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1. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. —-• Ankara Üniversitesi 1951 yulı Bütçe 

Kanununa bağlı A / l işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı (1/250) 
(Bütçe Komisyonuna) ; 

2. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
1949 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta/sarısı 
(1/251) (Sayıştay Komisyonuna^ ; 

3. — Diyarbakır İline bağlı Eğil ilçesi adı
nın Dicle ve bu İlçeye bağlı Dicle Bucağı adı
nın da Eğil olarak değiştirilmesi hakkında ka
nun tasatnisı (1/252) (içişleri Komisyonuna) ; 

4. — Maden kanunu tasarısı (1/253) (içişle
ri, Adalet, Maliye, Bütçe ve Ekonomi komis
yonlarına) ; 

5. — Orman Genel Müdürlüğü 1948 Bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/254) (Sayış
tay Komisyonuna) ; 

6. —• Posta, Telgraf ve Telefon işletme Ge
nel Müdürlüğü 1949 Bütçe yılı Kesinhesap ka
nunu tasarısı (1/255) (Sayıştay Komisyonuna) ; 

7. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair olan 4930 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısı (1/256) (Adalet 
ve Bütçe komisyonlarına) ; 

8. — Türkiye - isveç ödeme Anlaşmasına 
ek olarak imzalanan Protokol ve eklerinin 
onanması hakkında kanun tasarısı (1/257) 
(Dışişleri ve Ticaret komisyonlarına) ; 

9. — Türkiye - isveç, Ticaret ve ödeme An
laşmalarının tekrar yürürlüğe girmelerine dair 
mektup teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın 
onanması hakkında kanun tasarısı (1/268) (Dış
işleri ve Ticaret komisyonlarına) 

10. — Türkiye ile Pakistan arasında Dost
luk Andlaşmasmm onanması hakkında kanun 
tasarısı (1/2İ59) (Dışişleri Komisyonuna) ; 

11. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1949 Büt
çe yılı Kesinhesap Kanunu tasarısı (1/260) ('Sa
yıştay Komisyonuna) ; 

Teklifler 
12. — Niğde Milletvekili Halil Nuri Yurda

kul un. Askerî Memurlar hakkındaki 1455^ sayılı 
Kanunim 8 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi (2/289) (Millî Savunma ve 
Bütçe komisyonlarına)-; 

13. — Niğde Milletvekili Halil Nuri Yurda

kul'un, menkul ve gayrimenkul eski eserler hak
kında kanun teklifi (2/290) (Millî Eğitim, içiş
leri, Adalet ve Bütçe komisyonlarına); 

14. — Niğde Milletvekili Halil Nuri Yurda
kul'un, Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanu
nunun 5611 sayılı Kanunla değiştirilen 10 ncu 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/291) (Millî Savunma ve Bütçe komisyonla
rına) ; 

15. _ Niğde Milletvekili Halil Nuri Yurda
kul'un, Subay ve Askerî Memurların Maaşları 
hakkındaki 5609 sayılı Kanunun 5838 sayılı Ka
nunla değiştirilen 2 nci maddesinlin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi (2/292) (Millî Savunma 
ve Bütçe komisyonlarına); 

Tezkereler 
16. — Balıkesir Milletvekili Vacid Asena'nm 

milletvekilliği dokunulm azlığının kaldırılması 
hakkında. Başbakanlık tezkeresi (3/219) (Ana
yasa ve Adalet komisyonların/dan kurulan Kaıma 
Komisyona); 

17. — Gümüşane Milletvekili Halit Zarbun'-
un milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/220"! 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan 
Karma, Komisyona) ; 

1.8. — Kars Milletvekili Abbas Çetin'in mil
letvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/221) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma 
Komisyona) ; 

19. — Kars Milletvekili Abbas Çetin'in mil
letvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/222) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma 
Komisyona) ; 

20. — Kırklareli Milletvekili Mahmut Erbil'-
in milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında, Başbakanlık tezkeresi (3/223) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyona) ; 

21. — Malatya Milletvekili Hikmet Fırat ' ın 
milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/224) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyona) ; 

22 — Malatya Milletvekili Mehmet Sadık 
Eti ve Mardin Milletvekili Aziz Uras'm Millet-
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vekilliği dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/225) (Anayasa 
ve. Adalet Komisyonlarından kurulan Karma 
Komisyona) ; 

23. — Millî Korunma 1947 ve 1948 yılları Bi
lançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tez
keresi (3/226) (Sayıştay Komisyonuna); 

24. — Mühendislik ve Mimarlık hakkındaki 
3458 sayılı Kanunun birinci maddesinin (a) fık
rasının yorumlanması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi 3/227) (Bayındırlık ve Adalet Komis
yonlarına) ; 

25 — Sayıştay Birinci Başkanlığı için seçim 

1951 O : 1 
yapılması hakkında Sayıştay Başkanlığı tezke
resi (3/228) (Bütçe, Maliye ve Sayıştay Komis
yonlarından kurulan Karma Komisyona) ; 

26. — Sayıştayda açık bulunan iki daire 
başkanlığı için seçim yapılması hakkında Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi (3/229) (Bütçe, Mali
ye ve Sayıştay komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyona) ; 

27. — Sayıştayda açık bulunan iki üyelik 
için seçim yapılması hakkında Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi (3/230) (Bütçe, Maliye ve Sayış
tay komisyonlarından kurulan Karma Komis
yona) ; 

»&<.( 

B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,12 

BAŞKAN — Başkanvekili Mustafa Zeren 

KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Füruzan Tekil (İstanbul) 

mm*~ 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Afyon Karahisar seçim çevresinden başla

narak yoklama yapıldı). 

3. — SÖYLEVLER 

1. — (htmhurbaskamnm sötdevi 

BAŞKAN — Sayın Cumhurbaşkanı senelik 
nutuklarını irat buyuracaklardır. 

(Cumhurbaşkanı Celâl Bayar alkışlar ara
sında kürsüye geldi). 

CUMHURBAŞKANI CELÂL BAYAR (İs
tanbul) — Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 
Dokuzuncu Döneminin ikinci toplantısını açı
yorum. 

Çok Saym Milletvekilleri arkadaşlarım, 
Arkada bıraktığımız bir senelik çalışma yı

lını, huzur ve emniyet içinde geçirdik. 
Memlekette, demokrasinin sağlam temellere 

dayandığının, milletimizin, millî hâkimiyeti bü
yük azimle tesahup ettiğinin bir kere daha şa
hidi oLdute 

Son 16 Eylül kısmi milletvekilleri seçimi 

milletimizin olgunluğunu gösteren bir vekar, ve 
normal şartlar içinde sona ermiştir. (Alkışlar) 
Memleketimizde, hasretini çektiğimiz seçim ada
letinin, âdet halinde yerleştiğini ispat etmiştir. 
Bu takdire değer neticeyi, seçimleri idare 
eden hâkimlerimize, alıştığımız tâbirle ifade 
edeyim: «Adlî teminata» borçluyoz. (BraTO 
sesleri) Yıllarca üzerinde durduğumuz ve ısrar
la teminine çalıştığımız bu prensibin muvaffa
kiyetini ve milletin mukaddes hakkı olan rey 
hürriyetinin emniyet altına alındığını görmek
ten duyduğumuz sürür büyüktür. (Alkışlar) 

Birkaç ay evveline taallûk eden bu mesut 
müşahedeyi, mukaddeme halinde böylece teba
rüz ettirdikten sonra, söze, adalet işlerimizden 
başlamak istiyorum. Fakat, istitrat olarak ar-
zetmeliyim ki, bana bu şerefli vazifeyi veren 
Anayasamız, «Hükümetin geçen yıldaki çalış
maları ve giren yıl içinde alınması uygun gö-

— & — 
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rülen tedbirleri» bahis konusu etmekliğimi 
âmirdir,* ft * 

iki yıla birden taallûku olan işleri ve ted
birleri kısa bir nutkun içine alıp ifade etmek, 
- ne kadar gayret sarfedilirse edilsin - müm
kün olamıyor. 

Onun için, huzurunuzda fazla kalacağım, 
vaktinizi fazla alacağım. 

Sayın arkadaşlarım, 
Geçen devrede, fert hürriyetini baltalayıcı 

mahiyet arzeden kanunlardan bâzıları tadil 
edilmiş, ayrıca, fikir hürriyetini kullanma şe
killerinin en geniş vç en tesirlisi olan Basm 
Kanunu, diğer adlî kanunlarla beraber çıkarıl
mıştı. Halen Meclisinizin Adalet Komisyonun
da altı kanun tasarısı vardır. Bunlardan, bil
hassa Ticaret Kanunu, inkişaf halinde bulu
nan iktisadi hayatımız üzerinde, mühim tesiri 
görülecek bir mahiyet arzetmektedir. 

«Antidemokratik» karakterdeki mevzuatı 
gözden geçirmek üzere, teşkil edilen bir (İlim 
Komisyonu) nun, geçen seneden beri faaliyette 
bulunduğunu bilirsiniz. 

«Antidemokratik» tâbiri, «Siyasi haklara, 
âmme haklarına, insan haklarına» göre, lüzum
suz yere tahditler koyan, veya bunları kaldıran, 
hükümler şeklinde mânalandırılmıs; ve bu hük
mün ışığı altında raporlar hazırlanmıştır. Bu 
yoldaki kanun tasarıları, devamlı surette Mecli
sinize arzolunacaktır. 

îlk mahkemelerle Yargıtay arasında ikinci 
bir kaza kademesinin kurulmasını, adalet için 
kıymetli bir teminat saymaktayız. 

Bu maksatla hazırlanan yeni (Mahkemeler 
Kuruluş Kanunu) ve bu kanuna muvazi olarak, 
(Ceza ve Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu) 
tasarıları da Meclisinize takdim olunacak ve bu
nu, Adalet Bakanlığı «Merkez Teşkilât» Kanunu 
ile günün ihtiyaçlarına göre hazırlanan, yeni 
«Adli Tıp» Kanunu tasarıları takip edecektir. 

Yargıçlarımızın, hukuk Devleti anlayışında, 
başlıca güvenilecek mânevi değerlerimiz olduğu
na şüphe yoktur. Bu itibarla, kendilerini yakın
dan ilgilendiren (Hâkimler Kanunu), demokrat 
milletlerin ileri hukuk kaidelerine göre, tetkik 
edilmektedir. Buna ait tasarı da Meclisinizin bu 
devresine yetiştirilecektir. 

Son günlerde, mahdut yerlerde, siyasi ve ir
ticai bâzı hareketlerin başgösterdiği; ve vakit j 
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geçirilmeden, mukabil tedbirlerin alındığı ma
lûmunuzdur. 

inkılâplarımızın, ve lâyik Cumhuriyet esası
na dayanan bugünkü rejimin, en kudretli ve ve
falı koruyucusu olan Meclisinizin bu bahiste 
gösterdiği yüksek hassasiyeti burada takdir ve 
şükranla anmak her halde, ifası lâzımgelen bir 

j vazifedir. (Alkışlar). 

! Arkadaşlar, 
İlk zamanlarda, inkılâplarımızın korunma

sı, siyasi mahkemelerin takdirine bırakılmıştı. 
Bir zaruretin neticesi şeklinde ifadesi mümkün 
olan bu fevkalâde tedbirlerin yerini, bugün ka
nuni müeyyidelerle, normal mahkemelerimiz 
almış bulunmaktadır. Eski, fevkalâde mahke
meler devrine dönmek istemiyeceğimize ve in
kılâplarımızı da, behemehal korumak azminde 
olduğumuza göre, Türk Adalet cihazının, mem
leketteki rejim ve medeni hayat istikrarının, 
tabiî adalet kaidelerine göre, her zaman için 
korunacağının mümkün olduğunu göstermesi 
dâvamızın zaferi olacaktır. (Alkışlar). 

Sayın Milletvekilleri, 
Sağlık ve Sosyal işlerimiz, büyük millî dâva

larımızın başında gelmektedir. 
Bu yıl zarfında hastanelerimize, umumi has

talıklar için (700) yatak ilâve olunmuştur. 
Avrupa iktisadi işbirliğinin (7) milyon 

(300) bin lirabk yarduniyle, Ankara'da Kızılay 
tarafından başlanılan (Hemşire Okulu ve Tat
bikat Hastanesi) nin geciken inşaatı tamamlana
caktır. 

Geçen seneki mâruzâtım arasında söylediğim 
gibi, verem, sosyal hastalıkların ba§uıda, millî 
bünyemizi kemiren müthiş bir derttir. Sağlık 
Bakanlığımız bununla mücadeleyi ön plâna al
mıştır. 

Bu sene, veremlilere mahsus yatakları ve ve
rem dispanserlerini artırmıştır. Bir sene zar
fında artan yatak miktarı, iki bindir. Bu sayı
nın, 1952 yılında çoğalmasına gayret edilecek; 
ayrıca verem mücadelesinde önemli mevki alma
ya başlıyan hususi teşebbüse, gerekli müzaha-
ret ve yardıma devam olunacaktır. 

Bu sene verem aşısı tatbikatı, altı ilden, yir
mi ile teşmil edilmiştir. Bu tatbikatın, bütün 
memlekete şâmil olmasını sağlıyabilmek için, 
Milletlerarası «Çocuklara Yardım Fonu» teşki-
lâtiyle bir anlaşmaya varılmıştır. Buna ait ka-
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nun tasarısı, bu devrede Meclisinize sunula
caktır. 

Bundan başka, geçen sene, Ankara'da topla
nan «Tıp Kongresi» kararlariyle, mütehassıs bir 
istişare heyetinin tavsiyeleri esas ittihaz edilerek, 
bir verem mücadele kanunu tasarısı hazırlan
mıştır. Bu tasarı da, bu devrede Meclisinize su
nulacaktır. 

Frengi ve trahom mücadelesi de genişletil
miştir. Bu mevzudaki mücadeleyi kuvvetlendir
mek için, Dünya Sağlık Teşkilâtiyle iş birliği 
ve malzeme yardımı sağlanmıştır. Buna ait ka
nun tasarısı da Muhterem Heyetinize, bu devre 
zarfında arzolunacaktır. 

Trahom, Güney ve Güney-Doğu illerimizde, 
geniş vatandaş kütleleri arasında, uzun seneler
den beri devam eden, müzminleşmiş bir hasta
lıktır. Daha çabuk, netice veren, bir tedavi usu
lü ve şekli üzerinde durulmak lâzımgelmektedir. 
Sağlık Bakanlığımız, bu meseleyi de lâyık ol
duğu ehemmiyetle ele almak kararındadır. 

Sıtma mücadele teşkilâtımız, daha verimli 
bir surette çalışmaya başlamıştır. 1951 yılı için
de, Avrupa İktisadi iş Birliğinden alman (851) 
bin dolarla ekiplerimiz, motorize bir hale geti
rilmek suretiyle kuvvetlendirilmiştir. Ayrıca, 
1952 yılı için, bir milyon (855) bin dolarlık bir 
yardım temin olunmuştur. 

1950 senesinde, Sıtma Mücadele Sahasına, 
yeniden (667) köy ilâve edilmiştir. Önümüzde
ki yıllarda, bu hızla ve bol malzeme ile çahşılda-. 
ğı takdirde, sıtmanın, bu korkunç sağlık düş
manının, kuvvetli ümit ile mağlûp edileceğini 
beklemek mümkün olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Millî Eğitim dâvamızın temelini teşkil eden 

ilköğretim mevzuunda, geçen bir yıl içinde ge
lişmeler kaydedilmiştir. 

1951 - 1952 ders yılı başında, (570) okul bi
nası yapılıp bitirilmiş veya bitirilmek üzere bu
lunmuştur. Bunlardan iki yüzü Doğu vilâyet-
lerimizdedir. 

iki bin yüz üç ilkokul öğretmeni de, yeni
den vazifeye alınmıştır. Köylerde, okulların 
artırılmasına çalışılırken, öğretmenlerin daha 
iyi vasıfta yetiştirilmelerine de dikkat edilmek
tedir. Amerika'da mütaaddit sınıflı ve tek öğ-
retmenli okulardaki öğretim usulünde mütehas-
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sis bir zat, memleketimize davet olunmuş; hâ
len tetkiklerine başlamıştır. 

Yine bu ders yılı başında, yeniden (36) 
ortaokul, (3) lise, (2) kız enstitüsü, (7) orta 
kız sanat okulu, ve (3) akşam kız sanat okulu 
açılmıştır. 

Bugüne kadar, köy enstitüleriyle öğretmen 
okullarında, ayrı programlarla tahsil gören 
ilkokul öğretmenleri, bundan böyle tek prog
rama göre yetiştirilecektir. Müesseselerin umu
mi adı «öğretmen Okulu» olacaktır. Bu ensti
tülerde tahsil süresi, öğretmen okulu olmak 
itibariyle (6) yıla çıkarılacak; kız öğretmen 
okullarının adedi artırılacaktır.. Bu hususta 
bir kanun tasarısı Meclise sunulmak üzeredir. 

i lk, orta ve lise öğretmenleriyle diğer bütün 
meslek öğretmenlerinin yetiştirilmelerinde, mil
lî karaktere ve pedagojik ehliyete ehemmiyet 
verilmektedir. Bu vasıfları haiz öğretmenlerin, 
Avrupa ve Amerika'ya gönderilerek bilgileri
nin artırılması temin olunmaktadır. 

Ayrıca öğretmenlerin terfi ve nakillerine ait 
bir kanun tasarısı da, yakında Meclise arze-
dilecektir. Bu tasariyle, mesleğin her kademe
sinde başarıyı değerlendirmek, öğretmenler, 
işlerinde kabiliyet gösterdikçe daha ileri tahsil 
ve daha salahiyetli vazifelere getirilmeleri im
kânları sağlanmak istenilmektedir. 

Kız enstitülerinden, liselerden, ilköğretmen 
okullarından mezun olup da çalışma zemini bu-
lamıyan kızlarımıza, bir kurs gördükten son
ra, müsait mahallerde ana okulları açmaları
na izin verilecektir. 

Millî Eğitim ve Tarım bakanlıkları arasın
da işbirliği yapılarak, erkek sanat okulların
da, ziraat alet ve makinalariyle traktör tamir
ciliği için hususi kurslar açılmıştır. 

Bundan başka bütün sanat enstitülerinde, 
tarım aletlerinin tamiri işleriyle meşgul olan 
ekipler teşkil olunmuştur. 

Yol dâvamızda kalifiye teknisiyen yetişti
rilmesi için gerekli tedbirler alınmıştır. Mo
torlu vasıtaları tamir edecek ve elektrik işlerini 
yapacak sanatkârların yetiştirilmesine, bilhas
sa büyük ehemmiyet atfedilmektedir. 

Köylerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üze
re, bizzat köy bünyelerinde teşkil olunan de
mircilik, marangozluk, dülgerlik ve duvarcılık 
kursları büyük rağbete mazhar olmaktadır. 
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Önümüzdeki yılda, daha (50) kursun açılması 
için hazırlık yapılmaktadır. 

Memleketin Doğu bölgesinde bir üniversite
nin kurulması fikri, geçen sene Büyük 'Millet 
Meclisince kabul olunmuş; tetkikler için büt
çeye bir miktar ödenek konmuştu. Üç Üniver
sitemizin profesörlerinden mürekkep bir ilim 
heyeti, bu hususta gerekli incelemeler yapmış
tır. Heyetin beklenen raporu alınıp tetkik olun
duktan sonra, lüzumlu kanun tasarıları Yük
sek Meclise sunulacaktır. 

Bu fikre muvazi olarak Doğu illerindeki ilk 
ve orta dereceli okulların artırılmasına büyük 
ehemmiyet verilmektedir. 

İstanbul'da kurulacak Gençlik Sitesine ait 
tesislerin yerleri tesbit edilmiş ve istimlâkine 
başlanmıştır. 

İstanbul'da Atatürk 'ün irşadiyle kurulmuş 
olan Resim Galerisi tekrar açılmıştır. Ankara 
ve İzmir'de iki galeri açılmasına teşebbüs olun
muştur. 

istanbul Güzel Sanatlar Akademisinin inşa
atı önümüzdeki yıl tamamlana-cak, burada Türk 
Güzel Sanatlar Enstitüsü açılacaktır. 

Güzel Sanatlar, milletlerin içtimai seviyele
rinin ve bediî kabiliyetlerinin miyarıdır. Mille
timizin ince zevkini temsil eden güzel sanatla
rın her şubesine birden verilen ehemmiyet, ta
mamen yerindedir. Millî Eğitim Bakanlığımız, 
bu yolda dikkatli mesai sarfetmektedir. 

Sayın arkadaşlar, 
Millî gelirlerimizin en büyük kaynağı olan zi

rai istihsal faaliyetimizi geliştirmek; köylüleri
mizi, daha geniş bir refaha kavuşturmak, zirai 
iktisadımızın başlıca hedef ve dâvasını teşkil et
mektedir. 

Bu maksat ve gayeye, çiftçilerimizi teknik va
sıta ve bilgilerle teçhiz etmek, gerekli kredi im
kânlarını sağlamak, köylülerimizi, kapalı bir aile 
iktisadı çerçevesinden çıkarıp, piyasa iktisadına 
bağlamak yoliyle varmak istiyoruz. 

Çiftçilerimizin, istihsal kudretlerini yükselt
mek için atılan değerli adımlar arasında, maki-
nalı bir ziraate geçiş safhasını, bilhassa belirtmek 
isterim. 

Bugün çiftçilerimizin elinde (15) bin traktör 
vardır. 1952 martına kadar ithal edileceklerle 
birlikte memleketimizdeki traktörlerin sayısı (22) 
bini bulacaktır. Çiftçilerimizin eline geçen zira-
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at âletlerinin uzun ömürlü olması, devamlı fay
dalar sağlaması için, teknik eleman yetiştirilme
sine ehemmiyet verilmesi lâzımgelmektedir. Bu 
husus için, kurslar açılmış; şimdiye kadar (3) 
bin 192 traktör makinisti yetiştirilmiştir. 

Köylümüzün, kullandıkları makinelerin yedek 
parçalarını kolaylıkla bulması ve gerekli tamir 
işlerinin sağlanması üzerinde, 'ısrarla durulmak
tadır. Ayrıca, küçük ziraat alet ve makinelerinin 
yurt içinde yayımına çalışılmaktadır. 

Toprak verimini artırmak maksadiyle, Devlet 
Üretme Çiftliklerince tohumluk istihsaline, bü
yük ehemmiyet verilmektedir. Çiftliklerin, bu yıl 
içinde köylüye dağıtmak üzere hazırladığı tohum 
miktarı, (54) bin tonu bulmuştur. 

önümüzdeki yıl, bu milyar (80) bin tona ve 
mütaakıp yıllarda (200) bin tona kadar ulaştı
rılmak suretiyle, Türkiye'nin hububat tohumluğu 
dâvası hal safhasına girmiş olacaktır. (Bravo ses
leri.) 

Amerika'dan verimi fazla, bir mısır nev'i ge
tirtilmiş, bilhassa Karadeniz bölgesinde verim 
tecrübeleri yapılmak üzere, meraklı çiftçilere da
ğıtılmıştır. 

Pamuk istihsalimiz, geçen seneden beri dikka
te değer bir artış yolundadır. 1951 yılında, pa
muk rekoltesi (170) bin tona varmış bulunmak
tadır. 1947 yılında bu miktar (51) bin (500) ton
dan ibaretti. 1950 senesinde istihsal seviyesi 
(123) bin ton, etrafında bulunuyordu. 1951 pa
muk rekoltesinin yurda temin ettiği kıymet yekû
nu, bugünkü vasati fiyatlara göre, (465) milyon 
lira raddesindedir. Pamuk istihsalimizde görülen 
artışın sebeplerini, çiftçilerimizin ekim sahaları
nı modern ziraat aletleriyle hazırlamalarında, 
çiftçilere zamanında iyi vasıflı tohumluk temi
ninde, pamuk zararlılariyle mücadelede çiftçinin 
tarım mücadele teşkilâtiyle iş birliği yapmasında 
ve pamuk ihracının serbest bırakılmasında ara
mak lâzımdır. 

Diğer zirai istihsal alanlarımızda da zararlı
lara karşı girişilen mücadele, yıldan yıla artırı
lacak ve köylülerimizin mahsullerini tamamen id
rak edebilmeleri, bu yönden de emniyet altına 
almaeaktır. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Çiftçimiz, gün geçtikçe tecrübeye dayanan 
bir kanaatle, suni gübrenin verimini takdir et
meye başlamıştır. Filhakika, 1948 yılında kim
yevi gübre sarfiyatı, (13) bin tondan ibaretken, 
1950 yılında bu mifktar (42) bin tona çıkmış ve 
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1951 sarfiyatının tahminî olarak (70) bin tonu 
bulacağı anlaşılmıştır. Suni gübrenin çoğu ha
riçten ithal edilmektedir. İhtiyaca cevap vere
cek derecede sanayii, memleketimizde kurulmak 
istenildiği takdirde, bu teşebbüsün, tam mâna-
-siyle himaye göreceğine şüphe yoktur. 

Hayvancılığın zirai istihsalde^ millî ekono
mide ve millî savunmadaki Önemli mevkiini te
barüz ettirmeye çalışmak, beyhude bir külfet 
olur. 

Hayvancılığımızın ıslahı yolunda çok emek, 
çok para harcandığı ve idare de, sanatını bi
len değerli elemanların elinde bulunduğu halde, 
bu çalışmaların faydası halka ve orduya bekle
nildiği şekilde henüz aksettirilememiştir. Me
sainin, bu yöne fazla randıman almak keyfiye
tine tevcihi mukarrerdir. 

Zirai kredinin, zirai istihsalimizin ana mes
netlerinden biri olduğunu söylemiştim. Ziraat 
Bankasının, yeni bir zihniyetle çalışması son 
iki senelik zirai kalkınmamızın âmilleri arasın
da yer almıştır. Bankanın 14 Mayıs 1950 tari
hine kadar, yurt çiftçisine yapmış olduğu yar
dım tutarı (319) milyon lira olduğu halde, bu 
yardım bu yıl (207) milyon lira fazlasiyle (526) 
milyon lirayı bulmuştur. (Alkışlar). 

Banka, başta gıda maddeleri olmak üzere, 
Millî sanayiimizin hammaddelerini teşkil eden 
mahsullere de (80) milyon lira fazlasiyle (200) 
milyon liralık, sürüm ve satış kredisi açmak su
retiyle çiftçi malının piyasada korunmasına hiz
met etmiştir. (Alkışlar). 

Bu kredi işlerinin yanında, zirai sigortaya da 
ehemmiyet verilmektedir. Memleketimizde zi
rai hasarlara karşı sigorta yapılmasını sağlıya -
cak bir kanun tasarısı Büyük Meclisin tetkikma 
arzolunacaktır. (Bravo sesleri). Sigorta yoliy-
le, çiftçi geliri - kısmen olsun - ilerde teminat 
altına alınmış olacaktır. 

Hazırlanan yeni Orman Kanunu tasarısı, 
Yüksek Meclise sunulmuş bulunmaktadır. Ha
len Büyük Meclisin karma komisyonunda mü
zakere edilmekte olan bu tasarının, süratle ve 
memleket yararına en uygun şekilde çıkması 
beklenmektedir. 

Yurdun imarı için, bol Âe ucuz kereste temi
nine, şiddetle muhtacız: İlmî hesaplara göre, 
normal olarak, nüfus başına sarfı lâzımgelen, 
ortalama kereste nispetiyle, memleketimizde 
sarfolunan miktar, mukayese edildiği zaman, 
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aleyhimizde çok büyük fark olduğu görülür. 
Muhtaç olduğumuz keresteyi, tamamen orman
larımızdan tedarik etmek istediğimiz takdirde, 
zaten tahrip edilmiş olan bu millî servetin büs
bütün mahvolacağından korkulur. 

Diğer taraftan, memleketi imara muhtacız. 
Şu halde, vatandaşlara ihtiyaçları nispetinde 
kereste tedarikine imkân vermek için, ithale 
ait bütün resim ve vergileri kaldırmak suretiy
le, dışardan getirilecek keresteye, gümrük kapı
larımızı açmak, faydalı bir teşebbüs olacaktır. 
(Bravo sesleri, alkışlar). Bu meseleye ait tetki-
katın. neticesi, Meclisimizin yüksek takdir ve 
karaıına arzedilecekjtir. 

Aziz Milletvekilleri, 
Şimdi de, iskân ve tapulama işlerimize te

mas etmek istiyorum. İskân ve toprak dağıtı
mı dâvamızın, ekonomik ve soısyal ehemmiyeti, 
hiçbir zaman dikkatimizden uzak kalmamıştır. 
1950 yılında alman yeni tedbirlerle (18) bin 
(589) çiftçi ailesi topraklandırılmıştır. işe baş
lanıldığı tarihten, 1950 yılma kadar topraklan-
dırılabilmiş bulunan (14) bin (99) aile ile, şim
di söylediğim miktarın kıyaslanması, bu dâ
vaya verilen önemin açık bir ifadesidir. (Al
kışlar). 

1951 yılında ise, Ekim ayı başına kadar 
(10) bin (700) çiftçi ailesi topraklandırılmış 
bulunmaktadır. 

Toprak dağıtımına mütenazır olarak, ta im
lama işlerine verilen hız ile (501) köyde (8) mil
yon dekarlık, (400) bin gayrimenkulun tajmlan-
ması ikmal edilmiştir. 

Memlekette tapulama işlerinin bitirilmesi 
için hesaplanan müddeti, yarı yarıya indirmek 
maksadiyle hazırlanan kanun tasarısı Meclisi
nize sunulmak üzeredir. 

Geçen sene, Bulgarların tazyiki ile, asırlık 
yurtlarını bırakıp ımemleketimize sığman ırk
taşlarımızın adedi (151) bin (169) a varmıştır. 

Bu tehcire sebep olan bedbahtların bekle
dikleri gibi; gelenler, memleket bünyesinde hu
zursuzluk yaratmamışlar; bilâkis, büyük mille
timizin, âlicenap yardımları ve Hükümetimizin 
şefkatli tedbirleri sayesinde iktisadi ve millî, 
bir kuvvet unsuru olduklarını ispat etmişlerdir. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

Göçmenlerin, hazırlanan esaslı bir plâna 
göre, sanat, toprak ve mesken sahibi olarak 
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yerleşmeleri için mümkün olan gayretle çalışıl
maktadır. 

Bu maksat için, Devlet bütçesine konulan-ir 
ödenekten başka, Marsihall Kredisinden (30) 
milyon lira temin edilmiştir. 

Diğer taraftan, ırktaşlarımıza yardım gaye
siyle kurulan «Türkiye Göçmen ve Mültecilere 
Yardım Birliği» yurt içinde (8) milyon (327) 
bin (560), yurt dışından (299) bin (650) lira 
olmak üzere (8) milyon (627) bin (210) lira nak
dî teberru toplamış; ve bu paraları, göçmen 
evleri inşası için Hükümete vermiştir. (Alkış
lar) . 

Para bağışlarından başka, yurt içinden de 
göıçmenler için (11.1) bin (560) parça giyim 
eşyası, (9) bin (639) ton yiyecek, (100) ton 
yakacak, (211) canlı hayvan ve (53) bin (388) 
parça da çeşitli eşya toplanmıştır. 

Ayrıca Kızılay da (644) bin lira değerinde 
muhtelif eşya yardımında bulunmuştur. Yurt 
dışından da başta (230) ton süt tozu olmak üze
re, kıymeti bir milyon lirayı geçen çeşitli yiye
cek ve eşya teberru edilmiştir. 

Birliğe teberruda bulunan aziz vatandaşla
rıma, yabancı memleketlerden bize yardımları
nı esirgemiyen dostlarımıza ve Yardım Birli
ğinde çalışan kadın, erkek sayın arkadaşlarımı
za, yüksek huzurunuzda teşekkür ederim. (Al
kışlar) . 

Bu paralarla müstakil göçmen köyleri ku
rulmaya başlanmış; gökmenlere yurdun her ye
rinde ev yeri gösterilmiş, mühim bir kısmının 
tapuları da şimdiden kendilerine teslim edilmiş
tir. 

Bu arzeylediğim toprak dağıtımı, tapulama 
ve umumi iskân işlerinin bir elden idaresi için 
hazırlanan kanun tasarısı yakında Yüksek Mec
lisinize sevkolunacaktır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Şimdi de, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı ile 

İşletmeler Bakanlığının çalışmalarına geçiyorum. 
Geçen yıl, alınan kararlarla, piyasada, bugün 

için mümkün olan istikrar sağlanmış; kurulan 
serbest rejim birçok sahalarda, sarih surette ve
rimli olmuştur. Piyasalarımız, dünya fiyatla
rına muvazi, tabiî diyebileceğimiz bir seyir taki-
betmeye başlamıştır. 

Şimdi arzedeceğim rakamlar da, ferahlığa 
doğru yol aldığımızı gösterecektir. 
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İhracatımız, Ocak 1950 den, Ağustos 1951 so

nuna kadar, geçen yılnr aynı devresine nazaran 
(155) milyonluk bir fazlalıkla (522) milyon li
raya yükselmiştir. (Alkışlar). 

İthalâtımız ise, (174) milyon fazlasiyle (683) 
milyon lirayı bulmuştur. Fazlalığı vücude geti
ren başlıca ithalât malları, yurdun kalkınmasın
da âmil olan demir, çelik, makîna ve kara nakli
yatı vasıtalarıdır. 

Tütün müstahsılmdan toplanan 45 milyon 
liranın, sermaye olarak müsmir bir şekilde kul
lanılması maksadiyle hazırlanan «Tütün ekici
leri ortaklıkları ve bölge birlikleri» kanunu ta
sarısı Yüksek Meclisin tetkikma arzolunmuştu. 

Tülün istihsalinin istinat edeceği temellerden 
biri olmasını dilediğimiz bu malî müessesenin bir 
an evvel tesisi için alâkalılar, lâyihanın kanun ha
line gelmesini beklemektedirler. 

Memleket sularındaki, büyük servetlerden 
m ili et m tamamiyle faydalanması için ciddî ted
bir almak, dinamik hareket etmek zamanının gel
diğine şüphe yoktur. Büyük kazanç membaı olan 
su ürünleri işlerinin uzun zamandan beri faaliyet 
sahası, kongreler kararları, mütehassıslar mü
talâaları halinde, daha ziyade «nazariyat» ile 
uğraşmak olmuştur. Ticaret Bakanlığı, su ürün
leri kanunu tasarısını bitirmek üzeredir. 

Diğer taraftan, balıkçılığın inkişafına hizmet 
edecek olan soğuk hava depoları inşası işi de ele 
alınmış; Trabzon, Samsun, Sinob, Marmara,. Ça
nakkale ve Çeşme'de, ihaleleri yapılmıştır. 

İstanbul ve İskenderun'da kurulacak soğuk 
hava depolarının da önümüzdeki yıl içinde inşaa
tının bitirilmesi mukarrerdir. 

Dünyanın siyasi durumu, maden istihsali üze
rinde müessir olmaktadır. Toprakaltı servetle
rimizin büyük ölçüde ve süratle işletilmesi, mem
lekette iş hacminin artmasını intaç edecektir. 

Geçen devrede, Meclisinize takdim olunan 
yeni maden kanunu tasarısının, ilk müzakere olu
nacak mevat arasında ele alınmasını dilemekte
yiz. 

Maden ve kömür işlerimiz deyince, evvelâ 
Zonguldak Havzası hatıra gelir : 

Bu işletmenin, uzun yıllardan beri zararla 
çalıştığı malûmunuzdur. Son üç senenin bilan
çolarını, (39) milyon (919) bin lira zararla ka
patmıştı. 

Bugün, Havzanın zararla çalışması önlenmiş, 
istihsal miktarı, harice de kömür satacak kadar 

— 8 — 
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yükselmiştir. (Bravo sesleri, alkışlar), 

Bundan başka umumi olarak maden istihsa
limizin arttığını istatistiklerimiz göstermektedir. 

Sanayi bahsine gelince: 
Karabük'te inşasına başlanmış olan (18) 

bin ton kapasitesindeki su borusu fabrikası, 
1953 yılında işletmeye açılacaktır. 

Şeker sanayiini teşvik ve bu alanda hususi 
sermayeden icabettiği şekilde faydalanmak im
kân ve zeminini sağlamak maksadiyle bir de, 
Şeker fabrikaları kanunu tasarısı hazırlan
mıştır. Adapazarı'nda anonim şirket halinde, 
yeni bir şeker fabrikası kurulması hususundaki 
çalışmalar bitirilmiştir. Yakın bir gelecekte bu 
fabrikanın temeli atılmış bulunacaktır. 

Petrol mevzuu lâyık olduğu önemle ele alın
mış ve Batman'da bir rafineri tesisi maksadiyle 
başlıyan çalışmalar sonunda bir şartname ha
zırlanarak, firmalardan teklif istenilmiştir. 

Sayın Milletvekilleri, 
Bugün, işletmeler Bakanlığının mesuliyeti 

altında top1 anan çok kıymetli ve hepsi ayrı 
ayrı milyonlar ifade eden sanayi müesseseleri
nin gruplar halinde organizasyonu, rantabl ol-
mıyanlarm ıslahı ve hepsinin tam kapasite ile 
çalıştırılma1 arı gibi muazzam bir dâva ile kar
şı karşıyayız, 

Sanayi müesseselerimizin büyük ekseriyeti, 
kuruluşları itibariyle diğer memleketlerdeki 
emsali müesseselerin teknik kapasitelerine mâ
liktirler. Hal böyle iken, bizimkiler aleyhine, 
arada, nispetsiz bir maliyet farkı vardır. Bu
nun başlıca sebebi, işletme tekniğinin müesse- j 
seleninizin, bünyesine tam ve kâmil olarak yer
leştirilmemiş olmasıdır. Bu halin de sebepleri 
arasında, çok lâzım olan murakabenin müda
hale sanılmasının ve siyasilerle bürokratların, 
«Amirlik» zevkiyle, teferruat sayılacak işlere 
kadar, karışmak istemelerinin, mahzurlarını 
görmek mümkündür. (Bravo sesleri, şiddetli 
alkışlar) 

işletme işleri yeni bir tetkika tâbi tutul
muştur. Neticesi, tabiatiyle Meclisinize arzolu-
nacaktıi'. 

işletmelerle, Ticaret ve Ekonomi Bakanlık
larına ait sözlerime son verirken, bâzı Bakan
lık'arın işlerini anlattığım sırada temas etti
ğim Marshall Plânı yardımlarının burada bir ic
malini yapmayı faydalı bulmaktayım. | 
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I Marshall Plânından bugüne kadar aldığımız 

hisse (252) milyon 200 bin dolara baliğ olmuş
tur. Bu sene yapılan yardımın yekûnu (70) 
milyon dolar olup bunun (45) milyonu hibe 
mahiyetini haizdir. 

Dolar yardımlarından hâsıl olan karşılık 
paralardan, şimdiye kadar (290) milyon Türk 

| lirası çeşitli kalkınma projelerinin tahakkuku
na sarfolunmak üzere serbest bırakılmıştır. 

Bu sene serbest bırakılan miktar (164) 
milyon Türk lirasıdır. 

Marshall yardımından aldığımız yukarda 
işaret ettiğim (252) milyon (200) bin dolar 
umumi yardım yekûnunun (% 1, 1) i kadar 
tutmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Bayındırlık sahasındaki faaliyetlerimiz, mil

lî ekonominin icaplarına göre tertiplenmiştir. 
Devlet yolları şebekesinin yurt ihtiyacını karşı
layabilecek bir duruma getirilebilmesi için gere
ken bütün tedbirler alınmıştır. Yol dâvamıza 
verdiğimiz ehemmiyeti belirtmek bakımından 
1951 yılında Hükümetin bütçeden ayırdığı öde
neğin (94) milyon lira olduğunu ve bu mikta
rın 1952 Bütçesine (175) milyon liralık bir tah
siste bulunulmak suretiyle artırılmasının derpiş 
edildiğini ifade etmek isterim. (Bravo sesleri, al
kışlar). Bu maksat için 1949 Bütçesindeki pa
ra miktarı, (43) milyon, 1950 yılında ise, (59) 
milyondan ibaretti. 

i l ve köy yollarına sarfedilmek için, bu yıl, 
Devlet bütçesinden (13) milyon liralık bir yar
dım yapılmıştır. 

Ulaştırma ekonomimiz, bütün yol şebekesinin 
bir kül olarak ele alınmasını zaruri kılmaktadır. 
i l ve köy yollarının Devlet yollarındaki çalışma
lara muvazi olarak esaslı bir şekilde programa 
bağlanması için tanzim edilen kanun tasardı, 
Yüksek Meclise sunulmak üzeredir. 

Nakil vasıtalarının çoğalması dolayısiyle ar
tan yol kazalarını önlemek maksadiyle bir trafik 
kanunu tasarısı hazırlanmış ve Büyük Meclise 
sunulmuştur. 

Büyük su işlerimizin dağınık çalışmalar ha
lindeki durumunu düzeltmek ve halen tamam
lanmamış işleri süratle verimli bir hale getirmek 
maksadiyle üç yıllık bir programın tatbikatına 
geçilmiştir. 1937 - 1950 yılları esnasında su iş
lerine (140) milyon lira yatırılmış, fakat dağı-

_ 9~ 
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nık ve,tam olarak bitirilmemiş tesislerden ancak 
% 15 nispetinde bir randıman alınabilmiştir. 

1951 yılında, büyük su işleri için (25) mil
yon (267) bin lira tahsis olunmuştur. Devam 
etmekte olan işlerle, eski ve yarı kalmış işlerin 
ikmaline matuf olarak tesbit edilen program, (54) 
milyon lira tutarında 47 ihale mevzuunu ihtiva 
etmektedir. 

önümüzdeki senelerde bütçeye konulacak öde
neklerle, 1953 yılı sonuna kadar tamamlanacak 
olan bu program neticesinde, (1) milyon (940) 
bin dekar arazi sulanacak; (1) milyon (54) bin 
dekar bataklık kurutulacak, ve (2) milyon (116) 
bin dekar arazi taşkından korunacaktır. (Bravo 
sesleri, alkışlar). 

Yeraltı su hazineleri, rasyonel şekilde iş
letilerek, halkın hizmetine arzedilmesi hususun
da teşebbüslere geçilmiş bulunulmaktadır. Bu 
sahada memleketin muhtelif köşelerinde yetmi
şe yakın mevzu üzerinde çalışılmakta ve bu 
maksat için Devlet bütçesinden (10) milyon 
lira ayrılmış bulunmaktadır, önümüzdeki büt
çe yılında (100) den fazla yeni su mevzuu ele 
alınacaktır. 

Köylerimizin içme suyu dâvası da, ehemmi
yetle ele alınmıştır. Bu yıl, bin yüz köy, yeni
den içme suyuna kavuşmuş veya kavuşmak 
üzere bulunmuştur. (Bravo sesleri). 

Memlekette istihsal olunan elektriğin üçte 
ikisini kullanan (Kuzey - Batı) Anadolu bölge
sine, enerji verecek olan Sarıyar baraj ve hid-
ro - elektrik tesislerinin inşasına başlanmış bu
lunulmaktadır. Çatalağzı elektrik santralinin 
tam kapasite ile çalışması ve istanbul'a enerji 
verilebilmesi için Çatalağzı - istanbul arasın
daki havai hat inşası, 1952 yılında bitmiş ola
caktır. 

Konya ve civarına Göksu nehrinden, Erzu
rum'a Tortum şelâlelerinden, İsparta ve civa
rına Eğridir göl ayağından, Elâzığ ve civarına 
Hazer Gölünden bol ve ucuz enerji temin ede
cek olan hidro - elektrik tesisatı inşaat proje
lerinin ihaleleri pek yakında yapılacaktır. 

Ulaştırma sistemimizin tamamlayıcı unsur
larından olan liman ve iskele inşaatı da, üze
rinde ehemmiyetle durduğumuz konulardandır. 
Ereğli limanı dalgakıranı tamamlanmıştır. 
Trabzon ve inebolu limanlarının inşaatı hızla 
devam etmektedir. 
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l istanbul'da Salıpazan ve Haydarpaşa liman

larının genişletilmesi, izmir'de Alşancak Lima-
niyle, iskenderun Limanının ıslah edilmesi, ve 
Samsun Limanının inşası mevzuları bu yıl için
de taahhüde bağlanmış olacaktır. (Alkışlar). 

Mersin Limanı da, ana liman programına 
dâhildi]*. 

Aziz ATATÜRK'Ü bir an evvel ebedî istira-
hatgâh-na tevdi etmek maksadiyle Anıt - Kabir 
inşaatı, yeni bir tetkika tâbi tutulmuştur. Eserin, 
mimari kıymet ve azametine halel gelmemek kay-
diyle, inşaat müddetinden, iki yıl indirilmiş ve sar-
folunacak paradan (6) milyon lira gibi hiç de kü-
ÇÜmsenemiyecek bir tasarruf sağlanmıştır. (Al
kışlar). 

Anıt - Kabrin, ATATÜRK'ün 14 ncü ölüm 
yılma rastlıyan 1952 senesi sonlarında, tamam
lanması için gerekli bütün tertipler alınmıştır. 
(Alkışlar). 

Saj^n arkadaşlar, 
Şimdi «Tekel» den bahsetmek istiyorum. 
Bir Devlet monopolü idaresi olan bu Bakan

lığın, içinde bulunduğumuz iktisadi sisteme göre 
bugünkü vazifesi; Gümrük idaresini bünyesinr 
den ayırmak, Hazineye mühim varidat sağlıyan 
tütün monopolüne verilecek hüviyeti esaslı su
rette tetkik etmek, diğer işlerini de muntazam 
bir tasfiye ameliyesine tâbi tutmaktan ibarettir. 
Bu yolda çalışmalara başlanmıştır. (Bravo ses
leri). 

Sayın Milletvekilleri arkadaşlarım, 
Geçen devrede kabul buyurduğunuz «Denizci

lik Bankası» Kanunu, henüz tatbik safhasında
dır. Bu en büyük denizcilik müessesemizin yeni 
kanun hükümlerine göre, iç bünyesinin ve teşki
lâtının tanzimi ile uğraşılmaktadır. Bununla be-

I raber, daha şimdiden idarede, yeni ve ticari bir 
zihniyetin hâkim olduğu görülmeye başlanmıştır. 

' Denizcilik Bankası 1951 yılının ilk altı aym-
| da geçen, 1950 senesinin, aynı devresi hasılatına 
' nazaran, (7) milyon (378) bin liralık bir gelir 
j fazlası kaydetmiştir. 

i Türk armatörlerine ait (200) bin tonluk (40) 
gemi, dış sularda serbest nakliyat yaparak, yurda 
döviz ve sahiplerine kâr temin etmektedirler. 

i Kabul buyurduğunuz Denizcilik Bankası Ka-
• nun.u ile, kabotaj hakkı bütün Türklerin istifa-
I desine tahsis ve teşmil edilmiştir. Bu suretle su-
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larımızda yük ve yolcu nakliyatı monopolü orta
dan kalkmıştır. 

Fâaliyetlerini memnunlukla kaydettiğim Türk 
armatörlerinin ve hususi teşebbüs erbabının, bu 
yeni durumdan faydalanmak istiyeceklerini 
ümit ederim. 

Demiryollanmızm çalışmaları, normal reka
bet unsurları içinde, karayolları nakliyat şart-
lariyle ayarlanmak prensibine dayanmaktadır. 
Bu idarenin durumunda da, malî salâh müşahe
de edilmeye başlamıştır. Bu yılın ilk altı aylık 
varidatı, geçen yıla nispetle (6) milyon (844) 
bin liralık bir artış göstermiştir. 

Bir yandan varidat artışları, diğer taraftan 
yapılan tasarruflarla, idarenin, (67) milyon 
(737) bin liraya baliğ olan işletme zararı, 1952 
yılında (10) milyon liraya düşmüş olacaktır. 
(Alkışlar). 

Yeni vücuda getirilen tamir atelyeleriyle be
raber, mevcutlarının teknik kabiliyetlerinin ar
tırılması yüzünden memlekette yolcu ve yük va
gonları inşasına ve tekmil nakil vasıtalarının, 
daha fazla adedde tamirlerine imkân hâsıl ol
muştur. 

Ayrıca personel ve işçiler için sıhhat mües
seseleri ve mesken inşası gibi sosyal yardımlar
da artırılmıştır. 

Posta, Telgraf ve Telefon İdaresi de zarar
dan kurtulma yolunu tutmuştur. Bu müessese, 
1951 yılı, ilk altı ayında, (3) milyon (779) bin 
liralık bir fazla varidat elde etmiştir. İhtiyaç
ları karşılamak bakımından, 1951 yılı ilk altı 
ayında yeniden vücuda getirilen telefon hatla
rında, 1950 yılının aynı müddetine nispetle % 3f: 
nispetinde bir artış vardır. 

Devlet Havayolları İdaresi de aynı şe'kilde, 
geçen senenin altı ayma nispetle, bu* senenin 
altı ayında (1) milyon (60) bin liralık fazla bii' 
gelir elde etmiştir. 

Geçen sene, Ulaştırma Bakanlığına ait ma
ruzatım arasında bu müesseselerin hepsinin 
zararla işlediklerini söylemiştim. Bugün, bun
ların umumi olarak, faaliyetlerinde, masrafların 
indirilmesi ve varidatın artırılması gibi tabiî 
bir hal göze çarpmaktadır. Hakikat şudur ki : . 
Bir âmme hizmeti görmekle beraber, ulaştırma 
işlerimizin karakteri iktisadidir. Bunların Hazi
neye yük olmamaları lâzımdır. (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar; 
Memleketimizin istikrarlı, bir malî politika-
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I ya ihtiyacı vardır. Bu politikanın esaslar? üze

rinde durulmaya başlanmıştır. 
Bildiğiniz gibi, Devlet bütçesine konulan tah

sisatla takip olunan büyük hedeflerden biri de, 
Millî istihsalin gelişmesine yardım etmektir. 

Devlet bütçesi hazırlanırken dikkat edilme
si lâzımgelen esaslardan biri de, bütçe imkânla-
riyle, âmme ihtiyaçlarının karşılanması mevzu
unda, memleketin ödeme takatinin aşılmamalı
dır. 

Bu esaslar göz önünde tutulmak suretiyle, 
hazırlanacak olan 1952 yılı bütçeleri, aynı za
manda malî politikamızın, denk bütçe esasına 
doğru istikamet almış olduğunu da ortaya koya
caktır. 

Millî gelir kaynaklarımızın her nev'i üzeri
ne konulan vergilerin umumiyet ve itidal kaide
lerine uygun olması mühim bir keyfiyettir. 

Eskiden kalma bâzı vergi kanunlarının gay-
rimeşru rekabetlere meydan verecek hükümleri 
ihtiva etmesi yüzünden bir kısmı mükelleflerin 
vergiye karşı mukavemet ettikleri görülmekte-

I dir. 
Yine bu sebepledir ki, Devletten vergi ka

çırmayı bir nevi « meşru müdafaa » telâkki eden 
I bâzı mükelleflere bile rastlanmaktadır. Bu hali 

bertaraf etmek için yapılan çalışmaların Büyük 
Meclisin tam müzaheretine mazhar olacağı şüp-

I hesizdir. 
I Vergi kanunlarında umumiyet ve adalet ka-

ideleriyle açık kapıları kapama esası, müeyyi
delerden daha az mühim değildir. Gelir Vergi-

I si rejimini bu bakımlardan tekemmül ettirmek 
maksadiyle, hazırlanmakta olan kanun tasarıla
rı Meclisinize sunulacaktır. 

Hayvanlar Vergisinin, kısım kısım kaldırıl
masına karar verilmiş ve tatbikatına da başlan
mıştır. 

Gelir Vergisinin tatbiki dolayısiyle emekli, 
dul ve yetimlerin maaşlarında görülen azalma, 
Büyük Meclisinizce kabul buyurulan bir kanunla 
telâfi olunmuştur. 

Bundan başka, şimdi arzedeceğim tasarılar 
da, Yüksek Meclisinizin takdir ve tasvibine su
nulacaktır : 

1. — Bugünkü Muamele Vergisi rejiminin ıs
lâhı maksadiyle hazırlanan muamele vergisi ta
sarısı, 

2. — Çeşitli harçların tevhidine ait tasarı, 
I 3. — Orta çağ usulünidie bir «baş» vergisi ola» 
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ve hususiyle fakir vatandaşlara çok ağır bir yük 
teşkil eden «Yol» Vergisinin kaldırılması hak
kında tasarı, (Şiddetli alkışlar), 

4. — 1325 tarihli Tahsili Emval Kanununun 
değiştirilmesinin ifadesi olan «Kamu alacakları 
kanunu» tasarısı. (Bravo sesleri). 

Bu son tasarıyı kabul buyurduğunuz takdir
de, «Vatandaşın» vergi borçlarından dolayı hapsi 
usulü kalkacak, Demokrat iktidarın fert haysiye
tine verdiği kıymet, bununla da teyidedilmiş ola
caktır. (Bravo sesleri, sürekli alkışlar). 
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daha şiddetlendirilmiş bulunması derhal önlen
mesi icabeden bir keyfiyet olur. 

Geçen yıl Merkez Bankası reeskont haddini, 
% 4 ten % 3 e indirmiştir. Faiz hâdlıerine ait 
bir kanun da, geçen devrede Muhterem Heye
tiniz tarafından kabul olunmuştu. 

Bu vesile île kredi ve mevduat durumuna 
işaret etmek isterim. Elde mevcut rakamlara 
göre, mevduat hacmi, 1950 Haziranı sonunda (1) 
milyar (82) milyon liradan, 1951 Haziran ayı so- ' 
nunda, (1) milyar (322) milyon liraya baliğ ol
muştur. 

Kredi hacmi ele, 1950 Haziranı sonunda (1) 
milyar (5,63) milyon liradan, 1951 Haziranı so
nunda (1) milyar (898) milyon liraya yükselmiş 
bulunmaktadır. Bu rakamlar kredi hacminin ve 
buna muvazi olarak mevduatın devamlı surette 
artış kaydettiklerini göstermektedir. 

1950 yılında kurulan «Türkiye Sınai Kalkın
ma» Bankasına, bir müddet evvel, «Milletler
arası îmar ve Kalkınma» Bankasından (9) mil
yon dolarlık bir kredi temin olunmuştu. Bu 
defa da MarsHıall Plânı karşılık paralarından 
hususi teşebbüs için ayrılan yardım paralariyle 
'kaynakları bir kat daha takviye edilmiş bulu
nan, bankadan, daha süratli bir faaliyet bekle
mekteyiz. 

Memlekette birçok vatandaşların, ucuz re 
sıhhi me'sikene ihtiyaçları vardır. Mesken dâva
sının halli yolunda ehemmiyetli. adımlar atıl
mıştır. Sermayesine Emekli Sandığının (20) 
milyon lira ile iştiraki sağlanan Türkiye Em
lâk Kredi Bankası, 1951 yılında yeni mesken 
inşaatına (52) milyon liralık ikrazatta bulun
muştur. 

Diğer taraftan, bankanın tatbikma başladı
ğı «Yapı tasarrufları» sistemi ile, birkaç ay 
zarfında (9) milyon liralık yapı tasarrufu mu
kaveleleri akdetmek imkânı hâsıl olmuştur. Bu 
sistemin bütün memleket mikyasında ve süratle 
genişletilmesi temenniye şayandır. 

Bu vesile ile mesken mefhumunun yalnız 
münferit evlere inhisar ettirilmiyerek, vatan
daşların ihtiyaçları kadar şehirlerimizin istik
bali bakımından da büyük ehemmiyet arzeden 
kat mülkiyeti mevzuunun dikkatle ele alınması 
lâzım geldiğine işaret etmek isterim. 

Maliye, teşkilât ve muamelâtının, günün ih
tiyaçlarına uygun olarak tanzimi için çalışma
lara başlanılmıştır. Memleketimizde tetkikler-

Sayın Milletvekilleri, 
1951 malî yılının 8 aylık devresinde, Devlet 

gelirlerinin manzarası ümit vericidir. İçinde bu
lunduğumuz yıl gelirlerinde, yapılan tahsilatın, 
tahakkukata nispeti, Eylül sonu itibariyle % 94 
<tür. Cletir Vergisinden sağlanacağı tahmin olu
nan varidatın, ilk tatbik yılı olması itibariyle, 
tamamen tahakkuk edememiş bulunmasına muka
bil, diğer gelirlerde Eylül sonu itibariyle, (33) 
milyon liralık bir tahsilat fazlası elde edilmiştir. 
(Bravo sesleri). 

Paramızın kıymeti, hangi istikametten gelirse 
gelsin, her türlü enflâsyonist politikanın tesirle
rine karşı korunacaktır. Geçen, seneki nutkumda 
arzettiğim para politikasına ait esaslar üzerinde 
ciddiyetle durulmaktadır. 

Son, günlerde emisyon hacmmdaki artış, mün
hasıran ticari ve zirai reeskontlar ile hububat 
mubayaası için açılan muvakkat kredilerden ileri 
gelmektedir. 

Paramızın iç değeri kadar dış değeri de tam 
bir titizlikle korunmaktadır. Dış malî ve ticari 
münasebetlerimizi daha iyi bir şekilde tanzim et
mek üzere «Türk Parasının Kıymetini Koruma» 
Kanununu yeni baştan bir tadile tâbi tutan ta
sarı bu devre içinde Yüksek Meclisinize sunula
caktır. 

Memleketin iktisadi kalkınmasının icaplarına 
uygun bir para ve kredi politikası takip edilmesi 
başlıca hedeflerden biridir. Bankalar Kanunu, 
Merkez Bankası Kanunu, Menkul Kıymetler ve 
Kambiyo Borsaları Kanunu ve bunlarla ilgili 
mevzuat yeniden gözden geçirilmek suretiyle, mak
sada elverişli bir bankacılık sisteminin geliştiril
mesinden büyük faydalar beklenmektedir. 

iktisadi kalkınma ve gelişme devresinde bulu
nan bir memlekette, umumi olarak kredi darlığı 
ve bu darlığın yüksek faîz hadleriyle bir kat 
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'de bulunan Barker Heyeti ile Amerikalı müte
hassıs profesörün raporlarından istifade edile
cektir. 

Aziz arkadaşlar, 
(Bu yıl içinde işçilere hafta tatili ve' umumi 

tatil günlerinde yarım ücret verilmesi esası ka
nuni aştırılmış ti r. 

Basın mensuplarının çalışma ve sosyal si
gortalardan faydalanma şekillerini tanzim eden 
kanun tasarısı, Büyük Meclisin tetkikma su
nulmuş bulunmaktadır. Bu tasarının kanunlaş-
masiyle, fikir işlilerinin de durumları âdil bir 
nizama bağlanmış olacaktır. 

îş Kanununun tadiline ait tasarı ile, deniz 
ve tarım işçilerinin hukuki durumlarını nizam-
lıyacak olan kanun tasarıları önümüzdeki yıl 
içinde Meclise arzolunaeaktır. 

Son zamanlarda tarım işçilerinin durumu 
'büyük ehemmiyet arzetmeye başlamıştır. Ta
rım Bakanlığından bahsederken memlekete gi
ren traktör* adedine de işaret etmiştim. Bu 
faydalı makinelerin memleketimizde çoğalması; 
bizi, biri içtimai, diğeri hukuki iki mühim me
sele ile karşı karşıya bulundurmaktadır. İçti
mai kısmı; birçok toprak işçisinin yer yer* iş
siz kalmasına taallûk etmektedir, ilerde doğ
ması, muhtemel bir sosyal buhranın önüne geç
mek için tarım işçileri tasarısında bu esaslı 
meselenin de yer bulacağını tabiî addetmekte
yim. 

iş hayatının nizamlanmasında faal bir unsur 
olan sendikalar gelişme istidadı göstermektedir
ler. 1950 yılında, sayıları 88 olan, ve (76) 
bin üyesi bulunan sendikalarımız, 1951 yılın
da, 162 ye çıkmış, ve üye sayısı (112) bin 
(800) ü bulmuştur. 

Bu yıl, işçilerimizin hayati ehemmiyette bir 
ihtiyacına cevap veren hastalık sigortasının, 
6 ilimizde tatbikma geçilmiştir. 

Geçen yıl yürürlüğe giren ihtiyarlık Sigor
tası Kanununa göre, bu yıl yaşlı işçilerimize, 
ihtiyarlık aylığı bağlanmasına fiilen başlanmış
tır. Malî kaynakları uzun vadeli yatırma mev
zuunu teşkil eden bu sigortanın, birikmiş ye 
birikecek fonlarından bir kısmının meskensiz iş
çiler tarafından kurulacak yapı kooperatiflerine 
ikrazı için gerekli tedbirler alınmıştır. 

işçi sigortaları sağlık tesisleri, geniş ölçü
de takviye edilmiştir, içişlerimizin umumi has-
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talıklarma tahsis edilen yatak sayısı (600) e 
yükselmiştir. Ayrıca geçen yılı Bay Süreyya 
ilmen tarafından, Kuruma hibe edilen Narlı 
Çiftliğinde (100) yataklı bir sanatoryumun in
şası tamamlanmış, aynı yerde her türlü fennî 
tesisatı ihtiva eden (300) yataklı bir sanator
yumun da inşasına başlanmıştır. istanbul'da 
yapılmakta olan iki büyük dispanser de önümüz
deki yılın ilk aylarında hizmete girmiş olacak
tır. (Bravo sesleri) 

Azir arkadaşlar, 
Şimdi de içişleri Bakanlığının faaliyetinden 

bahsedeceğim. 
Bugün tatbik mevkiinde olan kanun hüküm

lerinin yeni bir zihniyetin ışığı altında gözden 
geçirilmesine lüzum vardır. 

Bu cümleden olmak üzere, demokrasinin ilk 
tezahür ettiği bir muhit olan köy şahsiyetini, 
belde hayatını ve özel idare faaliyetlerini demok
rasi için elzem telâkki ettiğimiz hükümlerle 
eihazlandırılmak gayesiyle hazırlanan Köy Ka
nunu, Belediyeler Kanunu ve özel idareler Ka
nunu tasarıları, demokratik icaplara ııymıyan 
(Memurin Muhakemat) Kanunu yerine, yeniden 
hazırlanan (Memurların Muhakeme Usullerine 
ait Kanun) tasarısı, mülkiyet haklarının te
minatı cümlesinden olarak, gayrimenkul mal
lara karşı vuku bulacak tecavüz hakkındaki 
hükümleri daha müessir ve adalet esaslarına daha 
uygun b(ir hale getiren (2311 numaralı Kanu
nun tadiline dair kanun) tasarımı, büyük şehir
lerimizde husule gelen nüfus kesafeti dolayı-
siyle ön plâna geçmiş bulunan (ucuz evler me
selesini) halletmek ve (Gece - kondular) ıstı
rabına son vermek maksadiyle hazırlanmış bu
lunan (Bina Yapımını Teşvik ve izinsiz Yapı
lan Binalar hakkındaki Kanun) tasarısı, nüfus 
işlerimizi ıslah maksadiyle tanzim edilen (Nü
fus Kanunu ve Nüfus Yazımı Kanunu) tasarıslı, 
Devletin ve vatandaşların can ve mal kaybına 
sebep olan tabiî âfetlerden önce ve sonra alına
cak tedbirlere dair hazırlanmış bulunan (Ta
biî Âfetler Kanunu) tasarısı. Muhterem Mecli
sinizin tetkikma sunulmuş bulunmaktadır. 

(Zabıtanın birleştirilmesi) ana fikri etra
fında girişilen hazırlıklar, polis teşkilâtında, 
çarşı ve mahalle bekçileri hizmetlerinde yapıl
ması tasarlanan ıslahat ile birlikte, tekmil 
yurt, zabıta hizmetlerinin muayyen ve ileri bir 
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tip üzerinde kurulmasını sağlıyacâktır. Bekçi
lere taallûk eden kanun tasarısı Sayın Mecli
sinize sunulmuştur; diğerleri de peyderpey 
tetkiklerinize arzedülecektir. 

Modern devlet idaresi telâkkilerindeki inki
şaf karşısında eskimiş bir halde bulunan, me
murların hukuki durumlarına ait mevzuatımıza, 
yeni bir şekil verilmek gayeliyle düzenlenmiş 
bulunan (Memurlar Kanunu) tasarısı da Mec
lisinize sevkedilmek üzeredir, 

Aziz arkadaşlarım, 
Ordumuzun teşkilâtlanmasında, siyasi icap

larla askerî ihtiyaçları, birinci derecede göz 
önünde bulunduruyoruz. Bu esasa göre, müte
madi bir gayret sarfolunmaktadır. 

Oeçen devrede, önemine işaret ettiğimiz Ge
dikli Erbaş (Astsubay) Kanunu, muhterem he
yetinizce kabul olunmuştur. Bu defa da, yedek 
subaylarımızın yeni eğitim usulüne göre, yetişti
rilmelerini sağlamak maksadiyle, sınıf okullarında 
eğitim usulü ihdas edilmiş; ve buna ait yeni bir 
Yedek Subay Kanunu hazırlanmıştır. 

Gittikçe gelişmekte olan Ordu Donatım Teşki
lâtının muhtaç olduğu elemanları yetiştirmek 
için, «Teknik erbaş sınıfı» unvanjyle yeni bir as
kerî sınıfın ihdası zaruri görülerek, ayrı bir ta
sarı hazırlanrmştr. Bu tasarıda aynı ehemmiyette 
bir ihtiyaç olan kıta erbaşı için, yeni bir hizmet 
sınıfının esasları yer almıştır. 

Uçuculuk ve denizaltıcılık gibi, ağır ordu hiz
metlerinde bulunanlara münasip bir tazminat ve-
rilebilmesini derpiş eden bir kanun tasarısiyle, 
ordunun yeni teşkilât ve eğitim usulüne muvazi 
olarak bir «Terfi Kanunu» tasarısı vücuda geti
rilmiştir. 

Ordu sicil müessesesinin terfie, mesnet olması 
lâzımgelen kabiliyet ve ehliyetleri ilmî esaslara 
göre, katiyetle meydana koyacak ve kıymetlendi
recek kuvvette tanzimi yolundaki çalışmalar so
na ermek üzeredir. 

Söylediğim, bu üç mevzua ait kanun tasarıla
rının, Yüksek Meclisinize yakında takdimi mu
karrerdir. 

1951 yılında, okul ve kurslarda faaliyet geniş
lemiş, öğrencilerin sayısı çoğalmıştır; bunun ne
ticesi olarak, askerî okul ve müesseselere yenileri 
ilâve olunmakla beraber geçenlerde, bir de Hava 
Harb Okulu açılmıştır. 

İÖBİ 6 : 1 
Arkadaşlarım, 
Millî varlığımızın en büyük teminatı bütün si

lâhlı kuvvetlerimiz demek olan Ordumuzdur. 
Orduların kuvvetleri, maddiyat ve maneviya

tı ile ölçülür. Ordumuzun teçhizatı, teslihatı se
ri bir tekâmül seyri takibederek artmaktadır. 

Maneviyatına gelince : 
Nasıl bir kudrete sahip olduğunu, Kore'de, 

ecdadının şehamet dolu tarihine yeni şeref sahi-
feleri ilâve etmek suretiyle fiilen göstermiştir. 
(Şiddetli ve sürekli alkışlar). 

Bütün Türk camiasının tarihî hamasetini, asa
letini temsil eden bu muazzam millî varlıkla ifti
har etmek hakkımızdır. (Şiddetli alkışlar.) 

Çok muhterem Milletvekilleri, 
Şimdi, söz sırası, günün meselesi olan hari

ci politikamızın esası hakkında mâruzâtta bu
lunmaya gelmiştir: 

İkinci Dünya Harbinin bütün tahribatına 
ve mahrumiyetlerine katlanmış olan beşeriyet, 
bu sene de maalesef, beklediği sulh ve sükûna 
kavuşamamıştır. 

Hür dünya milletleri tarafından gösterilen 
samimî sulh arzuları, mukabelesiz kalmış ve iki 
ideoloji arasındaki uçurum gitgide derinleş
miştir. 

Bu karanlık manzaraya rağmen, istikbale 
emniyetle bakmak imkânını veren ferahlatıcı 
unsurlar da yok değildir. 

Bizim de bağlı bulunduğumuz idealleri, ve 
emniyeti tehdit eden büyük tehlikeyi, hür dün
ya milletleri, daha iyi anlıyarak, aralarında 
sıkı bir işbirliği yapmak suretiyle sulh cephe
sini gün geçtikçe kuvvetlendirmektedirler. 

Kore tecavüzü karşısında, Birleşmiş Millet
lerin hayırlı işbirliği, hür dünyanın benimse
diği dâva uğrunda atılmış ilk müdafaa adımı
nın maddi tezahürü olmuştur. Bu hareket tarzı, 
Birleşmiş Milletler kararlarının isabetini, te
vali eden hâdiselerle, daha bariz bir şekilde or
taya koymuştur. 

Cumhuriyet Hükümetinin, bu karara iştira
ki, ve askerlerimizin, Kore'de gösterdikleri, 
milletimize has kahramanlıklar, Türkiye'nin 
milletlerarası mevkiini ve prestijini bugünkü 
yüksek derecesine çıkarmakta büyük bir âmil 
olmuştur. (Alkışlar) 

Bu vesile ile Kore şehitlerimizin mukad
des hâtıralarını taziz ederken, gazilerimizi, 
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takdirle ve şükranla anmayı şerefli bir vazife 
sayarım. (P>ravo sesleri, alkışlar) 

Aziü arkadaşlarım, 
Emniyet dâvamızı ilk iş olarak ele almış 

olan bugünkü iktidarın bu yolda mühim bir 
muvaffakiyet daha temin etmiş olduğunu siz
lere söylemekten büyük bir memnunluk duy
maktayım. 

Bildiğiniz gibi, Atlantik Konseyi, Ottawa'da 
akdettiği son toplantıda, Türkiye'yi üye dev
letler parlâmentolarının tasdiki kaydiyle, eşit 
haklarla Pakta iltihaka davet etmeye karar 
vermiştir. (Sürekli alkışlar) 

Bu münasebetle, umumi emniyet çerçevesi 
içinde, bizim de emniyet dâvamıza karşı, başta 
Birleşik Amerika Devletleri olmak üzere, anla
yış gösteren bütün dost üye devletlere, bu ka
rarlarından dolayı samimî teşekküllerimizi, hu
zurunuzda ifade etmekle, hepinizin ve milletimi
zin içten gelen duygularına tercüman olduğuma 
eminim. (Sürekli alkışlar). 

Atlantik camiasına iltihak edince, paktın di
ğer üyelerine bahşettiği aynı haklardan istifade 
edecek olan Türkiye'nin, iltihaktan doğacak ve
cibeleri de tam sadakatle yerine getireceği şüp
hesizdir. (Bravo sesleri alkışlar). 

Pakta kabulümüzün, askerî ve iktisadi bir 
takım tatbikat meselelerinin hallini icabettirece-
ği tabiîdir. 

Bu mevzular üzerinde şimdiden ve ihzari ma
hiyette fikir teatisinde bulunmak üzeıje, Ameri
ka: Birleşik Devletleri müşterek Kurmay Baş
kanları Komitesi Eeisi General Omar Bradley, 
ingiltere İmparatorluğu Genel Kurmay Başkanı 
Mareşal Sir William Slim ve Fransa Genel Kur
may Başkanları Komitesi İkinci Reisi Orgeneral 
Charles Lecheres'den mürekkep bir heyetin, 
12 Ekimde Ankara'ya geldiği malûmunuzdur. 

Dost ve müttefik devletlerin bu mümtaz şah
siyetlerini aramızda görmekten bahtiyarlık duy
duk. Tam bir samimiyet havası içinde yapılmış 
olan bu temaslar, iki tarafın kendi görüşlerini 
birbirlerine açıkça ve teferruatiyle izah etmele-
ine imkân vermiştir. 

Görüşmelerde, bittabi, Orta - Doğu meselesi 
de mevzuubahis olmuştur. Orta - Doğü'nun ko
runması, hür dünyan ın stratejik ve iktisadi icap
ları bakımından büyük ehemmiyeti haizdir; ve 
bu, bilhassa, o bölgeye mücavir olan memleketi-
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miz için, hayati bir mahiyet arzetmektedir. 

Aalântik Paktı camiası içinde diğer üye Dev
letlerle, eşit şartlar dâhilinde, bütün icabatı ile 
mevkiimizi alınca, bundan ayrı olan ve henüz ta
hakkuk sahasına intikal etmemiş bulunan Orta -
Doğu müdafaası tertibatı için de, müşterek ted
bir alınmasına kuvvetle taraftar bulunuyoruz. 

Kurulması mukarrer bu tertibe Orta - Doğu'-
daki bütün dost devletlerin de katılmaları, bizzat 
kendi menfaatleri, ve umumi menfaat bakımın
dan hayırlı olacaktır. (Alkışlar). 

Dünyanın bu nazik anlarında, memleketimize 
yaptığı askerî ve iktisadi yardımlarla, bizde, şük
ran duyguları uyandıran.Birleşik Amerika Dev
letleri başta gelmek üzere, pek yakında kendiler 
riylc Atlantik Paktı camiası içinde de, işbirliği 
yapacağımız müttefiklerimiz İngiltere ve Fran
sa ile ve Paktm âzası diğer dost devletlerle mevcut 
münasebetlerimizi daha da inkişaf ettirmeyi bü
yük bir samimiyetle arzu ediyoruz. (Alkışlar). 

Bugün dünya sulhunun müştereken korun
ması işindeki önem1 i hissesini takdir etmekte bu
lunduğumuz demokratik İtalya'nın, bu vazifesi
ni, mevkiinin ehemmiyeti ile mütenasip bir nis
pette başarabilmesi için, Birleşmiş Milletler Teş
kilâtı içinde yer almasını ve millî gayretlerini 
tahdit eden ahdî engellerden kurtulmasını temen
ni ederim. (Alkışlar). 

İspanya ile elçiliklerimizi, karşılıklı olarak 
büyük elçiliğe yükselttik. Bu Akdeniz Devle
tiyle, hür dünya arasında daha sıkı bir iş bir
liğinin kurulması, umumi barış menfaati bakı
mın lan her halde faydalıdır. 

Federal Batı Almanya ile aramızdaki harb 
haline hukukan nihayet verilmesi üzerine ora-
dairi siyasi misyonumuz da büyük elçiliğe kalbo-
lunmuştur. (Alkışlar). 

Japonya ile akdolunan Sulh Muahedenam-e-
sini, Türkiye de imzalamıştır. 

Komşumuz ve yakın dostumuz Yunanistan'
ın bizimle beraber Atlantik Paktına iltihakı 
kararını, büyük memnunlukla karşıladık. (Al
kışlar). Bu memleketle, aramızdaki sıkı iş bir
liğinin, pakt teşkilâtı idinde daha verimli in
kişafa maahar olacağından eminim. 

Yakın - Doğu'daki komşularımız Arap dev
letleriyle İrana ' karşı beslemekte olduğumuz 
iyi niyetler, tekrar bahis konusu edilmeye ha
cet bıra'kmıyacak kadar açık ve herkesin malû
mudur. 

— 15 — 



B : 1 1.1 
Son zamandaki siyasi faaliyetlerimize, dost

larımızdan bazılarınca, bizim bu hakiki ve dü
rüst düşüncelerimizi aksettirmekten uzak, ve 
yanlış bir mâna verilmekte olduğunu esefle gö
rüyorum. 

Bu yanlış tefsirlerin, karşılıklı menfaatleri
miz bakımından, geçici olması temenniye şayan
dır. . 

Ürdün'ün, Muhterem Meliki, büyük dostu
muz Majeste Abdullah'ın, menfur bir suikaste 
kurban oluşunun elentiyle kalbimiz doludur. 

Rahmetlinin, üç dört ay evvel Ankara'ya 
yapmış oldukları ziyaretleri hepimiz üzerinde 
mühim tesir bırakmıştı. 

Zekâsı, açıkkalbl iliği ve hâdiseleri realist bir 
görüşle tahlili, bize, bu tecrübeli Hükümdarı 
çok sevdirmişti. 

Şimdi de, bilvesile ziyaretleri hâtırasından 
bahsetmek benim için hazin bir vazife olmuştur. 

Eski dostumuz Afganistan'ın değerli Hükü
met Başkanı, Altes Şah Mahmut H a n ' ı n mem
leketimizi ziyaretleri, aramızdaki kadîm dost
luk bağlarını bir kat daha kuvvetlendirmiştir. 
Kardeş memleketin, büyük ve mümtaz devlet 
adamını aramızda, aziz misafirimiz olarak gör
mekten hakiki zevk ve bahtiyarlık duyduk. 

Hindistan'ın Millî Eğitim Bakanı Ekselans 
M evlâna Ebukeiâm Azad'ın ziyareti, memle
ketimiz arasındaki dostluğun samimî bir tezahü
rü olmuştur. 

Pek kuvvetli ve samimî bağlarla bağlı olduğu
muz ve saadetinin, refahının tezayüdünü candan 
dilediğimin dost Pakistan Milletinin son gün
lerde uğradığı millî matemi pek yakından his
settik, 
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Sayın Milletvekilleri, 
Bildiğiniz gibi barışçı ve realist olan dış 

politikamız, milletlerin hukuk eşitliği, milletler-. 
arası iş birliği, müşterek emniyet ve iyi kom
şuluk esaslarına dayanmaktadır. 

Bu prensipler üzerine bina edilmiş olan ve 
sulbün korunmasını ve milletlerin her sahada 
refah ve inkişafını sağlamak gayesini güden 
Birleşmiş Milletler Teşkilâtına bağlılığımızı 
her vesile ile ilân ettik; ve bu Teşkilâtın daha 
müessir bir surette işlemesi için elimizden gelen 
gayreti esirgemedik. 

Aynı mülâhazalarla, memleketimiz; milletler
arası tesanüdü ve kalkınmayı hedef ittihaz eden 
Avrupa Konseyi, Avrupa İktisadi İş Birliği Teş
kilâtı ve Avrupa Tediye İttihadının çalışmala
rına faal bir surette iştirak etmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın 
üyeleri, 

Uzun süren mâruzâtım, burada sona ermiştir. 
Geçen mesai yılınız, devamlı ve verimli ol

muştur. Bu çalışma yılında da yeni ve feyizli 
eserlerinizin, millet namına değerli hizmetleri
nizin, bahtiyar şahidi olacağımdan eminim. Bu 
dilekle ve hürmetle, millî iradenin tecelligâhı 
olan Büyük Meclismizi selâmlıyarak, huzuru
nuzdan ayrılıyorum. (Şiddetli ve sürekli alkış
lar, bravo sesleri). 

BAŞKAN — Başkan seçimi yapılacaktır. 
Müsaade buyurursanız evvelâ Tasnif Komis

yonuna seçilecek arkadaşları kur 'a ile tesbit ede
bin. Ondan sonra da oyları kullanalım. (Ara 
verelim sesleri) 

On dakika ara verilmiştir. 
Kapanma saati : 16,45 



İ K t N C l OTURUM 
Açılma saati : 17,02 

BAŞKAN — Başkanvekili Mustafa-Zeren 

«•» 

BAŞKAN — Oi^um açılmıştır. 

1. — MecUşBgşkm'i' Seçimi 

4. — SEÇİMLER 

BAŞKAN — Şimdi müsaade ederseniz tasnif 
komisyonunu seçelim. 

Fikret Karafaudak (Denizli), Tevfik İleri 
(Samsun), Nail Geveci (Aydın). 

BAŞKAN — Şimdi efendim başkan seçimi
ne geçiyoruz. Hangi intihap dairesinden başlıya-
cağımızı tâyin için kur'a çektik, Eskişehir'e 
isabet etti. 

{Eskişehir intihap dairesinden başlanarak 
iıitiii»p-dairesi isimleri okunmak suretiyle oylar 
toptedi) . 

BAŞKAN— Oylarını kullanmaanlar varsa 
lütfen kullansınlar 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Tasnif neticesi arzolunacaktır : 

Yüksek. Başkanlığa 
Tâirkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçi-

minet^M*) We-katılmış ve neticede İçel Millet-
vis&ilitRfiiik Korâltan (334) oyla Başkanlığa 
saçâlmiştir; 

Bir oy Feridun Fikri Düşünsel re (9) oy da 
çekinserdir. 

Arzoluıiur. 
Aydın Denizli Samsun 

NMİ Geveei Fikret Karabudak Tevfik İleri 

(Başkan Refik Korâltan alkışlar arasmda 
kümüye geldi). 

B. M, MEP^ÎŞİ BAŞKANI frEFÎK KORÂL
TAN (Jç$V) — Mlıhterem-arkadaşlar; B. M. Meeli-
siîb^sfeanlj.p^a seçmek suretiyle hakkımda izhar 
buyurduğumuz,sevgi ve itimada kargı şükranla
rım*, a^se^er^^^ &u müiıim Vfc kutsi, vazifeji ba-
$ar,a$lm$Wn. teksastı gösterdiği»!? sevgi ve 
müzaheretin devamıdır. Bu itimada lâyık olma

ya daima dikkat edeceğim. 9 ncu Dönemin 
İkinci yılı Büyük Türk Milletine mutlu olsun. 
(Alkışlar). 

T. B. M. Meclisinin .şerefli tarihine yaraşan, 
büyük eserleriniz bundan böyle de muvaffaki
yetle devam edecektir. 

Allahm müzaheretine, yardımına ve sizlerin
de sevginize güvenerek vazifeme başlıyorum. 
Sağiiolun arkadaşlar. (Sürekli alkışlar). 

2. — Başkanlık Divani seçimi (Başkanvekil
leri, Kâtipler ve t&areci Üyeler). 

BAŞKAN — Gündemimizde Başkanlık Di
vanı seçimi vardır. Şimdi üç kutu konacaktır. 
Başkanvekilleri, Kâtipler ve İdareci Üyeler se
çimleri birden yapılacaktır. 

Şimdi seçim daireleri okunacak, sırasiyle 
reylerinizi kullanmanızı rica ederim. 

Tasnif heyetlerini ayırıyoruz. 
Başkanvekilleri için: 
Reşit Turgut (İsparta), Mehmet Erkazancı 

(Buldur), Hikmet Fırat (Malatya). 
Kâtipler için: 
Refet Aksoy (Ordu), Ahmet GKirkan (To-

kad), Avni Başman (İzmir). 
İdareci Üyeler için: 
Tevfik: Cpşkun (Seyhan), Hüseyin Yüksel 

(ıSivaş), Şef ik Bakay (Kırklareli). 
BAŞKAN — Oy toplamaya adçekme ile îz-

mir/den, başlıyoruz. 
(Oylar toplandı.) 
Reylerini kullanmıyan arkadaşlar varsa lüt

fen, teşrif etsinler. 
Rey toplama işi bitmiştir. 
Reylerin tasnifine kadar Birleşime 10 daki

ka ara veriyorum. 
Kapanma saati : 17,45 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 18 

BAŞKAN — Refik Koraltan 

KÂTİPLER •: İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Püruzan Tekil (İstanbul) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır, oyların ne
ticelerini okutuyorum: 

Seçimlerin sonucunu arzediyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkaııvekii-

leri seçimine (334) üye katılmış ve neticede 
aşağıda adları yazılı zatlar hizalarında gösteri
len oyları almışlardır. 

iki çekinser vardır. 
Arzolunur. 
İsparta Burdur Malatya 

R. Turgut M. Erkazancı H. Fırat 

Sıtkı Yırcalı (Balıkesir) 332 
Fikri Apaydın (Kayseri) 332 
Muhlis Tümay (Manisa) 332 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Di

ni Kâtipleri seçimine (332) üye katılmış ve 
neticede aşağıda adları yazılı zatlar hizaların
da gösterilen oyları almışlardır. 

2 oy çekinser'dir. 
Arzolunur. 
Ordu izmir Tokad 

R. Aksoy A. Başman A. Gürkan 

1. — Milletvekilliklerine seçilen Aydın Mil
letvekili Lûifi Ülkümden, Balıkesir Milletvekili 
Mücteba Iştm, Bitlis Milletvekili Nurettin Ba
rut, Bursa Milletvekili Kenan Yılmaz, Gümüşa-
ne Milletvekili Ahmet Kemal Varınca, İstanbul 
Milletvekili Hadi Hüsman, ve S ey fi Oran, İz
mir Milletvekili Pertev Arat, Kastamonu Millet
vekili Ziya Termen, Muğla Milletvekili Nâttk 
Poyrazoğlu, Zonguldak Milletvekili Esat Kerim-
ol'un andiçmeleri. 

Ömer Mart 
Sedat Baran 
Said Bilgiç 
Füruzan Tekil 
ibrahim Kirazoğlu 
Muzaffer önal 

(Çanakkale) 
(Çorum) 
(İsparta) 
(istanbul) 
(Kayseri) 
(Tokad) 

330 
329 
330 
330 
330 
330 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Büyük Millet Meclisi idareci Üye

ler Kurulu seçimine (331) üye katılmış ve neti
cede aşağıda adları yazılı zatlar hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

iki oy çekimserdir. 
Kırklareli Seyhan Sivas 
Ş. Bakay T. Coşkun H, Yüksel 

Ahmet Kocabıyıkoğlu (Balıkesir) 329 
Halil Atalay (içel) 329 
Mehmet Aldemir (îznıir) 328 

SITKI -YIRCALI (Balıkesir) — Sayın ar
kadaşlarım; bize göstermiş olduğunuz teveccüh 
ve güvenden dolayı arzı şükran eder, vazifemiz
de muvaffak olabilmesi ve müşterek çalışmala
rımızın verimli olması için bundan böyle de mü
zaheret, sevgi ve yardımlarınızı dileriz. Hepini
zi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Kısmi seçimlerden sonra Mec
lise iştirak eden arkadaşların adlarını okuyarak 
andiçmeye davet edeceğiz. 

ABlDlN POTTJOĞLU (Eskişehir) — Efen
dim, müsaade buyurun, bu iş gündemde yok
tur, sonra birçok arkadaşlar da burada değiller
dir. Eğer tensip ederseniz bunu ikinci birledim 
başlangıcında yapmak daha doğru olur. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz arzedeyim, 
bu işi gündeme almaya ihtiyaç yoktur. Tüzük 

5. — ANDİÇMELER 
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hükmüne göre, Meclise katıldıkları gün yemin 
etmeleri lâzımdır. Burada bulunan arkadaşlar 
Anayasanın emrini yerine getirirler. Bulunma
dıkları takdirde mütaakıp birleşimde yemin 
ederler. 

Müsaade ederseniz isimleri okuyayım, bu
rada, hazır olanlar yemin etsinler. 

BAŞKAN — Aydın'dan Nail Geveci (yok 
sesleri), Lûtfi Ülkümen. 

(Lûtfi Ülkümen (Aydın), andiçti) alkışlar. 
BAŞKAN — Balıkesir'den Müeteba Iştın. 
(Mücteba Iştın (Balıkesir), andiçti) alkış

lar. 
BAŞKAN — Bilecik'ten, Yümnü Üresin 

(Yok sesleri) 
Bitlis'ten Nusrettin Barut. 
(Nusrettin Barut (Bitlis), andiçti) alkışlar. 
BAŞKAN — Bursa'dan Kenan Yılmaz. 
(Kenan Yılmaz (Bursa), andiçti) alkışlar. 
BAŞKAN — Çanakkale'den Nusret Kirişçi-

oğlu (Yok sesleri) 
Denizli'den Baha Akşit (Yok sesleri, Eski

şehir'den Ekrem Baysal (Yok sesleri), Gü-
müşane'den Ahmet Kemal Varınca. 

(Ahmet Kemal Varınca (Gümüşane) an
diçti) alkışlar. 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Hadi 
Hüsman (Burada sesleri), Seyfi Oran (Burada 
sesleri) 

(Hadi Hüsman (îstanbul), andiçti) alkışlar. 
(Seyfi Oran (îstanbul) Andiçti) (Alkışlar). 
BAŞKAN — İzmir'den Pertev Arat. 
(Pertev Arat (îzmir) Andiçti) (Alkışlar). 
BAŞKAN — Kastamonu'dan Ziya Terme. 
(Ziya Terme (Kastamonu) Andiçti) (Alkış-

BAŞKAN — Kırşehir Elvan Kaman (Yok 
sesleri). 

Muğla'dan Natık Poyrazoğlu. 
(Natık Poyrazoğlu (Muğla) Andiçti) (Alkış

lar);. 
BAŞKAN — Sinob'dan Muhtar Acar (Yok 

sesleri). 
Sivas'tan Reşat Şemsettin Sirer (Yok ses

leri). 
Zonguldak'tan Esat Kerimol. 
(Esat Kerimol (Zonguldak) Andiçti) (Al

kışlar) . 
BAŞKAN — Muhterem Arkadaşlar; günde

mimizde görüşülecek başka madde yoktur. Ten
sip buyurursanız, komisyonların seçilmesi ve İç
tüzük gereğince parti gruplarınca komisyonlara 
aday gösterilmesi işlerinin tamamlanması için 
birleşimi yine yüksek kararınızı almak suretiyle, 
tehir etmek zarureti vardır. 

Şimdi İçtüzük hükmüne göre mütaakıp birle
şimi bir kaç gün sonraya tehir etmeyi yüksek 
tasvibinize arzedeceğim. Gelecek birleşimin, ayın 
9 ncu Cuma günü saat 15 e tehirini kabul bu
yuranlar... (Pazartesiye olsun sesleri). 

Şimdi tekrar reyinize arzedeceğim: Bâzı ar
kadaşların ifade buyurdukları gibi birleşimin 
Pazartesi günü yapılmasına muvafakat ediyor 
musunuz? (Hayır sesleri). 

O halde 9 . XI . 1951 Cuma günü saat 15 te 
toplanılmak üzere birleşimin tehirini reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Verdiğiniz karar gereğince 9 . X I . 1951 Cu
ma günü saat 15 te toplanılmak üzere oturuma 
son verilmiştir. 

Kapanma saati : 18,10 
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