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1. — aEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Anayasanın 102 nci maddesi gereğince ha
zırlanan Bakanlar Kurulu listesinin sunulduğu
na dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ve ilişik 
liste okundu, bilgi edinildi. 

27 Kasım 1961 Pazartesi günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Bolu 

Ömer Zekâi Dorman Zeki Baltacıoğlu 
Kâtip 

Malatya 
Nurettin Akyurt 

Sorular 

Sözlü sorular 
1. — Erzurum Milletvekili Cevat önder'in, 

Vatikan Büyükelçisi Muharrem thsan Kızıloğ-
lu'nun, matbuata akseden sözlerine dair sözlü 
soru önergesi Dışişleri Bakanlığına gönderil
miştir. (6/30) 

2. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
son günlerde istanbul ve Ankara'da münteşir 
bâzı gazetelerin esbabı mucibesiz ve süresiz ola
rak kapatılmış oldukları hakkında sözlü soru 
önergesi Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/31) 

3. — Adana Milletvekili ibrahim Tekin'jn, 
27 Mayıs 1960 ihtilâlinin devam edip etmediği
ne dair sözlü soru önergesi Başbakanlığa gönde
rilmiştir. (6/32) 

4. •— Edirne Milletvekili Nazmi özoğul'un, 
Ankara Belediyesi sınırlan (dâhilinde bulunan 
altı binden fazla imalâthanenin başka yerlere 
nakli sebebine ve nakil için bankalardan kredi 
açılıp açılmadığına dair sözlü soru Önergesi iç
işleri ve Ticaret Bakanlıklarına gönderilmiş
tir. (6/33) 

5. — Elâzığ Milletvekili Naci (rüray'm, 27 
Mayıs 1960 ihtilâlinin devanı edip etmediğine 
dair sözlü soru önergesi Başbakanlığa, gönde
rilmiştir. (6/34) 

6. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Düzce Kaymakamı ile Jandarma Kumandanının 
sebeboldukları iddia olunan hâdisenin vukubıı-
lup bulmadığına ve vükubulmuş ise sebebolan-
lar hakkında ne gibi bir muamele yapıldığına 
dair sözlü soru önergesi - içişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/35) 

7. — Sakarya Milletvekili Muslihittin GKi-
rer'in, vatani hizmetlerini er olarak ifa edip 
terhis olunanlardan ihtiyacı bulunanlara, ser
maye ve işletme kredisi olarak 1 000 - 1 500 
lira arasında uzun vadeli bir ikrazda bulunul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü 
soru önergesi Ticaret ve Millî Savunma Bakan
lıklarına gönderilmiştir. (6/36) 

8. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Fatsa ilçesinin iskele ile Mendirek ve dolayı-
siyle Çekek yerinin yaptırılıp yaptırılmıyacağı-
na dair sözlü soru önergesi Bayındırlık Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/37) 

9. — Kastamonu Milletvekili Isımail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, Cide Ortaokulunun öğretmen 
ve öğrenci kadrosuna dair sözlü soru önergesi 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/38) 

10. — Kastamonu Milletvekili ismail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, Kastamonu 'da inşa edilen şeker 
fabrikasına kaç milyon lira sarf edildiğine ve 
inşaata devam edilip edilmiyeceğine dair sözlü 
soru önergesi Sanayi Bakanlığına gönderil
miştir. (6/39) 

11. — Bolu Milletvekili Fuat Ümit'in, Düz
ce Kaymakamı ile Jandarma. Kumandanının 
Düzce Devlet Hastanesinde vukuuna sebebol
dukları hâdise ile müsebbipleri hakkında ne 
muamele yapıldığına dair sözlü soru önergesi 
içişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ulaştırma 
Bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/40) 

12. — Çankırı Milletvekili Kâzını Arar'm, 
A B C Kimya Müessesesinin diğer gruplarının 
da. Çankırı'ya naklinin mutasavver olup olma-
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dığına, her yönden geri kalmış bulunan Çan
kırı'nın iktisadi düzenini Atış Okulu derece
sinde sağlıyacak bir müessesenin temini lü- . 
zumunun düşünülüp düşünülmediğine dair 
sözlü soru önergesi Başbalkanlığa gönderil
miştir. (6/41) 

13. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
fındık kurdunu imha eden ilâca ruhsat verilip 
verilmediğine, ^ruhsatlı ise kontrol ve tecrübe 
edilip edilmediğine ve kullanılan suni gübre 
ile toprak cinslerinin tahlillerinin yaptırılmış 
olup olmadığına dair sözlü soru önergesi Ta
rım Bakanlığına gönderilmiştir. (6/42) 

14. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Fatsa - Reşadiye, Fatsa - Korgan il yollarının 
Karayollarına devrinin düşünülüp düşünülme
diğine dair sözlü soru önergesi, Bayındırlık 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/43) 

15. — Bolu Milletvekili Kemal Demir'in, Düz
ce'de 30 . 6 . 1961 tarihinde vukubulmuş olan 

2. — GELEN 

Tasan 
i. — Esnaf ve küçük sanatkârlar kanunu ta

sarısı (1/4) (Ticaret ve Çalışma komisyonla
rına) 

Teklifler 
2. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 

İdare Âmirlerinin, 1961 {yılı Bütçe Kanuaıuna 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun teklifi (2/6) (Bütçe Komis
yonuna) 

3. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi • 
İdare Âmirlerinin, T.B.M.M. üyeleri, Senato ve 
Millet Meclisi Başkanlariyle, Başkanvekilleri, 
İdare Âmirleri, Denetçiler, Başkanlık Divanı 
Kâtipleri ve Bakanlar Kurulu üyelerinin istih
kakları hakkında kanun teklifi (2/7) (Maliye 
ve Bütçe komisyonlarına) 

4. — Adana Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Mehmet Ünaldı ve on arkadaşının, Çukurova 
Üniversitesinin kuruluşu hakkında kanun tek
lifi (2/8) (Millî Eğitim ve Bütçe komisyonla
rına) 

5. — Çanakkale Milletvekili Şefik İnan ve 
9 arkadaşının, Yatırımlar Finansman Fonu teş
kil ve Tasarruf Bonoları ihracı halkkındaki Ka
nunun değiştirilmesine dair (kanun teklifi (2/9) 
(Maliye, Çalışma ve Bütçe komisyonlarına) 

sejl felâketinin sebebolduğu hasar ile yapılan 
yardım miktarına dair sözlü soru önergesi 
İçişleri ve Tarım Bakanlıklarına gönderilmiş
tir. (6/44) 

16. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay'ın, Kastamonu Şeker Fabrikasının inşaası 
için ne miktar masraf yapıldığına, ikmâl edi
len ve edilmiyen kısım ve makinalarla, işler 
hale gelmesi için ne miktar masrafa ihtiyaç 
bulunduğuna ve şimdiye kadar n© 'gibi muame-
leler yapıldığına dair sözlü soru önergesi Sa
nayi Bakanlığına gönderilmiştir. (6/45) 

Yazılı soru 
1. — Urfa Milletvekili Osman Ağan'in, Ur-

fa'nm Bozova ilçesinin Karakayık mevkiinde 
yapılmakta olan etüdün; sulama ve enerji ba
kımlarından ne netice verdiğine ve etüdün ne 
vakit ikmal edileceğine dair yazılı soru öner
gesi Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir. (7/5) 

KÂĞITLAR 

6. — İstanbul Milletvekili llhami Sancar ve 
ikjj arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 39 ncu maddesinin 6122 ve 
6422 sayılı kanunlarla değiştirilen ve eklenen 
(B) fıkrasının kaldırılmasına dair kanun teklifi 
(2/10) (Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 

7. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
taı'm, Türk Ceza Kanununun 182, 431 ve 433 
neü maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
tdklifi (2/11) (Adalet Komisyonuna) 

8. — Maraş Milletvekili Hasan Fehmi Evli
ya ve Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
bâzı maddelerinin ilgası ve yeni hükümler ih
dasına dair kanun teklifi (2/12) (Maliye, Ta
rım ve Bütçe komisyonlarına) 

Tezkereler 
9. — Adıyaman Milletvekili Mehmet özb'ay'-cl 

m, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/27) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürelkkep Karma 
Komisyona) 

10. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğ-
lu'nmj, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başjbakanlık- tezkeresi (3/28) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 



B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Fuad Sirmen 
K&TtPLER : Nurettin Ok (Çankırı), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Ankara mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı.) 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır. Gündeme 
geçiyoruz, 

4. — SÖYLEVLER VE NUTUKLAR 

1. — Başbakan İsmet İnönü tarafından teş
kil olunan Bakanlar Kurulunun programı 

BAŞKAN — Söz Sayın Başbakanındır. 
BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — 

(Alkışlar) 

Millet Meclisinin Sayın Üyeleri, 
Hükümet programını arz etmek için yüce 

huzurunuzda bulunmakla şeref duyuyorum. 
Başkanı bulunduğum Karma Hükümet siyasi 
hayatımızda geçmiş misali olmıyan bir yeni te
şekküldür. Uzun bir ayrılık devri içinde bir ara
ya gelmeleri ve bir dilden konuşmaları imkân
sız sanılan siyasi partiler, ianlaşarak bir Hükü
met kurabilmişlerdir. 

Bu netice, milletimizin siyasi olgunluğunun 
ve her güçlüğü yenme hususundaki denenmiş 
kudretinin yeni bir örneğidir. 

Yüksek huzurunuzda bulunan Hükümetin 
üyeleri, kısa çalışmaları süresinde, düşünüşte 
ve siyasi anlayışta ahenk ve mutabakat içinde 
bulunduklarım görmüşlerdir. 

, Cumhuriyet Hükümeti, bütün üyeleriyle, 
Atatürk ıslahatının ilkeleri üzerinde kararlı
dır (Alkışlar) Anayasanın mutlak hâkimiyeti
ni temin etmek h,er siyasetin üstünde hedefi
mizdir. (Alkışlar) 

Hükümet teşkili esnasında muhalefette ve 
iktidarda bulunan siyasi partilerimizin başkan
ları ile temas ve münasebetimi muhafaza ettim. 
Karşılıklı - olarak demokratik rejimin temel 

prensipleri üzerinde görüş birliğinde olduğu
muzu bir defa daha tesbit etmiş bulunuyorum. 

Hulâsa olarak söyliyebilirim ki, Karma Hü
kümet, memlekette demokratik rejimin tam 
mânasiyle bir vasıtası olarak işliyecek durum
da ve kudrettedir. (Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, 
Memleketin iç politikasında karşımızda bu

lunan mesele, vatandaşlar arasında huzuru ve 
iyi münasebeti sağlamaktır. Siyasi mücadelele
rin yarattığı uzaklık ve çekişmenin Karma Hü
kümet zamanında huzura çevrilmesi için bütün 
imkânlar mevcuttur. (Alkışlar) Siyasi ayrılık, 
esas itibariyle, siyasetin yukarı kademesini iş
gal eden idareciler ve hususiyle iktidarda bulu
nanlar tarafından beslenir. Millet Meclisini ke
sin bir karar ile temin ederiz k^ memleket ida
resinde vatandaşın münasebetleri ve haklan, 
siyasi kanaat ayrılığından dolayı hiçbir fark 
göstermiyecektir (Bravo sesleri, alkışlar) Jan
darma karakolundan ve köy muhtarından yük
sek idare makamıma ve banka kredilerine ka
dar hiçbir yerde, vatandaş, hiçbir sebeple eşit 
olmıyan muamele görmiyecektir. (Bravo sesleri 
ve alkışlar) Umumiyetle sade olan bu karar ve 
hükmün tatbikatta tam yerleşmesi için zaman 
geçmesi ihtimali olduğunu biliyoruz. Bu, ancak 
idari ve adlî, büyük küçük meröilerin devamlı 
takipleriyle sağlanabilir. Biz (bu neticeyi elde 
edebileceğimize güveniyoruz. Bu siyasetimizin 
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M. Meclisi B : 18 
haksız talepler içim istismar vasıtası olması ihti
malini de göz önüne alıyoruz. Bütün bu güçlük
lerin içinden çıkacağız. Devlet kapısında ve âm
me müessesesinde partizanlığı imkansız "hale ge
tireceğiz. . (Bravo sesleri, alkımlar) Vatandaşlar 
arasında aJhengi ve huzui'u temin etmek için, bu 
(hastalığın tedavisine başlıca ehemmiyet veriyo
ruz. 

'Sayın Milletvekilleri, 
îç politikada acele olan 'bir ihtiyacımız, asa

yiş, kuvvetlerinim kanun içinde başarılı bir su
rette çalışacak Ibir hale getirilmeleridk. Geçmiş 
olayların tesiri altında, asker çekildikten sonra, 
en ehemmiyetli mesele, polis ve jandarmanın 
kıymetini ve manevi itibarını vatandaş gözünde 
sağlamaktır. (Alkışlar) Vatandaşın itibarı yanın
da asayiş kuvvetinin nefsine güveni ve vazifesi
ne bağlılığı kuvvetlenecektir. Bu neticeyi elde 
etmek hem idare makamlarımızın, hem vatan
daşlarımızın salim anlayışı ile mümkün olabilir. 

Yüksek Meclise, siyasi (huzurun temini için ilk 
yapılmış ve yapılacak vazifeleri, ilk temin edilmiş 
ve edilecek unsurları arz etmiş olduğumu sanı
yorum. Bu unsurlar, siyasetin yüksek kademesin
de bir karma Hükümetin kurulabilmesi, memle
ketin bütün resmî hayatında partizanlığın kaldı
rılıp eşitliğim temini ve asayiş kııvvetlerinin iti
barlı ve işler hale getirilmesi suretinde hülâsa 
edilebilir. 

ıSayın Milletvekilleri, 
'Hükümet programının hededii, hürriyet niza

mı içinde hızlı bir kalkınmanın sağlanmasıdır. 
Bunun amelî çaresi, Devlet ve özel teşebbüs ola
rak, mümkün olan en geniş ölçüde yatırım yapıl
masıdır. (Alkışlar) 

Devlet sektörü vatırımlarınıtn verimli olabil
mesi için, her şeyden önce siyasi iktidarın plân
lı (kalkınma fikrine yatkın olması, yatırımların 
isabetli bir plâna dayanması ve malî kaynakların 
sıhhatli yollardan sağlanması şarttır. 

Memleketimizin umumiyetle büinmekte olan 
çeşitli ihtiyaçlarını süratle giderecek usul ve ted
birleri seçerken, Devlet Plânlama Teşkilâtının 
çalışmalarından' ciddî olarak faydalanmak kara
rındayız. 

Bu yıldan başlayarak, 'bütçelerimizi güvenilir 
Ibir plâna istinat ettirebileceğimize inanıyoruz. 
1962 bütçesiyle, geçmiş yıllara nazaran daha ge
niş bir yatırım Ihacmına ulaşacağımızı ümit edi-

27.11.1961 0 : 1 
yoruz. Bilhassa tarım, sanayi ve eğitim alanla
rında göze çarpacak olan bu yatırımlar, Devletin 
bütün (hizmet kollarına mâkul' nisbetlerle yayıla
caktır. 

Âmme sektörü yatırımlarındaki artış, Devlet
ten her türlü teşvik ve kolaylığı görecek olan hu
susi sektör yatırımlarına da hız verecektir. 

Kalkınma siyaseti şudur: Her sene umumi ge
lişimizde mutlaka bir ilerleme sağlanmalıdır. Nü
fusumuzun hızla artmakta oluşu da hesaba katıl
malıdır. •Millî gelirimizdeki yıllık yükselme nis-
beti öyle bir seviyeye varmalıdır ki, nüfus artış 
payı karşılandıktan başka, ileri memleketlerle 
aramızdaki mesafenin görünür Ibir gelecekte ka
panması da sağlanabilsin. 

Büyük Meclisin sayın üyeleri, 
Hızlı kalkınmanın istediği yatırımı yapabil

mek için milletçe mutlaka israftan uzak (bir ha
yata -girip gerekli yatırım payını sağlamak mec
buriyetindeyiz. Geleceğini düşünmiyen veyalhut 
(hesabım bümiyen bir millet ıhalinde kalmamak 
bugünkü ve yarınki hükümetlerin değişmez ka
rarları olmak lâzımdır. Siyasi partilerin birbi
rinin halefi durumunda Ihep bu istikamette bir
birlerini uyarmaları ve tamamlamaları icabettiği 
inancındayız. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Sayın Milletvekilleri, 
Şimdi muhtelif (bakanlıkların ayrı çalışmaları 

hakkında Hükümetimizin düşüncelerini arz etme
ye çalışacağım. 

Bakanlıkların ihtiyaçlarını karşılamak ve ya
tırımların kaynaklarını bulmak zorunda olan Ma
liyemiz, her şeyden önee istikrar içinde Ihızlı ge
lişine ilkesine ıbağlı kalacaktır. 

Hükümet olarak, enflâsyon tehlikesine düşme
den, ekonomimizi durgunluktan 'kurtaracak ted
birleri suratla 'alacağız. Hızlı gelişme ile .birlikte 
yüksek istilhdam seviyesini, fiyat istikrarına ve 
âdil 'gelir tevziini göz önünde tutacağız. 

Bu maksada ulaşmak için, vergi sistemimizi 
toplu bir halde dikkate alarak lüzumlu ıslahat 
tedbirlerini huzurunuza getireceğiz. Devlet gelir
lerinde .azalmaya ve yatırım imkânlarımızda da
ralmaya meydan vermeden, ziraat arazisinden' 
Arazi Vergfoini ve dar işçi kazançlarından tasar
ruf bonosunu kaldırmak gibi kolaylıkları gerçek
leştirmek azmindeyiz. (Alkışlar) 

Adalöt Bakanlığımız, (bağımsız adaletin ihti
yaçlarını sağlamak, idari ve kanuni nmüessese-
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M. Meclisi B:18 
lerini vücuda getirmek içki çalışacaktır. Ana
yasa Mahkemesi, Yüksek Hakimler Kurulu 
gilbi Anayasamızın mühletlere bağladığı temel 
kuruluş kanunları süratle hazırlanarak Yüksek 
Meclise takdim edilecektir. 

Gelecekte ihtiyacımız olan hâkimlerin, belli 
bir program içinde, yetiştirilmesi fconulsunda 
ei'ddî tedibirler alınacaktır. 

Adaletin sürat ve emniyet içinde tahakku-
•ku için, /memleket ihtiyacına cevap vermiyen 
kanunlar, bu arada şikâyet konusu dan icra 
İflâs Kanunu düzeltilecek, Anayasa ile muta
bakat arz etınıiyen kanunların bir an önce de
ğiştirilmesi ve yeniden düzenlenmesi için baş
lamış olan çalışmalar en kılsa zamanda netice-
ilendirileöektir. 

infaz sistemini ıslah etmede ve cezasını çek
miş mahkûmların cemiyete intalbaklarmı kolay
laştırmak yolunda çalışmalara devam edilecek
tir. 

Memleketin bünyesinde ve Devletin bütün 
teşkilâltmda devamlı 'huzurun temin edilmesiyle 
birlikte, vatandaş münasebetlerinde geçmiş 
siyasi mücadelelerin yaralarını tamamiyle te
davi etmek, dikkat ve dhemmiyetle göz önünde 
bulunduracağımız ve üzerinde çalışmaya baş-
lıyacağımız bir- husus olacaktır. (Alkışlar, bravo 
•sesleri) 

Nüfusunun büyük çoğunluğunu köylü ve 
(«ftçi teşkil eden, mMî gelirinin ve ihracatının 
en büyülk kısmını toprak mahsullerinden sağlı-
yaa memleketimizde, tarım sahasında kalkın
mayı temel dâva saymaktayız. (Bravo, sesleri) 

Memleketimiz ekilebilir (toprakların sınırına 
varmıştır. Bundan sonra, zirai istihsali artırma
nın yolu dekar başına verimi yükseltmek ola
caktır. Bunun için sulama, toprağı besleine ve 
koruma, tohumluk ihtiyacını tam olarak karşı
lama, hastalık ve haşerelerle mücadele konuları 
'azimle takibolunacaktır. 

Müstalhsıla ihtiyacını karşıiıyacafc' miktarda 
zirai krediyi elverişli şaıftlarla sağlamak hede
fimizdir. 

Toprak reformunu, Anayasamızın ruhuna, 
ekonomik ve zirai bünyemize uygun ve dengeli 
(bir şekilde gerçekleştirecek kanuni tedbirler 
dikkatle hazırlanacaktır. 

, Hayvancılığımızın gelişmesi ve hayvan ürün
lerimizin değerlendirilmesi için gerekli tedbir
ler alınacaktır. 
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Gercdkleşltirilmesi uzun zamana bağlı güç 

'bir konu 'olan airai sigorta alanında ilk hazır
lıklara başlanacaktır. 

Orman dâvamızın esasını, Anayasaya uygun 
(»larak, orman varlığımızın titizlikle korunması 
teşkil .edecektir. 

Bu arada, insan ve onman münasebeti dü
zenlenecek, orman bölgelerinde yaşıyan halkı-
nıızın geçim ve çalışma imkânları üzerinde 
önemle durulacaktır. 

Bayındırlık alanı, esas İtibariyle, kalkınma-
ınızın önemli yükünü taşımaktadır. Bayındırlık 
politikamız, Hükümetin diğer sahalardaki ça
lışmalarına muvazi olarak yürütülecek, özel
likle, zirai kalkınımada başlıca âmil olan küçük 
ve büyük sulama işlerine önem verilecektir. Bu 
ımalksaJtla yeraltı sularından da geniş* ölçüde 
faydalanılacaktır. 

îçjme suyundan yoksun köylerimizin bir an 
önce suya kavuşturulması, taşkınların önlen
mesi, bataklıkların kurutulması, iktisadi ölçü 
ve sosyal adaletin gerektirdiği önceliklere göre 
gerçeMeştirilecektir. 

Hiidro - elektrik santrallerin iktisadi verim
lilik esaslarına göre kurulması, (barajların su
lama ve enerji istihsali maksatlarına uygun «te
sislerle tamamlanması, tamamlanan her (tesisin 
bir an evvel işletmeye açılması suretiyle istih
salin çoğaltılması başlıca hedeflerimizdendir. 

Karayollarımızın inşaatına program dâhilin
de devam edilecek, özellikle köy ve il yolları
nın yapım ve bakımlarına teknik eleman ve va
sıta noktasından yapılan yardımlar artırılacak
tır. Karayolları konusunda yol şebekesinin de
vamlı bakımının bu şebekenin genişletilmesi ka
dar önem taşıdığına inanmaktayiız. 

Demiryolları inşaatını trafik kesafetinin ge
rektirdiği ve Millî Savunmamızın zaruri kıldığı 
sahalara hasretmek, Ibu meyanda iktisadi geliş
memize »göre, iltisak hatlarını ve şube hatlarını 
inşa eylemek ve inşa halindeki haltları tamam-
lıyaraik noksanlıklarını (gidermek kararındayız. 

Hava meydanları, limanlar ve iskeleler ba
kımından ıele alınması ıgereken işler arasında 
özellikle ulaştırma hizmetlerini kolaylaştırrcı 
tesislerin tamamlanmasını lüzumlu buluyoruz. 

Hükümet, bayındırlık alanında Özel sektö
rün de yardımcısı olmayı vazife bilecektir. 

. Ulaştırma IhizmetleriimiızHi, sosyal ve ekono
mik olarak verimli bir şekilde yürütülmesi için 
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tedlbirler alınacaktır. Mülhak (bütçeli müessese-
ler İktisadi Devlet Teşekkülleri ve anonim şir
ketler gilbi birbirinden fariklı kanun ve esaslara 
^ağüı hükmi şahsiyetlerin idaresi için yeni 
müeyyidelere ihtiyaç vardıır. 

Tarife sistemi ulaştırma bünyesinde bütün 
•meımiiakeitü alâkadar eden kuvvetli bir unsurdur. 
Bu (balkıUDdan tarifeler üzerinde ehemmiyetle 
çalışılacaktır. 

Demiryolları İdaremiz, ulaştırma şebekesi 
olarak taşıdığı iktisadi ve stratejik ehemmiyet 
yanında, atölye ve fabrikaları ile de büyük bir 
sınai teşekkül olarak göz Önünde bulundurula
caktır. 

Posta, telefon, telgraf ihtiyaçlarımız ikmale 
muhtaçtır. 

Denizcilik Bamkası, Devlet ve özel teşebbüs 
elindeki deniz ticaret filosu ve deniz nakliyatı, 
Hükümetin hususiyle ehemmiyet vereceği 'ko
nutlardır. 

Ticaret politikamızda, alenilik ve lumuımilik 
esaslarına dikkat edilecektir. Ticaret hayatı-
ımıza, 'huzur ve güvenin bakim alması mutlaka 
sağlanacaktır. 

İç piyasanın tanziminde, verimsiz neticeleri 
çok deneromiiş suni ve zecrî usuller yerine nor
mal iktisadi tedbirler esas tutulacaktır. 

Mahsullerimizin dış piyasalarda sürümü ve 
değerlendirilmesi hususuna önem verilecektir. 
Kredi imkânlarının bilhassa istihsali ve ihracatı 
teşvike yöneltilmesi ve her alanda kooperatif
çiliğin geliştirilmesi, dikkat edeceğimiz husus
lardandır. 

Esmaf ve küçük sanatkârımızın meslekî dâ
vaları ve ihtiyaçları ihtimamla göz önünde bu
lundurulacaktır. 

Millî ekonıoıiMüiizm gelişmesinde, yabancı 
sermaye, teknik ve teşelbibüs kabiliyetinden de, 
iktisadi ölçülerle, faydalanmak kararındayız. 

Gümrüklerle ilgili mevzuatımızı günün icap
larına uygun hale geltirnmefc işin başlamış olan 
çalışmalar kısa zamıanda sonuçlandırılacaktır. 

Tekel işlerimiz, yalnız Devlete gelir sağlama 
yönünden değil, aynı zamanda 'ekonomik geliş
me kaynağı olarak da değerlendirilecektir. 

Gümrük ve Tekel 'Bakanlığı, kendi faaliyet 
alanımda, birçıok yeni çay fabrikalarının kurul
ması da dâhil olmak üzere, zirai ve sınai kalkın
mamıza hizımet «decektirr. 
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Sanayi alanında problemlerimiz çoktur ve 

çeşitlidir. Hulâsa olarak, şu ihtiyaçları belirt
mek isteriz. Gerek Devlet sektöründe, gerek 
hususi sektörde mevcut teşekkülleri tam kapa
site ile çalıştıramıyoruz. Evvelâ bunu temin et
mek lâzımdır. 

İktisadi gelişmemizde, Devlet sektöründe 
vücuda getireceğimiz eserlerin, gerek yeni te
sis, gerek gelişme şeklinde olsun, mutlaka plâna 
bağlı olmasına itina edeceğiz. Kurulmuş ikti
sadi müesseseleri kendi kendilerine gelişebilen 
müesseseler haline getirmek icabeder. Hususi 
sektörde sınai gayretleri emniyette bulundur
mak ve kredi, vergi, gümrük politikamızla 
teşvik etmek lüzumuna inanıyoruz. Genel ola
rak, sanayiimizde kaliteyi ıslah etmek, .istihsal 
maliyetlerini düşürmek hedefimiz olacaktır. 

Yeraltı servetlerimizin kıymetlendirilebil
mesinde hususi bir dikkatle çalışacağız. 

Enerji kaynaklarımızdan âzami ölçüde ve 
en verimli tarzda faydalanmayı mümkün kıla
cak teknik ve idari tedbirler alınacaktır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin politika 
mülâhazalarından mâsun bir ehliyet kadro
suna ve idaresine kavuşturulması başlıca ihti
yaçtır. 

Küçük sanayi ve el sanatları konusu ile bil
hassa meşgul olacağız. 

İktisadi kalkınma, özellikle sınai gelişme 
sırasında işçi haklarının korunması, Hüküme
tin ehemmiyetli meselesidir. İktisadi kalkın
manın nimetleriyle külfetlerinin yurttaşlar 
arasında âdil bir şekilde dağılmasını temin ede
cek tedbirler alınacaktır. Bu arada asgari üc
ret tesbit mekanizması ıslah edilecektir. 

İşçinin refahı herşeyden önce yeni iş alan
larının açılmasına bağlıdır. İşsizliğin çaresi de 
esas itibariyle budur. 

İşçinin, evinde ve işinde, huzur, sağlık ve 
güvenliğinin korunmasını, verim artışının 
şartı sayıyoruz. Çalışanlar ile çalıştıranlar ara
sındaki münasebetleri ahenkli bir halde mu
hafaza için Hükümet dikkatle vazife görecek
tir. İşçilerin siyasi inanış veya parti ayrılıkla
rına göre farklı muamele görmeleri kesin ola
rak önlenecektir. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Anayasamızın iktisadi haklar ve ödevler 
arasında önemle belirttiği sosyal güvenlik ted
birlerini sağlamak için mevzuat ve müesseseler 
üzerinde çalışılacaktır. İşçilerin iktisadi ve 
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sosyal durumlarını korumak veya düzeltmek 
amaciyle kullanacaklıarı toplu sözleşme ve grev 
(hakkını düzenleyici kanunlar Yüksek Meclise su-
nıulacafctır. (Alkışlar) 

Çırakların yetiştirilmesi ve hukuki statüleri
nin düzenlenmesi için gerekli çalışmalar yapıla
caktır. 

'Teftiş ve muralkahe işlerinin ve işyerlerjnde-
fei iş sağlığı ve iş 'güvenliği şartlarının düzeltil
mesine önem verilecektir. 

imar ve İskân Bakanlığı, Hükümet içimde yenü 
bir zihniyetin ve geniş ihtiyacın unsuru olarak 
faaliyet gösterecek ve teşkilâtlanacaktır. Şehir 
plân!aımalarmı memleket, ihtiyaçlarına dayanan 
doğru, sağlam verilere ve modem şehirciliğin 
prensiplerine göre ele alacağım. 

Mesken ihtiyacı memleketin büyük meselesi
dir. Vatandaş ve toplum yararına bir mesken po
litikası takip edilecektir. Şehirde ve köyde vatan
daşlara mesken temininde Devletin kılavuz, ör
nek ve yardımcı olarak vazifeleri olduğuma ina
nıyoruz. Gecekondu dâvasının halli büyük emeli
mizdir. Mevcutları ıslah etmek, gecekonduyu' do
ğuran ihtiyacı bür düzen içinde ve daha geniş öl
çüde, köyden şehire doğru akının ortaya çıkardı
ğı çetin meseleler üzerine eğilmek lüzumuna ina
nıyoruz. Mesken ve toprak dâvasında, muhtelif 
bakanlıkların yani Tarım, Bayındırlık, Milî Eği
tim, Sağlık, Sanayi ve Çalışma Bakanlıkları ile 
imar ve iskân Bıakanlığımn ii§ (birliği temin edi
lecektir. 

Bölge plânlaması çalışmalarının önemine ina
nıyoruz. Yurdumuzun geri kalmış, bölgelerinin 
kalkınması için, bütün imkânlarımızı kullanaca
ğız, (Alkışlar) 

G-eniş 'halk kütlelerinin her türlü sağlık ve 
sosyal yardım hizmetlerimden faydalanmasını te
min etmek, sağlık hizmetlerini köylünün ayağına 
kadar götürmek sağlık politikamızın hedefimi teş
kil edecektir. 

'Devlet Plânlama Teşkilâtlının çalışmalarına 
dayannlaırak, sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril
mesi konusunda denemelere girişilmesi nli lüzum
lu sayıyoruz. 

iSağlıfe hizmetlerinde vazife göreceklerin ye
tiştirilmesi ve sayıca artınlması maksaâiyle. eği
tim müesseselerinin kurulması, ve geliştirilmesi
nin] sağlık dâvasınan hallinde, temel başarı şartı 
tenkil edeceğine kaaniiz. 
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Hükümet olarak, memleket sağlığı bakımın

dan koruyucu hekimlik hizmetlerinin gelişmesine 
özel bir önem vereceğiz. 

Hükümet, yerlti ilâç sanayiinıim ve özel hasta
nelerim kuruluşlarını teşvik edicii tedbirler alma
yı vazife bilecektir. 

Basın - Yayın ve Turizm işlerimizle meşgul 
olan Bakanlık, ıgeliişme halindedir. Bu konuda sağ
lam prensiplere dayanıyoruz. Teşkilât Kanunu 
Meclse sevk edilecektıir. Bu kamınla turizm 
mevzuuna inkişaf vermeye çalışacağız. Turizm 
endüstrisi bizim memlekette öteden beri hepimi
zin bilir göründüğümüz ve hepimizin şikâyet et
tiğimiz bir konudur. Tecrülbe göstermiştir ki, 
bu konuda Ibaşarı temin etmek sanıldığı kadar sa
de ve kolay olmıyacaktır. Biz bu konuyu en sa-. 
de vatandaştan en yüksek kültür ve teknik mües
seselerine. kadar anlatmaya ve teşkilâtlandırmaya 
çalışacağız. 

Basın - Yayın politikamızın esasını, basın ve 
yayının Anayasa ile temin edilen haklarına ria
yet teşkil edecektir. Basın - Yayın âleminde sos
yal ihtiyaçların sağlanması hedefimizdir. 

Muhtar- bir idare haline getirilecek olan rad
yolarını işlemesinde, siyasi tarafsızlık esas tutu
lacaktır. (Bravo sesleri, alkışlar) Yapılmakta 
olan bölge radyolarının ikmal edilmesi içlim gay
ret sarf edeceğiz. 

Millî Eğitim, sadece genç nesilleri yetiştirme
nin bir vasıtası değil, aynı zamanda özellikle. 
millî kailkmmay] hızlandıracak ve gerçekleştfirecek 
verimli bir yatırını olarak öne alınm,ştır. Bütün 
faaliyetimizi, uzum vadeli ve esaslı bir plâna: bağ
lamak amacındayız, ilk öğretim on yıllık bir sü
re iıçinde sağlanmak tertibine (bağlanmıştır. İlk
okulu bittiren ve çeşitli seheplerle orta öğretime 
devam imkânını bulamıyan çocuklar ve yetişkin
ler liçin kısa süreli yetiştirme programlan: hazır
lanacaktır. Bu arada tarım ve el sanatları ala
nında meslekî ve teknik öğretim kursları ve oku
ma yazma öğretimi çalışmaları temin olunacak
tır. Orta ve yüksek öğretim kurumlarımız iyi ye
tiştirme esasına ıgöre düzenlenecektir. Devlet 
Plânlama Teşkilâtının lüzumlu gördüğü sektör
lerin ihtiyaç ve gelişmeleri dikkate alınacaktır. 
Teknik öğretim ve meslekî öğretim, kalkınma 
mukadderatımıza sıkı sıkıya bağlıdır. Bu alana 
daha >çok öğrenci şevkime çalışacağız. 

Büyük meselemiz, her sahada ehliyetli ve ye
ter sayıda öğretmen bulunmamasıdır. 
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Kültür ve sanat faaliyetlerimiiz, mahdut züm

relere değil, en ıgenıiş halk kütlelerine hitabede-
cefetir. 

Güzel sanatlar, müzeler, kütüphaneler ve ya
yın gibi alanlarda her çeşit kültür hareketlerinin 
yurt ölçüsünde yayılmasına çalışılacaktır. 

Halk eğitimine önem vereceğiz. Türlü iş alan
larında ehil işçilerin yetiştirilmesine gayret 
sarf edilecektir. 

Eğitim müesseselerinden bahsederken özel 
müsseseleri de beraber düşünüyoruz. 

Maddi imkândan yoksun kabiliyetlerin ye
tiştirilmesi hedefimizdir. 

Memleketimizin ihtiyacı olan alanlarda yük
sek vasıflı ilim ve fen adamları ve araştırıcı
lar yetiştirmek için tedbirler .alacağız. 

îlim, teknik ve güzel sanatlar alanlarında 
yapılan araştırmalar ve meydana getirilen eser
ler desteklenecektir. 

Başbakanlığa bağlı olan müesseseler arasın
da, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü için 
mütehassısların eliyle takibedilen programın 
tatbikma çalışacağız. İstatistik çalışmalarına 
önem vereceğiz. 

Diyanet işleri Başkanlığının ihtiyaçları 
ehemmiyetli ve kıymetli tutularak görevlerini 
yeterlikle başaracak imkânlara kavuşturulacak
tır. 

Vatandaşın vicdan, dinî inanç ve kanaat 
hürriyeti, Anayasanın hükümlerine ğore dik
katle korunacaktır. 

Maddi varlığı bir milyarın üstünde olan 
vakıfların tesis hikmeti bulunan sosyal adalet 
ve hayır işlerini eldeki imkânlarla temin etme
ye gayret edeceğiz. Bütün iktisadi müesseseler 
gibi vakıfların da malî durumu dikkatle düzen
lemeye ve verimli hale getirilmeye muhtaçtır. 

Bakanlıkların, gerek iç bünyelerinde gerekse 
bakanlıklara bağlı müesseselerin yönetim ve 
denetiminde, koordinasyonu ve verimliliği sağ
lamak için, beliren ihtiyaçlar göz önünde tu
tularak, kuruluş ve yetki kanunları ele alına
cak ve bu konulardaki boşluklar giderilecek
tir. 

Dış politikamızın temelini, «Yurtta Sulh, 
Cihanda Sulh» ilkesi teşkil etmektedir. (Alkış
lar) 

Birleşmiş Milletler yasasına uygun 'olarak, 
bütün milletler için bar% hürriyet, adalet ve 
hak eşitliği esaslanna dayaman çlevamlı bir 
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dünya nizamının kurulması, başlıca hedefimiz
dir. (Alkışlar) 

Her şeyiı; üstünde tuttuğumuz bağımsızlı
ğımızın bütün millî menfaatlerimizin, ancak 
böyle bir nizam işinde en iyi şekilde korunabi
leceğine inanıyoruz. 

Bu ana hedefleri geliştirme yolunda Tür
kiye Cumhuriyeti, kurulduğundan beri, Millet
lerarası iş Birliğine, ortak güvenlik prensibine, 
taahhütlerimizin sadakatle yerine getirilmesine 
ve ihtilâfların ibarışçı yollarla halli usulüne 
önem vermiştir. 

Hükümetimiz, Milletlerarası alanda aynı 
esaslar dairesinde ve faal bir şekilde çalışma
ya devam edecektir. 

Bu çalışmalarımızda NATO ve CENTO itti
faklarının hususi ve önemli bir yeri vardır. 
(Alkışlar) 

NATO, hür ve bağımsız yaşamak, Batı me
deniyetinin prensiplerini yaymak, demokratik 
müesseseleri korumak ve teşvik etmek azminde 
bulunan memleketlerin, Birleşmiş Milletler ya
sasına uygun olarak kurdukları bir savunma 
teşkilâtıdır. 

Atatürk devrimleri neticesinde yalnız si
yasi alanda değil, her alanda kendileriyle kuv
vetli bağlar kurmuş olduğumuz NATO mütte
fik ve dostlarımızla münasebetlerimizi eşitlik 
ve egemenlik esasları dairesinde yürütmek ve 
daha da geliştirmek için tarafımızdan her tür
lü gayret sarf edilecektir. (Alkışlar) 

NATO ittifakı dahilindeki bağlarımıza ilâ
veteni, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer 
üye devletler ile iki taraflı olarak da samimî 
ve ileri dostluk münasebetlerimiz mevcuttur. 

Yine Birleşmiş Milletler yasa;sma uygun ola
rak kurulmuş bir savunma teşkilâtı olan CEN-
TO'ya da samimiyetle bağlı bulunmaktayız. 
Bu teşkilâtın diğer bölge üyeleri Iran ve Pa
kistan ile son derece yakın münasebetler idame 
(»tınekteyiz. CENTO'nun bütün üyeleri arasın
da. çeşitli alanlarda gelişen iş birliğinin kuvvet
lendirilmesi yolunda yeni gayretler sarf edil
mesi lüzumuna kaanjiz. 

Müşterek Batı medeniyetinin gelişmesi ve 
milletlerin birbirlerine yaklaşması idealine hiz
met eden Avrupa Konseyinin bir üyesi Pİarak, 
Batı camiası içindeki şerefli yerimiz ile müte
nasip yapıcı faaliyetlerde (bulunmaktan geri 
kajmıyaçağjs. 
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Avrupa entegrasyonu hareketinin bugün ik- I 

tisadi sahada varmış olduğu en ileri merhaleyi 
temsil eden ve dış ticaret bağları bakımından 
memleketimize en yakın olan Avrupa İktisadi 
Camiasına katılmayı samimiyetle arzu etmekte
yiz. Bu husustaki teşebbüslerin, camia ile mem
leketimizin karşılıklı menfaateri bakımından 
mesut bir neticeye ulaşması, şüphesiz ki, ortak 
pazar üyesi olan dost ve müttefiklerimizin gös
terecekleri anlayışa bağlıdır. 

Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye, Yunanistan 
ve İngiltere arasındaki özel bağlar malûmdur. 
Samimî dileğimiz, Kıt>rıs Cumhuriyetinin mev
cut anlaşmalar dairesinde sükûn ve ahenk için
de bütün vatandaşlarını refah ve saadete ulaş
tırmasıdır Kıbrıs'ın bu gayretlerini ve bölge
mizin barış ve istikrarına yararlı faaliyetlerini 
yakm bir ilgi ile takiıbedeceğiz. (Alkışlar) 

Komşumuz Yunanistan, ile Kıbrıs mesele
sinin hallinden sonra dostluk ve ittifak bağla
rımıza uygun olarak gelişen münasebetlerimizin 
daha da kuvvet bulmasına önem vermekteyiz. 

Mensup bulunduğumuz ittifaklar manzume
si dışında kalan bütün memleketlerle müna
sebetlerimizi, Birleşmiş Milletler prensipleri 
dairesinde geliştirmek, •emelimizdir. 

Bu arada komşu memleketlerle, hususiyle 
büyük Kuzey Komşumuz Sovyetler Birliğiyle 
münasebetlerimizi, mevcut Milletlerarası tâah
hütlerimize uygun olarak, karşılıklı saygı esa
sına dayanan iyi komşuluk münasebetleri çer
çevesinde geliştirmeyi samimiyetle arzu etmek-; 
teyiz. 

Bütün Orta ve Yakın - Doğu memleketlerine 
karşı ilgi ve yakınlık duymaktayız, özellikle, 
uzun bir müşterek mazinin sonucu olan samimî 
dostluk hisleriyle, Arap memleketlerinin hürri
yet ve bağımsızlık içinde refah yolunda iler
lemeye devam etmelerini candan temenni et
mekteyiz. 

Sınır komşularımız Irak ve Suriye ile ara
mızda mevcut dostluk bağlarının daha da kuv
vetlenmesi husuBunda, karşılıklı anlayış içinde 
bulunduğumuzu görmekten büyük memnuniyet 
duymaktayz. 

Afganistan ile mevcut ananevi dostluk mü
nasebetlerimizin gelişmesine hususi bir önem 
veriyoruz. 

Dost Yugoslavya ile karşılıklı münasebetle-
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rimizin, müşterek menfaatlerimize uygun ola
rak gelişmesini arzu etmekteyiz. 

Milletlerarası alanda önemli rol ve mevki-
leri olan Lâtin - Amerika memleketleriyle mü
nasebetlerimizin, mevcut dostluk havası içinde 
geliştirilmesine çalışılacaktır. 

Başta Japonya olmak üzere, hür dünyanın 
müşterek ideallerini paylaştığımız Uzak - Doğu 
memleketleriyle münasebetlerimiz, karşılıklı 
dostluk çerçevesinde yürütülecek ve geliştiri
lecektir. 

Dünyada âdil ve devamlı bir barışın ger-
çeleşmesi, şüphe yokki, Milletlerarası alanda 
gerginliğin giderilmesi v.e emniyet ve istikrarın 
kurulması yolunda bütün milletler tarafından 
sarf edilecek müşterek gayretlerin semere ver
mesiyle mümkün olacaktır. Halihazır dünya 
durumu, bu yoldaftri iyi niyetli gayretlerin ar
zu ettiğimiz neticeyi pek yakm bir gelecekte 
sağlıyabileceği hususunda ımaalesef ümit verici 
değildir. 

Her an vahim bir safhaya intikal etmesi 
mümkün olan Almanya ve Berlin meselelerin
den mütevellit ciddi durumu dikkatle izliyoruz. 
NATO'nun samimi bir üyesi sıfatiyle müttefik
lerimizle birlikte durumun gerektirdiği istişa
relere devam edeceğiz. Diğer taraftan, bu buh
ranın barış ve müzakere yoliyle hallini yürek
ten temenna etmekteyiz. 

Dünyada gerçek güvenlik ve barışın kurul
ması bakımından büyülk önem taşıyan bir ko
nu da, milletlerarası müessir bir kontrol altın
da, klâsik ve nükleer silâihların hepsine şâmil 
olmak ve kademeli bir şekilde tatbik edilmek 
suretiyle, genel ve muvazeneli bir silâhsızlan
manın gerçekleştirilmesidir. 

Mevcut ve gelecek nesillerin sağlığını teh
dit eden nükleer denemelere son verecek bir 
anlaşmaya bir an önce varılmasının, beşeriye
tin selâmeti bakımından zaruri olduğu kanaa
tindeyiz. (Alkışlar) 

Son yıllarda birçok memleketlerin bağımsız
lığa kavuşarak Birleşmiş Milletler Camiasına 
katılmalarını büyük memnuniyetle karşıla
maktayız. Bu milletlerin meşru haklarını elde 
etmeleri ve refah ve saadet yolunda, ilerleme
leri, halis dileğimizdir. 

Bu yeni memleketlere ve umumiyetle az ge
lişmiş milletlere iktisadi yardım meselesi, dün-
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yada Ihuzur ve istikrarın gerçek anlamda vücut 
bulması bakımından büyük önem arz etmekte
dir. iBu itibarla, dnsâiı topluluklarının mulıtaç 
oldukları maddi ve mânevi imkânlardan kabil 
olduğu kadar geniş kütlelerin faydalanmasını 
sağlamak için sarf edilen gayretleri takdirle 
karşılamaktayız. 

Kendi bakımımızdan, batı camiasının üyele
ri arasında mevcut karşılıklı dayanışmanın, iş
birliğinin ve savunma yüklerini iktisadi güc ile 
mütenasip şekilde dağıtma prensibinin tabiî bir 
sonucu olanak, ekonomik kalkınmamız husu
sunda bu eaima ile işbirliğimizin kuvvetlendi-
rilmesiıne ve artırılmasına Hükümetimiz büyük 
önem verecektir. Bu meyanda, NATO'nun müş
terek emniyet alanında vücuda getirmiş olduğu 
kuvvetli dayajuşmaınm, ekonomik ve kültürel 
alanlarda da geliştirilmesi için tarafımızdan 
yapılan teklifleri müttefiklerimizin anlayışla 
karşılamış olmaları* keyfiyetini, memnuniyetle 
belirtmek isteriz. 

Millî Savunmanın karakteri itibariyle tefer
ruatını arz etmeme imkân yoktur. Ordumuz, 
varlığımızın başlıca teminatı olarak milletçe 
aziz bildiğimiz bir müessesedir. (Sürekli alkış
lar) Bu büyük millî müessesenin her bakımdan 
vazifesini »fa edecek kudrette olmasını Hükü-
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m«t cİaima göz önünde buhındurac&ktir. (Al
kışlar) 

Anayaöanm »hükümlerine göre, silâhlı kuv
vetlerle ilgili yeni kanun tasarıları Yüksek 
Meclisin tasvibine sunulacaktır. Bu arada, 
ordu mensuplarının sosyal ihtiyaçlarını karşı
layacak tedbirler alınacaktır. 

Ordumuz, memleket savun/nası ve barışın 
korunması için başlıca teminat olarak şerefli 
vazifesini ifaya kudretli bir 'halde tutulacaktır. 
(Sürekli alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, 
Muhtelif 'Bakanlıkların işleri arasında., bü

tün tafsilâtı değil, sadece bizim görüşümüze 
göre esasları ve bellabaşlı konuları arz etmek 
istedim. Esas itibariyle huzurunuzda bulunan 
Karma Hükümet, büyük hâdiselerden sonra 
gelmiş bir millî huzur ve plânlı kalkınma Hükü
meti olmak amacındadır. (Bravo sesleri, alkış
lar) 

Hükümetin başarısı, ancak Yüksek Meclisin 
güven oyu sayesinde, devamlı, kararlı bir var
lık göstermesine bağlıdır. Yalnız sizin güveni
nizle kuvvet kazanacak olan Hükümet, muha
lefet partilerinin murakabesini yardımcı bile
cektir. (Bravo sesleri, «alkışlar) 

Karar Yüce Heyetinizindir. (Bravo sesleri, 
sürekli alkışlar) 

5. — SEÇİMLER 

1. — • Bütçe Komisyonu ile Anayasa, Basın -
Yayın ve Turizm, Dışişleri, İmar ve tskân ve 
Tarım • komisyonlarındaki açıklara üye r.ccivî 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; günde
mimizin ikinci maddesi; Bütçe Komisyonu ile 
diğer bâzı komisyonlardaki açıklara üye seçi
midir. Ancak bâzı parti grupları aday listeleri
ni henüz Riyaset Divanına vermemişlerdir. Bu 
itibarla bugün seçime geçemiyeceğiz. 

Bu vesile ile henüz aday listelerini vermemiş 
olan grupların başkanları arkadaşlarımızdan 
yarın öğleye kadar aday listelerini vermelerini 
ve önümüzdeki Birleşimde fbu seçimi yapmak 
imkânım bize bahşetmelerini rica ediyoruz. 

Sözlü sorulara geçiyoruz. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI AKÎF EYÎDOĞAN (C. Senatosu Üye

si - Zonguldak) — Aziz ve muhterem arkadaş
larım, Karma Hükümet programını henüz oku
muştur. iki tam gün sonra umumi müzakereler 
açılacaktır. Sual mevzuunda, Bakan arkadaşla
rımız hazırlanmaya kâfi vakit bulamamış ol
makla beraber, parlâmento âdabına uygun ola
rak temennimiz odur ki, bu suallere Bakanları
mız güven oyundan sonra muhatabolsunlar. 
Eğer kabul buyurursanız, güven oyundan son
ra ki bir tarihte cevap verebilmeleri için ken
dilerine fırsat verilsin. Arzı şükran ederim. 
(Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Başba
kan Yardımcısı arkadaşımızı dinlediniz. Teklif
lerini reylerinize arz edeceğim. Güven oyuna 
başvurulacak Birleşimi takibeden Birleşime 
suallerin alınmasını kabul edenler işaret etsin... 
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Kabul etmiyenlör işaret etsin... Kabul edilmiş- j Birleşimi 29 Kasım Çarşamba günü saat 15 e 
tir. | bırakıyorum efendim. 

Gündemimizde başka madde olmadığı için, | Kapanma saati : 16,15 
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