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yin edildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/363) 28 

3. — Amerikan Deniz Filosunun ma
nevrasına iştirak hususunda vâlp daveti 
kabul ettiğinden gaybubeti esnasında 
Cumhurbaşkanlığına Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Refik Koraltan'm vekâlet edece 
ğine dair Cumhurbaşkanlığa teskeresi 
(8/864)1 23 

4. — Başbakan Adnan Menderes'in 
memleket karasuları dışına yapacağı seya
hatten dönüşüne kadar Başbakanlığa Sağ
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Üstündağ'ın vekillik edeceğine dair Cum
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sir Milletvekili Sıtkı Yırcalı'nm İşletme
ler Bakanlığına asaleten ve Gümrük ve 
Tekel Bakanlığına da vekâleten tâyin edil
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olan Başbakan Adnan Menderes ile;Dışiş
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kadar Başbakanlık İşlerinin Sağlık ve 
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Sayfa 
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1. HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Ankara Üniversitesi 1950 yılı Kesinhe-

sap kanunu tasarısı (1/428) (Sayıştay Komisyo
nuna) 

2. — Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile 
Muhasebei Umumiye Kanununa ek kanun tasa
rısı (1/429) (Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 

3. — Askerî Memurlar Kanununun 8 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
(1/430) (Millî Savunma ve Bütçe komisyonları
na) 

4. — At yarışları kanunu tasarısı (1/431) 
(Tarım, Adalet, ve İçişleri komisyonlarına) 

5. — Çavuş ve Uzman Çavuş kanunu tasarı
sı (1/432) (Millî Savunma ve Bütçe ^misyonla
rına) 

6. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne d#ir 3656 «ayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin 5952 sayılı Kanunla değiştirilen 
Dışişleri Bakanağı kısmına bâzı kadrolar eklen
mesi hakkınca kanun taşafisı (1/483) (Dışişleri) 
ve Bütçe Jco^sywla$jnft) 

7. — Doğu üniversitesi kurulmasına dajır: ka
nun tasarısı (1/434) (Millî Eğitim ve Bütçe ko
misyonlarına) 

8. — • Ecnebi devletlere Ankara'ca sefaret 
ve kcmşolosbane dnşa - ötmek üaere meccanen 
arsa tahsisi hakkında kanun tasarısı (1/435) 
(Gümrük ve Tekel, Maliye ve Bütçe komisyonla
rına) 

9. — Erzincan'da yaptırılacak meskenler 
hakkındaki vK^nunun 2 nci maddesinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı (1/436) (Bayındır
lık, Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 

10. — Genel mahkemeler kuruluşu kanunu 

tasarısı (1/437) (Adalet ve Bütçe komisyonları
na) 

11. — Hava Harb Okuluna girmeye istekli si
vil öğrencilerin geliş, gidiş ve kabul süresince 
nakil, iaşe ve yatırılmalarının Devletçe sağlanma
sı hakkında kanun tasarısı (1/438) (Millî Sa
vunma ve Bütçe komisyonlarına) 

12. — İstanbul Üniversitesi 1947 yılı Kesin -
hesap kanunu tasarısı (1/439) (Sayıştay Komis
yonuna) 

13. — Köy enstitüleri ile ilköğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı (1/440) (Millî Eğitim ve Bütçe komisyonları
na) 

14. — Kuzey Atlantik Andlaşmasma . Taraf 
devletlerce Avrupa Savunma Birliği üyesi dev
letlere verilen garantilere mütaa'îHk Kuzey 
Atlantik Andlaşmasma ek Protokolün kabulüne 
dair kanım tasarısı (1/441) (Dışişleri Komis
yonuna) 

15. — Maden kanunu tasarısı (1/442) (Eko
nomi, İçişleri. Adalet, Maliye ve fJütçe komis
yonlarına) 

16. —• Memlekete muafen girip de muhassa-
symlehleri haricinde kullanılan eşyanın (yum
ruk Vergi ve Resmine tâbi tutulmıyaeağına da'-
ir kanun tasarısı (1/443) (Gümrük ve Tekel, 
Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 

17. — Memurların suçlarından dolayı hak
larında yapılaeak soruşturma ve kovuşturmaya 
dair kanun tasarısı (1/444) (tçjşleri ve Adalet 
komisyonlarına) 

18. — Basaport Kanununda değişiklik yapıl
masına ve bu kanuna bâzı hükümler -eklenmesi-



ne dair kanun tasalısı (1/445) (Dışişleri, Ada
let ve îçişleri komisyonlarına) 

19. — vSubay Terfi kanunu tasarısı (1/446) 
(Mıflî Savunma ve Bütçe komisyonlarına); 

20*.— Taşova ilçesinin Amasya îlihe bağlan
ması hakkında kanun tasarısı (1/447) (İçişleri 
Komisyonuna); 

2T. — Torquay Protokolüne ilişik Türkiye 
Taviz listesinin 134 numaralı pozisyonunda ya
pılan tadilin onanması hakkında kanun tasarısı 
(1/448) (Dışişleri, Gümrük ve Tekel, Ticaret, 
Maliye ve Bütçe komisyonlarına); 

22. — Türkiye - Almanya Federal Cumhuri
yeti Ticaret Anlaşmasına göre tanzim olunacak 
menşe şahadetnameleri metninde «Almanya Fe
deral Cumhuriyeti menşeli» ibaresinin kullanıl
ması için teati olunan mektupların onanmasına 
dair kanun tasarısı (1/449) (Dışişleri ve Ticaret 
komisyonlarına); 

237 — Türkiye Hükümeti ile Amerika Birle
şik Devletleri Hükümeti arasında 12 Temmuz 
1947 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye'ye 
yapılacak yardım hakkında.Anlaşma» mn onan
masına dair 5123 sayılı Kanunun 2 nci madde
sine bir fıkra ve aynı kanuna geçici bir madde 
eklenmesi Hakkında kanun tasarısı (1/450) (Dış
işleri, Mîllî Savunma, Maliye ve Bütçe komis-
3^nlânna); 

24. — Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri 
arasında imzalanan Ticaret Anlaşmasının yürür
lükten kaldırılması hakkında kanun tasarısı 
(1/451) (Dışişleri ve Ticaret komisyonlarına); 

25. — Türkiye - îsveç Ticaret ve Ödeme An-
lanmaları iîe ek Protokol ve buna ımelfuf mek
tupların lEj Haziran 19S2 tarihinden itibaren üç 
ayine bir devre için uzatılması hakkında teati 
olunan mektupların oımnjaiıâsına dair kamun ta
sarısı (1/455)' (Üışişlerî ve Ticaret* komisyonla-
rflıa); 

26. — Türlüye Cumhuriyeti ile Yunanistan 
RÜfcümeti arasında münâJkit Mamet, Ticaret ve 
Seyrisefain I^&ftveletıamesine merbut Türkiye 
Gümrüik Taviz Listesinin, yürürlükten kaldırılması 
hafekında kanım tasarısı (1/453) (Dışişleri, 
Gümrüik ve Tekel ve Ticaret komisyonlarına); 

27. — Türk Parasının Kıymetini Koruma 
hakkındaki Kanunun 5540 sayılı Kanunca" de*§^ 
tirilen 1 nci ve 3 ncü ve 4328 sayılı Kanunla değiş
tirilen 4 ncü maddelerinin değiştirilmesine, sü
resinin uzatılmasına, ve aynı kanuna bâzı mad-

I deler eklenmesine dair kanun tasarısı (1/454) 
(ticaret; Adalet, Maliye' ve Bütçe komisyonla 
rina); 

28. — Türk Ticaret' Kanununun yürürlüğe 
I giriş ve uygUl«tfnlâ'şeMİ h'akfklnda kanun: tasa>-
i rısı (1/45S) (Adalet Mmltsyontöıa) 

2$. — Vakıf1 zeytinlik; in'cîrftfc, fındıklık, na
renciye ve meyvelîkîeritt satış şektî 1îâM:ıiıIda ka
nun tasarısı (1/456) (fisfıfifi, Maliye- ve Bütçe 
komisyonlarına) 

30. — Vergi* Üsffil Itaıîufftt ile bu kanunun 
58İ5 sayılı Itamuttlâ d e ş t i r i l e n bâzı maddele
rinde değişfMiı# yâpımias'ma ve kateuna bâzı 
madde ve fıkrallar eklenmesine dair kantin tasa
rısı (1/457) (TicâTBt; Mâliye, Adalet ve Bütçe 
komisyonlarıma) 

31. -r- Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Se
yahatleri hakkındaki Kanunun bâzı maddelerin
de değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı 
hükümler ilâvesine dair kanunu tasarısı (1/458) 
(Dışişleri, Adalet ve îçişleri komisyonlarına) 

32. — Yedek Subay kanunu tasarısı (1/459) 
(Millî Savunma, Adalet ve Bütçe komisyonları
na) 

TekUfUr 
33. — Ankara Milletvekili Talât Vasfi öz'ün, 

Hıfzıssıhha mektebinin kurulmasına ve teşkilâ
tına dair kanun teklifi (2/432) (Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Bütçe Komisyonlarına); 

34.' — Ankara Milletvekili Talât Vasfi öz'ün, 
Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü teşkiline dair 
kanun teküfi (2/433^ (Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Bütçe komisyonlarına); 

35. — Bingöl MiftetvekiM Ferîdım Fikri 
Düşünsel'inj memur meskenleri inşası hakkında 
kanun teklifi (2/434) (Bayındırlık, Maliye ve 
Bütçe komisyonlarına); 

36. — Zonguldak Mtöetvekili Rıfat Siviş-
oğlu'nun, Bfei'Kisvelerm Gfyilemiyeeeğ^ie dair 
Kanunun 1 nci madd«wniîi değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi (2/435) (îçişleri Komisyo
nuna) ; 

37. — Zonguldak Milletvekili Rifat Siviş-
oğlu'nun, Bina Yapımını Teşvik Kanununun 
7 nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun tek
l i f (^*96) (Bayındırlık, îçişleri, Maliye ve 
Bütçe komisyonlarına); 

38. — Zonguldak Milletvekili Rifat Siviş-
oğlu'nun, Muhasehei Umumiye Kanununun 23 



ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi (2/437) (Maliye ve Bütçe komisyonla
rına). 

Tezkereler 
39. — Atatürk Orman Çiftliğinin 1950 yılı 

Bilançosu ile 'kâr ve zarar hesaplarına ait rapo
run gönderildiğine dair - Başbakanlık tezkeresi 
(3/346) (Bütçe ve Tarım komisyonlarından ku
rulan Karma Komisyona); 

40. — Bilecik Milletvekili îşmail Aşkın'm 
milletvekilliği dokunulmazlığının 'kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/347) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyona); 

41. — 1947 Bütçe yılı Kesinhesabma ait Uy
gunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi (3/348) (Sayıştay Komis
yonuna) ; 

42. — Devlet Orman işletmeleriyle kereste 
fabrikalarının 1948 yılı, muameleleri hakkında 
tanzim edilen raporun bilânçolariyle birlikte su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/349) (Sayıştay Komisyonuna); 

43. — Devlet Denizyolları ve Limanları İş
letme Genel Müdürlüğü 1947 Bütçe yılı Kesin
hesabma ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğu
na dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/35Ö) 
("Sayıştay Komisyonuna) ; 

44. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1947 Büt
çe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/351) (Sayıştay Komisyonuna); 

45. — İzmir Milletvekili Belızad Bilgin'in 
milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/352) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyona); 

46. — İzmir Milletvekili Sadık Giz'in millet
vekilliği dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/353) (Anayasa 
ve Adalet ikomisyonlarmdan kurulan Karma 
Komisyona); 

47. — Milî Korunma 1949 yılı Bilançosunun 
gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/354) (Sayıştay Komisyonuna); 

48. — Millî Korunma 1950 yılı RiKânçosunım 
gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi (3/355) 
(Sayıştay Komisyonuna); 

49. — Mülga 81 nci Piyade Alayı Havan Bö
lüğü erlerinden Gazianteb'in Kozanlı Mahallesi 
Gassalbaşı çıkmaz sokakta oturan Ali Kemal Uy
gur'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/356) (Adalet Komisyo
nuna) 

50. — Muş Milletvekili Ferit Kılıçlar'in mil
letvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/357) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyona) 

51. — Kırklareli Milletvekili Sıtkı Pekkip'in 
milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/358) (Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma 
Komisyona) 

52. - - Tekel Genel Müdürlüğü 1946 yılı dö
ner sermaye muamelâtına ait bilanço ile Kibrit 
ve Çakmak Geçici İşletme İdaresi ve Türk Tü
tün Limitet Ortaklığının aynı yıl bilançoları ve 
denetçi raporlarının gönderildiğine dair Başba
kanlık tezkeresi (3/359) (Sayıştay Komisyonuna) 

53. — Tekel Genel Müdürlüğü 1947 Bütçe 
yılı Kesinhesabma ait Uygunluk Bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı, tezkeresi 
(3/360) (Sayıştay Komisyonuna) 

"54. — Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 
1947 yılı hesabına ait rapor ile bilançosunun su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/361) (Sayıştay Komisyonuna) 

önerge 
55. — Konya Milletvekili Hidayet Aydmer'-

in, Dilekçe Komisyonununun 6 . VI . 19."2 ta
rihli Haftalık Karar cetvelindeki 2515 sayılı 
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair önerge
si (4/270) (Dilekçe Komisyonuna). 



BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,13 

GEÇİCİ BAŞKAN — Başkanveküi Muhlis Tümay 
GEÇİCİ KATİPLER — Füruaan Teldi (İstanbul), İbrahim Kirasoğlu (Kayseri) 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Afyonkarahisar seçim bölge
sinden başlamak üzere yoklama yapıyoruz. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, yoklama 

neticesinde kâfi çoğunluğumuzun bulunduğu an-

/. -r- Cumhurbaşkanının üçüncü toplantıyı 
açış söylevi 

(Cumhurbaşkanı Celâl Bayar, Sol tarafın şid
deti ve sürekli alkışlan ve bravo sesleri arasında 
ve sağ tarafın ayağa kalkması suretiyle karşıla
narak salona girdiler ve Başkanlık kürsüsünden 
aşağıdaki nutuklarını irat ettiler): 

Çok Sayın Milletvekilleri, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dokuzuncu 

Döneminin Üçüncü Toplantı yılını açıyorum. 
Millî iradeyi, şerefle temsil eden siz, muhte

rem arkadaşlarımı, hürmet ve muhabbetle selâm
larım. 

Geçen yıl, aziz memleketimiz 4için, geniş bir 
çalışma yılı olmuş, alman iktisadi tedbirlerin 
iyi neticeleri, süratle elde edilmeye başlanmıştır. 

Bütün bu gayretlerin önümüzdeki yıl, daha 
çok inkişaf edeceğine, daha ileri ve müsmir neti
celer alınacağına, muhakkak nazariyle bakmak
tayım. 

Vatandaşlarımız, memleketteki emniyet ve is
tikrar sayesinde, işleriyle, güçleriyle meşgul ol
manın huzuru içindedirler. 

Herkes bugününden emin, yarınından, daha 
ümitlidir. 

Yeni teşri devresine girmekte olduğumuz şu 
sırada, memleketin umumi manzarasını böylece 
çizmek mümkündür. 

Sayın Arkadaşlarım, 
Memlekette iş hacminin artması, umumi faa-

laşılmaktadır. Büyük Meclisin Dokuzuncu Dönem 
Üçüncü Toplantı yılını açmak ve Anayasa hü
kümlerine göre yıllık nutuklarını irat etmek 
üzere Sayın Cumhurbaşkanının teşriflerine inti
zar ediyoruz. 

lıyetin hızlanması nispetinde, mahkemelerin iş
leri çoğalmaktadır. Adalet bünyesinde, buna 
göre, yeni mevzuata ve adlî teşkilâtın tevsiine 
lüzum görülmektedir. Bu sebeple, ihtiyaçlarımızı 
karşılayacak mühim kanunlardan bir kısmı, son 
iki yıl içinde Yüksek Meclisçe kabul edilmiş bu
lunmaktadır. 

Dâvaların sürat ve suhuletle neticelendiril-
mesi maksadiyle hazırlanan Hukuk ve Ceza Usu
lü kanunları, bünyelerinde istinaf mahkemele
rini de ihtiva eden, Genel Mahkemeler Kuruluş 
Kanunu, ve diğer bâzı kanun tasarıları, Muhte
rem Heyetinize arzedilmiştir. 

Bu kanunların yürürlüğe girmesi, hakkın 
teyit ve tecellisini daha da kolaylaştırmış ola
caktır. 
• Geçen yıl bütçesinde kabul buyurduğunuz 
kadro ve tahsisat ile, (kırk iki) ilçedeki tek ha
kimli mahkemeler, çift hakimli asliye mahkeme
leri haline çevrilmiş ve (elli) bucakta, yeniden 
sulh mahkemeleri ihdas olunmuştur. 

Halen tek hakimli ilçelerin, çift hakimli as
liye mahkemelerine çevrilmesi ve bucak mahke
meleri adedinin çoğaltılması yolundaki mesaiye 
devam olunmaktadır. 

Aziz Milletvekilleri, 
Türk Milletinin muasır dünya medeniyeti 

içinde, haiz olduğu mümtaz mevkii, devamlı şe
kilde muhafaza etmesi mevzuunda, Yüksek Mec
lisin şröst erdiği dikkat çok yerindedir. 

3. — SÖYLEVLER 



B : 1 1.11 
Bâzı hâdiselerin zuhuru üzerine, geçen yıl 

Hükümetin isabetli bir görüşle, Yüksek Meclisi
nize sevketmiş bulunduğu «Atatürk a leyhine iş
lenen Suçlar hakkında Kanun» tasarısını, kabul 
buyurmuş olmanız, Meclisinizin bu hususta dik
katli ve kararlı olduğunun bariz bir delilini teş
kil eder. (Alkışlar) 

Yine geqen yıl, memleket içinde, yapılmak is
tenen ve kanunlarımızla esasen menedilmiş bulu
nan, müfrit solculuk cereyan ve tahrikatına kar
şı da, demokratik rejimimizi ve millî bünyemizi 
kurumak gayesiyle, mevcut kanuni hükümlere vu
zuh veren ve müeyyideleri kuvvetlendiren tasarı
yı, Iranunkştırmakf-suretiyle de, göstermiş bulun
duğunuz aafen ve kaararın, siyasi ve içtimai emni
yetimiz üzerindeki kıymet ve ehemmiyetine de 
işaret etmeyi vazife bilirim. (Alkışlar) 

İki başlı müfrit cereyan ve tahriklere karşı, 
bu suretle kanuni hükümler tedvin etmenin fay
dalı neticelerinin, derhal görülmeye başladığını 
kaydederken, memnunluk duymaktayım. 

Adalet cihazının, millî bünyemizin müfrit ha
reketlere karşı, korunması mevzularında, Büyük 
Meclîsçe gösterilen bu hassasiyete muvazi bir an
layışla hareket edeceğinden emin olmak isterim. 

Bu münasebetle, bir noktaya daha» işaret et
meliyim;' bugün memlekette gerilik1 bahsinde 
münferit vakaların, geniş cemiyet hayjatı içinde
ki her hâdise gibi, normalin üstünde bulunmadı
ğıdır. Şüphesiz, her zaman, her yerde, dimağları
nı kara taassuptan kurtaramıyan mahdut sayıda 
insanlar bulunabilir, ve ilerde de görülecektir. 
Fakat, bu müfrit hareketler, derhal layık olduk
ları akıbete uğrıyacaklar, ve âmme vicdanının 
tepkisi içinde eriyeceklerdir. (Soldan şiddetli al
kışlar, «bfavo sesleri» ) • 

Hal böyle iken, şahsi ihtiras, veyahut bir si
yaset taktiği ile, güya inkılâplar tehlikede imiş 
gibi göstererek, imtiyazlı bekçiler sıfatını takın
mak istiyenlerin, zaman zaman ortaya! çıktıkları 
görülüyor. (Soldan-«bravo sesleri», şiddetli alkış
lar). Bunların da, normal durumu infial ve va
tandaşları' huzfursuduğa-sevketmek batkınımdan, 
gerilik temayülleriyle hareket edettler tyadar, âm
me huzuruna zararlı olduklarını söylenmek yerin
de olur. (Soldan «bravo sesleri», şiddetli alkış
lar) 

Türk Milletinin hakiki mümessili olan Büyük 
Meclisin icabettiği takdirde, cemiyet nizamını ko
rumak ve Milletimizi, muasır medeni seviyede 
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I tutmak için, her zaman lüzumlu tedbirler alaca

ğından, kimse şüphe edemez. (Soldan «bravo ses
leri», alkışlar) 

Cumhurbaşkanı olarak ben, ve tuttuğu yol ve 
bağlı bulunduğu prensipler herkesçe malûm olan 
Hükümet, bu hususta bizlere düşen vazifeyi ye
rine getirmeyi, bir vata» ve şeref boseu, bilmek
teyiz. (Soldan «bravo sesleri», şiddetli alkışlar) 

Sayın Arkadaşlarım, 
Sosyal sağlık alanındaki çalışmaların başlıca 

gayesi, vatandaş sıhhatinin muhafazası, hastala
rın, her gün biraz daha takviyesine çalıştığımız 
sıhhi teşkilâtımızın, yardımına mazhar olabil
in esidir. 

Sağlık Bakanlığı, içtimai bünyemiz için bir 
tehlike mahiyetini taşıyan, verem, sıtma, trahom, 
frengi hastalıklariyle mücadeleyi ön .plânda 
tutmaktadır. 

Verem hastaları içinv 1950 yılında yatak mev
cudu (bin doksan) iken, 1.951/ yılı sonunda 
(dört bin yüz -yediye) çıkarılmıştır. (Bravo ses
leri) 1952 yılı sonuna kadar bu miktara, (bin 
iki yüz-'elli) yatak daha ilâve edilmiş olacaktır. 

Yurdun sekiz bölgesinde bin yataklı, tam 
kadro ve teçhizatlı birer bölge verem hastanesi 
kurulması işi muayyen bir programa bağlanmış
tır. 

Bu hastanelerin ilk ana paviyoıılarını teşkil-
eden binaların inşaları, İzmir ve Trabzon'da 
sona ermek, Samsun, Diyarbakır, Adana ve Ga-
zianteb'de de inşaata başlanmak üzeredir. 

Sıtma mücadelesi de çok genişlemiştir. Geç
miş senelerde mücadele için ancak (yüz) ten 
İ). T). T. sarf olunurken, bu yıl (dokuz yüz otuz) 
ton sarf iyi e mücadele hızlandırılmıştır. 

Frengi mücadelesinde tarama ekipleri artı
rılmış, fennin son usulleriyle tedaviye ehemmi
yet verilmiştir. 

Trahomla mücadele sahasına, bu yıl, Tunce
li, Bingöl, Erzincan» Bitlis, Erzurum, Van ve 
Muş illeri de alınmıştır. Yeniden (yüz) köyde, 

j tedavi evleri açılmaya başlamıştır. Kzılaym 
I yardımı ile, motorlu vasıtalar artırılmış», tra

homun tedavisinde, en yeni ve müessir ilâçlar, 
bol miktarda temin edilmiştir. 

Kilis'te yeniden açılan Trahom Hastanesin
de, bir (Trahom-Tetkik ve Personel Enstitüsün 

I kurularak, faaliyete geçirilmiştir." 
I Kuduz tedavi müesseselerine ilâveten, Elfı-
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zığ'da başlanılan yeni.bir hastanenin inşası ik
mal edilmiştir. 

Sağlık müesseselerine de ehemmiyet verilmiş 
ve bu cümleden plmak üzere, Edirne, Bitlis, Si-
ııob ve Bilecik'te birer hastane ve Şişli Çocuk, 
Ankara Numune hastanelerinde ayrıca birer pa-
viyon inşasına başlanılmıştır. 

Bu «ene yeniden, Eraıarum, Trabzon, Diyar
bakır ve Issmir'de dört hemşire okulu açılmıştır. 

Kızılay Derneği, Hükümetin gösterdiği yer
lerde, sıhhi kurumlar inşası için, (dört milyon i 
lira tahsis etmiştir. Bu para ile, Muş'ta bir 
«Devlet Hastanesi», Ankara'da bir «Kanser 
Hastanesi» ve «Enstitüsü», İstanbul'da yüksek 
tahsil gençliği arasında hastalananlar için bir 
sanatoryum, Ankara'da bir verem paviyonu, 
İzmir'de bir doğum paviyonu ile hemen hep-

.si Doğu illerimizde olmak üzere, (dokuz) sağlık 
merkezi binası yaptırılacaktır. (Alkışlar) 

Önümüzdeki yıllarda, memleket sağlığının 
ehemmiyetine göre, vereceğiniz tahsisatla, bu fe
yizli mesaiye devam olunacaktır. 

Sağlık bahsinde hastalıklarla mücadele teşki
lâtının artmasiyle, İktisadi hayatta fazla mahsul 
elde edilmesi suretiyle müsahade edilen gelişme 
birbirine muvazi olarak mütalâa edildiği zaman, 
memleket nüfusu için ne mesut bir sonuca varı
lacağını, bilhassa tebarüz ettirmek isterim. Sıt
ma Mücadele Teşkilâtının çalıştığı (on dokuz) 
ilimizdeki, (yedi bin sekiz yüz) köyde, yapılan 
devamlı tetkikler, son yıl içinde, buralardaki 
ölümlerin (binde on bir), doğumların (binde otuz 
iki) olduğunu, ve dolayısiyle senelik nüfus ar
tışımızın - mücadele bölgelerinde bile - senede 
(binde yirmi bir) den yüksek bir ortalama mu
hafaza ettiğini göstermiştir. 

Bu ihsai malûmata göre, ^memleketimizde bu 
yıl, (yarım milyonluk) umumi bir nüfus artışı
nı beklemek ve bu nüfusun ilerideki senelerde, 
hendesi bir nispetle fazlalaşaeağmı ümit etmek 
yetinde olur. (Bravo sesleri) 

Sayın Milletvekilleri, 
Şimdi de memleketin kültür hayatından, mil

lî eğitim dâvamızdan bahsedeceğim. 
1951 yılında, köy okulu inşası için, (sekiz mil

yon sekiz yüz bin), 1952 yılında (on milyon) li
ra tahsisat vermiştiniz. Bu ödeneklerle, çoğu do
ğu bölgemizde olmak üzere, geçen yıl (beş yüz 
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yetmiş), bu yıl da, (beş yüz altmış sekiz) köy 
okulu binası yeniden inşa edilmiştir. (Alkışlar) 

Evvelce, yalnız köylülere mahsus bir mükel
lefiyetle, köy halkına yaptırılan okul binaların
dan çoğunun, tamir kabul etmiyeeek durumda 
bulunduğu, ve hattâ bâzılarının, inşaatın fena
lığından yıkılmakta oldukları görüldüğünden, 

I yeni okul binalarının •sağlam ve yeni öğretim 
ieaplarına uygun bir tarzda inşalarına, bilhassa 

| dikkat edilmiştir. 
İlkokul öğrenci adedine gelince, bu yıl, bir 

evvelki yıla nazaran, (yirmi dört bin beş yüz kırk 
yedi) fazla öğrencinin okullara devamı sağlan
mış; aynı zamanda ilkokul öğretmen kadroları 
sayı ve derece itibariyle hayli genişletilmiştir. 

Bundan başka, çocuklarımız, başarısızlıkları 
teftiş raporları ile tesbit edilen (bin) kadar eğit
menin elinden alınıp ehliyetli öğretmenlerin ta
lim ve terbiyelerine tevdi edilmişlerdir. (Bravo 
sesleri) 

Geçen sene kabul buyurduğunuz (5974) nu
maralı Kanun gereğince, dört yıl için ilkokul öğ
retmenleri maaşları tahsisatına (elli üç milyon) 
liralık bir ilâve yapılmıştır. 

Bu suretle mesleke, dört yıl içinde, yeniden 
maaşlı (on bin) ilk okul öğretmeninin iltihakla
rı temin edilerek, ücretten maaşa geçirilecek 
öğretmenlerle bunların sayıları, (yirmi yedi 
bin) den (kırk üç bin) e yükselmiş olacaktır. 

I (Alkışlar). , 
Bu kanunla terfie 'hak kazanmış ve kadro

suzluk yüzünden terlileri yapılmamış (iki bin 
üç yüz") öğretmenin terfileri sağlandığı gibi. 
önümüzdeki yıllardaki terfi imkânları da te
min edilmiştir. 

Bütün bunlar, tahsil hayatının temelini teş
kil eden ilköğretime verilen ehemmiyetin dere
cesini göstermektedir. 

Bugün takip ettiğimiz ilköğretim sistemin
de, kemiyetten fedakârlık etmemek şartiyle, 
keyfiyete ehemmiyet vermek prensibi hâkimdir. 

İlkokuldan sonra, ortaokul talep ve ihtiyacı 
da kendini göstermiştir. Mümkün olduğu kadar 
az zaman zarfında, gerekli ders aletleri ile, bü
tün ilçelerde ortaokul açılması lâzım gelmekte
dir. 

Mahallî ortaokul inşası -teşebbüslerine yar
dım için, 1950 yılı bütçesiyle (yüz bin), 1951 
bütçesiyle (üç y^z bin Ura) verilmişti. Bu yıl, 

| vardım miktarı (bir milvon beş yüz bin) liraya 
• 
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çıkarılmış ve (otuz bir) ilçede yeniden ortaokul 
açılmıştır. 

Arkadaşlar; 
Güzel sanatlar, milletlerin medeni hayatında, 

bediî zevkinde vâsıl oldukları seviyeyi gösteren 
ölçülerin en mühimlerinden biridir. Her .ştabe-
siyle Türk'ün ince zevkini temsil eden güzel san
atların inkişafını sağlıyan gayretlere devam olu
nacaktır. 

Ayrıca, topraklarımızda maddi ve mânevi 
kıymetleriyle uyuyan ankeorolojik eserlerin ta
rihe maledilmesi için, gösterilen dikkat ve gay
ret, önümüzdeki yıllarda daha da artırılacak, 
müzelerimizin zenginleşmesine hizmet edilecek
tir. 

Ankara 'daki Eti Eserleri Mü/esi, bugünkü du
rumu ile bir Eti Eserleri etüd merkezi halini 
almıştır. 

Aziz Milletvekilleri: 
Memleketimiz, her sahada hızla makineleş

mektedir. bu medeni vasıtaları, hususiyetlerine 
göre kullanacak, icabında tamir edecek, yetiş
miş elemanlara çok muhtacız. Bu mevzu da 
ehemmiyetle ele alınmıştır. 

Makine airaatinin tekasüf ettiği Adana, İz
mir bölgelerinde, motor teknisiyen ve tekniker
leri yetiştirmek üzere iki makine ve motor ens
titüsünün temelleri atılmıştır. 

Teknik öğretimin, bütün sahalarında, yeni 
şubeler açılmaktadır. Bunlardan Adana geçen 
yıl, Tekirdağ, Eskişehir, Konya, Sivas şubeleri 
de bu yıl çalışmaya başlamışlardır. 

Teknik eleman yetiştirme 'hususunda, Tarım 
Bakanlığı da, ayrıca uhdesine düşen vazifeyi 
yapmaktadır. 

Bu yıl, yeniden bir ziraat makinist okulu ve 
muhtelif ihtisas kolları için tekâmül »kursları 
açılmış; bu kurslardan (bin sekiz yüz yetmiş) 
kalifiye makinist mezun olmuş, ayrıca kendi 
kendine yetişenlerden imtihan suretiyle (bin beş 
yüz) kadar ziraat sürücü ve makinistine de eh- | 
liyetname verilmiştir. 

Küçük sanat erbabı ile fabrikalarda ve nıuh- ı 
telif iş yerlerinde çalışan vatandaşlara gelince, 
bunların da meslekî bilgüerini artırmak için 
açılan meslek kurslarına ve bu arada yapı kurs
larına, hususi bir ehemmiyet verilerek, adedleri 
çoğaltılmıştır. | 
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Köy gezici biçki - dikiş kurslarının sayısı, 

(dört yüz yetmiş üç) e çıkarılmıştır. Bu ders-
yılı başında, yeniden, (üç) orta kız sanat oku
lu, enstitü haline getirilmiş ve (on bir) akşam 
kız sanat okulu açılmış, yedi, akşam kız sanat 
okulu da, orta kız sanat okuluna tahvil olun
muştur. 

Memleketin muhtelif yerlerinde mecmu de
ğeri (beş milyon lira) tutan sanat enstitüsü bi
nadan inşaatına başlanmıştır. 

Kız enstitülerimiz, teknik okullarımız, eği
tim hayatında, faydaları ile mevki alan kıymet
li müesseselerimizdir. Yüksek Meelisinizin tak
dir ve müzaharetine mazhar olacaklarını ümit 
ederim. 

Bugünkü iktidarın siyasi programında, «Do
ğu'da yüksek bir kültür merkezi tesisinin» yer 
aldığı malûmdur. 

Geçen senelerdeki mâruzâtım arasında, Do
ğu'da bir üniversitenin tesisi lüzumuna, ben de 
temas etmiştim. Yüksek Meclisinizce kabul Du
yurulan ödenekle, mütehassıs bir «ilim heyeti» 
ne, icabeden tetkikler yaptırılmış ve neticede: 
Doğu'da bir üniversite kurulması için lâzımge-
len şartların mevcut olduğu ve böyle bir mües
sesenin Doğu'nun içtimai seviyesinin yükselme
sine, maddi ve mânevi bakımdan kalkınmasına 
hizmet edeceği kanaati teyit edilmiştir. (Soldan 
«bravo sesleri», alkışlar). 

Müstakbel Doğu üniversitesinin kuruluş ka
nunu tasarısı, hazırlanarak yüksek tasvibinize 
arzolunmuştur. 

Sayın Milletvekilleri, 
Memleket ekonomisinin temelini teşkil eden 

zirai istihsalimizde görülen feyizli inkişaf, istik
bal için ümitlerimizi artırmaktadır. 

Dış ticaretimizde, döviz temini bakımından 
ehemmiyetli bir mevki alan pamuk mahsulümüz
de,- yıldan yıla, bir artış müşahede edilmektedir. 

1950 de (yüz yirmi iki bin dört yüz) ton 
olan lif pamuk istihsalimizin bu yıl (yüz sek
sen bin) tona erişeceği tahmin edilmektedir. 

1962 yılı hububat rekoltesi, iyi bir mahsul 
yılı sayılması icabeden 1951 yılı mahsulünden, 
bugünkü tahminlere nazaran, (bir milyon altı 
yüz bin) ton fazlasiyle, (on iki milyon iki yüz 
seksen bin) tonu bulmuş olacaktır. («Bravo ses
leri», alkışlar). 

Bu istihsal durumu karşısında, memleket ih-
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tiyaçları iğin, gereken miktar ile ihtiyat stok
ları ayrıldıktan sonra, (bir buçuk milyon ton) 
kadar hububat ihraç edebileceğimiz, anlaşılmak
tadır. 

Elde ettiğimiz bu netice, zirai istihsal sa
hasında, memleketimizin ne kadar geniş imkân
lara mâlik: bulunduğunu, ve bilhassa dünya hu
bubat ihtiyacının karşılanmasına yardım mev
zuunda, nasıl faal bâr mi oymyabileceğimizi gös
termesi bakımından mühimdir. 

Bsöriler, «Türkiye bir ziraat ınemeleketidir» 
diyorlardı. Evet, düne kadar, gıdasını yabancı 
buğdayı ile tamamlıyan bir ziraat memleketi idi. 
Anteak, bugün (bir buçuk milyon) ton hubu
bat ihraç edecek bir duruma gelmesiyle haMıki 
bir ziraat memleketi olmuştur. («Bravo sesleri», 
alkışlar). 

Sulama, gübre işleri daha ileri götürüldüğü) 
ve randımanlara müessir bâzı fennî tedbirler de 
yerine getirildiği takdirde, bugünkü eskim sa
hası hudutları içinde, umumi istihsalin bir mis
li artacağını salahiyetli mütehassıslar ifade et
mektedirler. Bu görüşe, hububat mahsulünün 
artışında, iktisadi tedbirlerin birinci derecede 
âmil olduğunu da ilâve etmek lâzımdır. 

Hükümetinizin, ekmek fiyatlarını yükselt
memek şartiyle, iç pazarlarda hububat fiyatım 
tutmak hususundaki azimli karan, müstahsil 
için, emin ve elverişli bir fiyat istikrarı yarat
mıştır. (Soldan alkışlar). 

Bu sebetptedir ki, çiftçinin istihsal gayreti 
artmış, memlekette modern istâhsaü vasıtalarına 
rağbet çoğalmıştır. 

Bütün bu tedbirlerin, ve ele alınan zirai prog* 
ramların, bugün için başlıca hedefi; nüfusumıı-
zun büyük çoğunluğunu teşkil eden köylü ve çift
çilerimizin istihsal kudretinin artırılması ile, 
satmalma gücünün ve hayat standardının, nor-
mal bir seviyeye çıkarılmasına hizmet etmektedir. 
(Soldan alkışlar). 

Yurdumuzun birçok yerlerinde, meyva bah
çeleri tesisi, çay ekimi ve sanayii, yabani zeytin
liklerin imarı hususlarında, istihsalin artırılması 
maksadiyle yapılan devamlı çalışmalar, müspet 
ve faydalı neticeler husule getirmektedir. 

Memleketin önde gelen servetlerinden biri olan 
hayvancılığın ıslah ve inkişafı hususundaki çalış
malarımız da, semeresini vermeye başlamıştır. 

1950 senesinde, (elli altı milyona) yaklaşan 
hayvan mevcudu, 1951 yılında, (altmış milyona) 
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I yükselmiş ve bu suretle (üç buçuk milyarlık) bir 

servetin mümbit topraklarımızda barındırılması 
mümkün olmuştur. 

Hayvancılığın inkişaf ettirilmesi çareleri üze
rinde durulurken, bizim için esas hareket nok
tası, bizzat köy ekonomisi olacaktır. Muayyen bir 

I programla, köylü elindeki hayvanların ıslahına 
ve verimlerinin artırılmasına doğru süratle gidi I-

I menin daha büyük faydalar yaratacağına şüphe 
yoktur. Geçen yılki nutkumda da, ifade etmiştim. 
Bundan sonra hayvancılığın ıslahı yolundaki me
sainin ağırlık merkezini, bu sahaye intikal ettir
mek ve köylü vatandaşın, bu bakımdan da geli
rini artırmak, meşkûr bir hizmet olacaktır. 

I Memlekette? iktisadi ilerlemeye muvazi olarak 
I başlıyan imar hareketi, kereste ihtiyacını artır

mıştır. 
Buna karşı, ormanlarımızın takatinden, ııor-

I mal olarak istifade tedbirleri alınırken, .hariçten 
I de, Gümrük Resmi, mühim miktarda indirilmek 

suretiyle, kereste ithali teşvik olunmuştur. 
Geçen sene bu maksatla kabul buyurduğunuz 

I kanunun faydası, şimdiden görülmeye başlamıştır. 
I Memlekete, 1951 de, bütün bir sene zarfında, 
I (kırk beş bin) metre küp kereste getirilmiş iken, 

1952 yılının Temmuz ayma kadar ithal yekûnu, 
I (kırk altı bin) metre kübü bulmuştur. Sene ni

hayetine kadar, bu miktarın (yüz bin) metre kü
bü bulacağı tahmin olunmaktadır. 

Arkadaşlarım, 
Sizlere, ormanlarımızı korumak ve rasyonel 

bir istihsal ve intifa sistemine bağlamak ve bu 
uğurda, yurttaşlarımızla iş birliği sağlamak sıra
sının geldiğini, arzetmek isterim. 

Gün geçtikçe ehemmiyeti artan yeni Orman 
Kanununun, bu devre içinde ve günün şartlarına 

. en uygun bir şekilde çıkmasını, vatandaşlarımız 
sabırsızlıkla beklemektedirler. (Doğru doğru 
sesleri). 

Aziz Milletvekilleri, 
Toprak dağıtımı, sosyal ve ekonomik bünye

mizde, ferahlık yaratan bir memleket hizmeti 
olarak ele alınmıştır. Gaye, çiftçiliği meslek it
tihaz eden vatandaşların, aileleriyle birlikte ge
çimlerini sağlıyaeak ve •emeklerini değerlendire
cek araziye sahip olmalarıdır. I>u yoldaki ça
lışmalar süratlendirilmiştir. 1950 yılı ilk yarı
sına kadar (on yedi) Toprak Komisyonu faali-
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yette iken, bugün, 1952 yılında bu komisyonla
rım adedi, (altmış dört) e çıkarılmıştır. 

1950 ortalarından 1952 Ekim sonuna kadar, 
(iki) sene (on) ay içinde, (dokuz yüz yetmiş iki) 
köyde, (altmış iki bin yedi yüz on iki) çiftçi ai
lesine (ikimilyon sekiz yüz sefcsen yedi bin beş 
yüz dokuz) dönüm arazi tevzi edilmiş ve bu köy
lerin hükmi şahsiyeti namına, (bir milyon do
kuz yüz altmış sekiz bin sekiz yüz elli iki) dö
nüm mera tahsis olunmuştur. 

Muhtaç çiftçilere, lüzumlu kuruluş, onarma 
ve yıllık işletme kredisi de temin olunmuştur. 

Ayrıca çiftçilerin kendi vasıtalariyle açamı-
yaeakları kadar oturmuş ham topra'klar, teşki
lâtın elinde bulunan traktör gnjıpları vasıtasiy-
le açılarak dağıtılmaktadır. 

tskân politikamızla güdülen gaye, göçmen 
ve mültecilerin, en kısa zamanda, kendi sanat ve 
meslekleri dâhilinde, m-çmleket ekonomisine ha
dim birer unsur haline gelmeleridir . 

Bulgaristan'dan yurdumuza gelen (yüz elli 
dört bin üç yüz doksan üç) göçmen), Türk Mil
letinin sinesinde en sıcak yerini bulmuştur. (Al
kışlar) 

Kendileri için şehir ve köylerde (yirmi iki 
bin altı yüz elli iki) ev yaptırılmıştır. Bu sene 
zarfında da (altı bin dört yüz kırk üç) evin ik
maline çalışılmaktadır. 

Ayrıca, (on beş bin beş yüz yirmi) göçmen 
çiftçi ailesine (alltı yüz altmış bir bin üç yüz alt
mış dokuz) dönüm arazi verilmiş, Ziraat Banka
sından) da (on yedi milyon yirmi dokuz bin altı-
yüz dört) lira donatım ve işletme kredisi sağ
lanmış, tohumluk ve yemeklik buğday tevzi 
olunmuştur. 

Tapulama işlerine gelince; memleketin muh
telif bölgelerinde çalışmalara fasılasız surette 
devam edilmektedir. 

1950 yılının yedinci ayından itibaren! başlamış 
olan tapulama faaliyeti neticesinde, 1951 yılının 
Ekim ayma kadar, tapulaması ikmal edilen (beş 
yüz bir) köyde, (dört yüz bin) gayrimenkule 
ilâveten bu yıl da, (üç yüz on sekiz) köyde, (üç 
yüz yirmi sekiz bin yedi yüz on altı) gayrimenku
lun haritaya müstenit tapu kayıtları tesis edil
miştir. 

Tapulaması ikmal edilen köylerde, mülkiyet ve 
sınır dâvaları sona ermektedir. 

Memeketimizin sosyal bünyesinde son derece 
mühim rolü olan tapulama işlerinin, imkânlar 
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I artırılarak, daha kısa bir zamanda bitirilmesi için 

tedbirler alınmaktadır. 

Sayın Milletvekilleri, 
Bayındırlık Bakanlığımızın işleri, bu sene de, 

takdirinize lâyık bir şekilde inkişaf etmiştir. 
1952 yılı Bayındırlık bütçesi, sağlanan kredi 

ve yardımlar dışında, (üç yüz elli yedi milyon) 
lirayı bulmuştur. 

Yüksek Meclisinizin, Bayındırlık işlerine ver
diği ehemmiyetin açık delili olan bu tahsisatın 
(yüz seksen sekiz milyon) u, karayollarının inşa
sı için ayrılmıştır. Bu miktar bize, 1950 senesine 
nazaran, üç misli bir artış ifade etmektedir. (Sol
dan «bravo sesleri»). 

Bayındırlık Bakanlığınızın, 1952 çalışma yı
lında, emanet ve ihale suretiyle ıslah ve inşasına 

I çalıştığı Devlet yolu, (üç bin yüz doksan) kilo
metreyi bulmaktadır. Yine bu yıl içinde, uzun
lukları tutarı (on yedi bin) metreyi bulan, (üç 

I yüz) ü mütecaviz büy^ük köprünün inşası ile uğ-
I raşılmaktadır. 
I Ana yolları teşkil eden Devlet yollariyle bir

likte, daha küçük nüfus topluluklarını ve piyasa 
I merkezlerini birbirine ve Devlet yollarına bağlı-

yan il yollarının, ve bir taraftan köyleri yekdi-
I gerine, diğer taraftan da kasabalara, il ve Devlet 
I yollarına bağlıyan köy yollarının da, önemli bir 
I iş olarak ele alınması zaruri görülmüştür. Bu 

maksatla, Hükümet, il ve köy yolları için ge-
I çen yıl, (on üç milyon) lira olan yardım öde-
J neğini bu sene (elli bir buçuk milyon) liraya 
I çıkarmıştır. 
I Memleketin gelişmesinde başlıca âmil olan yol 
I' faaliyetinin yanıbaşmda, baş gösteren «Trafik» 
I kazalarını önlemek, bugün için bir zaruret hali-
I ne gelmiştir. Bu sebeple, geçen sene Meclisi-
I nize sunulmuş olan kanun tasarısının, süratle 
I çıkarılması mecburyeti karşısındayız. 

Su işleri, zirai istihsal dâvamızın ana mese
lelerinden biridir. Bu yolda gösterilmekte olan 
gayretler artırılmaktadır. 

Seyhan Barajı ile hidro - elektrik tesisatı için 
I sarfı lâzımgelen, (yüz milyon) lira raddesinde-

ki para temin olunmuştur. Bu malî yıl içinde, 
I barajın ilk tesislerinin yapılmasına, başlanıla-
I çaktır. Tîer yerde büyük tesislerden biri sayılan 
I bu barajın. Muhterem Çukurovalılara uğurlu 
I olmasını dilerim. (Alkışlar). 
I ıKonya'da Göksu, Erzurum'da Tortum, ts-
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partalda Kovada sulariyle Elâzığ'da Hazar Gö- I 
lü üzerinde, hidro - elektrik santrallerinin inşa
sına başlanılmıştır. 

Uşak, Gediz, Emet ve Simav şehir ve kasaba
larının elektrik ihtiyacını karşılayacak Kaya-
köy hidro - elektrik santrali, eksiltmeye çıkarıl
mıştır. 

Çatalağızı elektrik santralinin tam kapasite 
ile çalışması ve İstanbul'un enerji darlığının gi
derilmesi için, Ereğli - İstanbul arasında tesi
sine girişilen havai hattın inşası, tamamlanarak 
işletmeye açılmıştır. 

Sarıyar baraj ve hidro • elektrik santralinin 
inşasına devam olunmaktadır. 

Küçük ve münferit su işlerinin, kısa vadeli 
ve az masrafla iyi neticeler verecek tarafları 
üzerinde durulmaktadır. Bu çeşit işler için, 1950 
de (iki milyon), 1951 de (sekiz milyon) ve bu 
yıl (on yedi milyon) lira tahsis olunmuştur. 
Bu suretle yurdun muhtelif yerlerinde (yüz yet
miş iki) mevzu ele alınmıştır. 

Memleketimizin jeolojik bünyesinde, geniş 
yer altı suları topluluklarının mevcudiyeti, mü
tehassıslar tarafından iddia ve ifade olunmakta
dır. Bu iddiayı, tevsik ve ileride fiilen istifade 
temin etmek için, mütemadi bir gayretle çalış
mak icap etmektedir. Bayındırlık Bakanlığınız, 

. bu meseleyi de ele almıştır. Konya, Urfa ve Mar
din ovalarının etüd ve araştırma işi (iki buçuk 
milyon) liraya ihale edilmiştir. Bundan başka 
(on beş) ilde yer altı su araştırmalarına başlan
mış ve bir kısmında, şimdiden müspet netice
lere varılmıştır. 

Köylerimizin içme suyu dâvası, dört yıllık 
bir programa bağlanmıştır. 1952 yılında, tahsis 
olunan (yirmi milyon lira) ile susuz (beş bin) \ 
köye içme suyu temini mümkün görülmektedir. 

Arkadaşlarım, 
Ulaştırma manzumesi içinde yer alan liman 

ve iskeleler, bizim gibi henüz nispeten büyük 
miktarda ihracata başlıyan memleketler için 
büyük ehemmiyet arzederler. 

Bunların da, malûmunuz olan muayyen prog
ramlara göre, inşalarına devam olunmaktadır. 

Milletvekilleri Arkadaşlarım, 
Demokratik bir iktisat siyaseti, hususi mülki

yete dayanan, ferdin iktisadi hürriyetini gözeten, 
hususi teşebbüsü esas tutan bir sistem olarak ifa
de edilebilir. Bugünkü iktidar, bu umumi görüş ] 
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çerçevesi dâhilinde kalarak, Devlete ancak, ikti
sadi mevzularda, muayyen vazife verilmesini bir 
esas olarak kabul etmekte, ve Devletin başlıca 
vazifesinin daha ziyade, iktisadi faaliyetleri teş
vik, tanzim ve murakabe etmekten, aynı zaman
da hukuki ve iktisadi her türlü imkânları ihzar 
ederek, hususi teşebbüse geniş ve emin iş sahası 
temin eylemekten ibaret olduğu kanaatindedir. 

Devlet işletmeciliğinin de, şimdi işaret etti
ğim esasların hudut ve şümulü göz önünde bulun
durulmak suretiyle, ana sanayie, âmme karakteri
ni haiz işlere hasredilmesi prensipleri üzerinde 
durulmaktadır. 

Devlet işletmelerinden hususi teşebbüse inti
kal ettirilebilecek karakterde görülenlerin, inti
kal şart ve şekilleri, 3460 numaralı Kanun hü
kümlerine göre, tesbit olunmuş bulunmaktadır. 
Bu kabîl işletmeler, Anonim veya Limitet şirket
ler haline ifrağ edilerek, hisse senetleri serbestçe 
satışa arzolunmak üzere, peyderpey hususi teşeb
büse intikal ettirilecektir. Bu arada bilhassa, ay
rı ve hususi bir ehemmiyet arzeden kıymet tak
diri -esaslarını tâyin etmek ve piyasada hisse se
netlerini, daha cazip kılmak maksadiyle bâzı ted
birlerin alınması gerekirse, bunun için de Büyük 
Meclise lüzumlu kanun tekliflerinin getirileceği 
tabiîdir. 

Bununla beraber, şimdiye kadar ana sanayi 
ve âmme karakterini haiz olsun olmasın, Devlet 
eliyle kurulmuş olan bâzı işletmelerin, gayriikti-
sadi bünyeleri yüzünden ve ekseriyetle rasyonel 
çalışma noksanlığından, memlekete bir yük ol
dukları görülerek, bunların faydalı birer istih
sal unsuru haline getirilmeleri yolunda, mesai 
sarfedilmiş ve birçok işletme yerlerinin istihsal 
rakamlarında görülen inkişaflar, bu çalışmaların 
müspet ve müşahhas misallerini teşkil etmekte 
bulunmuştur. 

Şeker sanayiine gelince, hususi sermayenin de 
iştirakiyle yeni istihsal «üniteleri» tesisine baş
lanmıştır. Yapılan etüdler sonunda, Adapazarı'n-
da (on beş bin) ton kapasiteyi haiz olacak bir 
şeker fabrikasının temeli atılmıştır. Fabrika, 
bâzı millî bankalarımızla pancar çiftçileri ve şe
ker sanayiinde çalışan memur ve işçilerden mü
teşekkil bir Anonim Şirket tarafından kurulmak
tadır. Amasya, Konya ve Kütahya'da da, aynı 
esaslar dairesinde, birer şeker fabrikası kurul
ması yolundaki teşebbüsler de neticelenmek üze
redir. 
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Dokuma sanayiimiz de, son bir yıl içinde hay* 

li ilerleme kaydetmiş, iğ ve tezgâh adedleri art
mıştır. 

Pamuklu ve yün mensucat sanayiinde iğ ade
di, 1950 yılında (üç yüz on beş bin) iken, bugün 
dört yüz altmış biıı^e çıkmıştır. 

Çimento istihsalinde de, bu yıl (iki) misli 
bir artış olmuştur. înşa ve tevsi halinde bulu
nan çimento fabrikalarının, faaliyete geçmeleri
ni mütaakıp, istihsal miktarı, bir misli fasdasiyle, 
(sekiz yüz bin) tonu aşacaktır. j 

Bu memnuniyete değer haberi verirken, he- j 
men ilâve etmeliyim ki, bu miktar dahi, bugün 
memlekette, mevcut olan imar faaliyeti karşısın- | 
da, ihtiyacımızı karşılamaktan uzaktır. I 

Kesmî kayıtlara göre, memlekette, 1951 ile 
1952 yılından bugüne kadar geçen müddet zar
fında, (yüz elli dokuz) fabrika ve imalâthane 
inşa edilip, faaliyete geçmiştir. (Bravo sesleri) 

Türkiye sınai Kalkınma Bankasının (on do
kuz) aylık çalışma devresi zarfında, (yüz otuz 
altı) firmaya (altmış dokuz milyon) lira kredi 
sağlanmıştır. 

Bankanın uzun vadeli verdiği krediye, bizzat I 
müteşebbislerce, kendi kaynaklarından serma
ye olarak tahsis olunan (yetmiş üç milyon) lira 
ilâve edildiği takdirde, yalnız bu yüzden sanayi 
sabasına (yüz kırk iki milyon) lira yatırıldığını j 
anlamak mümkün olur. i 

Ayrıca, küçük sanat dâvası üzerinde de du
rulmakta ve müspet neticeler alınmaktadır. 

Küçük sanat ile ilgili olarak kurulmuş olan 
kooperatifler için kabul buyurduğunuz (bir 
milyon) liralık tesis ve malzeme kredisi, Halk 
Bankası vasıtasiyle alâkalıların istifadesine tah
sis olunmuştur. ' 

Vatandaşlar arasında iş birliği fikrinin, gün 
geçtikçe ilerlediğinin bir misali olmak üzere, 
küçük ve münferit sermayelerin birleşerek iş 
sahasına dökülmeye başladıklarını söyleyebilirim. 

1951 yılında, anonim olarak (on milyon beş 
yüz on beş bin) lira sermaye ile (yirmi altı) 
şirket, 1952 yılının onuncu ayı sonuna kadar da, 
(otuz sekiz milyon lira) yi temsil eden (yirmi 
beş) şirket teşekkül etmiştir. Yine, limitet or
taklığı olarak, 1951 yılında, (sekiz milyon) lira 
sermayeli (seksen iki); 1952* yılının onuncu ayı
na kadar olan müddet zarfında ise, (on beş mil
yon lira) sermayeli, (yüz iki) yeni limitet şir-

.1952 0 : 1 
keti tesis edilmiştir. Mütevazı da olsa, karşılık
lı emniyet ve itimadın ifadesi olan bu teşebbüs
leri memnunlukla karşılamaktayım. 

Madenlerimize gelince, yeraltı servetimiz
den daha, geniş ölçüde faydalanılmasını teşvik 
yolunda, ittihaz edilen tedbirlerin müspet neti
celeri, alınmaya başlanmış, hususi teşebbüs er
babının madenciliğe karşı gün geçtikçe daha bü
yük bir alâka gösterdikleri anlaşılmıştır. 

Halen verilmiş olan arama ruhsatname ade
di, (iki bini) bulmuş, ayrıca (iki yüz seksen) 
işletme talebiyle (yüz yetmiş sekiz) imtiyaz ta
lebi de terviç olunmuştur. Bunlardan başka, 
(on yedi bin) arama ruhsatnamesiyle (yüz yir
mi beş) işletme ve (üç yüz yirmi) imtiyaz tale
bi tetkik olunmaktadır. 

Bugünün şart ve icaplariyle telifi mümkün 
olmıyan, birçok hususları ihtiva eden madenci
lik mevzuatımızın, yeniden tetkika tâbi tutul
ması zarureti hâsıl olmuştur. Madencilik eko
nomisini kuvvetlendirecek, âmme menfaatinin 
vikayesiyle beraber, bu sahada hususi teşebbüs 
ve sermayenin, normal inkişaflarını sağlıya-
eak bir «Maden Kanunu» tasarısı hazırlanarak, 
yüksek Meclisin tasvibine sunulmuştur. Bu ka
nun tasarısı hazırlanırken, göz önünde bulun
durulan mühim noktalardan biri de, madenci
lik sahasında, Devlet işletmeleriyle hususi teşeb
büs erbabına, müsavi hakların sağlanması key
fiyeti olmuştur. (Soldan alkışlar) 

Maden istihsalimizde yıldan yılda belli bir 
ilerleme vardır. 

Maden kömürü istihsalimiz, 1950 yılı sonunda, 
(dört milyon üç yüz altmış bin) tondan ibaret
ti. 1951 yılında bu miktar, (dört milyon yedi 
yüz otuz bin ton) a çıkmış ve 1952 yılının ilk 
altı aylık istihsal yekûnu da, (İki milyon üç yüz 
doksan altı bin ton) u bulmuştur. 

Diğer madenlerimiz de yükselme seyrini mu
hafaza etmektedir. 

Maden ihracatımızdan, 1950 yılında, (kırk 
bir milyon altı yüz yirmi dört bin lira), 1951 yı
lında (seksen milyon üç yüz yetmiş altı bin lira), 
1952 yılının ilk altı ayı zarfında ise, (kırk yedi 
milyon otuz bir bin) lira, döviz olarak, dış tica
retimizin aktif kısmına dâhil olmuştur. 

•Sayın Milletvekilleri, 
j Umumiyetle dış ticaretimiz, devamlı bir artış 
| manzarası göstermektedir. Son, iki yıl içinde, bu 
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bakımdan vâsıl olduğumuz derece, harbden ev
velki senelerin hacmini ifade eden geniş rakam
ları da aşarak, Cumhuriyet ^den-tna» en yülısek 
dış mübadele seviyesine ulaşmıştır. 

Ağustosta, sona eren zirai mahsul yılı itiba
riyle tesbit edilen dış ticaretimizin - ihracat ve | 
ithalâtla beraber - üç senelik umumi yekûnlarını 
göaden geçirdiğimiz takdirde, şöyle bir neticenin 
muvaGehesinde bulunuruz: 

1949 - 1950 de, (Bir milyar dört yüz yenmiş 
yedi milyon) lira, 1950 -1951 de, (Bir milyar se
kiz yüz kırk milyon) lira, 1951 - 1952 de, (İki 
milyar dört yüz on altı milyon) lira. 

Memlekette, istihsal ve istihlâk miktarının, ve 
bmnetiee iş hareketmin umumi surette genişle-
diğini ifade eden bu rakamların, ihracat ve itha
lâta taallûk eden kısımlarını ayrı ayrı tahlile 
tâbi tuttuğumuz takdirde, geçen seneki ihracatı
mızda, 1949 - 1950 mahsul yılına nazaran % 35, 
bu seneki ihracatımızda ise, yine aynı yıla naza
ran,- % 45 bir artış olduğu görülür. 

.jBu nispetin, 1952 yılında bereketli bir mah
sul elde ettiğimize ve ihracat mevsimi, Ağustos
tan sonraki aylarda başladığına göre, daha da ar
tacağı şüphesizdir. 

İthalâtımız da, yine aynı devreler itibariyle 
mütalâa edilince, geçen yılda, bir önceki seneye 
nazaran (yüzde yirmi)- 20%-, ve bu senenin Ağus
tos ayında hitam bulan sori zirai mahsul yılında 
ise, % 80 artış, olduğu görülmektedir, 

Hemen hemen (bir buçuk milyar) liraya va
ran senelik ithalâtımızda, bilhassa istihsal va
sıtaları en mühim mevkii tutmaktadır. 

Makine ithalâtı, (üç yüz seksen milyon), de
mir ve çelik (yüz kırk milyon), naMl vasıtala
ra (yüz yirmi beş milyon) ve akar yakıtlar (yüz I 
milyon) liralık kıymetleri bulmaktadır ki, yal
nız bu dört bölümdeki eşya, - son iki senede ay
nen olduğu gibi - bütün ithalâtımızın % 50 sini 
teşkil etmektedir. 

Diğer çeşitli hammaddeler ve istihlâk madde-* I 
leri ithalinde görülen artışlar, birbirini taki-
beden iyi mahsul yıllarında, satmalma gücü 
artan Milletimizin, uzun zamandan beri temin 
edemediği ihtiyaçlarım birden karşılamak ar/u- l 
sundan, ve bu yüzden türlü mamullerin mem
lekete sokulmak istenilmesinden ileri gelmiştir. 

lB*wndaT arasında bilhassa, mensucat ithalâ
tına*, üâMmte şayan bir artış olmuştur. Bunun 
d* uıaraai itîhalâtımm, «asaran nispeti, 1951 

. 1&2 6. : 1 
I yılında, c/c 17,4 ve bu yılın altı ayında, fc 13,3 
! tür. Bu son nispetin, sene nihayetine kadar, ev-
! velki yılların nispetlerini çok geçeceği kuvvetle 

tahmin olunmaktadır. 
Görülüyor ki, bundan evvelki senelerde ol

duğu gibi, bu yıl da, haricî ticaret bilançomuz 
açıktır. Yalnız arada bir fark vardır. -Geçmiş 
senelerde açık verdiğimiz zaman, stoklarımız da 
erimiş bulunuyordu. Bu sene ise, ihracat mad
desi olarak elimimde mühim miktarda malimiz 
mevcuttur. Ne de olsa, haricî ticaret açığının 
tediye muvazenesine tesir ederek, «dış iştira gü
cü» nü azaltacağı şüphesizdir. Bunda dikkat olu
nacak cihet, tediye güçlüğünün sürekli bir ma
hiyet arzedip etmediğidir. Her iki hale güre, 
alacağımız esaslı tedbirler vardır; ve bunlar ma
lûmdur. 

Filvaki, Türkiye haricî ticareti, tabiî cere
yanına terkedildiği zamanlarda, daima açık ver
diğinden, uzun senelerden beri, tediye muvaze
nesini korumak için, birtakım suni tedbirlere 
ve ithalâtı kısmak gibi mahrumiyet yaratan 
usullere baş vurmak zorunda, kalınmıştır. 

Bugün vaziyet böyle değildir. Memleketi
miz, çok mühim bir iktisadi bünye değişikliği 
içindedir. Şimdiye kadar verdiğim ihsai malû
mat da, her istihsal şubemizde, devamlı bir ge
lişme mevcut olduğunu göstermektedir. Ve bil
hassa şimdiye kadar ihracatımızda pek az yer 
tutmuş olan hububat, pamuk ve madenlerimiz, 
dış iştira gücünde, (üç yüz milyon) dolara va
racak bir fazlalık temin etmiş bulunmaktadır. 
(Soldan «bravo sesleri»). 

Diğer taraftan ithalâtımızın en kabarık ra
kamını, istihsal ve nakil vasıtaları olan makine
lerin bedeli teşkil etmektedir. Bunlar, dana 
fazlasını elde etmek, mahsuller ile mamulleri 
süratle nakledebilmek ve ileride dış ödeme gü
cünü artırmak için yapılan avans mahiyetinde 
yatırımlardır, denilebilir. 

İthalât maddeleri arasında yüksek rakam tu
tan akar yakıta gelince; bugün Batman petrol
leri için siparişi verilmek üzere bulunan rafine
ri faaliyete geçtiği zaman, Doğu bölgemizin ih
tiyacı karşılanmış olacaktır. 

Hükümetin yarın için tasarladığa ve Muh
terem Meclisin de tasvibine mazhar olacağından 
emin bulunduğum, yeni bir arama ve işletme 
şekli ile petrol ihracatçısı olmamız ihtimali 
kuvvetle mevcuttur. («Bravo sesleri», alkışlar). 
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Mensucat işimiz de böyledir. İptidai madde

si bol miktarda memleketimizde yetişmekte, 
sanayiine de alışılmış bulunulmaktadır. Pu sa
hada, bütün ihtiyaçlarımızı karşılamakla bera
ber, ihracattı haline gelebilmek . şansımız da 
vardır. 

Bunlardan başka, bize nazaran çok geniş 
iktisadi imkânlara malik olan bâzı büyük mem
leketlerin, Türkiye'ye Çok satmak, az mal al
mak prensiplerinin de devamlı olamıyacağı ta
biîdir. (Bravo sesleri) 

Karşılıklı iktisadi tesanüt namına, bizzat 
kendilerinin tedbir almalarını beklemek hak
kımızdır. (Alkışlar) 

Aziz Arkadaşlar, 
Evvelce dâhil olduğumuz Avrupa l,ıl a rarası 

İktisadi İş Birliği İdaresinin gayelerine göre, 
dış ticaret politikamızı yürütmekte devam ede
ceğimiz tabiîdir. 

Samimiyetle tatbik ettiğimiz liberasyon esa
sından ayrılmamız, memleketi, muhtaç olduğu 
maddelerden mahrum edecek bir tahdit politi
kasının zebunu olmamız, varit değildir. (Soldan 
«bravo sesleri», alkışlar) Mesele bütün şümu-
liyle ele alınmıştır. Bu müşkülü de yenmek yo
lundayız. (Doğru doğru sesleri) 

Sayın Arkadaşlar, 
Malî politikanın, memlekete faydalı olabil

mesi için istikrar içinde ve fakat dinamik bir 
zihniyetle günün icaplarına uymasını sağlamak 
lâzımgelîr. 

Böyle bir sistemle çalışıldığı takdirde, umu
mi servet kaynakları harekete getirilmiş, millî ve 
ferdî mesai artırılmış, ve bunların hâsılasından 
Hazine de hissesini almış olur. 

Devlet bütçeleri, bu esasa göre tanzim edile
rek, yurdun her sahasında duyulan ihtiyaçların 
tatmini hedefine tevcih olunmuştur. 

Memleket ekonomisine, geniş ölçüde tesir eden 
yatırımların, memleketin malî kudretini zaıfa 
uğratmadan ve gelecek yılların hizmet yollarını 
kapamadan yapılması, temin edilmiştir. 

İçinde bulunduğumuz malî tatbik yılında, 
bütçe varidatının büyük artışlar kaydetmekte ol
duğu' görülerek, yıl sonu beklenmeden, yol, su, 
sağlık ve eğitim gibi «ana» dâvalarımı^ için (sek
sen milyon) liralık yeni bir ek ödenek kanunu 
kabul ettiğinizi hatırlarsınız. Verilen bu ek öde
nek, Eylül sonuna kadar yapılan tahsilat fazla-
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siyle karşılandıktan başka, ayrıca (yedi milyon) 
liralık bir artış farkı da elde edilmiştir. (Soldan 

I «bravo sesleri», alkışlar). 
Az evvel söylediğim isabetli kararınızla, 1952 

yılı bütçelerinin yatırım tahsisatı yekûnu, (beş 
yüz yirmi dört milyon) lira gibi, eskilere nis
petle büyük bir miktara baliğ olmuştur. 

Bu hamlelerle yıldan yıla, millî gelirde hâsıl 
olan ehemmiyetli artışlar, bütçelerimizin memba
larını mütemadiyen genişletmekte ve binnetice 
bizi, gelir kaynaklarımızı zorlamaya ve ihtiyaç
larımızı kısmaya gitmeden, hakiki bütçe muva
zenesine sevketmektedir. (Soldan «bravo sesleri»). 

Bir ay sonra huzurunuza sunulacak olan 
1953 bütçesinin bu görüşe göre, hazırlanacağını 
söyliyebilirim. 

Aziz Arkadaşlarım, 
Malî sahadaki, çalışmalardan bahsederken, 

üzerinde önemle durmak istediğimiz hususlardan 
biri de, Devlet borçları konusudur. 

İktisadi maksatlar dışında, Merkez Banka
sından istikraz yapılmaması yolundaki karara, 
tam sadakatle riayet olunmaktadır. Evvelce, 
Hazine ihtiyaçları için dokuz ay vâ^deli bonolarla 
alman paralar tamamen ödenmiştir. (Bravo ses
leri). İktisadi Devlet Teşekkülleri ile mülhak 
bütçeli idarelerin, kısa vadeli borçlarla finans
manı şekline son verilmiştir. Maziden devralınmış 
olanların da miktarları azaltılarak konsolide 
edilmeleri, karar altına alınmıştır. (Bravo ses
leri). 

I Bu çalışmaların, malî itibarımız üzerindeki 
müspet tesiri, geçen Şubat ayında yapılan iç is
tikrazda görülmüştür. Türkiye'nin yüz yıla va
ran istikraz tarihinde görülmemiş bir tarzda, 
mutedil faizle başabaş yapılmak istenen bu is
tikrazın tamamı, satış müddetinin hitamından 
çok önce, halk tarafından kapatılmıştır. (Soldan 

I alkışlar). 
Geçen senelerdeki maruzatım arasında, para 

politikamıza da yer vermiştim. Bu defa da, aynı 
mevzu üzerinde kısaca durmakta fayda görüyo
rum : 

Bildiğiniz gibi, para değerinde en büyük mes
net, vatandaşların millî paraya karşı besledikleri 
emniyet ve itimattır. 

Bu emniyet ve itimadın sarsılmadan devamı 
da, tedavüldeki para hacminin ticari ve iktisadi 

I ihtiyaçlara uygun olmasına ve bu- ihtiyaçların 
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miktar ve hududunu organik bir şekilde, yakından 
takip etmesine bağlıdır. 

Para emisyonu, bu söylediğim klâsik esasa is
tinaden yapıldığına göre, tedavüldeki para mik
tarının, zaman zaman çoğalması veya azalması, 
fazla bir mâna ifade etmez. Meselenin ruhu, para 
miktarının, iş hacmi ile mütenasip olmasında
dır. (Bravo sesleri). 

1952 senesi, emisyon bakımından, sağlam bir 
malî politikanın tatbik yılı olmuştur. 

iktisadi fonksiyonu Heyetinizce malûm olan 
kredi hacmi, yurdumuzda normal olarak gelişme 
yolundadır. Bankalardaki mevduat miktarı, lıer-
gün biraz daha artmaktadır. 

1951 Haziran sonunda, umumi mevduat ye
kûnu, (bir milyar üç yüz yirmi iki milyon) lira 
iken, 1952 Haziran sonunda, (bir milyar yedi 
yüz on milyon) liraya yükselmiştir. 

Bankalarımızca açılan kredi hacminin da, 1951 
de, (bir milyar sekiz yüz doksan sekiz milyon) 
lira olmasına mukabil, 1952 de, (sekiz yüz otuz 
dört milyon) lira fazlasiyle (iki milyar yedi yüz 
kırk beş milyon) liraya baliğ olduğu görülmüş
tür. 

Mühim ve sosyal bir dâva olan, mesken me
selesinin halli yolundaki gayretler devam et
mektedir. «Emlâk Kredi» Bankası, son bir bu
çuk yıl içinde, müşterilerine, inşaat için (dok
san yedi milyon) lira tahsis etmiştir. 

Bundan başka, 1952 Haziran ayı sonuna 
kadar, «yapı tasarruf sistemi» dâhilinde, alâ
kalılarla akdolunan mukavelelerin tutarı da, 
(on üç milyon) lirayı bulmuştur ki, kısa bir ma
zisi olan bu faydalı sistemin, - diğer ileri mem
leketlerde olduğu gibi - "bizde de büyük geliş
melere namzet olduğu görülmektedir . 

Bundan başka, yapı kredi kooperatifleri de. 
vatandaşların rağbetine mazhar olmaktadır. 

Muhterem Milletvekilleri; 
Meclisinizde bulunan malî kanun tasarıları

na ilâveten, bu sene, «Muamele Vergisi» Kanu
nunun tadiline ait yeni bir tasarı, tetkikmıza 
arzojunmuştur. Muamele Vergisinin, genç sa
nayiimiz üzerindeki menfi tesirinin, devamlı şi
kâyetlere yol açtığı malûmdur. («Doğru» sesleri). 

Diğer taraftan, bu verginin Hazineye, her 
sene, (üç yüz yirmi iki milyon) lira gibi mü
him bir varidat temin ettiği de bilinmektedir. 
Bu itibarla, arzettiği ehemmiyet aşikâr olan 
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I bu mevzuu, kanun tasarısının müzakeresinde, 

en iyi neticeye bağlıyacağınız muhakkaktır. 
I Bana verilen malûmata göre, tasarının ha

zırlanmasında ilim adamları ile ticaret ve sana
yi odaları mümessillerinin de mütalâları alınmış 
bulunuyor. 

Muhterem Milletvekilleri, 
I Ulaştırma işlerimiz hakkında izahata başlar

ken, evvelce mühim miktarda açık verdikleri
ni söylediğim, «Devlet Denizyolları», «Devlet 
Demiryolları», «Devlet Havayolları» ve «Posta, 

I Telgraf ve Telefon» idarelerinin, alman tedbir-
I lerle zarardan kurtulduklarını, memnunlukla 

tebarüz ettirmek isterim. («Bravo sesleri», alkış-
' 1ar). 

Ulaştırma Bakanlığı çalışmalarını, şu üç 
esasa istinat ettirmektedir : 

1. Teşkilât, idare ve çalışma metotlarını 
rasyonalize etmek; 

I 2. Mühim miktarda bulunan eski ve yıpran
mış malzeme ve teçhizatı süratle yenilemek; 

I 3. İşletme vasıtalarını ihtiyaç seviyesine 
I ulaştırmak. 

Bunlar temin olunduğu zaman, ulaştırma 
hizmetlerinin, millî savunma ve millî ekonomi
deki müspet tesiri, fazlasiyle görülmüş olacaktır. 

Ulaştırma işletmeleri teşkilâtı, iktisadi ka
rakterlerine uygun şekilde değiştirilmektedir. 
Denizyolları İdaresi «Denizcilik Bankası» haline 
geldikten sonra, Posta, Telgraf ve Telefon İda
resiyle Devlet Demiryollarının, Devlet İktisadi 
Teşekkülleri arasına alınmaları kararlaştırıl
mıştır. Buna ait kanun tasarısı. Yüksek Mecli
se takdim olunmuştur. 

Muhterem Arkadaşlar, 
Demiryollarımızm yolcu nakliyatı, tren se

ferleri 1950 yılma nispetle, 1951 ve 1952 yılların
da yüzde yetmiş yedi - 77 c/r - artmıştır. 

I Yük nakliyatında da bir ilerleme mevcuttur. 
1952 yılının ilk altı ayında, evvelki yılın aynı 
devresine nispetle, (kırk üç bin) vagon .fazla 
tahmilât olmuştur. 

Memleketimizde inşasına başlanan ve dışarı
ya sipariş edilen vagonların da hiznvete girme
siyle nakliyat kapasitesi daha büyük ölçüde art
mış olacaktır. 

1950 yılı İşletme gelirleri (yüz altmış dokuz 
I milyon) lira, 1951 gelirleri, geçen sene varida-
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tından (on sekiz milyon) lira fazlasiyle (yüz | 
se'ksen yedi milyon) liraya baliğ olmuştu. 1952 
sonunda bu rakamın (iki yüz otuz milyona) j 
yükseleceği anlaşılmaktadır. 

Bu sebeple, 1952 yıh bütçesi açığını kapamak 
için verilen bono ihracı salâhiyetinin kullanıl
masına lüzum görülmemiştir. («Bravo sesleri» 
alkışlar). 

Gelirlerin yükselmesi karşısında, 1950 ve 1951 
giderlerine nazaran işletme masraflarından, bu 
yıl, (on milyon) lirayı mütecaviz bir tasarruf 
temin olunacaktır. Bu yolda tedbir alınmıştır. 

Posta, Telgraf ve Telef om* idaresine gelince : 
Bu işletmenin yeniden teşkilâtlandırılması, 

çalışma metodlarmın rasyonalize edilmesi, mal
zeme ve tesislerinin yenilenmesi ve çoğaltılması 
için, verimli mesai devam etmektedir. 

195.1, 1952 yıllarında idarenin malî duru
munda salâh eseri görülmekle beraber, mühim 
trafik artışları olmuştur. Gelirlerde, ücretler
deki bâzı tenzilâta rağmen, dikkate değer bir 
artış sağlanmıştır. 

Kesin hesaplara göre, 1950 yılının umumi ge
liri, (kırfc altı milyon beş yüz otuz dört bin yüz 
seksen beş) lira iken, 1952 yılında gelir miktarı
nın (altmış beş milyon) lirayı bulacağı tahmin 
olunmaktadır. 

« Denizcilik Bankası », kabul buyurduğunuz 
kanun hükümlerine göre, bir anonim şirket ha
linde, her hangi bir armatör gibi, her türlü re
kabet şartlarına tâbi olarak çalışmaya başla
mıştır. 

« Denizcilik Bankası » nın muhtelif sahalar
da, 1951 Martı ile 1952 Şubatına kadar faaliyet 
durumu şu şekilde hulâsa edilebilir : 

istanbul Limanında açık ve kapalı ambarla
ma sahaları bir yıl evvelkine nazaran (yüzde 
effli) nispetinde artırılmıştır. 

Deniz hatlarında, bilhassa Karadeniz hattın
da, ihtiyacı daha iyi bir şekilde karşılamak için 
tedbirler alınmaktadır. Bu arada, yük ve hay
van nakliyatının ıslahı da derpiş edilmektedir. 
Sipariş olunan (yirmi üç) küçük vasıtadan 
(altı) sı servise girmiştir, iki araba vapuru ile 
(dört) ufak yolcu gemisinin Banka t e rane
lerinde inşasına başlanmıştır. Evvelce sipariş 
olunan (üç) aded büyük tip ve modern şehir 
hattı yolcu gemisi de, bu devrede hizmete gi
recektir. ' j 
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«Denizcilik Bankası» iktisadi teşekkülleri

mizde yeni bir zihniyet ve sistemin alemdar-
; lığını yapmaktadır. Bu itibarla, Bankam:! ida

resinde vazife alanların mesuliyetleri de ağır
dır. Tatbik edecekleri ik r i sistemin muzaffer 
olması için kendilerine başarılar dilerim. 

Sayın Arkadaşlarım, 
İş hayatımızın tanzimi, işçi - iş vere'i mü

nasebetlerinin memleket menfaatlerine uygun 
şekilde inkişafı, işçilerimizin hayat seviyeleri
nin yükseltilmesi, çalışma, sağlık ve emniyet 
şartlarının iyileştirilmesi yolundaki gayretleri
miz devam etmektedir. 

içinde bulunduğumuz yılın başlarında, i ş 
Kanunumuz, ihtiyarlık sigortasından faydala
nacak işçilerimizin, müktesep hakları mahiye
tinde olan kıdem tazminatlarını da teminat al
tına alacak şekilde tadil edilmiştir. 

Aynı kanunun hükümleri, (dört) işçi çatyş-
tıran küçük iş yerlerine kadar teşmil olun
muştur. 

Basın meslekinde çalışan fikir işçilerinin 
çalışma şartlarııy, iş verenle münasebetlerini dü-
zenliyen kanun, bu zümrenin sosyal sigortala
rımızdan faydalanmalarını da sağlamış, böyle
ce her iki kanunun kabulü dolayısiyle, Sosyal 
Sigorta; kanunlarımızın tatbik ve şümul, sa
haları, 1952 ydmda, büyük mikyasta genişlemiş 
ve bu sigortalardan faydalanacak işçi sayısı 
artmış bulunmaktdır. 

Bu yıl. içinde ihtiyarlık Sigortasiyle, iş 
Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası ka-. 
nunlaruula yapılmış bulunan değişiklikler, bu 
sosyal sigortalarımızı, işçiler lehine, daha ve
rimli ve faydalı hale getirmiştir. 

Bu hayırlı neticeyi sağlıyan çalışmalar meya-
nmda, tatbikatına 1951 yılında ve işçilerimizin 
en kesif bulunduğu, istanbul, Edirne, Kırklareli, 
Tekirdağ, Kocaeli ve Bolu'da başlanmış bulunan 
Hastalık Sigortası da, 1952 yılı içinde, izmir, 
Manisa, Balıkesir, Çanakkale ve Bursa illerine 
teşmil edilmiştir. 

Sosyal sigortalarımızın tatbik sahalarının ge
nişletilmesi neticesinde, bu sigortaların himayesi 
altında bulunan işçilerimizle, bunların hak sahibi 
aile fertleri için, 1952 yılının ilk altı ayı zarfında 
sarfolunan ödeneğin hacmi da, bir yıl Önceki altı-
aya nazaran, (Yüzde kırk dokuz) nispetinde ve 
(iki milyon yüz yetmiş dokuz bin sekiz yüz on 
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sekiz) liralık bir artışla (Altı milyon altı yüz on 
üç bin yüz altmış altı) liraya yükselmiştir. 

Memleketimizde iş gücünü değerlendirmek 
üzere, bir âmme müessesesi olarak çalışmakta bu
lunan îş ve îşçi Bulma Kurumunun bir Ameri
kalı mütehassıs yardımiyle ve yeni baştan kuru-
lurcasma teşkilâtlanmasına girişilmiştir. 

Muayyen mevsimlerde, kısmen endüstri, da
ha çok tarım sahalarımızda iş aramaya gelen işçi
lerin, içtimai sefalete düşmekten kurtarılmaları 
makgadiyle, şimdiye kadar, îstanbul, Samsun ve 
Seyhan'da tesis edilmiş bulunas îşçi Barındırma 
yurtlarına ilâveten, Eskişehir, Denizli ve Diyar
bakır'da birer Barındırma Yurdu vücuda geti
rilmiştir. 

Geçen yıl, (sekiz) il'e münhasır iken, 1952 de 
(on dört) il'e teşmil edilen îş mahkemeleri, işçi
lerle iş verenler arasındaki ihtilâfların hal mer
cii olarak, faaliyetlerine devam etmektedirler. 

î l Hakem kurullarında intaç olunamıyan, 
toplulukla iş uyuşmazlıklarının son hal mercii 
olan Yüksek Hakem Kurulunun mesaisi, işçilerle 
iş. verenlerin karşılıklı münasebetlerinin nizam-
lanmasında müessir olmaktadır. Bu kurulca alı
nan kararlar neticesinde (On bin yüz seksen iki) 
işçi, (Yüzde yirmi beş) - 25% - ile (Yüzde elli) 
50 ,% nispetinde ücret zammı görmüş veya üc
retsiz yemek yardımından faydalanmıştır. 

Hafta tatili ve genel tatil günlerind'e ücret 
ödenmesine dair olup, içinde bulunduğumuz yı
lın başlarında tatbikma geçilen ve işçilerimizin 
hayat seviyelerinin yükseltilmesi yolundaki 
adımlarımızdan birini teşkil eden kanun, fay
dalı neticeler vermektedir. 

Arkadaşlar, 
İçişleri Bakanlığının nezaret ve mesuliyeti al-

tırfda bulunan iller Bankası, ilk iş olarak maksat 
ve gayesine göre, çalışabilecek surette takviye 
edilmiştir; 

Bankanın, belediye, özel idare ve köylerin 
harita ve imar plânlarını tanzim, fennî ve sıhhi 
tesisleriyle elektrik ve suya kavuşmalarını temin 
içirt 1050 yılından, 1952 senesinin Eylül ayı so
nuna kadar geçen müddet zarfında, tahsis ettiği 
para yekûnu (yüz on dört milyon) lirayı bulmuş-
tUl'; 

Yine banka, 1950 senesinden sonra, içme «ula
rı, elektrik, proje, tesisler ve bilhassa büyük.hid-
ro-elektrik santralleri, inşası üzerinde çalışarak 

.1952 O : 1 
I (yüz yirmi dört milyon) liraya varan (bin yüz 

on yedi) iş ihale etmiştir. 
îdare âmirlerinin vazifelerinin kolaylaştırıl

ması, her çeşit âmme hizmetleri üzerindeki nü
fuz ve murakabelerinin daha verimli bir hale ge
tirilmesi, elde yeter miktarda motorlu nakil ve 
seri muhabere vasıtalarının bulunmasına bağlı 
görülmüş, bunların tedarikine önem verilmiştir. 

Asayiş bahsine gelince: Bunun! hiçbir suretle 
bozulmasına müsamaha edilemez. (Soldan «bravo 
sesleri» ). Esasen bugün memleketimizin hiçbir 
yerinde böyle bir istidat yoktur. (Soldan «bravo 
sesleri» şiddetli alkışlar). 

Geçen seneki maruzatım arasında işaret etti
ğim kanunlardan, «Gayrimenkul mallara karşı 
vukubulacak tecavüzleri önliyecek Kanun» tasa-

f rısı kabul Duyurulmuş ve bugün faydalı bir ka
nun olarak yürürlüğe girmişjtir. 

Halen, bu bakanlıkla ilgili ve Yüksek Mecli
sinizde tetkik edilmekte olan kanunlardan Köy, 
Belediye, Özel İdareler Kanunu, «Bina Yapımı
nı Teşvik ve izinsiz yapılan binalar hakkındaki 
Kanun» tasarıları bir an evvel, kanun halini al
dıktan zaman, idare hayatımızda yeni ve feyizli 
bir inkişaf başlamış olacaktır. 

Sayın Milletvekilleri, 
Yurdun savunmasında, Birleşmiş Milletler. 

camiası içinde ve Kuzey Atlantik blokunu teşkil 
eden hür milletler safında, kedisine düşen vazi
feyi ifaya ehliyetli, her gün millî gurur ve ifti
harımızı tazeliyen Ordumuzun, modern teşkilât 
ve imkânlara sahip olması hususunda sarf edilen 
gayretlere, bu yıl da, büyük bir ehemmiyetle 
devam edilmiştir. ( «Bravo sesleri» alkışlar). 

J Geçen devrede önemine işaret ettiğim, askerî 
eğitim ve Öğretim sistemimiz, devamlı bir geliş
me halindedir. 

Bütün subaylarımızın gerekli kurslardan ge
çirilmeleri yolunda aldığımız tedbirler feyizli ne
ticelerini vermektedir. Ordunun, artan ihtiyaç
larını karşılıyacak şekilde yedek sutfay ve astsu-

| bay yetiştirilmesi için çalışmalara devam edil-
j mektedir. 
I Bu yıl içinde, mevcutlara ilâveten (iki) «Ast

subay Hazırlama Okulu» ile bir «Deniz Eğitim 
Merkezi» tesis olunarak faaliyete geçirilmiştir. 

Okullarda, kurslarda ve eğitim merkezlerin-
| deki çalışmalarda, Kore savaşının, modern harb 
I tekniği bakımından verdiği neticelerden, ve bu 

_ 17 — 
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savaşa katılmış personelin tecrübe ve bilgilerin- î 
den istifade edilmekte ve tedrisatın tatbiki bir I 
tarzda yapılmasına bilhassa önem verilmektedir. 

Motörleşmekte bulunan Ordumuzda, bakım 
ve tamir işlerini modern bir şekilde karşılamak 
üzere, yeniden kurulan «Bakım tamirhaneleri» 
yurdun muhtelif bölgelerinde faaliyet halinde
dirler. İhtiyacı tamamen karşılıyacak yeni ta
mirhanelerin kurulmasına dikkat edilmektedir. 

Asker alma ve terhis işlerinde, vatandaşla
rın medeni şekilde şevklerinin temini kabul edil- I 
mistir. Uzun yaya yolculuklar, artık tarihe in- î 
tikal etmiş bulunuyor. (Bravo sesleri). 

Geçen sene takdim edileceğini söylediğim I 
«Ordu Terfi Kanunu» tasarısı, adalet esaslarına [ 
şahsi ve ahlâki kıymetlere değer verecek şekil
de hazırlanarak, Yüksek Meclisinize sunulmuş
tu!. I 

Bundan başka, Ordu mensuplarının çalışma
larını teşvik ve kahramanlık gösterenleri taltif 
maksadiyle hazırlanmış olan «Taltif Kanunu» 
tasarısı da, Yüksek Meclisinize takdim edilmiş
ti*. 

Halen meriyette olan «Askerî Yasak Bölge
ler Kanunu» nun, iktisadi inkişafa mâni olduğu I 
ve halkı lüzumsuz tazyiklere mâruz bıraktığı I 
anlaşılmıştır. Askerî yasak bölgeler meselesinin, 
günün şartları göz önünde tutularak halledil- I 
mesi maksadiyle hazırlanmış olan yeni kanun I 
tasarısı da, Yüksek Meclisinizin tetkikına arze-
dilmiş bulunmaktadır. («Bravo sesleri» alkışlar). 

Ordu ihtiyaçları için yapılan cebri kamu- I 
laştırma işlerinden vatandaşların mağdur ol
dukları görülmüştür. Bundan böyle, bu gibi 
kamulaştırma işlerinin, mal sahiplerinin rızası 
alınmak ve mallarının değeri verilmek suretiy
le yapılması kararlaştırılmıştır. («Bravo sesleri», 
alkışlar) 

Ordu yapı işlerinin de, bir esasa bağlanma
sı, ve ordunun modern bir şekilde iskânını te- I 
min maksadiyle daimî ve muvakkat garnizonlar 
kurulması; bunun için de, bugün ordunun ihti I 
yacma cevap vermiyen binaların, Hazine he- I 
sabma satışa çıkarılarak elde edilecek paranın I 
Millî Savunma Bakanlığına tahsisiyle günün î 
icaplarına göre, yeni inşaat işlerinin plânlaştı-
rılması, zaruri ve faydalı görülmektedir. Millî I 
Savunma Bakanlığınca, bu yolda bir kanun ta- I 
sarısı hazırlanmaktadır. I 
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Sayın Milletvekilleri Arkadaşlarım, 
Samimî emelimiz, sulhun devamını sağlamak 

suretiyle muzaffer olmaktır. Buna rağmen, 
birgün, aziz varlığımızı müdafaa etmek mecburi
yetinde kalırsak, ordumuzun, kendisine tevdi 
edeceğimiz vazifeyi, modern teşkilâtı, yüksek 
eğitimi, yeni silâhları ve bütün bunların üstün
de sarsılmaz mâneviyatiyle ifaya hazır, ve mil
letimizin güvenine lâyık olduğunu, huzurunuzda 
ifade etmekle sonsuz bahtiyarlık duymaktayım. 
(«Bravo sesleri», şiddetli ve sürekli alkışlar). 

Sayın Milletvekilleri, 
Şimdi de milletlerarası durum ile dış siya

set sahasındaki faaliyetlerimize temas edeceğim. 
Milletlerarası durum, umumi hatları itiba

riyle, yüksek Meclisin geçen devresi başlangıcın
da tarif ettiğimden farklı değildir : Harb he
yulasının zihinlerden silinmesine bir türlü im
kân vermiyen endişeli vaziyet, tasfiye oluna
mamıştır. Soğuk harb devresi devam etmekte
dir, 

Hür milletler arasındaki tesanüdün, ve si
lâh kuvvetiyle hür milletlere tahakküm etmenin 
mümkün olup olmıyacağına bir miyar teşkil eden 
Kore'deki harb sürüp gitmektedir. Bu harbe ni
hayet vermek için, çok uzun zamandın beri ya
pılmakta olan mütareke müzakereleri, mütear-
rızlarm takip ettikleri oyalama ve engeller çı
karma, tabiyesi yüzünden bir türlü neticeye ere-
memektedir. 

Birleşmiş Milletler Silâhsızlanma Komite
sinde, silâhsızlanmayı ve silâhların kontrolünü 
temin için, anlaşma esaslarının tesbiti maksa
diyle yapılan gayretler, hâlâ semere vermemiş
tir. 

Bu durum karşısında ümit ve cesareti kay
betmek veya, bir nevi tevekküle kapılarak 
bir köşeye çekilmek, böyle bir halete sürükle
nebilecekler için, intihardan başka bir şey de
ğildir. (Bravo sesleri). 

Biz, müşkülât ve tehlikeler karşısında uya
nık durmak, metin olmak ve tam bir millî bir
lik halinde, imkânlarımızın âzami müsaadesi 
nispetinde, hazırlıklı bulunmak kararındayız. 
(«Bravo sesleri», alkışlar). 

Bu kararımızın icabettirdiği fedakârlıkla
rın ölçüsünü, vermiş olmak için, İkinci Dünya 
Harbinden sonra başka milletlerin tam bir sulh 
bütçesi tatbik ettikleri yıllar zarfında dahi 
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bütçemizin çok mühim bir kısmını, tereddüt | 
etmeksizin, askerî masraflara hasrettiğimizi 
hatırlatmak kâfi gelir kanaatindeyim. Bugün, 
mesuliyetlerini ve vazifelerini müdrik hür dev
letlerin, karşısında bulundukları en mühim me
sele, hür dünyayı tehdit eden büyük taarruz 
tehlikesine karşı koyabilmek için, lâzımgelen I 
askerî kuvveti iktisap etmenin icabettirdiği bü- | 
yük malî fedakârlıkların, memleketin refah 
ve inkişafını baltalamamak şartiyle, nasıl âza
mi dereceye çıkarabileceği meselesidir. Biz, bu 
hususta, numune olacak şekilde fedakârlıkla
rımızı âzami dereceye çıkarmış bulunmaktayız. 
Bu yolda sebat etmeyi, selâmetimiz ve hür dün
yanın selâmeti için, bir mukaddes vazife telâk
ki ediyoruz. (Alkışlar). I 

Dış siyasetimizde, müşterek emniyet siste
mine kuvvetle bağlı bulunmaktayız. Bu siste
min en mütekâmil numunesi olan Atlantik And
laşması Teşkilâtının, geçen Şubattan beri âzası 
bulunuyoruz. Geçen sene bu vakit, bu kürsü- I 
deh Yüksek Meclise hitap ederken, Ottawa'da 
toplanan Atlantik Andlaşması Konseyinin, bi- | 
zim ve Yunanistan'ın Andlaşmaya iltihaka da- I 
vetimizi kararlaştırdığını sizlere tebşir eyle
miştim. Bugün, Hükümetin uzun, sabırlı, ve çe
tin mesaisi neticesi olarak, Türkiye Atlan
tik Paktına âza olmuş, Atlantik Teşki
lâtı Müttefik Kuvvetler Avrupa Yüksek I 
Komutanlığına bağlanmış, ve bu mekanizmanın I 
tatbikatından olarak, izmir'de Atlantik Paktı j 
Güney Doğu Karargâhı kurulmuş bulunmakta- I 
dır. (Alkışlar). I 

Atlantik Paktı iSavunıma gücünün, Federal j 
Almanya'nın da iş birliği ile yeniden artması I 
arifesinde bulunuyoruz. Filhakika, bildiğiniz I 
gibi, aynı zamanda Atlantik Andlaşması Teşki- I 
lâtı âzası bulunan beş Avrupa Devleti (Fransa, 
italya, Belçika, Holânda, Lüksemburg) Federal I 
Almanya'nın da iltihakı ile «Avrupa Müdafaa I 
Birliği» adı altında bir müdafaa Andlaşmasmı 
imzalamış bulunuyorlar. 

Bu Andlaşmanm bir maddesi, Atlantik Pak- I 
"ti âzası olup da Avrupa Müdafaa Birliği And- | 
laşmasma dâhil bulunmıyan devletlere, bendile- I 
rine yapılacak tecavüzlere karşı, her türlü iş 
birliğini vadetmektedir. Diğer taraftan, Avrupa 
Müdafaa Birliği Andlaşmasınıa dâhil bulunmıyan J 
Atlantik Andlaşması Teşkilâtı devletleri de, bu 
birlik devletlerine, ayrı bir protokolle, aynı temi- | 
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I natı vermişlerdir ki, Türkiye de bu protokolü imza

lamış bulunmaktadır. Bu karşılıklı metinler yolu 
ile Federal Almanya Atlantik Andlaşması Teş
kilâtı devletlerine, Atlantik Andlaşması Teşki
lâtı devletleri de Federal Almanya'ya Atlantik 
Andlaşması Teşkilâtı devletlerinin birbirlerine 

I verdikleri teminatın aynı olan bir teminat ver-
I inektedirler. Bahsettiğim metinler alâkadar dev

letlerin meclislerinin tasdikma arzedilmiş bulu
nuyor. Bu tasdik muamelesinin bir an evvel ta
mamlanmasını samimiyetle 'temenni ederim. 

'Sayın Milletvekilleri, 
Görüyorsunuz ki, her ne kadar dünya siyasi 

durumunun düzelme yolunu tuttuğuna dair ümit 
verici sözler söylemek henüz mümkün değilse 
de, hür memleketlerin kendilerini tehdit eden 
tehlikelere karşı gösterdikleri basiret, âtiye, her 
gün, biraz daha fazla ümitle bakmak imkânları
nı vermektedir. Hür milletlerin büyük bir kıs
mı, bugünkü şartlar ilcinde, mevcudiyetleri, top-

I rak bütünlükleri ve mukaddesatları ile cihan 
I sulbünün korunması imkânlarını, âzami derece-
I ye çıkarabilmek için yegâne çarenin, taarruz 
I niyetleri besliyenlere, bu niyetlerini kuvveden 

fiile çıkarmalarının 'kâr (temin etmiyeceğini an
latacak derecede kuvvetli bulunmak olduğuna 
kanaat getirmişler ve buna göre faaliyet sarfet-
meye azmetmişlerdir. Hür dünyanın tuttuğu bu 

I yolda, azimle, süratle yürümesi, cihan sulhunun 
I korunması bakımından yegâne ümit kaynağını 
I teşkil eylemektedir. 
I Bütün temennimiz, tam istiklâl içinde tealı-
I sini ve refahını samimiyetle arzu ettiğimiz ve 

tarihî dostluk bağlariyle bağlı bulunduğumuz 
I Orta - Doğu devletlerinin de, tam müsavat şart-
l lan içinde, karşılıklı yardıma ve müşterek sa-
I vunma hususunda iş.birliğine katılmalarıdır. 
I (« Bravo sekleri », alkışlar). 

'Geçen' yıl, milletlerarası mühim bir hâdise 
olarak Libya'nın istiklâline kavuşmuş bulunma
sını kaydetmekle bahtiyarım. (Alkışlar). Hür 

I milletler camiasına katılmasını sevinçle ve hara-
I retle selâmladığımız bu kardeş millete, kendisi

ni beMiyen parlak âtiye bir an «vvel erişmesini 
temenni ederim. (Alkışlar). 

'Çok taraflı milletlerarası iş birliğinden gay-
i rı, iki taraflı münasebetlerimiz de inkişaf ha

lindedir. 
I Büyük dostumuz ve müttefikimiz Birleşik 
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Amerika ile olan münasebetlerimizi ve Milletler- I 
arası işlerde birbirimizle açıkça ve samimiyetle 
iş birliği yapmak arizusiyle sarıf ettiğimiz müşterek 
mesaiyi, nev'inin en mükemmel bir numunesi ola
rak zikredebilirim. (Sürekli ve şiddetli alkışlar) | 

Yalnız Atlantik Paktı içinde değil> fakat 1939 
Muahedenamesiyle de müttefikimiz bulunan İn
giltere ve Fransa ile münasebetlerimiz gayet sı
kı ve samimîdir. («Bravo sesleri», alkışları). 

Ekim ayının ortalarında İngiltere Hüküme
tinin daveti üzerine Başbakanımız, Dışişleri Ba
kanımızla birlikte Londra'ya resmî bir ziyaret 
yapmışlardır. Orada kendilerine ibzal edilen 
dostluk asarı ve misafirperverliği memnuniyetle 
kaydetmek isterim. (Alkışlar) 

Bu seyahat münasebetiyle İngiliz devlet 
adamlariyle yapılan konuşmalarda müşahede 
edilen görüş birliği Türkiye - îngiltere münase-
batı tarihinde büyük memnuniyetle kayda değer 
çok önemli bir hâdise teşkil eder. (Alkışlar) I 

Bildiğiniz gibi, Ocak ayı zarfında dost Yu
nanistan'ın Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Ekselans Venizelos'un memleketimizi zi
yaretini mütaakıp, Başbakanımız ve Dışişleri Ba
kanımızın Atina'ya yaptıkları ve Türk - Yunan | 
dostluk münasebetlerinde yeni ve yapıcı bir çı- I 
ğır açan seyahat esnasında, Yunan Hükümetinin 
ve halkının kendilerine kar§ı gösterdikle ri çok 
samimî dostluk tezahürlerini, hâlâ, derin bir 
memnuniyetle hatırlamaktayız. (Alkışlar) Ba se
yahat esnasında, tarafımızdan vâki davet a^ii-
cesi olarak, Majeste Yunan Kıral ve Kıraliçesi-
nin memleketimize yaptıkları ve kalbimizde unu
tulmaz hâtıralar bırakan ziyaretin, hem mem
leketimizde, hem Yunanistan'da tevlidettiği bü
yük heyecan, müttefikimiz Yunanistan 'la aramız
daki dostluğun ne kadar sıkı ve faal bir safhaya 
girdiğinin en güzel miyarını teşkil etmiştir. (Al
kışlar) Memleketlerimiz arasındaki bu faal siya
set, üstünde yaşadığımız müşterek emniyet saha
sındaki sulhperver koruma siyasetimizi muvaf
fakiyete götürecek en emin vasıtadır. 

Yugoslavya ile olan münasebetlerimiz günden 
güne inkişaf etmekte ve samimî ve faal bir dost
luk mahiyetini iktisap eylemektedir. Balkanlarda 
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birinci derecede mühim bir emniyet ve istikrar 
unsuru olan ve hürriyet ve istiklâlini salâbetle 
korumasını bilen, bu sağlam ve sıhhatli memle
ketle sıkı iş birliği yapmaya amadeyiz, («Bravo 

I sesleri», alkışlar). 
Her fırsat düştükçe söylediğim gibi, biz, Bir

leşmiş Milletler Andlaşması ideallerine iman ve 
sadakatle merbut olduğumuz ve hüsnüniyet sahi
bi bütün devletlerle iyi ve faal dostluk münase
betleri kurmak prensibini güttüğümüz için, aynı 
hisleri ve niyetleri taşıyan her devlete dostluk 
elimizi uzatmış bulunuyoruz. («(Bravo sesleri», 
alkışlar). 

Sayın Milletvekilleri, 
Biz. haklarımızdan emin ve onları korumaya 

azmetmiş bir milletiz. Başkalarının haklarına ti
tizlikle riayetkar, sulh ve adalet ideallerine sa
dakatle bağlıyız. Bu bakımdan, tam mânasiyle, 
idealistiz. Fakat, ideallere yapılabilecek en bü
yük hizmetin, hâdisa'tını inkişaflarını ve vakıaları 
olduğu gibi görmek ve haki'katların ieatoettirdiği 
tedbirleri tereddütsüz almak olduğunu da müd
rikiz. Bu balkımdan da, tam mânasiyle realistiz. 

I (Bravo sesleri). 
i Takip ettiğimiz açık, dürüst ve samimî siya 

set, bu arzettiğim mezhebimizin en bariz delili-
I dir. Bundan dolayıdır ki, iftiharla söylîyeceğim, 

bugün, sulhsever ve hüsnüniyet sahibi milletlere 
uzattığımız dostluk eli itimatla sıkılmakta ve 
milletlerarası alanda, Türkiye, tam mânasiyle 
bir sulh ve istikrar unsuru mevkiini almış bu
lunmaktadır. («Bravo sesleri», alkışlar). 

Çok Sayın Milletvekilleri Arkadaşlarım, 
Geçmişte olduğu gibi, bu yıl da, değerli çalış

malarınızla asîl milletimizin arzu ve iradesine 
uygun başarılar elde edeceğimizden eminim. İşte 
bu duygu ve dilekle sözlerime son veriyorum. 
!(ıSoldan «bravo sesleri», şiddetJli ve sürekli alkış
lar). 

BAŞKAN — Efendim, gündemin ikinci mad
desini, Meclis Başkanı seçimi teşkil etmekte
dir. Oturuma 15 dakika ara veriyorum. 

Ara verme saati : 17 



IKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 17,22 

BAŞKAN — Başkanvekili Muhlis Tümay 
KÂTtPLSE : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Füruzan Tekil (İstanbul) 

<•> ı 

BAŞKAN — İkinci Oturumu açıyorum. Gündeme devam ediyoruz, 

4. — SEÇİMLER 

1. — Meclis Başkam seçimi I 

BAŞKAN — İkinci madde Meclis Başkanı 
seçimi. (Hep bir arada olsun sesleri) 

Evvelâ bunu yapalım. Gündemin ikinci mad-
desindeyiz. Müsaade buyuruiL 

Tasnif heyeti için ad çekiyorum: 
Mehmet Şevki Yazman (Elâzığ), Ali Ityza 

Saflar (Çoruh), Mustafa Gülcügil (Denizli). 
%eçim bölgesi için ad çekiyorum: Trabzon, 

(Trabzon seçim bölgesinden ballanarak oy
lar atılmaya başlandı), 

J&AŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş-
laarvarsa lütfen kullansınlar. 

Oylama muamelesi bitmiştir. Tasnif heyetini 
teşkil eden arkadaşlardan rica ediyorum, reyleri 
tasnif etsinler... Tasnife intizar ediyoruz efen
dim. 

Efendim, seçimin testoit edilen neticesini = 
arzediyorum^ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçi
mine (362) üye katılmış, neticede, İçel Millet
vekili Refik Koraltan (356) oy ile Başkan se
çilmiştir. (Sürekli alkışlar), (6) oy çekimlerdir. 

(Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçiten 
İçel Milletvekili Refik Koraltan, alkışlar ara
sında Riyaset makamına geldiler). 

Çok muhterem arkadaşlar; şimdi yaptığınız 
seçim neticesi tecelli eden yüksek irade ve iti
madınızla Büyük Millet Meclisi Başkanlığına se
çilmiş bulunuyorum. Bu suretle izhar buyuru-
lan sevgi ve itimadınızı şükranla karşılar, sizle
ri hürmetle selâmkrım. 

Her vakit ve her vesile ile tekrar ettim : 
Töak milletinin hakiki mümessili olan siz muh
terem asksuiaşlarm se*sg* ve itimadını devamlı 

kılmanın tek yolu, Meclis faaliyetlerini tanzim 
etmek ve tüzük hükümlerini büyük dikkat ve 
hassasiyetle tatbik etmektir. Bu ümniyeyi is
tihsal için takatimin yettiği mertebe dikkat ve 
hassasiyetle çalışacağımı yüksek huzurunuzda 
bir defa daha tekrar ederim. 

Büyük Millet Meclisinin şerefle dolu tarihi 
içinde Dokuzuncu Devrenin Üçüncü Toplantısı 
mesaisi de elbette o şerefli tarihe yenilerini ilâ
ve edecektir. 

Şimdi vazifeme başlarken bu vazifede, mu
vaffakiyetimin başlıca âmili izhâr buyurulan 
sevgi ve itimadın bundan böyle de devamı ile 
mümkün olacaktır. Sizlerin serginize ve itima
dınıza lâyık olmaya çalıştığım müddetçe ve dai
ma esirgemiyeceğinizden emin olduğum yüksek 
müzaheretinizle vazifelerimizin kolay ve verimli 
bir surette neticeye ermesi daima mümkündür. 

Büyük Millet Meclisinin Dokuzuncu Devre 
Üçüncü Toplantısı mesaisinin de Türk Milleti
nin hayat ve tarihinde feyizli neticeler vermesi
ni Allah'tan dilerim. Huzurunuzda bir daha hür
met ve muhabbetle eğilerek vazifeme başlıyorum. 
(Alkışlar)1. 

2. — Başkanlık Divanı seçimi (Başkanvekille* 
ri, Kâtipler ve İdareci Üyeler). 

BAŞKAN — Gündeme devam ediyoruz. 
Şimdi Başkanlık Divanı seçimine devam edile
cektir, Başkanvekilleri, Kâtipler ve İdareci 
Üyeler seçilecektir, ' sepetler yerlerine konul
muştur. Oylar toplanmadan evvel tasnif heye
tini seçeceğiz. 

Abdullah Güler (Afyon Karahisar), 
BAŞKAN — Burada mı? (Burada sesleri) 
Hasan Oral (Urfa), 
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BAŞKAN —- Burada mı? (Yok sesleri). 
Abbas Çetin (Kars), 
Emrullah Nutku (Erzurum). 
BAŞKAN —- Bu üç kişilik tasnif heyeti Baş-

kanvekilleri içindir. 
Divan Kâtiplerine verilen oyları tasnif ede

cek arkadaşlar için ad çekiyoruz : 
Kemal Atakurt (Çankırı) (Yok sesleri), 
Ekrem Alican (Kocaeli), 
îzzet Akın (Van), 
Avni Tan (Afyon Karahisar). 
BAŞKAN — Şimdi Idareei Üyeler tasnif 
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komisyonu için ad çekiyoruz : 

Cemal Gönenç (Erzincan), 
Samih İnal (Gazianteb), 
Şahap Tol (içel). 
BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş

lar var mı? 
Oy toplama işi bitmiştir. 
Tasnifi yapacak arkadaşlar lütfen tasnif işi

ne başlasınlar. 
Tasnif bitinceye kadar oturuma 10 dakika 

ara veriyorum. 
Kapanma saati : 18,05 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 18,30 

BAŞKAN — Refik Koraltan 

KATİPLER — İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Füruzan Tekil (İstanbul). 

« f t te 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
Başkanvekillikleri için yapılan tasnif netice

sini arzediyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilleri 

seçimine (335) üye katılmış ve neticede aşağıda 
adları yazılı zatlar hizalarında gösterilen oyları 
almışlardır. 

Arzolunur. 
Afyonkarahisa.r Erzurum Kars 

A. Güler E. Nutku A. Çetin 

Celâl Yardımcı 
Fikri Apaydın 
Muzaffer Kurbanoğlu 

Ağrı 
Kayseri 
Manisa 

332 
335 
335 

BAŞKAN — Kâtipler için yapılan tasnif 
neticesini arzediyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Di

vanı Kâtipleri seçimine (326) üye katılmış ve ne
ticede aşağıda adları yazılı zatlar hizalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Arzolunur. 
Afyon Kocaeli Van 

A, Tan E. Alican î. Akın 

İhsan Gülez 
Ömer Mart 
Ali Ocak 
Füruzan Tekil 
İbrahim Kirazoğlu 
Ahmet Morgil 

Bolu 
Çanakkale 
Gazianteb 
İstanbul 
Kayseri 
Rize 

326 
326 
326 
326 
325 
326 

BAŞKAN — İdareci üyeler için verilen oy
ların neticesini arzediyorum : 

1 . X I . 1952 
Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdareci Üyeler 
Kurulu seçimine 328 üye katılmış ve neticede 
aşağıda adları yazılı zatlar hizalarında gösterilen 
oyları almışlardır. 

Arzolunur. 
Gazianteb İçel Erzincan 

S. İnal Ş. Tol C. Gönenç 

Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Mehmet Aldemir 
İhsan Şerif Özgen 

Balıkesir 
İzmir 
Kütahya 

328 
328 
327 

BAŞKAN — Ba^kanvekillerinden Fikri 
Apaydın'a söz veriyorum. 

BAŞKANVEKİLİ FİKRİ APAYDIN (Kay
seri) — Çok aziz arkadaşlarım, rejimin icabettir-

22 



B • : 1 1 . 1 1 
diği çok partili hayat faaliyetlerinin Meclise ini
kas eden mevzularını millet ve memleket menfaa
tine en uygun şekilde karara bağlıyan en yetkili 
teşekkül, hiç şüphesiz heyeti celilenizdir. Bu mev
zuların Meclis nizamnamesi hükümleri dairesinde 
müzakeresini sevk ve idare vazifesini uhdemize, 
itimat buyurarak tevcih etmiş bulunuyorsunuz. 
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Bu şerefli vazifenin bahtiyarlığı içerisinde ken
dim ve arkadaşlarım namına minnet ve şükran
larımı arzeder, muvaffakiyet esbabının yüksek 
yardım ve müzaheretinize bağlı bulunduğunu 
bir defa daha tekrar ederek huzurunuzdan şük
ranla ayrılırım. (Alkışlar) 

5. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLAEI 

1. — Açık bulunan Devlet Bakanlığına Zon
guldak Milletvekili Muammer AlakanVın ve is
tifa eden Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ankara 
Milletvekili Muhlis Ete'nin yerine Balıkesir Mil
letvekili Enver Güreli'nin tâyin edildiklerine da
ir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/362) 

BAŞKAN — Meclisimizin tatili sırasında 
Cumhurbaşkanlığından gelmiş olan tezkereler 
vardır, ıttılaınıza arzedeceğim: 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Açık bulunan Devlet Bakanlığına Zonguldak 

Milletvekili Muammer Alakant'ın, istifa eden Eko
nomi - Ticaret Bakanı Ankara Milletvekili Muh
lis Ete'nin istifasının kabulü ile yerine Belıke-
sir Milletvekili Enver Güreli'nin tâyinlerinin 
Başbakanlığın inhası üzerine muvafık görüldü
ğünü saygı ile arzederim. 

Cumhurbaşkanı 
C. Bayar 

2. — Açık bulunan İçişleri Bakanlığına Ay
dın Milletvekili Ethem Menderes'in tâyin edildi
ğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/363) 

Florya, 1 Ağustos 1952 
T. B. M. Meclisi Başkanlığına 

Açık bulunan İçişleri Bakanlığına Aydın Mil
letvekili Ethem Menderes'in tâyininin Başbaka
nın teklifi üzerine muvafık görülmüş olduğunu 
saygı ile arzederim. 

Cumhurbaşkanı 
C. Bayar 

S. — Amerikan deniz filosunun manevrasına 
iştirak hususunda vâki daveti kabul ettiğinden 
gaybubeti esnasında Cumhurbaşkanlığına Büyük 
Millet Meclisi Başkanı Refik Kuraltan'ın vekâ
let edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/364) 

Florya, 5 Ağustoi 1952 
N T. B. Millet Meclîsi Başkanlığına 
Birleşik Amerika Devletleri namına Büyük 

Elçi ile halen İstanbul limanında bulunan 6 ncı 
Amerikan Filosu Komutanının bir gün sürecek 
olan deniz manevrasına iştirakim hususunda vâki 
daveti kabul edilmiştir. 

6 Ağustos 1952 Çarşamba günü «Wasp» uçak 
gemisiyle hareketle 7 Ağustos 1952 Perşembe 
günü saat 11 de Amerikan gemisinden «Gire
sun» muhribine geçmiş bulunacağım. 

Anayasanın 33 ncü maddesi mucibince, gay
bubetim esnasında Cumhurbaşkanlığına Büyük 
Millet Meclisi Başkanı Refik Koraltân'm vekâ
let edeceğini saygılarımla arzederim. 

Cumhurbaşkanı 
C. Bayar 

4. — Başbakan Adnan Menderes'in memleket 
karasuları dışına yapacağı seyahatten dönüsüne 
kadar Başbakanlığa Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakamı Ekrem Hayri Vstündağ'ın vekillik ede
ceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/365). 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
Bakanlar Kurulunun 4 . VIII . 1952 tarih ve 

3/15302 sayılı kararı gereğince Başbakan Ad
nan Menderes'in memleket karasuları dışında 
yapacağı seyahatten dönüşüne kadar Başbakan
lığa Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Ekrem 
Hayri Üstündağ'm vekillik etmesinin Başbaka
nın teklifi üzerine muvafık görüldüğünü saygı 
ile arzederim. 

Cumhurbaşkanı 
C. Bayar 

5. — Gümrük ve Tekel Bakanı Balıkesir Mil
letvekili Sıtkı Yırcalı'ntn İşletmeler Bakanlığına 
asaleten ve Gümrük ve Tekel Bakanlığınca da ve
kâleten tâyin edildiğine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/366). 

,_ aa — 
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Türkiye 

Cumhurbaşkanlığı 
4 .. 28G 

Ankara: 18: Eylül 1952 
T. Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yırealı'nın Baş
bakanlığın teklifi veçhile açık olan İşletmeler 
Bakanlığına asaleten ve Gümrük ve Tekel Ba
kanlığına da vekâleten tâyin edilmiş olduğunu 
saygı ile arzederim. 

Cumhurbaşkanı 
Celâl Bayar 

6. —• İngiltere Hükümetinin davetlisi ola
rak Londra'yı resmen ziyaret edecek olan Baş
bakan Adnan Menderes ile Dışişleri Bakacı Fu-
ad Köprülü'nün dönüşlerine kadar Başbakanlık 
işlerinin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam Ek
rem Hayri Üstündağ ve İçişleri B<nkanlığı işle
rini de Devlet Bakanı, Başbakan Yardımcısı Sa-
met Ağaoğlu tarafından teditir edileceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/367). 

Türkiye Ankara : 1. XI . 1952 
Cumhurbaşkanlığı 

4 - 303 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İngiltere Hükümetinin davetlisi olarak Lon-
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dra'yı resmen ziyaret edecek olan Başbakan 
Adnan Menderes ile Dışişleri Bakanı Profesör 
Dr. Puad Köprülü'nün dönüşlerine kadar Baş
bakanın teklifi üzerine, Başbakanlık işlerinin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Ekrem 
Hayri üstündağ ve Dışişleri Bakanlığa işleri
nin de Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Samet Ağaoğlu tarafından tedviri tensip edil
miştir. 

Saygı ile arzederim. 

Cumhurbaşkanı 
Celâl Bayar 

BAŞKAN — Tüzük hükümlerine göre Parti
ler Meclis (frupları tarafından komisyonlara 
aday seçilmek için bir fasıla vermek zarureti 
vardır, Bu itibarla yine tüzük hükmüne göre 
reylerinizi, aldıktan sonra, eğer tensip buyuru-
lursa Kasım ayrnın onuncu Pazartesi günü top
lanılmak hususunu yüksek tasvibinize arzedece-
ğim: Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsınlar. 
Kabul etmiyenler ... İttifakla kabul edilmiştir. 

Kasım ayının onuncu pazartesi günü saat 15 
te toplanılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,20 

mm^ 

6 — SUNUKLAR, TELGRAFLAR 

İzmir Müstahdem ve Tezgâhtarlar Sendikası 
İdare Kurulu Başkanı Osman Yiğit, Mecidözü 
D. P. İlce Başkanı Cemal Andemir ve Samsun 
D. P. İlce İdare Kurulu Başkanı Ahmet Yücel 

taraflarından gönderilen ve 9 ncu. Dönem Bü
yük Millet Meclisinin üçüncü toplantı yılının 
açılması münasebetiyle iyi dileklerini bildiren 
telgraf. 

\>m<t 

T. B, M. M. Basımevi 
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