
•""^ DÖNEM: IX TOPLANTI : 1 

T. B. M. M. 

TUTANAK DERGİSİ 
* • • • • > " • »m<( 

CİLT : 2 
• • « ^ « ^ • > 

Birinci Birleşim 

1 .XI. 1950 Çarştımba 

îçindekiler 
Sayîu 

1. — Havale edilen kâğıtlar 2:3 
2. — Söylevler 3 
1. — Cumhurbaşkanının Birinci Top

lantıyı açış söylevi 3 :13 

Sayfa 
3. — Seçimler 14 
1. — Meclis Başkanı Seçimi 14:15 
2. — Başkanlık Divanı seçimi (Baş-

kanvekilleri, Kâtipler ve İdareci Üyeler 15, 
16:17 



1. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1945, 

Bütçe yılı Kesinhesabı hakkında Kanun tasarısı 
(1/54) (Sayıştay Komisyonuna); 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1946 
Bütçe yılı Kesinhesabı hakkında Kanun tasarısı 
(1/55) (Sayıştay Komisyonuna); 

3. — Devlet gemilerinin muaflığına dair 
bâzı kaidelerin birleştirilmesi için imzalanmış 
olan Milletlerarası anlaşmaya ek olarak imzalan
mış protokole katılmamız hakkında Kanun tasarısı 
(1/71) (Dışişleri ve Ulaştırma Komisyonlarına); 

4. — Gümrük Kanununun 18 nci maddesinin 
1, 2 ve 3 ncü fıkraları uyarınca yurda muaf ola
rak giren eşyadan Tekel Resmine tâbi olanlarının 
bu resimlerden de muafiyetine dair Kanun tasa
rısı (1/56) (Gümrük ve Tekel ve Bütçe Komis
yonlarına) ; 

5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1947 Bütçe 
yılı Kesinhesabı hakkında Kanun tasarısı (1/57) 
(.Sayıştay Komisyonuna); , 

6. — İstiklâl Harbi Malûllerine verilecek para 
mükâfatı hakkında Kanun tasarısı (1/58) (Bütçe 
Komisyonuna); 

7. — Lübnan'ın Frank sahasından çıkarılma
sı maksadiyle Türkiye ile Fransa arasında teati 
olunan, mektupların onanması hakkında Kanun 
tasarısı (1/59) (Dışişleri ve Ticaret Komisyon
larına) ; 

8. — Milletlerarası Gümrük Tarifeleri Ya
yın BirKği Mukavelenamesiyle Uygulanma Ni
zamnamesini ve imza zabıtnamesini değiştiren 
protokolün onanması hakkında Kanun tasarısı 
(1/60) (Dışişleri ve Gümrük ve Tekel Komis
yonlarına) ; 

9. — Sanayi ve ticarette iş teftişi hakkım
daki 81 numaralı Milletlerarası Çalışma Sözleş
mesinin onanması hakkında Kanım tasarısı 
(1/61) (Çalışma Komisyonuna); 

10. — Tekel Genel Müdürlüğü 1948 Bütçe 
yılı Kesinhesabı hakkında ' Kanun tasarısı 
(1/62) (Sayıştay Komisyonuna) ; 

11. — Milletlerarası Telekomünikasyon Söz
leşmesiyle buna bağlı protokollerin onanması 
hakkındaki 5450 sayılı Kanuna ek Kanun tasa
rısı (1/63) (Ulaştırma Komisyonuna) ; 

12. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Almanya'daki Amerika "Birleşik Devletleri, Bir

leşik Kırallık, Fransa İşgal Bölgeleri Askerî 
Hükümetleri arasındaki ödeme Anlaşmasına bâ
zı cari tediyelerin ilâvesine dair olan mektup
ların onanması hakkında Kanun tasarısı (1/64) 
(Dışişleri ve Ticaret Komisyonlarına). 

13. — Türkiye ile Belçika - Lüksemburg 
Ekonomik Birliği arasındaki Ödeme Anlaşması 
süresinin uzatılmasına dair olan mektupların 
onanması hakkında Kanun tasarısı (1/65) (Dış
işleri ve Ticaret Komisyonlarına); 

14. — Türkiye - Belçika ödeme Anlaşması
nın 9 ncu maddesinin değiştirilmesi için teati 
olunan mektupların onanması hakkında Kanun 
tasarısı (1/66) (Dışişleri ve Ticaret Komisyon
larına) ; 

15. — Türkiye - Finlandiya ödeme Anlaşma
sının 5 nci maddesinin değiştirilmesi için mek
tup teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın onan
ması hakkında Kanun tasarısı (1/67) (Dışişleri 
ve Ticaret Komisyonlarına) ; 

16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
israil Devleti Hükümeti arasında imzalanan Mo-
düs vivendi ile Ticaret ve ödeme anlaşmaları
nın onanması hakkında Kanun tasarısı (1/68) 
(Dışişleri ve Ticaret Komisyonlarına); 

17. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Mısır Kıraliyet Hükümeti arasında bu iki ülke 
beyninde ve daha ötesinde tarifeli hava servis
leri tesisi için yapılan Anlaşmanın onanması 
hakkında Kanun tasarısı (1/69) (Dışişleri ve 
Ulaştırma Komisyonlarına) ; 

18. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Ge
nel Müdürlüğü 1948 Bütçe yılı Kesinhesabı hak
kında Kanun tasarısı (1/70) (Sayıştay Komis
yonuna) ; 

Teklifler 
19. —• idareci Üyeler Kurulunun, Sayıştay 

1950 yılı Bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 
Kanun teklifi (2/32) (Bütçe Komisyonuna) ; 

20. — Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un, Ge
nel ve Katma bütçelerle özel idare ve beledi
yeler bütçelerinden ve iktisadi Devlet Teşekkül
lerinden aylık ve ücret alan memur ve hizmet
lilerin siyasetle uğraşamıyacaklarma dair Kanun 
teklifi (2/33) (içişleri ve Adalet Komisyon
larına) ; 

21. —• Manisa Milletvekili Kâzım Taşkent 
ve Erzurum Milletvekili Emrullh Nutku'nun, 
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İçtüzüğün 22 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında Tüzük teklifi (2/34) (Anayasa Komis
yonuna) ; 

Tezkereler 
22. — Devlet Orman İşletmelerinin bâzı ver

gilerden muaf tutulması hakkındaki 4920 sayılı 
Kanunun 3 neü maddesinin yorumlanmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/85) (Tarım, Ma
liye, İçişleri ve Bütçe Komisyonlarına), 

23. — MaYaş Milletvekili Ahmet Rozdağ'm 
milletvekilliği dokumılmazlığmın kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/86) (Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyona), 

24. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Ge
nel Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri ve Memur
ları hakkındaki 4454 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesinin yorumlanmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi (3/87) (Ulaştırma ve Bütçe Komisyon
larına) , 

25. — Sivas Milletvekili İbrahim Duygun'-
ün milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl-

« ması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/88) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kuru- | 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 

(Afyon Karahisar seçim bölgesinden başla
narak yoklama yapıldı) . 

1. — Cumhurbaşkanının Birinci toplantıyı 
açış söylevi 

(Cumhurbaşkanı Celâl Bay ar sol tarafın şid
detli ve sürekli alkışları ve bravo sesleri ve sağ 
tarafın ayağa kalkması suretiyle karşılandı). 

CUMHURBAŞKANI CELÂL BAYAR (İs
tanbul) — Dokuzuncu Büyük Millet Meclisinin 
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I lan Karma Komisyona) 

26. — Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'-
ın milletvekilliği dokunulmzlığınm kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/89) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyona) 

27. — Vergi mükellefleri hakkında Tahsili 
Emval Kanununun tatbikında İcra ve İflâs Ka
nunu hükümlerinin kıyas yoliyle uygulanması
na bir mecburiyet olup olmadığının yorumlan
masına dair Başbakanlık tezkeresi (3/90) (Ada
let, Maliye ve Bütçe Komisyonlarına) 

önergeler 
28. — Çorum Milletvekili Hasan Ali Vural 

ve Kars Milletvekili Abbâs Çetin'in, Bâzı Suç 
ve Cezaların Affı hakkındaki 5677 sayılrKamı-
nun'ikinci maddesinin (Ç) bendi ile üçüncü 
maddesinin yorumlanmasına dair önergesi 
(4/70) (Adalet Komisyonuna) 

29. — Trabzon Milletvekili Salih Esat Al-
peren'in, Dilekçe Komisyonunun 14.VII.1950 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 102 sayılı 
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair önerge
si (4/71) (Dilekçe Komisyonuna) 

GEÇİCİ BAŞKAN — Aziz arkadaşlarım, 
Muhterem Cumhurbaşkanımız oturumu açıp, 
yılbaşı nutuklarını irat buyuracaklardır. Ken
dilerinin teşriflerini bekliyoruz. 

Birinci Toplantısını açıyorum. 
Türjk milletinin hür iradesiyle ve$erbest bir 

seçimle burada toplanmış bulunan Sİ2T hakiki 
mümessillerini hürmetle selâmlarım. (Alkışlar). 

Sayın milletvekilleri arkadaşlarım, 
Memnuniyetle görmekteyiz ki, demokrasi re

jimi yurdumuzda huzur ve sükûn içimde yerleş
miş bulunuyor. (Soldan alkışlar) 14 Mayıs şe

fi ÎR î t fCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15 

OBÇİGİ BAŞKAN — Başkan vekili Fuad Hulusi Demirelli 

GEÇÎOt KÂTÎPEER : »arlı Ttofcar (İstanbul), İbrahim Kfra*öğlu (Ka^ieri). 

2. — SÖYLEVLER 
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çimleri memleketimizde hukuk devletinin tam 
temellerini, hiçbir kuvvetin sarsamıyacağı bir 
şekilde atmıştır. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) 

Vatandaşlar, ve yurdumuzda oturanlar, em
niyet şartları altında insan hak ve hürriyetle
rinden kolaylıkla istifade etmek imkânını bul
maktadırlar. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) 

Bugün milletimiz, yurdun her tarafında, hak
ları koruyan bir idarenin, vicdanlara verdiği ha
kiki huzur ve sükun içinde iktisadi ve içtimai 
kalkınması için Hükümetle elete çalışmaya baş
lamıştır. 

Devletle vatandaşı, karşılıklı itimat ve say
gı ile birbirine bağlıyan ve aynı hedef ve ga
yeye doğru yürütmeye başlıyan bu mesut vakı
anın istikbalimizi, her zamankinden daha çok 
emin olarak teminat altına aldığına şüphe yok
tur. (Soldan alkışlar) 

Arkadaşlar, 
Şimdi memlekette umumi hukuk nizamını, 

demokrasinin ruhu olan hürriyet, bilhassa fert 
hürriyeti anlayışına göre her sahada yeniden 
ayarlamanın sırası gelmiştir. Anayasa hüküm
lerinin bu anlayış içinde kurduğu ahemge aykırı 
ve antidemokratik kanunlar, sistemli bir tara
ma il o tesbit ve tadil edilmektedir. Bunlara ait 
tasarılar tetkikınıza arzedilmek üzere hazırlan
mıştır. 

Sayın arkalaşlarım, 
Esaslı sağlık dâvalarfrııı yeni baştan ele ala

rak ciddî tedbirlere baş vurmak zamanı gelmiş
tir. 

Uzun yıllar, sıtma mücadelesine hususi bir 
teşkilât halinde devam olunmuştur. Bu uğurda 
birçok para ve emek harcanmış olmasına rağ
men mesele henüz tamamiyle halledilmiş değil
dir. Sağlık Bakanlığı bu işe yeni bir hız vermek 
kararındadır. Bu cümleden olarak Avrupa İkti
sadi İş Birliğinden temin ettiği (2 380 000) lina-
lık yardım ile yeni mücalele malzemesi tedarik 
etmek yolundadır. 

Kanaatimce, sıtma, trahom ve frengi gibi 
sosyal hastalıkların başında, millî bünyedeki 
tahribatı ve nüfus kaybı bakımından verem âfeti 
gelmektedir. 

Sağlık Bakanlığı, verem aşısı tatbikatını bü
tün memlekete teşmil etmeye hazırlanırken ve
remlilere mahsus 2 000 den ibaret olan yatak 
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I adedini 5 000 e çıkarmayı kararlaştırmıştır. (Sol

dan alkışlar) 
Veremin sirayet derecesine göre bu miktarın 

da, büyük bir mâna ifade edeceğini kabul etmek 
zordur. 

Verem hastalıkları geçen hafta Ankara'da 
muhabbetle selâmladığımız doktorlarımızın açtık
ları kongrede müzakere mevzuu olmuştur. 

Kararlarının hitimamla ele alınacağı tabiîdir. 
I Memleketimizde, birinci derecedeki büyük şe

hirler istisna edildiği takdirde hemen her yerde 
hekim ihtiyacı, sıhhi müesseselerimizde ise yetiş
miş «Hemşire» noksanlığı göze çarpmaktadır. 

Bununla beraber, kasabalarımızın mühim bir 
kısmında eezahane de yoktur. Sağlık Bakanı ile 
Millî Eğitim Bakanını, müşterek vazifeleri dâ
hilinde olan- bu işler için esaslı tedbir almaya 
davet ederim. 

Aziz Milletvekilleri, 
İlköğretim, maarif sistemimizin temelini teş

kil eder. Bu itibarla üzerinde ehemmiyetle du
rulması lâzımgelir. * 

Herkesçe bilindiği gibi, aile ocağından sonra 
hayat ile temas, ilkokullarda başlar. Genç yavru
larımızın, her şeyi benimsiyen taze zekâlariyle 
en iyiyi ve en doğruyu, millî ve insani bütün mâ
nevi kıymetlere istinat eden bir terbiye sistemi 
içinde burada bulmaları iktiza eder. 

Çocuklarımızı kalb huzuru ile ancak bu de
ğerde bulunan müesseselere emanet edebiliriz. 

Bütün bu işlerde öğretmene dayandığımızı ve 
inandığımızı biliyoruz. 

Evvel emirde bütün ilkokul öğretmenlerinin 
ayni ruh ve ayni seviyede- bilgiye sahip olarak 
yetişmelerini sağlamalıyız. 

Aranan vasıfta mürebbi yetiştirmek için 
«Öğretmen yetiştirme» teşkilâtımız geliştiril
meli; zaman zaman tadilâta uğrıyan köy enstitü
leri, elde edilen tecrübelere göre daha elverişli bir 
hale getirilmeli; ve bu arada kadm öğretmene 
olan ihtiyaç göz önünde tutulmalıdır. Son za
manlarda Millî Eğitim Bakanlığının bu istika
mette yol almağa başladığını bilmekteyiz. 

Bu cümleden olarak İstanbul'da, ders yılı 
başında bir «Öğretmen yetiştirme» müessesesi ku
rulmuştur. 

Şüphe yok ki; öğretmende büyük vazife ve fe
dakârlık duygusu göımek isteriz. Bu hakkımız-

I dır. Fakat, öğretmenin de bilmukabele aynı öl-
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çüde hakları gözetilmelidir. Millî Eğitim Teşki
lât Kanunu yenilenmeli, öğretmenlerin tâyin ve 
nakil işleri şahsi çalışmalara değer verecek su
rette ele alınmalı, liyakati sabit olacak ilkokul 
öğretmenlerine, öğretim kademelerinin en büyük 
derecesine kadar yükselebilmek hakkı tanınmalı ;# 

(Soldan alkışlar) ve merkezden başlıyarak vazife 
sahiplerinin salâhiyetleri ihtiyaca göre yeniden 
tesbit edilmelidir. (Soldan bravo sesleri). 

Buna ait kanun tasarısı, bu sene içinde Yüksek 
Mcclisinize takdim olunacaktır. 

Üniversitelerimiz hakkında söyliyeceklerimi, 
hürmet ve tazimle, Birinci Cumhurbaşkanının 
1937 senesinde Kamutayı açış nutuklarından alı
yorum . 

Atatürk şöyle demişlerdi : 
«Büyük dâvamız en medeni ve en müreffeh 

millet olarak varlığımızı yükseltmektir. I 
Bu, yalnız kurumlarında değil, düşüncelerin

de temelli bir inkılâp yapmış olan büyük Türk 
milletinin dinamik idealidir. Bu ideali en kısa 
bir zamanda başarmak için, fikir ve hareketi, be
raber yürütmek mecburiyetindeyiz. Bu teşebbüs
te, başarı, ancak töreli bir plânla ve en rasyonel 
tarzda çalışmakla mümkün olabilir. 

İşaret ettiğim umdeleri Türk gençliğinin di-
"inağında ve Türk milletinin şuurunda daima 
canlı bir halde tutmak üniversitelerimize ve yük
sek okullarımıza düşen başlıca vazifedir. (Soldan 
alkışlar). 

Bunun için memleketi şimdilik üç büvük kül
tür bölgesi halinde mütalâa ederek, Garp bölgesi 
icîn İstanbul Üniversitesinde başlanmış olan ısla
hat programını daha radikal bir tarzda tatbik 
ederek Cumhuriyete cidden modern bir üniversite 
kazandırmak. 

Merkez bölgesi için, Ankara Üniversitesini az 
zamanda' kurmak lâzımdır ve Doğu bölgesi için 
Van gölü sahillerinin en güzel bir yerinde her şu
beden ilkokulları ile ve nihayet üniversitesiyle 
modern bir kültür şehri yaratmak yolunda şim
diden faaliyete geçmelidir. (Soldan alkışlar). Bu 
hayırlı teşebbüsün, Doğu vilâyetlerimiz gençliği
ne bahşedeceği feyiz Cumhuriyet Hükümeti için 
ne mutlu bir eser olacaktır.» 

Bugünkü ilktidarın da, programına alarak 
kendisine mal ettiği bu görüş, bir mütalâa ilâve
sine lüzum göstermiyecek kadar vazıhtır. 

Vaktiyle, bu nutku mtitaakıp Millî Eğitim | 
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Bakanı tarafından Van havalisinde tetkikata da 
girişilmişti. 

Eğitim işlerinde diğer mahallere nispetle 
daha geri kalmış olan Doğu bölgemizde böyle bir 
irfan müessesesinin kurulması için bütün müş
külât iktiham olunmalı ve önümüzdeki bütçe yı
lında işe başlanmalıdır. (Soldan bravo sesleri, 
şiddetli alkışlar). 

Üniversitelerimize gelince : 
istanbul Üniversitesine yardımda devaın edil

meli; Ankara Üniversitesinin ikmaline çalışılma
lıdır. Memleketin umumi sıhhat durumunun 
İcabettirdiği aded ve liyakatte, doktor yetiştir
mek için ayrıca tıp fakültelerimize imkân temin 
olunmalıdır. 

Arkadaşlar, 
VAI az yarım asırdan beri zir&atin kalkmamı

şı için esaslı fikir ve mütalâa serdolunmakba-
dır. Öyle sanıyorum ki; yerfi ve yabancı mü
tehassıslar tarafından ele alınıp incelenmemiş, 
zirai bir mevzuumuz kalmamıştır. 

Hakikaten, bu mütehassıs raporları, kongre 
kararları, bugün için dahi değerlerini muhafa
za etmektedirler. Bunlardan başka Hükümetin,' 
ziraat programı da vardır. 

Ben, bunlara, yeni bir fikir ilâvesine lüzum 
görmüyorum : Yalnız burada bir kanaatimi açık
lamak istiyorum: 

«Millî ekonomimizin temeli ziraattir!» Şu 
halde elimizdeki kudret ve imkânları birinci 
derecede bütün şubeleriyle ziraate, ziraatin yar
dımcısı olan işlere ve ziraJi sanayiin inkişafına 
tahsis etmeliyiz. (Soldan bravo »enleri, al
kışlar) 

Biliyorum ki, bu maruzatım da, ortaya yeni 
atılmış bir fikir değildir. Benim burada yap
mak istediğim vazife; Tarım Bakanlığı vie bü
tün liyakatli ziraat mensupları arkadaşlarımı, 
yeni bir hız ve yeni blir gayret hamlesi ile ne
tice almaya davet ve kendilerime başarılar di
lemek olacaktır. 

Avrupalılar Arası İktisadi İş Birliği çerçe
vesi içinde sağlanan yardımlardan ziraat mev
zuuna, 1950 - 1951. yılı için (28) milyon lira 
ayrılmıştır. Formalitesi tamamlanınca faaliyete 
geçilecektir. 

Memleketin, millî menfaat ve ihtiyaçlarına 
göre, ticareti sanayii ve felâket haline gelen 
yangınlariyle, hallini beklediği biir dâvası var-



B : 1 1. İl 
dır: Orman dâvası. Bunun da tafsilâtına girişil
mesini lüzumsuz sayacağınızdan eminim. 

Hazırlanan yeni Orman Kanunu tasarısı, ya
kında Yüksek Meclisinize takdim olunacaktır. 

Toprak dağıtımı 'işlerini, topraksız çiftçinin 
şiddetli arzu ve intizarına mukabele ed«cek 
derecede hızlandırmak zarureti karşısındayız. 

1950 yılı iptidasından 17 Ekim akşamına 
kadar dağıtılan arazi yekûnu (372, 91.5) dönüm 
ve topraklandırılan aile sayısı da (7135) tir. 
Ölçü işleri bitmiş durumda olan (280, 000) .dö
nümün de, yıl sonuna kadar tevzii mümkün ola
cak, böylelikle 1950 yılında dağıtılan toprak 
miktarı (650, 000) dönümü bulacaktır. Bunlar 
için dönüm baştfıa masraf olarak 3 lira 30 •ku
ruş harcanmış olacaktır. 

Topraksız köylüye yapılan tevziattan baş
ka, (238, 000) dönüm mera da, köy hükmi şah
siyetleri adına tesbit ve tahsis .olunmuştur. 

Memleketin bu büyük sosyal ve ekonomik 
dâvasında, komisyonların sürat ve katiyetle da
ha rasyonel çalışmaları için Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü ile sıkı bir işbirliğA sağlamak 
lâzımdır. 

Sayın Milletvekilleri, 
Memleketimizde turizmin inkişafı, turizm en

düstrisinin kurulması ve buna muvazi olarak 
hariçte neşriyat ve propaganda işleri, ehemmi
yetle üzerinde durulacak konulardır. Yeniden 
hazırlanmakta olan, «Turizm Endüstrisini Teş
vik Kanunu» tasarısı, bu devre içinde Meclisi
nize takdim edilecektir. 

Vakıflar idaresini, kuruluşundaki maksat 
ve gayenin tahakkukunu temin edecek tedbir
leri almak suretiyle, bugünkü durumundan 
kurtarmak zarureti vardır. (Soldan bravo ses
leri) 

Erzurum ve Erzincan'da bilhassa subay ve 
memurları büyük sıkıntıda bırakan mesken dar
lığını gidermek üzere, Vakıflar İdaresinin im
kânlarından da faydalanarak, önümüzdeki in
şaat mevsiminde sıra apartmanlar ve yurtlar 
yaptırmak için gerekli tedbirler alınmıştır. (Sol
dan bravo sesleri) 

Bu yıl bütçesine, «hademei hayrat» in ter
fihi için bir miktar zam yapılmıştır. (Soldan 
bravo sesleri, alkışlar) Kademeli bir sistem dâ
hilinde önümüzdeki yıllarda da, yapılacak zam
larla, bunların geçim seviyeleri lâyık olduğu 
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I dereceye ulaştıracaktır. (Soldan bravo sesleri, 

alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, 
İktisadi hayatımızın en büyük ehemmiyeti 

haiz olan ciheti, ticaret ve ekonomi âleminde 
"istikrarlı bir gidişin sağlanmasıdır. Bu itibarla 
Hükümetin murakabesi: Müdahaleyi tazammun 
etmiyen, ekonomik kaideleri zorlamıyan, müs
tehlikin menfaatini koruyacak bir rekabete 
meydan veren muayyen bir politikaya hasredil
miş tir. 

Bu sahada son zamanların en mühim mese
lelerinden biri, şüphesiz ki : Ticaret rejimimizin 
ilânıdır. Bu istihale devresinin ilk merhalesin
de tamamiyle objektif esaslar tesbit edilmiş, 
bütün formaliteler en az, haddine indirilmiştir. 
Bu suretle dış ticaretimize genişlemek imkân
larını verecek bir istikamet gösterilmiştir. 

İthalâtın, bu rejime kolaylaştırılmasından, 
başka Avrupalıiararası iktisadi iş birliğine dâ
hil memleketlerden yapılacak ithalâtın büyük 
bir kısmı, serbest cereyan edecektir. Tediye va
sıtası bakımından büyük kolaylıklar sağlanmış
tır. Böylece halkın ihtiyacını teşkil eden mad
delerin serbest rekabete meydan verecek suret
te, memlekette bol miktarda bulunması temin 
edilmiş olmaktadır. Bu halin, fiyat bakımın-. 
dan müstehlik lehine normal bir surette mües
sir olması beklenebilir. 

İhracat hususunda her türlü tahditler he
men, tamamen kaldırılmıştır. 

İhracat mevsimi henüz başlamış olduğuna 
göre, bu yeni rejimin tesirini hakkiyle ölçme
ye müsait olacak, kâfi bir zaman geçmemiştir. 
Bununla beraber, yalnız Ağustos ve Eylül ay
larına münhasır olmak üzere, geçen sene ile 
mukayese edildiği takdirde, geçen yılın bu 
aylarındaki ceman 69 147 000 liraya mukabil; 
bu sene 110 972 000 liralık ihracat yapıldığı 
tesbit edilmiş olur. (Soldan bravo sesleri, al
kışlar) 42 000 000 milyon liraya yaklaşan bu 
artışın, yeni ticaret rejimi lehine kuvvetli 
ümitler verdiğini kabul etmek lâzımgelir. 

İthal mallarımızın liberasyon haricinde ka
lanları için muntazam döviz verilmeye gayret 
edilmelidir. Bu müşkülât da bertaraf edildiği 
takdirde, haricî ticaret rejimimizin, arızasız 
işlemesi sağlanmış olacaktır. 

Yer altı servetlerinin inkişafına hız ver-
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mek üzere maden mevzularının bugünkü şart
lara göre tanzimi için hazırlanan yeni Maden 
Kanunu tasarısı da, bu devre içinde tetkikmı-
za arzediieeektir. 

Memleketin tabiî şartlarını ve iktisadi im
kanlarına g&z önünde tutan şuurlu bir sanayi 
politikası takip etmek ve inkişaf istikametle
rini tâyin eylemek iktiza eder. 

Devlet elinde bulunan sanayi, kuruluşları 
itibariyle her türlü teknik kapasiteyi haiz bu
lunmaktadır, Bunlar, rasyonel bir işletme tek
niği ile idare edilmelidir. Hakiki randıman, 
ancak btı suretle elde edilmiş olur. Hususi te
şebbüse ait sanayi ile Devlet sanayii arasında 
hiçbir fark gözetilmiyeeektir. Bunların hepsi
ne birden aynı şartlar altında lüzumlu yardım 
ve himayelerde bulunulacaktır. 

Bu devre içinde Sanayi Kanunu tasarısı da 
Yüksek Heyetinizin tetkikına arzedüeoektir. 

Muhterem Milletvekilleri; 
Bayındırlık işlerine, millî ekonomi ile çok 

yakından ilgili mevzular olarak kıymet veril
melidir. 

Devlet Karayolları şebekesini, programda 
icabeden tadil ve tevsileri de yapmak suretiy
le kısa zamanda gerçekleştirmek lâzımdır. î l 
ve bilhassa köy yolları esaslı bir şekilde ele 
alınarak muayyen programlara bağlanmalıdır: 
Bunlar için Marshall Plânından faydalanma, 
köy yolları için ayrıca umumi bütçeden yar
dım sağlama imkânları üzerinde durulmalıdır. 
(Soldan bravo sesleri, alkışlar) 

Yol Vergisi, bugünkü şekliyle kazancı az, 
fakir mükellefler için ağır bir yük halindedir. 
(Soldan bravo sesleri) Bu vergiyi daha ada
letli esaslara bağlamak, nispetini mükellefle
rin ödeme imkânları ile ayarlamak, verginin 
yol ihtiyaçlarını karşılama maksadına dayan
dığım göz önünde tutmak iktiza eder. (Soldan 
bravo sesleri, alkışlar) 

Büyük «iv işlerini dağınık çalışmalar halinde 
yürütmek değil, esaslı bir programa göre tertip
lemek ilk Jıedef olmalıdır. Bunlar için, Hüküme
tin kefaleti al,tındat tesisat, gelirleriyle amorti 
edilecek- bir istikraz yoluna gidilmesini de, fay
dalı ibuktFum. (Soldan bravo sesleri). 

Yurdun hemen her yerinde- az masraflı, kı»>ı 
vadeli fakat zirai istihsalin artmasında büyük 
netieeler vereeek mahiyetteki küçük su işlerini 

.1950 O : 1 
. de esaslı bir şekilde ele almak zamanı gelmiştir, 

(Soldan alkışlar). Bunlar için de marşal Plânın
dan dört küsur milyon lira ayrılmıştır, önümüz
deki yıllar için 10 milyon liradan aşağı olmamak 
üzere tahsisat ayırmakta devam olunacaktır. 
Bundan başka Bütçemize de küçük su işlerinin 
ehemmiyetine göre tahsisat konulması, prensip 
olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. Su işleri 
için hazırlanan yeni Kanun tasarıları yakında . 
Yüksek Meclisinize takdim edilecektir. 

Liman ve iskele inşaatı da, üzerinde ehem*-
miyetle durulan konulardandır, önümüzdeki iki 
yıl içinde tamamlanacak olan Ereğliy Trabzon», 
İnebolu ve Amasra limanlarından başka, millet
lerarası «imar ve Kalkınma Bankas ından .sak
lanacak, kredi ile Samsun, Haydarpaşa, îzmir, 
iskenderun limanlarının inşa, tevsi ve ıslahına 
1951 den itibaren başlanacaktır. (Soldan bravo 
sesleri, alkışlar). 

| Umumiyetle Kuzey - Batı Anadolu'nun ve 
istanbul'un süratle artan elektrik enerji ihti
yacını karşılamak. üzere, başlanmış olan Çatal-
ağzı - istanbul bağlantısı 1952 de, bütün hazır
lıkları tamamlanan «Sarıyar» hidro - elektrik 
santrali de 1954 te tamamlanmış olacaktır. (Sol
dan alkışlar). 

Arkadaşlar, 
«Tekel» Bakanlığı, Devlet monopolünden 

başka bir şey değildir. Bakanlığı kısa fasıla
larla tasfiyeye tâbi tutmak yerinde bir iş olur. 
(Soldan alkışlar) Şimdilik, kibrit, bira, rakı, 
kaynak, likör ve av malzemesinin inhisar mev-
zııundan çıkarılarak serbest ticarete bırakılması 
uygun görülmüştür. (Soldan alkışlar). Buna 
ait kanun tasarısı Yüksek Meclisinize takdim 
olunacaktır. Diğer inhisar maddeleri hakkındaki 
tetkikat devam etmektedir. 

«40» milyon lira sarfiyle istanbul'un Maltepe 
semtinde bir sigara fabrikası inşa ettirilmekte
dir. ihtiyaç ve menfaat bakımından Hükümetin 
bu teşebbüsü tetkik etmesini ve bir karara var
masını tavsiyeye şayan bulurum (Soldan bravo 
sesleri, alkışlar). 

Muhterem Milletvekilleri, 
Ulaştırma konusunda, her şeyden evvel ifade 

edilecek şey, yolculuk hak .ve hürriyetinin ve 
haberleşme gizliliğinin Anayasaya göre, Baka
nın mesuliyeti altında, teinin olunduğudur. 

Memleketin iktisadi ve askerî ihtiyaçlarının 

— 7 — 
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hızla gelişmesi karşısında ulaştırma işlerinin I 
ehemmiyeti çok artmıştır. 

Ulaştırma Bakanlığının bünyesinde topladığı 
Deniz, Demir, Hava Yollariyle Posta Telgraf ve 
Telefon İdaresinin teşkilâtı ve çalışma metot
ları memleketin ihtiyaçlarını kifayetle karşılıya-
eak durumda değildir, hepsi zararla işlemek
tedir. 

Demiryollarında, mühim miktardaki mater-
yel, tabiî ömürlerini tamamlamışlardır. Bunla-
ların yenilenmesi için çok büyük miktarda para 
sarfı lâzımgelmektedir. İdarenin birikmiş borç
ları (130) milyon liradır. 

Denizyolları İdaresi de, yeni bir hüviyet ve 
karakter almaya mecburdur. 

Posta Telgraf ve Telefon İdaresi 4 sene zar
fında (70) milyon lira açık vermiştir. Bu açık 
(9) ay vadeli bonolar hasılatiyle kapatılmıştır. 

Ulaştırma işlerimiz hakkındaki mâruzâtım; 
memleket ihtiyaç ve hizmetleri bakımından her 
biri, ayrı ayrı ehemmiyeti haiz olan bu müesse
selerle Hükümetin, ve binnetice Yüksek Mecli
sinizin yakin alâkasını istemekle sona ermek
tedir. 

Arkadaşlar, 
Yüksek Meclisinizin üzerinde duracağı en 

hayati meselelerden 'biri de, 1951 yılı bütçesidir. 
Devlet Bütçesinin senelerden beri açık ile 

kapandığı münlkaşa götürmez (bir 'hakikatttir. 
Bütçelerde, Devlet namına istikbale matuf 

yapılmış her türlü taahhütlerden başlryarak, yi
ne devlete bağlı müessese ve işletmelerin zarar
ları da dâhil olduğu balde, Ihakikî borç ve taah
hüt miktarını tesbit ve Ibir arada (görüp müta
lâa etmek zarureti vardır. (Soldan bravo ses
leri). . . 

Bu, vuzuh ile bilinmedikçe, analı taahhütler, 
sağlıyaoağı umulan menfaat derecesine göre ih
tiyaçlarımızla ayarlanıp sıraya (konulmadıkça, 
alacağınız İslahat tedbirleri noksan olur. Takdir 
edersiniz ki, bir memleketin bütçesi iktisadi ta
katinin üstüne çıktığı ve bu Ihal tevali ettiği tak
dirde, o memleketin çekeceği maddi ve mânevi 
ıstırapların hududu olamaz. (Soldan bravo ses
leri). 

Her işe tercihan Yüksek Meclisiniz (hakikî 
mânasında denk bir bütçe esasını, benemalıal 
tahakkuk: ettirmek: gibi çok: önemli bir vazife 
karşısmdadır. (Soldan alkışlar). | 
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Vergilerin umumî hayatımızla ilgisi ve ikti

sadi meseleler üzerindeki müspet veya menfi te
sirleri malûmdur. 

İleri maliyecilikte, istihsal maliyetini artı
ran ve ticari^ muamelâtı güçleştiren vergilerden 
ve usullerden uzak kalmak keyfiyeti daima göz 
önünde tutulmaktadır. Buna bizim de şiddetle 
ihtiyacıımız vardır. Bu bakımdan Muamele Ver
gisi üzerinde durmaklığımız icabetmektedir. 
Bütçede büyük rakamlarla yer alan bu vergiyi 
kısa bir zamanda 'kaldırmak bugünkü bütçe 
şartlarına göre maalesef mümkün olamıyacak-
tır. Fakat buna intizaren Muamele Vergisi üze
rinde istihsal bayatını sıkmıyacak ve bozmıya-
ca'k şekilde 'şimdiden tedbir 'alınması iktiza et
mektedir. (Soldan bravo sesleri). 

«Hayvan» Vergisinin bir veya birkaç etapta 
kaldırılmasını bekliyoruz. (Soldan alkışlar). 

Bir memlekette iş 'hacminin artması için te
kâmül ettirilmesi lâzımgelen şartlar arasında, 
vergi işlerinde istikrar, para politikasında istik
rarla beraber emniyet, kredide ucuzluk birinci 
derecede yer alırlar. 

Yerli, yabancı, büyük ve küçük sermayenin 
millî iktisat sahasına dökülmesini temin için çok 
esaslı çalışmaya, ve tedbir bulmaya mecburuz. 

Birkaç hafta evvel, Milletlerarası İmar ve 
Kalkınma Bankası ile imzalanan bir mukavele 
ile «Türkiye Sınai Kalkınma Bankası» na (9) 
milyon dolarlık bir kredi temin olunmuştur. 
Bunu hayırlı başlangıç telâkki etmekteyiz. 

Büyük millî müesseselerimizden Ziraat Ban
kası birkaç aydan beri yeni bir 'Zihniyetle işle
rini ele alarak zirai kredi hacmini artırmaya 
muvaffak olmuştur. Mahsulü kuraklıktan müte
essir olan çiftçilerin taksit borçları tecil edil
miştir. (Boldan alkışlar). 

Malî politikamızda, resmî ve hususi işleri
miz için faiz haddinin indirilmesine ehemmiyet 
atfedilmelidir. öyle ümit etmekteyim ki, en ço<k 
yardım, başta Cumhuriyet Merkez Bankası ol
mak üzere, bütün bankalardan görülecektir. 

Herhangi bir memlekette para politikasının 
zararlı bir istikamet alması bütçe masrafları 
için yapılan emisyon ile başlar. Enfilâsyon, 
memleketleri iflâsa sürükler. Deflasyon da 
memleketlerin iktisadiyatını akamete ve ıstıra
ba uğratır. Her üçü de ayrı ayrı iktisadi ve ma
lî felâketlerin ana kaynağıdır. Biz memleket 
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'hesabına bıifcün buralardan uzak kalacağız. (Sol
dan ibravo sesleri, alkışlar). 

Emisyon 'Sktisadi ve ticari 'hayati'mıza dâhil 
verimli işler için yapılır; para hacmi, iş hacmi 
ile mütenasip olur. Buna nazaran emisyon mik
tarı azalır veya çoğalır. Fakat nommal seyrini 
takip eder. Para siyasetinde bizim de takip ede
ceğimiz yol 'bu olmalıdır. 

Arkadaşlarım, 
Demokratik bir idare bünyesi içinde Çalışma 

Bakanlığının mühim yeri vardır. Her sahada ça
lışan vatandaş kitlesinin hayat seviyesini yük
seltmek, haklarını korumak Bakanlığın önde ge
len vazifelerindendir. Emekle sermaye arasında 
adaletli iş şartlarına dayanan istikrarlı bir ni
zam vücuda getirmek üzere îş Kanununu yeni 
ihtiyaçlara göre tadil için çalışılmaktadır. Hu
susi teşebbüsü esas tutan serbest bir ekonomi ni
zamında işçinin grev hakkını ve teşkilâtlanma 
hürriyetini tanımak icabeder. (Soldan alkışlar). 
Blbetteki her hak ve hürriyette olduğu gibi bu
nun da, umumi menfaat ölçüsüne göre sınırları 
olacaktır. 

Türk tşçisine çalışmalarının hak ettirdiği fe
rahlığı vermek üzere, hafta tatilinin ücretli ol
ması veya ücretli tatil usulünün kabulü mevzu
undaki çalışmalar bitirilmeli ve Yüksek Meclisin 
bu devresinde müzakerenize arzolunmalıdır. 

Matbuat mensuplarının çalışma şartlarını ve 
sosyal sigortalardan faydalanma şekillerini tan
zim etmek üzere ayrı bir kanun ^aşarisi hazırlan
maktadır. (Soldan bravo sesleri). 

tşçi sağlık tesislerini kurmak ve teşkilâtlan
dırmak hususunda takdire değer bir azimle çalı
şan Bakanlığın bu sahadaki vazifesini paylaşa
rak bağışlarda bulunan hayırsever vatandaşla
rımıza huzurunuzda teşekkür etmeyi vazife bi
lirim. (Soldan, sürekli alkışlar). 

Pek yakında hastalık sigortasının tatbiki ile 
veremli işçiler için sanatoryumlar ve hasta işçi
ler için umumi hastaneler kurulacaktır. Bu te
sisler aynı zamanda memleketin umumi sağlık 
durumuna da faydalı olacaktır. 

. tşçi sigortalarının tatbikatı ilerledikçe, sigor
ta paralarının işletilmesinde sosyal gayelere ve 
bu arada işçi meskenleri politikasının tahakku
kuna yer vermek çok isabetli hareket olur. 

Aziz Milletvekilleri, 
Bütün seçimlerde, oy vereceklerin her türlü 

.1950 0 : 1 
I tesirden masun bulunması, ve neticenin verilen 

oylara tamamiyle uygun olarak tecellisi, gerçek 
demokrasinin temel taşıdır. Köy, belediye ve 
genel meclis seçimlerine ait kanunlar, bunu sağ-
lıyacak şekilde tadil edilmiş bulunmaktadır. 

Mahallî idarelerin muhtariyetini genişletmek 
suretiyle bu idareleri, vazifelerini görebilecek 
bir duruma kavuşturmak için kanun tasarısı ha
zırlanmıştır. 

Yeni ihtiyaçlara ve değişen şartlara göre ha
zırlanan köy Kanunu tasarısı yakında Meclise 
takdim olunacaktır. (Soldan alkışlar). 

özel İdareler için de yeni bir kanun tasa
rısı hazırlanmış bulunmaktadır. 

Başlıca büyük şehirlerimizdeki nüfus teka
süfü dolayısiyle ucuz mesken meselesi ön plâna 
geçmiştir. Bu ihtiyacı karşılıyacak ve « Gece 
kondular •» durumunu düzenliyecek bir kanun 
tasarısı hazırlanmaktadır. 

İçişlerinin dahilî emniyet ve fertlerle münase-
betlerindeki ehemmiyeti düşünerek bir bedahat-
ten bahsedeceğim : Fertlerin hürriyeti tecavüz
den masundur; vatandaş,, korkudan masun olmak 
hürriyetine de sahiptir; Türk hâkiminin aleyhin
de verilmiş bir kararı olmadan kimsenin, taarruzu
na ve hattâ tarizine uğramıyacağından emin ol
malıdır. (Soldan alkışlar). Diğer taraftan hal
kımız. Devlet hukukuna riayette ve vatandaş ola
rak mükellefiyetini yerine getirmekte dikkatli ve 
çok hssastır. Bunlardan istisna teşkil edenler 
hakkında Cumhuriyet kanunlarının hükümleri
ni yerine getirmek de müşkül değildir. 

Bıı&ün için, vatandaşların ve bilhassa köylü 
vatandaşların Hükümetten birinci derecede iste
dikleri, resmî dairelere müracaatlarında, iyi 
muamele görmeleri ve işlerinin sürat ve katiyetle 
neticelendirilmesidir. (Soldan bravo sesleri, sü
rekli alkışlar). ' 

Biliyoruz ki, zaman zaman bu yolda emir ver
mek âdet haline gelmiştir. Fakat, şikâyetlerin 
hiçbir zaman ardı arası kesilmemiştir. 

Umumi Devlet idaresinde, vatandaşlarla mü-
I nasebetlerimizde; karşılıklı hürmet ve hakka da

yanan yeni bir anlayışın, yeni bir zihniyetin hâ
kimiyetini istiyoruz. (Soldan bravo sesleri, şid-

I detli alkışlar). 
Devlet hizmetinde vazife alan memleketin de-

j geri i evlâtları, idarecilerimiz ve zabıta kuvvetleri-
| iniz demokrasinin sarsılmaz prensiplerine, «halk 
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için, halkla beraber» idare düsturuna bağlılıkla
rını her an için fiilen göstermelidirler. (Soldan 
alkışlar). Bu hal, kendilerinin şerefli meslekle
rinde, bekledikleri ikbalin mesnedi olacaktır. (Sol
dan bravo sesleri, şiddetli alkışlar). 

Mıilî Savunma işleri, tkiııei Cihan Harbinin 
ortaya attığı yeni silâh ve modern harb vasıta
ları bakımından bütün dikkatimizi üzerinde top
ladığı bir konudur. Bir müddet evvel, kısa fasıla
larla, Kara,Deniz ve Hava kuvvetlerimizin ayrı ay
rı ve müştereken yaptıkları tatbikat ve manav-
ralarda bul undum."Silâhlı kuvvetlerimizin yeni si
lâhlarla ve en ince fen aletleriyle ünsiyet derecesini 
ve kullanış tarzlarını gördüm, ve şu neticeye vâsıl 
oldum: Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerimizin en 
küçük erinden en büyük komutanına kadar, ken
dilerine emanet edilen en ileri teknik mahsulü 
olan silâh ve harp vasıtalarım liyakatle kullan
maktadırlar. (Bravo sesleri, şiddetli alkışlar). 
Bunları kül halinde bir hedefe sevk ve idare et
mek hususunda müstesna bir dirayet göstermek
tedirler (Alkışlar) Bu müşahedeye müstenit ka
naatimi sizlere iftiharla arzedebilirim. (Bravo 
sesleri, alkışlar). 

Fakat, mesele bu kadariyle bitmiş sayılamaz. 
Ordunun her bakımdan «harb gücünü» yükselt
mek zarureti karşısındayız. Askerî eğitim siste
minde değişiklik yapılmasını, orduda mütehassıs 
eleman mevcudunun artırılmasını ve bu arada 
gedikli erbaşlara, daha emin bir istikbal sağlıya-
rak adedlerinin ve hizmetlerinin genişletilmesini 
mühim bîr ihtiyaç olarak ele almak mecburiyetin
deyiz. 

Askerî eğitimdeki yenilikler ve değişiklikler 
nazariyattan ziyade ameliyata önem vermek, en 
son harb usulünden faydalanmak esaslarına da
yanmaktadır. Bunlara ait kamun tasarıları ha
zırlanmıştır. Yüksek Meclisinize sunulmak üze-
redir. 

Aziz arkadaşlarım; tarîh boyunca milletimiz 
ve memleketimiz için devamlı bir iftihar kaynağı 
olagelen Türk Ordusunun büyük askerî kıymetine 
ve bütün mensuplarının vatanseverlik ve feda
kârlık duygularına her zaman olduğu gibi derin 
bir itimat besliyoruz. (Bravo sesleri, şiddetli al
kışlar). 

Sayın Milletvekilleri : 
Tkinci Dünya Harbinin sona ermesinden 

bugüne kadar hakikî sulhun teessüsü için 
sarfedilen gayretler maalesef müspet bir 
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j neticeye varamamış» hattâ, Kore tecavüzü, barışı 
! tehdit eden tehlikeli bir mahiyet arzetmiştir. 

Birleşmiş Milletlere bağlılığını her vesile ile 
! gösteren ve vâki tecavüze karşı bu teşkilâtın za

manında harekete geçmesini memnuniyetle gören 
| Türkiye. Güvenlik Konseyinin davetine uyarak 
i Kore'ye bir askerî birlik göndermek suretiyle ken

disine düşen vecibeyi zamanında yerine getirmişr 
tir. (Soldan bravo sesleri, şiddetli ve sürekli" al
kışlar). 

I Bütün sulhsever milletlerce büyük takdirle 
j karşılanan bu kararımız, milletler" camiası tara-
| fmdan, memleketimizin beynelmilel sahadaki 

taahhütlerine sadakatinin ve sulhun korunması 
hususundaki maddi gayretlerinin en bariz bir de-

I lili olarak telâkki olunmuştur. (Soldan bravo ses-
I leri, şiddetli alkışlar). Bu müşahedeyi burada 
I büyük bir memnunlukla kaydetmek isterim. Bu 

münasebetle şu noktayı da zikretmek Merim ki, 
! Kore hâdiseleri dolayısiyle Birleşmiş Milletler 

tarafından alınmış olan 'karar, 'bu müessesenin 
hayat ve umumi tesiri hakkında mühim bir im-

| tihan teşkil etmiştir; aynı zamanda, teşkilâtın 
esasen bilinen bâzı zaıflarını da ortaya koy-

I muştur. Bu itibarla, menfi unsurların Birleşmiş 
Milletlerde «Obstrüction» metotları ile beynel
milel emniyetin tesisine mâni olmalarına karşı 

j tedbirlerin 'alınması ve beynelmilel 'bir polis 
I teşkilâtının 'kurulması ve lüzumu balinde bu-
j ııuıı otomatik bir şekilde işlemesi zaruretine ka

ni 'bulunmaktayız. (Bravo sesleri, alkışlar). 
Haricî siyasetimizin hedefi, Birleşmiş Millet-

I 'ler idealinin ruhunda mündemiçtir; ve Dünya 
sulhunun vikayesine matuftur. Bu maksatla 
Dünya barışını ve emniyetini 've iktisadi kalkın
masını teinin yolundaki bütün gayretlere eli-

I ınizden geldiği kadar yardım etmekteyiz. (Al
kışlar) Bu cümleden olarak Avrupa Konseyine 
ve İktisadi iş Birliği Teşkilâtına dâhil olan Cum
huriyetimiz, âkidler arasında verimli mesai teş
rikinde faal 'bir unsur olmaya çalışmaktadır. 
(Bravo sesleri). 

Kezalik, sulh dâvasına candan bağlı olan 
I memleketimiz, halen tecavüze karşı en müessir 

emniyet teşkilâtı addettiği ye günden ıgüne da
ha sağlam esaslara istinat ettirilmesine gayret 
edildiğini memnunlukla gördüğü Atlantik Pak
tının inkişafını büyük bir alâka ile takip etmek-

j t e ve bu emniyet sistemlinin takviyesi için âkıd 
I devl etlerle işbirliğine amade bulunmaktadır. 
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(Alkışlar) Harbij sulh gibi bölünmez bir biitün 
sayan Türkiye; bu »avunma sisteminin Doğu 
Aikdenize teşmilini arzu etmektedir. (Alkışlar) 
Zira hâdiseler, ezcümle Kore Harbi, tecavüz 
kuvvetlerinin emniyet sisteminde açık bırakı
lan gediklere teveccüh eylediğini bir kere daha 
göstermiştir. (Bravo sesleri) Bu itibarla Türki
ye "Doğu Akdenizin bu sistem içinde ahden alın
masını, ve bu suretle fasılasız bir .istikrar ve 
sulh cephesinin kurulmasını temenni etmekte
dir. (Bravo 'sesleri, alkışlar) Bunun tahakkuku 
için ilgili memleketler nezdinde şimdiye kadar 
yapılmış 'olan siyasi teşebbüsler tamamen neti
cesiz kalmamış ve sayın milletvekillerinin de 
bildikleri gibi, Atlantik Paktı Konseyi adına 
Amerika Birleşik Devletleri Hariciye Nazırı, 
Şimali Atlantik Faktı teşkilâtının Akdeniz mü-
dâfaasiyle ilgili askerî plârilaştırma mesaisi saf
hasına iştirake, Türkiye Hükümetini davet et
miştir. (Alkışlar) Hükümetiniz Doğu Akdeniz 
istikrarının idamesi hususunda Türkiye'nin oy
namakta olduğu mühim role işaret eden Konse
yin bu arzusunu, Türkiye'nin mezkûr plânlaş-
tırma mesaisine iştirakinin Akdeniz müdafaası
na manalı surette medar olacağı kanaatine isti
nat, ettirdiğini nazarı dikkate alarak, zaten po
litikasını, güvenliği ve 'barışı müessir şekilde 
korumaya hizmet esasında teksif etmiş olduğu 
için,, bu mesaiye katılmaya karar vermiştir. Bra
vo sesleri) Bu temasların Akdeniz sahasının > 
emniyeti için, gerek askerî, igerek hukuki ba
kımlardan semereli .neticeler vereceğini ümit 
ediyoruz. 

Şunu da gurur duyarak söyliyebilirim ki, 
kuvvetli ve şerefli ordusu ile Türkiye'nin, yal
nız kendi emniyeti1 için değil, fakat Doğu Akde
nizin ve Orta Şarkın sulh ve emniyeti için de 
mühim bir unsur olduğu, hür dünya devletleri 
tarafından teslim edilmektedir. (Alkışlar, bra
vo sesleri'). 

Hür milletler sulh mefhumunun muhafazası 
için büyük gayretler sarfeden müttefikimiz Bü- ; 
yük Britanya ile dostluğumuz ve 'beynelmilel : 

sahada, mesai teşrikimiz -gün geçtikçe kuvvetin i , 
artırmaktadır. (Bravo sesleri, alkışlar) Türkiye : 

için millî bir kıymet almış olan bu dostluk ve 
samimî işbirliği iki memleketin mütekabil men- . 
faatleri ve dünya sulh ve istikrarı lehine inki-
şaf .etmektedir. îki memleket , arasında. mevcut 
ve her, iki > köküme tin büyük ehemmiyet atfetti-
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I ği ittifakı, işbirliğimizin eh müsmir âmili olarak 
i telâkki etmekteyiz. (Alkışlar) Türk .Milleti, 
I -İkinci Oihan Harbinin ağır yüklerini • üzerine 

almış olan ve harbin hitamından beri iktisadi 
ve malî vaziyetini ıslah ve içtimai meselelerini 
halletmek için büyük fedakârlık ve mahrumi
yetlere katlanmış bulunan müttefikimizin kal
kınmasını, hayranlık ve sevinçle müşahede et
mektedir, (Alkışlar). 

Diğer müttefikimiz Fransa ile her sahadaki 
münasebetlerimiz daimî bir inkişaf kaydetmek-
tedir. Türk - Fransız .dostluğunun değerlenme
sine ve aramızda ötedenberi müesses kültür 
münasebetlerinin artmasına lâyık olduğu ehem
miyeti atfetmekteyiz. (Bravo sesleri, alkış
lar). Aynı ideallere bağlı olan iki memleket 
arasındaki dostluk ve iş birliğinin inkişafı, de
mokratik rejimlerle idare olunan hür dünya
nın sulh ve emniyetini tarsine hizmet edecek
tir. (Alkışlar) 

Beynelmilel ihtilâfların Birleşmiş Milletler 
çerçevesi dâhilinde hallini samimiyetle istiyen, 
eşit haklara riayet eden, demokratik ananele
re bağlı, sulhperver Amerika Birleşik Devlet
leri ile olan siyasi, iktisadi ve kültürel saha
lardaki yakın münasebetlerimiz ve dostluğu
muz gün geçtikçe kuvvetlenmektedir. (Şiddet
li alkışlar, bravo sesleri). İfadesini iki mem
leket arasındaki münasebetler ve beynelmilel 
iş birliğinde bulan bu yakın dostluğun daha 
da artmasına büyük ehemmiyet ve kıymet ver
mekteyiz. (Bravo sesleri). 

Tehdide ve baskıya, kimsede şüpheye ma
hal bırakmıyacak bir tarzda göğüs gerdiğimiz 
bir sırada, Tnıman Doktrini ve Marshall Plâ
nı yolu ile bize yapılan yardımlar, bu dostlu
ğun unutulmaz bir tezahürünü teşkil eder. (Al
kışlar). Memleketimiz bu cömert yardımları 
şükranla karşılamaktadır. Türkiye iktisadiya
tının düzelmesi ve inkişafı için yapılan bu 
yardımın tamamen yerinde ve en iyi randıman 
verecek işlerde kullanılacağına şüphe yoktur. 
Dünyanın coğrafya bakımından en nazik bir 
mevkiinde kendi müdafaasiyle beraber umumi 
emniyetin muhafazasına bütün maddi ve mâ
nevi imkânlarını hasreden memleketimize vâ
ki bu yardımlar, arttığı nispette bundan yal
nız bu bölgenin değil, fakat dolayısiyle bütün 
dünya sulhunun, istifade edeceği muhakkak-

| tır. (Bravo sesleri, alkışlar) 

— u .̂ -
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Cumhuriyet İtalya'sı ile son zamanlarda 

akdettiğimiz dostluk andlaşması, menfaat ve 
mefkureleri bir olan iki memleket arasındaki 
bağları daha ziyade takviye eylemiştir. (Bravo 
sesleri). Akdeniz devleti ve Avrupa Konse
yi âzası olan her iki memleket arasındaki sıkı 
dostluk politikası, medeniyetimizin inkişafını 
sağlıyaeak olan Avrupa sulhunun ve iş birliği
nin faydalı bir unsuru olacaktır. (Bravo ses
leri) 

Sovyetler Birliği ile iyi olmasını temenni et
tiğimiz münasebetlerimizde geçen seneye naza
ran bu sene de herhangi bir değişiklik yoktur. 

Komşumuz Yunanistan ile mevcut dostane 
ve pek sıkı münasebatı, karşılıklı bir anlayışla tak
viyeye çalışmaktayız. Doğu Akdeniz havzasında 
menfaat ve mukadderatı birbirine bağlı bulunan 
memleketlerimiz arasındaki iş birliğine daha ileri 
bir istikamet vermek, Akdeniz müdafaası ile 
alâkalı Atlantik Paktı devletleriyle temin edi
lecek müşterek mesai çerçevesi içinde, bu böl-
genin güvenlik ve istikrarını emniyet altına ala
caktır. Buna hususi bir ehemmiyet atfettiğimi
zi bu vesile ile tebarüz ettirmek isterim. (Al
kışlar) 

Komşumuz kardeş îran ile olan bağlarımız 
en dostane bir vasıf taşımaktadır. (Alkışlar) 
Siyasi sahada birçok muahedelere dayanan mü
nasebetlerimiz, iktisadi sahada da gelişmeler 
kaydetmektedir. îki memleket arasındaki bu sa
mimî dostluk yalnız hükümetlerinin politikala
rının icabı değil, iki kardeş milletin müşterek 
duygularının tabiî bir neticesidir. (Alkışlar) 

Türkiye-Afganistan kardeş milletleri arasın
da mevcut dostluk ve iş birliğinin gelişmesi 
için hiçbir gayreti esirgememek azmindeyiz. 
(Alkışlar) I 

Bu iki memleketin ve dostumuz Irak'ın bi
zimle beraber dâhil oldukları Saadabat Paktı
nın bu mmtakada bir sulh ve istikrar unsuru 
olduğunu ve bu hakikatin gittikçe daha iyi an
laşılacağım kaydetmek isterim. (Alkışlar) 

Pakistan, Hindistan ve Endonezya müstakil 
devletler camiasına katıldıkları günden beri 
muhtelif vesilelerle memleketimize karşı samimî 
dostluk duyguları izhar eylemekte ve aynı his
lerle tarafımızdan mukabele görmektedirler. 
(Alkışlar) Zaman zaman mümtaz Pakistan dev
let ricalinin memleketimizi de ziyaretlerinden 
hakiki memnuniyet duymaktayız. (Alkışlar) | 
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[ Bu devletler ile'münasebetlerimizin gelişmesine 

ehemmiyet vermekteyiz. Bu maksatla, yakın bir 
âtide Endonezya ile de elçi teatisini derpiş edi
yoruz. (Alkışlar) 

Sayın Milletvekilleri, 
Yakın w Orta Doğu'da sulh ve istikrarın 

yerleşmesi ,en hâr dileğimizdir. 
Asırlarca beraber, yaşadığımız Arap mem

leketleri ile dostluk münasebetimizin her gün 
biraz, daha gelişmesi samimî emelimizdir. 

Bu devletlerle siyasetimiz, karşılıklı sevgi ve 
saygı esasına, dayanmaktadır. (Alkışlar) Tür
kiye (Hımrııriyetinin dileği, bu dost memleket
lerin, her sahada fazlasiyle inkişaflarının ta
hakkukunu görmektir. 

İsrail Devleti ile normal münasebetlerimiz 
gelişme yolundadır. Bu memleketle karşılıklı 
elçi. teati edilmiş ve bir de Ticaret Sözleşmesi 
akdedilmiştir. Arabul ma Komisyonunda â& ta
raflar beynindeki pürüzlü meselelerin bir tes
viye şekline bağlanması için her iki tarafı tat
min edecek mütemadi bir gayret sarfetmekte-
yiz. (Bravo sesleri) 

Kurul masını memuinniyetle karşıladığımız 
hYderal Almanya Cumhuriyeti ile diplomatik 
münasebetlerin teessüsüne intizaren Bonn'da 
siyasi bir Misyon ihdas edilmiştir. (Alkış
lar). Yakın bir âtide Avrupa camiası içinde 
siyasi ve iktisadi bakımdan b!ir barış ve istikrar 
unsuru olacak, Batı teşkilâtlanmasında yer al
mış ve sulh e kavuşmuş bir Almanya görmeği 
istemekteyiz. (Bravo sesleri alkışlar) 

Umumi siyaset sahasında ve bilhassa mil
letlerarası teşekküllerde büyük rol oynıyan Ce
nubi Amerika Devletleriyle dostluk münasebet
lerimizin inkişafı için gayret sarfetmekteyiz. 
Bu gayeye vâsıl olmak üzjere, oradaki elçileri
miz, coğrafi vaziyetlere göre, aynı zamanda 
muhtelif devletle]' nezdinde akredite edilmiş
lerdir. 

Bu. münasebetle, İrlanda Cumhuriyeti nez
dinde de bir siyasi mümessil bulundurmayı der.-
piş etmekteyiz. (Bravo sesleri). Sayın Milletve
killerinin bildikleri gibi, bu mjemleket ile yur
dumuz arasında çok eski dostluk bağları mev
cuttur. (Alkışlar). 

Yugoslavya ile olan münasebetlerimiz nor
maldir. Bu Devletle aramızda imzalanan Tica
ret ve Emlâk Anlaşmasının iki memleket ara-

— 12 — 



B : İ İ . 11 
İsındaki münasebetlerin müstakbel gelişmesine 
müspet bir âmil olacağını ummaktayız. 

Bulgaristan'la dürüst komşuluk münasebet
leri idamesi hususunda sarfettiğimiz devamlı 
gayretlerin, karşılık görmediğini müşahede et
mekle elem duymaktayız. (Maalesef sesleri). 

Bu memleket, mevcut anlaşma hük
münü hiçe sayarak kısa bir zamanda, 
«250» bin soydaşımızı tehcire teşebbüs 
ederken milletlerarası hukuk kaidelerine 
ve insanlık prensiplerine aykırı harekette 
bulunmaktadır. (Allah kahretsin sesleri). Göç
meğe mecbur tutulan soydaşlarımız, gayrimen-
kullerini tasfiye etmek imkânından mahrum bı
rakıldıktan başka hudutlarımıza da perişan bir 
halde gelmektedirler. (Sebep olanlar kahrolsun 
sesleri). 

Mesul Bulgar makamları, »ayısı binleri aşan 
ve aralarında yabancı unsurlar da bulunan göç
menleri «vize» siz olarak memleketimize sok
maya zorlamaktadırlar. Nihayet, teessür uyan
dıran bu hal karşısında Hükümet, Bulgar hudu
dunu muvakkaten kapamaya mecbur olmuştur. 
(Bravo sesleri). Bütün bu hareketlerden doğan 
mesuliyet, tabiatiyle Bulgaristan'a raci olacak
tır. (Elbette sesleri). 

MUHİTTİN ÖZKEFELÎ (Samsun) —" Me
zarlarına çelenk koruz yine. 

CUMHURBAŞKANI CELÂL BAY AR (De
vamla) —• Göçmenler meselesi hakkında Bulga
ristan Hükümeti nezdinde yaptığımız teşebbüs
ler müspet bir netice vermediği takdirde, hü
kümet, bu mühim ihtilâfı, milletlerarası mer
cilere intikal ettirmek kararını şimdiden ver
miş bulunmaktadır. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Şurasını da, dahilî bir meselemiz olarak 
ehemmiyetle kayıt etmek isterim ki, Bulgaris
tan'la münasebetlerimiz normal bir devreye gir
diği zaman, usulünde verilmiş «vize» lerimizle 
memleketimize gelecek göçmenlere karşı kardeş
lik ve insanlık vazifemizi, Hükümet olarak, 
Türk Milleti olarak bütün kudretimizle yerine 
getireceğimiz tabiîdir. (Bravo sseleri) 

Bütün bunları açzederken sadece yüksek 
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heyetinizin fikir ve arzularını açıklamış oldu
ğuma emin bulunuyorum. (Bravo sesleri, alkış
lar) 

Sayın Milletvekilleri, 
Türkiye Cumhuriyetinin, teessüsünden beri, 

Millî siyasetinin, Atatürk'ün «Yurtta sulh, ci
handa sulh» prensipi üzerine kurulmuş olduğu
nu burada bir kere daha ilân etmek istiyorum. 
(Alkışlar) Bu siyaset beynelmilel taahhütlere 
sadakat ve bu taahhütlerden doğan vecibeleri 
tereddütsüz yerine getirmek suretiyle tecelli 
edecektir. (Bravo sesleri, alkışlar) Bu umdeye 
ve milletlerin hukuk eşitliği, milletlerarası si
yasi, iktisadi, kültürel iş birliği müşterek em
niyet ve iyi komşuluk münasebetleri esaslarına 
dayanan Hükümetin dürüst dış siyaseti, aynı 
mefkurelere bağlı hür milletlerin saygı ve tak
dirini kazanmaktadır. (Alkışlar) Güvenlik Kon
seyine intihabımız da, bu anlayış ve takdirin. 
ve memleketimizin Milletlerarası alandaki iti
barının bariz bir delilini teşkil etmektedir. 
(Bravo sesleri) Son seçimlerde milletimizin gös
termiş olduğu olgunluk ve sağduyusunun ha
riçteki itibarımızın bir kat daha artmasına âmil 
olduğunu burada kaydetmeyi bir va«ife bilirim. 
(Soldan alkışlar) 

Aziz Milletvekilleri, 
Memleketin mukadderatı elinizdedir^ Bu 

emaneti sizlere büyük milletimiz vicdani bir ar
zu ile teslim etmiştir. Ben, elinizdeki mukaddes 
emaneti iyi kullanacağınızdan emin olarak siz
lere başarılar dileğiyle gözlerime son veriyo
rum. (Soldan bravo sesleri, şiddetli ve sürekli 
alkışlar) 

(Cumhurbaşkanı salonu terkederken sağ ta
raf Milletvekilleri ayağa kalkmışlardır.) 

GEÇİCİ BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar; Mec
lis Başkanlığı seçimini yapacağız. (On beş dakika 
istirahat edelim sesleri). 

Pekâlâ, on beş dakika istirahat edilmek üzere 
Oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,15 



İ K Î N C t OTURUM 
Açılma saati : 16,30 

GEÇİÇÎ BAŞKAN. — Puad Hulusi Demirelli 

••Kkft&l&& ;, N ^ . T M b a r ^sta^ıbbul), İbrahim.Kirazoğlu (Kayseri) 

GfrJÇÎCl BAŞKAN — Yetersayı vardır, | İkinci O t u ı u n m .açıyorum. 

3. — SEÇİMLER 

1. — MvcUs-Başkam. seçimi. 

GKOÎÇÎ JBAŞKAN — Demin arzettiğim gibi 
Başkan seçimi yapılacaktır. Onunjçin ad çekme 
suretiyle bir tasnif heyeti kuracağız. 

Abldin Tekön (İzmir); Mustafa Nuri Okçıı-
oğlu (Bingöl), Ahilya Moşhoş (istanbul). 

Bu arkadaşlar oyları, tasnif edeceklerdir. 
Hangi .seçim çevresinden oyların, verilmesine 

başlanacağını tesbit için, ad çekiyorum : Gazian-
teb. Şu halde oyların gerilmesine Gazianteb 'ten 
başlıyoruz." 

(Oylar toplandı). 
GEÇİCİ BAŞKAN — Reyini kullanmıyan 

arkadaş kaldı mı? Rey toplama muamelesi tamam 
olmuştur. 

Arkadaşlar; Seçim Tasnif Komisyonunun 
m a zbatasım okuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı için 

yapılan seçime 340 üye katılmıştır. Neticede İçel 
Milletvekili Refik Koraltan 339 oyla Başkanlığa 
seçilmiştir. Bir oy çekinserdir, arzolunur. (Al
kışlar ). 

Bi$göl İstanbul 
M. N, Ö-kçuoğkı A. Moşhos 

İzmir 
A. Tekem 

(Hulusi Demirelli Başkanlık makamını ter-
ketti). 

(Refik Koraltan Başkanlık mevkiine alkışlar 
arasında çıktı). 

BAŞKAN—Aziz ve muhterem kardeşler, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dokuzuncu Dö

nem yılı, Birinci Toplantısı, Birinci Oturumunda 
yapılan seçimde beni Meclis Başkanlığına seçmek 
suretiyle izhar buyuruları sevgi ve itimattan do
layı şükran ve saygılarımı arzederim. (Soldan al
kışlar.) . 

Bu sevgi ve itimat aynı zamanda büyük bir 
mâna ve mesuliyeti de ifade; etmektedir. Bunu 
tamamile müdrik bulunuyorum. Meclis Başkan
lığı vazifesini yaparken şüphesiz ..İçtüzük.,hüküm
leri çerçevesi içinde, tam bitaraflıkla tevdi buyur
duğunuz bu emaneti muhafazaya vazifemi yap
maya devam edeceğime itimat buyurmanızı rica 
ederim. (Soldan alkışlar). 

Arkadaşlar, Türk Milleti ilerleme, yüksel
me gibi esaslı ihtiyaçları içerisinde, umumi 
hayatı bakımından mesut bir devreyi yaşa
maktadır. 

Sizleri buraya gönderen Büyük Milletin sa
lahiyetli, kudretli vekilleri bulunuyorsunuz. 
Büyük Meclisten Türk Millerinin her zam,an 
beklediği gibi, ilerleme, yükselme dâvası,.em
rindeki ihtiyaçlara gereken cevapları ye .iea-
beden tedbirleri elbet de ve süratle .almakta 
geeikmiyeceksiniz. 

Ona inanıyoruz ve onunla iftihar ediyoruz 
ki Türk Milleti medeni dünya içinde .yaşadı
ğımız emniyet ve hu^ur ifade, eden,şartlar .dâ
hilinde en kısa zamanda lâyik olduğu yüksek 
mertebeyi bulacaktır. (Sürekli, alkışlar) 

Allah, bu . büyük dâvada, Türk Milletinin 
ve onun şerefli mümessilleri olan sizlerin mui
ni olsun. (Alkışlar) 

Huzurunuzda tekrar hürmetle eğilerek, ye
ni verdiğiniz vazifeyi yapmaya başlıyorum. 
Bu vazifeyi sonuna kadar sizin itimadınıza lâ
yık olarak muhafaza edeceğime tekrar söz ve-
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riyorura. Hei' vakit irşadınıza, ikazınıza muh
taç olduğumu da hürmetle ifade etmeyi bir 
borç sayıyorum. Sağ olun (Alkışlar) 

2. — Başkanlık Divanı seçimi (Başkanve-
küleri, Kâtipler ve İdareci Üyeler). 

BAŞKAN — Şimdi gündemde, üç Başkan-
vekili, üç İdareci Üye ve "altı kâtip seçimi var
dır. Tensip buyurursanız seçimlere geçelim, 
hepsinin seçimini birlikte yapalım. (Muvafık 
sesleri.) 

FATİN DALAMAN (Antalya) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FATÎN DALAMAN (Antalya) — Sayın 

arkadaşlarım; demokrasi dünyasının parlâ-
manter hayatında muhalefet partisine daima 
Divanda bir yer verilmektedir. Tek parti ida
resinin iktidar ve hâkimiyetini teminatta bu
lundurması esasına göre ayarlanmış ve seçimin 
neticesini iktidarın takdirine emanet eden bir 
Seçim Kanunu ile 1944r seçimlerine girdik. 

Seçim 1 er sonunda ' iktidarın (Duyulmuyor 
sesleri) 

1946 seçimleri sonunda iktidarın takribi 
800 küsur Halk Partili, 60 küsur da Demokrat 
Partili olarak iktidar tecelli etti (Yanlış bili
yorsun sesleri) ve Sekizinci Devre.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, arkadaş
lar. Dalaman arkadaşımız usul hakkında mü
talaada bulunacaklarını söylediler, halbuki 
şimdiye kadar devaan eden sözleri, bir prensi-
pin müdafaasından ibarettir; tensip ederse
niz, bunu, kendisince münasip gördükleri bir 
zamanda yüksek huzurunuza getirmek üzere, 
şimdi seçimlere geçelim.. 

FATİN DALAMAN (Devamla) — Efen
dim, neticeyi arzedebihhek için bSyle bir? 'mu-
kaddenîeye mecbur kaldım. Eğer ' tensip ! eder-
senfe :ineyim> Fakat- milletferr bana ^emanet • etti-
ğr rsözü' tahamimülle f diriliyec«ğinizi umarım. 
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I Eğer tensip buyurursanız mâruzâtıma devam 

edeyim. 
j BAŞKAN — Tekrar ediyorum; fikirleri da-
] ima muhteremdir. Bu düşüncelerini bir başka 
| vesile ile yüksek huzurunuza. getirmekte daima 
I serbesttirler. Kendileri seçime taallûk eden 
| usulden bahsedeceğini söylediler. Buna dair bir 

sözleri varsa söylesinler. Fakat prensiplere, 
esaslara dair fikirleri varsa bunu başka zaman 
getirsinler. 

| FATİN DALAMAN (Devamla) —-EfHadim 
! kısaca arzedeyim: Mâruzâtımı amecfeetoillnek^çin 
I bir başlangıç yapmak mecburiyetinde idim. 
j Sekizinci devre B. M. M. nin kuruluşunda 
I iktidarı temsil eden Halk Partisi Meclis Reis 
J vekillerinden birisine... (Gürültüler) 
I BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurur 
' musunuz?. Arkadaşım izah ediyor. Söze devam 
! edip etmemesi sizin arzunuza bağlıdır. Oyunuza 
j müracaat edeceğim. 
! Devamını arzu buyuranlar el (kaldırsınlar. Ar-
I zu etmiyenler.. Devamı arzu edilmemiştir. Mü-
| saade buyurun efendim. 

Seçim başlamıştır. "• Tasnif heyeti için' ad çe-
I kiyoruz BaşkanvekilliMeri için: 

İstanbul Ahilya Möshos, Denizli1 Refet1 Tavash-
oğlu, Sivas Nurettin Ertürk. 

Kâtipler için tasnif heyeti seçiyoruz : 
j Manisa Nafiz Körez, Manisa Refik Şevket 
I İnce. (Bakan olmaz sesleri) (Olur sesleri) 
I İzmir Behzat Bilgin. 

İdareci üyeler için tasnif heyeti seçiyoruz : 
Afyon Karahisar Bekir Oynağanlı, Amasya 

i 11 amit Koray, İstanbul Hüsnü Yaman, Elâzığ 
Ömer Faruk Sanaç. . 

(Elâzığ seçim çevresinden itibaren oylar top-
I landı). 
I BAŞKAN —-Oylarınıikattöiıöiiytfnva* m i l 

Oy toplama muamelesi-bitmiştir. 
Tasnifin sonu alınıncaya kadar oturuma on 

beş dakika ara veriyorum. 
I Kapanma saati : İ7,S0 



Ü Ç Ü N C Ü O T U R U M 
Açılma saati : 17:45 

BAŞKAN — Refik Koraltan 

KÂTİPLER : Nazlı Tlabar (İstanbul), İbrahim Kirazoğlu (Kayseri). 

BAŞKAN —- Oturumu açıyorum. Tasnif so
nuçlarını 'arzediyorum : : ' * • . ' " 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekil-

leri için yapılan seçime (331) üye katılmış ve 
neticede aşağıda adları yazılı zatlar hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. Bir oy çekinserdir. 

Arzolunur. 
Denizli Milletvekili İstanbul Milletvekili 

Refet Tavaslıoğlu Moshos Ahilya 
Sivas Milletvekili 
Nurettin Ertürk 

Sıtkı Yırcalı Balıkesir 330 
Hulusi Köymerı Bursa 328 
Fikri Apaydın Kayseri 330 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İdareci Üye

ler Kurulu için yapılan seçime (329) üye katıl
mış ve neticede aşağıda adları yazılı zatlar hiza
larında gösterilen oyları almışlâardır. Bir oy 
çekinserdir. 
Afyon Karahisar Amasya İstanbul 
Bekir Oynaganlı HâmitKoray Hüsnü Yaman 

Halil Atalay İçel 328 
Kâmil Gündeş Kayseri 328 

. İhsan Şerif özgen Kütahya 327 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Di

vanı kâtiplikleri için. yapılan seçime (328) üye 
katılmış ve neticede aşağıda adları yazılı zatlar 
hizalarında gösterilen oyları -almışlardır. İki oy 
Çekinserdir. 

Arzolunur. 
Manisa Manisa Manisa 

Nafiz Güley R. Ş. İnce Behzat Bilgin 

Sedat Baran Çorum 326 j 

İstanbul 322 
İstanbul 320 
Kayseri 326 
Manisa 326 
Tokad 326 

BAŞKAN — Seçim sonuçları Yüksek Heye
tinize arzedilmiş bulunuyor. Bu oylarla isimleri 
okunan arkadaşlar tensip buyrulan vazifelere 
seçil miş bulunuyorlar. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, gündemimizde gö
rüşülecek başka madde kalmamıştır. Tensip bu
yurursanız 'komisyonların seçilmesi için, İçtüzü
ğümüzün 23 ucü maddesi hükımüne göre, parti
ler meclis guruplarmca, komisyonların aday 
namzetlerinin bildirilmesine imkân vermek üze
re önümüzdeki Cuma günü yapılması iktiza 
eden toplantıyı tehir ederek, 6 Kasım Pazartesi 
günü toplanalım, önümüzdeki Cuma toplantısı
nı yapmamak için kararınızı almak iktiza et
mektedir. Bu sebeple, 'komisyon namzetlerinin 

Füruzan Tekil 
Nazlı Tılabar 
İbrahim Kirazoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Muzaffer önal 

SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Sayın arka
daşlarım, gerek beni, 'gerek diğer arkadaşları
mı sizlerle müşterek memleket hizmetindeki va
zifemizden ayrıca vazifelendirdiğiniz için hepi-

I nize candan teşekkür ederiz. (Biz, daha evvelki 
I teveccühlerinize dayanarak vazife (gördüğümüz 
| zamanda inanmış bulunuyoruz tei, 'Başkanlık 
j Divanının bütün 'hizmetlerinde ve bütün vazi-
• f ele rinde ancak Kamutaydaki bütün arkadaşla

rımızın bize âzami yardımiyle mesaimiz daha 
düzgün, daha verimli ve daha faydalı 'olmakta
dır. Bundan Iböyle de sizlerin, içtüzük hüküm
lerine dayanarak, bize âzami yardımınızla mem-
leket hizmetini aynı heyecan ve aynı duygu ile 
görmekte devam •edeceğimize itimat buyurma
nızı rica eder tekrar teşekkür ederim, 'arkadaş
lar. (Alkışlar). 
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tesibitine imkân verilmek üzere toplantının önü
müzdeki Pazartesiye yapılmasını reyinize arze-
liyorum. Kabul buyuranlar ellerini kaldırsın
lar... Kabul etmiyenler... önümüzdeki Pazartesi 

O : 3 
günü saat 15 te toplanılması kabul edilmiştir. 

6 Kasım Pazartesi günü toplanmak üzere 
PİTİeşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,2 

t>m<i 

DÜZELTİŞ 

Olağanüstü Toplantı fihristinin söz alanlar kısmına aşağıdaki ibare eklenecektir : 

Sayfa 
Cihad Baban (İzmir) - Kore Yarımada

sındaki silâhlı ihtilâf karşısında Türkiye 
Cumhuriyetinin tutumu ve takip etmekte 

Sayfa 
olduğu 'hareket hattının neden ibaret oldu
ğunun Dışişleri Bakanı tarafından açık
lanmasına dair sözleri 310 




