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2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 

1 — Beledyeler imar heyetinin fen işleri teşkilâtı
na dair 3042 sayılı kanuna bir madde ilâvesi hakkın
da kanun lâyihası (1/480) (Dahiliye encümenine) 

2 — 1940 malî yılı muvazenei umumiye kanununa 
bağlı bazı daire bütçelerinde ve (D) ve (L) cedvelle-
rinde değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 
(1/481) (Bütçe encümenine) 

3 — Devlet demiryolları ve limanlan umumî ida
resinin teşkilât ve vazaifine dair olan 1042 sayılı 
kanunun 32 nci maddesinin tadili hakkında kanun lâ
yihası (1/482) (Millî müdafaa, Nafia ve Bütçe encü
menlerine) 

4 — Efevlet demiryolları ve limanları işletme umu
mî idaresinin 1938 malî yılı katî hesabı hakkında ka
nun lâyihası (1/483) (Divanı muhasebat encümenine) 

5 — Devlet konservatuvarı ve Riyaseti Cumhur 
filârmonik orkestrası tarafından verilecek temsil ve 
konserlerin giriş ücretine tâbi tutulması hakkında 
kanun lâyihası (1/484) (Maarif ve Bütçe encümenle
rine) 

6 — Diyanet işleri reisliği teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki kanunda bazı değişiklik yapılmasına dair 
olan 3665 sayılı kanuna ek kanun lâyihası (1/485) 
(Bütçe encümenine) 

7 — Erzincanda ve Erzincan yer sarsıntısından 
müteessir olan mmtakada zarar görenlere yapılacak 
yardım hakkındaki 3773 sayılı kanuna ek kanun lâyi
hası (/486) (Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

8 — Erzincanda ve Erzincan yer sarsıntısından 
müteessir olan mmtakada zarar görenlere yapılacak 
yardım hakkındaki 3773 sayılı kanunun dördüncü 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası 
(1/487) (Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe en
cümenlerine) 

9 — Hatay kadastrosu itiraz müddeti hakkında 
kanun lâyihası (1/488) (Adliye encümenine) 

10 — Hatay vilâyeti hususî idaresine devredilecek 
gayrimenkuller hakkında kanun lâyihası (1/489) (Da
hiliye, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

11 — Hava taarruzlarına karşı korunma kanununa 
ek kanun lâyihası (1/490) (Dahiliye ve Millî müda
faa encümenlerine) 

12 — Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
1939 malî yılı katî hesabı hakkında kanun lâyihası 
(1/491) (Divanı muhasebat encümenine) 

13 — Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü
nün 1940 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hak
kında kanun lâyihası (1/492) (Bütçe encümenine) 

14 — İspirto ve ispirtolu içkiler inhis iri hakkında 
kanun lâyihası (1/493) (Gümrük ve inhisarlar, Adliye, 
Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

15 — îsveçe sipariş edilmiş olan şimendifer müte
harrik levazımının Türkiyeye idhalleri mühletinin 
temdidi hakkında kanun lâyihası (1/494) (Hariciye ve 
İktısad encümenlerine) 

16 — Jandarma eratı hakkındaki 1861 sayılı ka

nuna ek kanun lâyihası (1/495) (Millî müdafaa, Da
hiliye ve Bütçe encümenlerine) 

17 — Nafia vekâletine bağlı Derince travers fab
rikasının Devlet Demiryolları ve limanları işletme 
umum müdürlüğüne devri hakkında kanun lâyihası 
(1/496) (Nafia ve Bütçe encümenlerine) 

18 — Perakende ticarette etiket koyma mecburi
yetine dair kanun lâyihası (1/497) (Dahiliye, Adliye 
ve İktısad encümenlerine) 

19 — Seferde ve hazarda bilûmum askerî şahısla
rın hukuk davalarının görülme tarzile kira hakları
nın korunması hakkında kanun lâyihası (1/498) (Mil
lî müdafaa ve Adliye encümenlerine) 

20 — Türkiye - Almanya arasında imzalanmış olan 
ticarî mübadelelere mütedair hususî anlaşmaya bağlı 
(B. 1) listesinde isim tashihi yapılmasına dair kanun 
lâyihası (1/499) (Hariciye ve tktısad encümenleri
ne) 

21 — Türkiye - Bulgaristan ticaret anlaşmasına 
merbut (A) lahikasında derpiş olunan takas müddeti
nin altı aydan bir seneye iblâğı hakkında yapılan 
anlaşmanın tasdikma dair kanun lâyihası (1/500) 
(Hfriciye ve İktısad encümenlerine) 

22 — Türkiye - Fransa ticaret, kontenjan ve tedi
ye anlaşmalarile merbutları hükümlerinin temdidi 
hakkında kanun lâyihası (1/501) (Hariciye ve iktısad 
encümenlerine) 

23 — Türkiye - Romanya arasında 29 son kânun 
1940 tarihinde teati edilen mektub ile buna müteferri 
9 temmuz ve 9 ağustos 1940 tarihli mektubların tasdi
ki hakkında kanun lâyihası (1/502) (Hariciye ve İk
tısad encümenlerine) 

24 — Türkiye - Romanya arasında 26 eylül 1940 ta
rihinde akid ve imza edilen ticaret ve tediye anlaşma
larile merbutlarının tasdiki hakkında kanun lâyiha
sı (1/503) (Hariciye ve İktısad encümenlerine) 

.25 — Türkiye - Romanya tediye anlaşması muci
bince açılmış bulunan kliring hesablarına yapılacak 
peşin tediyeler hakkındaki anlaşmanın ve iki ticarî 
protokolün tasdiki hakkında kanun lâyihası (1/504) 
(Hariciye ve İktısad encümenlerine) 

26 — Türk - Yugoslav ham afyon satışı anlaşma
sına munzam protokolün tasdikma dair kanun lâyi
hası (1/505) (Hariciye ve İktısad encümenlerine) 

27 — Vakıflar umum müdürlüğünün Üsküdar - Ka
dıköy Halk tramvayları şirketindeki hissesinin İstan
bul Belediyesine devri hakkında kanun lâyihası (1/506) 
(Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

28 — Yerli kumaştan elbise giyilmesine dair 688 
sayılı kanunun birinci maddesine müzeyyel kanun lâ
yihası (1/507) (Millî müdafaa ve İktısad encümen
lerine) 

Teklifler 
29 — İdare Heyetinin, Divanı muhasebat 1940 malî 

yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi (2/27) (Bütçe encümenine) 

30 — İdare Heyetinin, Divanı muhasebat 1940 ma-
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lî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi (2/28) (Bütçe encümenine) 

Sİ — İdare Heyetinin, Muhasebei umumiye kanu
nunun 83 ncü maddesinin (A) fıkrasının tadili hak
kında kanun teklifi (2/29) (Bütçe encümenine) 

Tezkereler 
32 — Askerî ceza kanununun 81 nci maddesine tev

fikan cezalandırılan askerî şahıslara aid mahkûmiyet
lerinin tekaüd kanununun 53 ncü ve askerî ceza kanu
nunun 30 ncu maddelerindeki (sahtekârlık) tabirinin 
şümulüne dahil olub tekaüd maaşı tahsis edilib edil-
miyeceğinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi 
(3/298) (Millî müdafaa, Adliye, Maliye ve Bütçe en
cümenlerine) 

33 — Belediye kanununun 15 nci maddesinin tef
siri hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/299) (Dahiliye 
encümenine) 

34 — Gümrük tarife kanununu değiştiren 31 ma
yıs 1933 tarihli kanuna eklenen 2256 sayılı kanunun 

birinci maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezke
resi (3/300) (Gümrük ve inhisarlar, Dahiliye, Maliye 
ve Bütçe encümenlerine) 

35 — Gümrük ve inhisarlar vekâletinin 1936 malî 
yılı ayniyat katî hesabının gönderildiği hakkında Baş
vekâlet tezkeresi (3/301) (Divanı muhasebat encüme
nine) 

36 — 3460 sayılı kanunun 4 ncü maddesi muvace
hesinde Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanunu 
ile ihdas edilmiş olan krediler yüksek nâzım heyeti ve 
idare komitesinin mülga olub olmadığının tefsiri hak
kında Başvekâlet tezkeresi (3/302) (Maliye, Bütçe, 
Adliye ve İktısad encümenlerine) 

Mazbatalar 
37 — Büyük Millet Meclisi 1940 yılı ağustos ayı 

hesabı hakkında murakıblik raporu (5/33) (lluzname-
ye) 

38 — Büyük Millet Meclisi 1940 yılı eylül ayı he
sabı hakkında murakıblik raporu (5/34) (Ruznameye) 

»m<* 

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

MUVAKKAT BAŞKAN — Refet Canrtez 
KÂTÎBLEE : Bekir Kaleli (Gazianteb), Vedid Uzgören (Kütahya), Ziya Gevher Etili (Çanak

kale), Cavid Oral (Niğde) 

mmm 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. (Afyonkarahisar intihab 
ren yoklama yapıldı). 

dairesinden itiba-

2 — NUTUKLAR ıa; 

1 — Reisicumhurun nutku. 
BAŞKAN — Ekseriyet vardır. 
Şimdi Reisicumhur Hazretleri kürsüye şeref 

vererek yıl başı nutuklarını irad buyuracaklar
dır. 

(Reisicumhur İsmet înönü, ayakta ve şid
detli ve sürekli alkışlar ve yaşa, bravo sesleri 
arasında Riyaset kürsüsünü şereflendirdiler -

Büyük Millet Meclisinin muhterem azası, 
Altıncı intihab devresinin ikinci içtima sene

sini açıyorum. 
Muhterem azayi sevgi ve saygı ile selâmla

rım (Alkışlar). 
Kurulduğu gündenberi tek kaygusu vatan 

selameti olan Büyük Meclisimizden örnek ala
rak, geçirdiğimiz mühim sene zarfında, vatan

daşlar arasında sükûn ve birbirine dayanma, 
en yüksek mertebede ruhlara hâkim olmuştur. 
(Bravo sesleri, alkışlar) Cumhuriyet Hükümeti 
fasılasız bir dikkatle, dahilî ve haricî emniyetin 
muhafazası için bu dürüst hava içinde çalışmak 
imkânını bulmuştur. (Bravo sesleri). 

Dahilî idaremiz, geniş bir hüriyet içinde var 
tandasın hukukunu ve emniyetini temine kud
retli, hakikî ve hukukî bir nizam tesis et
miş olmakla mütemayizdir. (Alkışlar) 
Denilebilir ki geçen bu bir sene içinde 
memleketin emniyet ve asayişine ciddî 
surette müessir olacak hiç bir hâdise 
vukua gelmemiştir (Bravo 
Yurdun emniyetine müessir 
nâdir hâdiseler de adaletin 
olunmuşlardır. 

Dünyayı sarsan büyük buhrana rağmen Tür-
kiyede yaşıyan herkes, bütün hak ve hüriyet-

sesleri, alkışlar) 
olabilmekten uzak 
hükmüne teslim 
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lerine sahib ve bunlardan en geniş bir surette 
müstefid olmaktadır. (Bravo sesleri). Memleke
tin her tarafında emniyet ve sükûn, hale ve âti

ye itimad mevcuddur. Türkiye serbesti ile nizamı 
telif eden bir hava içinde vatandaşların huzu
runu temin edebilen müstesna memleketler
den biridir. (Bravo sesleri, sürekli ve şiddetli 
alkışlar). 

Vazifedarların dikkat ve ihtimamı asil mil
letimizin ve onun Büyük Meclisinin yurdsever-
liğinden ve basiretinden daima feyz ve kuvvet 
alıyor. Milletten Hükümete karşı görünen tam 
ve samimî itimad, millî kuvvetimizin kayna
ğıdır (Alkışlar). Bu hal mesuliyet almış olanlara 
işlerinde cesaret ve neşe vermektedir. Diğer 
taraftan hususî idarelerle belediyelerimiz, salâ
hiyet ve vasıtaları derecesinde, vazifelerini yap
maktadırlar (Bravo sesleri) Medenî seviyenin 
yükselişi ile mütenasiben artan ihtiyaçlara, arzu 
edildiği gibi cevab verebilmeleri için salâhiyet
lerinin ve malî membalarının takviyesi arzuya 
şayandır. Belediyelerin ve bunlara bağlı mü
esseselerin memurlarının tekaüdleri hakkında 
Büyük Meclise takdim edilmiş olan lâyihanın 
kanuniyet iktisab etmesi, buralarda çalışan va
tandaşların ve ailelerinin istikbali ve gördükleri 
hizmetin selâmeti bakımından faydalı olacaktır. 

Cumhuriyet adliyesi, geçen bir sene zarfında 
kabul buyurduğunuz yeni kanunlarla teşkilâtını 
kuvvetlendirib amme hizmetlerini daha amelî 
ve şamil bir şekilde görmek yolundadır. Hâ
kim sınıfının yeni anasırla mühim bir adette 
takviyesi imkânı hâsıl olmuştur, icra işlerinin 
süratle işlemesi için kanunda yapılan tadilât
tan iyi neticeler alınacağını ümid etmekteyiz. 
Cezaevleri durumunun ıslahı üzerindeki çalış
malar ilerlemektedir. Bir çok vilayetlerimizde
ki cezaevlerinin inşası hazırlıkları bitmiştir. İş 
esası üzerine kurulmuş olan cezaevlerinin kad
roları, bu bir sene içinde biraz daha tevsi edil
miştir. Müstakbel adlî faaliyetimize nizam hiz
meti görecek olan adlî teşkilât kanunu lâyiha
sı yakmda huzurunuza takdim edilecektir. Bu
na mütenazır olmak üzere kanunlarımızda ya
pılması iktiza eden tadiller hakkmda yakında 
Büyük Meclise teklifler arzolunacaktır. 

Arkadaşlar, 
Geçen içtima devresinin başında zuhurunu 

en samimî teessürlerle kaydetmiş olduğum Av
rupa muharebesi, on dört aydan beri, bütün 
şiddetile devam ediyor. Gösterdiği inkişaflar, 
facianın Avrupa haricine de sirayet ederek bir 
dünya muharebesi şeklini almasını imkân da
hilinde bulunduruyor. 

Son sene zarfında bir çok hür ve müstakil 
ülkeler ecnebi istilâsına maruz kalmışlardır. 

Ancak Fransadan sonra İngiltereye tevec
cüh eden hücumların çetin bir mukavemete 
çarpmış olması, muharebeyi yeni bir safhaya 

intikal ettirmiştir. Görünüşte bu safha uzun 
sürecek ve insaniyetin sefalet ve ıstırabı temadi 
edib gidecektir. Bu hazin ihtimaller önünde 
büyük elemler duymamak, medeniyetin tered
disini teessüf ve teessürle kaydetmemek müm
kün değildir. (Bravo sesleri). 

Memleketimiz, geçen zor zamanları, istik
lâl ve masuniyet davası etrafındaki yekvücud 
çehresile sarsılmadan geçirdi. (Bravo sesleri). 
Hakkından emin, haklara hürmetkar ve vatan 
müdafaasına karar vermiş (Alkışlar) vaziyeti, 
bu metanetin sırrını teşkil eder. (Bravo sesleri, 
şiddetli ve sürekli alkışlar). Haricî siyaseti
mizi tavsif ederken, milletimizin sayısız fazi
letlerini vatan için en emin, en verimli şekil
de kullanmak düsturunun, yegâne rehberimiz 
olacağını bir kere daha tebarüz ettirmek iste 
rim. (Bravo sesleri). 

Geçen içtima devresini açarken, harb kar
şısındaki vaziyetimizi izah etmiştim. Cumhuri
yet Hükümetinin haricî siyasetinde, gecen se
neden beri, bir tebeddül vaki olmamıştır. Bu
nun en birinci sebebi, o siyasetin, siyasî istik
lâl ve mülkî tamamiyetimizin mahfuziyetini 
esas tutması ve hâdiselerin seyrine göre tahav-
vül eden haris emeller ile alâkadar bulunma
masıdır. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Hükümetiniz muhtelif vesilelerle size ar-
zetmiştir ki, Türkiyenin, hududları haricinde 
bir karış toprakta gözü, bir hakkı ihlâle niye
ti yoktur. Bize, emniyetimize, o emniyetle 
müteradif olan hayatî menfaatlerimize teca
vüz niyetinde olmayan hiç bir Devlet, bizim 
siyasetimizden endişe ve bizi, hakknnızın mah
fuziyetini istediğimizden dolayı, muaheze ede
mez. (Bravo sesleri). 

Muhterem arkadaşlar; 
Bizim harb harici vaziyetimiz, bize karşı 

ayni iyi niyeti gösteren ve tatbik eden bütün 
Dovletlerle en normal münasebetlere mâni de
ğildir. Kezalik, harb harici vaziyetimiz, bi
zim topraklarımızın, deniz ve havalarımızın 
muharibler tarafından birbiri aleyhine kulla
nılmasına istisnasız olarak mânidir (Bravo 
sesleri) ve biz muharebeye girmedikçe katî ve 
ciddî olarak mâni kalacaktır. (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar; 
Son zamanlarda harb harekâtı bazı yeni 

vesilelerle dikkate şayan inkişaflar gösterdi. 
Sükûn ve selâmeti bizim için çok ehemmiyetli 
olan emniyet sahamızın içinde dostumuz ve 
komşumuz Yunanistan maalesef bu gün harbe 
sürüklenmiş bulunuyor. Bundan doğan vazi
yeti, müttefikimiz İngiltere Hükûmetile müş
tereken tedkik ve mütalea etmekteyiz. (Bravo 
sesleri, şiddetli alkışlar). 

Size arzetmiş olduğum bu siyasî umdeler, 
memleketimizi harb facialarından bugüne kadar 
nasıl masun bulundurdu ise, yarmm emniye-

__ 4 __ 
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tine de ayni vaçhile hizmet edecektir, ümidin
deyiz. 

Dünyanm geçirdiği vahim buhran içinde 
uzak yakin bütün devletlerle münasebetlerimiz 
normal seyrini takib etmiştir. Sovyet Rusya ile 
aramızda yirmi seneye yakin bir mazisi olan iti-
madlı münasebetler, her ikimize de atf edilemiye-
cek olan buhranlar geçirdikten sonra esas olan 
dostane mahiyetini tekrar elde etmiştir. (Bravo 
sesleri sürekli alkışlar) Bunu memnuniyetle kay
detmek isterim. Türkiye - Sovyet münasebet
leri dünya siyasetinin ivicacları içinde başlı 
basma bir mevcudiyettir ve memleketlerimiz 
diğer tesirattan müstakil bir surette bu mev
cudiyeti devam ettirmek ıstırarındadır. Bu si
yaset, böyle telâkki edildikçe, iki taraf mem-
faati için dünkü verimini yarın da verir, kim
senin zararına olmayarak yalnız memleketleri
mizin nefine işler, kanaatindeyiz. 

Aziz arkadaşlar, 
Önümüzde insaniyet için uzun ıstırab dev

releri olmak mümkün, hatta muhtemeldir. Bu 
devre esnasında hayatî menfaatlerimize karşı 
hassas bulunurken dostluklarımıza ve ittifakla
rımıza vefalı kalacağız. (Bravo sesleri, şiddetli 
ve sürekli alkışlar). 

îngilterenin zor şartlar içinde kahramanca 
bir mevcudiyet harbi içinde bulunduğu bir za
manda onunla olan ittifak bağlarımızın sağlam 
ve sarsılmaz olduğunu söylemek benim için bir 
borçtur (Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli alkış
lar). 

Muhterem Millet vekilleri, 
Cumhuriyet ordusunun kuvvetlenmesi ve ih

tiyaçlarının tamamlanması için Büyük Meclisi
miz hiç bir ihtimamı esirgememektedir. Türk 
milleti bu hususta kendisinden istenilen vazife
leri iftiharla yapıyor. Silâh altına çağrılan va
tandaşlar vazifelerine seve, seve koşuyorlar 
(Alkışlar). Her gün menkıbelerini dinlediğimiz 
bu asîl hareketlerin, Türk milletinin ruhundaki 
engin fedakârlık hislerine bir yeni işaret oldu
ğunu sevinçle görmekteyiz (Bravo sesleri). Bu
gün Büyük Mecliste ve onun Hükümetinde, bü
tün işlerin basma geçmiş olan müdafaa vazifesi, 
bütün milletçe de en sevgili bir gaye halindedir. 
(Alkışlar). Biz de iftiharla söyliyebiliriz ki, 
milletçe yapılan fedakârlıklar yerindedir. Cum
huriyet ordusunun vazifesini hakkile başaracak 
bir ehliyette bulunduğuna emin olabiliriz. 
(Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar, yaşa 
sesleri). 

Münakalât işlerimiz, mevcud vesaitin müte
hammil bulunduğu azamî suretle ifa edilmek 
hususunda çalışılmaktadır. Memleketin müda
faası, iktisadî teşebbüslerimizin kiymetlendiril-
mesi; nakliyat ve muhabere imkân ve vasıta
larının bilgili ve inzibatlı bir teşkilâta dayana

rak, sürat, emniyet ve intizamla işlemesine bağ
lıdır. Münakalât vekâleti bu esaslarm tahakku
ku için çalışmaktadır. 

Bugünkü şartlar altmda bir kat daha ehem
miyet kazanmış olan hastalıklardan korunma 
işlerinde, Hükümetin aldığı tedbirlerin muvaffa
kiyetli neticelerini görmek memnuniyeti mucib 
olmaktadır. Bu tedbirler, memleketimizi, 
içinde bulunduğumuz şartların doğurabi
leceği büyük salgınlardan korumuş ol
duktan başka, hariçten memleketimize 
girmesi mümkün hastalıklarla mücadeleyi de 
kolaylaştırmaktadır. 

Geçen kış, merkezi Erzincan olmak üzere bü
yük bir vatan parçasında vukua gelen yer sar
sıntısının ne kadar vatandaş hayatına kıydığını 
esefle gördük. Hükümetçe alman acil tedbirlere 
ilâveten her smıf Türk vatandaşının, bu felâ
ket ıstırabı içinde kıvranan kardeşlerine yap
tıkları asîl yardımları ve bütün medeniyet âle
minin bu felâkete karşı gösterdiği yüksek alâ
kayı, burada şükranla yadederim. 

Felâkete uğrayan vatandaşlara bütün bir 
milletin sıcak ve çok samimî yardımı olmasaydı, 
bu yaranın bu kadar kısa bir zamanda onulması
na imkân bulunamazdı. 

Bu münasebetle teşkil buyurduğunuz Millî 
yardım komitesinin yüksek hizmetine huzuru
nuzda teşekkürlerimi ifade ederim. Bütün bu 
yardım işlerinin tatbikini üzerine alarak feragat 
ve intizamla çalışan Kızılay cemiyetinin çalış
malarını da şükranla yadetmek isterim. 

Ziraî istihsalimiz memnun edici bir vaziyet
tedir. Her şeyden önce Türk köylüsünün, Hü
kümetin tedbirlerine uyarak fazla istihsal husu
sunda gösterdiği gayreti tebarüz ettireceğim. 
1940 umumî istihsali geçen yıllardan aşağı düş
memiştir. Toprak mahsullerimizde, mikdar ve 
keyfiyet bakımından inkişaf ve salâh aşikârdır. 
Nüfusumuzun çoğalması ve hayat seviyesinin 
yükselmesile alâkadar olan istihlâk ihtiyacını 
emniyetle kapatmaktadır. Yurdumuzun tabiat 
ve ziraat şartlarının, usullerimizi ve çalışmala
rımızı ilerlettikçe, daha verimli olacağına kana
atimiz vardır. Bu sene getirilen yeni ziraat ma
kineleri, yurdun muhtelif bölgesinde işletilmiş
tir. Türk köylüsü bu makinelerin faydasını 
derhal kavramış, iyi, fazla ve ucuz istihsal yapa
cağına kani olmuştur. Bu gibi rasyonel ziraat 
usullerini bir an evvel yerleştirmek ve yaymak 
lâzım olduğu kanaatindeyim. Köylünün muhtaç 
olduğu diğer küçük ziraat aletlerile nakil vası
taları, üzerinde duracağımız ehemmiyetli mev
zulardır. Ziraat teknik ve ilim adamlarının, köy 
tedkiklerine dayanan bir plân dahilinde, çiftçi 
ile iş birliği yapmasından süratli ve feyizli neti
celer umuyorum. 

Ticaret vekâleti, bir taraftan dünya iktisadî 
vaziyetinin içinde bulunduğu şartlara uymak, di
ğer taraftan istihsal ve mübadele sahalarında 
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krediyi isabetli bir surette tevzi ve lüzumu de
recesinde tevsi eylemek noktasından çalışmakta
dır. Başta, ziraî kredi ihtiyaçları geliyor. Bu 
sene de çiftçinin ziraat ve istihsal ihtiyaçlarını 
ve mahsul satışlarını kıymetlendirmeğe yaraya
cak geniş krediler yapılmıştır. 

Ziraî ikrazlarda faizleri imkânın müsaadesi 
nisbetinde indirmek suretile de istihsali teşvik 
eylemek, Hükümetin başlıca düşüncelerinden-
dir. İstihsal kıymetlerini en iyi koruyacak sa
tış kooperatifleri teşkilâtı inkişaf halindedir. 
Bu hususta kanunî mevzuatımızın tekemmülü ar
zuya şayandır, ihracatın kontrolü, başlıca ih
raç mallarımızın istandarda bağlanması yolun
daki çalışmalar, ati için ümid verici mahiyette
dir. 

Köylü ve müstahsilin iktisadî kalkınma ihti
yacı, hayat pahalılığı ile istikbalin buhran endi
şesi kadar üzerinde hassasiyetle durulan bir 
mevzudur. Beynelmilel münasebetlere sıkı sıkı
ya bağlı olan ticaret işlerimizin umumî zorluk
lardan müteessir olması, içtinabı kabil olma
yan bir zaruret idi. Bir taraftan Hükümet, ti
carette, memleketin muhtaç olduğu ibtidaî mad
de ve mamulleri temine çalışıyor, diğer taraf
tan sıkı bir fiyat inzibatı ve murakabesi kur
mağa uğraşıyor. Millî korunma kanununa gör-
re, bir çok lüzumlu tedbirler alınmıştır. Bu hu
susta icab eden yeni kanunî mevzuatın yüksek 
huzurunuza takdimi mukarrerdir. 

îktısad vekâletimiz, gerek tesise, gerek istih
sale matuf faaliyetlerde, içinde bulunduğumuz 
şartların müsaadesi nisbetinde çalışmaktadır. 
Kurulmuş olan sanayi şubelerinin faaliyetlerini 
muntazam idameye ve memleket ihtiyacının mü
him bir kısmını dahilî muamelelerle karşıla
mağa gayret edilmektedir. Sanayiin muhtelif 
şubelerindeki istihsalin hacmi, geçen seneye 
nazaran fazla olduğu gibi, maden kısmındaki 
istihsalde de bariz terakkiler kaydedilmiştir. 
Kömür havzasının millileştirilmesi için kabul 
buyurulan kanunun tatbikına başlanmış ve hav
zada tatbik edilmekte olan iş mükellefiyeti müs-
bet netice vermiştir. 

Madenciliğin memlekette son senelerde kay
dettiği inkişaf, sevinçle görülecek haldedir. 
Geçen yıl faaliyete geçmiş olan Ergani istihsa-
lâtı, normal bir şekilde inkişaf etmektedir. Millî 
Müdafaamız için muhtaç olduğumuz saf bakırın 
imaline muvaffakiyet hâsıl olmuştur, Keçiborlu 
kükürt tesisatı tevsi ve ikmal edilmiştir, önü
müzdeki yıl içinde, ihtiyacımızın kamilen bu
radan karşılanabileceği, kaydedilmeğe değer bir 
hâdisedir. 

Divriki demir Murgul bakır, Bolgardağı 
ve Keban kurşun madenlerine aid tesisat devam 
etmektedir. Kömür havzamızda enerji ihtiya
cını temin edecek olan 60 000 kilovatlık büyük 
Oatalağzı santıralınm ihalesi yapılmış ve inşa

atına başlanmıştır. Maden arama sahasında 
uzun senelerdenberi petrol araştırmalarına sar-
fedilen mesai, ilk müsbet semerelerini vermiş 
bulunmaktadır. Raman dağında yapılan son
dajda 1 050 metrede petrole tesadüf edilmiştir. 
sahanın jeolojik bünyesi bir petrol mıntakasının 
mevcudiyetini kuvvetle ümid ettirmekte oldu
ğundan, hakikî verimi anlaşılmak üzere, arama 
faaliyeti burada teksif edilmiştir. 

Hatayda da, petrol asarı bulunan Arsus mev
kiinde sondaj yapılmaktadır. 

Söğüdözü kömürlerinin jeolojik tedkikatma 
devam edilerek arama ameliyatı devresine ge
çilmiştir. 

Günden güne inkişaf etmekte olan maden
ciliğimizin muhtaç olduğu maden teknisyenleri 
için Zonguldakta bir mekteb açılmasına karar 
verilmiştir. 

En ehemmiyetli küçük sanatlarımızdan 
bulunan el tezgâhı dokumacılığının ıslahı ve 
teşviki ve ibtidaî madde ile kredi ihtiyaçlarının 
temini hususunda faaliyete geçilmiş, mıntakavî 
olarak dokumacıların kooperatifleştirilmesine 
çalışılmakta bulunmuştur. Hâlen sekiz dokumacı 
kooperatifi kurulmuş ve el dokumacılığının, ge
niş müstehlik ve müstahsil kütlelerinin menfa
atine olarak, inkişafı yoluna girilmiştir. 

Yalnız ziraat ve hayvancılıkla uğraşan köy
lülerimizin boş zamanlarda çalışmalarına ve en 
mübrem ihtiyaçlarına hadim olmak ve bu suretle 
refah ve içtimaî seviyelerini yükseltmek bakı
mından, ilk merhale olarak, dokumacılığın 
köylerimizde tamimi için gereken faaliyete 
geçilmiş bulunmaktadır. Gaye, mıntakavî husu
siyetler göz önünde tutularak, türk köylüsünü 
ziraat alet ve vasıtaları yanında, bir de el tez
gâhına sahib kılmaktır. Şimdiye kadar 17 vi
layetimize, numune olarak tezgâh ve çıkrıklar 
gönderilmiş ve ayni zamanda bazı yerlerde de 
gezici ehliyetli ustalarla kurslar açılmıştır. Bu 
sahada faaliyete, bu sene içinde vüsat verilmesi 
ve daha büyük mikyasta tezgâh, ve ta
rak dağıtılması mukarrerdir. 

Devlet iktisadî teşebbüslerinin son sene için
de kendi mevzularına giren mamulâtın pazar 
fiatlarmı itidalde tutmak hususundaki muvaf
fakiyetli hizmetlerini takdir etmek yerinde olur. 

Gümrüklerimiz, dünya hâdiseleri karşısında 
millî iktisad ve ihtiyaçlarımıza uygun olarak 
alınmakta olan tedbirlerin ve Devletlerle mev-
cud ticarî mübadelelere aid anlaşmaların tatbi-
kında, vazifelerini olgunlukla ve ticarî tedbir
lerle ahenkli bir surette yapmaktadırlar. 

Daha mütekâmil bir gümrük kanunu proje
si, bu içtima devresi esnasında Büyük Melcise 
arzedilecektir. Gümrük tarife kanunu cedveli
nin de, ilmî ve amelî esaslara göre tertib ve tas
nifi üzerindeki çalışmalar ilerlemiştir. 
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Kaçakçılığı önlemek yolunda dikkatle çalışıl

makta ve tedbirler alınmaktadır. 
inhisarlar varidatının arttırılması ve mamul

lerin evsafça yükseltilmesi hususunda çalışıldığı 
gibi, sert içkilerin istihlâkini azaltmak için, ha
fif içkileri revaçlandırmak yolundaki mesaiye 
devam edilmekte ve bu çalışmalardan iyi neti
celer alınmaktadır. ^ 

Nafia vekâletimiz, senelerdenberi muvaffaki
yetle takib edilmekte olan nafia işlerini, umumî 
ahvalin doğurduğu iktisadî tesirler altında kal
makla beraber, takibde devam etmektedir. 

Geçen sene Diyarbakır - Irak hattının 159 
kilometrelik kısmının inşaatı bitmiş ve 48 kilo
metrelik kısmı işletmeye açılmıştır. 

Kabul buyurduğunuz bir kanunla Elâzığdan 
başlıyarak Muş - Van istikametinde İran hudu
duna uzatılması kararlaştırılan demiryolunun 
70 kilometrelik Elâzığ - Palu kısmının ihalesi 
yapılmış, Zonguldak bölgesindeki kömür hattı-
mızm Havzaya daha fazla nüfuzunu temin için 
Zonguldak - Kozlu kısmının inşaatına başlanıl
mıştır. 

Hâdisatın doğurduğu zarurî ihtiyaçlardan 
mütevellid bir kısım iskelelerin inşaatına devam 
edildiği gibi, esaslı limanlarımızın inşasına baş
layabilmek için hazırlanmış olan kanun projesi, 
bu içtima devresi esnasında Yüksek huzurunuza 
takdim edilecektir. 

Büyük su işleri faaliyeti, programına tevfi
kan ilerlemektedir. Bu meyanda, geçen sene 
Tarsus sulanması kısmen tamamlanmış ve yapı
lan tecrübeleri çok ümid verici olmuştur. Önü
müzdeki sene içinde Ege havzasında başlayan 
sulama faaliyetinin tamamalnmasının mümkün 
olacağını ümid ediyoruz. 

Aziz millet vekilleri, 
Maarif işlerinde kabul buyurduğunuz köy 

enstitüleri ve Devlet konservatuvarı kanunları
nın hayırlı tatbikleri, şimdiden iftiharı mucib 
vaidlerle doludur. Memleketin muhtelif mınta-
kalarında açılan 14 enstitüde, şimdiden 6 000 
talebemiz yetişmektedir. Bütün alâkadarlarının 
en geniş bir emek ve çalışma ölçüsü ile kurulub 
yürümesine savaştıkları bu müesseseler, 15 yıl 
içinde Türkiyede ilk öğretim meselesini tam ola
rak halletmeğe imkân verecektir (Alkışlar, bra
vo sesleri). 

Musiki ve tiyatro sanatında Türk çocukla
rının yaratma kabiliyetlerini, iyi bir inkişaf yo
lunda görerek memnun olmaktayız. Devlet kon
servatuvarı, kabul buyurduğunuz kanunla da
ha verimli bir tekâmüle doğru yürüyebilecektir. 

Teknik öğretim sahasında halk için açılan 
kurslarda yapılan ümid verici tecrübelerin umu-
mileşmesi, vatandaşın iş terbiyesi bakımından 
mühimdir. Bunun takviye edilmesini ve daha 
esaslı bir programla daha yaygın bir çalışma 
mevzuu yapılmasını çok lüzumlu bulurum. 

Ankaranın yüksek irfan müesseselerile tak
viyesini, kültür davalarımızın önünde tutmak
tayız. Yeni binasında çalışmaya başlayan Dil, 
Tarih ve Coğrafya fakültesile, bu yıl Maarif 
vekilliğinin idaresine verdiğiniz Hukuk fakülte
si, müstakbel ve şubeleri tam Ankara üniver
sitesinin iki rüknü olarak kurulmuş bulunmak
tadır. İstanbul üniversitesi ve diğer yüksek 
dereceli okullarımız^ tabiî seyirlerini takib ede
rek ileri yürümektedirler. 

Umumî kültür veren okullarımızın mükem-
melleşmesi için keyfiyete teveccüh eden ve sathî 
olmaktan kurtulub derinliğine istikamet alan 
tedbirleri, lüzumlu ve faydalı bulmaktayım. 
Türk gençliğinin bedence, hususile inzibat ve 
ahlâk mevzuunda iyi yetiştirilmeleri için çok 
dikkatli ve ciddî hareket edilmesini, millî ter
biyemizin kuvvetlenmesi bakımından bir za
ruret telâkki ederim. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Türk kültürünün iki mühim ve esaslı teme
li olan dil ve tarih işlerimize yakın alâka ile 
önem veriyoruz. (Alkışlar). Türk dili ve tari
hi için çalışan iki kurumun lügat, imlâ, gra
mer, terim ve tarihimizin her safhasına aid 
tedkikleri için yeni hızla emeklerini teksif 
edeceklerine emniyetim vardır. (Alkışlar). 

Avrupa harbinin, cihan malî hayatında vü-
cude getirdiği buhran ve bütçe külfetleri 
memleketimizi de müteessir etmiştir. Denk ve 
samimî bütçe prensiblerine daima bağlı kal
makla beraber, hâdiselere tekaddüm ederek 
isabetli tedbirler bulunmuş ve bu suretle Dev
letin malî itibarı muhafaza edilmiştir. Her 
şeyden evvel, Türk vatanının muhafazasında 
kuvvetli ve hazırlıklı bulunmanın istediği kül
fetleri karşılamak yolundaki muvaffakiyeti, 
bilhassa kaydetmek isterim. 

Cumhuriyet maliyesi, başta, memleket mü
dafaasına aid fevkalâde tedbirler olmak üzere, 
bütün Devlet işlerinin istediği masrafları, mem
leketin kendi vasıta ve membalarile karşıla
mağa imkân bulmaktadır. İçinde yaşadığımız 
hal ve şartlar, bilhassa gümrük resimlerinde 
ve bunlara bağlı vergilerde mühim boşluklar 
yapmış ve bunu kapatmak için ihdas edilen 
muvakkat vergilerin, vatandaşların tediye ka
biliyetlerini aşmadığı ve hatta mutedil had da
hilinde kaldığı, içinde bulunduğumuz 1940 
bütçesinin ilk tatbik aylarında derhal kendi
ni göstermiştir. Bir taraftan milletimizin gös
terdiği olgunluk ve fedakârlığın, diğer taraf
tan memleketin kabiliyetlerini, Devletin âcil 
ihtiyaçlarile en iyi telif eden isabetli tedbirle
rin eseri olan bu netice memnuniyetinize lâ
yıktır. (Alkışlar). Muvazeneli bütçe prensibi
ne sadık kalmak sayesinde, bundan sonra da 
Türk Hazinesinin itibarını ve düzenini muha
faza edeceğine katî itimadımız vardır. 

Bu sayededir ki haricî ticaret muvazene
miz ve döviz vaziyeti, geçen senelere nazaran 
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çok iyi ve sevindirici bir netice vermiştir. Bu 
arada 1933 Türk borcu hakkında Hükümetçe 
alınan son kararı, yani eski Düyunu umumiye 
meclisinin ilgasile, bu husustaki taahhüdatı 
Devletin üzerine aldığını kaydetmekle sevinç 
duyarım. (Alkışlar, bravo sesleri). 

Büyük Millet Meclisinin Muhterem azası; 
Milletlerin, tarihte misali geçmemiş en ağır 

mücadele halinde bulundukları bir zamanda, 
şanlı Türk milletinin mukadderatını sevket-
mek gibi şerefli, müstesna ehemmiyetli bir va
zifeyi beraber ifa ediyoruz. 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Allah ko
laylık versin. 

REİSİCUMHUR İSMET İNÖNÜ (Devamla) 
— Çok açık olarak bir daha görüyoruz ki, mil
letlerin yaşama hakları, bin türlü isabetli ted
birin başında ve hepisinden tesirli olarak bir 

1 — Meclis îieisi seçimi 
BAŞKN — Dahilî nizamnamemiz mucibince 

ilk yapılacak, iş, Reis intihabıdır. Şimdi bu in
tihaba başlıyoruz. Lütfen kürsüye konulacak 
olan kutulara reylerinizi atınız. Kolaylık olmak 
üzere sağdan gelinmesini rica ederim. 

(Çorum intihab dairesinden başlanarak rey
ler toplandı). 

BAŞKN — Rey vermeyen arkadaş var mı?. 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. Riyaset inti- I 
habmın neticesini arzediyorum: 

Meclis Riyasetine Çankırı mebusu Mustafa 
Abdülhalik Renda (364) reyle ve mevcud aza- ' 
nın ittifakile seçilmiştir. (Alkışlar). i 

(Mustafa Abdülhalik Renda sürekli alkışlar 
arasında Riyaset makamına geldi). 

BAŞKAN — Çok aziz arkadaşlarım, yeni
den Reisliğe seçmek suretile göstermek lutfun- | 
da bulunduğunuz çok yüksek teveccüh ve iti- I 
maddan dolayı her birinize ayrı ayrı şükran ve 
minnetlerimi arzederim. (Alkışlar, muvaffaki
yetler sesleri). I 

temele dayanıyor. Bu, millî birlik, fedakârlık 
ve kahramanlık temelidir. (Bravo sesleri, şid
detli ve sürekli alkışlar). 

Büyük Millet Meclisinin asîl misalile millî 
birlik, her zamandan ziyade sağlamdır. (Bra
vo sesleri, alkışlar). İcab ederse, milletçe her 
fedakârlığı göze almak, hepimizin kati kara
rımızdır. (Bravo sesleri, sürekli ve şiddetli al
kışlar). Türk milletinin bu günkü evlâdları, 
kahramanlıkta, kendi geçmişlerini her halde 
müftehir edeceklerdir. (Bravo sesleri, alkışlar). 
Milletler içinde istikbalin, her vasıtadan sonra 
nihayet kahraman ve fedakâr olanlara müyes
ser olduğu bir devirde, Türk milleti temiz, 
emin bir istikbale gururla bakmaktadır. (Bra
vo, yaşa sesleri ve ayakta şiddetli ve sürekli 
alkışlar). 

(Refet Canıtez «Bursa» Riyaset makamına 
geldi) 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Reylerin tasnifini yapacak arkadaşlar için 

kura çekilecektir. 
(Gl. Naci Tmaz (Bursa), Rıdvan Nafiz Ed-

güer (Manisa), Emrullah Barkan (Malatya). 
Reylerin tasnifine memur edildiler). 

BAŞKAN — Tasnifin nihayetine kadar cel
seyi kapayorum. 

Kapanma saati : 16, 05 

2 —• Reis vekilleri, idare âmirleri ve kâtib-
ler seçimi 

BAŞKAN — Ruznamemize devam ediyoruz. 
Üç Reis vekili, üç İdare âmiri ve altı Riyaset 
Divanı kâtibi seçeceğiz. İsimler ayrı ayrı kâ
ğıda yazılarak sağdan girilirse zahmetsiz 
olur. 

(İstanbul intihab dairesinden başlanarak 
reyler toplandı). 

BAŞKAN — Rey vermiyen arkadaş var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Arayi tasnif için üçer arkadaş seçeceğiz. 

3 — SEÇİMLER 

İ K İ N C İ C E L S E 
Açılma saati : 16,15 

MUVAKKAT BAŞKAN — Refet Canıtez 
MUVAKKAT KÂTİBLER : Bekir kaleli (Gazianteb), Cavid Oral (Niğde) 
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Evvelâ reisvekillerinden başlıyoruz. | 
Sadullah Güney (Muğla), Asım Us (Çoruh), j 

Hıdvan Nafiz Edgüer (Manisa). 1 
Bu arkadaşlar Reisvekilleri için verilmiş | 

olan arayı tasnif edeceklerdir. | 
Dr. Hüseyin Ülkü (Kırşehir), Kahraman , 

Arıklı (Kars), Nafi Atuf Kansu (Giresun). 
Bu arkadaşlar da İdare âmirleri için verilmiş 

olan reyleri tasnif edeceklerdir. 
İbrahim Sürayya Yiğit (Kocaeli), Dr. Şakir 

Şener (Aydm), Hikmet Işık (Sivas). 
Bu arkadaşlar da Kâtibliklere aid olan arayı 

tasnif edeceklerdir. 
Beylerin tasnif neticesini arzediyorum: 
Reisvekillikleri için rey veren arkadaşların 

adedi (335) tir. (335) reyle Aydm mebusu 
Dr. Mazhar Germen, Bursa mebusu Befet Canı-
•tez, Sivas mebusu Şemsettin Günaltay reisvekil-
liklerine seçilmişlerdir. (Alkışlar, allah muvaf
fak etsin sesleri). 

İdare amirlikleri için rey veren arkadaşla
rın adedi (332) dir. Ağrı mebusu Halid Bayrak, j 
Manisa mebusu Dr. Saim Uzel, Mardin mebusu 

irfan Perid Alpaya (332) şer reyle idare amir
liklerine seçilmişlerdir. (Alkışlar). 

Kâtiblikler için reye iştirak eden arkadaş
ların adedi (333) dür. Bingöl mebusu Necmeddin 
Sahir, Çanakkale mebusu Ziya Gevher Etili, 
Gazianteb mebusu Bekir Kaleli, Hatay mebusu 
Hamdi Selçuk, Kütahya mebusu Vedid Uzgören, 
Niğde mebusu Cavid Oral (333) er reyle seçil
mişlerdir. (Alkışlar). 

BEFET CANITEZ (Bursa) — Reis vekillikle
rine tekrar intihab etmek suretile muhterem 
arkadaşların gerek şahsım, gerek diğer iki arka
daşım hakkında gösterdikleri yüksek teveccüh 
ve itimad bizim için çok kıymetlidir. Buna müs-
tehak olduğumuzu isbata çalışmak da bizim için 
bir vazifedir, teşekkürlerimizi sunarım. 

BAŞKAN — Bu günki ruznamemiz bitmiştir. 
ihtisas cedvelleri asılmıştır, encümenler intiha-
batını yapmak ve bu ayın sekizinci cuma günü 
saat 15 te toplanılmak üzere celseyi tatil ediyo
rum. 

Kapanma saati : 16, 50 
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