı şâkirin. Bu iki düşünüş 
arasında bir münasebet ve bir köprü tesis et
mek bakımından da bu yeni açılan yolun demin 
de ismini zikrettiğim vatandaş gibi birçok ha
yırsever arkadaşlarımızı teşvik edeceğine emin 
olarak bu kanunun tasvibini rica ederek huzu
runuzdan ayrılıyorum. 

REÎS — Efendim, 1958 malî yılı Muvazene! 
Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun lâyihasına (315) 
arkadaşımız iştirak etmiş, (219) kabul, (95) ret, 
(1) müstenkif, kanun kabul edilmiştir. 

Efendim, Riyaset şu anda ekseriyetin kay
bolduğunu görmektedir. Müzakere edilen ka
nun açık oya tâbi olduğundan 26 Pazartesi günü 
saat 15 te toplanılmak üzere İnikadı kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 16,45 

B — TAHRÎRİ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. — Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğ-
lu'nun, Adana'nın Mağara kazası posta nakliya
tının motorlu vasıtalarla yapılması huşunda ne 
düşünüldüğüne dair sualine Münakalât Vekâleti 
Vekili Muzaffer Kurbanoğlu'nun, tahrirî cevabı 
(7/361) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Münakalât Vekili tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi 

istirham ederim. 
Adana Milletvekili 

Avukat 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

Adana'nın Mağara kazası bir seneyi müte
caviz bir zamandan beri en geri bir posta nakli 
şekli olan hayvanla posta evraklarının ve mek
tuplarının nakli talihsizliğinden kurtarılmamış
tır. Kış günleri Obrukbeli seyrüseferi aksattığı 
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gibi, Yaz günleri de hayvanla nakliyat posta i§- I 
lerini günlerce teehhüre uğratmaktadır. 

Bu duruma son verecek ve motorlu nakil va-
sıtalariyle posta evrak ve mektuplarının naklini 
temin edecek tedbirler üzerinde düşünülmekte 
midir ve ne zaman mümkün olacaktır? 

T C . 
Münakalât Vekâleti 22 . I . 1959 

Başmüşavirliği 
. Dosya No: Adana 
Kayıt No: 75/578 

özet : Adana Mebusu Ke
mal Sarıibrahimoğlu'nun 
tahrirî sual takriri Hk. 

T. B. M. Meclisi Reisliğine I 
7 . 1 . 1959 gün ve Umumi Kâtiplik Kanun- I 

lar Md. 7361/2349 - 9656 sayılı yazılan karşılığı
dır. 

Adana'mn Mağara kazası posta nakliyatı hak
kında, Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğlu'
nun tahrirî sual takririne ait cevap ilişik olarak 
sunulmuştur. I 

Saygılarımla. 
Münakalât Vekâleti V. 
Muzaffer Kurbanoğlu I 

Saimbeyli - Mağara posta hattı bidayette Ya- I 
zın oto, Kışın oto işlemediği zamanlarda hayvanla I 
taşıma şartlı olarak PTT İdaresince eksiltmeye 
çıkarılmış ise de bilâhara Saimbeyli - Mağara yo- I 
lunun Yaz mevsimlerinde dahi sefere müsait du- I 
rumda olmadığı anlaşıldığından, oto postasına I 
ait eksiltme iptal edilerek 9 . V . 1958 tarihin- I 
den itibaren yalnız hayvanla nakil şartlı olarak I 
ihaleye çıkarılmış ve aylığına 325 lira bedelle 
istekli bulunduğundan 17 . VII . 1958 tarihinde 
ihalesi icra kılınmıştır. I 

önümüzdeki Temmuz ayı içerisinde postalar 
umumi surette eksiltmeye konulurken konu mev- I 
zuu posta nakliyatı yine oto ile ayrıca ihaleye 
çıkarılacak ve motorlu nakil vasıtasiyle taşımaya 
talip bulunduğu takdirde bu şekilde ihalesi ya- I 
pılaeaktır. I 

2. — Elâzığ Mebusu Mustafa Altındoğan'm, 
Elâzığ Cüzam Hastanesindeki mahkûm hastalara 
sıhhi bir oda tahsisinin düşünülüp düşünülme
diğine dair sualine Sıhhat ve İçtimai Muavenet I 
Vekili Lûtfi Kırdar'ın tahrirî cevabı (7/355) \ 
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22. X I I . 1958 

T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Sağlık Vekili tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerini 
saygılarımla rica ederim. 

> Elâzığ Milletvekili 
Mustafa Altındoğan 

Elâzığ Cüzam Hastanesinin cüzamlı mahkûm 
hastalara tahsis edilen hastanenin, bodrum 
katındaki odanın gayrisıhhi, altından kanali
zasyon, tavanından su borularının geçtiği ve 
güneş almaz yerde yatan mahkûm hastalar için 
en kısa bir zamanda sıhhi bir oda temini düşü
nülmekte midir? 

T. C. 
Sıhhat ve İçtimai 

Muavenet Vekâleti 21 . I . 1959 
Vekil 98 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
7 . 1 . 1959 tarih ve Umumi Kâtiplik Kanun

lar Müdürlüğü 2342/9643 sayılı yazıları karşı
lığıdır. 

Elâzığ Cüzam Hastanesindeki mahkûm has
talara sıhhi bir oda tahsisinin düşünülüp dü
şünülmediğine dair Elâzığ Mebusu Mustafa 
Altmdoğan'ın, tahrirî sual takririne karşılık 
cevabi mütalâam ilişikte takdim kılınmıştır. 

Malûmat husulüne müsaadelerini saygı ile 
arz ederim. 

Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekili 

Dr. L. Kırdar 

Elâzığ Mebusu Mustafa Altmdoğan'ın, Elâ
zığ Cüzam Hastanesindeki mahkûm hastalara 
sıhhi bir oda tahsisinin düşünülüp düşünülme
diğine dair tahrirî sual takririne cevaptır. 

Elâzığ Cüzam Hastanesinde ceza evi mah
kûmlarına tahsis olunana mahallin ıslâh edil
mesi hususu ele alınmış ve yapılan keşfine gö
re lüzumlu ödenek mahalline gönderilmiştir. 

3. — Adana Mebusu Suphi Baykam'ın, Ba-
sının şehirlerarası telefon konuşmalarındaki ter
cih hakkının daraltılması karşısında ne düşü
nüldüğüne dair sualine Basın - Yayın ve Tu
rizm Vekili Server Somuncuoğlu'nun tahrirî ce
vabı (7/272) 
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Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Basın - Yayın 
ve Turizm Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına delâletinizi rica ederim. 

Adana Mebusu 
Dr. Suphi Baykam 

Basının şehirlerarası telefon konuşmaların
daki tercih hakkının Ulaştırma Bakanlığın
ca daraltılmasını doğru bulmakta mısınız? 
Basma haber nakletme imkânlarını kolaylaş
tırmak ve bu maksatla teminat vermek lüzu
muna kaani misiniz? Vekâletçe her hangi bir 
hazırlık yapılmakta mıdır? 

T. C. 
Basın - Yayın ve Turizm Vekâleti 

Dairesi : iç Basın 21.1.1959 
özel sayı : 67 

Genel sayı : 519 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
14 . XI . 1958 tarih ve 7-272/1797/7152 sa

yılı tezkereleri cevabıdır : 

Adana Mebusu Suphi Baykam tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen sualin 
cevabı aşağıya dercedilmiştir : 

JL. PTT Kanununun hükümlerini tatbik et
mek, Münakalât Vekâletinin vazifesidir. Böyle bir 
vazifeyi yerine getiren vekâleti haksız görmeye 
imkân yoktur. 

2. Halkın ihtiyaçlarını karşılamakta her 
hangi bir aksaklığa meydan vermeden, basının 
süratle haber alma ve verme imkânını sağlamak 
umumiyetle kabul edilen bir kaziyedir. Bu hu
susun ayrıca bir teminata bağlanması lüzumlu 
değildir. 

3. Vekâletimizin doğrudan doğruya mesuli
yetine dâhil olmıyan bir mevzuda her hangi bir 
hazırlık mevzuubahsolmamıştır. 

Keyfiyetin takrir sahibine bildirilmesine 
müsaadelerini saygılarımla arz ve rica ederim. 

Basın - Yayın ve Turizm Vekili 
Server Somuncuoğlu 
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1958 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 

Kanuna ikinci defa verilen, reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

1 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Orhan Kökten 
Kemal özçoban 
Mustafa öztürk 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 
Burhanettin Onat 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan . 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat îyriboz 
Etem Menderes 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 

A. za adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal ^mebusluklar 

610 
315 
219 

95 
1 

280 
15 

[Kabul edenler] 
Muzaffer Emiroğlu 
Ali ileri 
Halil îmre 
Mücteba Iştın 
M. Halûk Timurtaş 
Sıtkı Yırcah 

BİNGÖL 
Ekrem Yıldız 

BÎTLÎŞ 
Nusrettin Barut 
Rifat Bingöl 
Selâhattin inan 

BOLU 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURSA 
Necdet Azak 
Hüseyin Bayrı 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagil 
Recep Kırım 
Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Nurullah îhsan Tolon 
Hilâl Ülman 

ÇANAKKALE 
N. Fuad Alpkartal 
Ahmet Hamdi Sezen 
Nahit Ural 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Fevzi Hacırecepoğlu 

DENIZLI 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
0?>man Ongan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Nuri Onur 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Nurettin Manyas 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Mükerrem Sarol 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Hasan Numanoğlu 
Münip özer 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Mustafa Çürük 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 

-

Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZIANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih inal 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 
Ali Şahin 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

İÇEL 
Mehmet Dölek 
Sami Göknar 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Ali Lâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 

İSTANBUL 
Arslan Nihad Bekdik 
Sedat Çetintaş 
M. Faruk Gürtunca 
Aleksandros Hacopulos 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Adnan Menderes 
Celâl Ramazanoğlu 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaş 
Hristaki Yoarrnidis 
Necmi Nuri Yücel 
Mahmut Yüksel 
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Danyal Akbel 
Abdullah Aker 
Enver Dündar Başar 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Incekara 
ilhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KARS 
Rasiaı ilker 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Zeki Cemal Bakiçelebi-
oğlu 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif îslâmoğlu 
Hadi Tan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 

KOCAELİ 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioglu 

Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Tarık Kozbek 
Halil özyörük 
Mustafa Runyun 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
ibrahim Germeyanoğlu 
Kemal özer 
Emin Topaler 

MANİSA 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Nebil Sadi Altuğ 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Oeakoğlu 
Cevdet özşrirgin 
Cemil Şener 
ihsan Yalkm 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri Özsan 
Sadi Pekin 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 

Giyasettin Emre 
NEVŞEHİR 

Necmeddin önder 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk 
Ali Gürün 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 

RtZE 
izzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Nüzhet Ulusoy 

SltRD 
Suat Bedük 
Fikri Şendur 

SINOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 

Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Server Somuncu. A 

TEKİRDAĞ 
Ali Çakır 
Hasan Gürkan 

TRABZON 
Sabri Dilek 
O. Nuri Lermioğlu 
Hasan Polat 
Pertev Sanaç 
M. Reşit Tarakçıoğlu 

URFA 
Ömer Yüksel 

VAN 
Tevfik Doğuışıker 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Sefer Eronat 
ö. Lûtfi Erzurumhıoğlu 
Numan Kurban 
Fuad Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Tahir öktem 
Necati Tanyolaç 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 

[Reddedenler] 
ADANA 

Mehmet Geçioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
M. Yılmaz Mete 
Rıza Tekeli 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Übeyde Elli 
ismail inan 
îlyas Seçkin 
Hasan Tez 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 
Âlim Sipahi 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 
Ethem Yalçmalp 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altmdoğan 
Hürrem Müftügil 
Nâzım öztürk 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

GÜMÜŞANE 
Necmettin Coşar 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 
Nihat Sargmalp 

HATAY 
ihsan Ada 
Rifat Bahadır 
Ali Şelhum Devrim 

KARS 
Şemsettin Ataman 

Kemal Güven 
Ali Yeniaras 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Hilmi Soydan 
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Mehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkaıı 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaroğlu 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 

. NİĞDE 
Asım Eren 
Rifat Gürsoy 
İsmail Güven 

ORDU 
Eşref Ayhan 

Münir Ekşi 
Ferda Güley 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Hüsrev Yürür 

SAKARYA 
Hamdi Başak 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Edip İmer 
Ahmet Kangal 

Şinasi Moran 
Cemil özcan 
Süleyman özsever 
Nazmi Yaraş 

TOKAD 
Sıtkı Eken 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 

M. Yaşar Alhas 
Abdullah Köksel 
Abdurrahman Odabaşı 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Adnan Çalıkoğlu 
Rıza Salıcı 

VAN 
Abdülvahap Altınkay-
nak 
Sait Erdinç 

ZONGULDAK 
Necati Diken 
Mustafa Saraç 
Avni Yurdabayrak 

[Müstenkifler] 
MARAŞ 

Nusret Durakbaşa 

[Reye iştirak etmiyenler] 
ADANA 

Nevzat Arman 
Suphi Baykam 
Kâzım Bozdoğan 
Hamza Eroğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Saim Karaömerlioğlu 
Ali Menteşoğlu 
Hamdi öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Gani Gürsoy 
AFYON KARAHİSAR 
Osman Talu 
Necati Topçuoğlu 
Orhan Uygun 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı (V.) 
Selim Yatağan 

AMASYA 
İsmet Olgaç 

Hüseyin özbay 
ANKARA 

Muammer Akpınar 
İsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Balık 
Faik Ahmed Barutçu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
Halil Sezai Erkut 
İbrahim İmirzalıoğlu 
İbrahim Saffet Onmy 
Selim Soley 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Attilâ Konuk 
Adnan Selekler 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Piraye Levent 
Ekrem Torunlu 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Mekki Said Esen 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(1. Â.) 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 

, Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Kadir Kocaeli 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Mazlum Kayalar 
Hulusi Köymen 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Halim Alyot (1.) 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 

ÇORUM 
Ali Dedekargmoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 
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DENIZLI 
Mehmet Karasan 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Sezai Demiray 
Kâmil Tayşi 
Hüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Sabahattin Parsoy 

ELAZIĞ 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 
ismail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Sabri Erduman 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hamit Dedelek 

GAZIANTEB 
ihsan Daî 
Bahadır Dülger 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Sadık Altmcan (I.) 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

Sabahattin Kadirbeyoğlu 
HATAY 

Ahsen Aral 
izzettin Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Hasan ikiz 
inayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

I : 28 
İÇEL 

Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
ibrahim Gürgen 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Isak Altabev 
Nazmi Ataç 
Celâl Bayar (Reisicum 
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsnıan (V.) 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
Yusuf Salman (I.) 
Nizamettin Âli Sav 
ibrahim Sevel 
Mıgırdıç Şellefyan 
Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
Nuri Yamut (I.) 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Sebati Acun 
Selâhattin Akçiçek 
Perihan Arıburun 
Behzat Bilgin 
Necdet Davran 
Selim Ragıb Emeç 
Sadık Giz 
Osman Kapanı 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
Fevzi Uçaner 

23.1.1959 O : 1 
KARS 

Fevzi Aktag 
Sırrı Atalay 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
Behram öcal 
ibrahim Us 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Ebubekir Develioğln 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Osman Kavuncu 
ibrahim Kirazoğhı (Rs. 
V.) 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Sıtkı Pekkip 
Avni Sakman 
Dündar Tekand 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 

KONYA 
A. Fahri Ağaoğlu 
tshak Avni Akdağ 
Hamdi Ragıp Atademir 
Ali Saim Kaymak 
Hulki Âmil Keymen 
Ahmet Koyuncu 
Himmet ölçmen 
Sabahattin Sayın 

KÜTAHYA 
Ahmet ihsan Gürsoy 
irfan Haznedar 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Muhittin özkefeli (I.) 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 

Ahmet Fırat 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Sezai Akdağ 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 

MARAŞ 
Kemali Bayazit 
Emin Soysal 

MARDİN 
Şevket Dursun 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Burhan Belge 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Zeki Dede 

NEVŞEHİR 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

NİĞDE 
Vedat Mengi 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 

SAKARYA 
Nüzhet Akın (I. A.) 
Tacettin Barış 
Baha Hun 
Rifat Kadızade 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Asaf Saraçoğlu 
Şükrü Uluçay 
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Baki Erden 
Veya Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SÎNOB 
Muharrem Tansel 

StVAS 
Turhan Feyzioğlu 
Necati Üter 
Kâmil Kınkoğlu 
Yalçın Kocabay 
Ahmet Yılmaz 

Ankara 5 

Artvin 1 

Aydın 1 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoe 
Zeki Erataman 
İsmail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Keramettin Gençler (î.) 
Ahmet îspirli 
Reşit önder 

TRABZOIf 
Halûk Çulha 

Mahmut Goloğlu (Rs. 
V.) 
Fikri Karanis 
Selâhattin Karayavuz 
Salih Zeki Ramoğlu 
ismail Şener 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 

URFA 
Atalay Akan 
Aziz Gökkan 

[Münhal mebusluklar] 
Bursa 1 

Edirne 1 

istanbul 1 

Kocaeli 1 

Konya 1 

Muğla 1 

t Etem Karakapıeı 
E. Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Avni üral 

VAH 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Atıf Benderlioğlu 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Cemal Zühtü Aysan 
Ali Kaya 

V a 1 
Yozgad 1 
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