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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci Celse 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk 

Anonim Şirketi kanun lâyihası açık oya su
nuldu. 

Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 
1960 yılı bütçesinin fasılları üzerinde görüşüldü. 

İstanbul Mebusu Enver Kaya, söz kesmek 
suretiyle müzakerenin selâmetini ihlâl ettiğin
den, kendisine Riya etçe iki ihtar cezası verildi. 

Adana Mebusu Suphi Baykam,. Riyasetin ih
tarlarına rağmen müzakerenin selâmetini boz
duğundan kendisine takbih cezası verilmesi ka
bul olundu. 

İnikada ara verildi. 

İkinci Celse 
Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 

İ960 yılı bütçesi kabul edildi. 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk 

Anonim Şirketi Kanunu kabul olundu. 
İmar ve İskân Vekâleti, 
Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 

1960 yılı bütçesi kabul edildi. 
Vakıflar Umum Müdürlüğü 1960 malî yılı 

Bütçe Kanunu kabul olundu. 
Hususi şahıslara ait eski eserlerle tarihî âbi

delerin istimlâki hakkındaki Kanun kabul edildi. 

Bursa Mebusu Hüseyin Bayrı ve 2 arkadaşı
nın, nakil vasıtaları hakkındaki 3827 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapıl
masına dair kanun teklifi müzakere ve reddedildi. 

Muhtelif daire bütçelerine aidolup evvelce 
dikkate alman takrirlerle birlikte encümene veril
miş bulunan fasıllar kabul edildi. 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1960 malî yılı 
Bütçe Kanunu kabul edildi. 

1960 malî yılı Varidat Bütçesi kabul olundu. 
1960 yılı Muvazenei Umumiye kanunu lâyiha

sının meriyet maddelerinden maada diğer mad
deleri kabul edildi. 

29 . I I . 1960 Pazartesi günü saat 15 te topla
nılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili 
Bursa Mebusu 
Agâh Erozan 

Reisvekili 
Kayseri Mebusu 

İbrahim Kirazoğlu 
Kâtip 

Samsun Mebusu 
Abdullah Keleşoğlu 

Kâtip 
Kütahya Mebusu 

Kemal özer 

Reisvekili 
İzmir Mebusu 

İlhan Sipahioğlu 
Kâtip 

Kırklareli Mebusu 
Mehmet Ali Ceylân 

Kâtip 
Bolu Mebusu 
İhsan Gülez 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 
Hakkı Kurmel 

& — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 

1. — Orman Umum Müdürlüğü 1959 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 
(1/537) (Bütçe /Encümenine) 

2. — Muhtelif kanunlar gereğince verilen 
üniversite ve akademi tazminatlarının artırıl

masına dair kanun lâyihası (1/538) (Bütçe En
cümenine) 

Takrir 
3. — Afyon Karahisar Mebusu Murad Âli 

Ülgen'in, Arzuhal Encümeninin 24. I I . 1960 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 2267 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
takriri (4/180) (Arzuhal Encümenine) 



B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15,00 

REİS — Refik Koraltan 

KÂTİPLER : İhsan Gülez(Bolu), Hakkı Kurmel (Kayseri) 

RElS — Înilsadı açıyorum. 

3. — RİYASET DÎVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MÂRUZÂTI 

1. — Sayın mebuslardan bâzılarına izin veril
mesine dair T. Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
tezkeresi (3/580) 

RElS — Tezkereyi okuyoruz. 

Umumi Heyete 
Aşağıda adları yazılı sayın mebusların hi

zalarında gösterilen müddetlerle izinleri, Ri
yaset Divanının 29 . I I . 1960 tarihli toplan
tısında kararlaştırılmıştır. 

. Keyifyet yüce tasviplerine arz olunur. 

T. B. M. M. Reisi 
Refik' Koraltan 

Diyarbakır Mebusu Kâmil Tayşi 2 ay, has
ta olduğu için, 15 . I I . 1960 taririflıinden iti
baren. 

Kars Mebusu Şemsettin Ataman, 2 ay, has
ta olduğu için, 10 . I I . 1960 tarihinden itiba
ren. 

Trabzon Me'busu Osman Turan, 1 ay, hasta 
olduğu için, 24 . II . 1960 tarihinden itibaren. 

REÎS — Sayın me'buslarm izinlerini ayrı 
ayrı reye koymak suretiyle tasviplerinize arz 
edeceğim. 

Diyarbakır Mebusu Kâmil Tayşi, 2 ay, has
ta olduğu için, 15 . II . 19 6S tarihinden iti
baren. 

REÎS — Mezuniyetini reylerinize arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1. — 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye 
kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/454) 

Kars Mebusu Şemsettin Ataman, 2 ay hasta 
olduğu için, 10 . I I . 1960 tarihinden itibaren. 

REÎS — Reylerinize arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Trabzon Mebusu Osman Turan, 1 ay, hasta 
olduğu için 24 . II . 1960 tarihinden itibaren. 

REÎS — Reylerinize arz ediyorum: Kbul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.. 

2. — İstanbul Belediye Reisi Kemal Ay-
gün'ün, İstanbul şehrinin imarı için Büyük Mil
let Meclisinin gösterdiği yakın alâka ve yardım
dan dolayı Belediye Meclisi adına teşekkürü mü-
tazammm telgrafı (5/45) 

REÎS — İstanbul Belediye Reisinin telgra
fını okuyoruz. 

Sayın Refik Koraltan 
Türkiye Büyük Mîllet Meclisi Reisi 

Ankara 
Şehrimizin imarı için yeniden 100 milyon

luk bir yardımı kabul etmek suretiyle istanbul 
şehrine gösterilen yafam alâkadan dolayı lbaşta 
zatıâlileri olmak üzere Büyük Millet Meclisinin 
muhterem azalarına en derin hürmet ve teşek
kürlerimizi arza Belediye Meclisi ittifakla ka
rar vermiştir. Şahsi hürmet ve şükranlarımı arz 
ederim. 

îstaribul Belediye Reisi 
Kemal Aygün 

REÎS — Yüksek ıttılaınıza arz edilmiştir. 

REÎS — Şimdi 1960 yılı Muvazenei Umumi-; 
ye kanun lâyihasının mütaakıp maddelerinin ' 
konuşulmasına başlıyoruz. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

— 1109 — 



î : 51 29.İ 
MADDE 23. — Bu kanun hükümleri 1 Mart 

1960 tarihinden itibaren mer'idir. 
REÎS — Maddeyi Yükse'k tasviplerinize arz 

ediyorum. Kabul edenler... Kaibul etmiyeriler... 
Ekseriyetle kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye Vekili memurdur. 

REÎS — Maddeyi Yüksek tasviplerinize arz 
ediyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi, bütçenin tümü hakkında C. H. P. 
Meclis Cfrupu adına söz Avni Doğan'mdır. Bu
yurun. 

C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA AVNÎ 
DOĞAN (Ankara) — Muhterem arkadaşlar; 
1960 Muvazene! Umumiye Kanununun müzake
resi dolayısiyle yapılan konuşmaların, Meclis 
tahkikatları talepleri üzerindeki görüşmeler, 
•memleketimizin ana dâvaları üzerinde C. H. P. 
rihı ve D. P. iktidarının fi'kir ve kanaatlerini 
bütün cmlaklifii ile ortaya 'koymuş 'bulunuyor. 

Vekillerle D. P. melnıslarınm konuşmaları 
en yaygın neş'ir vasıtası olan Devlet Radyosu 
ile Türk halkına duyurulmuştur. 

Adalet ve eşitlik icalbı olarak O. H. P. me
buslarının tenkid ve mütalâalarının da yine 
Devlet Radyosu ile memlekete duyurulması" 
gerekirdi. Bövle yanılmış olsa idi. vatandaşla
rımız 'kendilerine ait işler hakkında doğru ve 
tam bir kanaat edinmiş olurlardı. Ne vazık ki 
D. P. iktidarı Halk Partisinin sesini millete du
yurmaktan dikkatle çekinmiştir. 

Halk Partisi mebuslarının konuşmalarının da 
radyo ile yayınlanmasını Meclis Riyasetinden 
söz ve yazı ile istedik. Rraaset, grupumuzun bu 
haklı isteğini (Bu, icraya ait bir meseledir) diye 
reddetti. 

Riyasetin bu tutumu Büyük Millet Meclisinin 
hak ve salâhiyetlerine açıktan açığa bir tecavüz
dür. Bu hatalı görüşü asla tasvibetmiyoruz. 

öyle anlaşılıyor k i ; Hükümet daha bütçe 
müzakerelerine başlamadan önce yalnız kendi 
reisvekilleriyle sözcülerinin konuşmalarını radyo 
ile neşretmek kararını almış, Meclis Riyaseti de 
Hükümetin bu kararma tâbi olmuştur. 

Arkadaşlar, 
Bütçe, yalnız cari masraflarla yatırımların 

rakamlarından ibaret olmadığına ve Hükümetin 
bütün tasarruflariyle türlü tatbikatının ve taşı-

1.1960 C : 1 
dığı zihniyetin tam bir muhasebesi bulunduğuna 

; göre, memleketin bütün ana dâvalarını ve iç po
litika mücadelesinin sebep ve hakiki mesulleri-

1 ni - tam bir sadakatle - hem Meclisimize ve hem 
| de büyük milletimize bir defa daha arz etmeyi 
• lüzumlu görmekteyiz. C. H. P. sinin D. P. ikti-
| darına tevcih ettiği tenkid ve ithamlar şunlar-
j dır : 
| 1. D. P. iktidarı, partilerinin kuruluşuna 
| hâkim olan gaye ve prensipten uzaklaşmış ve 
! böylece kendi kendini inkâr mevkiine düşmüş-
j tür. 
i 2. Siyasi hürriyetlerimizle demokratik mü

esseselerimizi yeter derecede teminata bağlamak 
i için millete karşı taahhüt altına giren D. P. ik

tidarı, bu sözünü yerine getirmek şöyle dursun, 
| eski hürriyetleri de kısmış veyahut tamamen 

kaldırmıştır, 
3. D. P. iktidarı demokratik memleketlerin 

j hiçbirinde eşine rastlanmıyan ve hukuk devleti 
! anlayışı ile bağdaşmasına imkân olmıyan par-
I tizan bir idare kurmuştur, 
I 4. Vatandaşın siyasi hak ve hürriyetlerini 
| kısmak için (Memleketin menfaati böyle icabet-

tiriyor teranesi ile) baskı kanunları çıkarmak
tan çekinmemiştir, 

5. Bugünkü millî varlığımızın ve Türkiye 
j Cumhuriyetinin temeli olan Atatürk inkılâpla-
I rmı, küçümsetmek için, millete mal olan ve mal 

olmıvan inkılâplar diye parçalamıştır. (Soldan, 
gürültüler) (Sağdan, alkışlar) 

6. İçtüzükte yapılan son tadiller, kürsü 
hürriyetini ve murakabe imkânlarım engelle-

\ mistir, 
7. Adalet istiklâlini en geniş ölçüde sağla

mak için millete söz veren bu iktidar, hâkimle-
| rîn serbest içtihat ve istiklâl kudretini gölgele

miştir. (Sağdan, alkışlar) 
8. Can ve mal emniyetini tehlikeye düşüren 

tertipli tecavüzlerin mesullerini müsamaha ile 
karşılamaktan vazgeçmemiştir. (Soldan, Allah 
Allah sesleri) (Sağdan, «evet evet» sesleri) 

1 9. Murakabesizliğin doyurduğu nüfuz tica-
] reti ve suiistimallerin alabildiğine çoğalmasına 
; kayıtsız kalmıştır, 

10. Anayasanın tadili, demokratik müesse
selerin teminata bağlanması, antidemokratik ka
nunların yalnız mevzuatımızda değil, itiyat ve 

i tatbikatta yer alması muhtemel son kalmtıları-
I nı söküp atmak için millete verdiği sözü tama-
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miyle unutmuş ve son yıllarda bu bahislerin ar
tık ağıza alnmamasma gayret sarf etmiştir, 

11. Müstakil Türk basınını, ağır kayıtlar 
altında fikir ve yazı hürriyetinden mahrum et
miştir, 

12. D. P. iktidarı Devlet Eadyosunu millî 
bir müessese olmaktan çıkarmış, kendi partisi
nin menfaati uğruna şeref ve haysiyetleri ayak
lar altına alan bir yalan ve iftira makinası ha
line sokmuştur, 

13. D. P. iktidarı, devamlı olarak takibetti-
ği enflâsyoncu politikasının yıkıcı tesirleriyle 
ağır bir buhranın doğmasına sebebolmuş, çok 
geç kalmış olarak aldığı istikrar tedbirlerini, da
ha önce alınması gereken diğer lüzumlu tedbir
ler silsilesine bağlamadığı için iktisadi bünye
mizde .derin yaraların açılmasını önliyememiş-
tir. 

Biz, Halk' Partisi olarak, gerek Meclis tah
kikat taleplerinin, gerek bütçe müzakerelerinin 
devamı müddetince, bu yoldaki tenkid ve itham
larımızın mesnetlerini teşkil eden resmî vesika
ları, Büyük Millet Meclisinin kürsüsünde dile 
getirmiş bulunuyoruz. Bu hal karşısında iktidar 
sözcülerine düşen vazife bu tenkid ve iddiaları 
daha kuvvetli, daha sağlam delillerle çürütmek 
olması icabederdi. 

Halbuki D. P. sözcüleri bu dürüst yola gir
mekten kaçınmışlar ve müzakere konusu olan me
seleleri bir tarafa bırakarak Halk Partisi Grupu-
na, partimize ve şahıslarımıza ağır hakaretler sa
vurmak ve fiilî tecavüzlerde bulunmak yolunu 
seçmişlerdir. Yıllarca dosyalarında alıkonan tah
kikat önergeleri bir çırpıda, çoğunluğun kara
rı ile kaldırılmıştır. Bütçe müzakerelerine gelin
ce, en büyük âmme hizmetlerinin izah ve mü
nakaşasına imkân vermiyen zaman tahdidi yü
zünden yıldırım süratiyle sona erdirilmiş bulunu
yor. Bu hareket tarzı iç politika mücadelesinin 
yüksek tansiyonu üzerinde bir iyilik yaratmak 
şöyle dursun, aksine olarak, mevcut anlaşmazlığı 
daha yüksek bir seviyeye çıkarmıştır. 

Programları bakımından aynı ideolojiye, aynı. 
prensiplere sahip bulunan İktidar ile Halk Par
tisi muhalefetinin bu karşılıklı ayrılıklarından 
memlekete hayır gelmiyeceğini herkesten önce 
mesuliyet mevkiinde bulunan iktidarın bilmesi 
icabeder. Muhalefet tarafından ileri süralen şi
kâyet ve tenkidlerin samimiyetini kabul ederek, 
bahis konusu olan meseleleri serinkanlılıkla ele al-

.1960 C : l 
ması gerekirdi. Böyle yapılacak yerde Hükümet 
ve D. P. sözcüleri sadet dışına çıkarak yıllardan 
beri ucuz bir propaganda metaı halinde kullanıl-
lan Halk Partisinin 27 yıllık idaresi ile değişme
yen plâk hikâyelerini tekrarlamaktan fayda um
dular. Bu meşhur 27 yılın hikâyesini bir defa da 
dost Amerikan milletinin Muhterem Başkanı Ay-
zenhaver'in ağzından dinlemek ister misiniz? Bu 
büyük devlet adamı diyor ki : 

«Bugün hiçbir millet, gelişmesinde sizin millî 
kararınızı verdiğiniz zaman karşı karşıya bulun-, 
duğunuz büyük engellerle karşılaşmamıştır. Bi
rinci Dünya Harbinin harabî ve felâketlerinden 
yeni kurtulmuştunuz. Her tarafınızdan halli im
kânsız gibi görünen meselelerle sarılmıştınız. Fa
kat liderlerinizin idealizmi ve maneviyatınız ba-
•kımmdan zengindiniz. Bu suretle para ve maki-
naların temin edemiyeceği bir zenginlik ve kuv
vete sahiptiniz. Siz Türk halkı gelişme ve sosyal 
tekâmül azmi ile ilerlemeye devam ettiniz». (Sağ
dan, alkışlar) (Soldan, «Atatürk yaptı onları» 
sesleri, gürültüler) 

Şahıslar, hükümetler değişse bile (Devlet) 
mefhumunun devamlılığını unutmuş görünen, 
Türkiye Cumhuriyetini kaya kovuğundan çıkmış 
bir varlık gibi görmek gafletine düşen, hele her 
iyi şeyin, kendi iktidarları ile başladığına ina
narak şerefli bir maziyi inkâra kalkan politikacı
lara acımaktan başka elimizden ne gelir. (Sağdan 
bravo sesleri, alkışlar) 

Bu 27 yıllık iktidar devresinin, D. P. li siya
set adamları ile ilgili bir tarafı var : Bu devrenin 
yarısından fazlasını kaplayan bir süre içinde yal
nız D. P. kurucuları değil, bugün kendilerine hi-
tabettiğim D. P. li zevatın yarısından fazlası vekil, 
mebus, parti müfettişi, parti başkanı, Halkevi 
Reisi olarak Devlet hizmetinde ve Halk Partisi 
içinde faal vazife almış insanlardan başka nedir
ler! (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) Bu şerefli 
mazinin itibar ve mesuliyetini siz istemeyebilir
siniz, bu sizin takdirinze kalmış bir iştir. Ama 
biz, açık alınla göğsümüz kabarmış olarak mazi
nin bütün şeref ve mesuliyetini almış bulunuyo
ruz. 

İktidar sözcüleri nfffhalef et kadar, müstakil 
Türk basınını da hedef tutan ağır hücum ve it
hamlarda bulunmaktan çekinmediler. Bugünkü 
basın rejiminin demoki'atik olmadığında yalnız 
biz değil, bütün dünya ittifak halindedir. Basın 
yoliyle hükümetlerin murakabe edilmesi gibi pren-
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sipleri korumak ve yaymak için girmiş bulun
duğumuz hür cephede, Türkiye, bir gazeteci zin
danı haline getirilmiştir. Hür basının nimetle
rinden faydalanarak iktidara gelmiş olan bu par
tinin şimdi Türkiye'yi böyle bir duruma düşür
mesi üzülecek bir vakıadır. D. P. idarecileri ic
raatlarının, serbest basındaki sadıkane aksine 
artık tahammül edemez hale gelmişlerdir. (Sağ
dan, bravo sesleri) 

Yukardan beri arz ettiğimiz durumun en tipik 
örneklerine Hükümet adına muhalefetin tenkid-
lerini cevaplayan Maliye Vekili Hasan Polatkan'-
ın beyanlarında bol bol raslamak mümkündür. 
Hükümetin ruh haletini açıkça gösterdiği için bu 
beyanların yer yer tahlillerini yapmak, vatandaş
larımızı parlak bir aydınlığa kavuşturacak ve ara
mızdaki anlaşmazlığın ruhi sebeplerini ortaya ko
yacaktır. Maliye Vekili diyor ki : 

«C. H. P. si propagandasının memleket içinde 
ve dışında icra ettiği muzır ve yıpratıcı tesir
ler, iktisadi yatırım politikamızın daha geniş 
çapta ve daha süratle gelişmesine engeller yarat
mıştır. (Soldan, doğru doğru, sesleri) Bir gelece
ğe itimatsızlığın vatandaş ruhuna aşılanmasının 
sadece spekülatörleri mesut edeceği, bütün mem
leket. için ise, sadece zarar vereceği malûm bulun
duğu halde, bu propagandaya hâlâ yer verme
ye çalışmaktadırlar.» (Soldan, doğru, sesleri) 

Vekilin bu mütalâası D. P. idarecilerini 10 
yıldan beri tesiri altında tutan bir kompleksin 
açığa vurulmuş aksinden başka bir şey değildir. 
C. H. P. sinin muzır ve yıkıcı diye vasıflandırı
lan tenkidleri, tavsiyeleri 1950 - 1954 tarihine ka
dar şunlardır : 

a) İktisadi kalkınma teşebbüsünüzü plânsız 
yapmayınız. 

b) Demeraj ve ekspansiyon adı ile durmadan 
para hacmini yükseltmekte ve vatandaşın satmal

ına gücünü kamçılamaktasınız. Bir taraftan da cid
dî bir tetkAca tâbi tutulmıyan liberasyon listeleri 
vasıtasiyle memlekete işe yarasın, yaramasın bin 
türlü metaı sokuyorsunuz, yatırımlar, birbirine 
ve birbirini besliyen ahenkli bir silsileye bağlan
madığı takdirde vücuda getirilecek tesislerden 
uzun müddet randıman »İmak ve istihsali sürat
lendirmek mümkün olamaz. Hudutsuz emisyo
nun sonu geniş bir enfilâsyon ve bunun neticesi 
de iktisadi nizamın bozulması olacaktır. Böyle gi
derseniz fiyatlar alabildiğine yükselecek, hayat 
pahalılığı memleketi kasıp kavuracaktır.» 
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1954 ten sonra ise vaktiyle haber verdiğimiz 

tehlikelerin birer birer tahakkuk etmeye başlama
sı üzerine, C. H. P. si olarak yaptığımız yeni tav
siyeler de şunlardır : (Ekspansiyon adı verdiği
miz, politika memleketi enflâsyonun bütün kötü 
tesirleriyle karşı karşıya getirmiştir, ölçüsüz emis
yonu durdurunuz, yatırımları, siyasi maksatlarla 
değil, takibedilen iktisadi hedefe kolayca varabil
mek için lüzumlu sahalara teksif ediniz. Gösteriş 
ve israfa son veriniz. Ve hemen istikrar tedbirle
ri almaya başlayınız. Aksi takdirde, bu tedbirle
rin geç alınması millî servette geniş zararların 
doğmasına sebep olur.) 

D. P. İktidarı bizim bu haklı ve yerinde ikazı
mızı daima küçümsedi. D:ş tediye muvazenesi bo
zularak borç taksitlerini ödiyemez hale geldik. 
Muhtacolduğumuz iptidai maddelerle mamul eş
yanın ithali durdu. Eşya fiyatları ve hayat paha
lılığı dayanılmaz bir hal aldı. Bizim bu tavsiyele
rimizi küçümsiyen D. P. İktidarı, sonunda ala
caklı devletlerin baskısı altında 4 Ağustos karar
ları ile vaktiyle tavsiye ettiğimiz istikrar tedbir
lerini, çok geç kalmış olarak kabule mecbur oldu. 

Vicdanında hak ve insaf hissinden bir zerre 
bulunanlar milletçe karşılaştığınız tehlikenin tem
posuna uygun olarak, derece derece yaptığımız bu 
ikazları kötü niyete atfedebilir mi? 

Vekilin başka bir paragrafını ele alalım : Po-
latkan diyor ki : 

(Yine bu menfi propagandanın telkin etmek 
istediği bir nokta var. «Dış yardım devam ede
mez, kesilecektir.» Bu bir arzu mudur? Bu bir 
korku mudur? Bu kadar tahripkâr bir telkin, va
tanperverlikle kabili telif midir?) (Soldan, «doğru 
söylemiş» sesleri) 

Maliye Bakanı da dâhil olmak üzere cümle-
âlem bilir ki, yabancı milletlerin bize yaptıkları 
yardımlar, Türk milletinin kara gözlerine âşık 
oldukları için değildir. Bu yardımlar menfaatle
rimiz müşterek olduğu için bizimle kader birliği 
yapan devletlerin, politik mülâhazalarla yaptık
ları yardımlardır. (Soldan, gürültüler) Bunun 
dışında serbest finans âleminin iktisadi kalkınma
lara teşebbüs eden milletlerin sağlam esaslı plân
lara dayanan yatırımlarına ticari maksatlarla iş
tiraklerinden doğan yardımlardır. Birgün gelip 
bu yardımların kesileceğini ve sadece millî gelir 
kaynaklarının imkânları ile karşı karşıya kalma-
bileceğini hatırlatmak ve böyle bir netice karşı
sında mesul hükümet adamlarını ihtiyatlı ve öl-

im 
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çülü bulunmaya davet etmek bir hizmet değil mi- | 
dir?. (Soldan, «değil» sesleri) ı 

Eğer dış yardımların devamı sağlanmak iste- I 
niyorsa, bunun çaresi, plânlı birbirleriyle ahenkli I 
bir kalkınmanın teknik ve ekonomik şartlarına I 
riayetle elde olunabilir. Yersiz öğünmelerin ya- I 
baneı âlemden bir santim yardım bile getirmi- I 
yeceğini bilmek için allâme olmaya lüzum yok
tur. (Sağdan, bravo sesleri) 

Polatkan, (... Bu kadar tahripkâr bir telkin 
vatanperverlikle kabili telif midir) diyorlar. (Sol
dan, doğruı sesleri) Sayın Vekil, Cumhuriyet dev
rinde yetişmiş genç bir siyaset adamıdır. Kendi
lerinin ilk mektep sıralarında bulundukları za
man, bizler bütün milletle birlikte vatanperverliği
mizin parlak örneklerini vermiş insanlarız. (Sol- I 
dan, «onu millete sorun» sesleri) insaf ederek bu J 
kadareık olsun hakkımızı teslim etsinler. 

Vekil Bey, C. H. P. si Meclis Grupunu (bir I 
avuç muhterisler olarak) vasıflandırmaktan çekin- I 
memişlerdir. Kendi tabirleriyle bu bir avuç muha
lefetin, haklı tenkidlerinden kurtulmak için iç 
âlemlerinde duydukları arzu ve ihtirasın şiddet 
ve vüsatini tahmin etmekteyiz. (Sağdan, bravo 
sesleri) Bu itibarla Vekilin bu hareketini sade
ce reddederek cevaplandırmamaya ve kendilerini I 
vicdanları ile başbaşa bırakmayı tercih ederiz. 

Arkadaşlar; 
Artık iktidar ile Halk Partisi muhalefeti ara

sındaki en büyük ayrılık noktasını teşkil eden ye
ni bir konunun üstüne eğilmek sırası gelmiştir : I 

Son zamanlarda D. P. idarecilerinin, belli baş- I 
lı propaganda teması şudur : (Türk milletinin 
bugünkü dâvası hürriyet dâvası değildi, ilk ba-
şarılacak dâva, iktisadi kalkınma davasıdır. Yani I 
kalkınmayı hürriyete tercih... I 

NÜZHET ULUSOY (Samsun) — Sizi bura
da böyle konuşturan hürriyet değil mi? I 

AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Rejimimiz için 
tehlike işaretlerini taşıyan bu propagandayı şiddet
le reddederiz. Biz, C. H. P. si olarak, Türk mille
tinin iktisadi kalkınmasını, siyasi hürriyetler ve 
insan hakları çerçevesi içinde gerçekleştirecek I 
büyük bir olgunluğa sahibolduğuna inanıyoruz. 
(Sağdan, alkışlar) Bunun içindir ki, iktisadi kal
kınma uğruna, hürriyetten vazgeçmek gibi bir 
inanışın yeri olmadığına iman etmişizdir. 

Biz, Halk Partililer, Türk milletinin demok
ratik memleketler gibi hürriyetini, iktisadi ve kül- j 
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türel kalkınma icapları ile mükemmel surette 
bağdaştıracak millî bir dehaya ve sağlam bir Dev
let idaresi.geleneklerine sahip bulunduğuna inan
mışızdır. Bu sayede murakabe tam olarak sağla
nacak, partizan tercihler, suiistimaller ve politi
kacıların yersiz müdahaleleri önlenecek ve böy
lelikle milletimiz iktisadi kalkınma hamlesine tam 
bir şevk içinde katılacaktır. (Sağdan, alkışlar) 

Arkadaşlarım, 
Bu tehlikeli propaganda, D. P. nin kurulu

şuna hâkim olan gaye ve prensiplerin tam bir 
inkârından başka bir şey değildir. Bu yeni pro
pagandanın tatbikatını Türk milleti asla kabul 
etmiyecektir. (Soldan; «belli olmaz» sesleri) 
1957 seçimi ile bunun en parlak misalini vermiş
tir. Bilindiği üzere, 1957 seçiminden az önce 
D. P. Genel Merkezinin görüşü olarak Emin Ka
lafat ağzı ile ortaya atılan doktrinin ana hatlâf 
rı şunlardı : 

(icranın teşriî kuvveti tarafından daha sıkı 
bir şekilde murakabe edilmesi lüzumu gibi hu
suslar daha önce de kerrat ile ileri sürdükleri 
mütalâalardır. Hem sonra bunun sade bu se
beple değil, bütün dünya demokrasilerinin bu
günkü temayülleri bakımından da, tamamiyle 
ana kronik olmuş ve âmeli tedavülden kalkmış 
hususlardır... 

Kuvvetler arasındaki muvazeneye her şeyden 
fazla ehemmiyet veren görüşlerin yerini şimdi 
artık süratli karar ve icraata geçecek icra ci
hazları ve bunların teşriî meclislerle en kestir
me yoldan anlaşmalarına imkân verecek sistem
ler yer almıştır... 

Kudretli bir icraya ve süratli karar alacak 
bir teşriî cihazına her zaman ve tahsisan bu
günkü şartlar içinde muhtacolan memleketi
miz) 

Türk seçmenin çoğunluğu bu doktrini asla 
benimsememiştir. Muhalefete verdiği oyların 
yekûnu iktidarın aldığı reyden daha çoktur. 
Seçmenin verdiği bu dersten çıkan mâna ikti
darın temsil ettiği fikrin milletçe kabul edilme
diğinden ibarettir. 

Göze batan başka bir ciheti de hatırlatmak 
isteriz: D. P. muhalefet yıllarında ve iktidarı
nın ilk senelerjyle 1957 yılma kadar geçen zâ  
man içinde gerek Meclis açış nutuklarında, ge
rek Hükümet programlarında demokratik mües
seselerin teminata bağfanmasmdan ve Anayasa
nın, vatandaş haklarını tam ve kâmil bir şekil- * 
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de koruyacak tadilâta tâbi tutulmasından bahs
ettiği olmuştur. Ama, 1957 den bu yana bu re
jim dâvaları artık ağızlara alınmaz oldu. 

Yukardan beri arz ve izahına çalıştığımız 
iç politika konularındaki derin görüş ayrılığı 
yüzünden her iki parti arasında devam eden mü
cadeleyi sona erdirmek ve bir neticeye bağla
mak ieabeder. Bu buhranlı durumdan kurtul
manın tek çaresi, süratle seçimlere geçmektir. 
(Sağdan; bravo sesleri alkışlar.) (Soldan; «biz 
de onu bekliyoruz» sesleri) 

Yapılacak seçimlerde millî vicdana güven 
veren şartların yerine getirilmesi iktidarın baş
ta gelen bir vazifesidir. Seçim Kanununun yal
nız kütüklere ait hükümlerinde yapılan, ufak 
tadillerle bu güven yaratılamaz. (Sağdan; doğ
ru sesleri) Seçimde eşitlik tam olarak temin 

^edilmelidir. Radyoda konuşmak hakkı 1950 Se
çim Kanununda olduğu gibi, partilere aynı öl
çüde temin edilmelidir. İktidar iyi niyetle hare
ket ederse, memlekette mutlak huzur ve sükûnu 
temin edeceğinden şüphe olmayan bu tadilleri 
ve ıslâhatı süratle vücuda getirebilir. Fakat, 
bu şartlar yerine getirilsin, getirilmesin, D. P. 
iktidarının yeni bir seçimde düşmesi mukadder
dir. iyi niyetle hareket ederek düşen bir iktidar 
tarihin ve milletin ağır hükmünden kurtulmuş 
olur. 

Arkadaşlar, 
Yukardan beri tasvir ettiğimiz memleket 

meselelerinin ağır şartları ve iç politika müca
delelerinin aldığı manzara milletin haklı olduğu 
sükûn ve huzuru yaratmak için hepimizi zorla
yan bir vakıadır. îcra kuvvetinin yaptığı tasar
ruf ve icraatlar ve taşıdığı zihniyet 1950 sene
si bütçesine C. H. P. sinin Grupunun vereceği 
reyi kesin olarak güvensizlik reyi şeklinde te
celli ettirmiştir. (Soldan, gürültüler) 

Sözümüze son verirken Tanrıdan milletimiz 
için hayırlar dileriz. (Sağdan; bravo sesleri, şid
detli alkışlar) 

REİS — Demokrat Parti Meclis Grupu adına 
•söz, Dr. Baha Akşit'in. 

D. P. MECLİS GRUPU ADINA BAHA AK-
ŞÎT (Denizli) —Çok muhterem arkadaşlarım, 
biraz sonra tasviplerinize arz edilecek olan 1960 
yılı bütçe lâyihası üç aydan beri Bütçe Encüme
ninde ve Heyeti Umumiyede müzakere edildi. 
Her mevzu en titiz münakaşaların haddesinden 
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geçirildi. Halk Partisi Grupu adına konuşmuş 
olan sözcü D. P. ile Halk Partisinin görüşlerinin 
ve tutumlarının bütün çıplaklığiyle birbirlerinden 
ayrı olduğunu ifade etmiş olmasına rağmen müd
det tahditleri ve kifayet takrirleri yüzünden lâ~ 
yikı veçhile konuşulanı adığı iddiasını serd etti. 
Sözündeki ıbu tezada işaret etmek isterim. 

Ben D. P. Meclis Grupunun 1960 yılı bütçesi
ni tasvitbettiğimizin sebeplerini arz ile iktifa et
meyi çok arzu ederdim. Fakat muhalefet sözcüsm 
ıbütçe müzakerelerine başladığımız günden beri 
münakaşa mevzuu yaptıkları meseleleri bir defa , 
daha huzurunuzda sayıp döktü. Bu mevzuiar 
uzun uzun, müikerreren görüşülmüş olmasına rağ
men tekrar önümüze getirildiğine göre, müsaade 
ederseniz, ben de kısaca cevaplarımı arz edeyim : 

Evvelâ şu ciheti ifade etmek isterim ki, mıı-
, hatiflerimiz bu beyanları ile yeni bir fikir getir

medikleri gibi, samimî de değildirler. (Soldan, 
bravo sesleri) Biraz Önce Yüksek Huzurunuzda 
söylenmiş olan bu sözler ne bütçenin ilk müzake
reye başlandığı gün, ne de bu sene ortaya atılmış 
söyler ve fikirlerdir. Bunlar I). P. İktidarının iş
başına geldiğinin hemen akabinde başlayıp umu
mi efkâr üzerinde tesirini kaybetmiş teranelerden 
ibarettir. Yüksek Huzurunuzda serd etmiş olduk
ları fikirlere cevap verirken 1950 den beri takib-
etmiş oldukları politikalarını ve tutumlarını da 
ara etmek istiyorum. 

Demokrat Parti, iktidara gelince ne yapmış
tır ki, bu beyler daha haftasında bu sözleri sarf 
etmiye ve bu ithamı yapmıya cüret ediyorlar? 
Arz edeyim : Devri sabık yaratılmıyacağı beyan 
olunmuş, Af Kanunu çıkarılmış ve basın üzerin
de meveudolan bütün kayıtlar kaldırılmak sure
tiyle hudutsuz bir hürriyet temin olunmuş, öyle 
değil mi? Daha o günden hürriyetin mevcudolma-
dığmdan, seçim emniyetinden bahsedilmeye baş
landığına göre, bugün söyledikleri sözlerin ilk 
günden itibaren tekrar edilmiş, eskimiş, fersude-
leşmiş bir plâğın zaman zaman yenilenip ortaya 
sürülmüş olmasından başka bir şey olmadığı aşi
kârdır. (Soldan, bravo sesleri) 

Hem muhalefetin bir sözü diğer sözlerine uy
muyor. Uymuyor değil, tamamen birbirine zıt, 
birbirinin aksi fikirler. İktidarda iken başka, mu
halefette iken başka söylüyorlar. Kendilerinin, 
kendi liderlerinin sözlerinden örnekler verece
ğim : 
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«Hususiyle demokratik hayata yeni girmiş 

olan memleketlerde 'vatandaşın zihnini iftira ile, 
sövıme ile, .mütemadi bir huzursuzluk telkini ile 
aklını başından almak siyaset ihıtifoâreılarınm mu
vaffakiyet saydıkları bir şeydir. Vatandaş bu if
tira ve kötüleme tufanı içinde nerede olduğunu 
bulmakta hakikaten güçlük çeker.» O-gün söyle
miş olduğunuz bu sözlerin bugün tamamen aksi
ni tatbik için gayret sarf etmektedirler. 

Size bir misal daha vereceğim : «Memleketin 
asayişini muhafaza etmek için Hükümetin hiçbir 
tecavüz önünde tereddüdetm-emesi vazifesidir.» 

Devirlerindeki o malûm Basın kanunlarını, 
emirle gazete kapattıklarım dahi kâfi görmeyip 
daha ağır hükümleri vaz'etmeyi düşündüklerini 
bilmiyen var mı? 

Matbuat mevzuunda ısrarla durdukları için 
kendilerinin serd etmiş oldukları fikirleri kendi 
liderlerinin ağzından hir defa daha huzurunuzda 
ifade etmek istiyorum. İktidarda iken ne söylü
yorlardı arkadaşlarım, bunun Türk efkârı urnu-
miyesi ve basını tarafından bilinmesi lâzım onun 
için tekrar ediyorum. 

MELİH KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR 
(Adana) — Basın her şeyi biliyor. 

BAHA AKŞÎT (Devamla) — Evet, biliyor. 
«Matbuat hürriyeti iyi kullamlmıyan yerde 

memleketi felaha sevk etmez, bilâkis o memlele
tin batırılmasını tacil eder. Bu iki zıddı telif et
meye meoburuız.» 

Yine liderlerinin konuşmalarından; basından 
bahsederek diyorlar ki; «Tahrif ederek neşreder
ler. Bu zihniyet odur ki; hakikatlerin anlasılma-
maısmdan favda ve menfaat beklemek zihniveti-
dir. Hakikatlerin tağlit olunmasından ve hakikat
lerin anlaşılmamasımdan fayda bekliyen zihniyet 
mahzı serdir.» 

Bir daha : «Basın hürriyeti memleketin huzu
runu altüst edecek bir şekilde kötü kullanıldı.» 
memleket durumunu karıştırmak, ateş çıkar
mak gibi insafsızlığı meslek olarak takineden 
gazeteler cephesi kuruldu», (Soldan; «Bunları 
kim söylemiş?» sesleri) Bunları ifade eden li
derleri İnönü'dür. Ben başka sözcülerinden ör
nekler almadım. Çünkü zaman zaman çıkıyor
lar, falan veya filân zatın konuşması bizi ilzam 
etmez diyorlar. Liderlerinin konuşmalarının 
kendilerini ilzam etmediğini elbette ki, söyli-
yemezler. 
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I Bu sözleri sarf edenler kendileri değil mi? 

O halde muhterem arkadaşlarım; arz edeyim, 
onların dünkü halini, tavrım, tutumunu! Türk 
milleti vakaa biliyor, yaptıkları henüz hafızalar
da taptaze ve bütün canlılığı ile yaşamakta. 
Üzerlerine giydikleri kisve ne olursa olsun al
tında eski bildiğimiz Halk Partisinin bulundu
ğunu millet biliyor. 

Ne garip tecellidir ki, onlar hürriyet meş
alesini ellerinde tutukları iddiasında, mazlum 
görünmek hevesindedirler. Belki fazla savar
sam sinirlenirler ama, bu bahislere kendileçi 
girdiklerine göre müsaade buyurun birkaç mi
sal vereyim : 

Arkadaşlarım; Arslanköy, Senirkent hâdise
leri, tabutluklar onların kahramanlık destanla
rının ifadesi imi? Sorgusuz sualsiz sürgünler, 

I katliamlar kimin devrinde yapıldı? Bu hunhar 
! hareketlerin mesuli kim? 

1946 seçimlerinde Aziz Türk milletinin hay
siyeti ve şerefi elan reylerini aşırıp zorla ikti
darı elinde muhafaza etmiş olanlar kimlerdir? 
Bu suallerin cevaplarım verebilirler mi? Üzer
lerine ne renk tül örterlerse örtsünler işte mil
letimizce 'bilinen hüviyetleri bu! (Soldan; bra
vo, sesleri, alkışlar) (Sağdan; «1957» sesleri) 

1957 de tertemiz bir seçim yanılmıştır. Kim
senin bu seçim neticesinin aksini iddia edebil
meye kudret ve takati yoktur. 1957 secimi ̂ rin
de iktidar milletimiz tarafından,Demokrat Par-

I tiye tevdi olunmuştur. 
C. H Partililer 1957 de secim esnasında çok 

I şeyler yapmak istedilerse de Türk milleti mu
halifler ımizin iğfaline kanmadı. Bunu muhalif
lerde biliyor. 

i Bu kadarla kalsalar da mazilerindeki bu hâ
diseleri unutturmaya çalışsalardı cok daha ivi 

I olurdu. Nitekim D. P. affı umumi ilân etti, 
' d-wri sf;'bık va^atmıvaea^ım dedi. Sabıka kayıt

larım en ulvi bir hisle müsamaha ile unuttur-
, m ak istedi. (Sacdan; gürültüler) Fakat arka

daşlarını onlar bugün muhalefette olduklarını 
! unutuvor, sanki her şeve hâkim.kendileri imiş 
! g'jbi yüksek perdeden konuşuyorlar. Nitekim 
J biraz önce de yüksek huzurunuzda önü t verir

cesine konuştular. Biz seçimlerde hile vanacak-
j imsiz, eğer hile yapılırsa imiş cihan basımıza 

yıkılırmış. Yok basaşağı gelecekmVız. (Sacdan; 
Gürültüler") Demokrat Parti iktidardan eekil-

I meli imiş. Başvekil istifa etmeliymiş, hürriyet 
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yokmuş, matbuat susturulmuş, hesap soracak-
larmış. (Gürültüler) Hâkim teminatı ve.... Çok 
daha ağır sözle .*. 

REİS — Arslan Bora, mütaaddit defalar 
sükûneti ihlâl ediyorsunuz, size birinci ihtarı 
veriyorum. 

BAHA AKŞÎT (Devamla) — Bütün bun
ları bütçe müzakereleri esnasında çeşitli şekil
lerde ifade ettiler, söylediler, söylediler. 

Kısaca arz edeyim: Evvelâ seçimlerde hile 
yapılacağını kim söyledi, bunu kim uydurdu? 
Pydurulan bu sözün, bu yalanın üstüne oturtu
lan bu rükümler ne demektir? (Sağdan; gürül
tüler) İyi dinleyin. D. P. iktidarı, seçimlerde 
hileye tevessülün, büyük Türk milletinin hay
siyet ve şerefine müteveccih bir hareket oldu
ğunu tcivbit ve bu hareketi yapanları en ağır 
bir suç irtikâbetmiş, olarak kabul ve millet ve 
tarih huzurunda bu çeşit düşünce ve iddiaları 
şiddetle reddede**. Bu sebeple 1946 seçimlerinde 
irtikâbettikleri hareketler sebebiyle millet on
ları mahkûm etmiştir. 

Ama onlar hâlâ daha 1946 nın hayaliyle 
yasıyorlar. C. H. P. sözcüleri 1946 daki hayal
lerini seyrediyor, yaptıklarını hatırlıyor ve gü
ya bunları yapanlar kendileri değil de başka
ları imiş gibi hücuma geçiyorlar. Bu tehditle
rin eski alışkanlıklarından geldiği belli, fakat 
bu tehditler boş, bunlardan korkacak safdil bu 
memlekette kalmadı. 

Zan1 an zaman kanuna hürmetten bahseder
ler, fakat kanunsuzluğu onlar yaparlar. Mer'i 
kanunlara riayet ve hürmetin şart olduğunu 
bakın nasıl ifade etmişlerdir. Muhterem arka
daşlarım zamanı iktidarlarında nasıl konuşu- . 
yorlardı; ibretle müşahede edelim: 

«Sulhun ve hürriyetin temiz havasını en ge
niş şekilde teneffüs eden bu müstesna memle
ketin evlâdı olmak şerefini taşıyanların ve 
onun nimetlerinden büyük ölçüde faydalanan 
insanların, bu memleketin kanunlarına, nizam
larına hürmet etmelerini istemek ve ieabeder-
se hürmet ettirmek, bu milletin en tabiî bir 
hakkıdır.» 

Bunları söyliyenlerin kanunu çiğnemek te
şebbüslerine ne denir? Lider Paşalarının söyle
diği bir sözlerini daha nakledeceğim : 

«Siyasi faaliyetler, kanun içinde kalacaktır. 
Kanun dışına çıkmak istidatları kanun içine so
kulacaktır. Hususiyle türlü şekil ve tevil altın-
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da kanun dışına çıkma teşvikleri ve tertipleri 
şiddet cereyanları içine kolaylıkla sızar.» 

Bu sözleri sarf edenlere sormak lâzım : (Ba
har taarruzu, Trakya seferi, büyük taarruz) söz
lerinin mânası nedir? 

Bunlar bir parti mi yoksa sefere çıkmış bir 
aşiret mi, nedir bunlar? Hem bu taarruzlar kime 
karşı? Mevcut nizamı hiçe sayma istikametinde 
ve bir ihtilâl hazırlama istidadında olan bu tarz 
hareketler daima kanun önünde durmaya mec
bur edilecek ve âmme vicdanında mahkûm ola
caklardır. Vatandaşları birbirlerine karşı husu
mete teşvik edecek hareketlere tevessül etmeye 
kimsenin hakkı yoktur. 

D. P. iktidardan neden çekilsin? Seçimlerle 
iş başına gelmiş, Türk Milletinin teveccühüne 
mazhar olmuş, 1950 den beri her seçimi kazanan 
bir iktidardır. (Soldan, bravo, sesleri) 

Çok şükür Allah'a Türk Milleti yapılan bü
yük hizmetleri takdir etmekte, sevgi ve muhab
betini bol bol göstermekte. D. P. iktidarı bu va
tanı imar için bütün takati ile çalışmaktadır. 
Bu Türkiye 10 sene evvelki Türkiye değildir, 
vatanın çehresi değişmiştir! 

Aziz arkadaşlarım, 1950 den beri takibettik-
leri politikanın Yüksek Huzurunuzda bir hulâ
sasını yapmak istiyorum : 

Halk Partisi bugüne kadar her yapılanı ya 
inkâr etti veya kötüledi. Vatandaş onlara yapı
lan veya yapılmakta olan eserleri gösterdiği za
man inkâr etmek imkânını bulamayınca, kötü
leme yolunu tuttular. 

Şehirlerimizi, kasaba ve köylerimizi tertemiz 
suya kavuşturacak boruları gösterdiler, onlar kö-
tülendL Muazzam limanların temelleri atıldığı 
zaman; «Üç tane taş denize atılmış, bunun aslı 
yok, yalan» dediler. Fabrikalar yapılırken inkâr 
ettiler, bitmiyecek, dediler. Faaliyete geçtiği, ba
casından dumanlar yükselmeye başladığı zaman 
yine inkâr ettiler, «Saman yakıyorlar, bu du
man ondandır» dediler. Söylediklerim doğru de
ğil mi arkadaşlarım? (Soldan, «Doğru, doğru» 
sesleri) «Günde yüz milyon, beş yüz milyon lira
lık temel atmalar vatandaşı kandırmak içindir. 
Hepimizi kandırıyorlar, bunlar seçim içindir. 
Mercimek kadar aklı olan buna inanır mı, bun
lar olacak şeyler mi?» dediler. Bu sözü söyliyen 
inönü'dür. Mercimek kadar akıl hikâyesinin hük
münü Türk Milleti vermiş bulunmaktadır. (Sol
dan, bravo sesleri, alkışlar) 
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Bu zikrettiklerim, muazzam eserler muvace

hesinde takibettikleri inkarcı ve kötüleyici poli
tikanın bariz delilleridir. Edirne'den Van'a, Sam
sun'dan İskenderun'a kadar vatanı bir baştan 
öbür başa kucaklıyan yollardan, köprülerden 
geçtiler. İstemeseler dahi zaman zaman milleti
mizi memnun eden muazzam eserlerle, o güzel 
âbidelerle yüzyüze geldiler, fakat bunları gör
memiş, bilmemiş gibi hareket ettiler. Bu muaz
zam âbidevi eserlere sırtlarını dönüp onun göl
gesinde Demokrat Parti İktidarını kötülemeye 
çalıştılar. «D. P. sözünde durmadı, vadini yerine 
getirmedi, bütün bunlar yalan, memleket batı
yor, doğacak çocuklarınız dahi binlerce lira borç
ludur, bizi iktidara getirin!» diye feryâdü figan 
ettiler. 

Milletimizin yüzünü güldüren Büyük Ata'nın 
dili ile; «Medeni milletler seviyesine ulaşmak 
gayesiyle» sarf edilmiş ve edilmekte olan gayret
leri kötülemek için söylenmemiş söz, yapılma
dık tariz bırakmadılar. 

Biraz evvel Yüksek Huzurunuzda bir örne
ğini müşahede ettiğimiz şekilde beyanlarda bu
lundular, Halk Partisini bilen insanların taac
cüple karşılıyacakları sözler sarf ettiler. 

Sizlerden soruyorum muhterem arkadaşlarım, 
bu güzel yollardan, köprülerden geçen yalnız 
Demokratlar mı? Muhaliflerimiz ve hattâ bu 
sözü sarf edenler bu yollardan geçmiyor mu, geç-
miyecekler mi? Asırlar boyunca tertemiz suyun 
hasretini çeken köy ve kasabalarımıza yapılan 
billur gibi sulardan muhaliflerimiz içmiyecek 
mi? İnkâr ettikleri barajların istihsal ettiği elek
trik, o nur, onları da aydınlatmıyor mu? O hal
de bu inkarcı ve kötüleme politikalarından vaz
geçmeleri iktiza eder. 

Onları muztarip etse de vatandaş bu güzel 
eserlere kavuştukça bayram yapıyor. Milletle 
beraber%ülmesini, sevinmesini öğrenemediler, 
öğrenemiyecekler! 

Şunu bilmeleri iktiza eder ki, bu eserler 
Türk Milletinindir. Onun kaderini değiştiren, 
istikbalini temin eden eserlerdir. Bu milletin 
mahrumiyet, sefalet ve ıstırap olan ve öyle 
telâkki edilen kaderi Halk Partisi devri ile bera
ber tarihe gömülmüştür. (Soldan, alkışlar) 

Zaman zaman bıraktıkları yerden başlıya-
caklarını söylerler. Bilmiyorlar ki, onların bı
raktığı Türkiye ortada yok. Bu vatan baştan
başa değişti. İhmal, bakımsızlık, basiretsizlik 
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ve munkabız iktisadi politikaları yüzünden ha
rabeye çevrilmek istidadında bulunan Türkiye 
şimdi bir mamure olmak istikametindedir. 

Ecdat; yadigârı, milletimizin şan ve şerefi 
muhteşem âbideleri dahi muhafaza etmesini 
bilemediler. İçlerinde depo, ambar gibi ve hu
zurunuzda söylemeyi dahi münasip görmediğim 
şekilde istimal edilenler oldu. İstanbul 'u Ana
dolu'yu, vatanın her köşesini bir inci, bir pır
lanta gibi süsleyen, dünyanın önünde hayran
lıkla eğildiği muazzma eserleri, milyonlar sarf 
etmek suretiyle şanına lâyık şekilde tamir ve 
ihya eden dahi Demokrat Parti iktidarıdır. 
İşte misali : Süleymaniye, Eyüp, Mevlâna ve 
Anadolu'nun muhtelif yerlerindeki ecdat ya
digârı eserler! Yapılan eserleri inkâr etmek 
imkânını bulamazlarsa bunun projesini biz 
yaptık? onu düşünmüştük, iktidarda kalsaydık 
hemen yapacaktık gibi sözler sarf ederler. Eğer 
bu konuşmalarını doğru olarak kabule imkân 
olsaydı, çok hayal kurmuşlar ama bunların 
hiçbirisini yapamamışlar demek iktiza ederdi. 
Zaten munkabız politikalarının yapılan eserle
rin yüzde birini dahi yapmaya imkân vermedi
ğini herkes bilir. Hayal kurmak marifet değil, 
bu âbidevi eserleri yapmak hünerdir. (Soldan 
alkışlar.) 

Doğrusunu söylemek iktiza ederse, Demokrat 
Parti iktidarının meydana getirdiği bu eser
ler onların düşündükleri değil, muhayyileleri
ne dahi sığamıyaoak azamette âbidelerdir. Ya-
pldıktan sonra dahi onları kavrıyabilmek kûd-
retino sahibolmıyanları her gün aralarında mü
şahede etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; zaman zaman yük
sek huzurunuzda meydanlarda konuşanlara sor
mak lâzımdır, liderlerine sormak lâzımdır : Hür
riyet kahramanlığı sonradan mı akıllarına gel
di? Devri iktidarlarında vatandaşlara maddi 
ve mânevi sahada en acı ıstırabı çektirirken, 
matbuatı susturmak için her çareye başvurduk
ları devirlerde neden bunlar akıllarına gelme
di? Yoksa şimdi arz etmiş olduğum mefhumlar 
eskiden mevcut değildi de, bunlar Demokrat Par
ti İşbasına geldikten sonra mı dünyanın bilip 
öğrendiği mefhum ve fikirler oldu? Evvelce bun
lar bilinmiyor mu idi? O halde arkadaşlarım, 
muhaliflerimizde samimiyetten eser olmadığı 
aşikârdır. 
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Sözleri yaptıklarına uymadığı gibi, bütür 

bunlar onların iktidara gelebilmek düşünce ve 
hevesiyle her çareye başvurduklarının delilleri
d i r 

Milletimizin kaderini değiştiren bu eserler. 
inkâr etmekte devam eden bu tutumları muva
cehesinde, sözleri beyanları ne kadar parlak 
cümlelerle süslenirse süslensin, Türk milleti 195C 
den. beri göstermiş olduğu gibi reyleriyle bun
ları tasvibetmediğini ispat edecek ve kendilerini 
tezcivı edecektir (Soldan bravo sesleri.) 

Demokrasiye inandıklarını, demokrasiye gö
nül verdiklerini iddia eden bu zevatın biraz ev
vel Yüksek Huzurunuzda düşmüş olduğu teza
da işaret etmek isterim : 

Tahkikat takrirlerinin müzakeresi dolayısiy-
le iddialarının çoğunluğun reyi ile bertaraf edil
miş olduğunu ileri sürüyorlar. Bu Büyük Mec
lis falan parti veya iktidar partisi çoğunluğu de
ğil, Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Yüksek 
Meclisin almış olduğu kararları bu tarzda ifa
de etmiş olmaları dahi, demokraside ekseriye
tin vermiş olduğu kararın vacibülittiba olduğu
nu bilmediklerinin, bilmek istemediklerinin de
lilidir. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) Eğer si
zin elinizde olsa demokrasiyi kurmak değil, or
tadan kaldırırsınız. (Sağdan, gürültüler, soldan, 
alkışlar) 

Biraz evvel «Kaya kovuğundan çıkarmış gi
bi eski devri inkâr ediyorlar» dediler. Ve yine 
diyorlar ki, «Mütemadiyen Halk Partisi devrin
den bahsediyorlar.» 

Bu öylesine bir tezattır ki, üzerinde dikkat
le durmak lâzım. Biz Türk Milletinin şerefli ta
rihini çok iyi bilen ve ona kıymet veren bir ik
tidarız. Bu sebepledir ki, sizin ihmaliniz yüzün
den ecdadımızın yıkılmaya mahkûm bırakılmış 
olan eserleri biz ihya ettik. (Soldan, bravo ses
leri), (Sağdan, gürültüler) Ve sizin eserlerinin 
kapısına kilit vurmak suretiyle unutturmaya ça
lıştığınız ecdadımızı biz dile getirdik. (Soldan, 
bravo sesleri), (Sağdan, gürültüler) Ve maziyi 
unutmadığımız o kadar aşikâr ki, Halk Partisi 
devrini bu sebepten dolayı zaman zaman yâd-
ediyor ve yaptıklarınızı birer birer dile getiri
yoruz. 

Bugün yine ifade ettiler. Hürriyet mi evvel 
gelirmiş, iktisadi kalkınma mı? Muhterem arka
daşlarım, eğer bu memlekette hürriyet meşale
sini elinde tutması iktiza eden bir parti mevzu-
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bahsolursa elbete bu, Halk Partisi olamaz. Ma
zide verdikleri örnekler vatandaşın vicdanında, 
hepimizin kalbinde bir ıstırap kaynağı olarak 
yaşamaktadır. Bu meşale daima Demokrat Par
tinin elinde bulunacak ve D. P. tarafından payi
dar edilecektir. (Soldan, alkışlar) İktisadi kalkın
mamızın azameti muvacehesinde bu eserlerin mâ
nevi tesiri altında her gün biraz daha ezildikle
rini hissediyorlar. Bu tazyikten kendilerini kur
tarabilmek için her devirde münakaşası müm
kün olan hürriyet mefhumlarına dikkati çek
mek suretiyle beyhude bir gayret sarf etmekte
dirler. Hürriyetlerin koruyucusu olan demokrat 
iktidarın ihtişamı, eserlerinin güzel manzaraları 
gözlerinize çarptıkça daima yüzgeri etmek mec
buriyetindesiniz. 

ASIM EREN (Niğde) — Nesillerin sırtında 
Mısır ehramları gibi. 

BAHA AKŞÎT (Devamla) — Türk Milletini 
sevindiren bu eserlere şu anda dahi Mısır ehram-
'nrc gibi divebümek wPWinde bulunmanız sakim 
ûhniyetinizin bir delilidir. Bu milletin sevinci 
-vlan âbidevi eserlerin altına Halk Partisi gö
müldü. 

Biraz evvel «Kalkınmayı hürriyete tercih 
aden bu politikayı şiddetle reddederiz» diyor
lardı. Biz hem hürriyeti kuran, hem de Halk 
T>artisinin bütün engelleme gayretlerine rağmen 
lemokrasiyi memleektte kökleştiren bir iktida
rız. Aziz vatanımıza büyük hizmetler yapmak 

kararındayız ve yapmaktayız. Allah'ın inayeti
ne ve Türk Milletin teveccühüne güvenerek di
yorum ki, bu eserler fasılasız meydana gelecek-
'îr. (Soldan, alkışlar) Vatandaş hür olduğunu, 
biliyor ve hür olmanın zevkini tatmaktadır. Bu
nu muhaliflerimizin de anlaması iktiza eder. 

Suiistimal iddialarına gelince; uluorta suiis
timal iddiasında bulunmak iz'anlı, insaflı, vic
danlı insanların kârı delildir. Her dflHrde bu 
''eşit iddialar serd edilebilirse de bu mevzuda bir 
beyanda bulunmak iktiza ederse Osmanlı impa
ratorluğunun kurulduğu devirden beri suiisti
malin en az olduğu devir Demokrat Parti dev
lidir! (Alkışlar) 

Devri İsmet diye iftihar ettiğiniz iktidarınız 
zamanında suiistimaller en çok olmuş ve üzer
lerine bir tül perde çekilmiştir. (Soldan, bravo 
sesleri) (Sağdan, gürültüler) 

REİS — Sükûneti bozuyorsunuz, Arslan Bey, 
sizi ikaz ediyorum. 
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BAHA AKŞÎT (Devamla) — Aziz arkadaş

larım, şimdi size Demokrat Parti Meclis Grupu-
nun, bundan evvelki bütçelerinde olduğu gibi, 
1960 bütçesine de müspet rey verme kararında 
olmasının sebeplerini kısaca arz edeceğim. 

1960 bütçesi de, bundan "evvelki bütçe
lerde olduğu gibi, dinamik, denk ve istikrarlı 
bir malî politika takibetmektedir. 1950 den be
ri devam eden D. P. iktidarının takibetmiş ol
duğu politikanın devamını ifade etmektedir. 
Bütçenin heyeti umumiyesi ile vekâletler bütçe
lerinde muhterem arkadaşlarımızın Yüksek Hu
zurlarınızda arz etmiş oldukları rakamları, artışı 
tekrar etmek istemiyorum. 1960 bütçesinde D. 
P. Grupu bugüne kadar tatbik etmiş olduğu büt
çelerinin muhassalâsı olan eserleri müşahade et
mekte ve bundan sonra yapacağı hizmetlerin işa
retini bulmaktadır. 

Bu ufuktan bakıldığı zaman görülen manza
rada : Asırlar boyu bir damla temiz suyun has
retini çeken şehir, kasaba ve köylerimizin ter
temiz suya kavuşmalarından mütevellit sevinç 
ve heyecan, 

Seneler senesi köyünden, kasabasına hasta
sını, mahsulünü nakledemiyen köylerimizin irti
batının temini, şehirleri ve büyük merkezleri 
birbirine bağlıyan kara yollarının iç açan görü
nüşü, 

Geçit vermiyen dere ce vadileri birbirine 
bağhvan köprülerin ihtişamı, 

Türkülerimize kadar giren göz yaşlarının 
dindirildiğinin ifadesi vardır. 

Bu manzarada: Çorak ve kurak diye tavsif 
olunan Anadolu'nun yeraltı ve yerüstü sulariyle 
sulanması, verimsiz diye vasıflandırılan toprak
ların bereketli hale getirilmesi vardır. 

Anadolu'nun muhtelif köşelerinin ziyneti, tek
nik bir muvaffakiyet olduğu kadar, bir zümrüt «i 
bi vatanı süsleyen barajların güzelliği, bu suni 
göllerinin iklim değiştiren havası vardır. 

Seneler senesi okuyamamamn ıztırabını çe
ken çocuklarımızın aydınlanmasını temin ede
cek her köyde yaralan ilkokullar, kasaba ve na-
hiyelerdeki ortaokullar, liseler ve üniversitele
rimiz vardır. 

Demokrat Parti iktidara gelinciye kadar 
üç tarafı deniz olan bu büyük vatanın sığına
cak 'bir iskelesi, bir limanı dahi mevcut depil 
di. Korkunç dalgaları dize getiren, tabiatın bv 
muazzam kuvvetini yere seren Türk mühendis 
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ve işçilerinin alın teriyle meydana gelmiş olan 
muazzam limanlar, iskele ve barınaklar, silo
lar Demokrat Partinin eserleridir. -İşte Hay
darpaşa, işte Salıpazarı, işte Alsancak. İşte 
Mersin ve bunun yanıbaşmda Karadeniz, Ege 
ve Marmara'daki çeşitli iskele ve barınaklar. 
Bu ufuktan görülen manzarada: Çıranın, kör 
kandilin yıllarca aydınlatmıya çalıştığı yurdu
muzun nura, elektriğe kavuşması vardır. 

Çiftçimizin emeğini, alın terini kıymetlendi
ren yeni yeni tekstil fabrikaları toprağımızı al
tın eden çimento fabrikaları, şeker fabrikaları 
ve çeşitli tesisler vardır. 

Demokrat Parti iktidarının fikir ve vicdan 
hürriyetine vermiş olduğu değer sebebiyle, hür 
bir vatandaş olmanın haysiyeti, reyine sahib-
olarak iktidarını seçebilmenin emniyeti, güveni, 
gönül ferahlığı. 

İnandığı dine göre amel etmenin, itikat, 
iman ve vicdan hürriyetinin heyecanı ve rahat
lığı vardır. 

İşte biz Demokrat Parti Grupu olarak bu-
TÜne kadar takibetmiş olduğumuz politikamızı 
tahakkuk ettirecek olan ve aziz milletimizi re-
^:ha ve vatanımızı ümran ve itilâya götürecek 
vükselme seyrimizi daha enerjik ve dinamik 
olarak devam ettirecek olan 1960 yılı bütçesine 
bunun için beyaz rey kullanıyor, bunun için 
tasvibedivoruz. 

Muhaliflerimiz, iktidardan düştükleri gün
den beri her şeyi kapkara gösteren 'gözlükleri
mi çıkarıp hakiki manzaravı, 1960 Türkiyesini 
Törmeye çalışsınlar. Eğer ihtiras ve kasıtlı hare
ketleri bir tarafa bırakarak hakikati, istikba
lin aydınlık Türkiye'sini görmeye bir parracık 
srayret sarf edebilirlerse bugüne kadar D. P. 
iktidarının bütçelerini reddetmenin vicdan aza
bını duyacaklardır. 

1960 'bütçesinin aziz milletimize hayırb ve 
uğurlu olmasını Cenabı Haktan niyaz eder ve 
Mı bütçenin tatibikçisi olan Hükümetimize ve 
çeşitli kadrolarda çalışan memur, mühendis, 
sanatkâr ve işçilerimize Allah'tan muvaffaki
yetler temenni ederim. (Soldan, şiddetli alkış
lar, bravo sesleri) 

REİS — 1960 yılı bütçe lâyihasını açık rey-
^rinize arz ediyorum. 

İsmi okunan arkadaşların, reylerini kutuya 
atmalarım rica ederim. 
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Şimdi iharıgi intihap dairesinden reylerin 

toplanacağını tesbit için kura çekiyoruz. Ma
nisa'dan başlıyoruz. 

(Reyler, isimler okunmak suretiyle kürsü
deki kutuya atıldı.) 

Reylerini kullanmıyan arkadaşların reyleri
ni kullanmalarını rica ederim. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir efendim. 
, Reylerinin neticesini arz ediyorum: 

1960 malî yılı Muvazenei Umumiye kanu
nu lâyihasına 553 rey verilmiştir. Kabul eden
ler 396, reddedenler 157 dir. Kanun 396 reyle 
kabul olunmuştur. (Soldan alkışlar) 

Buyurun Sayın Başvekil. 
(Başvekil Adnan Menderes sol taraf mebus

larının şiddetli ve sürekli alkışları ve bravo, 
yaşa sesleri arasında kürsüye geldi.) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — «Çok muhterem arkadaşlar, 

1960 senesi bütçe müzakerelerinin neticelen
mesi münasebetiyle Hükümetimize tekrar itimat 
reyi vererek Yüksek Meclisin gösterdiği teveccü
he, gerek kendim, gerek Hükümetteki arkadaşla
rım adına candan teşekkürlerimi arz etmekten bü
yük bir zevk duymakta ve yüz aklığı ile bizi böyle 
bir mazhariyete eriştiren Canabı Hakka hamdü 
sena etmekteyim., 

Aziz arkadaşlarım; geceli gündüzlü uzun mü
zakerelerden ve mücadelelerden sonra tekemmül 
ederek vücuda gelen 1960 yılı bütçesi 1950 den 
ıberi dizilen Devlet bütçeleri zincirine bir yeni 
altın halka olarak bağlanmaktadır. (Soldan, al
kışlar) 

Devlet bütçelerinin 10 yılda vücuda gelen bu 
altın zinciri memleketin kaderini değiştirecek ka
dar hayırlı, uğurlu ve verimli olmuş, her sahada 
binbir işin görülmesine, aziz milletimizin ve va
tandaşlarımızın bin türlü hitiyaçlarmın karşılan
masına imkân vermiştir. 

Filhakika malî ve iktisadi görüş ve tasavvur
larımızı aksettiren bu bütçeler, diğer malî ve ik
tisadi tedbirlerimizle birlikte memleketi bir baş
tan bri başa güzel eserlerle donatabilmek imkân
larını bahşetmiş, millî hayata yepyeni bir şevk ve 
gayretle refah ve saadet istikametinde büyük bir 
hız getirmiş, velhasıl iktisadi, malî, siyasi görüş
lerimize dayanan bütçelerimiz, millî hayatımızda 
icazkâr tesriler yaratmış ve muazzam neticeler 
vermiştir. (Soldan, bravo sesleri) :° 
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1960 yılı bütçesine gelince, bunun da 7,5 mil

yara yaklaşan hacmi ve kendinden evvelkilerden 
çok daha geniş hizmet ve yatırım imkânları ile, 
esasen gelişmekte ve gelişme yolunda süratle iler
lemekte olan memleketimize yepyeni ve mesut 
hamleler getireceğinde ve çok daha üstün başarı
lar temin edeceğinde hiç şüphe yoktur. 

Diğer taraftan şimdiye kadar olduğu ve 10 se
nelik tecrübelerin açık olarak meydana koyduğu 
gibi bütçelerimizin vücut bulmasında sarf edilen 
son derece titiz ve dikkatli gayretlerin yanında 
yine bu yıl da tatbikini bize tevcih etmekle bizi 
mübahi kıldığınız 1960 yılı bütçesini yine büyük 
bir dikkatle ve daima memleket menfaatlerini her 
şeyin üstünde tutarak tatbik edeceğimize emin ol
manızı istirham ederim. 

Muhterem arkadaşlar, Yüksek Meclisiniz, Mec
lis tahkikatı taleplerine ait müzakereler de dâhil, 
geceli gündüzlü 15 gün ve fasılasız olarak ceman 
142 saat çalışmış bulunuyor. 

Bunun diğer bir ifadesi, 15 günden beri Hü
kümetiniz aralıksız bir istizah devresi yaşamak
tadır. Bu uzun müddet esnasında cereyen eden 
müzakereler maalesef zaman zaman müzakere ol
maktan çıkmış, ekseriya bir kavga, bir dövüş ha
line irikılabetmiştir. Bunu Yüksek Huzurunuzda 
ifade eyliyerek Türk milletinin bilgisine arz etme
yi bir vazife telâkki etmek yerinde olur. (Soldan, 
bravo sesleri) 

Bir insan veya zümreler karşılıklı müzakere 
ve münakaşaya girerlerse bunun neticesinde kar
şılıklı olarak birbirlerinden bir şeyler öğrenirler, 
birbirlerine bir şeyler verirler, alırlar... Hiçbir 
şey öğrenmeseler bile, yine karşılıklı olarak bir
birlerinin fikir ve kanaatlerini yakînen öğrenmiş 
olurlar ki, böylece ekseriya birbirlerine daha da 
yaklaşmış olurlar. 

Hal böyle iken, yine esefle söyliyeyim ki, şu 
15 günlük kesif müzakere ve mücadeleler netice
sinde, iktidarla muhalefet bir an için dahi bir tek 
meselede olsun anlaşmış değildir. Ele alınan bin
lerce mevzu ve meselenin hiç birisinde görüşlerde 
mutabakat hâsıl olmuş değildir. 

İktidarla muhalefeti birbirinden ayıran uzun 
mesafeyi biraz kısaltmak için karşılıklı birer adım 
atmak dahi mümkün ve müyesser olmamıştır. Asıl 
hazin olan tarafı, şimdi, şu anda birbirimizden da
ha da uzaklaşmış olarak ayrılmaktayız. 

Hazin de olsa bu cihetin de aziz milletimizce 
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bilinmesinde mutlaka fayda vardır kanaatinde
yiz. 

Millet Meclisi, millî mabet, kutsi çatı ve bu 
millî mabedin içinde ve bu kutsi çatının altında 
memleket menfatlerinin müzakeresi ve münaka
şası ve yine memleket menfaatine neticelere va
rılması... Bugünkü halimize bakınca bütün bunlar 
ne kadar uzak hayaller olarak görülmektedir. 
Buna rağmen bu müzakerelerde alman neticeler 
şüphesiz ki, yine de ehemmiyetlidir. Fakat, müş
tereken bir neticeye varmak, kavga etmeden, ha
karet etmeden döğüşrneden görüşabilmek müm
kün olamıyan işte budur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Karşımızda bir muhalefet var ki, ak denilene 

mutlaka kara, kara denilene mutlaka ak demek
tedir. Tahammül ve müsamaha değil, insafı bile 
akla getirmemektedir. Kendisini bu Meclis ca
miasının dışında ve hattâ üstünde telâkki et
mekte, Hükümeti ise, Meclisin dışında veya Mec
lise yabancı bir teşekkül sanmaktadır. Hükü-. 
metin, Meclisin içinde, Meclisle beraber ve Mec
lisin murakabesi altında çalışan bir icra heyeti 
olduğu, vazife başında olduğu müddetçe Yük
sek Meclisin itimadına sahip bulunduğu haki
katini bilmemekte veya bilmez görünmektedir. 

Murakabe deyince bunu mintarafillâh kendi
sine mevzu ve kendisine münhasır bir imtiyaz 
ve salâhiyet sanarak murakabe vazife ve salâhi
yetinin bütün milletvekillerinde meveudolduğunu 
ve ayrıca murakabenin Büyük Millet Meclisinin 
şahsiyeti mâneviyesinde mündemiç bulunduğu 
hakikatini bir türlü hatıra getirmemektedir. 

Murakabe hak ve salâhiyetim haiz olan ve 
kahir bir ekseriyet teşkil eden iktidar grupu-
nun bu haklarından tamamiyle mütegafil bir 
ekalliyet, 400 den fazla milletvekilinden vücut 
bulan iktidar grupunu da mütemadiyen «mura
kabe, murakabe» diye haykırarak sultası altına 
almak ve istediklerini ona dikte etmek sevdasın
dadır ve bu olmadığı takdirde Hükümet kötü, 
400 milletvekili kötü ve bütün bir iktidar kötü, 
müstebit ve zalim... Memleketin güzel manzara
sı, parlak nasiyesi ise kapkaranlık... öyle mi? 

Halbuki karar sahibi, milletin yegâne ve ha
kiki mümessili, ekalliyet grupu değil, ancak ve 
ancak Büyük Millet Meclisinin ta kendisidir. 
Büyük Millet Meclisinin irade ve kararlarının 
en küçük bir §üphe, şaibe ve tereddütten dahi 
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azade olarak tatbiki ve Büyük Millet Meclisi 
vedaatiyle Türk milletinin hükümranlığının 
her an ve her hususta teyidi ve Büyük Millet 
Meclisinin yüksek mânevi şahsiyetini doğrudan 
doğruya veya dolayısiyle içten ve dıştan her 
türlü tarizlere ve tecavüzlere karşı, şiddetle 
müdafaa etmek hususu her şeyden evvel hepimi
ze ve bilhassa iktidara teveccüh eden bir borç
tur. (Soldan, bravo sesleri) 

Hulâsa arkadaşlarım, 
Muhalefet, iktidarla muhalefetin vazife, me

suliyet ve karşılıklı münasebetleri nedir ve na
sıl olmak lâzımgelir, bunlardan tamamiyle bi
haber, bir hiddet ve şiddet sarası içinde yıkıp 
devirmek için muttasıl uğraşıp duruyor... Daima 
onlar doğru, daima biz hatalı... Hattâ, hatalar
da kasıtlı olan biz, hata işlemekte inatçı ve mü-
temerridolanlar da bizler... Onlar, onlar ise hür, 
iradelerine sahip, bizler ise mahkûm... 

Hayır arkadaşlar, bu olamaz, iktidar grupu 
bu Meclisin içinde milleti temsil eden 400 den 
fazla milletvekilinden teşekkül etmektedir. Bu 
400 arkadaşımız, ay"rı ayrı her birimiz ve grup 
olarak hep birden böyle sımsıkı bir tesanüt ve * 
samimiyetle birleşmiş isek bu ancak memleke
tin yüksek menfatlerini ve milletin refah ve 
saadetini temin etmek gayesiyle olabilir. Yoksa 
bu 400 den fazla milletvekili, biz hepimiz, vic
danı, ahlâki memleketin emniyet ve selâmetini 
ve yüksek menfaatlerini bir tarafa bırakarak 
kötü, bâtıl ve şer üzerinde böylesine birleşmiş 
olamayız. 

Tekrar ediyorum, bâtılı yere sermekte, haki
katleri îlâda bu kadar gayret ve heyecanla 
uğraşan, didişen ve memleket menfaatleri üze
rine böylesine titriyen 400 milletvekilinin bu ul
vî ittifakı elbette şer üzerinde, bâtıl üzerinde 
kötü maksat ve gayelerle vücut bulamaz. 

Diyelim ki, bütün bunlar, bu esef verici, bu 
teessür verici tezahürler siyasetin birtakım has
talıkları, diyelim ki, yine bunlar bir intikal 
devrinin arazı.. Fakat, aziz vatanın bugünlm ve 
yarınki, hattâ, uzak istikbale ait menfaatlerini 
korumak mesuliyeti iktidarın omuzundadır. Kar
şıdakiler, böyle bir mesuliyet hissetmiyorlarsa, 
vazife bizimdir. Bu bir hastalık ise, süratle, te
davisi, bir intikal devresinin arazı ise, bu devre
nin bir an evvel sona erdirilmesi, memleketimi
zin ve milletimizin iktidar olarak bize tevdi et-
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tiği mesuliyetin bizi karşıkarşıya bulundurdu
ğu gayet ciddî bir vazifemiz olduğundan kimse 
şüphe edemez. (Soldan, alkışlar) 

Aziz arkadaşlarım, 
1960 yılı bütçesi memlekete, evvelkilerden 

daha büyük hizmetler getirecek ve memlekete 
daha büyük ve daha çok eserler kazandıracak
tır. Gözle görülen, el ile tutulan hakikatler, 
memleketin gönüller açan manzarası bâtılı, şerri, 
nifakı yere sermekte ve bu sayede yukarda te
essürle anlatmıya çalıştığımız siyasi ihtirası ve 
kıskançlığın bütün hücum ve savletlerini parça 
parça etmekte tam bir mesuliyetsizlik hissi ile 
girişilen kışkırtma, nifak, memleketi manen 
bölme ve parçalama teşebbüslerini darmadağın 
etmekte, bize yardımcı olacaktır. (Soldan, bravo 
sesleri) 
• Yüksek Meclisin itimat ve teveccühüne Hü
kümet olarak teşekkürlerimizi bir defa daha 
tekrarlar bu itimat ve teveccühü yüksek bir maz
hariyet sayarak bütün gayret ve dikkatimizle 
bu muhabbetinize lâyık olmaya çalışacağımızı 
mefharetle arz ederim. 

1960 bütçesinin memleketimize ve emsalsiz 
vasıfların sahibi bulunan asil ve büyük milleti
mize uğurlu ve hayırlı olmasını Cenabı Haktan 
niyaz ederim. (Soldan, şiddetli ve sürekli aldış-
lar, yaşa ve bravo sesleri) 

RE IS — Arkadaşlar, Şubat ayı hemen he-
mcrı. baştanbaşa geceli ve gündüzlü fasılasız ke-
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sîf bir mesai , içinde geçmiştir. Bu sebeple Muh
terem Heyetinizin dinlenmesi... (Sağdan, gürül
tüler. «söz istiyoruz» sesleri. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) 
yorum Reis Bey.. 

Söz isti-

REÎS — Müsaade buyurun efendim. Bütçe 
.müzakereleri bitmiş ve reyler kullanılmıştır. Sa
yın Başvekil 1960 yılı bütçesinin kabulü dola-
yısiyle Hükümete karşı gösterilen büyük sevgi 
ve itimada teşekkürlerini belirten bir konuşma 
yaptı. Müzakere kapanmıştır. Bu mevzuda tek
rar müzakere açmaya imkân yoktur. (Sağdan, 
gürültüler) 

F E T H İ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Reis Bey, 
son söz milletvekilinindir, söz istiyorum. 

RE IS — Müsaade buyurun efendim, arz et
tim. Şubat ayı hemen hemen baştanbaşa geceli -
gündüzlü kesif bir mesai içinde geçti. Arkadaş
larımıza l̂ em dinlenmek, hem de memleket için
de tetkiklerde bulunmak imkânını vermek üze
re gelecek inikadın 1960 Nisanının 4 ncü Pa
zartesi günü saat 15 e talikini yüksek tasvibinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

4 Nisan 1960 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere inikadı kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,55 

5. — SUALLER VE CEVAPLARI 
A — TAHRİRÎ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. — Ankara Mebusu Halil Sezai Erkufun, 
Ulus meydanında inşa edilen iş kanındaki dük'-
kânlartn kimlere ve hangi ölçüye dayanılarak ki
raya verildiğine dair sualine Maliye Vekili Ha
san Polatkan'm tahrirî cevabı (7/877) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Maliye Vekili tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet Duyu
rulmasını saygı ile rica ederim. 30 .1 .1960 

Ankara Milletvekili 
Halil Sezai Erkut 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı tara
fından Ulus inşaatı iş hanının inşaatı ikmal edi
len kısımlarındaki dükkânların bir kısım tüc
car ve esnafa tahsisi yapılmaktadır. Kimlere ve 
hangi ölçüye ve tercih sebebine dayanılarak 
tahsis edilmektedir. Bu dükkânlar için tâyin 
olunan kira bedellerinin takdirinde ne gibi bir 
ölçü kullanılmıştır. Civarında bulunan emsal 
dükkân ve mağazaların kira bedelleriyle muka
yesesinde bu yeni dükkânların kiraları arasında 
bariz farklar var mıdır? Varsa ıslahı cihetine 
gidilecek midir? Tercih sebepleri arasında bir-
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kaç yıllık kira bedelinin peşn ödemek şartı 
aranmakta mıdır? Bu hususların yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygı ile rica ederim. 

T.C. 
Maliye Vekâleti 27.11.1960 

Bütçe" ve M. K. U. Müdürlüğü 
Emeklilik 

Sayı : 115619-15/2531 

özü : Ankara Mebusu Ha
lil Sezai Erkut'un tahrirî 
sual takriri hakkında 

T. B.* M. M. Yüksek Reisliğine 
İ0.II.1960 tarihli ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/877-4369/18872 sayılı yazınız karşılığıdır. 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve An

kara Vilâyeti Hususi İdaresince müştereken in
şa ettirilmekte olan iş hanındaki dükkânların 
kimlere ve hangi ölçüye dayanılarak kiraya ve
rildiğine, dair Ankara Mebusu Halil Sezai Erkut 
tarafından verilen tahrirî sual takriri cevabının 
ilişik olarak takdim kılındığını saygı ile arz 
ederim. 

Maliye Vekili 
» H. Polatkan 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve An
kara Vilâyeti Hususi İdaresince müştereken in
şa ettirilmekte olan Ulus iş hanındaki inşaatı ta
mamlanan dükkânlar : 

1. Atatürk Bulvarı üzerinde Dil ve Tarih -
Coğrafya Fakültesi karsısında muvakkaten ku
rulmuş bulunan Atatürk Çarşısının kaldırılma
sı neticesi olarak fiilen açıkta kalan ticaret er
babının tamamına, . 

2. Vaktiyle Bankalar ve Anafartalar cad
desinde Hususi îdareve ait dükkânlarda icrayı 
ticaret etmekte iken Ulus iş ham inşaatı dola-
yısivle şehir earşışmdaki muvakkat dükkânlara 
intikal ettirilen ve halen bu çarşıda huknkan v« 
fiilen bulunanlara, 

Kirava verilmiş veya tahsis yarılmıştır. 
Dükkânların kirası, 6570 «aytlı Kanunun hü* 

kümleri dairesinde; iş hanının hali hazır duru
mu ve mevkii nazan itibara alınarak, Ankara 
B^d iye Encümeni tarafından tâvin ve takdir 
edilmiş olduğundan, kiralamalar bu bedellerle 
yapılmış ve yukarda belirtilen objektif ölçü ve 
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esaslar haricinde, peşin kira verenlerin tercihi 
gibi bir muamele cereyan etmemiştir. 

2. — Niğde Mebusu Vedat MengPnin, Koça§ 
Teknik Ziraat Okulunda kaç talebe mevcudûldu-
ğuna dair sualine Ziraat Vekili Nedim ökmen'in 
tahrirî cevabı (7/920) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Ziraat Vekili tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygı ile rica ederim. 

5JI.1960 
Niğde Milletvekili 

Vedat Mengi 

1. Koçaş Teknik Ziraat Okulunca kaç ta
lebe mevcuttur? 

2. 1959 - 1960 yılında bu okula yeniden 
kaç talebe müracaat etmiş ve bu müracaat 
edenlerden ne kadarı okula alınmış ve ne ka
darı alınamamıştır! 

3. 1960 - 1961 ders yılı için müracaatleri 
karşılıyabilecek her hangi bir tertip alınmış 
mıdır? 

T. C. 
Ziraat Vekâleti 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 641 

27.H.1960 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
K. 17.11.1960 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

ifadeli 7-920/4431-19004 sayılı yazılarına : 
Niğde - Aksaray - Kocaş Teknik Ziraat Oku

lunda kaç talebe mevcudolduğuna ve 1959 -1960 
ders yılında kaç talebe alındığına dair Niğde 
Mebusu Vedat Mengi tarafından verilen tahrirî 
sual takriri üzerine hazırlanmış bulunan not 
ilişikte takdim kılınmıştır. 

Bilgilerine saygı ile arz ederim. 
Ziraat Vekili 
K. ökmen 

NOT : 
Nîğde Mebusu Vâdat Mengi'nin Aksa
ray - Koçaş Teknik Ziraat Okulunun 
öğrenci mevcudu hakkındaki soru öner
gesi üzerine hazırlanan malûmat:" 

1. Aksaray - Koçaş Teknik Ziraat Okulun
da halen 330 öğreci mevcuttur. 

2. 1959 - 1960 ders yılı için adı geçen oku-
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la 11 vilâyetten 301 müracaat vâki olmuş ve mü
racaat eden bu 301 öğrenciden, 127 öğrenci im
tihanla okula kabul edilmiş ve 174 öğrenci ise 
kabul edilmemiştir. 

Müracaat edenlerin 155 adedi Niğde vilâye
tinden ve 146 tanesi de diğer 10 vilâyettendir. 
Niğde vilâyetinden müracaat eden 155 öğrenci
den 94 tanesi okula kabul edilmiştir. 

3. tleriki yılların bütçe imkânları elverdiği 
takdirde, adı geçen okula daha fazla öğrenci 
alınmasına çalışılacaktır. 

3. — M araş Mebusu Halil Gürün'ün, M araş 
merkez kazasına bağlı Şuur köyünün başka bir 
mahalle naklinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair sualine İmar -ve îskân Vekil Vekili Hay
rettin Erkmen'in tahrirî cevabı (7/793) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun îmar ve İskân Vekili 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâlet feuyurulmasınr saygılarımla rica ede
rim. 

25 Aralık 1959 
Maraş Mebusu 

.Dr. Halil 'Gürün 

Soru . 
Maraş merkez kazasına bağlı Şuur köyü 

çok dik ve kayalık bir yamaçtadır. Yamacın 
eteği Ceyhan nehrinde nihayetlenmektedir. 
Köy, her sene mühim miktarlarda can ve mal 
kaybetmektedir. Ziraate salih araziden de mah
rumdur. 

Bu köyün münasip bir mahalle nakil ve is
kânı düşünülmekte midir? Düşünülüyorsa, şim
diye kadar yapılmış ihzarat var mıdır? 

T. C. 
tüiâr ve îskân Vekâleti 

Tetkik Heyeti İte. 
-Sayı: 18-2/2595 

26 . IX ., 1960 

Özü: Maraş Mebusu Halil Gü
rün'ün sual takriri Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliği 
Yüksek Makamına 

Uumumi Kâtiplik : * 
13 .1.1960 'gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/793, 4128 -17854 sayılı yazılan karşılıyıdır : 
Maraş Mebusu Dr. Halil Gürün'ün, Maraş 

1960 C : 1 
merkez kazasına bağlı Şuur köyünün başka bir 
mahalle naklinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair, tahrirî sual takriri üzerine yapılan incele
me sonunda : 

Bu hususta bugüne kadar gerek köy halkın
dan, gerekse vilâyetinden vekâletimize her han
gi bir müracaatte bulunulmamıştır. 

Arz olunur. 
İmar ve İskân V. Vekili 

H. Brkmen 

i. — Elâzığ Mebusu Nâzım öztürk'ün, Elâ
zığ Petrol Ofisi Acentalığını yapan Sanel Kol-
lektif Şirketine t dair sualine Ticaret Vekili Hay
rettin Erkmen'in tahrirî cevabı (7/948) 

12 . I I . 1960 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki .sorumun Ticaret Vekili tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
Duyurulmasını rica ederim. 

Elâzığ Milletvekili 
Nâzım öztürk 

Elâzığ'da mevcut Petrol Ofisi Acentalığı 
Sanel Kollektif Şirketi uhdesine tevdi edildiği
ne göre, 

1. Bu şirketin hissedarları kimlerdir. 
2. Hisse nispetleri nelerden ibarettir. 
3. Acentanm 15 . VI I I . 1958 tari'hinden bu

güne kadar kaç ton ve kaç liralık akar yakıt 
satışı yapmıştır. Ve şirkete tanınan kâr nispe
ti nedir? 

T. C. 
Ticaret Vekâleti 27 . II . 1960 

Teşk. Umum Müdürlüğü 
.Ş. IV 

Sayı : 6/2285 

özü : Elâzığ Mebusu Nâzını öz
türk'ün sual takriri hakkında. 

Türkiye- Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Elâzığ Petrol Ofisi Acentalığı hakkında Elâ

zığ Mebusu Nâzım öztürk tarafından verilen ve 
21 . I I . 1960 tarihli ve 7/948-4509/19211 sayılı 
tezkerelerine ekli olarak gönderilen 12 . I I . 1960 
tarihli tahrirî sual takriri üzerine durum tetkik 
edildi. 

1. —-- Elâzığ acentalığı 15.. VIII . 1958 tari
hinde Sanel Kolektif Şirketine verilmiştir. . 
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Şirket hissedarları Şinasi Pekel, Tahir Kü-

çükel, Bedrettin Sanaç ve Aıbit Sadıklar'dır. 
2. Şirketin sermayesi 10 000 Türk lirası olup, 

ortaklar müsavi hisseye sahiptirler. 
3. Acentahğm verildiği* 15 . VIII . 1958 ta

rihinden bugüne kadar mezkûr şirket 2 000 ton 
benzin, 635 ton gazyağı, 1 451 ton motorin ve 230 
ton madenî yağ satmıştır. Bu miktarların mec
muu tutarı, şirkete verildiği depo fiyatı üzerin
den 3 917 765 liradır. 

Bunlardan : 
1 420 ton benzin, 226 ton gazyağı, 962 ton mo

torin ve 177 ton madenî yağ mukaveleli ve resmî 
müşterilere yapılan toptan satışlardır. 

Mütebaki kısmın da bir miktarının yine top
tan satılmış olması mümkündür. 

4. Acentalara tanınan kâr nispeti, satışlar 
toptan yapıldığı takdirde benzinde kiloda 90 
santim, gazyağında 85 santim, motorinde 75 san
tim ve madenî yağda kiloda 3 kuruştur. 

Perakende satış yapıldığı takdirde toptancı 
kârına ilâveten benzinde kiloda 3,40 kuruş, gaz
yağında 3,15 ve motorinde 1,65 kuruş, madenî 
yağda kiloda 30 kuruştur. 

Bu kârlar, vekâletimizce tesbit olunan akar 
yakıt satış fiyatlarına dâhil olup, acentalara ay
rıca bir kâr verilmez. 

Keyfiyet bilgilerine saygıyla arz olunur. 
Ticaret Vekili 

H. Erkmen 

5. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, Sev uça
ğının Londra'ya gidiş ve dönüşü için tahmin 
edilen paranın miktarına dair sualine Hariciye 
Vekili Fotin Rüştü Zorlu'nun tahrirî cevabı 
(7/765) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki hususun Başvekil tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına delâletlerini saygıla
rımla rica ederim. ' 

20 . IV . 1959 

Kars Mebusu 
Sırrı Atalay 

1. Sev uçağının Londra'ya götürülmesi orada 
kalması ve dönüşü normal cereyan etseydi, mas
raf yekûnu kaç lira olacaktı? 

2. Yunan Başvekili gibi vazifeli ve yetkili 
mahdut zevat bir yolcu tayyaresi ile gidilmiş ol
saydı, gidiş dönüş masrafı ne kadar olacaktı! 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Yüksek Başvekâletten muharvvel 4 / I . 1960 

tarihli ve 3072/12633 sayılı yazıları cevabıdır : 

1. Şubat 1959 ayında Kıbrıs müzakereleri 
için Heyetimizi Londra'ya götüren SEV uçağının 
gidiş - dönüş üç grün için kiralanma bedeli 100 000 
lira tutanaktadır. 

Mezkûr seyahatin ecnebi şirkete ait bir uçakla 
yapılması halinde ise Heyetin bilet masraflarının 
66 ilâ 70 000 lira tutacağı anlaşılmıştır. Bu meb
lâğın döviz ile ödenmesi icaıbedeceği izahtan va
restedir. 

2. Mezkûr toplantıya katılan Yunan Heyeti 
için de «QLYMPİC AÎRWAYS» isimli Yunan 
Şirketine ait bir uçağın birinci mevki kısmının ta
mamen kiralanmış bulunduğu öğrenilmiştir. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 

Hariciye Vekili 
F . R. Zorlu 
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İ960 malî yılı Muvazene! Umumiye Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza adedi .- 610 

Rey verenler ; 553 
Kabul edenler : 396 

Reddedenler s 157 
Müstenkifler ; 0 

Hey e iştirak etmiyenler : 33 
Münhal mebusluklar : 24 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAH1SAE 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Orhan, Kökten 
Kemal özçoban 
Mustafa öztürk 
Necatı Topcuoğlu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 

AĞRİ 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 
ismet Olgaç 
Hüseyin özbay 

ANKARA 
Hüseyin Balık 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
A4nan Selekler 

[Kabul 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Meclt Bumin 
İLlıııi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat lyriboz 
Piraye Levent 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Ali İleri 
Halil Imre 
Müeteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 

edenler] 
Şevki Hasırcı 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
R&i'at Bingöl 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Reşat Akş^msettinoğlu 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
ihsan Gülez 
Ka^ir Kocaeli 
Nez.h Tütüncüoğlu 

BURSA 
Necdet Azak 
Hüseyin Bayrı 
Müfit Erkuyumeıı 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagil 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Nurullah Ihsnn Tolon 
Hilâl Ülman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Halim Alyot 

Emin Kalafat 
AJımet Ham^i Sezen 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Nahit Uıal 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber» 
oğlu 
Llamdi Bulgurlu 
Ali Dedekaıgmoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terz&oğlu 

DENİZLİ 
Raha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
tsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Sezai Demiray 
Nuri Onur 
Kâmil Tayşi 
Hâmid Zülfü Tiğreî 
Halil Turgut 
Hüseyin Ülkü 



Mehmed Hüsrev Ünal 
EDİRNE 

Nurettân Manyas 
Rükn«ddin Nasuhioğlu 
Mükerrem Sarol 

ERZİNCAN 
Hüseyin Şahin 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Sal m Burçak 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Hasan Numanoğlu 
Münip özer 
F.thul ah Taş1 esenToğtf 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Hamlt Dedelek 
Hasan Poiatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 
îhsan Daî 
Bahadır Dülger 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 
Cevdet San 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Sadık Altıncan 
Hamdı Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

İ î 51 29. 
HAKKÂRİ 

Übeydullah Seven 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
İbrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Ali Lâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Isak Alıabev 
Nazmi Ataç 
Arslan Nihad Bekdik 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Sedat Çetintaş 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunca 

Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Lûtf i Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Nihat Halûk Pepeyi 
Yusuf Salman 
İbrahim Sevel 
Mıgırdıç Şellefyan 
Zakar Tarver 
Necla Tekinel "L 

Nazlı Tlabar J 

Fahrettin Ulaş 
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Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Necmi Nuri Yücel 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Sebati Acun 
Danyal Akbel 
Selâhattin Akçiçek 
Abdullah Aker 
Perihan Arıburun 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Muammer, Çavuşoğlu 
Necdet Davran 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
İlhan Sipahioğlu Cîls. 
Vamık Tayşi 
Fevzi Uçaner 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif Islâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Ebubekir Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Osman Kavuncu 
İbrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakman 
Dündar Tekand. 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat • 
Sadettin Yalım 

KOKTA 
Abdtirrahman Fahri 
Ağaoğlu 
İshak Avni Akdağ 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Ali Saim Kaymak 
Hulki Âmil Keymen 
Ahmet Koyuncu 
Tank Kozbek 
Himmet ölçmen 
Mustafa Runyun 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
tbrahim Germeyanoğlu 
Ahmet İhsan Gürsdy 
İrfan Haznedar 
S. Süruri Nasuhoğlu 
Kemal özer 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Nebil Sadi Altuğ 
Hikmet Bayur 
Şemı Ergin 
Nafiz Körez 



Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 
ihsan Yalkın 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk 
Ali Gürün 

BİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
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Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Muzaffer Önal 

SAKARYA 
Nüzhet Âkın 
Tacettin Barış 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 
Rifat Kadızade 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
,sTaci Berkman 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
dmev Güriş 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Nüzhet Ulusoy 
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SİİRD 

Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 
Fikri Şendur 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tansel 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 
İsmail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Keramettin Gençler 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabıi Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Fikri Karanis 
Selâhattin Karayavuz 
Osman Nuri Lermioğlu 

Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

URFA 
Ömer Yüksel 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Numan Kurban 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akm 
Sebati Ataman 
Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Ali Kaya 
Tahir öktem 
Necati Tanyolajç 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 

[Reddedenler] 
ADANA 

Nevzat Arman 
Suphi Baykam 
Kâzım Bozdoğan 
Hasmza Eroğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Saim Karaömerlioğliı 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Mente§oğlu 
Muslihittin Yılmaz Mete 
Hamdi öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Rıza Tekeli 
Turgut. Yeğenağa 

ANKARA 

Muammer Akpmar 
İsmail Rüştü Aksal 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 
tbrahim İmirzalıoğlu 
İsmail İnan 
İbrahim Saffet Omay 
Ilyas Seçkin 
Selüm Soley 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 

Mustafa Yeşil 
BİNGÖL 

Mustafa Nuri Okcuoğiu 
BURDUR 

Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 
Âlim Sipahi 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 
Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 
Ethem Yalçmalp 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altındoğaıı 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 
Hürrem Müftügil 

Nâzım öztürk 
İsmail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu 
Naci Yıldırım 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 
Sabahattin Kadirbey 
oğlu 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 
Nihat Sargmalp 

HATAY 
İhsan Ada 
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Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
İzzettin Cİ115 
Ali Şelhum Devrim 
Hasan îkiz 
Ömer Fevzi Reşa 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rasim İlker 
Behram öcal 
İbrahim Us 
Osman Yeltekin 
ALi Yeniaras 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulımay 
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Tevfik ünsalaıı 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Kemali Bayazıt 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Melımet Ali Arıkan 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

NİĞDE 
Asım Eren 
Rifat Gürsoy 
İsmail Güven 
Vedat Mengi 
Şefik Refik Soyer 
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ORDU 

Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Ferda Güley 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Hiisrev Yürür 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Necati llter 
Edip Inıer 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Şinasi Moran 
Cemil özcan 
Nazmi Yaraş 
Ahmet Yılmaz 

TOKAD 
Faruk Ayanoğhı 
Sıtkı Eken 
Ahmet IspirH 
Şahap Kitapçı 

Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Dâniş Yurdakul 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkan 
İbrahim E tem Karaka-
pıcı 
Esat Mahmut Karakurt 
Abdullah Köksel 
Abdurrahman Odabaşı 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğîu 
Adnan Çalıkoğlu 
Rıza Salıeı 
Avni Ural 

VAN 
Sait Erdinç . 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Mustafa Saraç 
Avni Yurdabayrak 

[Beye iştirak etmiyenler] 
ADIYAMAN 

Gani Gürsoy 
AFYON KARAHÎSAR 
Osman Talu 
Gazi Yiğitbaşı 

ANKARA 
Fuat Börekçi 
Nuri Ciritoğlu 

AYDIN 
Ekrem Torunlu 

BALIKESİR 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Yümnü Üresin 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Sabahattin Parsoy 

HATAY 
Ahmet Sırrı Hceaoğlu 
İnayet Mursaloğlu 

İSTANBUL 
Celâl Bay ar (Reisicum
hur) 
Celâl Ramazanoğlu 

İZMİR 
Selim Ragıp Emeç ( t ) 

KARS 
Sırrı Atalay 

Şemsettin Ataman (1.) 
Turgut Göle 

KIRŞEHİR 

Hayri Çopuroğhı 
Fazıl Yalçın 

KÜTAHYA 

Emin Topaler 

MANİSA 
Orhan Ocakoğlu 

MUŞ 
Zekî Dede 

SİVAS 
Turhan Feyzioğlu 

Yalçın Koeabay 
Süleyman özsever 

TOKAD 
Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Osman Turan (1.) 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Abdülvahap Altınkay-
nak £ 
Tevfik Doğuışıker 

ZONGULDAK 
Necati Diken 
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Ankara 
Artvin 
Aydın 
Bursa 

6 
1 
1 
1 

[Münhal mebusluklar] 
Denizli 
Edirne 
Eskişehir 
istanbul 
Kastamonu 

Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Muğla 

Sinob 
Van 
Yozgad 

1 
1 
1 

24 

TASHÎH 

49 ncu İnikat Zabıt Ceridesinin münderecat sayfasında evvelce yanlış dizilen Hudut ve Sa
hiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe kanun lâyihasının müzakere ve oylamasına ait 
sayfa numaraları 804:806,815,821,825,943:947 olarak düzeltilecek ve Gümrük ve İnhisarlar Vekâle 
tine ise 807:825,825:829 rakamları konacaktır. 
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T. M. M. Al. Matbaası 


