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GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümeti Ajanı olarak 
hareket eden Export - lmport Bankası arasında 
akdedilen 80 milyon dolarlık Kredi Anlaşması
nın onanması hakkındaki kanun tasarısının ge
çici Komisyonda görüşülmesi kabul olundu. 

Manisa Milletvekili Yunus Muammer Ala 
kant'in, İçtüzük'ün 152 ve 155 nci maddeleriy
le 89 ncu maddesinin uygulanması hakkındaki 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığından olan soru

suna, Başkan vekili Feridun Fikri Düşünsel, ce
vap verdi. 

10 . XII . J948 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Trabzon Milletvekili Kocaeli Milletvekili 

A*. Karadeniz >S'. Pek 
Kâtip 

Erzincan Milletvekili 
P>. K. Vağlar 

Soru 

Kocaeli Milletvekili Cenap Aksu'nun. 
kömür sıkıntısı sebebinin aydınlatılmasına dair 

olan sözlü sorusu, Ekonomi 
derilmiştir. (0/226) 

akanlığına liön-

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Devlet Denizyolları ve Limanları İş

letme Genel Müdürlüğü 1948 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı (1/453) (Bütçe 
Komisyonuna); 

2. — Orman Genel Müdürlüğü 1948 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı (1/452^ 
(Bütçe Komisyonuna); 

Teklifler 
3. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü 

şünsel'in, Ereğli Kömür Havzasındaki ocakların 
Devletçe işlettirilin esi hakkındaki 3867 sayılı Ka
nunun 10 ncu maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi (2/133) (Ekonomi Konıisyo 
mm a) : 

4. — İstanbul Milletvekili Osman Nuri Koni 

ve 4 arkadaşının, Matbuat Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna yeniden 
bâzı hükümler eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/134) (İçişleri ve Adalet Komisyonlarına); 

Raporlar 
5. —- Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü Ku

ruluş, Görev ve Memurları hakkındaki 4475 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı ile Eskişehir Milletvekili İsmail Hakk' 
Çevik'in, Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü Ku 
rııluş, Görev ve Memurları hakkındaki 4475 sa
yılı Kanunun 20 nci maddesinde değişiklik yapıl 
masma dair kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu 
raporu (1/435, 2/54) (Gündeme); 

6. — Subaylar Heyetine mahsus Terfi Ka
nununun birinci maddesinin (B) fıkrasının de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu raporu (1/418) (Gündeme). 



B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER : Cenap Aksu (Kocaeli), Atalay Akın (Urfa). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANUL; Di, AITININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Yozgad Milletvekili Sırrı t çöz ve iki ar
kadaşının, Sivas Kongre since seçilen Temsil He
yeti Üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Birinci Döneminde bulunan üyelere vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması hakkındaki Ka
nun teklifinin gündeme alınmasına dair önergesi 
(4/121) 

Yüksek Başkanlığa 
Temsil Heyeti üyeleriyle Birinci Büyük Mil

let Meclisi Üyelerine vatani hizmet karşılığı öde
nek verilmesi hakkında olup Kamutayın 25 . VI . 
1948 tarihli 76 ncı Birleşiminde tekrar Bütçe 
Komisyonuna havale olunan kanun teklifimiz 
o tarihten beri komisyondan gelmemiştir. 

Komisyonlara havale olunan bir tasarı veya 
teklifin, verildiği günden en geç bir buçuk al
icinde Kamutaya gönderilmesi İçtüzük icabın
da ndır. 

Teklifimizin Bütçe Komisyonuna havalesi ta
rihinden bugüne kadar geçen zaman bir buçuk 
ayı tecavüz etmiş olduğuna göre İçtüzük'ün 36 
ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince teklifi
mizin gündeme alınmasını arz ve teklif ejderiz. 

Yozgad Milletvekili Niğde Milletvekili 
Sırrı Içöz Halid Mepgi 

Malatya Milletvekili 
Mahmut Nedim Zabcı 

•BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERÎŞ (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, 
Sırrı leöz arkadaşımızın mevzuubahs Kanun 
teklifinin gerek Yüksek Kamutayda gerekse 
Bütçe Komisyonundaki müzakere tarzı hakkın
da müsaade buyurursanız kısaca maruzatta 
bulunayım. 

Yüksek malûmunuzdur ki bu teklifi ilk defa 
Yüksek Kamtayda 20 Şubat 1948 tarihinde gö

rüşülmeye başlanmıştı. Bütçe Komisyonundan 
altı madde halinde Yüksek Kamutaya sunulan 
bu kanun teklifinin birinci, ikinci, üçüncü ve 
dördüncü maddeleri verilen önergelere Komis
yonun uymasiyle gerekli değişiklikler yapılarak 
görüşülmüş bundan sonra Cevdet Kerim înce-
dayı ve Behçet Kemal Çağlar arkadaşımız, bili
yorsunuz bir önerge vermişlerdi. Bu önergede 
idam hükmü giymiş olanların mensupları bu 
haktan faydalanamazlar denilmekteydi. Takrir 
Yüksek Heyetinizce nazara alınmıştır. Bunun 
üzerine bendeniz gerek takririn incelenmesi ve 
gerekse Yüksek Kamutayın bâzı değişikliklerle 
kabul ettiği maddelerin yeniden yazılış şekli 
üzerinde durmak suretiyle bu kanun teklifinin 
geriye verilmesini rica etmiştim. 

Yüksek Heyetiniz de bunu komisyona iade 
etmişti. Komisyon, Kamutayca kabul edilen 
maddelerin yazılış tarzında ve ibareler üzerinde 
iç tüzüğün 109 ncu maddesi gereğince değişiklik 
yapılmasına lüzum olmadığına karar vermiştir. 
Cevdet Kerim tncedayı arkadaşımızla Behçet 
Kemal Çağlar arkadaşımızın önergesini tetkik 
ettikten sonra vatan hiyaneti suçundan idam 
edilenlerin, ikinci maddede yazılı, dul ve yetim
leri bu kanunun hükümlerinden faydalanamaz
lar, diye bir altıncı madde eklemek suretiyle 
kanun teklifi Yüksek Huzurunuza sunulmuştu. 
Bu teklifin devam eden ikinci defaki müzakeresi 
Yüksek Kamutayda 10. V . 1948 , tarihinde ya
pılmıştır. Bu görüşmede de 5 nci madde kabul 
edilmiş ve bu sırada Behçet Kemal Çağlar ar
kadaşımız diğer bir önerge vermiştir. Bu öner
gede : Rejime ve inkılâba hıyanetten hüküm giy-. 
miş, vatan hiyaneti suçiyle itham edilmiş olan 
kimseler veya dullariyle yetimleri bu kanunun 
hükümlerinden faydalanamazlar, denilmektedir, 
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B : 17 10.12 
Bıı önerge de Yüksek Heyetinizce nazara 

alınmıştır. Bundan başka Sinan Tekelioğlu Ar
kadaşımızın yıllık gayrisafi iradının 1 500 lira 
fazla olanlarla .°»00 dekardan fazla arazi sahibi 
olanların bu kanun hükümlerinden istisna edil
mesine dair diğer bir önergesi de nazarı dikkate 
alınmıştır. Bu da Komisyonumuzca incelenmiş
tir. Bundan sonra Yüksek Malûmunuzdur ki 
esbabı mucizesini tafsilen arz ve izah ettiğimiz 
veçhile vatana hıyanet sucundan idam edilenle
ri]! dul ve yetimleri bu kanun hükümlerinden 
f aydalanamıyacakları hakkındaki 6 ncı maddeyi 
Yüksek Huzurunuza tekrar sunmuştuk. Sinan 
Tekelioğlu'nun önergesi incelendikten sonra ta
sarının konusuna giren kimselerin her yıl bir 
beyanname vererek maaş yevmiye vesair geliri 
ile yıllık safi gelirlerini bildirmesi ve bu tasarı
da tesbit edilen miktarlarla aradaki farkın 
ödnmesi esasın: tazammım eden 7 nci maddeyi 
teklif etmiş, ve huzı.runv'/a sunulmuşta. İşte 
arkadaşlar bu kartım tekb'finin son görüşülmesi 
de 25 . V I . 1948 de vâki olmuştur. 

Yüksek malûmunuzdur, konu konuşulduğu 
sırada bâzı arkadaşlarımız bu kanun teklifinin 
isim üzerinde yapılması temayülünü izhar et
mişler ve arkadaşımız İhsan Hâmid Tigrel bu
nun isim üzerine yapılması hakkında bir teklifte 
bulunmuştur. Onun üzerine Meclis Başkam, tu
tanakta bertafsil izah ederek, sonunda Yüksek 
Heyetin izhar buyurduğu temayül üzerine isim 
üzerine tanzim edilmek üzere komisyona gönde
rildiğini tebliğ etmiştir. 

Arkadaşlar, bu konu konuşulduğu sırada 
Meclisin yaz tatili yapması da aşağı yukarı dü
şünülmekte idi. Nitekim dokuz Temmuz tari
hinde Yüksek Meclis tatile karar verdi. Binae
naleyh arada ancak 14 günlük bir mehil kalmış
tı ki, o sırada da çok muaccel ve intacedilmesi 
gereken kanun tasarıları üzerinde komisyonu
nuz çalışmıştır. Meselâ istanbul Üniversitesi teş
kilât Kanunu, Ankara üniversitesi Teşkilât Ka
nunu, Yüksek Ziraat Enstitüsü Kanunu, ilkokul 
öğretmenleri gibi ehemmiyetli mevzular üzerin
de çalıştığımız için bu 14 gün zarfında mevzuu -
bahis olan teklif üzerinde çalışmaya imkân bu
lunamamıştır. 

Yine Yüksek malûmunuzdur ki. B. M. Mec
lisi .1 Kasımda toplandıktan sonra 5 Kasımda 
Bütçe Komisyonu yüksek heyetinizce intihap 
edilmiş ve derhal 1949 bütçesi çalışmalarına baş-

.1048 O : 1 
İnmiştir. Tevdi buyurduğunuz kanun teklifini 
raportör arkadaşımıza tevdi ettik. Fakat yine 
malûmunuzdur ki bütçe tetkikleriyle meşgul 
olan arkadaşlarımız bunu incelemeye imkân bu
lamadılar. 

Eğer tensip buyurursanız bütçe müzakerele
rinin hitanımda derhal ele alınacaktır. Takdir 
Yüksek Heyetinizindir. 

NEOMEDIMN SAHİE SİLAN (Tunceli) 
Sayın arkadaşlarım; demin okunan önerge, Meııı-
ketimizin en ümitsiz, en karanlık günlerinde, Si
vas Kongresine seçilen Temsil Heyeti üyeleriyi.' 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birinci Döne
minde bulunan Üyelere vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanması hakkındaki kanun teklifinin 
gündeme alınmasını t a zammını etmektedir. 

Komisyonlara havale edilen kanun tasarıları
nın, kanun tekliflerinin, verildikleri günden iti
baren, en geç bir buçuk ay içinde Kamutaya gön
derilmesi içtüzüğümüzün 3fi ncı maddesinde 
açıkça belirtilmiştir. 

Hattâ demin Bütçe Komisyonu adına konu 
şan Sözcü arkadaşımızın temas etmediği diğer 
bir esas daha vardır ki, bunu. ben açıklamak zo
rundayım : 

Komisyonların belirli süre içinde görüşmeyi 
sonuçlandırmaması halinde, gerekçesini Kamuta
ya bildirmesi de yine bu maddede tasrih edilmiş
tir. Fakat her neden ise şimdiye kadar İçtüzüğü
müzün 36 ncı maddesindeki bu esaslı hüküm bir 
türlü uygulanmamıştır. 

Bununla beraber, mevzmıbahis maddeni M 
üçüncü fıkrasındaki şu hüküm, tatbikatta, en iyi 
bir dayanak olmuştur. Bu fıkrayı îçlüzük'ten 
okuyorum : 

«... Böyle yapılmazsa, tasarı veya teklifin doğ
rudan doğruya gündeme alınmasını istemek Hü
kümetin veya teklif sahibinin hakkıdır.» 

Şu duruma göre, İçtüzük hükümleri gere
ğince, kanun teklifini vermiş olan sayın arkadaş
ların her ne sebeple olursa olsun, Bütçe Ko
misyonunca, içtüzük hükümleri dâhilinde, be
lirli süre içinde, sonuçlandırılmamış olan bu 
mevzuun gündeme alınması, Yüksek Kamutay 
Huzurunda doğrudan doğruya görüşülmesi hak
kındaki Önergeleri, istekleri doğrudur, usulümü
ze, İçtüzük hükümlerimize tamamiyle uygundur. 
yerindedir. 

Şimdi, usule ait olan bu sözlerimden sonra 
esas mevzua geçiyorum. 
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Aziz arkadaşlarım; Bütçe Komisyonu adına 

konuşan arkadaşım, burada, kendi görüşlerine gö
re, açıklamalarda bulundu. Ancak, gerçekleri 
olduğu gibi belirtmek bakımından, sunu arzctmek 
mecburiyetindeyim ki, bizim Parlâmento hayatı-
mızda, hiçbir kanun tasarısı veya teklifi, biraz 
sonra işaret, edeceğim şekiller yüzünden, bu tarz
da, hazin bir maceraya, bir âkibete uğramamıştır. 
Tabi, Büyük Meclise birçok kanunlar gelmiş, mü
zakere mevzuu edilmiş veya- Komisyonlarda kal

mış, kadük olmuştur. Seçimlerin*yenilenmesi ile ka
dük olan birtakım kanunlar da, tekrar Hükümet
çe veya teklif sahiplerince yeniden teklif edil
miştir. Fakat, şunu ifade etmek mecburiyetin
deyim ki hiçbir kanun tasarısı veya teklifi, bu 
kanun teklifi gibi talihsizliğe uğramamıştır. Bu
nu vakıalarla ispata çalışacağım : 

Bu kanun teklifi 2 Mayıs 1947 günü Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş, 30 Mayıs 
1047 günü Maliye Komisyonunca kabul edilmiş
tir. Ancak, arkadaşlarımın hiçbirini tazir et
mek haddim olmamakla beraber, muhtelif sebep
ler ve imkânsızlıklarla olacaktır ki, 15 Şubat 1948 
günü, yani kanun teklifinin verildiği tarihten 
tam dokuz buçuk ay sonra Bütçe Komisyonunca 
bir karara bağlanmıştır. Bu vaziyet İçtüzük hü
kümlerine tanıamiyle aykırıdır. 

Bu böyle olmakla beraber, kanun teklifi ilk 
defa Büyük Meclîsin 20 Şubat 1948 günündeki 
Kırk beşinci Birleşiminde görüşülmeye başlanıl
mış ve Büyük Meclisin o vatanseverlere kadirbi
lirliğini tezelden tecelli ettirmek için ivedilikle 
görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Bundan başka bu kanun teklifinin birinci 
dördüncü maddeleri demin konuşan Sözcü arka
daşımın da belirttiği gibi küçük bâzı tadillerle 
kabul olunmuştur. 

Fakat, beşinci maddeye geçildiği sırada, iki 
arkadaşımızın «idam hükmünü giymiş olanların 

'mensuplarının bu haktan, bu kanundan faydalan
maması» hakkındaki önergesi üzerine, ozaman 
da Bütçe Komisyonu adına konuşmuş olan Sözcü 
arkadaşımızın da teklifi üzerine yeniden Bütçe 
Kom isyonuna gönderilmiştir. 

Bunun üzerine, Bütçe Komisyonu 5 Mayıs 
1948 günü, arkadaşlarımızın önergesindeki esas
lar dâhilinde altıncı maddeyi tespit etmiştir. 
Ancak, ne talihsizliktir ki, Kamutayın 10 Mayıs 
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1948 günündeki Elli yedinci Birleşiminde yine 
Behçet Kemal Çağlar arkadaşımızla Sinan Teke 
lioğlu arkadaşımızın verdikleri önergeler üzerine 
iş tekrar Bütçe Komisyonuna çevrilmiştir. 

Bu vaziyet karşısında, Bütçe Komisyonu, ye
niden incelemelerde bulunmuş, evvelce hazırla
dığı altıncı maddeyi, yani ilk görüşmede iki ar
kadaşımızın teklif ettiği önergedeki esaslar dâhi
linde tespit ettiği maddeyi değiştirmeye lüzum 
görmemiştir. Fakat, Sinan Tekelioğlu'nun ver
diği önergedeki esaslardan mülhem olarak yedinci 
maddeyi tanzim ve 21 Haziran 1948 günündeki 
raporu ile tevsik ve teklif etmiştir. 

Bunun üzerine. Büyük Meclisin 25 Haziran 
.1948 günündeki yetmiş altıncı Birleşiminde 
görüşmelere devam olunmuştur. Fakat, yine o 
esnada bu kanundan faydalanacak olanlarm isim 
lerinin liste halinde kanuna eklenmesi, Sayın 
İhsan Ilâmid Tigrel arkadaşımız tarafından ileri 
sürülmüş, Bütçe Komisyonunun bu iş için kurdu
ğu Tâli Komisyon adına Sedad Çumralı arkada
şımız da istenildiği takdirde tahsisin, isim üze 
rine de yapılabileceğini ifade ve Bütçe Komisyo
nu Sözcüsü arkadaşımız da teklifi teyit etmiş ol 
•dıığundan tasarı üçüncü defa Komisyona gevi 
verilmiştir. 

Yalnız, burada dikkate şayan olan bir nokta 
var. İvedilcide görüşülmesi kararlaştırılan ve beş 
maddesi, arzettiğim şekilde, kabul edilmiş olan 
bu kanun.teklifinin yeniden Bütçe Komisyonuna 
verilmesi sırasında, o birleşime başkanlık eden 
Başkanvekili arkadaşımızın sözleri, bu bakımdan 
dikkate değer mahiyettedir. O sözleri burada 
okumak için müsaadenizi rica ediyorum. 

Başkanvekili arkadaşımız şöyle demiştir: 
« Şimdi bu maddenin görüşülmesi sırasında 

verilen önerge sahibinin demin izah ettiği mak
satlarla verdiği önerge kaydı içinde bu madde
nin tadili yerine hukuk prensip ve esaslarına da 
uyularak isim üzerine tahsisin daha doğru ola
cağı hakkında Kamutayın umumi bir tezahürü 
olmuştur. 

Binaenaleyh biz bu noktadan tasarıyı komis
yona gönderiyoruz. Komisyonun, tenevvür eden 
bu vaziyetlere göre, geri isterse teklif ini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şu halde tasarı komisyona, gidecek, Yüksek 
Heyetinizin izhar buyurduğu temayül üzerine 
isimle tanzim edilerek buraya getirilecektir ». 

* 
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Arkadaşlarım; bütün bunları, Bütçe Komis

yonu adına konuşan sayın sözcü arkadaşımıza 
ilâveten arzetmekten maksadını şudur: Liste tan
zimi Yüksek Kamutayın bir «kararı» olarak de 
ğil, Başkan vekilinin biraz önce naklettiğim söz
lerinde belirtildiği gibi, Kamutayın «umumi bir 
tezahürü» ve «temayülü» olarak ifade edilmiştir, 
böyle vasıflandırılmıştır. 

Bundan başka, Bütçe Komisyonu, Sözcü ar
kadaşımızın da dediği gibi, bir yandan, Tem 
muz ayı içinde Büyük Meclisin çalışmalarına ara 
vermiş bulunması, diğer yandan Kasım ayından 
itibaren, sürekli şekilde, Bütçe çalışmalarına baş
lamış olması yüzünden listeyi tanzim hususunda 
hiçbir teşebbüste, hiçbir harekette bulunama-
marn ıştır. 

Komisyon bugün, bu konuda harekete geçmek 
istese dahi, bütçoler üzerindeki sürekli inceleme
leri ile diğer önemli tasarılara ait işler buna im
kân veremiy^cek mahiyettedir; hakikat budur. 

Esasen, böyle bir liste tanzimi ancak, Hükü
met teşkilâtiylc, tanzim edilebilir. Bunun ise ne 
kadar zamanda sağlanabileceğini hiç kimse bize 
teinin ödemez. Bu takdirde, hakikat şudur ki, 
bu kanun teklifinin, hepimizin samimî arzularına 
rağmen, o inkılâp kahramanlarını:) hizmetlerini 
takdir etmek hususundaki temayülüne, istekleri
ne rağmen, Büyük Meclisimizin bu çalışma T)ü 
neminde çıkmaması ve böylece kadük olması ihti
mali de varittir. 

Su duruma göre Behçet Kemal Çağkır arka
daşımızın, Bütçe Komisyonunca tesbit edilmiş 
olan altıncı madde üzerindeki nokta i nazarını 
telif edici bir şekli, müsaadenizle, Yüksek Ka
mutaydaki görüşmelerle tesbit etmek üzere, ki
min teklifinin esas itibariyle gündeme alınmasını 
ben de en isabetli, en kestirme bir tedbir olarak 
düşünüyorum. 

Bu arada şunu da belirtmek isterim ki, bu
gün vereceğiniz karar, ittihaz buyuracağınız ka
rar, bu kanun teklifinin, sadece gündeme alın
masına matuf olacaktır. Tabiî böyle bir karar ve
rilince İçtüzükteki esaslar dairesinde basılacak, 
dağıtılacak gündeme girecek ve ona göre görü
şülecektir. 

Sayın arkadaşlarım; eğer, bu esas Yüksek 
Heyetinizce kabul edilecek olursa, iki yıldanberi 
üzerinde durulan bu kanun teklifinin, bir kıs
mı gerçekten muhtaç vaziyette olan ve bu halleri 
evvelce bu kürsüde de ifade edilmiş hulunan alâ

kalıları daha fazla bekletmeden, kadük olma teh
likesine mahal kalmadan liste tanzim edilmemek 
suretiyle, isimsiz olarak kanunlaşmasına imkân 
bulunmuş olacağını sanıyorum. 

Böylece, memleketimizin en ümitsiz, en ka
ranlık günlerinde, her türlü tehlikeye göğüs 
germek suretiyle, vatan hizmetine koşmuş olan 
eski Milletvekili ağabeylerimize, az bir kısmı 
içimizde bulunmakta olan arkadaşlarımıza, Türk 
Milletinin şükranını kazanmış ve haketmiş olan 
o aziz vatanseverlere ve bunlardan hayatagöz-
lerini yummuş, aramızdan ayrılmış olanların 
muhtaç ailelerine Büyük Millet Meclisimizin 
göstermek istediği kadirbilirliği de daha çabuk 
gerçekleştirebileceğimizi umuyorum. 

Bu teklifime, vatan hiyanetiyle ilgili olanlar 
için önerge vermiş olan Behçet Kemal Çağlar 
arkadaşımızdan başka biraz evvelki isteklerine 
aykırı da düşse Bütçe Komisyonumuzdaki ar
kadaşlarımızın da, Yüksek Kamutayın da iltihak 
edeceklerini ümit ediyorum ve bunun bu suret
le gerçekleşmesine imkân verilmesini rica edi
yorum. 

Aziz arkadaşlarım; demin de arzettiğim veçhile 
liste tanzimine imkân olmadığı gibi liste tanzim 
edilse dahi bu ya hepsinin ismini ihtiva edecek
tir, yahut, hiyaneti vataniyeden mahkûm olanla
rın isimleri ile iktifa edilecektir ki, bu şekilde 
o talisizleri, ceza görmüş olanları bir de ayrıca 
teşhir etmiş olacağız ki, bu tarzda teşhire Yük
sek Meclisin de müsaade etmiyeceğine emin bulu
nuyorum. Bu itibarla, arzettiğim sebeplerle liste 
tanziminden vazgeçilmesi: suretiyle arzettiğim 
şekilde kanun teklifinin, arkadaşların teklif ve 
temayüllerine uyarak, gündeme alınarak Kamu
tayca kısa bir zamanda sonuçlandırılmasını yük
sek tasvibinize arzederiııı. 

SİNAN TEKELİOtfLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlarım, Bu kanun müzakere edilirken bu 
kanundan evvel bu Meclisin temeline sırtı ile 
taş taşıyarak kanlariyle bu Meclisin temelini ku
ran kahraman arkadaşlarımızı da düşünmek lâ
zım geldiğini ileri sürmüş ve onun için bu kanu
na elinden geldiği kadar aykırı hareket etmiş
tim. 

Arkadaşlar; hiç şüphe yoktur ki Birinci Bü
yük Millet Meclisinde âzalık etmiş olan arka
daşlarımız bu memleketin kara günlerinde, kel
lelerini koltuklarının altına alarak memleketin 
kurtarılması maksadiyle burada toplanmışlardır. 
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Çekmiş oldukları ıstırap ve eleme payaıı yoktur. 
Binaenaleyh bunların içerisinde sonradan malî 
vaziyetleri cok iyi şekle girmiş olan arkadaşların 
da ötekiler arasında maaş almamalarını temin 
maksadiylc bir teklifte bulunmuştum. Heyeti Ce-
1 ileniz bu teklifimi lütfen kabul buyurmuştu. 
Bütçe Komisyonunda bendenizin yapmış oldu
ğum bu teklif mâkul bir şekle kondu vo o şek
le göre yedinci madde vücuda getirilerek huzu
ru âlinize gelmek üzeredir. 

Arkadaşar, artık bu madde bu şekilde kale
me alındıktan sonra kendi kanaatime göre liste 
ile bu kanunun çıkmasına lüzum kalmamıştır. 
Çünki bu yedinci madde tam mân asiyle bizim 
korktuğumuz şekle mâni olacak vaziyettedir. 
Onun için eğer Heyeti âliyeniz tensip buyurursa, 
bu kanunun bir an evvel çıkması için teklif sa
hiplerinin arzu ettikleri şekilde, esasen 'tama
nı iy] e tekemmül etmiş olan bu kanun buraya ge
lir ve arzularınıza uygun bulunursa Uaiıııniyet 
kesbeder. Bu suretle, meni lekele hizmet et mu; 
fakat bugün kötü durumda bulunan arkadaşla
rımızın imdadına biran evvel koşmuş oluruz. Key 
ve karar Heyet"" Aliyeuizindir 

BEHÇET KEMAL ÇAOLAK (Erzincan) - -
Efendim ; iki şey üzerinde geçen celselerdeki ay
nı şiddet ve ısrarla durmama müsaadenizi rica 
ediyorum: 

T : Hizmet ve şerefiyle bu kadirşinaslığa hak 
kazannıif- olanlar bundan faydalandırılmalıdır. 
Ben de bu teklifte bulunan arkadaşlarla aynı fi
kirdeyim. Bu cihetten kendileriyle zerre kadar 
ihtilâfımız varit olamaz. Çünki bu milletin en-
dar zamanında, en karanlık gününde en büyük 
en müspet hizmeti görenler eğer muhtaç bir hal
de iseler, derhal bunlara Millî atıfet elini uzat
malıdır. Bu, yalnız onları kurtarmak için değil, 
gelecek nesillere terbiye ve telkin vermek için 
de en zaruri bir haldir. Buna şahsan zerre kadar 
m üteriz değilim, aklımdan bile geçmez. 

II. Aynı şiddetle ve hassasiyetle üzerinde 
durduğum diğer bir mesele var. O da. bir Millî 
atıfet bir Millî kadirşinaslık eseri, olarak vatan 
hizmetinden para alacak olan örnek, seçkin kim
selerin hayatları boyunca bu Örnekliğini mun
tazaman devam ettirmiş olmaları gerekir. Bun
ların ömürlerinin değer kısmında hiç olmazsa 
dalâlet ve hiyanetc sapmamış olanları lâzımdır. 
Şunu bilhassa belirtmeyi bir vicdan borcu sa
yıyorum ki, şahsi ve geçici iğbirarlarla zan ai-
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| tında kalmış olan sayın vatandaşları kastet

miyorum vo edemem de, ömrünün diğer kısım
larında dalâlet ve hiyanete sapmış olanları kas
tederek diyorum ki, böyleler, örnek ve seçkin 
insanlar değil nıezmıım insanlardır. Mezunun 
insanın çocuğuna vatana hizmet faslından para 
vermek doğru bir şey değildir. Benim üzerinde 
durduğum sadece bundan ibarettir. Bu konuşu
lurken birtakım meseleler de hâsıl oldu. Denil
di ki istisnai bir madde koyalım. O madde en
cümene gitti. Encümen eski fikrinde, Meclise 
rağmen ısrar etti, ve bu istisnaî maddeyi getir
mek istemedi. Nihayet, güçbelâ bir istisnaî mad
de geldi, güdük bir istisnaî madde idi. Buna 
burada itiraz ettik ve evvelce aklımıza gelmi-
yen şeyleri de ileri sürdük. Bunlar tekrar devo-
lope edilmek üzere encümene gitti. Hâdisenin 
cereyan şekli budur. Hakikaten gayreti her za
man verimli olmasa da devamlı olan bir encü
menin benim yüzümden töhmet altında kal
masına gönlüm razı değildir. 

Sonra, burada, liste halinde isim tasrihi tek
lif edildi. O zaman bu herkese mülayim geldi, 
ben de buna iştirak ettim. Kastım malûm. Şimdi 
eğer bu iş üzüyorsa, zaman kaybediliyorsa ve 
gerçekten örnek vatandaşların işi sürüncemede 
kalıyorsa ben bunu istemiyorum; bir an evvel 
hak sahibi olanlar bundan faydalansınlar. Şu 
şartla ki bundan dalâlet ve ihanetleri ile bu 
hakkı kaybetmiş olanlar istifade etmesinler. 

Bu hususları sağlıyacak bir istisnaî madde 
ilâvesiyle işi halledeceklere iltihak etmekle kal-
mıyaeağım, minnettar olacağım. Meselenin gün
deme alınmasını ben de rica ederim. 

BAŞKAN — Başka söz isti yen yoktur. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ" MUAM

MER ERİŞ (Ankara) Muhterem arkadaşlar. 
affmızı istirham edeceğim, tekrar huzurunuzu 
işgal ediyorum, kısa mâruzâtta bulunacağım. 

Arkadaşımız Necmeddin Sahir Sılan bu ta
sarının sekiz küsur ay komisyonda kaldığını 
ifade buyurdular. Halbuki demin arzetnıiştim, 
tatile kadar ancak 14 günlük bir müddet kal
mıştı. Tatilden sonraki müddeti de hesap eder
sek komisyonda H> gün kalmıştır. Bunun esba
bı ıuııcibcsini yüksek huzurunuzda uzun uza
ylıya arzettim. 

İçtüzüğün o(l ncı maddesi, filhakika bir bu
çuk ay zarfında intaç, edilerek Kamutaya gön
derilmesini âmirdir. Fakat mütaakıp hükmü di-
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yor ki : Komisyon bu süre içinde neticelendire-
mezse gerekçesini Kamutay'a bildirir. İşte be
nim mâruzâtım. mazareti yüksek huzurunuzda 
bildirmektir. 

Şunu da yüksek huzurunuzda bildirmek iste
rim ki, Bütçe Komisyonunuz ye bütün arkadaş
larınız, bu vatana büyük mikyasta hizmet eden 
bu ağabeylerini her halde hürmetle selâmlar ve 
onların hizmetlerini mükâfatlandırmak için 
elinden gelen gayreti esirgemez. Fakat yine 
takdir buyurursunuz ki nihayet bu, mücbir se
beplerden ileri gelmiştir. Onun için takdir yük
sek heyetinizindir. 

NEOMEDDÎN SAHÎR SILAN (Tunceli) — 
Bir tavzihte bulunacağım, müsaade buyururma-
nızı rica ederim. Aziz arkadaşlarım; deminki 
sözlerimle hiçbir kimseye tariz etmiş değilim. 
Yalnız, vakıaları, talihleri ben de Sözcü arkada
şım gibi, metinleri, eski'görüşmelere ait tutanak
ları, gözden geçirmek suretiyle tespit ve ifade et
tim. Galiba, arkadaşım sözlerimi yanlış anladı. 
Ben, bu seneki gecikmeyi ifade etmedim. Geçen 
yıl olan ve dokuz buçuk ay süren gecikmeyi kas
tettim, çünkü bu gecikme bir vakıadır. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERÎŞ (Ankara) — Aynı şekilde. 

NECMHDDİN SAHÎR SİLAN (üevamle) 
—- Aynı şekilde de olabilir. Fakat, gecikme vâki 
dır. Mademki, bu gecikme vâki dır, oh aide İç
tüzüğün 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası muci
bince Komisyonun esbabı mucibesini, gerekçesi
ni Kamutaya getirmesi gerektir. Çünkü bu, îç.tü-
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züğe mütaallik bir usul meselesidir. 

Arkadaşlar; bunu böyle belirttikten sonra son 
günlerde aldığım bir mektuptan bir fıkrayı oku
yacağım. Vakaa bu, çok acıdır, hazindir. Fakat 
hakikattir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Birim-i Döneminde bulunmuş olan yetmiş beş 
yaşındaki emekli bir arkadaşımız söyle yazıyor . 

« ... Birinci Büyük Millet Meclisi arkadaşla
rımızdan isimlerini bilmediğimiz birinin İstan
bul'da vapur İskelelerinde dilenmekte, diğer biri 
ulu de hamallık yapmakta olduklarını işittik. 
Öyle zannediyorum ki, bizim gibi naçiz hizmette 
bulunmuş olanların da Büyük Millet Meclisi 
önünde mendil sererek muhterem Milletvekili ar-
arkadaşlarımıza avuç açmalarına sayın arkadaş
larımız meydan vermivecek ve bu kanun teklifi 
yakında kabul suretiyle bizleri felâketten, sefa
letten koruyacaktır...» 

Aziz arkadaşlarım: bütün bunlar gösteriyor 
ki. kanun teklifini gündeme almamız çok yerinde 
olacaktır. Bu itibarla vaziyeti, Yüksek Kamutayın 
takdirine arzederim. 

BALKAN — Arkadaşlar; başka söz istiyen 
yoktur. Bugün halledeceğimiz birinci nokta; bu 
tasarının gündeme alınmasından ibarettir. Bun
dan sonra ikinci nokta gelir ki, o da gündeme 
alındıktan sonra tab ve tevzi edilecek olan ta
sarının usulü dairesinde Yüksek Huzurunuza 
gelerek tezekkür olunması dır. 

Tasarının gündeme alınmasını kabul eden
ler lütfen işaret buyursun... İndiriniz efendini. 
Kabul et m iyenle r ... Tasarının gündeme alınma
sı kabul olunmuştur. 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 
1. - - Çanakkale Milletvekili Nurettin Ünen'-

in, İstanbul'da toplanmış olan İktisat Kongresi 
hakkındaki sorusuna Ekonomi Bakanı Cavit 
Ekin ve Ticaret Bakanı Cemil tfaid Barlas'ıv 
sözlü cevaplan. 

3 . X I I . 1948 

Yüksek Başkanlığa 
İstanbul'da «1948 Türkiye İktisat Kongresb 

adiyle bir kongre toplanmıştır. 
Bu kongrede, Devletçilik, Dış Ticaret ve Ver

gi reformu gibi üç. esaslı ekonomik unsur hak
kında, pratiziyen (ve akademisyenler tarafından 
birtakım tebliğler yayınlanmış, komisyonlarda 
yekdiğerine aykırı beyanlardan sonra birtakım 
kararlara varılmıştır. 
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A) Millî ekonomimizin kalkınmasını sağ
lamak iddiasiyle toplanan bu kongrenin verdiği 
neticeleri Hükümet ne şekilde karşılamaktadır? 

B) Bilhassa Liberalizmden, Sosyalizme ka
dar giden Devletçiliğin muhtelif safhaları hak
kındaki tezleri incelemek ve bir karara varmak 
niyetinde midir ? 

C) Bu işle ilgili Bakanlıklar teşkilâtında 
belirdiği iddia edilen ihtiyeçlara göre bir kadro 
değişikliği yapmanın ve bir İktisat Şurası kur
manın vakti geldiğine kail midir ? 

i))' Ve nihayet Hükümet 1950 de toplana 
cak olan İktisat Kongresine de aynı derecede mi 
ilgi gösterecektir? 

Bu sorunun muhterem Ticaret ve Ekonomi. 
Bakanları tarafından sözlü olarak cevaplandırıl-
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masını saygılarımla dilerim. 

Çanakkale Milletvekili 
Nurettin Ünen 

EKONOMİ BAKANI CAVİT EKİN (Diyar
bakır) — E-fendiıır Ticaret Bakanı arkadaşım
la mutabık olarak şimdi okunan suallere cevap
larımızı arzediyorum :. 

Kongrenin vardığı neticelerden Hükümetv 
bilgi verileceği yolunda ancak gazetelerde bazı 
neşriyata tesadüf olunmuştur. Bununla beraber 
bu konuda umumi olarak söylenecek şudur: Hükü
metinizin şiarı her türlü objektif tetkik ve ten
kitlerden, ilmi karakter taşıyan bütün mü taam
lardan âzami surette istifade etmektir. 

2. Suale cevabımız: 
Devletçilik telâkkimiz geçen yıl yeniden tev

hit edilen İktidar Partisi programında vuzuhla 
yer almış bulunmaktadır. 

iî. Bugün için düşündüğümüz, bir Ekonomi 
Genel Meclisi teşkilidir. Bunun da kanun tasa 
rısı Yüksek Meclise sunulmuş olup Meclis ko
misyonlarında halen tetkik edilmektedir, 

Dördüncü suale şimdiden cevap vermekte 
faydalı bulmamaktayız. 

BAŞKAN — Ticaret Bakanı, buyurunuz. 
TİCARET BAKANI CEMİL SAİD BARLAS 

(G-azianteb) — Efendim, verilecek cevabı müş
terek hazırladık, eğer bu izahat arkadaşımızı 
tatmin etmezse ve bana ayrıca sual tevcih bu
yururlarsa malûmat arzederim. 

NURETTİN ÜNEN (Çanakkale) — Efen
dim, bir az evvel koridorda bir söz işittim, ev
velâ bu söz hakkındaki kanatlerimi izhar et
mek isterim çok faydalı olaeaktır. Sayın Bakan
larımızdan birisi iki arkadaşına şöyle söyledi; 
işimiz gücümüz sorulara cevap vermekten iba
ret kalıyor. Bakanlarımız her nedense irabta ma
halli olnnyan beşinci sınıf Milletvekilinden su
al varit olursa büsbütün lüzumsuz sayıyorlar. 

BAŞKAN — Rica ederim Milletvekillerinin 
hepsi müsavidir, beşinci altıncı sınıf diye bir sev 
olamaz. 

NURETTİN ÜNEN (Devamla) — Öyle ol
masını temenni ederim. Sonra çok bilgin, çok 
tecrübeli, çok muhterem Meclis üyelerinden bâ
zı arkadaşlar bize şunu öğretmek istiyorlar: İm-
giliz Parlâmentosunda sorular «evet» ve «ha
yır» gibi tek kelimelerle cevaplandırılır. Allah 
bizç de bu günleri na*ip etsin. Fakat bence tavsi-
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ye edilen şekil bir neticedir, ingilizler bu neticeye 
varırken bize bu neticeye ileten yolları da gös
termelerini çok rica ederim. Biz de o neticeye 
ulaştığımız gün sorular kendiliğinden azalır ve 
nihayet teferruata münhasır kalır. Şayet bu so
ru müessesesinin işlemeye başlamasiyle statüko 
bozulmakta ise buna sevinmek lâzımdır. Çok 
konuşmak, çok dertleşmek ihtiyacında olduğu
muza kaniim. 

Saym Ekonomi Bakanımızın istihfafkârane 
bil* edâ ile vâki olan beyanlarını dinledim ve 
dinlediniz. Hiç konuşmaya niyetim olmadığı 
halde müsaade buyurulursa her ne kadar esen 
havaya uymamakla beraber birkaç söz söyliye-
yim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurur musunuz Nu
rettin Bey?. Hiçbir bakan, hiçbir arkadaş diğe
rine karşı bu Yüksek Meclisin Huzurunda hiç
bir vecih ve suretle istihfafkârane bir vaziyet 
alamaz. Rica ederim; böyle bir şeyi hatırınızdan 
çıkarınız. 

EKONOMİ BAKANI CAVİT EKİN (Diyar
bakır) — Böyle şey olamaz ve olmadı da. 

BAŞKAN — Olamaz ve zaten olmamıştır da. 
NURETTİN ÜNEN f Devamla) - - Her cüm

lemde arkadaşların itirazına uğradım. Eğer hu
zurunuzu selbetmişsem müsaade edersiniz kür
süden ineyim. (Devam devam sesleri) 

İktisat Kongresini ben şahsan Milli bir ha
reket olarak kabul ettim ve takip ettim. Hükü
metin bu kongre ile ilgilenmesi için kanuni bir 
mecburiyet yoktur. Yalnız iktisadi meseleler 
memleket dâvalarının en başında gelenlerinden 
ve en mühimlerinden olduğuna göre, hükümetin 
daha kongre başlamadan evvel alâkadar olma
maya karar vermesini... 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Kongre ki
min kongresi idi biliyor musun? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun hocam, rica 
ederim. 

NURETTİN ÜNEN (Devamla) — Rasih Bey, 
ben Milletvekili olarak konuşuyorum. Mebus 
olarak değil. Son şarkınızı dinliyoruz. 

Bu hareketi hükümetten bekledik, hükümet 
akıl edemedi. Partiler de kavgaya düştü .onlar 
da akıl edemedi. Bu, milletin meslekî teşekküller 
halinde devlete ihtarı idi. Hiç olmazsa başla
dıktan sonra bu işle alâkadar olmalı idi. Benim 
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ele bâzı işittiklerim var, hükümetin daha baş- I 
lamamış olan bir işi kendi aleyhine alınmış te
lâkki ederek bigâne kalmaya karar vermiş bu
lunduğunu ben de öğrenmiş bulunmaktayım. 
Kongrenin avukatı değilim. Ticaretle, iktisatla 
hiçbir alâkam da yok. Hattâ bir tarih öğret
meninin bu mevzuda konuşması da bir hayli 
garip. Fakat bu işi bana kadar düşürmemeliydi
ler. (Gülüşmeler, doğru sesleri) 

Arkadaşlar memlekette huzursuzluktan, ida
resizlikten, rüşvetten şikâyet ediyorsak, yahut 
bütçe darlığından, birçok noksan işlerden şikâ
yet ediyorsak bütün bunların halli bir dâva ola
rak ekonomi meselesinin halline bağlı bulundu
ğunu bu yüksek kürsüden ben mi anlatmalıyım t 
Bana soruyorlar, tüccarlar soruyor, efendi sen 
Milletvekilisin, Devletin iktisadi politikası ne
dir s? Bilmiyorum diyemiyorum, çünkü arkadaş. 
lar, Milletvekillerinden üç. yüz tanesi, bilmiyo
rum, derse iktisadi muvazene zail olur. 

Ben de gazetelerde okuyorum, beş senelik, 
on senelik, onbeş senelik iktisadi programlar. 
Mevzii, münferit, günlük politikaya müstenit, 
no olduğuna benim de akıl erdiremediğim; olan
ları üç tane Hükümet idrak ettim... 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Reis bey 
Partimizin programında yazılıdır. 

NURETTİN ünen (Devamla) — Rasih bey 
burada konuşun. 

BAŞKAN — Siz mütalâanızı sövüyorsunuz, 
devanı ediniz. 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Parti prog
ramını oku. 

BAŞKAN — Nurettin bey devam buyurun. 
NURETTİN Ünen (Devamla) — Âciz kana

atimce Ticaret Bakanlığı tüccara emir veremez. 
ona danışmadan sirküler neşredemez, Tüccar 
onun enirinde bir memur değildir. Ticaret Ba
kanlığının memurları, müdürleri ticarette ye
tişmiş,; değildir, bu bir. 

Bu işi profesörler de tanzim edemez, iktisat 
ilmi yenidir, iki kutup çıkar, iki otorite çıkar 
birisi şu der, öbürü bu der; hangisinin peşin
den gideceğiz? Bunu bu işin içinde yetişmiş 
olanların kurunu, oldukları meslekî teşekkülle
rin o organlardan müteşekkil bir şûra ile teşriki 
mesai etmek suretiyle Hükümetin halletmesi 
lâzımdır. Biz yalnız yumruk sallıyoruz; şöyle 
yapacağız, böyle yapacağız diyoruz. Muhalifle
rimiz, biz iktidara geçelim, bakalım ne mari-
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fetler göstereceğiz; Milliyetperverlerimiz ko
minizin i böyle ezeceğiz, şöyle biçeceğiz diyor
lar. Dâva bu değildir arkadaşlar. Dâva, bu mev
zudur, iktisat mevzuudur. Millet kımıldamış 
harekete gelmiş, Hükümet nasıl lakayt kalır? 
Sorarım size. Bütün dâva ekmek kavgası değil-
mj diri 

Dr. SAlM ALİ ÜİLEMRE (Rize) — Canım 
nereden çıkardın lâkaytlığı; 

NURETTİN ÜNEN (Devamla) — Doktor-
cıığuın, aziv; doktorcuğum, daima Hükümetlerin 
avukatlığını yapıyorsunuz. Şanınıza, şöhretini
ze, bilginize, asaletinize yakıştıramıyorum. Ya
rın Başvekil, olsam beni de müdafaa edeceksiniz. 
Yapmayın Allahmızı severseniz. 

Dr. SAÎM ALI DİLEMRE (Rize) — Nere
den öğrendiniz söyleyin. 

NURKTTtN ÜNEN (Devamla) — Meclis za
bıtla ı\ meydandadır... 

BAŞKAN •— Siz sözünüze devanı edin. 
NURETTİN ÜNEN (Devamla) — Arkadaş

larım; küçük bir dâva, ben iktisatçı değilim, 
benim seçim bölgemdeki bir köylünün 20 kuru
şa İstanbul. Halinde sattığı meyvayı istanbul 
halkı 'S2Q kuruşa yiyor. Kim yedi? Muhtekir 
yedi. Istanbuldaki. yerli halk yemedi; verem 
oldu. Çanakkale müstahsili kazanmadı, çıplak 
kaldı. Bu kadarcık bir dâvayı halledemedik. 
Bunun mesuliyeti İçişleri Bakanlığına aittir. 
Çünki dün dağda gezen şakiler, haramiler; bu 
gün şehirlere indiler. 

Tüccarı himaye edemeyiz diyorlar, tüccarın 
menfaatini korumakla mükellef değiliz, diyorlar 
Bu ne gaflet arkadaşlar. Biz senelerce muhtekir
lere, karaborsacılara, istif çilere, rüşvetçilere göz 
yummak suretiyle, belki ağzımızdan gayriihtiya-
ri çıkıyor, tabii suiniyet yoktur, bunu yapmışız. 
namuslu tüccarın menfaatini korumakta ne za
rar vardır, tüccar kazanıyorsa, satış yapabili
yorsa, satın alabiliyorsa, bu ne demektir? Bu 
milletin iştira kabiliyetinin yükselmesi demek
tir. 

SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Reis Bey 
söz isterim bana tariz etti. 

NURETTİN ÜNEN (Çanakkale) — Hayır, 
estağfurullah. Tüccar kazanmak iktidarını haiz-
se bu, istihsalin artması demek değil midir? 

Fiyat murakabeleri ve saire, bütün iktisadi 
nizamın halli ve normal hayatın nizama girmesi 
demek değil midir, arkadaşlar? 
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BAŞKAN — Ne soyliyeceksiniz, şahsınız 
ıuevzuubahis değildir. 

Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — Oldu 
efendim, pek alâ oldu. 

BAŞKAN — O halde buyurun. 
SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Devamla) — Sen da

ima Hükümetin avukatlığını ediyorsun dedi. 
Böyle saçma lâf olur mu? Lâfa bak. Nuri bey i 
buraya çıktı ne dedi Böyle bir kongre oldu, Hü
kümet alâkadar değildir dedi. Ben, nereden an- , 

B : 17 10.12 .1948 O : 1 
ladin? dedim. Hem sonra bir takım başka şey
lerden bahsetti. Benim söylediğim lâfa göre, 
Hükümet oralarda değilmiş. Bunu kimden öğ
rendim dedim. 

BAŞKAN — Mesele halledilmiştir. 
Gündemimizde başka madde yoktur, önü

müzdeki Pazartesi günü saat 15 te toplanılmak 
üzere oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 15,50 
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