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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Geçen Birleşimde andiçmemiş olan, bâzı mil
letvekilleri andiçti. 

Afyon Karahisar ve Denizli Milletvekillikle
rine seçilen Ali ihsan Sâbis'in, Afyon Karaihisar 
Milletvekiliğini, 

Ankara ve Kırşehir Milletvekilliklerine se
çilen Osman Şevki Çiçekdağ'm, Ankara Millet
vekilliğini, 

Aydın ve istanbul Milletvekilliklerine seçi
len Fuad Köprülü'nün, istanbul Milletvekilliği-
ni, * 

Balıkesir ve îçel Milletvekilliklerine seçilen 
Refik Komitan'm, içel Milletvekilliğini, 

Bursa ve istanbul Milletvekilliklerine seçi
len Celâl Bayar'm, istanbul Milletvekilliğini, 

istanbul ve izmir Milletvekilliklerine seçi
len Halil özyörüknün, izmir Milletvekilliğini, 

izmir ve Manisa Milletvekilliklerine seçilen 
Refik Şevket înce'nin, Manisa Milletvekilliğfnı, 

Çanakkale ve Bolu Milletvekilliklerine seçi

len Fahri Belen'in, Bolu Milletvekilliğini tercih 
ettiklerine dair önergeleri okundu. 

Eskişehir Milletvekili Hasan Polatkan'm, 
Çalışma Bakanlığına tâyin edilmesinden dolayı, 
Başkanlık Divanı Kâtipliğinden çekildiğine da
ir önergesi okundu. 

Milletvekilliği seçim tutanaklarının onanma
sının başka bir oturuma bırakılması kabul olun
du. 

30 kişilik Tutanakları inceleme Komisyonu 
adçekme suretiyle seçildikten sonra, 

29 . V . 1950 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili 
îstaribul Milletvekili 

F. II. Demirelli 

Kâtip 
Konya Milletvekili 

XI. N. Yiğiter 

Kâtip 
Bursa Milletvekili 

R. Aybar 

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

BAŞKAN — Koraltan (Refik) 

KÂTİPLER : Yiğiter (Ümran Nazif - Konya), Kurbanoğlu (Muzaffer - Manisa), 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. Söz Başve- I kilindir. 

2. — İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADNAN MENDERES'İN KURDUĞU HÜKÜMETİN 
PROGRAMI 

Başbakan Menderes (Adnan - istanbul) — 
(Sol tarafın alkışları arasında kürsüye geldi) 

— Büyük Millet Meclisinin Muhterem Aza
ları ; 

Dokuzuncu Büyük Millet Meclisinin millî 
tarihimizde alacağı yer her bakımdan çok mü
him olacaktır. Tarihimizde ilk defadır ki yük
sek heyetiniz millî iradenin tam ve serbest te
cellisi neticesinde millet mukadderatına hâkim 
olmak mevkiine gelmiş bulunuyor. Dokuzuncu 
Büyük Millet Meclisinin azaları olan sizleri, 

Türk Milletinin hakiki mümessillerini selâm
lamakla derin bir gurur ve iftihar duymaktayız. 
(Soldan alkışlar) 

Demokrat Partinin gayritabiî siyasi şartlar 
içinde devam eden beş yıllık çetin mücadeleleri 
on dört Mayıs seçimleriyle en muvaffakiyetli 
surette sona ermiş ve artık memleketimizde nor
mal siyasi hayat başlamıştır. Şüphe yok ki ; on 
dört Mayıs, bir devre son veren, ve yeni bir de
vir açan müstesna ehemmiyette tarihî bir gün 
olarak daima anılacaktır. Bu tarihî günün hâtı
rasını yalnız Partimizin değil, Türk Demokrasi-
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sinin bir zafer gülıü olarak yâdediyoriız. (Sol
dan alkışlar) 

Muhterem Millet vo killer i • 
Böyle bir tarihî dönümün ilk Hükümetini 

tenkil etmek, bizlere büyük bir şeref hissi telkin 
eylemektedir. Ancak henuh ilâve etmeliyim ki, 
şayet programımızı tasvip ve vazife b#şinda kal
mamızı tensip buyuracak olursanız, bu şeref, 
bizlere yükliyetîeğrniz mesuliyetle mütenasip 
olacaktır. 

Filhakika asırlarca geri kalmış bir memle-
kette* bugünün ileri milletleri seviyesine gele
bilmek için duyulan ihtiyaçların sonsuz olması
na mukabil imkânlarmızm israf ve tahdit edil
miş bulunması Demokrat Parti hükümetlerini 
bir müddet için, çok çetin meselelerle karşı 
karşıya bullundtıraeaktır. 

Biz aynı partinin birbirini takibeden hükü
metlerinden biri değil, millet iradesiyle henüz 
iktidara gelen bir partinin hükümeti olduğumuz 
için, iktidarı devralırken karşısında bulundu
ğumuz müşküllere ve memleket işlerinin umu
mi manzarasına kısaca bir göz atmayı faydalı 
görmekteyiz. Bilhassa elimize mamur bir vatan 
devredilmekte olduğu iddialarına karşı bugün
kü durumun ıımumi afkâr önünde açıklanması 
zaruri oluyor. 

Bir memlekette hükümetlerin en değersizi 
bile uzun müddet iş başında kaldıktan sonra, 
şûrada ve burada vücuda getirdiği bâzı eser
leri göstererek övünebilir. Fakat her hangi bir 
Hükümetin vazifesinde muvaffakiyet derecesi
nin hakiki ölçüsü ancak başardığı işlerle elin
de mevcut imkânların karşılaştırılması netice
sinde taayyün eder. 

Hakikat şudur k i ; uzun süren tek parU hâ
kimiyeti devrinin Hükümetimize intikal eden 
neticeleri • bu ölçüye göre, asla müsait sayıla
maz. Nitekim memleketimizin geniş imkânla-
riyle milletimizin yüksek vasıfları göz önünde 
tutulacak olursa, uzun yılların beyhude israf 
edilmiş olduğuna ve hattâ memleketin tabiî in
kişaf seyrinin hatalı ve sakat politikalarla en
gellenmiş olduğuna hükmetmek icabediyor. 

Millî ve siyasi murakabeden mahrum bir 
îdftrenüı çok uzun yıllar sürüp gitmesi, birçok 
Mftkîârm irtikâbına, israflara ve ifratlara yol 
açmıştır. Eski iktidarın tek parti hâkimiyetin
d e -ifâdesini bulan SiyaM görüş ve kanaatleri 

I onun iktisadi ve malî politikasına da aksetmiş; 
tir ; Vatandaş yalnız Devletin siyasi ve idari 
hükmü altında bulundurulmakla iktifa olun
mak istenmemiş onu iktisadi sahada da nüfuz 
altında tutmak temayülüne göre hareket edil^ 
mistir. 

Böylece, zamanla müdahaleci kapitalist, bü^ 
rokratik ve inhisarcı bir devlet tipi ortaya çd*> 
mıştır. Bu tip devletin; masrafları mütemadi* 
yen artırarak memleketi borçlanma yoluna sok* 
muş olmasını ve iş ve istihsal hayatını kısırlaş» 
tırarak iktisadi kaynaklarımızın gelişmesine en
gel olmuş bulunmasını tabiî görmek lâzımdır. 

Umumi Bütçeden köy sandıklarına kadar 
Devlet masraflarının mütemadiyen artırılması 
yanında bir de Devlet İktisadi Teşekküllerinin 
ve her türlü gümrük duvarları ve türlü imti
yazlar himayesinde verimsiz çalışmaları ve ma
mullerini pahalıya mal edip pahalıya satmaları 
memleketi ayrıca #tazyik eden mühim bir yük 
teşkil edegelmiştir. Devlet imalâtçılığı gibi Dev
let nakliyeciliği de bu memlekete çok pahalıya 
mal olmaktadır. Devlet Demiryollarının, akar
yakıt fiyatlarının maksat tahtında çok yüksek 
tutulmasına ve yolsuzluğa rağmen şimdiden mo
torlu nakil vasıtalariyle rekabet edemez hale 
gelmiş olmasının mânası budur, inhisarcı bir 
zihniyetle ele alınan Devlet deniz nakliyeciliğinin 

iktisadiyatımız üzerindeki menfi tesirleri yanın
da bir de Millî ticaret donanmamızın inkişafına 
engel olmuş bulunmasının zararlarını ilave et
mek icabeder. Devlet bankacılığı ile Devletin 
istikraz politikasının rasyonel bir yolda olduğu 
iddia olunamaz. Faiz ve isfconto hadlerinin yük
sekliği şüphe yok ki, iş ve istihsal hayatı üze
rinde daima menfi tesirler icra edegelmiştir. 
Bundan başka, istikraz imkânları daraldıkça 
Devlet faiz hadlerini yükseltmiş ve bu suretle 
de yerli sermaye terakümü ve bunun istihsale 
akışı önlenmiştir. Bu yüzden, memlekette, is-

I tihsal hacmımızla mütenasip bir kredi hacmı-
| hin husul bulması bir türlü mümkün olamamış

tır. , . , ^ 

Devlet Ormancılığının asıl ıstırabını yaşi-
yanlar orman çevrelerindeki binler Ve binlerce 
iköyümüz, milyonlarca köylümüzdür. Fakat, 
Devlet Orman İmletmelerinin 'yarattığı ıstırap 
bundan ibaret değildir, fier çeşit orman mah
sullerinin fevkalade pahalı oluşu, bütün fttih-
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sal şubelerinde ve geniş halk kütleleri üze
rinde kötü tesirler yapmaktadır. 

Bu hatalı gidişin âkibeti meydandadır: 
Yekûnu her yıl artan ve açıkları her 

yıl kabaran bütçelerden istihsalin artmasını 
sağlıyacak tahsisat ayrılamamış, borçlar yekû
nu iki buçuk milyara yaklaşmış ve bilhassa zi
rai istihsalimiz on beş, yirmi sene evvelki se
viyelerde duraklamış kalmıştır. O kadar ki son 
senelerdeki dış ticaretimizin yekûn hacmi 1984 -
1935 - 1936 senelerindekine nazaran çok daha 
aşağı bir seviyede bulunmaktadır. Harb yala
rının doğurduğu zaruretler' neticesinde iki yüz 
on dört tona yükselen altın stoku şimdi yüz otuz 
ton civarına düşmüş ve döviz stokları ela tama
men eriyerek açık bir duruma girilmiştir. 

Yine bu hatalı siyasetin tecellilerinden ola
rak 1949 yılında ihraç olunan tahvillerin ancak 
dörtte birinin satılabilmiş olduğu zikrolunabi-
lir. Bilindiği gibi bu tahvillerin hem faizleri 
yüksek hem de baliğ oldukları yekûn yirmi mil
yon lira gibi çok ehemmiyetsiz birer rakamdan 
ibareti. 

tşte bütün bunların neticesi hayat, pahalılığı 
ve maliyetlerde yükseklik şeklinde tecelli etmiş, 
memlekette geniş halk kütlelerini sıkıntılara ve 
içtimai sefalete mâruz bırakmıştır. 

Maliyetlerin dünya maliyetlerine nazaran 
yüksek oluşu istihsalimizin artmasına ve dış ti
caretimizin gelişmesine mâni teşkil eden sebep
lerin başında gelmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şimdi, sıra cari bütçe hakkında birkaç söz 

söylemeye gelmiş bulunuyor. 
Bilindiği gibi 1950 yılı bütçesinde görülen 

174 milyon liralık açığın 155 milyon lirası 
Marshall Plânı Yardımından ve 19 küsur mil
yon lirası da iç istikrazdan kapatılacaktır. 
Marshall Plânından temin olunacak 155 mil
yon liralık miktar için özel anlaşmalar gereğince 
taraflar arasında mutabakate varılması icabet-
mekteydi. Halbuki bu mutabakat bütçenin 
tasdikından önce temin edilmediği gibi bütçe
nin tasdikından sonra iktidarın devir alındığı 
güne kadar da aynı vaziyet devam etmiştir. 
Bu suretle sabık iktidar bu çok mühim bir me
seleyi zamanında halletmeden mesuliyet mev
kiinden ayrılmıştır. Bundan başka, bugün 137 
tona düşmüş olan altın stokunun dört tonu da-
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I ha döviz tedarik etmek için yine eski iktidarca 

bir ecnebi bankaya terhin edilmiştir ki, bu dört 
ton altının dahi elden çıkarılması bugün bir em
rivaki halini almış bulunuyor. 

Cari bütçenin gelir ve gider tablolarının umu
mi seyri hakkında şimdiden isabetli tahminler
de bulunmak müşkül olmakla beraber, iktidarın 
devir alındığı şu günlerde gelir tablosunun sey
ri aylık vasatilere göre daha şimdiden ehemmi
yetli bir gerileme manzarası arzetmektedir. 

I Ifte muhterem milletvekilleri; Demokrat Par
ti, iktidarı böyle bir vaziyette üzerine almış bu
lunuyor. 

Hal böyle olunca, iktisadi ve malî düşünce
lerimize göre Hükümetimizce takip edilecek yo
lu şu dört esasta ifade etmek mümkün olacaktır: 

1. Bütün Devlet hizmetlerinin görülmesin
de âzami tsarruf zihniyetiyle hareket ederek 
Devlet masraf ve külfetlerini asgariye indirmek 
ve Devlet bütçelerini iktisadi bünyemizin taka
tiyle mütenasip ve hakikî mânasiyle muvazeneli 
bir hale getirmek. 

Ancak bu suretledir ki iktisadi bünye ferah
lığa kavuşturulmuş ve yaranın iktisadi refahı 
ve malî istikrarı teminat altına alınmış olacak
tır. 

2. İktisadi cihazlanmamızı süratlendirmek. 
Bu maksatla; 

A) Bütçede envestisman mahiyetinde olan 
kısmı mümkün olduğu kadar genişletmek ve bu
nun dışındaki bütün imkânlarımızı da yalnız 
ve yalnız istihsale matuf mevzulara tevcih et
mek ; 

•B) Hususi teşebbüsün kendini hukuki ve 
fiilî emniyet altında hissetmesini sağlıyacak 
bütün tedbirleri almak ve onun süratle geliş
mesine yardım etmek, 

O) Memlekette mevcut sermayenin istih
sale akmasını kolaylaştırmak, 

Ç) Yabancı teşebbüs sermaye ve tekniğin
den geniş ölçüde faydalanabilmenin şartlarını 
tahakkuk ettirmek ve icaplarını yerine getir
mek. 

3. — İktisadi cihazlarımız için Devlet büt
çesinden envestisman mahiyetinde ayrılacak 
tahsisatı memleketimizin tabiî şartları göz 
önünde bulundurularak vücuda getirilecek bir 
plâna bağlamak. 

j 4. — istihsal hayatını Devletin zararlı mü-

- 2 6 — 
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dahalelerinden ve her çeşit brokratik engeller- J 
lerden kurtarmak. 

Yukarda dört madde içinde toplamaya ça
lıştığımız esasların bütün Hükümet şubelerine 
taallûk eden ıçok mühim ve çok çeşitli tedbir
lere ihtiyaç göstereceği şüphesizdir. 

Kanaatimizce ancak bu yollardan yürün
mek suretiyledir ki, memlekette hayat pahalı
lığını önlemek, maliyetleri dünya seviyelerine 
yaklaştırmak, istihsali hayat pahalılığının ve 
yüksek maliyetlerin baskısından kurtarmak 
iş ve istihsal hacmini genişletmek kabil olabi
lecektir. 

İktisadi bünyemizi ferahlığa kavuşturmanın 
ve iktisadi cihazlanmamızı süratlendirmenin 
yolu da budur. Böyle müspet bir politikanın 
neticesi olarak memlekette hayat standardı- I 
nın yükseldiği, geniş çiftçi ve işçi kütlelerinin 
nispî refaha kavuştuğu ve memlekette içtimai 
sefaletin derece derece azaldığı görülecektir. 

Şimdiye kadar verdiğimiz izahattan anla
şılmış olacaktır ki, iktisadi ve malî görüşlerimi
zin esası bir taraftan Devlet müdahalelerini 
asgariye indirmek diğer taraftan iktisadi saha
da Devlet sektörünü mümkün olduğu kadar 
daraltmak ve buna emniyet vermek suretiyle 
hususi teşebbüs sahasını mümkün olduğu ka
dar genişletmek diye ifade olunabilir. Bu esas
ların takibinden doğacak ilk neticelerden biri 
Devlet tesis ve işletmeciliğini tabiatı ve mahi
yeti icabı olarak yalnız ve yalnız hususi teşeb
büs ve sermayenin hiçbir suretle ele alamıya-
eağı işlere ve bir de aynı zamanda âmme hiz
meti mahiyetinde olan iktisadi işlere hasret
mek olacaktır. Çünkü bize göre hususi mülki
yet ve şahsi hürriyete dayanan bir iktisat reji
minde, iktisadi sahanın asıl olarak ferde veya 
şirket halinde hususi teşebbüse ait olması lâ- I 
zinadır. I 

Devletin doğrudan doğruya iktisadi teşeb
büslere girişmesi, nâzım veya murakabeci ola
rak iktisadi sahada üzerine vazifeler alması 
ancak bir istisna teşkil etmeli ve ancak katî za
ruret haline inhisar etmelidir. 

Bundan böyle âmme karakterini haiz olma
yan sahalarda işletmeciliğe geçmiyeceğimiz 
gibi muhtelif sebepler altında kurulmuş olan 
işletmeleri, âmme hizmeti gören ve ana sana- I 
yie taallûk edenler hariç, muayyen bir plân 
dâhilinde elverişli şartlarla peyderpey hususi | 
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teşebbüse devretmeye çalışacağız (Soldan bra
vo sesleri, alkışlar) Devlet iktisadi teşekkül 
ve teşebbüslerinin iktisadi bünye üzerinde teş
kil etmekte oldukları ağırlığı hafifletebilmek 
için idare ve murakabelerini de daha sağlam 
esaslara bağlamak ve fuzuli görülen teşkilâtı 
lâğvetmek kararındayız. (Soldan alkışlar). 

Ticari sahada iç ve dış şartların müdahale
yi zorlamadığı hallerde işi serbest ve normal 
kaidelere bırakmak asıl olacaktır. (Soldan al
kışlar) . 

Her hal ve kârda dış ticaret rejimimize katî 
bir istikrar vermek lüzumuna şiddetle kaniiz. 
Ofisler üzerinde durarak icabeden kararları 
alacağız. 

Muhterem Milletvekilleri; 
Maliye sahasında iktisadi takatimizle müte

nasip denk bir bütçe getireceğimizi yukarda 
ifade etmiştik. Fakat şimdi izah edeceğimiz se
beplerden dolayı bunun ne kadar güç olduğunu 
takdirde gecikmiyeceğinizden eminiz. Bugün
kü Devlet bütçesi pek iyi bildiğiniz gibi kolay
ca indirilemiyecek ağır yükler altındadır; ayrı
ca gelecek yıllara sarî birtakım taahhütlere de 
girişilmiş bulunuluyor. Buna mukabil bir taraf
tan gelir kaynaklarının kısırlaştırılmış olması, 
Gelir Vergisi ihdası suretiyle eski iktidarca atıl
mış olan malî adımın nereye varacağının malûm 
bulunmaması gibi sebepler de bu husustaki zor
luğu arttırmaktadır. Parti programımıza sadık 
kalarak vergilerde ıslahat yapmak ve bilhassa 
vasıtalı vergiler nispetini vasıtasızlar aleyhine 
indirmek suretiyle vergi adaletine yaklaşmak 
prensipini tamamiyle muhafaza ediyoruz. Geniş 
halk tabakalarını sıkan ve istihsal hayatını bas
kı altında tutan birtakım vergilerden tenzilât 
yapmak suretiyle kazancı dar olan vatandaşla
rı ve istihsal hayatını ferahlığa kavuşturmak lü
zumuna kaniiz; ve bu maksatla Muamele Ver
gisi Yol Vergisi Hayvanlar Vergisi mevzularını 
yeniden elden geçirmeye karar vermiş bulunu
yoruz. (Soldan bravo sesleri ,alkışlar) Ayrıca 
bâzı inhisar maddeleri fiyatlarında da indirme
ler yapmak imkânını arıyacağız. Fakat bütün 
bunların Gelir Vergisi tatbikatı neticeleri hak
kında katî hesaplara varmadan şimdiden sarih 
olarak ifadesine imkân görmüyoruz. Ancak bü
tün bu püskül lere rağmen denk bütçe esasını 
behemehal tahakkuk ettireceğimizi şimdiden 
ifade edebiliriz. (Soldan alkışlar) 



Tekel mevzuunda asıl söyliyeceklerimiz, bir 
vergi olmak hedefini çoktan aşmış bulunan 
Devlet inhisarcılığını asgari hadde indirmek ka
rarındayız. Memleket ekonomisinde bir taraftan 
müstahsili diğer taraftan müstehliki yakından 
alâkadar eden bu konuların işletilmesinde mü
cerret Devlet elinde bulunmaktan doğan ve 
hususi teşebbüslere yer vermiyen veya onlara 
üstün tutulan zihniyetin sona erdiğini şimdiden 
açıklıy »biliriz. (Soldan alkışlar.) Bun
lardan hangilerinin doğrudan doğruya 
hususi teşebbüslere bırakılması ve han
gilerinin ne gibi şartlarla Devlet elinde kal
ması gerektiğini tâyinde kullanacağımız ölçü 
Devlet masraflarına karşılık bulmak ve bunu 
kolayca elde etmek hedefi yerine memleket ik
tisadiyatını malî politikanın dar çerçevesinden 
kurtararak vatandaş faaliyetine hasretmek im
kânlarını aramak ve hazırlamak olacaktır. (Sol
dan bravo sesleri) 

Gümrük mevzuunda tarifelerin milletlerarası 
anlaşmalar icaplarına göre, memleket ihtiyaçla
rının inkişafına imkân verecek tarzda yeniden 
ve toptan 'gözden geçirilerek kanunlaştırılması
nı zaruri görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Yeni iktidarı Tlalk Partisinden ayıran mü

him bir görüş farkı da, ziraat işlerimizin ele 
almışında tecelli edecektir. 

Nüfusumuzun yüzde sekseni ziraatle meşgul 
bulunmakta, Türkiye'de ziraat millî ekonominin 
ticaretimizin ana kaynağını teşkil etmektedir. 
ticaretimizn ana kaynağını teşkil etmektedir. 
Bunun içindir ki, millî gelirin artması ve her 
sahada kalkınmanın ana şartı bu temelin kuv
vetlenmesi suretiyle mümkün olabilecektir. 

Ziraatin iktisadi bünyemizin temelini teşkil 
ettiğini hiçbir zaman gözden uzak tutmayaca
ğız. Eski iktidarın yaptığı gibi gösterişçi ve pa
halıya mal olan bir Devlet müessesesinin, kara
saban ve kağnının mahkûmu olan geri bir zirai 
bünye üzerine kurulamıyacağı kurulmak isten
diği takdirde ise millî ekonomiyi takatsiz düşü
receği hakikati daima hesap olunmak lâzımdır. 
Bugüne kadar takip olunan yol şayet şu kısaca 
ifade etçiğimiz görüşe mutabık olsaydı, yalnız 
ziraatimiz inkişaf etmekle kalmaz diğ«r bütün 
istihsal ve iktisadi faaliyet şubelerinde de. çok 
feyizli gelişmelere şahit olmak mümkün olurdu. 
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I Ziraati ön-plâna alan böyle bir görüşle hare^ 

ket ederek zirai kredi dâvasını,, ziraat alet ve 
vasıtaları meselelerini hastalık ve haşerelerle 
mücadele, iyi tohum ve tohumlan ıslah mevzu
larını ziraat tekniğini ilerletme çarelerini ehem*-

I miyetle yeııibaştan gözden geçireceğiz. 
Küçük ve büyük sulama işlerine hız verme

nin verimi süratle artıran ve yeni yeni teşeb" 
bttslere geçmek imkânım veren bir mevzu oldu
ğuna kaniiz. Topraklandırma işini daha emni
yetli, pratik ve süratli usullere bağlamak niye
tindeyiz. 

Unutulmamak icabeder ki, daha düne kadar 
milyarı geçen Devlet Bütçesi içinde Ziraat Ve
kâletine tahsis olunan miktar otuz milyon lira 
civarında idi. Ve bu nispet hiçbir zaman bütçe
nin yüzde üçünü geçmemiştir. 

Çok uzun yıllar içinde Ziraat Bankasının 
tediye edilmiş sermayesinde -esaslı bir fark gö
rülmemiştir. Rakam olarak görülen farkların 
hakikatta para iştira kuvvetindeki düşüklüğün 
yarattığı farka bile tekabül etmediği basit bir 
hesapla ortaya çıkacak hakikatlardandır. 

Bu sebeplerle evvelâ bütçenin diğer yeyici 
lusı mi aradan tasarruf edeceğimiz miktarlarla 
ziraat bütçesini takviye etmek ve ziraatimizin 
ana dâvalarım teşkil eden yukarda ifade etti
ğimiz mevzuları memleket çapmda olarak ele 
almak azmindeyiz. (Soldan alkışlar) 

Sulama işleri gibi yol ve tarife meselelerini 
de ziraatimizle doğrudan doğruya alâkalı mev
zular addetmekteyiz. Hattâ vergiler ve gümrük 
tarifeleri sistemleriyle ziraatimizi kuvvetlendir
menin çarelerini arıyacağız. 

Hulâsa Devletin bütün faaliyet şubelerinde 
bu ana kaynağın inkişaf ettirilmesini temin ede
cek bütün tedbirleri almak kararındayız, ©a 
aıjada Ziraat Bankasının sermayesini sözde değil 
hakikatta artırmak lüzumuna kani bulunuyoruz. 
Bunun ne miktara kadar yapılması kabil ol
duğunu esaslı tetkiklerden sonra tesbit edece
ğiz. Yine kredi mevzuunda kooperatiflere daha 
fagla ehemmiyet vereceğiz. 

Orman meselesine gelinee; derhal ve kati
yetle söyliyelim ki, bugünkü sisteme beheme^ 
h'*l son vereceğiz. (Soldan bravo sesleri, alkış
lar) Çünkü bugünkü.sistem ormanların muhafa
zası için büyük fedakârlıkları istilzam etmekte, 
öteden beri ormanla alâkalı milyonlarca va
tandaşlarımızı mahrum ve meyus bir halefe ya-
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satmakta ve bütün orman mahsullerinin çok I 
pahalıya mal olması neticesini vermektedir. Di
ğer taraftan da bugünkü orman mevzuatı halk
la Hükümet arasında derin bir sevgisizlik ya
ratmakta çeşitli ahlaki zaıflara ve türlü kö
tülüklere zemin teşkil, etmektedir. 

Ulaştırma ve baymıdrlık işlerimize evvelâ 
ziraat ve millî ekonomi ile çok yakından alâ
kalı mevzular olarak kıymet vermekteyiz. Son
ra da ulaştırma ve bayındırlık sahalarındaki 
faaliyetleri memlekette iktisadi ve mânevi bü
tünlüğü temin edecek mevzular olarak görmek
teyiz. Ulaştırmada motorun süratli, kolay ve 
ucuz nakliyatı temin ettiği bu devirde bilhassa 
karayollarına ehemmiyet vereceğiz. Köy yol
larının yapılması hususunda, imkânların müsa
adesi nispetinde umumi bütçeden yardım temi
nini sağlıyacağız. (Soldan bravo sesleri). 

Bugüne kadar yüz milyonu mütecaviz bir 
paranın sulama işlerinde nasıl heder edildiği
ni görmekle müteessiriz. Bu acı tecrübeden 
faydalanarak, israflara mevzu olmuş bulunan 
su işlerini istihsal dâvamızın ana meselesi ola
rak ele alacağız. (Soldan alkışlar). 

Yapı ve imar işlerinde bugüne kadar devam 
edegelen lüks ve israf zihniyeti yerine zaruret 
halinde, ancak ihtiyaçlara cevap verebilecek, 
malî takatimize uygun mütevazi yapılar mey
dana getirme yoluna gidilecektir. Gerek Dev
let Hazinesinden ve gerekse, diğer âmme mü-
esseselerince katî ihtiyaca ve iktisadi maksat
lara karşılık olmıyan inşaata müsaade etmiye-
ceğiz. (Soldan alkışlar). 

Sıhhat işlerimizin hattâ komşu memleketle
re nispetle ne derece ihmal olunduğu ve husu
siyle köylümüzün sağlık meselesi hakkında he
men hiçbir şey yapılmadığı acı bir hakikattir. 
Bu vaziyeti göz önüne alan Hükümetimiz, bir 
taraftan şehirlerimizdeki hastanelerin tanzimi
ne ve çoğaltılmasına çalışırken, diğer taraftan 
da köylümüzün tıbbi ve sıhhi ihtiyaçlarının 
tatminini ehemmiyetle ele almak kararındadır. 
Yeni portatif hastaneler ve sağlık merkezleri te
sisi hususunda şimdiden teşebbüslere geçmiş bu
lunuyoruz. Verem, sıtma ve sair bu gibi içtimai 
bir musibet halini alan hastalıklara karşı daha 
geniş ve ciddî bir mücadele programı hazırlamak 
ve bu arada koruyucu tababete lâyık olduğu 
ehemmiyeti vermek azmindeyiz. Bu tedbirler, | 
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memleketin iktisadi kalkınmasiyle ve halkımızın 
yaşayış şartlarının yükselmesiyle mütenasip ola
rak umumi sıhhat durumumuzun da iyiliğe doğ
ru gitmesini temin edecektir. 

Maarif işlerimize gelince : 
Maddî bakımdan ne kadar ilerlemiş olursa ol

sun, millî ve ahlâki sarsılmaz esaslara dayanını-
yan, ruhunda mânevi kıymetlere yer vermiyeu 
bir cemiyetin, bugünkü karışık dünya şartları 
içinde kötü akıbetlere sürükleneceği tabiîdir. Ta
lim ve terbiye sisteminde bu gayeyi göz önündo 
bulundurmıyan, gençliğini millî karakterine ve 
ananelerine göre mânevi ve insani kıymetlerle teç
hiz edem iyen bir memlekette ilmin ve teknik bilgi
nin yayılmış olması, hür ve müstakil bir millet 
olarak yaşamanın teminatı sayılamaz. (Soldan 
bravo sesleri, alkışlar). Yıllardan beri sarih bir 
istikametten ve rasyonel bir plândan mahrum ol
duğu için mütemadi değişikliklere, sarsıntılara 
uğrayan Maarifimizin, milletçe katlanılan bü
yük maddi fedakârlıklarla mütenasip bir verim
lilik arzetmediği açık bir hakikattir. Hükümeti
miz, Parti Programımızda tesbit edilmiş esaslar 
dairesinde, bu büyük millî dâvayı bir kül halin
de ehemmiyetle ele almış bulunuyor. Tamamiyle 
demokratik bir ruh ile ve ilmin son neticelerim 
göre tesbit edilecek geniş ve teferruatlı bir plân 
içinde maarif nimetini memleketin her tarafına 
müsavi şartlarla yaymayı temin edecek kanun 
tasarılarını hazırlıklarımız biter bitmez yüksek 
tasvibinize arzedeceğiz. (Soldan alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar : 
Memleketimizde çalışma hayatını ve işveren

lerle işçi münasebetlerini içtimai adalet prensip
lerine uygun olarak kanun ve nizam yollariylc 
düzenlemek, çalışanların yaşama seviyesini umu
mi hayat seviyemizle ve memleketin iktisadi 
imkânlariyle mütenasip surette yükseltmek, ce
miyette sosyal güveni temin etmek gayemiz ola
caktır. 

Demokrasi prensiplerine göre tabiî bir hak 
olarak tanıdığımız grev hakkını sair demokrat 
memleketlerde olduğu gibi, içtimai nizamı ve 
iktisadi, ahengi bozmıyacak surette kanunileşti-
receğiz. 

Şimdiye kadar Çalışma Bakanlığının teftiş 
ve murakabesi haricinde bırakılmış olan bir kı
sım Devlet sanayii ile bu teftiş ve murakabenin 
hudutları içine alınacak, Garp demokrasilerin
de kabul edilen esaslar dairesinde işçilere, üc-
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retli tatiller veya ücretli mezuniyetler sağlan
ması imkânları araştırılacaktır. (Soldan bravo 
sesleri) 

Çok muhterem milletvekili arkadaşlarımı/; 
Seçimlere takaddüm eden zamanlarda • De

mokrat Parti adına neşrolunan seçim beyanna
memizde ifade ve taahhüt olunduğu gibi, iktidar 
değişikliğinin memlekette maddi ve ruhi hiçbir 
sarsıntıya meydan vermemesi ve bilhassa bir 
devri sabık yaratmak gibi meşum temayüllerin 
önlenmesi, esaslarında azmimiz katidir. (Soldan 
alkışlar) 

Bundan başka, gene seçim beyannamemizde 
yazıldığı üzere, millete mal olmuş inkılâplarımı
zı mahfuz tutacağız. (Soldan alkışlar) 

Demokratik inkılâbımızın bugüne kadar el
de edilmiş neticelerini mahfuz; tutmakla kalma
yıp, Anayasada vatandaş hak ve hürriyetlerine 
ve millet iradesine dayanan istikrarlı bir .Dev
let nizamını teminat altında bulunduracak esas
lı tadiller hazır'ayıp huzurunuza arzetınek ka
rarındayız. Bunun sebebi, bugünkü. Anayasanın 
kuvvetler birliği esasına dayanması ve vatandaş 
hak ve hürriyetlerini kâfi teminat altında bu
lunduracak müeyyidelerden mahrum olmak iti
bariyle millet hâkimiyeti yerine tek parti hâki
miyetinin kurulmasına mâni olamamış bulunma
sıdır. Bununla muvazi olarak, kanunlarımızda 
itiyatlarımızda ve telâkkilerimizde tek parti 
devrinden arta kalan ne varsa tam olarak tas
fiye edeceğiz. (Soldan alkışlar) Bu cümleden 
olmak üzere, meselâ Matbuat ve Ceza. Kanun
ları, Memurin Muhakemat Kanunu gibi belli-
başlı antidemokratik hükümleri ihtiva eden ka
nunları ve mevzuatımız içinde yer yer tesadüf 
olunan buna mümasil hükümleri demokrasi ru
huna uygun tadillerle huzurunuza getireceğiz. 
(Soldan alkışlar). 

Adalet işlerinin yürütülmesinde başlıca esas, 
teminatlı bir adalet sağlanmasıdır. însan ana 
haklarının ve hürriyetlerinin tam korunabilme
si, adaletin yerine getirilmesiride sürat, intizam 
ve sadelik bulunmasına bağlıdır. Bu maksadın 
temini için adalet cihazlarımızın kuruluşunu 
'belirtecek esaslı hükümlere ihtiyaç vardır. Bu 
'bakımdan, mahkemelerimiz teşkilât sistemini 
tes'bit edecek bir kuruluş kanunu hazırlamak 
kararındayız. Bu kanunun dayanacağı prensip
ler adalette genel vicdani tatmin edebilecek sür-
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I at ve verimlilik olacaktır. Yeni kuruluşla hem-

ahenk olarak, bir taraftan Adalet Bakanlığı teş
kilât kademelerinde rasyonel bir cihazlanma 
meydana getirilecek; diğer taraftan usul ka
nunlarımız yenilenecektir. 
Y Yargıçlarımızın, Anayasadan aldıkları temi
natı ha'kkiyle gerçekleştirecek hükümler tesis 
etmenin zaruretine inanıyoruz. Bunun için yar
gıcın hukuki durumunu tâyin eden Hâkimler 
Kanunu hükümleri yenibaştan gözden geçiri
lerek kendilerine sağlanması zaruri teminat te
sis olunacaktır. (Soldan alkışlar). 

Ana kanunlarımızın hayatın ilerlemesine te-
I vafuk etmiyen ve tatbikatta güçlükler doğuran 

hükümleri tekrar gözden geçirilerek yeni me
deni ihtiyaçlara mutabık hükümler haline so
kulacaktır. 

Aynı zamanda, adalet duygularına ve ceza 
hukuku esaslarına uygun bir af kanunu tasarısı 
meydana getirebilmek için gereken tetkiklere 
girişilmiş, olup yakında bu tasarıyı Büyük Mec
lise sunacağız. (Soldan alkışlar). 

(»ene memlekette istikrarı teyit ve vatandaş 
haklaımı teminat altında bulundurmak bakımın
dan, ';!;!!•(> rihazunn, iktidar değişmesinin tesir
lerinden masun ve yalnız kanunun enirinde ve 
milletin hizmetimle bulundurulmasını zaruri gör
mek! eviz. Bu maksadın elde edilmesi her şeyden 
evvel her sınıf memur hak ve haysiyetinin kullu
larla. mahfuz muUındurubnasına bağlıdır. Devlet 
memurları şahıs veya zümrelerin emir veva arzıı-

j hırına tâbi olmaktan kurtarılmaları esbabı üze
rinde duracağız. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) 

M u h t e ı e n ı. a r ka d a şl ar; 
Devlet, cihazımızın bugünün ihtiyaçlarına ce

vap verebilecek hale getirilebilmesi için bilûmum 
Devlet hizmetlerinin rasyonel olarak yenibaştan 
tanzimini zaruri görmekteyiz. Bu suretle hizmet 
verimini artırmakla beraber her bakımdan ta
sarruf temin edileceği de aşikârdır. Memurları
mızı nispî bir refaha kavuşturmanın yolu da 
ancak bu olabilir. Bütün bunları yaparken hiç
bir kimsenin mağduriyetine asla meydan ver-
raiyecek usullerin bulunabileceğine şüphe etmi
yoruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Biraz yukarda millete mal olmuş inkılâpla

rımızın korunmasından bahsetmiştik. Bu konu
da bilhassa üzerinde duracağımız mesele mem-

I leketi içinden yıkıcı aşırı sol cereyanları kö-
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idinden temizlemek için icabeden kanuni ted
birleri almaktır. (Soldan alkışlar) irticai ve 
ırkçılık gibi ayırıcı cereyanları vasıta olarak 
kullanan ve çok defa kendisini bu maskeler al
tında gizliyen aşırı solcu hareketlere karşı ge
reken bütün kanuni tedbirleri a lmaca asla te
reddüt etmiyeceğiz. Biz bugünün şartları için
de aşırı sol cereyanları fikir ve vicdan hürri
yeti mevzuunda mütalâa etmek gafletinde bu-
lunmıyacağız. (Soldan bravo sesleri) Bugün 
aşırı sol cereyanlara mensup olanların, mücer
ret bir fikir ve kanaat sahibi olmaktan ziyade 
yıkıcı cereyanların aletleri olduklarına şüphe
miz yoktur. Fikir ve vicdan hürriyeti perdesi 
altında bütün hürriyetleri kan ve ateşle yok-
etmekten başka bir maksat gütmiyen bu ajan
ları adalet pençesine çarptırmak için icabeden 
kıstasları vuzuh ve katiyetle tesbit etmek za
ruretine inanıyoruz. (Alkışlar) Ancak bu su
retledir ki, mizah veya siyasi tenkid kisvesi al
tında ayakta tutunmak istenilen ve hakikatta 
düpedüz aşırı sol cereyanların eseri olan neş
riyatın tahribatından memleketi korumak ka
bil olabilecektir. 

. İrticai tahrike asla müsaade etmemekle 
beraber din ve vicdan hürriyetlerinin icapla- j 
rina riayet edeceğiz. Hakikî lâyikliğin mâna- ı 
sini biz böyle anlamaktayız. Programımızda da i 
sarahaten ifade edildiği gibi, hakikî lâyik-
liği dinin Devlet siyasetiyle hiçbir ilgisi bulun
maması ve hiçbir din düşüncesinin kanunların | 
tanzim ve tatbikında müessir olmaması şeklin- j 
de anlıyoruz. Bu itibarla gerek din dersleri 
meselesinde gerekse din adamlarını yetiştirecek 
yüksek müesseselerin faaliyete geçmesi husu
sunda icabeden tedbirleri süratle ittihaz etmek 
kararındayız. (Soldan alkışlar, bravo sesleri) 

Bugün her hangi bir partinin değil bütün 
milletin müşterek kanaatinin bir ifadesi olan 
dış siyasetimiz hakkında fazla bir şey söyle
meye ve Birleşmiş Milletler idealine olan sa- I 
mimî bağlılığımızı tekrara lüzum görmüyoruz. 
Ananevi İngiliz ve Fransız ittifakına ve Birle
şik Amerika ile en sıkı dostluk ve iş birliğine ! 
dayanan, dostluklarına daima sadık kalan, 
uzak yakın ve büyük küçük bütün milletlerin 
istiklâl ve toprak bütünlüklerine her zaman 
hürmetkar olan dış siyasetimizin sulhcü mahi
yeti bütün dünyaca malûmdur. Bu açık ve sa-
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I mimî siyasetimizin, coğrafi durumumuzun 

ehemmiyet ve nezaketi ve milletimizin en ağır 
şartlar altında dahi tebarüz eden yüksek ru
hi kudreti itibariyle, demokrasi cephesi ve ci
han sulhu için mühim bir âmil olduğuna inan
maktayız. Truman Doktrini ve Marşal Yardı-
miyle bu sulhçü siyasetimizi desteklediğinden 
dolayı kendisine milletçe samimî şükran his-

[ leri beslediğimiz büyük dostumuz Birleşik Ame-
j rika ile ve büyük müttefiklerimiz İngiltere ve 

Fransa ile siyasi, iktisadi, kültürel münasebet
lerimizi, samimiyet ve anlayış havası içinde her 
gün daha kuvvetlendirmek en büyük emelimiz
dir. (Soldan alkışlar). 

Bu arada, cihan sulhu için haiz olduğu 
ehemmiyet her gün daha iyi anlaşılan Şarkî Ak
deniz emniyetini maddi ve mânevi bakımlar
dan korumak ve kuvvetlendirmek için, bir ta
raftan büyük dostumuz ve müttefiklerimizin 
dikkat ve alâkalarını bu mesele üzerine çek
mek, diğer taraftan da kendilerine sıkı dostluk 
rabıtaları ile bağlı bulunduğumuz Yakın-Şark 
Devletleriyle daha sıkı münasebetler kurarak 
bu bölgelerde adalet ve anlayış esaslarına daya
nan samimî bir dostluk ve tesanüt havası ya
ratmak lüzumunu duymaktayız. Kanaatimize 
göre, bu neticenin süratle elde edilmesi yalnız 
bu bölgelerin değil hattâ Orta - Şark memleketle
rinin, binnetice dünyanın emniyeti 'bakımından 
da büyük bir ehemmiyet arzetmektedir. (Sol
dan alkışlar). 

Dış siyasetimizden bahsederken, iç ve dış 
emniyetimizin en büyük istinatgahı olan Millî 
müdafaamız meselesi üzerinde de ehemmiyetle 
durmak lâzımdır. Çok şerefli tarihî ananelerin 
sahibi ve Millî varlığımızın koruyucusu olan as
kerî kuvvetlerimizi, son tecrübelerin ve tek
nik terakkilerin neticelerine göre en yeni silâh
lar ve en modern usullerle teçhiz ve takviyeye 
bütün kuvvetimizle çalışacağız. Memleketin 
maddi ve mânevi bütün kudret kaynaklarına 
dayanmak ve sulhte olsun harbde olsun bu 
kaynakların birbiri ile ahenktar ve mütenasip 
bir surette çalışması imkânlarını sağlamak su
retiyle, iktisadi bünyenin istitaatı içinde, millî 
müdafaamızı en sağlam esaslara istinat ettir
mek kabildir. Büyük dostumuz Birleşik Ameri
ka'nın askerî sahadaki maddi ve teknik yar
dımlarından, aynı zihniyet ve anlayışla, dafha 
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geniş mikyasta ve daha süratle istifadeler temi- ' 
nini tahaJkkuk ettirmeye çalışacağız. (Soldan j 
sürekli alkışlar). | 

BARUTÇU (Faik Ahmed - Trabzon) — I 
Efendim; Hükümetin programını şimdilik... 

(Kim siniz sesleri). 
BAŞKAN — Trabzon Milletvekili Barutçu 

Faik Ahmed. Muhalefet Partisi adına konuşa
caktır. 

BARUTÇU (Faik Ahmed - Devamla) — 
Bu program üzerinde partimizin noktai nazarı
nı belirtebilmek için, bu imkânı bize verecek 
'bir vakte ihtiyaç lüzumu aşikârdır. Onun için 
program üzerindeki konuşmanın Çarşambaya 
bırakılmasını teklif ve rica ediyoruz. 

AÖAOĞLU (Samet - Muğla) — Muhterem 
arkadaşlar, Muhalefet Sözcüsü sayın arkadaşı
mızın bu arzusunu biz düşündük ve bu maksat
la ben ve daha birkaç arkadaş tarafından ha
zırlanmış olan önerge Riyasete takdim edilmiş 
''bulunuyor. Muhalefete henüz bugün dağıtılmış 
olan program üzerinde en geniş tenkidi yapa
bilmek imkânlarını bu suretle sağlamak isti
yoruz. (Alkışlar). 

Yine bu suretle bu mukaddes damın altında 
mazide cereyan etmiş olan nahoş hâdiselerin hâ-
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tıralarına da ebediyen nihayet vermek ümidin
deyiz, arkadaşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka mütalâa var mı? 
BAŞBAKAN MENDERES (Adnan - îstan-

'bul) — Muvafakat ediyoruz, efendim. 
BAŞKAN — Mulhalif Parti namına ileri sü

rülen mütalâayı dinlediniz, Ağaoğlu'nun müta
lâasını da dinlediniz, Başbakan da muvafakati
ni arzetti, şimdi bir takrir var, okutacağım : 

Yüksek Başkanlığa 
1. Hükümet programı sayın üyelere matbu 

olarak ancak bugün tevzi edilebilmiştir. 
2. Muhalefetin program üzerindeki geniş 

tetkik imkânını bulabilmesini temin maksadiy-
le program müzakeresinin 31 Çarşamba gününe 
talikma karar verilmesini rica ederiz. 

Manisa Milletvekili îzmir Milletvekili 
Samet Ağaoğlu Dr. Ekrem H. Üstündağ 

İstanbul Milletvekili Konya Milletvekili 
Dr. Mükerrem Sarol U. N. Yiğiter 

BAŞKAN — Muhalefet Partisinin Hüküme
tin programı üzerinde geniş tetkikler yapması
na imkân vermek üzere müzakerenin Çarşamba 
gününe bırakılmasını arzeden takriri oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsınlar... Kabul edilmiştir. 

3. — SEÇİMLER 

1. — Komisyonlar seçimi 

Şimdi gündemde komisyon seçimleri vardır. 
Onları seçeceğiz. Bilindiği gibi, milletvekilleri
nin sayıları artmıştır. Bunun için arkadaşları
mızın tamamiyle faal olmalarını temin maksa-
diyle komisyonlara fazla üye seçeceğiz. Komis
yonlara seçilecek üye adedi, eskilerine nispetle 
otuz iki fazla olacaktır. Komisyonlara tevzi edil
mek üzere yüksek tasvibinize arzediyorum. Ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın.. (Anlama
dık sesleri). 

Şimdi komisyonlara fazla olarak verilecek 
üyelerin miktarını okuyacağım. Ondan sonra 
komisyon seçimlerine geçeceğiz. 

Adalet Komisyonu 25 üyeden müteşekkildi, 
2 artışla 27 olacaktır,. 

Anayasa Komisyonu 20 üyeden müteşekkildi, 
1 artışla 21 olacaktır,. 

Bayındırlık Komisyonu 20 üyeden müteşek
kildi, 1 artışla 21 olacaktır,. 

Bütçe Komisyonu 35 üyeden müteşekkildi, fi 
artışla 41 olacaktır, 

Çalışma Komisyonu 15 üyeden müteşekkildi, 
3 artışla 18 olacaktır, 

Dışişleri Komisyonu 20 üyeden müteşekkildi, 
1 artışla 21 olacaktır, 

Dilekçe Komisyonuna 25 üye seçilecektir, 
Ekonomi Komisyonuna 30 üye seçilecektir, 
Gümrük ve Tekel Komisyonu 20 üyeden mü

teşekkildi, 1 eksikle 19 üye seçilecektir. 
içişleri Komisyonuna 30 üye seçilecektir, 

Maliye Komisyonuna 20 üye seçilecektir, 
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonuna 10 

üye seçilecektir, 
Meclis Kitaplığı Komisyonuna 4 üye seçile

cektir, 
Millî Eğitim Komisyonuna 20 üye seçilecek

tir, 
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Millî Savunma Komisyonuna 25 üye seçile

cektir, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 20 üye

den müteşekkildi, 7 artışla 27 üye seçilecektir, 
Sayıştay Komisyonu 20 üyeden müteşekkil

di, 1 eksikle 19 üye olacaktır, 
Tarım Komisyonu 25 üyeden müteşekkildi, 

10 artışla 35 üye seçilecektir, 
Trcaret Komisyonu 20 üyeden müteşekkildi, 

1 artışla 21 üye olacaktır, 
Ulaştırma Komisyonuna 20 üye seçilecektir. 

Şimdi komisyon seçimlerine geçiyoruz. Fa
kat daha evvel komisyonlar için verilen oyları 
tasnif etmek üzere kur'a ile her komisyon için 
üçer arkadaş ayıracağız. 

Adalet Komisyonu için : 
Gürek (Tarık - İzmir), 
Potuoğlu (Abidin - Eskişehir), 
Koloğlu (Mahmut - Trabzon), 

Anayasa Komisyonu için : 
Önen (Nazım - Diyarbakır), 
Ete (Muhlis - Ankara), 
Fırat (Hüseyin - içel), 

Bayındırlık Komisyonu için : 
Bozdağ (Ahmet - Maraş), 
Türe (llamdi - Kastamonu), 
Nasuhioğlu (Rüknettin - Edirne), 

Bütçe Komisyonu için : 
Üstün (Faik - Kırklareli), 
Büınin (Mecit - Çoruh), 
Ağaoğlu (Abdurrahman - Konya). (Hasta 

yok sesleri). 

Çalışma Komisyonu için : 
özsoy (Mazhar - Maraş), 
Fenik (Mümtaz Faik - Ankara), 
Arık (Remzi Oğuz - Seyhan). 

Dışişleri Komisyonu için : 
Demiralay (Kemal - İsparta), 
Otman (Celâl - Çankırı), 
Boztepe (Feyzi - Ordu). 

Dilekçe Komisyonu için : 
Zeyyat (Ebüzziya - Konya), (Yok, hasta 

sesleri), 
:Veziroğlu (Ahmed - Afyon Kara hisar), 
Akçalı (İzzet - Rize), 
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• lyriboz (Nihat - Çanakkale). • 

Ekonomi Komisyonu için : 
Asena (Vacid - Balıkesir), 
iskender (Ferit - Diyarbakır), 
Zamangil (Cahit - Trabzon). 

Gümrük ve Tekel Komisyonu için : 
Polatkan (Hasan - Eskişehir), 
Cevheri (Ömer - Urfa), 
Belen (Fahri - Çanakkale). 

İçişleri Komisyonu için : 
işeri (Ali Fahri - Balıkesir). 
Ünlü (Salâhattm - Gazianteb). 

Maliye Komisyonu için: 
Incealemdaroğlu (Ali Rıza - Zonguldak), 
özyörük (Halil - izmir), 
Mocan (Şevket - Tekirdağ), 

Meclis hesaplarını inceleme Komisyonu için: 
Kurt bek (Seyfi - Ankara), 
Topçu (Ahmet - istanbul), 
Düşünsel (Feridun Fikri - Bingöl), 

Meclis Kitaplığı Komisyonu için: 
Onat (Fahrettin - Antalya), 
Çobanoğlu (Ali - Denizli), 
Akçalı (Zeki - Seyhan). 

Millî Eğitim Komisyonu için: 
Türk (Cezmi - Seyhan), 
Tokuş (Ahmet - Antalya), 
Çubuk (Feyzi - Tokad). 

Milî Savunma Komisyonu için: 
Erbaş (Faik - Yozgad), 
Gedikoğlu (Abdullah - Ankara), 
Doğan (Hüseyin - Malatya). 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu için: 
Ağaoğlu (Samet - Manisa), 
Çevik (ismail Hakkı - Esikişehir), 
Zarbun (Halit - Gümüşane). 

Sayıştay Komisyonu için: 
Ecer (Ferit - Niğde), 
Öçtem (Rifat - Sivas), 
ilker (Faruk - Manisa). 

Tarım Komisyonu için: 
Melen (Ferit - Van), 
Erduma (Sabrı - Erzurum), 
Osma (Hasan - Edirne). 
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Ticaret Komisyonu için: 
Seyhıın (Fuad - Ankara), 
Uzel (Hadi - Sanısını), 
özkefeli (Muhittin - Samsun). 

Ulaştırma Komisyonu için: 
Akın (İzzet - Varı), 
Karslıoğlu (Yusuf - Yozgad), 
Ura! (Zihni - Çoruh). 

BAŞKAN — Oyların toplanması bittikten 
sonra, Adalet, Anayasa, Bayındırlık, Bütçe, 
Çalışma Komisyonları hakkındaki reylerin tas
nifi, Adalet Kornişonu odasında yapılacaktır. 
Tasnif! için ayrılmış olan arkadaşların lütfen se
petleri alarak kendilerine ayrı'an odalara teş
rifleri rica olunur. 

Dışişleri, Dilekçe, Ekonomi, Gümrük ve Te
kel Komisyonlarının oyları, Gümrük ve Tekel 
Komisyonu odasında tasnif yapacaktır. 
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İçişleri, Maliye, Meclis Hesaplarını İncele

me ve Meclis Kitaplığı Komisyonlarının oyları, 
İçişleri Komisyonu odasında tasnif yapılacaktır. 

Millî Eğitim, Millî Savunma, Sağlık ve Sos
yal Yardım, Sayıştay Komisyonunun oyları Ma
liye Komisyonu odasında tasnif edilecektir. 

Tarım, Ticaret, Ulaştırma. Komisyonlarının 
oyları; Ekonomi ve Ticaret Komisyonu odasın
da tasnif edilecektir. 

Şimdi seçimlere geçiyoruz, hangi seçim çev
resinden. başlanması için kura çekiyoruz. 

Kayseri 
(Kayseri seçim, çevresinden, başlanarak oy

lar toplandı) 
BAŞKAN — Oy vermiyen arkadaş var mı? 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Tasnifler bitirilinceye kadar Birleşime ara 

veriyorum. 
Kapanma saati : 18,36 

Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 17 

BAŞKAN — Koraltan (Refik) 
KÂTİPLER — Yiğiter (Ümran Nazif - Konya), Kurbanoğlu (Muzaffer - Manisa) 

m*^ 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
Efendim, komisyon seçilmelerinin sonuçla

rını sunuyorum: 

Adalet Komisyonuna seçilen arkadaşların 
isimlerini aldıkları oylarla birlikte okutuyo
rum : 

Adalet Komisyonu 

Çiçekdağ (Osman Şevki) 
lltekin (Osman Talât) 
İnce (Hâmit Şevket) 
Öz (Talât Vasfi) 
A sena (Vacid) 
Erkııyumeu (Müfit) 
Düşünse] (Feridun Fikri) 
Boynuk (Celâl) 
Ortakçıoğlu (Hüseyin) 
Enginün (Mehmet) 

Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bingöl 
Çankırı 
Çorum 
Edirne 

362 
362 
359 
361 
362 
362 
362 
362 
362 
362 

un 

Yo ney (Hâmit Ali) 
Kınoğlu (Galip) 
Moshos (Ahilya) 
Brener (Muhittin) 
Aküzüm (Lâtif) 
A t alay (Sırrı) 
Obıız (Muammer) 

'Nasuhoğlu (Süleyman Sür 
Tugay (Şefik) 
Aytemiz (Abdullah) 
Boran (Mehmet Kâmil) 
Türk ay (Mahir) 
Beti) (Zihni) 
Gurka n (Ahmet) 
•Öııal (Muzaffer) 
Öncel (Celal) 
Alçılı (Niyazi Ünal) 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonuna seçilen 

El âzı £ 
Gaziai'feb 
İstanbul 
İzmir 
Kars 
Kars 
Koliye 
Kütahya 
Malatya 
Maraş 
Mardin 
Sivas 
Tokad 
Tokad 
Tokad 
Urfa 
Yozgad 

361 
362 
362 
362 
362 
361 
362 
362 
362 
362 
361 
362 
362 
362 
362 
362 

.361 

34 
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arkadaşların isimlerini aldıkları oylarla bir 
likte okutuyorum: 

Anayasa Komisyonu 

Üzçoban (Kemal) 
Yardımcı (Celâl) 
Eren (Ramiz) 
Düşünsel (Feridun Fikri) 
Alpiskender (Ferit) 
Günaltay (Şemsettin) 
Sağıroğlu (Sabit) 
Yazıcı (Memiş) 
Fırat (Hüseyin) 
Benker- (Mithat) 
Alabay (Rifat) 
Kozbek (Tarık) 
Ağadğlu (Samet) 
Karaosmonoğlu (Fevzi Lûtfi) 
Tümay (Muhlis) 
Damalı (Ercüment) 
Dizdar (İlhan) 
Akyüz (İsmail Hakkı) 
ökeren (Halûk) 
Barutçu (Faik Ahmed) 
Alakant (Muammer) 

Afyon K. 
Ağrı 
Ankara 
Bingöl 
Diyarbakı 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
İçel 
İstanbul 
Kony? 
Konya 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Zonguldak 

363 
364 
364 
362 

r364 
364 
364 
364 
363 
364 
364 
364 
363 
363 
363 
364 
364 
364 
364 
363 
364 

BAŞKAN — Bayındırlık Komisyonuna se
çilen arkadaşların isimlerini aldıkları oylarla 
birlikte okutuyorum: 

Bayındırlık Komisyonu 

Enüstün (Bedi) 
Soylu (Ziya) 
Zeytinoğlu (Kemal) 
Kuranel ((Süleyman) 
Turgut (Reşit) 
Bahadır (Mehmet) 
Kantarel (Sait) 
Tosunoğlu (Hayri) 
Turgut (Ziya) 
Birand '(Remzi) 
özsoy (Mazhar) 
H-ünal (Cemal) 
Bilge (Necip) 
Doğanay (Asım) 
Mete (Mehmet Fahri) 
özkefeli (Muhittin) 
Incedayı (Cevdet Kerim) 
Duygun (İbrahim) 

Çanakkale 
Erzincan 
Eskişehir 
Gazianteb 
İsparta 
Kars 

363 
363 
363 
363 
363 
363 

Kastamonu 363 
Kastamonu 363 
Kayseri 
Konya 
Maraş 
Muğla 
Niğde 
Niğde 
Rize 
Samsun 
Sinob 
Sivas 

363 
363 
363 
363 
363 
363 
363 
363 
363 
363 

Aydın (Hıdır) Tunceli 363 
Akçanal (Necdet) Urfa 363 
Oral (Hasan) Urfa 363 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonuna seçilen 
arkadaşların adları ile aldıkları oy miktarını 
okutuyorum: 

Bütçe Komisyonu 

Veziroğlu (Ahmed) 
Sarıoğlu (Akif) 
Menderes (Ethem) 
B.udakoğlu (Esad) 
Güçbilmez (Mahmut) 
Çelikbaş (Fethi) 
Şaman (Halûk) 
Akmanlar (Kenan) 
Kalafat (Emin) 
Ekinci (Mustafa) 
Altınalmaz (Arif) 
Ergene (Suphi) 
Sanaç (Ömer Faruk) 
Pekcan (Nahid) 
Başkurt (Muhtar) 
Potuoğlu (Abidin) 
Yörükoğlu (Kemal) 
Siren (Celâl Sait) 
Adakan (Enver) 
Başar (Ahmet Haindi) 
Türkgeldi (Celâl) 
Çoşkan (Tahsin) 
Türe (Hamdı) 
Bakay (Şefik) 
Bölükbaşı (Osman) 
Ulgen (Murad Ali) 
Gedik (Hakkı) 
Eti (Mehmet Sadık) 
Ergin (Semi) 
Erten (Rıza) 
Türkoğlu (Kemal) 
Aksoy (Refet) 
Kavrakoğlu (Osman) 
Barı (Sedat) 
İm re (Halil) 
Ataç (Sıtkı) 
Eyüboğlu (Cemal Reşit) 
Kalaycıoğlu (S. Fehmi) 
Ergin (Feridun) 
Melen (Ferid) 
Tatlıoğlu (Hâşim) ;: 

%, 

rv^ 
11 

Afyon K. 
Antalya 
Aydın 
Balıkesir 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 

365 
365 
365» 
365 
365 
365 
365 
365 
365 

Diyarbakır 365 
Edirne 
Elâzığ 
Elâzığ 
Erzincan 
Eskişehir 
Eskişehir 
Gümüşane 
Hatay 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

365 
365 
365 
365 
365 
365 
365 
365 
365 
365 
365 

Kastamonu 340 
Kastamonu 365 
Kırklareli 
Kırşehir 
Konya 
Kütahva 
Malatya 
Manisa 
Mardin 
Mardin 
Ordu 
Rize 
Seyhan 
Sivas 
Tokad 
Trabzon 
Trabzon 
Urfa 
Van 
Yozgat 

365 
365 
365 
365 
365 
365 
365, 
365 
365 
365 
365 
365 
365 
365 
365 
365 
365 
365 
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BAŞKAN — Çalışma Kornisyonuna seçilen I Kesim (Firuz) 

arkadaşların adlan ile aldıkları oy miktarını | Saka (Hasan^ 
okutuyorum : 

Burdur 
Çankırı 

t: Elâzığ 
İstanbul 
İstanbul 

jî> İstanbul 
( îzmir 

J ^ îzmir 

368 
368 
368 
368 
368 
368 
368 
368 

Kastamonu 368 
;" r Kırşehir 

Kocaeli 
"^0? Kocaeli 

Seyhan 
Sinob 
Urfa 

368 
368 
368 
368 
368 
368 

I Zonguldak 368 
Zonguldak 

nan) Zonguldak 
368 
368 

Çalışma Komisyonu 

Erkazancı (Mehmet) 
Çığman Kenan) 
Yazman (Şevki) 
Adato (Salamon) 
Altınel (ihsan) 
Topçu (Ahmet) 
Bilgin (Behzat) 
Tekön(Abidin) 
Keçecioğlu (Fahri) 
Erkut (Halil Sezai) 
Kişioğlu (Yeredoğ) 
Türkand (Hüsnü) 
Eker (Yusuf Ziya) 
Tümerkan (Muhit) 
Ay alp (Feridun) 
Ataman (Sebati) 
Başol (Suat) 
B,oyacıgiller (Abdıırra hman) 

BAŞKAN — Dışişleri Komisyonuna seçilen 
arkadaşların adları ile aldıkları oy miktarını 
okutuyorum: 

Dışişleri Komisyonu 

Arsal (Sadri Maksudi) Ankara 369 
Nabel (Nazifi Şerif) .* „:J Antalya 369 
Onat (Burhanettin.) ¥ K § Antalya 369 
Burçak (Rıfkı Salim) ^ J r | Erzurum 369 
Pamukoğlu (A. Hikmet) #£ Giresuu 369 
Melek (Abdürrahman) ~ "" Hatay 369 
Baban (Cihad) JT" - I îzmir 369 
Kapani (Osman) ,:H-V îzmir 369 
Menteş (Vasfi) >rr izmir 369 
Tunca (Cemal) ^ v ' V ^ f îzmir 369 
Üstündağ (E. Hayri) * îzmir 369 
Yalçın (Hüseyin Cahit) Kars 36.) 
Urgüblü (Suad Hayri) "*" KayseH 369 
Doğrul (Ömer Rıza) ~W Konya 369 
Gündüz (Asım) Kütahva 369 
Karaosmanoğlu (Adnan) Manisa 369 
Tanrıöver (Hamdullah Suphi) Manısn 369 
Hüdayioğlu (Salâhattin) Maraş 369 
Nadi (Nadir) . Muğla 369 

Samsun 
Trabzon 

369 
369 

BAŞKAN —• Dilekçe Komisyonuna seçilen 
arkadaşların isimleriyle aldıkları oy miktarını 
okutuyorum: 

Dilekçe Komisyonu 

Oynaganlı (Bekir) 
Yiğitbaşı (Gazi) 
Olgaç (ismet) 
Bilen (Ömer) 
Soydan (Cevdet) 
Aşkın (ismail) 
Okçuoğlu (Mustafa Nuri) 
Gül ez (ihsan) 
Oüney (Mesud) 
Dülger (Bahadır) 
Baybura (Cevdet) 
Kocatürk (Vasfi Mahir) 
Zarbım (Halit) 
Tiol (Şahap) 
Kartal (Mehmet) 
Oeakcıoğlu (Nuri) 
Özbay (Abdülkadir) 
Mandatlinci (Zeyyat) 
Tüzel (Ferid) 
Asya (Arif Nihat) 
Sual]) (Mehmet Daim) 
I -i rtürk ' (Nurettin) 
Alperen (Salih Esad) 
Erbaş (Faik) 
Karslıoğlu (Yusuf) 

367 
367 
367 
367 
367 
367 
367 
367 
367 
367 

Afyon K. 
Afyon K. 
Amasya 
Ankara 
Ankara 
Bilecik 
Bingöl 
Bolu 
Çoruh 
Erzurum 
Gümüşane 367 
Gümüşane 367 
Gümüşane 367 
içel 367 
Malatya 367 
Malatya 
Malatya 
Muğla 
Samsun 
Seyhan 
Siird 
Sivas 
Trabzon 
Yozgad 
Yozgad 

367-
367 
367 
365 
367 
367 
367 
367 
367 
367 

BAŞKAN — Ekonomi Komisyoııuna seçi
len arkadaşların isimleriyle aldıkları oy mik
tarını okutuyorum: 

Ekonomi Komisyonu 

Kerman (Süleyman) 
Âdil (Salâhaddin) 
Binerbay (Dağıstan) > 
Geclikoğlu (Abdullah) / 
Seyhun (Fuad) 
Subaşı (tbrahim) 
Güreli (Enver) 
Kozak (Kâmil) 
San (Mithat) 
Ural (Zihni) 
Osm a (Hasan) 

/ 
r 

;.$»'• 

Afyon K. 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Balıkesir 
Bolu 
Bursa 
Çoruh 
Edirne 

361 
361 
361 
361 
361 
361 
361 
361 
361 
361 
361 
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Nutku (Emrullah) 
Ocak (Ali) 
San (Cevdet) 
Bozbağ (Hamdi) 
Tokdemir (Halis) 
Çetin (Abbas) 
Yılmaz (Mehmet) 
Ataman (Kemal) 
Gürsoy (Ahmet İhsan) 
Fırat '(Hikmet) 
Taşkent (Kâzım) 
Eee.r (Ferit) 
Kertoğlu (Nuri) 
Somuncuoğlu (Server) 
Yüksel (Hüseyin) 
Zamangil (Cahid) 
(jevlıeri (Ömer) 
Balık (Hüseyin,) 
Kıpçak (Cemal) 

BAŞKAN — Gümrük 
na seçilen arkadaşlarm 
miktariyle okutuyorum : 

B : 3 
Erzurum 
Gazianteb 
Gazianteb 
Giresun 
Gümüşane 
Kars 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Niğde 
Sinob 
Sinob 
Sivas 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 
Zonguldak 

29.5 
361 
361 
361 
361 
361 
361 
561 
361 
361 
361 
361 
359 
361 
361 
361 
361 
361 

; 361 
: 361 

ve Tekel Komisyonu-
isimlerini aldıkları oy 

Gümrük ve Tekel Komisyonu 

Yiğitbaşı (Gazi) 
Oztürk (Halis) 

Kıoray (Hâmit) 
Benli (Salâhattin) 
Dayıoğlu (Mithat) 
Bumin (Mecit) 
Başıbüyük (Ahmet) 
Gülcügil (Mustafa) 
Azizoğlu (Yusuf) 
Çilli (Abdullah) 
Sözer (Mitat) 
Keskin (Ahmet) 
Kavaleıoğlu (Mümtaz) 

Afyon K. 
Ağrı 

Amasya 
Ankara 
Bolu 
Çoruh 
Çorum 
Denizli 

362 
362 

362 
362 
362 
362 
362 
362 

Diyarbakır 362 
Hatay 
istanbul 

362 
362 

Kastamonu 362 
Kocaeli 

Ağaoğlu (Abdürrahman F.) Konya 
Ilstaoğlu (Hasan Fehmi) 
Üzer (Hadi) 
Erden (Baki) 
Koral f(Tevfik) 
Üçöz (Hasan) 

BAŞKAN — içişleri 
arkadaşların isimlerini fi 
birlikte okutuyorum: 

Samsun 
Samsun 
Siird 
Trabzon 
Yozgad 

Komisyonuna se 

362 
362 
362 
362 
362 
362 
362 

çilen 
ldıklai'i oy miktariyle 

. 1950 0 : 2 
içişleri Komisyonu 

Eren (Kemal) 
Başkan (Salâhattin) 
Tuncay (Muharrem) 
Ertan (Muhtar) 
E rozan (Agâh) 
Yılmaz '(Necdet) 
Koldaş (Baha) 
Önen (Nâzım) 
Demirtaş (Abdullah) 
Gönenç (Cemal) 
Tola (Tahsin) 
Yaman (Hüsnü) 
Apaydın (Fikri) 
üstün, (Faik) 
Aydmer (Hidayet) 
Aysal (Yusuf) 
İlker (Faruk) 
Bozdağ (Ahmet) 
Öztürk (Cevdet) 
Ülkü (Hüseyin) 
Boztepe (Feyzi) 
Şarlan (Hamdi) 
Serçe '(Salim) 
Öçtem (Eifat) 
Topcooğlu (Nuri Turgut) 
Orhon (Hamdi) 
Timuroğlu (Raşit Kemal) 
Akın (izzet) 
Doğan (Avni) 
Ynrdabayrak (Avni) 

Amasya 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bitlis 
Bursa 
Bursa 
Çorum 
Diyarbakı 
Elâzığ 
Erzincan 
İsparta 
istanbul 
Kayseri 
Kırklareli 
Konya 
Kütahya 
Manisa 
Maraş 
Mardin 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Seyhan 
Sivas 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Van 
Yozgad 
Zonguldak 

364 
364 
362 
364 
364 
364 
364 

r364 
364 
362 
364 
364 
364 
364 
364 
364 
364 
364 
364 
364 
363 
362 
364 
364 
364 
363 
364 
362 
363 

: 364. 

BAŞKAN — Maliye Komisyonuna seçilen 
arkadaşların isimlerini aldıkları oy miktariyle 
birlikte okutuyorum : 

Maliye Komisyonu 
Şahin (Eyüp) 
Bucak (Mustafa (Remzi) 
Erkmen (Hayrettin) 
Pekkip (Sıtkı) 
Erkut (Halil Sezai) 
Alican (Ekrem) ' 
Tokoğlu (Lûtfi) 
Doğan \Esat) 
Kalav (Abdülkadir) 
Kılıçlar (Ferit) 
Akçal (izzet) 
Uluçay (Şükrü) 

Denizli 366 
Diyarbakır 366 
Giresun 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Malatya 
Mardin 
Muş 
Rize 
Samsun 

366 
366 
366 
366 
366 
366 
36C 
366 
366 
366 
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B : 3 29.5 .1950 0 : 2 
Güçlü (Reşad) 
Ecevit (Şevki) 
örs (Sedat Zeki) 
Tuntaş (Yusuf Ziya) 
Koral (Tevfik) 
Nizamoğlu (Fuat) 
Açıksöz (Fehmi) 
Sivisoğlu (Rifat) 

Seyhan 366 
Sivas 366 
Sivas 366 
Tekirdağ 366 
Trabzon 366 
Yozgad 366 
Zonguldak 366 
Zonguldak 366 

BAŞKAN — Meclis Hesaplarını İnceleme 
Komisyonuna seçilen arkadaşların isimlerini 
aldıkları oy miktariyle birlikte okutuyorum: 

Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu 

tflasırcı (Şevki) 
Gigin (Abbas) 
Vural (Hasan Ali) 
Çobanoğlu (Ali) 
Çevik (İsmail Hakkı) 
Keçeci (Salih Fuat) 
Çetin (Abbas) 
Gürol (Saffet) 
Boran (Mehmet Kâmil) 
İncealemdaroğlu (Ali Rıza) 

Aydın 371 
Çoruh 371 
Çorum 371 
Denizli 371 
Eskişehir 371 
İstanbul 371 
Kars 371 
Konya 371 
Mardin 371 
Zonguldak 371 

BAŞKAN — Meclis Kitaplığı Komisyonuna 
seçilen arkadaşların isimlerini aldıkları oy mik-
tarivle birlikte okutuyorum : 

Meclis Kitaplığı Komisyonu 

Fenik (Mümtaz Faik) 
Danışman (Zuhuri) 
Emeç (Selim Ragıp) 
Ebüzziya (Ziyyat) 

Ankara 
Bolu 

Bursa 
Konya 

355 
355 
355 
355 

BAŞKAN — Millî Eğitim Komisyonuna se
çilen arkadaşların isimlerini aldıkları oy mik
tariyle birlikte okutuyorum : 

Millî Eğitim Komisyonu 

Küf re v i (Kasım) 
Dalman (Fatin) 
Pelvan (Yahya) 
Oran (Talât) 
özbey (Mehmet) 
Yöntem (Ali Canip) 
Mart (Ömer) 
Arar (Kâzım) 
Başaran (Fikret) 
Köprülü (Cemal) 

Ağrı 
Antalya 
Balıkesir 
Bilecik 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 362 
Çankırı 362 
Denizli 362 
Edirne 362 

362 
362 
362 
362 
362 
362 

Çobanoğlu (Fehmi) 
Topçuoğlu (Rıza) 
Tankut (Hasan Reşit) 
Çamhbel (Faruk Nafiz) 
Adıvar (Halide Edib) 
Taşkıran (Tezer) 
K(>şak (Remzi) 
Ortaç (Yusuf Ziya) 
Arık (Remzi Oğuz) 
Tarakçıoğlu (M. Reşit) 

BAŞKAN — Millî Savunma Komisyonuna 
seçilen arkadaşların isimlerini aldıkları oy mik
tariyle birlikte okutuyorum : 

Millî Savunma Komisyonu 

Erzurum 
Erzurum 
Hatay 
İstanbul 
İzmir 
Kars 
Kütahya 
Ordu 
Seyhan 
Trabzon 

362 
362 
362 
362 
362 
362 
362 
362 
362 
362 

S abis (Ali İhsan) 
Kurtbek (Seyfi) 
İmdik (Süreyya) 
Karabudak (Fikret) 
Altuğ (Yusuf Kâmil) 
Zeren (Mustafa) 
Ramazanoğiu (Celâl) 
Aksu (İrfan) 
Cebesoy (Ali Fuad) 
Yaver (Sani) 
Tugaç (Hüsamettin) 
Deniz (Galib) 
Taşkın (Rifat) 
Berkok (İsmail) 
özdeş (Rifat) 
önhon (Saim) 
Barlas (Ziya) 
Besin (Besim) 
Yurdakul (Nuri) 
Balta (Kemal) 
Tekelioğlu (Sinan) 
lııcedayı (Cevdet Kerim) 
Taner (Bahattin) 
Altuğ (Naci) 
Özalp (Kâzım) 

Afyon K. 362 
An,kara 362 
Çanakkle 362 
Denizli 362 
Diyarbakır 362 
Erzurum 362 
İçel 362 
İsparta, 362 
İstanbul 362 
İstanbul 362 
Kars 362 
Kastamonu 362 
Kastamonu 362 
Kayseri 362 
Kırşehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Niğde 
Rize 
Seyhan 
Sinob 
Sivas 
Trabzon 
Van 

362 
362 
362 
362 
362 
362 
362 
362 
362 
362 
362 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Ko
misyonuna seçilen arkadaşların isimlerini al
dıkları oy miktariyle birlikte okutuyorum: 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 

Tan (Avni) 
Bayramoğlu (Muhlis) 
Gedik (Namık) 

Afyon K. 374 
Ankara 374 
Aydın 374 
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B : 3 
Aydın 
Çankırı 
Çorum 
Çorum 
Erzurum 

29.5 
374 
374 
374 
374 
374 

ökdem (A. Baki) 
Otman (Celâl) 
Baran (Sedat) 
özer (Saip) 
Karan (Enver) 
înal (Samih) Gazianteb 374 
Yurtman (Cavit) 
Koksal (Aziz) 
Sarol (Mükerrem) 
Vahram Bayar (Andre) 
încçkara (Necdet) 
Oktay (Esad) 
Kıhçkale (Ali Rıza) 
Akan (Ethem Vassaf) 
Atığ (Ziya) 
Burçak (Sıtkı Salim) 
Körez (Nafiz) 
Uras (Aziz) 
Sezer (Zeki Mesut) 
Berkman (Naci) 
Türk (Cezmi) 
Şavh (Ali Şükrü) 
Ağaeıkoğlu (Nâzım) 
Erata.man (Zeki) 

BAŞKAN — Sayıştay Komisyonuna seçilen 
arkadaşların isimlerini aldıkları oy miktariyle 
birlikte okutuyorum: 

Hatay 
îçel-
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
Kars 
Kayseri 
Kocaeli 
Koeaeli 
Konya 
Manisa 
Mardin 
Ordu 
Samsun 
Seyhan 
Sinob 
Sivas 
Tekirdağ 

374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 
374 

Sayıştay Komisyonu 

Gürses (Şevki) 
Köymen (Doğan) 
Şener (Mazhar) 
Seven (Selim) 
Bilgiç (Sait) 
Kulu (Mehmet) 
Ökmen (Nedim) 
Bayer (Abdürrahman) 

Dayı (Hamdi) 
Arıbaş (Hadi) 
Dellâloğlu (Süreyya) 
Morgil (Ahmet) 
Sporel (ZeM Rıza) 
Alişan (Haşim) 
Türkdoğan (Şefik) 
Yardım (Cemil) 
Bingül (Hüseyin) 
Koyutürk (Hamdi) 
Goloğlu (Mahmut) 

Çorum 
Giresun 
Giresun 
Hakkâri 
İsparta 
Malatya 
Maraş 
Mardin 
Muş 
Niğde 
Niğde 
Rize 
Rize 
Samsun 
Sürd 
Sîird 
Tekirdağ 361 
Tokad 361 
Trabzon 361 

361 
360 
361 
361 
361 
361 
361 
361 
361 
361 
361 
361 
361 
361 
361 
361 

1950 Ö : İ 
BAŞKAN — Tarım Komisyonuna seçilen ar

kadaşların isimlerini aldıkları oy miktariyle bir
likte okutuyorum : 

Tarım Komisyonu 

Güler (Abdullah) 
Torfilli (Salih) 
Tekelioğlu (Ahmet) 
Emiroğlu (Muzaffer) 
Kocabıyıköğlu (Ahmet) 
înan (Salâhattin) 
Herkmen (Selim) 
Karacabey (Sadettin) 
Atakurt (Kemal) 
Tavaslıoğlu (Refet) 
Erduman (Sabri) 
Cenani (Ekrem) 
ünlü (Salâhattin) 
Duyduk (Ali Naci) 
Sökmen (Tayfur) 
înankur (Salih) 
Aldemir (Mehmet) 
Giz (Sadık) 
îv'oçulu (Veyis) 
Mühto (Muzaffer Âli) 
Develioğlu (Emin) 
Özdeni ir (Mehmet) 
Erbil (Mahmut) 
Filiz (Fikret) 
Kalemcioğlu (Salih) 
Ercan (Ali Rıza) 
Doğan (Hüseyin) 
Mıhçıoğlu (Sudi) 
Kadoğlu (Ahmet) 
Köşkeroğlu (Fahri) 
Topaloğlu (Atıf) 
Akçalı (Zeki) 
Coşkun (Tevfik) 
Kibaroğlu (Mahmut) 
Mocan (Şevket) 

Afyon K. 
Afyon K. 
Antalya 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bitlis 
Bursa 
Bursa 
Çankırı 
Denizli 
Erzurum 
Gazianteb 
Gazianteb 
Giresun 
Hatay 
îçel 
İzmir 
İzmir 
Kars 

363 
363 
363 
363 
363 
363 
363 
363 
363 
363 
363 
363 
363 
363 
363 
363 
363 
363 
363 

Kastamonu 363 
Kayseri 363 
Kayseri 363 
Kırklareli 363 
Kırklareli 362 
Kocaeli 
Konya 
Malatya 
Manisa 
Maraş 
Niğde 
Ordu 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 
Tekirdağ 

363 
363 
363 
363 
363 
363 
363 
363 
363 
363 
362 

BAŞKAN — Ticaret Komisyonuna seçilen 
arkadaşların isimlerini aldıkları oy miktariyle 
birlikte okutuyorum: 

Ticaret Komisyonu 

Bulgurlu (Hamdi) 
İşeri (Ali Fahri) 
Kalıpsızoğlu (Arif) 

Ankara 365 
Balıkesir 365 
Balıkesir 365 
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£ : 3 29.5. İ950 Ö : â 
Yemenici (Hakkı) 
Başak (Said) 
Tüfekcioğlu (Adnan) 
Göknil (Bedri Nedim) 
Sayımer (Fahrettin) 
Aktaş (Fevzi) 
Kerimzade (Şükrü) 
Kirazoğlu (İbrahim) 
Başak (Hamdi) 
Çilingir (Abdi) 
Alkin (Necdet) 
Kavuncu (Ahmet) 
öksüz (Remzi) 
Işın (İsmail) 
Somuncuoğlu (Server) 
özdemir (Mustafa) 
Baştımar (Saffet) 
Zaman gil (Cahid) 

365 
365 
365 
365 
365 
365 

Çorum 
Erzurum 
Giresun 
İstanbul 
IstanDnl 
Kars 
Kastamonu 365 
Kayseri 365 
Kocaeli 
Konyf 
Kütahva 
Kütahya 
Maraş 
Samsun 
Sinob 
Tokad 
Trabzon 
Trabzon 

365 
365 
365 
365 
365 
365 
365 
365 
365 
365 

BAŞKAN — Ulaştırma Komisyonuna seçi
len arkadaşların isimlerini aldıkları oy mikta-
riyle birlikte okutuyorum: 

t Haçtı rma Komisyonu 

Topçu (Cevdet) 
Tokuş (Ahmet) 
Korkut (Keşşaf Mehmet) 

Amasya 
Antalya 
Bilecik 

360 
360 
360 

Yöntem (Vahit) 
Karasioğlu (İhsan) 
Sağlar (Ali Kıza) 
Akşit (Hüsnü) 
Tayşı (Kâmil) 
İnanç (Tahsin) 
Gürgen (Raşit) 
Demiralay (Kemal) 
Yürüten (Senihi) 
Gürerk (Tarık) 
ölçmen (Himmet) 
Sayman (Lûtfi) 
Başer (Yavuz) 
Akyol (Hüsnü) 
Fırat (Naşit) 
Çubuk (Fevzi) 
Kulu (Hasan Remzi) 

BAŞKAN — Şimdi komisyon seçimleri ne
ticeleri arzedilmis bulunuyor. Komisyonlar 
emirlerine tahsis edilen odalarına teşrif ederek 
başkanlariyle sözcü ve kâtiplerini seçmelerini 
rica ederim. 

Gündemimizde görüşülecek başka bir şey 
bulunmadığından Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,40 

Bolu 
Çanakkale 
Çoruh 
Denizli 

360 
360 
360 
360 

Diyarbakır 360 
Giresun 
Gümüşane 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 
Konya 
Malatya 
Muğla 
Ordu 
Ordu 
Tokad 
Tunceli 

360 
360 
360 
360 
360 
360 
360 
360 
360 
360 
360 
360 

« * • * 

4. — ÇEŞİTLİ KÂĞITLAR 

Sugediği Mahallesinden Ramazan Yılmaz 
Adana, 

Mustafa Bakır.oğlu D. P. Başkanvekili Ey-
nesil, 

Fevzi Fayat D. P. Başkanlığı Gevaş, 
» » D. P. Başkanlığı Hamsin, • 

Ekrem özkılıç Pamuklu Mensucat İşçileri 
Sendikası Yönetim Kurulu İzmir, 

Sait Fırat Belediye Başkanı Mala,tya, 

Hüsamettin Ataylı Çiftçi Birliği Başkanı 
Van, 

Salih Altın Uzunhacı Köyü D. P. Ocağı 
İkinci Başkanı Saray ,- Tekirdağ. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dokuzuncu 
Döneminin açılması münasebetiyle yukarda yazı
lı adres sahiplerinden gelen tebrik tel yazıları
na Başkanlıkça cevaplar verilmiştir. 

*>m<* 

T. B. M. M. Basımevi 


