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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Niğde Milletvekilliğine seçilen Rifat Gürsoy 
andiçti. -

Hazım Atıf Kuyueak'm, Zonguldak Milletve
killiğinden çekildiğine dair önergesi okundu. 

Alioğlu Durmuş Çelik 'in ölüm cezasına çarp
tırılması hakkındaki Adalet Komisyonu raporu 
kabul olundu. 

Danıştayda açık bulunan Üçüncü Daire Baş
kanlığı için oylar toplandı. 

Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Ge
nel Müdürlüğünce tahsil edilmekte olan vergi 
ve resimlerin ilgili daire ve sandıklara yatırıl
ması süresinin 45 günden 75 güne çıkarılması 
hakkındaki kanun ile ' ' • 

Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununa ek ka
nun ve 

Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı cetvelin 
840 ve 845 nci sayılarında değişiklik yapılması
na dair olan kanun kabul olundu. 

Danıştayda açık bulunan Üçüncü Daire Baş
kanlığına ihsan Pehlivanlı'nm seçildiği tebliğ 
edildikten sonra 

Pazartesi günü toplanılmak üzere Birleşime 
son verildi. 

Başkanvekili 
Sinob 

ü. K. încedayı 

Kâtip 
Samsun 
N. Fırat 

Kâtip 
içel 

Dr. M. Berker 

î .— HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Bayındırlık Bakanlığı kuruluş ve gö

revleri hakkındaki 3611 sayılı kanuna ek kanun 
tasarısı (1/510) (Bayındırlık ve Bütçe Komis-
^öhlarna) ; 

2. — Belediye Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı (1/571) 
(içişleri Komisyonuna); 

3. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve 
Kültür Kurumu Sözleşmesinin onanması hak
kında kanun tasarısı (1/572) (Dışişleri ve 
Millî Eğitim Komisyonlarına); 

4. — Deniz kıyılarında görülecek başıboş 
mayın, patlayıcı madde ve şüpheli cisimlerin 
yok edilmeleri hakkında kanun tasarısı (1/573) 
(Millî Savunma, Ulaştırma, içişleri, Adalet ve 
Bütço Komisyonlarına) ; 

5. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna bağ
lı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmında değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarsı (1/574) (Ada
let ve Bütçe Komisyonlarına); 

6. — Idarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı (1/575) (Adalet ve içişleri Komis
yonlarına) ; 

7. — Muamele Vergisi Kanununda değişiklik
ler yapılmasına ve 2731 sayılı kanun ve ekleri 
gereğince bazı maddelerden alman istihlâk ver
gilerinin muamele vergisi ile birleştirilmesine 
dair kanun tasarısı (1/576) (Ekonomi, Ticaret, 
Maliye ve Bütçe Komisyonlarına); 

8. — Posta, Telgraf ve Telefon işletme Ge

nel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında kanun 
tasarısı (1/577) (Ulaştırma ve Bütçe Komisyon
larına) ; 

9. — Türkiye ile Çekoslovakya arasında im
zalanan Modus vivendinin onanması hakkında 
kanun tasarısı (1/578) (Dışişleri ve Ticaret Ko
misyonlarına) ; 

10, — Üniversiteler kanunu tasarısı (1/579) 
(Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonlarına) ; 

Teklifler 
11 — Bursa Mileltvekili Dr. M. Talât Simer 

ve altı arkadaşının, Muamele Vergisi Kanunu
nun 45 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi (2/102) (Ekonomi, Ticaret, Ma
liye ve Bütçe Komisyonlarına); 

Raporlar 
12. — Amerika Birleşik Devletleri Hüküme

ti tarafımdan Cumhuriyet Hüküm etine verilen 
on mıiılyon dolarlık Kredi Anlaşmasının onan
ması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/552) (Günde
me) ; 

13. — Belediye Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
içişleri, Komisyonu raporu (1/571) 

14. — 4516 sayılı kanunla çıkartılmasına izin 
verilen bonolardan, bir kısmının 1934 ikinci sıra 
Türk borcu tahvillerinin erken ödenmesinde kul
lanılabileceğine dair kanun .tasarısı ve Ulaştır
ma ve Bütçe Komisyonları raporları (1/532) 
(Gündeme); 



BÎBÎNCİ OTURUM 
Açılma saati: 15 

BAŞKAN — Ş. CKinaltay 

KATİPLER: Necme4din SaJhir Sılan (Tunceli), Dr. M. Berîcer (içel) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
Açık olan Milletvekilliğine seçilen arkadaş

lardan üçü de burada bulunuyorlar, andisecekİer-
dir. 

*'*i\ 

3. — ANDIÇMELER 

1. —İstanbul Milletvekilliğine seçilen Yahya 
Kemal Beyatlı'nm andiçmesi 

BAŞKAN — istanbul Milletvekilliğine seçi
len Yahya Kemal Beyatlı andiçecektir. 

(istanbul Milletvekili Yahya Kemal Beyatlı 
alkışlar arasında kürsüye gelerek andiçti.) (Al
kışlar). 

2. — Kütahya Milletvekilliğine seçilen Emin 
Toktar'in andiçmesi 

BAŞKAN — Kütahya Milletvekilliğine seçi
len Emin Toktar andiçecektir. _ 

(Kütahya Millevekili Emin Toktar andiçti.) 
(Alkışlar). 

3. — Seyhan Milletvekilliğine seçilen Sinan 
Tekelioğlu'nun andiçmesi 

. i.-M 

BAŞKAN — Seyhan Milletvekilliğine seçilen 
Sinan Tekelioğlu andiçecektir. v 

(Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu. and
içti.) (Alkışlar). 

BAŞKAN — Söz içişleri Bakam Hilmi l i rana 
indir. 

İÇİŞLERİ BAKANI H. URAN (Seyhan) — 
Efendim, bugünkü gelen evrakın 13 ncü mad
desinde Belediye Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında içişleri Komisyonu ra
poru vardır. Bu tasarının gündeme alınmasını 
istirham ediyorum, (ivedilikle sesleri). O hu
sus komisyon raporunda vardır. 

BAŞKAN — içişleri Bakanının teklifini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. •.••••..'•••:-:. r ; v 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Ödemiş'in Kiraz Bucağına bağlı Çanak
çı köyünden Hüseyinoğlu Mustafa Tekin'in Ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık iez-
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/321) [1] 

(Rapor okundu.) 
BAŞKAN — Raporu yüksek oyunuza sunu

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

2. — Ankara Tıp ve Fen Fakülteleri yapımı 
için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilme
si hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık ve Büt
çe Komisyonları raporları (1/553) [2] 

[1] 100' sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 101 'sayılı basmayazı tutanağın şonundâftır. 

BAŞKAN — Tasarınrn tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Maddelere geçilmesini yüksek 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-

.ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Ankara Tıp ve Fan Fakülteleri yapımı için gele
cek yıllara geçici jiüdenışelere girişilmesi hak

kında kanun 
MADDE 1. — Ankara Tıp Fakültesi ve ek

lentileri ile (Tıp talebe yurdu dâhil) Fen Fakül
tesi yapımı için yıllık ödeme tutarı 3̂ » milyon 
lirayı geçmemek üzere (15) milyon liraya kadar 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeğe 
Bayındırlık Bakanı ve faizleriyle birlikte bu 
miktarı geçmemek üzere bono çıkarmağa Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

— 2Î3-* 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 

mı? 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ T. B. BAL

TA (Rize) — Komisyon namına ufajfc b^Z dü$eî}t-
me rica edeceğim. 

(Ankara Tıp Fakültesi ve eklentileri) tâbi
rinden sonra (Tıp Talebe Yurdu dâhil) kaydı
nın da ilâvesini ricaj e^forunı. Çö^nlfü bu ya
pılacak inşaat arasında talebe yurdunun da in
şası mutasavverdir. Tatbikatta müşkilâta maruz 
kalınmamak için bu kaydın maddede bulunması 
lâzımdır zannediyorum. 

BAŞKAN — Esasen maddeyi bu kayıt da dâ
hil olmak üzere okumuştuk. Binaenaleyh bu ka
yıt da dâhil olmak üzere maddeyi oyunuza su
nuyorum. ^abul şdenier... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince gi
rişilecek yüklenmeler her yıl Genel Bütçe Ka
nunlarına bağk «A» işaretli cetvelin Bayındırlık 
Baknalığı kısımlarındaki özel bölümlere konula
cak ö^n^^l^rd^n gdpnir. 

ŞAŞŞAN — M.ad<Je, ha,kkın^ şöz istiyen va# 
n u t î ^ a j ^ y ^ ^ a J M #?*?)/$•:•. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1946 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin Bayındırlık 
Bakanlığı kısmındaki 605 nci (Yapı ve imar 
işleri yapma, kanaulajtırma. ve esaslı onarma gi-
de^lffri) ^piînjinıjn,, Ş nci, (Millî. Eğitim, Şfkan-
lığı) maddesinden 3 000 000 lira, i nd i r e r ek ay

nı kısımda (Ankara Tıp ve Fen Fakülteleri ya
pımına ilişkin her türlü giderler) adiyle yeniden 
açılan 612 nci bölüme olağanüstü ödenek ola
rak konuln^u&tuj. 

Ş.AŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul* edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1946 yılı Bütçe Ka-
nnjıuna bağlı (E) cetveline, 6^2 nci (Ankara Tıp 
ve Fen Fakültelerinin yapımına ilişkin her türlü 
giderler) bölündü eklenmiştir. 

BAŞKAN — Mçadcle hakkında söz. istiyen var 
mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MJADDE 3, — ^ u kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bayındırlık ve 

Etmiyen^r-... 

M-ADIj)E 4, — Şu İfanunu 
Mialiyç Çakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 
Belediyeler Kanunundaki değişikliğe ait ra

por şimdi teyzi edilecektir. Arkadaşların a l â 
meti fikriyle mütalaa, e4#bJlm£İeri isin, toplan
tıyı bir saat müddetle tatil ediyorum. 

Bir saat sonra toplanmak üzere toplantıya: 
son veriyorum. 

Kapanına sa^ti : 15,10 

İKÎK0<1 OTURUM 
Açılma saati : 16,15 t 

BjfcŞKAÎfc-- Ş. Günaltay 

KATİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli)> Dr, 1%. 3e4ker, (Igel) 

ŞAŞKAN — Qturum açılmıştır, 
3. — Belediye, kantonunun h,azı maddelerinin 

değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı (1/571) 
m '"' '" • 

[1]101 sayılı basnıayazı tutanağın sçnurıdadır. 

BAŞKAN — 3elqd}ye kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi l;al$ındaJdL tasarıyı gö
rüşeceğiz. 

Komisyon raporunda tasarının ivedilikle gö-
rüş^lmgşj tejçljf,, ediliyor, G ö r ü ş t ü m ^ başlan
m a ^ , evvel, bu teklifi, yijkşe^ oyunuza, suna,ca-

-m-
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ğım. Tasarın^ ivedilikle görüşülmesini kabul, 
edenler... Etmityenler.,, Ta^ar^nm ivedilikle gö
r ü l m e s i kabul edilmiştir. 

Şimdi tasarınjıı t;üra.ü haJ&ujda, şaz isiiyen 
var mı? 

t Ç Î Ş M R Î BAKANI Hl&Mİ USAN (Sey-
hş&) — Mı*b.terem arkadaşlar,, belediye kanunu
nun bazı aj,a4/deleiîini tadil etmek üzere huzu
rumuza, takdim; eteğimiz tasalının mahiyetini,. 
ım^saade buyurursanız kısaca belirtmek isterim. 

Tadilleri iki esas dâhilinde mutaca, etmek, 
kabildir » Biçişi, muvakkat mahiyette olarak, tar 

dil; diğe,ri d#, daimiyet ifade edeji hükümlerdir, 
K##und& muvakkat bir tadil, olmak üzere getir
diğimiz. tacilin hükmü belediye seçim)erdnin Ma
yısa alınmasıdır. 

Yüksek, heyetinizin malûmudur ki beledjye-
seçimleri Eylülde baslar, fcifl. 2.0 sinde biter ve 
içimde bulunduğumu^ sene,, de belediye seçimle
rinin, icra, edileceği senedii). Büyük Meclisin, bir 
seçim, k^jjarı yerip vermiyeceği nasıl bilinemezse, 
bir seçim, kararı vermek istediği takdirde bu
nun hangif tarihte verileceğini de kestirmek im-
kânsızdjr,. Ancak muhakkak, olan birşey varsa, 
saçian. karan yerildiğj, takdirde bu seçimin uzak 
telâkki ediiftcek, bir. tarihte olması ihtimali ka
dar yakın, denilebilecek: bir gelecekte de olması, 
ihtimalidir. IJiükümetiniz milletvekilleri seçimi
ni, bugünkü belediye heyetleri, yerine yeniden 
seçilecek, olan. belediye heyetlerince yapılmasını 
daha demokratik ve bugünün ihtiyacına daha 
uygun, telâkki etmiştir. (Bravo sesleri). Eğer 
Büyük, Meclis seçime yakm bir tarihte girecek 
olursa belediye heyetlerinin yenilenmesinin im
kân dâhilinde alınması düşünülmüştür. Muvak
kat diye arzettiğim ve seçimlerin Mayıs içinde 
yapılmasını, mümkün kılcak hükmü ihtiva eden 
tadjl, bu mucip sebeple huzurunuza sunulmuş bu
lunuyor. 

Daimiyet ifade eden hükümlere gelince; 
bunların heyeti umumiyeşi bugünkü kanunun 
daha demokratik bir şekle konulmasını, vatanda
şın hukukunun daha fazla korunmasını ve va
tandaşın seçiminin daha emniyetli bir hale ge
tirilmesini istihdaf eder. Umumi mahiyette ar
zettiğim bu tadillerin birer birer ele aldığımız 
konuları şunlardır : 

Bugünkü, kanun seçimlerin bir hafta ve kâ
fi gelmediği, takdirde uzatılarak ikinci bir haf
ta dâhilinde yapılmasını âmirdir, Biz bunu ta-

4.1946 0 : 2 
I dil ederek huzurunuza belediye seçimlerinin bir 

günde yapılması hükmünü getirdik ve tekmil 
ileri memleketlerde câri olan bir hüküm olduğu 

j için bunu vatandaş hukukunu ve seçim emniye-
j tini daha ziyade koruyacak bir hüküm telâkki-

•siyle yüksek huzurunuza geldik. Aynı zamanda 
bunun seçime vatandaşların geniş mikyasta iş
tirakini sağlryabilmesini temin için tekmil seçim 
faaliyetinin, tekmil seçim formalitesinin bitme
sini takip edecek.ilk Pazarda yapılması hükmü-

I nü koyduk. Tadilin birisi budur. Tabiî bu hük
mün yürüyebilmesini temin için kanun maddele
rinde lüzumlu tadiller yapılmıştır. Seçim bü
rolarının çoğaltılması ve taaddüt ettirilmesi bun
lardan birisidir. 

İkinci tadil hükmü, bir günde yapılacak olan 
seçim formalitelerinin bir ay içerisine sığdırıl
ması keyfiyetidir. fYrzettiğim gibi bugün Eylül 
ayını içerisine aldığı gibi Ekim ayından da 20 
gün almak suretiyle 50 günde bitirilmekte olan 
seçim formalitesinin bilhassa seçimlerin bir 
günde yapılması dolayısiyle bir ay içine sığaca
ğı görülmektedir, ki, bunu da bu şekilde tesbit 
ettik. 

Yalnız, arzetmiş olayım ki, seçim formalite-
I sinin bir ay içerisine sığdırırken vatandaşın hu

kukunu tamamiyle mahfuz tuttuk. Yani bu
günkü kanunda defterlerin askıda kalacağı 6 
gün müddeti, komisyon kararlarına kani olma-
yıpta itiraz etmek istiyen vatandaşlara bugünkü 
kanunla verilmiş olan üç günlük müddeti mah
fuz tuttuk ve herhangi bir vatandaş, mahkemeye 
müracaat ettiği vakit mahkemenin tetkik müd
deti olarak bugün tesbit edilmiş olan altı gün
lük müddeti mahfuz tuttuk. 

Binaenaleyh bütün bu garantiler dahilinde 
f seçim formalitesini bir aya hasretmekle memle-
. kette seçim müddetince husule gelecek olan si-

I nirlilik havasını âzami derecede kısaltmış oldu
ğumuz kanaatındayız. Yine demokratik ve bu
günün ihtiyacına cevap verecek bir tadil hük
mü olarak seçim merkez kurulları ve seçim bü
rolarındaki seçim komisyonlarına herhangi bir 
yerde teşkilâtı bulunan siyasi partilerin temsilci 
göndermeleri yetkisini kabul ettik. Bununla da 
herhangi bir siyasi partinin cereyan etmekte 
olan seçimlerde vatandaşların gerek reylerini 
kullanırken ve gerek reyler tasnif edilirken tem
silciler bulundurmak suretiyle selâmeti cereya-

I nına ıttıla hâsıl edilmesini mümkün kıldık. (Bra-

— 2U5 — 
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vo sesleri). Yüksek Heyetinizin malûmudur ki ı 
bugünkü kanunda vatandaşlar belediye seçimin
de reylerini kullanırlarken rey pusulalarının al
tına imzalarını, hüviyetlerini koymak kanuni 
mecburiyeti altındadırlar. Biz bunu serbest ve 
gizli cereyan edecek bir seçim için mahzurlu te
lâkki ettik ve bu mecburiyeti de kanundan kal
dırdık. Vatandaşların orada verilecek pusulaya, I 
orada reylerini yazmaları mecburiyeti yerine, is
tediği yerde ve istediği kimseye reylerini yazdı
rarak bu varakayı bir zarf içinde orada bulu
nan komisyon huzurunda sandığa atmalarını ka
bul ettik. 

Bir günde icra edilecek seçimin Pazara rast
laması gibi, bu seçimin hangi saatte başlayıp, 
hangi saatte biteceğini kanunda tasrih ettik. San
dığın açılma saati olarak saat 19* u kabul ettik. 
Fakat sandığın açılması saati hulul ettiği hal
de eğer sandığın başında reyini istimal etmekte 
bulunan vatandaşlar bulunursa bu vatandaşlar 
rey pusulasını sandığa atmeaya kadar sandığın 
açılmaması hususunu da bir kanuni hüküm ola
ra kabul ettik. Yaptığımız tadiller bunlardan 
ibarettir. Arzettiğim gibi hepsi seçime emniyet 
vermek ve kanunun çehresine daha demokratik 
bir ifade vermek için yapılmış tadillerdir. Bu | 
tadiller kanunda 10 kadar maddenin değiştiril
mesini icabettirdi. Elinizdeki tasarı bundan iba
rettir, kabulünü istirham ederim. (Bravo sesle
ri, alkışlar). 

A. MENDERES (Aydın) — Muhterem ar-
kadarşalar; Cumhuriyet Halk Partisi Meclis 
Grupu, 26 Nisanda yaptığı toplantıda, belediye 
seçimlerinin 1 Mayıs tarihinde başlaması ve bir 
ay içinde bitirilmesi kararını vermiştir. Elimiz
deki tasan bu karar gereğince hazırlanmıştır. 

Bu tasarıda dikkati çeken nokta, belediye se
çimlerinin bir defaya mahsus olmak üzere Ey
lül ayı yerine Mayıs ayma alınmış olmasıdır. 

Bunun için gösterilen mucip sebep te, yaz-
ayı içinde yapılması yine Halk Partisinince 
kararlaştırılmış bulunan Milletvekilleri se
çimlerinin eski belediye heyetleriyle değil, 
yeniden seçilecek Heyetlerle yapılmasıdır. An
laşılıyor ki, bir taraftan belediye seçimleri Ma
yıs ayına alınırken diğer taraftan da 1947 de 
yapılması mukarrer ve kanun iktizası olan Mil- | 
letvekilliği seçimleri de önümüzdeki yaz ayları 
içinde yapılacaktır. Seçimlerin acele ve âni 
olarak, kanuni müddetinden bir hayli evvele | 
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alınması için ileri sürülen sebep milletvekili se
çimlerinin kış ayları içinde yapılamıyacağı id
diasıdır. Kanaatımızca, bu sebep varit değildir. 
Çünkü tek dereceli seçimde reye iştirak ede
cek olan Türk köylüsü yaz aylarında tarlada, 
bahçede, yaylada işi gücü başına dağılmış ve 
fazlasiyle meşguldür. Kaldı ki, Milletvekilliği 
seçimlerinin kanuni miadı da ilkbahar ayla
rına rastlamaktadır. Binaenaleyh,, seçimlerin 
böyle âni olarak tacil edilmesi gerçek, inandı
rıcı sebeplere dayanmak gerek idi. Halbuki, 
böyle yapılmamıştır. Memleketimiz ileri de
mokrasiye doğru giden kesin devresini yaşa
maktadır. Bu devrenin kendisine mahsus hu
susi icapları vardır. Seçimlerin ileri ve geri 
alınması ve Seçim Kanununda yapılacak, seçim
lerin mevsimlere göre ve her şeye göre, bu hu
susiyetlere göre ayarlanması gerek idi. 

Kanaatimiz odur ki, seçimlerin yapılması 
zamanında bir değişiklik olması mevzuubahis 
idi ise ,seçimleri ileriye almak değil bilâkis da
ha geriye hiç olmazsa kanunların tâyin ettiği 
zamanlara bırakılması münasip olurdu. 

Arkadaşlar, bugün siyasi hayatımızın en 
önemli olayı, Cumhuriyet Halk Partisinden başka 
siyasi partilerin kurulmakta olmasıdır. Yani 
Türk milleti şu aylarda siyasi alanda gerçek bir 
teşkiltâlanma devresi yaşamaktadır. Siyasi 
alanda bu bahsedilen teşkilâtlanma gerçekleş
meden rey serbestliği ve milletler iradesi gereği 
gibi gerçekleşemez. Halbuki, siyasi teşkilâtlan
manın henüz, daha ilk aylarını yaşamakta
yız. Seçimlerin böyle bir zamanda yapılmasını, 
yeni kurulmakta olan partilere birkaç ayın da
hi esirkenmek istenmesi, millet iradesinin ser
best tecellisini engelliyen bir karar olarak kar
şılamak mecburiyetindeyiz. Fakat bu, umumi 
efkârın gözünden kaçmıyacaktır. Unutmamalı
dır ki, seçimler milletin iradesini ve mukaddera
tını dört sene için bağlamaktadır. 

Bu arzettiğimden başka olarak seçimlerin 
tacil edilmesinin daha mühim mahzurları var
dır. Bugün hâlâ Halk Partisinden başka diğer 
siyasi partiler ve matbuat türlü baskılar ve ka
nuni engeller altındadır. Memlekette gerçek ve 
ileri demokrasiye yer veren tedbirler alınma
dıkça, demokrasiyi aksatan kanunlar değişme
dikçe ve hattâ bütün bunlar yapıldıktan sonra 
milletin yeni seçime hazırlanması için muayyen 
bir zaman geçmedikçe seçimlerin yapılmasının, 
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çok hatalı bir hareket olduğunda ısrar ediyoruz. 
Bu görüşümüzü Sayın Cumhurbaşkanımızın 
1946 Meclisi açış söylevindeki sözleriyle de te
yit edebilecek durumdayız. Sayın înönü, «tek 
eksiğimiz karşı partilerin olmayışıdır» dedikten 
ve malûm kanunların değişmesi lüzumunu işa
ret buyurduktan sonra şöyle demişti : «Memle
ketin iç hayatında bu tedbirleri aldığınızdan 
sonra yeni seçim için tabiî olarak bir buçuk se
ne kadar geçecektir. Bu zaman, milletin yeni 
seçime bir hazırlık devri olacaktır. Tek derece
li obuasını dilediğimiz 1947 seçiminde, milletin 
çoklukla vereceği oylar gelecek iktidarı tâyin 
edecektir.» Halbuki henüz ne tedbirler alınmış, 
ne o kanunlar değişmiş ve ne de millete, yeni se
çime hazırlık devresi olacak zaman bırakılmıştır. 
îşte görülüyor ki, ilimizdeki asarı ile güdülen 
hedef Devlet Başkanımızın, kuvvet ve tazeliği 
henüz üzerinde olan sözleriyle tabantabana zıt
tır. Memlekette gerçek ve ileri demokratik ha
yata Devlet Başkanının açılış nutkundaki söz
leri başlangıç ve işaret oldu ve siyasi partiler 
kuruldu. Fakat tasarı ile gidilen yolun bunun 
aksi olduğunu görmekle müteessiriz. Bunu mu
hik gösterecek sebeplere de rastlanmak müm
kündür. 

Tasarıda gösterilen sebeplerden başka, iç ve 
dış politikada da böyle bir hareket tarzını mu
hik gösterecek sebepler görmüyoruz. .Halbuki 
böyle bir önemli karar alınırken sebeplerin et-
rafiyle milletçe bilinmesi gerekirdi. Aksi halde 
bu tasarının demokratik şekilleri muhafaza edi
lerek tek parti sisteminin idamesi maksadiyle 
hazırlanmış olduğuna hükmetmek maalesef zaru
ri olur. Bu sebebe binaen tasarının kabul olun
mamasını arz ve teklif ederim. 

R. KORALTAN (îçel) — Bravo. (Gülüşme
ler). 

E. SAZAK (Eskişehir) — Arkadaşlar; ka
rarlanmış bir mesele hakkında konuşup beyhude 
nefes zayi eder gibi gelirse de, bendeniz bunun 
tamamen aksine olarak, bir millet hakkı mese
lesidir diye, muhalif bir parti namına da olsa, 
zararın neresinden dönülürse kârdır diye, bu 
mülâhazaları da tetkike tâbi tutarsınız, düşün
cesiyle huzurunuza geldim. 

Arkadaşlar; hep beraber düşünüyoruz ve ar
zu ediyoruz ki, millet kendi iradesini tek kuv
vete istinat ettirmeksizin, murakabeli, müsta
kar bir Hükümet kursun. O vakit bizler ölürsek 
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1 dahi gözlerimiz huzurla kapanmış olur. Hepi

miz bu arzudayız ve bu arzu dışında olanı he
men görmedik. Halbuki arkadaşlar, maalesef 
bu kanun tamamen bu arzuların zıddmadır. par-
tiler yeni1 kurulmuştur, henüz teşkilâtı eksiktir. 
Bu tedbiri almakla bu yeni kurulan partilere 
bir hakkı hayat verilmemesi kararlaştırılmış ve 
arzu edilmiş demektir, (öyle şey yok, öyle de
ğil sesleri). 

Yahu eski arkadaşınızım, kıymayın bana. 
(Gülüşmeler). 

Arkadaşlar; samimi iman ederek kanaatim 
şudur ki, 

Ş. TUGAY (îçel) — Samimiyetine inanmı
yorum. 

E. SAZAK (Devamla) — Allah inandırsın. 
Kanun yolu ile, kanun adına bu milletin irade
sine tecavüz edilirse arzu ettiğimiz, ümit ettiği
miz şey kimbilir kaç sene geri kalacaktır. Bu 
çok ağır bir mesuliyettir. Böyle bizm gibi fani
lerin değil, evlâtlarımızın -bile tahammül ede-

I miyeceği bir vebal içindesiniz arkadaşlar. Bu 
vebal değişmez. Samimi olarak bu memlekette 
bu millet iradesinin tecellisi arzu edildikten 
sonra arkadaşlar, buna imkân vermek doğru 
olur ve bu imkân elinizdedir. Eğer bu imkânı 
ortadan kaldırırsanız nebileyim, hangi zaman 
gelecek? Geçmişte kötü şeyler vardır. Serbest 
fırka, itilâf fırkası... Bunlar payidar olmamıştır. 
Yine bu tazzuva da bu suretle bu kanuni tedbir
lerle imkân vernıiyecek olursak, imıkân vermi-
yeeek şekle sokarsak bilmem ki, bu milletin şeyi 
kaç sene sonra gelecektir? Ben arkadaşlarımı 
bu ağır, mesuliyeti i işte ellerini vicdanlarına 
koyarak bunu bir daha tetkik edeceklerine ina
narak nazarı dikkatlerini celbedeeeğim. 

RECEB PEKER (Kütahya) — Muhterem Ar
kadaşlarım, bugünkü konuşma vesilesile Kamu
tay Kürsüsünden yeni demokrat partinin sesini 
işitmekle bahtiyarız. Bu suretle Devlet ikimci 
bir parti ile yeni olgunluk yolundan ferah ve-

J rici, vatan işlerinde kontrolün teminatını sağla
yıcı bir istikamete doğru gitmektedir. 

Sözlerime başlarken derhal arzedeyim ki, 
Adnan Menderes'in ifadeleri arasındaki yeni 
partinin kuruluşunu önlemek ve engellemek fik
ri haksız bir isnattır bu teşebbüsü bugün Ka
mutay huzuruna getirmiş olan Büyük înkilâpcı 

I Partinin düşüncesinde böyle bir fikir asla yer 
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alamamıştır. (Bravo sesleri, alkışlar). 
Yakın tarih, yaşımızda olanların gençlik ça

ğı ile bugün arasında sıkışmış olan kısa millî 
tarih devri gösterir ki, Türkiye'de en sıkı, en 
zahmetli günlerde dahi hiç bir vakit siyasi bir 
cemiyetin kurulmasını engelliyecek bir hareket 
bizden sadır olmamıştır ve böyle bir kanunda 
yapılmamıştır. (Bravo sesleri) Türkiye Cumhu-
yetinin Ana yasasında daima siyasi cemiyetle
rin kurülmasrnâ giden yol açık tutulmuştur ve 
iddialarının aksine olarak muhalif partiler teş
kili teşvik edilmiştir. Arzettiğim bu kısa tarih 
devrini geçen hâdiseleri bir birine ekliyerek 
zincirleme bir irtibatla gözönüne getirirseniz 
fikir hayatımızda muhalif siyasi partiler kurul
muştur. Bu partilerin adlarını ve çalışma şekil
lerinin müsbet ve menfi taraflarını açıklamıya 
lüzum yoktur. Bunu tarih mütalâa edecektir. 
Fakat, bu partilerin çalışışı, gidişi maalesef ifa
demin kısa mânası içine gömerek kaydedeceğim 
ki, memleket için zarar verici neticelere varmış
tır. Ozamanlardan beri Türkiye Cupmhuriyetin-
de tek partili rejim diye kanunun teyidi altın
da hiç bir vaziyet mevcut değildi ve bugün dahi 
mevcut değildir. (Bravo sesleri). Bu böyle ol
duğu gibi hürriyetin ve inkılâbın aşıkı ve vazıı 
ve bunun her türlü tehlikelere karşı, bugünkü 
nispeten kolay görülen durumda değil, icabında 
meçhul istikbalin korkutucu tehdidi vâki olursa 
ozaman dahi hürriyet zihniyetini müdafaa uğrun
da savaş yapacak olan C. H. Partisi, (Bravo sesle
ri, alkışlar)... Evet partimiz bugün kendi yanında 
vazife cephesinde dirsek temasında bulunan De
mokrat Partiyi açılıp inkişaf etmekten alıkoyu-
cu teşebbüs almak gibi bir siyasi ahlâk eksikli
ğinden masundur. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Yalnız maalesef insanlar gibi insan fertleri
nin vücuda getirdiği cemiyetler yekûnunda mu
halefet telâkkisi kendi karşısındakinin hareke
tinde daima kara, şüpheli noktalar aramıya meyle
diyorlar. Bu vesile ile Büyük Şefimizin ve 
Partimin salâhiyet sahibi vazifelileri tarafından 
söylenip, tekrarlanmış olan bir arzuyu, (Bu
gün yeni Partinin kullandığı dokunaklı ifade
lere rağmen) büyük bir kalp sukûnetiyle bura
da tekrar edeceğim ki, biz Demokrat Partinin 
memleket için daha kemalli, hâdiselerden laha 
iyi ibret neticeleri çıkardıktan sonra olgunlaşa
cak simasiyle memleketin istikbali için bir ha
yır unsuru olmasını temenni ediyoruz. 
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Şimdi konuşma konusunun özünü teşkil eden 

Belediye Seçimleri Kanununun değişmesi mü
nasebetiyle söylenmiş sözlere yani asıl sadede 
rücu ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu memlekette bilhas
sa bütün demokrat memleketlerde ruhunu ta
şıyoruz ki, biz de onlardan Parlâmento seçimi
nin yenilenmesi hâdisesi, iç ve dış durumdaki 
tesirlerin icbarı altında vâki olur. Her Devle
tin Anayasasında kendi Parlâmentosunun kaç 
yıl çalışacağı yazılıdır. Fakat bugün Adnan 
Menderes'in burada iddia ettiği gibi, Parlâmen
tolar kanunun yazdığı son güne kadar teşriî ha
yatını tamamlayamazlar. Yalnız Türkiye'de de
ğil, demokrasiye örnek olan muhitlerde, millet
lerde ve Devletlerde de Meclisler ekseriya vak
tinden önce seçimi yenilerler. Devlet donmuş 
bir müstehase değildir; Devlet yaşamakta olan 
ve kendi varlığına temel ve mevcudiyetine esas 
telâkki ettiği, politika hayatının icabettirdiği 
ânın hululünü, ciddî bir ihtiyacı icabını sezdiği 
zaman derhal millî iradeye hükümran olmak 
fırsatını verir. (Bravo sesleri, alkışlar). Bir par
tinin yeni Devlet hayatında teşekkülünün bu 
kadar güleryüzlü duygularla kabul edildiği bir 
zamanda ve zeminde partimize açılıp genişlemek
te olan yeni partilerin ileri gidişini ve muvaffa
kiyetini önlemek gibi bir fena maksadı isnat et
mek (mümkün olduğu kadar dokunaksız kelime 
bulmak için kendimi zorluyorum) lâakal insafsız
lıktır. (Bravo sesleri). 

Bizim sözlerimizde, fikirlerimizde bütün hü
viyetlerimizde, elsıkışımızda en büyüğümüzden, 
vazife, sırası almış her arkadaşa varıncaya 
kadar hepimizin temasında, kelime ile, sözle, 
lisanı hal ile Demokrat Parti arkadaşlarımızı va
zifeye teşvik eden bir mahiyet vardır. 

Yine mevzua dönüyorum. Bir Parlâmetonun 
yenilenmesi için en büyük tesiri yapan şey, Dev
letin hayatına tesir yapan dış ve iç durumun 
icaplarıdır: 

Bugün yeryüzünde dış durum nasıldır ? Müm
kün olduğu kadar ikiden fazla cümle kullanma
dan bu belli hakikati bir kere daha huzurunuz
da tekrarlamak isterim. Yeryüzünde ikinci ci
han harbinin miras bıraktığı yığınlarla büyük 
ve pürüzlü meselelerin tasfiyesi için çalışılmak
tadır. Fakat arkadaşlar bu çalışmaların heyeti 
mecmuası (her akıllı Türk yurttaşının gözün
den, dikkatinden kaçmıyan bir hakikattir ki) en-



B : 45 29.4 .1946 0 : 2 
dişeve *• şüphe buhıtkL»ı • arasmdd eereyan ediyor. I 
Bat ı çak$B»larv bu danluşmalar, ve- buluşmalar 
soun»da:ıilktj«)ktad«ııv bir sasrtim ileri gidîlemi-
yer;vebası fiıoktafepda> güçlükler, karanlıklar ar
tıyor. Yeni dünyamın<tanzimine' ddgfu-alınmış 
olanı bötÜBtteşebbüslerini yekûnu büyüfe ınübalâ-
ğ^fyapmada»»*söyliyebitiıriE,ki, bugüne fctedâr sı
fırdan Ba^kaifaîdık bulutlan içinde'cereyan-eden 
hâdiseler bir.gtin,r hanginobtadaanasıî , ne şart
lar altında .patlak <- verecek? Bu- biİHaemsgroE; 

Demrakra^^Ptertinm sesiyle bügüiı kürsüde va-
zjg?eti îjf ad» «den» arkadaşkırm' göklerinde bu ha-
kikatevkaışı.'biy gcfevyumma fcayrtsrzlfğmı -sezdim: 

D ^ a - v e içte böyle bir tedbiri gerektirecek 
bvtk'B^sâerinmAji'- yenilenmesine hazır olmağa 
sevkedecek hâdiselerden çok uzağız, diyorlar ve 
bor. yşnkş gMşim verdiğin derin.; sükfciıet ve 
(tabirimi mamır •gersünier) biraa /da; lâkaydiv bu 
fikklerinıUKUiniçe^iamt tamamlamaktadır. 

îç» dcrum- nedir aifkadaşlar? 
Bunu d i size mübalâğalı, yorucu tekrarlar 

yapmadeİır ifadeye gayret etmek isterim, iç dur 
rumun hulâsası şudur: bugünkü Türkiye mevkii 
iktidarına* karşı yazı ile, sözle, her türlü hare
ke*1ve ifadelerle yapılmakta olan tarizler, ten
kitler,1 yottuzIuk: iddiaları ve nihayet çeşitlerini 
ve çeşnilerini huzurunuzda tekrara lüzum gör-
medtğimv alaböâîğine iddialar.-., ve ithamlar... 
Dış < âleme nispetle* biz hangi • gim- ne şartlar al-
tmdftj keasİMb&yük^ Devfetlerie, hangi- nrahfan 
söaieşmeyiy hangi anlftsmaMn yapacağız. Bu 
b*üi degtMfcr. • Dünşpanm ze*ı ve istikrarsız şart
lan-ara*mdav Hükümetin, demin arsettiğim. iç 
duramumuzdfiki şüphe havası içinde • bütün var-
lsğsı s*Mbi o to ' imî l e t ' ne diyor, herken birşey-
s%Iftyos, bir şey<İMİ& ediyor. Btinterı herkes 
işfciyo*/- wâUetâB) çokyüfcsek olan akli» şefimi ile, 
hakikatleri btHp »görâiğöne şubemiz yoktur. 
BJfcyeni «eçaaryolu' ile millete giderek milH ira
dene»' teeeMfeini görmek^ istiyoruz. (Aööşkrr) 
Î4 <fer«Hid* harice karşı dahi az çok şüpheli bir 
vaaiyet gösterasekte ktısur etmemiş ©tanlara kar
şı TütkiyeMeiktidar mevkiinin' hakikî kuvvetini 
aneatobft vaffltaife»öhjebüöeegia.^'e bizaafc kendimiz 
btc^^PtlaBfveyayapılam^aB?, müspet-vey* men*. 
frsttütftat veyf^takküreden umumi havanın için
de» hakika t in i»«Hugumuenbüyükı salâhiyet ve 
el^vet'eakîM miüett«n hükmüsra vermeami iste- I 
yeceğiz ve ancak böyle bir parti böyl* bir • ikt I 

tidar mevkii partisidir ki, bugünden yarının na
sıl açılacağı belli olmıyan sıkı günlerde aydın
lık istikâmeti tâyin edebilir. 

Muhterem hatipler, sözleri içerisinde kendi
lerinin eğer daha bol vakit bırakılsaydı daha çok 
açılıp, örgütlerini inkişafa fırsat bulacaklarını 
söylemek istiyen bir taraf var. Her yeni kuru
lan partinin vazifeleri güçtür, takdir, ediyorum 
bunu başarmak için hergün kaç. damlayı biribi-
rine eklerlerse bir kuvvet teşkil edebilirler. Ken
di muvaffakiyetleri için ölçüsüz bir zaman bol
luğu istiyebilirler ve kontrol partisi olarak mu
vaffak olmak için... Fakat memlekette parlâ
mento seçiminin yenilenmesi işinde bugün.doğ
muş, dün doğmuş, yarın doğacak bir partilerin 
bilinmiyen hangi ihtiyacı için gelişme ve yerleş
mesi için ciddî işleri herhangi bir mevhum tarihe 
talik etmek milletin ebedi hayatı kaygusu yanın
da birinci plânda bir zaruret olamaz. (Alkışlar). 

Soğuk kanlılıkla ve en büyük ihlasımla bu 
salonda bizi dinlîyen Demokrat Parti üyelerini. 
ve Demokrat Partisinin diş teşkilâtını temin et
mek gayretini lüzumsuz görmem, ki hiçbir, va
kit Demokrat Partinin inkişafını önlemek, onun 
meşru, kanuni çalışma yollarında muvaffak ol
masına engel olmak', şurada burada, kendileri
nin iddia ettiklerinin hilaf ma olarak C. H. ' P.' 
Türkiye Büyük MiH'et Meclîsi Grupunun kastı 
olamaz. Bizim kendilerine müteveccih iyi duy
gularımıza kalbleririin mukabil sıcağını da kata
rak vatani vazifelerine cesaretle ve gayretle de
vam1 etsinler. (Bravo sesleri) Bu zamanın bir 
muhalif partisi şerefini ve mesuliyetini idrâk 
ederek çalışmalıdır. Yoksa eskimiş itişip kakı
şan bir zihniyetle varılmak istenen hedefler da
ima uzaklaşır. 

Meclis seçiminin yenilenmesinden bahsedişi
min sebebi şudur: Bugünkü konuşma konumuz 
olan belediye seçimini yenileştirmek, çabuklaş
tırmak ve seçim usullerini daha ileri, daha de
mokratik hükümlerle kuvvetlendirmek istiyoruz. 
Muhalif parti bundan memnun olmalıdır. 

Esasa- geliyorum; Biz belediye seçimlerini 
niçin şimdi yapıyoruz, seçim b aşnır niçin Mayıs 
ayına alıyoruz? Burada Demokrat• Farti arka^ 
daşfmırm'yanlış olarak söylediğine göre-pek âlâ 
kış aymda da seçimler yapılabilir veyahut kişm 
yapılmaz»*' nihayet ^bahara ve yaaa yapîbr. 

Arkadaşlar; büyük kongremiz gelip de ken
disine teklif edilecek' e»aslarf arasında tek dere-
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celi seçim hakkında tasvip kararı verilirse der- i 
hal parti Hükümeti huzurunuza tek dereceli se
çim kanunu getirecektir. Bu kanunlar geldiği 
ve Türkiye'de siyasi hayat sisteminde tek dere
celi seçim esas olunca arkadaşlar düşününüz 
memleketimizin iklim, mevki ve mevsim fark
larından dolayı yüksek yerler ve uzak köylerde | 
vasıtasız, çaresiz yerlerde kar altında gidip ilk 
defa bir dereceli seçim tecrübesinde memnun
luk verecek bir başarı mümkün müdür? (Değil 
sesleri). Bu hususta insaflı olarak hüküm ver
melerini rica ederim. Biz belediye seçimini şim
di yenilemez, Eylüle bırakırsak Eylülden Ekim 
ayının nihayetlerini bulacak olan devreye kadar 
yeni belediye meclisleri ancak seçilecektir. On
dan sonra milletvekili seçimine girilecektir. O 
zaman kışın imkânsızlığı önümüze gelip perde 
olacaktır ve iş öbir bahara kalacaktır. 

Arkadaşlar içinde bulunduğumuz dünya, va- I 
ziyetine göre demin arzettiğim iç ve dıs havan ir, 
vücude getirdiği ipham altında Büyük Millet 
[Meclisi seçiminin belli olmıyan günlere kadar 
uzatılmasını caiz göremiyorum. 

Yeni tasarıda belediye seçimleri için teklif 
edilen şeylerin demokratik mahiyetini İçişleri I 
Bakanımız söylediler. Buna fikir olarak ekle
necek birkaç noktayı ben katacağım. Şimdiki 
belediye heyetleri Türkiye'de başka siyasi par
tiler bulunmadığı zaman seçilmiş olan heyetler- I 
dir. önümüzdeki Meclis seçimini bu heyetlerle 
yaparsak, yani bu seçimi Eylülden evvel yapar
sak o vakit eski belediye teftiş heyetleri yeni 
Milletvekili seçimini idare edecektir demektir. 
Bunu önlemek kendilerinin de samimi arzuları 
veçhile teftiş heyetlerinde muhalif parti mües
seseleri bulundurmak ileri bir harekettir. 

Eskiden reylerin altına rey sahibi tarafın
dan imza konup, adres yazılıyordu bunları kal
dırıyoruz. Sandık emniyetini sağlamak için hu
susi tedbirler alıyoruz. Bütün bu istekleri, ye
ni seçime şüphesiz iştirak edecek ve vazife ba
şında çalışacak olan Demokrat Part i elbette 
tasvip ve hattâ takdir edecektir. Bunu yeni Par
tiden bekliyoruz. Muhalif partilerden sandık
ların başmda müşahit olarak üye bulundurmak 
sistemini de yeni tedbirlerin heyeti mecmuasına 
eklemek lâzımdır. 

Belediye seçimlerini acele yapmakta âcil se
beplerden biri hâdiseler bizi yaz içinde Meclis 
seçimine sevkederse, o vakit bizim parti tara-
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fından vücutlandırılmış olan belediye teşkilâtı
nın bu seçimleri idare etmesini önlemektir. Fa
kat seçimlerini şimdiden yaparak yeni belediye 
teşkilâtı kurarsak ,yeni belediye teşkilleri vazi
fe başına gelirse, bir taraftan Parti Büyük Ku
rultayı, tek dereceli seçime karar verir ve Kai-
mutay da bunun akanununu çıkarırsa, biz bütün 
millî cepheden içinde bulunduğumuz durumun 
bizden istiyeceği işlere hazır bir hale geliriz. 

Umumi seçim yapmak için bütün kanuni, hu
kuki ve esaslı unsurların hepsini tanzim etmiş 
bir halde vazife ifasına hazır bir hale geliriz. 

Şimdi bu vaziyette biz bir dereceli seçime 
karar verelim, bunun kanununu da yapalım. Se
çimler o kanun çıktıktan aylarca zaman, belki 
yıl geçtikten sonra, yapılsın diyemeyiz. 

Arkadaşlar burada bir hesap meselesi büyük 
bir sikletle mevcudiyetini hissettirir. Bir Mec
lis ki kendisi iki dereceli seçimle vazife başına 
gelmiştir. Vaziyeti tetkik etmiş, mütalâa etmiş 
ve nihayet o karara varıyor ki, benden sonra 
Türkiye 'de Büyük Millet Meclisi yurttaşların bir 
dereceli seçimiyle olacaktır. Eski .Meclis bun
dan sonraki hukuki vaziyet budur diye tesbit 
ediyor. Artık bu Meclis mantıkan kendi umu
mi temsil kuvvet ve kıymetinden büyük bir şey 
gaybetmiş sayılmaz mı? (Doğru sesleri). 

Hesab meselesine bir iki cümle ile devam 
edeceğim. Demokrat partisinin sözcüsü sıfatında 
olan zevatın ağzından bir taraftan dinliyoruz ki 
Büyük Millet Meclisi tek dereceli seçime gir
mek için acele etmelidir. Eğer bu aceleyi çok
luk partisi yapmazsa demokrat partinin kamu
taydaki üyelerine bu hususta teklif ve takip yap-

j mak vazifesi verilecektir. Demek ki biz geç 
kalırsak bize takaddüm etmek ve acele etmek 
gayretindedirler. Bu isticalle vücuda gelecek olan 
bu yeni kanun nasıl hukuki bir durum meydana 
getirir ki tek dereceli bir seçim şeklini usulleş-
tirdikten sonra aynı Meclis onları istedikleri gibi 
meçhul uzun zamanlar vazife başında kalabili-
sin. Bu noktada bariz bir tezada düşmüyorlar mı? 
Yani muhaliflerimiz hem müstacel olarak tek 
dereceli usulün kurulmasını hem de bundan 
evvelki geri usullerle seçilmiş olan Meclisin ge
lecek yılın bahanna kadar vazifesine devamını 
istiyorlar? Zannediyorum ki esas arzuları çatışıyor. 
ve en mühim noktada dikkat etmedikleri bir açık 

l nokta kalıyor. 
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Sözlerimi bitirirken arzedeyim ki, arkadaş- I 

lar, demin ifade ettiğim gibi, dirsek dirseğe, va
zife safında Türkiye'yi birden fazla partili ve 
hepsi hakkını, şerefini, vazifesini bilir insanlar 
olarak, Dünyanın bugünkü anlayışına göre ileri 
bir Devlet manzarasında idame etmenin lüzu
munu anlamakta Demokrat Partinin de geniş 
bir mesuliyeti vardır. Bir parti kurmak demek, 
kurulmuş olan bir siyasi partinin yapması ta
biî vazife olan işleri yerine getimek taahhüdünü 
de almak demektir. 

Binaenaleyh kürsüde Demokrat partinin sö
zünü bugün ilk defa işitmekle bahtiyarız diye 
başladığım sözümümü başka bir dilekle bitirmek 
istiyorum. 

Demokrat Parti, hiç bir hususi maksadı ve hiç 
bir vakit kendilerinin ilerlemesini açılıp geniş
lemesini engellemeğe makrun olmıyan ve samimi 
olarak eyi yolda muvaffakiyetlerini isteyen in
sanlar sıfatiyle, bize inanmalı beraberce açılacak 
olan yeni seçim yolunda sandık başlarında va
zifelerini yapmalıdırlar. Bizler bunu görmekle 
de bahtiyar olacağız geçmişin tecrübelerinden 
faydalanan anlayışlı bir zihniyetle yurda hizmet 
yolunda başarılarını candan ve gönülden dile
rim. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Y. ABADAN (Eskişehir) — Muhterem ar
kadaşlar, sayın Recep Peker'in etraflı ve beliğ 
beyanlarından sonra mâruzâtım ancak bir iki 
küçük noktaya inhisar edecektir. 

Herşeyden önce bugün huzurunuza getiril
miş olan kanun, Türk inkılâp tarihinde bir ham
ledir, bunu belirtmekle söze başlamak isterim. 
Gerçekten her ileri demokraside millet iradesi
nin tecellisinin en emin yolu, umumi yani her
kese - yaş haddi mahfuz kalmak şartiyle - seçim 
hakkını veren umumi, gizli ve tek dereceli se
çim usulüdür. Bu kanun tasarısı ki - bunun son 
kısmı müstesna olmak üzere onun da yakında 
Kurultayın toplantısından sonra tahakkuk etti
rileceğine eminim - bu amaçları sağlryan bir de
ğişiklik getirmiştir. Bunu Demokrat Parti adı
na söz söyliyen arkadaşlarımın alkışlamasını bek
lerim. Halbuki bilhassa bu parti adına söz alan 

. değerli arkadaşlarımdan Adnan Menderes, henüz 
seçimler için tabiî, normal olan şartların teessüs 
etmediğinden ve herşeyden önce bazı kanuni 
tahditlerin kaldırılması lüzumundan bahsettiler. 

îşte huzurunuza getirilmiş olan kanun bun
ları, bu tahditleri kaldıran ve bu seçimin müm- | 
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kün olduğu kadar serbest bir şekilde cereyan et
mesini ve bu suretle de milletin hakikî iradesini 
belirtmeyi sağlryan hükümlerle gelmiş bulunu
yor. Bu şartlar dâhilinde kendilerinin ifadeleri 
mantıki bir tenakuzdan kurtulamıyor. 

Yine sayın Adnan Menderes beyanları ara
sında kanun tasarısının memleketimizdeki mesul 
yeni demokratik inkişafın dört yıl için engellen
mesi olarak tavsif buyurdu. Bendeniz bilhassa 
partilerinin başarısı arttığı nispette böyle bir 
dört yrilık tahdidin veya takyidin hiçbir zaman 
mevzuubahis olamıyaeağını kendilerine hatır
latmak isterim. Çünkü sayın Recep Peker'in çok 
iyi işaret ettiği gibi demokrasilerde, bilhassa 
muhtelif partilerin muvaffakiyetle çalıştıkları 
demokrasilerde partiler arasındaki kuvvet teva
zünü çok defa kanuni müddeti doldurmadan ye
ni seçimleri zaruri kılabilir. Eğer faaliyetlerin
den emin iseler ve bu faaliyetleri milletin tak
dirine mazhar alacaksa ve olursa böyle bir dört 
yrlı beklemeden kendi arzu ettikleri şeye erişe
ceklerinden emin olabilirler. Benim burada asıl 
temas etmek istediğim bir nokta da, sevgili 
hemşehrim, Emin Sazak'in bir ifadesidir, ken
dileri bilhassa millî murakabenin tam ve gerçek 
bir şekilde gerçekleşmesi hususundaki hassasi
yetlerini ifade ettiler. Bu hassasiyeti ifade eder
ken de konuştuğumuz tasarının millî murakabe
yi gerçekleştirecek bir taazzuvu boğmak için hu
zurunuza gelmiş olduğunu ileri sürdüler. Millî 
murakabenin gerçekleştirilmesi inhisarını da ken
dilerine maletmek istediler. Burada gerçek, ha
kikî bir millî murakabeyi, bütün varlığı ile be
nimsemiş bir partinin milletvekili sıfatiyle, şu
nu beyan etmek ıstıranndayız ki biz millî mu
rakabeci rolümüzden feragat etmiş değiliz, ikti
dar partisine mensup olarak veya gelecekte bir-
gün millet iradesini, aleyhimizde izhar edecekse, 
o zaman da muhalif saflarda yer alarak enaz ken
dileri kadar hassasiyetle millî murakabedeki ro
lümüzü sadakat ve ısrarla ifada devam edeceğiz. 
Bunu belirtmek isterim. (Bravo sesleri). 

R. KORALAR (içel) — Muhterem arkadaş* 
lar; Demokrat Partnin kısa bir zaman içerisinde 
kurulup memleketin muhtelif köşelerinde büyük 
bir sempati içerisinde gelişip genişlediği şu sı
ralarda Büyük Müllet Meclisinde Demokrat 
Partiye mileltin irade ve hâkimiyetini yakından 
alâkadar eden çok mühim bir konuda söylemek 
fırsatını verdiğinden dolayı Saym içişleri ar,« 
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kadaşımız Hilmi Uran'ıa ve bu konu üzerinde ko
nuşan Eeeep Peker arkadaşımıza kalbden te
şekkürlerimi arzederim. Filhakika arkadaşlar, 
uzun yıldanberi büyük milletin hakiki muraka
be ve iradesinin en meşru ve en kuvvetli tecel
li yeri olan Büyük Millet Meclisinde ve Büyük 
Millet Meclisinin çok muhterem azaları bulunan 
sizlerin huzurunda bazı meselelerden ve bilhas
sa memleketin hayatını yakmdan ilgilendiren 
konularda milletin dilediği gibi vakit vakit ko
nuşulmaması elbette bir eksikti ve elbette bir 
ıstırap konusuydu. îşte bu itibarla bugün ha
kikaten bu millî ihtiyacın ne kadar yerinde ve 
ne kadar değerinde olan bu ihtiyacı Büyük Mil
letin Büyük eseri olan Büyük Millet Meclisinin 
kürsüsünde belirtilmiş olmasını görmenin müs
tesna hazzını duyan bir arkadaşınız olarak bazı 
meselelere temas edeceğim. 

Arkadaşlar; Demokrat Parti, belediye se
çimlerinin kanuni miadından evvel yapılmasını 
icabettiren tasarı dolayısiyle, Demokrat Parti 
noktai nazarını Sayın arkadaşımız Adnan Men
deres yüksek huzurunuzda arzetmiş bulunuyor. 
Şimdi söyliyeceğim, sözlerle bu mâruzâtı hem te
yit edecek, hem de Adnan Menderes arkadaşı
mızdan sonra söz alan Sayın Recep Peker ar
kadaşımızın hakikaten her konuda tatlı tatlı 
kendine has belagatla söylemiş bulunduğu söz
lerini de cevaplamış bulunacağım. 

Arkadaşlar, Adnan Merideres'in takdirlerini
ze ftrzettiği konuşmasında belirttiği gibi, mese
le sadece belediye seçimlerinin öne alınması ol
saydı, belki de bunda birim cepheden görüşümüz 
bakımından daha fazla üzerinde durulması ica-
betmiyebilirdi. Fakat meselenin şekli bu kadar 
sade değildir. Şimdi arzedeeeğim sebeplerle gö
recek ve anlıyacaksnız ki, mesele doğrudan doğ
ruya mdllî vicdana, millî iradeye, millet hâki
miyetinin kayıtsız ve şartsız işlemesine temas 
eden dtürumda ve büyük bir ehemmiyettedir. 
Şimdi bir seçime gidiyörm Milleti, Sayın Re-
ceb Peker arMdaşrmizın da işaret ettiği gibi, 
iktidar mevkii hakkında itimadı» var mı, yok mu 
onu lahara davet edeceğiz. ' Yani iktidar mev
kii diyor ki, halka bir yığın meselelerde sıkın
tılarda,. pahalılıkta. ve bir yığın •yolsuzluklardan 
ve salreden bahsedip* duruyorsunuz. Adeta bu
nu feryat haline1 getirdiniz. Ben demlimden ge
len tedbirleri alıyorum. Aanma görüyorum ki, 
BİE benim hakkımdaki itimadınızı sağlam olarak 

tutmakta devam ediyorsunuz. Bunu ahikmagâ 
lüzum gördüm. Dünyanın her tarafında*ve bü
tün medeni memleketlerde vakit vakit t her de
mokratik müesseselerin kurduğu Hükümetlerin, 
milletlerin arasına müracaat« etmesi . gayet >: ta
biîdir. Çok güzel. 

Arkadaşlar Kürsüde ^konuşulan sözlerin be
lagatı ne kadar yüksek olursa olsun delâlet et-
tiğ mâna ve mefhumu anlıyacak durumda bu
lunan çok güzide milletvekilleri bulunuyorsu
nuz. Bu kürsüden söylenecek sözler- eğer baki-
kata olduğu gibi tevafuk ediyorsa/ eğer Millî ar
zunun, eğer millî vicdanın, eğer millî iradenin 
hakikaten ifadesi oluyorsa hepinizin vicdanında 
sükunetle karşılanır ve derin bir itminan hâj-
sıl olur. 

Arkadaşlar, hakikati olduğu gibi söylemek 
lâzımdır ve bu kürsü bunları söylemeğe müsait
ti!?. 

Şimdi bir seçime geçerken iktidar mevkiinin 
elindeki silâhları sayacağım. 

1. — Matbuat Kanunu; 
Malûmunuz 50 nci madde bir yıldanberi hatta 

2 yıldanberi, hatta. içişleri Encümeninde yıll&r-
daftberi' bir yığın projeler gelüp geçmiştir. Hâlâ 
durmaktadır. 

2. — Cemiyetler. Kanunu; 
Biliyorsunuz ki, Demosten'dn kılıcı gibi Mat

buat Kanunun 50 nci maddesi; her istediği za
man, hatta mucip sebep göstermeksizin Heyeti 
Vekile gazeteyi kapatmak salâhiyetini haiz ol
duğu gibi, Cemiyetler Kanunun bu derecede 
sert hükümlerine dayanarak teşekkül eden-her
hangi bir cemiyeti kapatmak salâhiyetini de ha
izdir. (Öyle şey yok sesleri). 

Arkadaşlar; çok rica ederim karşılamakla 
olamaz, Kürsü buradadır. Gelirsiniz, hürmetle 
dinleriz Bizzat Süreyya Örgeevren arkadaşımız 
bu kelimeleri söyledikleri için kendisi cevaplı-
yaeaktır. (Elimizde salâhiyet vardır, istediği
miz zaman > Demokrat. Partiyi kapatırız.) 

Evet üçüncüsü, Polis Vazife ve Salâhiyet 
Kanunun 18 nci maddesi (Fevkalâde hallerde 
ve' Devletin emniyet ve; selâmetini ve içtimai ni
zamı tahdit ve ihlal kabiliyetini haiz vaziyet
lerde, bu hal ve vaziyetleri ihdas edeceklerine 
veya devamına müessir olacaklarına. şüphe edi
lenleri sebep ortadan kalkıncaya kadar: polis 
nezareti altına alabilir ve umusmi ve hususi' na
kil vasıtalarına vaziyet edebilir.) 
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M.MjKÂmV: (Çoruh) —• Hani= şu «beraber I 

.y&p&taaız ikaaun %ğil aaii #bu? 
R-KORAkTAâT (Devamla)— Evet* alindi de 

. iadilini ;-kftiyoBH2. Ze.T&rm ûe*esiöd«*ı< dömUürse 
«kârdır.. (Gürültüler). 

Rica ederim siz 450 arkadaşsınız,»insaf edi-
^niz-üç. avkadaişavhu kadar aa&â&yımz. 

.4» — 2510 ftumaralı-kanam -«ardıf.?B#er*şim-' 
diye;-kadar uhechangi bir mer-akla' öknmftt»tş-'»r-
• kadaşlar. vassa nokumaiarım tavsjye^edeınz. Unun 
8, 9, İÜ ve 13 ucu ve müıtaAİcîp maddelepiııi'©ku-
rytııma. Butıun t&tbakaündan. yer yer bazı va
tandaş hayatı ailevi dununu üzerinde ne feiâ- | 
k«4ierrtevM<t< eteiğani ¥afcit vakit-r^TOindfk,'Bu 
kanun. vardır. 

rb. -^ İgfcimaativ Umumiye^Kanaintt̂  vardır, Jtffte-
r.Utiye4çUerm.-yaj>tığı -bu^kftıuın ;dörı<ıyor<<meoı-
lökette*Teeemmuat Kanunu vardır. 

6 —»öenişşpasala^ > idare f1 edilen ga*eieler 
vwd4r...M^8elâ. Ulus: gazötefli vesaire gibi. 

7. — Rady^o-vaiHkr. 
8.—4üj*as vaaKkr. 

. Aj ans, mukabil partilerin - auratle tge^mesi» 
ni oandan İKt̂ riz diyen ^Ayın^>e<îep Peken'in ee-
v*bınar4iydeğini k i / ^ a a s y ^ ı n zamana-kadar 
lütfen İHBİrıı > Demokrat Parti• -teşkilâtinı. yaym-
hyûüdu. yoöFAdan aae oklu>bi]fiiemonu.-ahnaz 
oldu. Fakat F^üh.üıfkc^sıın terh&ngi bir mak-
»atlarla. giriştikleri mücadelecebir ;g**et#ye. yac-
dığı koskocaman bir makaleyi ajans yaymak*' 
tadır. I 

H9. —'Bara.veba»kalar-vaüdır. I 
40. — Bütuıt bui ItemoMesHıvJöİKi Mkaıttıı- j 

ile olan ıtiiwyid€İeri : gozokırpena^n geçici bâr ] 
tesir uğruna haföama- gayreti- göden batoödare- ] 
eüer vaadar. J 

Arkadaşlar baEi idareciler lüıaddesiade. usun j 
uaadıya duruıak isteıniyoruın. ı Buuada'büyük I 
bir Eşyamız Yö»d;ır. t İfM^eriBftkaamâ btuüar* j 
dan basılarım vakit vakit-suaduk. ^etie**üa 1 
ue oWu#u;hakkında. ıhenüz malûmatımız yoktur. I 
Dosyamı^ büyüktür>• şahsen baat idare âmteİerjy- I 
le .4con^ana4aa?ımie vardır. Buasadfe açskı konuş- I 
maya umumi memleket mönfaa.tınm tahaaınaükl I 
ols&ydı-söylerdim* < SSyle-eealeri,). ı Hususi olarak I 
söylerim. (Kime«esleri). Arau-edenlere. (Açıktan I 
sfÇyâe sesleri). Bu müeyyideleri -iktidar partisinin i 
etinde toçyleee gördükçe -nikay^ iH$aîvviedaîiöiı I 
ve milli ifadenin, ne: şekilde '•e 'ne-sttf&tlerkolay- I 
llkla- teeelli-edip- etmiyeeegi sual mevzuudur. | 

KBM^L.TÜSAN» (İsparta) — ̂ Eder^e r . 
rB. KÖSAÜTÎ&N (Dramla) — Bawun ceva-

UnnSaynııarkadaşîm Adnan'Mender^tever^di. 
Ve bizzat Büyük Devlet Reisimiz înömi^nün 

/âğmıdan söyüyoeum^baeetviıbı baaavewaeyi-
lüz.amMİiaknyaûâlamflöiaİCTe veriniz : 

• (CensiiretierTe<@e«a>Kauunlariyle'»baa ka
nunların iyleştiâhnariade, partiler iteşMlk», 
toplanma ̂  ve güvenük' baklarma kar^ı koyması 
ihtanıa^i dan bükümler değiştarilraelidir,) ((¥e-

•adiseçim memleketin - ie, kayatanda bu tedbirleri 
aldığımıcdan «onra yeni;seçim;dçm tttbiî criasak 

! l;5isene.-kadar geçecektir, ̂ bu zaman ımiilietön tre
ni «e$ime * bar: haarkk 4*eı«r«i ^«mrakter. TTtek 
dereceli olmasını I diledi ğâfi-kt 1947' Beçimind e ntil-
detiö!şe4İB*iarrvepeeeği ©yta geleeek iktM»rr*â-
yin edecektir.) 

.-: Şimdi: çok -Sayan. Dev4itiiBeîSİmİ2^îsnıetpînö-
nü'nün rmölt iıayata ve mülî A^daBm-içten gelen, 
ikfekten ı gelen«'düfftnee ı ve ̂ arzularına teneümaa 
•filan **ı ı^eotMeıntideııHsb»ra'SÖE söylemedi' «alt 
«ayıyonam 

J B A Ş K ^ N ••—v€fcmiliBartas. 
C. S. BARLAS İ&LmaMîh) —-Saym a«ka-

•dallar ;?Betnok*ftt P**ti?Jttye8ffideaHmvoı^efik 
Keraltan^ıım, * evvelâ 'gayet tâ*l^«özlerie teşek
kürlerini dinledim, arkasından bekledim-.ki;Pe.-
kel v« Abadac-a^adaşların'kıymetlfeseîriermden 
«wıw («tt***keda^ftr«ı^g4rü^kOTne 'içtirâk-edi-
yofUnt) **&§Bİ»frr. * Çünkü valrtiyie iVat»» jga«e-
^egin'de mm:uzun»beytmatta ^ratenarfek, 'bu 
(4l«cMn iSt^ık f̂esse<fehnesi lâmmdır, İRşaMh 
tfek'^dereeeli^^e^ttden; soara • ŷ eni ^MeeKs ^eHr) 
tHye^ söyl^difeleri- «üzteri* deçh*tır buyuracâMaR-
TII z«iAediyottraı. Hâftealaröii' biraz yoMama-
bıpmi'ipica «ü'yuram. Ç ü ^ o ^ s m s & ı ü İ e m -
diyen, intihabnr yenikînmesinâen bakeediMyor-
du, ! -bBüu istiyeftter- de1 Öemoktâtr PsaiMdeki ar-
faüaşkMNiı. •Fakat »»Wî*#eSıbif« Aakik^le**»^ 
karşıya- $elmee intihapj yeMitenmesinin geriye bı
rakılmasını isliyorlar. Yine-ben *ümit 'ederdim 
ki-S»ymKo«altan!-arkftda^mıız burada desin ki: 
^Seie^ye-seeiudcTi oiacaktar, ;.ar.kasmdwı>Mec-
lis-ıseçirni-yıapdttCBktır, -bunuffakraıda icarşıia-
rrm. .^Bc^-şu'^fkakımlarKİa^birHkie^l«|işti-
riüsin.) ISaytr a*kmdaçİBr-taiebnb0yle (değildir, 
ûaksettiği^kananiar; mütemadiyen tâibsrieTmat-
buatkaoumraidir, )Mieiıbnat'Kafli2Hnnıın)50aipi 
maddisi'tardar. ; Matbuat "iCanttBunan öOaıci 
macW«SHM tatbik etmem ek* e üükümrt o iadar 
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inat etti ki nihayet vicdanı âmme galeyana gel- I 
di ve bunu vicdanı âmme tatbik etti. Hangi 
50 nci madde? Soruyorum? (Doğru sesleri, al
kışlar). 

Cemiyetler Kanunu.... Demokrat Partinin 
hangi şubesi kapanmıştır, hattâ dini beyanname
ler dağıtan şubeleri bile kapanmamıştır, bun
ların adını siz de biliyorsunuz. 

Polis vazife ve salâhiyet Kanunu... Bu ka
nundan hangi vaka dolayısiyle şikâyetçisiniz? 

Yine soruyorum: Bütün bunlar bu kanunlar 
yapış mesuliyetine birlikte iştirak ettiğiniz hal
de, hangi vakadır ki size bugün şikâyeti mucip 
oluyor, muhalefete geçince mi bunu duyuyorsu
nuz, 20 senedir bunları omuzlarınızda bu arka
daşlarla taşımadınız mı? Birdenbire hâdiseler 
karşısında değişiyorsunuz. 

Sonra 2500 sayılı kanundan bahsettiler. Ben 
Refik Koraltan'ın siyasi olgunluğundan bekler
dim ki, mühim hâhiseler dolayısiyle Devletin 
müdafaai nefs için koyduğu kanundan bu kür
süden bu vesile ile bahis edilmesin ve Hükümet 
bu kanunu hiçbir zaman muayyen hâdiselerden 
başka tatbik etmiş değildir. 

Ümit ederiz ki, bundan sonra parti müza
kerelerinde olgun insanlara yakışır şekilde kö- : 

nuşalım. 
Arkadaşlar ben uzun söz söyliyecek değilim. 

Fakat Sayın Refik Koraltan arkadaşımdan so
ruyorum : Diyorum ki, mebus seçiminde Millî 
iradenin tahakkuku bugünden yarma, ilk defa 
1947 den mi başlıyor? Zaman zaman, biz daha 
mektepte talebe iken Birinci Büyük Millet Mec
lisinin zabıtlarını heyacanla okuyorduk. Bir te- j 
kâmül devresi geçiriyoruz. Milletin reyi ne ka- j 
dar sık alınırsa, bunun tecellisi ne kadar sık 
olursa bizim için, bu memleket için faydalıdır, | 
şayanı iftihardır. Binaenaleyh bu Belediyeler • 
Kanununun seçimin yenilenmesinin bir mübeşşiri j 
olduğunu ümit ederek kürsüden iniyorum. (Bra- j 
vo sesleri, alkışlar.) 

B. TÜRKER (Afyon Karahisar) — Saym 
arkadaşlar; bendeniz huzurunuza geliyorum, 
bir partiye mensup arkadaş olarak gelmiyorum. 

Yalnız, sizin kadar bu memleketi seven ve 
bu yurdun yükselmesini istiyen bir arkadaş gi
bi huzurunuza geliyorum. Bendenizin, bu tasa
rı için mütalâam tamamiyle Hükümetin nöktai 
nazarına iştirak eder mahiyettedir. Çünkü bu 
müstaceliyet kararı pek doğrudur. Birtakım de- I 

dikodular oluyor. Hükümeti tenkit ettiler, Mec
lisi tenkit ettiler. Artık anlıyalım ki ; millet bi
zi seviyor mu, Meclisi seviyor mu? Bunun için 
de tek dereceli intihap olmalıdır ki millet han
gi partiyi seviyor, Meclisi seviyor -mu, sevmiyor 
mu, bunu anlıyalım. 

Muhterem Receb Peker arkadaşımız âlim bir 
arkadaştır. O kadar kıymetli sözler söylediler ki 
bendeniz ondan sonra söz söylemeğe çekmiyo
rum. (Alkışlar). Ancak benim kalbimde bir tek 
arzu vardır. Bendenizin arzum parti arzusu de
ğil yurt arzusudur. (Bravo sesleri, alkışlar). Bu 
memleketin yükselmesi için partilerin tenkit et
melerine taraftar değilim. (Alkışlar). Bu yük
selme ancak birlik ve beraberlikle olacaktır. He
pimiz birleşeceğiz, bu memleketi yükselteceğiz. 
Bilhassa haricî yılanlardan kurtaracağız bu mem
leketi. Bu da birlikle olur. Parti mücadeleleri 
olmasın. Meselâ Demokrat Parti buyuruyorlar. 
Demokrat Parti bizim içimizden çıkmıştır. Bü
tün azaları Halk Partisinin içinden çıkmıştır. 
Bunların hepisi vatansever insanlardır. 

Bendeniz onlardan rica ediyorum, bu idealle 
işe girsinler; bu memleketin iyiliği için çalışsın
lar ve böyle yapacaklarından da eminim. Çün
kü başlarında bendenizin pek takdis ettiğim Ce
lâl Bayar vardır. Onu bendeniz takdir ediyorum. 
Memlekete çok hizmetleri vardır. Binaenaleyh 
onlardan rica ediyorum, millet birliğini bozma
sınlar. 

Halk Partisine gelince; 20 seneyi mütecaviz 
bir zamandır onun güzel eserlerini gördük. Ona 
Yüce Ebedî Şef kurdu. Millî Şefimiz de 12 se
ne Başbakanlık etti ve daima partiye direktif
ler verdi. Partinin bugüne kadar yaptığı eser
leri büyük bir memnuniyetle görüyoruz. Allah 
razı olsun onlardan. Bazı ufak hatalar olmuş
tur. İnsanlık halidir bu. Sonra bu harb sene
lerinde, Sayın Parti bütün millet için çalıştı. 
Belki küçük bazı hatalar olmuştur, fakat Yü
ce Millî Şefimizin direktiflerini, Büyük Millet 
Meclisinin kararlarını yakından takip ederek, 
Sayın Halk Partisi bu milleti felâketten kur
tardı ve bugün görülüyor ki hariçteki memleket
ler bizi çok takdir ediyor ve seviyor. Anglosak-
sonlar bugün dostumuzdur, biz buna lâyık ol
duk. Bu da Halk Partisinin çalişmalariyle oldu. 
Demokrat Partiyi teşkil etsinler kontrol vazife
sini göreceklerdir. Keza Kalkınma Partisi olsun, 
ne olursa olsun kurulsun. Fakat yine ısrar edi-
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yorum, millî birliğimizi bozmasınlar. Bu mem
leket için pek fena olur. Ebedî Şefle Mülî Şef 
bir oldular, memleketi kurtardılar. Bu memle
kette kurulmuş olan birliği bozmıyalım. Sizin 
gibi bu abdiâciz de bu memleketin iyiliği için dua 
eden bir arkadaşınızdır. (Bravo sesleri). 

S. P E K (Kocaeli) .— Demokrat Partinin 
Büyük Millet Meclisi kürsüsüne gelen ilk hatibi 
söz aldığı zaman C. H. P. ne ve Hükümete te
şekkür edecek sanmıştım. Nispeten daha eski 
sistemli Belediye kanunundan bugünkü demok
rat dünyaya geniş pencereler ve geniş menfezler 
açan, tam onların arzularına uygun demok
rat şeyleri yapan bir parti ve onun Hüküme
tine bu tarzda hücum etr.*ek lâzım gelmezdi 
kanaatmdayım. 

Arkadaşlar; diyoruz ki, belediye seçimlerini 
yapalım. Nasıl ve ne zaman yapalım? Sekiz sene 
sonra değil, nihayet üç ay evvel yapalım. Eğer 
kendi partilerinin bu seçimdeki muvaffakiyetini 
üç ay gibi kısa bir müddete bağlı görüyorlarsa 
hesaplarında ve rakamlarında çok hata ediyar-
lar demektir. Biz istiyoruz ki eğer yeni bir mil
letvekili seçimi yapılırsa onda Demokrat Parti 
mümessilleri de gelsinler, bulunsunlar. Eski ter
tip ve zihniyetlere göre seçilmiş belediye meclis
lerinden ayrılacak heyeti teftişiyeler yerine, 
milletin daha yakın zamanda, daha demokrat sis
temlerle milletin nabzını yokladıktan sonra mey
dana gelecek belediye meclisleri teftiş heyetle
rinde yer alsın. Bence bu (takdire değer bir 
şeydir. 

Sayın arkadaşlar ,hangi kanun mevzuunda 
olursa olsun usul sadeliği o işin en büyük temi
natıdır. Muğlak usuller biraz daha teminatsız-
lığa ihtimal veren şeylerdir. Biz bu seçim kanu
nu ile fevkalâde mühim usul ıslahatı yapıyoruz. 
Bu, Demokrat Partinin, şu veya bu partinin 
(tenkit değil tâhsin etmesi lâzım gelen bir kaziye 
idi. 

Sayın arkadaşım diyor ki; seçimlerin kış ay
larında yapılması kolaymış, yaz aylarında ya
pılması güçmüş. Arkadaşlar, hepinizin bildiği 
şeydi, Adanan Menderes de bilir. Bu memle
kette kış olduğu zaman Bolu dağından şuradan 
buradan en iyi vasıtalarla bile geçmek mümkün 
delildir. Bu, nihayet memleketin vaziyeti, su
su bunun icabidir. Bunu bilen, benden daha 
iyi bilen Adnan Menderes bu memlekette yazm 
değil de kışın seçimin daha kolay olacağını id

dia etmesine bilmiyorum ne demek lâzımdır. 
Partiler ve mtbuat baskı altmda imiş. Böy

le baskıya can kurban. Kendileri parti kurmak 
istedikleri zaman kendilerini işhat ederek söylü
yorum ki âzami suhulete mazhar kılındılar ve 
hiçbir müşkilâta uğramadılar. Yarm bir üçün
cü, beşinci, sekizinci parti - Anayasamızı ihlâl 
etmemek şartiyle - kurulmak istenilirse aynı ser
bestiye mazhardrr. Bunu hangi dille söylediler 
ben dahi bunnn hayranıyım. 

Matbuat baskı altında imiş. Arkadaşlar, o 
matbuat bize bizzat bize neler söylemedi. Baskı 
altındaki matbuat bu mudur? Bugün hâlâ de
mokrat fikirleri neşrediyoruz diye neler söyle
mektedirler. Matbuat baskısı bu mudur? Da
ha hür memleket neresidir? Bizim matbuattan 
daha hürriyete mazhar matbuat neresi ki onlar
dan numune alalraı? îddia ediyorum ki bu mem
leketteki matbuat hürriyeti hiçbir zaman tenkit 
edilecek bir mevzu değildir. 

Seçime, Sayın Recep Peker 'in belirttiği gibi, 
hazır olduklarını söyliyen biz değiliz. Hazır ol
duklarım onlar söylediler. Arzettiğim gibi bu 
hazırlık 3 - 5 ay farkla zafa gireceğini zannedi
yorlarsa onlara da bir hesap hatası olduğunu söy
lerim. Parti hayatında bir, 2, 3 ayın büyük bir 
ehemmiyeti olmamak lâzım gelir ve onların iddi
ası hilâfına iddiam ortaya çıkar. 

Matbuat Kanununun 17 nci maddesi, kendi 
kullandrkları tâbiri kullanıyorum. Demokles'-
in kılıcı. Demokles'in krlıcı daima düşmeğe mü
heyya kılıç. Amma bizim Matbuat Kanununun 
50 nci maddesi bîr türlü düşmüyor. Biz ekse
riya galeyana g-eîdik ve Başvekilden rica ettik. 
hiç olmazsa biraz kılıç titresin dedik. Fakat o 
kadar mıhlı, tavana o kadar perçinlenmişti ki, 
bir türlü bu kılıç oynamadı. Bu 50 nci madde
den mi şikâyet ediyorlar? (Bravo sesleri, alkış
lar.) 

Sayın arkadaşlarım, verilecek cevap daha 
çok uzatılabilir. Fakat sabrınızı suiistimal et-
miyeyim. 

Saym arkadaşım Refik Koraltan da Polis Va
zife ve Salâhiyet Kanununda, ajanstan, para
lardan, kasalardan, bankalardan bahsetti. Bun

ların burada tekrarına lüzum görmüyorum. Yalnız 
bir şeyi anlamak istiyorum. Acaba Polis Vazife ve 
Salâhiyetleri Kanununu ref ve ilga etmemekle 
intihap sırasında hepsini toplayıp polis karako-

I luna götüreceğimizi mi zannediyorlar, bu mak-
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satla jm bu kanunu kaldırmadığımızı sanıyorlar^ 
Yahut bu: Cemiyetler Karuınuınu,: milletvekiJiin-
tihabına^geçildiğjL zaman tatbik, ederek,, Demokrv 
rai Partiyi kapataeağımızr ant.mTwad&ym\sm. 

Cumhuriyet Halk Partisin© mensup »bir mil
letvekili sıfatiyle alenen söylüyorum kLCumhuv. 
riyet Halk Partisinin şerefli tarihi buna.müsait 
değildir. Cumhuriyet Halk . Partisine mensup^ 
olanların, şerefleri, haysiyetleri seçim zamanın
da muhalif partilileri karakola, kapatmağa, mü
sait deg.ij.dir, partiyi kapatmağa müsait değil
dir. Bundan emin ve müsterih olsunlar. 

S. ÖEGEEVKEN (Balıkesir) — Arkadaşla*, 
galiba 35 yıl evvel mektep sıralarında ,çok sami
mi bir. surette başlıyan ve bundan nihayet üç 
beş.ay evvel müteakis..bir durum alan arkadaş-,-
lığın sonunda Refik Koraltan bu kürsüden söyT 
lediği fikir, ve sözlerle Türkiye* Büyük Millet 
Meclisi üyelerini sinirlendirerek onları bu .kür
süye çağırdı. Ben bu davete.icabet etmiyeoektim^ 
Eğer diğer sözleri gibi vehmin,, vesvesenin do
ğurduğu .fikir ve > isnatlardan birisi olaaubir. is? 
nadı bana .yapmamış olsalardı. 

İsnat §u : < Elimizde salâhiyet var. IsteT 
algimiz zaman Demokrat Partiyi kapatırız*» tsö», 
ziL Benim ağzımdan çıkmış. Bu, isnadıdır. Ar
kadaşlar; Büyük Millet Meelisinin hürriyet.ve. 
masuniyet makanizması olan kürsüden bütün 
beşeriyete- ve« Türk. ıniUetine. arz, ve* iblâğr;ediyo-
rumı Bu. ağızdan .öyle bir şıey, çıkmadı, »Bu ka
fa. öyle bir şeyv düşünmedi,: kim? söylcmişşe, har 
ki kafan aksine bir iftira, yaratarak söylemiştir. 
Bu,ciheti belirttikten, sonca ciddi, fikirler .diye' 
kabul edilebilecek bazı mütalâa söyliyen De
mokrat Parti. mensubu; Adnan. Menderes, arka-
daşımın sözlerine. Eeceb Peker tamamenbenim* 
her noktasına iştirak edebileceğim mukabil tfikİT 
ve-mütalâalarla ceTap vermiş bulunduğu için bu 
konuda söz söylemek istemiyorum. Ancak Ad*! 
nan: Menderesi arkadaşımın, sözleri: ve fikirleri 
içinde, bulunan: iki noktaya kısaoa • temas edece* 
ğim. Menderes diyorki : Memleket siyasi teşkil 
lâtlanmasına .devam. • etmektedir. Bu harket > ta
mamlanmamıştır, o tamamlanmadıkça da serbest 
seçim hakiki seçim yapılamaz. 

îksnioi*bir: fikir olarak; zannederim, ki bu t 
fikir Emin Sazak 'indir, millet: iradefiinin: tecel-
lisâıekaaun inamına, mümanaat edümfimeüdk, 
edidirsej siyasi partilerin teşekkül ve »taazauvuBA 
mâni olmak,; onlasın, yasamassu maaefcaıak, de-

1946 O : % 
mek olaeaktor ki, o zamaiL bu memlekiBtte! milfâ 
iradenitt hâkimiyeti arzusu- ki bütün arkadaş 
larca.ötedenberi hâldmuolan- fikir ve kanaattir -
iflâs, eder. 

Arkadaşlar.- Adnan Menderes arkadaşın- SÖK, 
leri arasındaabulundüğünu söylediğim ve birin». 
ci ifikİB -diyedf&âeoettiğim söa^yanij memlekatte-
ki roiuî. (teşkilâtlanma, hareketi dediklöri kandü-' 
1 erinin .teşkilâtlanma faaliyetleri devam ettiği 
müddetçe C. İL.Partisi,;Meclis..Gruçanuaı,' Tüc-
kiye<: Büyük • Millet Meclisinin intihabının' > t*c*r 
didüıe < karar veroııemesi gibi bir fikri kaimi ettmıek; 
dağım, alsaydı 'tecdidi intihabın ne vakit •yapıla-
cağı tâyin edümiyeceği için vetkendi teşekkük-ı 
lerinin ne vakit sonu, gelip • kendilerinim!(mem
nun olacağı ve istedikleri zamanını huloJede* 
ceği gayrimuayyen: bulunacağı içinnbu .meçhul 
abasında yaşıyan- vemef vakit•» tecdit! edileceği 
belli olmıyan- > Meclis hâkimiyetimk milletin ba* 
şında bulundurmak;gibi bir hüküm vermek, bit 
neticeye: varmakugibi;demokratik fikirlerle ka* 
biM.teKf ioluuyan bir mülalâayı Demokrat Pas? 
ti azalarına, hiç yakaştıramam. 

Bundan sonaa beni kürsüye'getiren arkada
şım? E!ef&.E6ral*an,a: cevap vereceğim. 

^fîfc-Ebraltan. dedi ki teessüfle söylüyorum? 
asoak>memleketim:milletin'ttef ineve ancakıvatamn 
hkmetineniBâtuiıfikirleri: ve sözleri söylemekt 
için kuraimnş olan bu kürsüden, dışarıda; da 
yaptıkları ıgibi, partilerin memleketin her köşe
sinde serpilip gelişerek milletin büyük.bir sak 
mimiyetle kabul ile yayılmakta ve gelişmekte-
olduğu::gitoi şahsim küçük, dar, sırf menf aat-peres-
taae ve küçük politikaya istinat ederek; bu kür
süyü. bir; propaganda.; kürsüsü haline getirmiş 
olmasıdır.̂  Çok arzu ederdim, hattâ milletveki* 
li:sıfatiyle hakb. olarak talep .edebilirimi ki, bu 
kürsüyü' küçük. pax>pagaada ıkürsüsüs-yapjnrasiöH 
lar;-. 

Dediler ki, Belediye Kanunu çıkar ve ona* 
takipş eder«kf,W*İHtihftbuL< teedkÜDİrve bir dere
celi seçianesasiöi kabul. ederek. MiLLetvelkiii- Se
çimi Kasamı neşrolunursa bizim, vaziyetimiz 
zayıf ve itendi vaziyetleri, yani Cumhuriyet 
Halk Partisinin vaziyeti de çok kuvvetli olacağı; 
için ve iktidar, mövkiinin elinde, Matbuat, Ce
miyetler, Polis Vazifeleri Kanunu, 2510 numa
ralı . kamun, îçtimaatı Umumiye Kanunu, bü
yük- paralarla, neşredilmekte olan. gazeteler - çok 
şükür ki v bir gazete saydılar, Ulus - ajans, radK 
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yo ve sbazı idareciler varmış ve bunlardan baş- ı 
ka bazı hakları, hareketleri yoketmeyi düşünen 
zalimane idare tarzları: varmış; T 

İktidar, bunların elinde bulunduğu müddet
çe, bu iktidar seçim yapılmasına, demokrasi 
esaslarına, millî hâkimiyete ve millî • hâkimiyet 
iradeinâzımasmın menfaatini teşkil edermiş. 

Arkadaşlar,- ancak vesvesenin, vehmin do* ı 
ğurduğu bu-fikirleri yrîlardanberi büyük bıu-
miüetim büyük bir va tanve Devlet idare eden, 
nasıl idare ettiğini beşeriyetin mlûmu olduğu 
kadar, bizzat Refik Koraltan arkadaşımızın da 
malûmu olduğu muhakkak bulunan bir siyasi 
taazzuva; yani Cumhuriyet Halk PSaptisine bu> 
isnadı yapmak, delilsiz, müşahedesiz, mutlak bir 
zihniyetle bu isnadr yapmak, yakışır mı idi? 

Hani bu »kürsüden kendi dillerindefi işittiği
miz şey, muhalefetin kuruluşunda samimiyet 
olduğu, muhalefetin çalışmasında samimiyet bu
lunacağı, muhalefetin konuşmalarında memleket 
ve millet menfaatinden başka hiçbir zihniyetin 
buıluhmıyaeağı; hakkındaki ifadeleri ne oldu? 
Biz buna/inanıyorduk. Kendilerinden beklediği
miz de bunlar olabilirdi. 

Arkadaşlar, mümkün olmıyan ve vâki bulun-
mıyan şeyleri olacakmış -gibi vehmederek, vesve
se içinde ve: telâşla, olmıyan; olmıyaeak olan fi
kirleri söylemekle mensup oldukları partilerinin, 
çok uyanık bulunan ve anlamı çok yüksek olalı 
Türk milletini iğfal edemiyeceMerine kendileri 
kadar ben de inanıyorunu 

Arkadaşlar, bizim gazetelerimiz vardır. El
bette Devlet ve millet idare etlen siyasi bir ta-
azzuvun gazeteleri ve o gazetelerde intişar eden 
fMirleri olmasın mı? Etndneri dün kurulmuş 
iken, kendilerine nispet ifade edilmeğe cesaret 
gösterilemiyen gazeteleri yok nraf Ve 6 gaze
telerin zihniyeti,- neşriyatı meydanda değil mi ? 
Bu kürsüden o gazetelerin kendilerine mensup 
olmadığını, kendi fikirlerine hadim neşriyat mü
esseseleri bulunmadığını Türk efkârı umumiye-
sihe arz ve temin edebilirler mi? Bizim o gaze
telerin, tefe satırını, bütün ömrü boyunca neşre 
tenezzül etoıiş bir teü gazetemiz var mı ? 

Beni küraüye çağiMnalı^ fakat benim teklif-
lerâaaey: sozl«rime ve suallerime cevap vermeli. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

Bu. O.' Ş. ULUDAĞ (Konya) — Demokrat 
Parti memleketin her tarafında derin sempati J 
ile karşdöşıyonmış; Ben; de mmı iki ayKzarftnda | 

M bi».kaç vilâyeti gezdim ve bu sempatinin derece
sini ölçmek .fırsatına-nail oldum. Ben Refik 
Koraltan 'npt hissettiği emniyet kadar bir em-

h niyet içinde değilim. Refik Koraltan;- Sü
reyya örgeevren'm de dediği gibi Mat-

i buat ka-Bummun 50 J nei maddesine temas 
11 

I ettiler. Burada olsaydılar kendilerine şunu ha
li tıriatacaktım 50 nci madde meselesi bidayette 
| bar gazete tarafından münakaşa edilirken ve bu

ji nun etrafında çok feci yazılar yazılıyorken 
i kendileri^ o gazeteyi elinden atarak «çok edepsiz 
I şeyler*, dediklerini hatırlarlar mı - acaba? O 
j gazete ki milletin iradesi olan milletin gençleri 
j tarafından linçedümiştir. O vakit beğenmedikle-
! ri fikiri şimdi nasıl methediyorlar ve ona nasıl 
! taraftar ölüyorlar: Şimdi nasıl benimsiyorlar? 
j Hayret ediyorum. 

Süreyya örgeevren arkadaşımızın işaret et-
: tiği konular ki daha. evvel Refik Koraltan onu 
: sıralamıştı. Bu memlekette bu kanunları kaldır

dıktan sonra nasıl bir inzibat ve disiblin temin 
r edilebilir? Söz söylemeğe arzum yoktu. Fakat en 

son beyanatlarında beni tahrik eden iki cümle 
vardı. Onun için söz aldım. Kendileri şimdi bu-, 

I rada, değildirler,. fakat, Büyük Millet Meclisinin 
1 kürsüsünde söylenen sözlerin onların kulağına 
; gitmesi icabeder. Binaenaleyh cevab vermek lâr 
zımdır., «Patırdı etmeyiniz» dedi. Büyük Millet 

I Meclisi patırdı etmez bu sözlerinin tavzihini is-
I terim» 
; Kendilerinin daha bir çok isözleri varmış 

amma Büyük Millet Meclisi tahammül etmezmiş. 
• Bilâkis tahammül etmekle Büyük Millet Meelisi 
• kendilerine- sakinane cevap vermiş bulundu. 
, Pekâlâ efendiler, Meclisin tahammülü yoktur 
da bu Mecüsin refine. ve intihabın tecdidine da-

; ir sözler konuşulduğu zaman niçin buna aleyh
tar bulunuyorlar. Bunda mantık, bunda .şuur 
var mı? Nihayet muhalefette de bir nizam olma
lıdır. Daha olgun, daha mütekâmil olsunlar. 

Dr. P. ECEVtf (Kastamonu) — Değerli ar-
; kadaşlarım; kıymetli Recep Peker arkadaşım
dan ve diğer hatip arkadaşlardan sonra, *bu ka
dar güzel açıklamalarr takiben söz söylemek ce
saretini ancak birkaç noktaca ilişmek için "bul
dum. O da Demokrat Parti üyelerinden arka
daşımız Refik Koraltan ^n temas ettiği bir nok
taya temas etmek arzusudur. Arkadaşım evvelâ 

I oturduğu yerden, sonra kürsüden şu tâbiri kul-
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landılar: «456 kişisiniz, bizi bu tarzda sustur
manız mümkündür.» Bu bir tazallüm ifadesi de
ğildir. Bu, bizi adeta sükûta, sesimizin tonu
nu kısmağa, ne söylerlerse, sade kendileri de
ğil memlekete doğru bazı gazetelerin dilinde bi
ze tevcih edilmiş husum«te karşı susmamızı tav
siye eden, binaenaleyh kendileri değil bizi 
mağdur vaziyette bırakan bir durum husule ge
tirecek bir ifadedir. Şöyle arzedeyim, güçlü 
kuvvetli kimseler toleran olurlar, pek müsama
hakârdırlar, zayıflara karşı, cılızlara karşı 
kusura bakmamak, onları bağışlamak temayü-
lündedirler. Kendileri için söylüyorum, onlar 
kuvvetli olduklarını iddia ediyorlar. Ben, iki 
senedenberi nelere tahammül ettiğimizi görerek, 
güçlü kuvvetli Cumhuriyet Halk Partisinin, in-
kilâbı yapmış ve memlekete 23 sene zarfında 
onun tarihine lâyık olan birçok kıymetleri ka
zandırmış olan partinin iki senedenberi göster
diği tahammülden bahsetmek istiyorum ve ha
kikaten Refik Koraltan'm da krsa bir cümle 
ile oturduğu yerden ve kürsüden belirttiği gibi 
450 kişisiniz, bu kadar kuvvetlisiniz, biz üç 
kişiye karşı siz hücum edeceksiziniz, kılıklı mü
dafaaya benzer taarruzu ile o makanizmaya uya
rak biz de iki senedenberi sustuk. Dedikleri gi
bi elimizde kanunlar var. Cemiyetler Kanunu. 
Polis Kanunu, Matbuat Kanunu, ve diğer sayı
sız kanunlar var. Bu kanunların ve ceza ka
nunlarının sayısız salâhiyetleriyle bizde iktidarı 
ifade eden, iktidarı teşkil eden bütün imkânlar 
varken biz güçlü kuvvetli, kendine emin, mil
lete emin, ve milletin kendine beslediği derin 
itimada lâyık olmaktan doğan bir güven içinde 
sapasağlam, dimdik ayakta duran parti bütün 
bu imkânları asla kullanmaksızın, kullanmayı 
hâtıra getirmeksizin herşeye tahammül ettik. 
Zannediyorum, gösterdiğimiz toloraıns herhan
gi bir demokratik cemiyetine örnek olacak ka
dar büyüktür. Bu bakımdan demokrasinin sade 
şekillerde değil, asıl ruhunda mündemiç oldu
ğunu bilhassa işaret etmek istiyen Sayın Recep 
Peker'in ifadesinin bir delilini de bu fırsatla 
vermiş olduğumu zannediyorum. 

Sayın arkadaşlarmı, huzurunuzda, ilerideki 
parti konuşmalarında söylemiş idim, vesile bu
larak yine aynı mevzu üzerine dokunmuş olaca
ğım. Kendileri değil. Demokrat Parti üyeleri 
değil, amma bugün Demokrat Parti üyelerinin 
fikirlerine makes olan gazetelerden birisinin baş-
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i yazarı ile yaptığım bir konuşmayı huzurunuzda 

anlatmış idim. O zat da bizim iktidarınızdan 
bu veçhile şikâyet ediyor, kazanamıyacağız di-

I yordu, çndişe içindeyiz, siz varken biz kazana-
I mayız diyordu. Neden korkuyorsunuz dedim. 

Hakkınızda zabıta : takyidatını mı kullanacağız, 
mahkemeleri sizin aleyhinizde harekete mi ge
tireceğiz? Hayır amma dedi, bütün bir maziye 

I dayanan kuvvetiniz, prestişiniz var, başınızda 
emsalsiz bir şefiniz var, 23 senelik bir hikâye
niz var ki, baştan aşağı bu memlekette şu şu işi 
yapmıştır. Siz karşımıza çrkınca hiçbir iş yap-

I mamış olan bizlerin kazanacağımızdan korkuyo
ruz. O halde kazanmamıza imkân vermek için, 
yeniden partiler kurmak, birşeyler yapmak için 
ne yapmalı? Sizi temin ederim aziz arkadaşla
rım, zannediyorum ki, bana bu sözü söylemiş olan, 
sözlerini burada tekrar ederken, bir aksan da
hi hata ediyorsam tekzip ederler. Siz ne olursa 
olsun bir defa çekilin. Bak biz ondan sonra ne
ler yaparız. Bunu söyliyen bir gazete başmuhar
riri. Demokrat Partili arkadaşlarımı tenzih 
ederim. Yalnız onlar da arasıra o gazetede ya
zı yazıyorlar, demeçleri çıkıyor da ondan ötürü 
tedai yaptı. Nitekim aynı başmuharriri yine 
okuyorum. «Yol ağzında» diye bir makale yaz
dı. Kendisiyle yapmış olduğum edki konuşma 
ve bahsettiğim yazı bana Demokrat Parti üye
lerinin konuşmasiyle tevarüt uyandırdı. 

Sedad Pek arkadaşım demin benden evvel 
güzel konuştular, pek muvafık buldum. Ne ya-

J paeaksınız ? 6 ay sonra belediye seçimi yapıl
masını, yeni seçim yapılmasını, tek dereceli se
çim yapılmasını? Onlar bu altı ay içinde ne ya
pacaklar? Onlar kendilerinin de birşey yapa-

I caklarma kani değiller. Fakat kani oldukları 
birşey var; onu ben biliyorum. Inşaallah be
nim duyduğum, benim bu zannettiğim bir fena 
zan olsun. Onların zannı şöyledir : Kendileri 
kuvvetlenmıyecek. E... Ne olacak? Ellerinden 
gelirse bizi zayıflatmağa çalışacaklar. Niyetleri 
bu galiba. Çünkü bu bütün bir tarihin kıymet
leriyle bir nevi enerji ve değer dolu büyük Türk 
milletini temsil ve teşhis eden partiyi başka tür
lü sarsmağa imkân yok. Tecrübeler de yapıldı. 
Cemiyetler, Matbuat Kanununun hiç işlememe
si dolayısiyle mtabuat tarafından saldırışın en
vai yapıldı. Parti prestijini gene muhafaza etmek
tedir. Amma ne de olsa 6 ay altı aydır. Bu 

I müddet zarfında belki onlar da zayıflarda biz de 
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biraz daha kuvvetleniriz diye düşünüyorlar. Bu I 
suretle menfi yoldan bir kabiliyet kazanırız dü
şüncesi hatırlarına geldi galiba. Bunun kötü 
zannoimasmı temenni ederim. Çok değerli arkar 
daşlarım nasıl düşünüyorlar bilmem. Matbuat 
Kanunu, Cemiyet Kanunu, Polis Salâhiyet 
Kanunu ve hattâ Ceza Kanunu üzerinde bu sı
ralarda meşgul olmayı reddetmek kendileri için 
kâr teşkil etmez mi f Topu topu 450 kişi için
den 4 kişidirler. Şayet yeniden bu kanunları biz 
tetkik etmiye baslarsak belki daha fazla kendi 
lehimize yontabiliriz. Beklesinler, seçim yapıl
sın. Belki dört kişi iken 24 kişi olurlar veya bel
ki onlar kazanırlar. Bol bol istedikleri şekilde 
kendilerinin tetkik haddesinden geçmiş Matbu
at Kanunları, Cemiyet Kanunları yapılır. Fa
kat o zaman artık muhakkak işliyecek olan tam 
bir Matbuat ve Polis Kanunları isteriz. Aziz 
arkadaşlarım, Refik Koraltan arkadaşım' bu de
fa parti hesabına yaptığını tahinin ettiğim bir 
gezinti sırsında Antakya'ya gitti. Ben de te
sadüfen oradaydım. 

Değerli arkadaşlarım; beni bir talebem kar
şıladı. Bu talebem emniyet işlerinde vazife 
almış bir arkadaş. Görüşüyoruz falan. Bana ı 
şu hikâyeyi an)attı, kendilerini temin etmek 
için söylüyorum, bu hikâyeye son derecede iti
mat edebilirler : 

Birisi kendisine gelmiş, müraeaat etmiş ve 
demiş ki, ben Demokrat Partiye girmek istiyo
rum. Yalnız birşey soracağım, bana birşey yap
maz mısınız? Ne yapabileceğimizi tasavvur edi
yorsunuz demiş. Meselâ zulüm, işkence, dayak ] 
falan. Hayır biz burada vaki tedbirler almak- I 
la memleketin asayişini, menfaatini baltairya- j 
cak olan hususları menetmek için tedbirler itti- I 
haz etmekle mükellefiz, asla bu söyledikleriniz 
vâki değildir, girebilirsiniz cevabını almış. Adam
cağız, sahi mi demiş girsem bana birşey yapmı-
yacaksmız demek, hapis falan... Şu halde diye 
ilâve etmiş, girsem de olur, girmesem de. Nasıl 
istersen öyle yap ve bu adamcağız âdeta polisin 
sözüne rağmen girmek niyetiyle gitti. Bu konsül
tasyondan sonra girip girmemekte tereddüt ede
rek dışarıya çıktı. 

Arkadaşlarım, bu hava üzerine, değerli ha
tiplerin çok âlimane, çok duyarlıkla huzurunuz
da arzettikleri bütün uzun izahlardan sonra ben 
şu sözü söyliyerek ineceğim. Bana kaİırsa bütün 
bu konuşmalarında Demokrat parti üyelerinin I 
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I şu kürsüde yaptıkları şey kendisine oyun teklif 

edilen gelinin verdiği cevaba benzemektedir. 
(Bravo sesleri). 

R. PEKER (Kütahya) — Arkadaşlar; Ka
mutayın çalışma saflarında yanyana şeref ve 
mesuliyet vazifemizi yapmak temennisinde bu
lunduğumuz, Demokrat Parti arkadaşlarımızın, 
kürsüden benim sözlerimi ve düşüncelerimi esas 
tutarak söyledikleri bazı cümleler üzerinde ye
niden sizi rahatsız ediyorum, tik olarak şunu ar-
zetmek isterim ki, bence, hiç sırası değilken, 
Başkanımız ismet İnönü'nün adını, bugünkü ko
nuşma mevzuunda kendilerini haklı çıkaracak 
bir unsur gibi kullanmakla yanlış ve hakikate 
uymıyan bir yol tutmuşlardır. 

İsmet İnönü; başarılı, geniş Devlet hizmet
leri ve tecrübeleriyle, kıymeti, bilgisi ve verimli 
çalışmaları ile Devlet için kuvvet, Parti çin şe
reftir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Başımızda ve aramızda mesul Başbakan ola
rak, Devlet Reisi olarak, nihayet Türkiye mu
kadderatını idare etmek mesuliyetini taşıyan 
Parti Genel Başkanı olarak, yaptığı bütün va
zifelerde bu Devlet ve Millet için hayır getiren 

i fikir ve hareketlerden geri kalmamıştır. 
İsmet İnönü, Cumhurbaşkanı olarak teşriî 

sene başında kanunun, Anayasanın kendisine 
verdiği salâhiyetle Kamutay Yüksek Kürsü
sünden Devletin ideal demokrasi telâkkisine 
doğru inkişafını gösteren fikrlerini bariz çizgi
ler halinde ifade etmişlerdir. Bu vesile ile de 
seçimlerin yaılması zamanına temas etmişler 

I ve Meclis seçiminin yeriil'enme zamanını, şart-
I lann tabiî cereyanına göre 1947 olarak kaydet-
J mislerdir. Partinin şimdiki hareketi ile Şefin o 
I zamanki ifadeleri arasında birbirine uymaz bir 

mahiyet görüp bunu burada tebarüz ettirmek ve 
bu işe hususi bir gayret sarfetmek hakikate uy
mıyan ve hiç faydasız, beyhude bir yorgunluk
tur. Devlet hayatında, kuvvete doğru, millet ha
yatında, emniyete doğru inkişaflar oluyor. İş
lerimizin ve kanunlarımızın iyileştirilmesi ve 
daha ileri mikyasta insanileştirilmesi, bizim 
güttüğümüz fikrlerin özünü teşkil eder. 

Bugün, huzurunuza gelen kanun tasarısının 
ıslahçı mahiyeti aynı izi takip etmekte olduğu
muzun taze bir delilidir. 

Arkadaşlar; Refik Koraltan, kürsüden, C. 
H. P. nin bir nevi seyyiat listesi gibi bazı şeyleri 

I ifade ettiler. Matbuat Kanununun bir maddesi, 
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Cemiyetler Kanunundan bazı hükümler,, Polis 
Kanunundaki bir madde ve 2510 numaralı ka
nundaki bazı hükümlerden bahsettiler. Bilmiyo
rum, bunları söylerken biraz daha realist olup 
Bunlardan daha sıkı ve daha kuvvetli olan ka
nunlardan niye bahsetmediler. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin tarihinde ve bugün hâlâ mev
cut olan bir istiklâl Mahkemeleri Kanunu da 
vardır. Sıkıyönetim Kanunu da vardır.. .Gerçe 
bunlar, tatbiki, ayrı karar istiyen kanunlardır. 
Fakat yaşayan ve sert hükümler ihtiva eden ka
nunlardır. ... 

Arkadaşlar; Cumhuriyet mevkii iktidarının 
mükellef olduğu şey, gününde lâzım olan ka
nunu hüküm mevkiine koymak, ve onu bütün 
kuvveti ile tatbik etımek ve lüzum bertaraf edil
dikten sonra mevcut hükmü ya kaldırmak veya 
tedrici yoldan normale doğru bunları ıslah et
mektir. 

Arkadaşlar; 26 yılı bulan, yeni Türkiye Dev
letinin hayat ve hatıratında buna benzer daha 
başka kanunlar da vardır. Takriri sükûn Kanu
nunu size hatırlatırım... -

M. KARAAĞAÇ (İsparta) — Meni şekavet... 
R. PEKER (Devamla) — Meni şekavet Ka

nununu, Mükerrem Karaağaç arkadaşımızın li
sanından hatırlatırım. Bunlar, lâzım olduğu va
kit konmuştu. Bildiğiniz şartlar içinde Takriri 
Sükûn Kanunu konulurken maalesef bugünkü 
müzakerelerde aynı mahiyeti haiz bulunduğunu 
gördüğümüz klasik muhalefetin lisanı, sokaklar
da kanlar .akacak diye bağırmışlardır. Yer yü
zünün bu ülkesinde bu kadar derinliğine içti
mai ve siyâsi hayatın derinliğine nüfuzunu gös
termiş bir inkılâbın başarılması için o zaman 
konan kanunlar ilk fırsatta kaldırılmıştır. Bi
zim hesabımıza yapılan isnatlar ve ithamlar doğ
ru çıkmadı. Ancak, parmakla sayılacak kadar 
az suçlu ağır ceza gördü. 

Cumhuriyet Halk Partisinin şiarı insanidir. 
Bizim idaremiz tedhişçi ve kan akıtıcı değildir. 
Ve bu, bugün için değil, çok .arkada bıraktığı
mız çok güç günlerde de böyledir. İcabında va
sıtayı kanun olarak ortaya koyar, elzem oldu
ğu zaman, lüzumlu noktada tatbik eder. 

Arkadaşlar; Türkiye'nin bütün bu azametli 
inkılâp eserinin korunması için alınan bütün 
sert tedbirlerin neticesi olarak ağır ceza görmüş 
insanların adedi, bir burun nezlesi salgının vü-
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çude getirdiği vefiyyattan daha azdır. (Doğru 
sesleri). 

Matbuat kanununda, Cemiyetler kanunun
da, Polis kanununda belki üç beş madde düzel
meğe, muhtaç ise, zamanı, devri geldiği vakit 
- Fakat şahsan salâhiyetim yok, hiç bir vadi 
mutazammm olmaksızın arzediyorum. - elbet ha
fifletilecek, düzeltilecektir. Biz en büyük ıslâh 
ve samimiyetimizle Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
müessesesini, Türk milletinin lâyik olduğu en 
ileri, en insani bir Devlet haline getirmek azmin
deyiz. Fakat yine arzedeyim ki eğer'lâzım olur
sa, Devletin ve halkın emniyetini korumak için 
tedbirleri artıracağız. Çünkü; Cumhuriyet Halk 
Partisi mevkii iktidarı, realist bir mevkii ikti
dardır. Sade nazariyelerle vehimler ve vahi vâ-
itlerle ne kendimizi ve ne de karşımızdakileri 
aldatmayız. 

Mesuliyetin genişliğini duyan bir siyasi he
yet yalnız ve yalnız nazariyelere kendini kap
tırarak ve hem halkı hem de kendisini aldata
rak millî emniyeti tehlikelere düşüremez ve ş'u-
rişlere meydan veremez. Partimizin şiarı hakikat-
ların emri ne ise derin bir vazı ve mesuliyet 
duygusu içinde onu yapmaktır. Vazifeyi ha
fife alan başka türlü som nazariyelere kendini 
kaptıran insanlara; Türkiye gibi hayatı ve şere
fi pahalıya mal olmuş bir Devletin idaresi gü
venle bırakılamaz. Bütün dünyanın coğrafi vazi
yeti içinde pek nazik olan durumumuz bizi, 
bu esaslar üzerinde büyük bir dikkat ile durmaya 
icbar ediyor. (Bravo sesleri). İçinde bulunduğu
muz şartlar bu Devletin emniyetini kâfil olmak 
ve icabında inkılâbı ve istiklâli korumak için 
kanuni yollarca millî varlığımızı ayakta tutma
lıyız, hayatta tutmalıyız esaslarıdır. 

Bir şeyi kendilerine hatırlatacağım. Her şeye 
hayır deyen, yalnız arkadan etek çeken, ihtiyar
lamış, yirmi otuz senelik kılâsik muhalefetin 
metodlarmı bıraksınlar. Biz ihlâs ve samimiyetle 
Türkiye'nin birden fazla partili olmasını bü
tün medeni ve demokratik vasflan ile gelişmiş 
bir Devlet olarak vücutlanıp kuvvetlenmesini 
candan ve gönülden istiyen bir partiyiz. .Fakat 
bu sefer olduğu gibi işlerin doğru, hakikat a 
uyan taraflarını hiç söylemeyip yalnız bulandı
rıcı tarafa gitmekle büyük maksada kısa yoldan 
vâsıl olunamaz. Mesela, bu günkü bu arkadaş
ların, seçimin evvel veya sonra yapılınası mev-

— 230 — 



?B : 45 M.4.1Ö46 t> : 2 
zuunda doğru bulmadıkları bir şey olabilir. Bu, 
bir telâkki meselesidir. Nihayet münakaşa ede
riz. Fakat böyle bir kanunun getirilmesine temas 
ederken oy puslalanna imza koymayı kaldırarak 
tam bir gizli oy esasını ve teftiş heyetine di
ğer partilerden üye katılarak sandık emniyetini 
sağlayan hükümleri tasvip etmeleri ve bu ileri 
gidişin artırılmasını istemeleri ieap etmez mi? 
Bunlar, onların da istekleri değil midir? işte 
beni,.klâsik muhalefet tâbiri ile tenkide şevke
tleri aey bu ruhi halettir. 

Radyodan ajanstan bahsettiler. 
Arkadaşlar; C. H. Partisi iktidar mevkiin

dedir. Bizim partimiz hangi ilçedeki teşkilâtı
nın isim listelerini, ajanslarla radyolar ile yay
mak yoluna gitmiştir? Yeni kurulmuş olan bir 
siyasi partiye, samimiyetini göstermek işleyişini 
kolaylaştırmak için Devlet bu türlü cihaz va
sıtaları ile bir müddet kemlerine yardım et
miştir. Sırf; yeni bir partidir, ilk güçlük gün
lerinde yardım olsun diye... 

Yeni Parti, artık açılıp yayılmış olduğu için 
bu neşriyatın devam etmesine bir fasıla verilmiş 
olacaktır. Unutmamak lâzımgelir ki, bu yayın
lar çoğalınca masrafları da artar. 

Ulus Gazetesi koca Türkiye'de en ileri inki-
lâp ve istiklâl ruhunun timsali sayılacak bir ta
rihe maliktir. Ulus gazetesi, bizim partimizin 
bayrağıdır. Ulus Gazetesi; bol paralı diye ta
rif edilerek idraki kısa olan vatandaşlara fena
lık hükmünü verdirmek istiyorlar. Ulus Ga
zetesi kadrosu içinde bir nefer olarak çalıştığım 
zamanlara ait tatlı hâtıralarım vardır. Uzun se
neler yokluk içinde çalışıyorlardı. Gazete; şu 
birkaç sene zarfında ancak kendi kendine yete-
eek hale gelmiştir. 

Baskından bahsettiler. «Ace le ve baskın » 
bu tabiri kullandılar. Halbuki İzmir Gazetesin
de Manisa Demokrat Part i Başkanı bütün Eğe 
mıntakasında Demokrat Partinin kurulmuş ol
duğunu söylüyor. Bugün okumuşsunuzdur. 
İstanbul Demokrat Parti Başkanı da bu Mayıs 
içinde, Mayısın sonna kadar eğer seçim devam 
ederse pekâlâ kendilerinin seçim faaliyetinde 
bulunabileceklerini söylemektedir. Esasen Ma
yısın başındaki seçim mayısın sonunda sona 
erecektir. Fakat, merkezde konuşanlarla dışa
rıda aynı şekilde çalışan parti arkadaşlarının 
görüşleri arasında bir benzerlik yoktur. 

I . Bir küçük noktayı lütfen kabul ederlerse ar-
I zedeyim;. Türkiyenin birden fazla partili bir 

Devlet olması için kendilerine gösterdiğimiz ar
kadaşlık duygusuna aynı sıcaklıkla mukabele 
görmek isteriz. Gerçi yeni parti henüz kongre
sini yapmamıştır. Fakat parti programlarının 
mevcut tasarısında eski ve yeni çeşitlerde sağ 
ve sol tehlikeleri uyandıracak bir birine arka 
çeviren tam tezat halinde hatalı ve zararlı nok
talar vardır. Belki kendilerini uyandırmaya 
yarar ihtimali ile bunları hatırlatıyorum. Her 
siyasi parti kendi programından mesuldür. Fa
kat daima söylediğim gibi ben bu partinin mu
vazeneli bir hayat içinde yetişmesini istediğim 
için bunları söylüyorum. Belki de bu zararlı 
tezatlar tasarı yapılırken işe katılan çeşitli in
sanların meyillerini okşamak için konmuş ola
caktır. z 

Geçmiş günlerde hepimizin istifade edeceği 
ibret levhası vardır. Yeter ki, olayların mâna
sını kıymetlendirmekte kusur etmesinler. 

•-İÇİŞLERİ BAKANI H. URAN (Seyhan) — 
Arkadaşlar, huzurunuza getirdiğim tasarının 
umumi bir tasvibe mazhariyetini beklerken te
min ederim ki burada böyle bir fırtına kopara
cağını hiç beklemezdim. Ne garip tecellidir ki 
Demokrat Parti adına söz söyliyen arkadaşlar 

I Hükümetinizi bazı kanunları demokratik bir şek
le hâlâ sokmamış olduğu için muatep tutmak 
vesilesini bir kanunu demokratik bir şekle soka
rak huzurunuza getirmiş olmaklığımızda bulmuş
lar. Arkadaşların bahsettikleri kanunların ba
zısı Meclise mal olmuş bazısı da yine içtimaa 
erken davet edilmesini bir muaheze konusu itti
haz ettikleri parti kurultayının tasvibini bekle
mekte bulunmuştur. Sonra hep bilirsiniz ki Hü
kümetiniz bu kanunlar değişik bir durum alm-
eıya kadar kanunlardan aldığı salâhiyeti kullan
mamaktadır. Matbuat Kanununun her vesile ile 
bahsedilen salâhiyetini kullanmamaktaki Hü
kümetinizin sabrı hep hatırlarsınız millî vicda
nı şaha kaldırmıştır. Ve bu suretle Hükümeti
niz muahaze edilmiştir. Bazı idare âmirlerinin 
teşekkülleri üzerindeki baskılardan bahsettiler 
ve ellerinde dosya olduğunu söylediler. Dosyayı 
ne mânada kullandıklarını bilmiyorum. Fakat 
Hükümetinize yapılan şikâyetler bizim 63 vali, 
400 küsur kaymakam, 900 küsur bucak müdürü 
içinde Vize kaymakamı, Urla kaymakamı, Sun-
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gurlu Belediye Reisi ve Bucak kaymakamına ait I 
olmaktan ibarettir. 

Arkadaşlarımın bahsettikleri bir dosya var
sa bütün samimiyetimle bunu tetkika hazırım. 

Bu kanun mucip sebeplerini daha evvel ar-
zettiğim, daimiyet ifade eden hükümlerle ka
mın ancak demokratik bir çehre almıştır ve | 
muvakkat olan hükümle de hiçbir mania taşıma- I 
maktadır. Herhangi seçim karşısında daha 
evvel bize mal olmuş olan heyetleri bugünün ge
niş ve serbest bir seçimine arzetmek emelinden 
doğmaktadır. (Alkışlar.) 

F. A. BARUTÇU (Trabzon) — Efendim, De
mokrat Parti mensubu sayın arkadaşlarımızın 
ilk çıkışları, bendenizee iyi karşılamaları lâzım-
gelen bir kanuna karşı ağır ifadelerle, yerinde 
olmıyan bir şekilde tecelli etmiştir. Bu, dedi
ler, karşı partiye hakkı hayat vermemek için 
getirilen bir kanundur. Bu, dediler, milletin 
hakkını kanun yolu ile tezahür ettirmeğe mâni 
olmak için getirilmiş bir (kanundur. Halbuki iş 
tamamen tersinedir. Bu tasarı milletin iradesini 
kanun yolu ile tezahür ettirmek için yolu açma
ğa matuf tedbirleri sağlıyan bir kanundur. 

Bunun arkasından dediler, milletvekilliği 
seçimi geleceği görülmektedir. Gerçi milletve
killiği seçiminin ne zaman yenileneceğini kimse 
vaktinden evvel bilemez. Çünkü bu Yüksek 
Meclisin hakkıdır. Amma şu bir hakikattir ki, | 
onlar adına da tek dereceli intihap milletin ira- I 
desini en doğru yoldan tecelli ettirecek demokra
tik bil* sistemdir denildi ve böyle bir kanun Mec
lise getirilmezse Demokrat Partiye mensup arka- I 
daşlar bunu tacil edecekleri söylenildi Bunlar 
intihahn tecdidini karşı partinin iltizam ettiği- ; 
nin ifadesidir. Sayın Recep Peker hakikaten çok 
güzel, yerinde temas ettiler; tek dereceli intihap 
sistemi kabul olunduktan sonra hakikaten olgun
laşmış bir milletin en doğrı? yoldan iradesini te
celli ettireceğine göre bir mebus olarak insan 
bu yoldan milletin iradesini anlamağı elbette 
ister. Bu pek tabiî bir şeydir. Böyle bir mülâ
haza ile ve böyle bir zaviyeden işi mütalâaya 
tâbi tutunca eldeki bu tasarıdan memnun olmak 
iktiza eder. Bir taraftan tek dereceli intihap sis
temini kabul etmek lâzımdır derler, bir taraf-
tanda Milletin güveni bizimledir derler. Karşı
mızdakiler mütemadiyen böyle söylenmekte de
vam ettiği takdirde milletin güvenini iktidar 
mevkiinde bulunan bir parti için araştırmak bir I 
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gün düşünülürse yerinde olmaz mı? iktidarda 
bulunan bir parti istikrar ister. Ve nihaet ikti
darda bulunan bir parti günün birnde hakika
ten mi İletin iradesine kendisini arzetmek lüzu
munu hissedecek olursa belediye intihapları
nın daha öne alınması karşı partiler için bir te
minattır. Bu intihaplar teselsül ve insicamın ifa
desidir. Evvelâ belediye intihapları olur, bele
diye intihapları ile imllet, asıl milletvekilleri in
tihabının kimler tarafından idare edileceğini 
gösterir. Eğer belediye intihapları yapılmadan 
evvel bir milletvekilliği seçimine iktidarda bu
lunan parti karar verecek olsaydı o takdirde şi
kâyeti mucip sebepler karşı parti tarafından 
ileri sürülebilirdi. Çünkü milletvekilliği intiha
bım yapacak olanlar dört senedenberi beledi
yeleri idare eden parti azalarıdır diyebilirlerdi. 
Binaenaleyh intihabın tacil edilmesini, öne 
alınmasını nihayet milletin iradesine arzedilme-
sini, hüsnü telâkki etmek lâzım gelirken bilâkis 
ağır ifadeleriyle bu kanunu karşılamak bende
nizee yerinde olmıyan bir şeydir. 

Bir noktaya çok temas ettiler. Recep Peker 
arkadaşımızın cevapladığı bu noktaya bendeniz
de bir iki kelime ile temas edeceğim. 

Sayın Devlet Reisimizin açılış nutkundaki bir 
işaret ve tavsiyelerine temas ederek, bilhassa 
üzerinde Adnan Menderes'le Refik Koraltan ar
kadaşımız fazla durdular. Ve bir nevi «nasıl 
cevap vereceksiniz?» demek istediler. Recep Pe
ker arkadaşımız çok güzel izah etti. Devlet Re
isimiz demokrasi yolundaki lüzumlu inkişaflara 
işaret buyururken bir çok tavsiyeler yapmışlar
dır. Ve pek tabiî olarak Devlet Reisi sıfatiyle 
1947 intihaplardan bahsetmişlerdir. Bu, tabiî 
müddeti istihdaf eden işaretlerdir. Binaenaleyh 
bunu başka şekilde kullanmak, asla yerinde 
olmayan bir harekettir. Bir nokta üzerinde de 
fazla ısrar ettiler. Teşkilâtımız henüz tamam
lanmamıştır, iktidar partisinin elinde silâhlan, 
müeyyideleri çoktur, dediler. Yeni teşekkül eden 
bir partinin bütün memlekette yayılmasını bek
lemek lâzım gelirse senelerce beklemek icabeder. 
8 ay evvel teşekkül etmiş bir parti eldeki malû
mata nazaran nihayet dört vilâyet on altı ilce 
ve dört bucakta ancak kurulabilmiştir. Demok
rat Partisinin ise 24 vilâyette 71 ilçede ve yedi 
bucakta müteşebbis heyetleri kurulabilmiştir. 
Bunların bütün memlekette nahiye ve kazalarda 
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kurabilmesi için seneler ve seneler ister. Halbuki 
Halk Partisinin bile henüz teşkilât yapmadığı 
yerler vardır. Fakat programını bilmiyen yer 
yoktur. Bütün millet C. H. P. programını hilir. 
Dâva program meselesidir. Programını yayma 
meselesidir. Reşit olan bir milletin huzuruna 
programla çıkmak lâzımdır. Ve bu kâfidir onla
rın dediği gibi bir sene içinde bütün teşkilâtı
mız tamam olmalıdır ve her yere yayılmalıyız, 
îktidar partisinin elinde bir çok silâhlar ve mü-
eyyedeler var. Bunlar bize de verilmeli. Ondan 
sonra intihaba çıkalım denecek olursa 1947 se
nesi değil 1957 senesi bile yetmez. 

Ulus gazetesinden bahsettiler; Ulus gazetesi
ne partiden habbe verildiği yoktur. Verilse de 
ne lâzım gelir. Nihayet partinin gazetesidir. Fa
kat verildiği yoktur. Çünkü senelerdenberi Ulus 
karilerinin rağbeti sayesinde kendi geliriyle işini 
yürütmektedir. Nihayet arkadaşlar; biz işi uzat
mak isteseydik onlar şikâyette haklı olabilrlerdi. 
Bilâkis milletin iradesini ve arzusunu yok
lama yolunun açılmış olmasından memnuni
yet göstermeleri lâzımdır. îktidar istikrar is
ter, iktidar sözün ayağa düşmesini ister 
Şu itibarla ki milletin iradesini kendisi göster
sin. Nihayet nereye gidiliyor? Mîllete gidiliyor, 
hem doğrudan doğruya milletin iradesini anla
mak ve tanımak yolu açılmak suretiyle mil
lete gidiliyor. Bundan korkmamak, memnun 
olmak lâzımdır. (Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAİN — Daha söz almış dört arkadaş 
vardır. Fakat görüşmenin yeterliği hakkında 
da bir önerge vardır. Evvelâ bunu okuyup yük
sek oyunuza sunacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşma yeter. Maddelerin müzakeresini 

teklif ederim, 
Yozgat 
Sırn îçöz 

BAŞKAN — önergeyi yüksek oyunuza su
nuyorum. Nazarı itibare alanlar ... Almıyanlar... 
Görüşmeler yeter görülmüştür. 

MSaddelere geçilmesini yüksek oyunuza su
nuyorum kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde
lerin görüşülmesine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Belediye Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun 

MADDE 1. — Belediye Kanununun 31 nci 
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maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Seçim süresi ve bitimi 
Belediye Meclisi seçimi Eylül ayında yapılır. 

Fesih ve iptal ve istifa suretiyle Meclis vaktin
den evvel dağılırsa yeni meclisin seçimine bun
ların bildirildiği tarihten itibaren bir ay içinde 
başlanır ve bu takdirde seçim işlerine ait süre
ler seçimin başladığı günden hesaplanarak Be
lediyece ilân olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkına mütalâa var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 32 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Seçim komisyonu teşkili 
Seçim yılının Eylül ayı girince seçim işine 

bakmak üzere Belediye Başkanı veya Belediye 
şube müdürleri tarafından her mahallenin muh
tarına tezkere ile haber verilerek her mahalle
den belediye seçim hakkını haiz, tercihan okur 
yazar ikişer kişi istenir. Her mahallenin ihtiyar 
heyeti muhtarın başkanlığında toplanır, gizli oy 
ile istenilen sayıda mahalle halkından seçer. 
Mahalle halkından seçilenler her kaç kişi olursa 
olsun cümlesi belediye dairesine veya şubelerine 
çağrılarak en az üçte biri hazır olduğu halde 
cümlesinin ismine kur'a çekilerek içlerinden 
kur'a sırasiyle en çok 10 ve en az 5 ve beledi
ye şubelerine ayrılan beldelerin her belediye 
şubesi için en çok 10 ve en az 5 kişi ayrılır. Be-* 
lediye meclisi üyesinin sayısı 12 den fazla olan 
yerlerde seçim kurulu üyesi 10 dan aşağı ola
maz. Mahalle sayısının azlığı yüzünden yeter
sayıda temsilcisi bulunmıyan yerlerde kurul 
üyelerinin eksiği belediye meclisince seçilecek 
kimselerle tamamlanır ve bu suretle her bel
de de bir mütaaddit belediye şubelerine bölün
müş beldelerde belediye şubelerinin sayısı kadar 
seçim kurulu teşkil olunur. Seçim kurulu üyeli
ği için adına kur'a çıkanlardan istifa eden veya 
istifasız kurula gelmiyen ve yazılan ve gönderi
len davet kâğıdı üzerine de gelmiyen bulunursa 
onun yerine kur'a sırasiyle diğerleri çağrılır. 
Seçim kurullarına belediye başkanı veya vekili 
veya belediye şube müdürleri başkanlık 
eder. Üyelerin üçte ikisi toplanmadıkça 
ve hazır bulunanların yarısından bir fazlasının 
oylan birleşmedikçe seçim kurulu kararları 
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muteber olmaz. Seçim kurulunda sayfaları nu> | 
maralı ve idare kurulunca onamlı bir tutanak 
defteri bulunur. İşlemler ve kararların tuta
nakları bu deftere yazılır, ve başkan ile üyeler 
tarafmdan imza olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden- ı 
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynı kanunun 33 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Seçim büroları ve seçim komisyonları 
Belediye seçimlerinde oylar bir günde kul

lanılır. Bu maksatla belde ve belediye şube
leri, seçmenlerin oylarını bir günde tamamen 
kullanmalarını sağhyaeak ve bunun için de 
500 seçmen adedini geçmiyeeek şekilde belediye 
meclisi kararı ile gerektiği kadar seçim bürola
rına ayrılır. Bu kararlarda büroların hangi 
semtlerde kımılduğu ve hangi mahalle ve so
kakları kısmen veya tamamen içine aldığı açık-, 
ça belirtilir. Eylül ayının ilk haftası içinde 
belediye meclislerince verilecek olan bu karar
lar, mahallin en büyük mülkiye memurunun 
onanıma sunulur ve enaz seçim gününden 15 
gün evvel gazete çıkan yerlerde gazetelerle ve ı 
diğer vasıtalarla ilân edilir. Seçim bürolarının 
başında belediye meclislerince seçilmiş beşer ki
şilik seçim komisyonları bulunur. Belediye da
iresinin bulunduğu seçim komisyonuna belediye 
başkanı ve diğer komisyonlara belediye üyesin
den biri başkanlık eder. Başkanlık edecek mec
lis üyesi bulunmazsa her büro komisyonu kendi. 
aralarından birini başkan seçer. Belediye meclisi 
üyelerinden kimlerin hangi yerlerde başkanlık 
edeceği belediye meclislerince kur 'a ile belirtilir. 

Seçim komisyonları başkan ve üyelerinden 
istifa eden veya komisyona gelmiyen bulunursa 
yerlerine seçim kurullarınca diğerleri seçilir. 
Toplanma ve karar verme nisabı ile kararların j 
defterlere yazılması ve imzalanması hakkında-
seçim kurullarına ait 32 nci maddedeki hüküm
ler bu komisyonlar hakkında da uygulanır. 

Siyasi partilerin temsilcileri seçimde hazır 
bulunmağa yetkilidirler. Bu maksatla seçim ku-
rullariyle komisyonların başkanları, mahalle
rinde teşkilât olan yerlerde bu partilerin birer-
temsilcisini seçimde hazır bulunmak için yazı ile 
davet ederler. 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONU ADINA Ş. ADAL 

(Bolu) — İkinci satırda «ve» kelimesi «veya» 
olacaktır. Tertip hatası vardır. 

BAŞKAN — Başka mütalâa yoktur. Madde
yi bu şekilde yüksek oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 34 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Seçim defterleri 
Seçim kurulu vasıtasiyle üye seçiminde oy 

vermeğe hakkı olanların ve seçilmeye yetkili bu
lunanların belediyelerce birer defteri yapılır. 
Seçim cetvellerinin örnekleri Hükümet ve bele
diye daireleri kapılariyle herkesin görebileceği 

: diğer yerlerde tatil günleri hariç olmak üzere 
altı gün müddetle asılır. Bu defterler en geç Ey
lülün 8 nci günü asılmış bulunacaktır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
ini? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 35 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Seçim işlerinin ilânı, defterlerin asılması 
Defterler aşılmazdan evvel kaç gün asılı ka

lacağı ve adları yazılı olup olmıyanların hangi 
güne kadar itiraz hakkı olacağı ve hangi gün
den sonra itirazların kabul olunmıyacağı ve oy 
sandıklarının nerelere konulacağı seçim kurul
ları tarafından kararlaştırılarak gazete ve gere
kirse diğer vasıtalarla halka ilân edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mü ta l âa l a r 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Aynı kanunun 36 ner maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

İtirazlar 
Defterlerin asılı kaldığı altı gün içinde seç

menlerin adları, nitelikleri defterlere yanlış 
veya mükerrer yazılmış veya hiç yazılmamış ol
duğuna dair ileri sürülecek itirazlar seçim 
kurullarınca dinlenip kurul kararı ile gereken dü
zeltmeler yapılır. Seçim kurulları, yerinde 
görü İmi yen itirazların reddi hakkındaki karar 
örneğini itiraz edene bildirir. Defterler asıl
dığının altmcı günü akşamı saat 18 de kaldı
rılır. Bundan sonra itiraz iddiası dinlenmez. 
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Seçim kurulları, y$»$tt&ri îŞÖKfcki düzeltmeleri 
de*fc*r&firt* M » l m « * r n * ftovü^fttftrff iffr gün 

tir. 

MADDE 7. — Aynı kanunun 38 nei maddesi 
aşagıdalsi şelnTde değiştirilmiştir: 

Seçfefr g4iıfönüıp be*iı*ti*sft8£ 
D«8be*l«!riîi amldığr gtt», btmlaırtı^ asılı kö»-

la^a>^< sürfe ile* düz«Hilmeleî«i'> ve' maiıkeıfle^e" 
müracaat. ve mahkemece karar verlüıter süitleri" 
hesa©la»«Pakp bu« swettr4» i soR^ti'1 kovu$tuı%n 
ilk pazar gününe rastlıyacak şfcffilde? oyların 
hangi* gün kttlİBttriftmğî* seçim- kuruHffrtîfin ka
rarı ve en büyük- mülkiye mesturunun onâıaiy*-
le belirtilerek ilân olunur. 

Sandığmı açık- kalacağı süre saat Sdewlj9'za 
kadardır. Ancak saadık-başmda'oyunttkuilaıl-
mamış, seçmenler varsa-bunlar- <fe oylarını kul
lanmadan sandık kapatılamazr 

BAŞKAN — Mütalâam var mı? Maddeyi ka
bul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

M&S3M-8. — B#-k%fnttnutfr4V'nct,'m»»<Jesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir-: 

Sa«Wği» mwftyt*îfes*Wmühürlerimesİ^ 
Sandığa oy^pılsra'lMart atılni'azMrt ofrce' seçim' 

komisyonu başkanı-üyelere ve hazır bulunanlara 
sandığın boş olduğunu gösterdikten ve bu olay 
bir tutanakla belirtilip komisyon üyeleri tarafın
dan irhfca edilclıkten sonra dört taraf mı sicimle 
bağliyıpV dûgum yerlerini mühürle mühürler. 
Sandığın başka başka anahtarlarla açılır iki ki
lidi üzerinde, ince bir mektup sığacak kadar ya
rığı bulunur. 

» A $ m t t — Mifttriia^aı* mı-? Maddeyi r^a/Bul 
bupB»Rfli*^.. R»bM-setm!yeîilierÇ, Kafesi edüıaif*' 
tir. 

MADDB.Ö?--— A$nr?kfcfturrçm '40* nei ?rftBd€esi 
aşandaki şekilde deg^tirilmiştir^ 

" Öytarln^sa^dîğlt^aİTÎÖfkSı 
Her seçmen kendi oyunu getirip seçini'ibt!-

ros«ıidAff'a^WMfı 'mttMrM zârf^içlne0 k$yâ*âk 
satföffi a ? ^ ^ , ö a # v i m # ' . Bt^zarÖte öhcMen" 
aeçiitt ık%rtfflih'<h^^fe*fl4anfpi ıtfSrt&îerimi^a-1-
VB^a^çmm^aay^^^s^^^b^m^riâ^ verfietK 

cetfıi*. İRşm m#p>W! mMle Bap»hp# t^' 
naf'^^p^^^'srffi«ft%'atıHı«m«M. F9âu¥âla¥fö: 
düz beyaz kağıttan kesilmiş olması gerekli oM$-
buMAr* se$»e»tt!«ri* itfam,- meR#$-adresi ve
ya^ i e r l ^ ^ T»Tîpr*e1? keM^ıya ' c r iğ¥ gib¥lHîF 
zarfa yalnız bir oy pusulası konur. 

fl&>" SÜçra^* immmg^mim btaün«8fı? se$m 
• biftHS&ftidfr öymtâsl#eglartîr:- Se^im ^mîs^nttnitfa' 

her seçmene hüviyeti sorulur ve gerekirse Küvî* 
ye? cü«Ö r̂fın%r ğö#ferrft^ ikfetfebilîr. Bd : suretle 
hüviyeti belli olan seçmenin, seçirrf d^ft^rtıfd^' 
y a ^ ı isW :HMsinli' miüffl ve^< ritttntîr'ü albı-
dtimff< soı» öymtıi jfâifaısmm mw vemtı 
IrtimmmytHPverıftülf«Vü ölftfiyMarın mi' elle
ri- tfBff&«ft$g*s bfftsüMÎÖ-T Btl pfflSn&tV öMi^atti 
laMU* UHttgl'c pa^H&İFn^ bâMiiHrldiİî* ysar i l r a'çlfc». 
lanır. 

FiSttldar-al s^pl'ceîfJ üye sây^siifftri" ifi misli 
adî yüküm Y a W dîfriiyahlar' emnlyst1 ettikleri! 

ktm&fcleW vW<*!f atfflfrteK" 
BŞIIEP DÎ#&AB (Siv&) —Eamfeda se#Dr 

puSJasaafl mtlhaİPkâflp beysai? o%aıi8mdari Mhsse-
diliyW. Setgtatf pttsliHftiön8 sap*, kınmfav riaavr 
oluşunda hiçbir mahzur olmadığını zannediyo
rum^ M t f t i â ^ s%Şffi*K içfegeMp' seçlletfeTdeinn 
isaale^lhl'yîösM*» i $ ı t beya» klâ^t» aramakta* haçf-
bir mâna yoktu*. Hfephanff •bVkâ#ıdft*y4*zafoilîi': 
EtV«rlfki^yaifife»i> okmeşp oMtt» • burada-beykz 
k â # » i â ^ t « s r 4 h etntejüi nftft^frk^ g4*rtıüybraınv 

Ş^ÜKRÜ ADAL (Bolu) — Tasarıdaki b n - M e » 
se f̂fleHJeriftK reŞftertütht g*züftğİni' telBdfh için 
k€«Wftıffla|fl«f». reft«i k%ğ*flawri* se%teae*d€P rey ' 
a1APk%B• - blAir-'öla«iBİ« dtt^ület%it^ keiı^iflerittf 
heF'hafef|cş^*töe tesfe altra^ft«k^ma*t^ifVikfte 
ye için konulmuş olan bir şeydir ve hattâ b4#çok* 
yerlepdeTbu-k^illawnf rejş p^lslalartnm ebadı, 
boyıa« ve-enimde tesbh-edMir. Fa3$a*'bi* btuıar 
kadar gitmedik. Yalnız renksiz, beya»~bir fcfi^tt 
üzerinde olmasam kâfi 'gördük. Bu bakimden 
Hükümetin de teklif-ettiği şekilde Komisyonda 
aynen kabul etti. Sebebi budur. 

BAŞKAN — Başi^r*nwt«lfe«y0ktur; Maaie-
yi kabul edenler... Etmiyenler.... M*dde' kalrak 
edilmiştir. 

desi aşağıdaki şekilde de^ t f r î lmiş f i r : 

SîöflKğM a p f i Ö ^ o y ^ r m s t^ ı löû^^ 

seçim smm^ıi^m'v^sB^moim"' 
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yerlerde seçim kurulu üyesinin en az üçünün ve 
diğer yerlerde en az yedisinin huzuriyle sandık 
açılır : 

1. Oy zarfları sayılarak onamlı def ter
lerdeki imzalı ve işaretli seçmenler sayısı ile 
karşılaştırılır. 

2. Yazısı okunmıyan puslalarla seçilenin 
kim olduğu belli olmıyan puslalar bir tarafa 
ayrılır. 

3. Üyelik niteliğini haiz olmıyan adlar he
saba katılmaz. 

4. Yetersayıdan eksik adları kapsayan pu
sulalar hesaba katılır. Fazlası sonundan başhya-
rak silinir. Yazısı belli olmıyan veya seçilenin 
kim olduğu bilinmiyen puslalar hesaba katılmaz. 
Pusulaya aynı; isim iki defa yazılmış ise bir defa 
yazılmış sayılır. 

5. Zarf içinde birden fazla pusula çıktığı 
ve bu pusulalar da aynı adlar aynı sıra ile yazılı 
bulunduğu takdirde yalnız biri yukarıdaki fık
ra dairesinde hesaba katılır ve eğer bu pusula
larda başka başka adlar yazılmış veya aynı ad
lar değişik sıra ile yazılmış ise hiçbiri hesaba 
katılmaz. 

6. Renkli veya çizgili kâğıda yazılan pusu
lalarla imzalı, mühürlü veya herhangi br işaret 
taşıyan pusulalar hesaba katılmaz. 

7. Seçim pusulalarının sayılması ve tasnifi 
tamamlandıktan sonra ençok oy kazanandan 
başlıyarak sırasiyle her adayın kaç oy almış ol
duğu belirtilir. 

8. Eşit oy kazananlardan evli olan, evliler
den yaşı büyük olan, bu da eşit ise çocuğu çok 
olan tercih olunur. Çocuk sayışımda da eşitlik 
halinde kura çekilerek adı önce çıkan sırada ev
vel olur. 

9. Ençok oy kazanandan başlıyarak yeter 
sayıda ad üyeliğe ve bunun bir misli de yedek 
üyeliğe ayrılır. 

10. Tutanağın düzenlenmesi üzerine seçim 
pusulaları ile tasnif cetvelleri ve hesaba katılmı-
yan pusulalar ayrı ayrı zarfa konularak zarf se
çim kurulu tarafından mühürlenir ve belediyece 
kasalarda saklanır. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi yük
sek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Aynı kanunun 43 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Seçim tutanağı 
Geçen maddede belirtilen tasnif bittiğinde 

seçim kurulları tarafından aşağıda gösterilen 
bilgileri kapsamak üzere bir seçim tutanağı dü
zenlenerek mahallin en büyük mülkiye memuru
na verilir: 

1. Seçimin yapıldığı gün; 
2. Sandığın ne zaman ve seçim kurulları 

üyelerinden kimlerin huzuru ile açıldığı; 
3. Sandıktan kaç oy zarfı çıktığı ve onamlı 

seçim defterlerindeki adların kaç tanesinin hi
zasına imza ve işaret konmuş ve kaç adın hizası 
boş kalmış olduğu; , 

4. Oy pusulalarından kaçı ne sebeplerle mu
teber sayılmadığı; 

5. Muteber sayılan oy pusulalarının tasnifi 
sonunda hangi adların en çoktan en aza doğ
ru kaç oy kazandığı; 

6. Meclis yeter sayısına göre üyeliğe ve ye
dek üyeliğe kimlerin ayrıldığı; 

7. Seçimin kanuna aykırı bir şekilde ya
pıldığı belde hemşehrilerinden biri tarafından 
haber verildiği veya iddia edildiği takdirde ha
ber ve şikâyetin neden ibaret oluduğu. 

Başkan — Mütalâa var mı? 
Maddeyi kabul buyuranlar... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Aynı kanunun 44 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Seçim sonucu 
Ekim ayının 1 nci gününden evvel gönderi

lecek olan seçim tutanakları üzerine kaymakam 
veya vali tarafından tezkere ile seçim keyfiyeti 
seçilen üyelere ve belediye Başkanına bildirilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Aynı kanunun 4705 sayılı 
kanunla değişen 54 ncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

Meclisin Âdi ve Olağanüstü toplantısı 
Meclisin âdi toplantısı Ekim, Şubat ve Ha

ziran aylan başlarında olmak üzere yılda üç 
defadır. 

Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi 
en çok 30 gün olup diğer toplantıların süresi 
en çok 15 gündür. Bu sürelerden önce iş bit
mezse vali 15 günü asmamak üzere görüşme sü-
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relerini uzatarak sebeplerini İçişleri Bakanlığı
na bildirir, önemli ve acele bir iş çıkarsa bele
diye başkanının yazılı çağırışı veya üyeden üçte 
birinin gerekçeli teklifi veyahut valinin doğru
dan doğruya çağırması üzerine meclisler olağan
üstü toplanırlar. Olağanüstü toplantılarda çağ
rıyı gerektiren konudan başka bir iş görüşülemez. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE — Bu seçim dönemine 
münhasır olmak üzere belediye seçimleri Mayıs 
ayında yapılır ve seçim işlerine ait süreler buna 
göre düzenlenir. Bu meclislerin kanuni süresi 
1950 yılının Ekim ayına kadar devam eder. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

.1946 O : İ 
MADDE 14. — Bu kanun, yayımı gününde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir . 

MADDE 15. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarmm tümünü yüksek oyunuza sunuyo
rum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Çarşamba günü 1 Mayıs tatiline tesadüf et
tiği için Cuma günü saat 15 de toplanmak üzere 
birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 19 v 



T. B. M. M. Banm$vi 



ıtıı Wrazbuca#tna bağlı Çomakçı Köyünden 
Tekinin ölüm cezasına çarpfı-

nhfiası hatılımda Başbakanlık tozkerteİ v Adatei 
Komisyona raporu (3/321) 

Başoakanhk 89.111,1946 
Yaz% İşleri ve Sicil Müdürlüğü - • - . , ' , ' ' • ' - » • ' /> 

özel No. 4-1468 
a. NQ. 6/860 

Eki : Bir dosya 
Bü^ük Mmet MecM Yüksek Başkanlığına ! 

Nikâhsız karısı Hatice Karanfil ile Hatice'nin kzzkardeşinin oğlu Ahmet Besçi'yi öldürmekten 
suçlu Çanakçı köyünden Hüseyinoğlu 7 . XI . 1334 doğumlu Mustafa Tekin'in ölüm cezasına çarp
tırılması: hakkında ödemiş Ağır Ceza mahkemesince verilen hükmün onanmasına ve sonraki ka
nuni işlemin Büyük Millet Meclisince yapılmasına dair olup Adalet Bakanlığının 25 . I I I . 1946 
tarihli ve 97/18 saydı tezkeresiyle gönderilen Yargıtaym 25 . XII . 1945 tarihli ve 2838/2977/2709 
sayılı ilâmlariyle buna ilişkin dosyanın bağlı olarak sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
\ Ş. Saraçoğlu 

Adalet Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 3/321 
Karar No. 18 

Yüksek Başkanlığa 

Kiraz bucağma bağlı Veliler köyünden Ha
tice Karanfil üe Hasan Beseioğlu Ahmet Bes
çi'yi öldürmekten suçlu Çanakçı köyünden Ve-
lioğullanndan Hüseyinoğlu 1334 doğumlu Mus
tafa Tekin'in ölüm cezasına çarptırılması hak
kında ödemiş Ağır Ceza mahkemesince verilen 
hükmün onanmasına dair Yargıtay Birinci Ce
za Dairesinden çıkan 25 . XII . 1945 tarih ve 
2828 esas, 2977 karar sayılı ilâm, Başbakanlığın 
29 Mart 1946 tarih ve 4-1468/6-860 sayılı tezke
resiyle birlikte Komisyonumuza havale Duyu
rulması üzerine bu işle ilgili dâva dosyasının 

Jfc3 . IV. . 1946 

tetkikında : 
Adı geçen Mustafa TeMn'in kendisiyle be

raber yaşamak teklifinde bulunduğu Hatice'yi 
bu teklife muvafakat etmemiş olmasından do
layı ve bundan sonra da Haticenin haklı oldu
ğundan bahseden Ahmet'i öldürdüğü mahkemece 
sabit görülerek hareketine uyan Türk Ceza Ka
nununun 450 nei maddesinin 5 nci bendi gere
ğince ölüm cezasma çarptırıldığı anlaşılmıştır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşme sonunda 
suçlu Mustafa Tekin'e hükmedilen ölüm cezası
nın yerine getirilmesine Anayasanın 26 ncı mad-



- t -
desi hükmü uyarınca karar verilmesinin Kamu
tayın yüce tasvibine sunulması 
rar altına alınmıştır. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Ko. Baş. Sözcü 
Kayseri Zonguldak 

B. özsoy Ş. Devrin 

oybirliğiyle ka-

Kâtip 
Manisa 
Fİ Uslu 

Antalya 
N. Aksoy 
Erzincan 
A. F%rai 

Kastamonu 
A. Binkaya 

Konya 
U. Karagülle 

Balıkesir 
0. N. Burcu 
istanbul 

K, C. Berhsoy 
Kayseri 
C. Tüzel 
Mardin 

E. Ergin 

t)enizlî 
H. Oünver 

trmii» 
E. Dtan 
Kocaeli 
S. Artel 

Bize 
8. A. Düemrs 
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S. Sayısr: 
Ankara Tıp ve Fen Fakülteleri yapımı için gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında ka

nun tasarısı ve Bayındırlık ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/553) 

T. C. - •• - • 

Başbakanlık • 28 . II , 1916 
Muamelât Umum Müdürlüğü 

Tetkik Müdürlüğü 
Say t: 71 * 500 6/593 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ankara Tıp ve Fen Fakülteleri yapımı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kında Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 13 . II . 1946 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu-arzederim 

Başbakan 
• • - Ş. Saraçoğlu 

Gerekçi 

Ankara'da Tıp Fakültesinin kurulması' hakkındaki 4761 sayılı kanunun 5 nci maddesi ile Yapı 
ve Kurma İşleri için' (2 800 000) liraya kadar gelecek" yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi 
Millî Eğitim Bakanlığına verilmiş ve fakat bu binaların yaptırılmasına lüzumlu ödenek ve Bayın
dırlık Bakanlığı bütçesine konulmakta bulunmuştur. 

Her ne kadar Millî Eğitim Bakanlığına verilmiş plan bu haktan Bayındırlık Bakanlığının fay
dalanması ve gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi mümkün görülmemekte ise de 1946 
yılı bütçe tasarısına bu iş için (2 800 000) liralık bir ödenek konmuş olması ve bu öedeneğin de 
önümüzdeki yıl içinde harcanmasını gerektiren tedbirlerin alınmış bulunması dolayısiyle bu madde
nin tatbik kabiliyeti kalmamış ve bu suretle kendiliğinden ortadan kalkmıştır. Ancak; 1945 yılın
da verilen ve 1946.yılında da verilecek olan bu ödeneklerle Fakülte binalarmm tamamlanmasına-
iınkân görülememektedir. 

p]sasen Tıp Fakültesi: Fakülte binası, Fakülte hastanesi bulaşıcı hastalıklar ve poliklinik ya-
pılariyle bu binalara lüzumlu atelye ve santral binalarını ihtiva etmektedir. Halen'Ankara'da öğ
retime başlanmış olması gözönünde tutularak bunlardan yalnız Fakülte binalarının ön plâna alın
ması zaruri görülmüş, proje ve keşifler de buna göre düzenlenmiştir. İleride diğer yapı ve tesis
lerin de yaptırılması ayrıca düşünülecektir. Bundan başka, Ankara Tıp- Fakültesinin F. K; B. 
sınıfı dolayısiyle bir bakımdan temelini teşkil eden ve daha doğrusu bu' binanın her cihetle bölün
mez bir parçası olan «Ankara Fen Fakültesi» binasının da bu kanun çerçevesi içine alınarak birlikte 
yapılması zaruri görülmüştü?. 

Yapılan hesaplara göre bu yapılardan Fakülte binasının 1946 yılı bütçesine konan ödenek de 
hesaba katılmak suretiyle 12,5 ve Fen Fakültesinin de 5 milyon liraya mal olabileceği anlaşılmakta 
ve işin ivedili oluşu gözönünde tutularak bu yapıların üç yıl içinde bitirilmesi teknik bakımdan 
mümkün görülmektedir. 

Ancak, ödenek bakımından Hazineye fazla bir külfet yükletilmemesi için gelecek yıllara geçi-



ci yüklenmelere girişme yetkisinin ihtiyaç durumuna göre uzatılmasını mümkün kılacak surette ta
sarıya hüküm konmuş ve bir taraftan da Maliyece bono çıkarılması suretiyle ödeme imkânlarının 
kolaylaştırılması düşünülmüştür. 

Bundan ötürü yıllık ödeme tu tan 3,5 milyon lirayı geçmemek ve her yıl bütçesine konacak 
ödenekle karşılanmak üzere 15 milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmem 
için Bayındırlık Bakanlığına ve faizleriyle birlikte bu miktarı geçmemek üzere bono çıkarmağa da 
Maliye Bakanlığına yetki veren ilişik kanun tasarısı düzenlenmigtir. 

Diğer taraftan, hükmü yürürlükten kaldırılmış olan 3228,sayılı kanuna dayanılarak Fransız Mi
marı Jean Walterle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca vaktiyle bağıtlanmış olan sözleşme ge
reğince bu binalara lüzumlu olan projeler adı geçen mimara hazırlattırılmaktadır. 

Kanunlaştırılması teklif edilen bu tasarıya göre bu sözleşme tatbikatının da Bakanlığımıza inti
kal etmesi tabiî bulunduğundan bundan doğacak giderlerin bu 15,4 milyon liralık ödenekten sağlan
ması düşünülmüş ve tasarıya (her türlü giderler) kaydiyle gerekli hüküm konulmuştur. 

Bütün ayrıntılariyle hazırlanmış olan plân ve projelerin arasız olarak düzenle uygulanması ve 
işlerin bir elden idaresi bakımından büyük faydalar sağlıyacak olan bu tasarının kanunlaştırılması 
lüzumlu görülmüştür. 

Bayındırlık Komisyonu raporu 

T. B.M. M. 
Bayındırlık Komisyonu 8 . IV . 1946 

Karar No. 1/553 
Esas No. 4 

Yüksek Başkanlığa 

Ankara Tıp ve Fen Fakülteleri yapımı için 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi 
hakkmda Hükümetçe hazırlanıp 28 . II . 1946 
gün ve 6/593 sayı ile Yüksek Başkanlığa sunu
lan kanun tasarısı Bayındırlık Bakanlığının yet
kili daire başkanının da huzuru ile Komisyonu
muzda görüşüldü. 

Hükümet gerekçesinde de belirtildiği gibi ya
pımı önplâna alınması zaruri görülen her iki fa
külte binasının biran evvel yapılabilmesi ve bü
tün bu işlerin bir elden idaresinin sağlıyacağı 
faydalar bakımından bu kanun tasarısı Komis
yonumuzca da uygun görülmüştür. 

Projelerin hazırlanması ve ödevlendirilecek 
uzmanlarla yapımm denetleme kuruluna verile
cek ücretler ve sair bütün giderlerin de maliyet 
hesaplarına eklenmesi gerekli olduğundan bu 
noktanın sağlanması bakımından bu giderlerin 
de aynı ödeneklerden ödenmesi lâzımgeldiğinden 
maddeye bu yolda bir hüküm eklenmiştir. Ay

rıca yapımın büyük Önemi, özelliği ve geçici bir 
iş olması gibi birçok noktalar gözönünde tutu
larak bu yapımda çalıştırılacak teknik elemanla
rın Barem Kanunu hükümlerine tâbi tutulma
ması büyük faydalar sağlamakla beraber zaruri 
de görüldüğünden bu nokta hakkında da madde
ye bir hüküm eklenmesi uygun ve yerinde gö- * 
rülmüştür. Tasarının diğer maddeleri aynen ka
bul olunmuştur. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Eskişehir 

/. Arukan 
Afyon K. 

M. Gönenç 
Erzincan 

A. S. llter 
Niğde 

H. Mengi 

Sözcü 
Kayseri 

M. Taner 
Ankara 

A. Bay tın 
İsparta 

K. Aydar 
Urfa 

R. Soyer 

Kâtip 
Ankara 

R. Börekçi 
Edirne 

E. Demirel 
Malatya 

M. Ş. Özpazarbaşı 
Zonguldak 

Dr. R. Barkın 

( S. Sayısı: 101) 



T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/553 
Karar No. 74 

— 3 -
Bütçe Komisyonu raporu 

24.IV. 1946 

Yüksek Başkanlığa 
Ankara Tıp ve Fen Fakülteleri apmın için ge

lecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak-
kmda Baındırlık Bakanlığınca hazırlanan ve 
Başbakanlığın 28 Şubat 1946 tarih ve 6/593 sa
yılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun 
tasarısı Bayındırlık Komisyonu raporiyle bir
likte Komisyonumuza tevdi buyurulmakla Ba
yındırlık Bakanı Sırrı Day ve Maliye Bakanlığı 

. adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü ve 
Millî Eğitim Bakanlığı adma Yüksek öğretim 
Genel Müdürü hazır oldukları halde okundu ve 
incelendi. 

Esaslı bir Millî Eğitim ihtiyacını karşılamak 
üzere kanunları gereğince Ankara'da açılmış 
bulunan her iki fakültenin gerekli, bina ve te
sislerle teçhizi tabiî ve zaruri olduğu cihetle ta
sarı, Bayındırlık Komisyonu gibi, Komisyonu
muzca da esas itibariyle uygun görülerek şim
diye kadar verilen ödenek ve tasarının derpiş 
ettiği yetki ile ne gibi bina ve tesislerin yapıla
bileceği üzerinde durulmuştur. Alman izahlara 
göre Ankara Tıp Fakültesi iç'.n 4761 sayılı ka
nunla 1945 bütçe devresi için verilen 600 bin li
radan 597 bin lira harcanmak suretiyle Fakülte 
Anatomi binasının bir kısmı yapılmıştır. Tasa
rının geçici birinci maddesiyle bu işe tahsis olu
nan ödenek ve tasarıdaki yüklenme yetkisi ile 
hastane hariç, Tıp Fakültesi binalarının geri 
kalan kısmının ve Ankara Fen Fakültesi bir kı
sım bina ve tesislerinin yapılabileceği Hükümet 
temsilcileri tarafından ifade edilmiştir. Şu hale 
nazaran Fen Fakültesi bina ve tesislerinin ta
mamlanması için ve gerekirse hastane için iler
de ayrıca ödeneğe lüzum hâsıl olacaktır. 

Bayındırlık Komisyonunca tasarının birinci 
maddesine yüklenme yetkisinin proje ve denet
leme işlerine de şamil olduğuna dair bir frkra 
ilâve olunmuşsa da maddedeki «Yapımı içâln» 
kaydı yapım ile ilgili her türlü giderlere ve bi
naenaleyh proje ve kontrol işlerine de şamil ol
duğundan ve nitekim geçici maddede bütçe for
mülü olarak da «Ankara Tıp ve Fen Fakülte
leri her türlü giderler;:!» yazılı bulunduğundan 
ve şimdiye kadar bu türlü işlerde yüklenme 

yetkisi veren kanunlarda ayrıca böyle sarahat 
konmamasına rağmen tatbikatta yetkinin de
netleme ve proje işlerine de şümulü hususunda 
her hangi bir tereddüt hâsıl olmadığından Ko
misyonumuzca adı geçen fıkra maddeden çıka
rılmıştır. 

Yine Bayındırlık Komisyonu, birjhci mad
deye «Bu yapımlarda çalıştırılacak teknik ela
manlara* verilecek aylık ve ücretleri barem hü
kümlerinden istisna eden bir hüküm ilâve et
miştir. Her ne kadar bu türlü önemli yapılarda 
çalışacak ve denetleme görevini yapacak ehli
yetli teknpk elamanlar için uygun bir ücret mik
tar ve usulünün kabulü her ne kadar zaruri ise 
de meselenin yüklenme yetkisine taallûk eden 
özel bir kanuna hüküm koymak suretiyle değil, 
benzeri işlere şamil bir surette esaslara bağlan
ması ve bu itibarla Hükümetçe kül olarak ayrıca 
ele alınması daha doğru olacağı düşüncesiyle bu 
hüküm de maddeden çıkarılmıştır. Hükümet ta
sarısının, Bayındırlık Komisyonunca aynan ka
bul olunan geçicpi birinci maddesinde aktarma 
miktarı olarak 4 300 000 lira belirtmiş ise de 
1946 yılı içinde yapılabilecek işler için 3 000 000 
liranın yeteceği Hükümet temsilcileri tarafın
dan ifade olunduğu cihetle Hükümetle muta
bık olarak birinci geçici maddedeki rakam üç 
milyon liraya indirilmiştir. 

Kanun tasarısı Kamutayın onayına sunulmak 
üzere Yüksek Başkanlığa takdim olunur. 

Başkan 
Tokad 

H. N. Keşmir 
Kâtip 

İstanbul 
F. öymen 
Diyarbakır 
R. Bekit 
İsparta 

M. Karaağaç 
Kütahya 

H. Pekcan 
Samsun 

M. A. Yörüker 

Başkan V. 
Edirne 

M. N. Gündüzalp 

ydın 
R. Alpman 

Giüresun 
M. Akkaya 

İstanbul 
/. H. Ülkmen 

Manisa 
F. Kurdoğlu 

Tokad 
R. A. Sevengü 

Sözcü 
Rize 

T. B. Balta 

Çanakkale 
8. T. Arsal 
Giresun 

A. Sayar 
İzmir 

M. Birsel 
Mardin 

R. Erten 
Zonguldak 
E. Erişirgil 

( S. Sayısı : 101) < 
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HÜKÜETİN TEKLİFİ I 

Ankara Tıp ve Fen Fakülteleri yapımı için ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak

kında kanun tasarısı 

MAD.DE 1. — Ankara Tıp Fakültesi ve ek
lentileri ile Fen Fakültesi yapımı için yıllık öde
me tutarı 3,5 milyon lirayı geçmemek üzere 
(15) milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere «girişmeğe Bayındırlık Bakanı ve 
faizleriyle birlikte bu miktarı geçmemek üzere 
bono çıkarmağa Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 2. — Bjriııcj madde gereğince gi
rişilecek yüklenmeler her yıl Genel Bütçe Ka
nunlarına bağlı «A» işaretli cetvelin Bayındırlık 
Bakanlığı kısımlarındaki özel bölümlere konula
cak ödeneklerden ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 1. -*- 1946 yılı Genel 
Bütçe Kanununa bağlı «A» işaretli cetvelin Ba
yındırlık Bakanlığı kısmındaki 605 nci (Yapı 
ve imar işleri yapma, kamulaştırma ve esaslı 
onarma giderleri) bölümünün 8 nci (Millî Eği
tim Bakanlığı) maddesinden 4 300 000 lira indi
rilerek aynı kısımda (Ankara Tıp1 ve Fen Fa
külteleri yapımına ait her çeşit giderler) adiyle 
yeniden açılan 612 nci bölüme olağanüstü ödenek 
olarak konulmuştur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1946 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı «E» cetveline geçici birinci madde 
ile açılan 612 nci (Ankara Tıp ve Fen Fakül
telerinin, yapımına ait her çeşit giderler) bölü
mü eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayım tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAYINDIRLIK KOMİSYONUNUN DE-
ĞİŞTİRİŞİ 

Ankara Tıp ve Fen Fakülteleri yapımı için ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ankara Tıp Fakültesi ve ek
lentileri ile Fen Fakültesi yapımı için yıllık 
ödeme tutarı 3,5 milyon lirayı geçmemek üzere 
(15) milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişmeğe Bayındırlık Bakanı ve 
faizleriyle birlikte bu miktarı geçmemek üzere 
bono Çıkarmağa Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu yapımlarla ilgili projelerin hazırlanması 
ve bu işte çalıştırılacak uzmanlarla yapımın de
netleme kurulu ücretleii ve her türlü giderler bu 
ödenekten ödenir. 

Bu yapımlarda çalıştırılacak teknik kişilerin 
maaş ve ücretleri Barem Kanunu hükümlerine 
tâbi değildir. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Hükümetin birinci 
geçici maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Hükümetin ikinci 
geçici maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —r Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 101 ) 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ I 

Ankara Tıp ve Fen Fakülteleri yapımı için gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ankara Tıp Fakültesi ve ek
lentileri ile Fen Fakültesi yapımı için yıllık öde
me tu tan 3,5 milyon lirayı geçmemek üzere (15) 
milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici yük
lenmelere gicişmeğe Bayındırlık Bakanı ve faiz
leriyle birlikte bu miktarı geçmemek üzere bono 
çıkarmağa Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay
niyle. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1946 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin Bayındırlık 
Bakanlığı kısmındaki 605 nci (Yapı ve imar 
işleri yapma, kamulaştırma ve esaslı onarma gi
derleri) bölümünün 8 nci (Millî Eğitim Bakan
lığı) maddesinden 3 000 000 lira indirilerek ay
nı kısımda (Ankara Tıp ve Fen Fakülteleri ya
pımına ilişkin her türlü giderler) adiyle yeniden 
açılana 612 nci bölüme olağanüstü ödenek ola
rak konulmuştur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1946 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (F^ cetveline, 612 nci (Ankara Tıp 
ve Fen Fakültelerinin yapımına ilişkin her türlü 
giderler) bölümü eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe grer. 

( S. Sayısı: 101) 
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Hü. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba
yındırlık ve Maliye Bakanları yerine getirir. 

13 . I I . 1946 
Başbakan 

Ş. Saraçoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

A. R. Artunkal 
Dışişleri Bakan V. 

İV. E. Sümer 
Millî Eğitim Bakanı 

Yücel 

Adalet Bakanı 
R. Türel 

İçişleri Bakanı 
Hilmi Uran 

Maliye Bakanı 
N. E. Sümer 

Bayındırlık Bakanı 
Sırrı Bay 

Ekonomi Bakanı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Fuad Sirmen Dr. S. Konuk 
Gümrük ve Tekel Bakan V. Tarım Bakanı 

R. Kardeniz Ş. R. Hatipoğlu 
Ulaştırma Bakanı Ticaret Bakanı 

A. F. Cebe>s,oy R. Karadeniz 
Çalışma Bakanı 
Dr. S. Irmak 

Ba. K. 

MADDE 4. —: Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen, kabul edilmiştir. 

( S . Sayısı: 101) 
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B. K. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bayındrılık ve Ma
liye Bakanları yürütür. 

«•» 

( S. Sayısı : 101) 





S. Sayısı: 104 
Belediye Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 

hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
raporu (1/571) 

T. C. 
Başbakanlık 26 . IV . 1946 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 6/1119 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1580 sayılı Belediye Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında İçişleri Bakanlığın
ca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 26 . IV . 1946 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Gerekçe 

Belediye seçimleri bugün yürürlükte olan kanun hükümlerine göre lüzumundan fazla uza
maktadır. Seçim hakları bakımından önemli görülen seçim defterlerinin ilânına ve bunlar hak
kında mahkemeye müracaata ve mahkemelerce verilecek kararlara ait süreler olduğu gibi muhafa
za edilmek kaydiyle seçimin bir ay içinde bitirilmesi mümkün olacağı anlaşılmış ve diğer taraftan 
seçimde oy kullanma işinin bütün medeni memleketlerde olduğu gibi bir gün içinde yapılması se
çimin selâmetini sağlamağa daha elverişli görülmüş olduğundan bu esaslarla ilgili olarak Beledi
ye Kanununun seçime ait hükümlerinde bazı değişiklikler yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

Kanunun 31, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44 ncü maddeleriyle 54 ncü maddede yapılan değişiklik
ler yalnız bu esaslarla ilgilidir. 

Belediye seçimlerine ait hükümlerde değişiklikler yapılırken seçim kurullariyle komisyonların
da siyasi partilerin temsilcilerinin de bulunmaları, Demokrasi esasları ve seçimin teminatlı olarak 
cereyanı bakımından muvafık görülerek 33 ncü maddeye bu hususta kayıt eklenmiştir. 

Yürürlükte olan kanunun 33 ncü maddesinin son üç fıkrası seçim komisyonlarına değil seçim 
kurullarına ait hükümleri ifade ettiği cihetle bu fıkralar 33 ncü maddeden çıkarılarak bu müna
sebetle olduğu gibi yeri olan 32 nci maddenin sonuna konmuştur. 

Büyük Millet Meclisinin Milletvekilleri hakkında verebileceği herhangi bir yeni seçim kararı
nın yurt içinde bugünkü belediye heyetlerince değil yeniden ve daha önce seçilecek belediye heyet
lerince uygulanması muvafık görülmüş ve bunu mümkün kılmak için, içinde bulunduğumuz yılın 
Eylül ayında başlanacak olan belediye seçimlerine yalnız bir defaya ve bu seçime mahsus olarak 
Mayısta başlanmasını sağlamak üzere geçici madde düzenlenmiştir. 
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İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. î/570 
Karar No. 19 

29 .IV . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

1580 sayılı Belediye. Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında İçişleri Bakanlı
ğınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Yük
sek Meclise arzı kararlaştrrian kanun tasarısı 
Komisyonumuza havale olunmakla İçişleri Ba
kanı huzuriyle incelendi. 

1. — Bugün yürürlükte olan kanun hüküm
lerine göre belediye seçimleri lüzumundan fazla 
uzamaktadır. Tatbikat seçim defterlerinin ilâ
nına ve bunlar hakkmda mahkemeye müracaata 
ve mahkemelerce verilecek kararlara ait süreler 
olduğu gibi muhafaza edilmek kaydiyle seçimin 
bir ay içinde bitirilmesi mümkün olacağını gös
termektedir. 

2. — Bundan başka seçimde oy kullanma 
işinin bir günden fazla sürmesi seçim işlerinin 
selâmeti bakımından tam teminatı haiz görül 
memektedir. Bu sebepten her memlekette oldu
ğu gibi seçimin bir günde ve herkesin oy verme 
imkânını sağlıyaeağı tatil gününde yapılması da
ha uygun görülmüştür. 

3. — Yukarıdaki esaslar dâhilinde değişiklik
ler yapıldığı sırada, kanunda yurttaşların se
çim haklarını daha teminatlı kılacak ve seçim 
usullerini kolaylaştıracak ve seçimin gizliliğini 
koruyacak hükümlerin değiştirilmesi ve eklen
mesi düşünülmüştür. 

Yukarıda kısaca arzedilen prensiplerden ha
reket eden Komisyonumuz bu gayeyi saglıyacak 
şekilde Hükümet tasarısında teklif edilen 31, 
32, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44 ncü maddeleri 
tasarıdaki hükümlere Hükümetle mutabık ka
larak yeni değişiklikler ilâvesiyle kabul etmiş, 
ayrıca 34 ncü ve 42 nci maddelerini de yine 
Hükümetle mutabık olarak değiştirmiştir. 

4. Bprden fazla partilerin kurulduğu bu 
sırada, seçimlerde daha demokratik usullerin 
tekâmülünü sağlamak gayesiyle belediye seçim

leri sırasında oylar kullanılırken ve tasnif edi
lirken her parti temsilcisinin seçim kurullariyle 
komisyonlarında hazır bulunması esası Komis
yonumuzca da kabul ecpmiş ve 33 ncü madde 
bu esasa göre hazırlanmıştır. 

5. Belediye seçimlerinin normal olarak Eylül 
ayında yapılması yeni tasarıda da kabul edil
miş olmakla beraber bu seçim dönemine münha
sır olmak üzere seçimlerin Mayıs ayında yapıl
ması hususunda Hükümetin gösterdiği sebepler 
Komisyonumuzca da uygun görülmüş yalnız 
yurdumuzun iklim şartlarına uyulmak ve beledi
ye meclislerinin âdi toplantıların^ eşit aralıklarla 
yapmasını sağlamak üzere 54 ncü maddede yapı
lan değişiklik sebebiyle geçici maddede bu esasa 
göre düzeltilmiştir. 

Seçimin Mayıs ayında yapılmasını sağlamak 
için tasarcnm yeğlik ve ivedilik ile konuşulması 
teklifiyle Kamutaya arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

İçişleri Ko. 
Başkanı Başkan V. 
Tekirdağ Çoruh 

C. Uybadın A. Tüzün 
Kâtip 

Trabzon Balıkesir 
8. Abanozoğlu F. Tiritoğlu 

Bursa Elâzığ 
F. Güvendiren î. Yalçın 

Erzurum Gazianteb 
N. Elgün Dr. A. Melek 

Kars Kayseri 
E. özoğuz A. H. Kalaç 
Malatya Maraş 

E. Barkan R. Kaplan 
Sivas 

M. Ş. Bleda 

Sözcü 
Bolu 

H. Ş. Adal 

Balıkesir 
S. Uzay 

Elâzığ 
S. Sağıroğlu 

Giresun 
N. Osten 
Konya 
Ş. Ergun 

Sivas 
E. Dizdar 

Yozgad 
S. Korkmaz 
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Belediye Kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Belediye Kanununun 31 nei 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Seçim süresi ve bitimi 

Belediye Meclisi seçimi Eylül ayında yapılır. 
Fesh ve iptal ve istifa suretiyle Meclis vaktin
den evvel dağılırsa yeni Meclisin seçimine bun
ların bildirildiği tarihten bir ay içinde başlanır 
ve bu takdirde seçim işlerine ait süreler seçimin 
başladığı günden hesaplanarak Belediyece ilân 
olunur. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 32 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Seçim yılınm Eylül ayı girince seçim işine 
bakmak üzere Belediye başkam veya Belediye 
Şube Müdürleri tarafından her mahallenin muh
tarına tezkere ile haber verilerek her mahalle
den belediye.seçim hakkını haiz, tercihan okur
yazar ikişer kişi istenir. Her mahallenin İhti
yar Heyeti muhtarın başkanlığında toplanır. 
Gizli oy ile istenilen sayıda mahalle halkından 
seçer. Mahalle halkından seçilenler her kaçkişi 
olursa.olsun cümlesi Belediye Dairesine veya Şu
belerine çağrılarak enaz üçte biri hazır olduğu 
halde cümlesinin ismine kura çekilerek içlerin
den kura sırasiyle ençok 10 ve enaz beş ve bele
diye şubelerine ayrılan beldelerin her belediye 
şubesi için ençok 10 ve enaz beş kişi ayrılır ve 
bu suretle her belde de bir mütaaddit belediye 
şubelerine bölünmüş beldelerde belediye şubele
rinin sayısı kadar seçim kurulu teşkil olunur. 
Seçim kurulu üyeliği için ismine kura çıkanlar
dan istifa eden veya istifasız kurula gelmi-
yen ve yazılan ve gönderilen davet kâğıdı üze
rine de gelmiyen bulunursa onun yerine kura 
sırasiyle diğerleri çağrılır. Seçim kurullarına 
belediye başkanı veya vekili veya belediye şube 
müdürleri başkanlık eder. Üyelerin üçte ikisi 
toplanmadıkça ve hazır bulunanların yarısın
dan bir fazlasının oyları birleşmedikçe seçim 
kurulu kararları muteber olmaz. Seçim kuru
lunda sayfaları numaralı ve İdare Kurulunca 
onamlı bir tutanak defteri bulunur. İşlemler 
ve kararların tutanakları bu deftere yazılır ve 
başkan ile üyeler tarafından imza olunur, 
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Belediye Kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADE 1. — Belediye Kanununun 31 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Seçim süresi ve bitimi 

Belediye Meclisi seçimi Eylül ayında yapılır. 
Fesih ve iptal ve istifa suretiyle Meclis vaktinden 
evvel dağılırsa yeni mecl|isdn seçimine bunların 
bildirildiği tarihten itibaren bir ay içinde baş
lanır ve bu takdirde seçim işlerine ait süreler 
seçimin başladığı günden hesaplanarak Belediye
ce ilân olunur. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 32 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Seçim yılının Eylül ayı girince seçim işine 
başmak üzere belediye başkanı veya beledjLye şu
be müdürleri tarafından her mahallenin muhta
rına tezkere ile haber verilerek her mahalleden 
belediye seçim hakkına haiz, tercihan okur ya
zar ikişer kişi istenir. Her mahallenin ihtiyar 
heyeti muhtarın başkanlığında toplanır. Gizli oy 
ile istenilen sayıda mahalle halkından seçer. 
Mahalle halkından seçilenler her kaç kişi olursa 
olsun cümlesi belediye dairesine veya şubelerine 
çağrılarak en az üçte biri hazır olduğu halde 
cümlesinin ismine kur 'a çekilerek içlerinden 
kur 'a sırasiyle en çok 10 ve en az beş ve bele
diye şubelerine ayrılan beldelerin her belediye 
şubesi için en çok 10 ve en az beş kişi ayrılır. Be
lediye meclisi üyesinpjn sayısı 12 den fazla olan 
yerlerde seçim kurulu üyesi 10 dan aşağı ola
maz. Mahalle sayısının azlığı yüzünden yetersa
yıda temsilcisi bulunmıyan yerlerde kurul üye
lerinin eksiği belediye meclisince seçilecek kim
selerle tamamlanır. Ve bu suretle her belde de 
bir mütaaddit belediye şubelerine bölünmüş bel
delerde belediye şubelerinin sayısı kadar seçim 
kurulu teşkil olunur. Seçim kurulu üyeliği için 
ismine kur 'a çıkanlardan istifa eden veya is-
istifay )z kurula gelmiyen ve yazılan ve gönderilen 
davet kâğıdı üzerine de gelmiyen bulunursa onun 
yerine kur'a sırasiyle diğerleri çağırılır. Seçim 
kurullarına belediye başkanı veya vekili veya 
belediye şube müdürleri başkanlık eder. Üye
lerin üçte ikisj'j toplanmadıkça ve hazır bulunan-

I ların yarısından bir fazlasının oylan birleşme-
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MADDE 3. — Aynı kanunun 33 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Seçim hür olan ve seçim komisyonları 
Belediye seçimlerinde oylar bir günde kulla

nılır. Bu maksatla belde veya belediye şubeleri 
seçmenlerin oylarını bir günde tamamen kullan
malarını sağlryacak ve bunun için de 500 seç
men adedini geçmiyecek şekilde belediye mec
lisi kararı ile gerektiği kadar seçim bürolarına 
ayrılrr. Bu kararlarda büroların hangi semt
lerde kurulduğu ve hangi mahalle ve sokakları 
kısmen veya tamamen içine aldığı açıkça belir
tilir. Eylül ayının ilk haftası içinde belediye 
meclislerince verilecek olan bu kararlar, mahal
lî en büyük mülkiye memurunun onanıma sunu-
lunur ve enaz seçim gününden 15 gün evvel ga
zete çıkan yerlerde gazetelerle ve diğer vasıta
larla ilân edilir. Seçim bürolarının başında Be
lediye Meclislerince seçilmiş beşer kişilik seçim 
komisyonları bulunur. Belediye dairesinin bu
lunduğu seçim komisyonuna Belediye Başkanı 
ve diğer komisyonlara belediye üyesinden biri 
başkanlık eder. Başkanlık edecek meclis üyesi 
bulunmazsa her büro komisyonu kendi araların
dan birini reis seçer. Belediye Meclisi üyelerin
den kimlerin hangi yerlerde başkanlık edeceği 
Belediye Meclislerince kura ile belirtilir. Bu 
komisyonlara ve 32 nci maddedeki seçim kurul
larına siyasi partilerin mahallerindeki teşkilâtın
dan birer üye iştirak etmeğe yetkilidir. Komis
yon ve kurulların başkanları da bunları iştira
ke davet etmeğe mecburdur. 
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dikçe seçim kurulu kararları muteber olmaz. 
Seçim kurulunda sayfaları numaralı ve idare 
kurulunca onamlı bir tutanak defteri bulunur. 
işlemler ve kararların tutanakları bu deftere ya
zılır ve başkan ile üyeler tarafından imza olu
nur. 

MADDE 3. — Aynı kanunun 33 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

ı 
I Seçim büroları ve seçim komisyonları 

Belediye seçimlerinde oylar bir günde kul-
I lanılır. Bu maksatla belde ve belediye şube-
1 leri, seçmenlerin oylarını bir günde tamamen 

kullanmalarını sağlryacak ve bunun için de 
500 seçmen adedini geçmiyecek şekilde belediye 
meclisi karan ile gerektiği kadar seçim bürola
rına ayrılır. Bu kararlarda büroların hangi 
semtlerde kurulduğu ve hangi mahalle ve so
kakları kısmen veya tamamen içine aldığı açık* 
ça belirtilir. Eylül ayının ilk haftası içinde 
belediye meclislerince verilecek olan bu karar
lar, mahallin en büyük Mülkiye memurunun 
onanıma sunulur, ve en az seçim gününden 15 
gün evvel gazete çıkan yerlerde gazetelerle ve 
diğer vasıtalarla ilân edilir. Seçim bürolarının 
başında belediye meclislerince seçilmiş beşer ki
şilik seçim komisyonları bulunur. Belediye dar 
iresinin bulunduğu seçim komisyonuna belediye 
başkanı ve diğer komisyonlara belediye üyesin
den biri başkanlık eder. Başkanlık edecek mec
lis üyesi bulunmazsa her büro komisyonu kendi 
aralarından birini reis seçer. Belediye meclisi 
üyelerinden kimlerin hangi yerlerde başkanlık 
edeceği Belediye Meclislerince kur'a ile belirti* 
lir. 

Seçim komisyonları başkan ve üyelerinden 
istifa eden veya komisyona gelmiyen bulunursa 
yerlerine seçim kurullarınca diğerleri seçilir. 
Toplanma ve karar verme nisabı ile kararların 
defterlere yazılması ve imzalanması hakkında 
seçim kurullarına ait 32 nci maddedeki hüküm
ler bu komisyonlar hakkında da uygulanır. 

Siyasi partilerin temsilcileri seçimde hazır 
bulunmağa yetkilidirler. Bu maksatla seçim 
kurullariyle komisyonların başkanları, mahalle-

| rinde teşkilât olan yerlerde bu partilerin birer 
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MADDE 4. — Aynı kanunun 35 nei maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Seçim işlerinin ilâm, defterlerin asılması 

Defterler aşılmazdan evvel defterlerin kaç 
gün asılı kalacağı ve adları yazılı olup olmı-
yanların hangi güne kadar itiraz hakkı olacağı 
ve hangi günden sonra itirazların kabul olunma
yacağı ve oy sandıklarının nerelere konulacağı 
gazete ve gerekirse diğer vasıtalarla halka ilân 
edilir. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 36 ncı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

İtirazlar 

Defterlerin asılı kaldığı altı gün içinde seç
menlerin isimleri nitelikleri defterlere yanlış 
veya mükerrer yazılmış veya hiç yazılmamış ol
duğuna dair ileri sürülecek itirazlar Seçim Ku-
rullarmea dinlenip Kurul kararı ile gereken dü
zeltmeler yapılır. Seçim Kurulları yerinde gö
rülmeyen itirazların reddi hakkındaki karar ör
neğini itiraz edene bildirir, defterler asıldığının 
altıncı günü akşamı saat 3-8 de kaldırılır. Bun)-
t'an sonra itiraz iddiası dinlenmez. Seçim Ku
rulları yetkileri içindeki düzeltmeleri defterle
rin kaldırılmasını kovuşturan iki gün içinde bi
tirmekle ödevlidirler. 

İçiş. K. 

temsilcisini seçimde hazır bulunmak için yazı ile 
davet ederler. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 34 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Seçim defterleri 

Seçim kurulu vasıtasiyle üye seçiminde oy 
vermeğe hakkı olanların ve seçilmeye yetkili bu
lunanların belediyelerce birer defteri yapılır. 
Seçim cetvellerinin örnekleri Hükümet ve bele
diye daireleri kapılariyle herkesin görebileceği 
diğer yerlerde tatil günleri hariç olmak üzere 
altı gün müddetle asılır. Bu defterler en geç Ey
lülün 8 nci günü asılmış bulunacaktır. 

MADDE 5. — Aynı Kanunun 35 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Seçim işlerinin ilânı, defterlerin asılması 

Defterler aşılmazdan evvel kaç gün asdı Sa
lacağı ve adlan yazılı olup olmıyanlarm hangi 
güne kadar itiraz hakkı olacağı ve hangi gün
den sonra itirazların kabul olunacağı ve oy 
sandıklarının nerelere konulacağı seçim kurul
ları tarafından kararlaştırılarak gazete ve gere
kirse diğer vasıtalarla halka ilân edilir. 

MADDE 6. —• Aynı kanunun 36 ncı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

! İtirazlar 

defterlerin asılı kaldığı altı gün içinde seç
menlerin isimleri, nitelikleri defterlere yanlış 
veya mükerrer yazılmış veya hiç yazılmamış ol
duğuna dair ileri sürülecek itirazlar seçim 
kurullarınca dinlenip kurul kararı ile gereken dü
zeltmeler yapılır. Seçim kurulları, yerinde 
görülmeyen itirazların reddi hakkındaki karar 
örneğni itiraz edene bildirir. Defterler asıl
dığının altıncı günü aşkamı saat 18 de kaldı
rılır. Bundan sonra itiraz iddiası dinlenmez. 
Seçim kurulları, yetkileri içindeki düzeltmeleri 
defterlerin kaldırılmasını kovuşturan iki gün 
içinde belirtmekle ödevlidirler. 
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MADDE 6. — Aynı kanunun 38 nci maddesi 
aşağıaki şekilde değiştirilmiştir : 

Seçim gününün belirtilmesi 

Oyların hangi gün kullanılacağı belediye 
meclislerinin kararı ve mahallin en büyük mül
kiye memurunun onamı ile belirtilir. 

MADDE 7. — Aynı kanunun 40 ncı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Sandığın muayenesi ve mühürlenmesi 

Sandığa oy puslaları atılmazdan önce seçim 
komisyonu başkanı üyelere ve hazır bulunanlara 
sandığın boş olduğunu gösterdikten sonra dört ta
rafını sicimle bağlayıp düğüm yerlerini mühürle 

/ mühürlerler. Sandığın başka başka anahtarlar
la açılır iki kilidi, üzerinde ince bir mektup sı
ğacak: kadar yarığı bulunur. 

MİADBE 8. — Aynı kanunun 41 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

__ Oyların sandığa atılması 

Her seçmen kendi oyunu getirip seçim san
dığına atmakla ödevlidir. Hiçbir sebep ve su
retle başkasının adına seçim puslası sandığa 
atlamaz. Seçm puslasında seçmenin adı, adresi, 
imzası veya mührü bulunur. Her seçmenin 
elinde nüfus hüviyet cüzdanı olduğu halde se
çim komisyonu huzuruna gelerek önceden onam-
lı seçim defterlerindeki adı hizasını imzalaması 
veya Türkçe okuyup yazma bilmiyorsa parmak 
basması ve ondan sonra oy pusulasını alarak 
seçilecek üye sayısının iki misli isim yazıp 
veya Türkçe okuyup yazmak bilmiyorsa emni-

( S . Saj 
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MADDE 7. — Aynı kanunu 38 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Seçim gününün belirtilmesi 

Defterlerin asıldığı gün, bunların asılı ka
lacağı süre ile düzeltilmeleri ve mahkemeye 
müracaat ve mahkemece karar verilme süreleri 
hesaplanarak bu sürelerin sonunu kovuşturan 
ilk pazar gününe rastlryacak şekilde oyların 
hangi gün kullanılacağı seçim kurullarının ka
ran ve en büyük mülkiye memurunun onamiy^ 
le belirtilerek ilân olunur. 

Sandığm açık kalacağı süre saat 8 den 19 z.ı 
I kadardır. Ancak sandık başında oyunu kullan-

"mamış seçmenler varsa bunlar da oylarını kul
lanmadan sandık kapatılamaz. 

I M A DDK 8. — Bu kanunun 40 ncı maddesi 
aşağrdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Sandığın muayenesi ve mühürlenmesi 

I Sandığa oy pusulaları atılmazdan önce seçim 
komisyonu başkanı üyelere ve hazır bulunanlara 

I «andığın boş olduğunu gösterdikten ve bu olayı 
I bir tutanakla belirtilip komisyon üyeleri tarafm-
j d .n imza edildikten sonra dört tarafını sicimle 
1 bağlayıp düğüm yerlerini mühürle mühürler. 
I Sandığın başka başka anahtarlarla açılır iki ki-
j lidi üzerinde ince bir mektup sığacak kadar ya-
| rığı bulunur. 

| MADDE 9. — Aynı kanunun 41 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Oyların sandığa atılması 

Her seçmen kendi oyunu getirip seçim bü
rosundan alacağı mühürlü zarf içine koyarak 
sandığa atmakla ödevlidir. Bu zarflar önceden 
seçim kurullarınca hazırlanıp mühürlenmiş ola-
rak seçmen sayısınca seçim bürolarına verile
cektir. Hiçbir sebep ve suretle başkasının adı
na seçim pusulası sandığa atıl&maz. PusuJ-aların 
düz beyaz kâğıttan kesilmiş olması gerekli olup, 
bunlara seçmenlerin imzası, mühürü, adresi ve
ya herhangi bir işaret konulamıyacağı gibi her 
zarfa yalnız bir oy pusulası konur. 

1 Her seçmen ikametgâhının bulunduğu seçim 
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yet erttiği kimseye yine orada yazdırıp sandığa 
komisyon huzurunda bizzat koyması şarttır. 

bürosunda oyunu kullanır. Seçim komisyonunca 
her seçmene hüviyeti sorulur ve gerekirse hüvi
yet cüzdanını göstermesi istenebilir. Bu suretle 
hüviyeti belli olan seçmenin, seçim defterinde 
yazrlı ismi hizasına imzası veya mühürü alın
dıktan sonra oyunu kullanmasına izin verilir. 
İmza bilmiyen ve mühürü olmıyanların sol elle
ri başparmağı bastırılır. Bu parmağı olmıyan
ların hangi parmağının bastırıldığı yazı ile açık
lanır. 

Pusulalara, seçilecek üye sayısının iki misli 
isim yazılır. Yazısı olmıyahlar emniyet ettikleri 
kimselere yazdırabilirler. 

MADDE 10. — Aynı kanunun 42 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Sandığın açılması, oyların sayılması 

Seçim sonunda meclis üyesi sayısı 12 olan 
yerlerde seçim kurulu üyesinin en az üçünün ve 
diğer yerlerde en az yedisinin huzuriyle sandık 
açılır: 

1. Oy zarfları sayılarak onamlı defter-
lerdeki imzalı ve işaretli seçmenler sayısı ile 
karşılaştırılır. 

2. Yazısı okunmayan pusulalarla seçilenin 
ki™ olduğu beHi olmıyan pusulalar bir tarafa 
ayrılır. 

3. Üyelik niteliğini haiz olmıyan isim
ler hesaba katılmaz. 

4. Yetersayıdan eksik isimleri kapsayan 
pusulalar hesaba katılır. Fazlası sonundan bağ
lıyarak silinir. Yazısı belli olmryan veya seçi
lenin kim olduğu bilinmiyen pusulalar hesaba 
katrimaz. Pusulaya aynı isim iki defa yazılmış 
ise bir defa yazılmış sayılır. 

5. Zarf içinde birden fazla pusula çıktığı 
ve bu pusulalar da aynı isimler aynı sıra ile 
yazılı bulunduğu takdirde yalnız biri yukarıda
ki fıkra dairesinde hesaba katılır ve eğer bu 
pusulalarda başka başka isimler yazılmış veya 
aynı isimler değişik sıra ile yazılmış ise hiçbiri 
hesaba katılmaz. 

6. Renkli veya çizgili kâğıda yazılan pusu
lalarla imzalı, mühürlü veya herhangi bir işaret 
taşıyan pusulalar hesaba katılmaz. 

7. Seçim pusulalarının sayılması ve tasnifi 
tamamlandıktan sonra ençok oy kazanandan baş-
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MADDE 9. — Aynı kanunun 43 ncü mad
desi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir : 

Seçim tutanağı 

Geçen maddede belirtilen tasnif bittiğinde 
seçim kurulları tarafından aşağıda gösterilen 
bilgileri kapsamak üzere bir seçim tutanağı dü
zenlenerek mahallin en büyük mülkiye memuru
na verilir : 

1. Seçimin yapıldığı gün; 
2. Sandığın ne zaman ve seçim kurulları 

üyelerinden kimlerin huzuru ile açıldığı; 
3. Sandıktan kaç oy pusulası çıktığı ve 

onamlı seçim defterlerindeki isimlerin kaç tane
sinin hizasına imza ve işaret konmuş ve kaç is
min hizası boş kalmış olduğu; 

4. Oy pusulalarından kaçı ne sebeplerle mu
teber sayılmadıği; 

5. Muteber sayılan oy pusulalarının tasnifi 
sonucunda hangi isimlerin en çoktan en aza doğ
ru kaç oy kazandığı; 

6. Meclis yetersayısına göre üyeliğe veya ye
dek üyeliğe kimlerin ayrıldığı; 

7. Seçimin kanuna aykırı bir şekilde yapıl
dığı belde hemşehrilerinden biri tarafından ha
ber verildiği veya iddia edildiği takdirde haber 
ve şikâyetin neden ibaret olduğu. 
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lıyarak sırasiyle her adayın kaç oy almış olduğu 
belirtilir. 

8. Eşit oy kazananlardan evli olan, evli
lerden yaşı büyük olan, bu da eşit ise çocuğu 
çok olan tercih olunur. Çocuk sayısında da eşit
lik halinde kura çekilerek ismi önce çıkan sıra
da evvel olur. 

9. Ençok oy kazanandan başlıyarak yeter 
sayıda isim üyeliğe ve bunun bir misli de ye
dek üyeliğe ayrılır. 

10. Tutanağın düzenlenmesi üzerine seçim 
pusulaları ile tasnif cetvelleri ve hesaba katılmı-
yan pusulalar ayrı ayrı zarfa konularak zarf se
çim kurulu tarafından mühürlenir ve belediyece 
kasalarda saklanır. 

MADDE 11. — Aynı kanunun 43 ncü mad
desi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

Seçim tutanağı 

Geçen maddede belirtilen tasnif bittiğinde se
çim kurulları tarafından aşağıda gösterilen bilgi
leri kapsamak üzere bir seçim tutanağı düzenle
nerek mahallin en büyük mülkiye memuruna veri
lir. 

1. Seçimin yapıldığı gün; 
2. Sandığın ne zaman ve seçim kurulları üye

lerinden kimlerin huzuru ile açıldığı,; 
3. Sandıktan kaç oy zarfı çıktığr, ve onamlı 

seçim defterlerindeki isimlerin kaç tanesinin hi
zasına imza ve işaret konmuş ve kaç ismin hizası 
boş kalmış olduğu; 

4. Oy pusulalarından kaçı ne sebeplerle mu
teber sayılmadığı; 

5. Muteber sayılan oy pusulalau.nın tasnifi 
sonucunda hangi isimlerin en çoktan en aza doğ
ru kaç oy kazandığı; 

6. Meclis yeter sayısına göre üyeliğe ve yedek 
üyeliğe kimlerin ayrıldığı; 

7. Seçimin kanuna aykırı bir şekilde yapıl
dığı belde hemşehrilerinden biri tarafından haber 
verildiği veya iddia edildiği takdirde haber ve 
şikâyetin neden ibaret olduğu, 
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MADDE 10. — Aynı kanunun 44 ncü mad
desi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir : 

Seçim sonucu 

Ekim ayının 1 nci gününden evvel gönderile
cek olan seçim tutanakları üzerine kaymakam 
veya vali tarafından tezkere ile seçim keyfiyeti 
seçilen üyelere ve belediye başkanına bildirilir. 

MADDE 11. — Aynı kanunun 54 ncü mad
desi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir : 

Meclisin âdi ve olağanüstü toplantısı 

Meclisin âdi toplantısı Ekim, Şubat ve Tem
muz aylan başlarında olmak üzere yılda üç de
fadır. 

Bütçe görüşmesine rastlıyan toplantı süresi 
en çok 30 gün olup diğer toplantıların süresi 
en çok 15 gündür. Bu sürelerden önce iş bitmez
se vali 15 günü aşmamak üzere görüşme sürelerini 
uzatarak sebeplerini içişleri Bakanlığına bildi
rir. önemli ve acele bir iş çıkarsa Belediye 
Başkanının yazılı çağrısı veya üyeden üçte bi
rinin gerekçeli teklifi veyahut valinin doğru
dan doğruya çağırması üzerine Meclisler ola
ğanüstü toplanırlar. Olağanüstü toplantılarda 
çağrıyı gerektiren konudan başka bir iş görür 
çftlemez. 

GEÇİCİ MADDE — Bu seçim dönemine 
münhasır olmak üzere belediye seçimleri Mayıs 
ayında yapılır ve seçim işlerine ait süreler 
ona göre düzenlenir. (Yeni belediye meclisleri 
Tfaairftnın ilk haftası içinde toplanarak Belediye 
Başkanlarını seçer. Bu Meclislerin kanuni süre
si 1950 yılmın Ekim ayına kadar devam eder. 

MADDE 12. — Bu kanun yayımı gününde 
yürürlüğe girer. 
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MADDE 12. —- Aynı kanunun 44 ncü mad
desi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 

Seçim sonucu 

Ekim ayının 1 nci gününden evvel gönderile
cek olan seçim tutanakları üzerine kaymakam 
veya vali tarafından tezkere ile seçim keyfiyeti 
seçilen üyelere ve belediye Başkanına bildirilir. 

MADDE 13. — Aynı kanunun 54 ncü mad
desi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 

Meclisin Adi ve Olağanüstü toplantısı 

Meclisin âdi toplantısı Ekim, Şubat ve Hazi
ran ayları başlarında olmak üzere yılda üç de
fadır. 

Bütçe görüşmesine rastlıyan toplantı süresi 
en çok 30 gün olup diğer toplantıların süresi 

i en çok 15 gündür. Bu sürelerden önce iş bit
mezse vali 15 günü aşmamak üzere görüşme sü
relerini uzatarak sebeplerini içişleri Bakanlığı
na bildirir, önemli ve acele bir iş çıkarsa bele
diye başkanının yazılı çağırışı veya üyeden üçte 
birinin gerekçeli teklifi veyahut valinin doğru
dan doğruya çağırması üzerine meclisler olağa
nüstü toplanırlar. Olağanüstü toplantılarda çağ
rıyı gerektiren konudan başka bir iş görüşüle
mez. 

GEÇÎCl MADDE — Bu seçim dönemine 
münhasır olmak üzere belediye seçimleri Mayıs 
ayında yapılır ve seçim işlerine ait süreler buna 
göre düzenlenir. Bu meclislerin kanuni süresi 
1950 yılının Ekim ayma kadar devam eder. 

MADDE 14. — Bu kanun, yayımı gününde 
yürürlüğe girer. 
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MADDE 13. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

Başbakan 
Ş. Saracoğu 

Millî Savunma Bakanı 
A. R. Artunkal 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Yüce 

Ekonomi Bakanı 
Fuat Sürmen 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Çoşkan 

Ulaştırma Bakanı 
A. F. Cebesoy 

Çalışma Bakanı 
Dr S. İrmak 

26 . IV . 1946 
Adalet Bakanı 

M, ökmen 
İçişleri Bakanı 

Himi Uran 
Maliye Bakanı 

N. E. Sümer 
Bayındırlık Bakanı 

Sim Day 
Sağlık ve Sos. Yardım Bakanı 

Dr. S Konuk 
Tarım Bakanı 

Ş. R. Hatipoğlu 
Ticaret Bakanı 
R. Karadenz 

MADDE 15. 
lu yürütür. 

İçiş. K. 

Bu kanunu Bakanlar Kuru-

* • » 
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