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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Devlet Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Falı 
ri özdilek; en yaşlı üye Ethem Menemenoioğ-
lu'nun geeiei Başkanlık ve en genç üyelerden 
Osman Alişiroğlu, Neşet Çetintaş, Cevdet 
Geboloğlu ve Macit Zeren'in de, geçici kâtiplik 
yapacaklarını bildirdi. 

Atatürk'ün ruhunu tazizen ayakta ihtiram 
duruşu yanıldı. 

Başkanlık Divanı seçimi konusunda yapılan 
görüşmeler sonunda seçimin, partilerin konten
janlarını, Anayasanın 84 ncü maddesi hükümle
ri uyarınca, tesbit etmelerine taliki kabul 
edildi. 

I 27 . 10 .1961 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere birleşime son verildi. 

Geçici Başkan 
İstanbul 

Ethem Menemencioğlu 

Geçici Kâtip 
Yozgat 

Neşet Çetintaş 

Geçici Kâtip 
Ankara 

Osman Alişiroğlu 

Geçici Kâtip 
Bitlis 

Cevdet Geboloğlu 

Geçici Kâtip 
Amasya 

Macit Zeren 

»>•<« 

GEÇÎCt KÂTİPLER 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,20 

GEÇÎCÎ BAŞKAN —- îhsan Hamit Tiğrel 

Osman Alişiroğlu (Ankara), Neşet Çetintaş (Yozgat), Cevdet Ge-
boloğlu (Bitlis), Macit Zeren (Amasya) 

BAŞKAN — Efendim, en yaşlı üyemiz Et
hem Menemencioğlu'nun rahatsız bulunması, 
onun yerine benim Başkanlık etmemi icabet-

tirdi. 
Ekseriyetimiz vardır, yoklamaya lüzum gör

müyorum. 

2. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞU 

1. — Kâzım Orbay, Enver Akoğlu, Cevat 
Açıkalın ve Âmil Artus'un Cumhurbaşkanlığı 
kontenjanından Senato üyeliğine seçildiklerine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığından bir tez
kere vardır, müsaade ederseniz okutacağım. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda isimleri yazılı zevat Cumhurbaş

kanlığı kontenjanından Senato üyeliğine seçil

mişlerdir. Arz ederim. 
Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

Em. Org. Kâzım Orbay 
Em. Hv. Korg. Enver Akoğlu 
Cevat Açıkalın 
Âmil Artus 
(Alkışlar) 

BAŞKAN 
ederim. 

Kendilerine başarılar temenni 

3. —BAŞKAN SEÇÎMÎ 

BAŞKAN — Efendim, seçimlerin bir saat 
ara verilmesinden sonra yapılması hakkında 

bir takrir verilmiştir. İkinci bir mevzu olarak 
Anayasanın 84 ncü maddesine göre şimdi se-
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'çimlere geçilmesi icabetmektedir. 13u husuilar-
da mütalaa varsa, lütfen bildiriniz efendini. 
Buyurun efendim. 

CBMAL TAKLAN (Tekirdağ) — Muhterem 
arkadaşlarını; hepinizi hürmetle selâmlarım. Ge
çen Oturumda Başkanlık Divanı seçimi için 
konuşmalar yapılmış, fakat bir mutabakata va
rılamamıştır. .Neticede Parti mümessillerinin ve 
partililerin birbirleri ile temas etmelerini sağla
mak üzere Oturumu bugüne talik etmiştik. Bu 
temaslar yapılamadı. Yalnız geçen Oturumda 
C.H.B. sinin Cumhuriyet Senatosu Grup Başkan-
vekiiierinin seçimini memnuniyetle öğrendik. 
Hıfzı Oğuz Bekata ve Tahsin Banguoğiu arka
daşlarımızın bir teklifleri vardır. Bu da yeni 
Anayasanın 84 ncü maddesinin sarahati karşı
sında evvelâ siyasi parti gruplarının kuvvetleri 
ölçüsünde Divana katılmalarının sağlanması 
teklifidir. Part i grupları veya mümessilleri ile 
ön toplantı yapılması teklif edilmiştir. Biz, Ye
ni Türkiye Partisi, Cumhuriyet Senatosu Grupu 
olarak bu teklife iştirak ediyoruz ve müzakere
ler açılmadan evvel Oturuma bir saat ara ve
rildikten sonra dört partinin Grup Iieisvekilleri 
veya mümessilleri arasında bir toplantı yapıl
masını teklif ediyoruz. Bu suretle bugün bu 
meselenin kardeşçe hal yoluna konulmasının 
mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu hususta bir 
de takrir hazırlamış bulunuyoruz ve Yüksek Hi-
yasete takdim ediyoruz. Bey ve takdir Yüksek 
Heyetinizindir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz takriri oku
tuyoruz efendim. 

Türkiye Cumhuriyet Senatosu Geçici 
Başkanlığına 

Anayasanın 84 ncü maddesi hükmü, Meclis
lerin Başkanlık divanları, o Meclisteki siyasi 
parti gruplarının kuvvetleri ölçüsünde Divana 
katılmalarını sağlıyacak şekilde kurulacağını 
âmir bulunduğundan, evvelemirde siyasi parti 
gruplarının veya mümesillerinin kontenjan mev
zuunda bir ön toplantı yapmalarını teminen top
lantıya (Oturuma) bir saat ara verilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

27 Ekim 1961 
Sivas Senatörü Tekirdağ Senatörü 

Rifat öçten Cemal Tarlan 

NÎYAZÎ AĞIRNASLI (Ankara) — Takrir 
aleyhinde konuşacağım. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NİYAZİ AĞHiNASLI (Ankara) — Anaya

sanın 84 ncü maddesinin şöyle veya böyle anla
şılması icabedeceği mevzuunun bir saatlik ko
nuşma ile bir neticeye bağlanacağı kanaaiinde 
değiliz. Anayasanın 84 ncü maddesinde hakika
ten bir müphemiyet ve vuzuhsuzluk var. Daha 
evvel partiler arasında saatlerce bu mevzu üze
rinde bir görüşme oldu ve bir netice alınamadı. 
Bunlar neyi ifade ediyor? Partilerin temsilcileri 
hem kemiyeti, hem de keyfiyeti içine aiaa bir 
temsil müessesesi. Aksi halde bir siyası parti 
az senatör çıkardı diye ve meselâ ona % o dü
şüyor diye bir insanın % 6 sı kabili tecezzi oi-
mıyan rakamlar ortaya çıkar. Bu itibarla zaten 
iyi bir tesadüf olarak dört siyasi parti vardır. 
Bir reis, üç başkanvekili vardır, dört parU ara-. 
smda bunlar kabili taksimdir. Ondan sonra kâ
tiplikler ve idareci üyelikler, partilerin çoğun
lukları nisbetinde, getirdikleri senatör nısbe-
tinde taksimi de yine kabildir. Bunun içm de 
bir saatlik müddet almaya, bir müzakere aç
maya, bir su - komisyonu kurmaya lüzum yok
tur, zaman israfı olur. Bu itibarla siyasi parti
lerin başkanlık için aday gösteremiyeceklerine 
göre, şahsan gösterilecek veya grup olarak gös
terilecek adaylardan başkan, ve partilerin gös
terecekleri başkanvekilleri kâtip ve idareci üye
ler için buraya bir sepet koymak ve reylerimizi 
vermek suretiyle seçimi burada yaparız. Müza
kerelerinin uzamasında amelî bir fayda mülâha
za edilemez. Kaldı ki Yüksek Heyetinizin se
çimde bir işaret almaya da ihtiyacı yoktur. 
Meclisimiz bu ehliyet ve kifayettedir. Dünkü 
tehirden böyle bir maksat olduğunu düşünmüyo
ruz. Fakat takriri müşterek Meclis olarak, ya
ni Büyük Millet Meclisi olarak yapılacak top
lantıda bunun konuşulması şeklinde anladık. 
Böyle bir müzakere yapılmadığına göre, Büyük 
Millet Meclisi ne şekilde anlıyacaksa, Liz de 
ona göre hareket edelim gibi bir düşünceye, Se
natonun ananelerini kurarken, ben şahsan sure
ti katîyede muhalifim. Biz burada kendimiz ka- * 
rar veririz ve kendimizi bu liyakatte vo ehli
yette görüyoruz. İcabediyorsa Meclis bize uyar, 
veya kendisi ayrı bir karar alır. Bu itibarla bu 
iş müzakereye ihtiyaç göstermiyecek kadar vu
zuha kavuşmuştur. Burada seçimlere geçilmesini 
teklif etmekteyiz. Partiler reisvekillikleri, kâ
tiplikler ve idareci üyelikler için aday göste-
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rirler. Beisliği almış olan partinin dışında ka
lan partiler reisvekilliklerini paylaşırlar. Daha 
çok senatörü olan parti iki ve diğerlerine birer 
kâtiplik verilir. Ayrıca birer idareci üye veril
mek suretiyle ta mesele halledilmiş olur. Mu
ayyen bir yüzdeye bir kâtiplik vermek gibi bir 
münakaşa zemini açmak, bu muhterem Senato
nun ananelerine önceden zararlı bir fitil koy
mak gibi bir neticeye varır. Böyle bir netice
den kaçınılması icabeder. Bu mesele açıktır, 
seçimlere geçilmesini ve takririn reddedilmesini 
istirham ederim. Hürmetle selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FERİT ALPÎSKENDER (Manisa) — Muh

terem 'arkadaşlar bir Adalet Partili olanak, biz; 
işin 'bir komisyona 'havale edilmemesi esasını 
kabul etmiştik. Fakat arada geçen (hâdiseler ve 
şartlar vardır. Sonra bu teklif de bugüne ka
dar ayak direyen bir partili arkadaşlar var
dır ve belki kendilerinin iyi bir niyetleri var
dır. Biz Adalet Partili olarak her iyi niyeti ka-

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, ekseri
yetimiz vardır, oturumu açıyorum. 

Evvelâ Başkan seçimini yapacağız. Başkan
lık seçimi, malûmuâliniz, üçte iki ekseriyetle 
neticelenecektir. Bu seçim bitirildikten sonra 
diğer seçimlere geçilecektir. Fakat müsaade 
ederseniz parti temsilcilerinin yaptığı toplantı
nın neticesini bekliydim. (Muvafık sesleri) 

Efendim, parti temsilcilerinin müştereken 
yaptıkları toplantının uzayacağı anlaşılmakta
dır. Müsaade ederseniz Başkanlık seçimine gi
delim. (Soldan, bekliydim sesleri) 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Daha ev-
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bul ederiz. Türk Milleti mümessilleri olarak 
izzeti nefsimizden fedakârlık etmemek suretiyle 
iyi niyet kapısını açmış bulunuyoruz. Bir saati 
geçmemek suretiyle müzakere yapılsın, fakat 
gruplar hüsnüniyetle hareket ettikleri takdir
de bu beş dakikada halledilecek bir meseledir. 
Mesele, mübalâğa edildiği kadar mühim değil
dir. Biz Adalet Partisi olarak bir saatlik bir 
mehlin verilmesi teklifini desteklediğimizi arz 
ederiz. 

BAŞKAN — fMulhterem arkadaşlar, takririn 
leh ve aleyhinde birer arkadaiş konuştu. Başka 
söz istiyen de olmadığına göre takriri bir kere 
daha okutuyorum. 

(Takrir tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takriri reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Ka'bul etmiyenler... Takrir kabul edilmiştir. 

Bir saat sonra, yani on altı kırk da toplan
mak üzere Celseyi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15.40 

vel karar verdik, parti temsilcilerini bekleme
miz lâzımdır. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, 
davet edelim, gelmezlerse ondan sonra başlarız. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, reyinize 
arz edeyim. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Usulsüz
dür, reye koymanız. 

BAŞKAN — Nizamname 'gereğince reye ko
nulduğu sırada konuşulmaz. 

»-»-« 

Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 16,35 

GEÇÎCÎ BAŞKAN — îhsan Hamit Tiğrel 

GEÇİCİ KÂTİPLER : Osman Alişiroğlu (Ankara), Cevdet Geboloğlu (Bitlis) Macit Zeren 
(Amasya) Neşet Çetintaş (Yozgat) 
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Efendim, verdiğimiz mühlet bir saati dol

durmuş ve 15 dakika da geçmiştir. Ne zaman 
gelecekleri de bilinmiyor. Reye koymaya mec
buruz. (Çağıralım efendim, sesleri) (Riyaset 
makamı çağırtsın, sesleri) {Bir arkadaş gitsin, 
çağırsın; iki dakika bekliyelim, sesleri) 

Bir arkadaşımız, usul 'hakkında konuşmak 
istiyor. (Sağdan; evvelce seçime gideceğiz, di
ye beyanda bulundunuz, sesleri) 

Efendim, seçime gidebiliriz. Daha önce de 
seçime gidebilirdik. Fakat, başlangıçta hüsnü
niyetle hareket ettik. Bu itibarla, kendilerine 
haber gönderelim, bekliyelim. Şayet gelmezler
se o zaman seçime igideriz, 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşlarımız gel
mişlerdir. Anlaşmaları 'hususi mahiyettedir. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Efen
dim, müsaade ederseniz, komisyonumuzun ça
lışmaları hakkında izalhat verelim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh

terem arkadaşlar, daha evvelki celsede parti-
lerarası bir komisyon halinde toplanmayı ka-
rarlaştırdmız. Bizler parti temsilcileri olarak 
toplandık. Meseleyi, Anayasa maddesine uygun 
bir tarzda anlaşmak sureti ile huzurunuza ge
tirdik. (Bravo sesleri) Arkadaşlarımızın her 
birinin gösterdiği (hüsnüniyeti yüksek huzuru
nuzda tebcil etmeyi vazife sayarım. (Alkışlar) 
Mutabık kaldığımız esaslar şöyledir: 

Başkan mevzuunu aramızda bir pazarlık işi 
yapmadık. Anayasanın 84 ncü maddesinin tâ
yin ettiği hükme yani Başkanın siyasi parti 
gruplarınca aday gösterilemiyeceği prensibine 
sadık kaldık. Bu suretle Başkanı, bağımsız hü
viyeti dolayısiyle, Başkanlık Divanının parti-
lerarasmdaki taksiminin dışında bıraktık. Di
ğer- mevzularda ise, yani başkanvekillikleriyle 
'kâtipler ve idareci üyeler üzerinde anlaşmaya 
varılmıştır. Mutabakat sonucunu arz ediyo
rum: 

Adalet Partisine, bir Başkanvekill, bir ida
reci üye, İM Kât ip; 

Cumhuriyet Halk Partisine bir Başkanveki-
li, bir idareci üye, bir Kâtip. 

Yeni Türkiye Partisine, bir Başkanvekili, 
bir idareci üye, bir Kâtip ; 

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisine, bir 
idareci üye, bir Kâtip. 
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Bu kontenjan üzerinde, Anayasanın tâyin 

ettiği esasa uyarak, başlangıçta da arz ettiğim 
hüsnüniyet esasına göre, mutabık kaldık. 

Arz ettiğim gibi Başkan, bu taksimin dışın
da kalmıştır. Bu kadroların her parti tarafın
dan, kendi adaylarının isimleriyle doldurulma
sı lâzımdır. Her parti grupu, kendisine tahsis 
edilmiş bulunan yerlere, kendi namzetlerini tes-
bit edecektir. Diğer partiler de bu anlaşmanın 
tabiî neticesi olarak, her partinin adaylarına 
rey vermek suretiyle bu güzel anlaşmayı tescil 
etmiş olacaklardır. Sözümün başında da arz et
tiğim gibi, Cumhuriyet 'Senatosunda, bugün ve 
bundan sonra dört başı mâmur bir âlhengin hâ
kim olması için, bu anlaşmayı hayırlı bir başlan
gıç sayıyoruz. Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

HAZIM DAĞLI (Çankırı) — Söz istiyorum, 
efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, bu nokta 
üzerinde izahat verilmiştir; mazur görün. 

HAZIM DAĞLI (Çankırı) — Efendim, ben 
de bu izahatı tamamlayıcı mahiyette konuşaca
ğım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HAZIM DAĞLI (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlarım, mutabakatımız, filhakika bu mahiyet
te oldu ama, :ju Ihususlar açıklanmadı. Eğer par
tilerin birindeıi birinci başkan seçilecek olursa, o 
zaman, Başkanın mensup olduğu partiden Baş
kanvekili seçıi'lmiyecek, Ibu Başkaravekilliği Cum-
ihuriyetçi Köylü Millet Partisine verilecekti. Bu, 
bususi bir konuşmanın neticesidir. 

BAŞKAN — Şimdi efendiim, Başkanlığa üç 
önerge verilmiştir. Bunları okutmadan evvel, 
üç kişilik bir tasnif heyeti seçeceğiz. Şimdi, 
kura çekiyorum. 

Ferit Alpiskender (Manli'sa) (Burada sesleri), 
Ali Aksoy (Çanakkale) (Burada sesleri), ihsan 
Çağlayanğil (Bursa). 

Bu arkadaşlar, reylerin tasnifine memur edil
miştir. Efendim, seçim için verilmiş dan takrir
leri okutacağım. 

Cumhuriyet Senatosu Geçici Başkanlığına 
iSenatö Başkanlığı için Saym Kâzım Orbay'-

ın adaylığını arz ve teklif ederiz. 
Mucip Ataklı Ahmet Yıldız 

'Suplhi Gürsoytrak 
(Alkışlar)! 
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C. Senato Geçici Başkanlığına 

Cumhuriyet Senato Başkanlığına îzmir Sena
törü Or. Prof. Dr. İzzet Biran.t'ı aday olarak tek
lif eylediğimizi saygılarımızla arz ederiz. 

izmir Senatörü Kayseri Senatörü 
ö. Liitfi Bozcalı Hüsnü Dikeçligii 

Cumhuriyet Senatosu Geçici Başkanlığına 
'Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına Dr. Prof. 

İzzet Birant'ı aday gösteriyorum. 
Saygılarımla. 

'Senatör 
Fikret Turhangil 

BAŞKAN — Takrirleri okuttum. Birisi Kâ
zım Orbay'ı diğer ikisi de İzzet Birant'ı namzet 
göstermektedir. 

BAŞKAN — Efendim, Oturum açılmıştır. 
Oylama neticesini arz ediyorum. Zaptı okutu
yorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapı

lan seçime (167) üye katılmış ve neticede aşa
ğıda adları yazılı üyeler karşılarında gösterilen 
oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Üye Üye 
Manisa Bursa 

F. Alpiskender İhsan Sabri Çağlayangil 
Üye 

Çanakkale 
Ali Aksoy 
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Şimdi reylerin toplanmasına başlanacaktır. 
OSMAN HACIBALOĞLU (Tokat) — Aday

ların şahsi ve Anayasa muvacehesindeki durum
ları hakkında konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Seçime geçilmiştir. Söz vere
mem. 

(Reyler toplandı.) 
BAŞKAN — Reylerini kullanmıyan arkadaş 

var mı?.. 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. Şimdi rey

ler tasnif edilecektir. Tasnifi yapacak arkadaş
lar lütfen buradaki masaya, gelsinler. 

Tasnif bitinceye kadar muhterem arkadaşlar 
istirahat edebilirler. 

Yarım saat sonra toplanılmak üzere oturuma 
son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,?0 

Sayın İzzet Birant 89 
Sayın Kâzım Orbay 74 
R. Birant 2 
Boş 2 

166 

(Remzi Birant isminde kimse yok, sesleri) 

BAŞKAN — Anayasanın 84 ncü maddesi, 
Meclis Başkanlığı seçimi için üçte iki ekseriyet 
olmasını âmirdir. Üçte iki ekseriyet olmamıştır, 
Bu sebeple ikinci tura gitmek mecburiyetinde
yiz. Reylerinizi kullanmaya hazırlanınız. Oy 
kâğıtları dağıtılacaktır, Lütfen oylarınızı kul
lanınız. 

(Oylar toplandı.) 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati: 17,55 

BAŞKAN — ihsan Hamit Tiğrel 

KÂTÎPLEB : Osman Alişiroğlu (Ankara), Cevdet Geboloğlu (Bitlis), Neşet Çetintaş (Yozgat), 
Macit Zeren (Amasya) 
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BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan arkadaş 

var mı? 
Oylama muamelesi bitmiştir, aynı tasnif he-

27.10.1961 O : 4 
yetinin tasnife başlamasını rica ediyorum. 

Celseye yarım saat ara veriyorum. 
Kapanma saati: 18,20 

D Ö R D Ü N C Ü OTURUM 
Açılma saati: 18,50 

BAŞKAN — ihsan Hamit Tiğrel 
KÂTÎFLEE : Osman Alisiroğlu (Ankara), Cevdet Geboloğlu (Bitlis), Neşet Çetintaş (Yozgat),-

Macit Zeren (Amasya) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Efendim, 
müsaade ederseniz, ikinci oylama neticesini arz 
ediyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı için yapı

lan ikinci seçime (166) üye katılmış ve netice
de aşağıda adları yazılı üyeler karşılarmda 
gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur.* 
Üye Üye 

Manisa Bursa 
F. Alpiskender ihsan Sabri Çağlayangil 

Üye 
Çanakkale 
Ali Aksoy 

ıSayın izzet Birant 
Sayın Kâzım Orbay 
Boş 

9D 
74 
1 

167 

BAŞKAN — Buna göre seçim tamamlanma
mış oluyor. Üçüncü tura geçmek zarureti hâsıl 
olmuştur. (Ekseriyet yok, yoklama yapılsın, ses
leri) 

CELIL CEVHERÎOĞLU (istanbul) — Usul 
hakkında söz istiyorum. (Seçim esnasında söz 
verilmez, sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, içtüzüğün 134 ncü 
maddeısini arz ediyorum : «Hiçbir mebus rey 
izhar olunurken söz söyliyemez.» (Yoklama ya
pılsın, sesleri) 

Yoklama yapacağız, efendim. 
(Tabiî üyelerden yoklamaya başlandı.) 
NEDİM EVLÎYA (Maraş) — Reis Beyefen

di, kapıda gayritabiî hareketler oluyor efendim. 
Siz oradan göremezsiniz, ben görüyorum. Lüt
fen emir buyurun kapıyı kapasınlar. 

(Bilecik'ten itibaren Senato üyelerinin isim
lerinin okunmasına devam edildi.) 

BAŞKAN — Efendim, ekseriyet olmadığı 
anlaşılıyor. (Devam, devam sesleri) 

(Erzurum'dan itibaren Senato üyelerinin 
isimlerinin okunmasına devam edildi.) 

BAŞKAN — Efendim, birer birer saydım, 
ekseriyet olmadığı anlaşılıyor. Onun için top
lantıya son veriyorum. (Ne zaman toplanaca
ğız?, sesleri) Yarın saat 10 da toplanılmak üze
re Birleşimi kapatıyorum. (Alkışlar) 

Kapanma saati: 19,00 




