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1 — HAVALE EDILEN EVRAK 

Layihalar 
1 — Arazinin acele tahriri hakkinda kanun layiha

si (1/295) (Maliye ve Biitge enciimenlerine) 
2 — Arazi ve bina vergilerinin vilayet hususi ida-

relerine terki hakkinda kanun layihasi (1/296) (Dahi-
liye, Maliye ve Biit^e enciimenlerine) 

3 — Bina vergisi kanununa ek kanun layihasi 
(1/297) (Maliye ve Biit^e enciimenlerine) 

Mazbatalar 
4 — Giresun mebusu Miiniir Akkaya ve Kir§ehir 

mebusu Lutfi Miifid Ozdesjn, Arzuhal enciimeninin 
30 - VI - 1934 tarihli haftalik kararlar cetvelindeki 124 
sayih kararmin Umumi Heyette miizakeresine dair 
takriri ve Arzuhal enciimeni mazbatasi hakkinda Mali
ye ve Biit^e enciimenleri mazbatalari (4/6) (Ruzna-
meye) 

5 — Posta, telgraf ve telefon merkezlerinden bazi-
larmda muvakkat iicretli memur Qah§tinlmasi hakkin

da kanun layihasi ve Biit^e enciimeni mazbatasi (1/292) 
(Ruznameye) 

6 — Tiirkiyede hizmet eden ecnebilerle ailelerine 
muhassas maa§larm iadeten tahsisi hakkinda kanun 
layihasi ye Biit^e enciimeni mazbatasi (1/249) (Ruzna
meye) 

7 — §urayi devlet 1935 yih biit<;esinde 520 liralik 
miinakale yapilmasina dair 1/285, Milli Miidafaa ve-
kaleti 1935 yih kara biitcesinde 500 000 liralik miina
kale yapilmasina dair 1/289 ve Diyanet isjeri reisligi 
1935 yih biitgesinde 1 000 liralik miinakale yapilma
sina dair 1/290 sayih kanun layihalan ve Biit^e encii
meni mazbatasi (Ruznameye) 

B l R l N C l C E L S E 
Agilma saati : 15 

MUVAKKAT BALKAN — Reisvekili Nuri Conker 

MUVAKKAT KATlBLER : Ali Muzaffer Goker(Konya), Ziya Gevher Etili (Canakkale), Nasid 
Ulug (Kutahya), Ali Zirh (Coruh). 

cak, 
MUVAKKAT BA§KAN — Yoklama yapila- (Yoklama yapildi). 

NUTUKLAR 

Reisicilnihurun nutku 

MUVAKKAT BALKAN — Reisicumhur cel-
seyi agacaklar ve senelik nutuklarmi sbyleyecek-
lerdir. 

(Reisiciimhur Kamal Ataturk, siddetli ve sii-
rekli alkislar arasinda baskanlik kiirsiisunu se-
ref lendirdiler). 

Buyiik milletin yiice vekilleri; 
Kamutaym besinci devresini agarken sizlere 

derin saygilarimi sunarim. (Alkislar). 
Kamutay, arsiulusal durumun gok onemli bir 

zamanmda galismaya bashyor. 
Hadiseler, Turk Milletine, iki ehemmiyetli 

diisturu yeniden hatirlatiyor: 
Yurdumuzu ve haklarimizi miidafaa edecek 

kuvvette olmak .. sulhu koruyacak arsiulusal ga-
lisma birligine onem vermek... (Alkislar). 

Sulhun bozulmus olmasmdan izdirap duyma-
mak miimkiin degildir. Her halde, bu giinkii, 
agir ihtilaflann ortadan kalkmasi, medeni insan-

ligrn baslica dilegi olmalidir (Bravo sesleri, al
kislar). 

Bizim sulh iilkiisiine ne kadar bagh oldugu-
muzu, bu iilkiiniin giivenlik altma alinmasmdaki 
dilegimizin ne kadar esasli bulundugunu izaha 
luzum gbrmiiyorum. 

Bu hususta galisan Uluslar Sosyetesinin, tec-
rubelerden istifade ederek prensiblerini tekamiil 
ettirmesi ve sulhu koruma kudretini artirmasi 
samimi arzumuzdur (Bravo sesleri). 

Sayin arkadaslar! 
lg idare teskilatrmizi, yurdun dogu bblgele-

rinden baslayarak genisletmek ihtiyacmi duy-
maktayiz. 

Yeniden iki genel ispektorliik ve yeniden 
bazi vilayetlerin kurulmasi da liizumlu gbriil-
mektedir. Bu arada Dersim bblgesinde esasli bir 
islahat programmm tatbiki da dusiinulmiistur. 

Vilayetlerimizin devamli teftisini ve miis-
terek islerinin bir elden takibini kollayan ge-
nel ispektorlerden gok faydalar bekliyoruz. 
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Dogu vilayetlerimizin belli bash ihtiyaci, 

orta ve bati illerimize demir yollarla baglan-
maktir. §arka ilerleyen iki ana demir yolunun 
hizla bitirilmesini ve bunlari birbirine baglrya-
cak yollar briigune simdiden baslanmasmi lii-
zumlu gbriiyoruz. 

Iran - Tiirkiye transit yolunun teskilatlan-
masi ozenle bitirilmelidir. 

Liman ve sulama islerinde acele yapilacak 
seyler vardrr. Saglik savasi da yeni icablara 
gore genisletilmek zaruretindedir. 

Saydigim biitiin bu isleri, Hiikumetin kesin 
bir program iginde gutmesini bekliyebiliriz. 

tfzerinde bnemle durmak istedigim bir ci-
heti de bildirmeliyim. 

Turk iilkesi iginde koylere varmcaya kadar 
kiigiik biiyiik biitiin sehirlerimizin birer genlik 
ve baymdirlik gbreyi olmasi onde tuttugumuz 
amaclardandir. (Alkislar). 

Tiirke ev ve bark olan her yer saghgrn, te-
mizligin, giizelligin, modern kiiltiiriin brnegi 
olacaktir. (Alkislar). 

Devlet kurumlari yaninda, dogrudan dogru-
ya bu iglerle ilgin olan uraylann bu gbriis ve 
diisiiniisle gahsmalarmi istiyorum. 

Urbaylarm Devlet merkezinde toplanisi bu 
isin sonucu degil baslangicidir. 

Bayanlar, Baylar; 
Endiistri programimiz, nomal gidisindedir. 

Bununla beraber yurdun endiistrilesmesine daha 
qok hiz verilmesi ve yakm bir §agda, yeni bir 
ikinci programa baslanmasi liizumuna dikkati-
nizi uyandirmak isterim. 

Magden isleri yeni bir agilma devresindedir. 
Magden miihendislerimizi, ihtiyaca yeter sayi ve 
degerde yetistirmegi bnemek gerektir. 

Komiir havzasmm rasyonel islemesi icin ted-
birler aramak ta lazimdir. (Alkislar). 

Bir de arkadaslar! Koyliimiiziin genlik dii-
zeyinin yiikselmesi tedbirlerine daha genis '61-
qixde ozenle devam edecegiz. (Alkislar). 

Aydm saylavlar! Kiiltiir kmavimizi, yeni ve 
modern esaslara gore, teskilatlandirmaya dur-
madan devam ediyoruz. Tiirk tarih ve dil calis-
malari, biiyiik inanla beklenilen isikli verimle-
rini simdiden gbstermektedir. 

Ulusal musikimizi, modern teknik iginde yiik-
seltme galismalarma, bu yil daha cok emek ve-
rilecektir. 

Ulusal kiiltiir iqin pek liizumlu oldugu gi-
bi, arsiulusal ilgiler bakimmdan da yiiksek de-

geri belli olan radiyo isine onem vermeniz 50k 
yerinde olur. 

Sayin arkadaslar! 
Maliyede, gecen yd, cesaretle aldigmiz 

tedbirlerin, ne kadar yerinde oldugu sabit ol-
mustur. Tuz ve seker fiatlerinin dusuriilmesi, 
halki hosnut etmis ve yogaltrmi artrrmistir. 

Bu yil, baska konularda da, bu yonden 
tedbirler alacaksiniz. Sayim vergisinde ve bi-
na krymetlerinde indirim faydali olacaktir. 
Arazi ve yapi vergilerinin hususi idarelere dev-
ri onemli islahattan sayilacaktrr. 

Vergi indirimlerini Hazinenin karsilayabil-
mesi, iilke ekonomi kudretinin yiiksekligine 
degerli bir belgedir (Alkislar). 

Ekonomik teskilat, teknik temeller iizerine 
yerleserek yiikseldikge, yurdun verimi 50k da
ha ziyade olacaktir. Ancak, biitiin ozenimizi 
vererek vatanm teskilatlanmasi hizmi artrr-
mak gerektir. 

Arsiulusal siyasanm gidisi ulusal korum 
araclarini artirmaya da liizum gbstermektedir. 
Bunun malig garelerini dikkatli ve isabetli bir 
surette arastirmanizi dilerim. 

Tayyare filolanmizi viicude getirmek igin 
biiyiik milletimizin yiice ilgisini heyecanla an-
mak borcumdur. 

Son arsiulusal hadiseler, Tiirk milleti igin 
kudretli bir hava ordusunun, hayatig bnemde 
tutulmasma bir daha hak verdirdi (Alkislar). 
Qok emekle kurdugumuz, canimizla korumaya 
and igtigimiz kutsal yurdun, havadan saldiris-
lara karsi giivenlik altmda bulunmasi demek, 
bize saldiracaklarm, kendi yurdlannda bizim 
de ayni zararlan yapabilecegimize giivenimiz 
demektir (§iddetli alkislar, bravo sesleri). Bu 
giiveni, her giin, artiracak arag bulmakta, 
biiyiik Tiirk ulusunun, ne gbksel bir duyguyu 
kalbinde tasidigmi her ferdinin vatan igin tu-
tusan gbzlerinde okumaktayiz (Alkislar). 

Havacilarmiiz, biitiin ordu ve donanmamiz 
gibi vatam korumaya anik kahramanlardrr. 
(Alkislar). Biiyiik millet, bu soyak evlatlarile 
kendini mutlu sayabilir (Alkislar). 

Sevgili arkadaslanm! 
Islerimiz goktur, genistir, bnemlidir. Fakat, 

basarilacagma sarsilmaz giivenim vardn*. Qiin-
kii, Kamutay vatan severligin, galiskanligm, ted-
birde isabetin ideal brnegidir (Alkislar). Kamu
tay, yurdun korunmasi, onun baymdirligi igin en 
yiiksek ulusal ilham ve kudret kaynagidir (§id-
detli ve siirekli alkislar). 

3 — SEQlMLER 

Meclis Reisi segimi 

M. BALKAN — Meclis Reisi segimi yapila-
caktir. 

(Urfa intihab dairesinden baslanarak reyler 
toplandi) 

LtJTFl MUFlD OZDE§ — Efendim, celse 
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agilmadan yoklama yapildi, arkadaslarm hepsi 
buradadrr, tekrar isimleri okunmaga hacet yok-
tur, her arkadas gbtursiin reyini atsin. 

M. BALKAN — Efendim, nizamname bunu 
amirdir. 

Meclis Reisi segiminde yoklamada bulunma-
yip ta reyini vermeyen arkadaslar varsa lutfen 
reylerini versinler. 

Tasnifi ara igin kura gekecegiz: 
Sinob Yusuf Kemal Tengirsenk, 
Kirsehir Hazim Borekgi, 
Bolu Mitat Denli. 
M. BALKAN — Bu arkadaslar reyleri tasnife 

memur edildiler. 
Reyleri tasnife memur edilmis olan arkadas

larm tasnif neticesinde yazdiklari mazbatayi 
oktiyorum: 

(Bu giin yapilan reislik segimine istirak eden 
329 azadan 329 unun reyile miittefikan reislige 
Qankiri mebusu Abdiilhalik Renda segilmistir) 
(Siirekli alkislar). 

(Mustafa Abdiilhalik Renda alkislar arasmda 
Baskanlik kursiisune geldi) 

BALKAN — Saym arkadaslarim! 
Baskanliga tekrar segmek suretile gosterdi-

giniz yiiksek giivenden btiirii her birinize ayri, 
ayri §tikran ve saygilarimi sunarim. Odevimi ya-
parken hepinizden yardimlarmizi esirgememeni-
zi bilhassa dilerim (Alkislar) (Muvaffakiyet di-
leriz sesleri). 

2 —• Reisvekilleri, Idare amirleri ve Katibler 
segimi 

BALKAN — Divani Riyaset intihabina gegi-
yon::. Reisvekilleri, Kestorler ve Katibler segi-
lecoktir. 

Sirasile Reisvekilleri, Kestorler ve Katibler 
igin konulacak kutulara isimler okundukga rey-
ler atilacaktir. Kansiklik olmamasi icin hep 
sagdan gelinmesini rica ederim. 

(tsimler okunarak reyler kutularma atildi) 
BALKAN — Rey vermeyenler reylerini isti-

mal buyursunlar. 
Rey toplama muamelesi bitmistir. Her biri 

igin kura ile iig arkadas segilecektir. tsimleri 
okunanlar lutfen tasnifi arayi yapsmlar. 

Urfa Refet Ulgen, Sinob Dr. Galib Ustiin, 
Sivas Remzi Qiner, 

Reisvekilleri igin verilen reyleri bu arkadas
lar tasnif edeceklerdir. 

Antalya Tevfik Arican, Samsun Zuhtii Du-
rukan, Kirsehir Ali Riza Ozen. 

Bu arkadaslar kestorler igin verilen reyleri 
tasnif edeceklerdir. 

Eskisehir Istamat Ozdamar, Tokad Hiisnu 
Konay, Urfa Muhittin Ding, Gazi Anteb Memed 
Sahin. 

Bu iig arkadas, da katiblerin tasnifi arasmi 
yapacaklardrr. 

Tasnifi ara neticesini arzediyorum: 
Reis vekilleri igin 313 arkadas reye istirak 

etmistir. 313 reyle Bursa saylavi Refet Cani-
tez, Gazi Anteb saylavi Nuri Conker, Konya 
saylavi Tevfik Fikret Silay segilmislerdir (Al
kislar). 

Idare Amirlikleri igin, yapilan intihaba, 315 
arkadas istirak etmistir. Bayazid Halid Bay-
rak, Mardin Irfan Ferid Alpaya, Manisa Dr. 
Saim Uzel 315 reyle intihab edilmislerdir (Al
kislar). 

Katibler intihabma 318 arkadas istirak et
mistir. Balikesir Sabiha Gokgul, Qanakkale 
Ziya Gevher Etili, Qoruh Ali Zirh, Konya Ali 
Muzaffer, Kutahya Nasid Ulug, Tokad Sii-
reyya Tevfik Genca 318 reyle intihab edilmis
lerdir. 

NURI CONKER (Gazi Anteb) — Reis vekil-
ligine beni ve arkadaslarim Canrtez ve Silayi 
segtiginizden dolayi en samimi tesekkurlerimi-
zi huzurunuza sunarim. Bu segimde bize goster-
diginiz tevecciihe laylk oldugumuzu, odevleri-
mizi yardimlarmizla yaparken is iizerinde gos-
termege galisacagiz (Alkislar). 

BALKAN — Ruznamemizde baska is yok-
tur. Ihtisas cetvelleri yarm sabah tevzi edile-
cektir. 

Aym altrnci garsamba giinii saat 15 te top-
lanilmak iizere inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 17,15 

T. B. M. M. Matlaasi 


