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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Başkanlık Divanı üye sayısının aynen mu
hafaza edilerek görev yerlerinin siyasî parti 
gruplarının oranlarına göre dağılımına,, 

Millet Meclisi komisyonlarının üye sayısına 
ve siyasî parti gruplarının bu komisyonlarda 
kaçar üye ile temsil edileceklerine, 

Kitaplık Karma Komisyonu hakkındaki kara
rın ilgili kanunun çıkarılmasına Plân ve Bütçe 
Karma Komisyonuna ait kararın ise Hüküme
tin kurulmasına kadar ertelenmesine, 

Başkanlık Divanı Üyelikleri ile komisyonlara 
aday tespitine imkân vermek üzere Birleşimin 
27 . 12 . 1973 Ferşembe günü saat 15,00'e bı
rakılmasına, 

Dair Danışma Kurulu teklifleri Genel Ku
rulun oyuna sunularak kabul olundu. 

Alınan karar gereğince; 
27 . 12 . 1973 Perşembe günü saat 15,00te 

toplanılmak üzere Birleşime saat 15,12'de son 
verildi. 

Başkan Geçici Kâtip 
Kemal Güven İçel 

O rol Mavioğlu 
Geçici Kâtip Geçici Kâtip 

Erzurum Çorum 
Zekâi Yaylalı Kasım Parlar 

Geçici Kâtip # 

içel 
Nâzım Baş 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Kemali Güvıen 

GEÇİCİ KÂTİPLER : Kasım Parlar (Çorum), Nâzım Baş (içel) 

BAŞKAN — Millet Mecisinin 25 noi Birleşimini açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır. 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — İsmet İnönü için saygı duruşunda bulu
nulması. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Devleti
mizin ve Cumhuriyetimizin kurucularından bi
rini daha kaybetmiş bulunyoruz. Yegâne teselli
miz, büyük Türk Ulusunun tarih boyu Atatürk' 
ler, İnönü'ler gibi büyük evlâtlar yetiştirmedeki 
üstün kabiliyetidir. 

Millî Kahraman, Cumhurbaşkanı, Başbakan, 
Meclisimizin 53 yıllık Üyesi mümtaz insan İsmet 

İnönü'nün aziz hatırası önünde Genel Kurul üç 
dakikalık ihtiram duruşuna davet ediyorum. 

(Saygı (duruşunda bulunuldu.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

B) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Başbakan ve siyasî parti genel başkan
larının, tsmet İnönü'nün tarihî kişiliğini ve hiz
metlerini belirten demeçleri. 

BAŞKAN — Bu hususta söz talepleri var
dır. Sırasıyla söz vereceğim. 
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İlk söz Hükümet adına Başjbakan Sayın Ta-
lû'nun. 

Buyurun Saym Naim Talû. 
BAŞBAKAN NAİM TALÛ (C. Senatosu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Saym Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

Hepimizin bildiği üzere, büyük asker, büyük 
Devlet adamı ve (büyük insan Sayın İnönü geç
tiğimiz Salı günü arazımdan ayrılarak ebediye
te intikal etmiş bulunmaktadır. 

Sayın İnönü'nün ebediyen aramızdan ayrıl
mış olması münasebetiyle acımız büyüktür ve 
sonsuzdur. Bu münasebetle Bakanlar Kurulumu
zun ve şahsımın üzüntülerini huzurunuzda bir 
kere daha ifade etmek isterim. 

Acı haberi aldığımız andan itibaren Hükü
met olarak çalışmalara başladık've bu büyük in
sanın lâyık olduğu şekilde uğurlanması içim ge
rekli tertipleri almaya gayret sarf ettik. Bu ara
da Bakanlar Kurulumuz, cenazenin toprağa ve
rilişine kadar bayrakların yarıya çekilmesi ve 
Saym İnönü'nün Anıtkabirde tespit edilen ma
hallî mahsusa gömülmesi için gerekli kararı al
mış (bulunmaktadır. 

Bu ıacı hâdise dolayısıyle Saym İnönü hakkın
da çok şeyler söylenmiştir ve bundan sonra da 
söylenecektir. Ben şu anda İnönü'nün kişiliği 
hakkında görüşlerimi ifade etmek lüzumunu his
setmiyorum. Zira, İsmet Paşa hayatta iken, mil
letine yapmış olduğu hizmetler dolayısıyle, tari
hin sahifelerıi arasında şerefli yerini almış ender 
insanlardan birisidir. 

«Kemaller;», «İsmetler» diye 'devam eden 
marşların nağmeleri ile büyüyen, yetişen bir nes
lin bir ferdi olarak Saym İnönü'yü uzaktan, 
ama inanıyorum ki çok yakından tanımaktayım. 
Parlâmento hayatı (içinde de kendileriyle yakın
dan tanışmak ve kendilerini yakından tanımak 
şerefine nail oldum. 

Şu anda bu mukaddes çatının altında yatma
nın huzuru içinde olduğuna inandığım büyük 
insanın en çok güvendiği ve en çok hürmet etti
ği müessese, bu mukaddes binadır. Zannediyo
rum ki, hepimizin, bugün aramızdan ayrılmış 
olan bu büyük insanın bu anlayışından alacağı
mız çok büyük dersler vardır ve o inanç içinde
yim ki, hepimiz bu sese kulak vereceğiz. 

Sözlerimi burada bitirirken, üzüntülerimiizi 
'bir kere daha ifade eder, Paşamıza Allahtan 
gani gani rahmet, sizlere başsağlığı diler ve he
pinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Simidi söz sırası Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu adına Genel Başkan Saym 
Bülent Ecevit'in. 

Buyurun Saym EceVit. 

C. H. P. GRUBU ADINA BÜLENT ECEVİT 
(Zonguldak) — Saym Başkan, saym milletve
killeri ; 

Dünya, 'bir büyük Devlet adamını; Türk Mille-
ti, ömrü boyunca kendisine büyük hizmetlerde 
bulunmuş bir değerli 'evlâdını, bir kurtarıcısını, 
Türkiye Büyülk Millet Meclisi ise kurucularından 
ve 'koruyucularından birini, en esJki üyesini, en 
düzenli çalışan üyelerinden birini yitirdi. 

Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çatısı 
altında, onunla birlikte olduğumuz sen gündür. 

Demokratik parlamenter rejimin ağır tehlike 
içinde olduğu günlerden biriydi. O tehlike (karşı
sında görünür başlıca engel, İnönü'nün çelik ira
desi ve gücünü tarihten alan kişiliği İdi. O günün 
gecesinde İnönü'nün kararlaştırdığı sen hareket, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine gelip, Devleti, 
dcmorlkasl'yle 'meşruluğu bu çatının altında, gere
kirse son nefesine kadar korumaktı; fakat buna 
gerek kalmadı. Ertesi günü İnönü, savaş alan
larında kazandığı sayısız zaferlerden birine bir ye
ni demokrasi zaferini de eklemiş bir komutan gi
bi karşılandı Türkiye Büyük Millet Meclisinde. 

Özellikle o günü düşünerek, Saym İnönü'yü, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin yalnız kurucu
larından değil, koruyucularından biri olarak da 
anıyorum. 

İki gün önce sona eren hayat, insanlığın ve 
Türk Milletinin barış içinde yaşamasına adanmış 
bir hayattı. 

İki gün önce tükenen soluk, bir yıkıntı (içinde 
yeniden doğan bir Devlete dan katan bir soluk
tu. 

İki gün önce duran yürek, duruncaya kadar 
Türk Milletinin 'bağımsızlığı, özgürlüğü ve mut
luluğu için çarpan bir yürekti. 

Yürekli insandı İnönü. Cesur insandı. 
İnönü'nün ömrü; medenî cesaretle bedenî ce

saretin birbirinden aıyrılaımıyaeağını gösteren ör
neklerle doluydu. Bu örnekleri, İnönü, yalnız sa
vaşta değil, gerektikçe siyasette de vermiştir. Yal-
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nız milletinin bağımsızlığını korumak için savaş 
alanlarında değ1!!, milletinin özgür ve insanca ya
şamla balkkını Ve (bu hakkın gereği olan demokra
tik rejimi savunmak için, (gerektiği za'manlardaı da, 
İnönü siper olarak en önde canını ortaya koyabil
miştir. 

Bir gün Babanlar Kurulunda yasa sınırlarını 
aşan Ibir yürüyüşün haberleri işleniyordu, bir si
yasal partinin genel merkezi tehlikedeydi. Güven
lik kuvvetleri bu yürüyüşü durduramıyordu. Baş
bakan İnönü'nün uyarıları, buyrukları yerime 'ge-
tirllemiyordu. 'Tehlike çok yakınlaşmıştı. Bir an 
geldi, İnönü kızgın, yerinden kalktı; «Durdurma
ya ben gidiyorum.» diyerek kapıdan h-ızla cılktı. 
O çıkışın verdiği canlılıkladır ki, görevliler gere
keni yaptılar, yürüyüşü durdurabiİdiler. 

İnönü, demokrasinin yalnız kendi fraklarını 
•savunarak değil, yalnız partisinin lıaklarını savu
narak değil, siyasal rakiplerinin de haklaman ken
di halMarrymış gibi savunarak yaratılabileceğini 
(bilirdi. 

Savaşta olsun, kiyasette olsun, gerçek "büyük 
insan; ıtek başına kendi büyüklüğünün, kendi gü
cünün yetersizliğini bilen İnsandı. Savaşta 'da, si
yasette de gerçelk Ibüyük Ansan, milletinin büyük
lüğüne inanalbilen insandı. Atatürk de, İnönü de 
büyüldüMerini, 'zaferlerini, başarılarını 'her şeyin 
üstünde Türk Milletine besledikleri inançtan alır
lardı. Büyük (bir milletin büyük insanlarıydı on
lar. Oniların millete inancı, en götün koşullarda 
(milletin de kendine güvenini tazelerdi. Bu inanış
t ır ki, İnönü'ye; henüz eğitimin yaygınlaşmadığı 
'bir toplumda, 'henüz iktisadî gelişme çizgisinin 
'başlarında olan bir ülkede özgürlükçü demokra
siyi kurma cesaretini vermiştir. 

İnönü 'nün sayısız eserlerinin en yücesidir de-
anorbaısi. İnönü'nün büyüklüğünün şaşmaz gös
tergesidir. Çünlbü, demoikraıSİye geçiş kararını 
vermekle İnönü, milletine inancının sonsuzluğunu 
göstermiştir. Ne mutlu ki, İnönü, Türkiye de de
mokrasinin yaşıyaeağını görerek hayata göklerini 
yumdu. Bumu görebilmiş olmak, İnönü'ye, Ata
türk'le birlikte kurdukları bütün eserleri Türk 
Milletinin yaşatabileceği, daha ileri götürebile
ceği kanısını vermiştir. 

Ata'türkiten 'sonra İnönü'nün de aramızdan ay
rılışı, belki de ülkemizde büyük önderler çağının 
(kapanışıdır. Türk Milleti, Atatürklün ve İnönü' 
nün insanlık ülküsüne bendi başına, bendi önder

liğinde yürüyecektir artık. Milletinin bu 'engin
liğini, yeteneğini görerek hayattan ayrılmak, bir 
devlet kurucusu için, bele bir demokrasi kuru
cusu için başarıların ve ergilerin en üstünüdür. 

Ezilmiş ımilletler için bağımsızlık çağım Ata
türk'le birlikte başlatan İnönü, özgür yaşamanın 
yalnız gelişmiş ülkeler toplumları için değil, in
sanlık onurunun bilincine varmış bütün uluslar 
için bir hak olduğunu dünyaya dik kez anlatan 
İnönü, ölümüyle, bendi milletini de, bütün insan
lığı da yaslı kıldı. 

Yalnız komutanlığı ile, devlet adamlığı il© de
ğil, yalnız önderliği ile değil, insanlığı ile de bü
yük insan İnönü'ye Allah^tan rahmet dilerim, bü
tün insanlığa ve Yüce Miiletiımize başsağlığı di
lerim.. 

BAŞKAN — Şimdi söz sırası, Adalet Partisi 
Grubu adına Genel Başkan Sayın Süleyman De
mire!'in. 

Buyurun 'Sayın Demire!. 
A. P. GRUBU ADINA SÜLEYMAN DE

MİRE L (İsparta) — Sayın Başkan, sayın (mil
letvekilleri, hepinizi saygı ile selâmlıyorum. 

Sayın İnönü hayata veda etmiş bulunuyor. Sa
yın İnönü, Kurtuluş Savaşının Garp Cephesi Ku
mandanı olarak, ondan önceki mıemlebet hizmet
lerine pek değerli bir yenisini eklemiştir. Onu ta-
Mbeden günlerde ınemlebet hizmetine devaîm 'et
miş ve daima en' ön plânda yer almıştır. Lozan 
Konferansı Başmurahhası, Türkiye Cumhuriyeti
min Başvekili, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti
nin İkinci Cumhuılbaşkanı olarak görevler ifa 
•dtmiştİT. 

Çok partili hayata igirdiğimiz günden bugüne 
kadar geq&n 27 yıl içinde yine ön plânda bulun
muştur. 1950 - 1960 döneminde muhalefet lideri, 
1961 - 1965 dönemlinde Başbakan, 1965 - 1971 dö
neminde anamuhalefet partisi lideri olarak 'mem
leket hizmetlerini sürdürmüştür. 

'1965 - 1973 .döneminde, kendileri muhalefe
tin başı, jben iktidarın başı olarak karşılıklı calış-
tıb. Meclislerde, meydanlarda, basında ağır tar
tışmalarımız olmuştur. Bu tartışmaların, medeni 
münasebetleri bozmadan j^ürütülmüş olduğunu 
kaydetmek istiyorum. 

Türle dem'ûfcraısisiriin iktidar ve muhalefet mü
esseseleri olacaktır. Bu ilki müessese birebirini istûh-
lâf edecektir. Birisi icraat yaparken diğeri de
netim yapaealktır. Açılk rejlim aneak 'böyle güçlü 
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olur. Bu gerçek, karşılıklı çalışınalarımıi'za 'hakim 
olmuştur. 

Memleketimize, Devletimize ve Cumhuriyeti
mize (bir ömür (boyu Mzımcit edebilme bahtiyarlığı
na erişmiş bulunan Saym İnönü'ye kadirşinas 
milletimiz ihtiram ıgöreviini ifa etmektedir. Ebedi-
-yete intikalini derin Ibir 'teessürle karşıladığımız 
Sayın İnönü'yü, saibrm, sebatın, devlet ve deımok-
raltik Cumhuriyet fillerine bağlılığın müstesna (bir 
örneği olarak ısdlâmlıyoruz, hâtırasını saygı ile 
anıyoruz. 

Merhuma Tannldan rahmet ve geride kalan
lara «sabır, 'başsağlığı diliyor, sizlere saygılarımı 
sunuyorum. 

BAŞKAN — Söz isırası, Demokratik Parti 
Grubu adına Genel Başkan Sayın Ferruh Bozbey-
H'nin. 

Buyurun Sayın Bozbeyli. 
Sayın Rozlbeyui, özür d'leyeceğüm, bir aıUlama 

dldu. Saym Millî Selâmet Partisi Genel Balkanı 
daıha »evvel söz istemişlerdi. Özür dileyeceğim. 

Söz 'sırası Millî Selâmet Partisi Grulbu adına 
Genel Balkan Sayın Necmettin Eıbakan'ın. Bu
yurun efen'di'm. 

NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Bir 
bala yok, konuşsunlar efendim. 

BAŞKAN — 'Sırayı bozmak istemiyorum, Özür 
diliyorum Sayın Bozibeyli'den. 

Buyurun Saym Necmettin Er'bakan. 

M. S. P. GRUBU ADINA NECMETTİN ER
BAKAN (Konya) — Muhterem Başkan, muhle-
rem ımillet vekilleri; 

Büyük İstiklâl Savaşımızın adinden çıkıp ge
len ve milletimizin bayatında varlığını daima kuv
vetli (bir şekilde bi&settirmiş olan eski Cumhur-
ıbaşfcanı, T'aibiî 'Senatör ve Emekli Orgeneral Ismeit 
İnönü'yü kaybetmiş 'bulunuyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisimizin en eski, en 
yaşlı üyesi İsmet İnönü, 25 Aralık 1973 Salı 
günü 'saait 16,10^da Ibu hayattan ayrılmıştır. 

1903 yılında Harp Okulundan ,:mezıın olduğu 
tarihten itibaren 'bugüne kadar geçen, takriben 
70 yıllık bir devrenin her safhası boyunca İnönü, 
milletimizin 'tarihinde dalıma mühim bir yer işgal 
etmiştir. Bundan sonra da unutulmayacaktır. 

Büyük ve necip milletimiz, tarihi boyunca, 
parlak medeniyetler ve asırlarca payidar olan bü
yük 'devletler kurmuş; çeşitli milletleri, ülkeleri, 
hattâ 'kıtaları yöneten ciddî devlet 'adamları yetiş

tirmiştir. 'Sayın İnönü, yakın talihimizde yer 
ulan Ibir devlet adamıdır. Şanlı Ordumuzun bir
çok mühim görevlerinde bulunmuştur. İstiklâl 
Harbimizde Garp Cephesi Kumandanlığı yapmış; 
Birinci ve İkinci İnönü muharebelerini İdare et
miştir. Lozan Anlaşmasını yapan Murahhas He
yetin Balkanıdır. 

1938 - 1950 yılları arasında Cumhurbaşkanı ol
muştur. İkinci Cihan Harbinin zor yıllarında 
Devletimizi 'idare etmiştir. 
1946 yılında yurdumuzun çok partili hürriyetçi de
mokratik bayata 'geçişinde önemli rol oyna'mıştır. 
Çök partili devrede, 1961 - 1965 yılları arasın
da Başbakanlık, 1950 - 1960 ve 1965 - 1971 yılla
rı arasında muhalefet liderliği yapmıştır. 

Bütün hayatı boyunca mühim mevkilerde boı-
lunmuş olan İsmet İnönü 'de, her fâni gübi bu ha
yattan ayrılmıştır. İnönü'nün ölümü dolayısıy-
le, bir kere daha, (bu dünyadaki hayatın neden 
ibaret olduğunu ve ölümün büyük mânasını dü
şünmek ve idrak etmek mecburiyetini duyuyo
ruz, Ebedî âleme göç eden, tarihe maMnıuş şah-
slyet'leıin hayatından ve bıraktıkları hâtıralardan, 
geride kalanların, ilerisi için ders ve örnek alma
ya çalışmaları ıbir veeilbödir. 

İnönü'den 'allma'cak çok dersler olduğuna ka
niiz. 

İnönü, her şeyden önce, inandığı prensiplere 
'bağlılığı ve bu prensiplerden taviz 'vermeyen tu
tumu ile tanınmıştır. Hayatının sonuna kadar 
inandığı yolda çalışan ve mücadele eden bir insan 
örneği vermiştir. Devlet idaresinde mutedil ve 
temkinli olmuştur. Her adımını düşünerek at
masını 'bilmiş, her zaman intizamlı bir insan ol
muştur. Karışık hâdiseler karşısında cesaretini 
kayibetmemiiş; başarısızlığa uğrasa dahi, bunu,- 'se
rinkanlılıkla karşılamasını 'bilmiş, yine de yoluna 
devam etmekten geri kalmamıştır. Vazifesine 
bağlılıkta ciddiyet, takipçilik ve devam örneği 
vermiştir. 

İnönü''nün aramızdan ayrılışı müııaisubetiyle, 
her şeyden önce, 'bütün hayatı boyunca ona ör
nek ıbir 'eşlik vazifesi ifa ciumiş bulunan Sayın 
MevhJbo İnönü Hanımefendiye, 'aile efradına., ya
kınlarına ve bütün 'milletvekillerine başsağlığı di
ler, Yüce Meclise saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Söz 'sırası Demokratik Parti Gru
bu adma Genel Başkan Sayın F'erruh Bozbeyli' 
•nin. Buyurun efendimi. 
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D. P. GRUBU ADINA FERRUH BOZBEY-
Lİ (İstanbul) — Sayın Balkanım, aziz arkadaş
larım; 

Önceki gün Sayın Cumhurbaşkanımızın Riya
setinde, parti başkanları ile yapılan 'toplantı esna
sında, İsm'et Paşamın vefatını üzüntü 'ile öğren
dik. 

Sayın Cumhurlbaşikani'mız, bizl'eri, İsimet Pa
şanın mânevî^ huzurunda iki dakikalık (bir saygı 

duruşuna davet 'ötlUer. 
İâmeit Paşa, Cumhuriyet tarihinizin her say

fasında adı yazılı ibüyük 'bir devlet adamıdır. 
İsmet Paşa, «Önce Devlet» diyen bir insandı. 

İsmet Paşa meşruiyetçi bir insandı. İsimet Paşa 
insandı. Elbedî, 'muaşereti, sırayı, saygıyı çok iyi 
'bilirdi. Bunları hem yaşar hem de bankalarımda 
görmek 'isterdi. Çok iyi bir müzakereci idi. Vak
ti ıbiiir, saati bilir 'bir insandı. Bizim nesillerimi
zin, Cumhuriyetiimizi kuranların müşterek mezi
yetleri olan hu ıtaraflaırını yeterince tevarüs etti
ğimizi -söylemekte -zorluk çekerim. 

Şurada (bir yerde Yalkup Kadri Beyle, mer-
' hum Cevat Dursunoğlu beraber -otururlardı, Han
gisi sonradan gelmişse, önceden gelen ayağa kal
karak arkadaşını -selâmlardı. Çünkü, Meclis ça
tısı altında idiler. Bunu Başkanlık kürsüsünden 
çok kere gördüm. Talbiî başka şeyler de gördüm. 

Evet, İsmet Paşa her vesile ile, «Önce Devlet» 
diyen 'bir insandı. Devleti, devlet organlarıyle 
(bir bütün olarak görür, ilim ve sanat'hayallimizi 
'teşvik ederdi. 

Uzun İbir süre Devlet Konser 'Salonunda yan-
yana oturduk. İsmet Paşayla da, (birçoklarınız gi
bi, fbenlm de çeşitli hâtıralarım vardır. Bunların 
içinde tatlısı da var, tatlı -olmayanı da. 

Üçüncü Dönem başında, en yaşlı üye olarak 
Başkanlık Kürsüsünde oturuyordu. 'Meclisimizin 
bana lâyık gördüğü bir göreve üçüncü defa se
çilmiştim. İsmet Paşa'nm, seçim sonucunu ilân 
ederken, «Kesin sonuç, kesindir» dediğini ve (bü
tün eskiler gibi İstanlbu'l -değil de, «İsitambol Mil
letvekili» dediğini ve «Başkanımız sö-z istiyorlar» 
diye ıbeni ikürsüye davet ettiğini hatırlıyorum. 

Bir gün b-ana, «De'vlet adamı, Devleti sırtm-
da taşıyan adamdır. Dikkatli Olmalı, uyaımk ol
malı, dürüst ve ahlâk sahibi olmalı, Bü'Eün ıgö-zler 
onda Olur. Devletin üstüne çıkılmaz. Hepimiz 
devlet -çatısının altındayız.» demişti. 

I İsmet Paşa askerdi. İsmet Paşa diplomattı. İs
met Paşa politikacı idi. Velhasıl İsmet Paşa, İs
met Paşa idi. Allah -ona rahmet eylesin. 

BAŞKAN — Söz sırası Cumhuriyete! Güven 
Partisi Grubu adına Genel Başkan Sayın Turhan 
Peyzıioğlu'nun. 

B'uyurun efendim. 

C. G. P. GRUBU ADINA TURHAN FEY-
ZİOGLU (Kayseri) — Sayın Başkan, aziz mil
letvekilleri; 

Türk tarihinde ve -dünya tarihinde şerefle 
yerini almış, tarihin -en haklı savaşının kazanıl
masında, barışın kurulmasında ve korunmasın
da üstün başarılar sağlamış bir seçkin askerî, 
bir büyük devlet adamımı, bir millî kahramanı 
-kaybettik. 

İsmet İnönü yalnız Türkiye içlin değiil, kur
tuluş mücadelesi veren bütün mazlum milletler 
için bayrak insanlardan bini olmuştur. 

Atatürk'ün yakın silâh arkadaşı, Gıarp Cep
hesi Kumandanı, Gtenelkurmay Başkama Dışiş
leri Bakanı, Mudanya'mın ve Lozan'ın- çelik ıra-» 
deılii müzakerecisi, Başbakan, Cumhurbaşkanı, 
muhalefet lideri, siyasî düşünür ve yazar olarak 
İsmet İnönü'nün, sayısız hizmetleri daima saygı 
ile anılacaktır. Yaptığı hizmetlerden yalnız biri 
veya birkaçı, onun şanlı, tarihimizin- büyük isim
leri .arasında yer almasına yeterdi. 

İsmet İnönü çapında bir millî kahramanı de
ğerlendirirken, günlük siyasî olayların ve mü
cadelelerin ötesine bakmak gerekir. 

İnönü'nün şeref ve hizmet dolu hayat hikâ
yesi üzerinde dıaiha uzun yıllar pek çok konuş-

I malar yapılacak, pek çok yazı yazılacaktır. As
ker ve devlet adamı olarak ömrünün 70 yılını 
Büyük Milletine vakfetmiş olan bir insanı, bir
kaç dakika içinde anlatabilmek imkânı, yoktur. 
Bugünkü kısa konuşmamda, onun bâzı seçkin 
özelliklerine ve bâzı hizmetlerine kısaca değin
mekle yetineceğim. 

I Büyük devlet adamı İnönü ile yıllar boyu 
tatlı ve acı olayların içinde yaşadık. Yakınında, 
yananda ve karşısında olan herkes, ondan çok 
şey öğrenmiştir, ona çok şey borçludur. 

Atatürk millî mücadeleye başlarken, «Millî 
hâkimiyet» ülküsünden kuvvet .almıştı. Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde tecelli eden millet ina-

I desi, Kurtuluş Savaşı'nan kuvvet kaynağı ol-
J muştur. Erzurum Konigre'sinde, «İradeli milliye-
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yi hâkim ve kuvayi milliyeyi âmil kılmak» ka
rarı alındığı gün, Türk demokrasisi'niin temeli 
atılmıştı. Atatürk, Kurtuluş Savaşım yalnız 
'Başkomutan olarak değil, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin Başkanı sıfatiyle millet iradesin
den güç alarak yürütmüştür. Atatürk hür seçi-
nıe dayanan 'gerçek demokratik rejime geçebil
mek liçin çaba baırcamıştır. Talihsiz «Serbest Fır
ka» .tecrübesi, bu çabalardan sadece biridir. 
Millî hâkimiyeti ve 'demokrasiyi tam olarak ger
çekleştirme, Türkiye Cumhuriyetini kuranlarını 
değişmez ülküsü olmuştur. 

Ükdnci Dünya Savağı'ndan sonra, hür ve de
mokratik rejime geçiş yolundaki hamlenin ba
şarılmasında, .iktidarın hür seçimle el değiştir
mesi yolunun açılmasında, Atatürk'tün «Millî 
hâkimiyat» ülküsünün, yıllar sonıra nihayet 
gerçekleşmesinde İnönü'nün şeref payı, tarihe 
siılinmez harflerle yazılmıştır. 

Türk demokrasisi 'nin doğuşuna, gelişmesine 
emeği geçmiş olanların hepsini saygı ile ianmak 
borcumuzdur. Elbette sağlanan başarılarda, bu
gün adı bilinen ve bilinmeyen, kadri bilinmiş ve 
bilinmemiş olan pek çoık insanın emeği vardır. 
Fakat, hiç şüphe yak ki, tek partiden çok par
tili rejime, Cumhurbaşkanlığından muhalefet li
derliğine geçebilmiş olmak, İnönü'nün hayatın
da eşsiz bir yükseliştir. Yıllar sonra, büyük dev
let adamı, '«Benim «eni büyük yenilgim, en büyük 
zaferimdir» demesini bilmiştir. Dünya tarihinde 
bu yücelikte bir sözü söyleyebilmiş insanların sa
yısı çok değildir. 

İnönü, siyasî mücadelelerin ilk ateşi soğu
yunca, olaylara bir zirveden bakmasını, tarihin 
vereceği hüküm açısından bakmasını bilen en
der insanlardan biri idi ve bilirdi ki ; .tarihte ye
nilgi gibi görünen nice zaferler, zafer gibi gö
rünen nice yenıilgiler vardır. 

İnönü de Atatürk" gibi, Türkiye Büyük Mil
let Meclisine müessese olarak daima büyük say
gı duymuştur. 

Biraz önce Ecevit arkadaşım hatırlattı, 22 
Şubat 1962'deki silâhlı ayaklanmanın gecesini, 
bugün bütün canlılığı İle hatırlıyorum. O gece
nin kritik saatlannda Bakanlar Kurulunun ve 
Hükümete katılmamış parti liderlerinin toplu 
halde bulunduğu Hava Kuvvetleri Karargâhın
da durumu izliyorduk. İnöftü, bir düşünce ve 

I irade yumağı halinde idi. Anlkara içinde askerî 
I güç, isyanı idare edenlerin eline geçmişti. In'ö-
I nü, tehlikenin en büyük göründüğü bir saatta, 
I merhum Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in ve o 
I zamanki Genelkurmay Başkanı Sayın Sunay'm 
I çalışıtukları Genelkurmay Başkanlığı binasına 
I gitmeye karar veırdi. Adalet Partili Başbakan 
I Yardımcısı ile benim yanında bulunmamızı em-
I retti. Bir askerî araçla Genelkurmay Başkanlı-
I gına geldik. O gece, Genelkurmay Başkanının 
I odasında çelikten sözleriyle, çelik iradesiyle 

olayların akışını değiştiren, Türk demokrasisini 
yıkılmaktan ^kurtaran İnönü olmuştur. 

I O geceki sözleri tarihe geçmiştir, bunları 
tekrarlayacak değilim. Sadece, İnönü'nün Tür
kiye Büyük Millet Meclisine verdiği değeri be
lirten birkaç ıcümleüiöii nakledeceğim. 

I İnönü, bir milletin kaderinin hiç klimssnin 
I burnu kanamadan, ıhiç kimsenin parmağı çizil-
I meden birkaç maceracıya teslim edilemeyeceği

ni haykırdıktan sonra, şöyle diyordu : «Gide-
I rim, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki yerime 

otururum. Gelip beni orada öldürebilirler. Ama, 
I milletimin şerefi kurtulur.» 

I Bu sabah, millî kahramanı, Türkiye Büyük 
I Millet Meclisinin şeref holünde, her partiden 

arkadaşlarla birlikte tazimle selâmlarken, de-
I mokrasiye ve Türkiye Büyük Millet Meclisime 
I indirilmek isltenen darbeyi durdurmak için ıkük-

reyen sesi kulaklarımda idi. 

İnönü, hayranlığın da, çetin çatışmaların da 
siyasetçinin kaderinde bulunduğunu en iyi bi-

I k n insanlardan biri idi. Siyasî bayatta, her mü
cadeleci insan gibi, İnönü'nün de pek çok kimse 
ile anlaşmazlıkları olmuştur. Fakat en devamlı 
ve en ısrarlı muarızları bile, İnönü'nün Türk 
demokrasisi'nin kuruluşunda ve nice badireler
den kurtarılışında yaptığı hizmetleri reddede
mezler. 

İnönü'nün, Büyük Zafer'den ve Mudanya 
Konferansından sonra, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin kürsüsünde Dışişleri Bakanı sufatıy-
le yaptığı özlü konuşma, tekrar tekrar okunma
ya değerdir. Cephedeki görevleri sebebiyle uzun 
müddet Millet Meclisinden aynldı'ktan sonra, 
tekrar Tüıikiye Büyük Millet Meclisinin huzu
runa çıkmaktan duyduğu iftiharı .ve Millî mücıa-

| dele şehitleri için rahmet •niyazım, yüreklere iş^ 
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leyen jbir dille, Meclisi heyecandan ayağa kal
dıran .sözlerle belirttikten sonra; 38 yaşındaki 
muzaffer kumandan, yalnız diplomatik duru
mun parlak bir tahlilini yapmakla kalmamış,, 
«Büyük Millet Meclisi Orduları» diye bahsettiği 
Türk Silâhlı Kuvvetleri'nıin manevî .gücünü, eği
tim, disiplin, fazilet ve iman üstünlüğünü belir
terek şöyle demişti : «Bizim ordularımızı, Bü
yük Millet Mecliisi Ordularını diğer ordulardan 
ayıran .esas vasıf, ordularımızın bizzat milletin 
kendisi olmasıdır.» 

Türk Milletlinin kendi kendini yöneltmesi, 
•kalkınma savaşını, demokrasi ve hürriyet, içlin
de başarıya ulaştırması, İnönü'mün büyük ülkü
sü olmuştur. 

Bundan 13 yıl önce, bir Cumhuriyet Bayramı
nın yıldönümünde şöyle demişti : «Cumihuriyet-
te,n başka bir idare bilmeyen kuşaklar 40 yaşın-
dadırlar. Burular için •Milletin kendi idarecileri
ni seçmesinden başika bir sistem tasavvuru müm
kün değildir.» 

Cumhuriyetten başika bir idare bilmeyen ku
şaklar bugün 50 yaşındadır. 

•İnönü, haklılığından emin olduğu zaman teh
likelerin üstüne büyük bir cesaretle yürürdü. 
Bir defa değil, birçok defa yakınında ve olayla
rın içinde gördüm ki, İnönü kendi hayatı için 
bir tehlike söz konusu olunca, davası uğruna 
ölümü rahatlıkla göze alan insandı. Buna karşı
lık Türk ülkesi ve Türik milleti için ıeu ufak bir 
tehlike ihtimali söz konusu olduğunda, alabildi
ğime ihtiyatlı, alabildiğine dikkatli, maceradan 
alabildiğine kaçınan bir yapıya sahipti. Memle-
ıketin kaderiyle ilgili konularda her türlü mace
rayı reddeden bu yapısı, hiç şüphesiz, Türkiye' 
yi İkinci Dünya Savaşı'nın kan ve ateş çembe
rinden kurtarmasında büyük rol oynamıştır. 

İnönü, bir konuda karar verip, yolunu çizin-
ceye kadar çok düşünen insandı. Fakat karar 
verince, sonsuz bir sabırla, tükenmez bir dire
nişle 'kararını uygulardı. Grerek Lozan'da, gerek 
İkindi Dünya Savaşı sırasında, bu sabırlı direniş 
gücünden yararlanarak, bütün baskılara göğüs 
germesini bilmiştir. 

'Şu tanda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
şeref holünde, naaşım bütün bir milletin tazim
le selâmladığı büyük insan, fanî hayattan ayrıl
dığı gün artık Cumhurbaşkanı da değildi, baş-
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| bakan da değildi, bir siyasî partinin lideri oje 
değildi, fakat bu resmî sıfatların hepsinin öte
sinde, millî kahraman sıfatıyle, tarihî hizmetle
riyle bütün Türik 'milletine ımalolmuş bir insan
dı. 

İnönü, son nefesine kadar, memleketi tehdit 
eden tehlikelere dikkati çekmekten geri tkalma-

I mışı son nefesine kadar milletimin kaderiyle il-
I gilenmeye devam etmiştir. 

Cumhuriyet Hükümeti, inönü'nün ebediyete 
uğurlanışıyle ilgili isabetli kararlarıyle mıilleti-
mıizin duygularına tercüman olmayı bilmiştir. 
Büyük milletler, yetiştirdikleni ibüyük evlâtla-

I rm kadrini bilen milletlerdir. İnönü'nün eserle-
I ri ve aziz hatırası yaşayacaktır. Vierdiği örnek, 
I gelecek kuşaklara ışık tutmaya devam edecek

tir; Özlemini çektiği hür, kalkınmış, mutlu Tür
kiye gerçekleşecektir, 

| Bütün kalbimle inönü'ye Allah'lan rahmet 
I diliyorum. 

BAŞKAN — Söz sırası Milliyetçi Hareket 
Partisi Genel Başkanı Sayın Alparslan Türkeş/ 

I in. 

I Buyurun efendim. 

M. H. P. GENEL BAŞKANI ALPARSLAN 
TÜRKEŞ (Adana) — Büyük Devlet adamı, bü
yük asker Sayın inönü; milletimizin yok .edil
mek istendiği bir zamanda,, büyük Atatürk'ün 

I yananda, bir husumet dünyasına karşı mücade-
I le etmiş büyük bir Türk kahramanıdır. Boynun-
I da idam fermanı olduğu halde, Türk milletini 
J kurtarmak için, yoklulklar içinde çalışarak Dev-
I letimizıe ve memleketimize büyük hizmetler ifâ 

.etmiş olan büyük bir asker ve büyük bir Devlet 
I (adamıydı. 

Cihanın galiplerine karşı hiçbir ülkede, hiç-
I bir milletin baş kaldırmaya .cesaret .edemediği 
I günlerde, yıllarca sürmüş savaşlardan bitkin, 

yorgun çıkmış olan Türk- milletinin yok .edilmek 
istenen bağımsızlığı için, varlığı için, cesaretle, 
ilk .defa, Türk'ün yüce sesini, haklı sesini ciha-

I ma duyurma mücadelesini açmış olanların ba-
I şmda yer almıştır. 

I Büyük karar .adamı olan, cesur kararlar ve
ren eşsiz Atatürk'ün yanında titiz bir plâncı, 

J teferruatı seven bir yardımcı olarak değerli hiz-
I metler ifa letmiştiF. 
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Millî misakı sağlamak, onlar için, uğrunda 
her fedakârlığı yapmak »esas olan kutsal bir da
vaydı. Türk milletimin >mıillî imsak ülküsünü di
rayetle, fedakârlıkla, kahramanlıkla gerçekleş
tirdiler. 

Türk milletinin birliği, Türk vatanının bö
lünmezliği ve Türk Devletinin kayıtsız şartsız 
bağımsızlığı uğrunda 'her fedakârlığı yapmak, 
onlar içıin vazgeçilmez kutsal bir dava olmuş
tur. 

İmtiyazsız,. sınıfsız, kaynaşmış bâr kitle ha
linde Türk milletimi değerlendirilmek, Türk genç
liğine ve Türk aydınlanma örnek verdikleri kut
sal 'bir değerdir. 

Muntazam aile hayatı, ahlâk ve terbiye, Sa
yın İnönü'nün (temsil ettiği değerlerdir. 

Yüksek vazife duygusu, vazifeyi her şeyin 
üstünde tutmak, intizam, nizaım, disiplin, Türk 
terbiye ve töresinin emri olarak ve şerefli, kut
sal asker ocağımın dayanağı olan değerler ola
rak, Sayın İnönü'nün şahsında her zaman teza
hür letmiştir. 

Fanı hayattan ebedî hayata intikal eden bü
yük Türk askeri, büyük Türk Devlet adamı Sa
yın İsmet İnönü'nün, yıllarca, bayatı boyunca 
mücadele ettiği bu değerler; Türk 'milletinin 
birliği, Tünk vatanının bölünmezliği, Türk Dev
letinin bağımsız oluşu ve Türk milletinin sınıf
sız, imtiyazsız, kaynaşmış bir kitle halinde yük
selmesi, gelişmesi ve yaşaması, bugünkü Türk 
aydınlarının, Türk gençliğinin, Türk milletinin 
de onlardan şerefli bir emanet olanak devralıp 
ebediyete kadar yaşatacakları, devam ettirecek-
ıleri kıymetli bir 'esendir. 

Ebedî haya'ta intikal eden Sayın İsmet İnö
nü'ye Cenabı Haktan mağfiret ve rahmetler di
lerim. Üyesi bulunduğu şerefli Türkiye Büyük 
Millet Meclisine, siz değerli üyelere, muhterem 
ailesine ve aziz Türk milletine başsağlığı diler, 
taziyetlerimle binlikte saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Söz sırası Türkiye Birlik Par
tisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Timisi'nin. 

Buyurun efendim. 

İT. B. P. GENEL BAŞKANI MUSTAFA Tl-
MİSİ (.Sivas) — (Sayın Başkan, sayın milletve
killeri ; 

Ulusal bağımsızlık savaşımızın liderlerinden, 
•genç Türkiye Cuımmuriyeti Devletinin kurucula
rımdan, müstesna devlet adamı İsmet İnönü'yü 
kaybetmenin büyük üzüntüsü içinde bulunuyo
ruz. 

ıÇağımi'zm büyük askeri ve siyaset adaımı 
İsmet Paşa'nın ölümü, yalnız Türk Ulusu için 
değil, dünya insanlık âlemi için de büyük bir 
kayıp olmuştur. 

Varlığı, ülkemiz açısından büyük değer ta
şımaktaydı. Umutsuz, zor ve çetin günlerimizde 
'Türk 'halkı için bir umut kaynağıydı. Genç de
mokrasimizin yerleşmesinde, tehlikelerden ko
runmasında başlı başına bir teminat, bir mües
sese idi. 

Atatürk ilke ve devrimlerinin, özellikle lâik 
düşünce ve anlayışın gerçek uygulayıcısı ve sa
vunucusu idi. 

İsmet İnönü yobazlık ve gericiliğin düşma
nıydı. 'Türk toplumuna yobazlığın neler yaptı
ğını çok iyi bilen ve Cumhuriyet dönemimde 
de bunun ısavaşmı vermiş bir devrimci olarak 
bu konuda çok hassastı. 

O, müspet çağdaş ilmin, ilerici fikirlerin 
daima yanında, her zaman kendisini yenileyen, 
kendi bencilliğini aşabilen, ölümsüzleşen ıgerçe'k 
kişilerden birisiydi. 

Değerli arkadaşlarım, her canlı gibi insan oğlu
nun da sonu ölümdür. Gerçek insan, yaşadığı 
dönemde insanlığa bir 'katkıda bulunabilen, top
lumuna bir şeyler veren kişidir. 

İsmet Paşa, bütün ömrünü Türk Ulusunun 
özgürlük ve mutluluğuna vermiş, kendisini bu 
uğura adamış, her (türlü çetin şartlara rağmen 
yılmadan, usanmadan ve de darılmadan büyük 
bir gayretle 'mücadele vermiş üstün bin Devlet 
adamıydı. 

(Biz siyasetçilerin İsmet Paşa'nın hayatından 
çıkaracağımız dersler pek çoktur. O, ölüm dö-
şeğince bile bugün içinde bulunduğumuz hükü
met bunalımıyle ilgilenen, kendi bağlığımdan 
önce Devleti ve halkı düşünen yüce bir kişiy
di. Kendilerini az da olsa yakımdan tanıma şan
sına sahibolduğuım için çok mutluyum'. İsmet 
Paşa daima gönüllerimizde yaşayacaktır. 

ISaym ımilletvekilleri; 'Sayın Talû Hüküme
tini, İsmet Paşa'nın büyüklüğü ile uygun karar 
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ve davranış içinde hulunduikları için açrkça 
kutlamak isterim. 

Onu Ika^bötmenin acısını yüreğinde duyan 
hir kişi olara'k Türlk Ulusuna, siz değeırli arka
daşlarıma ve ailesine başsağlığı diliyorum. 

m. 
1. — Başkanvekilleri, idareci üyeler ve Di

van üyeleri seçimi. 

BAŞKAN — Şimdi, gündemimiz gereğince 
Başkanlık Divanı seçimlerine 'geçiyoruz. 

Divan üyeleri listesi, zaman darlığı sebe
biyle, teksir edilerek üye arkadaşlarıma dağı
tılmıştır. Tüzüğümüz gereğince, listeyi okutup 
işaret oylarınıza sunacağım. 

Listeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi (Başkanlık Divanı üyeleri aday 
listesi 

(Başkaınvekilleri : 
1. Memduih Ekşi Ordu (O. H. P.) 
2. Ahmet Çakmak Bolu (A. P.) 
3. Abdülkerim Doğru Kars ('M. S. P.) 
4. Kemal Zâya öztürk Aydın (D. P.) 
İdareci üyeler : 
1. Sami Kumıbasar Bize ( O. H. P.) 
2. Mustafa Karaman ıGümüşane (A. P.) 
3. Muslih Oörentaş Van (O. O. P.) 
Divan üyeleri : 
1. Oral Mavioğlu İçel (C. H. P.) 
2. Tufan Doğan Avşargi'l Kayseri (C. H. P.) 
3. llhami Çetin Yozgat (C. H. P.) 
4. M'ehdi Keskin Kastamonu (A. P.) 
5. İdris Ankan Siirt (A. P.) 
(6. Enver Akova Sivas (A. P.) 
7. Zekâi Yaylalı Erzurum (M. S. P.) 

BAŞKAN — Kaıbul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

iBöyilece Divan seçimleri tamamlanmıştır, 
arkadaşlarımı kutlar 'başarılar dilerim. 

2. — Komisyonlara üye seçimi. 

BAŞKKAN — Komisyonların seçimine geçi
yoruz. 

Komisyon listeleri 'basılıp dağıtılmıştır. Lis
teleri ayrı ayrı okutup oyunuza sunacağım. 

Sayın Başkana da, bu konuşma olanağını ya
rattığı için şükranlarımı sunuyorum., 

BAŞKAN — Efendim, 'bir kısım üyeler ta
rafından hu konuda gündem dışı söz talepleri 
vardır, özür diliyorum-, karşılayamayacağım. 

Adalet Komisyonu (27) 

C. H. P. (11) 

Osıman Çitırık (Adana) 
Muammer Alıcı (Ankara) 
M. Sait Reşa (Hatay) 
İlhan Özhay < İstanbul) 
A. Doğan Öztunç (İstanbul) 
Tekin İleri Dikmen (Muş) 
M. Zeki TeMner ' (Nevşehir) 
Abdülbâki Cartı (Siirt) 
Yalçın Oğuz (Sinop) 
Süleyman Yıldırım (Tunceli) 

N Celâli Paydaş (Urfa) 

A. P. (9) 

•Halil Ağar (Adıyaman) 
İsmail Hakkı Köylüoğlü (Ankara) 
Mustafa Karaman :(GHimüşlıane) 
Cemil Yavaş (İstanbul) 
Mehdi Keskin (Kastamonu) 
Selçuk İmamoğlu (Kayseri) 
Mehmet Atagün (Kırklareli) 
Ş. Yaşar Arlbaş (Niğde) 
İdris Arıkan (Siirt) 

M. S. P. (3) 

Yasin Hatiboğlu (Çorum) 
Şevlket Kazan (Kocaeli) 
M. Sabrî Dörtkol (Nevşehir) 

D. P. (3) 

ıBattal Koksal (Adana) 
Yââin 'Bozkurt (Kars) 
Kubilay İmer '(Konya) 

C. G. P. (1) 

Talât Oğuz (Mardin) 

— &EÇİMLER 
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BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler... 
K&bul olunmuştur. 

. Anayasa Komisyonunun seçimine geçiyoruz. 
Bir beyanımız olacaktır. 

ıSaym milletvekilleri; Anayasa Komisyonu 
aday listelerinde yer alan İçel Milletvekili Sa
yın Oral Mavioğlu ile Çorum -Milletvekili Sayın 
Cahit Angı'nın yerine, Yozgat Milletvekili Sa
yın Nedim Korkmaz ile Adana Milletvekili 
Sayın Emin Bilen Tümer aday gösterilmişler
dir. l is teyi 'bu tasnihli şekli ile okutuyorum. 

Anayasa Komisyonu 
(27) 

e. H. P. (ii) 
Emin Bilen Tümer (Adana) 
önder Sav '(Ankara) 
Ali Sanlı '(Burdur) 
Mahmut Uyanık '(Diyarbakır) 
Orhan iSenemoğlu (Elâzığ)' 
Gıyasettin -Karaca '(Erzurum) 
H. Basri Akgiray (İstanbul) 
Necdet ökmen (Istanlbul) 
Hasan Yıldırım! '(Kars) * 
Sait 'Şayiam '(Kırşehir) 
Nedim Korikmaz (Yozgat) 

A. P. (9) 

İsmail Hakkı Keten-oğlu (Ankara) 
Rediet Sezgin (Çanaıkkale) 
Fuat Avcı '(Denizli) 
İsmail Haikkı Yıldırım (Erzurum)1 

İSeyfi öztürik (Eskişehir) * 
Yusuf Uysal (İsparta) 
Kemal ıŞensoy (Ordu)-
Cevat Yalçın (Rize) 
Nadir Lâtif İslâm ('Sakarya) 

M. S. P. (3) 

M. Orhan Akkoyunilu (Gümıüşhane) 
S. Arif Em-re (Istanıbul) 
S. Reşat Saruhan <(Rize) 

D. P. (3) 

İbrahim Tekin (Adana) 
İhsan To-mbuş (Çorum) 
Rasim Cinisli (Erzurum) 

a G. P. (i) 
Salih Yıldız i(Van) 

BAŞKAN — Listeyi oyunuza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

CİHAT BÎLGEHAN (Balıkesir) — Sayın 
Başkanım, iki arkadaşımız Divana katıldılar. 
Bu iki -arkadaşımızın yerine iki isim vermek is
tiyoruz» 

BAŞKAN —• Anlayamadım Sayın Bıilgehan? 

CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, Adalet Komisyonuna seçilen Sayın 
Mehdi Keskin'in yerine Sayın Sabrd Keskin'i; 
Sayın İdris Amkan'un yerine de Sayın Necmet
tin Cevheri'yi teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — Yazılı olarak gönderin Sayın 
Cihat Bilgeiban. 

CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Peıki 
efendimi. 

BAŞKAN — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonuna ait listeyi okutuyorum. 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Tlunizm Komisyonu . (27) 

10. H. P. (11) 

Ramazan Yıldırım (Adıyaman) 
Bkrelm Sadi Erdem (Artvin); 
Kasım Parlar (Çorum) 
H. Vamıik Tekin (Giresun) 
Orhan Yılmam '(Giresun) 
Erol Tuncer (Gümüşhane) 
Mehmet Emin Sungur (İstanbul) 
Hasan Zengin (Manisa)' 
Ali Döğerli '(Muğla) 
Fa!hri Birer (Samsun) 
İrfan Yankutan (Samsun) 

A. P. (9) 

Abdürrahim Erdem (Antalya) 
Rıza Gençoğlu ((Denizli) 
Âdil Demir (İzmir) 
İsmail Taşlı '(İzmir) 
ıMemdu'h Erdemir ((Kırşehir) 
Hüseyin Cavit Erdemir (Kütahya) 
İlhan Ersoy (Kütahya) 
Ünaıt Demir -(Muğla) • 
Orhan Göneüoğlu <( Zonguldak) 
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M . S . P . (3) 

Abdullah Bazenciı' i (Bingöl) 
Gündüz Sevilgen ı (Manisa) 
Ömer Lûtfi Zararısın •(Yozgat) 

D. P. (3) 

Faiz 'Şarlar • (Antalya) 
Hasan Değer (Diyarbakır)' 
Hilmi Tünkmıen (iSamsun)' 

0. G. P. (1) 

•M. Neibil Oktay .(Siirt) 
BAŞKAN — Listeyi oylarınıza onuyorum.-

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul olunmuştur. 
Duşişllorti Komisyonu listesini obuıtuyoruım 

Dışişleri Komisyonu 
.(27) 

C. H. P. (11) 

Kâmil Kırıkoğlu (Anlkara) 
Mehmet Emekli (Bursa) 
Hasan Esat Işık (Bursa) 
İlhan Işık (Edirne) 
Reşit Üliker (İstanbul) 
Ali Kökbudak (Konya)i 
Hakiki Gökçe ('Malatya) 
Azmi Yavuzalp (Niğde) 
H. Kadri Eyüboğlu (Trabzon) 
•Necati Aksıoy (Urfa) 
Cahit Karakaş (Zonguldak) 

A P. (9) 

Orhan Alp (Ankara) 
öemâl Külâhlı (Bursa) 
Murat Bayrak (Çanakkale)! 
Sabahattin Adalı (Hatay) 
Cemâl Süer (İstanbul) 
Şinasi Oısm.a (İzmir) 
Ahmet Balkan (Manüsıa) 
Necmi Özgür (Manisa) 
Ragıp Üner (Nevşehir) 

M, S. P< (3) 

Oğuzhan Asilıtürk (Ankara) 
Hasan Aksay (Istanlbuüı) 
M. Zeki Okur (Zonguldak) 

D. P. (3) 
Mutlu Menderes (Aydın)1 

Mehmet Ali Arsan (Çanları) 
-Faruk Sülkan (Konya) 

C, G. P. (1) 

Turhan Feyzioğlu (Kayseri) 

BAŞKAN — Diisteyi oylarımıza ısunuyoruan. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul olunmuştur. 

Arkadaşlarımdan, komisyon seçimlerinden 
sonra bir ricamız olacaktır. Milletvekili arka
daşlarımın Meclisi terk ötmemelerini rica ediyo
rum. 

Dilekçe Karma Komisyonu listesini okutuyo
rum. 

Dilekçe Karma Komisyonu 
(18) 

C, H. P. (7) 
Mustafa İmirzalııoğılıu (Ankara) 

• Salbri İnce (Hatay) 
Mehmet Sönmuez (Hatay) 
Süleyman Şimşek (İçel)1 

Neccar Türkean (İzmir) 
İsmet Ağaoğüu (K., Maraş) 
Ömer, Kahraman (Tekirdağ) 

A. P. (6) 

Ali İhsan Ulubahşi (Afyon K.) 
Orhan Eren (Anlkara) 
Mahmut Kepoğiu (Diyaırbakıır) 
•önol Şafcar (Manisa) 
M. Celâl Bucak (Urfa) 
Kinyas KartaJİı (Van) 

M. :S. P, (2) 

Ahmet Arıkan (Sivas) 
Lütfü Köktaş (Trabzon) 

D. P. (2) 

Abdullah ÇMi (Hatay) 
Vedat örasal (Sakarya) 

C. G. P. (1) 

BAŞKAN — Listeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenıler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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İçişleri Komisyonuna ait listeyi okutuyo-
ırum : 

İçişleri Komisyonu 

(27) 

C. H. P. (11) 

Şükrü. Yüzbaşııoğlu (Afyon K.) 
'Gemiid Erhan (Ağrı) 
Etern Eıken (Çorum) 
Niyazi ömal (Eskişehir) 
Mikail llçio (Hakkâri) 
Hikmet Baloğlu (İçel) 
İM. Kâzım Özeke (İstanbul) 
Remizi özen (İzm'ir) 
İsmet Büyükyaylacı (Konya) 
Nurettin Yılmaz (Mardin) 
Ali Kunt (Tdkat) 

A. P. (9) 

Ahmet TopaloğLu (Adana) 
,Kerem Şahin (Ağrı) 
Abid'in İnan Gaydalı (Bitlis) 
•Mehmet özkaya (Gaziantep) 
İbrahim Göktepe (İçel) 
Hilmi öztürk (Kastamonu) 
Ahmet Karaaslan (Maılatya) 
Seyfi Güneştan (Mardin) 
Mustafa Asri Ünısüır (Yozgat) 

M.. S. P . (3) 

Hüsamettin Akmumcu (Ankara) 
Şener Battal (Konya) 
İhsan Karaçam (ıSivas) 

D. P, (3) 

İbrahim Elmalı (Afyom K.) 
Mehmet Eraoy (Kütahya) 
Mehmet Bıyık (Niğde) 

C. G. P< (1) 

İhsan Bedirtbanoğlu (Van) 

BAŞKAN — Listeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul ©demler... Kabul /etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyo
nuna ait listeyi okutuyorum. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
Karma Komisyonu (35) 

C. H. P. (14) 

Ihter' Çubukçu (Adana) 
Kemal Ataman (Ankara) 
Rauf Kandemir (Ankara) 
Fatma Feriha Öztürk (Ankara) 
iYusuf Ziya Yağcı (Ankara) 
Turgut ALtunkaya (Artvin) ı 
Nurettin Karsu (Erzincan) 
Mehmet özmen (Gaziantep) 
Alev Coşkun (tamir) 
Süleyman Genç (İzmir) 
Davut Aksu (Kars) 
A. Haşini Benli (Kütahya) 
llyas Kılıç (Samsun) 
T. Fikret övet '(iSinop) 

A. P, (12) 

Rıza Çerçel (Afyon K.) 
Mete Tan (Afyon K.) 
[Muzaffer Erdem (Bilecik) 
Faik Kırtoaşb (Burdur) 
Fatma Gülhis Manfcut (İstanbul) 
Yücel Dirik (İzmir) 
ıSedat Akay (Kocaeli) 
Sabri Yahşi (Kocaeli) 
Süleyman Çağlar (Manisa) 
Ahmet Buldanlı (Muğla) 
Halil Başol (Tekirdağ) 
Mehmet Özgür (Trabzon) 

M. S. P. ,(4) 

Halit Kahraman (Diyarbakır) 
Reşat Aksoy (Konya) 
Tevfd'k Paksu (Kahraman Maraş) 
Fehiım Adak (Mardin) 

D. P. (3) 

Bahri Dağdaş (Konya) 
Ata Bodur (Ordu) 
Eferem Dikmen ('Trabzon) 

C. G. P . (1) 

Mehmet Altırmşyedioğlıu (Kayseri) 
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BiAŞİKJAN — Listeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Kalbul etmeyenler... Kalbul edil
miştir. 

.Mlllllet Meclisi Hesaplarını inceleme Komis
yonunun listesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Hesaplarını In'celenue 

Komisyonu (15) 

O. II. P. (fi) 

Süleyman Mutlu (Afyon K.) 
Vehlbi Meşhur (Amiasya) 
Hasan Çetinkaya (Erzincan) 
Çetin Yılmaz (içel) 
Metin Tüzüm (Isıtan/bul) 
Mehmet Özdal (Kahraman M-araış) 

A. P. .('5) 

Yılmaz Hoeaoğlu (Adana) 
İhsan Ataöv (Antalya)ı 
Arif TOsyalıoğlu (Çankıirı) 
Gemil Ünal (Kars) 
Fevzi Fıraifc .(Zonguldak) 

M, S. P. (2) 

Vahdettin Earaçiorlu (ISlüvas) 
A. Hamdi Çeleibi (Muş) 

D. P. (1) 
Necati Kalaycı»ğlu (Konya) 

o. G. P. (i) 
Hüseyin Incioğln- (Gaziantep) 

BAŞKAN —. Listeyi oylarmıza sunuyorum. 
Ka'bul edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Millî Eğitim Komisyonuna ait listeyi okutu

yorum : 

Millî Eğitim Komisyonu 
(27)-

C. H. P. CU1) 

Fahrü Özçelik (Antalya) 
Isa Ayhan (Aydın) 
Necati Gebe (Balıkesir) 
Osman Aykul (Burdur) 

27 . 12 . 1973 O : 1 

Muırat Kâhyaoğlu - (Eskişehir) 
Mustafa Güneş. (Gaziantep) 
Mustafa Üstündağ (Konya) 
Hüseyin Denüz (Malatya) 
Hayrettin Uysal (Sakarya) 
Ahmet Yılmaz (Uşak) 
Zekâi Al'tmay (Zonguldak) 

A. P. (9) 

Rlemzi Yılmaz (Antalya) 
ilhan Aytefcin (Balıkesir) 
Halil Karaatlı (Bursa) 
Zekiye Gülsen (Çanakkale) 
Orhan Oğuz (Eskişehir) 
Mustafa Oeısur (İsparta) 
ihsan Toksan (îstanfbul) 
Feyzullah Değeri (Tokat) 
Ali Şevki Enek (Tokat) 

M. S. P. (3) 

Hulusi Özkul (Adana) 
Harun Aytacı (Bolu) 
AH Acar (Sjamsun) 

İD. R ('3). 

Necdet Eıvliyagil (Ankara) 
Sami Arslan (Denizli) 
Nilüfer Gürsioy (Istan/bul) 

O. G. P. (1) 

Rıza Polat (Ağrı) 

BAŞKAN — Listeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Ka'bul 'etmeyenler... Kaibul edil
miştir. 

Millî .Savunma Komisyonuna ait listeyi oku
tuyorum. 

Millî iSıavunma Komisyonu 
cm 

G. H. P. ( I I) 

I. Saffet Omay (Ankara) 
Sadr ettin Çanga (Bursa); 
Mehmet Emekli (Bursa) 
O. Orhan Caneri (Çanakkale) 
Bahatt'.n Karacakoç (Diyarbakır) 
M. Kemal Çilesiz (Giresun)' 
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Halûk Ülman (İstanbul) 
Kaya Bengisu (İamir) 
Halil Dere (Muğla) 
Ekrem Kangal (Sivas) 
Haydar Ulus'oy (Tokat)' 

(A. P. (9) 

Mustafa Tayyar (Bursa) 
Hüsamettin Atalbeyli (Erzincan) 
Ali Yılmaz (Hatay) 
Kemâlettin Gökafcm' (Konya) 
Hayati Savaşçı (Samsun) 
Mustafa Kaptan (Sinop) 
Ömer Çakıroğlu .(Trabzon) 
Mehmet Aksoy (Urfa) 
Ajhmet Nihat Akın (Zoniguldak) 

M. S. P. (3) 

Oğuzhan Asiltürk (Ankara) 
Fehmi CumaİDoğlu (İstanbul) 
M. İhsan Karaçam (Sivas) 

I). P. (3) 

Haşlan Korkmazcan (Denizli) 
Süleyman Tuncel (Manisa) 
Adnan Akarca (Muğla) 

C. G. P. (İl) 
İlhami Sancar (İstanbul) 

BAŞKAN — Listeyi oylarımıza sunuyorum. 
KaJbul edenler... Kabul etmeyenler,.. Kaîbul (edil
miştir. 

Sağlık ve Siosyal İşler Komisyonu listesini 
okutuyorum. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
(27) 

C. H. P. (11) 

Kemal Tabak (Adıyaman) 
M. Delâlettin Ezman (Bingöl) 
Eniğin Unsal (İstanbul). 
Yüksel Çafcmur (İzmir) 
Oğuz Söğütlü (Kahraman Maraş) 
Vecdi İlhan (Kastamonu) 
Salbri Tığul (Kastamonu) 
M. Said Erfbil (Ordu) 
Kenan Duruikan (Sakarya) 

Fuat Uysal (Samsun) 
Kemal Anadol (Zonguldak) 

(A. P. (9) 

Oğuz Aygünı (Ankara) 
Yakup Çağlayan (Çorum) 
Alî İhsan Balım (İsparta) 
Hüseyin Özdemir (İstanibul) 
Osman Özer (İstanibul) 
Ö. Demir Sorguç (İzmir) 
Halit Evliya (Kahraman Maraş) 
Bilâl Taran oğlu (Ordu) 
Mustafa Dağıstanlı (Samsun) 

M. S. P. (3) 

Rasim Hancıoğlu (Afyan K.) 
Emin Acar (Bursa) 
Mehmet Pamuk (Kahraman Maraş) 

D. P. (3) 

Orihan Tokuz (Gaziantep) 
Nazım Baş (İçel) 
Muzaffer Demirtaş (Konya) 

C. G. P. ('1) 

Vefa Tanır (Konya) 

BAŞKAN — Listeyi 'oylarınıza sunuyorum. 
Kafoul edenler... KaJbul etmeyenler... KaJbul (edil
miştir. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticar'et Komisyonu 
ılı:sitesini okutuyorum. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
(27) 

C. H. P. (11) 

Osman Ceran; (Ankara)1 

O'i'lıan Üretmen (Balıkesir) 
Hasan Sever (Çanakkale) 
Hüseyin Erçelik (Dend'zli) 
Atillâ Atilâ (Elâzifğ) 
Mâlilk Yılman (Hatay) 
Albdurraıhman Köksaloğlu (İsıtanfbul) 
A. Nejat ölçen (İstanbul) 
Kemal Okyay (Kare) 
Nihat Saltık (Tunceli) 
Kadir Özpak (Uşak) 
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(A. P. (9-) 

'Mustafa Kemâl Alver (Balukesi'r) 
Kasım Önadımı (Bursa) 
Hüseyin Suat Sungur (Bursa) 
Abdüllâ'tif Ensarioığlu (Diyarbakır) 
Rasttan Gürsoy (içel) 
Mustafa Kara (Istan/bul) 
Hüsamettin Tiıyanş/an (İstanbul) 
Cemal Tercan (İzmir) 
Kâmil^ Özslarıyııldız (Kayıseri) 

M. S. P. <3) 

'Turan Utku (Çorum) 
Felhim Adalk (M'ardin) 
M. Turan Aky<ol (Mıalatya) 

D. P. (3) 

Oevat Atılgan (Tokat) 
Mustafa Kılıç (Urfa) 
ihsan Arîslan (Yozgat) 

C. G. P. (1) 
Hasan Tosyalı (Kastamonu) 
BAŞKAN — Listeyi 'oylarınıza sunuyorum. 

Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... Kalbul ©dil-
miştir. 

Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu lis
tesini olkutuyorim... 

•Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu 
(127) 

C. H. P. (111) 

Hasan Bütüner (Amasya) 
Ömer Buyrukçu (Antalya) 
Abdi Ö'zkÖk (İBolu) 
Recai îskenderoğlu (Diyarbakır) 
Ayşe Aliye Koksal (Eskişehir) 
Şükrüye Tolk (Istanlbul) 
Mahmut Türkmenoğlu (izmir) 
Mefhmet Yüceler (Kayseri) 
Mehmet DedeoğluJ (Kırklareli) 
Yeli Bakirli (Manisa) 
O. Yılmaz Karaosmanoğluı • (Rize) 

(A. P. (9) 

Hasan Özçelik (Ankara) 
Bıehiç Tozkoparan (Aydın) 
ibrahim Behram Eker (Balıkesir) 
Müfit Bayraktar (Bolu) 
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Veli Gülkan (Edirne) ' 
İbrahim Eteni Güngör (Eskişehir) 
Mehmet Emin Turgut alp (Giresun) 
Mehmet Oğuz Atalay (Konya) 
•Nihat ilgim ('Tekirdağ) 

M. :S. P. (3) 

M. Bahattin Yardımcı (Ağrı) 
H. Cahit Koçkar (Amasya) 
Ö. Naimi Barın (Elâzığ) 

D / P . (3) 

Ali Zülfclkâroğlu (Kahraman Manas) 
Ahmet. Türk (Mardin) 
vSıenai Yazıcı; (Ordu) 

C. G. P. (1) 

Hasan Tosyalı (Kıastaımonu) 

ıBAŞKAN — Listeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil-
ımıişıtiir. 

Bir önerge var, okutuyorum. 

iSayun B>aşkanlığa 

Seçilmiş bulunduğumuz Adalet Komisyo
nundan, Başkanlık -Divanında gtö«rev aldığımız 
için istifa ediyoruz. 

Kastamonu Gümüşanıe 
Mehdi Keskin Mustafa Karartman 

Siirt 
İdris Arıkan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunanım efendim. 
Başka bir önerge var, okutup oylarınıza su

nacağım. 

ıSaym (Başjkanlığal 

Adalet Komisyonunda bulunan Mehdi Kes
kin, Mustafa Karaman ve Idris Arıkan Başkan
lık Divanına seçilmiş olduğundan yerlerine Sab
ra Keskin, Necmettin Cevheri, Hüseyin Özalp 
adaydır. 

ıSaygıyle arz olunur. 

A. P. Grup A. P. Grup 
Başkanvekili Başkanvekila 

Nıahilt Menteşe Cihat Bilgehan 
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BAŞKAN -—• Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edU'miştir. 

Böylece komisyon seçimleri taJm/amlanınıış 
ıbukmmaktadır. Ancak Kamu tktisadî Teseib-
ıbüsleri Karama Komisyonunda bağımsızlara dü
şen bir üyelik işin ayrıca seçim yapılacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Meclisimizin bir an 
önce çalıışımaiya başlayabilmesi, kolmisyonlara 
seçilen sayın üyelerin toplanarak, başkan, baş-
ikanıvekili, sözcü ve kâtlip üyelerini seçmelerine 
(bağlıdır. Bu işi hızla sonuçlandırmak iç.in, geçi
mi tamamlanmış olan komisyonların buıgün sa
at 1'6,30'da toplanmalarını rica ediyorum. 

Komisyonların toplantı yerlerini arz ediyo
rum i 

Anayasa Komisyonu 505 numaralı salonda, 
Adalet Komisyonu 505 numaralı salonda, Millî 

Eğitim Komisyonu 247 numaralı salonda, Millî 
Savunana Komisyonu 247 numaralı salonda, İç
işleri Komisyonu 247 numaralı salonda, Dışiş
leri Komisyonu 280 numaralı salonda, Meclis 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu 276 numaralı 
odada; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu 275 numaralı salonda; Tarım, Or
man ve Köy İşleri Komisyonu 275 numaralı 
salonda, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 277 
•numaralı salonda, Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu 277 numaralı salonda. 

Buıgün başkan, başkanveklili, sözcü ve kâtıip 
ıseçimd yapamayan komisyonların yarın, 28.12.1973 
Cuma günü saat 14,00'de aynı salonlarda topla
narak seçimlerini tamamlamalarımı ayrıca rica 
edayomm. 

II. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

C) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

1. — Toplantının 8 . 1 
15,00'e ertelenmesine dair 
önerisi. 

. 1974 Salı günü saat 
Danışma Kurulunun 

BAŞKAN — Danışma Kurulumıuzun bir öne
risi vardır, okutuyorum. 

Danışma Kurulu önerisi 
No -.'2 

Genel Kurulun bundan sonraki çalışma gün
lerinden, resmî tatile rastlamayan 2 - 3 . 1 . 1974 
Çarşamba ve Perşembe günlerinin Kurîban Bay
ramı arefesinie rastlaması medeniyle, bu iki gün 
Genel Kurul çalışması yapılmayarak, toplantı
nın 8 . 1 . 1974 Salı günü saat 15,00'e ertelen-
mıesiniın, Genel .Kurulun onayına sunulmak; üze
re, önerilmesi kararlaştırılmıştır. 

Danışma Kurulu 
Başkanı 

M. Meclisi Başkanı 
Kemal GüVeri 
A. P. Grup 

Başlkanvekili 
Cihat Bilgehan 

C. H. P. Grup 
Başkanvelkili 

Selçuk Erverdd 
M. S. P. Grup 
Başkanvekili 

Hasan Aksay 

D. P. Grup1 

Başkanvekili 
Vedat Önsal 

C. G. P. Grup 
Başkanvekili 
Vefa Tanır 

(BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Baş
kan, .komisyonların 'başkan, sözcü ve kâtiplik
lerinin seçimleri için bugün toplantı yapılma
sına işaret ettiniz. Oysa, bugün arlkadaşlarımı-
zm bir kısmı hem bugünkü tören dolayusıyle, 
(hem de bir başka toplantı dolayısıyle Komis
yon toplantılarında bulunamayacaklardır. Di
ğer parti gruplarınca da uygun bulunduğu tak
dirde, komisyonların, seçimler için, yann işa
ret buyurduğunuz saatte toplanmalarının daha 
uygun olduğu - kanısındayız. 

BAŞKAN — Arkadaşlarımın takdirinle ait
t ir efendiim4 

Alınan karar gereğince, 8 Oeaik 1974 Salı gü
nü saat 1'5,00'de toplanılmak üzere Birleşimi ka
patıyorum. 

Kaplanma saati : 16,16 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

25 NCt BİRLEŞİM 

27 . 1 2 . 1973 Perşembe 

Saat : 15,00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Milletvekillerinin andiçmesi. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

1. — Başkanvekilleri, İdareci Üyeler ve Di
van Üyeleri seçimi. 

2. — Komisyonlara Üye Seçimi 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 

ı^O^< . . « * . . . 


