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1 — HAVALE EDlLEN EVRAK
Layihalar
1 — Askeri tayinat ve yem muvakkat kanununa
miizeyyel 1325 numarali kanunun birinci maddesini
degigtiren 2112 sayili kanunun jandarma gedikli erbag ve jandarma meslek mektebleri talebelerine de
tatbiki hakkmda kanun layihasi (1/613) (Dahiliye ve
Biitge encumenlerine)
2 — Dahili istihlak vergisi hakkmdaki 1718 numarali kanunu degisftiren 2414 sayili kanunla 1718
numarali kanuna miizeyyel 2448 sayili kanunun degistirilmesine dair kanun layihasi (1/614) (Giimriik
ve inhisarlar, tktisad, Maliye ve Biit?e enciimenlerine)
3 — Devlet demiryollan ve limanlari igletme umumi idaresi 1934 yili son hesabi hakkmda kanun layihasi (1/615) (Divani muhasebat enciimenine)
4 — Ecnebilerin seyahat ve ikametleri hakkmdaki
2 mart 1331 tarihli muvakkat kanuna miizeyyel 935
sayili kanunun birinci maddesinin degi§tirilmesine ve
bu kanuna bazi maddeler eklenmesine dair kanun
layihasi (1/616) (Dahiliye, Maliye ve Biitce enciimenlerine)
5 — Gumriik tarifesi kanununa ek kanun layihasi (1/617) (Gumriik ve inhisarlar, tktisad, Maliye ve
Biit?e enciimenlerine)
6 — Giimriik ve muhafaza memurlarile subaylannin oturmalari igin ev yaptinlmasi ve bunlarm resmi binalarm miisaid olanlarinda kira ile oturmalari
hakkmda kanun layihasi (1/618) (Giimriik ve inhisarlar, Maliye ve Biitge encumenlerine)
7 — Havayollan Devlet isjetme idaresinin maash
memurlari hakkmda kanun layihasi (1/619) (Nafia ve
Biitce encumenlerine)
8 — Havayollan Devlet isjetme idaresinin 1933 ve
1934 yillari son hesabi
hakkmda kanun
layihasi (1/620) (Divani muhasebat enciimenine)
9 — Hudud ihtilaflannm tetkik ve tesviyesine mii.
tedair Tiirkiye Ciimhuriyeti ile Sosyalist Sovyet Ciimhuriyetleri ittihadi arasmda miinakid 6 agustos 1928
tarihli mukavelenin uzatilmasi hakkmdaki notanm
tasdiki hakkmda kanun layihasi (1/621) (Hariciye
enciimenine)
10 — tcra Vekilleri Heyeti kararile tayin olunacak yerlerde tatbik olunmak iizere ceza muhakemeleri
usulii kanununa miizeyyel kanun layihasi (1/622)
(Adliye enciimenine)
11 — tnhisarlarm idaresi hakkmdaki 1660 niiimarah kanuna miizeyyel 2159 sayili kanunun 9 ncu maddesine bir fikra eklenmesine dair kanun layihasi
(1/623) (Giimriik ve inhisarlar, Maliye ve Biitce enciimenlerine)
12 — Ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve
tecziyeleri hakkmdaki kanunun 16 nci maddesinin degistirilmesine dair kanun layihasi (1/624) (Maarif ve
Biitce encumenlerine)
13 — Polis te§kilat kanununun bazi maddelerinm
degistirilmesi hakkmda kanun layihasi (1/625) (Dahiliye ve Biitce enciimenlerine)

14 — Kan giitme sebebile islenen katiller hakkmda
kanun layihasi (1/626) (Adliye enciimenine)
15 — Konya ovasi sulama idaresi 1934 yili son hesabi hakkmda kanun layihasi (1/627) (Divani muhasebat enciimenine)
16 — Maarif vekaleti merkez te§kilati ve vazifeleri hakkmdaki kanuna ek kanun layihasi (1/628)
(Maarif ve Biitce enciimenlerine)
17 — Mulga Istanbul dariilfiinunu 1932 yili son
hesabi hakkmda kanunn layihasi (1/629) (Divani muhasebat enciimenine)
18 — Sivas atelyesine muktazi tezgahlar igin»
2 500 000 liraya kadar taahhiidat yapilmasma dair
kanun layihasi (1/630) (Biit?e enciimenine)
19 — Tiirkiye ile Finlandiya arasmda miinakid
12 agustos 1929 tarihli ticaret ve seyrisefain muahedesine miizeyyel 20 haziran 1936 tarihli itilafm ve ayni tarihli ticaret muahedesile merbut listelerin
ve
(1) numarali munzam protokoliin tasdikina dair kanun layihasi (1/631) (Hariciye ve Iktisad enciimenlerine)
20 — Tiirkiye Ciimhuriyeti ile ttalya Kiralligi arasmda 4 nisan 1934 tarihinde imza edilen ve 2758,
2914 ve 2952 sayili kanunlar ile meriyet muddeti uzatilan ticaret mukavelenamesi ile tediyatm tanzimine
dair olan itilafname ve merbutatmm 3 ay daha temdidi hakkmda kanun layihasi (1/632) (Hariciye ve
Iktisad enciimenlerine)
21 — Tiirkiye ile Romanya arasmda miinakid
(Dobrucamn Turk ahalisinin muhaceretini tanzim eden
mukavelename) nin tasdiki hakkmda kanun layihasi
(1/633) (Hariciye enciimenine)
22 — Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasi kanunu
layihasi (1/634) (Ziraat, Iktisad, Maliye ve Biitce enciimenlerine)
23 — Zabitai sihhiyei hayvaniye muayene riisumuna aid 405 sayili kanuna ilisik tarifenin degi§tirilmesine dair kanun layihasi (1/635) (Ziraat, Maliye
ve Biitce enciimenlerine)
Tezkereler
24 — Askeri ve miilki tekaiid kanununun 23 mad.
desinin tefsiri hakkmda Basvekalet tezkeresi (3/256)
(Maliye ve Biitce encumenlerine)
25 — Bazi maddelerden istihlak vergisi almmasi
hakkmdaki 2731 sayili kanunun birinci maddesinin behind fikrasmm tefsiri hakkmda Ba§vekalet tezkeresi
(3/257) (Giimriik ve inhisarlar, Iktisad, Maliye ve
Biitce enciimenlerine)
26 — Inhisarlar umum mudurliigiiniin 1934 yili
blanQosu ve murakib raporlarmm gonderildigi hakkmda Ba^vekalet tezkeresi (3/258) (Divani muhasebat
enciimenine)
27 — Memurin kanununun 4 ncii maddesinin (C)
fikrasile 49 ncu maddesindeki muhilli haysiyet ve namus ciirmii « Kaydinin §iimulii » derecesinin tefsiri
hakkmda Basvekalet tezkeresi (3/259) (Memurin kanunu muvakkat enciimenine)
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28 — Tapu kanununun muvakkat maddesindeki
« Muamelenin bitmesi tabirinin » tefsiri hakkmda
Ba§vekalet tezkeresi (3/260) (Maliye ve Biitce enciimenlerine)
29 — Birinci kanun 1935 : mayis 1936 aylarma
aid raporlarm sunulduguna dair Divani muhasebat riyaseti tezkeresi (3/261) (Divani muhasebat enciimenine)
30 -+. Konya ovasi sulama idaresinin 1932 yih son
hesabma aid mutabakat beyannamesinin sunulduguna dair Divani muhasebat riyaseti tezkeresi (3/262)
(Divani muhasebat enciimenine)
31 — Bahkesir mebusu Enver Adakanm te§rii masuniyetinin kaldirilmasi hakkmda Ba§vekalet tezkeresi (3/263) (Adliye ve Te§kilati esasiye enciimenlerinden miirekkeb Muhtelit enciimene)
32 — Coruh mebusu Asim Us ve Giresun mebusu
Hakki Tank Usun te§rii masuniyetlerinin kaldirilmasi hakkmda Ba§vekalet tezkeresi (3/264) (Adliye
ve Te§kilat iesasiye enciimenlerinden nviirekkeb Muh.
telit enciimene)
33 — Denizli mebusu Haydar Riigtii Oktemin tegrii
masuniyetinin kaldirilmasma dair Ba§vekalet tezkeresi (3/265) (Adliye ve Te§kilati esasiye enciimenlerinden miirekkeb Muhtelit enciimene)
34 — Eski§ehir mebusu Emin Sazakm tegrii masuniyetinin kaldirilmasi hakkmda Bagvekalet tezkeresi (3/266) (Adliye ve Tegkilati esasiye enciimenlerinden miirekkeb Muhtelit enciimene)
35 — Kayseri mebusu Veli Yaginm miidafaasmm
almmasi hakkmda Bagvekalet tezkeresi (3/267) (Adliye ve Tegkilati esasiye enciimenlerinden miirekkeb
Muhtelit enciimene)
36 — Mugla mebusu Dr. Hiiseym Avni Ercanm
tegrii masuniyetinin kaldirilmasi hakkmda Bagvekalet tezkeresi (3/268) (Adliye ve Tegkilati esasiye enciimenlerinden miirekkeb Muhtelit enciimene)
37 — Mugla mbusu Yunus Nadinin tegrii masuniyetinin kaldirilmasi hakkmda Bagvekalet tezkeresi
(3/269) (Adliye ve Teskilati esasiye enciimenlerinden miirekkeb Muhtelit enciimene)

38 — Mugla mebusu Yunus Nadinin tegrii masuniyetinin kaldirilmasi hakkmda Bagvekalet tezkeresi
(3/270) (Adliye ve Tegkilati esasiye enciimenlerinden miirekkeb Muhtelit enciimene)
39 — Sivas mebusu Necmettin Sadikm tegrii masuniyetinin kaldirilmasi hakkmda Bagvekalet tezkeresi (3/271) (Adliye ve Teskilati esasiye enciimenlerinden miirekkeb Muhtelit enciimene)
40 — Zonguldak mebusu Rifat Vardarm tegrii masuniyetinin kaldirilmasi hakkmda Bagvekalet tezkeresi (3/272) (Adliye ve Tegkilati esasiye enciimenlerinden miirekkeb Muhtelit enciimene)
41 — Babaeskinin Cengerli kbyiinden Mahmudoglu
Muradm bliim cezasma garptirilmasi hakkmda Bagvekalet tezkeresi (3/273) (Adliye enciimenine)
42 — Bartmm Sarmagik kbyiinden Mustafaoglu
Asimm bliim cezasma earptmlmasi hakkmda Bagvekalet tezkeresi (3/274) (Adliye enciimenine)
43 — Kilisin Karaali mahallesinden Memedoglu Ismailin bliim cezasma garptinlmasi hakkmda Bagvekalet tezkeresi (3/275) (Adliye enciimenine)
44 — Kilisin Arab kbyiinden Mustafaoglu Cirik
Hasanm bliim cezasma garptirilimasma dair Bagvekalet tezkeresi (3/276) (Adliye enciimenine)
45 — Ugagm Hamidiye mahallesinden Mazak ogul.
larmdan Mustafaoglu Memedin bliim cezasma §arptirilmasi hakkmda Bagvekalet tezkeresi (3/277) (Adliye enciimenine)
46 — Yalovanm Cmarcik nahiyesinden Mustafaoglu Abdullah, Tegvikiye kbyiinden Haci Memedoglu
Hasan ve Ahmed gabanoglu Hasanm mahkum olduklari beger lira cezayi nakdinin affi hakkmda Bagvekalet tezkeresi (3/278) (Adliye enciimenine)
Mazbatalar
47 — Biiyiik Millet Meclisi 1936 yih mayis ayi hesabi hakkmda murakiblik raporu (5/32) (Ruznameye)
48 — Biiyiik Millet Meclisi 1936 yih haziran ayi
hesabi hakkmda murakiblik raporu (5/33) (Ruznameye)
49 — Biiyiik Millet Meclisi 1936 yih temmuz, agustos ve eylul aylari hesabi hakkmda murakiblik raporu
(5/34) (Ruznameye)
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Agilma saati : 14
MUVAKKAT BA§KAN — Refet Canrtez
MUVAKKAT KATlBLER : Nasid Ulug (Kiitahya), Ali Muzaffer Goker (Konya), Ziya Gevher
Etili (Qanakkaie), Siireyya Tevfik Genoa (Tokad).

MUVAKKAT BALKAN — Yoklama yapryoruz.

Yoklama yapildi.

2 _ NUTUKLAR
tatbik neticelerinin iyi anlasilmasi icin, halkm
7 --- Rnsicunihiirun nutku
Hiikumete yardim etmek hevesi, iftihar olunaMUVAKKAT BALKAN — Ekseriyet vardir.
cak bir tezahiirdur. Bu ruhig vaziyet, Tiirk mil§imdi Ciimhur Reisi gelerek nutuklarmi okuletini ilerletmek ve Tiirk vatanmi imar etmek
yacaklardir.
igin, 50k verimli ve gok esasli bir amildir.
(Reisiciimhur Kamal Atatiirk siddetli ve siiDevleti ve Hiikumeti kendi mall ve koruyurekli alkislar arasmda Baskanlik kursusunii secusu tanimak, bir millet igin biiyiik nimet ve
reflendirdiler.)
mazhariyettir (Alkislar). Tiirk milleti bu neticeye
Ciimihuriyette varmis ve her sene bunun
Saym millet vekilleri,
artan semerelerini gormiis ve gostermi§tir (AlSizi, sevgi ve saygilanmla selamlryarak, bekislar). Milletimizin, maddi ve manevi huzusinci devrenin ikinci senesini agiyorum.
runa,
her seyden fazla ehemmiyet veri§imizin,
Derhal, sbylemeliyim, Id, bu seneki galismane kadar yerinde oldugu anla§iliyor.
larcnizin, da, memleket ve millet islerinde, yeni iyilikler ve ilerlemeler yapacagrna kanigim.
Arkada§lar;
Gegen yil, Turk milleti, huzur ve sukun
Ilk tahsilin yayilmasi icin, sade ve pratik
iginde, milli ve insani iilkiiye, ask ile kosan
tedbirler almak yolundayiz. Ilk tahsilde hedekuvvetli ve galiskan bir varlrk gosteriyordu.
fimiz, bunun umumi olmasmi bir an evvel taIdarede ve Adliyede yeni kanunlarin ve yehakkuk ettirmektir. Bu neticeye varmak, anni teskilatm vatandasi sevindiren neticeleri gocak, fasilasiz tedbir almakla ve onu metodik
riiliiyordu.
tatbikle mumkiin olabilir. Milletin ba§lica bir
Ekonominin her sahasmda ve memleketin
isi olarak, bu mevzuda israr etmeyi liizumlu
her tarafrnda, Tiirkler, kendilerine ve Devletgoriiyorum. Sangat ve teknik mekteblerine raglerine tarn bir giiven iginde galisryorlardi (Albet artmi§tir. Bunu sevingle soylerken, her tiirkislar) .
lii te^viki arttirmak lazim oldugunu da ilave etCiimhuriyet, yeni ve saglam esaslarile, Turk
mek isterim.
milletini emin ve metin bir istikbal yoluna
Yiiksek tahsil igin, Ankara Universitesini
koydugu kadar, asil, fikirlerde ve ruhlarda yatesis
etmek yolunda, Tib fakultesine de ba§larattigi giivenlik itibarile, biisbutun yeni bir
yarak, yeni ve en kiilfetli hamlenin atilmasiiii
hayatm miijdecisi olmustur (Alkislar). Senedilerim.
ler gectikce, milli ideal verimleri, giivenle caGiizel sangatlara da alakanizi yeniden canlismada, ilerleme hevesinde, milli birlik ve millandirmak isterim.
li irade seklinde, daha iyi gozlere garpmaktaAnkarada bir Konservatuvar ve bir Temsil
dir. Bu, bizim icin cok dnemlidir; ciinki, biz,
akademisi kurulmakta olmasmi zikretmek, beesasen milli mevcudiyetin temelini, milli sunim icin bir hazdir.
urda ve milli birlikte gormekteyiz (Bravo sesleri, alkislar).
Giizel sangatlarm her §ubesi igin, Kamutayin gosterecegi alaka ve emek, milletin insani
Halk ile Hiikumet arasmdaki yakinlik ve
ve medeni hayati ve calis,kanlik veriminin artberaber galisma gayreti, ayrica, memnuniyeti
masi igin, gok tesirlidir.
mucib bir seviyededir. Bu hususta partimizin
feyizli onderligini ehemmiyetle keydetmek isteBa§larmda kiymetli Maarif vekilimiz bulurim.
nan, Tiirk Tarih kurumu ile Tiirk Dil kurumuIdari ve ekonomik tedbirlerin iyi tatbiki ve
nun, her giin yeni hakikat ufuklan acan, cid-
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di ve devamh mesaisini takdirle yadetmek isterim. Bu iki ulusal kurumun, tarihimizin ve
dilimizin, karanliklar iginde unutulmu§ derinliklerini, diinya kiiltiiriindeki analiklarmi, reddolunamaz ilmi belgelerle ortaya koydukca, yalniz Turk milleti icin degil, ve fakat biitiin ilim
alemi igin, dikkat ve intibahi geken, kutsal
bir vazife yapmakta olduklarmi emniyetle soyley ebilirim (Alkislar). Tarih kurumunun Alacahoyiikte yaptigi kazilar neticesinde, meydana gikardigi, bes bin be§ yiiz senelik maddi
Tiirk tarih belgeleri, cihan kiiltiir tarihini yeni ba§tan tetkik ve tamik ettirecek mahiyettedir. Bir 50k Avrupali alimlerin istirakile toplanan, son Dil kurultaymm isjkli neticelerini
bizzat gormii§ olmakla gok mutluyum. Bu ulusal kurumlarm az zaman iginde, ulusal akademiler halini almasmi temenni ederim. Bunun
igin, galiskan tarih ve dil alimlerimizin, diinya
ilim alemince tanmacak, orijinal eserlerini gbrmekle bahtiyar olmamizi dilerim.
Saym arkada§lar;
Ana vatana yeni kavu§an gbgmen vatanda§lanmizin iskani ba§lica i§lerimizdendir. Gbgmenleri iyi yerlestirmek ve siirgatle iiretmen
kilmak icin, onlari kafi derecede techiz etmege §ali§iyoruz. Aldigmnz neticeler timid vericidir. Bu milli meseleye, tahsis edebildigimiz
vesait derecesinde, fakat ara vermeksizin devam edecegiz.
Demiryolu insasi programma devam ediyoruz. Buna muvazi olarak, yol ve koprii in§aatma, daha fazla vesait tahsis edebilmek, arzuya §ayandir. Her halde su isleri iqm verilen
vesaiti arttirmaya liizum vardir. §imdiye kadar muhtelif yerlerde yapilmi§ ve yapilmakta
olan ufak biiyiik su i§leri, 50k te§vik edici neticeler vermektedir (Alkiglar). Kamutayin, su
isleri i§in yeni imkanlar aramasmi liizumlu gormekteyim.
Telefon §ebekesi memleket iginde, bir program dahilinde genis.lemektedir. Bu faaliyeti
takdir ve te§vik etmek isterim. Yakm bir zamanda iyi bir radyo merkezine nail olacagimizi umanm.
Ticari hava nakliyesi i§lerinin emniyetli, intizamli devammi ve genislemesini ise, qok onemli tutmaktayim.
Saym vekiller;
Ekonomi sahalarmda milli faaliyetimizin
artmasmdan ve geni§lemesinden seving duymaktayiz. Ciimhuriyetin ekonomik tedbirleri
her sahada feyizli semereler vermektedir.
Ziraatta kalkinmayi kolay ve cabuk yapmak igin §artlar, 50k ilerlemi§ ve hazirlanmi§tir. Yeni usulde ve yeni makineler kullanmakta, iyi teskilatla yapilacak yardimlarm siirgatle semere verecegini gdruyoruz, Kooperatif
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te§kilati her yerde sevilmi§tir. Kredi ve satl§
icin oldugu kadar, istihsal vasitalarmi ogretib
kullandirmak igin de, kooperatiften istifadeyi
miimkun gbriiyoruz.
Ziraatte hastahklar ile miicadele i§ine daha
50k ehemmiyet vermek lazimdir.
Toprak kanununun bir neticeye varmasmi
Kamutayin yiiksek himmetinden beklerim. Her
Tiirk giftgi ailesinin, geginecegi ve gah§acagi
topraga malik olmasi, behemehal lazimdir (Alki§lar). Vatanm saglam temeli ve iman bu esastadir. Bundan fazla olarak, biiyiik araziyi modern vasrtalarla i§letip vatana fazla istihsal temin edilmesini te§vik etmek isteriz (Alkiglar,
bravo sesleri).
Ticaret miinasebetlerimiz bu sene daha geni§lemi§tir. Kar§ilikli geni§lik ve kolaylik, takib ettigimiz esastir. Ihracatimizin kolayla§tirildigi yerde idhalatin artmasmdan sakinmiyoruz,
bu ithalati arttirmak ve kolayla§tirmaga gali§iyoruz. Bu diiriist politika iig senedenberi ticaretimiz hacmini muntazaman arttirmi§tir.
Endiistri programmm tatbiki, ciddi olarak
devam ediyor. Her yeni endiistri eseri, muhitine refah ve medeniyet, ve biitiin memlekete haz
ve kuvvet vermektedir. ikinci programm hazirliklan §evk ile ilerlemektedir.
Maden i§letilmesi inki§af halindedir. Madenlerimiz bizim ba§lica bir doviz kaynagimiz
oldugu icin de, yiiksek dikkatinizi celbe degerlidir.
Artvin civannda bakir madenlerinden tannin i§lemege ba§lamasmdan memnun olduk. Ergani bakir madeninin
i§lemege ba§lamasmi,
memleket igin miihim bir fayda telakki ediyoruz. Yine memleket igin pek ehemmiyetli buldugumuz diger mesele, kbmiir havzasmm rasyonel olarak i§lemesidir. tJzerinde bulundugumuz tedbirlerin siirgatle netice vermesini temenni ederim.
Deniz ve deniz mahsulleri ticaret ve endiistrisi onemli bir mevzuumuzdur.
Ticaret filomuzu yenilemek ve arttirmak te§ebbusiinu memnun
olarak kaydediyoruz. Limanlarimizda kafi tesjkilat yapilmasi, umumi
magazalar ve antrepolar bulundurulmasi mukarrerdir.
I§ kanununun tatbiki igin icab eden te§kilatin kurulmasi lazimdir. Ayrica deniz ve ziraat
isgileri igin de, yeni kanunlar hazirlanmalidir.
Kiigiik kredi mevzuunun ehemmiyetle ele
almmasmi, Biiyiik Meclisin dikkatine arzederim.
Bu sene, Ziraat bankasmm yeni kanun layihasi, galigma mevzularmiz arasinda olacaktir.
Bankalan ve kredi tevziini
inzibata alan,
kooperatifleri kuran ve geni§leten kanunlannizdan sonra, bu yeni eserleriniz memleketin
kredi hayatinda verimli olacaktir.
4 Maliyemiz, memnun olacagmiz surette, miis-
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bet ve verimli vaziyettedir. Muvazeneye hususi ehemmiyet veren Biiyiik Meclis, her sene varidati fazlasi ile temin etmege muvaffak olmaktadir. Bu sene de tahminlerin tahakkuk edecegine emniyet edebiliriz.
Hayati ucuzlatmak icab ettikce, vergileri indirmek siyasetine devam edecegiz. Tuz, §eker,
gimento, sayim vergilerinde iki sene iginde yaptigmiz cesurane indirmeler, her bakimdan faydali olmustur.
Bu sene hem ilk ihtiyaglardan, hem esasli
kuvvet vasitalarmdan olan petrol ve mii§taklari iizerindeki resimlerden genis mikyasta indirme yapmaga muvaffak olmanizi dilerim (Alkislar) .
Bundan ba§ka, vergi usullerinin islahi garelerinin aranmasma da ehemmiyetle devam olunmalidir. iyi usul ve iyi tatbikm memnun edici
neticelerini vatandas, hie. bir i§te vergi mevzuu
kadar hassasiyetle takdir etmez.
Diger taraftan vatanda§m Hazineye kar§i
miikellefiyetinin, en miihim vazifesi oldugunu
anlatmak igin, yorulmamak lazimdir. Siiphe
yoktur ki, bahusus Bevletgi ve halkgi olan bir
idare ve ekonomi hayatmda, Hazinenin kudret
ve intizami, ba§lica mesnettir. Cumhuriyetin
kudreti de her sahada ve milli miidafaa sahasinda, ihtiyaglarmi kar§ilayan Hazinesinin intizammdadir. Gelecek yillar igin de Hazinenin
kr.dretini muhafaza etmek, sizin en miihim isiniz olacaktir. Milli paramizin filen miistakir olan
kiymeti muhafaza olunacaktir (Alkislar).
Aziz arkada§lar,
Milli miidafaa vasitalarma senelerden beri
verdigimiz ehemmiyetin yerinde oldugunu, hadiseler her giin gostermektedir (Bravo sesleri, alkislar).
Ordumuzu en yeni vasitalarla miitemadiyen
techiz etmege <jali§iyoruz. Yiiksek kiymetini
arttirmaga verdigimiz ehemmiyet ise, daha ziyadedir.
Ordunun gali^malanndan ve b'Atiin milletin
vatan miidafaasi igin severek ve isteyerek cali§mak |evkinden memnunuz (Alki§lar).
Deniz silahlarma ehemmiyet veriyoruz. Denizcilerimizin iyi silahli ve iyi talimli olarak
hazirlanmalari biiyiik emelimizdir (Alkislar).
Hava ordusuna sarfettiginiz himmeti arttirmanizi dilerim. Yeni bir programm tatbikat
devresinde bulundugumuz igin, hava kuvvetlerimiz arzumuz derecesinden heniiz uzaktir.
Kuvvetli bir hava ordusu vucude getirmek yolunda iyi neticelere dogru emniyetle yiiriimakte oldugumuzu ifade ederken, hava taarruzlarma kar§i milletin hazirlanmasi igin de ayrica
alakanizi uyandirmak isterim.
Bu sene iginde arsiulusal bakimdan bizirn
icin mesud hadiseler oldu.
Ingiltere Kirali Sa Majeste Sekizinci Ed-
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vardin miitenekkiren ziyaretini ve Bogazlarda
yeni rejimin (Montro) mukavelesinin derpi§ ettigi veghile tatbika ba§landigmi, bunlarm ba§mda olarak zikretmeliyim (Siirekli alki§lar).
Tanismakla bahtiyar oldugum ingilizlerin
Biiyiik Kiralile aramizda husule gelen dostlugun, milletlerimizin temayiilatma uygun olarak,
iki Hiikumet arasmda filen inki§af etmekte olan
samimi miinasebat iizerinde hayirli tesirine siipho yoktur (Alki§lar).
Tiirkiyenin hakkmi teslim etmekle yiiksek
dostluk ve anlayis, gosteren (Montro) mukavelesi akidleri, ayni zamanda kritik devam eden
arsmlusal durumun bu onemli devresinde, istikrari igin herkesin galismasi icab eden umumi
£ulh i§ine de degerli hizmet etmi§ oldular (Alkislar).
Tarihte bir cok defa miinaka§a ve ihtiras
vesilesi olmus olan Bogazlar, artik tamamile
Turk hakimiyeti idaresinde, yalniz ticaret ve
dostluk miinasebetlerinin muvasala yolu haline
girmistir (Alki§lar). Bundan boyle muharib
her hangi bir Devletin harb sefinelerinin Bogazlardan gegmesi memnudur (Bravo sesleri, alkis,lar).
Bu miinasebetle, karada ve denizde Biiyiik
kom§umuz Sovyet Rusya ile aramizdaki, on bes
seneden beri her tiirlii tecriibeden gegmi§ olan
dostlugun, ilk giindeki kuvvet ve samimiyetini
tamamile muhafaza ederek, tabii inki§afmda
devam ettigini beyan etmekle de, ayrica memnuniyet duyarim (Siirekli alki§lar).
Bu sene iginde, Afganistanm kiymetli Hariciye ve Harbiye vezirlerile goriismekten de
memnun oldum.
Dost ve miittefik Yugoslavyanm Yiiksek
Ba§vekil ve Hariciye Nazirmin Milli Bayramimizda aramizda bulunmasi, bize ayri bir sovinc verdi (Alkislar).
Balkanlilar arasmdaki kardesligin
tarsini,
bizim otedenbsri ba§lica emelimizdir.
Turk - Yugoslav bagliligi bunun esasli bir
tezahurudur (Alkislar).
Diger miittefiklerimiz ve dostlanmiz ile de
temaslarimiz, daimi ve samimidir. Balkanlarda, Garbi Asyada ve §arki Akdenizde mevcud
sulhiin devami, eski diinyanm bir gok diger
yerlerine nisbetle, daha emin gorunmektedir
(Alkislar). Tiirkiyenin biitiin Devletlerle miinasebetlerinin iyi oldugunu, memnuniyetle kaydederim (Alkislar).
Bu sirada, Milletimizi gece giindiiz me§gul
eden ba§lica biiyiik bir mesele, hakiki sahibi
oz Tiirk olan «tskenderon - Antakya» ve havalisinin mukadderatidir (Bravo sesleri, siirekli
alkislar). Bunun iizerinde, ciddiyet ve katiyetle durmaya mecburuz (Ayakta siirekli alkislar, yasa, varol sesleri).
Daima kendisi ile dostluga gok ehemmiyet
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verdigimiz Fransa ile aramizda, tek ve biiyiik
mesele budur (Hallolmali sesleri). Bu isin hakikatini bilenler ve hakki sevenler, alakamizin
siddetini ve samimiyetini iyi anlarlar ve tabii
gbriirler (Alkislar).
Oniimiizdeki sene, miizakereler ve silahlanma yari§lan ile biiyiik bir hazirlik senesi olacaga benziyor. Devletler arasindaki ihtilaflarrn
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anla§malara varmasmi samimiyetle dileria.
Saym Millet Vekilleri;
Agrr ve onemli isleriniz, size, millet yolunda, esasli hizmetler hazirlamaktadir. Milletin sevgileri, hayirli ve faydali gali§malarmizda sizinle beraberdir (Suxekli alkisslar, bravo
Ataturk sesleri),

3 — SEQlMLER
/ — Mcclis h'eisi seeimi.
MUVAKKAT BASKAN — Reis intihabma
ba§lryoruz, Kutular gezdirilecektir.
(Reyler toplandi)
MUVAKKAT BASKAN — Rey vermeyenler
lutfen reylerini versinler.
Rey toplama muamelesi bitmi§tir.
Reyleri tasnif icin kura ile arkadas segecegiz.
(Meliha Ula§ (Samsun), Ahmed Vefik Ulucay (Nigde), Osman Dinger (Mardin). Reyleri
tasnife memur edildiler).
MUVAKKAT RElS — Reylerin neticesini
arzediyorum:
Qankin mebusu Abdiilhalik Renda 321 reyle ve ittifakla reis intihab edilmi§tir (Bravo sesleri, alki§lar).
(Alki§lar arasmda Reis Abdiilhalik Renda
(Qankiri) Riyaset kiirsiisiine gectiler).
BASKAN — Aziz arkada§lar, Baskanliga
tekrar segmek suretile gosterdiginiz yeni giivenden dolayi hepinize ayri ayri §iikran ve saygilarimi sunarim (Alki§lar).
LtJTFI M t F l D 0ZDE§5 (Kir§ehir) — Allah muvaffak etsin.
2 — Rein vekilleri, Idare am.irleri ve kalibler
seeimi.
BASKAN — Ruznameye gegiyoruz.
Reis vekilleri ile idare amirleri ve katibler
intihabi yapilacaktir.
Ug kutu konulaeaktir. Sagdan gegerek lutfen esami sirasi ile reylerinizi istimal buyurunuz.
BASKAN — Reyini kullanmayan var mi?
Rey toplama muamelesi bitmi§tir.
Atif Akyiiz (Qoruh), Dr. Galib Ustiin (Sinob), Kamil irdelp (Nigde) Reis vekillikleri
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reylerini tasnif buyursunlar.
Ali Dikmen (Kocaeli); Mustafa Halid tjner
(Konya); Raif Karadeniz (Trabzon). idare
amirlikleri reylerini tasnif buyursunlar.
Vasfi Ra§id Sevig (Sivas); Edib Ergin
(Mardin); Halid Bayrak (Bayazid). Katibliklere aid reyleri tasnif buyursunlar.
Reylerin tasnifi neticesini arzedecegim:
Reis vekilliklerine; (Bursa) Refet Canitez,
(Gazi Anteb) Nuri Conker, (Konya) Tevfik
Fikret Silay (319) zar reyle segilmi§lerdir. intihaba istirak eden arkadaslarm adedi (319)
dur. Bu arkada§lar Reis vekilliklerine miittefikan segilmi§lerdir.
idare amirlikleri intihabma istirak eden arkadas,lann adedi (323) dur. (Bayazid) Halid
Bayrak, (Manisa) Dr. Saim Uzel, (Mardin) irfan Ferid Alpaya (323) er reyle idare Amirliklerine segilmi§lerdir.
Katiblikler icin rey veren arkada§larm adedi (316) dir. (Canakkale) Ziya Gevher Etili,
(Qoruh) Ali Zirh, (Gazi Anteb) Bekir Kaleli,
(Konya) Ali Muzaffer Goker, (Kiitahya) Nasid Ulug, (Tokad) Siireyya Tevfik Genca (316)
sar reyle katibliklere segilmi§lerdir.
REFET CANITEZ (Bursa) — Reis vekilliklerine tekrar intihab etmek suretile hakkimizda gosterdiginiz yiiksek itimad ve tevecciihe
layik olmaya galisacagiz. Yine bu hususta kiymetli miizaheretlerinize istinad edecegiz. Arkada§larim ve §ahsi:n namma tesekkiirlerimizi arzediyorum (Alkislar).
BASKAN — Bu giinkii ruznamemizde miizakere edecek ba§ka bir madde yoktur. Aym
dokuzuncu pazartesi giinii saat 15 te toplanilmak iizere toplantiya nihayet veriyorum.
Kapanma saati: 1.5,25
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