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1. — G E Ç E N T U 

Millî Eğitiım Bakanı İbrahim. ökteım; Sam- : 

sun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nım Emesıt Kenan'ın 
tsanın Hayatı adlı eserinin Millî Eğitim Bakan
lığınca yeni (baskısının yaptırılımalsının -doğru ol
madığı yolundaki 'konuşması ile istanbul Üye
si Bifaıt öztürkçine'nin öğretmenlere 1 Mart 
1964 (tarihinden itibaren tediyesi gereken öde
neklerin verilmediği hakkındaki ıbeyanatma ce
vap verdi. 

îstanibul Üyesi Hasan Ekrem Özden; îera ve 
İflâs Kanununun memleket iktisadiyatı (bakı
mından ehemmiyetini tebarüz ettirerek, ıbir an 
e w e kanunlaşmasının temini talebinde bulun
du ve Başkan bu konudaki hassasiyetin yerinde 
olduğunu komisyonun teşkilini müteakip ıbu 
hususun Başkanlık Divanınca Anayasa ve Ada
let Komisyonundan ılica edileceğini bildirdi. 

Partisinden istifa eden üyelerin bulunduk
ları 'komisyonlardan da çekilmiş sayılacakları
na dair Başkanlık Divanı kararı okundu ve ka
bul olundu. 

21 . 6 . 1901 tarihli ve 309 sayılı Kanuna 
'bâzı fıkralar eklenmesi ve bu kanunda bâzı de
ğişiklikler yapılmasına dair kanun tasarısının 
Cumhurıiv'ett .Senatosunca değiştirilen iki mad
desinin açık oylaması yapıldı ve tasarının ka
nunlaşması kabul edildi. 

Bâzı vergi ve resimlere zam yapılması hak
kında 4040 sayılı Kanunun 31 nci (maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ikin
ci defa açık oya sunuldu ve tasarının kanunlaş
ması kalbul olundu. 

Sivas Üyesi Rifat öçten'in Anayasa Ve Ada
let Komisyonundan; 

îzımir Üyesi Hilmi Onat'm Malî ve İktisadi 
İşler Komisyonundan listifa ettiklerime dair 
yazıları okundu, ibilgi edinildi. 

Cumhuriyet Senatosu komisyonlarında açık 
bulunan (üyelikler açin seçim yapıldı. Okunan 
tasnif heyeti mazbatasına göre : 

Dilekçe Komisyonuna : Osman Mecdi Agun, 
Abdıırrahman Bayar, Isanail Yeşilyurt, Fikret 
Gündoğan, Abdurralıman Kavak; 

Kitaplık Komisyonuna : Rifat özıtürkçıme; 

2 , - ö E L E N 

1. — Tapulama kanunu tasarısının Millet 
M'eclMnce kaibul olunan metni (M. Meclisi 

? A N A K Ö Z E T Î 

C. Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyo
nuna : İsa Bingöl, Osınıan Alilıocagil; 

Bütçe ve Plân Komiyonuna : M. Erdoğan 
Adalı, 'Osman Zeki G'ümüşoğlu, Kıza Isıtan, 
Ekı'öm Özden, Nejat Sarılcalı, Niyazi Ağırnaısli; 

Anayasa ve Adalet Komisyonuna : Nihat Al
tım, Zihni Betil, Salih Türkmen; 

Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar İskân Ko
misyonuna : Etli om Erdinç, Faruk Kmaytürk, 
A. Saiaattin Yalçuk, Sakıp Haltunoğlu, Mehmet 
Hazer; 

Dışişlerıi, Turizm ve Tanıtma Komisyonuna : 
Celâl Tevfik Karasapan, Sami Kırdar, Fethi Te-
votoğlu, Zihni Beıtil, Cemal Tai'lan; 

İçişleri Komisyonuna : Ali Altuntaş, Refet 
Rendeci, Ömer Ucuzal, Sadık Artulkmaç, Necip 
Seyhan, Sami Küçük, Osman Koksal; 

(Malî ve İktisadi İşler Komisyonuna : Meh
met Güler, Ziya Termen, Hasan Ali Türker, 
Macit Zeren, Orhan Akça, Enver Bahadırlı, 
Mehmet Pırıltı; 

Millî Eğitim Komisyonuna : Hilmi Onat, 
Mabrure Aksoley, Abdülkerim Saraçoğlu, Necip 
Seyhan, Zerin Tüzün, İzzet Birand; 

Millî Savunma Komisyonuna. : Enver Işık
lar, Hıfzı Oğuz Beka'ta, Cemal Yıldırımı; 

Tarjiin Komisyonuna : Şevket Akyürek, Te
lkin Arılbui'im, Yusuf Ziya Aynım, Ahmet öz-
demiir, Fehmi Baysoy, SaiMt Kocabeyoğlu; 

Sasyal işler Komisyonuna : Ruban i Arıkan, 
Mustafa Oülcügil seçildiler. 

Anayasa Malükemesine üye seçimi, ihalen ye
ter çoğunluk kalmadığından gelecek 'birleşime 
bırakıldı. 

2 Temmuz 1964 Perşembe günü saat 15 t e 
ıtoplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekili Kırlar el i 

İhsan Jlamit Tigrel Ahmet Naci Arı 
Kâtip 
Niğde 

Kudret Bay han 

K Â Ğ I T L A R 

1/653, O. Senatosu 1/424) (İçişleri, AnayaLsa ve 
Adalet ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 
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Rapor 

2. — Esnaf ve küçük sanatkârlar 'kanunu 
tasarıismm Mdlleit (Meclisince kaibul olunan on'et-

2 . 7 . 1964 O : 1 
ni ve Cumhuriyet Senatosu Greçici Komisyon ra
poru (M. Meclisi 1/4; C. Senatosu 1/407) (S. 
Sayısı : 469) 

»>•«« 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati • 15,05 

BAŞKAN — BaşkanvekiM ihsan Hamit< Tigrel 

KÂTİPLER : Tank Rema Baltan (Zonguldak), Sakıp Önal (Adana) 

BAŞKAN — Müzakere nisabı vardır, 82 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun, 
E mest Renan'm, Isa'nm hayatı adlı eserinin 
Millî Eğitim Bakanlığınca yeniden bastırılma
sının doğru olmadığı hakkındaki beyanatına 
Millî Eğitim Bakanı İbrahim Öktem tarafından 
verilen cevaba karsı demeci. 

Geçen zabıt hakkında söz Sa-
, •RiTTn-.v-un efendim. 

BAŞKAN — VJ^CII z,< 
ym Tevetoğlu'nun. Buyur 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 
Başkan, sayın senatör arkadaşlarım; geçen haf
ta Salı günü yüksek huzurlarınızda millet ve 
memleketimizin, bilhassa iyi, sağlam ve yeterli 
bir din eğitiminden yoksun genç evlâtlarımızın 
zararına olacak bir Fransız eserinin klâsik diye, 
başka dillerde de var gerekçesi ile -geçmişteki 
hata ve suçların tekrarlanması tarzında Millî 
Eğitim Bakanlığınca ikinci d»efa bastırılışma 
dikkati çekmiştim. Kitaptan aynen sunduğum 
pasajlarla açıkça «Hazreti İsa» ve «Hıristiyan
lık» propagandası yapan bu kitap üzerinde din, 
din adamları ve müesseseleri konusunda daima 
tek taraflı olarak aşırı derecede tepki gösteren 
müftü zade Sayın Mlilî Eğitim Bakanını kasıtlı 
ve gafil değillerse, vazifeye buyur etmiştim. 

Bu, benim en tabiî Parlâmento hak ve göre
vimdir. Bu hak ve vazifem üzerinde kimsenin 
tasarrufu ve gocunması olamaz. Ben bu açıkla
malara, bu gerçekleri vaka ve vesikalarla ortaya 

koyup millî, dinî, ahlâkî çöküşümüzün durdurul
masına, önlenmesine ve korunmasına yarıyacak 
uyarmalara daima devam edeceğim. Bu, asla, bu 
kürsüye yakışmadan huzurunuzda sarf edilmiş 
ve ileri sürülmüş Sayın öktem'in ifade ve id
diaları gibi «özel bir düşünce ile bir polemik 
vesilesi» değil, ancak, gerçek vatan ve milletse-
verlerin daima takdir buyuracakları naçizane bir 
millî hizmettir. 

23 Haziranda yüksek huzurunuzda yaptığım 
'kanuşmamdan sonra geçen 9 gün zarfmd'a, Sa
yın öktem 'Millî Eğitim Bakanlığında hazırlattık
ları şu üç sayfalık cevabi metni, benim 19 Mayıs 
Fuarı dolayısiyle Samsun'da bulunduğum dün
kü oturumda okumuşlar; tutanaklardan garip 
beyan, müdafaa ve mütalâalarını esefle öğren
miş bulunuyorum. 

Benim konuşmamın asıl hedef tutmadığı top-
yekûn klâsikler hakkındaki lüzumsuz tafsil ve 
tefsirleri bir yana, Renan'ı ve bilhassa onun dil, 
tarih, felsefe alanındaki eserleri yanında yüz 
karası mahiyetinde olan, Türk ve İslâm çocuk
larına lüzum ve faydası asla ileri sürülemez, ilim
le de ilgisi bıüımmıyan bir muzır misyoner pa
çavrası -mahiyetindeki kitabı savunmakla ve he
le bir sorumlu mevkii işgal eden bir Bakana ya
kıştırmak güç olan ciddiyet, vakar ve (hazımkâr-
lıktan, toleranstan yoksun ifadeleri ile Millî 
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Eğitim Bakanının : «Bir zamanlar Hıristiyanlık 
âleminin afaroz ettiği bu eseri Tevetoğlu'nun da 
afaroz etmesini, doğrusu garipsememek mümlkün 
değildir» tarzındaki gerçek polemik örneği dü
şünce ve beyanları ile benim ortaya koyduğum 
gerçeği tekzibetmiş sayılamazlar. Kendilerinden 
istemek ha'kkiımız olan hizmetin yerine getirilme
si bu demek değildir. 

îlk defa benim ikazımla haberdar olduğu bu 
muzır eserin ve müellifinin basmımızdaki geçmişi 
hakkında, malûmatfuruşlukla : «Bizdeki ilk ter
cümesi, Tevetoğlu'nun zannettiği gibi 1944 yılı
na ait değildir» ısözü sarf ettirilen, bilgi ile teç
hiz olunmuş Sayın Bakan, kimin bu konularda 
malumat sahibi ve kimin kara cahil olduğunu 
bizzat kendisine söylettirenlerin taktiğine de doğ
ru bir nazar atfed'ememişlerdir. Sayın Bakan 
inkâr ve reddedemez ki, şu satırlar açık, aşikâr, 
âdi birer Hıristiyanlık propagandasıdır : 

«Dünya tarihinin «en .belli başlı olayı, Tanrı 
birliği, Teslis ve Tanrı oğlunun insan şekline 
girmesi itikadına dayanan bir dine geçişin in-
ikilâbıdır.» (Eski baskı sayfa : 3, 1964 baskısı : 
23) 

«Hıristiyanlığın meydana çıktığı noktada, ku
rucusunun faaliyet merkezinde, bütün Hıristi
yanların ibadet edebileceği büyük kilise yüksel
melidir.» (Birinci baskı sayfa : 9, yeni baskı : 
28 - 29) 

«Şimdi şan ve şerefin içinde uyu, ey asil mür
şit! Eserin tamam oldu; Tanrılığın kuruldu. Ar
tık fâni değilsin, yüceldiğin ilâhi huzur âlemin
den, yaptığım işlerin sonsuz neticelerini seyrede
ceksin! O büyük ruhuna tesir edemiyen birkaç 
saatlik ıstırap pahasına, en tam ölümsüzlüğü sa-
tmaldm, binlerce yıl dünya sana bağlı kalacak!.. 
Prestişkârlarm, yüz yıllar boyunca göstereceğin 
şahane yoldan yürüyerek ardından gelecekler
dir!» (Eski baskı : 258, yeni baskı : 278). Ve ni
hayet son sayfasında da son cümleler olarak : 

«Her halde Isa aşılmıyaeak. Onun dini dur
madan tazelenecek; hayatının tarihi en güzel 
gözlerden dinmiyen yaşlar akıtacak, çektiği ıs
tıraplar en iyi yürekleri dagl.iya.cak; bütün yüz 
yıllar, insanoğulları arasında isa'dan büyük bi
rinin doğmamış olduğunu ilân edecektir» diyen 
bir kitap muzırdır, körpe islâm - Türk çocukla
rının ruh ve dimağlarına açıkça görülüyor ki, 
Hazreti Isa ve Hıristiyanlık ısevgisi aşılamanın 
propagandasını yapmaktadır. 

2 . 7 . 1964 O : 1 
Bir an için bu muzır eserin klâsikler arasına 

dâhil olduğunu kabul etsek dahi, Bakanlığın ka
sıtla veya takdirle eserin evvelce bastırılmakla 
tanıtmaktan ibaret olan görevi sona ermiş demek
tir. Bu kitap dünyaca kabul edilmiş bir şaheser 
dahi olsa res'mî bir Devlet müessesesinin aynı 
eseri bu fakir milletin daha çok kıymetli ve ön
celik taşıyan eserlere harcanacak paraları heba 
edilerek ısrar ile ikinci defa bastırması, ya o 
fikrin propagandasını veya bu vesile ile eserin 
ticaretini yapmak mânasını taşır ki, bu Millî 
Eğitini Bakanlığının, Sayın Vekilin bu kürsüden 
savunmaya çabaladığı niyet ve gayeleri ile hiç
bir zaman bağdaşamaz. 

Bu gerçekler karşısında olup bitenlerden ika
zımızla yeni haberdar olan ve eline tutuşturulan 
şu üç sayfalık raporla kendini, Kenan'ı ve pa
çavrasını savunmaya çabalıyan Sayın Öktem bir 
kere dalı a ortaya koymuştur ki, makamının ve 
millî eğitim dâvamızın başarılı bir adamı değil
dir. 

Geçmişte Türk maarifinde Türk dinini, Türk 
ahlâkını, Türk milliyetçiliğini hedef tutarak ya
pılmak istenmiş kasıtlı 'kundaklar ilk önce 1946 
da o günkü iktidarın kendi uyanık ve doğru gö
ren vatan ve mitletsevcr elemanları tarafından 
meydana çıkarılmış ve tehlike kısmen olsun ön
lenmiştir. Bahis konusu eser, o günlerde kulla
nılan sayıları kabarık din, ahlâk ve milliyet 
aleyhtarı muzır eserlerden yalnız biridir. Bugün 
bunun yeniden bastırılışı, mevcudun tükenmesi 
mazereti ileri sürülse de, eski kundakların tek
rar kurulması tehlikesine bir işarettir. Biz ilk 
konuşmamızda bunu sorumlulara ve umumi ef
kâra duyurarak zararlı tahribatın ve tehlikenin 
derhal önlenmesini istedik. Daha pek çok örnek
lerle bir sözlü soru veya genel görüşme isteği ile 
bu büyük millî dâvanın tümünü ortaya koymaya 
çalışacağız. Fakat Sayın Dr. öktem'in cevapları 
sadra şifa değildir. Kendileri bu hastalıkların 
teşhis ve tedavisinde mütehassıs olmadıklarını 
mevcut birçok örnekleri gibi bu defa da tekrar 
ortaya koymuşlardır. Bu gerçek karşısında Sa
yın öktom'in Türk Milletine, partisine ve biz
zat kendisine yapacakları en büyük ve millî hiz
met bu ağır vazifeyi cidden yetkili bir arkadaş
larına bırakmaları olacaktır. 

Saygılarımla, (Soldan, bravo sesleri ve şid
detli alkışlar) 
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C. Senatosu B : 82 
BAŞKAN — Efendim bu gibi meseleleri bir 

arkadaşımızın bulunmadığı bir yerde, bu top
lantı da diğer bir arkadaşımızın konuşması su
retiyle halletmeye imkân yoktur. Arkadaşlardan 
rica ediyorum bu gibi meseleleri bir soru veya 
genel görüşme halinde getirsinler, daha faydalı 
neticeler alabiliriz. 

Gündeme geçiyoruz efendim. Gündemimiz
de... 
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ŞEVKET BULADOĞLU (Trabzon) — Gün

dem dışı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında efendim. 
ŞEVKET BULADOĞLU (Trabzon) 

leket meseleleri hakkında, 
Mem-

BAŞKAN — Yazılı olarak müracaatınız yok
tur. Binaenaleyh İçtüzüğümüz gereğince söz ve
remem. 

5. — SEÇİMLER 

1. — Anayasa Mahkemesi asıl üye seçimi. 

BAŞKAN — Gündemimizde yalnız seçim 
mevzuu vardır. Anayasa. Mahkemesi üyeliği 
seçimi. 

Tasnif Heyetini seçeceğiz arkadaşlar. 
Suat Hayri Ürgüplü. Yoklar. 
Necati Özdeniz... («İzinli, yok» sesleri) 
Gelmediği hiç vâki değildir ile hayret et

miştim. 
İbrahim Şevki Atasağun... Burada, 

Refet Rendeci... (Yok, yok sesleri) Yeni ar
kadaş olması itibariyle bulunması icabederdi. 
Ama yok. 

Mansur Ulusoy... Burada. («Demirbaş, de
mirbaş» sesleri) 

Allah o arkadaşların adedini artırsın. 
Ömer Ucuza! (Burada sesleri) 

'Tasnif Heyetini seçmiş bulunuyoruz. Şimdi 
sepetler dolaştırılacaktır. Zarflar da dağıtıl
sın. 

BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞU 

1. — Tapulama kanunu tasarısının Anayasa 
ve Adalet, îçisleri ve Bütçe ve Plân komisyonla
rından üçer üyenin iştiraki ile kurula-cak hır 
Geçici Komisyonda incelenmesine dair Adana 
Üyesi Mehmet îjnaldı'nın önergesi 

BAŞKAN — Bir takrir var. Sayın Üiıal-
dı'nm. Okutuyorum. 

Başkanlığa 
Gelen kâğıtlar arasında bulunan Tapulama 

Kanununun ehemmiyetine binaen ilgili koımis-
yonlardan seçilecek 3 er kişiden teşekkül ede
cek bir Geçici Komisyon kurulmasını arz ve 
teklîf ederim. 

Adana 
Me'bmıet Ünakb 

BAŞKAN — Acaba Sayın Ünaldı şuna mu
vafakat etmezler mi ; zaten bir Geçici Komis
yon vardır bunun isçin... 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Müsaade 
eder misiniz efendim ? 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 

arkadaşlar, yüksek malûmlarıdır ki Tapulama 
Kanomu bulgun 'memleketin heyeti umuimfryesi 
tarafından bir an evvel <çıkması beklenen bir 
kanundur. Mevzuun ehemmiyetine binaen 
biran evvel Yüksek Senatodan çıkmasını te
min sadedinde bir takrir vermiş bulunuyorum, 
Bundan evvelki müzakerelerde bir Geçici Ko
misyonda bunu görüşmüştük. Fakat nispî se
çim ile yapılan 1/3 yenilemenin neticesinde bâ
zı üyeler tekrar Meclise dönmediler. Komis
yon başkanı da izinlidir. Binaenaleyh komis
yon hali hazır çalışabilecek durumda değildir. 
Bu itibarla yeniden ilgili komisyonlardan üçer 
azanın seçilmesi suretiyle bir Geçici Komisylon 
meydana getirirlerse daha iyi olur. Zaiten bu 
kanun bir maddeden ibarettir. Bu kanunun 
tatilden evvel çıkarılmasını temini edelim. Lüt
fen reylerinizi esirgemeyiniz. 

Hürmetlerimle. 
NİYAZt AGlRNASLI (Ankara) — Takri

rin aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
NİYAZt AGIRNASLI (Ankara) — Muh

terem arkadaşlarım. Tapulama Kanunu için 
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'bir Geçici Komisyon kurulması hususunu istilh-
daf eden takrir aleyhinde beyanda bulunmak 
için söz aldım. 

Yüce Senatonun malûmlarıdır ki, Ibu kanun 
aslında öok münakaşalara sebebiyet verdi, ve
to edildi ve <o şekilde geldi. (Bu kanun eğer 
aceleye gelirse, toprak reformu çıksa da;hi iiş 
yürümez ve tatıbi'k edilemez 'hale getirmek gibi 
müteıgallibenin binlerce dönüm araziyi /bedelsiz 
işgal etmek, çevirmek gibi .bir teklif, Ibir te
şebbüs bu rejimi 'hiçbir şekilde halledemiyeeek 
ve bir neticeye bağlıyamıyaeaktır. Bu itibar
la aceleye getirmek, kıymetli arkadaşlarım, 
iben bilmiyorum, Ibir karış toprak işin şey ya
pacak, burada konuşacak değiliz. Toprağın 
asıl kullanması ieabedenlerin eline çabuk geç-
ımesi gayesi ile ralhatlikla 'bunun üzerinde! dur
mak lâzımlgelil' kanaatindeyim. Aceleye gel
memesi, 've komisyonlardan rahatlıkla geçmesi 
dalha iyi 'oltar. Hem (bunun o kadar miüstaicel 
bir durumu da yoktur. Memlekette zaten (bü
tün arazi ekilmektedir; aynı 'zamanda arazi iş-
}gal altındadır, bir kısmı 'müteıgallibenin, Ibel-
ki bir kısmı da 'hakikaten ziraatçıların 'işgali 
altındadır. Onun için bunun aceleye gelir ibir 
tarafı ve aceleye 'hiçbir tahammülü yoktur. 

Encümenlerden rahat raihat geçmesi ilcin 
takririn kabul edilmemesini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Şüphesiz ki, karar Yüksek 
Heyetinizindir. Yalnız bir noktayı hatırlatı
rım. Bu kanun «geçici .'bir komisyonda kabul 
ediıllmiş, bulunmaktadır. Yalnız eski ktonıüsyon 
mu devanı etsin, yoksa yeni bir komisyon ,mu 
teşekkül etsin mevzuu vardır. Bu kanun Se
natoda tetkik edilmiş, bâzı maddeler tadil edil
miş, Millet Meclisine gitmiş, Reisicumhurun 
tasdikine sunulmuş, Reisicumhur veto etmiş, 
'Millet Meclisinde yine eski Geçilei Komisyonda 
tetkik edilmiş ve bu (tetkik neticesi 'hazırlanan 
lâyiha Yüksek Heyete 'gelmiş bulunmaktadır. 
Ş'jmdi, bu vaziyeti izah ettikten sonra 'Sayın 
Ünaldı'nm takririni tekrar okutarak tekrar 
reylerinize arz edeceğim. 

(Mehmet Ünaldı'nın 'önergesi tekrar okun
du.) 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursu) 
— TJsınl (hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 

— Sayın Ünaldı'nın arz ettiği sebepten Geçici 
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Komisyonun yeniden teşkiline tamamen (iştirak 
ediyorum. İlgili komisyonlar eleniyor, sonra 
partilere yazı yazılıyor. Hangi komisyonlar
dan kaçar kişi seçilerek kaç kişilik komisyon 
lOİaeağmm tasrihen oya konmasını rica ederim. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Orada 
yazılı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Esasen oya konurken ben de 
arz edecektim. İlgili komisyonlar, İçişleri, 
Anayasa ve Adalet, Bütçe ve Plan komisyonla
rıdır. Bunlardan üçer kişi seçilmek suretiyle 
'bir Geçici Komisyon teşkil edilmesi istenmekte
dir. 

Sayın Ünaldı'nın önergesini oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Anayasa, İçişleri ve Bütçe - Plân komis
yonlarından seçilecek -üçer üyeden müteşekkil 
bir Geçici Komisyonun kurulması kararınım 
iktiran etmiş bulunmaktadır. 

Biran eıv'vel komisyonun tefrikiyle 'Tapula
ma Kanununun çıkarılması m rica ediyorum. 

Şimdi secini 'moıa melesi ne davanı ediyoruz. 
Sayın Kudret Bayhan (Niğde) den başlıyoruz. 

Arkadaşlar münakaşanızı lütfen yavaşça, 
yapınız. 

(Kudret Bayhan'dan oylamaya başlandı.) 
(Üyelerin adlan okunmak suretiyle oylar 

toplandı.) 

BAŞKAN — Oylarını kuılknımuyaın arkada
şımız var mı?.. Yok. Oylama muamelesi bitmiş
tir. Bu onuncu turdur. 

(Oyların, aynımı yaıpuldı.) 
BAŞKAN — Anayasa Malhlkemıesi aısııl 'üye

liği için yapılan 10 ncu turun neticesini arz edi
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesine asıl üyelik için yapı

lan seçime (105) üye iştirak etmiş ve neticede 
ilişik listede adları yazılı zevat karşılarında ya
zılı oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Üye Üye 
Nevşehir Ankara 

İh san Şevki Atasağun Mansur Ulusov 
Üye 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 
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Mnlıip Fevzi Alperen 0 
Reşat Bayramoğlu 11 
Kevni Nedimoğlu 51 
Senai Olgaç. 29 
İhsan Olgun 2 
Kemal Tan 2 

BAŞKAN — Nisap hasıl olmadığından 11 ne i 
tura bağlıyacağız. (Ekseriyet yok, sesleri) 

Ekseriyet olmadığına dair ortada usulî bir 
itiraz yoktur ve arkadaşlar da geliyorlar. İkinci 
turu da yapacağız. 

Şükran özkaya'dan başlıyoruz. Zarflar dağı
tılacak. 

Grup]ar anlaşmadıktan sonra bir netice istih
sal etmenin mümkün olmadığını Riyaset Divanı 
bilmekle beraber vazifesini yerine getirmek için 
seçime devam etmektedir. 

SABAHATTİN ORHON (Erzurum) — Se
çim yapmazsanız anlaşmaya yaklaştırırsınız Sa
yın Başkan. 

(Şükran özkaya'dan başlamak üzere oylar 
toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan üye/... Yok. 
Oylama muamelesi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 
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BAŞKAN — Tasnif Heyeti tutanağını okutu

yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesine asıl üyelik için yapı

lan seçime (77) üye iştirak etmiş ve neticede 
ilişik listede adları yazılı zevat karşılarında ya
zılı oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Nevşehir Ankara 
İhsan Şevki Atasağun Mansur Ulusoy 

Üye 
Eskişehir 

Ömer Ucuzal 

Fevzi Alperen 3 
Reşat Bayramoğlu 15 
Kevni Nedimoğlu 42 
Senai Olgaç 16 

BAŞKAN — Nisap hâsıl olmadığı gibi ekse
riyetin dahi kalmadığı anlaşıldığından, Salı gü
nü saat onbeşte Itoplannıak üzere Birleşime son 
veriyorum. 

Salı günü saat 10 da Birleşik Toplantı var
dır, arz ederim. 

Kapanma saati : 16,08 
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A - BAŞKANLIK DİVANIN GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa öVIahikesnıesi asıl üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
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V 
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