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1. - HAVALE EDtLEN KAĞITLAR 

Tezkereler 
1. — Af yon Karahisar Milletvekili Gl. Sadık 

Aldoğan'm Milletvekilliği dokunulmazlığının kal-

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, burada 
bulunan arkadaşların lütfen varlıklarım bildir
melerini rica ederim. 

(Afyon Karahisar seçim çevresinden başla-

1. — Cumhurbaşkanının, îkinci Toplantıyı 
açış söylevi 

(Cumhurbaşkanı sol tarafın ayakta şiddetli 
ve sürekli alkış ve bravo sesleri arasında kürsüye 
geldi). 

CUMHURBAŞKANI İSMET İNÖNÜ (An
kara) —- Sayın Milletvekilleri ; 

8. nci Büyük Millet Meclisinin İkinci Top
lantısını açmakla şeref duymaktayım. Yüksek 
Kamutayı sevgi ve saygılarla selâmlarım. (Al
kışlar). 

8. nci Büyük Millet Meclisinin millet mukad
deratını eline aldığı günden bu yana, dünya 
ahvali, insanlığın özlediği barış ve güveni sağ-
lıyacak dereceye erişmekten henüz uzak olduğu 
gibi, Avrupa'nın ekonomik durumu da önümüz
deki aylar içinde bütün milletleri gitgide daha 
fazla endişeye düşürecek bir mahiyet almaktadır. 

Büyük Meclisin ve Cumhuriyet Hükümetinin 
bu şartlar karşısında ilk kaygısı, herşeyden ön
ce memleketin selâmet ve emniyetini, her za
manki gibi, gözönünde bulundurmak olacaktır. 
(Bravo sesleri alkışlar). 

Bu sebepledir ki, yüksek tasvibinize sunul
muş bulunan yeni yıl bütçesinde, gelirin büyük 
kısmının Millî Savunma ihtiyaçlarına ayrıldığını 

dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/155) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 
(Karma Komisyona); 

ııarak yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Çoğunluk vardır. 
Şimdi Cumhurbaşkanı açış söylevini verecek

lerdir. 

göreceksiniz. Millî Savunmaya ayrılmış olan öde
neğin, gelecek yıl içinde bütün ihtiyaçlara yet
memesi ihtimalini de Hükümet, gözönünde tut
maktadır. Vatan bütünlüğünün ve millet bağım
sızlığının dayancı olan Cumhuriyet Ordularını 
modern silâh ve cihazlarla daha. çok kuvvetlen
dirmek yolundayız. (Sürekli alkışlar). Yurt mü
dafaasında, Kahraman Ordumuzun, şanlı ma
zisine yakışan şekilde, vazifesini yapacağına ina
nımız tamdır. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Sayın Milletvekilleri; 
Cumhuriyet Hükümeti bugünkü iç ve dış 

şartların elverdiği imkânlar nispetinde, memle
ketin ekonomik işlerini ve bunların başında ge
çim zorluğu meselesini ön plâna almış bulunu
yor. Hükümetçe başvurulacak sürekli tedbirle
rin ve milletçe gösterilecek anlayış ve yardımla
rın bu çetin konuda verimli olacağını umuyoruz. 

Harb faciasının neticeleri olarak en zengin 
memleketlerde dahi tazyikini artıran ve bütün 
dünya milletlerini her bakımdan türlü fedakâr
lık ve mahrumiyetlere katlanmak zorunda bıra
kan eşsiz sıkıntılar, bizi de, milletçe ve Devletçe 
hayatın her sahasında, daha ciddî tasarruf gay
retlerine götürecek bir dereceye varmıştır. 

Sayın Milletvekilleri; 
Memleketin ekonomik kalkınması, aynı zaman-
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da dünyanın karşılaştığı çeşitli yoksunluklar, 
istihsalin artırılması dâvasına her zamandan faz
la önem verdiriyor. Bunun içindir ki, tarımda, 
endüstride, madenlerimizde rasyonel ve makineli 
çalışma usullerini sağlıyacak malî ve teknik her 
vasıtaya başvurarak, bu alanlarda istihsali müm
kün olduğu kadar fazlalaştırmak, Cumhuriyet 
Hükümetinin en ehemmiyetli görevi olacaktır. 

Endüstri ve maden işletmelerimiz verimleri
ni artırmakta devam etmişlerdir. Yurttaşlara 
yeni iş sahaları sağlıyacak olan kalkınma pro
gramımızı süratle gerçekleştirmek zorundayız. 

Çiftçiyi topraklandırma işine dikkatle, ada
letle devam edilecektir. Cumhuriyet idaresinin 
temel umdelerinden saydığımız bu işe, gereken 
yerlerde başlanmıştır. 

Her sahada çalışan işçilerin yaşama seviye
lerinin yükseltilmesi, çalışanlarla çalıştıranlar 
arasında, karşılıklı menfaat istismarına meydan 
vermiyen ahenkli işbirliğinin sağlanması ve bu 
suretle Türk Demokrasisinin sosyal adalet idea
line doğru gelişmesi, Hükümetçe üzerinde du
rulması gereken esaslı tedbirlerdir. 

Vergi sistemimizi, bu arada gümrük tarifesi
ni düzeltme ve iyileştirme yolundaki çalışmalar 
devam edecektir. Büyük Meclise sunulmuş olan 
Gelir Vergisi tasarısının, değerli incelemeleriniz 
neticesinde kanunlaşması, bu sahada hayırlı 
bir adım olacaktır. 

Yurt içinde salim bir fiyat seviyesine ulaşa
bilmek için ithalât ve ihracatımızın, dünya pi
yasalarının müsaadesi nispetinde, serbest döviz
le yürütülmesine, çeşitli istihsal ve ulaştırma 
vasıtalarının ve halk kütlelerinin ihtiyaç mad
delerinin tahditsiz ithaline çalışılacaktır. 

Adalet işlerinin kolaylık ve sadelikle görül
mesi içm usul kanunlarında gerekli değişiklik
ler yapılmak üzere tasarıları hazırlanmıştır, ilk 
mahkemelerle Yargıtay arasında «Üst mhke-
meler» kurulması, halkın adalet cihazına olan 
güvenini artıracak ve ihtiyaçlarını karşılıya-
eaktır. 

Doğu ve Güney illerinde başlanmış olan de
miryolu inşaatı ilerlemektedir. Ele alınmış olan 
limanların yapılması işlerine devam ediliyor. 
Yolların modern usullerle yapım ve bakımına 
ehemmiyet verilecektir. * 

İkinci Dünya Harbi yıllarında yıpranan ulaş
tırma vasıtalarını yenilemek için harcanan gay
retler verimini göstermeğe başlamıştır. Ulaş-
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tırma ihtiyaçlarımızı memleket içinde karşıla
mak için gerekli endüstrinin kurulmasına hız 
verilmiştir. 

Halka daha iyi bir tıbbî bakım temin etmek 
üzere bu yıl içinde yeni hastaneler açılmış, 
mevcutlara yeni yataklar ilâ^e edilmiştir. Koru
yucu hekimliğin müspet neticelerini köylere ka
dar ulaştıracak sağlık plânı ve sağlık sigorta
ları tasarıları Yüksek Meclise sunulacaktır. 

Köylerde öğretimin yapılması faaliyeti de
vam ediyor. Bu yıl Köy Enstitülerinden iki bi
ne yakın öğretmen iş başına gönderilmiştir. 
Okul binası inşasında güçlük çeken köylüye 
yardım olmak üzere genel bütçeden illere öde
nek ayrıldığı gibi, öğretmenlere toprak temini 
yerine, yeter ücret sağlanmış, kendilerinin 
okullardaki uygulama bahçeleri topraklarından 
faydalanmaları esası kabul edilmiştir. Bütün 
ilk öğretim maaşlarının genel bütçeye alınma
sı, eğitim teşkilâtı bakımından hayırlı olacak
tır. (Bravo sesleri, alkışlar). 

îller idaresini Anayasanın yetki genişliği 
ve görev ayrılığı esaslarına göre yeniden düzen
lemek, mahallî idarelerimize yüklendikleri hiz
metleri başarmağa imkân verecek kaynaklar 
sağlamak, Hükümetin, ehemmiyetle üzerinde du
racağı konulardır. 

tç idaremizde türlü emniyet teşkillerini bir
leştirerek tek bir Cumhuriyet zabıtası kurmak 
yolundaki çalışmalar önümüzdeki yıl bitecek 
ve gerekli tasarılar Büyük Meclise sunulacaktır. 

Sayın Milletvekilleri: 
Dış politikada başlıca amacımız, dünyada 

barışın gerçekleşmesine hizmet etmek, millet
lerin hasretle bekledikleri müşterek güvenin 
yerleşmesine elimizden geldiği kadar yardım
da bbulunmaktır. (Alkışlar.) Hiç kimseye kar
şı tecavüz emeli beslememekteyiz; fakat, top
rak bütünlüğümüze, haklarımıza karşı herhan
gi bir tecavüz emeli beslenmesine de asla müsa
ade etmiyeceğiz. (Asla sesleri, sürekli alkışlar.) 
Bu, bizim türlü imtihanlardan geçmiş dürüst ve 
açık siyasetimizdir. Bu siyaseti takip ederken, 
Türkiye Cumhuriyeti, milletlerarası dostluk, 
anlaşma ve işbirliği gayretlerine devam etmek 
yolunda hiçbir fırsatı kaçırmıyacaktır. Bunun 
içindir ki, bütün milletlerin susadıkları dünya 
barışını sağlamak ve medeniyeti tam bir yı
kıntıdan korumak vazifesini üzerine alan Bir-
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leşmiş Milletler Kuruluna samimî olarak bağ
lı bulunuyoruz. (Alkışlar.) 

Sayın Milletvekilleri: 
Milletlerin hak ve hürriyetleri uğruna atıl

dığı harbde en ağır fedakârlıklara katlanmak 
yüzünden bugün çetin zorluklarla karşılaşan, 
bu güçlükleri yenmek için hergün yeni yeni 
mahrumiyet ve fedakârlıklara göğüs geren 
müttefikimiz Büyük Britanya ile münasebetle
rimiz, müşterek ideal ve menfaatlerin perçin
lediği kuvvet ve samimiliği muhafaza ediyor. 
(Bravo sesleri, sürekli alkışlar.) Asıl İngiliz 
milletinin, yüksek meziyetleri sayesinde, bu sa
vaştan da kısa zamanda muzaffer çıkacağına 
asla şüphemiz yoktur. (Alkışlar.) 

Amerika Birleşik Devletleri ile sıkı dostluk 
bağlarımız hergün daha fazla kuvvetlenmekte
dir. (Alkışlar.) Türk milletinin, dünyanın bu 
köşesinde, samimî ve inanılır bir barış unsuru 
olduğunu, ve Türkiye'nin meşru müdafaa im
kânlarının artmasiyle dünya sulhunun da sağ
lanacağını takdir eden Büyük Demokrasinin, 
bize yardımda bulunmak kararını vermesi, 
sulh alanındaki eşsiz gayretlerinin yeni bir de
lilidir. (Alkışlar.) Bu yardım Anlaşmasını oy 
birliği ile kabul buyuran Yüksek Heyetiniz, bü
tün Türk milletinin teşekkür duygularına ter
cüman olmuştur. 

Aramızda iyi münasebetler bulunmasını sa
mimî olarak dilediğimiz halde, Sovyetler Birli
ği tarafından haksız tarizlere uğramaktayız, 
Geçmiş ve bugünkü hâdiselerin doğru ve ada
letli olrmyan sekilerde görülmesi ve gösteril
mesi iltizam olunuyor ve hattâ memleketimize 
karşı aşikâr bir surette haksız olan istekler ile-
ri sürülüyor. Bu unsurların ortadan kalkması
nı temenni ederiz. 

EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Lanet ede
riz. 

CUMHURBAŞKANI ÎNÖNÜ (Devamla) — 
Fransa ile uzun geleneklere dayanan dostluk 
münasebetlerimiz, harb sonrası devrinin yeniden 
verdiği imkânlar sayesinde, siyaset, ekonomi ve 
kültür alanlarında gittikçe artan mesut bir geliş
me içindedir. (Alkışlar). 

Kendisiyle dostluk bağlarını sıkılaştırnıak ar
zusunu beslediğimiz yeni İtalya'nın sulha kavu
şarak, milletlerarası lâyık olduğu önemli yeri al-
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makta bulunduğunu memnuniyetle görüyoruz, 
(Alkışlar). 

Dost ve kardeş İran Devleti ile münasebetle
rimiz, karşılıklı anlayış ve ahenk havası içinde 
günde ngüne gelişmektedir. (Alkışlar). 

Afganistan ile ilk gündenberi aramızda ku
rulmuş derin dostluğun daima samimî bir hava 
içinde devam ettiğini bildirmekle bahtiyarım. 
(Alkışlar). 

Dünya barışının istikrarı bakımından, biran 
önce sükûna kavuşmasını elzem görerek candan 
dilediğimiz dostumuz ve komşumuz Yunanistan 
ile münasebetlerimiz, her zamanki gibi, karşı
lıklı bir inan ve sevgiye dayanmaktadır. (Alkış
lar) . 

Asırlarca beraber yaşadığımız bütün Arap 
Âlemi ile kardeşçe münasebetlerimiz hergün, her 
sahada genişlemektedir. (Alkışlar). Mısır mil
letinin uğradığı âfet dolayısiyle Türk Milletinin 
duyduğu acıyı huzurunuzda ifade etmeyi vazife 
biliriz. (Alkışlar). 

Hâşimi Şark - ül - Ürdün Devletinin Sayın 
Hükümdarı Maejste Kıral, bu seneki ziyareti ile 
memleketimize sevinç ve şeref vermişlerdir. (Al
kışlar). îki memleket arasındaki samimî müna
sebetler, metni ilân edilmiş olan bir dostluk 
muahedesinin akdi ile bir kat daha kuvvet ve 
inkişaf bulmuştur. (Alkışlar). 

Hindistan ile Pakistan'ın hür milletler cami
asına katılmalarını derin bir sevinçle karşıladık. 
Bu iki Devletle siyasi münasebetleri süratle te
sis etmek yolundayız. (Bravo sesleri). Hindistan 
ve Pakistan devletlerinin, kendi huzur ve saa
detlerini temin ederken, milletlerarası barış ve 
dostluk ideallerinin tahakkuk ettirilmesi uğrun
da da değerli hizmetler yapacağına eminiz. (Alkış
lar) . 

Sulh andlaşmalarmm yürürlüğe girmesiyle 
gerek komşumuz Bulgaristanla, gerek diğer 
Balkan devletleriyle münasebetlerimizin verimli 
bir yola girmesi dileğindeyiz. 

Aziz Milletvekilleri; 
Hükümetin siyaseti ve memleketin çeşitli me

seleleri üzerinde şimdiye kadar söylediklerimi, 
Cumhuriyet Hükümeti, Büyük Meclise her fır
satta izah edecektir. Memleketin dış ve iç poli
tikası üzerinde düşüncelerimin bir hulâsasını da 
yapmak isterim. 

Dış politika üzerinde siyasi partilerimizin 

— 4 — 
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mutabakat halinde bulunmaları memleketin se
lâmeti için büyük kuvvet olmuştur. (Alkışlar). 
Türk milletinin; mevcudiyetini korumak yolun
da ve dış politika meselesinde ayrılık gösterme
diğinin ve göstermiyeceğinin dünyaca) bilinme
sinden vatan fayda görmüştür ve fajfda göre
cektir. (Alkışlar). Memlekete bu itibajrı ve em
niyeti temin eden iktidarda ve muhalefetteki 
siyaset adamlarımıza tebriklerimizi ifade ede
riz. (Alkışlar). 

İç politikada demokratik gelişmenin büyük 
biı- ilerleme gösterdiğini kaydetmekle bahtiya
rım. Eminiz ki, geçirdiğimiz sene zarfındaki geliş
meyi demokrasi tarihimiz ehemmiyetli ve hayırlı 
bir devre olarak yâdedecektir. 

Bizim açık görüşümüze ve kesin kanaatimize 
göre, vatandaşlarımız siyaset faaliyeti esnasında 
kanun yolundan ayrılmamak kararandadırlar. 
(Bravo sesleri). Vatandaşlarınım siyaset müca
delesi yaparken birbirine düşman haline gelme
lerini memleketimiz için en büyük tehlike sayı
yorum. (Bravo sesleri). Bu tehlikeyi önlemek 
için, iktidar ile muhalefet içindeki, en büyük
ten en küçüğe kadar, bütün iyi niyetlerin siyasi 
faaliyetlerimize hâkim kalmalarını temenni ede
riz. (Bravo sesleri). Biz gayretlerimizi, iyi ni
yetin muvaffak olmasına ve emniyetin sağlam 
kalmasına hasredeceğiz. (Alkışlar). 

Kanun içinde siyasi faaliyetlerin daha ne gibi 

3 . - B E 

1. — Meclis Başkam seçimi 

BAŞKAN — Meclis Başkanı seçimine geçi
yoruz. 

Adlar okunacak. Arkadaşların okunan ad
lara göre kürsünün solundan başlayıp oylarını 
attıktan sonra sağdan çıkmalarını rica ederim. 

Evvelâ adçekme ile oyların tasnifi için üç 
arkadaş ayırıyoruz: 

Münir Hüsrev Göle (Erzurum), 
Mekki Hikmet Gelenbeğ (İstanbul), 
İsmail Rüştü Aksal (Kocaeli). 
Seçim çevresini seçiyoruz : 
Trabzon. 
(Trabzon seçim çevresinden itibaren oylar 

toplandı). 
BAŞKAN — Oylama sonucunu arzediyorum: 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı için yapı-

. İ54t Ö : 
I teşekküller ve safhalar meydana getireceğini bil-

meyiz . Ancak memnuniyetle söyliyebiliriz kij 
demokratik hayatımız, iki ana parti ile şimdiden 
kurulmuştur. Bundan sonra demokrasi, bu ana 
partilerin karşılıklı çalışmaları içinde gelişeeek-

I tir. Şimdi idare mekanizmasının siyasi partileri-
le münasebetlerini sağlam ve sarsılmaz kanuni 
temeller üzerine yerleştirmek birinci derecede 
ehemmiyetlidir. İdare cihazımız vazife yapara 
ken, siyasi partilerden birinin ve herhangi bit 
siyaset adamının iltizam veya sitemini düşünmi-
yecek derecede kuvvetli olacaktır. (Bravo seslerij 
alkışlar). Bunun için, idare adamlarımızın ka
nuni partilere karşı eşit bir surette tarafsız ve 
adaletli olmasında ne kadar ısrar etsek yerh> 
dedir. (Alkışlar). 

Yüce Türk Milletinin Aziz vekilleri; 
Büyük Millet Meclisi vatanda kanun idaresi-

nin başlıca kaynağı, başlıca teminatıdır. Büyük 
Millet Meclisinin çalışmaları, memleketimizin 
meseleleri için, daima, en isabetli tedbirleri bu
lacağına yürekten güvenmekteyiz. Memleketin iç 
ve dış emniyeti, demokratik inkişafımız ve eko
nomik sahalarda iyileşmemiz, bu seneki ve gele
cek senelerdeki çalışmaları ile, 8 nci Büyük Mil
let Meclisine, milletimizin hâtırasında mümtaz 
bir mevki verecektir. (Şiddetli ve sürekli alkış
lar). 

BAŞKAN —• Oturum devam ediyor, 

lan intihapta (324) oy verilmiştir,-322 oyla İö» 
t animi Milletvekili General Kâzım Karabekir 
kazanmıştır. (Alkışlar). 

(İstanbul Milletvekili Gl. Kâzım Karabekir 
alkışlar arasında, Başkanlık makamını aldı.) 

KÂZIM KARABEKİR (İstanbul) — Sayitt 
arkadaşlarım; hakkımdaki güven ve sevginizi 
tekrar göstermek lûtfunda bulundunuz. Sizlere 
içten teşekkürlerimi sunarım. 

Büyük Millet Meclisimizin bu çalışma yılında 
da, milletimizin olduğu kadar, bütün cihanın 
da sevgi ve takdirini kazanacağına şüphemiz 
yoktur. 

Başkanlık işlerini tarafsız olarak göreceğimizi 
tekrar ederken, sizlerin değerli yardımlarınızın 
da görev ve ödevlerimizi ifada bize kuvvet ve 
kudret kaynağı olacağını arzeylerim. 

Sayın arkadaşlarım, yeni çalışmalarımızda, 

ÇİMLER 
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sizlere sağlık ve başarı dilerken saygılarımı da 
sunar ve şanlı milletimizi eğilerek selâmlarım. 
(Şiddetli alkışlar). 

2. —- Başkanlık Divanı seçimi (Başkanvekil
leri, Kâtipler ve idareci Üyeler). 

BAŞKAN — Şimdi Başkanlık Divanı seçim
lerine geçiyoruz. 

Önde üç sepet vardır, birincisi Başkanvekil-
lerine aittir, atılacak puslalara üç isim yazıla
caktır. 

İkincisi, Kâtiplikler içindir, altı isim yazıla
caktır. 

Üçüncüsü de İdareci Üyelere aittir, üç isim 
konacaktır. 

Şimdi tasnifi yapacak arkadaşların ad çekme
sini yapıyoruz: 

Başkanvekilleri için : 
Dr. Muhlis Suner (Bilecik), 
Ali Rıza Türel (Konya), 
Nazif Ergin (Sivas). 
Kâtiplikler için : 
Lulfi Gören (Bolu), 
Ahmet Faik Abasıyanık (Kocaeli), 
Ziya Ersin Cezaroğlu (Tekirdağ). 
İdareci Üyeler için : 
Asım Us (Çoruh), 
Raif Dinç (Erzurum), 
Hasan Âli Yücel (İzmir). 
Bu arkadaşlar kendilerine ait tasnifleri yapa

caklardır. 
Şimdi oy verme için ad çekeceğiz. 
(Ad çekildi). 
Sinob seçim çevresinden adları okumaya baş

lıyoruz. 
(Sinob seçim çevresinden oy verilmeye baş

landı.) 

1947 Ö : 1 
BAŞKAN — Oylarını vermiyenler varsa ver

sinler.... Oy işi bitmiştir.. 
(Oylar ayrılandı). 
BAŞKAN — Oyların sonucunu bildiriyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilleri 

seçimine 318 zat katılmıştır, 318 zer oyla Feri
dun Fikri Düşünsel (Bingöl), Fikret Sılay (Kon
ya), ve Raif Karadeniz (Trabzon) Başkan Ve
killiklerine seçilmişlerdir. (Alkışlar). 

Kâtiplikler için yapılan seçime 314 zat ka
tılmıştır: Said Koksal (İsparta) 313, Sedad Pek 
(Kocaeli), Muhsin Adil Binal (Konya), Naşit Fı
rat (Samsun), Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli) 
ve Atalay Akan (Urfa) 314 der oyla kâtiplik
lere seçilmişlerdir. 

İdareci Üyelikler için yapılan seçime 314 zat 
katılmış: Halid Bayrak (Ağrı), Dr. Zihni Ül-
gen (Bolu), ve Muttalip Qker (Sivas) 314 der 
oyla İdareci Üyeliklere seçilmişlerdir. 

RAİF KARADENİZ (Trabzon) —Muhterem 
arkadaşlarım; 

Sizin güvennize nail olmak en büyük bir şeref 
kaazncımızdır. Bize bunu temin buyurduğunuz
dan dolayı kendim ve diğer, Riyaset Divanı ar
kadaşlarım namına herbirinize ayrı, ayrı minnet 
ve şükranlarımı arzederim. 

Bu değerli güveninizi kaybetmemek için, eli
mizden geldiği kadar, vazifelerimizin ifasında 
daima dikkatli ve itinalı olarak çalışmaya gay
ret edeceğiz. (Soldan alkışlar). 

BAŞKAN — önümüzdeki Pazartesi günü 
komisyonların tanzimiyle meşgul olunacağından, 
müsaade ederseniz, 5 Kasım Çarşamba günü top
lanalım. (Muvafık sesleri). 

5 Kasım Çarşamba günü saat 15 de toplanıl
mak üzere birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati: 16,32 

« • • * 

4. — SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

Niğde Valisi Niyazi Nurgen tarafından gön
derilen ve İl Genel Meclisi toplantıları münase
betiyle üyelerin saygı ve bağlılıklarım bildiren, 

Newyork Yardım Kurumu Başkanlığından; 
İçel ve Kocaeli Valiliklerinden, 
Antalya, Avanos, Bingöl, Düzce, Ezine, 

Gemlik, Gönen, Gevaş, Geyikli, İnegöl, İznik, Kizıl-

cabolük, Malkara» Pİümür, Seydişehir, Silifke, 
Şuhut, Turgutlu Belediye ve C. H. P. Başkanları 
tarafından gönderilen ve Cumhuriyet Bayramı 
münasebetiyle saygı ve bağlılıklarını bildiren 
telgraflara Başkanlıkça gereken karşılıklar ve
rilmiştir. 

T. B, M. M. Basımevi 


