
D E V R E : X C t L T : 4 İÇTİMA : 1 

T. B. M. M. 
ZABIT CERİDESİ 

Yirmi altıncı İnikat 

12 .1.1955 Çarşamba 

Münderecat 

1. — Sabık zabıt hulâsası 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Sualler ve cevaplar 
A — Şifahi sualler 
1. — Tunceli Mebusu Aralan Bora'nm, 

Tunceli vilâyetindeki bâzı köprülerin inşaa
tına dair Nafıa Vekilinden şifahi suali 
(6/38) 

2. — Bingöl Mebusu Necatı Araş'm, 
Bingöl vilâyeti Kiği kazasının Devlet kara 
ve demiryollariyle irtibatının temini için 

Sayfa 
68 
69 
69 
69 
69 

69 

ne gibi tedbirler alınabileceğine dair Nafıa 
Vekilinden şif ahi suali (6/42) . _ . . # 

3. — izmir Mebusu Mehmet Ali Sê  
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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Hariciye Vekili Profesör Fuad Köprülü'ye 
vekâlet etmekte olan Devlet Vekili ve Başvekil 
Yardımcısı Fatin Rüştü Zorlu'nun Irak'a git
mesi münasebetiyle Hariciye Vekâletine İşletme
ler Vekili Samet Ağaoğlu'nun vekillik edeceğine 
dair Cumhur Riyaseti tezkeresi okundu. 

Amasya Mebusu Mustafa Zeren'in, emekli 
birinci sınıf askerî öğretmen Cemal Gökdağ'm 
vâki müracaatına Arzuhal Encümeni Reisliğince 
verilen cevap hakkındaki takriri, talebi üzerine 
geri verildi. 

Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, Tunceli vi
lâyetindeki bâzı köprülerin inşaatına dair Nafıa 
Vekilinden şifahi suali, Nafıa Vekili celsede ha
zır bulunmadığından gelecek inikada bırakıldı. 

Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, Kars merkez 
ve mülhakatında kerestenin ihtiyaç sahipleri ta
rafından ucuz ve kolay temini hususunda ne gibi 
tedbirler alındığına dair sualine Ziraat Vekili 
cevap verdi. 
\ Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, Kozaklı ka

zası Hükümet konağının inşası için 1955 yılı 
bütçesine tahsisat konulup konulmadığına ve 
mezkur kaza merkezinin Karahasanlı'ya naklinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair sualine Dahi
liye Vekili cevap verdi. 

Muğla Mebusu Turhan Akarca'nm, müzeleri
miz ve Fransa'da teşhir edilen tarihî eserlerimiz 
hakkında Maarif Vekilinden şifahi suali, Vekilin 
talebi üzerine Cuma günkü İnikada bırakıldı. 

Bingöl Mebusu Necati Araş'in, Bingöl vilâ
yeti Kiği kazasının Devlet Kara ve Demiryolla-

Tahrirî sualler 
1. — Seyhan Mebusu Sedat Barı'nm, Araplı 

mevkiinden bir deşarj kanalı açılması hususun
daki tetkikatm neticelenip neticelenmediğine 
ve Ceyhan nehrinin tuğyanlarına karşı ne gibi 
tedbirler alınmasının düşünüldüğüne dair tah
rirî sual takriri, Nafıa Vekâletine gönderilmiş
tir. (7/64). 

2. —-Seyhan Mebusu Sedat Barı'nm, Ada-

Tiyle irtibatının temini için ne g.'bi tedbirler alı
nabileceğine dair Nafıa Vekilinden şifahi suali, 
"Vekil celsede hazır bulunmadığından, gelecek 
İnikada bırakıldı. 

izmir Mebusu Mehmet Ali Sebük'ün, yeni 
bir ceza kanunu lâyihasının hazırlanıp hazırlan
madığına dair Adliye Vekilinden şifahi suali, 
kendisi celsede hazır bulunmadığından gelecek 
inikada bırakıldı; 

Edirne Mebusu Rükneddin Nasuhioğlu'nun, 
Meriç ve Tunca nehirlerinin ne vakit temizle
nerek faydalı bir duruma getirileceklerine dair 
Nafıa Vekilinden şifahi suali, kendisi Celsede 
hazır bulunmadığından gelecek inikada bıra
kıldı. 

3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Maarif Vekâleti kısmına ve 4926 sayılı Kanuna 
bağlı (2) sayılı cetvele bâzı kadrolar ilâvesi 
ve 1954 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu
na bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun lâyihasının heyeti umumiyesi 
üzerinde bir müddet müzakere cereyan etti ve 
dikkate alman takrir üzerine lâyiha, Maarif ve 
Bütçe encümenlerine verildi. 

12 . I . 1955 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Samsun Mebusu Kayseri Mebusu 

Tevfik İleri İbrahim, Kirazoğlu 
Kâtip 

Bolu Mebusu 
îhsam Gülez 

na'da bir kolej açılması hususunda ne düşünül
düğüne dair tahrirî sual takriri, Maarif Ve
kâletine gönderilmiştir. (7/65). 

3. — Malatya Mebusu Nuri Ocakçıoğlu'nun, 
Paris'e yollanan âsarıatîkaya ve Arkeoloji Mü
zesindeki tarihî mühürlere dair olan gazete ha
vadislerinin doğru olup olmadığı hakkındaki 
tahrirî sual takriri, Maarif Vekâletine gönde
rilmiştir. (7/66). 

Sualler 
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2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Teklifler 
1. — Afyon Karahisar Mebusu Murad Âli 

Ülgen'in, Nakil Vasıtaları hakkındaki Kanuna 
ek kanun teklifi (2/81) (Bütçe Encümenine) 

2. — Bursa Mebusu Müfit Erkuyumcu'nun, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması hakkında kanun teklifi (2/82) (Adliye 
Encümenine) 

3. — Tokad Mebusu Ahmet GKirkan'm, Millî 
Korunma Kanununun 4945 sayılı Kamınla tadil 
edilen 31 nci maddesinin birinci bendi ile 57 nci 
maddesinin II, III, IV ve V nci bentlerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/83) (Tica
ret, Dahiliye ve Adliye encümenlerine) 

4. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 6123 sayılı Kanunla mu
addel 46 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi (2/84) (Adliye Encümenine) 

5. — Trabzon Mebusu Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu ve 28 arkadaşının, Karadeniz Teknik Üni
versitesi Kuruluşu hakkında kanun teklifi (2/85) 
(Maarif ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
6. — Büyük Millet Meclisi, Riyaseti Cumhur 

ve Divanı Muhasebat Reisliği 1953 malî yılı He
sabı Katîsi hakkında Meclis Hesaplarının Tetki
ki Encümeni mazbatası (5/6) (Ruznameye) 

7. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Umum 
Müdürlüğünün 1951 bütçe yılı Hesabı Katisine 
ait Mutabakat Beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Pos
ta, Telgraf ve Telefon İşletme Umum Müdürlü-

^ğü 1951 malî yılı Hesabı Katı kanunu lâyihası 
ve Divanı Muhasebat Encümeni Mazbatası 
(3/120, 1/55) (Ruznameye) 

»-••« 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15,01 

RElS — Reisvekili Tevfik ileri 
KÂTİPLER : ibrahim Kirazoğlu (Kayseri), İhsan Gülez (Bolu) 

3. 

RElS — Yoklama yapacağız. 
(Çorum mebuslarına kadar yoklama yapıldı). 

YOKLAMA 

REİS — Ekseriyetimiz vardır, celseyi açı
yorum. 

4. — SUALLER VE CEVAPLAR 
A — ŞİFAHÎ SUALLER 

1. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'mn, Tun* 
celi vilâyetindeki bâzı köprülerin inşaatına dair 
Nafıa Vekilinden şifahi suali (6/38) 

REİS —Arslan Boran buradalar mı? (Yok 
sesleri). Soru, gelecek İnikada bırakılmıştır. 

2. — Bingöl Mebusu Necati Aras'm, Bingöl 
vilâyeti Kiği kazasının Devlet kara ve demir-
yollariyle irtibatının temini için ne gibi tedbirler 
alınabileceğine dair Nafıa Vekilinden şifahi suali 
(6/42) 
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REİS — Necati Araş buradalar mı? (Burada 
sesleri), Nafıa Vekili yoklar. Bu sebeple soru, 
gelecek inikada bırakılmıştır. 

3. — İzmir Mebusu Mehmet Ali Sebük'ün, 
yeni bir ceza kanunu lâyihasının hazırlanıp ha*-
zırlanmadtğına dair sualine Adliye Vekili Os
man Çiçekdağ'm şifahi cevakı (6/43) 

REİS — Mehmet? Ali Sebük burada. Adliye 
Vekili de burada suali okutuyorum efendim. 
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Yüksek Reisliğe 

Aşağıdaki suallerimin, Sayın Adalet Vekili 
tarafından Büyük Millet Meclisi kürsüsünden, 
şifahi olaark cevaplandırılmasına müsaade ve de
lâlet büyrulmasmı saygı ile rica ederim. 

İzmir Mebusu 
Mehmet Ali Sebük 

İtalya'nın eski Ceza Kanunundan tercüme 
edilip 30 seneden beri tatbik mevkiinde bulunan 
şimdiki Ceza Kanunumuz yerine, millî bünye
mize, milli siyasetimize ve demokratik prensip
lere uygun bir kanunun hazırlanıp hazırlanma
dığı ve hazırlanmışsa şimdiye kadar Meclise sevk 
edilmemesi sebepleri nelerdir? 

REİS — Adliye Vekili. 
ADLİYE VEKÎLI OSMAN ŞEVKİ ÇlÇEK-

DAĞ (Ankara) — Muhterem arkadaşlarım; iz
mir Mebusu Mehmet Ali Sebük arkadaşımızın 
şifahi sualine cevap arz ediyorum: 

içtimai bünyemize uygun bir ceza kanunu 
lâyihasını hazırlamak için Vekâletinizde, biri na-
zariyatçılardan ve diğeri tatbikatçılardan müte
şekkil, iki komisyon halen mesailerini bitirmiş 
bulunmaktadır. Bu komisyonların ayrı ayrı ha
zırlamış oldukları metinler birleştirilip pek ya
kında tabedilecek ve mütalâaları alınmak üzere 
de üniversitelerimize, hâkimlerimize, .baroları
mıza ve krimineloji müesseselerimize ve ceza 
hukuku ile alâkalı zevata gönderilecek ve alına
rak mütalâaları mütaakip 1955 yılı içinde Yük
sek Merlise arz olunacaktır. 

MEHMET ALÎ SEBÜK (izmir) — Muhte
rem arkadaşlar, huzurunuza getirmiş olduğum 
mevzu, bir sual takririnden ibaret değildir. Bü
tün m<emlelseti ilgilendiren ve 30 seneden beri 
halledilemiyen mühim bir dâva 30 seneden 
beri tatbik mevkiinde bulunan ceza kanunu
muz, yirmi defa tadile mâruz kalmıştır. Bu 
tadiller, ceza kanunumuzu, yamalı bir bohçe ha
line getirmiş ve bu tadillerden her birisi hâ
kimlere külfet tahmil etmiştir. Hakkı müktesep
ler, müruruzamanlar birçok ahvalde müşkül du
rumlar ihdas etmiştir. Nihayet 1941 senesinde 
bir Adliye vekili bu kanunun bu şekilde yürü-
miyeceğini anlamış ve esaslı bir ceza kanunu ha
zırlamak üzere, bir komisyon vücuda getirmiştir. 
Bu vekil, İtalya'nın yeni cez%-kanununu örnek 
almış ve hemen hemen aynen onun tercümesine 
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j doğru gitmiştir. Bilâhara bu vekil, sandalyesin

den düştü. Sayın Halil Özyörük'ün, Temyiz bi
rinci reisliği zamanında, tekrar bir komisyon 
toplandı, ikinci bir ceza kanunu tasarısı vücuda 
getirildi. Ve birinci tasarı ekarte edildi. Bilâha
ra o zamanki vekilin değişmesinden sonra, bu 
tasarı da sahneden çekildi. 

Bundan sonra Sayın Rükneddin Nasuhioğlu 
arkadaşımızın zamanında, yeniden bu mevzu ele 

' alındı ve bundan evvelki iki tasarıya ehemmi
yet verilmiyerek üçüncü bir proje ortaya çıka
rıldı. 

Rükneddin Nasuhioğlu'nun ayrılmasından 
sonra, Sayın Osman Şevki Çiçekdağ'm zamanın
da dördüncü bir tasarı ele alındı. Şimdi bunları 
ben yeni öğrenmiş bulunuyorum. Daha evvelce, 

I bu muhtelif tasarıların nasıl yapıldığı, esas ve 
prensip kararlarının ne olduğu bizce ve efkârı
umumiyece asla malûm değildi. Âmme nizamı
nın en yüksek ifadesi olan Ceza Kanununun 
tanzimi sırasında mütehassısların ve memleket 
matbuatının haberdar edilmemesi ve bu işin, 
Adliye Vekâletinin dört duvarı arasında halli
ne çalışılması, sakat bir zihniyetin ifadesidir. 
Memlekette böyle ana kanunlar yapılırken alâ
kalıların bu kanunun karakteri üzerinde fikir 
ve malûmat sahibi olması ve kanaatini belirt
mesi icabederdi. Fakat Garp memleketlerinde 
riayet edilen bu usule şimdiye kadar bizde ilti
fat gösterilmedi, ilk defa bir vekil bu kürsü
ye çıktı, huzurunuzda, böyle bir kanunun ha
zırlanmakta olduğunu müjdeledi. Kendilerine 
teşekkür ederim. Gayemiz, gizli kapaklı gibi gö
rünen böyle bir mesainin, millet kürsüsünde 
açıklanması ve halkın bugünkü durumu öğren
mesini temin idi. Yalnız Sayın Vekilimiz, bu
rada konuşurken dediler ki : Yalnız içtimai 
bünyemize uygun bir kanun hazırlıyoruz. Be
nim kendilerinden ricam; yalnız içtimai bünye
mize uygun bir kanun değil, aynı zamanda, mil
lî bünyemize ve demokratik esaslara da muva
fık bir kanun tedvin etsinler. 

Hazırlanmakta olan kanunun prensipleri aca
ba nelerdir? Bu kanun tashihan mı yapılıyor, 
aynen tercüme suretiyle mi hazırlanıyor? Yoksa 
bu kanun doğrudan doğruya millî bünyeye uy
gun şekilde mi tedvin ediliyor? Bu noktalar 

I maalesef, bu kürsüden açıklanmadı. Halbuki 
| ben bilhassa bu üç noktanın, hiçbir şüpheye ma-
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hal kalmıyacak şekilde, millet huzurunda belir
tilmesini bekliyordum. 

Arkadaşlar, hepimiz seçim mıntakalarımızı 
gezerken halkın arzu ve ıstıraplarına şahit olu
yoruz. Halk, 30 seneden beri tatbik edilen bu 
tercüme kanundan, bıkmış usanmıştır. Bu kanun 
millî bünyemize uygun değildir. Bu kanun, ak
sıyor. Bu kanun suçluluğu teşvik ediyor. Bu ka
nunun bünyemize uygun olmadığında ve ömrünü 
ikmal ettiğinde herkes müttefiktir. Bu kanunu, 
aşağı yukarı yüz sene evvelki îtalyan cemiyeti 
yapmıştır. İtalya dahi bilâhara bu kanunu bırak
mış ve onu sahneden uzaklaştırmıştır. Biz, ölü 
yapraklar haline gelmiş bulunan bu kanunu sü
rüklüyor, hâlâ millî bünyemizde eritmeye boşu-
boşuna çalışıyoruz. Bu kanunu bünyemizin asla 
kabul etmediği 20 den fazla yapılan tadilât ile 
sabit olmuştur. Bu kanun isabetle tatbik edile
mez. Çünkü; îtalyan mahkemelerinin ve Tem
yiz mahkemesinin mukarreratmdan mahrumdur, 
îtalyan hukuk âlimleri bu kanunu şerhetmiyor-
lar. Yepyeni kanunlara maliktirler. Onlarla meş
gul oluyorlar. 

Bizim elimizde bulunan bu kanun için hâkim
lerimize verebileceğimiz hiçbir şerh yoktur. Bu
gün temyiz mahkemesinin ve diğer mahkemele
rin elinde, bu kanun için Maynon'un bir tane 
kifayetsiz şerhi vardır ki, onun da prensipleri 
tamamen çürümüştür. Benim bu mevzuda 15 se
neden beri yapmış olduğum neşriyata dayanan 
kanaatim şudur; memleketimiz, millî bir kanun 
istiyor. 15 sene evvel, Fransa'nın meşhur ceza 
hukuku âlimi Garaud ile görüşürken, bu duru
mu izah ettim. Bana bu hususta şunları söyledi; 
«Siz Türkler, bir inkılâp yaptınız, o da hukuk in
kılâbıdır. Bundan sonra hukukta milliyetçilik 
inkılâbına ihtiyacınız vardır. Bir tercüme kanun 
daha fazla yürütülemez». Ben de 15 seneden be
ri, hukukta milliyetçilik inkılâbı yapılsın diye 
mütemadiyen feryadediyorum. Sonra yine Fran
sa'nın ceza hukuku âlimi Kazabiyânka'da bana 
aynı şeyleri söylemiştir : 

Demiştir ki, medeni hukukta tercümecilik nor
maldir. Nitekim İtalyanlar, kod Napolyonunu 
aynen tercüme edip almıştır. Çünkü sivil hukuk
ta büyük ayrılıklar yoktur. Lâkin ceza hukuku 
ve krimineloji; her milletin içtimai bünyesine 
bağlı olduğu için, tercümecilik fazla yürümez. 
En aşağı 25 sene sonra, fakat behemehal siz ken
di bünyenize göre yeni bir kanun yapmaya mec-
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bursunuz. Ve bunu bir an evvel yapmaya başla
malısınız. 

Arkadaşlar, bugün bu cemiyetin geçirmekte 
olduğu sarsıntılar, bu kanun yüzünden doğmak
tadır. Çünkü 100 sene evvelki bir cemiyetin mev
zuatı ile bugünkü içtimai bünyemizi idareye çalı
şıyoruz. îtalyan vâzıı kanunun 100 sene evvelki 
mucip sebeplerini, düşünüyoruz. Halbuki o vâzıı 
kanunun o zamanki noktai nazarı, bugün bir ta
rih ve mazi olmuştur. Üstelik iki dünya harbi de 
bu kanun üzerinden geçmiş, her şey tamamiyle 
değişmiştir. Meselâ, bugün cemiyetimizin sıkıntı 
çektiği birkaç mevzuu ele alalım : Fuhuş, keyif 
verici zehirler istimal ve satışı, çocuk kriminelo-
jisi, kumar, sarhoşluk, kadın kaçırmalar.. Bütün 
bunlar 100 sene eski metinlerle, idare ve halledil
meye çalışıldığı için, cemiyetimiz sarsıntı geçiri
yor. Bugün matbuatta okuyoruz, memleketteki 
küçük kızların fuhuşu almış yürümüştür. Geçen
lerde İstanbul'da bir baskın yapıldı zabıtanın 
yakaladığı genç kızlardan beş tanesinin bakire 
olduğu anlaşıldı. 

Arkadaşlar, bu üzerinde ehemmiyetle durul
maya değer bir mevzudur. Bâzı milletler bu gibi 
kızlar için aile kanunları çıkarmışlar ve ceza ka
nunlarını tâdil etmişlerdir. 

Bugün kumar, sarhoşluk almış yürümüştür. 
Kumarın ve sarhoşluğun önleyici tedbirlerini bu
lamıyoruz. Ceza kanunu da bu sahada aksıyor. 

Bugün çocuk suçluluğu feci bir durum almış
tır. Başka milletlerde suçlu çocukların durumu 
mesut bir şekilde halledilmiştir. 

Geçen sene Eoma'da toplanmış olan Krimi
neloji kongresi, 16 yaşından aşağı olan çocukların 
hapishanelere konulmıyacağı ve kendilerine ceza 
verilmiyeceği karar altına alınmıştır. Halbuki 
aynı yaştaki bizim zavallı çocuklar ellerine ke
lepçe vurulmakta ve hapishanelere sokulmaktadır. 

Eroinle kokainle ve diğer uyuşturucu mad
delerle mücadelemiz çok zayıftır. Son defa çıkar
dığınız ceza kanunu tadilâtı ile bu husustaki 
mücadelemiz, gayet zayıf oluyor. Bu kanunla 
Eroin cezalarını ağırlaştırdık. Fakat Askerî Ce-
ca Kanununda bu husustaki maddeyi ele almadık. 
O bakımdan bugün askerler tarafından işlenen 
bu gibi suçların cezası, bir. aydan başlar. Bunu 
haber alan imalâtçı eroinciler, askerleri portör 
diye kullanıyorlar. Bundan maada Ceza Kanu
numuzda ele alınması lâzımgelen ve ancak telif 
bir kanunla, halli kabil olabilen namütenahi me-
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seleler mevcuttur. Îş1;e arkadaşlarım; ben bu mü
him memleket dâvasını huzurunuza getirmekle, 
şeref buluyorum. Bu kanun, bir an evvel Meclise 
getirilmelidir. 

Sayın Vekilimizin burada zühulen zannediyo
rum, söyledikleri veçhile, bu kanun yalnız içti
mai bünyemize değil, bilhassa millî bünyemize, 
millî örflerimize, millî âdetlerimize uygun olma
lıdır. Zira, ancak böyle bir kanundur ki, ihtiyaç
larımızı karşılıyabilir ve memleketi ıstıraptan 
kurtarabilir. 

ADLÎYE VEKÎLt OSMAN ŞEVKÎ ÇÎÇEK-
DAĞ (Ankara) —- Muhterem arkadaşlarım, 
Mehmet Ali Sebük arkadaşımız, mâruzâtımı din
ledikten sonra, yüksek huzurunuzda temennileri
ni izhar buyurdular. 

Biz mâruzâtımızda bu kanunun hazırlanmak
ta olduğunu, lâyihanın içtimai bünyemize uygun 
bir şekilde hazırlanması için komisyonlar teşkil 
edildiğini ve neticede bunun hazırlandığını, pek 
yakında tabedilip üniversitelere, barolara, hâ
kimlerimize, kriminelojik müesseselere, aynı za
manda ceza hukuku ile ilgili zevata tevzi edece
ğimizi, arz etmiştim. 

Arkadaşımız zannediyorum ki, niçin bu ko
misyonların teşkilinde kendilerinlen istifade edil
memiş bulunulduğunu burada dermeyan etmek 
istediler. Lâyihanın ikmali ile yüksek görüşleri
nize arz edilirken diğer arkadaşlarımız arasında 
kendilerinin de intikadi yani tenkit mahiyetinde
ki fikirlerinden faydalanılacaktır. (Soldan bra
vo sesleri) 

.1955 C : 1 
Buyurdular ki, bizim sualimizde içtimai bün

yemiz ibaresi mündemiç olduğu gibi, millî siyase
timize ve demokratik pensiplere uygun bir ka
nunun tedvini lüzumuna işaret etmiş idik. 

öyle sanıyorum ki, içtimai bünyemiz tâbiri 
içinde kendisinin üzerinde durduğu diğer endi
şeler de mündemiçtir. Kanun, elbette cemiyet 
hayatını tanzim eder. Cemiyet hayatında, o cemi
yetin hususiyetleri, şartları, yaşayışları, gelenek
leri, âdetleri hülâsa bunların hepsi mevcuttur. 
Içtünai bünyemize uygun denildikten sonra cemi
yetimiz elbette demokratik bir cemiyet, Cumhu
riyetle idare edilen bir cemiyet olduğuna göre el
bette o kanun içinde Cumhuriyet prensipleri, 
bilhassa demokratik prensipleri ve esasları müda
faa eden hükümlerin mevcut olması lâzım gele
cektir. 

Bu itibarla arkadaşımızın endişe buyurmama-
sını rica ediyorum. 

REİS — Soru bitmişeir. 

4. — Edirne Mebusu Bükneddin Nasuhioğ-
lu'nun, Meriç ve Tunca nehirlerinin ne vakit te
mizlenerek faydalı bir duruma getirileceklerine 
dair Nafıa Vekilinden şifahi suali (6/44). 

REİS — Soru sahibi yoktur, ikinci defa bu
lunmadıkları için soru, düşmüştür. 

Gündemde görüşülecek başka madde yoktur. 
Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere İnikada 
son veriyorum. 

Kapanma saati : 15,20 

T. B. M. M. Matbaası 


