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1. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Lâyihalar 
1. — Bâzı hallerde memleket içinde izinli 

gönderilecek eratın yol masraflarının Devletçe 
ödenmesi hakkında kanun lâyihası (1/651) 
(Millî Savunma ve Bütçe komisyonlarına) 

2. — Cenevre 'de imzalanmış olan «Milletlera
rası Ana Trafik Yollarının inşâsına Mütedair 
Beyanname» ile bu beyannamenin 1, 2 ve 3 sa
yılı eklerine Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
iltihakı hakkında kanun lâyihası ( 1 / 652) (Dış
işleri ve Bayındırlık komisyonlarına) 

3. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişilmesi hakkındaki 5076 sayılı Kanu
nun birinci maddesini değiştiren 5843 sayılı Ka
nuna ek kanun lâyihası (1/653) (Bayındırlık, 
Ulaştırma ve Bütçe komisyonlarına) 

4. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağh (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Ve
kâleti kısmında değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihası (1/654) (Adalet ve Bütçe komis
yonlarına) 

5. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin İçişleri Vekâleti taşra teşkilâtı 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihası (1/655) (Içişled ve Bütçe komisyon
larına) 

6. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Mü
dürlüğü 1953 yıh Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihası (1/656) (Bütçe Komisyonuna) 

7. — Genel toplanmalar ve gösteri yürüyüş
leri kanunu lâyihası (1/657) (İçişleri ve Ada
let komisyonlarına) 

8. — Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfı 
Memurları Teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
4632 sayılı Kanuna -rnüzeyyel kanun lâyihası 
(1/658) (Gümrük ve Tekel ve Bütçe komisyon
larına) 

9. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşmasına ekli listelerin, metinlerinde yapı
lan düzeltme ve değişikliklere mütaallik ikinci 
Protokolün tasdiki hakkında (kanun lâyihası 
(1/659) (Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Ticaret 
komisyonlarına) 

10. — İhtira Beratı kanunu lâyihası (1/6601 
(Ekonomi ve AdaJlett komisyonlarına) 

.11. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1950 yılı 
Hesabı Katî kanun lâyihası (1/661) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

12. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 1951 
yıh Hesabı Kati kanun lâyihası (1/662) Sayış
tay Komisyonuna.) 

13. — Limanların inşa, tevsi, ıslah ve teçhi
zine dair 5775 sayılı Kanuna ek kanun lâyihası 
(1/663) (Bayındırlık, Maliye ve Bütçe komis
yonlarına) 

14. — Markalar ve menşe işaretleri kanunu 
lâyihası (1/664) (Ekonomi, Ticaret ve Adalet 
komisyonlarına) 

15. — Milletlerarası Adalet Divanı Statüsü
nün 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasında derpiş 
olunan ve hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi hu
susunda Divanın kaza hakkını önceden tanımayı 
gerektiren ihtiyari kayda yeniden katılmamız 
hakkında kanun lâyihası (1/665) (Dışişleri ve 
Adalet komisyonlarına) 

16. — Tapu Kanununun 26 ncı maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun lâyihası (1/666) (İç
işleri ve Adalet komisyonlarına) 

17. — Tarım Vekâleti Etüd ve İstişare Heye
ti ve Yüksek Ziraat Şûrası 'teşkiline dair kanun 
lâyihası (1/667) (Tanın ve Bütçe komisyonla
rına) 

18. — Türk - Alman Protokolü ile eklerinin 
ve Şarap Anlaşmasının 'tasdiki hakkında kanun 
lâyihası (1/668) (Dışişleri ve 'Ticaret komisyon
larına) 

19. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Mısır Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzala
nan Ticaret ve ödeme Anlaşmalariyle eklerinin 
tasdiki hakkında kanun lâyihası (1/669) (Dış
işleri ve Ticaret komisyonlarına) 

20. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hü
kümeti arasında Hava Ulaştırmalarına dair An
laşmanın tasdiki.hakkında kanun lâyihası (1/670) 
(Dışişleri ve Ulaştırma komisyonlarına) 

21. — Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Eko
nomik Birliği arasındaki Ödeme Anlaşmasının 
bir sene müddetle uzatılmasına dair olan mek
tupların tasdiki hakkında kanun lâyihası (1/671) 
(Dışişleri ve Ticaret komisyonlarına) 



22. — Türkiye ile Hindistan arasında imzala
nan Ticaret Anlaşması ve eklerinin onanmasına 
dair kanun lâyihası (1/672) (Dışişleri ve Ticaret 
komisyonlarına) 

23. — Türkiye - İsveç Ticaret ve ödeme An
laşmaları ile ek Protokol ve buna melfuf mektup
ların meriyet müddetlerinin 15 Haziran 1954 ta
rihine kadar uzatılmasına dair mektup teatisi su
retiyle yapılan Anlaşmanın kabulü hakkında ka
nun lâyihası (1/673) (Dışişleri ve Ticaret ko
misyonlarına) 

24. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1951 Bütçe 
yılı Hesabı katı kanun lâyihası (1/674) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

Tezkereler 
25. — Atatürk Orman Çiftliğinin 1952 yılı 

bilançosu ile kâr ve zarar hesaplarına ait raporun 
gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresi (3/509) 
(Bütçe ve Tarım komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyona) 

26. — Bolu Mebusu Kâmil Kozak'm teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (3/510) (Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulan Karma Komisyona) 

27. — Hava sınıfı mensuplarına verilecek 
zamlar ve tazminler hakkındaki 3485 sayılı Ka
nunun 4334 sayılı Kanunla değişen 14 ncü mad
desinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(3/511) (Millî Savunma ve Bütçe komisyonları
na) 

28. — İstanbul Mebusu Mithat Sözer'in teş

riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başve
kâlet tezkeresi (3/512) (Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulan Karma Komisyona) 

29. — Kars Mebusu Lâtif Aküzüm'ün teşriî 
masuniyetinin 'kaldırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi (3/513) (Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulan Karma Komisyona) 

30. — Kırklareli Mebusu Mahmut Erbil'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi (3/514) (Anayasa ve, Adalet 
komisyonlarından kurulan Karana Komisyona) 

31. — Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı'-
nın teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi (3/515) (Anayasa ve Ada
let komisyonlarından kurulan Karma Komis
yona) 

32. — Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı ve 
Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boyacrgiller'-
in teşriî masuniyetlerinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi (3/516) (Anayasa ve Ada
let komisyonlarından kurulan Karma Komis
yona) 

33. — Konya Mebusu Himmet ölçmen'in, 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi (3/517) (Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyona) 

34. — Tekel Umum Müdürlüğünün 1949 yılı 
mütedavil sermaye hesaplarına mütaallik bilan
ço ile murakıp raporlarının gönderildiğine dair 
Başvekâlet tezkeresi (3/518) (Sayıştay Komis
yonuna) . 



B Î R Î N O Î OTURUM 
Açılma saati : 15,10 

MUVAKKAT BEİS — BeisvekiU Şevki Yazman 
MUVAKKAT KATİPLEB : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), İhsan Gülea (Bolu) 

2. — YOKLAMA 

BEİS — Afyon Seçim Bölgesinden bağlıya
rak yoklama yapıyoruz. 

(Yoklama yapıldı) 
BEİS — Muhterem arkadaşlar, yoklama ne

ticesinde kâfi çoğunluğumuz bulunduğu anlışıl-
mıştır. 

1. — Reisicumhurun 4 ncü toplantı yılını 
açtş nutukları 

(Reisicumhur Celâl Bayar; sol tarafın sürek
li ve şiddetli alkışları ve sağ tarafın ayakta kar
şılamaları suretiyle Riyaset kürsüsüne çıktılar 
ve aşağıdaki nutuklarını okudular : 

Türkiye Büyüük Millet Meclisinin Dokuzuncu 
Döneminin dördüncü ve son toplantısını açıyo
rum. 

Büyük Meclisin muhterem azalarını hürmet
le selâmlanan . 

Aziz Mebus arkadaşlarım, 
Her şeyden evvcel Yüksek Heyetinizin, Bü

yük Milletimizin yegâne ve hakiki mümessili 
sıfatiyle çok değerli hizmetler ifa etmiş bulun
duğunu, ve bu m'eyanda Türk Milletinin mua
sır dünya medeniyeti içinde şerefli mevkiini 
yükselten inkılâplarımızın da bekçisi olduğunu, ge
çen devrelerde din ve vicdan hürriyetini istis
mar etmek istiyenlere karşı çıkardığı kanun
larla teyit eylediğini, hürmet ve takdir duygu
larımla ifade etmeyi, vazife bilirim. (Bravo ses
leri, alkışlar). 

Sevgili arkadaşlarmı, 
Bu toplantı sonunda Yüksek Meclisiniz, ye

rini, Onuncu Büyük Millet Meclisine devrede
ceğinden, bu nutkum, 4 yılhık Teşriî Devrenin 

Büyük Meclisin IX ncu devrenin dördüncü 
toplantı yılını açmak ve Teşkilâtı Esasiye Kanu
nu hükümlerine göre yıllık nutuklarını iradetmek 
üzere Sayın Reisicumhurun teşriflerine intizar 
ediyoruz, 

son açış nutku olacaktır. Bu itibarla, nutkumun 
yalnız geride bıraktığımız yıla ait değil, üç bu
çuk yılı geçen icraatımızın da manzarasını toptan 
ve süratli bir bakışla gözden geçirmek imkânını 
temin etmesini, tabiî ve faydalı bulacağınıza 
eminim. Derhal söyliyeyim ki, geride bıraktı
ğımız yıl da, Dokuzuncu Teşriî Devrenin diğer 
yılları gibi, millî hayatımız için çok verimli ol
muştur. 

Şimdi Hükümetin muhtelif faaliyet şubeleri
ne göre icraatımızın izahına geçiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
içine girmiş bulunduğumuz demokrasi rejimi, 

adaletin ve âmme nizamının vikayesi hususunda, 
bilhassa adalet cihazımıza mühim vazifeler tah
mil etmektedir. 

Adalet cihazımızın, inkılâp »esaslarını, ve 
Devletin temel nizamlarını sarsmaya matuf ha
reket ve faaliyetler karşısında gösterdiği 
müstesna dikkat ve adalet duygusu, her türlü 
takdirin üstündedir. (Alkışlar) Bu hissiyatımı 
izhar ederken, Yüksek Meclisin ve Türk Mille
tinin düşüncelerine de tercüman olduğuma kaa-
ni bulunuyorum. 

Adalet Vekâleti 1950 senesinde (1 079) aded-
den ibaret bulunan mahkeme sayısını (1 463) e 
yükseltmek suretiyle (Yüzde kırk) nispetinde 
artırarak, adalet hizmetini vatandaşa yaklaştır-

3. — NUTUKLAB 



B : 1 1.11.1963 0 : 1 
tttiş ve kabul buyurduğunuz kanunların daha 
mükemmel bir şekilde tatbikini sağlamıştır. 

Vatandaşı her bakımdan adaletin ve kanu
nun himayesi altında tutmak için, bütün vasıta 
ve imkânları temin* gayret eden Hükümetiniz, 
bir yandan da cezaların tam, maksat ve gayeye 
uygun bir şekilde infazı meselesi üzerinde dur
muş ve üç sene gibi kv»a bir müddet içünde 
(131) yeni ceza evi inşası imkânını sağlamıştır. 
Bu rakamın ehemmiyetini tebarüz ettirmek için, 
1929 senesinden 1950 yılına kadar geçen 21 sene 
içinde, ancak (86) ceza evinin yaptırılabil-
mis, olduğuna işaret etmek isterim. 

Sayın arkadaşlarım, 
Sosyal bünyemizde maddi ve mânevi kudretin 

en yüksek seviyeye çıkarılması, vatandaş sağlığı 
gibi müstesna bir değerin korunması, millî dâ
valarımızın en önemlilerindendir. Bu sebepledir 
ki, fertlerin hayatı için olduğu kadar, içtimai 
bünyemiz için de vahim büyük birer tehlike teşkil 
eden verem, sıtma, frengi, trahom ile mücadeleye 
hızla devam etmekteyiz. Verem savaşında halen 
en kıymetli unsurlardan olan B. C. G. aşısının 
bütün yurtta tatbikına geçilmiştir. Diğer taraf
tan verem dispanserleri mevcudunun artırılması
na 1953 senesinde de devam edilmiş ve miktarı 
yeniden (17) aded ilâvesi suretiyle (39) a çıkarıl
mıştır. 1950 senesine kadar ancak (8) dispanseri
miz bulunduğu nazara alınırsa yalnız bir senede 
(17) dispanser inşa edilmesinin ne mühim 
bir terakki ifade ettiği anlaşılır. Dispan
ser sayısı bu şekilde artırılırken verem has-
tahanelerinin inşasına da aynı hızla devam 
edilmiştir. 1949 senesinde (1 097) yataklı (7) 
adedden ibaret bulunan verem hastahanesi mev
cudu, 1953 yılı sonunda (63) e, ve yatak adedi 
de (6 357) ye çıkarılmış olacaktır. (Bravo sesleri). 

Numune ve Devlet hastahaneleri ile doğum ve 
çocuk bakım evleri de, içinde bulunduğumuz yıl 
zarfında, vasıta ve imkân bakımlarından gelişti
rilmiştir. Gerek koruyucu ve gerek iyi edici ta
babet cihetlerinden, halkımız için çok faydalı olan 
sağlık merkezleri inşaatına da süratle devam edil
mektedir. 1950 senesine kadar ancak (16) aded 
sağlık merkezi inşa edildiği halde, son üç sene 
içinde (226) sağlık merkezi inşa edilmiştir. (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

Sıtma, frengi ve trahom mücadeleleri ise, yeni 

tesisler ve teşkilâtın motorlu vasıtalarla takviyesi 
suretiyle hızlandırılmaktadır. 

Arkadaşla», 
Medeni ve iktisadi inkişafın emniyet ve istik

rarı, kültür seviyesinin yükseltilmesiyle kabildir. 
Bu sebepledir ki, ilköğretimin kemiyet ve key
fiyet bakımlarından gelişmesine büyük ehemmi
yet verilmekte, bu uğurda para ve emek sarfın
dan asla kaçınılmamaktadır. 

Dokuzuncu Büyük Millet Meclisi, bugüne 
kadar, memleketimize yeniden (2 649) ilkokul 
kazandırmış bulunmaktadır. (Bravo sesleri) 
1950 senesine kadar, ilkokulların yıllık ortala
ma artışı (298) iken son üç sene içinde (883) ü 
bulmuştur. (Alkışlar) Yine bu devre zarfında 
ilkokullardaki talebe adedinde kaydedilen artış 
(134 000) dir. 

Orta tahsil müesseselerimizin inkişafı da mem
nuniyet vericidir. 1950 yılında ortaöğretimin 
bütçesi (27) milyon lira iken, 1953 bütçesinde 
(35) buçuk milyon liraya yükseltilmiştir. 1950 
yılma kadar (213) ortaokul ve (36) lise açılmış
tı. Buna mukabil, son üç sene içinde (125) or
taokul ve (9) lise açılmıştır. Bu suretle, 1923 
senesinden 1950 ye kadar geçen 27 senelik devre 
zarfında, ancak, yılda vasati olarak (8) ortaokul 
ve (bir buçuk) lise açıldığı halde, son üç sene 
içinde vasati olarak (42) ortaokul ve (3) lise 
açılmıştır. (Alkışlar) 

Hükümet her kazada asgari bir ortaokul ve 
her vilâyette de asgari bir lise açmak kararını 
almıştır. Bunu hedef tutan programın önümüz
deki üç yıl içinde tamamen tahakkuk ettirilme
sine çalışılmaktadır. 

Memleketimizin bütün faaliyet sahalarında 
teknik tesis ve vasıtalarının süratle yayılması, 
teknik ekman ihtiyacımızı artırmaktadır. Mem
lekette motor ve makine teknisyenleri yetiştir
mek üzere îzmir ve Adana'da yeni makine ve 
motor okulları inşasına geçen yıl girişilmiş ve 
İzmir'deki bina ikmal edilmiştir. Müessese bu 
yıl yeni tesisleriyle öğretime açılacaktır. 

Adana Makine - Motor Okulu inşa halinde
dir. Eskişehir'de de aynı hedeflerle çalışacak bir 
okulun inşası için tetkiklere girişilmiştir. 

Üniversitelerimizdeki inkişaf da maarifimi
zin diğer kollarındaki inkişafa muvazi olarak 
seyretmiştir. Üniversitelerimiz bütçelerinin 1950 
de (25) buçuk milyon liradan 1953 te (42) mil
yon (600) bin liraya yükseltildiği göz önünde 
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bulundurulacak olursa bu mevzua Hükümetin 
vermiş olduğu büyük ehemmiyet derhal kavran
mış olur. (Alkışlar) 

Yine bu cümleden olmak üzere Teknik Üni
versitemizin yüksek mühendis, mühendis ve tek
nik unsurlar yetiştirme imkânlarını çok geniş 
nispette, ve büyük bir süratle artırmak tedbirleri 
de alınmaktadır. 

Diğer taraftan, Doğu'da bir üniversitenin ku
rulması için yapüan hazırlıklar tamamlanmış; 
Doğu Anadolu'yu, büyük bir medeniyet eserine 
kavuşturacak olan bu müessese tesis ve inşa saf
hasına girmiştir. (Bravo sesleri ve sürekli alkış
lar) 

Bu yeni Üniversitenin Veteriner ve Güzel Sa
natlar Fakülte ve Enstitüleri, Erzurum'da, Sos
yal îlimler Fakülte ve Enstitüleri Van'
da, (Bravo sesleri) Mühendis Koleji Di
yarbakır'da, Jeoloji, Biyoloji, Ziraat ve 
Orman Fakülte ve Enstitüleri, Elâzığ'
da açılacaktır. (Alkışlar) Bu büyük ve yeni kül
tür müessesemize, yeni Türkiye'nin ve inkılâp
ların banisi büyük şahsiyetin ismine izafetle 
«Atatürk Üniversitesi» adını vermeyi uygun bu
lurum. (Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli alkış
lar) 

Arkadaşlar, 
Milletlerin medenî seviyeleri b'ir bakıma, bediî 

zevklerinin üstünlüğü ile de ölçülür. Türk Mil
leti, bütün tarihi boyunca, ince zevka sah'ip oldu
ğunu göstermiştir. Bu tabiî istidadımızı günün 
medeni ihtiyaçlarına göre, geliştirmek için, gü
zel sanatlara ehemmiyet vermek mecburiyetinde
yiz. 

İstanbul Opera ve Tiyatro binasının ikmali 
için (10) milyon liralık bir tahsisat vermiştiniz. 
Yeni Opera binası ikmal edilince, Devlet tiyat
rolarına katılacaktır. 

Müessesede çalışacak sanatkârların yetiştiril
mesine başlanmıştır. 

İzmir'de bir Müzik Okulu kurulmuştur. Bu 
okul ilerde bir konservatuar haline getirilecektir. 

Memleketimizin her tarafında, radyo neşriya
tının iyi dinlenebûmesini temin maksadiyle ge
çen içtima devresinde kabul etmiş olduğunuz ka
nun mucibince faaliyete geçilmiştir. Erzurum, 
Adana ve İzmir'de üç istasyonun tesisi kararlaş
tırılmış ve ihaleleri de ilân edilmiştir. 

Tarihî eserler ve arkeolojik araştırmalar mil
letimizin insanlık tarih ve medeniyetine hizmet-
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lerinin maddi delillerini teşkil etmektedir. Mev
cut müzelerimize son yıl içinde İstanbul ve İz
mir'de yenileri ilâve edilmiş ve Topkapı Sarayı 
Hazine Dairesinde bir dördüncü salon açılmıştır. 

Tarihin en eski çağlarından itibaren büyük 
medeniyetlere sahne olmuş yurdumuzun muhte
lif sahalarında, sistemli kazıların yapılmasına 
devam edilmektedir. 

Büyük Meclisin Sayın Üyeleri, 
Bildiğiniz gibi, zirai istihsalimizin feyizli in

kişafı, yurdumuzun ekonomik kalkınmasının en 
mühim âmillerinden biri olmuştur. Filhakika, hu
bubat istihsalimiz, 1950 senesindeki (7 764 000) 
tondan 1953 senesinde (13 600 000) tona yüksel
mek suretiyle, üç yıl içinde yüzde yüze yakın bir 
artış kaydetmiştir. (Bravo sesleri, şiddetli ve sü
rekli alkışlar) 

Pamuk istihsalimizde de büyük bir artış kay
dedilmiş, 1949 sonunda (104 000) ton olan pa
muk istihsali, 1952 seniesinde (165 000) tona yük
selmiştir. 

Türkiye ekonomisinde mühim bir mevki işgal 
eden diğer bir ziraat mahsulümüz olan tütün de 
sön senelerde büyük bir gelişme göstermiştir. 
Tütünlerimizin dünyaca mâruf kalitelerini daha 
da iyileştirmek maksadiyle teknik ve ekonomik 
birçok tedbirler alınmaktadır. 

Aynı zamanda, tütün ziraatine elverişli top
raklar da genişletilmektedir. 1951 de (82 000) 
ton olan tütün istihsalinin 1953 te (120 000) 
tona yükseleceği tahmin olunuyor. 

Zirai ekonomimizde büyük önemi haiz olan 
sınai nebatlar istihsalinde de mühim bir artış 
müşahede olunmaktadır. 

Filhakika, 1950 senesinde (1 700 000) ton 
olan smai nebatlar istihsali, 1952 de (2 415 000) 
tona yükselmiştir. 1953 rekoltesinin geçen sene-
ki miktarı aşacağı kuvvetle tahmin edilmektedir. 
Bundan maada memleketimizde son yıllarda mü
him ve verimli bir servet kaynağı haline gelmiş 
olan yaş ve kura meyva istihsalimizin! kemiyet ve 
keyfiyet bakımından yükseltilmesi hususunda, 
âzami gayret sarfolunmaktadır.. 

Ziraatimizin bütün istihsal kollarında gö
rülen ve yüzde yüze yaklaşan bu mesut inkişaf 
ve istihsalin artmasında, makineleşme ile 
birlikte halkımızın modern ziraat bilgilerini 
benimseyip, tatbikata intikal ettirmesinin bü
yük tesiri olmuştur. Bu sebepledir ki, zirai 
öğretim ve eğitim müesseselerine ve bilhassa, 
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bunların Doğu vilâyetlerinde açılmasına ehem
miyet vermekteyiz. Diğer taraftan, kredi kolay-
lıklariyle çiftçilerimize intikali sağlanan ve mik
tarı 1950 başında ancak (6 000) raddesinde iken, 
halen (40 000) adedine yaklaşan traktörlerin 
ve ayrıca çok mühim yekûnlara varan ziraat 
alet ve makinelerinm, zirai istihsalin artmasında 
mühim faydası aşikârdır. 

Zirai mücadele işlerimiz, müstahsilin Dev
let teşkilâtı ve mensuplarına karşı gösterdikleri 
itimat ile müspet ve müessir bir tarzda yürü
mektedir. 

Millî servet kaynaklarımız arasında ehemmi
yetli bir mevkii bulunan hayvancılığımız da 
süratle kalkınmaktadır. 1950 de (55) milyon 
baş olan hayvan mevcudumuz, 1953 te (62) mil
yon başa yükselmiştir. Bu sahada kalkınmanın 
daha da hızlanmasının ancak çiftçi ile sıkı 
iş birliği yapmak suretiyle mümkün olabileceği 
aşikârdır. Veteriner teşkilâtımız, damızlık 
yetiştirmek, hayvan hastalıkları ile mücadele 
etmek, sergi ve yarışlar tertiplemek, numune 
ağılları kurmak, köylerde yemleme ve yem si
losu örnekleri vermek, mera ve yoncalıklar vücu
da getirmek gibi faaliyetleriyle, halk için ça
lışmak prensibini daha önemle ele almıştır. 

Henüz orman kanunu tasarısı kanuniyet kes-
betmemiş olmasına rağmen, mevcut kanunun 
halk lehine gayet iyi anlayış ile tatbik edilmiş 
olması memnuniyete şayan neticeler vermiştir. 
Gayet mühim ana kanunlardan birisi olan Or
man Kanununun müzakerelerinin Büyük Meclis
te dikkat ve alâka ile cereyan etmekte olduğu 
yüksek malûmunuzdur. 

Mühim bir dâva olarak daima dikkatle ta
kip ettiğimiz topraksız çiftçiyi topraklandır
ma işine de büyük bir hız verildiği malûmu
nuzdur. Geçen yıl (41 500) aileye (1 773 000) 
dönüm toprak tevzi ve köy hükmi şahıslarına 
(1 265 000)'dönüm mera tahsis olunmuştur. 
Büyük Meclisinizin içinde bulunduğu devrenin 
başına kadar dağıtılan toprak miktarı (830) bin 
dönümden ibaret olduğu halde son üç buçuk 
sene zarfında köy hükmi şahsiyetleriyle birlikte 
(6) buçuk milyon dönüm toprak dağıtılmış bu
lunmaktadır. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Bu suretle toprak tevziatı 1950 senesine kadar 
vasati olarak senede (160 000) dönümü tecavüz 
etmezken, Hükümetimizin bu işe verdiği büyük 
ehemmiyet sayesinde son üç buçuk sene zarfında 

bu tevziat senede iki müyon dönümü bulmuştur. 
Dağıtım işleri önümüzdeki yıllarda daha da sür
atlendirilecektir. 

Toprak alan çiftçiler hususi fondan karşıla
nan onarma ve işletme kredileriyle teçhiz edil
mişler, ziraate elverişli hale getirilmeleri gereken 
topraklar üzerinde, teşkilâtın «traktör grupları 
faaliyete geçerek toprak sahiplerine yardımcı 
olmuşlardır. 

Diğer taraftan, memleket kadastrosunu müm
kün olduğu kadar kısa bir zamanda tamamlamak 
Hükümetinizin üzerinde ehemmiyetle durduğu 
bir mevzu olmuştur. 

Son günlerde aero-fotogrametri sisteminin 
tatbikına başlanmıştır. Yapılan tecrübeler zaman 
ve masraftan yüzde elli nispetinde tasarruf temin 
edildiğini göstermiştir. 

Aziz arkadaşlarım, 
Şimdi de, memleketimizin iktisadi kalkınması

nın ana unsurlarından biri olan bayındırlık işle
rimize geçiyorum. 

Memleketin muhtaç bulunduğu bayındırlık 
işlerimizi karşılamak maksadiyle girişilen inşaat 
ve vücuda getirilen eserler, yurtta bütün iktisadi 
faaliyetlerin verimini mütemadiyen ve büyük bir 
hızla artırmaktadır. 

Bayındırlık hizmetlerine Devlet bütçesinden 
ayrılan tahsisat, 1950 de (150) milyon lira iken, 
1953 te ek ödeneklerle beraber (500) milyon lira
ya yaklaşacaktır. (Alkışlar) 

Karayöllarımızm inşa ve tamirinde girişilen 
geniş ölçüdeki çalışmalar artık bütün memlekette 
herkesçe tamamiyle öğrenilmiş bulunmaktadır. 
Bu faaliyetlerimizin hayırlı semereleri gereği gibi 
idrak edilmeye başlanmıştır. 

Yaz ve kış motorlu vasıtalara rahat geçit ve
ren yolların mecmuu, bugün (21 300) küsur kilo
metreye çıkmıştır. (Bravo sesleri). 

Yol programının en mühim kısmını teşkil 
eden köprü inşaatına da ,daha geniş ölçüde de
vam olunmaktadır. Bu faaliyetlerin sürat ve 
genişliği hakkında bir fikir vermek için 1950 
ye kadar 27 yılda ancak (13 000) metre uzunlu
ğunda (289) köprü yapılmış olduğunu 1950 den 
beri de (37 500) küsur metre uzunlukta (732) 
aded büyük köprünün inşaatının ele alın
mış (Sürekli alkışlar) ve bunlardan (12 200) 
küsur metre uzunluğunda (203) adedinin 
tamamen bitirilmiş olduğunu söyliyebilirim, 
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Geriye kalanın da büyük bir kısmı bitiril
mek üzere, mütebakisinin de inşaatı devam 
etmektedir. 

Sn işlerimizde de çok mühim terakkiler kay
dedildiği aşikârdır. Sularımızın bir taraftan za
rarlarını önlemeyi, diğer taraftan kıymet ve kud
retinden faydalanmayı, yurdun ekonomik sosyal 
dâvalarının en başta gelenlerinden biri sayı
yoruz. 

Geçmiş senelerin, dağınık ve mevzii çalışma
ları yerine bir taraftan tahsisat ve imkânları
mızı teksif etmek, ve diğer taraftan da işleri 
mevzii ve parça parça ele almak yerine havza 
amenajinanlarını bir kül halinde mütalâa etmek 
prensibi tatbika konulmuş bulunuyor. 

Barajlar bir nehrin rejimini ıslahta, sulama 
ve enerji gücünden istifadede yapılacak en köklü 
bir iştir. Bu prensibe göre, Seyhan Barajının 
inşasına başlanmıştır. Bu mühim tesis (100) 
milyon liradan fazlaya mal olacaktır. (Alkış
lar) 

ilk tesis kademesi (80 000) kilovatlık olup 
bilâhara (160 000) kilovata tevsi edilebilecek 
olan Sarıyar Barajı ve hidro - elektrik santralinin 
inşaatı da hızla ilerlemektedir. (Bravo sesleri) 

Gediz-vadisi üzerinde de aynı ehemmiyette 
bir baraj inşası için bütün hazırlıklar yapılmış
tır. Bu barajın icabettireceği dış ödemeler için 
kredi temini mevzuunda Hükümet, Milletler
arası imar ve Kalkınma Bankası ile temas ha
lindedir. 

Sarıyar, Seyhan ve Gediz üzerindeki Adala 
gibi büyük tesislerden başka gene aynı ölçüde 
ve ehemmiyette olmak üzere Kızılırmak 
üzerinde Hirfanlı, Yeşihrmak üzerinde Al-
mus ve Akçay üzerinde kurulacak barajların 
hazırlıkları da çok ilerlemiş ve san safhasına ge
tirilmiş bulunuyor. (Alkışlar) Bunların inşası
na başlanması da nihayet bir zaman meselesi ola
rak mütalâa edilebilir. 

Büyük su işleri yanında mahallî faydalar 
sağlamakta olan küçük ve münferit su işleri 
üzerindeki çalışmalara da geniş ölçüde devam 
olunmaktadır. 1950 - 1952 de, bunlardan (87) 
adedi bitirilmiştir. 1953 te, büyüklü küçüklü 
(607) aded iş üzerinde çalışılmaktadır. 

Yeni mevzu olarak ele alınmış bulunan yer
altı sulan mevzuunun da ehemmiyetini takdir 
buyurursunuz. Bu mevzu da müsait bir safhada 
devam etmektedir. 

Köy içme sularına gelince; bu husustaki çalış
malardan başarılı neticeler elde edilmektedir. 
1950 yılına kadar köy içme sularına sarfedilen 
paranın yekûnu (1 500 000) lirayı geçmemekte
dir. Son üç yıl içersinde ise bu mevzua ayrılan 
tahsisat yekûnu (46) milyon liraya yaklaşmak
tadır. (Bravo sesleri, ve sürekli alkışlar) 
1952 yılı sonuna kadar (7 877) köyün iç
me suyu halledilmiştir. Yeniden (5 000) köyün 
içme suyu üzerinde çalışılıyor. Teşriî Devreniz 
sonuna kadar devam edecek olan bu çalışmalar 

.sonunda köy içme suyu mevzuunun en büyük. 
kısmı halledilmiş olacaktır. (Alkışlar) 

Elektrifikasyon işlerine gelince; 
Yurdumuza bol ve ucuz elektrik temini için 

geniş çalışmalara girişilmiştir. Projeleri, Elek
trik Etüd idaresi tarafından hazırlanmış olan 
orta büyüklükteki hidro - elektrik santrallerinden 
(44 750) kilovat toplam takatinde (12) tanesi 
inşa halindedir. 1956 ya kadar, peyderpey servise 
girecek olan bu santraller Amasya, Konya, Er
zurum, Osmaniye, Siird, İsparta, Eğridir, Uşak, 
Maraş, Gazianteb, Burdur, Hatay, Elâzığ ve Er
zincan gibi (14) vilâyetimizin muhtelif şehir, ka
saba ve hattâ köylerine bol, ucuz elektrik verecek
lerdir. (Alkışlar) Bunlara ilâveten bu sene 
(12 300) kilovat takatinde (4) santralin daha 
inşasına başlanması program icabıdır. Bu sant
rallerin hepsine sarfolunacak paranın yekûnu 
(77) milyon liradır. 

Ele alınan büyük hidro - elektrik santralleri 
ise, (800) milyon liranın üstünde bir meblâğa 
mal olacak, elektriğin keşfinden bu tarafa Tür
kiye'de küçüklü büyüklü her cins istihsal vasıta-
lariyle temin edilmiş enerji yekûnu, senede (800) 
milyon kilovat saat takati geçmezken, bugün ele 
alman bu hidro - elektrik santrallerin inşaatı so
nunda, yani 1956 yılı içerisinde, mevcuda (2) 
milyar kilovat saat takat ilâve edilmiş olacaktır. 
(Bravo sesleri, alkışlar) 

Köy elektrifikasyonu meselesi, köy yolları ve 
köy içme sulan gibi ele alınması gerekli bir iştir. 
Hükümetiniz, köylerimizi hızla elektrik ışık ve 
enerjisine kavuşturmak için, tetk'ik ve hazırlık
lara girişmiş bulunmaktadır. (Alkışlar) 

Liman işlerimize gelince; 
Liman ve iskele inşaatında da önemli ilerleme

ler kaydolunmuştur. 
Evvelce başlanmış olan Ereğli, Trabzon ve 
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İnebolu lımanları&dan başka, istanbul, îsmr, 
Samsun ve İskenderun İBnanlarmda da faaliye
te geçilmiş, Mersin limanı inşaatına btşlasabil-
mesini mümkün kılacak kamm lâyihası BüySk 
Meeüsinize arzedüm'iştir. (Alkışlar) 

Elâzığ - Van demiryolu hattının Muş istika
metinde inşaatına devam edilmektedir. Hat, 1954 
de Muş'a varmış olacaktır. Bu senenin inşaat 
programında Şark hattımızm Kars'a kadar tem
didi yer almaktadır. (Alkışlar) 

Devlet bina yapımı işleri de, lüks ve israfa 
kaçmadan, yapı anlayışımıza uygun olarak yü
rütülmektedir. 1953 yılında (1 403) bina yeniden 
inşa edilmiştir. Bunlardan, (734) ü hastane, ve
reni paviyonları, sıhhi tesisler, (519) u da ilkokul
dur. 

Büyük hava meydanları inşaatında da başa
rılı sonuçlar almaktayız. 

Beynelmilel çaptaki meydanlardan Yeşilköy 
Hava Alanı bu sene işletmeye açılmıştır. (An
kara) Esenibofa Alanı bitmek üzenedir. Adana 
ve Trabzon alanlarının inşasına devam olun
maktadır. Yeni büyük hava alanlarımızdan 
Konya, Eskişehir, Diyarbakır alanlarının ihale
leri yapılmıştır. Malatya, Bandırma, Batman, Merr 
zifon ve îzmir alanlarının bütün hazırlıkları ta
mamlanıp inşalarına geçilmek üzeredir. Bunlardan 
başka yetki kanunu Yfrkaek Mecfiftinize sunul
muş olan (45) müyon liralrk %ir programla 
Samsun, Van, Erzurum, Kars, îsfeenderun, Ür-
fa, Gazianteb, Antalya ve Ağrı meydanlarının 
inşası ele alınmıştır. (Alkışlar) Eldeki bu 
programlarla yurdumuz havacılık sabasında kı
sa zamanda büyük gelişmelere mazhar olacak
tır. 

Deprem felâketine uğrıyan vatandaşların za
rarlarını hafifletmek ve bu felâkete uğrıyan 
bölgelerin yeniden imarına yardım etmek hu
susunda büyük bir hassasiyet gösterilmiştir. 
Misal olarak son Çanakkale ve Balıkesir depre
mini ele alalım; bu mıntakada ilk andaki âcil 
yardımlardan sonra, inşa işleri için temin olu
nan (12) milyon lira ile deprem hasarlarının ] 
hemen tamamı denilebilecek mühim kısmı ta- j 
mir ettirilmiş; ayrıca Emlak ve Kredi Bankasınca ; 
da inşaat kredileri açılmak suretiyle felâkete 
uğrıyaıılara yeni mesken inşası için müzaheret ı 
edilmiştir. | 

.gfift O : İ 
I Sayın arkadügUma, 

Malî politikamız, günden güne artmakta re 
çeşitlemekte olan ihtiyaçlarımızla mevcut im
kân ve kaynaklarımızın âzami randanın temin 
edecek bâr surette tevzini gayetine müteveccih
tir. Bu müspet politikamın neticesi olanak Dev
let varidat ve masrafları arasındaki açıkların 
süratle kapatılması mümkün olmuştur. 1950 
bütçelerinde masraf yekûnunun (Yüzde on biri
ne) baliğ olan bütçe açığı, geçen yıl bütçesinde 
(Yüzde altı buçuğa) düşürülmüştür. Bir ay 
sonra huzurunuza getirilecek olan 1954 yılı 
Bütçesi ise, denk bir bütçe olacaktır (Bravo 
sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar) Uzun sene
lerden beri beklenen « Denk bütçe » emelinin 
bu suretle gerçekleşmesi, bir taraftan iktisadi 
kalkınmamızı mümkün kılan gayretlerin, diğer 
taraftan da getir kayaaklarwusı zorlama
mak ve âmme hizmetlerini de aksatma
mak huluslarını daima göe önünde bu
lunduran sağlam ve sıhhatli malî politikamızın 
mesut neticesidir. Yine bu politika aayıesinde, 
Devlet bütçelerinde müsmir yatıranlar için har 
yıl daha geniş ölçüde tahsisler, yapıknaaı da 
imkân dâhiline girmektedir. 3S50 yılı ^mele
rinde (317) milyon lira olan yatana ftAdsatı, 
1951 büüjeleriûde (4Û5), 1952 bütçelerinde (456) 
ve 1933 bütçelerind'e <le 1960 ye nazaran (yüz
de yüz on bir) fazlaaiyle (t671) milyon liraya çıka-
nlmıştrr. (Sürekli alkışlar) 

Bütün bu yatmmlarua. fsalı mdm&v&m &fc-
viyeai için Ücinei Dünya H*rb»*e raathyatı d**v-

| rekr de dâhi! olmak üzere 1960 ae&ts&ft jfcadsr 
yıllık bütoeksre maili müdafaa his»*tl«ri içi» 

I vjtz'edüen en yükgak tahafeat tütarandası -dtiıi 
I yü*d* elH beş daha fazia-ekıı bir aniüî eaüdûâ», 
| bütçesi ile bir arada yapalcUğı gaz Muide ttt-
I tutaçta bu uğurda HükJbaetinizifc «arfetÜğa 
| gayretlerin azameti ve bütc^erimdzin vâsıl ol-
| duğu seviye hakkında daha iyi bir fikir elde 
: edilir. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Di^er taraftaaa. «wı üç niaiadbon feaaâ Dtviet 
gelirlerindeki taf&sıa, âçisde btttattdgğumnz yıl
da da aynı hızla devam «ftndkıto ûimaaı, çek 
mgmagszafet verici bir^Adiseür. 

Umumi muvazenen», 1*60 yılında a a » k <1) 
milyar (^00) m&fm &*#* Û i ğ oiam «sâda-
tıaa muini bil, ÜS3 yık mrâtetııriMi (2) m^gmr 
liraya yatklaamokta vt MB» baamddki 4tfa»ü»-
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ler tamamiyle tahakkuk etmektedir. (Bravo ses
leri, alkışlar) 

Bu münasebetle son üç yıl içinde, Devlet ge
lirlerinde malî tarihimizde misli görülmemiş bdr 
gelişme idrak olunduğuna da işaret etmek ye
rinde olur. 

Devlet gelirleri, 1050 ye takaddüm eden üç 
senelik devre zarfında ancak (yüzde yedi) nis
petinde bir artış kaydetmiş olduğu halde, ar
tış nispeti 1950 den 1953 e kadar olan devrede 
(yüzde elliye) yükselmiş bulunmaktadır. Di
ğer bir ifade ile, 1947 senesinde, (1) milyar 
(219) milyon lira olan Devlet gelirleri, 1950 
senesinde (1) milyar (300) milyon liraya baliğ 
olduğu ve bu müddet içinde ancak (81) milyon 
liralık bir artış sağlanabildiği halde, 1950 se
nesindeki (1) milyar (300) milyon liralık hâ
sıla, 1953 yılında (1) milyar (959) milyon lira
ya yükselmiş ve böylece bu devrede (659) mil
yon liralık bir artış temin edilmiştir. (Alkışlar) 

Derhatır buyurulacağı veçhile 1950 yılından 
sonra bâzı vergilerde indirmeler ve ayarlama
lar yapılmıştır. Bu itibarla, bu ameliyelenin 
mubassalası da nazara alınacak olursa, gelirle
rimizdeki üç yıllik hakiki artışın (659) milyon 
lira değil, (850) milyon liraya yaklaştığı görü
lür. Şu cihete de işaret etmek lâzımdır iki, on 
ındsli artışla ifadesini bulan bu süratli inkişafı 
tamamiyle durgun ve hareketsiz bir halde olan 
ekonomimizin süratle kalkınması için isabetli 
tedbirler alınmış olmasına borçluyuz. (Bravo 
sesleri) Diğer taraftan, adalet ve verim esasla
rına bağlı bir vergi politikasının tatbik edilme
sinin bu konuda da müspet tesirleri olmuştur. 
Gelirlerimizin arzettiği bu durumun, bize gele
cek senelerde de, bugünkülerle mukayese edile-
miyecek kadar, büyük ve verimli bütçeler ha
zırlama imkânını artık temin etmiş bulunuyor. 

Gelir vergileri manzumesi, modern maliye ni
zamının temelini teşkil eder. Vergicilik sahasın
da atılacak her adım, Gelir Vergisi sisteminin 
kabil olduğu kadar, salâbet ve dikkatle tesis 
edilmiş olmasına bağlıdır. Bu itibarla Gelir Ver
disi sistemimizin tekemmülü ve ihtiyaçlanmıza 
en uygun bir hale gelebilmesi için büyük bir 
hassasiyetle çalışılmaktadır. 

Gümrük mevzuatımızda yapılması düşünülen 
değişikliğe ait kanun lâyihası yüksek huzurunu
za gelecektir. Bu lâyiha ile, «Advalorem» siste-
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> ininin tatbiki ve Gümrük kıymetinin tâyininde 

milletlerarası metin, esas ittihaz olunmaktadır. 
j Devlet borçlarına gelince; bu borçlar son 
! yıllarda yükselmemiş, bilâkis muntazaman yapı-

lan itfalar ve tasfiye neticesinde bir hayli azal
mıştır. 

Borçlarımızda görülen bu azalma Devlet ge
lirlerinin seneden seneye gösterdiği büyük inki
şaf ve memleketimizin iktisadi kudretindeki ar-

I tısla bir arada mütalâa edilecek olursa, daha iyi 
bir şekilde tebarüz edecektir. Nitekim 1950 yı
lında Devlet borçlarının umumi ve mülhak büt
çelerin bir yıllık gelirlerine olan nispeti (Yüzde 
yüz elli üç) olduğu halde 1953 yılında bu nispet 
(Yüzde doksan dokuza) tenezzül etmiş bulun
maktadır. (Alkışlar) 

| Yalnız borçlarımızın miktarı azaltılmak ve 
j nispeti hafifletilmekle kalınmamış aynı zamanda 
I faiz ve ihraç fiyatlarında da müsait neticelere 
j ulaşılmıştır. 
I İç istikraz tahvillerinin başabaş olarak ihra-
| cı ve faizlerinin (Yüzde beş) e düşürülmesi su-
I retiyle temin edilen bu müsait şartlar, Devlet 
i iti harındaki yükselmenin bariz bir delili olduğu 
i nispette bundan sonra yapılacak iç borçlanmala-
j rm külfeti bakımından da memnuniyeti mucip 
i bir netice sayılmak lâzımgelir. 

Bundan başka 1950 senesine kadar geniş 
ı mikyasta tatbik edilegelmiş bulunan bütçe ve 
I Hazine ihtiyaçları için Merkez Bankasından 
I kısa vadeli istikraz akdi sistemine son verilmiş

tir. Bu şekilde teraküm eden dalgalı borçlardan 
j mühim bir kısmı son iki sene içinde itfa edilmiş, 
i bakiyesinin de muntazam bir itfa plânına raptı 
j suretiyle konsolidasyonu hususunda Merkez 
I Bankası Kanununun tadiline tevessül edilmiş 

bulunulmaktadır. 
ı Hulâsa, Millî tasarrufların büyük kısmını 

hususi piyasanın ihtiyaçlarına terketmek, âm
me teşekküllerince yapılacak borçlanmaları en 
verimli yatırım ihtiyaçlarına tahsis eylemek ve 

J müstakbel nesillerin ödeme kabiliyetini daima 
I göz önünde bulundurmak esası, âmme istikraz-
I larmda hassasiyetle takip ettiğimiz bir düstûr 
j haline getirilmiştir. 

Bu arada, İkinci Dünya Harbinden kalma 
! teslihat borçlarının, ingiltere Hükümeti ile kar-
! şılıklı dostluk ve anlayış havası içinde yapılan 
! müzakereler neticesinde, büyük ölçüde hafifle-
! turnesi de mümkün olmuştur. (Alkışlar) 
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Para politikamıza gelince; son üç yıl içinde 

memleketimizin sıhhatli bir ekonomik bünyeye 
kavuşmuş olması ve devamlı inkişaf halinde bu
lunması, süratle artan istihsal ve ihracat kapasi
tesi, Hükümetin takip etmekte olduğu sağlam 
malî politika ile müterafik olarak vatandaşların, I 
Millî paraya karşı gösterdikleri itimat, paramızın | 
iç ve dış değerinin gerçek mesnedini ve temina- j 
tını teşkil etmektedir. Geçen sene de ifade ettiği
miz gibi, tedavüldeki para miktarı münhasıran I 
istihsalimizin icaplarına, iktisadi ve ticari ihti
yaçlara göre ayarlanmakta, bunun dışında Dev
letin cari masraflarını karşılamak maksadîyle 
asla emisyon yoluna gidilmemektedir. (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

Gerçek şudur ki, memlekette umumi istihsa
lin ve gayrîsâfi Millî hâsılanın kaydettiği artış 
temposu, umumi emisyon miktarındaki tezayüt-
leri daima geride bırakmaktadır. Bu sebepledir | 
ki, emisyon miktarında kaydedilen artışlara rağ
men, toptan eşya fiyatları endeksi bariz bir istik
rar göstermiştir. 

Kredi politikamız ise iktisadi kalkınmamız ve j 
istihsal hayatımızın ihtiyaç ve icaplarına göre 
ayarlanmıştır. Mevduat faizlerinin düşürülmüş 
olması banka mevduatında her hangi bir azalma 
tevlit etmemiş, bilâkis mevduat rakamları çok 
büyük bir inkişaf göstermiştir. Filhakika, 1950 
Haziran sonunda (1) milyar (119) milyon lira
dan ibaret bulunan mevduat hacmi 1953 Haziran 
sonunda (Yüzde yüz on yedi) nispetinde bir ar
tışla (2) milyar (428) milyon liraya yükselmiş
tir. (Bravo sesleri) 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası reeskont 
haddi ile ikrazat faizi hadlerini düşürmek sure
tiyle tatbikma girişilen ucuz kredi politikasının 
müspet neticelerini, bugün daha bariz bir surette 
müşahede etmekteyiz. Bankalarımızın umumi ik
razat yekûnu 1950 Haziran sonunda (1) milyar 
(564) milyon lira iken, 1953 Haziran sonunda 
(Yüzde yüz yirmi üç) nispetinde bir tezayütle 
(3) milyar (488) milyon liraya yükselmiştir. 
(Alkışlar V l 

Umumi ikrazat yekûnu içinde halen millî is-
tihsalâtımızm en ziyade muhtaç bulunduğu zirai 
ve sınai kredilerin mevkii seneden seneye ehem
miyet kesbetmektedir. 

Aziz arkadaşlarım. 
Sizlere bir müjde tesiri yapacak olan çok ha- | 
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yırlı bir teşebbüsü haber vereyim. Ziraat Ban
kamız köylümüze ev, samanlık, depo gibi tesisler 
için yüzde üç gibi çok ucuz faizli ve uzun vadeli 
ikrazatta bulunmaya karar vermiştir. (Bravo ses
leri, şiddetli ve sürekli alkışlar) İktisadi olduğu 
kadar içtimai ehemmiyeti de büyük olan bu kara
rından dolayı değerli müessesemize köylü va
tandaşlar namına teşekkür etmek isterim. (Al
kışlar) 

Küçük sanatkâr ve esnafın kredi ihtiyacı üze
rinde de durmak, halk için çalışan hükümetlerin en 
esaslı vazifesidir. Bu mevzuun da iktisadi ehem
miyeti kadar içtimai ehemmiyeti olduğu şüphe
sizdir. Memleketin geniş bir tabakasını teşkil 
eden bu çalışkan ve hayırlı vatandaşlarımıza sür
atle el uzatmaya mecburuz. 

Halk Bankası ile halk sandıklarına bu vazife 
verilmiştir. Ve muvaffak olması için geniş ölçüde 
yeni imkânlar temin olunacaktır. 

Memleketimizin iktisadi cihazlanması o safha
ya gelmiştir ki, artık yabancı sermayeye ve ya
bancı sermaye ile birlikte teknik bilginin teşriki 
mesaisine geniş bir ihtiyaç duymaktayız. Bugün
kü mevzuatın memleketimizde, yabancı sermaye 
yatırılmalarını kâfi derecede teşvik etmediği an
laşıldığından, bu hususta, tamamen yeni esaslara 
göre hazırlanan gerekli kanun tasarısı pek ya
kında huzurunuza getirilecektir. (Alkışlar) 

Aziz arkadaşlarım, 
1950 yılma kadar dünya ticaretinde küçük 

bir rol oynıyan ve millî gelirimizin (Yüzde onun
dan) az bir miktarını teşkil eden dış ticaretimiz 
bugün iftiharla kaydolunacak bir seviyeye yük
selmiş ve milletlerarası ticarette mühim bir mevki 
ihraz etmiş bulunmaktadır. 

Nitekim dış ticaret hacmmdaki artış, 1952 
yılında 1949 yılma nispetle (Yüzde iki yüz yir
mi sekiz) gibi bir miktara baliğ olmuştur. Bu 
artışın, 1953 yılında ise, (Yüzde üç yüz) nis
petine doğru yükselmekte olduğunu memnuni
yetle müşahede ediyoruz. (Alkışlar) 

Dış ticaretimizdeki bu inkişafın en başta ge
len neticesi, 1949 - 1950 devresinde (942 110) 
ton olan ihracatımızın 1952 - 1953 devresinde 
(2 376 000) tona yükselmiş olmasıdır. 1953-1954 
devresinde ise, bu miktarın (4,5) milyon tona ba
liğ olacağı tahmin olunmaktadır. (Alkışlar) 

İkinci mühim neticesi de, 1948 - 1950 yılla
rında hububat ithal etmiş bulunan memleketimi-
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zm 1951 den itibaren ihracatçı duruma geçmiş 
olması ve 1953 yılında dünyada hububat ihraç 
eden memleketlerin dördüncüsü olarak mevki 
almış bulunmasıdır. (Bravo sesleri, alkışlar) 
İçinde bulunduğumuz devrede de, hububat ih
racatımız, (2 700 000) tonu bulacaktır. 

Hububat ihracatındaki bu gelişmeye muvazi 
olarak 1949 yılma nazaran pamuk ihracatında
ki artış (Yüzde altmış) ve maden ihracatındaki 
artış ise (Yüzde yüz otuz) nispetine baliğ olmuş
tur. Tütün ihracatımız da devamlı surette art
maktadır. 

Beklenilen mesut inkişafı arzetmeye başlıyan 
ihracatımızın çehresinin değişmiş bulunması da, 
ayrıca bir memnuniyet kaynağı teşkil eder. 

Şöyle ki, bir taraftan fiyatlarımız dünya 
fiyatlarına intibak etmekte, mallarımızın kali
tesi yükselmekte ve tipleri standardize edilmek
tedir. 

Diğer taraftan, ihracat maddelerimizin terki
bi de değişmiştir. Buğday, pamuk, yağlı tohum
lar ve madenler gibi dünya piyasalamnca da
ima aranan ihracat emtiaları, ihracat maddeleri
miz arasında birinci plâna gelmişlerdir. 

Dış ticaretimizde keydedilen bu inkişaf, is
tikbal için de çok ümit vericidir. 

Sanayi politikamıza gelinde; bunda esas, 
şahsi teşebbüsü teşvik ve himaye etmek suretiy
le, hususi sermayeyi iş sahasına çıkarmaktır. 
Memleketimizde, bu yolda, yeni ve takdire değer 
bir cereyan başlamıştır. Kuruluş halinde olan 
şeker ve çimento fabrikaları, tekstil sanayii, 
bu iktisadi prensibin yeni eserleridir. 

Artmakta devam eden şeker istihlâkini kar- ı 
şılamak, çiftçilerimize yeni ve verimli ziraat sa- I 
halan açmak maksadiyle mevcut (4) şeker fab
rikasına ilâve olarak Adapazarı, Konya, Kütah
ya, Amasya, Burdur, Erzurum, Erzincan, Kay
seri, Malatya ve Balıkesir'de yeniden (10) seker 
fabrikası kurulması kararlaştırılmıştır. (Al
kışlar) Bunlardan Adapazarı fabrikası ge
çen ay başında işletmeye açılmıştır. Temelleri 
atılmış olan Konya, Kütahya ve Amasya fabri
kaları 1954 kampanyasına yetiştirilecektir. (6) 
şeker fabrikası da eksiltmeye çıkarılmıştır. 1954 
yılı içinde temelleri atılmış olacaktır. 

Şeker sanayii için takibettiğimiz politika; bir 
taraftan sermaye sahibi vatandaşların iştirakini 
temin, diğer taraftan esas olarak pancar müstah
sillerinin birleştikleri kooperatiflere krediler aça- I 

rak, fabrikaların ilk envestismanlannı temin et
mek ve ilerde müstahsilin pancardan alacağı pa
radan taksit bedelini kesmek suretiyle onu aynı 
zamanda fabrikanın sahibi yapmaktır. (Bravo 
sesleri ve alkışlar) 

Memleketin günden güne artan çimento ihti
yacının karşılanması için de yine hususi teşeb
büsle el ele vererek yurdun muhtelif bölgelerinde 
yeni çimento fabrikaları kurulması cihetine gidil
miştir. 1950 senesinde (410 000) ton olan sene
lik çimento istihsal kapasitemiz, İzmir fabrikası
nın işletmeye açılması, diğer fabrikalarımızın da 
tevsii ile 1953 sonu itibariyle bir milyon tonu 
aşacaktır. Çimento istihlâki de 1950 senesinde 
(535 000) ton raddesinde iken, mütemadiyen 
artmış, 1953 yılında bu yükseliş seyrinin (2) 
milyon tonu bulacağı hesap edilmiştir. 

Bu büyük artışa muvazi olarak memlekette 
çimento sanayiini yeni baştan ele almış bulunu
yoruz. Evvelâ millî bankalarımızdan Emlâk Kre
di, Sümerbank ve îş Bankasiyle iki Millî müesse
semiz; Sümerbank Çimento Sanayii Müessesesi 
ve Ankara Çimento Limitet Şirketinin iştirakiy-
lo (50) milyon lira sermayeli bir Çimento Sana
yii Anonim Şirketi kurulmuştur. Şirket halen, 
memleketin muhtelif bölgelerinde halkımızla iş
birliği yaparak (15) çimento fabrikasını eksilt
meye çıkarmış bulunmaktadır. (Alkışlar) 

(15) fabrikayı takiben yeniden (5) çimento 
fabrikasının daha ihalesi yapılacak ve istihlâk 
artışını takibederek bunların adedi (38) i bula
caktır. (Alkışlar) 

Bu teşebbüslere mahallî iştirakler yekûnu, 
şimdiden (35) milyon liraya yakın bir miktarı 
bulmaktadır. Nitekim şimdiden kurulacak bir kı
sım fabrikaların sermayeleri mahallen temin edi
lerek sadece teknik hususlarla mütedavil serma
ye bakımından yardım talep edilmektedir. Bu 
nevi müspet teşebbüsleri takdirle karşılarım. 

İptidai maddesi tamamen memleketimizde 
yetişen ve yine memleketimizde geniş istihlâk 
sahası bulan tekstil sanayiine gelnce: 1950 yı
lında, hususi ve resmî sektörde (260 000) olan 
pamuklu mensucat iğ adedi, 1952 yılı sonunda 
(44Ö 000) e yükselmiştir. Bu yıl tamamlanmış, 
ayrıca faaliyete girecek fabrikalarla beraber, iğ-
adedi (500 000) i geçecektir. 

Yünlü mensucat sanayii de aynı suretle, 
muntazam bir inkişaf seyrini takibetmektedir. 
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tekstil sanayiindeki yem tesis ve ilâvelerle 

istihsalin artması, alınan tedbirler maliyet üze
rinde rasyonel tesirini göstermiştir; fiyatlarda 
tenzilât yapılması da imkân dâhiline girmiştir. 

Ana sanayi karakterini taşıyan Karabük De
mir ve Çelik Fabrikalarının, daha mütekâmil bir 
duruma getirilmesi için gayret gösterilmektedir. 
Müessesenin ikinci Kak Fabrikası ve ikinci 
yüksek fırını işletmeye açılarak kok ve pik is
tihsal kapasitesi bir misli artırılmıştır. Diğer 
taraftan haddehanenin de kapasitesini bir misli 
artıracak bir tevsi işine başlanmıştır. Ayrıca 
santrifüj dökme boru fabrikasının inşaat ve 
montajı sene sonunda ikmal edilerek tecrübe 
imalâtına başlanacaktır. 

Murgul Bakır îşlettoeaince asitsülfirik imali 
için tesisat vücuda getirilmesi ve elde edilecek 
asitsülfirikten de suni gübre imal etmek üzere, 
yabancı sermayenin de iştirakiyle Murgul Ba
kır İşletmesine bağlı bir süperfosfat fabrikası
nın İskenderun'da kurulması kararlaştırılmış ve 
inşaatına başlanmıştır. (Bravo sesleri) 

Yine zirai halkınmamızda pek mühim rolü 
bulunan azotlu gübre imali ve bununla mütera-
fik olarak Millî Savunmanın nitrik asit ihtiya
cının temini maksadiyle Kütahya'da bir azot 
sanayii kurulması üzerinde çalışılmaktadır. 

Umumi olarak maden istihsalâtımız devamlı 
Ibir yükselme seyri takip etmektedir. Teknik ve 
sermaye bakımlarından olduğu kadar mevzuat 
yönünden de eksiklerimizi tamamlamak üzere, 
tasvibinize sunulmuş bulunan yeni Maden Ka
nunu lâyihasının bir an evvel * çıkarılmasında 
faide vardır. 

Raman ve Garzan'da istihsal olunan ham 
petrollerin tasfiyesi için Batman'da bir rafine
rinin inşasına ait muamele tamamlanarak bir 
Amerikan firmasına ihale olunmuştur. (35) 
milyon liraya malolacak bu tesisatın senelik is
tihsalinin kıymeti (27) milyon lira civarında ola
cak, rafinerinin ilk mahsulleri 19*55 yılında pi
yasaya çıkarılacaktır. (Alkışlar) Memleketi
mizde petrolün bol miktarda mevcudiyeti, el
deki delillerle anlaşılmaktadır. Bu mühim ser
vet kaynağımın, milletimizin kalkınma ve iler
leme hizmetine girmesi için, petrol politika
mıza yeni bir veçhe venmiş bulunuyoruz. Yer
li, yabancı hususi sermaye ve müteşebbislerle 
el birliği ederek, bir an levvel netice almak diti
yoruz. Bu maksatla dünya tecrübelerinden 
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muhtelif memleketlerin mevzuat ve tatbikat şe
killerinden istifade ederek bu şartlara ve mem
leketimiz menfaatlerine uygun yeni bir Petrol 
Kanunu projesi hazırlanmak üzere bir mütehas
sıs celbettik. Hazırlanmakta olan petrol ka
nunu tasarısı yakında Yüksek Meclise takdim 
edilecektir. Bununla beraber dünya petrol sa
nayiinin tanınmış (8) firmasına jeolojik tetki-
kat yapmak üzere müsaade verilmiştir. Firma
ların mütehassısları 4-5 aydan beri, memleke
timizin muhtelif bölgelerinde çalışmaya başla
mışlardır. 

Aziz arkadaşlarım, 
İktisadi gelişmenin tesirleri, Ulaştırma işle

rimizde de (kendini göstermeye başlamıştır. 
Umumi nakliyatın her gün ehemmiyet ve kesa
fet peyda ettiği yurdumuzda, demir, deniz ve 
hava yolu ve muhabere hizmetlerinin memleke
tin iktisadi bünyesine uygun ticari bir zihniyet
le idaresi zaruret haline gelmiştir. Büyük Mec
lisinizin geçen içtima yılında kabul buyurduğu 
kanunlar bu bakımlardan çok faydalı olmuştur. 

Devlet Demiryolları ve posta, telgraf ve te
lefon idareleri yeni statüleri içinde, hizmetlerin 
yürütülmesinde olduğu kadar, tesisat ve teçhi
zatını hizmetlerin gerektirdiği ölçüde, Hazine
ye yük olmadan, tevsi ve ıslah etmek yolunu 
tutmuşlardır. 

Devlet Demiryollarının yük nakliyatı, 1950 
ye nazaran 1953 te (yüzde otuz) a yakın bir ar
tış kaydedecektir. 

P T T İşletmesi, bütün hizmet çeşitleri ye
kûnunda 1950 ye nazaran (yüzde seksen) nis
petinde bir trafik artışı göstermiştir. 

Denizcilik Bankası da, tersanelerinin iş ran
dımanını artırarak muhtelif tonaj ve cinste ge
mi inşaatına başlamıştır. Bunu hayırlı bir 
başlangıç telâkki ederim. Banka hasılatının, umu
mi gelişme seyri 1950 - 1951 de (Yüzde yirmi 
beş), 1951 - 1952 de (Yüzde otuz bir) civarında 
bir artış kaydetmektedir. Henüz içinde bulun
duğumuz 1953 yılının ilk altı aylık devresinde, 
geçen yıla nazaran, (11) milyon liralık hasılat 
fazlası sağlamıştır. Bu rakamlar deniz ulaştır
ması sahasında temin, olunan muvaffakiyetin 
açık ve tatminkâr delilleridir. 

Havayolları Statüsünün de aynı esaslara gö
re tadilinde fayda vardır. Hava seferleri iyi bir 
istikbale namzettir. 

— 13 — 
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Aziz arkadaşlar; 
Bütün ekonomi kollarında görülen ilerleme 

karşısında, iş hayatının tanzimi, çalışanların 
yaşama seviyelerinin yükseltilmesi, işçi ve iş ve
ren münasebetlerinde ahenk tesisi, tam çalıştır
ma ve sosyal güvenin temini meseleleri ehem
miyet ve vüsat kesbetmektedir. Büyük Mec
lisinizin bu teşriî devre içinde sosyal adalet dü
şüncesinden mülhem olarak kabul buyurduğu 
kanunlara ilâveten, çalışma hayatımız için yeni 
kanun lâyihaları üzerinde durulmaktadır. 

Mer'i iş ve sigorta kanunlarının, yeni ihti
yaçları karşılıyacak surette hazırlanan tadille
ri, Meclisinize sunulmuştur. Deniz işçileri Ka
nunu, Büyük Meclisinizin ilk faaliyet günlerin
de değerli tetkiklerinize arzedilecektir. 

işçi vatandaşlarımızın, sosyal güvenlerini 
sağlamakla vazifeli işçi Sigortalan Kurumu, 
iş verenlerle işçilerin müşterek fedakârlıkla-
riyle, kendisinden beklenen hizmetleri daha seri 
ve daha müessir tarzda ifa etmek yolundadır. 
Hastalık sigortasının tatbik edildiği bölgeleri
mizde, işçi ailelerine muayene ve tedavi yar
dımları yapılmasına başlanmıştır. Diğer taraf
tan. Ankara'da hastalık sigortası tatbikatına 
girişilmiş; Seyhan ve Kütahya illerinde de tat
bikata geçilmesi için hazırlıklar ikmal edilmiş
tir. Ayrıca, Samsun Vilâyetimiz işçilerinin de, 
bu sosyal himayeden faydalanmaları için tet
kikler yapılmaktadır. Hastalık ve analık sigor
tasının tatbik edildiği bölgelerde, Kurum tara
fından işletilen sağlık müesseselerinde yatak sa- j 
yısı şimdiden (1 295) i bulmuştur. 

Bilgi ve hayat seviyelerinin her yıl hisse
dilir derecede yükselmekte olduğunu memnun
lukla gördüğüm işçilerimizin, milletimize has 
şuur ve itidal ile ekonomik kalkınmamızda, ken
dilerine düşen vazifeyi ifa edeceklerinden emin I 
bulunuyorum. (Alkışlar) { 

işçi meskenleri meselesi, sosyal problemlerin 
başında gelir, işçinin refah, sağlığı, iş istikrar 
ve verimliliğiyle alâkalı olan bu m'evzudaki ça
lışmaların semeresi görülmeye başlamıştır. Tak
dir ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, j 
1953 yılında halk, tam 'bir huzur içinde işi 

ve güciyle meşgul olmuştur. Asayişe taallûk 
eden vakalarda, suçlulara karşı alman esaslı ! 
tedbir ve sıkı takipler sayesinde geçmiş yıllara j 
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I nazaran, bariz bir azalma müşahede edilmekte

dir. 
Ateşli silâhlar ve bıçaklar ile, uyuşturucu 

maddelere ait olarak kabul buyurduğunuz Türk 
Ceza Kanunundaki tadilâtın tatbiki, faydalı ne
ticeler yermiştir. 

Emniyet teşkilâtının, yeni vasıtalarla takvi
yesi, vatandaş hak ve hürriyetlerini en yüksek öl-

[ çüde teminat altında bulundurmaya kifayetli 
bir seviyeye ulaştırılması için, ciddî tedbirler 
alınmıştır. Bu m'eyanda zabıta sevk ve idare 

I birliği tesisine ait kanun tasarısı bu sene Yük
sek Meclise sunulacak vaziyete girmiştir. 

idari taksimatın, günün şartlarına göre, ye
niden gözden geçirilmesi zamanı gelmiştir. Bu
gün, düne nazaran, mülki taksimatın yapıldığı 
tarihten bu yana, umumi hayatımızda yeni iler
lemeler olmuştur. Nüfusumuz hemen hemen 
bir misli ve iktisadi faaliyet hacmi birkaç misli 
artmış, demokratik nizam teessüs etmiştir. 

Hükümet hizmetlerinin, lütuf ve atıfet sa
yıldığı, idare başında bulunanların, hatadan 
« münezzeh » sanıldığı devrin hâtıraları silin
miştir. (Bravo sesleri, şiddetli alkışlar) Âmme 
hizmetinin hakiki mânasiyle ifa edilebilmesi için 
vatandaşa doğru gitmek, yaklaşmak yolu tu
tulmuştur. Bu sebepledir ki, geçen içtima yı
lında kabul buyurduğunuz kanunlarla, bir vi
lâyet, (26) kaza, (9) nahiye, ve (50) tam teş
kilâtlı nahiye kurulmuştur. 

Geçen bir sene zarfında, şehir haritası, imar plâ
nı, içme suyu, elektrik tesisatı ve diğer hizmet
ler için belediyelere, malî istikraz kabiliyetleri
ne göre, iller bankası ile içişleri Vekâleti em
rindeki fondan (106) milyon lira ikraz ve tah
sis edilmiştir. 

Meclisçe müzakere edilmekte olan idari ana 
kanunlarımızdan Köy, Belediye, özel idareler 
Kanunu tasarıları kanun halini aldıkları zaman, 
feyizli bir inkişaf başlamış olacaktır. 

Sayın Mebuslar, 
Silâhlı kuvvetlerimiz, her gün daha ziyade 

kuvvetlenmekte ve tekâmül etmektedir. Bugün 
içinde bulunduğumuz şerait nazarı 'itibara alına
rak, malî bünyemiz üzerinde ağır bir yük teşkil 
etmesine rağmen, Millî Savunma gücümüzü, mil
lî varlığımızı koruyacak bir seviyede tutmak için 
âzami gayret sarf etmekteyiz. (Bravo sesleri, şid
detli alkışlar) 

— 14 -
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Bu sebeple 1953 Bütçesinden Millî Savunma I 

hizmetlerine doğrudan doğruya ayrılan mebaliğe 
'ilâveten Jandarma ve Gümrük Muhafaza Genel 
Komutanlıkları bütçeleri ve genel ve katma büt
çeli idarelerle Devlet îktisadi Teşekküllerinin 
Millî Savunma hizmetlerini destekleyici sarfiyatı; 
«Dost ve müttefikimiz Amerikan Hükümetinin 
lıarb malzemesi yardımiyle savunma bütçemize 
doğrudan doğruya Türk lirası olarak yardımları 
da nazara alındığı takdirde Kahraman Ordumu
za» senede (1) milyar (800) milyon liraya yakın 
bir para harcanmaktadır. (Bravo sesleri, şiddetli 
ve sürekli alkışlar) Bugün yalnız kendi kaynak
larımızdan bütçemizde Millî Savunmamıza ayır
dığımız tahsisat îkinci Cihan Harbinin en buh
ranlı yıllarında ordumuza verilen tahsisattan 
çok yüksektir. Bu miktar, Cumhuriyet tarihimiz
de Millî Savunmamız için yapılan sarfiyatın en 
büyüğünü teşkil eder. Büyük dostumuz Amerikan 
Hükümetinin Kahraman Ordumuzun takviyesine 
verdiği müstesna ehemmiyeti huzurunuzda takdir 
ve şükranla kaydetmek isterim. (Bravo sesleri, 
şiddetli ve sürekli alkışlar) 

îkinci Dünya Harbi, Kore muharebeleri ve 
muhtelif milletlerin tatbik ettikleri yeni metot
lardan alman derslere göre, kara, deniz ve hava 
kuvvetlerimizin aralarında ahenkli iş birliği sağ
lamak suretiyle hareket ve muharebe kabiliyetleri 
en yüksek dereceye çıkarılmaktadır. (Alkışlar) 

Ordunun eğitimi, en yeni metotlarla yürü
tülmektedir. 

Kara, deniz ve hava kuvvetlerimizin modern 
silâh ve malzemeyi kullanmakta gösterdikleri ka
biliyet her türlü takdire değer bir mahiyet taşı-
maktadır. (Alkışlar) 

Hava ordumuzun, geniş pilot ihtiyacını kısa 
zamanda karşılamak için büyük gayretler sarfe-
dilmektedir. Hava Harb Okulumuzdan başka, pi
lotlarımızın mühim bir kısmı da, Amerika ve Ka
nada Hava Harb okullarında yetiştirilmektedir. 

Ayrıca, Hava Yedek Subay Talimgahı açıl
mıştı*. 

Çoğalan harb silâh ve vasıtalarının kullanıl
ması ve bakımı için muhtaç olduğumuz persone
lin süratle ve en iyi şekilde yetiştirilmesi, büyük 
bir ehemmiyet kazanmıştır. Bu maksatla, müta-
hassıs astsubay yetiştirmekle beraber, astsubay 
ihtiyacının bir kısmını karşılamak için, «Birlik j 
çavuş» larmdan faydalanılması düşünülmüş; Ast
subaylara tanınan hakların bunlara da teşmili 1 
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hakkında hazırlanan (Uzman Çavuş Kanunu 
Tasarısı) Yüksek Meclise sunulmuştur. 

1953 yılında, Amerika askerî yardımından 
kara, deniz ve hava kuvvetlerimize sağlanan harb 
silâh ve araçlarının tamamına yakın bir kısmı 
yurdumuza gelmiş bulunmaktadır. 

Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı yolu 
ile elde edilen yardım sayesinde, yeni ve modern 
hava meydanlan, muhabere şebekeleri, akar yakıt 
boru ve depolarının inşasına başlanılmak üze
redir. 

Yeni silâh ve vasıtalara sahip olan silâhlı 
kuvvetlerimiz, modern teşkilât ve kadroya ka
vuşmuştur. 

Kuzey Atlantik Paktı Teşkilâtı içindeki müt
tefik orduları, hep beraber tatbikat yapmakta
dırlar; silâhlı kuvvetlerimizin de zaman zaman 
katıldığı bu tatbikat, kumanda birliği ve müş
terek hareket bakımından çok faydalı olmak
tadır. 

İleride bir tecavüz vukıdralursa, bu Teşkilâ
ta dâhil kuvvetlerin bir tek ordu gibi çalışacak
larının • delilini şimdiden görmekteyiz. (Bravo 
sesleri) 

Kore'de mütarekenin akdedilmiş bulunduğu 
şu sırada cesur Kore Tugayımızın, Birleşmiş 
Milletler dâvasına hizmet yolunda, efsanevî 
kahramanlıklarla temayüz etmiş olduğunu an
mak yerinde olur. (Şiddetli ve sürekli alkışlar) 
Milletimize has bu şerefli haslet, memleket 
içinde ve dışında istikbal ve hürriyetimiz için, 
bütün varlığımızla çarpışacağımızın, kıymetli 
teminatı olmuştur. (Bravo sesleri şiddetli al
kışlar) 

Türk askerleri, güvenilir bir kuvvet oldukla
rını her zaman, her vesile ile ispat etmişlerdir. 
(Bravo sesleri, alkışlar) Çünkü onlar, mensup 
oldukları milletin asîl karekterini temsil etmek
tedirler. (Bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 

Muhterem Mebuslar, 
Şimdi, harici siyaset mevzuuna geçiyorum: 
1950 den beri hariciyemiz bir yandan sulh 

ve emniyet cephesinin takviyesi, diğer taraftan 
kendi millî emniyetimizin sağlanması hususun
da âzami faaliyet göstermiş ve büyük başarı
lar kazanmıştır. Bu cümleden olarak, Birleş
miş Milletlerin Kore'de mütecavize karşı mu
kavemet ve tenkil cephesi kurması için elinden 
gelen gayret ve fedakârlığı yapmaktan ç«km-
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memiş ve yine Birlenmiş Milletler Anayasası I 
hükümlerine nygnn olarak ve onun ideallerini 
temin etmek için kurulmuş olan (Kuzey Atlantik 
Paktı Camiasına âza olarak girmiştir. Bu su
retle Türkiye bugüne kadar tesis edilmiş olan 
en mütesanit ve müterakki beynelmilel emni
yet sistemine dâMl olmuştur. Dünyanın bu
günkü karışık durumunda bunun ehemmiyeti 
'aşikârdır. 

Takriben sekiz aydan beri Sovyet Rusya'nın 
ve diğer komiriform devletlerimin lisanlarında 
nispî bir yumuşama müşahede edilmektedir. Da
ha doğrusu bu devletler yumuşak bir politika 
güttüklerini tebarüz ettirecek hareketlere baş
vurmaktadırlar. Bu devletlerin, bu yeni politika
larında samimî olmaları çök şayanı temennidir. 
Ancak, maddi deliller meycut olmadıkça, hük
me varmanın hatalı olacağında şüphe yoktur. 
(Bravo sesleri) Zahirî sulh taarruzları arka
sında harb hazırlıklarına ve sulh sever memle
ketler içinde yıkıcı faaliyetlere eskisi gibi de
vam edilmektedir. 

Dünya siyasetinin bu karışık manzarası kar
şısında millî savunma, gayretlerimizi bir an için 
olsun gevşetmek aklımızdan dahi geçmemekte
dir. (Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar) 

Bilindiği gibi cihan sulhu bir bütündür. Mil
letlerarası meselelerin yekdiğeriyle sıikı alâka 
ve irtibatı vardır. Münferit gibi görülen hâdi
selerin, sadece hususi menfaatler zaviyesinden 
mütalâa olunması, elde edilmek istenilen umu
mi «mniyeti tehlikeye düşürür. Halbuki, sulh 
ve emniyetin tesisi için bu kabîl hareketleri de 
önlemek kâfi değildir. Huzursuzluğu doğuran 
sebeplerin müşterek vasıfları üzerinde durul
malıdır. Bu bakımdan, büyük alâka ile dinle
diğimiz iyi geçinme sözlerinin, hoşumuza giden 
muslihane ifadelerin ve zaman zaman tezalhü-
ratı görülen sulh taarruzlarının, balkiki kıymet 
'kazanabilmeleri için sarih vakalara, müspet ha
reketlere dayanmaları iktiza eder. Biz, realist 
bir düşünce ile, bu yolda, yalnız ağızların de*-
ğil, vakaların konuşmaya başladığını görmek 
istiyoruz. (Bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 

Arkadaşlar, 
Her fırsattan faydalanarak söylediğini gibi, 

asrımızın müspet ve tesirli bir sulh ve emniyet I 
müessesesi olan Atlantik Andlaşnıasmm daha mü
essir olması, Birleşmiş Milletler Andlaşması ide- { 
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ailerine dayanan yüksek gayelere suhuletle ulaşa
bilmesi için, biz kendi hesabımıza ciddiyetle çalı
şıyoruz. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Atlantik Paktı Camiasının müşterek gayret
leri bakımından, birinci derecede kıymet arzeden 
Federal Almanya'nın, bir an evvel, bu camianın 
iş birliğine katılması imkânlarının teminini elzem 
görmekteyiz. (Bravo sesleri, şiddetli alkışlar). 

Aramızda mevcut sıkı dostluğa ilâveten, At
lantik Paktı içinde ittifak bağlariyle de bağlı ol
duğumuz Yunanistan, ve salim görüşlerine, rea
lizmine tam bir itimadımız olan dostumuz Yu
goslavya ile akdettiğimiz Üçlü Dostluk ve îş Bir
liği Andlaşmasmı, yalnız kendimiz ve Balkanlar 
için değil, bütün sulhperver Garp devletleri ca
miası için, kıymetli bir sulh, emniyet ve istikrar 
unsuru olarak telâkki ediyoruz. (Alkışlar) 

Akdeniz havzasının, tam olarak müşterek eni- -
niyet çerçevesi içine alınmasına büyük ehemmiyet 
atfetmekteyiz. Bunun içindir ki, Akdeniz'in öbür 
ucunda, takdire değer bir realizm ve basiret ese
rinin son zamanda meydana gelmiş olmasını se
vinçle karşıladık. Bu sözlerimle, Birleşik Ame
rika'nın İspanya ile akdettiği iktisadi ve askerî 
anlaşmaları kasdediyorum. (Bravo sesleri, alkış
lar). 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtına sadakatle bağlı 
kalmak ve onun yüksek gayelerine daima faal 
bir şekilde hizmet etmek azmindeyiz. Bu hususta
ki samimî kararımızı Emniyet Konseyinde yeni 
bir devre için hizmet etmeyi kabul etmekle bir 
kere daha ispat etmiş olduk. 

Az evvel de temas ettim; bütün emelimiz ve 
temennimiz, Birleşmiş Milletler faaliyetinin en
gellerden kurtarılarak sulh ve adalet uğrunda 
daha salim, daha nüfuzlu bir icra unsuru halini 
almasıdır. 

Orta - Şark'ta mühim bir mevki işgal eden 
dostumuz İran'ın giriştiği azimli hamleleri, en bü
yük muhabbet ve alâka ile takip etmekteyiz. 
( Alkışlar ). Bu yakında komşu devletle 
aramızdaki münasebetlerin mütekabil bir itimat 
ve hürmet vasfı arzettiğini ifade edebilirim. 

Son bir sene zarfında, dost ve müttefik mem
leketlerle olan münasebetlerimizi şahsi temasla
rın temini suretiyle bir kat daha takviye 
etmek ve dünyanın kanaatimize göre en buhranlı 
zamanında beynelmilel meseleleri en mesul dost 
devlet adamlariyle yüz yüze görüşmek imkânını 
bulduk. 
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Bu temas ve görüşlerdıön daima büyük fay

da gördük ve bahtiyarlık duyduk. Bu kabilden 
olarak dost ve müttefikimiz İngiltere ve Fran-
SJZ Başvekili ve Hariciye Nazırları ile feondra 
ve Paris'te görüşmelerde bulunduğumuz gibi 
Sayın Fransız Başvekili Mösyö Laniel ile Ha
riciye Vekili Mösyö Bidault'yu Ankara'da misa
fir etmek fırsat ve şerefine nail olduk. Bu zi
yaret ananevi Türk - Fransız dostluğunun yeni 
bir tezahürü olmuştur. (Alkışlar) 

Yakında da dostumuz İtalya'nın Başvekil 
ve Hariciye Nazırı Mösyö Pella'yı aramızda gör
mek bahtiyarlığına nail olacağız: 

Ejftç şüpheeiz, bize şeref veren misafirleri
miz. arasında en mutena mevkii işgal edenlerden 
ikisi de dost ve müttefik Yunanistan'ın Sayın 
Başvekili Mareşal Papagos ile Hariciye Vekili 
Mösyö Stefanopöulos olmuştur. 

Kendileriyle yapılan görüşmeler, zaten pek 
şıkı olan dostluğumuzu bir kat daha takviye 
etmiştir. 

- Bu münasebetle son bir sene zarfında müt
tefik ve dost memleketlere ve NATO Teşkilâtına 
mensup askerî şahsiyetlerle memleketimiz içinde 
ve dışında temas etmek imkânını bulduğumuzdan 
bahsetmek isterim. Bu görüşmelerde bizim ve 
bütün sulh sever dünyanın emniyetini ve kuvvet
lenmesini. alâkadar eden meselelerde bu büyük 
kumandanlarla daima tam bir görüş birliğine 
vardık ve kendilerinden memleketimiz ve ordu
muz hakkında büyük dutluk ve hayırhahlık 
gördük. 

Atlantik Paktı âzası devletlerle mevcut iki 
taraflı dostane münasebetlerimiz de, memnunluk 
verici bir tarzda inkişaf etmektedir. 

Birleşik Amerika Devleti ile, sıkı ve samimî 
münasebetimiz, gün geçtikçe artmakta ve kuv
vetlenmektedir. Bu kudretli memleketten, her 
sahada, büyük bir anlayış ile, kıymetli yardım
lar görmekteyiz. (Alkışlar) 

Tüfk Milletinin, yüksek şahsiyetini, mezi
yetlerini çok yakından tanıdığı, sevdiği ve gü
vendiği -Amerika Beisicuımhuru Edsenhower'in 
nazik daveti üzerine, 27 Ocaktan itibaren Ame-
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rika'yı ziyaret etmek kararında olduğumu, 
Muhterem Heyetinize memnunlukla arzetmek 
isterim. (Şiddetli alkışlar) Bu ziyaretimde, hür 
insanlar dâvasının başlıca meısnedini teşkil eden 
asîl Amerikan Milletine, Türkiye'nin cefalı 
dostluğunu ve itimadını söylemek, benim için 
çok zevkli bir vazife olacaktır. (Bravo sesleri, 
şiddetli alkışlar) 

Arkadaşlarım, 
Ana hatlarını tebarüz ettirdiğim dış, siya

setimiz ve dünya durumu karşısındaki hareket 
tarzımız, her zaman söylediğim gibi, hüsnüni
yetimize, aynı hüsnüniyetle mukabele ve bımu 
efaliyle ispat, eyliyenlerle doötluk ve işbirliği 
yapmaktır. Nerede bu imkânları görürsek, re
alizmin emrettiği ölçüleri elde tutmak şartiyle, 
oraya teveccüh etmekten geri 'kalmıyoruz. İs
tediğimiz, kendimize tatbik ettiğimiz mânevi 
disiplinin ve gösterdiğimiz mutlalk samimiyetin 
mukabelesini görmekten ibarettir. Doğru, ve 
salim olduğuna inandığımız bu yolda devam 
edeceğiz. (Alkışlar) 

Sayın Mebuslar, 
Bütün bu mâruzâtımdan, memlelçetâmîzin 

tam bir • emniyet ve itimat havası içinde, yeni 
bir inkişaf devresine girdiği anlaşılır, büyük 
halk kütlelerinin hayat seviyeîeı&ıîn, içtimai 
durumlarının yükseldiği görülür. 

Siyasi itibarımızın, millî savunana gücümü
zün iftihara değer bir mahiyet aldığı neticesine 
varılır. Fakat, bütün bunlarla beraber, üiiut-
mamak lâzımdır ki, her ileri cemiyetin, mede
niyet seviyesiyle mütenasip olarak yeni ihtiyaç
larla karşılaşması, hayatın zaruri icabıdır. 

Ben, çimdiye kadar olduğu gibi, bundan 
sonra da, bütün millî dâvalarımızı hasiret ve 
muvaffakiyetle halledeceğinizden emin olarak 
sözlerime son veriyorum. (Bravo sesleri, şid
detli alkışlar) 

Sevgili milletimizin büyük ilhamı, daimî 
rehberiniz olsun. (Bravo sesleri, şiddetli ve sü
rekli alkışlar) 

(Reisliğe tekrar Şevki Yazman geçti).' 

4. — SEÇİMLER 

1. — Meclis Reisi seçimi 
BEİS — Efendim gündeme devam ediyoruz. 
Gündemin ikinci maddesinde Meclis Reisi 

seçimi vardır. Reis seçimi için reyleri tasnif heye
tini* çekiyoruz. 

İsmail Aşkın (Bilecik) Burada mı? (Burada 
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•esleri) I 

Atıf Topaloğlu (Ordu) Burada mı? 
Ali Canip Yöntem (Bursa) Burada mı efen» 

&HTIİ (Burada sesleri) 
Nihad Reşad Belger (fstaribul) Burada mı? 

(Burada sesleri) 
Ad çekme ile Diyarbakır seçim çevresinden 

*«y toplamıya başlıyaoağız. 
(Diyarbakır seçim çevresinden başlanarak 

reyler toplandı) 
REİS — Oylarını kullanmamış arkadaşların I 

kullanmalarını rica ederim. Oy toplama muame
lesi bitmiştir. Tasnif heyetinin tasnifi yapması
nı dilerim. 

Efendim, reis seçiminin neticesini arzediyo-
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reis seçimine 
806 âza katilmiş ve neticede îçel Mebusu Refik 
Koraltan 306 reyle, ittifakla Reis seçilmiştir. 
Yüksek Meclisin ıttılaına arzediyorum. (Sürek
li alkışlar) 

(Soldan alkışlar arasında Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Reisi Refik Koraltan Riyaset mevkiine 
geldi). I 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ RE- I 
ÎSI REFİK KORALTAN (îçel) —Aziz ve muh
terem arkadaşlar; Türkiye Büyük Millet Meclisi 
dokuzuncu devre 4 ncü toplantı yılı Meclis Reisliği 
için yapılan seçim sonunda beni Reisliğe seçmek j 
suretiyle gösterdiğiniz yüksek sevgi ve itimadı 
hürmet ve şükranla karşılarım. 

Şimdiye kadar olduğa gibi, bundan sonra da 
tekrar tevcih buyurduğunuz bu mukaddes yurt 
borcunu yaparken, daima sevgi ve iti
madınıza lâyık olmaya âzami dikkat sar-
ftedeceğim. Derhal kaydedeyim ki; bu kut
si tarifeyi daha kolaylıkla yapabilmemi
zin tek mesnedi; siz muhterem arkadaşlarımın 
vazifelerimizi ifa ederken daimî müzaheretinize 
bizi lâyık görmeniz olacaktır. Türk Milleti ve onun 
kayıtsız şartsız reyinin mümessili olan siz muh
terem arkadaşlarımın, bu tarihî adın altında, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi tarihî içinde görülen 
büyük vazifeleri bundan böyle de görmekle bah
tiyar olacağımızdan emin bulunuyoruz. Bu güzel I 

ve kutsi vazifeleri ifa ©derken Tanrı Büyük Türk 
Milletine ve onun şerefli mümessili olan muhte
rem heyetinize daima büyük başarılar nasip etsin. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Bravo sesleri, 
alkışlar) 

2. — Riyaset Divanı seçimi (ReiiVBküleri, kâ
tipler ve îdare âmirleri) 

REİS — Şimdi Riyaset Divanı seçiralerint 
devam edeceğiz. 

Reisvekilleriyle idare âmirleri ve kâtiplerin 
seçimlerine başlıyoruz. Sepetler konulmuştur. 

Daha evvel tasnif heyetini ayıracağız. Üç ar
kadaş Reisvekilleri, üç arkadaş îdare âmirleri ve 
üç arkadaş da kâtiplerin tasnifini yapacaklardır. 

Reisvekilleri tasnif heyetinin kur'asını çeki
yorum : 

Pertev Arat (îzmir) (Yok sesleri) 
Esat Budakoğlu (Balıkesir) 
Fahrettin Sayımer (İstanbul) 
Muzaffer Emiroğlu (Balıkesir) (Yok sesleri) 
Hâmid Şevket İnce (Ankara) (Salonda yok 

sesleri) 
Saffet Gürol (Konya) 
REÎS — îdare âmirleri tasnif heyeti : 
Fethi Çelikbaş (Burdur) 
Süleyman Fehmi Kalaycıoğlu (Trabzon) 
Emin Kalafat (Çanakkale) 
REÎS — Riyaset Divanı kâtiplikleri ta« i£ 

heyeti : 
Salâhattin Hüdajrioğlu (Maraş) 
Mahmut Kibaroğlu (Seyhan) 
Vasfi Mahir Kocatürk (Gümüşane) 
REİS — Tasnif heyetleri seçimi tamamlan

mıştır. 
Şimdi, hangi seçim dairesinden başlanacağını 

tesbit için kur 'a çekiyoruz : Konya. 
(Reyler toplandı) 

REÎS — Reylerini kullanmıyan arkadaşlar 
lütfen reylerini kullansınlar. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Tasnifler bitinciye kadar Oturuma yirmi da

kika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 17,40 



Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 18 

REİS — Refik Koraltan 

KATİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri); Sedat Baran (Çorum) 

••• 

REÎS — Oturum açılmıştır. 
Seçim sonunu arzedeceğim: 

Yüksek Reisliğe 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisvekilleri 

seçimine (336) âza katılmış ve neticede aşağıda 
adları yazılı zatlar hizalarında gösterilen reyleri 
almışlardır. 

Arzolunur. 

Fikri Apaydın Kayseri 335 
Muzaffe* Kurbanoğlu Manisa 336 
Tevfik İleri Samsun 333 

Balıkesir İstanbul Konya 
E. Budakoğlu F. Sayımer S. Gürol 

Yüksek Reisliğe 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaset Diva

nı Kâtipleri seçimine (337) âza katılmış ve ne-
tieede aşağıda adları yazılı zatlar hizalarında 
gösterilen reyleri almışlardır. 

Arzolunur. 

İhsan Gül ez 
ömeı Mart 
Sedat Baran 

,Ali Ocak 
Füruzan TekÜ 
İbrahim Kirazoğlu 

Botu 
Çanakkale 
Çorum 
Gazianteb 
istanbul 
Kayseri 

337 
337 
337 
336 
337 
337 

Giimüşane Maraş 
Vasfı Mahir Kocatürk Salâhattin Hüdayioğlu 

Seyhan 
Mahmut Kibarogiu 

Yüksek Reisliğe 
Türkiye Büyük Millet Meclisi idare Âmirleri | 

seçimine (334) âza katılmış ve neticede aşağıda | 
adları yazılı zatlar hizalarında gösterilen rey- | 

| leri ainırLu-u \ 
Arzoiımn.-. 

I Agâh Eroaaa Bursa 330 
Mehmet Aldemir İzmir 334 
İhsan Şerif özgen Kütahya 333 

Burdur Trabzon 
Fethi Çelikbaş S. Fehmi Kalayeıoğta 

Çanakkale 
Emin Kalafat 

REÎS — Arkadaşlara muvaffakiyet temenni 
ederiz. 

REÎSVEKÎLİ FİKRİ APAYDIN (Kayseri) 
— Muhterem arteadaşiarım; 

Mıeclis müzakerelerinin idaresi gibd ehem
miyeti aşikâr bulunan şerefli bir vazifeyi de
ğerli reylerinizle bize tevcdlh etmiş bulunuyor
sunuz. 

Bu sevgi ve itimada erişmiş olmanın bahti
yarlığı içerisinde kendim ve arkadaşlarım, Mu
zaffer Kurbanoğlu ve Tevfik Eseri adına şük
ranlarımı sunarken vazi^lerdımizin ifasında âza-

I mi tesamuh duygularınıza muhtaç bulunduğu
muzu arzederim. 

Hepinizi sevgi ile selâmlarım. 
İDARE ÂMİRİ MEHMET ALDEMİR (İz

mir) — Muhterem arkadaşlarım, bendenizi, İh
san Şerif özgen ve Agâh Erozan'ı idare amir
liklerine seçmek suretiyle gösterdiğiniz büyük 
teveccühün minnettarıyız. Geçen «ene olditğu 
gibi bu sene de vazifelerimizi emirleriniz dâhi
linde ifa etmeye çalışacağız. (Alkışlar, bravo 
sesleri) 

I KATİP ÖMER MART (Çanakkale) — Uh
demize tevdi buyurduğunuz vazifeyi, sizleri sak-

! madan ifaya bilhassa itina göstereceğimizden 
I emin olmanızı, bütün kâtip arkadaşlarım namı-
I na, bilhassa istifham ederim, (Alkışlar) 
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5. — RİYASET DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

REÎS — Efendim ıttılaınıza arzedecek bâzı 
tezkereler var: 

1. — Millî Savunma Vekilliğinden istifa 
eden S ey fi Kurtbek'in yerine Bursa Mebusu 
Kenan Ttlmaz'tn tâyinine dair Riyaseti Cumhur 
tezkeresi (3/519). 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Ankara Mebusu Seyfi Kurtbek'in Millî Sa

vunma Vekilliğinden istifasının kabulü ve Millî 
Savunma Vekilliğine Bursa Mebusu Kenan Yıl
maz'm tâyininin Başvekilin teklifi üzerine mu
vafık görülmüş olduğunu saygı ile arzederim. 

Reisicumhur 
O. Bayar 

2. — Vazife ile yurt dışına gitmiş bulunan 
Maliye Vekili Hasan Polatkan'm dönüşüne ka
dar, kendisine Gümrük ve Tekel Vekili Emin 
Kalafat'm vekillik edeceğine dair Riyaseti Cum
hur tezkeresi (3/520). 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Vazife ile yurt dışına gitmiş bulunan Maliye 

Vekili Hasan Polatkan'm dönüşüne kadar ken
disine, Başvekilin teklifi üzerine Gümrük ve Te
kel Vekili Emin Kalafat'm vekillik etmesinin 
muvafık görülmüş olduğunu saygı ile arzederim. 

Reisicumhur 
— O. Bayar 

3. —- Vazife ile İngiltere'ye gidecek olan 
TJlaşttrma Vekili Yümnü Üdesin'in dönüşüne 
kadar kendisine, Çalışma Vekili Hayrettin Erk-
men'in vekillik edeceğine dair Riyaseti Cumhur 
tezkeresi (3/521). 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Vazife ile İngiltere'ye gidecek olan Ulaştırma 

Vekili Yümnü Üresin'in dönüşüne kadar, kendi
sine, Başvekilin teklifi üzerine Çalışma Vekili 
Hayrettin Erkmen'in vekillik etmesinin muva
fık görülmüş olduğunu saygı ile arzederim. 

Reisicumhur 
C. Bayar 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Vazife ile yurt dışına gitmiş olan Bayındırlık 

Vekili Kemal Zeytinoğlu'nun dönüşüne kadar 
kendisine, Gümrük ve Tekel Vekili Emin Kala
fat'm vekillik etmesinin Başvekilin teklifi üze
rine muvafık görülmüş olduğunu saygı ile arze
derim. 

Reisicumhur 
C. Bayar 

5. •— Niğde Mebusu Necip Bilge'nin mebus
luktan istifa ettiğine dair önergesi (4/373) 

REÎS — Bîr mebus arkadaşımızın aramızdan 
ayrılması münasebetiyle Başkanlığa verdiği tak
riri okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Memleketime daha faydalı olabileceğimi ulu

duğum öğretim meslekinde çalışmak üzere An
kara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde vazife ka
bul etmîş bulunduğumdan, milletvekilliği vazi
fesinden afifimi diler, saygılarımı sunarım. 

25 Ağustos 1953 
Niğde Milletvekili 

Necip Bilge 

(Allah muvaffak etsin sesleri). 

REÎS — Mebuslardan birkaçının bir takrir
leri var. onu da okutacağım : 

fi. — Erzurum Mebusu Emruüah Nutku ve üç 
arkadaşının Reisicumhur Celâl Bayar'ın nutuk
larının bastırılıp dağıtılması hakkında önergesi. 
(4/374) 

Sayın Başkanlığa 
Sayın Cumhurreîsimizin bugün Meclis açf-

lışında okuduğu nutkunun bastırılarak memle
ket efkârına arzedilmek üzere dağıtılmasını tek
lif ederiz. 

Erzurum Mebusu Çanakkale Mebusu 
E. Nutku N. tyriboz 

Konya Mebusu Tokad Mebusu 
M. Âli Ülgen İT. ökeren 

REÎS — Okunan takriri yüksek tasvibinize 
arzediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Şimdi tüzük hükümlerine göre Meclis partiler 
<',mpları tarafından komisyonlara aday seçilmesi 

4. — Vazife ile yurt dışına giden Bayındırlık 
Vekili Kemal Zeytinoğlu'nun dönüşüne kadar 
kendisine, Güynrük ve Tekel Vekili Emin Kala
fat'tn vekiVik edeceğine dair Riyaseti Cumhur \ 
tezkeresi (3/522) I 
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için kısa bir müddetin verilmesine ihtiyaç var
dır. Bu arada partiler komisyon azalan aday-
lannı seçeceklerdir. 

Yine Tüzük hükümlerine göre, eğer tensip 
buyurulursa, gelecek Birleşimin 9 Kasım 1953 
Pazartesi gününe talikim düşünüyoruz. (Muva
fık sesleri.) 

1953 O : 2 
9 Kasım 1953 Pazartesi gününe kadar Birle

şimin tehir edilmesini yüksek tasvibinize arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi 9 Kasım 1953 Pazartesi günü saat 15 
te toplanılmak üzere Oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,15 



T. S. M. M. Bastmem 


