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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 
İstanbul mebusu Rana Tarhanm, haricî ticareti

mizde tatbik edilmekte olan usullerin tadili için ne 
düşünüldüğüne ve hayat pahalılığı hakkındaki ted-
kiklerin ne zaman tatbik sahasına nakledileceğine 
dair sualine Ticaret vekili Cezmi Ercinin, 

Yine mumaileyin, beynelmilel münasebat ve mem
leketimizin haricî politikası hakkındaki ikinci sualine 
de Hariciye vekili Şükrü Saracoğlunun cevablan din
lendi. 

Türkiye - Estonya Hükümetleri arasında imza edi
len ticaret ve kliring anlaşmasile bu anlaşmaya mü-
zeyyel protokol ve yine bu protokole merbut B liste
sinde yazıh ham deri kontenjan pozisyonunun tadiline 
dair protokolün tasdikma, 

1926 tarihli beynelmilel sıhhî mukavelenamenin 
tasdiki hakkındaki kanuna bir madde eklenmesine, 

Lâyihalar 
1 — Bazı maddelerin gümrük resimlerinde tadilât 

yapılmasına dair kanun lâyihası (1/216) (îktısad, 
Maliye ve Bütçe ve Gümrük ve inhisarlar encümen
lerine) 

2 — Bulgaristana 5 000 000 kiloluk munzam 
bir odun kömürü kontenjanı verilmesine mütedair 
teati olunan notaların tasdiki hakkında kanun lâyihası 
(1/217) (Hariciye ve îktısad encümenlerine) 

3 — Çay kanunu lâyihası (1/218) (Ziraat, Maliye, 
Adliye ve Bütçe encümenlerine) 

4 — Hariçten memlekete idhal edilecek kok kömü
rü gümrük resminin indirilmesi hakkında kanun lâ
yihası (1/219) (îktısad Gümrük ve inhisarlar, Maliye 
ve Bütçe encümenlerine) 

5 — Heyeti mahsusaca nisbeti askeriyeleri kate-
dildiği halde kendilerine tebligat yapılmamak yüzün
den Hazine ile alâkaları kesilmeyenlerin tekaiid ma
aşlarına dair kanun lâyihası (1/220) (Millî Müdafaa, 
Adliye, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

6 — Hizmetten ayrılan bazı memur ve müstahdem
lerin yapamıyacakları işler hakkında kanun lâyihası 
(1/221) (Nafia, Dahiliye ve Adliye encümenlerine) 

7 — Türkiye - Lettonya Ticaret Anlaşmasına bağlı 
A ve B kontenjan listelerinin iptali ile yeniden tanzim 
olunan listelerin bunların yerine kaim olması için 
teati olunan notaların tasdiki hakkında kanun lâyihası 
(1/222) Hariciye ve îktısad encümenlerine) 

8 — Türkiye - Polonya arasında imza edilen Ti
caret Anlaşmasile munzam protokolün tasdiki hak
kında kanun lâyihası (1/223) (Hariciye ve îktısad 
encümenlerine) 

Tezkereler 
9 — Gümrük ve inhisarlar vekâletinin 1934 yılına 

aid ayniyat katği hesab cedvellerinin gönderildiği 

Türkiye Cümhuriyetile Yugoslavya Hükümeti ara-
sinda imzalanan afyon anlaşmasile iki taraf murah
has heyetleri beyninde teati olunan mektubun tasdi
kma, 

Askerî ceza kanununun 148 nci maddesinin değiş
tirilmesine, 

Askerî ceza muhakemeleri usulü kanununun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâyihaları 
kabul edildikten sonra, 

Verilmiş olan takrir mucibince eylülün 11 nci 
pazartesi günü toplanılmak üzere inikada nihayet 
verildi. 

Başkan Kâtib Kâtib 
M. A. Renda Bursa Gazianteb 

Dr. S. Konuk B. Kaleli 

hakkında Gümrük ve inhisarlar vekâleti tezkeresi 
(3/136) (Divanı muhasebat encümenine) 

10 — İstanbul mebusu Ali Kâmi Akyüzün teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tez
keresi (3/137) (Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümen
lerinden mürekkeb Muhtelit encümene). 

11 — Urfa mebusu Sami îşbayın teşriî masuni
yetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(3/138) (Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden 
mürekkeb Muhtelit encümene) 

12 — Urfa mebusu Şeref Uluğun teşriî masuni
yetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(3/139) (Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden 
mürekkeb Muhtelit encümene) 

13 — Reşadiyenin Soğukpmar mahallesinden Mel-
hemoğullarından îbrahimoğlu Aht;ı Ali Çağların ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(3/140) (Adliye encümenine) 

14 — Mersinin Mesudiye mahallesinden Osmanoğlu 
Ahmed Cingözün ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi (3/141) (Adliye encüme
nine) 

15 — Palonun Haylan köyünden Kasımoğullarm-
dan Ahmedoğlu Ali Özateş ile Ahmedoğlu Fettah öz-
ateşin ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Başve
kâlet tezkeresi (3/142) (Adliye encümenine) 

16 — Rizenin Çamlıbel mahallesinden Şatıroğulla-
rmdan îbrahimoğlu Memed Sahmenin ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/143) 
(Adliye encümenine) 

17 — Tekirdağm Batmas mahallesinde mukim 
aslen Deyranlı Rüstemoğlu Ali Barinin ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(3/144) (Adliye encümenine), 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 



B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — M. Abdülhalik Renda 
KATÎBLER : Cavid Oral (Niğde), Bekir Kaleli (Gazianteb) 

BAŞKAN — Meclis açılmıştır. 

3 — BEYANAT 

1 — Başvekil Dr. Refik Saydamın, dahilî ve 
haricî ahvale dair beyanatı 

BAŞKAN — Söz Başvekilindir. 
BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (İstan

bul) — Muhterem arkadaşlar, 
İki aylık bir tatil devresinden ve müntehib-

lerinizle yakından temastan sonra, verdiğiniz 
karar veçhile bu gün toplanmanız, Hükümeti
niz için çok ferahlı ve kendisine kuvvet verecek 
bir hâdisedir. Hepinizi hürmetle selâmlarım 
(Alkışlar). 

Bu iki ay içinde, Avrupa vaziyetinde vukua 
gelen elim hâdiseler malûmunuzdur. Aylardan 
beri sulhu muhafaza için yapılan bütün teşebbüs
ler maalesef müsbet bir neticeye varamamış, em
ri vaki oluncaya kadar bertaraf edileceğini ümid 
etmekten hali kalmadığımız harb başlamıştır. 
Ümidlerimizin tahakkuk edememesinden hepi
miz muztaribiz. 

Türkiye Cumhuriyetinin siyaseti, bu son za
manların mühim vekayii içkide, ayni istikameti 
muhafaza etmiş, ayni teyakkuz ve dikkatle mun-
tazar inkişafını takib eylemiştir. 

Muharib taraflarla münasebetlerimiz normal
dir ve beynelmilel münasebat kaidelerine uy
gundur. Almanya ile aramızda doğrudan doğ
ruya bir siyasî ihtilâf mevzuu yoktur. Polonya 
ile münâsebetlerimiz ise hemen daima arızasız 
ve dostane olmuştur. İngiltere ve Fransa ile 
malûmunuz olan muayyen esaslarda menfaat iş
tirakimiz ve müşterek telâkkilerimiz vardır. Bu 
memleketler ile müzakeresine başladığımız nihaî 
muahedelerin en dostane bir hava içinde görü
şülmesi devam etmektedir. 

Aziz arkadaşlarım, 
Biz bu günkü harbin haricindeyiz. Bu har

bin memleketimize bulaşacak inkişaflar göster
memesini temenni ediyoruz. Memleketimizin 
bazı yerlerinde almış olduğumuz askerî tedbir
ler, ancak ihtiyat tedbirleridir. 

Arkadaşlarım, 
Komşumuz Soyvet İttihadı ile münasebatımız 

dostanedir ve dostane kalacaktır (Bravo sesle

ri, alkışlar). Alâka ve rabıtalarımızda hiç bir 
değişiklik yoktur. Temaslarımız ve mutad olan 
fikir teatilerimiz her zamanki gibi samimidir. 

Haricî siyasetimizin diğer unsurları, son de-
faki maruzatımdan beri, size arzedilecek bir te
beddül göstermemişlerdir. 

Hakkından emin olan milletimiz; hakka ve 
kuvvetine dayanan politikasında sükûnla, şuur
la ve teyakkuzla yürümekte davam edecektir 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

Muhterem arkadaşlarım, 
Memleketimizde memnuniyete değer bir sü

kûn mevcuddur. Halkımız, huzur ve emniyet 
içinde iş ve güçlerile meşguldür. Türkiyede in
zibat ve asayiş, hiç bir medenî memleketten da
ha zayıf değildir. Milletimiz, beynelmilel buh
ranın inkişafını vekar ve metanetle takib edi
yor. Millî Şefe, Yüksek Meclise bağlılığı ve iti
madınızla mübahi olan Hükümetinize karşı iti
madı iftihar ve hattâ gurur verecek derecede
dir. (Bravo sesleri alkışlar). İnsanlığa arız olan 
ve inkişaf seyrile devam müddeti, tahribatının 
derecesi bu günden kestirilemeyen büyük buh
ran karşısında, milletimiz için en isabetli hare
ket tarzının ihtiyar edildiğine ve bundan sonra 
da bu yolda şuurlu bir surette yürüneceğine her
kesin inandığını görmekle kuvvet ye inşirah duy
maktayız. (Bravo seslesi). 

Arkadaşlarım, 
Tatilden evvel kabul buyurduğunuz Barem 

kanunu tatbik mevkiine girdi. Bundan mütees
sir olacak vatandaşların adedi as o'mara^sı^ 
rağmen, alâkadarlar bu kanunun tatbikatını sü
kûnetle karşılamakta, hatta bunların büyük bir 
ekseriyeti, bundan vicdanî bir memnuniyet ve 
inşirah duymaktadır, kanaatindeyiz. 

Elde ettikleri menfaatlerin bir kısmından 
mahrumiyete mukabil bu kanunun bertaraf et
tiği hâl, yani memlekette yaptığı tahribattan 
millî bünyenin kurtulmuş olması, kendilerini, vic
danlarını sıkan bir huzursuzluktan kurtarmıştır. 
Bunu emniyetle huzurunuzda arzedebüirim. 

Türk çocukları, her hangi saikın kendi ara-
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larma soktuğu müsavatsızlığı ve içtimaî nizama 
müteveccih arızayı, velev kendi maddî menfaat
lerine uygun da olsa, asla hüsnü telâkki etmez
ler ve böyle bir arızanm bertaraf edilmesini 
beklerler, hatta onun için bizzat çalışırlar, ka
naatindeyiz. Biz bu tecrübede de bu hakikatin 
tecelli ettiğini görmüş olmakla müsterihiz. 

İktisadî sahadaki çalışmalarımız alâkalı ve
kâletler arasında yapılan son iş taksiminden son
ra, daha verimli bir şekilde inkişaf etmektedir. 
Devlet sanayi programlarının tatbik ve ikmali
ne, açılmış fabrikaların faaliyetlerinin daha iyi 
tanzimine dikkatle çalışılmaktadır. Meclis 
Parti grubumuzun son direktiflerinden mülhem 
olarak Devlet sanayii ve madenleri işlerinde ve 
umumî olarak sanayi ve maadin kredisinin daha 
müsmir esaslar dahilinde tanzimi üzerinde tesir
leri şümullü olacak ve iktisadî hayatımızın in
kişafına cevab verecek tedbirler ittihazını ehem
miyetli bir mevzu olarak ele almış bulunuyor. 
Ba "husustaki kanun lâyihaları kısa bir zamanda 
huzurunuza gelecektir. 

Yeraltı servetlerinin araştırılması faaliyeti, 
muntazam bir program altında devam etmek
te ve başlıca Devlet madenlerinin geniş mikyas
ta istismarı yolundaki faaliyete hız verilmek
tedir. Ergani bakır madeni işlemeğe başlamış
tır. Morgol madeninin de teçhizatına çalışıl
maktadır. Kömür istihsalâtında, mevcud va
sıta, şart ve imkânların israfına mahal verilme
yerek azamî neticeler elde etmek için her tür
lü gayret sarfolmiEiaktadır. Bununla berabs-r 
bu mevzuda istibsalâtı teşkilâtlandırmak ihti
yacı karşısında bulunduğumuzu işaret etmek is
terim. Kömür havzasının devletleştirilmesi için 
de teşebbüse girişilmiştir. Cumhuriyetin büyük 
eseri ve Türk sanayiinin en büyük temelim teş
kil eden Karabük demir ve çelik fabrikalarının 
şu anda ilk istihsalini vermekle millî sanayii-
mize kudretli bir unsur katmış olduğunu arzei-
iiıekle sevinç duyarım. (Bravo sesleri, alkışlar), 

Arkadaşlarını, 
Büyük Meclisin tatil devresine girmesini ta-

kib eden aylarda Hükümetinizin, ticaret poli
tikası. ve bunun tatbikatı üzerinde ehemmiyet
li faaliyeti olmuştur. 

Haricî ticaretimize yeni istikametler veril
mesi şeklinde başlayan bu faaliyete, Avrupa-
da harbin başlamasını müteakib, bir taraftan 
daha fazla kuvvet verilirken, diğer taraftan da 
dahilî fiatlerimizin makul hadlerde tutulabil
mesi, iç pazarların harekete getirilmesi mevzu
ları süratle ele alınmış, mahsullerimizin kıy
metlendirilmesi ve kredîlenmesi ile meşgul te
şekküllere yeni vazifeler verilmiş, bankalar
dan mevduatın çekilmesi teşebbüsatı Millî ban
kalarımızın ve Merkez bankasının müşterek me
saisi ile şimdiye kadar sarsıntısız bir şekilde 
idare edilmiş olduğu gibi, son günlerde iç pi
yasada görülen bazı ihtikâr hareketlerini, daha 

ilk adımda akamete uğratacak tertibat ve ıh-
zarata da girişilmiş bulunmaktadır. (Bravo ses
leri). 

Müsaade buyurulursa bu işlerin her biri 
hakkında kısaca maruzatta bulunmak isterim: 

İç fiatlerimizle dünya fiatleri arasındaki 
muvazenesizlik cüzünden, merkezî Avrupa Dev
letleri haricinde kalan memleketlere yaptığımız 
ihracatçınızın son senelerde arzettiği müşkülâtı 
bertaraf etmek için, bazı büyük Devletlerle 
ticaret anlaşmalarımızı ihracatımıza imkân ve
recek bir şekilde tanzime gayret ederken, ara
mızda anlaşma mevcud olan ve olmayan mem
leketlerle ticaretimizi kolaylaştıracak acil ted
birlere de tevessül eylemiş bulunmaktayız. Fran
sızlarla yapılan ticaret arılaşması, İngiliz takas 
listesine kredi anlaşmasında mevzuubahis olan 
mahdud mallardan maada bütün ihraç malları
mızın idhal edilmesi, Kanada ve Mısır ile olan 
ticaretimizin inkişafına engel, teşkil eyleyen 
bazı kararların kaldırılması bu meyanda zik-
rolunabilir. Bu suretle başlıca ihraç maddele
rimizin sürümü teshil edildiği gibi; sanayii
mizin muhtaç bulunduğu bazr ham maddelerin 
idhal imkânları da temin edilmiş olmaktadır. 

Haricî mübadelâtta temayül eylediğimiz ta
kas muamelelerini intizam altına almak, idha-
lâtımızı müşkülâta maruz kalan prim yükselme
lerine mâni olmak ve bunları iç ve dış piyasa 
icablarma göre ayarlamak gayesile üç büyük 
millî bankamızın iştirakile, kuvvetini Türk parası 
kıymetini koruma kanunundan alan bir takas li-
mitei şirketi kurulmuştur. Direktiflerini Tica
ret ve Maliye vekâietlerile Merkez bankamızın 
mümessillerinden müteşekkil bir komisyondan 
almak suretile işliyen bu teşekkül, pek kısa bir 
zamanda gerek takas pirimlerini tanzim, gerek 
başıboş bir halde cereyan eden ve çok defa 
spekülatif bir mahiyet alan hareketlere mâni 
olmak bakımından değerli mesaide bulunmuş, 
prim seviyelerinde mühim sayılacak tenzilât te
minine muvaffak olduğu gibi, ihracat ve idha-
lât tacirlerimize de itimad edilebilecek emin 
bir mesned olmak itibarile, her tarafta memnu
niyet uyandırmıştır. 

Büyük ehemmiyet verdiğimiz meselelerden 
biri de., ziraî mahsullerimizin fiatlarmı hakikî 
piyasa icabları haricindeki âmillerin tesiri al
tında kalarak düşmekten korumak ve bu su
retle bunların değer fiatlarla satışını temin ey
lemektir. 

Bu hedefe yaklaşmak için bir taraftan ihraç 
imkânları mevcud oldukça bazı mühim ihraç 
maddelerimiz için ihracatçıların müşterek ve 
rnütesanid bir surette hareket etmelerini temin 
edecek tacir birlikleri vücude getirmek suretile 
fîatlar makul hadlerinda korunmak istenilmiş; 
inhisarlar umum müdürlüğünün piyasada na-
zmılık'hizmetini görecek şekilde, mübayaatta 
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tabı tutulmasını esas şart koyduk. 

Ticarî hayatımıza aid tedbirleri arzederken 
bankalardan mevduatın çekilme hareketi hakkın
da da bir kaç kelime söylemek isterim. Bir kısmı 
vatandaşlar bu aym başmda mevduatlarını geri 
almak için bankalara müracaata başladılar. Mev-
duatm çekilme hareketi geçen hafta şayanı ihmal 
oimıyacak bir vüsatta iken, üç, dört günden beri 
evvelâ durgunlaşmış müteakiben tevakkufa ya
kın bir manzara göstermekte bulunmuştur. 

Vatandaşların bankalanmızdaki mevduatları 
hakkında endişeye düşmeleri için hiç bir ciddî 
sebeb yoktur. Bankalarımız, şimdiye kadar 
muhtelif vesilelerle bünyelerinin sağlamlığını 
isbat ettikleri gibi, halen de bütün talebleri 
karşılayabilecek bir durumdadırlar. Vadeli mev
duatın dahi iadesine devam olunması bunun en 
yeni ve bariz delilini teşkil eyler. 

Hükümetiniz, mevduatın çekilme hareketi 
karşısında, taleb edilen mevduatın her halde 
iade olunmasını en doğru bir yol olarak kabul 
itmiş ve bu hususta icab eden tertibatı da al
mıştır (Bravo sesleri, alkışlar). 

bulunması temin olunmuş; ve diğer taraftan 
bugünkü ahval ve şeraitin ihdas ettiği bazı ma
halli sıkıntılı vaziyetleri önlemek üzere üzüm, 
incir, fmdık bölgelerinde satış kooperatif teş
kilâtımızın faaliyetleri genişletilerek ortak ol
mayan müstahsillerin mallarını da toplamak ve 
bu mallar mukabilinde avans vermek teşebbü
süne girişilmiştir. (Bravo sesleri). 

Halen satış kooperatiflerimizin malî bünye
leri ile mütenasib bir surette idare edilen bu ilk 
hareketi takviye eylemek, bu teşekküllerin ihdas 
edecekleri senedleri reeskont muamelesine tâbi 
tutmak sureti ile kendilerine daha geniş bir fa
aliyet sahası açmak kararındayız. 

Son günlere o iç piyasada görülen bazı ihti-. 
kâr hareketleri münasebeti ile aldığımız tedbir
lerden de bahsedeyim. Üç gün evvel neşrettiğim 
bir tebliğ ile memlekette en az bir senelik ihti
yaçtan fazla iaşe mevaddı bulunduğunu, zarurî 
maddelerin hemen kâffesinin ya ihracı men ve
ya lisansa tâbi tutulduğunu, ihtikâra teşebbüs 
edecekler hakkında Hükümetin en şiddetli bir 
surette takibata geçeceğini etraflıca efkârı umu-
miyeye izah eylemiştim. Mazide hepimizin şa
hidi olduğumuz vükuatm tekerrürüne fırsat ve 
imkân verilmiyecektir (Bravo sesleri, alkışlar). 
Şimdiden idarî ve kanunî bütün tedbirlere mü
racaat edilmiş olmakla beraber, bu husustaki 
mevzuatımızın ikmal ve takviyesi lâzım geldi
ği neticesine de vardık. Bu maksadla, İM ka
nun lâyihası bu günlerde yüksek huzurunuza 
takdim olunacaktır. 

Haricî duruma nazaran, ziraî istihsali teşvik 
ve takviye eylemek başlıca meşgalemiz olacak
tır. Bütün resmî teşkilâtımız bu maksadı temin 
edecek şekilde tahrik edilmiş bulunmaktadır. 
Ziraî istihsalin inkişafına yarryacak bir tedbir 
olmak üzere, ziraî kredi faizlerinde ahiren yap
mış olduğumuz tenzilâtı da zikreylemek lâzım
dır. 

Ziraat bankasmm ziraî kredi ve satış koope
ratiflerine % 7,5 faizle açmakta olduğu kısa va
deli kredilerden istihsale taallûk eden ve tak
riben 12 000 000 liraya baliğ olan kısmmm fa
izleri % 5,25 haddine indirildiği gibi; bankanın 
müstahsile doğrudan doğruya açtığı ve vadeleri 
5 seneye kadar yükselen orta vadeli kredilerle, 
vadeleri 5 seneden fazla olan uzun vadeli kre
dilerin faizleri de % 8,5 dan % 6 ya tenzil edil
miş bulunmaktadır. Bu nisbet % 30 za yakm 
bir ucuzlama demektir. 

Alman bu tedbir ile bir taraftan kooperatif
lerin himaye edilmesine diğer taraftan zürram 
işletmenin demir başrnı teşkil eyleyen vasıtalar
la teçhizine ve Ziraat vekâletinin ziraî istihsal 
proğrammm tahakkuk ettirilmesine daha fazla 
imkân verilmiş olmaktadır. 

Ziraî kredide faizlerin indirilmesi teşebbü
sü yanmda, açılan kredilerin kolay işlenmesini 
ve bilhassa formalitesinin az bir makanizmaya 

Aziz arkadaşlarım; 
Ziraî istihsal vaziyetimiz emin ve sağlamdır. 
Gıda maddeleri üzerinde her hangi bir sıkın

tı varid değildir. Bereketli ve iyi kaliteli bir 
mahsul yılını idrak etmiş bulunuyoruz. Evvelce 
de arzettiğim gibi, mevcudumuz yıllık ihtiyacı
mızın üstündedir. İstihsal kudretimiz eski de
virlere nisbet edilmiyecek derecede yüksektir. 
Yalnız son sekiz - on yıl içinde ekim sahası as
garî bir hesabla yüzde otuz, alman mahsul ise 
ortalama yüzde elli artmıştır. Bu artış bazı 
çeşidlerde yüzde yüzü bulmakta ve hattâ aşmak
tadır. 

Geçen umumî harbden evvel büyük şehirleri
mizin ekmek ve im ihtiyacının dışarıdan temin 
edildiğini hepimiz hatırlarız. Bu gün ise buğ
day da ihraç edecek vaziyete geçmiş bulunuyo
ruz. Sekiz - on yıl evveline gelinceye kadar 
yirmi - yirmi beş milyon kentali ancak bulabi
len buğday rekoltesi bu gün 35 - 40 milyon et-
rafmdadır ki ihtiyacımızın fevkindedir. Toprak 
mahsulleri ofisinin silo ve depolarındaki buğday 
mikdarı bir buçuk milyon kentaldir. Köylü ve 
tüccar elinde de bunun en az iki misli bir stok 
kalmış olduğunu tahmin ediyoruz. 

Pirinç, Harbi umumiden evvel hemen tama
men bir idhal maddesi idi, bu gün pirinci de ih
tiyacımıza yeter derecede yetiştirmekteyiz ve 
daha fazlasını yetiştirecek vaziyetteyiz. 

Şeker evvelce münhasıran hariçten tedarik 
ediliyordu. Bu gün bunu memleket içinde ve ih
tiyacımızın yüzde yetmiş beşi derecesinde yap
maktayız. 

Diğer bütün gıda ve iaşe maddeleri üzerin
de de ayni inkişaf ve tezayüdü görmekteyiz. 
Fındık, kuru üzüm, incir ve emsali gibi bu gün 
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esas itibarile ihraç ettiğimiz mahsullerimizin de 
çok kesif ve yüksek kalorili gıda maddeleri ol
duğunu unutmamak lâzımdır. 

Et bakımından da vaziyet müsaid ve emin
dir. Hayvan ınikdarı yıldan yıla artmaktadır, 
bu artış 929 a (nisbetle yüzde kırkı bulmakta
dır. Pamuk ve yünümüz memleket ihtiyacının 
çok fevkindedir. 

Bu itibarla yiyim ve giyim maddeleri üzerin
de hiç bir endişeye mahal yoktur. Bazı gıda 
ve ibtidaî maddelerinin ihracı hususunda son za
manlarda yapılan takyidat, zaruret icabı de
ğil, ihtiyat tedbiridir. 

Ayni mülâhaza ile istihsali eksiltmemek, bilâ
kis arttırmak için icab eden tedbirleri de almak 
yolundayız. 

Arkadaşlarım; 
Tatil devresinin en göze çarpan mühim ve 

sevindirici hâdisesi, Türk ordusunun, bu sene 
Trakya mmtakasmda yaptığı büyük manevralar
dır (Bravo sesleri, alkışlar). Reisicumhurumuz 
Millî Şefimizin de şeref verdiği bu manevralar, 
Türk milletinin hakikaten göğsünü kabartacak 
bir intizam ve muvaffakiyetle cereyan etmiş ve 
Türk kumanda heyetinin olduğu kadar Türk er

lerinin de, ne azimde ve ne kudrette olduğunu 
vaıihan göstermiştir (Bravo sesleri, şiddetli ve 
sürekli alkışlar). Bunu, huzurunuzda iftiharla 
ve emniyetle söylemekle bir vazife ifa ettiğime 
kaniim (Şiddetli rv kışlar). 

Keza; bu ara'"a yine ^ürk azmile ve elile 
yapılan demiryoLanmızın bir merhalesine daha 
geldik : Şimendifer Erzuruma vardı (Şiddetli 
alkışlar). 

Aziz arkadaşlarım, 
Bu günün en mühim meselelerinden size hu

lasaten bahsetmiş bulunuyorum. Büyük Mec
lisin işe başlaması bize hem kuvvet, hem emni
yet verir. 

Biz o kanaatteyiz ki bu günkü dünya badire
lerinden, Türk vatanını ve Türk milletini an
cak sizin isabetli kararlarınız koruyacaktır 
(Şiddetli ve sürekli alkrkşlar). 

BAŞKAN — Ruznamemizde bir işimiz yok
tur. Encümenlerde iş vardır, encümenler çalışa
caklar ve bize iş hazırlayacaklardır. 

Eylülün 18 nci pazartesi günü toplanmak 
üzere bu günkü inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 15,25 

T. B. i/. M. Matbaast 


