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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Başvekil ve îstanbul mebusu Dr. Refik Say
dam ile 

Samsun mebusu Meliha Ulaş'in vefat ettik
lerine dair Başvekâlet tezkereleri okundu. 

Ve merhumların yüksek hatıralarını taziz 
için ikişer dakika ayakta sükût edildi. 

Başvekil istanbul mebusu Dr. Refik Say
dam'm irtihali üzerine 

Hükümetin katı teşekkülüne kadar Başve
kâlet vazifesinin vekâleten ifasına, Dahiliye 
vekili Erzurum mebusu Dr. Fikri Tuzer'in me
mur edildiğine, 

Başvekilliğe izmir mebusu Şükrü Saraçoğ
lu'nun tâyin edildiğine, 

Izmıir mebusu Şükrü Saraçoğlu'nun başkan
lığında teşekkül eden icra Vekilleri Heyetini 
gösteren listenin sunulduğuna dair Riyaseti 
Cumhur tezkeresi ile 

Berlin Büyük Elçiliğine tâyini dolayısile 
Erzincan mebusu Saffet Arıkan'm mebusluktan 
istifa ettiğine dair takriri okundu. 

Bursa vilâyetince yollara sarfedilmek üzere 
yapılacak istikraz hakkındaki kanun lâyihası
nın muvakkat bir encümende tetkiki kabul 
olundu. 

Ceza muhakemelerini ihtiva eden kanunlar
da fevkalâde hallerin tesbit ve ilânına, 

Askerî ceza kanununa bazı maddeler eklen
mesine, 

Askerî kara, deniz ve hava ataşeleri maiyet
lerine birer er verilmesine, 

Türkiye ile Bulgaristan arasında imzalanan 
Ticaret Anlaşması ile merbutlarının tasdikma, 

Lâyihalar 
1. — Askerî memurlar hakkındaki 1455 sa

yılı kanuna bir muvakkat madde eklenmesine dair 
kanun lâyihası (1/857) (Millî Müdafaa encüme
nine) 

2. — Askerî memnu mıntakalar hakkındaki 
1110 sayılı kanuna ek ikamın lâyihası (1/858) 
Millî Müdafaa ve Bütçe encümenlerine) 

3. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Millî Müdafaa vekâleti kara kıs
mında değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 
(1/859) (Millî Müdafaa ve Bütçe encümenlerine) 

4. — Romanya'dan alınacak bandajlar hak
kında Türkiye ile Romanya arasında nota teatisi 
suretiyle yapılan Anlaşmanın tasdikma dair ka
nun lâyihası (1/860) (Hariciye, Nafıa ve iktisat 
encümenlerine) 

5. — Romanya'dan satın alınacak madenî 
yağlar ile vazelin ve parafin için yapılan 

Türkiye ile isviçre arasında akit ve imza 
edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmasının tasdi
kma, 

Yabancı memleketlere gönderilecek memur
ların harcırahları hakkımdaki kanuna bir mad
de eklenmesine; 

Askerî muhakeme usulü kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine; 

Hatay vilâyeti hususi idaresine devredilecek 
gayrimenkullere; 

Askerî memurlar hakkındaki kanuna bir 
madde eklenmesine; 

Orman koruma teşikilât kanununun 3490 sa
yılı kanunla değiştirilen 14 neü maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun lâyihaları kabul edil
di.' 

Adiye harç tarifesi kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine; 

Maliye atlı tahsildarlarına hayvan yem be
deli verilmesine; 

Muamele vergisi kanununun 12 nci madde
sine bir fıkra eklenmesine ve 26 nci maddesinin, 
fevkalâde hallerin devamı müddetince tatbik 
edilmemesine dair kanun lâyihalar/uım birinci 
müzakereleri icra olundu. 

Çarşamba günü toplanılmak üzere inikada 
nihayet verildi. 

Reis vekili Kâtip 
Bursa Bingöl 

Refet Canıtez Necmeddin Sahir Sılan 
Kâtip 

Kütahya 
Vedit Uzgören 

Anlaşmanın tasdikma dair kanun lâyihası (1/861) 
(Hariciye ve iktisat encümenlerine) 

Tezkereler 
6. — Amasya'nın Teleköyü Memed paşa ma

hallesinden olup Boğazköyünde oturan Abdullah-
oğlu Abdüssamet Seme'nin ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/493) 
(Adliye encümenine) 

7. — Heyeti mahsusalarca askerî nisbetleri 
kesilmiş olup da, 3527 sayılı Af kanununa tev
fikan haklarındaki Heyeti mahsusa kararları refe-
dilmiş bulunan subay ve askerî memurların te
kaüt maaşlarının verilip verilemiyeceğinin tefsi-
ren halline dair Başvekâlet tezkeresi (3/494) 
(Adliye, Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encü
menlerine) 

8. — Münakalât vekâleti 1939 malî yılı ay
niyat hesabı katisinin gönderildiği hakkında Baş
vekâlet tezkeresi (3/495) (Divanı muhasebat en
cümenine) 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 
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REİS — Meclis açılmıştır. 

BEYANAT 

1. —• Başvekil Şükrü Saraçoğlu'nun riyase
tinde teşekkül eden İcra Vekilleri Heyetinin iç 
ve dış siyaseti hakkında beyanatı 

REİS — Yeni teşekkül eden Hükümet, Teş
kilâtı esasiye kanununun 44 ncü maddesine tev
fikan, iç ve dış siyasetini Büyük Millet Meclisi
nin tasvibine arzedecektir. 

Söz Başvekilindir. 
(Başvekil Şükrü Saraçoğlu rürekli alkışlar 

arasmla kürsüye geldiler). 
BAŞVEKİL ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (tamir)-

Arkadaşlar, 
Aziz hâtırası önünde saygı ile eğildiğimiz 

Dr. Refik Saydam'in vazife basmda ölmesi üze
rine teşkiline memur buyurulduğum Hükümeti 
Büyük Meclisin yüksek huzuruna getiriyorum. 

Yeni Hükümetiniz de evvelkiler gibi Cum
huriyet Halk Partisi programını hassasiyetle 
ve dikkatle tatbika çalışacaktır. 

Arkadaşlar, 
Dünyanın her gün daha fenalaşan ve ufuk

larında bir ümit ışığı belirmeyen karanlık man
zarası içinde Türk milleti bütün ıstıraplarına 
rağmen en bahtiyar bir mevcudiyet olarak göze 
çarpıyor. Bu saadetin sırrı Büvük bir Şefin 
etrafında yaratılan birliktir. Görmekte oldu
ğumuz dünya faciaları içinde milletlerin yıkıl
malarına sebep olan tefrikalar, ihtilâflar Türk 
milletinin bütün faziletlerini nefsinde toplayan 
İsmet İnönü'nün yarattığı karşılıklı güven sa
yesinde (Alkışlar) bu memlekette yer bulma
mıştır. İnönü Türk milletine, Türk milleti de 
İnönü'ye çok yaı aşıyor. (Bravo sesleri alkışlar) 
Bu güne kadar olduğu gibi yarm da ayni birlik 
ve beraberlik içinde sıkıntılarda ve sevinçlerde 
birbirimize dayanarak emniyetle yürüyeceğiz. 
Böylece bu koruyucu birliğin idamesi Hüküme
tiniz için de ilk ve en büyük gayeyi teşkil ede
cektir. 

Arkadaşlar, 
Topraklarımızı harbin dışında tutmak için 

bütün dikkat ve gayretimizi sarfetmekteyiz. Bu 

güzel eseri sonuna kadar götürmek için üjmidi-
miz azalmış değildir. Fakat bizim bütün) dik
kat ve itinalarımıza rağmen bir gün istiklâjlimiz 
veya topraklarımız tecavüze mâruz kalacak 
olursa bütün varlığımız, bütün mevcudiyetimiz 
bir tek idealin emrine verilecektir. (Bravo ses
leri) Bu ideal de son ferdimize kadar çarpış
mak olacaktır. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Bundan dolayı Ordumuzu her an için kuv
vetli ve hazır tutuyoruz ve onu her türlü ihtima
mın, her türlü itinanm üzerinde temerküzı etti
ği büyük bir varlık olarak yaşatmakta devam 
edeceğiz. Ordumuzu her gün biraz daha kuvvetli 
görmek hepimiz için bir gaye, Hükümetiniz için 
de bir program olmakta devam edecektir (Alkış
lar, bravo sesleri). 

Arkadaşlar, herkes tarafından bilinen bu 
yüksek hakikatlerden sonra haricî ve dahilî poli
tikalarımıza geçiyorum. 

Haricî politika: 
Cumhuriyetimizin Lozan'da başlıyan faşl ve 

müsbet haricî siyaseti bir çok imtihanlardan geç
tikten sonra bugünkü duruma varmıştır. Bp. du
rum bugün en iyi istikrar kelimesiyle tavsif Edile
bilir. Hudutları haricinde hiç bir sergüzeşt fırka
sında koşmıyan ve koşmıyacak olan Türkiye! har
bin dışında kalmak imkânlarını aramış vje bu 
imkânları da şuurlu müspet bir bitaraflık üzerin
de yürümekte bulmuştur. 

Üç senedenberi dünyayı yakan ve yıkan haile 
önünde Türkiye menfi bir bitaraflık ile vaziye
tini koruyamazdı ve yarm da koruyamaz. (Tür
kiye bitaraflığı umumî bir politik sistemijn iş
lenmiş bir şeklidir ve politikamızın kimseyi en
dişeye düşürmiyecek bir berraklığı ve samimi
yeti vardır. 

İngiltere ile olan ittifak muahedemiz her iki 
tarafın nefine olarak vazife görmekte d0vam 
edecektir. Türkiye - İngiltere ittifakı realite
nin ifadesi ve biraz evvel arzettiğim politik sis
temin esaslı bir rüknüdür. 

Yine o politikanın bariz ve samimi bir (teza
hürünü de Türkiye ile Almanya arasındaki kar
şılıklı anlayış ve dostluğu yeniden tevsik şeden 
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Türk - Alman Anlaşmasında görüyoruz. 

Harbin bu iki esaslı burcuna karşı olan va
ziyetimizi ve o Devletlerle olan bağlarımızı müs
pet siyasetimizin bariz birer misali olarak arzet-
tim. 

Muharip kümelerin her ikisinde kendileriyle 
ahdi veya fiili rabıtalarımız ve dostluklarımız 
olan Devletler yer almıştır; ki bunlara karşı da 
dost ve dürüst olmakta edevam edeceğiz (Alkış
lar). 

Dostluğuna karşı sonsuz bir hüsnüniyetle 
meşbu dostluk, düşmanlığa karşı yıkılmaz bir 
azim ve metanetle mukabele, (Alkışlar) işte 
Hükümetinizin takip edeceği haricî siyasetin 
tam ifadesi (Bravo sesleri). 

Dahilî politikaya gelince: 
Arkadaşlar, 
Dahilî politikamızın en mühim cepesi iktisadi 

cephedir ve bu iktisadi cephenin en hararetli kö
şesi de iaşe meselesidir. 

Liberal iktisat ilmi, insanların refahını art
tırmak için her memlekete, o memlekette en bol 
ve en kolay yetişen mahsulleri yetiştirmek ve 
bunları diğer memleketlerde en bol ve en kolay 
yetişen mahsullerle mübadele etmek tavsiyesin
dedir. İnsanları idare eden yalnız iktisat kaide
leri olsaydı bu tavsiyeye riayet etmek çok ye
rinde olurdu. Fakat bu ilmin yanında bir de ha
yat bilgisi vardır ki onun da bize tavsiyesi şu
dur: 

«Bir memleket, umumî ve geniş ihtiyaçlarını 
bizzat kendisi istihsal edemiyorsa o memleket 
sulhta ve harpte yabancı iradelerin tesirinde 
kalabilir». Onun için biz, gıda, elbise, ayakka
bı, silâh gibi umumî ve geniş ihtiyaçlarımızı 
bizzat kendimiz yetiştirmek için her fırsattan is
tifade ederek çalışmak kararındayız (Bravo ses
leri). Bu umumî kaide ve kararımızı bir kere da
ha ilân ederken hemen haber vermeliyim ki ih
tiyaçlarımızın, zaruretlerimizin şiddeti ne olursa 
olsun hiç bir yabancı irade bizim bileğimizi bü-
kemiyecektir (Bravo sesleri, alkışlar). 

Bu umumî kaideyi söyledikten sonra sıkıntı
larımız ve günlük işlerimiz hakkındaki düşün
celerimizden bahsetmek istiyorum. 

Bugünkü sıkıntılar bilhassa iaşe etrafında 
toplanmıştır ve hepsi muvakkat ve geçici ve 
harple beraber nihayet bulacak arızalardır. 

Bütün dünya ile beraber bütün komşuları
mızın harp içinde olduğunu ve istihsalde çalışan 
yüz binlerce gencimizin silâh altında bulunduğu
nu gözönünde tutan Hükümet bu darlığı biraz 
da tabii bulmaktadır. îaşe sıkıntısı bu gibi işler 
için en hazırlıklı ve en teşkilâtlı memleketlerde 
bile facialar yaratacak hale geldi. 

Bugün bitaraf Devletlerde bile hiç bir müş
teri bulamadığı için çürüyen, buna mukabil hiç 
bir pahaya tedarik edüemiyen mallar mevcut
tur. 
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Bizim çekmekte olduğumuz darlık bu umu
mî ve büyük İstırabın küçük bir parçasıdır. Ve 
bunun çoğalması ihtimali yok değildir. 

Böyle olduğu takdirde bu yükü mütesaviyen 
çekmek ve çektirmek için bütün tedbirleri al
makta kusur etmemeğe çalışacağız. Bol imkân
lar oldukça onun neşesini beraber tadacağız,. 
bertaraf edüemiyen ihtiyaçların sıkıntısını da 
beraber çekeceğiz ve herhalde Hükümetiniz ka
rarlarının ümitli veya istıraplı olmalarına bak-
mıyarak onları olduğu gibi millete anlatacaktır. 

Bundan evvel benim ve on arkadaşımın dahil 
olduğu Hükümet, memlekette hayat pahalılığı
na ve iktisadi buhranlara mâni olmak için veri
len salâhiyetlere istinaden bir çok sert kararlar 
aldı ve onları sıkı bir gayretle tatbika başladı. 
Fakat aradan günler geçtikçe, bu kararların 
matlup neticeyi vermiyeceği, yapılan şikâyet
lerden, tesbit edilen fiyatlarla bir çok malların 
ve gıda maddelerinin bulunamamağa başlama
sından ve yapılan tetkiklerden anlaşılmağa baş
ladı. Onun için yeni Hükümet hemen işe başlı-
yarak bu sert tedbirleri yumuşatmağa, yer yer 
kaldırmağa ve yer yer değiştirmeğe karar ver
di; ve tedbirlerin iktisadi olmasına daha çok 
bel bağladı. Tuttuğumuz bu yolda fiyatlar, ken-
disiyle mal tedariki imkân haricinde çıkan res
mî fiyatların tabiatiyle üstüne çıkacak ve fakat 
herhalde kara pazar fiyatlarının dununda ka
lacaktır. 

îlk işe, en mühim gördüğümüz hububattan 
başladık. Gördük ki bu memleket, sulh zama
nında bile kendisine ancak kifayet edebilen hu
bubatı yetiştirmiş ve pek müstesna senelerde 
pek az ihracat yapmıştır. Fakat harple beraber 
koskoca bir Türk ordusu buğday sarfiyatını yüz 
binlerce ton artırdığı gibi Türk ordusunun hay
vanları da arpa ve yulaf sarfiyatını yüz binlerce 
ton arttırmıştır; ve münhasıran bu yüzden mu
vazenede koskoca bir açık peyda olmuştur. 

Diğer bir hesaba göre harp başladığı zaman 
Devlet elinde (250) bin ton bir buğday stoku 
vardı. Halkın ve tüccarm elindeki miktar her
halde bu miktardan az değildi. Demek harp 
yıllarına (500) bin ton bir buğday stoku ile gir
miştik. Bu stok bizi yalnız iki sene rahat ya
şattı. Üçüncü seneye pek sıkışık olarak gir
dik. Bu sıkışık yılda, huzurunuzda şükranla 
yadetmeği vazife bildiğim yüz küsur bin tonluk 
İngiliz hububat yardımına rağmen gayet sert 
ve sıkı tahdidi tedbirler aldık; ve Türk ırkının 
başlıca gıdası olan ekmeği çok küçülttük. Bü
tün bunlara rağmen ekmek darlığını ve sıkıntı
sını hâlâ bertaraf edemedik. Bu hesaplar da 
göstermektedir ki, yalnız buğdayda 250 bin ton
luk bir açığımız vardır. 

Bu açık ancak şu üç şekilde kapatılabilir : 
1. Çiftçiyi memnun ederek istihsali arttır

mak; 
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2. İstihlâki azaltmak; 
3. Hariçten buğday getirmek. 
Biz bu üç tedbirin üçünü birden aldık. Çift

çiyi memnun etmek için fiatlan arttırdık; is
tihlâki azaltmak için Ordu ve resmî teşekküller
le kontrolü bir dereceye kadar mümkün olan 
büyük şehirlerde konmuş olan tahdidatı muha
faza ettik; hariçten buğday tedariki için bil
hassa Amerika'ya müracaat ettik. Amerika 
Hükümeti 45 gün içinde on beş bin ton buğda
yı kendi vasrtasiyle getirip teslim etmeyi sür
atle vadettiği gibi, nakil vasıtası tarafımızdan 
tedarik edilmek şartiyle istediğimiz kadar buğ
day vermeyi kabul ettiğini bildirdi. Biz bir ta
raftan Amerika'nın gösterdiği yüksek anlayışa 
ve dostluğa derin teşekkürlerimizi ifa ederken 
diğer taraftan yabancı nakil vasıtası temini için 
çalışmağa başladık. Bundan maada vapur ve 
nakliye sıkıntılarımıza rağmen bir vapurumu
zu ayrıca bu işe tahsis etmeğe çalışıyoruz. Ümit 
ediyoruz ki, buğday için almış olduğumuz ted
birlerin hepsi iyi işliyecek olursa buğday buh
ranı tamamen zail olacak ve hattâ yer yer buğ
day fiatlarmm, Hükümetin % 25 1er için tesbit 
ettiği fiatm dununa düşebilecektir. 

Arpa ve yulaf açığımızı kısmen hariçten te
darik etmekle fakat bilhassa bizde çok bol olan 
ve iyi bir gıda olduğu anlaşılan pancar ve pa
muk çekirdeği küsbelerinin mühim kısmını or
dunun hayvanlarına tahsis etmek suretiyle ka
patmağa çalışacağız. Biliyorsunuz ki malzeme 
ve mamul maddeler ihtiyacımızı temin etmek 
için Almanya ile yüz milyon marklık kredi mu
kavelesi imzalamıştık. Elyevm bir heyetimiz 
bu krediyi işletmek için Berlin'de bulunuyor. 
Heyetimize ve işlerimize gösterilmekte olan ko
laylıklar için teşekkür etmeyi bir vazife bilirim. 

Arkadaşlar, 
Buraya kadar olan sözlerimle alelûmum hu

bubat hakkında almış olduğumuz malûm karar
ların mucip sebeplerini izah etmiş olduğumu 
sanarak diğer maddelere geçiyorum. 

Fasulye, nohut, mercimek, pirinç gibi gıda 
maddelerindeki takyidatı bütün bütün kaldır
dık. Çünkü: 

1. Bu mahsullerin her biri kolaylıkla diğe
rinin yerine kaim olabilir. 

2. Buğday politikamız muvaffak olursa bü
yük miktarda bir bulgur mevcudu bu maddele
rin pahalılaşmasına kolaylıkla mâni olur. 

3. Ötedenberi büyük miktarda fasulye ihraç 
eden bir memleketiz. 

4. Her yerden gelen haberler, bu cins mah
sullerimizin bu sene çok bereketli olacağını gös
teriyor. 

Yağlar hakkında da ayni kararı verdik. Çün
kü memleketimizde ihtiyacı karşılayan başlıca 
yağlar şunlardır: Tereyağı, kuyrukyağı, pa
mukyağı, zeytinyağıdır; ve aradaki fiyat farkı 
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çoğaldığı zaman, bu maddelerden biri diğerinin 
yerine kaim olmaktadır. Memleketimiz h^r se
ne çok mühim miktarda zeytinyağı ihraç ^ttiği 
gibi elyevm mühim miktarda zeytinyağı $toku 
mevcuttur. İşte bu stokla ve elimizdeki İhraç 
kuvveti ile yağ fiyatlarının gayri tabii bir rad
deye çıkmasına mâni olabileceğimizi ümit edi
yoruz. Zeytinyağı ve diğer yağlar mutedil j sayı
lacak bir raddede durursa ihracına müsaade 
edeceğiz, durmazsa zeytinyağı ihracını bir taraf
tan tahdit ve hattâ menedeceğimiz gibi diğer ta
raftan da Devlet istihlâkini zeytinyağına tevcih 
edeceğiz. Hulâsa, zeytinyağı ihracı makanjizma-
siyle bütün yağları mutedil bir fiyatta tutabile
ceğimizi ümit ediyoruz. 

Hububattan, bakliyattan, yağlardan sonra 
pamuklu ve yünlü kumaşlara geçiyorum: 

Mütehassısların verdikleri izahata göre, mem
leketin kumaş ihtiyacmm küçük bir kısmı el 
tezgâhları ile tatmin ediliyor. 

Fabrikalar yünlü kumaş ihtiyacımızın % 80 
nini, pamuklu kumaş ihtiyacımızın da % 6 0 nı 
tatmin etmektedir, istihsal edilen bu iki cins 
kumaşta da Devlet fabrikalarının hisseleri % 50 
den biraz fazladır. * işte açığımız olan bu % 20 
ve bu % 40 Hükümetin yardımını bozmakta ve 
kara pazarı yaratmaktadır. 

Bu miktarları istihsal için fabrikaların bir 
kısmı üç, diğer kısmı iki, geri kalanlar da bir 
ekiple çalışmaktadır. Kumaş buhranmm önüne 
geçmenin en makul yolu istihsallerimizi ihtiyaç
larımızın derecesine mümkün olduğu kadar yak
laştırmaktır. Yakın bir âtide mevcutlara bir 
pamuklu fabrikası ilâvesi ihtimal dahilinde gö
rünüyor. Bundan maada imkân görülürse bütün 
fabrikalar üç ekiple çalıştırılacaktır. Bu iki 
tedbir bizi maksadımıza biraz daha yaklaştıra-

! çaktır ümidindeyiz. 
I Bundan evvel çok yerinde almmış bir karar-
! la hususi pamuklu fabrikaları münhasıran Dev-
I let fabrikaları hesabına çalışır bir hale getiril-
I mistir. Biz bu güzel kararı hususi yünlü fabri-
| kalara da teşmil niyetindeyiz. 

Kumaş meselesine sımsıkı bağlı iki madde 
I vardır: Yün ve pamuk. 
i Yine mütehassısların söylediğine göre* mem

leket dahilinde kâfi yün ve yapak mevcuttur. 
Fakat bunları alabilmek için fiyatlarını diğer eş
ya fiyatlariyle ahenkli bir hale getirmek lâzım
dır. Elyevm bu ahenkli fiyatı aramaktayız. 

Pamuğa gelince: Her şeyden evvel haber ve
reyim ki, bu sene pamuk için her yerden gelen 
haberler çok iyidir. Bazı sebeplere binken en 
azalan ihraç kuvvetimizi bu madde ile kısmen 
telâfi edeceğimizi ümit ediyoruz. 

Pamuğu almak ve tevzi ve ihraç etmbk için 
kurulmuş iyi işliyen güzel bir düzen vaç; bunu 
bozmak niyetinde değiliz. Yalnız fiat etrafın
da tetkiklerde bulunduk. Elyevm pamuğun 
tesbit edilen bir fiatı vardır. Pamuk gekirde-
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ğinin de kezalik tesbit edilen bir fiatı vardır. 
Pamuk çekirdeğini tamamen serbest bırakmak 
istiyoruz. Bundan alınacak neticeye göre pa
muk fiatını tesbit edeceğiz. 

Et meselesi : Memleketimiz ötedenberi, ka
saplık hayvan ihraç eder. Mevcut ihraç mem-
nuiyeti muhafaza edileceğine göre bu gün arızî 
sebeplerle muhtelif yerlerdeki göze batan fiat 
farklarının tedricen mutedil bir seviyede birle
şeceğini ümit ediyoruz. 

Arkadaşlar, 
Buraya kadar, hayatımızın başlıca zarurî ih

tiyaç maddeleri üzerinde aldığımız ve almak ni
yetinde olduğumuz kararlardan bahsettim. Bu 
karar ve düşüncelere göre : 

1. Hububat fiatlarmı % 25 lere, tahdidlere 
ve ithalâta, 

2. Bakliyat fiatları bu sene mahsulünün be
reketine ve ihraç memnuiyetine, 

3. Yağ fiyatlarını zeytinyağının ihraç ma-
kanizmasma, 

4. Kumaşların fiatmı arttırdacağımız ekip
lere ve bir elden idarenin vereceği faydalara ve 
tezgâhlara, 

5. Et fiatlarmı da memleketimizdeki mev
cuda ve devam ettireceğimiz ihraç memnuiye
tine, 

Güvenerek mutedil ve ahenkli bir seviyede 
tutabileceğimizi ümit ediyoruz. Bu mu
tedil saha hiç şüphe yok ki, dün
kü karapazarm çok dununda olacaktır. Fakat 
yine şüphe yok ki bu mutedil safha geçen se-
neki fiatlarm üstünde olacaktır. Onun için bu 
zaruri ihtiyaç maddelerini bir kerre de müsteh
lik zaviyesinden tetkik etmek icabeder. Acaba bu 
fiyat artışından en çok sıkıntıyı kimler çekmek
tedir? 

Zengin ve paralı adamlar için bir mesele 
mevcut değildir; köylü ve çiftçi bu malların 
sadece satıcılarıdır; amele ve esnaf yevmiyele
rini ve işlerini yeni şartlara daha evvelden 
intibak ettirmişlerdir. Görülüyor ki bu hayat 
pahalılığı bütün ağırlığını bilhassa muayyen 
bir miktardan az maaş veya ücret alan 
memurlara çektirmektedir. Bunlara hayat pa
halılığı nisbetinde veya daha az bir maaş zam
mı yapmak bu gün Hazinemizin tamamen kud
reti haricindedir. Esasen bu kabîl zamlar bizi 
fasit bir daireye düşürüyor. Bu sebeple bu yü
kü hafifletmek için başka istikametlerde çare
ler aradık ve hergün biraz daha arayacağız. 
Yükünü biraz hafifletmek istediğimiz bu ailele
rin reislerine şimdilik ve bir başlangıç olmak 
üzere birer çift ayakkabı, kezalik bu ailelerin 
reislerine ve eşlerine birer elbiselik kumaşı 
meccanen vermek istiyoruz. Bundan başka muh
taç vatandaşlara iktidarımız dahilinde içtimai 
yardımlar yapmağa çalışacağız. Görülüyor ki 
bütün dikkatimiz, bütün faaliyetimiz daha zi

yade bu zaruri ihtiyaç maddeleri etrafında top
lanacaktır. 

Arkadaşlar, 
Bundan sonra, üstünde çalıştığımız diğer 

maddelere geçiyorum: 
ipek ve ipekli ve diğer lüks eşyaların fiyat

larını serbest bırakacağız. Bunları kim ve na
sıl isterse öyle alır ve satar. Bundan başka pan
car gibi alıcısı tamamen Hükümet olan, şeker 
ve kömür gibi satıcısı tamamen Hükümet olan 
maddeler için alım ve satım hususunda tek dü
şüncemiz bunlara, bunlarla alâkadar sınıflar 
gdzönünde tutularak, ahenkli ve mutedil birar 
fiyat tesbitinden ibaret olacaktır. Bunları tesbit 
ederken iki taraftan birinin Devlet olduğunu da 
daima gözönünde bulunduracağız. 

İthalât ve ihracat işlerimize gelince : Çok 
karışık ve çok mütenevvi olan bu işlerin iyi 
işlemesi ve bugünkü ihtiyaçlara cevap verecek 
bir hale gelmesi için ciddi tetkiklere istinad-
eden tedbirleri alacağız. Her vaziyete göre âdil 
ve haklı hal şekillerini tatbik etmek için ih-' 
tiyatlı yürümekte daha ziyade menfaat oldu
ğu kanaatindeyiz. 

Arkadaşlar, 
Aldığımız ilk kararların halkımız tara

fından çok iyi karşılandığını aldığınız tel
graflardan, teşekküre gelen heyetlerden ve 
siz mebus arkadaşlarımızın getirdikleri haber
lerden anladık. 

Kararlarımızın iyi karşılanması filvaki bu 
kararların behemehal matlûp neticeyi verece
ğine delâlet etmez; Fakat halkın bunları iyi 
karşılaması hedefe varmak için mevcut müş
külâtın mühim kısmının ortadan kalkması 
demektir. Çünkü büyük ve millî dâvalar yal
nız milletle beraber olduğu zamandır ki kolay
lıkla hallolunabilirler. (Bravo sesleri alkışlar). 

Aldığımız ve almak yolunda olduğumuz ka
rarlarla halletmek istediğimiz işler o çeşit 
işlerdir ki her söz, her hâdise ve her haber bu 
işler üzerinde derhal tesirini gösterir. Onun 
için hâdiseleri yakından takip o&mek ve alın
mış kararlarda sivri köşeler kalmış veya hâsıl 
olmuş ise onları törpülemek, kezalik bu ted
birle de boşluk kalmış veya hâsıl olmuş ise 
onu doldurmak için daima uyanık durmağa ça
lışacağız. 

Arkadaşlar, 
Bu günlük ve geçici sıkıntılardan sonra bir

az da daima artan, daima kuvvetlenen ve hiç 
bir vakit değişmiyecek olan imanlarımızdan 
ve varlıklarımızdan bahsedeceğim. 

Arkadaşlar, 
Biz Türküz, Türkçüyüz ve daima Türkçü 

kalacağız. (Bravo sesleri, şiddetli alkışlar). 
Bizim için Türkçülük bir kan meselesi ol-
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duğu kadar ve lâakal o kadar bir vicdan ve 
kültür meselesidir. (Bravo sesleri alkışlar). Biz 
azalan ve azaltan Türkçü değil, çoğalan ve 
çoğaltan Türkçüyüz ve her vakit bu istika
mette çalışacağız. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Dünkü Türk gençleri müstakil ve hür bir 
vatana malik olmak şuurlu ve mütecanis bir mil
lete mensup olmak, memleketi müspet ilimlerle 
idare etmek ve vatanın hayat ve servet mem
balarını memleketin elinde görmek istiyorlardı. 
Bugün bütün bu idealler birer birer tahakkuk 
etti. Vaktiyle İzmir'in atlarla çekilen teneke
den tramvayları bile yabancı bir şirketin imti
yaz mevzuu sayılmıştı. Bugün vatanm dört bu
cağında muntazaman işliyen trenler, yer yer 
kurulan fabrikalar sadece Türk bilgisi tarafın
dan yaratılmıştır (Alkışlar). 

Bugünkü Türk vicdanı vatanın her gün biraz 
daha kuvvetlendiğini, Türk milletinin her gün 
biraz daha refaha kavuştuğunu, ve bilhassa 
Türk köylüsünün her gün biraz daha yükseldi
ğini anlamak ve köylü ile bilgi ve toprağı birleş
tiren bir ideale doğru yürüdüğümüzü görmek 
istiyor.' Hepimiz bu idealin yolcularıyız ve mu
vaffak olacağımıza inanıyoruz (Inşaallah ses
leri). 

Son yılların gayretiyle dünyadaki arkadaşla
rının safına çıkmış olan Üniversitelerimiz, yük
sek mekteplerimiz ve bunlara dolduran gençle
rimiz her gün ağırlaşan bilgileri ve artan aded-
leri ile ideale doğru hamleler yapmağa hazırla
nıyor. Onun için bu gençlerdeki heyecanları 
beraber yaşamak ve onlarla daha çok çalışmak 
kararındayız. Bugün için henüz pek genç ol
makla beraber Köy enstitüleri köylerimizi ve 
köylülerimizi daha şimdiden yükseltmeğe başla
mıştır. 

Bu iki uç arasındaki yüz binlerce Türk genci 
bir tek yoldan ayni hedefe yürümek için hazır
lanıyor. 

Köylüyü topraksız, toprağı da köysüz brrak-
mıyacağız (Alkışlar) ve yavaş yavaş toprağı, sa
natı ve tekniği sadece bilginin emrine geçirece
ğiz (Bravo sesleri). 

İktisadi ve siyasi sahalarda Devletçilik, fert
çilik ve kooperatifçiliğe bırakılan sahalar o ka
dar geniştir ki bunlar arasında bir menfaat 
çarpışması asla olmıyacak ve ileride de olmaması 
için de daima dikkatli ve hesaplı yürüyeceğiz. 
Bizde imtiyazlar ve sınıflar asla mevcut olmadı. 
Demokratlık Türk tarihinin derinliklerinden yu
varlanıp gelen büyük bir hakikattir. Biz halkçı 
idik, halkçıyız ve daima da halkçı kalacağız. 
(Bravo sesleri). Tek Partili bir Devlet kurmuş 
olmamız başlıca bu büyük hakikate dayanıyor. 

Biz ne sarayın ne sermayenin ne de sınıfların 
saltanatını istiyoruz. İstediğimiz sadece Türk 
milletinin hâkimiyetidir. 

Hep beraber bir tek yoldan ve bir tek hede
fe doğru yürüyerek Türk köyünü ve Tütk köy

lüsünü behemehal yükselteceğiz (Alkışlar). İöy-
le bir ideal için güvendiğimiz en büyük varlık pan, 
bilgi ve fedakârlıktır. Daha büyük bir varlık 
da, bu işler konuşulurken, bu işler yazılırken] bu 
işler yapılırken Atatürk'ün daima aramızda]ya
şamakta olmasıdır (Sürekli ve şiddetli alkışlar). 

Arkadaşlar, 
Türkün bugünkü kudret ve hakimiyetini ya

ratan Büyük Millet Meclisimizden ve o Meclisi 
teşkil eden siz millet vekillerinden itimat ve arar
dım istiyerek sözlerime nihayet veriyorjum. 
(Bravo sesleri, sürekli alkışlar). I 

ALÎ RANA TARHAN (istanbul) — Tfür-
kiye Cumhuriyetinin yeni Hükümetinin 
Başvekili muhterem Şükrü Saraçoğlu'mun 
yüksek şahsiyetinde Grupumuz adına hür
metle selâmlarken, yurt borcunu hayatı 
pahasına ödemiş bulunan değerli selefleri 
büyük vatanperver Dr. Refik Saydam 'ı da gıjpta 
ile yadederim. j 

Muhterem arkadaşlar, büyük alâka ile dinle
diğimiz beyanatın dış politika bahsinde durma
ya lüzum yoktur. Başvekilimizin yıllardanken 
muvaffakiyetli işleyicisi bulunduğu bu siyafset 
açık. dürüst, müspet siyasettir. 

Dahilî siyaset olarak beyanatın, günün ha
yati meselesi olan maişet işine tahsis edilmiş ol
masını çok yerinde buluyoruz. Yeni Hükûııet 
ıstırap mevzuu olan meseleler hakkında aldığı 
kararları açık bir lisanla bildiriyor ve akaa-
cak neticelere göre icabederse yeni tedbirler 
alacağım da ilâve ediyor. 

Muhterem arkadaşlar, biz harp dışında ol
makla beraber harp ekonomisinin içindejiz. 
Bu şartlar altında mutlak bir serbestlik siste
mi tatbikma ne imkân ne de cevaz varcır. 
İktisadi hayat Millî Müdafaanın dayandığı baş
lıca temellerden biridir. 

Bu hayatı, milletin ve yurdun selâmeti icap
larına göre tanzim etmek her Hükümetin 
esaslı vazifelerinden biridir. 
Yeni Hükümetin beyanından anladığımız, 

memleketimizde en iyi netice verecek usulleri 
tatbik ederek, bu vazifeyi yapmak azminde 
duğudur. 

Muhterem arkadaşlar, Mahdut ve muayyjen 
gelirli vatandaşlara ayniyatla yardım etmlek 
esasmm beyanatta yer almış olmasına çok mem
nun olduk. Bu yardımda verilecek eşys 
nevi ve miktarı ve dağıtma usulü üzerinde dur
mağı zait buluruz. Esası kabul eden Hükümet 
en isabetli şekli de bulur. 

Muhterem arkadaşlar, müstehlikin küçüg 
nü düşünen Hükümet, en büyük müstehliki de, 
Devlet mubayaalarını ve tesirlerini de, elbeîte 
gözönünde tutar. Cumhuriyetin Maliye işlerini 
de tedvir etmiş bulunan yeni Başvekilimizin 
Türk parası kıymetinin ve malî muvazenesinin 
en esaslı koruyucularından olmasını beklemek 
te hakkımızdır. 

en 

Pl-
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Muhterem arkadaşlar, en küçük memuruna 

kadar Hükümet teşkilâtı arasında, bilgiye ve 
yapıcılığa dayanan, iş birliğinin teminine mu
vaffak olmaları başlıca temennilerimiz ara
sındadır. Bütün bu işlerde Başvekil rolünün 
üstün ehemmiyetini müdrik olduğumuz için, 
kendileri teferruata boğulup bunalmadan, baş
ka bir işi üzerlerine almadan, selâmeti fikirle, 
bütün kuvvet ve kudretlerini büyük vazifeleri
ne vermelerini temennide fayda görüyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Başvekilimiz 
beyanlarım inanla bitirdiler. Ben de, kendileri
ne ve Hükümetlerine inandığımızı ve itimat et
tiğimizi ve candan muvaffakiyetler dilediğimi
zi söylemekle sözlerime nihayet veriyo
rum. (Bravo sesleri, alkışlar). 

ALÎ MUZAFFER GÖKER (Konya) — Ar
kadaşlar, sayın Başvekil Saraçoğlu'nun*beya
natını dikkale ve büyük bir memnuniyetle din
ledik. Uzun zamanlardanberi muvaffak bir Dev
let adamı olarak tanıdığımız Başvekilin dünya
nın bugünkü karma karışık vaziyetinde üzerine 
aldığı büyük ve ağır işi dahi muvaffanıyetle 
yürüteceğine itimadımız vardır. 

Hükümete bu büyük iste elden geldiği kadar 
yardım etmek borçtur. Millî Şef 'in etrafında 
tam bir itimat ile yekvücut bir kitle gibi bir
leşmiş olan Türk milletinin sıkıntılarını azalt
mak, zorluklarını yenmek için Hükümetin al
dığı kararları memleketin menfaatma uygun 
neticelere götürmek hususunda elinden geleni 
yapacağına inanıyoruz. 

En iyi tedbirler memleketin ve milletin bün
yesine uvgun olanlardır. Bir Devlet adamı ve 
bir Hükümet heveti için muvaffakiyetin en bü
yük sırrı, halk ile daimî temas halinde bulun
mak. tedbirlerin, kararların milletin isteklerine 
uyarlığını temin etmektir. 

Halkçı ve Türkçü Saraçoğlu'nu biz ötedenberi 
bu noktaya bilhassa ehemmiyet vermiş, yüksek 
Meclisin irşatlarını daima büyük bir alâka ve 
dikkatle takip etmiş bir Hükümet adamı olarak 
tamdık. Başvekil Saraçoğlu'nun tasvibinize ar-
zettiği prensiplerde dahi ayni temayülü görü
yoruz. Dış ve iç siyasetimize ait düşünce ve 
kararlarının ayni ruhtan mülhem olduğunu gö
rüyoruz. 

Dış siyasetimiz bu kürsüden muhtelif za
manlarda izah edildi. Yeni Başvekilimiz bu si
yaseti kısa ve veciz bir kaç cümle ile bir kere 
daha huzurunuzda belirtti. Bu sahada herhangi 
bir değişme olmadığını görüyoruz. Çünkü bu 
siyaset Türk milletinin tamamen tasvip ettiği 
bir siyasettir ve memlekette gayet iyi anlaşıl
mıştır. Halk ile yaptığımız konuşmalarda çok 
defa bize şöyle demişlerdir. «Arkadaş; sözün kı
sası şu: dosta dost, düşmana düşmanız.» Halkın 
sesini bugün Hükümetin sözü olarak dinledik, 
pek memnunuz. 

Yabancı memleketlerde Türk siyaseti gün 
geçtikçe daha iyi anlaşıldı, tik zamanlardaki 
tereddütler yavaş yavaş ortadan kalkmağa baş
ladı. Eğer ortada hâlâ tereddüt eden varsa Hü
kümetin beyannamesini dikkatle olsusun. 

Kimseye karşı düşmanlığı olmıyan, millet
lerin hürriyet ve istiklâline hürmet eden Tür
kiye'nin dostluğunu kazanmak için yegâne 
müessir vasıtanın Türk milletine hürmet ve 
onun haklarına riayet olunduğu bu dostluğa 
kıymet verenlerin artık tamamen anlamış 
olmaları lâzımdır. 

Hükümet beyannamesinin dahilî siyaseti
mize ve bilhassa iktisadi meselelere taallûk 
eden kısımlarında tasvibinize arzedilen düşün
ce ve kararların dahi halkın isteklerine uyar
lık ve realiteye intibak zihniyetinden mülhem 
olduğu açıkça görülmektedir. Harbin dışında 
olmamıza rağmen dünyanın bugünkü vaziyeti 
memleketimizde dahi bir takım sıkıntılar, zor
luklar tevlit etmiştir. Yalnız harp halinde bu
lunan memleketler ile değil harp dışında bu
lunan memleketlerle dahi kıyas edildiği zaman 
memleketimizin her yerden daha mesut bir man
zara gösterdiğini kimse inkâr edemez. Buna 
rağmen zorluklarımız vardır, ve harp kâbusu 
devam ettiği müddetçe bu zorluklar bütün bü
tün ortadan kalkmıyacaktır. 

Şimdiye kadar iktisadi ve ticari vaziyetimizi 
ıslah etmek için alman tedbirlerin her gün de
ğişen ahval ve şerait karşısında istenilen ne
ticeyi vermediğini gören yeni Hükümet hakikati 
olduğu gibi kabul ederek istihsali artıracak ve 
tedavülü kolaylaştıracak tedbirlerle sıkıntıyı 
önlemek istiyor. Bu kararların iyi netice ver
mesi için el birliği ile çalışmak bir borç olduğu
nu milletin takdir edeceğine inanımız vardır. 

Tam bir itimat ile karşıladığımız Hükü
mete başarılar ve Türk milletine iyi günler 
temenni ederim. (Bravo sesleri, alkışlar) 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Sayın ar
kadaşlarım, bugünkü cihan harbi karşısında 
Türk Devletinin ve Türk milletinin istikrarlı, 
bitaraf vasiyeti Başvekilimizin okuduğu Hü
kümet beyannamesinde gayet açık ve sarih ola
rak izah edildi. Aziz Millî Şefimizin kiyasetli 
ve hazakatli direktifleriyle Hükümetimizin, 
Devlet ve milleti bu hususta bugüne kadar 
istikrarlı vaziyette devamlı bir siyasetle idare 
etmeleri Türk milletinin huzurunda bugün 
şükranla yadetmeğe değer bir vaziyettir. Arka
daşlar, bütün dünya bizim gerek ittifaklarımız 
ve gerek dostluk muahedelerimiz mucibince 
bekledikleri çoktan harbe girmemizdi. Halbu
ki Türk milletinin menfaatini, Türk vatanının 
saadetini daima kendisine şiar edinmiş olan 
aziz Millî Şef bugünkü dünya buhranı karşısın
da Türk yurdunu ve Türk milletini korumak 
imkânlarını bulduğu bugünkü istikrarlı bita
raf vaziyttini temin etmekle Türk milletine ve 
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f ürk vatanına en büyük ve en yüksek kurucu 
ve kurtarıcı yardımlarından ve hizmetlerinden 
birini daha yapmış oldular. 

Arkadaşlar, Hükümetimizin beyannamesinde 
çok yer alan dahilî işlerimizin başında geldiği 
ifade buyurulan iaşe ve ticaret işlerimiz üzerin
de Hükümetin aldığı prensip tedbirleri, karar
lan hepimizin; Türk milletinin yerden göğe ka
dar hoşnut ve memnun kalmasını icabettiren 
prensipler ve kararlardır. Hükümeti bilhassa 
bu bakımdan takdir ve şükranla anmayı bir va
zife bilirim. Aldığı bu kararlardan, gösterdiği 
metanet ve cesaretten dolayı bilhassa Saraçoğlu 
Hükümetini tebrik ve takdir ederim. 

Arkadaşlar bilirsiniz, geçen kış memleket 
bütün dünyanın mâruz kaldığı vaziyetlerden, 
buhranlardan elbette müteessir olurdu. Ondan 
hariç kalamazdı. Geçen kışta bu teessür ve te
sirler neticesi olarak memlekette fiyat temev-
vüçleri, yokluk emmareleri görülerek sıkıntı 
başlamıştı. îşte o vakit Hükümet bazı fevkalâ
de tedbirler almak kararını istemişti. Bunu alır
ken Cumhuriyet Halk Partisi 13 kânunuevvel 
1941 tarihinde vaziyeti şöyle hulâsa etti: Dünya 
harbine karışmadık, fakat dünyadaki buhran
dan müteessir olmamak elimizde değildir. Mem
leket de bundan müteessir olmuştur. Bugün 
memleket bazı sıkıntılar ve güçlükler içindedir. 
Fevkalâde tedbirleri alırken önümüzdeki sene 
içinde de böyle güçlüklere mâruz kalmamak için 
şu şu tedbirleri alarak yurdu ve milleti daha 
kolayca ve müreffeh idare etmek imkânlarını 
tavsiye etmişti. îşte bugün Heyeti Çelmenizin 
huzurunda beyannamesini okuyan Hükümetin 
aldığı kararlan ile Partimizin bu tavsiyelerini de 
yerine getirmiş oluyor. Senenin tam mahsul 
mevsimi başındayız. Aldıkları bu kararların, 
arkadaşlar, yurt için mesut neticeler vereceği
ne kaniim. Temevvüçler bertaraf edilecektir. 
Kara borsa kalmıyacaktır. Halkın elinde kalan, 
Hükümetin mubayaa ettiği miktardan geriye ka
lan çiftçi tarafından açıkça ve serbestçe satıl
mak suretiyle kara borsalarda ovnanan oyunlar 
tamamen zirü zeber olacaktır. Onun için bütün 
cesaretiyle bu kararları alan Hükümetin iaşe iş
lerinde göreceği kolaylık gözönüne alınmakla 
beraber memleket dahilinde bir çok işsizlere de 
iş sahası açmış olacaktır. Bu bakımdan korktu
ğumuz, fakir olanların çektikleri iaşe sıkıntı
ları onlarm bulacakları işlerle, geniş kazançlarla 
telâfi edilecektir. Kanaatim budur arkadaşlar. 

Ticaret işlerinde aldıkları tedbirlerle, bir çok 
el koymaları kaldırmakla memlekette ticaret 
sahasında geniş bir dönüm noktası açtılar. Bu 
sahada da bir çok işsiz kalan vatandaşlar iş bu
larak, kazanç temin ederek memlekette işsizlik 
dolayısiyle mütemadiyen memuriyet ariyan va
tandaşlar serbest sahada, ticaret sahasında da 
iş bularak Devlete yük olmaktan, bâr olmaktan 
kurtulacaklardır. Bu suretle gerek iaşe ve ge

rekse iktisat bakımından memlekette İıâsîİ 
olan genişlik siyaset bakımından da memlekette 
kuvvet olarak tecelli edecektir; mevcut olan 
birliği tesanüdü arttıracaktır. Halkı da birbi
riyle çalışmağa sevkedecektir. 

Sayın Başvekilimizin ifade ettikleri gibi esâ: 
sen sınıfsız ve imtiyazsız yaşıyan Türk miljeti 
iktisat sahasında da işleri başkasının eline top
laması korkusundan bu gibi işlere cesaret ejde-
miyen vatandaşlar kendilerine yeniden iş bula
rak yurt içinde daha rahat çalışacaklardır, j 

Arkadaşlar, alınan bu tedbirler mahsulüıjaii-
zü önümüzdeki sene için arttırmağa yarayacjak-
tır. Bir çok vatandaşlar mahsulünü arttıracak 
için şimdiden tedbirler alacaklar, nadasmı (ço
ğaltacaklar, ekimini çoğaltmak için tedbirler 
alacaklar, hayvanlannı çoğaltacaklardır. 

Arkadaşlar, korkulan büyük istoklara 
lir mi?. Devletin alacağı tedbirlerle, Meclis 
zin alacağı bu husustaki mâni tedbirlerle | 

betteki bunlann önüne geçilecektir. Evvelce [ 
halat maddeleri üzerinde yapılan istoklan k$tü 
satışlarla idrae edenler bugünkü Devletin ekin
den kendilerini, ihtikâra olarak yakalanmak
tan kurtarmışlarsa, bundan sonra her hafide 
bunlann üzerinde esaslı tedbirler alınacaktır. 
Türk milletinin ve Türk vatanının kanını 
emmek için stok yaptıklarına kendileri kani ola
rak çalışacaklarını ümit etmesinler. Herhalde 
gözlerini açsınlar. Türk milleti Devletimle; 
Partisiyle, Meclisiyle birlikte kendilerinin pekin
dedir ve üzerindedir. Türk mlletinin kanını Em
mekte kendilerini ilelebet serbest bırakmaya
caktır. 

Arkadaşlar, istoklar üzerinde HükûmeljteiL 
ricalarımdan birisi de; bu istoklan Anadolu'
daki esnafa hiç bir vasıta koymıyarak aralaıjına 
doğrudan doğruya tevzi etmek imkânını bul
maktır. Bu halde mevcut yükselmiş fiyatlsjrm 
oldukça ineceğine kaniim. İstanbul ve Mersin 
gümrüklerinde mevcut olduğunu haber aldığı
mız bir çok mallann tevzii doğrudan doğrjıya 
esnafa tevzii, şu elle veya bu elle tevzi edejrek 
iki üç kat kâr ilâvesine imkân bırakmıyajcak 
surette tevziini temin, memleketteki fiyat 
yükselişinin önüne biraz geçeceğine kenjim. 
Esasen, memleketimizde ihracat memnu olduğu 
için hudutlanmız üzerinde bilhassa Cenup Ihu-
dudumuzda muhafaza tedbirlerimiz ve teşkilâtı
mız üzerinde sıkı takayyüdatla kaçakçılığa ftıâ-
ni olunacağına da Hükümetin alacağı tedbirler
den eminim. Halkın âcil ihtiyaçlarım temini et
mek için Hükümetimizden ricam, her kalaba 
ve şehirdeki halk pazarlannın devamlı olajrak 
açık kalmasma göstereceği itina hem fiyatlar 
üzerinde nâzımlığı hem de halkm ihtiyacını (ko
lay temin etmesinde büyük âmil olacaktır, j 

Sözümü bitirirken sayın Başvekilimizden bir 
tek ricada bulunacağım. O da beyannamelerin 
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âönunda hepimizin hissiyatına tercüman olduk
ları Türkçülüğümüz üzerinde bir fıkracık arze-
deceğim. Bütün istanbul'dan gelen arkadaşla
rın, bilhassa bu sene çok şikâyet ettikleri bir 
mevzu üzerinde şifakar bir tedbir almalarını 
kendilerinden rica edeceğim. O da, arkadaşlar, 
Türk milleti bu Devleti kuran ve bu Devletin 
müdafaa külfetini gerek kan ve gerek mal iti
bariyle üzerinde taşıyan bir milettir ve bu mil
letin bir de dili vardır. Bazı unsurlar pek ar
sızca hareket ederek Türk milletinin diline hür
met etmiyorlar. Evlerinde istedikleri dille ko
nuşabilirler. Fakat umumî yerlerde arkadaşlar, 
tramvaya bininiz, vapura bininiz, şimendifere 
bininiz, veya bir gazino veya kahveye giriniz 
orada mütemadiyen konuşan insanlar, Türk va
tandaşıdır, fakat dili Türkçe değildir. Ben ar
kadaşlar, sayın Başvekilimizin verdiği ve hepi
mizin heyecan ve hassasiyetine tercüman olarak 
söylediği sözlerden ilham alarak söylüyorum ki, 
ey vatandaş eğer Türk vatandaşı isen Türk dili
ne saygı göster, hürmet et ve karşındaki Türk
leri de rencide etmekte devam etme... (Bravo ses
leri, alkışlar). 

İSMAİL SABUNCU (Giresun) — Arkadaş
lar, Hükümetin beyannamesi üzerinde ben de bir 
kaç söz söylemek için huzurunuza çıktım. Benim 
sözlerim daha ziyade beyannamenin iktisadi iş
leri ilgilendiren kısımlarına inhisar edecektir. 
Esasen muhterem Başvekilimizin beyannamesi 
haricî siyasetimizden sonra en çok memleketin 
bilhasa bugünkü iktisadi meselelerine temas et
mektedir (işitmiyoruz sesleri). Kendileri de ifa
delerinde bu seyri takip ettiklerini ve dahilî 
politikada en mühim mevzu olarak iktisadi cep
heyi ele aldıklarını ifade buyurdular. 

Arkadaşlar; takdir buyurursnuz ki, biz fii
len harbe girmemiş olmakla beraber harbe gi
ren milletler kadar onun iktisadi tesiri altında
yız. Bugünkü harplerde Hükümet mesuliyeti
ni omuzlarda taşımanın ne kadar ağır olduğunu 
takdir ediyorum. Zamanımızda bilhassa böyle 
cihanşümul bir harp başlar başlamaz beynelmi
lel iktisadi münasebat bir yıldırım darbesine uğ
ramış gibi ani bir sademeye mâruz kalmaktadır. 
Bu vaziyet karşısında Hükümet memleket ih
tiyacını evvelâ kendi kaynaklarından temine 
çalışmaktadır. Bugünün ihtiyaç telâkkileri ise 
orta çağın memleketleri birbirine kervanla bağ
ladığı devrede olduğu kadar basit değildir. O 
devirlerde her memleket kendi ihtiyacını velev 
ki el emeğiyle de olsa dahilde temin etmek 
imkânmı ona göre tesis ve ayarlamış bulunurdu. 
Eski harpler son yirminci asrm mücadeleleri gi
bi bütün dünya milletlerini müteessir eden bir 
cidal manzarası arzetmediği için tesirleri 
de bugünkü kadar ağır ve devamlı ola
mazdı. Hattâ bir çok ahvalde harp muayyen iki 
üç Devlet arasında başlar, mücadele uzun da 
sürse tesir şümulü bugüne nazaran çok dar ve 

mahdut bir sahaya inhisar eder idi. Bugün ise 
mesele böyle değildir. Muhterem Başvelimizin 
de beyan buyurdukları gibi haricî siyaset ya
nında dahildeki iktisadi durum Hükümetlerin 
en önde ele almaları lâzımgelen bir iş haline gel
miştir. 

Ben Hükümetin beyanatından şunu anlıyo
rum. Hükümet, iktisadi işlerimizi, vatandaşları 
mümkün mertebe az sarsacak bir şekilde iyi 
ayarlamayı aynı zamanda memleket müdafaası
nın istilzam ettiği zaruretleri de gözönünde tu
tarak vatanı bu badireden sağlam çıkarmağı, 
Yüksek Meclise karşı taahhüt etmektedir. 

Bu taahhüdün yerine getirilmesinde şuurlu 
bir millet olarak hepimize düşen vazifeler var
dır. 

Arkadaşlar, takdir buyurursunuz ki harp
lerde Devlet vazifelerinin bir çoğu; yerini bu 
hedefin istihsal ve tahakkukuna terkeder. Güm
rükler felce uğrar, imar işleri durmasa da ya
vaşlar. Hulâsa bir çok Devlet işleri günlük ça
lışmalarına inkılâp eder. Bunun yerine Devle
tin ana makinesi dahilde iktisadi sarsıntıya 
mâni olacak tedbirlerin iyi işlemesi için çalışır. 
Bilhassa bugünkü harplerde iktisat işlerinin 
bir çoğunun tahakkuk ve temini ferdin kudreti 
fevkine çıkar ve her zamandan ziyade Devlet 
tavassut ve müdahalelerine yol açar. 

İşte bu prensipten tecerrüt imkânı olmryan 
memleketimizde de biliyorsunuz ki, Hükümet 
harbin başındanberi bu vadide bir çok tedbir 
almayı düşünmüş ve Meclisten aldığı fevkalâde 
salâhiyetlerle bugüne kadar memleketin harp 
ekonomisini idare işlerinin ön plânında yürüt
meğe çalışmıştır. 

Şimdi huzurunuzda beyannamesini okuyan 
Saraçoğlu Hükümeti de arzettiğim gibi dahilî 
siyasetinde iktisadi cepheye en büyük önemi 
vermiş bulunmaktadır. Muhterem Başvekil bu 
sahada yapılmasını ifade buyurdukları işleri 
saymadan evvel maksatlarının kısaca (Memle
keti refaha kavuşturmak) olduğunu söylediler 
ve bu hususta iktisat ilminin prensip
lerini gözönünde tutacaklarını ilâve bu
yurdular. Programlarını izah ederken, mem
lekette istihsali mümkün olanlarını elde 
etmeğe çalışacaklarını, istihsali mümkün 
olmıyanlan dışarıdan alacaklarını, ancak 
gıda, elbise ve ayakkabı ile silâhı kendimizin 
yapmamız lâzım geldiğini ve hayatî olan bu ih
tiyaçları memleket istihsal edemezse yabancı 
iradelerin tesiri altmda kalacağını ifade buyur
dular ve bu hususta hiç bir yabancı irade bi
leğimizi bükemiyecektir dediler. 

Hakikaten cemiyet halinde yaşayan insan
ların en başta gelen bu ihtiyaçlarını yabancıya 
muhtaç olmadan kendi iç kaynaklarından te
min etmeleri basit bir Hükümet idaresinin dahi 
en başta gelen vazifesidir. 
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ları temine cok müsait olan memleketimizde kı
sa zamanda bugünkü noksan kısmı tamamlama
sını Saraçoğlu Hükümetinden bihakkın bek
leriz. Esasen kendileri de bu noksanlara temas 
etmekte ve nasıl telâfi edeceklerini söylemekte
dirler. 

Yine muhterem Başvekil: iaşe ıstırabını mü-
tesaviyen çekmek için tedbir alıyoruz, bol im
kânlar olursa beraber istifade edeceğiz, darlığı 
da beraber çekeceğiz dediler. 

Müsaadeleriyle bu ifadeleri üzerinde kısaca 
durmak istiyorum. Hükümet memleketin iaşe 
işlerini plânlastrrırken son bir senelik tatbikat
ta memleketin her tarafma ifade buyurdukları 
ıstırabı müsavi olarak taksim edememiştir. 
£aman zaman büvük şikâyetler mevzuu olan bu 
iaşe isinde elan hemen alınabilecek karar ve 
tedbirler o!du<nı kanaatindeyim. Yeni mahsulün 
taksimini beklemivecek kadar dar ve sıkjstk du
rumda bulunan bölgelerimiz vardır. Vait buyur
dukları müsavatın tatbikmı istikbalin teminatı 
olarak İrendilerinden beklerim. Büvük şehirle
rin günlük ihtiyacından kesilecek bes on *rram 
ile bu âcil ihtiyaca hemen cevap verileceği ka
naatindeyim. 

Bundan evvel memlekette hayat pahalılığına 
mâni olmak için sert kararlar aldık. Aradan 
zaman geçtikçe bu sert kararları yumuşatmak 
yoluna gittik, daha ziva.de iktisadi kaidelere 
riayete karar verdik, dediler. 

Simdive kadar bes on gün içinde almdıfanı 
öğrendiğimiz en mühim karar olarak çiftçiden 
muavven bir miktarı satın aldıktan sonra mah
sulünün. gerisinin serbest pazarda satışa arzma 
müsaade edilecektir. Bu ve emsali kararların 
mahi vet ve tatbik seklini tamamiyle bilmediğim 
için üzerinde uzun bovlu durmryacagrm. Ancak 
bu vesile ile Hükümetten bir noktayı öğrenmeği 
faideli bulmaktayım: 

Senede ancak beş altı aylık gıdasını yetiştire
bilen müstahsillere de bu karan tatbik edecek 
miyiz? Yahut idarenin selâmeti bakımından bu
raları da büyük şehirler gibi Devletin iaşesi 
mesuliyeti altma koyup yine büyük şehirler gi
bi muntazaman günlük yiyeceklerini temin ede
cek miyiz? 

Gene bu münasebetle Hükümetin Millî korun
ma kanunu üzerinde de yumuşatıcı bir tasavvu
ru var mıdır? Her şeyden evvel yeni Hüküme
tin millî korunma tedbirlerinin ana hatlarında 
memleketin bilhassa müdafaa ve iktisadi selâ
meti bakımından iktisadi kaidelere riayet vadi
nin alakadarlarca yanlış tefsirlere yol açmaması 
için bu işlerle ilgili vatandaşların da bu yolda 
kendilerine düşen memleket borcunu Hüküme
tin bu vadini suiistimal etmiyecek şekilde ifa et
meleri kaydiyle mukayyet olduğunun tebarüz 
ettirilmesini faydalı bulurum. Çünkü; çok hüs
nüniyet ve isabetle alman bu kararların tatbi-
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vardır ki bunlar aynı hüsnüniyet ve samimiyet
le yapılmadığı takdirde Hükümetin muvaffak 
olmasma imkân yoktur. Bugün memleketin 
başında bulunan büyüklerine tam itimadını gös
termiş hakikî vatandaşlarımızın bu işlerdf de 
aynı itimadı göstereceğine emin olmakla ber&ber 
geçen büyük harbin bıraktığı fena bir intiba 
neticesi şahsi menfaat çerçevesini çok darj bir 
zaviyeden gören mahdut bir zümrenin bu l^ötü 
ruhun tesiriyle yer yer ve zaman zaman Sap
ması melhuz mukavemetleri şiddetle cezalandır
mak da bir vatan borcudur. 

İktisadi tedbirlere ve kaidelere riayetkar! ka
lacakları vadini memleketin iktisadi selâmeti 
bakımından şükranla karşılamayı da ayncş ve 
başlı başına bir borç bilirim. 

Gıda maddelerinde düşündükleri tedbir
leri ana hatları itibariyle isabetli bulmajkta-
yım. Yalnız vağ meselesine temas ederken Satı
rıma gelen bir tedbiri söylemekten kenjimi 
alamıyacağım. Devlet sermayesiyle alman yağ
lardan nebati yağlara, bilhassa fazlaca ehem
miyet vermenin yemeklik yağ ihtiyacının niem-
lekette fasla tazyik yapmama.sı bakmundan| bir 
nâzım rolü ovnıyacaoına kanaatim vardır, j Bu
gün mmlekette senede belki bes altı milyon 
kilo nebati yağ ya/nacak tesisatı haiz müessese
miz vardır. Buna iptidai vesait ile elde edilen
leri tasfive suretiyle istifade sahasına arzeime-
yi de ilâve edersek cok mühim bir vakiin 
tutar ve bu isi Devlet konttolü ile vanabijece-
pimize kaniim. Hükümetin bu işi tetkikini 
bilhassa rica ederim. 

Kumaş ihtiyacında pamuklunun yünlüden 
daha önde geldiği kanaatmdayrm. Busun piya
sada asaqt vukan her keseve elverişli yjinlü 
kumaş vardır. Fakat pamuklu böyle de<Hl|lir. 

Pamuklu meselesi memlekette bu&day kMar 
mühimdir. Esa,sen arda maddelerinin pahalı
lığında en mühim âmil de köylünün ihtijyacı 
olan pamuklunun fivatı ile gıda maddelerinin 
basmda gelen buğdav fiyatının harpten! ev
velki fiyat nisbetine göre tanzim ve ayarljana-
mamasmdan dolmaktadır. 

Bizde: kövlünün ihtiyacı *mvet basittir. 
Ga,z. tuz bir de sfiveceği pamukludur. BJizim 
köylerimizin ekserisiinde bilhassa orta Ana
dolu ve şarkta köylü % 90 pamuklu srjver. 
Ekserivetin di s elbisesi de hemen pamukludur. 
Onun ioindir ki kövlü: sattığı malın bedelini 
daima bununla, öteer. Iü!£er simdive kadar j bu 
dâvavr ha^ledebilseydik buerünkü sıkmtjımız 
muhakkak olarak yarıdan daha aşağıya düzerdi 
kanaatindeyim. i 

Saraçoğlu Hükümetinden bu ihtiyacı I vait 
buyurdukları iktisadi kaidelere uyarak ejsaslı 
bir plânla kökünden halletmesini ve şimjdiye 

I kadar tatbik edilen sanayi plânlarında göıjülen 
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kusurların da bu arada ıslahına bilhassa ehem
miyet verilmesini rica ederim. 

Hükümet beyannamesini okurken; memle
ketin ana işlerinden olan malî ve zirai mesele-
leıe temas etmedi. Acaba bu hususta düşün
dükleri hiç, bir ıslahat tasavvuru yok mudur? 

İktisat işlerini konuşurken bu mevzua temas 
etmemelerini beyannamede bir noksan olarak 
gördüğümden bu suali soruyorum. Beşeriyetin 
ve bu arada memleketimizin de harp yüzünden 
çektiği bu İstırabın harp sonrası uzun sürmeme
sini temenni bakımından bize memleketin 
müstakbel iktisadi ufkunda ümit veren bir ışık 
göstermelerini muhterem Saraçoğlu'ndan bihak
kın ve şahsan beklediğim için bu suali sordum. 

Her ne kadar Hükümetin bugün meşgul bu
lunduğu büyük meseleler karşısında bunlar 
."iirlnk Har gibi mübiro. görülmiyebiiirse de 
bitmesini temenni ettiğimiz bugünkü harp so
nunu hazırlıklı karşılamak yönünden Hüküme
tin bu sahada ne düşündüğünü, ne yanmak 
istediğini bilmekte fayda mülâhaza ettiğim 
için temas etmeden geçemedim. 

Türk, türken ve daima türkeü kalaca*nnısı 
müideleven muhterem Başvekile bu köklü ve 
özlü imanından dolayı teşekkürü borç bilir ve 
memleket selâmetinin başlıca müeyyidesi olan 
iktisadi istiklâlimizde de bu düsturu kayıtsız 
ve şartsız tatbik ettiğini görmek isterim. 

Arkadaşlar, son SÖK olarak Saraçoğlu'nun 
şahsında istikbale emniyetle bakacak bir varlık 
görenlerdenim. Bu güne kadar aldığı vazife
lerde daima muvaffak bir imtihan geçiren ar
kadaşımızın bilhassa Başvekilliğin yüksek san-
dalvasmda bir idare sembolü olmasını candan 
beklerim. 

Hulâsa: Memleketimizin iktisadi istikbalin
den eminim. Bu gün bu istikbal harici siyaset
teki mevkiimizin sağlamlığına bağlıdır. Bu sa
hada ise gururumuz şükranla söylemek lâzımdır 
ki başta Millî Şefimizin yüksek ve kudretli ida
releri sayesinde dünyanın en gıpta edilecek bîr 
memleketi olarak gösterilmeğe lâyik bir poli
tikaya dayanmaktadır. Bütün bu tedbirlerimiz 
ve birliğimizle bu durumumuzu harp sonuna 
kadar muhafaza edebildiğimiz takdirde ise vata
nımızın iktisadi vaziyeti muhakkak olarak bu 
günden daha çok yüksek bir mevkie yükselecek
tir kanaatindeyim. Basarılar dilerim. (Alkış
lar.) 

NURİ GÖKTEPE (Aydın) — Aziz arkadaş
larım, kıymetli Başvekilimizin okuduğu beyan
name münasebetiyle bir kaç söz söylemek üzere 
kürsüye, huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Üç seneye pek yakm bir zamandanberi bü
tün dünyayı kasıp kavuran harbin vatanımızı 
ihata ettiği halde içeriye girmemesi cümlemizce 
şayanı şükrandır. Fakat hariçte bulunan ikti
sadi tazyikin hudutlarımıza girmesi dolayısiyle 
iktisadi şartların değişmesi ve bunun seneden 

seneye artması dolayısiyle hayat pahalılığı yük
selmiş ve masarifi istihsaliye de o nisbette yük
selmiştir. Bunu yakından tetkik eden Hüküme
timiz, teşekkülünü mutaakıp, aldığı kararlarla 
çiftçiye, müstahsile masarifi istihsaliyesinin 
fevkinde bir kazanç temin kastiyle bütün çift
çiyi ve hatta müstehlik sınıfı dahi memnun ve 
ferah içinde bırakmıştır. 

Muhterem Başvekilimiz beyannamesinde 250 
bin ton buğday açığı olduğundan bahis buyur
dular. Bu açığın çok derin ve ihtiyatî bir karar 
olarak beyannameye geçirildiğini zannediyo
rum. Çünkü henüz tahmin edilmemiş yazlık mı
sır, akdarı ve patates vardrı. Bunların bu açı
ğı kısmen tahfif edeceği kanaatindeyim. Zey
tinyağı, yağlı tohumlar, bakliyat, pamuk gibi 
maddeler de ince tetkikat neticesinde mümkün 
olan şekle girerse çiftçiye ayrıca büyük sevinç 
ve itimat telkin eder. Çünkü bunlardan fazla 
miktarda depolarda mevcut mal vardır. Bunu 
da Hükümetimiz tabii bendenizden daha iyi bi
lirler. 

Çiftçinin korktuğu arkadaşlar, çiftçiyi dü
şündüren üç vaziyet vardır. Birisi istihsalini sa
tacağı zaman müşteri bulamaması; ikincisi istih
sal. mevsiminde malını gayet ucuz fiyatla, ma
liyet fiatiyle, hattâ daha dun fiyatla satması, 
üçüncüsü de istihsal mevsiminde sattığı malı
nın biiâhara fiyatının tereffü edişi. Çiftçiyi 
korkutan budur arkadaşlar. 

Her şeyi zamanında bilen ve ona göre ka
rarlar veren Hükümetimizin» katî olarak bilirim 
ki, şimdi olduğu gibi bundan sonra da alacağı 
kararlarla bu gibi şeyler vâki olmıyacaktır. Çift
çiler de bundan emindir. Bu şerait altmda. ar
kadaşlar, çiftçiler şimdiden hazırlanmağa baş
lamışlardır ve bu haber, Hükümetin kararla
rı, onları teşci etmemiştir, teşvik etmiştir. 

Şimdiden hazırlanan çiftçi, yeni sene geniş 
mikyasta ziraat yapabilmek için katiyen Hükü
metten maddi, yardım beklemez, İhtiyacı da 
yoktur. Ancak pulluk ve bunun aksamı ve za
manında.; ihtiyaç nisbetinde orak makinası te
min edilmesi, ve geniş nehir vadilerinde gayet 
münbit topraklarımız üzerinde feyezana mâni ol
mak için su işleri, Nafia vekâletine bağlı su iş
leri üzerinde alınmakta ve alınmış olan tedbir
lere vakti zamaniyle başlanması ve başarılması, 
eylül nihayetine kadar ikmal edilmesi şarttır. 
Malûmu âlileridir ki, bu feyezan sahalarındaki 
nehir vadilerinin toprakları, nehir vadisi olmı-
yan, rüsuba.ttan müteşekkil uzviyat ile husule 
gelmiş topraklara nisbetle çok zengin ve çok fe
yizlidir. Bunun için bunların ihmal edilmiyece-
ğine ve bu setlerin bir an evvel yapılacağını Hü
kümetin gördüğüne kaniim ve alacağı tedbirler 
le bunu da başaracağına katiyen eminim. Bun
lar ikmal edildikten sonra bendeniz şahsen ka
niim ki, tesiratı havaiyeye tabi bir meslek ol
duğu için ziraat, katî olarak bir şey söylenemez, 
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Ancak mevsimler müsait gittiği takdirde 250 bin 
ton açık mevzuubahis olmıyacağı gibi belki de 
250 bin ton fazla buğday istihsal edeceğiz ar
kadaşlar. Çiftçiyi çalıştırmak, işletmek için 
daima kazanç temin etmek lâzımdır. Bu, her şe
yin fevkindedir, her tedbirin fevkinde-
dir. Bunu da Hükümetimiz iyi an -
lamış, iyi bilmiş ve zamanında tedbirlerini al
mıştır. Arzettiğim şeyler hakkmda da seri ve 
katî tedbirlerini ve kararlarını alacağına da ka
niim. 

Beyannamede topraksız köyler ve köysüz 
toprak olmıyacaktır diyorlar. Bu da toprağı bu-
lunmıyan çiftçilerin istikbali için büyük bir em
niyet telkin etmektedir. Diğer taraftan içinde 
köy bulunmıyan ve mera halinde kullanılan ge
niş arazinin işletilmesi de temin edilecektir ki 
memlekete servet, millete kuvvet getirecektir. 

Bu münasebetle Türk çiftçisi namına sayın 
Büyük Millî Şefimize ve çok kıymetli Başveki
limize ve arkadaşlarına şükranlarımı tam bir gü
ven ve imanla arzederim (Güzel güzel, bravo 
sesleri). 

REİS — Efendim daha beş arkadaş söz al
mıştır. Fakat kifayeti müzakere hakkında tak
rirler de vardır (Müzakere kâfi sesleri). 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir. Hükümetin hattı hareket 

ve siyasi noktai nazarını gösteren beyannamesi
nin reye konulmasını arz ve teklif eylerim. 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 

REİS — Diğeri de aynı mealdedir. 
Müzakerenin kifayetini reve arzedivorum. 

Kabul buyuranlar . . . Etmiyenler . . . Müzake
renin kifayeti kabul edilmiştir. 

Başvekil, memleketin siyasetini izah eden be

yannamesinin sonunda, bu siyasetin B. *R|[. Mec
lisinin tasvibine mazhar olup olmadığmıjn teza
hürünü istedi. Kura ile taayyün edecek intihap 
dairesinden başlanarak isimler okunacakjtrr. Ri
yaset kürsüsünün önüne konan kutulara kana
atlerinizin ifadesi olan reylerinizi atmanjızı rica 
ederim. ; 

(İzmir dairei intihabiyesinden basjlıyarak 
isimler okurdu ve reyler toplandı). 

REİS — Rey vermiyenler varsa lütfen reyle
rini versinler. 

!R.̂ y toT)îamo, muamelesi bitmiştir. 
Reylerin neticesini arzedivorum: Hüküme

tin itimat, talebine (381 "i mebus rey vermiştir. 
FTSRt> vardır. Mevcudun ekseriyetiyle yani 
(381 > rov ile Hükümete beyanı itimat edilmiştir. 

RABÎH KAPTAN (Antalya) — Mejvcudun 
ekseriyetiyle değil, mevcudun ittifakıyla. 

RF.ÎR _ Evet mevcudun ittifakıvle vte (381) 
rey!?. Hükümete bevanı itimat edilmiştir (Bra
vo sesleri, sürekli alkışlar). 

!RASVF,KÎL BÜKRtT SARAÇOĞLU i(lzmir) 
— Arkadaşlar, şu anda kalbimde canlafnan bir 
manavı aeı<ra vurmak suretiyle teşekküt borcu
mu ödemek istiyorum. Kalbimde canlanan bu 
mâ"a sudur: 

O mâna bana divor ki, Saraçoğlu, biı millet 
som besledi, büyüttü, okuttu, yetiştirdi ve bir 
cok isler vererek tecrübeli bir adam halline ge
tirdi. (Bravo sesleri, alkışlar) Simdi bu borç
ları ödemek sırası senindir. Simdi ban 4e huzu
runuzda söz veriyorum: Arkadaşlarımın var-
dımiyle bu onumunda biriken borçları bütün 
mevcudiyetimle ödemece çalışacağım. (Bravo 
sesleri., şiddetli ve sürekli alkışlar). 

REÎS — Teneffüs edilmek üzere cjelseyi 5 
dakika tatil ediyorum. (Cumaya sesleri). 

Kapanma saati : 17,00 

ÎKÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 17,09 

REÎS — Şemsettin Günaltay 
KÂTİPLER : Vedit Uzgören (Kütahya), Hamdi Selçuk (Hatay) 

REİS — Celse açılmıştır. 
Ekseriyetimiz yoktur. Cuma günü saat 15 te 

toplanılmak üzere inikada nihayet veriyorum. 
Kapanma saati : 17,10 
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Şükrü Saraçoğlu'nun teşkil ettiği îcra Vekilleri Heyetine verilen itimat reylerinin neticesi 

Asa adedi : 429 
B*ye iştirak edenler : 381 

Kabul edenler : 381 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : o 
Beyt iştirak etmeyenler : 45 

Münhaller : 3 

[Kabul edenler] 

Afyon Karahiiar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
01. Kemal Doğan 
Ilalid Bayrak 

Amasya 
Esat Uraz 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Falih Rıfkı Atay 
Fevzi Daldal 
Gl. Nihat Anılmış 
Muammer Eriş 
Mümtaz Ökmen 
Rıfat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Türkân örs 
Aydın 

Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alatarç 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şene* 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Gl- Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
ismail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memcd Cavid Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 
Memduh Şevket Esenda1 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Necmeddin Sahir Sılan 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Botu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yeri ikaya 
Hasan Cemil Çambel 

Lûtfi Gören 
Burdur 

Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
İbrahim Necini Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Calib Kahraman 
Dr. Refik GLiran 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Talât Sim er 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tınaz 
Muhittin Baha Pars 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeııeli 
Reşad Nuri Günlekin 
Rusuhi Bulayırlî 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Avni Doğan 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
Mustafa Ahdülhalik 
Renda 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Byüb Sabri Akgöl 

îsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğîu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Gün ver 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. t. Tali Öngören 
Dr. 'Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaa 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ağralı 
Sabit Sağıroğlu 

Ertincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 
Salih Basotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
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Gİ. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Salim Aituğ 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat Özdamar 
îzzet Arakan 
Yusuf Ziya Özer 

Gazıanteb 
Aiuned Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahırıan Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Gümüşone 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
3 usuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Emin İnankur 
Ferid Celâl Güven 
Refik Koraltan 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 

î:11 5.S. 
Kemal Turan 
ıMükerrem Karaağaç 
Remsi Önlü 

istanbul 
Abıdin Daver 
Aiuned Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmı Akyüa 
Ali Rana Tarkan 
Fakıho Öyınen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gİ. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
Ibıaiıiın Aiaöttm GÖVKE 
İsmail Hakkı Ulkmen 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli Ögel 
Ziya Karamursai 

İtmir 
Benal Arıman 
Celâl Bayar 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Hasan Âli Yücel 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Cevad Dursunoğlu 
Esad özoğuz 
Etem İzzet Benice 
Fuad Köprülü 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 
Şerafettin Karacan 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Hayrullah Diker 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Hilmi Çorak 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kal aç 
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Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid Özsoy 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kirklareli 
Gl. Bürhanettin Denkeı 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kirşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
izzet ö>:kan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
ibrahim Tolon 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 
Suphi Artel 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gül tekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
izzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Gl. Âşir Atlı 
Muhlis Erkmen 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 

Emrallah. Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabeı 
M. Şevket özpazarbaşı 
Mihri Pektaş , 
Müttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Kız*. Artunkal 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Dura 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yasar öaey 

M araç 
Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Taükut 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
GL Seyfi Düzgören 
Halid Onaran 
Hasan Menemencioğlu 
irfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı i 
Orgl. İzzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 
Yunus Nadi 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi 
Naim Erem ! 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
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Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüaeyin Ekşi 
Selim Sırrı Tarean 

Rite 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Memed Ali Yörüker 
Nasit Fırat 
Ruşeni Barkrn 
Süleyman Necmi Selmes 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ahraed Kutsi Tecer 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 

Ankara 
İsmet İnönü (Rs. C.) 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 

Balıkesir 
Muzaffer Akpınar 

Bolu 
Fethi Okyar 

Çanları 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Asım Us 

Çorum 
İsmail Kemal Alpsar 

Denizli 
Dr. Behçet Uz (V.) 

Diyarbakır 
Veli Necdet Sünkitay 

Elâzığ 
Fuat Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
İskender Artun 

t : ? ? 5.8 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa İşeen 
Tevfik Tannan 

Sürd 
Ali Rıza Esen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remsi Çiner 
Şemsettin Günallay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uy badın 
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Nazmi Trak 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Cemal Korali 
Galib Pekel 
Halit Nazmi Keşmir 
Muammer Dertli 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Danış Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ulkümea 
Hasan Saka 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü oktun 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

[Reye iştirak etmeyenler] 

Eskişehir 
Osman Işın 

Hatay 
Abdülgani Türkmen 
(Mazur) 

içel 
Dr. Muhtar Berker 

İstanbul 
Atıf Bayındır 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Halil Menteşe 
Keşad Mimaroğlu 
Şehime Yunus (Mazur) 

Kars 
Zihni Orhon 

Kayseri 
Sadettin Serim 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi 

Kocaeli 
Orgl. A. S. Akbaytuğan 

Konya 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Hüseyin R. Gürpınar 

Maraş 
Ziya Kayran (Hasla) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 

Niğde 
Faik Soylu 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
ismail Çamaş 

Rize 
Raif Dinç (Hasta) 

Vrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Hüseyin Sami 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
Münib Boya 

Yotsçad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkma* 
Sırrı Içöz 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
İbrahim E tem Bozkurt 
Mehmet Emin Erişirgil 
Rifat Vardar 
Şinaai Devrin 
Yusuf Ziya özendi 

Seyhan 
Salâhattin Çam 
(Hasta) 

Sürd 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Fayık Öztrak 

Tokad 
Hasip Ahmed Aytuna 

Trabfkm 
Mitat Aydın 

Urfa 
Memed Emin Yurdakul 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
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T. B. M. M, Matbaan 


