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1. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Amerika Birleşik Devletleri Ekono

mik îş Birliği İdaresinin Türkiye'ye tahsis eyle
diği şarta bağlı Dolar yardımı mukabilinde Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde 
Türk lirası ile açılacak karşılık hesabına dair 
E C A İdaresi Türkiye Temsilcisi Elçi Russel 
Dorr ile teati olunan mektupların onanması hak
kında kanun tasarısı (1/574) (Ticaret Komis
yonuna) ; 

2. — Ankara Üniversitesi 1947 yılı Kesin-
hesabı hakkında kanun tasarısı (1/575) (Sayış
tay Komisyonuna); 

3. — Avrupa memleketleri arasında öde
me ve Takas Anlaşması ile Eki 1 sayılı Protoko
lün onanması hakkındaki 5358 sayılı Kanuna ek 
olarak imzalanan 2 sayılı ek Protokolün onan
masına dair kanun tasarısı (1/576) (Ticaret Ko
misyonuna) ; 

4. — Birleşmiş Milletler Teşkilâtına bağlı 
İhtisas Teşekküllerinin Ayrıcalık ve Muafiyetle
rine dair olan 21 Kasım 1947 tarihli Sözleşmenin 
36 ncı bendi gereğince Milletlerarası Çalışma 
Teşkilâtı Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı 
ve Dünya Sağlık Teşkilâtı tarafından tevdi edil
miş bulunan ek nihai neticelerin onanması hak
kında kanun tasarısı (1/577) (Dışişleri Komis
yonuna) ; 

5. — Holânda üzerine tanınan tiraj hak
kının kullanılma şeklini tâyin için mektup tea
tisi suretiyle yapılan Anlaşmanın onanması hak
kında kanun tasarısı (1/578) (Ticaret Komisyo
nuna) ; 

6. — Hukuk Usulü Muhakemeleri hakkında
ki 1086 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısı (1/599) (Adalet 
Komisyonuna); 

7. — İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı 
hakkındaki 4250 sayılı Kanunun bâzı maddele
riyle aynı kanunun 4658 sayılı Kanunla değişti
rilen 21 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı (1/579) (Gümrük ve Tekel Ko
misyonuna) ; 

8. — İstiklâl Harbî malûllerine verilecek pa
ra mükâfatı hakkında Kanun tasarısı (1/580) 
(Bütçe Komisyonuna) ; 

9. — İş ve İşçi Bulma Servisi kurulması hak
kındaki 88 sayılı Sözleşmenin onanmasına dair 

Kanun tasarısı (1/581) (Çalışma Komisyonu
na) ; 

10. — Millî Piyango Teşkiline dair olan 3670 
sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin değiştirilme
si hakkında Kanun tasarısı (1/582) (Maliye Ko
misyonuna) ; 

11. — Orman Genel Müdürlüğü 1947 yılı Ke-
sinhesabı hakkında Kanun tasarısı (1/583) (Sa
yıştay Komisyonuna) ; 

12. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının" Tar
zı İcrasına dair olan 1219 sayılı Kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında Kanun tasarısı 
(1/584) (Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu
na) ; 

13. — Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair 
olan 1221 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı (1/600) 
(Adalet Komisyonuna) ; 
14. — Türk Ticaret Kanunu tasarısı (1/589) 

(Adalet Komisyonuna) ; 
15. — Türkiye ile Avusturya arasında imza

lanan Ticaret ve ödeme Anlaşmaları il« Modüs 
vivendinin onanması hakkında Kanun tasarısı 
(1/586) (Ticaret Komisyonuna); 

16. — Türkiye ile Belçika-Lüksenburg Eko
nomik Birliği arasındaki Ticaret ve ödeme An
laşmaları ile eklerinin yürürlük sürelerinin uza
tılması hakkında Kanun tasarısı (1/587) (Tica
ret Komisyonuna) ; 

17. — Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve 
ödeme Anlaşmalariyle eklerinin yürürlük süre
lerinin bir ay daha uzatılması hakkında Kanun 
tasarısı (1/588) (Ticaret Komisyonuna) ; 

18. — Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve 
ödeme Anlaşmalariyle eklerinin yürürlük süre
lerinin bir ay daha uzatılması hakkında Kanun 
tasarısı (1/589) (Ticaret Komisyonuna) ; 

19. — Türkiye ile Çekoslovakya arasında im
zalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmalariyle ek
lerinin onanması hakkında kanun tasarısı 
(1/590) (Ticaret Komisyonuna) ; 

20. — Türkiye Cumhuriyeti ile Filipin 
Cumhuriyeti arasında imzalanan Do'stluk An
laşmasının onanması hakkında kanun tasarısı 
(1/591) (Dışişleri Komisyonuna); 

21. — Türkiye ile Holânda arasında imza-
I lanan Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile ekle-
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rinin onanması hakkında kanım tasarısı (1/592) 
(Ticaret Komsiyonuna); 

22. — Türkiye - îsveç Ticaret Anlaşmasının 
7 nci maddesindeki fesih ihbarı süresinin bir 
aya indirilmesi hususunda teati olunan mek
tupların onanması hakkında kanun tasarısı 
(1/593) (Ticaret Komisyonuna); 

23. — Türkiye - îsveç ödeme Anlaşmalarına 
ek olarak imzalanan protokol ve eklerinin onan
ması hakkında Jkanun tasarısı (1/594) (Tica-
ret Komisyonuna); 

24. — Türkiye - İtalya Ticaret Anlaşması
nın 8 nci maddesindeki fesih haber verme süre
sinin bir aya indirilmesini sağlamak üzere te
ati edilen mektupların onanması hakkında ka
nun tasarısı (1/595) (Ticaret Komisyonuna) ; 

25. — Türkiye ile Macaristan arasında im
zalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmalariyle Pikle
rinin onanması hakkında kanun tasarısı (1/596) 
(Ticaret Komisyonuna) ; 

26. — Türkiye ile Yunanistan arasında imza
lanan ödeme Anla^masiyle Eklerinin onanması 
hakkında kanun tasarısı (1/597) (Ticaret Ko
misyonuna) ; 

27. — Türkiye ile Yunanistan arasında imza
lanan Ticaret Anlaşması ile Eklerinin onanması 
hakkında kanun tasarısı (1/598) (Ticaret Ko
misyonuna) ; 

Teklifler 
28. — Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Beka-

ta ve Denizli Milletvekili Kemal Cemal öncel'in, 
Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerle köy sağlık 
memurlarının geçimlerini düzenlemek üzere 3803 
4274 ve 4459 sayılı Kanunlara ek 5129 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi (2/175) (Millî Eğitim ve Bütçe Komis
yonlarına) ; 

29. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü-
şünsel'in, Hayvan hırsızlığının men'i hakkındaki 
6 Nisan 1329 tarihli Kanunu muvakkate bâzı 
hükümler eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/176) (Adalet Komisyonuna) : 

30. —• Erzurum Milletvekili Gl. Vehbi Ko
ca güney'in, Memur ve müstahdemlere verilecek 
fevkalâde zam hakkındaki 4178 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi (2/177) (Bütçe Ko
misyonuna) ; 

Tezkereler 
31. — 1945 yıh Millî Korunma bilançosunun 

gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/395) (Sayıştay Komisyonuna); 

32. — 4598 sayılı Kanunun 5049 sayılı Ka
nunla değiştirilen 6 nci maddesinin B fıkrasının 
3 sayılı bendinin yorumlanmasına dair Başba
kanlık tezkeresi (3/396) (Bütçe Komisyonuna) ; 

33. — Afyon Karahisar Milletvekili Gl. Sa
dık Aldoğan'ın Milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/397) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyona) ; 

34. — Afyon Karahisar Milletvekili 01. Sa 
dik Aldoğan'ın Milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılma»! hakkında Başbakanlık tezkere
si (3/398) (Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan kurulan Karma Komisyona) ; 

35. - Afyon Karahisar Milletvekili Gl. Sa
dık Aldoğan'ın Milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkere
si (3/399) (Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan kurulan Karma Komisyona) ; 

36. — Afyon Karahisar Milletvekili Gl. Sa
dık Aldoğan'ın Milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkere
si (3/400) (Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan kurulan Karma Komisyona) ; 

37. — Ankara Milletvekili D\\ Ahmet llâ-
mit Selgil'in Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/401) (Anayasa ve .Adalet Komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyona) ; 

38. —• Erzincan Milletvekili Rauf Bayındır'
ın Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/402) (Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyona) ; 

39. — Giresun Milletvekili Tevfik Ekmen'-
in Milletvekilliği, dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/403) (Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyona) ; 

40. — İstanbul Milletvekili Gihad Baban'm 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/404) (Ana
yasa ve Adalet. Komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyona) ; 

41. — İstanbul Milletvekili Cihad Baban'ın 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/405) (Ana-
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B : 1 1.11 
yasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyona); 

42. — İstanbul Milletvekili Cihad Baban'm 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/406) (Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyona); 

43. — Kütahya Milletvekili Adnan Mende
res'in Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/407) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyona); 

44."— Zonguldak Milletvekili Ali Rıza înce-
alemdaroğlu 'nun Milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/408) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyona); 
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45. — Emirdağ ilçesinin Kayı köyünden VeH 

oğlu Kâmil Ergün'ün ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/409) 
(Adalet Komisyonuna); 

46. — Kırkağaçlı Halitoğlu Osman Çileken 
ile Gazianteb'in Oğuzeli ilçesinden Ebuseyfoğlu 
Ahmet ,Yeşilbağ'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/410) (Adalet 
Komisyonuna); 

47. — Lapseki'nin Karaömerler köyünden 
Raşitoğlu Ahmet Gür'ün ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/411> 
(Adalet Komisyonuna); 

48. — Mardin'in Savurkapı mahallesinden 
Mehmet Hamdi Kızı Hadra Güngör'ün ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi (3/412) (Adalet Komisyonuna); 

•9<* 

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

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 

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

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Efendim, yoklama yaptıracağız. 
Lütfen muhterem arkadaşlarımızın yüksek sesle 
ceva«p vermelerini temenni ederim. 

(Afyon Karahisar seçim bölgesinden başla
narak yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Çokluğumuz vardır. 

3. — SÖYLEVLER 

1. — Cumhurbaşkanının Dördüncü Toplantıyı 
açış söylevi 

BAŞKAN — Şimdi Cumhurbaşkanımız yıllık 
nutuklarını irat edeceklerdir. 

(Cumhurbaşkanı îsmet înönü soldan şiddetli 
ve sürekli alkışlar arasında salona girdi ve Baş
kanlık kürsüsünü işgal ederek aşağıdaki nutuk
larını irat ettiler) :. 

Sayın Milletvekilleri; 
Sekizinci Büyük Millet Meclisinin Dördüncü 

Toplantısını açıyorum. Yüce Kamutayın Sayın 
üyelerini saygılarla selâmlarım. (Alkışlar). 

Milletlerarası münasebetler alanında geçen 
yıla kıyasla her hangi bir düzelme olmamıştır. 

Dünya durumu Sekizinci Büyük Millet Mecli
sinin memleket mukadderatının ağır fakat o 
ölçüde şerefli sorumunu yüklendiği 1946 yılın
da olduğundan daha iyi değildir. Yurt savun
ması konusunda çok uyanık ve titiz bir gayrete 
olan ihtiyaç azalmamıştır. Büyük Meclisin ge
çen yıl kabul buyurduğu kanunlar Millî Sa
vunma teşkilâtımızın askerî yeni icaplara göre 
düzenlenmesi işine girişmek imkânını sağla
mıştır. 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin 
yakın dostluğunun devamlı bir belgesi halini 
almış olan askerî yardım, semerelerini vermek
tedir. Şanlı ordumuz yüksek güveninize liyaka
tini mütemadiyen artırmaktadır. (Alkışlar) 
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B : 1 1.11 
Geçen yıllarda olduğu gibi 1950 bütçesinde 
de, Millî Savunma masrafları Devletin en yük
sek sarfiyat kalemini teşkil eder halde yüce Ka
mutaya sunulacaktır. 

Sayın Milletvekilleri; 
Bir taraftan Millî Savunma ihtiyaçları, öte 

taraftan yurt kalkınmasının - araya giren harb 
yılları sebebiyle - yavaşlıyan seyrini hızlandır
mak hususundaki azmimiz, 1950 bütçemizi daha 
mütekâmil bir esas ve şekille tanzim etmemiz 
zaruretini artırmıştır. Geçen yıl Büyük Meclis
ten çıkan kanunlarla, vergi sistemimizin ıslahı 
yolunda geniş hamleler yapılmıştır. 

Sayın Milletvekilleri; 
Avrupa Ekonomik İş Birliği Teşkilâtı vasıta-

siyle Avrupa milletlerine yapılan para ve tek
nik eleman yardımının 1949 - 1950 devresinde 
memleketimize ayrılan kısmından, istihsali ar
tırma ve kalkınma işlerimizde göze görünür 
neticeler beklemekteyiz. Gerek Dünya Bankasın
dan, gerekse Ekonomik îş Birliği İdaresinden is
tenilen teknik eleman yardımı, kalkınma dâ
vamızın yürütülmesinde başlı başına ehemmi
yet taşıyan faydalar sağlıyacaktır. Ekonomik 
gelişmeyi rasyonel esaslara göre hızlandırmak 
için, millî ihtiyaçların tümünü kavrıyacak bir 
umumi Devlet pılânı meydana getirmek zaru
ridir. Bu hedefe varmak için Hükümetçe giri
şilen teşebbüslerin önümüzdeki yıl zarfında se
mere vereceğini ummak yerinde olur. 

Tarım, yol, maden istihsali alanlarında ge
çen yıl başlamış olan makine ile çalışma ve 
teçhiz tatbikatı önümüzdeki yıl da devam ede
cektir. Petrol aramalarının Raman bölgesinde 
katî ve müspet neticeye varması üzerine, işlet
meye geçmek için ilk hazırlıklar tamamlanmış
tır. Bir tasfiyehane kuruluncaya kadar ham 
petrolü ;ç piyasamızda çeşitli şekilde kullan
mak için tertipler alınmasına girişilmiştir. De-
miryol lokomotiflerinde ham petrol yakma tec
rübeleri şimdiden müspet netice vermiştir. 

Büyük Meclisin geçen çalışma yılında kabul 
lnıynduğu ödenekle doğu illerimizde çeşitli ko
nularda alman teşebbüsler umulan neticeleri 
vermeye başlamıştır. Sağlık, tarım, eğitim ve 
yol yapımı için ayrılan paralarla bu yıl görü
len işler aynı usulü bu illerimiz kalkmmcaya 
kadar yürütmeyi teşvik edici mahiyettedir. 

Geçen Ekim mevsiminin müsait gitmemesi 
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buğday mahsulünü daraltmış olduğu göz önünde 
tutularak, çiftçimize 140 bin ton kadar tohum
luk temin edilmiştir. (Bravo sesleri) Ayrıca, kışı * 
uzun süren bölgeler için bâzı merkezlerde yemek
lik hububat stokları hazırlanmıştır. Halkımızın 
başlıca gıdasını teşkil eden ekmek hususunda 
her hangi bir sıkıntıyı önlemeye son derecede 
ehemmiyet veren Cumhuriyet Hükümeti dışar
dan buğday getirmek için her fedakârlığı göze 
alarak tedbirlerini vaktinde almıştır. Ekonomik 
işbirliğince istihlâk maddelerine ayrılan ödenek
ten geniş ölçüde buğday satm almak mümkün 
olmuştur. 

Gelecek yıllarda emin bir mahsul durumuna 
kavuşmak için, tarım alanında çeşitli tedbirlerin 
tatbikına geçilmiştir. Makineleşmenin yanında, 
tohumların ıslahına da gereken ehemmiyet veril
mektedir. Orman işlerimizde, memleketin orman 
varlığını koruyucu ve artırıcı esasların, halkımı
zın ve bilhassa ormanlar içinde ve civarında ya-
şıyan vatandaşlarımızın ihtiyaçları ile adaletli' 
ve rasyonel bir tarzda düzenlenmesi yolundaki 
devamlı gayretler, Yüce Kamutayın isabetli ku
rarları ile en muvafık şeklini alacaktır. 

Toprak Kanunundaki bâzı hükümlerin tadili 
nıaksadiyle hazırlanmış olan tasarı Büyük Mec
lisin Komisyonlarında incelenmektedir. 

Yollar idaresine yeni bir şekil verecek olan 
kanun tasarısı Büyük Meclise sunulmuştur. Su 
işlerimize yeni bir düzen getirecek olan sular 
kanun tasarısı da yakında Kamutaya sunulacak
tır. 

Geçen yıl kabul buyurulan ihtiyarlık sigor
tası kanunu yürürlüğe girmiştir. .Büyük Meclise 
sunulmuş olan iş mahkemeleri, iş kanunu tasarı
ları ile, sunulmak üzere bulunan Hastalık Sigor
tası Kanunu kabul buyurulduğu takdirde, iş ha
yatını düzenlemek, sağlık ve emniyet içinde tut 
mak, işçilerimizin daha huzurlu çalışmasını sağ
lamak hususundaki gayretler iyi semereler veı 
iniş olacaktır. Özel teşebbüsün yurt kalkınmasın
daki veriminin gelişmesi için teşvik edici çareler 
üzerinde durulmaktadır. Bu konuda Ekonomik 
îş Birliği ve Dünya Bankası eksperlerinin bir 
müddettir devam eden incelemeleri sonunda ya
pacakları tavsiyelerden de faydalanılacaktır. 
Devlet işletmelerinin daha rasyonel çalışması 
için sarfedilen gayretlere hız verilmiştir. 

Tütün müstahsilinin % 5 lerinden hâsıl olan 
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B : 1 1.11 
sermaye ile kurulacak müessesenin kanun tasarısı 
yakında Büyük Meclise sunulacaktır. Tuz istih

sa l in i ıslah ederek yabancı memleketlere fazla 
miktarda tuz ihracında bulunmak üzere harekete 
geçilmiştir. 

Ulaştırma alanında deniz ticaret filomuza ge
çen yıl katılan gemilerle kaydedilen gelişme, ile
risi için güzel ümitler uyandırmıştır. Deniz eşya 
nakliyesinde armatörlerin Devlet Denizyollariy'.o 
eşit şartlara tâbi olmalarını sağlıyacak kanun ta
sarısı Büyük Meclise sunulmak üzeredir. 

Vatandaş sağlığını koruma yolundaki çalış
malar her gün yeni başarılar kaydetmektedir. 
Sıtma savaşı kati neticesine doğru hızla geliş
mektedir. Verem mücadelesinin Yüce Kamuta
yın geçen yıl kabul buyurduğu kanun ile yeni 
bir safhaya girdiğini memnunlukla belirtmek ye
rinde olur. Kimsesiz çocukların himayesi hakkın
daki kanunla da hayırlı bir yola girilmiştir. Yur
dun muhtelif köşelerinde açılmakta olan yem 
sağlık müesseseleri vatandaş sağlığını koruma 
işini ilerletecektir. 

Bu yıl ilkokullarımızdan 133 bin çocuk me
zun oldu, 700 köy yeniden okula kavuştu, ilköğ- j 
retim kadrolarına 2500 öğretmen katıldı. Köy j 
Enstitülerinde ve öğretmen okullarında öğrenci 
sayısı artırılmıştır. Bu yıl, çoğu halkın yaptığı 
binalarda olmak üzere, 76 ilce merkezinde yeni
den ortaokul açılmış ve bu suretle 235 kasabamın 
ortaokula kavuşmuştur. Ortaokul programlan 
müşahhas ve hayati bilgilerle takviye edilmiştir. 
Lise tahsili 41 il merkezinde temin edilmiştir. 
Meslekî ve teknik okullarımız günden güne 
artan bir rağbet karşısmdadır. Bu müesseseleri
mizin feyizli tesirleri umumî hayatımızda şim
diden kendini göstermeye başlamıştır. Millî Sa
vunma, Bayındırlık, Tarım, Sanayi ve Maden
cilik alanlarında süratle makineleşmeye doğru 
gittiğimiz bu devirde, sanat okullarımızın var
lığı kurtarıcı bir rol oynamakta ve bizi bu 
okulların hayatî ehemmiyeti üzerinde ısrarla 
durmaya sevketmektedir. 

Üniversitelerimiz muhtariyet rejimi içinde 
inkişaf etmekte ve kendilerine düşen memleket 
vazifelerini benimsemektedirler. 

Devlet emniyet ve huzurunu pekleştirmek 
için, aşırı sağ ve sol cereyanlarını, silâhla işle
nen suçları önlemek ve bu fiil ve hareketleri 
kâfi bir müeyyide altına almak maksadiyle, ce-
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[ za kanununda ve zaviyelerin kapatılması hak

kındaki kanunda değişiklikler yapan kanunlar 
Yüce Kamutayca kabul edilmiş, yürürlüğe gir
miştir. Ticaret hukuku mevzuatımızı bugünkü 
ihtiyaçlara intibak ettirecek Türk Ticaret Ka
nunu tasarısı Büyük Meclise sunulmuştur. Seri 
ve teminatlı bir adalet sağlanması yolundaki 
tekâmülün son neticelerini ihtiva eden Hukuk 
ve Ceza Muhakemeleri Usulü kanunlarında de
ğişiklik tasarısı da yüksek huzurunuza sevko-
lunmuştur. 

Basın Kanununun her bakımdan demokra-
I tik esas ve şartlara uygun bir hale getirilmesi 
! hedefini güden tasarı üzerindeki incelemeler 
j bitmiştir. Yakında Büyük Meclise sunulacaktır. 

Son yıllarda geniş ölçüde gelişen hava müna
kalesini ilgilendiren hükümler tedvin edilerek, 
Türk Hava Seyrüsefer Kanun tasarısı meydana 
getirilmiş ve Büyük Meclise sevkedilmek üzere 
bulunmuştur. 

Adlî sicil teşkilâtı işletmeye başlamış ve Ce
za Kanununun tekerrüre ait hükümlerinin ilk 
defa olarak gereği gibi tatbikına imkân hâsıl 
olmuştur. Köylü vatandaşların esaslı şikâyet 
konularından biri olan, bir çok hukukî ihtilâf
ların ve suçların âmilleri arasında mühim bir-
yer işgal eden asırlık tapusuzluk derdini berta
raf etmek üzere basit ve seri bir şekilde, tek
niğin en ileri metodları ile ve yerinde tatbiki 
temin edici usul ve esaslara göre hazırlanan Ta
pulama Kanunu tasarısı Büyük Meclise sunul
muştur. Bundan başka, gayrimenkullerin inti
kalinde kanuni formaliteleri kolaylaştıran bir 
kanun tasarısı ile, Medenî Kanunun yürürlüğe 
girmesinden önceki devirde on veya on beş yıl
lık devamlı tasarruflara dayanılarak tapu sene
di verilmesi ve tapu tahdit işlerini bidayette 
dahi yargıcın takdir ve yetkisine veren kanun 
tasarısı yakında Büyük Meclise sunulacaktır. 
Tapu teşkilâtını bucaklara kadar götürmek hu
susundaki tasavvurlar da proje haline getiril
mektedir. 

Büyük Meclisin geçen yıl kabul ettiği iller 
tdaresi Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu kanun 
idari hayatımızda hayırlı tesirlerini şimdiden 
göstermeye başlamıştır. Özel idareler Kanunu-
daYüce Kamutayca kabul edildikten sonra, da
ha güzel neticeeler elde edilmesi beklenmekte
dir. 
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Memleket asayişi, iç emniyet ve huzur yerin

dedir. Demokratik hayatın hür düzeninin icabı 
olan mevzuat, batı demokrasilerindeki emsali 
yolunda hazırlanarak Büyük Meclise sunula
caktır. 

Şehir ve kasabalarımızın medenî tesislerini 
tamamlama yolundaki çalışmalar hızla geliş
mektedir. İller Bankası vasıtasiyle şimdiye ka
dar 78 şehir ve kasabanın içme suyu ve 102 ka
sabanın elektrik tesisatı için 50 milyon lira sar-
f edilmiş veya sarf edilmeye bağlanmıştır. Ayrı
ca, 71 şehir ve kasabanın su ve ')8 şehir ve ka
sabanın da elektrik tesisleri için 37 milyon li
ralık iş eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Sayın Milletvekilleri, 
Birleşmiş Milletler Kuruluna candan bağlı

lığımız devam etmektedir. Bu kurulun, kendi
sinden beklenen gayelere, yakın gelecekte eri
şeceğinden ümidimizi kesmedik. 

Avrupa Devletlerinin, bugünkü kararsızlık 
içinde yarını hazırlamak hususundaki gayretle
ri verimli olmaktadır. Sulhu korumak, Avrupa'
nın maddi, mânevi bakımlardan kalkınmasını ve 
ilerlemesini temin edecek sıkı iş birliğini sağ
lamak maksadiyle kurulan Avrupa Konseyi, is
tikbali hakkında cesaret verici bir ciddiyetle 
işe başlamıştır. Bu Avrupa camiası içinde yerini 
almış olan Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Dev
letleri arasında müspet iş birliğinin en hararetli 
yardımcısı olmaya çalışmaktan geri durmıya-
eaktır. 

Müttefikimiz Büyük Britanya ile sıkı ve sa
mimî münasebetlerimiz devam etmektedir (Al
kışlar). Bu münasebetler, sulhun muhafazası uğ
runda sarf edil en gayretlerde daima verimli ol
makta ve her iki milletin müşterek menfaatleri
ne ve anlayışlarına uygun olarak inkişaf etmek
tedir. Türkiye için tarihî ve millî bir kıymet 
almış olan bu ittifaka bizim gibi, Büyük Britan
ya Hükümetinin de her fırsatta büyük değer 
verdiğini görmekle bahtiyarız (Alkışlar). 

Büyük v« eski dostumuz Fransa'nın Türkiye 
ile 1939 ittifakının yürürlükte olduğunu bize te
yit ettiğini biliyorsunuz. (Alkışlar). Fransa Dış
işleri Bakanı, Parlâmentonun geçen 26 Temmuz 
içtimaındada bu hususu ilân ederek, bu ittifaka 
Fransa tarafından harfiyen riayet edileceğini, 
bunun hem Fransa için bir şeref taahhüdü, hem 
de sulh dâvasına hizmet olduğunu beyan etmiştiı. 
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(Bravo sesleri alkışlar). Bu sözlerin aramızdaki 
ittifak muahedesi hakkında Türkiye'nin de dü
şüncesine tam uymakta olduğunu Büyük Meclis 
huzurunda arzetmek isterim. (Alkışlar). 

Büyük Devletler arasındaki ve Avrupa 'daki 
kudretli mevkii gittikçe artan Fransa'nın bu ha
reketi, iki memleket arasında gelenek halini almış 
olan dostluğun değerlenmesine ve siyasi sahada 
çok kıymetli olabilecek iş birliğinin gerçekleşme
sine yeni bir hız verecektir. 

Amerika Birleşik Devletleri ile dostluk mü
nasebetlerimiz Büyük Meclisin bildiği şekilde in
kişaf etmektedir. (Alkışlar). Dışişleri Bakanı
mızın geçen Nisanda Vaşington'u ziyareti esna
sında yaptığı temaslar dünya sulhunun korun
ması için iki memleket arasında esasen mevcut 
dostluk ve anlayışın mesut gelişmesi bakımından 
yeni bir merhale kaydetmiştir. 

Başkan Truman'm bu münasebetle bize gön
derdiği hususi mesaj, Amerika'nın Türkiye'ye 
göstermekte olduğu yakın ve dostane alâkanın bi
zi derinden mütehassis eden en güzel vesikadır. 
(Alkışlar). 

Akdeniz komşumuz Cumhuriyet İtalyası ile 
dostane iş birliği siyasetine ve bu siyasetin ge
lişmesine büyük önem vermekteyiz. 

Sovyetler Birliği ile iyi olmasını samimiyetle 
arzu ettiğimiz münasebetlerimizde, bu sen« da
hi yeni bir gelişme ifade edecek durumda deği
liz. 

Menfaatlerimizde ve hattâ mukadderatımızda 
beraberlik olan komşumuz Yunanistanla en sıkı 
dostluk ve iş birliği münasebetlerinin devamına 

ve bu hakiki dostluğun millî kütlelere maledilmesi-
ne büyük önem vermekteyiz. (Alkışlar). 

îran Devleti ile en samimî münasebetlerimiz 
devam etmektedir, ve bu dostluğun daha verimli 
olması için her fırsattan istifade etmekteyiz. 
(Alkışlar). 

Afganistan ile en samimî münasebetlerimizin 
dostça devam ettiğini memnunlukla kaydederiz. 
(Alkışlar). 

Kendileriyle uzun asırlar beraber yaşamaktan 
doğan gayet tabiî ve derin yakınlık duygulariyltt 
bağlı bulunduğumuz Arap Devletlerinin emniyet 
ve selâmetleri Türkiye için de hayati bir mesele
dir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Bu bakımdan Cenup komşularımızın kuv
vetlenmelerini ve ilerlemelerini büyük bir haz-
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la takip etmekteyiz. (Alkışlar) Arap Birliği 
devletleriyle siyasi münasebetlerimizin karşı
lıklı itimada ve Orta Doğu'da hayırlı iş birliğine 
dayanan bir hava içinde gittikçe daha fazla 
inkişafı, halis emelimizdir. 

Yeni Alman Federal Cumhuriyetinin kurul
masını Avrupa için siyasi ve ekonomik bakım
dan bir istikrar ve kalkınma unsuru saymakta
yız. (Alkışlar). Yakında Avrupa Konseyine ka
tılabilmesini de temenni ederiz. 

Pakistan ve Hindistan Devletleriyle siyasi 
münasebetlerimizin ve İstiklâl Savaşından beri 
başlıyan dostluğumuzun artmasına büyük ehem
miyet vermekteyiz. (Şiddetli ve sürekli alkış
lar) 

Yeni doğan İsrail Devleti ile siyasi münase
betler açılmıştır. Bu devletin Yakın Doğu'da 
bir barış ve istikrar unsuru olacağını ümit edi
yoruz. 

Yakın Doğu'da barışın ve güvenin yerleşme
si, hepimiz için kıymetli bir dilektir. 

Yugoslavya ile ticaretimizin karşılıklı olarak 
genişletilmesi için yapılmakta olan müzakerele
rin iyi neticeler vereceğini ve memleketlerimiz 
arasındaki münasebetlerin gelişmesine yaraya
cağını ummaktayız. 

Bulgaristan 'la münasebetlerimizi devletler 
hukukunun asgari prensiplerine uygun bir hale 
getirmek için bile güçlük çekmekteyiz. Gayret
lerimiz karşılıksız kalmaktadır. 

Sayın Milletvekilleri, 
Memleketimiz dört yıldan beri demokratik 

hayatın feyizleri ve hastalıkları içinde yaşamak
tadır. Türkiye tarihinde ilk defa olarak çok 
partili hayat tabiî bir şekil halinde kök sal
maktadır. Yine ilk defa tatbik olunan tek de
receli seçim, iç ve dış hâdiselerin çok yüklü ol
duğu bir devirde milllet mukadderatının soru
munu Sekizinci Büyük Millet Meclisinin şerefli 
omuzlarına yüklemiştir. (Bravo sesleri) Üç yıl
dır almakta olduğunuz isabetli kararlar, Cum
huriyet Hükümetlerine işaret ettiğiniz yol, yur
dumuzun dış emniyet ve selâmetini korumuştur. 
Türkiye Batı Medeniyet ve kültür ailesi içinde 
her an biraz daha yükselen bir âbide hüviyeti 
ile dimdik, hür ve müstakil benliğini itibar için
de yaşamaktadır. (Şiddetli alkışlar ve bravo 
sesleri) Dünyayı saran kasırgalar ortasında, 
Türkiye'nin rehberi daima yüksek insanlık ide-
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ali olmuştur. Kendimiz ve dostlarımız için oldu
ğu kadar bütün milletler için de kalplerimiz 
yalnız iyi ve temiz dileklerle doludur. (Bravo 
sesleri). 

İç politika alanında ise, arkada kalan son üç 
dört yıl, memleketimizin tarihinde belli başlı dö
nüm noktalarından biri olarak yer alacaktır. Se
kizinci Büyük Millet Meclisi ve onun güven ve 
ilhamı ile iş gören Cumhuriyet Hükümetleri, 
yurtta tam bir hürriyet ve demokrasi düzeninin 
kök salması için geniş adımlar atmaktan çekin
memiştir. (Bravo sesleri). Çok partili müna
kaşa hayatının ilk devirlere mahsus hastalıkla
rından emniyet içinde geçmeye çalışıyoruz. Bü- • 
yük Meclisin ve Hükümetlerinin yerinde ve 
zamanında aldığı isabetli kararlarla bu hastalık
ların rejimin bünyesini sarsmasına meydan ve
rilmemiştir. Bilhassa siyasi içtihat farklarının, 
bâzı politikacılarda, vatandaşlar arasına düş
manlık tohumları saçmak meylini artırması kar
şısında milletçe gösterilen mukavemet yürekten 
övülmeye lâyıktır. (Bravo sesleri alkışlar) Siya
si hayâtta her hastalık tedavi edilebilir. Fakat, 
aynı milletin fertleri arasına sokulan düşman
lık bir defa yerleşti mi, onu söküp atmak ne
siller sürebilir. (Bravo sesleri.) 

Bu sebeple, siyasi faaliyetlerimizin salim 
mecrasını kaybetmemesi, hele parti usullerimi-
nıizin düşmanlık yaratmaması için senelerden 
beri çalışıyoruz. 1.2 Temmuz Beyannamesi böyle 
bir gayretin mahsulüdür. İktidarla muhalefetin 
karşılıklı mesuliyetlerini ve mânevi taahhütle
rini ifade etmek için yazılmış ve iyi neticeler 
vermiştir. Bu beyannamenin tek taraflı bir borç 
senedi telâkki edilmesi, mahiyetine ve hakikate 
tamamiyle aykırıdır. (Bravo sesleri) Bunu sa
dece okumak, iki taraflı manasını kavramaya kâ
fidir. (Alkışlar) 

Siyaset cereyanları bir defa şiddet yolunu tut
tuktan sonra, nihayet, seçimde zor kullanma ih
timalinin belirmesi, memleketimiz için bir talih
sizlik olmuştur. Bu haller siyasi bünyemizden si
linip kayboluncıya kadar ıstırapları ve siyasi 
hayatımızdaki zehirli tesirleri devam edecektir. 
Yeni rejimin kurulmasında ve gelişmesinde, güç 
de olsa, tabiî sayılmak lâzım gelen bu tekâmül 
safhaları, ancak, vatandaşın sağduyusu ile atla
tılabilecektir. (Alkışlar) Türk vatandaşlarının 
düşmanlığı toptan reddetmekle demokratik haya
ta, çok partili sisteme yeni bir canlılık vermeleri 
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büyük teminat olmuştur. (Bravo sesleri) Kanun
ların müdafaası ve memlekete teveccüh edecek 
tehlikelerin önlenmesi bizim başlıca vazifemizdir. 
(Bravo sesleri) Şüphe yoktur ki, bu vazifelerin 
ifasını temin eden vasıtaların başında, kanuna ri
ayet edilmesini icabmda hatırlatmak ve tehlike 
mahiyetindeki hâdiseleri vatandaşa söylemek ve 
anlatmak gelir. (Bravo sesleri) Biz tecrübeli ve 
iyi niyetli bütün vatanlaşları da bu yolda yardı
ma davet ederiz. (Bravo sesleri) 

Sekizinci Büyük Millet Meclisi son çalışma yı
lında da, demokratik sistemi kuvvetlendirici ka
rarlarını tam bir isabetle alacaktır. 1950 de yapı
lacak olan ikinci tek dereceli umumi seçimin, ge
çen .tecrübelerden de faydalanmış olarak, ilmin ve 
memleket zaruretlerinin icabettirdiği yenilikleri 
kavrıyan bir kanunla yapılmasını sağlamak Yü
ce Kamutayın bu seneki en mühim işlerinden biri 
olacaktır. 

Seçim Kanunu hususunda şu noktalar bilhassa 
ehemmiyetlidir: İyi niyet sahibi fakat vesveseli 
vatandaşların yüreğinde dahi seçimde hile imkânı 
olmadığı inancını yerleştirmelidir. (Bravo sesleri) 
Bunun için ne kadar tedbir alınsa, yerindedir. Se
çimde zor kullanma ihtimali kesin olarak önlen
melidir. Haksızlığa karşı müdafaa kisvesi altında 
vatandaşın kendisi hakkı yerine getirmeye kalk
ması, memleketin halini ve âtisini karanlık ve 
kanlı ihtimallere götürebileceğine Büyük Mecli
sin dikkatini çekmek vazifemdir. (Bravo sesleri, 
alkışlar) 

Seçime kadar, seçim esnasında ve yeni Meclis 
gelinciye kadar memlekette selâmet ve huzuru ko
rumak için vatandaşın zihninde can ve malının 
emniyeti hakkında kati bir inanç muhafaza etmek 
Hükümetin başlıca vazifesidir. 

Oyunu vermek üzere sandık başına gelecek 
kadın erkek her seçmenin tam bir serbestlikle ve 
her hangi bir tecavüz, tazyik veya tehdit korku
suna düşmeksizin vatandaşlık hakkını kullanma
sını sağlamak şarttır. (Bravo sesleri) 

Sayın Milletvekilleri, 
Siyaset hayatımızın içinde bulunduğumuz ge

lişme devrinde dikkatimizi üzerinde topladığımı? 
prensipleri, sade ve acık şekliyle hül;:b* etmek is
terim. Birincisi, demokratik rejim, muhalefet mü
essesesinin emniyet içinde çalışmasına bağlıdır. 
(Bravo sesleri, alkışlar) Kanunlar bunu temin et
tiği kadar, bu mefhumun bir tabiî anlayış olarak 
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I memlekette yerleşmesi lâzımdır. Bu uğurda gay

ret ve tahammül göstermek daha ziyade iktidara 
düşer. (Doğru sesleri) İkincisi, siyasi faaliyetler 
kanun içinde kalacaktır. (Bravo sesleri, alkışlar) 
Kanun dışına çıkma istidatları kanun içine soku
lacaktır. Hususiyle türlü şekil ve tevil altında 
kanun dışına çıkma teşvikleri ve tertipleri şiddet 
cereyanları içine kolaylıkla sızar. Üçüncüsü, va
tandaşların birbirinin boğazına sarılmalarına, her 
halde ve kesin olarak, mâni olmalıyız. (Bravo ses
leri, alkışlar) Usulde ve gayede düşmanlık yolu, 
içeri ve dışarı siyasetin hiçbir ihtimali ile kıyas 
edilemiyecek ölçüde milletimizi ve memleketimizi 
felâkete götürür. Kanun müeyyidelerinden ve 
Hükümet vasıtalarından başka olarak, vatan
daşı bu konuda uyanık tutmak için arasız ça
lışmak lâzımdır. Dördüncüsü, bir dış tehlike 
karşısında vatandaş birliğini korumak, vatan 
müdafaasının temel şartıdır. Bunun için mem
leketin dış politikası .üzerinde vatandaşı bilgili 
ve anlayışlı bulundurmak hususi dikkat ister. 

Aziz milletvekilleri, 
Sekizinci Büyük Millet Meclisinin çalışma 

devri iç ve dış politikaların müstesna güçlük
lerini yenmek ve meseleleri cesaret ve uzak 
görürlükle ele alarak büyük ilerleme hamlele
ri yapmakla geçmiştir. Güç şartlar içinde mem
leketin kalkınması için sarfettiğiniz gayretler 
geniş semereler verecektir. Sekizinci Büyük 
Millet Meclisi, giriştiği büyük ıslahat ile ve 
memlekete iç ve dış politikalarda yeni ufuklar 
açması bakımıudan, tarihte mümtaz bir mevki 
alacaktır. 

(Bravo sesleri şiddetli ve sürekli alkışlar.) 
(Cumhurbaşkanı îsmet înönü alkışlar ara

sında Başkanlık kürsüsünü terkederek Başkan
lık makamını Feridun Fikri Düşünsel işıgal et
ti) 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Reis bey 
usul hakkında söz istiyorum. B. M. M. nin 
ehemmiyetle üzerinde duracağına kaani bulun
duğum bir usul hakkında kısaca maruzatım 
vardır. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun! Divan se
çimini yapalım da, sonra efendim. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Divan seçi
minden evvel olmasında fayda mülâhaza edi
yorum. (Olmaz hiç usule uygun değil bu usul 
teklifi sesleri) 
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AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Usul 

hakkında söylenecek bir söz için evet veya ha
yır demek ve bunu takdir etmek riyasetin tak
diri dahilindedir. Arkadaşımız usul hakkında 
söz istemiştir, söz söylemeye dahi imkân ver
mezseniz bunu Sekizinci Büyük Millet Meclisi 
önünde acı bir hâtıra olarak kaydederiz. 

BAŞKAN — Acı hâtıra diye bir şey yoktur. 
Riyaset usule muvafık olarak hareket etmek 
mecburiyetindedir. Usul de evvelâ Riyaset Di
vanının seçimidir. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Sözüm gün
demin birinci maddesinin lâzımı gayrımüfari-
kıdır. Bunu Yüksek Meclisin anlayışına arzedi-
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yorum. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Mec
lis, gündemin birinci maddesine göre lıir taraflı 
olarak nutuk dinlemiştir; 

BAŞKAN — Rica ederim, eğer Cumhurbaş
kanının nutku hakkında veya her hangi bir mü
talâa dermeyan etmek istiyorsanız evvelâ Riya
set Divanı seçilsin, ondan sonra usule ait söz 
hakkınız mahfuzdur. Onun için müsaade buyu
rumu evvelâ andiçjmelere başlıyoruz, ondan 
sonra Başkanlık Divanı seçilecek ve daha son
ra da usul hakkında arkadaşımıza söz verece
ğim. 

ANDÎÇMELER 

1. — Milletvekilliğine seçilen Ziya Geboloğlu 
(Bitlis), Muhlis Erk men (Bursa), Nihat Pck-
c-an (Erzincan), Dr. Ali Menteşoğlu (İçel), Ek
rem Amaç, Atıf Ödül (İstanbul) , Cemil At ay 
(Kastamonu), Dr. Lûtfi Kırdar (Manisa), Şem
settin Ekmen, Yusuf Mardin (Mardin), Mustafa 
Özden (Tokad), Hasan Oraf (Vrfa) mn andiç-
meleri 

BAŞKAN — (Bitlis) Ziya Oe'boloğlu buyu
run andiçmek üzere. 

RAStH KAPLAN (Antalya) — Riyaset Di
vanı teşekkül etsin ondan sonra andiçilsin. 

BAŞKAN — Oyunu kullanabilmek için ev
velâ andiçmesi lâzımdır, Tüzüğün ikinci mad
desi mucibince. 

Bitlis Milletvekililğine seçilen Ziya Ge'boloğ-
lu andiçti. (Alkışlar). 

Bursa Milletvekilliğine seçilen Mu'hlis Erk* 
men andiçti. (Alkışlar). 

Erzincan Milletvekilliğine seçilen Nah it Pek-
ca.ii andiçti. (Alkışlar). 

İçel Milletvekilliğine seçilen Ali Menteşoğ
lu andiçti. (Alkışlar). 

İstanbul Milletvekilliğine seçilen Ekrem 
Amaç andiçti. (Alkışlar). 

rstanuul Milletvekilliğine seçilen Atıf Ödül 
andiçti. (Alkışlar). 

Kars Milletvekilliğine seçilen Fevzi Aktaş 
-(Yok sesleri). 

Kastamonu Milletvekilliğine seçilen Cemil 
A tay andiçti. (Alkışlar). 

Manisa Milletvekilliğine seçilen Dr. Lûtfi 
Kutlar andiçti. (Alkışlar). 

Mardin Milletvekilliğine seçilen Şemsettin 
Ekmen andiçti. (Alkışlar). 

Mardin Milletvekilliğine seçilen Yusuf Mar
din andiçti. (Alkışlar). 

Muş Milletvekilliğine seçilen Hamdı Dayı 
(Yok sesleri). 

Tokad Milletvekilliğine seçilen Mustafa Öz
den andiçti. (Alkışlar). 

Ur fa Milletvekilliğine seçilen Hasan Ora'l 
andiçti. (Alkışlar). 

5. — SEÇİMLER 

1. — Meclis Başkanı seçimi 

BAŞKAN — Şimdi Meclis Başkanı seçimine 
geçiyoruz. 

Evvelâ oyları ayıracak arkadaşları adçekme 
ile tâyin edelim : 

Korgeneral Kemal Doğan (Kırklareli), Mem-
düh îtepartalıgil (Kütahya), Mehmet Bahadır 
(Kars), 

Oyları toplamaya 'bağlıyacağımız seçim çev
resi : Diyarbakır. 

(Diyarbakır seçim çevresinden oylar toplan
dı). 

BAŞKAN —• Oy vermiyen arkadaş var mı? 
Oy toplama muamelesi hitmiştir. 
Tasnif neticesine 'beklemek üzere 'beş dakika 

celse arası veriyorunn. 
Kapanma saati : 16, 07 
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Açılma saati : 16,20 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 

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

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı için yapı

lan seçime 299 arkadaş katılmıştır. 299 oyla İz
mir Milletvekili Şükrü Saraçoğlu B. M. Meclisi 
Başkanlığına seçilmiştir. Sayın Başkanı Riyaset 
kürsüsünü işgal etmeye davet ederim. 

(İzmir Milletvekili Şükrü Saraçoğlu alkış
lar arasında Başkanlık kürsüsüne geldi) 

BAŞKAN ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (izmir) — 
Arkadaşlar; bana tevdi buyurduğunuz Baş
kanlık vazifesine yeniden başlarken ve her 
şeyden evvel Büyük Meclisi saygı ile selâmla
rım, bundan sonra da siz arkadaşlarıma ayrı 
ayrı teşekkürler ederim. (Alkışlar) 

Arkadaşlar, ben eminim ki, bu yeni çalışma 
yılımız dahi Türk Milleti ve, Türk vatanı için 
verimli ve uğurlu olacaktır. (Alkışlar) 

2. — Başkanlık Divam seçimi (Başkanı'ekti
leri, Kâtipler ve İdareci Üyeler). 

BAŞKAN — Seçimlere devam ediyoruz: 
Başkanvekilleri için verilecek oyları tasnif 

edecek arkadaşları ad çekme ile ayırıyorum: 
Hikmet Işık (Sivas), Şevket Erdoğan (Gü-

müşane), Selim Seven (Hakkâri). 
Divan Kâtiplikleri için verilecek oyları tas

nif edecek arkadaşları ad çekme ile ayırıyo
rum : 

Mustafa Abdülhalik Renda (Çankırı), Hü
seyin Berk (Samsun). Ziya Geboloğlu (Bitlis). 

İdareci Üyelikler için verilecek oyları tas
nif edecek arkadaşları ad çekme ile ayırıyo
rum : 

Hasan Kişioğlu (Elâzığ), Şefik Tugay (Ma
latya), Hamdı Orhon (Trabzon). 

Çoruh Seçim bölgesinden oy toplanmasına 
başlıyoruz. 

(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan kimse 

var mı?... 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Başkanvekillikleri için .300 kişi oya iştirak 

etmiştir. 
Feridun Fikri Düşünsel 299, Cevdet Kerim 

Incedayı 298 ve Raif Karadeniz 298 oyla Baş-
kauvekilliklerine seçilmişlerdir. (Allah muvaf
fak eylesin sesleri, alkışlar). 

Kâtiplikler için 294 kişi oya iştirak etmiştir. 
Necmeddin Sahir Sılan 294, Sedad Pek 294, 

Sait Koksal 294, Cenap Aksu 294, Hilmi öztar-
haıı 294 ve Dr. Aziz Uras 294 oyla kâtipliklere 
seçilmişlerdir. (Alkışlar). 

İdareci Üyelikler seçimine 297 kişi iştirak et
miş tir. 

Halid Bayrak 297, Abdülmuttalip Öker 297 
ve Recai Güreli 297 oyla İdareci Üyeliklere se
çil m işlerdir. (Alkışlar). 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Muhterem arkadaşlar, bendeniz ve başkanvekil-
liklerine seçtiğiniz diğer arkadaşlar ve kâtiplik
lerle İdareci Üyeliklere seçtiğiniz arkadaşlar 
adına Yüksek Heyetinize en derin şükranlarımı 
arzeder ve bundan sonra da hakkımızda göster
diğiniz teveccühünüzün ve vazifelerimizin ifası 
sırasında her zaman müşahede ettiğimiz kolay
lıkların devamını en halis temennilerimle tek
rar rica ederim. 

Gündemde konuşulacak başka bir şey yok
tur. 

AHMET OĞUZ (.Eskişehir) — Usul hakkın
da mahfuz bir sözümüz vardır. (Gündemde baş
ka bir şey yoktur, gündem bitmiştir sesleri). 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Birinci mad
deyi takiben Yüksek Meclisin dikkatle üzerin
de duracağını umduğum 'bir usul hakkında söz 
istemiştim. 

Riyaset Divanı seçiminden sonra söz verile
ceği söylenilmişti, bu hususta müsaadenizi rica 
edeceğim. 

HASAN SAKA (Trabzon) — Usul hakkm-
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da konuşulacak hiçbir mevzu yoktur. 

BAŞKAN — Gündem bitmiştir, söz hakkınız 
mahfuzdur, h-er zaman söz söyliyebilirsiniz, Hü-
'kümetten sual sorabilirsiniz. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Birin
ci Oturumda Riyaset makamını işgal eden zat, 
Kiyaset Divanı seçilsin; ondan sonra söz vere-
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ceğim, dedi, Şimdi ise zatıâliniz; gündem bit
miştir diye cevap veriyorsunuz. Bir Milletveki
linin söz 'hakkını nasıl nezedereiniz"' 

BAŞKAN — Gündemd'e görüşülecek başka 
bir madde yoktur. Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üz^re Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 16, 52 

»m<* 

T. B. M. M. Basımevi 


