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HAVALE EDİLEN EVEAK 

Lâyihalar 
1 — Askerlik kanununun 39 ncu ve 61 nci mad

delerinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası (1/698) 
(Millî Müdafaa encümenine) 

2 — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna ek kanun 
lâyihası (1/699) (Bütçe ve Maarif encümenlerine) 

3 — Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
1940 malî yılı katî hesabı hakkında kanun lâyihası 
(1/700) (Divanı muhasebat encümenine) 

4 — Noter kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun lâyihası (1/701) (Adliye 
encümenine) 

5 — Orman umum müdürlüğü 1941 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 
(1/702) (Bütçe encümenine) 

Tezkereler 
6 — Çorumun Osmancık kazasının Pelitçik kö

yünden Mustafaoğlu Mustafa Karabaşın ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(3/403) (Adliye encümenine) 

7 — İstanbul mebusu Galip Blahtiyar Gökerin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi (3/404) (Adliye ve Teşkilâtı esasiye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümene) 

8 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1939 yılma 
ait bilançonun gönderildiğine dair Başvekâlet tez
keresi (3/405) (Divanı muhasebat encümenine) 

9 — Keşanın Sigilli köyünden Alioğlu Memet 
Çallının ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi (3/406) (Adliye encümenine) 

10 — Mücbir ve zarurî sebepler dolayısile takip 
ve tahsiline mahal ve imkân görülemeyen borçların 
terkinine dair Başvekâlet tezkeresi (3/407) (Bütçe 
encümenine) 
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B İ R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati: 15 

MUVAKKAT RElS — Refet Canıtez 
KÂTİPLER — Vedit Uzgören (Kütahya), Necmeddin Sahir (Bingöl), Hamdi Selçuk (Hatay), 

Bekir Kaleli (Gazianteb) 

• ^ • » » 

RElS — Yoklama yapacağız. (Afyon Karahisar intihap dairesinden itiba
ren yoklama yapıldı). 

NUTUKLAR 

1 Reisicumhurun nutku 

REİS — Yoklama bitmiştir. Dahilî nizamna-
memizce Meclisin açılması için lâzımgelen ekse
riyet nisabı vardır. Şimdi Reisicumhur Hazret
leri gelerek sene başı nutuklarını irat buyura
caklardır. 

# 

(Reisicumhur ismet inönü sürekli alkışlar 
arasmda kürsüye geldiler). 

REİSİCUMHUR İSMET ÎNÖNÜ (Ankara) : 
Büyük Millet Meclisinin Sayın Azası! 
Altmcı intihap devresinin üçüncü içtima se

nesini açıyorum. Sayın üyeleri sevgi ve saygıyla 
selâmlarım (Alkışlar). 

Geçen bir sene zarfında dünya buhranı, in
sanlık için büyük ıstıraplar içinde geçti. Türk 
milleti, bu acı yılı da, kendi derin anlayışı ve 
millî kuvvetine güvenile karşılamış, tehlikeli 

anlarda soğuk kanlılığını bırakmaksızm, Cumhu
riyet Hükümetinin içerde ve dışarda vatanm 
emniyetini korumak için yaptığı gayretlere yar
dımcı olmuştur. Milletimiz, kaygısı vatanm se
lâmeti ve nizamı olan Büyük Meclisimizin yakın
dan izinde yürümüştür. (Sürekli alkışlar). 

Yurdumuzun her tarafmda dirlik, memnun 
olacağımız bir haldedir. Dünyanın bu devrinde 
vatandaşlarımızın ve memleketimizde yaşa
makta olan herkesin bütün haklarından ve meş
ru menfaatlerinden serbestçe istifade etmekte 
olduklarını söylerken iftihar duymaktayız (Al
kışlar) . 

Memleketin her köşesindeki samimî birliği ve 
Türk Devletini idare eden Büyük Meclise ve 
Cumhuriyet Hükümetine karşı milletçe göste
rilen itimadı sevinçle görüyoruz. Yabancı emel
lere sürükleyici telkinler, ortamızda yayılma ve 
tesir alanı bulamamışlardır (Sürekli alkışlar, 
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bravo sesleri). Millet yapısının sağlığı ve sağlam
lığı, her vakit en kıymetli dayancımız olacak
tır (Sürekli alkışlar, bravo sesleri). 

Tabiidir ki, vatan selâmetinin isterlerine uy
gun olarak Dahiliye ve Adliyemizin dikkatleri, 
normal zamanlarda olduğundan ziyade millî ni
zamlar üzerinde toplanmıştırlar. 

Milletin Saym Vekilleri! 
Geçen toplantı yılmm başından beri dünya 

durumunun gösterdiği gelişmeler neticesinde, o 
•zamanki tahminlerimize uygun olarak, harp 
alanı korkunç bir tarzda genişledi. Bütün Av-
rupayı ve hemen hemen bütün Asya ve Afrika-
yi sarmış olan harp ve işgal faciaları; memleke
timizin etrafında bu felâketlerden masun kalmış 
bir tek millet bırakmadı. 

Esefle görüyoruz ki, yarınki manzaranın 
medeniyet âlemi için bu günkünden daha elemli 
olması ve yıkıcı harbin^ bütün dünyaya daha zi
yade genişlemesi, gitgiJde kökleşen bir ihtimal 
halindedir. 

Yangınlar içinde inliyen Avrupa ve Asya 
kıtalarının bitişik noktasında sulh ve sükûn yur
du, aziz vatanımızdır (Sürekli alkışlar, bravo 
sesleri). Harpten doğan bin türlü felâket için
de bütün milletlere karşı insanî vazifesini kud
reti nisbetinde yapmakla iftihar duyan memle
ketimiz, bir gün de dünyanın beklediği ve muh
taç olduğu barışm kaynağı olabilirse, bundan 
duyacağımız sevinç pek büyük olacaktır (Sü
rekli alkışlar, bravo sesleri). 

Saygıdeğer Arkadaşlar! 
Son toplantımızın başından beri vukua gelen 

ihtilâtlar sayılamryacak kadar çoktur. 
Balkan olaylarile başlıyan hareketler, ırak 

ve Suriyedeki gelişmelerle batı ve cenup kom
şularımızı muharebe ve işgal alanı haline koydu 
ve birdenbire bîr dev adımı atarak Alman - Sov
yet silâhlı ihtilâfını meydana çıkardı. Böylece 
şimal komşumuz da harbin yangınları içine gir
dikten sonra, diğer komşumuz İran işgal facia
sını gördü. 

Memleketimizi bu kadar yakından alâkalan
dıran askerî hareketler, bizim uyanıklığımızı 
son derece arttırmış ve "taahhütlerimize ve dost
luklarımıza sadakat çerçevesi içinde şerefimizi 
ve emniyetimizi koruyan sulh arzusu, siyaseti
mizin mesnedini teşkil etmiştir. (Alkışlar). 

Demin bahsettiğim Balkan hareketleri, mem
leketimizin emniyet ve masuniyeti bakımından 
üzerinde çok büyük hassasiyetle durduğumuz 
bir meselle olmuştur. (Bravo sesleri). Büirsiniz-
ki, Balkan milletlerinin istiklâli, Cumhuriyet 
Türkiyesinin takip ettiği siyaset temellerinden 
biridir. (Bravo sesleri). 

Bu güne kadar temennilerimiz ve gayretle
rimiz, nasıl bu istiklâllerin mahfuz kalması üze
rinde merkezlendiyse, gelecek zamanlar içinde 

I hislerimiz ve dileklerimiz ayni kalacaklardır. 
(Alkışlar bravo sesleri). 

Milletin Sayın Vekilleri! 
Cumhuriyet Hükümeti, Avrupa harbinin 

son durumunda bitaraflığını ilân etmiştir. Bun
dan başka, muharebe içindeki bütün devletlerle 
münasebetlerimiz eski ve yeni muahedelerle 
tanzim edilmiş bulunuyorlar. Bu muahedelerin 
hükümleri tamamile meridirler. Bunları söyle
dikten sonra, Türkiyenin bu, günkü harp önün
deki durumunu iyice anlatmış olmak için, karşı
lıklı saflarda bulunan başlıca devletlerle mü
nasebetlerimizi belirtmek isterim. 

Almanya ile münasebetlerimiz, Balkan hare
ketleri esnasında en çetin imtihanını geçirmiş
tir, denilebilir. O zaman bizdeki alâka ve endi
şeyi lâyık olduğu ehemmiyetle gören ve anlıyan 
Alman Devletinin Sayın Eeisi Hitler, bana yaz-

! dığı hususî bir mektupla, memleketimize karşı 
dostluğunu göstermiş; ve Hükümetin tasvibile 
kendisine vermiş olduğum cevap, ve bir kerre 
daha vaki olan mektuplaşmamız, 18 haziran 
1941 tarihli Türk - Alman Muahedesini vücuda 
getiren karşılıklı itimat havasmı yaratmıştır. 
Bu neticeyi memnuniyetle kaydetmek isterim. 
(Sürekli alkışlar). 

Türk - Alman münasebetleri, o tarihten beri 
hiç bir zaman bulanmıyan bir dostluk takip 
ediyor. (Bravo sesleri) 18 haziran 1941 tarihli 
dostluk ve saldırmazlık muahedesinin hüküm
leri, her şart içinde mahfuz olarak devam 
ediyorlar ve devam edeceklerdir. (Alkışlar). 
Son günlerde imzasına muvaffakiyet elveren ve 
yakında yüksek tasdikinize arzedilecek olan 
Türk - Alman Ticaret Anlaşması, bu dostluk ve 
itimat siyasetinin hayırlı bir semeresi olarak 
telâkki edilmeye lâyıktır. 

Sayın arkadaşlar! 
1940 yazında Fransanın mağlûbiyeti, ingi

lizleri en müşkül bir vaziyete uğratmış bulunur
ken, Türkiyenin müdafaa ve masuniyet umde-
lerile takip etmiş olduğu siyasetin bir nokta
sına halel gelmedi.' Ve Türkiye Ittifa^ Muahede
sine sadakatini açıktan açığa söyledi. Türkiye, 
dünyanın en büyük devletlerinden birine kara-
gün dostu olduğunu, o zaman bir kerre daha is-
bat etmiştir. (Sürekkli alkışlar bıravo sesleri). 

Aynı müdafaa ve masuniyet umdelerine is
tinat etmeye devam edecek olan haricî siyaseti
miz, taahhütlerine sadakati, Türk Milletinin 
şiarına tam tevafuk eden, umumî menfaatleri
mize ve beynelmilel ahlâka yegâne uygun olan 
bir prensip olarak tatbik edecektir. (Bravo ses
leri alkışlar). 

Aziz arkadaşlar! 
Arzetmiş olduğum bu siyaset, memleketimi

zin coğrafî vaziyeti ve harbin inkişaflarından 
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doğan hususiyetler önünde, artık her tarafta 
kabul ve takdir edilmek lâzımgelen dürüst ma
hiyetini tebarüz ettirmiştir. (Bravo sesleri). 

Müstakil, hareketlerine hâkim ve kuvvetli 
Türkiye, kimseyi tehdit etmiyen bir sulh yu
vası halinde ve medeniyet için faydalı bir unsur 
kıymetinde kendini gösteriyor. (Sürekli alkışlar) 

Memleketimizin siyasetindeki asil hedefler 
ve gayretler, takdir olunmaktadır ümidindeyiz. 

Cumhuriyet Ordusunun kuvvetlenmesi ve 
ihtiyaçlarının tamamlanması, Büyük Meclisin ve 
Hükümetin en baş işi olduğunu bir kerre daha 
belirtmek isterim. (Sürekli alkışlar). 

Türk Vatandaşının, kendisinin de içinde va
zife aldığı ve yarın da alacağı, Türk Ordusu için, 
istenilen her fedakârlığı ve yardımı tered
dütsüz yaptığını görmekle duyduğumuz sevinç 
büyüktür. Kahraman Türk Ordusunun, verile
cek her vazifeyi yapmaya ehîl olduğuna yakın
dan itimadımız vardır. (Sürekli alkışlar). 

Münakalât vekâleti, kendisine tevdi olunan 
işleri, zamanın ağır şartları altında başarmaya 
çalışmaktadır. 

Sıhhat işlerimizde programlı çalışma devam 
etmekle beraber, ne memleket dahilinde büyük 
salgın hastalıklar görülmüş, ve ne de diğer mem
leketlerdeki salgınların hudularımızı aşmasına 
meydan verilmiştir. 

Ziraat vekâletimiz istihsali arttırma, çeşit
lendirme ve vasıflarını yükseltme yolundaki ça
lışmalarına devam etmektedir. Evvelki sene faa
liyete başlayan makineleşme işi geçen sene bir 
misli arttırılmıştır. Türk köylüsünün anlayışlı 
çalışmaları da, bu işleri kolaylaştırmakta ve 
ziraî istihsalimiz artmakta, ve vasıfça yüksel
mektedir. Bununla beraber, memleketin ve or
du ihtiyacının karşılanması için istihsali arttır
maya daha çok ehemmiyet vermek zorundayız. 
Türk köylüsünden bu gayreti bekleriz. Ayni 
zamanda müstehlikten de, kolaylıkla ve istediği 
kadar bulabildiği nimetin kadrini bilerek fazla 
istihlâkten son derece çekinmesini istemek hak
kımızdır. Bu günün şartlarını, dünyanın geçir
mekte olduğu buhranı göz önünde tutarak, yaşa
yışını ona göre ayarlamak her vatandaşa düşen 
millî bir borçtur. 

Toprak kanunu, Büyük Meclise sunulmak üze
redir. Bir çok araştırmalardan anlıyoruz ki, top
rağı hiç olamayan köylünün nisbeti mahduttur. 
Devlet malı toprak dağıtmak suretile, bu nisbet 
yıldan yıla azalmaktadır. Bununla beraber, 
toprağı olmayıp, kendi başına ocak kurmak is
teyenlere toprak temini, Cumhuriyetin en ziyade 
ehemmiyet verdiği bir meseledir (Bravo sesleri, 
alkışlar). Nüfusun çoğalması ve intikal suretile 
parçalanması neticesinde, elindeki toprağı bu 
günkü işleme kudret ve vasıtalarına, çoğalan 
yaşama ihtiyaçlarına artık yetişmemeye başla
yan az topraklı köyler ve köylüler vardır. Bun

ları, kendilerine daha yüksek yaşama imkânı 
verecek miktarda toprak sahibi kılmak ve bu 
topraklarda iş yapma kudretini tam kıymetlen
direcek verimli bir işleme için lüzumlu araçlarla 
donatmakta acele etmek lâzımdır. Yüksek ilgi 
ve incelemenizle, en iyi şeklini alacağına emin 
olduğum kanunun bir an evvel çıkarılmasını ar
zu ediyoruz. 

Arkadaşlarım! 
Vatandaşlarımın gözden uzak tutmamalarını 

isterim ki, dünya harbinin, bütün milletlerin 
iktisadî hayatındaki tesirleri geniş ve derindir
ler. Cihan piyasası ve milletlerarası yollar, bi
zim memleketimiz için de yarıyarıya kapanmış
tırlar. Yurt müdafaasını temin kararile mem
leketimizde de bir çok insan kuvvetleri istihsal 
alanından çekilmiştirler. Başka memleketlerde 
olduğu gibi, bizde de serbest piyasa bazı ihti
yaç maddeleri üzerinde menfi roller oynamak 
temayülünü göstermektedir. 

Bu günün şatrları içinde, iaşe politikamızın 
esas hedefi, halkın ve Millî Müdafaanın ihti
yaçlarını karşılamak olmuştur. Hükümet, bu 
hedefe erişmek için istihsalden istihlâke kadar 
uzanan iktisadî faaliyetler silsilesine müdaha
le etmek ve bu faaliyetlere düzenleyici bir mu
rakabe altında bulundurmak kararmı almıştır. 

İstihsalin arttırılması, tedbirlerin başında 
gelir. Millî varlığın ve millî istiklâlin bekçisi 
olan ordumuzun cihazlandırılması, iaşesinin em
niyet altına alınması, hiç eksilmeyen ve daima 
artan millî çalışmaya dayanmak suretile müm
kün olur. Ziraat ve sanayi sahasmda, Devle
tin istihsal organları kadar her yurttaşın da, 
muhitine örnek olacak şekilde çalışması, bu gün 
vatan vazifelerinin en kutsalı olmuştur. İstih
lâkin tanzimi, istihsalin arttırılması kadar ehem
miyetlidir. İaşemiz için çok ehemmiyeti olan 
toprak mahsullerimizden bazıları, bu günkü ge
niş ihtiyaçlara yetmek bakımından ciddî ted
birlere zemin olmaya lâyıktırlar. Bazı girecek 
maddelerin memlekete girebilen miktarları te
sadüflere bağlıdırlar. Bu sebepledir ki, gire
cek ve istihsal maddelerimizden bazılarına Hü
kümetçe elkonularak, bunların ihtiyaç nisbe-
tinde dağıtılması yoluna gidilmiştir. 

Yiyecek maddelerinde şimdiye kadar istih
lâki tahdit eden bir karar alınmamıştır. Ancak, 
stoklarımızı korumak ve gelecekte emniyetli 
bulunmak için, günün birinde bu maddelerde 
dahi istihlâki tahdit zaruretile karşılaşmak ih
timali vardır. Hükümetçe, burası daima göz 
önünde bulundurulmalıdır. İnsan yaşayışmm 
bütün şartlarını temelinden sarsmış olan büyük 
buhran içinde, yurdumuzun selâmeti yurttaşla
rımıza yeni vazifeler ve feragatler yüklerse, 
memleket çocuklarmm bu çetin imtihanın şart
larına da seve seve katlanacaklarına asla şüp
hemiz yoktur. İstihsal ile istihlâki birbirine bağ-
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layan aracılar da, harp havasının en çok tesiri 
altında bulunanlardandırlar. Bunun neticesi ola
rak, yurttaşlarımızca harbin en çok hissedilen 
tarafı hayat pahalılığı olmuştur. Ihtikârcınm ce
miyet bünyesine yaptığı fenalığı bütün yurttaş
larımızın bilmelerini ve bu gibileri süzgeçten 
geçirmek için şuurlu bir şekilde yardım etmele
ri lâzımdır. 

Sulhun ve hürriyetin temiz havasını en ge
niş şekilde teneffüs eden, bu müstesna memle
ketin evlâdı olmak şerefini taşıyanların ve onun 
nimetlerinden büyük ölçüde faydalanan insanla
rın, bu memleketin kanunlarına, nizamlarına 
hürmet etmelerini istemek, ve icap ederse hür
met ettirmek, bu milletin en tabiî bir hakkıdır. 
(Sürekli alkışlar). Hükümet, ihtikârla mücade
leye esas olan fiat tesbiti muamelelerinde ara
cıya, tüccara emeğinin, bilgisinin ve sermayesi
nin karşılığı olan hakkı vermektedir. Fakat bu 
hakkın hududu, fevkalâde hallerin yarattığı 
bulanık havayla değil, millî gelirden bu züm
reye düşecek hissenin normal ölçüsile tayin edil
melidir ve böyle tayin edilmektedir (Bravo ses
leri, alkışlar). 

îaşe ve fiat murakabe işlerimizin düzenle 
ve başarıyla yürütülebilmesi, yalnız bu maksat
la vücutlandırılan teşkilâtla mümkün olamaz. 
Bütün Devlet teşkilâtının, ve hususile vilâyet
lerde idare âmirlerinin bu konuyu, bu güıa. için 
başta gelen bir Devlet vazifesi olarak, ele alma
larına kesin lüzum vardır. 

Hükümet, ağırlığı her gün artmakta olan har
bin zararlı tesirlerini önleyebilmek için, Millî 
korunma kanununda yapılması lüzumlu gördüğü 
değişke ve eklentilere ait tekliflerini yakında 
Büyük Meclise arzedecektir. 

Dış ticarette esasımız, bütün memleketlerle 
hakikî, filî bir mübadele teminidir. Bundan 
başka, ihtiyacımızdan fazla olan çıkacak madde
lerimizi, girecek eşyanın temini vasıtası olarak 
kullanmaktayız. Yeni ticaret anlaşmaları bu 
esaslar içinde yapılmakta, ve eski mukaveleler 
bu esaslara çevrilmektedir. 

İhracat maddelerimize, müstahsili memnun 
edecek fiatlar temin edilmiştir. Ancak, burada 
müstahsilimize bir tavsiyede bulunmak isterim: 

Bu günkü fiatlar daimî olamaz. Harp sonra
sı devresinde fiat düşmesini beklemek lâzımdır. 
Bu itibarla, müstahsilin buna şimdiden kendini 
alıştırması, ve çok tasarfuflu hareket etmesi, ve 
harp sonundaki buhranı karşılayacak bir ihtiyat
la mücehhez olması icap eder (Bravo sesleri). 

1941 senesinin, dış ticaretimiz için, geçen iki 
harp yılma nazaran daha ağır münakale şartla
rı arzetmesine rağmen, Hükümetin aldığı tedbir
lerle, girecek ve çıkacak maddelerimizin taşın
masına imkân hâsıl olmuştur. 

Sanayi ve maadin sahasındaki istihsal faali-
yetlirimizin, içinde bulunduğumuz fevkalâde 

I hal ve şartlardan mümkün olduğu kadar a,2 
müteessir olması için devamlı bir surette ve bü
yük bir gayretle çalışılmaktadır. İşlemekte bu-

1 lunan istihsal müesseselerimizin muhtaç olduk
ları ham madde, yedek parça ve sair teçhizatın 
karşılanabilmesi için her türlü imkânlardan is
tifade edilmekte olduğu gibi, tesis işlerimizin 
bir çok müşküllere rağmen yürütülmesi de hu
susî bir ihtimamın mevzuunu teşkil etmiştir. 
Bu sayededir M, millî iktisat cihazımız, memle
ket ihtiyaçlarından büyük bir kısmının karşı
lanması hususunda yüksek ve takdire şayan 
bir kabiliyet gösterebilmiştir. 

İstihsal faaliyetlerimizden alınan bu netice
ler, daha bir çok ihtiyaçlarımızın temini bakı
mından da, geleceğe emniyetle bakmamıza hak 
vermektedir. Çünkü, bu neticeler müsbettirler. 
Gerek sanayi, gerek maadin sahalarındaki istih
saller çoğalma ve artma yolundaki yürüyüşle
rini son sene zarfmda da muhafaza etmişlerdir. 
İstihsallerimizle alâkalı teknik elemanlarımızın 
dikkatli ve feragatli çalışmalarını, huzurunuzda 
memnunlukla anarım. Gün geçtikçe bunların 
kendi ihtisas şubelerindeki mümareseleri art
makta ve sayıları çoğalmaktadır. 

Ereğli kömür havzasındaki ocakların Dev
letçe işletilmesi hakkındaki kanunun tatbikm-
dan beklenen müsbet neticeler alınmaktadırlar. 

Bu tatbikat, kömür istihsal ve tevziinin ve
rimini ve intizamını arttırmakla kalmamış ora
da çalışan binlerce işçinin geçim ve sağlıkları
nı, rahatça çalışmalarını da emniyet altına al
mıştır. Aynı zamanda, işçiyi işine ve iş yerine 
ısmdırmıya yarayan ve verimi arttıran bu ted
birlerden alman iyi neticeler, bu yoldaki çalış
manın, Devlet elindeki diğer istihsal müessese
lerine de yayılmasına yol açmıştır. 

Bakır istihsalimiz artmakta devam etmiş 
ve artış nisbeti, geçen yıla nazaran, üçte bir gi
bi yüksek bir terime varmıştır. 

Petrol aramalarmda, geçen sene alman ilk 
müsbet netice üzerine sondaj faaliyeti Raman 
Dağı bölgesinde devam etmekte ve teşvik edici 
bir mahiyet göstermektedir. Diğer taraftan, 
memleketin muhtelif kısımlarında yapılan istik
şaflar, Urfa, Eğridir ve Boyabat bölgelerinin 
petrol bakımından esaslı tetkike değer olduk
larını göstermişlerdir. Maden arama faaliyeti
mizde, sene içinde en mühim neticeler Söğütozü 
kömür ve Adapazarı demir alanları ile Turhal 
antimuvan görüntüsünde ve Ödemiş cıva ma
deninde alınmıştır. Bu mmtakalarda ehem
miyetli cevher ihtiyatları bulunmuştur. Ke
ban'da Bolkar Dağında işletmiye verilen kesim
lerin dışarısında aramalara devam edilmiş; 
Küre bakır madeni de ümit verici bir safhaya 
girmiştir. 

Şeker ihtiyacını geniş hadler dahilinde kar-
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şılamak gayesile, bu sene de yaptırılan pancar 
ekimi, şimdiye kadar yapılanın en yüksek 
haddi olarak 44 000 hektarı geçmiştir. Bu mik
tar, 1935 senesi ekimine ^ nazaran, yüzde yüz 
nisbetinde bir artış bildirir. Bu neticede, köy
lümüzün pancara karşı gittikçe artan alâkası
nın, ve bu ekime gösterdiği uyum kabiliyetinin 
büyük ölçüde âmil olduğunu memnun olarak 
görüyoruz. Köylümüzün pancar tarımından 
elde ettiği faydanın para ile ifadesi şudur: 1935 
senesinde 3 000 000 lira iken, bu miktar 1939 
da 6 000 000 a, ve geçen sene 8 000 000 liraya 
yükselmiştir. Bu sene çiftçinin eline geçecek 
para ise, bu yekûnu da geçecektir. Bu sene 
90 000 tonu geçerek bağlıyacağımızı ümit ettiği
miz verim, halkımızın ihtiyacını, olağanüstü 
şartların devamına rağmen, sıkmtıszca kapla
yabilecektir. 

Devletin alâkalı olduğu sanayi kurumlarının, 
kendi satışlarını mutedil bir fiatta tutarak, 
piyasada nâzımlık etmelerinden ve yaptıklarını 
mümkün olduğu kadar doğruca müstehlik kitle
sine vermelerinden, bu sene de memnun edici 
neticeler alınmıştır, iş kanunu tatbikatı, hu-
susile çaşitli sanayi şubelerinde, Memleketin iş 
hayatını bugünün isterlerile ayarlamak bakı
mından ve Millî korunma kanununa göre alman 
kararlar çerçevesi içinde yürütülmektedir. Bu 
suretle lüzumlu iş yerlerinde çalışma müddet
leri, sıhhî ve fennî icapların müsaadesi nisbetin
de, arttırılarak istihsal hacminin ihtiyaçlarımızı 
karşılamasına çalışılmaktadır. 

Bundan başka, bugüne kadar, hukukî mü
nasebetler ve sıhhî icaplar cephesinden tanzimi
ne çalışılan işçi hayatının iş kazaları, meslekî 
hastalıklar ve analık hallerine karşı, maddî cep
heden de teminat altına alınmasını sağlıyacak 
olan işçi sigortalarına ait kanun projesi yüksek 
Meclise arzedilmiş bulunmaktadır. Bu kanunun 
kabulile, işçi hayatında daha ferah verici ne
ticeler elde edileceğini umuyoruz. İşçilerin, el
verişli oldukları işlere yerleştirilmelerine, ve 
türlü işler için de, elverişli işçiler bulunmasına 
aracılık edecek bir kurumun kurulmasına dair 
olan kanun projesi, ayrıca yüksek Meclise su
nulmuş bulunmaktadır. 

Türk köylüsünü, ziraat âlet ve araçları ya
nında bir de el tezgâhına sahip kılmak ve bu 
suretle boş zamanlarını kıymetlendirmek gaye
sile, geçen sene yalnız 17 vilâyete tezgâh ve çık
rıklar gönderilmişti. Memleketin her tarafında 
gösterilen büyük ve memnun idici alâkaya, 
bu sene imkân nisbetinde cevap verilmesine 
çalışılmıştır. 25 vilâyete, herbirine yüzden 
aşağı olmamak üzere toplu olarak, ayrıca 61 
vilâyet ve kaza bölgesine de örnek mahiyetin
de olmak üzere, topu 3 923 takım tezgâh ve 
çıkrık gönderilmiştir. 

El tezgâhı dokumacılığın çok bulunduğu 

yerlerden başlıyarak dokumacıların kooperâ-
tifleştirilmesi yolundaki çalışmalara bu sene 
daha geniş bir ölçüde devam edilmiştir. Bunun 
neticesidir ki, geçen sene yekûnu ancak seki
ze varan el tezgâhı dokumacı kooperatifleri
nin sayısı, memleketin bir çok bölgelerinde 
bu yıl yirmi beşe çıkmıştır. Bu suretle, kurul
maları bitmiş ve çalışmağa başlamış bulunan kü
çük sanat kooperatiflerinin sayısı otuz dördü 
bulmuştur. Bu kooperatiflerin artmasında, için
de bulunduğumuz şartların ve Hükümetçe ele 
alınmış olan ham madde dağıtma işlerinin te
siri olduğu açıktır. Ancak, bu kooperatifler sa
dece bu günün ihtiyaçlarının basmcı altında vü
cut bulan birer kurum değil, fakat iktisadî ve 
içtimaî gayelerimizin tahakkukuna yardım ci
hetinden kendilerinden devamlı hizmet bekle
nen müesseseler olduklarından, bunların kurul
dukları muhitte sağlam esaslara dayanarak yer
leşmeleri ve normal zamanlarda da yaşıyabilme-
leri için murakabelerinin ve kooperatifçilik ru
huna en uygunn şekilde çalışmalarının temini 
bakımından lüzumlu görülecek tedbirler gecik-
tirilmeksizin alınmalıdır. 

Uzun yılların tecrübelerinden faydalanarak 
bu günkü ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek su
rette hazırlanan yeni bir Gümrük kanunu lâyi
hası yüksek tetkikınıza sunulmuştur. 

Bu yıl içinde, teknik esaslara daha uygun 
ve tatbikleri daha çok kolaylaştıracak şekilde 
tanzimine çalışılmakta olan yeni tarife cetvelini 
kanunlaştıracak lâyiha da yüksek katmıza geti
rilecektir. 

Çıkarılacak mallarımız üzerine koymuş ol
duğumuz sınırlar ve kısıntılar, ve hudutlarımı
zın öte tarafındaki olaylar yüzünden, daha çok 
ehemmiyet alan kaçakçılıkla uğraşma için önem
le çalışılmakta ve tesirli çarelere başvurulmak
tadır. 

Yüksek dereceli içkilerin istihlâkini azalt
mak için alınan tedbirler iyi neticeler vermek
tedir. 

Nafia vekâletimiz, umumî vaziyetin verdiği 
imkânlar derecesinde, demiryolu inşaatmdaki 
faaliyetini devam ettirmiş ve bu arada Diyarıba-
kır - İrak hattı 77 nci kilometreye varmış, 
Elâzığ - Van hattı üzerindeki çalışmalar da 135 
nci kilometreye kadar ilerlemiştir. 

Memleket şoselerinin ıslahı ve yol yapma işi
nin bu günün ve yarının ihtiyaçlarına uyacak 
bir şekilde çerçevelendirilmesinin ne kadar lü
zumlu olduğu, son senelerin vukuatile bir kere 
daha hissedilmektedir. Yol yapma faaliyetinin, 
bugünkü ihtiyaçlara tam cevap verecek kanunî 
bir esasa bağlanması için hazırlanmakta olan 
lâyihanın Büyük Meclise arzını çok yerinde 
görmekteyim. Büyük su işleri faaliyeti, geçen 
sene kabul buyurulan 50 milyonluk tahsisatla 
daha genişlemiş, ve başlamış olan işlerden Ma-
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latya ve Niğde inşaatı bitmiş ve Tarsus - Ege 
havzasındaki işlerden bitenler halkın faydasına 
açılmıştır . 

Maarif işlerinde, köy enstitüleri adedi, geçen 
seneye nazaran üç tane daha ilâvesile 17 ye var
mıştır. Talebe sayısı 9 000 e çıkmak üzeredir. 
Köy Eğitmen okullarından çıkan 1 500 eğitmen, 
köylerinde işe başlamışlardır. Bu suretle ,on 
sene gibi, millet hayatı için çok kısa bir zamanda 
15 000 eğitmen ve 30 000 öğretmeni köylerimize 
dağıtmak yolundaki çalışma hızla devam etmek
tedir. (Bravo sesleri). 

Köy enstitüleri ile köy okulları arasındaki 
münasebeti ve bu teşekküllerin birbirlerine ya
pacakları yardımları ve diğer umumî ve sosyal 
vazifeleri çerçeveliyecek kanun lâyihası yakında 
hemen Büyük Meclise sunulacaktır. 

Meslekî ve teknik öğretimi en geniş ölçüde 
tertiplemek için Hükümet ciddî kararlar ver
miştir. Maarif vekâletinde teknik öğretimin te
mel teşkilâtı kurulmaktadır. Az zamanda ger
çekleştirilmek istenilen büyük bir program 
hemen Büyük Meclise sunulacaktır. 

Memleketin sanayiinde, motörleşme ve maki
neleşmesinde ve bütün ihtisas işlerinde ehliyetli 
unsurları, bol miktarda ve süratle yetiştirmek 
istiyoruz. (Alkışlar bravo sesleri). 

Büyük Meclisin bu kanun üzerindeki yakın 
alâkasından çabuk ve hayırlı neticeler bekliyo
ruz. Teknik öğretimde hedefimiz, kadın erkek, 
her vatandaşa kendi sanatı ve geçimi için bil
mediklerini öğretecek bir öğretmen, bir öğren
me yeri gösterebilmektir. (Bravo sesleri alkışlar). 

Şimdiye kadar Yüksek öğretim kurumları
nın son sınıflarına konferans şeklinde verilmek
te olan inkilâp derslerinin, bu kurumlarda «în-
kilâp tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti rejimi» adı 
altında esaslı bir ders şeklinde verilmesi ve bu 
mevzular etrafında ilmî incelemeler yapmak ve 
yaymak üzere, ayrıca bir de « înkilâp tarihi ve 
Türkiye Cumhuriyeti Enstitüsü » kurulması ka
rarlaştırılmıştır. (Bravo sesleri). 

Üniversite öğretim unsurlarının meslekî ve 
şahsı hükümlerini kurmak üzere, Maarif vekil
liğince hazırlanmakta olan kanun lâyihası, ya
kında Büyük Millet Meclisinin tasvibine arzolu-
nacaktır. 

Arkadaşlar! 
Fakültelerimizin ve yüksek okullarımızın ih

tiyaçları ve çalışmaları dikkatli gözlerimizin 
önündedirler. Bütün güzel sanatlarla yakından 
ve candan alâkalıyız. 

Arkadaşlar! 
Bu günkü şartlar içinde bir çok istedikleri

mizi belki yapamıyoruz veya yarma bırakmak 
zorunda kalıyoruz. Fakat kesin ve vicdanî ka
rarımız odur ki, yeni nesli yetiştirmekte hiç bir 

gecikmiye ve geri kalmağa meydan vermeyece
ğiz. (Sürekli alkışlar, bravo sesleri). En uzak 
köyden başlayarak, yeni neslin bilgili, güçlü, her 
alanda üstün yetişmesi ülküsü bütün düşünce
lerimizi kaplamıştır (Bravo sesleri, sürekli al
kışlar) . 

Aziz Millet Vekilleri! 
Saydığım Devlet işlerinin her sene yeni-

leşen ve genişleyen mevzuları karşısında Mali
yemizin vazifesi daima şudur : 

Gelişme hızım kesmeden, memleketin verim 
kabiliyetini aşmadan ve millî paranın kıymeti
ni zayif düşürmeden, muhtaç olduğumuz kar
şılıkları temin etmek. 

iftiharla söyliyebilirim ki, başta Büyük Mecli
simiz olmak üzere, bütün milletçe yapılan elbirli
ği sayesinde Cumhuriyet Hükümeti, bu şartları 
toplayan verimli ve sağlam bir Maliye kurmağa 
muvaffak olmuştur. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Umumî bütçe yekûnunun senelerdenberi yük
selmekte olmasına ve memleketimizin dört yanı
na sirayet eden Avrupa harbinin tevlit ettiği ikti
sadî güçlüklere rağmen malî yıllarımızı daima 
varidat f azlasile kapatmakta olmamız, bunun en 
kuvvetli delilidir. 

En mühim kısmı Millî Müdafaa ihtiyaçları
na ayrılmış ve bu sene tamamı bu ihtiyaçlara 
tahsis edilmiş olan fevkalâde tahsisat program
larının senelerdenberi muvaffakiyetle devam 
eden tatbikatına da, bu vesile ile işaret etmek 
isterim. 

1940 bütçesi, tahminlere nazaran mühim bir 
varidat fazlasile kapandı; 1941 bütçesinin ilk 
tatbik aylarında elde edilen neticeler, çok ümit 
vericidirler. Bu olaylar, içinde bulunduğumuz 
hal ve şartların icabı olarak, iki senedir konulan 
muvakkat vergilerin iktisadî vaziyetimize ve 
halkm ödeme kabiliyetine uygun olduğunu gös
termektedirler. 

Vatandaşların, memleket borcunu ödemek 
hususunda gösterdikleri olgunluğun bu neticeyi 
almakta büyük tesiri olduğuna şüphe yoktur. Bu 
olgunluğun parlak bir misalini de, fevkalâde 
Millî müdafaa ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 
bu sene çıkarılan tasaruf bonolarının karşılaş
tığı rağbette görüyoruz. Bundan dolayı bütün 
vatandaşları tebrik etmek benim için bir zevktir. 

Denk bir bütçe çerçevesi içinde verimli ve 
emniyetli bir Maliye kurmak, memleketin kabili
yetini göz önünde tutarak eksiklerimizi tamam-
lamıya yarryacak gelir kaynaklarını bulup, bun
ları yerinde kullanmak, Cumhuriyet Maliyesinin 
ana prensipleri olmakta devam edecektir. 

Elverişli gidişini kaybetmiyen döviz durumu
muz, hususile Millî müdafaa ihtiyaçlarını temin 
imkânlarını vermek bakımından, sevindirici 
halini muhafaza etmektedir. 
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Türk milletinin değerli vekilleri! 
Bizi, hismetile şereflendiren Büyük milletin 

emanetini, hepimiz canımızdan üstün tutarak 
vazife yapıyoruz (Bravo sesleri, alkışlar). Bü
yük Meclisin ayrılığa ve aykırılığa asla yüz ver
meyen tecrübeli idaresi, milletimizin başlıca 
dayancıdır (Bravo sesleri, alkışlar). Millet mu
kadderatının idaresi çok nazik olduğu bir de
virde yaşıyoruz. Siyasette ana temellirimizin sa
de ve açık olmasından kuvvet alıyoruz (Bravo 
sesleri, alkışlar). 

İçeride millî beraberliğe güveniyoruz. Bunu 
korumak için, gerekli olursa, her tedbiri almak
tan sakınmıyacağız (Şiddetli ve sürekli alkışlar, 
bravo sesleri). 

1 — Meclis İlcisi seçimi 
REİS — Meclis Reisi intihabına başlıyoruz. 
İsimleri okunan arkadaşlar sağ taraftan ge

lirlerse intihabı daha muntazam ve seri yapmış 
oluruz. 

(Balıkesir intihap dairesinden başlanarak 
reyler toplandı). 

REİS — Rey toplama muamelesi bitmiştir.* 
Şimdi reyleri tasnif için kura ile üç zat ayıra
cağız. 

Gl .Kâzım Özalp (Balıkesir), Hüsnü Yaman 
(Manisa), Fuad Köprülü (Kars). 

REİS — Riyaset için yapılan intihabın neti
cesini arzediyorum: 

Çankırı mebusu Mustafa Abdülhalik Renda 
371 reyle ve mevcut arkadaşların ittifakile Ri
yasete intihap edilmiştir (Alkışlar). 

(Mustafa Abdülhalik Renda sürekli alkışlar 
arasında riyaset makamına geldi). 

REİS — Aziz arkadaşlarım, tekrar reisliğe 
seçmek suretile göstermek lûtfunda bulunduğu
nuz büyük itimat ve teveccühten dolayı hepini
ze ayrı ayrı şükran ve minnetlerimi arzederim. 

Vazifemi görürken daima muzaheretinizi 
esirgememenizi bilhassa rica ederim (Allah mu
vaffak etsin sesleri, alkışlar). 

2 —• Beis vekilleri, İdare âmirleri ve kâtipler 
seçimi 

REİS — Ruznamemize devam edeceğiz. Şim
di Reis vekilleri, İdare âmirleri ve kâtipler in
tihabını yapacağız. Ayrı ayrı üç kutu konmuş
tur. Lütfen sağdan bağlıyarak reylerinizi istimal 
buyurursunuz. 

Yalnız tensip buyurursanız Reis vekilleri, 
İdare âmirleri ve kâtiplerin seçiminde tasnife 
memur arkadaşları evvelâ seçelim (Muvafık 
sesleri, gülüşmeler). 

Vatandaşların selâmetine aykırı olarak, doğ
ru ve kanaatli yoldan sapacaklara, bulanık za
mandan siyaset veya ticaret kârı arayacaklara, 
kesin, katı olarak karşı koyacağız (Bravo sesleri 
alkışlar). Dışarı ile münasebetlerimizde siyaseti
mizi duru, dürüst olarak söyliyeceğiz ve ahitle-
rimizin samimî yolunda yürüyeceğiz (Bravo ses
leri, alkışlar). Hiç bir şart altında, zor kabul 
etmiyeceğiz (Çok şiddetli ve sürekli alkışlar, 
bravo sesleri). 

Sevgili arkadaşlarım! 
Hür ve şerefli vatana faydalı olabilmek, he

pimizin tek bahtiyarlığımızdır (Şiddetli alkış
lar, bravo sesleri). 

Reis vekilleri için tasnife memur arkadaşlar: 
Dr. Zihni Ülgen (Bolu), Asım Us (Çoruh), 

Fuad Balkan (Edirne). 
İdare âmirleri için verilen reyleri tasnife me

mur arkadaşlar: 
Nafi Atuf Kansu (Giresun), Fahri Akçakoca 

Akça (Denizli), Gl. Naci Eldeniz (Seyhan). 
Kâtipler için tasnife memur arkadaşlar: 
Galip Gültekin (Konya), Ziya Arkant (Yoz-

gad), Nazmı Trak (Tekirdağ). 
Şimdi intihaba başlıyoruz. 
(Trabzon intihap dairesinden başlanarak rey

ler toplandı). 
REİS — Lütfen kutuları sağınıza alarak rey

lerinizi istimal buyurunuz. 
Rey vermiyen arkadaşlar var mı? Rey top

lama muamelesi bitmiştir. 
İntihapların neticelerini arzediyorum: 
Reis vekilleri için reye iştirak eden arkadaş

ların adedi (364) dür. 
Dr. Mazhar Germen (Aydın) 364, Refet Ca-

nıtez (Bursa) 364, Şemsettin Günaltay (Sivas) 
364 rey alarak Reis vekilliklerine seçilmişlerdir. 
(Alkışlar). 

İdare amirlikleri için yapılan seçime rey ve
ren arkadaşların adedi (362) dir. 

Halid Bayrak (Ağrı) 362, Avni Doğan (Çan
kırı) 362, İrfan Ferid Alpaya (Mardin) 362 rey 
alarak İdare amirliklerine seçilmişlerdir (Al
kışlar) . 

Kâtiplikler için rey veren arkadaşların ade
di (363) dür. 

Necmeddin Sahir (Bingöl) 363, Bekir Kaleli 
(Gazianteb) 363, Hamdi Selçuk (Hatay) 363, 
Kemal Turan (İsparta) 363, Vedit Uzgören (Kü
tahya) 363, Cavit Oral (Niğde) 363 rey ile kâ
tipliklere seçilmişlerdir (Alkışlar). 

REFET CANITEZ (Bursa) — Reis vekillik
lerine tekrar intihap etmek suretile Yüksek He-

3 — SEÇİMLER 
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yetinizin gösterdiği bizim için çok kıymetli te
veccüh ve itimattan dolayı gerek Reis vekilleri 
arkadaşlarım namına, gerek Divana intihap bu
yurduğunuz İdare âmirleri ve Kâtipler namına 
arzı teşekkür ederim. Üzerimize aldığımız vazife
nin ehemmiyetini idrak ediyoruz. Ancak bunda 
muvaffakiyetimiz sizin kıymetli muzaheret ve 
muavenetlerinizle mümkün olabilir. Bizim de 

vazifemiz bu mtaavenet ve muzaherete lâyık ol
duğumuzu ispat etmekten ibarettir (Alkışlar). 

Bu günkü ruznamemiz bitmiştir. Dahilî ni
zamnamenin 23 ncü maddesi mucibince hazırla
nan ihtisas ve meslekler cetveli dağıtılmıştır. 

Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere bu 
günkü iriikada nihayet veriyorum. 

• Kapanma saati: 17 



t. B. M. M. Matbaa» 


