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1 — HAVAIE EDtLEN EVRAK 
Layihalar 

1 — Evlenme i§lerinde kullanilan evrak hakkinda 
kanun Iayihasi (1/889) (Dahiliye, Maliye ve Biit«e 
enciimenlerine) 

2 — Devlet demiryollari ve limanlan isletme umura 
mudiirliigii 1935 mali yih hesabi katisi hakkinda ka-
nun Iayihasi (1/890) (Divani muhasebat enciimenine) 

3 — Hudud ve sahiller sihhat umum miidiirliigii 
1936 mali yili hesabi katisi hakkinda kanun Iayihasi 
(1/8§1) (Divani muhasebat enciimenine) 

4 — Mahalli idareler riyaseti tegkiline vazife ve 
salahiyetlerinin tayinine dair kanun Iayihasi (1/892) 
(Dahiliye ve Btitge enciimenlerine) 

5 — Posta, telgraf ve telefon umum miidiirliigii 
1935 mali yih hesabi katisi hakkinda kanun Iayihasi 
(1/893) (Divani muhasebat enciimenine) 

6 — Tiirkiye ile Almanya arasindaki miibadelata 
ve tediyata miiteallik olub 30 agustos 1937 tarihinde 
Berlihde imzalanmis olan anlagmamn tasdikina dair 
kanun Iayihasi (1/894) (Hariciye ve Iktisad encii
menine) 

7 — Tuririye - Sovyet ticaret ve seyrisefain mua-
hedesinin meriyet miiddetinin bir ay daha uzatilmasi 
hakkinda kanun Iayihasi (1/895) (Hariciye ve Iktisad 
enciimenlerine) 

8 — Yiiksek miihendis mektebinin 1935 mali yih 
hesabi katisi hakkinda kanun Iayihasi (1/896) (Diva
ni muhasebet enciimenine) 

Tezkereler 

9 — Bilecik mebusu Ibrahim Colagin tegrii masu-
niyetinin kaldirilmasina dair Bagvekalet tezkeresi 
(3/392) (Adliye ve Tegkilati esasiye enciimenlerinden 
miirekkeb Muhtelit enciimene) 

10 — Eskigehir mebusu Osman Igmm tegrii ma-
suniyetinin kaldirilmasi hakkinda Bagvekalet tezke
resi (3/393) (Adliye ve Tegkilati esasiye enciimenle
rinden miirekkeb Muhtelit enciimene) 

11 — Mugla mebusu Yunus Nadinin tegrii masu-
niyetinin kaldirilmasi hakkinda Bagvekalet tezkeresi 
(3/394) (AdHye ve Tegkilati esasiye enciimenlerinden 
miirekkeb Muhtelit enciimenine) 

12 — Bazi ihracat mallarimiz icjn Italya tarafin-
dan verilen munzam kontenjan listesinin kabulii ve 
buna mukabil Italyanm genel ithalat rejimimizden 
mutlak surette istifade ettirilmesi 2294 sayili kanunun 
verdigi salfihiyete istinaden takarriir eyled'g'5nden 
keyfiyetin tasdiki hakkinda Basvekalet tezkeresi 
(3/395) (Iktisad, Giimriik ve inhisarlar, Maliye ve 
Biitge enciimenlerine) 

13 — Esbabi mucibelere ve zaruriyeden o'irii taL; 
kib ve tahsillerine mahal ve imkan olmadigi cihetle 
kayidlerinin silinmesi istenilen 1 045 076 lira 99 
kurugla 240 450 kilo tuz hakkinda Bagvekalet tezkeresi 
(3/396) (Biitge enciimenine) 

14 — Matbuat umum miidiirliigii tarafmdan Al-
manyada bastinlan albiimlere aid giimriik resmi 2294 
sayili kanunun verdigi salahiyete istinaden indirildi

ginden keyfiyetin tasdiki hakkinda Bagvekalet tez
keresi (3/397) (Iktisad, Giimriik ve inhisarlar, Maliye 
ve Biitge enciimenlerine) 

15 — Orman cjftligi bira fabrikasi tarafmdan ge-
tirilecek 1 000 000 aded bira gigesine miinhasir olmak 
iizere giimriik resmi 2294 sayili kanunun verdigi sa
lahiyete istinaden indirildiginden keyfiyetin tasdiki 
hakkinda Bagvekalet tezkeresi (3/398) (Iktisad, Giim
riik ve inhisarlar, Maliye ve Biitce enciimenlerine) 

16 — Adananm Incirlik koyiinden Aydm agire-
tinden Ibrahimoglu Hacmin oliim cezasma ?arptiril-
masi hakkinda Bagvekalet tezkeresi (3/399) (Adliye 
enciimenine) 

17 — Elazizin Cafola koyiinden Bekiroglu Osman 
ve Dinarm Yeregiren koyiinden KaragozoguIIarindan 
Hidayetoglu Battalm oliim cezasma sarptirilmalari 
hakkinda Bagvekalet tezkeresi (3/400) (Adliye encii
menine) 

,18 — Inegoliin Osmaniye koyiinden Arifoglu Cev-
detin oliim cezasma ?arptirilmasi hakkinda Bagvekalet 
tezkeresi (3/401) (Adliye enciimenine) 

19 — Karaisalmm Mansurlu koyiinden AH kizi 
Aygenin oliim cezasma earptirilmasi hakkinda Bas
vekalet tezkeresi (3/402) (Adliye enciimenine) 

20 — Maragin Ur?an koyiinden Memedoglu Musta-
fanni oliim cezasma sarptirilmasina dair BagvekSIet 
tezkeresi (3/403) (Adliye enciimenine) 

21 — Pinarhisarm Teke koyiinden Hiiseyinoglu 
Hasan diger adi Kara Hasanm oliim cezasma carti-
nlmasi hakkinda Bagvekalet tezkeresi (3/404) (Ad
liye enciimenine) 

22 — Yenigehrin Ulupinar koyiinden Hiismenogul-
larmdan iMustafaoglu Ibrahimin oliim cezasma garpti-
rilmasi hakkinda Bagvekfilet tezkeresi (3/405) (Ad
liye enciimenine) 

23 — Havayollan Devlet Isletme Idaresinin 1933 
mali yih hesabi katisine aid mutabakat beyanname-
sinin sunulduguna dair Divani muhasebat riyaseti 
tezkeresi (3/406) (Divani muhasebat enciimenine) 

24 — Inhisarlar umum miidiirliigii 1935 mali yihna 
aid bilan<;onun gonderildigine dair Bagvekalet tezke
resi (3/407) (Divani muhasebat enciimenjpe) 

25 — Vangolii Sefain igletme idaresinin 1933 
mali yih hesabi katisine aid mutabakat beyannamesi-
nin sunulduguna dair Divani muhasebat riyaseti tez
keresi (3/408) (Divani muhasebat enciimenine) 

26 — Yiiksek Ziraat enstitiisiiniin 1933 mali yili 
hesabi katisine aid mutabakat beyannamesinin sunul
duguna dair Divani muhasebat riyaseti tezkeresi 
(3/409) (Divani muhasebat enciimenine) 

Mazbatalar 

27 — Biiyiik Millet Meclisi 1937 yih mart, nisart 
ve mayis aylari hesabi hakkinda murakiblik raporu 
(5/54) (Ruznameye) 

28 — Biiyiik Millet Meclisi 1937 yih haziran, tem-
muz, agustos ve eylul aylari hesabi hakkinda mura
kiblik raporu (5/55) (Ruznameye) 



B l R l N C l CELSE 
Acilma saati : 14 

MUVAKKAT BAgKAAN — Refet Canrtea 

MUVAKKAT KATtPLER : Ali Muzaffer Goker (Konya), Ziya Oevher Etili (Qanakkale), 
Na^id Ulug (Kiitahya), Ali Zrrh (Qoruh) 

MUVAKKAT BA§KAN — Yoklama yapila-
caktrr. 

1 — Reisiciimhurun nutku 

MUVAKKAT BA§KAN — Ekseriyet vardir. 
§imdi Reisiciimhur agis nutuklarmi soyleye-

ceklerdir. 
(Reisiciimhur Kamal Atatiirk siddetli ve sii-

rekli alkislar arasmda baskanlik kiirsusune gel-
diler). 

Besinci devrenin iiciincii yilini agryorum. 
Her seyden once, sevgili Kamutay arkadasla-

rimla, yeni calisma yili baslangicmda, karsi kar-
srya bulunmaktan duydugum derin sevinc ve sa-
adeti ifade etmeliyim (Alkislar). Sizi yiiksek say-
gi He selamlar ve bu galisma yilmizm da, millet 
ve memleket i§in feyizli basanlarla bezenmesini* 
dilerim. 

Saym Millet Vekilleri, 
Memnuniyetle gbrmekteyiz ki, Ciimhuriyet 

rejimi yurdumuzda huzur ve siikunun en iyi yer-
lesmesini temin etmis bulunuyor. Vatandaslar 
ve bu yurdda oturanlar, Ciimhuriyet kanunlan-
nin esit sartlan altinda kendileri icin hazirlanan 
hiirriyet, refah ve saadet imkanlanndan azamig 
istifade etmektedirler. 

Milletimizin layik oldugu yiiksek medeniyet 
ve refah seviyesine varmasmi alikoyabilecek hi§ 
bir engel diisiinmege yer birakilmadigmi ve bi-
rakdmayacagmi huzurunuzda soylemekle bahti-
yarmi (Bravo sesleri, alkislar). 

Tuncelindeki icraatnniz neticeleri, bu hakika-
tin yakin ifadesidir. 

fieri Hiikumet§iligin siari, halki, kudretine 
oldugu kadar sefkatine de samimiyetle inandira-
bilmesidir. Biiyiik, kiigiik biitiin Ciimhuriyet me-
murlarmda bu zihniyetin, en genis olgiide inki-
safma onem vermek, cok yerinde olur. 

Hususig idarelerin gegen yilki faaliyetleri, 
verimli olmustur. Ancak, hususig idareler ve 
belediyeler, biiyiik kalkmma savasimizda basari 
hasilasmi arttiracak vazifeler almali ve hususile 

(Yoklama yapildi) 

| hayat ucuzlugunu temin edecek, yerine gore ted-
birler bulmali ve salahiyetlerini tarn kullanma-
lidirlar. 

§ehircilik islerinde de, teknik ve planh esas-
lar dahilinde galismak lazimdir. Bunun i§in be-
lediyelerimizi tiireli bir surette aydmlatmak, 
kilavuzlamak isile ugrasacak, merkezde, bir 
teknik biirog kurulmasmi tavsiye ederiin. 

Kendine, inkilabm ve inkilapgiligm gesitli 
ve hayatig vazifeler verdigi Tiirk vatandasmm 
sag-ligi ve sag'lamligi, her zaman, iizerinde dik-
katle durulacak millig meselemizdir. 

Saglik ve sosiyal yardnn vekaletinin bu me-
sele iizerindeki sistemli galismalan, yiiksek Ka-
mutayi memnun edecek mahiyette inkisaf et-
mektedir. 

Ayni vekalet, kendine verdigimiz gogmen i^-
lerini de sosiyal ve ekonomik politikamiza uygun 
olarak basari ile gormektedir. 

Vekaletin, "Saglam ve giirbiiz nesil, Turki-
yenin mayasidrr,, prensibini, pek iyi kavriyarak 
galismakta oldugunu takdire deger bulurum. 

Yiice Saylavlar, 
Bilindigi gibi, biz, yurt emniyeti iginde fert-

lerin emniyetini de, layik oldugu derecede goz 
oniinde tutariz. 

Bu emniyet, Tiirk Ciimhuriyeti kanunlarxnjn, 
Tiirk hakimlerinin teminati altmda, en ileri se-
kilde mevcuttur. Kanunlarimizda yaptigrmiz 
bazi tadiller ve kabul buyurdugunuz (Meshut 
ciirumler) kanunu, bu maksada kuwetle hizmet 
etmistir. 

Adlig biinyemizin ve kanun dizigimizin; da-
ima bu ybnden incelemelerle, Tiirkiyenin dina-
mik hayatma, hie sasmadan, uygunluklan te
min edilmelidir. Bu liizum kar^ismda, Kara ve 
Deniz ticaret kanunlarnnizin ekonomik biinye-
mizdeki inkisaflara daha uygun hale getirilme-
sinde, zaman gecirilmemek yerinde olur. Bir 
de, su nokta iizerinde durmama, izin vermenizi 
rica edecegim : Emniyet ve hak i§lerile alakali 

2 — NUTUKLAR 
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usullerde ve kanunlarda, kolaylik, gabukluk, 
agiklik ve kesinlik esas olmalidir. Bu sebeple, 
vatanda§larm icra dairelerile olan iligiklerini 
kolaylagtrrmak kasdile yapilan etutlerin, bir 
an ewel kanun haline getirilmesini tavsiyeye 
layik bulurum. Bu igaret ve tavsiyeleiimin, 
iyi kar§tlanacagma §iiphe etmem; giinkii, her 
sahada oldugu gibi, adlig uanller ve kanunlar 
sahasmda da, Tiirk Ciimhuriyetinin ve onun 
yiiksek, ftegerli Kamutaymm anlayi§i, ileri an-
layi§tir. 

§imdi arkadaslar, ekonomi hayatimizi gbz-
den gegirecegim. Derhal bildirmeliyim ki, ben, 
ekonomik hayat denince; ziraat, ticaret, sa-
nayi faaliyetlerini ve butun nafia iglerini, bir-
birinden ayn dii§iinulmesi dogru olmayan bir 
kiil sayarim. Bu vesile ile §unu da hatirlatma-
liyim ki, bir millete miistakil hiiviyet ve kry-
met veren siyasig varlik makinasmda, dev-. 
let, fikir ve ekonomi hayat mekanizmalan, 
birbirleriae bagli ve birbirlerine tabigdirler; 
o kadar ki, bu cihazlar birbirine uyarak ay-
ni ahenkte cali§tirilmazsa, Hiikumet makina-
smm morris kuvveti israf edilmi§ olur, ondan 
bekienen tarn verim elde edilemez. Onun iein-
dir ki, bir milletin kiiltiir seviyesi, iig saha
da; devlet, fikir ve ekonomi sahalarmdaki 
faaliyet ve ba§arilari neticelerinin hasilasile 
olciilur. 

Saym Millet Vekilleri, 
Millig ekonominin temeli ziraattir. Bunun 

i^indir ki, ziraatta kalkmmiya biiyiik onem 
vermekteyiz. Kbylere kadar yayilaeak pro-
gramli ve pratik gali§malar, bu maksada eris-
meyi kolaylagtrracaktir. 

Fakat, bu hayatig isi, isabetle amacina 
ulastirabilmek igin, ilk once, ciddig etiitlere 
dayali bir ziraat siyaseti tesbit etmek ve onun 
iginde, her koyliiniin ve biitiin vatandaslarm 
kolayca kavrryabileeegi ve severek tatbik ede-
bilecegi bir ziraat rejimi kurmak lazrmdir. Bu 
siyaset ve rejimde, onemli yer alabilecek nok-
talar ba^lioa sunlar olabilir: 

Sir defa, Memlekette toprakszz §ifgi birakil-
mamalidrr, (Bravo sesleri, alkislar). Bundan da-
haJmemM olani ise, bir cifci ailesini gegindire-
bilem toprfigm, higbir sebep ve suretle, bbliine-
m6& bir nalahiyet almasi. (Alkislar). Biiyiik gif-
§i ve giflik sahiblerinin isletebilecekleri erazi 
geni^ligi, erazinin bulundugu memleket bblge-
lerinin niifus kesafetine ve toprak verim dere-
cesine gore smirlanmak lazimdir. 

Kiicuk, biiyiik biitun gifgilerin is vasitalan-
m arttrraiftk, yenileffeimek ve korumak tedbir-
leri, vakit .gegirilmeden almmalidir. Herhalde, 
en kiicuk bir §if§i ailesi, bir gift hay van sahibi 
kilinmalidir; bunda, ideal olan okiiz degil, bey-
gir olmalidn*. Okiiz; ancak bazi sartlarm henuz 
temini gug bblgelerde hog, gbriilebilir. Kbylu-
Jer igin, umumiyetle pullugu pratik ve-faydali 

bulurum. Traktbrler, biiyiik gifgilere tavsiye 
olunabilir. Koyde ve yakm koylerde, mii§terek, 
hannan makinalan kullandirmak, kbyliilerin 
ayrilamryacagi bir adet haline getirilmelidir. 

Memleketi; iklim, su ve toprak verimi baki-
mradan, ziraat bolgelerine ayirmak icab eder. 
Bu bblgelerin her birinde, kbyliilerin, gozlerile 
gbrebileeekleri, galismalan igin brnek tutacak-
lari verimli, modern, pratik ziraat merkezleri 
kurulmak gerektir. 

Bugiin, Devlet idaresinde bulunan cifliklerin 
ve bunlarm icindeki tiirlii ziraat - sanayig ku-
rumlannm bir kismi; ziraat hayat ve faaliyeti-
nin biitiin sahalannda, her tiirlii teknik ve mo
dern tecriibelermi ikmal etmi§ olarak bulunduk-
lan bblgelerde en faydali ziraat usul ve sangat-
larmi yaymiya hazir bulunmaktadrrlar. Bu, 
Vekalet igin, biiyiik kolayliklar temin edecek-
tir. Ancak, gerek mevcut olan ve gerek biitiin 
memleket ziraat bblgeleri igin yeniden kuru-
lacak ziraat merkezlerinin, sekteye ugrama-
dan tarn verimli faaliyetlerini; gimdiye kadar 
oldugu gibi, Devlet biit$esine agrrlik vermeksi-
zin kendi gelirlerile kendi varliklarmm idare 
ve inkisafmi temin eiiebilmeleri icin, biitun bu 
kurumlar birlestirilerek geni§ bir i§letme kuru-
mu te§Ml olunmalidrr. 

Bir de, ba§ta bugday olmak iizere, biitiin 
gida ihtiyaglarmiizla endiistrimizin dayandigi 
tiirlii iptidaig maddeleri temin ve haricig ticare-
timizin esasini te§kil eden gegitli mahsullerimi-
zin ayri ayn her birinde, miktarmi arttirmak, 
kalitesini yiikseltmek, istihsal masraflarmi 
azaltmak, hastalik ve dii§manlarile ugra§mak 
igin gereken teknik ve kanuni|- her tedbir, vakit 
g-ecirilmeden alinmalidrr. 

Orman servetimizin korunmasi liizumuna ay-
rica isaret etmek isterim. Ancak, bunda miihim 
olan, koruma esaslarmi; Memleketin tiirlii agag 
ihtiyaglarmi devamli olarak karsjlamasi icab 
eden ormanlanmizi muvazeneli ve teknik bir su-
rette isleterek istifade etmek esasile makul bir 
surette telif etmek mecburiyeti vardir. Buna, bii
yiik Kamutaym layik oldugu ehemmiyeti vere-
cegine §iiphe yoktur. 

Saym Millet Vekilleri, 
Dif ticarette takib ettigimiz ana prensip, 

ticaret muvazenemizin aktif karakterini muha-
faza etmektir. Qiinki, Turkiye tediye muvazene-
sinin en miihim esasrai, bu teskil eder. 

Son yillarm rakamlari ve gegirdigimiz sene-
nin bu giine kadar gbsterdigi seyir ve istikamet, 
takib ettigimiz prensibin elde edilmis miispet ne-
ticelerini gbstermektedir. 

Kontenjan usulii, muayyen anla^ma s^irtlari-
mizi kabul etmis memleketler igin biisbiitiin kal-
dirilmistir. Bu memleketlerden piyasanm ka-
yidsiz, sartsrz ithalat yapabilmesi temin edilmis-
tir. 

Di§ ticaret politikamizm hususiyeti sudur: 
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Ig ve dis vaziyet icaplarmi daima karsilamak 
suretile seyirlerine intibak etmek. 

tg ticarete gelince, bunda, en onde gordiigii-
miiz esas, teskilatlandirma ve muayyen tipler 
iizerinde isleme ve rasiyonel galismadir. 

Kesin zaruret olmadikga, piyasalara karisil-
maz; bununla beraber, big bir piyasa da ba$i 
bos degildir. Sirasi gelmisken Cumhuriyetin 
tiiccar telekMsini de kisaca ifade edeyim: tiic-
car, milletin emegi ve iiretimi krymetlendiril-
mek igin, eline ve zekasma emniyet edilen ve 
bu emniyete liyakat gostermesi gereken adam-
dir (Bravo sesleri, alkislar). Bu bakimdan, ih-
racatgilar hakkmdaki kanun, murakabe hakkm-
daki kanun, teskilatlandirma hakkmdaki hii-
kiimler, miispet neticelerini vermektedir. 

Ihracat mallarimizm, Hukumetin yakm kon-
trolii altmda, satislarmm teskilatlandrrilmasi 
muhimdir. Bunu goz oniinde tutan Ekonomi 
vekaleti, gegen yil iginde: Igdirda, Ege, Trakya 
bblgelerinde tiirlii mevzulara agit satis, koopera-
tifleri teskil etmis ve onlari faaHyete gegirmi§-
tir. Oniimiizdeki yd iginde, ba§ta fmdik ol-
mak iizere, diger belli bash mahsullerimizi de, 
alakalandrran birlikleri viicude getirmelidir. 

Saym arkadaslar, 
Endiistrilesmek, en buyuk millig davalarmiiz 

arasmda yer almaktadrr. Qalismasi ve yasama-
si icin ekonomik elemanlan memleketimizde 
mevcut olan biiyuk, kiiguk her gesit sanayigi 
kuracagiz ve isletecegiz (Alkislar). En ba$ta 
vatan miidafaasi olmak iizere, mahsullerimizi 
krymetlendirmek ve en kisa yoldan, en ileri ve 
refahli Tiirkiye idealine ula§abilmek igin, bu bir 
zarurettir. 

Bu kanaatle, bes ydlik ilk sanayi planmm 
geri kalan ve biitiin hazirliklan bitirilmis olan 
birkag f abrikasmi da siirgatle basarmak ve yeni 
plan igin hazirlanmak icab eder. 

Endustriles.me karar ve hareketimize miite-
nazir olarak bugiinkii mevzuatnnizda diisunule-
cek tadiller ve ilave edilecek bazi yeni hukum-
ler vardir. Bunlarm baslicalarmi §oyle hulasa 
edebiliriz: 

Sermayesinin tamami veya biiyuk kismi dev-
lete agit ticarig - sanaig kurumlarm malig kon-
trol seklini; bu kurumlarm biinyelerine ve ken-
dilerinden istedigimiz ve istiyecegimiz ticarig 
usul ve zihniyetle galisma icaplarma siirgatle 
tevfik etmek. Bu gibi kurumlarm bugiinkii 
usullerle galisabilmelerine ve inkisfaf etmelerine 
imkan yoktur. 

Mevcut Giimruk tarifeleri kanununda da, 
bugiinkii politika ve temayuliimiize uygun ted-
birleri yapmak laznndir. 

Diger miihim nokta, daha ewel de isaret 
ettigim gibi, memlekette, hususiyle bazi bblge-
lerde, gbze garpacak ehemmiyet alan hayat pa-
haliligi mevzuu ile ugrasfmak.. Bunun igin ilmig 

bir tetkik yaptirilmali ve tespit edilecek sebep-
lerile radikal ve plank sekilde miicadele edil-
melidir. 

Kiigiik esnaf a ve kiigiik sanayi erbabma muh-
tag olduklan kredileri kolayca ve ucuzca vere-
cek bir te§ekkiil viicuda getirmek ve kredinin, 
normal sartlar altmda, ucuzlatilmasma calismak 
ta gok laznndir. 

Tiirkiyede Devlet magdenciligi, millig kal-
kmma hareketiyle yakmdan alakali, miihim mev-
zulardan biridir. 
Umumig endiistrile§me telekkimizden bagka, 

magden arama ve i§letme i§ine, her §eyden once, 
haricig tediye vasitalarrmizi, doviz gelirimizi 
arttirabilmek igin, devama ve hususig bir ehem
miyet vermeye mecburuz. 

Magden Tetkik ve Arama Dairesmin gali§-
malarma azamig inki§af vermesini ve bulunacak 
magdenlerin, rantabilite hesaplan yapildiktan 
sonra, planli §ekilde hemen i§letmiye konulma-
smi temin etmemiz lazimdir. Elde bulunan mag
denlerin en miihimleri igin, iig yrilik bir plan 
yapilmalidir. 

Eregli Sirketini satm aldigimizi ve Eregli 
kbmiirii havzasmda rasiyonel bir istihsal plani-
nm, giiniin meselesi oldugunu bijiyorsunuz. 
Bunun ikmali gabukla§tirilarak, komiir istih-
salatimiz kisa bir zamanda, en az bir misli art-
tirilmalidir. 

Diger taraftan, Magden Tetkik ve Arama 
Dairesinin, DivriM sahasmda buldugu ve 
cevher nispeti itibarile ehemmiyetli olan demir 
magdeninin siirgatle i§letilmesine gegilmeli ve 
Karabiik demir - gelik sanayiimiz ihtiyag plani 
di§mdaki kisminm ihracatma ba§lanilmalidir. 
(Alki§lar). 

Liman i§lerinde modern ve planli gali§ma ve 
tarifelerdeki tenzilatm uyandirdigi memnuni-
yetin verimli neticeleri, ticarette dikkati celbet-
mi§tir. Bu yolda devam edilmesinde isabet ola-
caktir. 

Ekonomik biinyemizdeki inki§af, deniz nak-
liye vasitalan ihtiyaglarmi hergiin arttirmakta-
dir. Yeni siparis, edilen gemilerden bir kismi, 
oniimiizdeki ilkbaharda gelmi§ bulunacaktir. Pa-
kat bunlar, bugiinden gbriilmekte olan ihtiyag 
hacmine cevab verecek adet ve nispette degildir. 

Yeni gemiler in§a ettirmek ve bilhassa eski 
tersaneyi, ticaret filomuz igin, hem tamir, hem 
yeni in§aat merkezi olarak faaliyete getirmek 
esbabmi temin etmek lazimdir. (Alki§lar). 

Su giinlerde, yiiksek Meclise, Su Mahsulleri 
ve Deniz Bank hakkmda bir layiha gelecektir. 
Mevzuunun, yiiksek alakanizi gekeceginden gup-
he etmiyorum. 

Arkadaslar, 
En giizel cografig vaziyette ve iig tarafi de-

nizle gevrili olan Tiirkiye; endiistrisi, ticareti ve 
isporu ile, en ileri denizci millet yeti§tirmek ka-
biliyetindedir. Bu kabiliyetten istifadeyi bilme-
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liyiz; denizciligi, Tiirkiin buytik millig iilkii-
sii olarak dugunmeli, ve onu az zamanda ba-
§armaliyiz. (Alki§lar, ya§a sesleri). 

Ekonomik kalkmma; Tiirkiyenin, hiir, 
mtistakit, daima daha kuvvetli, daima daha 
refahli JFiirkiye idealinin, bel kemigidir. Tiir-
kiye bu kalkinmada, iki biiyiik kuvvet serisi-
ne dayanmaktadir : 

Toprftginin iklimleri, zenginlikleri ve ba§-
liba§ina bir servet olan cografig vaziyeti; ve 
bir de, Turk milletinin, silah kadar, maki-
na da tutmiya yaragan kudretli eli ve millig 
olduguna inandigi iflerde ve zamanlarda, Ta-
ribin ala§im degi§tirir celadetle tecelli eden, 
yiiksek sosiyal benlik duygusu. (Siirekli alki§-
lar). 

Saym Millet Vekilleri, 
Demifyollan bir ulkeyi medeniyet ve refah 

nurlarile aydinlatan kutsal bir me§aledir. 
Cumhjuriyetin ilk senelerinden beri, dik

katle, israrla iizerinde durdugumuz demiryol-
lari ingaat siyaseti, hedeflerine ula§mak igiri, 
durmadan ba§an ile tatbik olunmaktadir. 

§fark ve Oenupta, Sivas, Diyarbekir gibi, 
biiyiik mfenzillere varan hatlar, gecen yil igin-
de, Sivas - Malatya iltisakiyle birbirine baglan-
misftir. 2fanguldaga, varmis olan hat dahi, bu 
zengin k^rniir havzasini, ic. vatana baglamis, 
bulunuyor. 

Sivastan sonra, §arka dogru uzayip git-
mekte olan hat ta, ilk menzili, Divrike varmig-
tir. Bu kol, bniimuzdeki yil, Erzincana uia§-
nns bulunacaktir. Diyarbekirden §arka uzana-
cak hattm da insasma baslanmi§tir. 

§ark jDemiryollarmin satin almmi§ oldu
gunu bilirsiniz. Oenupta Nusaybine giden hat-
tan magda, yurt icinde biitiin demiryollarinm 
idare ve i§letilmeleri, Oiimhuriyet Hiikumeti-
nin elindedir. (Alkiglar). 

Demiryollar in§aatimizm inkigafi, Iran tran
sit yolunun inkigafma ve motorize edilmesine 
de hizmet ietmiftir. 

tstanbiildan itibaren baglryan Avrupa tu-
rist yolunun asfalt olarak in§asina devam olun
maktadir. • 

Bu tarz insaatm, bir plan dahilinde, mem-
leketin diger sahalarma da tesmili, bekledi-
gimiz millig baganlardandir. 

§ose vei kopriiler in§aati inki§af etmektedir. 
Demiryollajri in§a siyasetimizin tatbiki yillari 
icinde, (76) koprii, gegige agilmi§ bulunuyor. 
(23) koprii de, in§a halindedir. Bu kopriiler, 
her biri ba§liba§ma hirer fen ve sangat eseri 
olarak, yeaii nesillere, Oiimhuriyetin armigan 
agbideleri olacaktir. Demiryol hatlarimizi ic 
sahalara bajliyacak ve bu hatlarm bir an evel 
millig ekooomik kalkmmiya azamig hizmetini 
temin edec$k olan kara yolu in§aati, oniimiiz
deki devrelerde teksif ve bir plan dahilinde 
tevsi edilmek lazimdir. 

Her bolgenin ihtiyacina gore, istasyonlarda 
tamamlayici tesisat ta yapilmak ve muhtelif 
mallarm lazimi gibi sevkini temin edecek tek-
nik §artlari haiz vagon mevcudunu arttirmak 
zarurigdir. Bunda da, biiyiik himmetlerin 
esirgenmemesini dilerim. 

Su ve imar i§lerine, dikkatle devam edil-
mektedir. 

Posta - Telgraf - Telefon i§lerimizde esasli 
bir inki§af vardir. Bununla beraber, §ehirler 
arasmdaki telefon muhabereleri i§inin bir an 
evvel tamamlanmasina galigilmalidir. 

Ankarada yeni bir radyo istasyonunun in
sasma ba§lanmi§ oldugunu, memnuniyetle kay-
dederim. 

Sivil Hava Yollan tdaresi, Devlet tegkilati 
arasinda, modern bir idare halinde yer al-
mi§tir. 

Biitiin teknik sartlar ve emniyet icaplari 
icinde galismakta olan bu idarenin, biiyiik §ehir-
lerimizin hepsi arasinda, en modern muvasala 
yolu rolunti bir an evvel ifaya basjamasi, ve ar-
siulusal hatlarla da, kendi vasitalariyle, irtibat 
tesis eylemesi imkani, az zamanda teminini bek-

^ ledigimiz onemli islerdendir. 
S^ Arkadaslar, 

' " Biitiin Devlet cihazlarmin canliligi, giirbiiz-
liigii, islemesi bakimmdan biiyiik dikkatle iize
rinde durulmasi gerekli olan malig hayatimiza 
temas ediyorum. 

Oiimhuriyet biitcelerinin taayyiin eden ve da
ima kuvvetlenmesi ^ereken mii^terek hususiyet-
leriuyalniz denkli olu^lan degil, ayni zamanda, 
koruyucu, kurucu ve verici islere, her defasmda 
daha fazla pay ayirmakta olmalandir. 

Bu politikamizm, millig faaliyet iizerinde 
4erhal yaratmiya basladigi tesir iledir ki, biit-
qe tahmin rakamlarimiz, yalniz tahakkuk et-
mekle kalmryor, daima fazla ile de kapanmaya 
ba^lamistir. 

1936 senesi biitcesi, tahmine ve 1935 yili va-
ridat tahakkuklarma gore, 22 milyon fazla ile 
kapanmi^ti. 1937 biitcesinin de, bugiine kadar 
gosterdigi seyir, ayni iimidi, fazlasile verecek 
mahiyettedir. 

Bu netice; memleket ekonomisinfti inki^afmi, 
halkm refaha ulasmakta oldugunu ifade ettigi 
gibi ayni zamanda, halk igin galisan bir Hiiku-
metin, halkm menfaatine olarak aldigi tedbir-
deki isabeti de teyit etmektedir. 

Samimig bir biitgeye ve hakikig bir tediye 
muvazenesine dayanan paramizin ftlig istikrar 
vaziyetini kesin surette muhafaza edecegiz. 

Her nevi malig taahhiidlerimizi, giinii giiniine 
yerine getirmek suretile, Devlet itibarini ve ma
lig sermaye ve eshami muhafaza ve takviye hu-
susunda buttin tedbirleri almak ve bu mevzuda 
dikkatli buluhmak umdemizdir (Alkislar). 

Devlet varidatmm inkisafmi, yeni vergiler 
I ihdasmdan ziyade, devamli bir programla mev-



I : 1 1-11-1937 C : 1 
i 

cud vergilerin tarh ve cibayet usullerinin isla-
hinda aramak lazimdir (Alkislar). 

Son iki sene zarfmda hayvanlar, tuz, seker, 
pimento, petrol ve benzin, elektrik, iptidaig mad-
deler resim ve vergilerinde yaprian ve her biri 
% 30 - 50 nisbetinde bir vergi indirilmesini ifa-
de eden tahfiflerin, istihsalin tesviki bakimm-
dan, vatandas ve memleket igin miisbet ve ha-
yirli neticeler verdigini gormekteyiz. 

Hayvan vergisi ve buhran ve muvazene ver-
gileri uzerinde tetkikler yapilarak biitge muva-
zenesi esasini bozmayacak surette tedricen tah-
fif gareleri dusiiniilmelidir (Alkislar). 

Bundan baska, memleketimizde yetismeyen 
iptidaig maddeler, ve istihsal maliyeti uzerinde 
tesir yaparak, dis memleketler mamulati ile 
rekabeti giiglestiren her nevi vergi ve resimler 
kaldinimak lazimdir. (Alkislar) 

Gerek bu mevzular iizerinde galisirken, gerek 
her hangi bir malig karar alirken, ilk gbz onli
ne getirecegimiz sey, millig faaliyet ve millig 
istihsal, yani verginin bizzat ana menbai iize-
rinde yapacagi tesirler olmalidir. Maliye me-
murlan da, Ig Isleri memurlan gibi, halkla da-
imig temasi olan teskilattir. Bunlarm da, halk 
ile temaslarmda, halk igin galisan bir halk hii-
kumetinin tabiig vasf i olan azamig dikkat ve 
ihtimam gostermek ve azamig eminiyet ve inan 
vermek §iarlarmm inkisafma, bilhassa itina 
etmeleri lazrmdrr. (Siirekli arlkislar) 

Cumhuriyet rejiminde, nefig hazine demek; 
kanunun hazine lehine tesbit ettigi hakla, ka-
nunun mukellefi karsilastrrdigi vazifeyi gayet 
denk bir halde elde tutmak demek oldugunu 
bir a|n hatirdan uzak tutmamak onemli prensi-
bimizdir. (Bravo sesleri siirekli alkislar) S<C 

Inhisarlar mevzuunda itina edilmesi icab 
eden esas, bu kurumlarm malig monopol, ticarig 
tesekktil ve millig valorizasyon kurumu karek-
terlerinin dikkatle telifidir. 

Harice, tiitiin satislan ve ihracat mevzuu 
daha yakmdan mesgul olmrya deger mahiyet-
tedir. 

Gumriiklere gelince; bunda, tesisata, Qalis-
ma usullerine ve kanunig mevzular bakrmmdan 
gerekli islah tedbirlerine hiz verilmek icab et-
mektedir. 

Inhisar mamulatmm fiatlan uzerinde yapi
lan tenzilat, satislan arttrrmistir. 

Bu usuliin daima dikkatte bulundurulmasi 
faydali olur. 

Arkadaslar, 
Biiyuk davamiz, en medenig ve en miireffeh 

millet olarak varhgmuzi yukseltmektir (Alkis
lar). 

Bu, yalniz kurumlarmda degil, dusuncelerin-
de temelli bir inkilap yapmis olan biiyuk Tiirk 
milletinin dinamik idealidir. Bu ideali en kisa 
bir zamanda basarmak igin, fiWr ve hareketi, 
beraber yuriitmek mecburiyetindeyiz. Bu te-

sebbiiste basari, ancak, tiireli bir planla ve en 
rasiyonel tarzda galismakla mumkun olabilir. 
Bu sebeple, okuyup yazma bilmiyen tek vatan
das, birakmamak; memleketin buyiik kalkmma 
savasmm ve yeni gatisinm istedigi teknik ele-
manlari yetistirmek; memleket davalarmm ide-
olojisini anlayacak, anlatacak, nesilden nesile 
yasatacak, fert ve kurumlari yaratmak; iste bu 
onemli umdeleri en kisa zamanda temin etmek, 
Kulttir Vekaletinin iizerine aldigi biiyuk ve agir 
mecburiyetlerdir (Alkislar). 

Isaret ettigim umdeieri, Tiirk gengliginin di-
magmda ve Tiirk milletinin suurunda daima 
canli bir halde tutmak, Universitelerimize ve 
yiiksek okullarrmiza diisen baslica vazifedir. 

Bunun igin, memleketi simdilik \xq biiyiik 
kiiltiir bolgesi halinde miitalaa ederek; Garp 
bolgesi igin Istanbul tJniversitesinde baslanmi? 
olan islahat programmi daha radikal bir tarzda 
tatpik ederek Ciimhuriyete cidden modern bir 
"Universite kazandrrmak; merkez bolgesi igin, 
Ankara tJniversitesini az zamanda kurmak la
zimdir ; ve Dogu bolgesi igin Van golti sahille-
rinin en giizel bir yerinde, her subeden ilk 
okullarile ve nihayet tJniversitesiyle modern bir 
kiiltiir sehri yaratmak yolunda, simdiden figli-
yata gegilmelidir (Alkislar). 

Bu hayrrli tesebbiisiin, Dogu vilayetlerimiz 
gengligine bahsedecegi feyiz, Cumhuriyet Hii-
kumeti igin ne mutlu bir eser olacaktrr (Alkis
lar). 

Tavsiye ettigim bu yeni tesebbiislerin, egit-
men ve bgretmen ihtiyacmi ziyadelestirecegi sup-
hesizdir. FakaUwi cihet, hig bir vakit ise bas-
lama cesaretini kirmamalidrr. Vekaletin, gegen 
yd iginde, bu yonden yaptigi tecriibeler, gok 
iimit verici mahiyettedir. 

Tiirk Tarih ve Dil Kurumlarmm, Tiirk mil
lig varligmi aydmlatan gok kiymetli ve onemli 
birer ilim kurumu mahiyetini aldigmi gormek, 
hepimizi sevindirici bir hadisedir (Alkislar). 

Tarih Kurumu; yaptigi kongre, kurdugu ser-
gi, yurt igindeki hafirler, ortaya gikardigi eser-
lerle, simdiden, biitiin ilim diinyasma kiiltiirel 
vazifesini ifaya baslamis bulunuyor (Alkislar). 

Ilk resim galerimizi de, bu yd agmis bulu
nuyor uz. 

Gegen yil, Ankarada kurulan Devlet Kon-
servatuan; muzikte, sahnede, kendisinden bek-
ledigimiz teknik elemanlan siirgatle verebilecek 
hale getirilmesi igin, daha fazla gayret ve feda-
karlik yerinde olur. Her gesit ispor faaliyetle-
rini, Tiirk gengliginin millig terbiyesinin ana 
unsurlarmdan saymak lazimdn*. Bu iste, Hiiku-
metin simdiye kadar oldugundan daha gok cid-
dig ve dikkatli davranmasi, Tiirk gengligini, 
ispor bakimmdan da, millig heyecan iginde igti-
na ile yetistirmert, onemli tutulmakdir. 

Sevgili arkadaslarim, 
Ordu, Tiirk OrdusuL iste biitiin milletin 
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gogsiiiH* igtimat, gurur duygularile kabartan 
saidi ad! (SurekU alkislar). Onu, bu yd iginde, 
kisa fasfialarla Ud. defa, biiyiik kiitleler halinde, 
yakindan gdrdiim. Trakya ve Ege biiyiik ma-
navralaTBida.. Disiplinini, enerjisini, subaylari-
nm vukaflu gayretini, biiyuk komutan ve ge-
neralterimizin yiiksek sevk ve idare kabiliyetle-
rini gordum,; (Alkislar) derin iftihar duydum, 
takdir ettim. (Alkislar). 

Ordumuz, Tiirk birliginin, Tiirk kudret ve 
kabiliyetinin, Tiirk vatanseverliginin gelikles-
mis bir ifadesidir. 

Ordumuz; Tiirk topraklarmm, ve Tiirkiye 
idealini tahakkuk ettirmek igin sarf etmekte 
oldugumuz sistemli galismalarm, yenilmesi im-
kansiz teminatidir. (Alkislar). 

Teslijaat ve teghizat programrmizm tatbikati, 
muvaffakiyetle ilerliyor. Bunlari memleketimiz-
de yapmak emelimiz, tahakkuk yolundadrr. 
Harp sanayii tesisatimizi, daha ziyade inkisaf 
ve tevsi i<jm alinan tedbirlere devam edilmeli 
ve endustrilesme mesaimizde de ordu ihtiyaci 
aynea goz oniinde tutulmahdir. (Alkislar). 

Bu yri iginde, denizalti gemilerini memleke-
timizde yapmaya bagladik. 

Hava kuvvetlerimiz igin yapilmig olan iig 
yillik program, Biiyuk Milletimizin yakm ve 
guurlu aiakasiyle, gimdiden baganlmig sayila-
bilir. 

Bundan sonrasi igin, biitiin tayyarelerimizin ve 
motorlerinin memleketimizde yapilmasi ve harp 
hava sanaiimizin de, bu esasa gore inki§af et-
tirilmesi iktiza eder. Hava kuvvetlerinin aldi-
gi ehemmiyeti goz oniinde tutarak, bii mesaiyi 
planlagtirmak ve bu mevzuu layik oldugu ehem-
miyetle Bulletin nazarmda canli tutmak lazim-
dir (Alkiglar). 

Biiyuk millig disiplin okulu olan ordunun; 
ekanomik, kiiltiirel, sosiyal savaglanmizda bize 
ayni zamanda en liizumlu elemanlan da yetis-
tiren buyifit bir okul haline getirilmesine, ayrica 
igtina ve himmet edilecegine, siiphem yoktur. 

Biiyuk Kamutay, 
Dig siyasetimiz, gegen yil iginde de, sulh ve 

arsiulusal emek birligi yolunda inkigaf etmi§ 
ve yuriidngumiiz yoniin degigmez oldugunu 
bir daha belirtmigtir. 

Milletler cemiyetinin gegirmekte oldugu ge-
tin safhalarda, Ciimhuriyet Hiikumeti, bu arsi
ulusal kuruma olan bagliligini, her sahada gos-
termek suretiyle, sulh idealine en uygun yoldan 
ayrilmamigtir. 

Biiyiik bir millig davamiz olan Hatay iginin 
gegirdigi safhalar malumunuzdur. 

Milletler Cemiyeti yiiksek idaresi altmda ce-
reyan etraig olan miizakereler, Hatay halkmm 
layik oldtigu mesgut ve miistakil idareye ka-
vugmasi yolunda amagladigim» gayeyi temin 
edecek vesikalarm kabul ve imzasile neticelen-
mistir (Alkiglar). 

Yeni Hatay rejiminin merigyete girmesine, 
kisa bir zaman kaldi. 

Bu rejimi, kendilerile en dostane bir zih-
niyetle emek birligi yapmi§ oldugumuz Fran-
sizlarm, iyi niyetle ve amaglanan gayeyi te
min edebilecek §ekilde tatbike baglryacaklan-
na siiphe edilmemelidir. 

Yarmki Tiirk - Fransiz miinasebetlerinin di-
ledigimiz yolda inkigafina, Hatay iginin iyi 
bir yonde yiiriimesi, esasli bir olgii ve amil 
olacaktir kanaatindeyim. (Alki§lar). 

Balkan siyasetimiz, en mesgut bir ig birli
gi yaratmakta devam ederek kendisine gizilmig 
olan sulh yolunda her gun daha verimli ne-
ticelerle ilerlemektedir. (Alkiglar). 

Ciimhuriyet Hiikumetinin, §arkta takib ede-
gelmekte bulundugu dostluk ve yakmhk siya-
seti, yeni bir kuvvetli adim atti. Sadabat'ta, 
dostlarimiz Efganistan, Irak ve Iran ile imza 
etmig oldugumuz dortlii muahede, biiyiik bir 
memnuniyetle kayda deger sulh eserlerinden 
biridir. (Alkiglar). 

Bu misakin etrafmda toplanan Devletlerin, 
ayni gayeyi takip eden ve sulh iginde inkigafi 
samimiyetle istiyen hukumetleri arasmda, i§ 
birliginin, atide de hayirli neticeler verecegin-
den emin bulunmaktayiz. (Alkiglar). 

Ciimhuriyet Hiikumetinin, komgularile ve 
diger biiyiik, kiigiik devletlerle olan miinase-
betlerinde, ahenkli bir istikrar ve inkisaf goze 
carpmaktadir. 

Sulh yolunda nereden bir hitab geldiyse, 
Tiirkiye onu, tehaliikle kargiladi ve yardimla-
nm esirgemedi. (Alkiglar). 

tspanya hadiseleri dolayisile, Akdeniz ve 
Karadenizde alinmasi gereken tedbirlere, Ciim
huriyet Hiikumeti, en geni§ bir zihniyetle i§-
tirak etti. 

Diinyanin her tarafinda oldugu gibi, bizi 
alakalandiran sahalarda ve bu arada, Akde-
nizde, siikun ve istikrann korunmasi, bizim 
yakindan ve alaka ile takib ettigimiz bir mev-
zudur. 

§urasini da memnuniyetle kaydedebilirim 
ki, §arkig Akdeniz ve Karadeniz sularile Bal-
kanlarda ve Yakm §arkta, gegen sene igaret 
ettigim iyi miinasebetler, ayniyle devam et-
migtir. 

Gegen seneden beri, dost ve miittefik dev
letlerin miihim ricaliyle bizim devlet adamlari-
miz arasmda kargilikh ziyaretler vukua gel-
mig ve bu, dostluklanmizm tezahiiriine vesile 
olmugtur. (Alkiglar). 

Hiikumet, bu son sene zarfmda, devletlerle 
olan ticarig miinasebetlerini, memleketin eko-
nomik biinyesine uyacak mukavele ve anlag-
malar yaparak tanzim etti. 

Bunlar arasmda Fransa, tngiltere, Alman-
ya ve Sovyet Rusya ile aktedilen miihim tica
rig anlagmalan, bilhassa kaydetmek isterim. 
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Hiikumetin di§ tegkilatmin; ekonomik kalkin-
ma sava§imizla alakali daireleri igin bilgi ve 
istihbarat ufkunu geni§leten yardimci birer 
daire olarak, galigmalarmi tanzim etmek la-
zimdir. 

Dis siyasetimizin ayirici vasfini kisaca an-
latmis olmak igin, diyebilirim ki, tuttugumuz 
siyasig yol ve hedeften ayrilmiyoruz. Son se-
nelerde, arsiulusal miinasebetlerde daimig de-
gigiklikler olmasma ragmen, biz bu kansik-
ligm ortasinda, sulhseverlikle duygulu olarak, 
kar§ihkli dostluklarimiza riayet ediyoruz; On-
larm mahiyet ve dairelerini genigletmeye mii-
sait zihniyetle arsiulusal vaziyet ve vazifemizi 
goz oniinde tutarak gah§ryoruz. Bu yolda, ig-
tina ile gali§mrya devam etmek, Hiikumete 
tavsiye edecegim en dogru karar oldugu kana-
atindeyim. (Alki§lar). 

Aziz Millet Vekilleri, 
Diinyaca malum olmu^tur ki, bizim Devlet 

idaresindeki ana programimiz, Ciimhuriyet Halk 
Partisi programidrr. Bunun kapsadigi prensip-
ler, idarede ve siyasette bizi aydmlatici ana hat-

1 — Meclis Reisv segimi 
MUVAKKAT BALKAN — Reis intihabma 

ba^liyoruz. 
(Igel intihab dairesinden intibarein reyler 

toplandi) 
MUVAKKAT BA§KAN — Reyleri tasnif 

igin kura ile iig arkadas. segecegiz 
(Ol. Kaznn SevUkteMn (Diyarbekir), Hakki 

Ungan (Van), Miinib Boya (Van) kura ile rey-
leri tasnife memur edildiler). 

MUVAKKAT BA§KAN — Reylerin netice-
sini arzediyorum. 

Qankiri mebusu Mustafa Abdiilhalik Renda 
334 reyle ve ittifakla riyasete intihab edilmi^tir. 
(Alkislar) 

Mustafa Abdiilhalik Renda (Alkislar arasm-
da kursiiye gelerek), 

Sayin arkadaslar, 
Tekrar Baskanligu segmek suretile gostermek 

lutfunda bulundugunuz itimaddan dolayi hepi-
nize ayri, ayri sukran ve saygdarrmi sunaran. 
(Alkislar) 

Ruznameye gegiyoruz. 
2 — Reis vekilleri, idare dmirleri ve katibler 

segimi 
BALKAN — Reis vekilleri, Idare amirleri 

ve katibler intihabi yapdacaktrr. (Hepsi bir ara-
da sesleri) 

Kutulann hepsi bir araya konmustur. Lut-
fen reylerinizi veriniz. 

(Reyler toplandi) 
BALKAN — Rey vermeyen arkadas kaldi 

mi? ... Rey toplama muamelesi bitmistir. 

lardir. Fakat, bu prensipleri, gokten indigi sa-
nilan kitablarm dogmalarile asla bir tutmamali-
dir. Biz, ilhamlarnnizi, gokten ve gayipten de-. 
gil, dogrudan dogruya hayattan almis bulunuyo-
ruz (Alkislar). 

Bizim yolumuzu gizen; iginde yasadigmiiz 
yurt, bagrmdan giktigimiz Tiirk milleti ve bir de 
milletler tarihinin bin bir facia ve istirab kay-
deden yapraklarmdan gikard^xmiz neticelerdir 
(Alkislar). 

EHmizdeki programm ruhu, bizi yalniz bir 
kismi vatandasla alakali kalmaktan meng eder. 
Biz, biitiin Tiirk milletinin hadimiyiz. 0egen yil 
iginde, Parti ile Hiikumet teskilatmi birlestir-
mekle vatandaslar arasmda ayrilik tammadigi-
mizi figlen gostermis olduk (Varol sesleri). Bu 
hadisenin bizim, Devlet idaresinde kabul ettigi-
miz, « kuwet birdir, ve o milletindir », hakika-
tine uygun oldugu meydandadir (Alkislar). 
Kuwetin yegane kaynagi olan, Tiirk milletinin 
giizide Vekillerini, biiyiik bahtiyarlikla egilerek 
selamlanm (Bravo, ya§a sesleri siddetli ve sii-
rekli alkislar). 

Hasan Ferid Perker (Kayseri), Halil Turk
men (Zonguldak), Fuad 06kbudak (Urfa), 
Mustafa §eref Ozkan (Burdur) Reis vekilleri 
reylerini tasnif edeceklerdir. 

Hamdi 0iirsoy (Istanbul), Fazil Ahmet Ay-
ka§ (Elaziz), Berg Tiirker (Afyon Karahisar) 
Idare amirleri hakkmdaki reylerin tasnifini ya-
pacaklardir. 

Muzaffer Kdig (0iresun), Dr. Osman §evM 
Uludag (Konya), Miinib Boya (Van), Dr. §iikrii 
§enozan (Kastamonu) Katiblere aid reylerin 
tasnifini yapacaklardir. Lutfen kutulan alsm-
lar ve reyleri tasnif etsinler. 

Reylerin tasnifi neticesini arzediyorum: 
Reis vekillikleri intihabma 325 aza i§tirak 

etmi§tir. Binaenaleyh 325 reyle Bursa mebusu 
Refet Canrtez, Konya mebusu Tevfik Fikret Si-
lay ve Seyhan mebusu Hilmi Uran Reis vekillik-
lerine segilmislerdir. 

REFET OANITEZ (Bursa) — Reis vekillikleri-
ne tekrar intihab edilmek suretile hakkimizda 
gosterilen yiiksek itimad ve tevecciihlerden do
layi §ahsim ve arkada§larim namma arzi te§ek-
kiir ederim. Bu krymetli itimadmiza layik ol-
maga, yiiksek miizaheretinize istinaden, gali§a-
cagrz. (Alki§lar). 

BASKAN — Idare amirlikleri igin yapilan 
intihabin neticesini arzediyorum: 
317 aza reye i§tirak etmi§tir. Binaenaleyh 317 

reyle Bayazid mebusu Halid Bayrak, Manisa 
mebusu Dr. Saim Uzel ve Mardin mebusu Irfan 
Ferid Alpaya segilmiglerdir. 

3 — SEOIMLER 
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Divani Riyaset katibleri intihabmm neticesi : 
tntihaba 318 arkada§ rey vermek suretile 

i§tirak etmi§tir. Qanakkale mebusu Ziya Gevher 
Etili, Qoruh mebusu Ali Zirh, tsparta Kemal 

tJnal, Konya mebusu Ali Muzaffer Goker, Kii-
tahya mebusu Na§id Ulug", Nigde mebusu Oavid 
Oral 318 reyle katibliklere segihni§lerdir. 

4 — TEZKERELER 

1 — Malatya mebusu Ismet tnoniinun Ba§ve-
kdletten istifasi uzerine Ba§vekdlete Izmir meb
usu Celal Bayarin tayin edildigi ve leva Vekil-
leri Heyeti listesinin ili§ik olarak gonderildigi 
hakkinda Riyaseti Ciimhur tezkeresi 

EASKAN — Hiikumetin tebeddiilii hakkra-
daki Riyaseti Ciimhur tezkeresini okuyacagrz. 

Biiyiik Millet Meclisi Riyasetine 
Malatya mebusu Ismet tnonii Ba§vekaletten 

istifa etmi§ ve istifasi kabul edilerek Ba§veka-
lete Izmir mebusu Celal Bayar tayin olunmugtur. 

Ba§vekil Celal Bayar tarafmdan intihab ve 
tarafrmizdan tasdik olunan Icra Vekilleri Heye-
tinin listesiiii ilifik olarak arzediyorum. 

- < Reisiciimhur 
K. Atatiirk 

Icra Vekilleri 
Adliye vekilligine Izmir mebusu Siikrii Sa-

racoglu, 
Milli Mudafaa vekilligine Balikesir mebusu 

General Kazim Ozalp, 

Dahiliye vekilligine Mugla mebusu Siikrii 
Kaya, 

Hariciye vekilligine Izmir mebusu Dr. Tev-
fik Rii§tii Aras, 

Maliye vekilligine Elaziz mebusu Fuad 
Agrali, 

Maarif vekilligine Erzincan mebusu Saffet 
Arikan, 

Nafia vekilligine Afyon Karahisar mebusu 
Ali Qetinkaya, 

fktisad vekilligine (Ziraat vekaleti vekilligi 
de uhdesinde olmak iizere) Tekirdag mebusu 
Sakir Kesebir, 

Sihhat ve Igtimai muavenet vekilligine Ay-
dm mebusu Dr. Hulusi Alatag, 

Giimriik ve Inhisarlar vekilligine Istanbul 
mebusu Rana Tarhan. 

BASKAN — Ruznamemiz bitmistir. Ihtisas 
cetvelleri tab ve hepinize tevzi edilmi§tir. 
Ikinci tegrinin 5 nci cuma giinii saat 14 te top-
lanrlmak iizere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 16, 10 
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T. B. M. M. Matbaasi 


