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1. — HAVALE EDÎLEN KAĞITLAR 

Tasarılar 
1. - 1949 yılı ]Jütçe kanunu tasarısı (1/381) 

(Bütçe Komisyonuna) ; 
2. — Ankara Üniversitesi .1949 yılı Bütçe 

kanunu tasarısı (1/382) (Bütçe Komisyonuna); 
o. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

1949 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/383) (Büt
çe Komisyonuna) ; 

4. — Devlet Demiryolları ve Limanları İş
letme Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı (1/384) (Bütçe Komisyonuna); 

5. — Devlet Denizyolları ve limanları işlet
me Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı (1/385) (Bütçe Komisyonuna) ; 

G. — Devlet Havayolları İşletilire Genel Mü
dürlüğü 1949 yılı Bütçe kanunu tasarısı ( 1/380) 
(Bütçe. Komisyonuna) ; 

7. —• Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1949 yılı Bütçe kanunu tasarısı(1/387) 
(Bütçe- Komisyonuna) ; 

8. — İstanbul Üniversitesi 1949 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı (1/388) (Bütçe Komisyonuna); 

9. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1949 yı
lı Bütçe kanunu tasarısı (1/389) (Bütçe Ko
misyonuna) ; 

10. — Orman Genel Müdürlüğü 1949 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı (1/390) (Bütçe Komis
yonuna) ; 

11. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme 
Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı (1/391) (Bütçe Komiyonuna) ; 

12. — Tekel Genel Müdürlüğü. 1949 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı (1/392) (Bütçe Komis
yonuna) ; 

13. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1949 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı (1/393) (Bütçe Komis
yonuna) ; 

14. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa-
rası (1/394) (Bütçe Komisyonuna) ; 

15. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa-
rası (1/395) (Bütçe Komisyonuna) ; 

10. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1948 yı
lı Bütçe Kanununa I »aylı (A) işaretli cetvelde 

değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
(1/396) (Bütçe Komisyonuna); 

17. — Devlet Demiryolları ve Limanları İş
letme Genel Müdürlüğü 1946 yılı Kesinhesabı hak
kında kanun tasarısı (1/397) (Sayıştay Komis
yonuna) 

18. •-- Devlet Limanları İşletme Genel Mü
dürlüğü 1942 yılı Kesinhesabı hakkında kanun 
tasarısı (1/398) (Sayıştay Komisyonuna) ; 

19. - Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Ge
nel Müdürlüğü 1940 yılı Kesinhesabı hakkında 
kanun tasarısı (1/399) (Sayıştay Komisyo
nuna) ; 

20. —- Denizcilerin ücretli izinleri hakkında
ki (72) sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi
nin onanmasına dair kanun tasarısı (1/400) 

(Dışişleri, Ulaştırma ve Çalışma Komisyon
larına) ; 

21. —• Gemi adamlarının sağlık muayeneleri 
hakkındaki (73) sayıh Milletlerarası Çalışma, 
Sözleşmesinin onanmasına dair kanun tasarısı 
(1/401) (Dışişleri, Ulaştırma, Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Çalışma Komisyonlarına) ; 

22. — Gemi aşçılarının meslekî ehliyet dip
lomaları hakkındaki (69) sayılı Milletlerarası 
Çalışına Sözleşmesinin onanmasına dair kanun 
tasarısı (1/402) (Dışişleri, Ulaştırma ve Çalış
ma Komisyonlarına); 

2-i. -• • Gemilerde iaşe ve sofra servisi hakkın
daki (68) sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleş
mesinin onanmasına dair kamın tasarısı (1/403) 
(Dışişleri, Ulaştırma ve Çalışma Komisyon
larına) ; 

24. — Gemilerde tayfaya tahsis edileu yerler 
hakkındaki (75) sayılı Milletlerarası Çalışma 
Sözleşmesinin onanmasına dair kanun tasarısı 
(1/404) (Dışişleri, Ulaştırma ve Çalışma Komis
yonlarına) : 

25. - - Usta gemici ehliyet şahadetnameleri 
hakkındaki (74) sayılı Milletlerarası Çalışma 
Sözleşmesinin onanmasına dair kanun tasarısı 
(1/405) (Dışişleri, Ulaştırma ve Çalışma Ko

misyonlarına) ; 
26. — Ücretli yıllık izinler hakkındaki (52) 

sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onan
masına dair kanun tasarısı (1/406) (Dışişleri 
ve (-alışma Komisyonlarına); 
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27. Türk iye il»' Belçika - Lüksemburg Eko-
uomik Birliği a ras ındaki Ticaret Anlaşması ile 
Türk iye - Belçika Ödeme Anlaşmasının yürür
lük süreler inin iki ay daha uzatı lması hakkında 
k a n u n tasarıs ı (.1/407) (Dışişleri ve Ticaret 
Komisyonlarına ) ; 

2S. — Türk iye ile Belçika - Lüksemburg Eko
nomik Birl iği a ras ındaki Ticaret Anlaşması ile 
Türkiye - Belçika Ödeme Anlaşmasının yürür
lük sürelerinin iki ay daha uzatılması hakkında 
tea t i olunan mektuplar ın onanmasına dair ka
nun tasarısı (1/408) (Dışişleri ve Ticaret Ko
misyonlarına) ; 

29. Türk iye ile Belçika - Lüksemburg Eko
nomik Birliği a ras ındaki Tiearel Anlaşması ile 
Türkiye - Belçika Ödeme Anlaşmasının yürür
lük süreler inin bir ay daha uzatılması hakkında 
leali olunan mektuplar ın onanmasına dair ka
nun tasarısı (1/409) (Dışişleri ve Ticaret Ko
misyonlarına i ; 

30. - - Türk iye ile Finlandiya arasında im
zalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmaiariyle ek
lerinin onanması hakkında kanun tasarısı 
(1/410) (Dışişleri ve Ticaret Komisyon la r ına ) ; 

: ' l . — Türk iye - Fransa Ödeme Anlaşmasına 
bağlı Fransız frangı sahasına dâhil memleketler 
listesine Sar re Bölgesinin derci hakk ında teati 
olunan mektuplar ın onanmasına dair kanun ta
sarısı (1/411) (Dışişleri ve Ticaret Komisyon
la rina ) : 

32. — Türk iye ile İsveç arasında, imzalanan 
Ticaret ve Ödeme Anlaşmaiariyle eklerinin o-
nanması hakk ında kanun tasarısı (1/412) (Dış
işleri ve Ticaret Komisyonlar ına) ; 

33. - - Türk iye ile İ talya aras ındaki Ticaret 
ve Ödeme Anlaşmalar ın ın yü rü r lük sürelerinin 
iki ay uzat ı lması hakkında k a n u n tasarısı 
(1/413) (Dışişleri ve Ticaret Komisyonla r ına ) ; 

34. — Türk iye ile î t a l y a a ras ındaki .Tiearel 
ve Ödeme Anlaşmalar ımı yü rü r lük sürelerinin 
iki ay daha uzat ı lması hakkında kanun tasarısı 
(1/414) (Dışişleri ve Ticaret Komisyonlar ına) ; 

35. — Türk iye ile Polonya arasında imzala
nan Ticaret ve Ödeme Anlaşmaiar iyle eklerinin 
onanması hakk ında k a n u n tasarısı (1/415) 
(Dışişleri ve Ticaret Komisyonlarına) ; 

30. — Devlet Demiryol lar ı ve Limanlar ı İş
letme Genel Müdür lüğü memur ve hizmetlileri
nin ücretlerine dair olan 2847 sayılı K a n u n u n 
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3173 sayılı kanunla değişt ir i len İ l ııei maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
(1/410) (Ulaşt ı rma ve Bütçe Komisyonlar ına) ; 

37. —• Köy Ens t i tü le r i K a n u n u n u n 9 ncu 
maddesinin değiştir i lmesi hakk ında kanun tasa
m ı (1/417) (Millî Eği t im ve Bütçe Komisyon
larına) ; 

38. — Subaylar Heyet ine Mahsus Terfi Ka
nununun birinci maddesinin (B) fıkrasının de
ğiştiri lmesine ve bu kanuna geçici bir madde 
eklenmesine da i r k a n u n tasarısı (1/418) (Millî 
Savunma Komisyonuna) ; 

39. — Tarım Bakanl ığ ına bağlı bazı okul ve 
kuru l l a r ın idaresi hakk ındak i 867 sayılı K a n u n a 
ek kanun tasarısı (1/419) (Tarım ve Bütçe 
Komisyonlar ına) ; 

Teklifler 
40. — Çoruh Milletvekili Dr. Cemal Kazan-

cıoğlu 'nun, köy bütçe ler inden yapı lacak inşaat 
müteahhi t le r inden Kazanç ve Buhran Vergi ler i 
al ınmaması hakkında kanun teklifi (2/119) 
(Millî Eği t im, İçişleri, Maliye ve Bütçe Komis
yonlar ına) ; 

41. — Çorum Milletvekili Necdet Vücer ' in , 
Af kanunu teklifi (2/120) (Adalet Komisyonu
na) ; 

Tezkereler 
42. — Çanakkale Milletvekili Hüseyin Bin-

gül 'ün Milletvekilliği dakunulmazl ığmın kal
dırılması hakkında Başbakanl ık tezkeresi 
(3/2;);")) (Anayasa ve Adalet Komisyonlar ından 
kuru lan Karma Komisyona) ; 

43. — Çoruh Milletvekili Asını Us 'un Millet
vekilliği dokunulmazlığının kaldırı lması hak
kında Başbakanl ık tezkeresi (3/256) (Anayasa 
ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma 
Komisyona) ; 

44. — Çoruh Milletvekili Asım F s ' u n Millet
vekilliği dokunulmazl ığının kaldır ı lması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/257) (Anayasa 
ve Adalet Komisyonlar ından kuru lan Karma 
Komisyona) ; 

45. —- İs tanbul Milletvekili Cihad Baban ' i n 
Milletvekilliği dokunulmazl ığının kaldır ı lması 
hakkında Başbakanl ık tezkeresi (3/258) (Ana
yasa ve Adalet Komisyonlar ından kurulan Kar
ma Komisyona) ; 

46. — İs tanbul Milletvekili Cihad B a b a n ' m 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldır ı lması 



hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/250) (Ana
yasa ve Adalet Komisyon]arından kurulan Kar
ma Komisyona) ; 

47. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Cahit 
Yalçın'in Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/260) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulan Karma Kamisyona) ; 

48. — Kayseri Milletvekili Hayrullah Ül
kün'ün Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/261) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyona) ; 

49. — Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtuluş'-
un Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/262) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 
Karma Kamisyona); 

BAŞKAN — Çoğunluğun olup olmadığını an
lamak iein yoklama yapacağız, lütfen arkadaşla 
rımız yüksek sesle varlıklarını bildirsinler. 

(Yoklama yapıldı). 

1. — Cumhurbaşkanının Üçüncü Toplantıyı 
açış söylem 

(Cumhurbaşkanı îsmet İnönü sol tarafın şid
detli ve sürekli alkışları arasında Başkanlık kür
süsüne gelerek aşağıdaki nutuklarını iradettiler): 

Sayın Milletvekilleri! 
Sekizinci Büyük Millet Meclisinin Üçüncü 

Toplantısını açıyorum. Yüce Kamutayı sevgi ve 
saygılarla selâmlarım. 

Sekizinci Büyük Millet Meclisinin büyük ba 

50. -— Zonguldak Milletvekili Ali Rıza Ince-
alenıdaroğlu'nun Milletvekilliği dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi (3/263) (Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından-kurulan Karma Komisyona) ; 

51. — Üniversiteler Kanununun 19 ncu mad
desinin son fıkrasının yorumlanmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/264) (Millî Eğitim ve 
Bütçe Komisyonlarına) ; 

52. — Adana'mn Sofubahçe mahallesinden 
Memooğlu Ali Kaya'nın ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/265) 
(Adalet Komisyonuna); 

53. — Bitlis'in İnönü mahallesinde kayıtlı 
Mehmetoğlu Abdülaziz Karayel ile Bursa'nm 
Yenişehir îlcesi Kurtuluş mahallesinde kayıtlı 
Alioğlu Şevket Ödemiş'in ölüm cezasına çarp
tırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/266) (Adalet Komisyonuna). 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Şimdi 
Cumhurbaşkanı yılbaşı nutuklarım irat edecek
lerdir: 

şanlarla dolu iki çalışma yılından sonra Üçüncü 
çalışma yılına giriyoruz. îkinci Cihan Harbinin 
yarattığı acılar giderilmiş değildir. Milletlera
rası güven de henüz yerleşmemiştir. Dünya olay 
lan millî savunmamız için her zaman gösterilen 
uyanıklığın artan bir dikkatle muhafaza edilmesi 
hususundaki kararımızı kuvvetlendirmiştir. 1939 
yılmdanberi her an artan iş olan yurt savunması 
ihtiyaçlarını kara, deniz ve hava kuvvetlerimizin 
gereken ölçüde karşılayabilmesi için milletçe giri
şilen fedakârlıklar büyük olmuştur, önümüzdeki 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvek'li Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Sedad Pek (Kocaeli) 

2. — YOKLAMA 

3. — SÖYLEVLER 
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B : 1 İ. i: 
yiİ. bütçesini hazırlarken de Cumhuriyet Hükü
meti, 'egemen varlığımızın koruyucusu olan şanlı 
ordumuz ihtiyaçlarının tatmin edilmesini göz-
önünde tutmuştur. (Bravo sesleri). 

Dost Amerika Birleşik devletleri Hükümeti
nin şükranla karşıladığımız askerî malzeme yar
dımları silâhlı birliklerimizin modern teçhizatla 
takviye edilmesine geniş ölçüde hizmet etmekte 
ve sistemli bir eğitimle gelişmesini sağlamakta
dır. (Alkışlar) 

Millet sağlığının korunması, ekonomik, kalkın
mamızın arasız olarak devam ettirilmesi, Doğu il
lerimizin acele ihtiyaçlarının karşılanması zaru
retleri, Cumhuriyet Hükümetinizi bu yıl bütçesi
ne sağlık, tarım ve yol işlerimiz için geçen yıllara 
nazaran daha geniş ölçüde ödenek koymağa sevk-
etmiştiv. 

Sayın Milletvekilleri: 
Cumhuriyet Hükümetinin içinde bulunduğu

muz yıl bütçesi üzerinde aldığı tasarruf kararla
rı semereli sonuçlar vermiştir. Yeni yıl bütçesi 
de bu tasarruf zihniyeti içinde hazırlanmış olmak
la beraber yapılan kısıntılar, yurt savunması ve 
iktisadi kalkınma icaplarının gerektirdiği ödenek
leri karşılamaya kâfi gelmemiş ve Cumhuriyet 
Hükümeti yeni kaynaklar aramak zorunda kal
mıştır, 

Sayın Milletvekilleri .-
Büyük hamle yapmak zorunda olduğumuz yol 

dâvasını Hükümetiniz önemle ele almış bulunmak
tadır. Şose ve köprülerimizin motorlu ve ağır na
kil vasıtalarının her mevsimde geçmesine yarar 
bir hale getirilmesi programa bağlanmış ve bu 
programın uygulanmasına başlanmıştır. Liman
larımızın inşa ve ıslahına da önemle devam etmek
teyiz. 

Endüstri ve maden istihsalimiz bu yıl da art
makta devam etmiştir. Zonguldak havzasının ma-
kineleştirilmesi işine hızla çalışılmaktadır. Havza
nın işletme emniyetini sağlayacak olan Çatalağzı 
büyük elektirik santrali, kısmen faaliyete başla
mıştır. Raman'daki petrol arama çalışmalarımız
dan bu yıl müspet ve ümit verici neticeler aldık. 
Bir yandan arama işlerine ve petrol rezervleri
mizin tespitine devam ederken, bir yandan da Ra-
man'da bir işletmeye geçme imkânları üzerinde 
şimdiden çalışılmaya başlanmıştır. (Brovo sesleri) 
Bol ve ucnz enerji sağlayacak bölge elektrik san
trallerinin tesisi, endüstri ve maden sahasındaki 
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programlarımızın gerçekleştirilmesi yolunda a-
zimle ilerlemekteyiz. 

Zirai kalkınmamızda Avrupa Kalkınma Plâ
nından azami derecede faydalanmaya çalışıyo
ruz. Bu yardımdan elde edeceğimiz ziraat âlet
leri, makineleri, mücadele vasıtaları ve ilâçlar 
ziraatimize büyük faydalar sağlıyacaktır. Top
raksız çiftçiye toprak dağıtılması faaliyetine 
devam edilmektedir. Halkımızın yakacak ve ke
reste ihtiyaçlarını karşılamak üzere orman kanu
nunda gerekli tadilleri prensipten fedakârlık et
meden, yapacağız. 

Çalışma hayatının düzenlenmesi ve işçilerimi
zin ve ailelerinin refahlarını artıracak ve çalışma 
güçlerini emniyet altına alacak tedbirlerin alın
ması iş hayatındaki faaliyetimizin esaslarını teş
kil ediyor. İşçi sigortaları arasımı ihtiyarlık ve 
hastalık sigortalarının katılması bu yolda alınmış 
olan tedbirleri tamamlıyacaktır. 

Dış ticaretimizin geliştirilmesi konusunda ted
birler alınmakta ve ithalâtımızın ödeme gücümü
zü aşmıyaeak bir hadde tutulmasına dikkat edil
mektedir. 

İç ticaret sahasında, müstehlik ile müstahsil 
menfaatlerini uzlaştırıcı tedbirlerin geliştirilmesi 
Hükümetinizin devamlı meşgalelerindendir. 

Yurdun ekonomik ve malî hayatına müessir 
olan kaçakçılığın önlenmesi hususunda Hükü
met esaslı tedbirler almak yolundadır. Yrakında 
Büyük Meclise bir kanun tasarısı sunulacaktır. 
İsabetli kararlarınızla kesin şeklini alacak olan 
bu tedbirlerden hayırlı neticeler beklemekteyiz. 

Yurtta ucuz, süratli ve iyi işliyen bir ulaştır
ma şebekesinin kökleşmesi ve geliştirilmesi çalış
malarına ve bu arada yurt içinde deniz ticaret 
filomuzun kuvvetlendirilmesi, hususi şilepçiliğin 
geliştirilmesi yolundaki gayretlerimize devam 
ediyoruz. 

Salgın hastalıklarla savaş arasız devam et
miş, bilhassa sıtma savaşından iyi sonuçlar alın
mıştır. Mevcut hastanelerimize yeni yataklar ek
ledik, yeniden yaptırdığımız hastane, doğumevi 
ve sağlık merkezleri yakında halk hizmetine açı
lacaktır. Bütün dünya memleketlerini ciddî su
rette meşgul eden verem âfeti ile daha geniş öl
çüde savaşmak, veremli vatandaşları âcil bakıma 
ve tedaviye kavuşturmak için gerekli tedbirleri 
almak Hükümetinizin önemle ele aldığı mesele
lerdendir. 



B : İ 1 .11. 
Ortaokul ve liselerimizde (iğretini programla

rının ıslahı ve hu okullara öğretmen yetiştirilme
si konuları üzerinde çalışmaktayız. Bu yıl, yeni
den elli iki yerde ortaokul açılmıştır. Eğitini ve 
öğrenime susamış olan halkımızın bu alanda kısa 
zamanda mesafeler alması demokratik hayatın 
yurdumuzda sağlam temeller üzerinde gelişmesi
nin en esaslı bir teminatıdır . Endüstrileşme da
vamızda muhtaç olduğumuz teknik elemanları 
hazırlıyan teknik öğrenim kurumlar ını bütçe 
imkânları buldukça çoğaltmaya, gayret ediyo
ruz. i lmî çalışma ve araş t ı rmalar ın temel vasıta
sı olan millî bir kü tüphane kurulması dâvası 
gerçekleşme yoluna girmiştir. Bu yıl Başkenti
mizde açılan millî kütüphanenin, ilim hayatımız
da hayırlı tesirleri kısa zamanda görülecektir. 

Adalet işlemin daha iyi bir şekilde yürü
tülmesi için kanun la rda ve kuruluş la gerekli 
görülen değişiklikler üzerinde bir zamandanbe-
ri yapmak ta olduğumuz çalışmalar sona ermiş, 
Hukuk ve Ceza Mahkemeler i usullerine ve tica
ret kanununa, ait tasar ı la r Büyük Meclise sunul
muş bulunuyor. Vatandaş la r -arasında devamlı 
bir anlaşmazlık konusu teşkil eden geyrinıetıkul 
ihtilâflarını, kısa ve .sade yoldan halletmek im
kânlar ını hazıi ' lıyacak olan tapulama kanun 
tasarısı da, yüksek huzurunuza sunulmuştur . 
İ st mahkemeler in kurulmasına, ait hazırl ıklar 
t amamlanmak yolundadır . 

illerimizin genel ve özel idarelerini, anaya
samızın yetki genişliği, ve görev ayrılığı prensi-
pine ^övo yeni baştan düzen üyen. ve mahallî 
idarelerimizin, muhtar iye t esaslarını ve malî 
kaynak la r ın ı , daha iyi ve başarılı vazife göre
cek hale- get irmeyi hedef t u t an tasar ı la rdan bir 
kısmı geçen yıl. yüksek huzurunuza, sunulmuş
tu. Köy ve Belediyelerimizin kalkınmasını sağ-
lıyacak olan tasar ı lar üzerinde çal ış ı lmaktadır . 
Cumhuriyet zaİtilasının birleşik, bir kuvvet 
haline gelmesi ve demokrasi idaresinin icap ve 
iht iyaçlar ına uygun bir tarzda taşkilâf laııdırıl-
nıasj hedefimizdir. 

Sayın Milletvekil leri! 
Millî iht iyaçlarımızın, adalet l i ve müsmir 

bir malî sisteme, az masrafla iyi işliyen bir ida
re kurııluşun;ı dayanmadan karşı lanmasına im
kân olmadığını t akd i r ediyoruz. Bu yönden ma
lî meselelerimizin <laha esaslı bir hâl tarzına 
bağlanması zaruret i kesin ve açıktır . Bir yan-
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dan vergi sistemimizi. adalelli ve verimli bir 
hale koymak yolunda yürürken , öte yandan 
kadro giderlerinin, ve ist ihlâke harcanan gider
lerin esaslı şekilde indirilmesi yollarının da 
araştırılması, ve bulunması malî politikamızın 
ana, is t ikametidir . İki yı ldanberi d ikkat l i çalış
malarınızla kanunlaşmak, yoluna, girmiş olan 
gelir vergisinin vergi sistemimizdeki inkılâba, 
hayırlı bir başlangıç olacağına inanıyoruz. Bu 
yi! içinde bu verginin kanunlaşacağını umuyo
ruz. Yakında incelemelerinize sunulacak olan 
emeklilik kanun tasarısının H)49 yılında kanun
laşması da. hem kadro giderlerinde- tasar ruf 
sağlanmasına, hem de emeklilerimizi!), daha. re
fahlı yaşama, şar t lar ına kavuşmalar ına hizmet 
edecektir. (Bravo sesleri) 

Sayın M i l l e t v e k i l l e r i ! 
Dünyanın hasretle beklediği hakîki barış 

haline kavuşabilmek için sarfedilen bütün gay
retlerin bu sene zarfında, da umulan neticeyi 
sağiıyanıadığım esefle müşahede etmekleyiz. 

Biz umumi ve devamlı bir barışın. Birleşmiş 
Milletler camiası içinde barışsever milletlerin. 
azimli hareket etmeleri sayesinde- temin, edile
bileceği kanaat indeyiz . Türkiye Birleşmiş Mil
let ler teşkilâtı içinde kendisine düşen vazifeyi 
sadakat le yamak tad ı r ve bu. yolda devam ede-
ceklir . (alkış lar) Avrupa Kalkınma Programı
nın, buna, katılan, bütün, milletlerin gayretli ça
lışmaları ve Amerika Birleşik Devletlerinin 
yardımı ile mesut neticeler vereceğine inanıyo
ruz. 

Bütün, sulhsever demokrasi ler ve bunlar ın 
başında, müttefikimiz Büyük Bri tanya ve yakın 
dostumuz Amerika Birleşik Devletleri ile iş 
birliği yapmaklayız . (Bravo sesleri alkışlar) 

Sovyetler Birliği ile iyi olmasını samimiyetle 
arzu ettiğimiz münasebetlerimizde yeni bir 
gelişme ifade edecek durumda, değiliz. 

I-Yansa iie eski (loşluğumuzun ve iyi müna
sebetlerimizin kıymetl i bir nişanesi olarak (Sü
rekli alkışlar1! bugün sayın l-Yansiz Parlamen
to Heyetini aramızda görmekle bahtiyarız. 

Komşularımız Yunanis tan , İ ran, Afganistan 
ve A r a p Birliği Devletleri ile dos t luk münase
betlerimiz memnuniyet verici bir samimiyet ha
vası içinde inkişaf e tmektedir . (Alkışlar) Kom
şularımızın hepsi ile iyi geçinmek hususundak i 
samimî karar ımız, bu k a r a r ı n ' t a tb ik i yolunda 



B : 1 1.11 
gösterdiğimiz bütün gayrete rağmen dilediğimiz 
semereyi vermemektedir. 

İtalya Cumhuriyeti ile dostluk münasebetle
rimizin gelişmesine hususi bir kıymet veriyo
ruz. (Alkışlar) 

Sayın Milletvekilleri! 
Şurasını da belirtmek isterim ki; kendi im

kânları dâhilinde Yakın Doğunun istikrarına 
çalışmak suretiyle dünya barışının teessüsü uğ
runda tam bir gayret sarf eden Türkiye, her 
ihtimali göz önünde tutarak, toprak bütünlüğü
nü korumak ve millî bünyesini türlü tecavüzlere 
karşı kuvvetli bulundurmak hususunda lâzım-
geleu uyanıklığı göstermektedir, (Bravo sesleri 
alkışlar) 

Sayın. Milletvekilleri! 
İç politikamızda son bir yıl zarfında büyük 

ilerlemeler kaydedilmiştir. 1945 yılmdanberi 
geçirdiğimiz tecrübeler Türk Milletinin demok
ratik bir idareyi eksiksiz ve sarsıntısız ayakta 
tutabileceğini kesin olarak ispat etmiştir (Alkış
lar). Demokratik hayatın serbest münakaşa ve 
zıt fikirleri uzlaştırma yolunda gelişmesini, 
partiler üzerinde yapacakları hayırlı tesirlerle 
vatandaşlar kolaylaştıracaklardır. Büyük Millet 
Meclisinin kudretli ellerinde Türk Demokrasisi 
devamlı yükselmeler kaydedecektir. (Bravo ses
leri) 

Sayın Milletvekilleri! 
Demokrasi olgun toplulukların ayakta tuta

bileceği bir rejimdir. Serbest münakaşa hayatı
nı devamlı kılabilmeniu değişmez şartı birbi
rinden farklı fikirler besleyen vatandaşların 
siyasi karşılaşmalar yüzünden düşmanlığa sap-

4. — SI 

/. — Meclis Itüşkatti serimi. 

BAŞKAN — Şimdi Büyük Millet Meclisi 
Başkanı seçimine geçiyoruz. 

Arkadaşlarımız lûlt'eıı adları okundukça, 
görüşme kürsüsünün solundan çıkarak oylarını 
verdikten sonra sağdan insinler. 

Şimdi tasnif heyetini ayırıyoruz: 
Reşit Turgut (Kayseri), Muhittin Baha Pars 

(Bursa), Salih Avgın (Kayseri). 
Şimdi, başlanacak seçim çevresinin adını çe~ 
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maksızın meseleleri geniş bir zihniyetle mütlâa 
edebilmeleridir. (Bravo sesleri alkışlar) Siyasi 
parti olarak ve fert olarak Cumhuriyet kanun-' 
hırına daima riayetkar olmayı esas umde say
mak lâzımdır. (Bravo sesleri) Demokrasinin 
ve Devlet mevcudiyetinin baş şartı kanunlara 
riayetten ayrılmamak, ayrılmayı düşünmemektir. 
(Bravo sesleri) 

Sayın Milletvekilleri! 
Hükümetiniz, demokratik gelişmenin sağlam 

temeller üzerinde tamamlanması için vatandaş
lar arasındaki ahengi korumak ve Cumhuriyet 
kanunlarına eksiksiz riayeti sağlamak hususun
da, her zaman olduğu gibi bugün de, uyanık
tır ve uyanık kalacaktır. (Bravo sesleri alkışlar) 

Sayın Milletvekilleri! 
Cumhuriyetin 25 yılını Türk Milleti büyük 

başarılarla geçirmiş ve iki cihan harbinin sar
sıntılarından kudret ve itibar ile çıkmıştır. 

Büyük Millet Meclisi milletimizin hafıza
sında Cumhuriyetin şeref ve muvaffakiyetini 
temin eden temel âbide olarak yaşamaktadır. 
(Bravo sesleri alkışlar) Sekizinci Büyük Millet 
Meclisimiz vatanın emniyeti üzerinde bütün 
dikkatlerini toplarken, her memleket gibi bizde 
de hüküm süren ekonomik sıkıntılara çare bul
mak için uğraşmaktadır. Bu ağır meselelerle 
beraber, memleketin siyasi hayatında demokra
si tekâmülüne milletçe temelden bir kıymet ver
diğimiz düşünülürse. Sekizinci Büyük Millet 
Meclisinin çalışma senelerinin çok yüklü olduğu 
kolaylıkla kavranabilir. Asîl Türk Milleti gay
retlerinizin kadrini bilecek ve sizlere yürekten 
yardımcı olacaktır. (Sürekli alkışlar, Bravo 
sesleri) 

kiyoruz: İçel. 
içel seçim çevresinden başlıyoruz. 
(Oylar toplandı). 
BAŞKAN — Oy vermiyen arkadaşımız var 

mı efendim ? 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı için yapılan 

seçimin tutanağı gelmiştir. Okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa. 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı için yapı-
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lan seçime (308) zat katılmış ve neticede aşağı
da adları yazılı zatlar karşılarında gösterilen 
oyları almışlardır. 

Arzolnııur. 
Bursa Kayseri Kayseri 

Muhittin B. Pars Ol. Salih Avgın Reşit Turgut 

•Şükrü Saraçoğlu ;!():> 
Celâl Bayar 1 
Feridun Fikri Düşünsel 1 
Boş i; 

:i()S 

BAŞKAN — Bu suretle, Büyük Millet Mecli
si Başkanlığı için yapılmış olan secimde, yeter
sayı vardır. Muamele tamamdır. İzmir Milletve
kili Şükrü Saraçoğlu .'.H)M oyla Türkiye .Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına seçilmiştir. (Alkış
lar). Arkadaşımızı tebrik eder kendilerine mu
vaffakiyet dilerim. ^ 

(Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçilen 
İzmir Milletvekili Şükrü Saraçoğlu alkışlar ara
sında kürsüye geldi).. 

BAŞKAN — Arkadaşlar; beni Büyük Mecli-
mize bir yıl için Başkan seçtiniz. Gösterdiğiniz 
bu büyük teveccühe lâyık olmaya çalışacağım. . 
Hemen söylemeliyim ki; beni bu yüksek maka
ma kadar, arkadaşlarımın sevgileri canlandırı
yor. Bu sevgilerin yaratacağı yardımlardır ki 
ben de yeni işleri başarmak kanaatini yaşatıyor 
v<* böylece Türk Milletinin ve Türk Devletinin 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
Tasnifin sonucunu arzediyorum. 

I . X I . 1948 
Yüksek Başkanlığa 

Büyük Millet Meclisi Başkanvekillikleri için 
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temeli ve sahibi, olan Büyük Meclisin yeni işle
rinde de el birliği ile çalışarak verimli ve hayır
lı neticeler elde edeceğimize inanıyorum. 

Arkadaşlar; yeni vazifeme başlarken hakkın 
ve adaletin yolcusu, hürriyet ve inkilâbuı bek
çisi olan Büyük Meclisimizin huzurunda saygı 
ile eğilir \e hepinizi candan ve yürekten selâm
larını. (Alkışlar). 

;>. — Başkanlık Divanı secimi (Başkunvekit-
leri, Kâtipler ve İdareci Üyeler). 

BAŞKAN — Kfendim; seçimlere devam ede
ceğiz. Kvvelce üç tane tasnif heyeti seçeceğiz. 

Başkan vekil iki er i için : 
Hasan Fehmi Ataç (Gümüşane), Dr. Muhlis 

Suner (Bilecik), Yakup Kalgay (Samsun). 
Seçilmişlerdir. 
İdareci Üyeler için : 
Hıfzı Oğuz Bekata (Ankara). Ahmet Hyıııir 

(Amasya), Cevdet Gölet (Ankara). 
Seçilmişlerdir. 
Divan Kâtipleri için : 
Celâl Sait Siren (Bolu), Salim Altuğ (Krzıı-

rnm), Halil Atalay (tcel). 
Seçilmişlerdir.. 
Oy toplamaya hangi seçim çevresinden bağlı

yacağımızı tâyin için ad çekeceğiz: Bolu. 
(Bolu seçim çevresinden oylar toplandı). 
BAŞKAN — Oylarını knllanmıyan var mı.' 

| Oy toplama işi bitmiştir. Tasnif" bit inciye, kadar 
celseyi tatil ediyorum. 

[ . Kapanma saati : 16,15 

yapılan seçime (301) zat katılmış ve neticede 
aşağıda adları yazılı zatlar karşılarında göste
rilen oyları almışlardır : 

Arzolunur. 
Bilecik Gümüşane Samsun 

M. Suner H. F. Ataç Y. Kalgay 

İ K İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 16,50 

BAŞKAN — Şükrü Saraçoğlu 
KÂTÎPLBR : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Sedad Pek (Kocaeli). 
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Feridun Fikri Düşünsel (Bingöl) 297 
Cevdet Kerim încedayı (Sinob) 296 
Raif Karadeniz (Trabzon) 299 
Kemal Turan (îsparta) I 
Reşat Şemsettin Sirer (^5ivas) 1 
Çekinser 1 
(Alkışlar) 

1 . X I . 1948 
Yüksek Başkanlığa 

Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kâ
tiplikleri için yapılan seçime (300) zat katılmış 
ve neticede aşağıda adları yazılı zatlar karşıla
rında gösterilen oylan almışlardır. 

Arzolunur. 
Bolu Erzurum içel 

C. S. Siren S. Altuğ II. Atalay 

Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli) 298 
Sedad Pek (Kocaeli) 298 
Behçet Kemal Çağlar (Erzincan) 298 
Cenap Aksu (Kocaeli) 298 
Sait Koksal (İsparta) 298 
Atalay Akan (Urfa) 298 
(Alkışlar) 

1 . X I . 1948 
Yüksek Başkanlığa 

Büyük Millef Meclisi idareci Üyeler Kurulu 
için yapılan seçime (296) zat iştirak etmiş ve ne-
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ticede aşağıda adları yazılı zatlar karşılarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Arzolunur. 
Ankara Ankara Amasya 

II. O. Bekata C. Gölet A. Eymir 

Muttalip öker (Sivas) 
Halit Bayrak (Ağrı) 
Recai Güreli (Tokad) 
(Alkışlar) 

296 
296 
296 

CEVDET KERİM INCEDAYI (Sinob) —Sa
yın arkadaşlar; Başkanlık Divanına seçtiğiniz ar
kadaşlar adına şükranlarımızı' ve hürmetlerimizi 
sunarım. 

Vazifelerimizin ağırlığını ve kutsiyetini id
rak ederek Yüksek huzurunuzda bulunuyoruz. 
Önümüzdeki çalışma yılının ehemmiyetine ve de
ğerine göre vazifelerimizi iyi yapmaya çalışacağım. 

Oylarınızla bize hayatımızda en iyi mazhari
yet saydığımız, bu hizmetleri vererek taltif etti
ğiniz gibi, çalışma yılı içinde de yüksek teveccüh, 
müzaheret ve yardımlarınızla işimizi kolaylaştıra
cağınızdan eminiz. 

Millî iradenin, millî egemenliğin ve Türk 
Devlet idaresinin yegâne mümessili olan Büyük 
Millet Meclisi üyesi olan siz arkadaşlarımızı bü
tün bu duygularla ve şükranlarla selâmlar un. 
(Alkışlar). 

5. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Fransız Parlâmentosu Başkanı Müsyö 
Herriot 'nun Türk Milletine ve Büyük Millet Mec
lisine sevgi ve selâmlarını bildiren telgrafı 

BAŞKAN — Efendim, Fransız Meclis Reisi 
Müsyö Herriot'nun Meclisimize gönderdiği bir 
mektup vardır, müsaadenizle onu okutacağım. 

Bay Başkan; 
Bütün arkadaşlarımın adına ve kendi namıma 

idze kardeşçe bir selâmın iblâğını Fransız Parlâ
mento Heyetinin Başkanı, eski Nazır ve Milletve
kili Bay Pierre - Olivier Lapie'den rica ettim. 

Türk Cumhuriyetinin yıl dönümü, yükselt 
değerli yüce memleketinizce malûm olan Parlâ
mento ve Cumhuriyet Mümessillerine karşı bütün 
Fransızlarda mevcut inaneı alenen teyit etmem 
iğin bana yeni bir vesile vermektedir. 

Derin saygılarımın kabulünü rica ederim, 

Bay Başkan. 
Lyon Belediye Reisi 

Millet Meclisi Başkanı 
(imza) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına 
Ankara 

(Sürekli ve şiddetli alkışlar) 
(Mecliste hazır bulunan Fransız Milletvekil

leri Heyeti ayağa kalkarak teşekkür ettiler). 
BAŞKAN — Fransız milleti emin olsun k i 

Müsyö Herriot'nun bizim için gösterdiği duygu
lar tamamen karşılıklıdır. (Bravo sesleri, alkış
lar). 

Gündemde başka bir madde yoktur, önümüz
deki cuma günü saat 15 te toplanmak üzere Birle
şimi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 16,55 




