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rem arkadaşlarım, gençliğimiz, tarih ve gelecek
nesiller bu üniversiteyi kuranları şüphesiz hür
metle, şükranla yâdedeceklerdir.

Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul edenler.,.
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 18. — Orta - Doğu Teknik Üniver
sitesinin kuruluş ve hazırlıkları hakkındaki
23 . I . 1957 tarihli ve 6887 sayılı Kanun
1 Mart 1960 tarihinden itibaren meriyetten kal
dırılmıştır.
REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı 1
Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

Çok büyük bir anlayışla kanunu kabul eden
Yüksek Meclisinize, Muvakkat Encümene, Hü
kümet adına şükranlarımı arz ederim. Ayrıca,
bu müesseseyi kurmak için büyük hizmetleri
geçmiş olan Maarif Vekili arkadaşımıza ve bu
arada ilk günden itibaren yardımlarını esirgemiyen ve kanun kabul edildikten sonra da yar
dımlarını artıracak olan Birleşmiş Milletler
Teşkilâtına, American Fulbright Müessesesi
ne, İngiltere, Holânda Hükümetlerine ve yar
dım teklifinde bulunan İtalyan ve Japon Hü
kümetlerine ve diğer yardım edeceklere şükran
larımı arz ederim.

MADDE 19. — Bu kanunun 1, 2, 3, 4 ve 5
nci maddeleri ile, (F) fıkrası hariç 6 nci mad
desi ye 7, 8 ve 16 neı maddeleri neşri tarihinden
itibaren mer'idir.
REİS — Muvakkat Encümenin bir tadil tak
riri var, okuyoruz efendim.

Bu yeni Türk Üniversitesinin gençliğimiz
için ve buradan feyiz alacak Orta - Doğu mem
leketlerinin gençliği için, hulâsa hür insanlık
için hayırlı olmasını temenni eder, hürmetleri
mi arz ederim. (Şiddetli alkışlar)

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi kanım lâyi
hasının 19 neu maddesinde bir sehiv olarak unu
tulmuş bulunduğu anlaşılan «Diğer maddeleriy
le 6 neı maddenin (F) fıkrası 1 Mart 1960 tari
hinden» ibaresi ilâve edilmek suretiyle mezkûr
maddenin :

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi açık
oyunuza arz edilmiştir.
Limanlar inşaatı hakkındaki 6237 sayılı Ka
nuna ek kanun lâyihasına (309) zat iştirak et
miştir. (309*) kabul, ret ve çekinser yoktur.
Muamele tamamdır. Lâyiha kanunlaşmıştır.

Madde 19. — «Bu kanunun 1, 2, 3, 4, ve 5
nci maddeleri 'lo (F) fıkrası hariç 6 neı mad
desi ve 7, 8 ve 16 neı maddeleri neşri tarihinden;
diğer maddeleriyle 6 neı maddesinin (F) fıkrası
1 Mart 1960 tarihinden itibaren mer'idir.»
Şeklinde kabul edilmesini arz ve talebederiz.
Muvakkat Encümen Reisi
Antalya
Burhanettin Onat

7. — Sid5 sayılı İstanbul Opera binası inşa
atının Hazinece ikmali ve sureti idaresi hakkın
daki Kanuna bir madde ilâvesine dair kanun lâ
yihası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/303) (1)

REİS — Encümen Reisinin şimdi okunan 19
ncu madde olarak teklif ettiği ınetin hakkında
söz istiyen var mı efendim? Maddeyi bu tadil
ile reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.

REİS — Efendim, mazbatada takdimen mü
zakere teklifi vardır.- Reyinize arz ediyorum :

MADDE 20. — Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.
Heyeti umumiyesi üzerindeki müzakere bit
miştir. Son olarak söz istiyen arkadaşımız
var mı?
REÎS — Maarif Vekili, buyurun.
NAFIA VEKÎLÎ VE MAARİF VEKÂLETİ
VEKİLİ TEVFİK İLERİ (Samsun) ~~ Muhte-

Takdimen müzakeresini kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var
mı! Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
Mazbatada aynı zamanda müstaceliyet tek
lifi vardır. Müstaceliyeti reyinize arz ediyorum:
Müstaceliyeti kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
Birinci maddeyi okuyoruz :
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(1) 271 S. Sayılı matbua zaptın

sonundadır.

