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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Bİrind celse 
îcra Vekilleri Heyetinin âtifa"'-ettiğine ve. 

Başvekilliğe tekrar îzmir mebusu Şükrü Sara
çoğlu 'nun tâyin edilmiş olduğuna, 

Başvekil Şükrü Saraçoğlu tarafından teklif 
edilerek kabul ve tasâik;ölun;an, yeni .îerav Ve-, 
killeri Heyeti listesinin sunulduğuna dair İii-
yaseti Cumhur tezkereleri okunduktan soma; 

Sayın üyelerden yedi zat andİçti." r 
Haklarında şikâyet olnııyan intihap maiba-

talan tasdik olundu ve haklarında şikâyet olan

ları tetkik etmek üzere kura ile'otuz âna tefrik 
edildi. *. 

Sonra encümenler seçimi için reyler toplan
dı ve tasnif neticesine kadar celse tatil olundu. 

ÎMnci celse. 
Encümenler seçimi neticesi tebliğ edildikten 

sonra çarşamba günü toplanılmak üzere inika
tla nihayet verildi. 
Reisvekili Kâtip Kâtip 
Bursa İsparta Kütahya 

Rcfct Camtez Kemal Turan Vcdit Uzrjörcn 

2. _ HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 

1. — Posta, telgraf ve telefon umum mü

dürlüğünün 1940 malî yılı katî hesabı hakkın
da kanun lâyihası (1/21) (Divanı muhasebat 
encümenine). 

B Î K İ N C İ CELSE 
Açüma saati : 15 

REÎS — Şemsettin Günaltay 

KİTÎPLER : Vedit Uzgören (Kütahya), Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli). 
• ^ • ^ 

REİS — Celse açılmıştır. 

3. — ANDÎÇME 

1. —. Sivas mebusu Necmettin Sadakan and-
içmesi. 

REtS — Aııdiçmemiş arkadaşlardan burada 

bulunanlar varsa yemin etmek üzere lütfen kür
süye teşrif etsinler. 

Necmettin Sadak (Sivas) Andiçtİ. 

4. — İNTİHAP MAZBATALARININ TASDİKİ 

REtS — Dokuz intihap dairesinden bazı ar
kadaşların mazbataları gelmiştir, bunları birer" 
birer okuyarak reyinize arzedeceğim. Bunlar 
hakkında itiraz yoktur. 

' Ağrı 
Halid Bayrak. 
REİS — Kabul edilmiştir. 
llıfkı Refik Pasin.-
REİS — Kabul edilmiştir. 

. Hüsamettin Tuğaç. 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Bitlis 
Muhtar Ertan. 

• REtS — Kabul edilmiştir. 

Bülent Osma, 
REÎS — Kaimi edilmiştir. 

Çoruh 
A.li Rıza Krem. 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Mazhar Müfid Kansu. 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Atıf Tüzüıı. 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Asım Ufr 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Erzurum 
Aziz Akyürek. 
RElS — Kabul edilmiştir. 
Salim Al tuğ.. 
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REİS — Kabul edilmiştir. 
("JL Pertev - Demirimi). 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Ifcıîf Dine. 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Nafiz Dumlu, 
REÎS '— Kabul edilmiştir. 
Nakiye Elgün. 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Münir Hüsrev Göle. 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Şükrü Koçak. 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
GI. Zeki Soydemir, 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Gümüşanc 
Hasan Fehmi Ataç. 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Şevket Erdoğan. 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Reeai Güreli. 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Câbir Selek. 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Edib Servet Tör. 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Kars , 
Eşref Demirci. 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Cevat Dursunoğlu. 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
•Ol: Hasan. Durudoğan. 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
•Şcrafcttin Karacan. 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Kuad Köprülü. 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Dr. Esad Oktay. 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Zihnî. Orhon. . . ' • . . , 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Esad Özoğuü. 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Ilize 
Tahsin Bekir Balta-. 

İÖ43 ö : İ 
REÎS •— Kabul edilmiştir. 
Hasan Cavid Belül. 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Dr. Saim Ali Dilenire. 
REÎS —Kabul edilmiştir. 
Kemalcttin Kamu. 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Fııad Sirmcn. 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Ali Zırh.; 
REÎS — .TyaJbul edilmiştir. 

Sinob ... 
Cemil Atay. 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Cevdet Kerim lncedayı, 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Dv.Bahattin Kökdemir. 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Hulusi Orueoğlu, 
REÎS — Kabul edilmiştir? 
İsmail Habib Scvük, • 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Trabzon 
. Salise Abanozoğlu. 

REÎS —' Kabul edilmiştir. 
M. Süreyya Anamur. 

_ R E Î S — Kaimi edilmiştir. 
Mitat Aydın. 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Faik Ahmed Baruteu. 
REÎS —Kabul edilmiştir. 
Halil Nihad Boztepe. 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Sırrı Day,' 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Daniş Eyiboğlu, 
REÎS — Kaimi edilmiştir. 

. Temel Göksel. 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Raif Karadeniz. -
REÎS — Kabul edilmiştir. 
HaGaıirSaka. ..''•••. ' 
REÎS —. Kabul edilmiştir. 

"Ijutfi Yavuz. ' - . 
REÎS — Kabul edilmiştir.1 

5. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 
./. — Ackıjaman'tıı Samsat nahiyesine bağh 

Kirman köyünden Milttim liâhyûoğlu Çocuk Me-
met Polathn ölüm cezalına çarptırılması hakkın
daki tezkerenin fferi verilmesine dair Başvekâlet 
tezkeresi. * 

REİS — Bİv tezkere vardıv, okutuyorum. 

B. M; Mee) isi Yüksek Reisliğine . 

14.VII.1S42 tarihli ve 4/1O43/506İ- Miyıh 
yazımızla Yüksok Makamlarına sunulmuş.olan, 
öîüm eeznsiyle mahkûm Mehmet Polat-a ait dost 
yanm mahkûmun suç ortağı olup firarda, bulun
duğundan dolayı hakkındaki duruşmanın mu* 
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vakkatöh tatiline kai'ar verilen Muzaffer Savcı 
yakalanarak tevkif edilmiş olduğundan işbu 
suçluya mütedair bulunan evrak suretleri alın
dıktan sonra tekrar sunulmak.üzere iadesi Ad
liye'vekili iğinin 27.1.1943 tarih ve 30/4 sayılı 

"'arz 'Ve rica olu-
1 : 3 İ?,â.l$4â Ö ; İ 

'tezkeresiyle vâki talebine atfen 
n u r . ' • • . ' • . - . ' * ' • 0 : 

Başvekil 
§. Saraçoğlu 

EEÎS — Usulen iade ediyoruz efendim. 

6. • _ BEYANAT 

1. —: Başvekil Şükrü Saraçoğlu'nun harici ve 
dtikilî .politika hakkında beyanatı, -,,,. 

BEÎS — Yeni kurula»ŞükW Saraçoğlu Hü
kümeti iç ve dış siyasetinde takibedeceği esaslar 
hakkındaki beyannamesini Yüksek Meclise arzc-
decekthv Söz Başvekilindir. 

.(Başvekil Şükrü Saraçoğlu alkışlar arasında 
.kürsüye geldi). 

17. I I I . 1943 •" 
Türk milletinin değerli Vekilleri; 
Devletimizin başı İnönü yeni Kabinenin teş

kili vazifesini ' arkadaşınız Saraçoğlu'ya verdi. 
O dd teşkil ettiği Hükümeti, bugün huzurunu
za getirmiş bulunuyor. Cumhuriyetin kuruldu
ğu gündenberi iktidar mevkiine gelen Hükü
metler nasıl birbirinin devamı idiyse ikinci Sa
raçoğlu Hükümeti da birinci Saraçoğlu. Hükü
metinin tam bir devamıdır. 

Bu böyle olduğu gibi Hükümetin değişen 
•âzalariyle yer değiştiren âzalarının vazıyeti do 
tamamen nöbet değiştiren askerlerin vaziyeti
dir, Bu değişmelerde başka bir mâna aramak 
doğru değildir. 

Şöfin emriyle ve bu defaki intihaplar dola-
yısiyht tutulan yol, Hükümeti Meclisin olduğu 
gibi Partiyi do milletin îam malı yapan yol
dur. Böylece varlığımızın dayandığı birlik 
kuvveti her gün daha millî ve daha şuurlu ve 
daha flîcskin bir durum almaktadır. 

Tuttuğumuz yollar ve kurduğumuz esaslar 
sayesinde Atatürk'le başlıyan ve her gün biraz 
daha kökleşen- rejimimizin insanî ve medeni 
gayeler için örnek olaeağına inanıyoruz. '.' "'' 

Mamur bir Türk vatanı, mesut bir Türk 
milleti, kuvvetli bir Türk Devleti; işte bizim 
hedefimiz bunlardır. (Alkışlar). Atatürk bizden 
hunlan istedi, tnönü bizden, bunları istiyor. 
Biz de, hepimiz beraber ve canla başla bu yol
da çalışmak kararındayız. (Alkışlar). 

Arkadaşlar; 
İkinci Saraçoğlu Hükümeti, tıpkı kendin

den evvelkiler gibi Halk Partisi programını ta
hakkuk ettirmeğe, büyük milletimize lâyık ol-
mrya çalacaktır. 

Yapacağımız işlerin en başmda Türk ordu-
öunu daima hazır tutmak vazifesi vardır. (Bra
vo sesleri, alkışlar). Bunun için ordumuzdan, 
biraz sonra göreceğiniz veçhile, hiç bir şey esir
genmiyor. Çünkü sirası gelince bu kahraman' 

ordunun vazifesini yapacağına' bütün milletçe 
eminiz. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlar; 
Harbin dördüncü yılı başlarında memleke

timiz iki büyük sıkıntı ile karşi karşıya bulu
nuyordu : İaşe sıkıntısr, para sıkıntısı. 

Bu iki sıkıntıyı yenmek için o zamana ka
dar bir çok tedbirler almış, sert kararlar ver
miş ve bir çok mallara el koymuştuk. Bütün 
bunlar sıkıntıyı azaltmak şöyle dursun, kos
koca bir karapazarın memlekette yerleşmesine 
sebep oldu. 

Bunun üzerine herkeste, eğer biraz serbest
lik verilecek olursa her şeyin dalia iyi olacağı 
kanaati hüküm sürmeğe başladı. Bunu da tec
rübe ettik. Bu "usul de bizi bilhassa yiyim ve 
giyim maddelerinde bir fiyat yarışı ile karşı 
karşıya bıraktı. 

O zaman meseleyi biraz daha yakından tet
kik ederek gördük ki, bütün bu darlıklarda har
bin, ihtikârın hissesi kadar, diğer hâdiselerin de 
hissesi vardır. Çünkü memleketimiz yiyim ve 
giyim noktasından kendi kendine çok zor kifa
yet edebilir bir durumda da olduğu halde kos
koca bir orduyu beslemek ve giydirmek zarure
tiyle karşılaştığı gibi bu orduları teşkil etmek 
için de tarlası ve işi başında bulunan gençleri 
işlerinden ayırmak" zarureti hâsrl olmuştur. Da
ha kısa bir cümle ile bir milyona yakın genç.is
tihsal cephesinden alınarak istihlâk cephesine 
verilmiştir. 

İşte bütün bu vaziyetleri yakından tetkik 
eden Hükümet, yeniden bir çok kararlar aldı. 
Bu kararlara göre, mücadeleyi en ufak köşe 
ve cephelere kadar teşmil, beklenen neticeyi-ve-
remiyeceği için cepheyi kısaltmak ve kuvveti
mizi dar sahada daha müessir kılmak ieabedi-
yordu. 

Yino bu kararlara göre, darlığın en mües
sir ilâcı istihsali çoğaltmak ve saklı malları 
meydana çıkarmak olduğu için, fiyatların art
masında fayda görülmüştür. 

Yine bu kararlara göre, istihsalin bir fas
ını Devletçe' tâyin edilen fiyatla Devlete satıl
mak icabediyordu. * 
' Yiiıe bu kararlara göre, Hükümet bu mu

ayyen fiyatla alınan malları mahdut ve ipuay-
yan bir sahaya tahsis etti. Bunları evvelâ or
dunun, saııiyon dar ve mahdut gelirli vatan-

•— 22 — 



İ : 3 İT .3 . 
daşların ihtiyaçlarına tahsis eyledi ve geri ka- ' 
lan miktarla da tanzim satışları' yapmayı dü-; 
şündü ve böylece başlıbaşma bir ıırogram vü
cut buldu. 

Bu programa göre: 
1. — 1-iO liradan fazla ücret ve maaş alan 

geniş mânasiyle bütün memur ve müstahdemle
re birer kat elbiselik kumaş; 

140 liradan aşağı olanlara ikişer kat elbise
lik kumaş; 

70 liradan aşağı maaş ve ücret alanlara da 
ayrıca birer ayakkabı vermeyi vâdetmiştik. 

Elyevm bütün bu vaitler İcra safhasındadır 
v.c derpiş edilen zamanı iyinde tamamen yapı
lacaktır. 

2. —. Ekmek; burum miistalısili köylüdür, 
Onun iğin fiyatın yükselmesi sadece şehirlinin 
dar ve Tnahdnt gelirli kısmini mııztarip eder. 
Bu dar ve mahdut gelirli nüfusu tesbit ettik. 
1.600 000 rakamını bulduk. Bunlara, nispeten 
çok ucuz yani bize malolan fiyata üç aydanberi 
ekmek vermekteyiz ve ekmek vermekte devam 
edeceğiz. Bundan maada istanbul, İzmir, An
kara, Zonguldak şehirlerine de orta fiyattan hu
bubat ve ekmek vermekte devam ediyoruz. Bu 
sayede mevcut telâş tamamen söndü, hattâ yer 
yer bazı genişlikler kendini göstermiye başladı. 

Bunlardan başka bu sene Toprak ofisinin 
tohumluk için Ziraat vekili emrine verdiği ve 
tahsis ettiği tohum kışlık olarak 34 000, yazlık 
olarak 14 000 ki ceman 48 000 tondur. Bu ka
dar çok bir miktar hiç bir sene tohumluk ola
rak dağıtılmamıştır. 
. Bir aralık İSO arattı ekmek verdiğimiz dü

şünülür ve yine bir aralık buğday fiyatının 
yüz kuruşu aştığı göKÖnüne getirilecek olursa 
bugüne nispetle geniş bir hava içinde bulundu
ğumuzu anlarız. Bugünkü neticeyi bir taraf
tan aldığımız tedbirlerdeki isabete, diğer ta
raftan da devam etmekte olan ingiliz ve Ame
rikan yardımına borçluyuz. 

3. — Buldur için yaptığımız vadi bulgur 
olarak yerine getiremedik. Çünkü Ankara'da 
kurulacağını umduğumuz fabrika bazı sebep
lerden dolayı kurulamadı. Fakat bulgur yeri
ne son günlerde değişmez gelirlilere nüfus ba
şına ikişer kilo un vermiyc başladık. 
. • 4. — Pirinç vadimizi pirinç olarak yerine 
getiremiyoruz. Çünkü aldığımız % 15 1er um
duğumuzdan çok az oldu ve bit azı da ordu ile 

' hastaneler arasında taksim etmek icabetti. Fa
kat pirinç yerine makarna tevzi etmeyi düşünü
yoruz. 

5. —• Yağ; zeytinyağı mahsulü henüz tama
men elimize geçmemiştir. Elimize geçecek mik
tarın sekiz, dokuz milyon kilo olacağını tah
min ediyoruz ve değişmez gelirli vatandaşlara 
yağ hakkında vâki olan vadimizi yakında ye
rine getirmiye bashyucağız. 

L943 jö : İ 
6. — Şeker; dar ve mahdut gelirlilerin be

her nüfusuna 000 gram şekeri .her ay 'munta
zaman vermekteyiz, Itesmî fiyatlara nazaran 
Çok ucuza verilen bu, miktarı önümüzdeki aylar 
için arttırmayı bile düşünüyoruz, 

Bundan maada, şayet yerine getiremediği
miz vaitler kalırsa bunları da fasulye vermek 
suretiyle ödemiye çalışacağız. 

Biz böylece bir taraftan dar ve mahdut ge
lirli insanların bir kısım sıkıntılarını bertaraf 
etmeye çalışırken diğer taraftan da muhtekir
leri : şiddetle- takipte;devam ediyoruz v'ey.devanı 
edeceğiz ::(Bravo sesleri,, iijkışlar). i 

Arkadaşlar; ' ! ' -' :r ;" 
Buraya kadar söylediklerim gözönünc geti

rilecek olursa bundan dört ay evvel yiyİm ve gi
yim hakkında almış olduğumuz kararların birer, 
birer beklenen neticeyi vermekte oldukları gö
rüldü. 

Bizi bu güzel neticeye vardıran bilhassa vali 
ve kaymakamların % 25 leri tesbit ve-tahsil 
hususunda gösterdikleri gayret ve faaliyettir. 
Omni için huzurunuzda bu arkadaşlara teşekkür 
etmeyi vazife bilirim. 

Arkadaşlar; 
Dar ve mahdut gelirli vatandaşlara yap

makta olduğumuz yardımı gördünüz. . Şimdi bir 
de dünyanın en zengin memleketlerinden bitin
de-ve bir madde hakkında tatbik edilen kaideyi 
söyliycceğim. Bu kaideye göre bir adamın ken
disine bir kat elbise yapmak hakkını verecek 
olan kuponları biriktirmek için tam on sekiz ay 
beklemesi lâzımdır. Kezalik bu memlekette 
okunmuş olan bir gazeteyi herhangi bir yere 
atmak bir İsraf cürmüdür.. Bunu yapan hakkın
da derhal takibat başlar. 

Bizim memleketimiz bütün sıkıntılara. rağ
men hâlâ bahtiyar bir yurt olmakta devam edi
yor. Fakat bîr gün Türk milletinden ağır fe
dakârlıklar istenecek olursa "Türk fedakârlığı
nın hudut tanımadığını bütün dünya bir ke
re daha öğrenecektir (Bravo sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlar; 
Şimdi karşılaştığımız ikinci sıkıntıya,' para 

ve maliye sıkıntısına1 geçiyorum. Vakıa âdi 
bütçelerimiz . inkişaf etmekte ve mütevazin ol
makta devam ederek 1938 de (250) milyon iken, 
1942 de (394) milyonu buldu. Böylece Devlet 
hizmetlerini ve müesseseler işlerini mütemadiyen 
inkişaf ettirmek mümkün oldu. Varidat kay
naklarımızın normal artması sayesinde elde 
edilen bu inkişafın Önümüzdeki yılda da'dçvam 
edeceği kanaatindeyiz. Onun için içinde bu
lunduğumuz . bütçe 394 milyonluk bir bütçe'ol-
duğu halde gelecek sene bütçesi 480 milyon lira 
olarak hazırlanmıştır. 

Fakat bu âdi ve mütevazin bütçenin yanı ha-
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İ : â 17.3, 
şıncla ordu masraflarını derpiş eden fevkalâde 
tahsisatların malî cephemizde yarattığı zor
luklar çok serttir. 

(^linkti istiklâl ve hürriyetimiz - için ayakta 
tuttuğumuz ordnya lıer sene âdi bütçe ile ver
diğimiz 100 milyon liraya-ilâveten 1939 da 84 

milyon, 1940 da 220 milyon ve 1941 de 280 milyon 
liralık fevkalâde tahsisat verdiğimiz gibi 1942 
yılı için bugüne kadar verdiğimiz fevkalâde 
tahsisat yekûnu 313 milyonu aşmıştır. Öörülü-
yor ki, bu senenin fevkalâde tahsisat yekunu 
400 milyondan daha az olmıyacaktır. 

Buna âdi bütçedeki 100,milyon lira ilâve 
edilecek oluma millî.müdafaa masraflarının İm 
sene 500 milyon lirayı bulacağı-anlaşılır. 

Ordumuzun asıl teçhizat ve teslilıatmm daha 
evvel yapılan mukavelelere tevfikan hariçten 
alınmakta olması ve malzeme bedelinin taksitle
rini^ maliye bütçesinde bulunması gözcüne 
getirilecek olursa modern bir ordunun ne kadar 
pahalıya mol olduğu hakkında bîr fikir edinile
bilir. .... 

Filvaki, maliyemiz, bulduğu malî tedbirler, 
istikrazlar, harp zamları ve müdafaa-vergileriyle 
bu büyük açığın mühim bir kısmını kapatmaya 
muvaffak olmuştur. Ancak bütün hu tedbirler 
aynı zamanda tedavüldeki para hacminin de 
artmasına mâni olamamışta*. 

Nitekim Merkez bankamızın açılmasını taki-
bcdcıı ilk 7 sene içinde emisyon miktarı 150 -
200 milyon'lira-arasında dalgalandığı halde bu 
miktar 1939 yılında 396 milyon, 1940 da 4İ7 
milyon, 1941 de 521. milyon ve 1942 de 744 mil
yon liraya baliğ olduğu gibi bir aralık bu ra
kam 767 -milyon liraya çıkmıştır. 

Arkadaşlar; 
Bir taraftan ordunun her yün artan yüksek 

masraflarının ne vakit hitam bulacağının belli 
olmaması, diğer taraftan da Merkez bankasının 
yükselen emisyon miktarı hep bir arada gözönü-
ne getirilecek olursa Hükümetin ne kadar sert 
bir darlıkla karşı karşıya kaldığı anlaşılır, îşte 
bu darlık karşısında çnbştrk, çabaladık ve tesirli 
bir tedbir bulduk. 

Varlık vergisi: 
Bu yergi bugüne kadar Hazineye. 225 mil

yon lira verdi. Bu vergi sayesinde ufuktaki l>u-
' tatlar dağıldı. Bu vergi sayesinde maliyemiz 
genişledi. Hesapsız ve zararlı sarfoluııan bir
çok-para, yerinde olarak, pazardan çıkarıldı, 
Emisyon miktarı arttırılmadı. Hattâ bu mik
tar 767 milyondan 720 milyona düştüğü gibi 
Merkez bankamız, mühim kısmı son aylarda ol
mak üzere 35 ton da altın aldı. Bununla mer
kez bankasındaki altınlar bildiğiniz altınlardan 
1T> milyona varmıştır. Dikkatinizi cclbedcrim, 
baûka buutardan maada sori bir kac ay içinde '•-
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(12) milyon ingiliz lirası biriktirdi. Böylece 
Türk parası hiç bir zaman bu kadar sağlam 
olmadı ve böylece paramız çok memlekette 
gıbda uyandıracak bir duruma yükseldi. 

• Dünya muharebesi dördüncü ydmı yaşarken 
bu vaziyette' bulunmanın çok memnuniyet' ve
rici olduğunda şüphe edilemez. 

Arkadaşlar; 
Eski dertlerimizden biri de kömürdür. Çün

kü kömür istihsali, artan ihtiyaçla muvazi ola
rak artmıyor. - Bundan maada. geçen sene İki 
ay kadar çalışılamadı. Bu iki sebepten meni-, 
lekelin her tarafında kömür ihtiyacı tatmin edi
lemedi. 

Kömürün en yüksek iki istihsal senesinden 
biri 1941 dir. O sene istihsal 3 milyon tonu bi
rası geçmiştir. 1942 de bu miktar ar'zettiğim 
sebebe binaen 2,5 milyon tona düşmüştür. Fa
kat yapılan gayretler neticesinde geçen sene
nin son aylarındaki günlük kömür istihsali da
ima sekiz bin tonun üstünde kalmıştır. Bun
dan maada içinde bulunduğumuz senenin ille 
ay: içinde yapılan istihsal çok ümit vericidir. 
Belki do en yüksek bir rakam bu senenin İstih
sali olacaktır. 

Bundan başka, bir ihtiyat ve yardımcı ted
bir olarak garp linyitlerini daha esaslı, daha 
cezri işletmek için tedbirler alıyoruz, ve bu iş 
için icabeden parayı bütçeye koyduk. 

Yiyim, giyim para ve kömür sıkıntılarından 
sonra alelûmuın nakliye işlerindeki zorluklarla 
karşılasmıya başladık: Bu zorlukları yenmek 
veya hiç değilse azaltmak için salûhiycttar ma
kamlar çalışmaktadırlar. 

Arkadaşlar; 
Şimdiye kadar yapılan veya yapılmakta olan 

işlerimizden bahsettim. 
Şimdi de, müsaadenizle, gelecek sene yapa

cağımız işler hakkında mâruzâtta bulunacağım. 
Yapılacak işlerde de kuvvetimizi dağıtmaktan
sa onu bir kaç noktada topîamayı daha müsmir 
bulduk. Esasen-gönderdiğimiz bütçeye atıla
cak bir göz bizim bu kararımızı ve umumiyet-

. .lo'-çalışma programımızı vazıhan ifade eder. 
En büyük ilâveyi Mlaarife yaptık. Buraya 

konan para geçen seneye nazaran 14,5 milyon 
lira fazladır. Diğer bîr tâbirle on sene evvel 
on milyon lira olan Maarif bütçesi gelecek sene 
43 milyon lira olacaktır (Alkışlar). ,, , 

Bundan maada, hususî idarelerin Maarif iş
lerine tahsis ettiği paralar on sene evvel 12 mil
yon lira iken bu miktar içinde bulunduğumuz 
yılda 19 milyon lirayı bulmuştur. Bunlara mu
kabil yüksek tahsil, talebesi on sene evvel 7.000 
İken İra sene 16 600 i bulmuştur. Lise talebesi 
on sene evvel 6,800 iken bu sene 30,000 i bulmuş
tur. Orta okul talebesi do on sene içinde. 35,000 
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den 100,000 e çıkmıştır. 

İlk tahsil talebesi de on sene içinde 525,000 
den 970,000 i bulmuştur. 

Bundan başka Güzel sanatlar akademisinde 
on sene evvel 157 talebe mevcut iken bu ra
kam bugün 547 yi bulmuştur. Altı yıl Önce 68 
talebesi olan Konservahıvar da bugün 147 tale
beye maliktir. 

Bunlardan maada, Teknik Öğretim talebeleri 
üç sene İçinde 9,000 den -14,500 e çıkmış, Köy 
enstitüleri talebesi de dört sene içinde 3,000 den 
12,000 e'varmıştır. 

Son senelerde halkımızda ve maarifimizde 
göi'düğünvüz hamleleri takviye etmek ve biran-
cvvel bilgili ve verimli vatandaş adedini arttır
mak için bütün kuvvetimizle bu cereyana katıl
makta vatan ve millet için büyük faydalar gör
dük ve bu cereyanın hızını azaltmamak için 
önümüzdeki senenin Maarif bütçesine 14,5 mil
yon lirayı ilâve ederken cidden haz duyduk. 
(Alkışlar). . 

Maariften sonra en büyük rakamı istihsal • 
kaynağımız olan Ziraate ayırdık, 

Bundan evvel Koordinasyon emrindeki para
lardan 4,5 milyon lirayı Zirai donatım kuru
muna vermiştik, Bu kurum, doğrudan doğru
ya çiftçilerimizin her çeşit dertleriyle boğuşmak 
için kurulmuştur. Tohum, ilâç, alât ve edevat. 
gübre gibi bütün ihtiyaçları temin ederek köy
lüyü yetiştirecektir. Bu 4,5 milyona son gün
lerde beş buçuk milyon daha ilâve ettik. 

Bundan başka, doğrudan doğruya Ziraat ve
kâletinin bütçesine ayrıca 4 milyon 800 bin lira 
ilâve eyledik. Bu para ile altı teknik okul açıla
cak bunlardan üçü umumî ziraat için, diğer 
üçü de bahçeler ve meyvalar için olacak. Bu 
okullardaki köy çocuklarına teknik bilgiler, öğ
retilecek ve böylece bu çocuklar kendilerine ve 
memlekete daha faydalı bir hale sokulacaktır. 

Ziraat vekâleti kendi rasıtalariylo bu sene 
yarım milyon dönümden fazla zeriyat yapmıştır. 
Bu miktarı her sene süratle arttırmak kararın
dayız. 

Bundan başka İm sene fiyatların teşviki ile 
halk zeriyatıiîda % 20 - 30 bir fazlalık görül
müştür ve yıl bugüne kadar iyi gitmiştir. Bun
dan sonra da iyi giderse bu senenin bir bolluk 
senesi olması ihtimali çok kuvvetlidir (İnşaallah 
sesleri). 

Ziraat sahasında bizi dört gözle bckliyen en 
esaslı kanun köylüyü toprak sahibi yanacak ka
nundur (Bravo sesleri). Bu Meclisin bu işi be
hemehal halledeceğine kani olduğumuz gibi bu 
işin hallinden bir kaç sene sonra da Türk yur
dunun her köşesinin ileri insanlar yuvası halini 
alacağına eminiz (Alkışlar). 

Maariften, Ziraatt.cn sonra en büyük parayı 
borçlar faslına koyduk. Buraya koyduğumuz 
paranın 15 milyonu ile Türk milleti için tarihî 

ve acı hâtıralar teşkil eden ve Düyunu umumi
ye denilen bir borcu kökünden kazımak istiyoruz 
(Bravo sekleri, alkışlar). Çünkü aramızdaki mu
kaveleye nazaran bıı borcu satın almak zamanı 
geliyor ve bu borç frank olarak ödeneceği için 
15 milyon lira ile tamamen bertaraf edilebili
yor. (Bravo sesleri). Böylece İmparator]uğun 
bize bıraktığı miraslardan zamanında pek ehem
miyetli ve elemli olan birisini daha dirilmemek 
üzere gömmüş olacağız. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Bütçede mühim para alacaklardan birisi de 
Süınerbank ve IStîlıarik'tııv' Bu iki bankanın 
kurduğu müesseseler, .imtiyazlı şirketlerin mu
bayaalarından ve salın' alınan ve yapılan demir
yolları ve denizyollarından sonra, Devletçilik 
vasfımızı en sağlam temeller üzerine kıvran .ve 
onu yaşatan ve canlandıran müesseselerdir. Bu 
iki müessesenin tabii seyrini devam ettirmek 
için no lazımsa, yapılacaktır. (Bravo sesleri). 

Bunlar"gibî Nafıamızın yollar, sular, köp
rüler, demiryolları ve iskelelere dair mevcut pro
gramı aynen tatbik edilecek ve her yerde bu 
islerimiz fani vüriivüsl erini muhafaza edecekler
dir. (Alkışlar). 

Diğer vekâletlere bunlar derecesinde zamlar 
yapılamamışsa da bu sene verilen tahsisat her 
sene verilenden fazladır. Bu sabalarda da işle
rin daha iyi yürümesi için yetecek kadar para 
verilmiş bulunuyor. 

Dahiliyeye gelince: 
Bu yıl köylerimizde ihtiyar heyelleriyle muh

tarlar, şehir ve kasabalarımızda da belediye 
meclisleriyle belediye reisleri yeniden seçilmiş 
ve vilâyet umumî meclisleri seçimi de her ta
rafta yen il en m iştir. Bütün İm seçimlerde ve bil
hassa son Türkiye Büyük Millet Meclisi intU 
hahında yui'ddaşların gösterdiği düşünce ve 
irade beraberliği ve vatandaşların reye iştirak 
nispetinin çokluğu varbfSımtza temel olan millî 
birliğin yeniden tezahürüne vesile olmuştur. 

Arkadaşlar; 
Harp, dahilî ve zabıta işlerimizi çok arttır

mıştır. Buna rağmen bu işler her gün biraz 
daha iyi işlemek yolundadır. Bugün memleke
timizin'her yerinde tam bir emniyet ve sükûn 
havası hâkimdir. Adi zabıta vakalarından ve 
münferit hâdiselerden başka bir şey yoktur. 
Bu böyle olmakla beraber idare ve zabıta ma
kinelerimizi biraz daha iyi işler bir hale koy
mak istiyoruz. Bunlar hakkındaki düşüncele
rimizi pek yakında ve birer birer tasvibinize 
arzedeceğiz. 

Dış politikamıza gelineo: 
Müttefik ve dost Devletlerle olan politika

mızı ve münasebetlerimizi aramızdaki muahe
delerle tanzim etmiş bulunuyoruz. 

Bir taraftan Şefin uzağı gören kudretine, 
diğer taraftan kuvvetli bir orduya dayanan ha-
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rieiyeniz bugüne kadar çok parlak neticeler elde j 
(ittiği gibi bugünden sonra da Türk'ün toprak- i 
kırını, Türk'ün haklarını ve Türk'ün menfaatle- \ 
rini tamamen koruyacaktır. (Bravo sesleri, al
kışlar). 

Bu politika artık yalnız Hariciyenin, Hükü
meti» ve hattâ Meclisin politikası değil tama
men Türk milletinin ve Türk çocuklarının malı
dır, (Bravo sesleri), 

Politikamızın umumî hatlarını gösteren İni 
sözlerden sonra bilhassa tebarüz ettirilmesi lâ
zım ohm bir eihet vardır ki, o da İngiliz - Türk 
dostluğudur. ' • •" 

Mister Çörçİl'i Adana mülakatlarından sonra 
daha yakından tanıyarak, daha çok sevmiye baş
ladık, Etrafımızda, Mister Çörçil hasta olmak 
üzere, bütün İngiliz Devlet, adamlarının bize 
uzattıkları samimî elleri görüyor ve yine bu 
Devlet adamlarının samimî sözlerini işitiyoruz. 
(Alkışlar)^ Lortlar Kamarası dün yine bu dost
luğun yeni bir. tezahürüne sabit oldu. İngiliz 
dostlarımız emin olsunlar ki bize uzatılan elle
ri samimiyetle sıkıyor, ingiltere'den gelen sa
mimî sösderi de bizim Londra'ya gönderdiğimiz 
yürekten süalcrin bize akseden sadaları adde
diyoruz, (Bravo sesleri, .şiddetli alkışlar). Çün
kü bizim kauaatımıza göre İngiliz - Türk dost
luğu yalnız karşılıklı menfaatlerin emrettiği 
bir dostluk değil, iki memleketin hayati zaını-^ 
retlerinin en başında gelen bir ihtiyaçtır. (A1-" 
kışlar). 

Arkadaşlar; 
• •Biliyorsunuz-ki İsmet İnönü'nün Devlet Re

isliğine intilmbı haberini Amerika Meclisine bil
dirdiler. Amerika Meclisi de bu haberi alkış 
tufamylc karşıladı. 

Şimdi ben de bu yüksek kürsüden sizin ila
nımıza Cumhuriyetçi ve Demokrat Türkiye'nin 
Demokrat ve Cumhuriyetçi Amerika'ya selâm
lanın, sevgilerini ve saygılarını gönderiyorum. 
(Bravo şeyleri, sürekli ve şiddetli alkışlar). 

Arkadaşlar; " 
Sizlere yaptığımız, yapmakta olduğumuz ve 

yapacağımız işler hakkında izahat verdim. Ha
ricî ve dahilî politikamızın yürüyüşüne dair ma
ruzatta bulundum. Şimdi sıra sizlere, reyleri
nize geldi. Eğer beni ve arkadaşlarımı kendini
ze ve Devlet İşlerine lâyık görüyorsanız bunu 
itimadınızla göstermenizi rica ederim. (Şiddetli 
ve devamlı alkışlar). . 

BEÎfî — Müstakil Grup Reisi Ali Bana Tar-
han. 

ALÎ RANA TARHAN (İstanbul) — Türki
ye Büyük Millet Meclisinin yedinci toplantı 
devresinde Müstakil Grup adına söze başlarken, 
Büyük Türk Milletinin değerli vekillerini derhı 
saygı duygulariyle selâmlarım. Eşsiz Şefimi
zin nurlu yollarında, hepimizin millete iyi hiz-
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.met ederek itimadına lâyık olduğumuzu gös
termeğe muvaffak olmamızı dilerim. 

Muhterem arkadaşlar; yeni seçimden sonra 
icra Vekilleri Heyetinin yine, sevilen ve güve
nilen Dcvlçt adamı, Şükrü Saraçoğlu başkanlr-
ğmda kurulmuş olmasını hakikî memnuniyetle 
karşıladık. Geçen devrede faaliyetlerini Gru-
pumuz siynesİnde murakabe ve tenkide hasret
miş olan üç kıymetli arkadaşımız şimdi Parti 
Grubu saflarında îcra mesuliyeti almış bulu
nuyorlar. Tenkitlerinde ne derece ciddi, sami
mî ve yapıcı idi iseler icrada da o derece uya
nık ve verimli olmalarını kendilerinden bekli
yoruz vo güveniyoruz. 

Başvekilimizin iktisadi ve malî işler haklım
da verdikleri izahat, Hükümetin bu hayati me
seleler üzerinde no büyük zorluklar içinde ve 
no büyük azimle çalıştığını ve günün icaplarına 
göre lâzım olan bütün tedbirleri almağa ne ka
dar azimli olduğunu gösterir. 

Varlık vergisi hakkındaki ' rakamlar mem-
• nuniyet vericidir. Bu verginin tatbikatında, 
bilhassa istanbul'da, müzminleşmek istidadı gö
rülmektedir. Bunun hakikî sebeplerini bula
rak tedbir almak çok yerinde olacaktır. 

EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Bravo... 
ALf RANA TARHAN (Devamla) — Gele

cek yrl faaliyetleri hakkında verdikleri izahat, 
daima ileri götürmek istiyen' bir partiye lâyık 
bir programı ihtiva ediyor Bütçe ile de alâka
dar olduğu için, bu bahislere bütçenin tetki-
Inndan sonra daha faydalı olarak avdet etmek 
İmkânı olacaktır. 

Dahilî politika hakkında beyanları tamamiy-
le emniyet vericidir. 

Haricî politikayı, haklı olarak, Türk milleti
nin malı diye vasıflandırdılar. Hattâ dünya
nın malıdır bile denilebilir. Hakikaten bütün 
sahalarda birbirleriyle boğuşmakta olan muha
ripler yalnız bir noktada birleşebiliyorlar: Türk 
Politikasının isabetinde. (Güzel sesleri). .Bu 
bahiste bir noktada tevakkuf etmeyi faydalı 
buluyorum. Harbin ne kadar süreceği bilin
memekle beraber, harp sonrası için faaliyetler 
göze çarpıyor. Hükümetimizin bunları yakın
dan takip ettiğine şüphemiz yoktur, Harpson-
rası, vurdun içinde ve dışında, çıkabilecek ikti
sadi, malî, içtimai, siyasi meselelerle hazırlık
sız karşılaşmamıza meydan verilmemesini te
menni ediyoruz. 

Sayın Başvekilimizin İngiliz - Türk dostlu
ğu ve Türk - Amerika dostluğu hakkında sözle
rine Meclis büyük tezahürü ile nasıl iştirak etti 
ise bizim de kalbî iştirakimizi benim ağzımdan 
-c. fekrar ifade ediyorum. 

Rayın Başvekilimizin beyanları baklanda 
gi'iıpumımın noktai nazarını kısaca arzettinı. 
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Harbin daha yıllarca sürebileceğini ve bir gün 
bizim de harbetmek zorunda kalabileceğimizi 

. daima gozönündc tutarak ve geçmiş günlerin 
tecrübelerinden istifade ederek, icra Vekilleri
nin milletimizi koruyucu ve yükseltici hizmetler 
ifasına muvaffak olmalarım candan temenni 
ederiz. 

Müstakil grup, Saraçoğlu Hükümetine îtima-
dmı beyan eder. (Bravo sesleri, alkışlar). 

EEÎS — Emin Sazak, 
EMİN SAZAK (Eskişehir) — Saraçoğlu' mı 

görünce hepiniz gibi ben de 18 milyon Türkün 
birleşmiş aksini onda görür gibi gelir de iman 
ederim. Şimdi Hükümetin haricî meseleler hak
kında AİÎaha bin şükür dostumuz da, düşmanı
mız da memnun, biz dünden memnunuz. Muvaf
fakiyet temennisinden başka hiç bir dileğimiz 
yoktur. Bendeniz de bir, iki temennide bulun
duktan sonra hakikaten göksümüzü, ruhumuzu 
emniyetle dolduran ve genç anasırla mücehhez 
Saraçoğlu Hükümetine candan muvaffakiyetler 
dilerim. 

Kömür işinde ve diğer madenler işinde ve 
biraz da ziraat işinde temenniyatta bulunaca
ğım. Kömür işinde ve bazı işlerde bilhassa Baş
vekilimizin sıla, sıkı kendi demir elini uzatması 
lâzım gelecek. Memleketin altı kömür, üstü 
odun iken ve bu işe 50 bin 100 bin kişi tahsis et
mek mümkünken, halâ falan yerde şu oldu de
mek, biraz hazmı güç olan bir şeydir. Ümit ede
rim ki,Hükümetle, bu hazmı güç olan şeyi tatlı 
tatlı yutacağız. 

Diğer madenler meselesi: Krom ve bakır gibi 
on bin senede bir milletin şansına düşmiyen 
büyük bir şans karşındayız, verimli bir şey olan 
bu' madenlerimizden hesaplı kitaplı, hesabın 
üstünde, çılgınca bir mesai sarfetmenin lâzım ol
duğa kaııaatmdayım. Bunun için kamyonumuz 
yok, benzinimiz yok demek doğru değildir. Çünkü 
ben sana krom, bakır vereyim deyince bütün 
etrafımızdaki milletler, bütün varlıklarını ver
meğe amadedirler. Söylediğim gibi, on bin sene
de bile râstlanrmyan böyle bir fırsattan âzami 
derecede istifadeyi düşünerek, krom ve bakır 
maden işlerini hesabın ve kitabın üstünde tu
tarak/fazla bir mesai sarfedümesini bilhassa Hü
kümetimizden rica edeceğim. 

Ziraat işleri: Hakikaten iftihar ettiğimiz ve 
memleketimizin yakında asarı ile iftihar ede
ceği faal ve düzgün, durbin bir Ziraat vclrilimiz 
var. Belideniz kendisini biraz daha teşci etmiş 
olmak ve ileride tenkit edeceğimizi hatırlatmak 
için söylüyorum, geçen sene her ihtimale kargı 
alınmış olan tedbirlerin sıkı sıkıya tutulmasını 
kendilerinden bilhassa rica ve temenni edece
ğim. -

Ali Rana Beyin işaret ettikleri şey salisen be
nim de' dimağımdan geçiyordu. Dünyaya hük
metmek istiyeıı insanlar, harp sonrası ne yapa

cağız derken, henüz o kudreti olıriıyan bizim gibi 
insanlar harpten sonra istihsalimizin ne olaca
ğının, şimdiden hangi işe daha çok.ehemmi
yet vermek lâztmgeldiğinin, dünya piyasasına 
hangi malı kolayca arzedebileceğimizin şimdiden, 
üç beş kafadan müteşekkil bir heyet tarafından 
tesbiti lâzımgelir. Hamı hamına alırsak, gördük 
mütareke zamanında başımıza gelenleri. Harbi 
umumiden evvel biliyorsunuz ki, Avrupa'da Al
manya ve italya gibi büyük devletler kendilerine 
lâzım olan maddelerin ;% 60 - 70 ini dışarıdan 
getirirken bu senelerde bu güçlüğü gören mil
letler, taşın üstüne bile ektirip ihtiyaçlarının 
miktarını % 5 e kadar indireceklerdir. Bu nok
tadan bunun şimdiden, ahval ve vaziyete göre, 
şöyle olursa böyle yapacağız, böyle olursa şöyle 
yapacağız hattâ sulh masasında bile bunu şu şe
kilde getireceğiz diye kâğıt üzerinde hazırlanmış 
bir şeyimiz olmalıdır. Çok kuvvetli devletler ça
lışırken bizim de çalışmamız lâzımgelir. Hiç 
şüphe etmiyorum ki, bu milleti, Büyük Millî Şe
fimizin idaresinde, Şükrü Saraçoğlu Hükümeti
nin, asırlar kazandıracak kadar çalıştıracağına 
kaniim. Allalıtan muvaffakiyetler dilerim. (Al-
laşlar). 

BERÇ TÜEKER (Afyon Karamsar) — Sa
yın arkadaşlar; Yüce Millî Şefimizin yüksek tas
vipleri ile, tekrar Kabineyi teşkil etmiş olan çok 
sayın Saraçoğlu, Başvekil olarak, bugün bizden 
itimat reyi almak arzusunda bulunuyorlar. 

Çok sayın Şükrü Saraçoğlu, ötedenberi Devlet 
işlerini Yüee Millî Şef imizin yüksek ve kıymetli 
direktifleri dairesinde büyük bir liyakat ve 
dirayetle tedvir etmiştir. Bu suretle daima bil
gisini ve kuvvetli zekâsını ispat eylemiş ve bu 
değerli hizmet ve meziyetleri dolayısiyle de he
pimizce sevilmiş ve takdir cdümiş mümtaz bir 
Devlet adamıdır. Kabinesi arkadaşları da çok 
iyi seçilmiş dirayetli ve liyakatli muhterem şah
siyetlerdir. 

Binaenaleyh, çok sayın Başvekil ve Kabine 
erkânı, bütün Meclis arkadaşlarımızın itimadına, 
alkışlarla mazhar olacaklarında hiç şüphe yoktur. 

Sayın arkadaşlar; 
Sayın Cumhuriyet Halk Partisinin nurlu ir

şadı ile, yurdda kökleşen ve yülısek Millî birlik, 
Yüce Millî Şef imizle, Kahraman Ordumuzla yek-
para bir kuvvet teşlril ediyor. Millî • birlik, Millî 
sağlığımızın ve Cumhuriyet rejiminin sağlam te
meli olarak, Milletin huzurunu ve tamamiyetini 
temin ediyor, işte çok sayın Saraçoğlu Hükümeti, 
böyle kudretli ve şerefli bir vaziyet içinde tek
rar işe başlamıştır, ve şimdiye kadar olduğu gibi, 
Devlet işlerinde büyük muvaffakiyetler kazana
caktır. 

Sayın arkadaşlar; 
Harbin dışında kuvvetli, azimli, hor sahada, 

ı her mânasiyle hür bir Millet olarak kalmış bu-
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lunmak, Türklük camiası için, cidden çok büyük 
bir niymcttir. Biz bu büyük niymeti, Türk mille
tinin şanlı mazisinden, fazilet ve kudretinden il
ham alan Yüce Millî Şefimizin yüksek ve nurlu 
siyasetine, ve bu siyaseti rehber edinmiş olan Hü
kümetimizin dirayetli idaresine medyun bulunu
yoruz. 

Sulh ve selâmet içinde yaşamak istediğini 
fakat icabında kendi vatanının istiklâlini koru
mak için kahramanca Ölmesini de hilen bu necip 
milletin hayat hakkı ebedidir. 

Saym ve aziz arkadaşlarım, 
Kalbimden gelen bir duygu ile, tekrar arzet-

mek isterim ki, hepimiz, harpten evvel olduğu 
gibi, harbin bu korkunç devrelerinde, hakimane 
tedbir ve siyasetiyle bütün âlemin tazim vo tak
dirini kazanmış Yüce MÜH Şefimiz gibi bir şanlı 
öndere malikiyetiıuizden dolayı ne derecelere 
kadar iftihar etsek azdır ve kahraman ordumu
zun kuvvet ve kudretine ve Hükümetimizin mü-
debbiranc hareketine ne kadar güvensek yerin
dedir. 

Mukaddes yurdumuzun istiklâli ve yüksel
mesi için, ve aziz yurddaşlarımızm refahı ve te
rakkisi için elbirliği ile çalışmak, bizim için va
tani ve ulvi br borçtur, 

Çok sayın Başveklimize ve çok sayın kahine 
arkadaşlarına candan basanlar dilerim (Alkış
lar). 

Dr. OSMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ (Konya) — 
İlk Büyük Millet Meelisinde Saraçoğlu'nu na
sıl dinamik ve enerjiyle gördümse bugün de 
Saraçoğlu'yu aynı enerjiyi gösteren bir Devlet 
adamı olarak görüyorum. Onun okuduğu be
yanname, ifade ettikleri veçhile, milletin ken
di beyannamesidir. Bunun muhakemesine giriş-
miyeceğim. Yalnız bir noktayı kaydedeceğim; 
varlık vergisi burada müzakere olunurken ken
dileri çok çalrştılar, hep konuştuk, varlık ver
gisi varlıklı olanların Devlet varlığına yardım 
vergisidir. Evet varlık vergisi varlıklı vatan
daşların Devletin varlığına yardım vergisidir. 
Fakat Müstakil Grup Reisi Tarhan arkadaşı
mızın söylediği veçhile bu varlık vergisi İstan
bul'da müzminleşiyor. Vergiyi veren vatandaş
lar çoktur. Fakat vormiyen vatandaşlar da var
dır. Kendileri bıı vatanda yaşadıkları halde iyi 
niyet sahibi olmadıklarını göstermektedirler. 
Varlık vergisi Devletin varlığı vergisi olduğu 
halde bunda mutlaka sert davranmalıdır, vatan 
işleri sıkı tutulmalıdır. Gevşek davranıyoruz. 
Şimdiye kadar varlık vergisinin arkası alınmak 
icabederken hâlâ İstanbul'da bu vergi yarı ya
rıya bile toplanmamıştır ve hâlâ bu suiniyet er
babı cezalarını görmemişler, Aşkale'ye yollan-
mamışlardır. Sürat istiyoruz, millet sürat is
tiyor, biz sürat istiyoruz. (Bravo sesleri, alkış- . 
lar). 

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) — 
Genç Saraçoğlu Kabinesini sevgiyle, güvenle se
lâmlıyoruz. 

Bu genq Kahine Büyük Meclîsin yetiştirircili-
ğini bir daha meydana koyacaktır ve dünya 
mikyasında bir daha belirtecektir ki, İnönü 
Türk gençliğinin hem- şefkatli Babası, hem dik
katli mürebbisidir. (Bravo sesleri, alkışlar). Genç 
Kabineden büyük başarılar bekliyoruz. Nasıl 
bekleıniyelim ki dünyanın yıkıntıları ortasında 
tek başına ayakta duran Atatürk Türkiye'sinin, 
Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'sinin genç ve 
seçkin vekilleridirler. Nasıl muvaffakiyet bek
lemiyelim ki dünyanın en büyük, en isabetli ve 
en insani inkılâpçısı Atatürk'ün yolundadırlar. 
Nasıl muvaffakiyeti mukadder gürmiyelim İd, 
yollarına ışık tutan dünyanın en şefkatli, en 
dikkatli şaii İsmet İnönü'dür. (Alkışlar), Bu 
muvaffakiyeti emniyetle görüyoruz. Çünkü baş
larında bu asîl milletin Öz çocuğu Saraçoğlu 
vardır. Bu mazhariyetlerden yalnız birisi olsay
dı bîr adamı muvaffak etmek için kâfi gelirdi. 
Halbuki işte dört mazhariyet birbiri arkasından 
temin edilmiş bulunuyor. İş, kendi cevherlerine 
ve gayretleriuc kalmıştır, 

Ne mutlu'Türk milletinin, İnönü Devletinin 
ve Saraçoğlu Hükümetinin vekili olabilene. (Bra
vo sesleri, alkışlar). 

ALÎ MUZAFFER GÖKER (Konya) — Sa
yın arkadaşlar, Saraçoğlu Hükümetinin beyana
tım dikkatle, büyük bir zevkle, inşirahla dinle
dik. Hükümet beyanatında geçmiş aylara doğ
ru kısa bir nazar atfettikten sonra istikbale ait 
olan karar ve tasavvurlar hakkında bizi tenvir 
'etti. Milliyetçi, ve realist Saraçoğlu Hükümeti 
vaziyetin icaplarım ve imkânlarını gözönünde 
bulundurmak suretiyle bundan kısa bir zaman 
evvel alacağını bize tebşir ettiği tedbirleri ta
hakkuk ettirmiştir. Bu muvaffakiyet meydan
da olunca onun bundan sonra gelecek aylar için 
vadettiği şeylere şimdiden inanmak gayet ko
lay bir şey olur. Ben bilhassa harici siyaset 
mevzuu üzerinde duracağım. Nutkun haricî si
yaset mevzuuna dokunan kısımlarını hepiniz 
gibi ben de dikkatle dinledim. Bu sözlerde gör
düğüm esas vasıf şudur: Hükümetin haricî si
yasetinde hiç bir değişiklik yoktur. Realist bir 
Hükümet için memleketin menfaatlerini gece 
gündüz kendi icraatına düstur ittihaz etmiş 
olan bir Hükümet için bundan başka yapılacak 
bir şey yoktur. Çünkü bu siyaset Şefinin etra
fında sarsılmaz bir kütle halinde birleşmiş olan 
millet tarafından tamamiyle benimsenmiş olan 
bir siyasetti. Memleket menfaatlerine taallûku iti
barîyle isabeti herkes tarafından teslim edilmiş
tir, hattâ evvelce zannediyorum ki bir kere daha 
yüksek huzurunuzda ifade etmek fırsatını bul
muştum, bazan halk toplantılarında bundan 
bahsetmek fırsatını bulduğumuz zamanlarda 
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bize çok defa benî dinliydiler, zahmet etmeyi
niz, bu hepimizin kolaylıkla anladığımız bir iş
tir diye bu siyaseti kendilerine mal ettiklerini 
ifade etmişlerdir. 

Realist bir Hükümet için milletin tasvibine 
nıazlmr olmuş, Yüksek Meclisinizin bir çok defa
lar tasvibine mazhar olmuş olan bir siyasete de
vam etmekten başka bîr yol olamazdı. Hükümeti
miz bu yolu seçmiş bulunuyor. Daha ilerisi var. 
Ekseriya Hükümetlerin siyaseti kendi memleket
leri muhitinde bir makes bulur. Fakat bizim si
yasetimizin mazhariyeti şu ki, bütün dünyanın 
her tarafında, nerede Türk siyasetinden bahse
den bir ses çıkıyorsa bu ses Türk siyasetini alkış
lamak yolunda aksediyor. Bütün, dünya bu siya
seti hem Türkiye'nin hem de dünyanm umumî 
menfaatlerine uygun buluyor. Bu hakikaten bü
yük bir mazhariyettir. Böyle -büyült bir mazha
riyetle takdir gören bir politikanın devam etme
sinden daha tabii bir şey olamaz. Bu yolu tekrar 
seçmiş olduğundan dolayı da Hükümeti tebrik 
etmek lâzımdır. 

Saym Başvekilimize bir noktada bize takad
düm etmiş olmalarından dolayı hususi surette te
şekkür ederim. Son zamanlarda Millî Şefimizin 
intihabı suretiyle Amerika Parlâmentosunda 

• ve yine son zamanlarda muhtelif vesilelerle İn
giliz Parlâmentosunda Türkiye; Türkî siyaseti, 
Türk milleti ve onun büyük Şefi hakkında gü
zel duygulara şahit olduk; bunlara münasip bir 
şekilde eevap vermek hepimiz için bîr borçtu. 
Hepimiz namına bunu ifade etmiş olduğundan 
dolayı kendilerine teşekkür ederim. 

Bu siyasetin daha büyük ve çok güzel bir 
tarafı var. Bütün bir tarih boyunca büyük bir 
Türk kuvveti Avrupa'da başlıca bir muvazene 
unsuru oldu. Dünyada demiyorum, fakatı Av
rupa kıtasında sulhu tesis etmek istiyenlerin 
Türk kuvvetine ya doğrudan doğruya veya bil
vasıta müracaat ettikleri bir hakikattir. Ne gü
zel bir mazhariyttir ki, takip ettiğimiz dürüst 
siyaset, milletimizin ve diğer milletlerin hak
larını ve menfaatlerini gözönünde bulundurmak 
suretiyle tesbit edilmiş olan siyasi prensiplere 
istinadeden dış siyasetimiz sayesinden bugün ge
ne Türk milleti ve Türk Devleti Avrupa muva
zenesinde kendisinin müzaheretinden, yardımın
dan ve teşriki mesaisinden hiç bir suretle fe

ragat etmek kabil olmıyan bir millet ve Devlet 
halini almış bulunuyor. Ne mutlu bunu görmüş 
olan bizlere. Bunu muvaffakiyetle temin edenle
re candan ve gönülden tekrar teşekkür etmeği 
bir borç bilirim {Bravo sesleri, alkışlar). 

REİS — Başka söz istiyen yoktur. 
Başvekil beyannamesinin sonunda iç ve dış 

siyasette takip ettiği esasın Büyük Millet Mec
lisince tasvip edilip edilmediğinin izhar Duyu
rulması arzusunu gösterdiler. Bu itimat talebi
ni yüksek reyinize arzedeceğim. Kura ile tâ
yin edilen İntihap dairesinden başlıyarak isim
ler okunacaktır. Kürsü Önüne konulacak olan 
kutuya arkadaşların reylerini atmak suretiyle 
kanaatlarını izhar buyurmalarım rica ederim. 

(Seyhan seçim dairesinden başlıyarak rey
ler kutulara atıldı). 

REİS — Hey vermemiş arkadaş kaldı mı? 
Rey toplama işi bitmiştir. 

K eylerin tasnifi neticesini arz ediyorum. 
İtimat talebi hakkındaki reye (425) mebus iş
tirak etmiştir. Nisap vardır. Büyük Mîllet 
Meclisi (425) reyle ve mevcudun ittifakiyle 
Şükrü Saraçoğlu Hükümetine itimat beyan et
miştir, (Şiddetli ve sürekli alkışlar). 

BAŞVEKİL ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (tzmir) 
— Gösterilen itimat için gerek kardeş Grupa, 
gerek kendi Grupuma, kendi namıma ve arka
daşlarım namına teşekkür etmeme müsaadenizi 
rica ederim. 

Arkadaşlar önümüz görülen ve görülmi-
yen tehlikelerle doludur. Fakat biz bu tehli
kelerin hepsini yeneceğimize kaniiz. (Bravo 
sesleri, şiddetli aikrşlar). Çünkü bu itimat me
selesinde olduğu gibi Türk çocukları elelo ve
recek olurlarsa bu kuvvetin Önünde yere serile
mez bir zorluk yoktur. (Bravo sesleri, şiddetli 
alkışlar). 

REÎS —> Encümenler yeni teşekkül ettiği 
için cuma günü ruznamesine bir lâyiha gelme
miştir. Bu sebeple müsaade ederseniz pazarte
si günü toplanalım, (Muvafık sesleri). 

Pazartesi günü saat 15 te toplanmak üzere 
içtimaa son veriyorum. 

Kapanma saati : 16,47 
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Rıza Saltuğ 
Nuri Tamaç 
Tezei' Taşkıran 

Kayseri 
Faik-Baysal 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Reştd özsoy 
Mustafa Kemal Şatır 
Muhittin Taner 
Ömer Taşeıoğlu 
Nazmi Tokcr 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Zühtü Akın 
Korgrl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kaıısu 
Şevket Ödül 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Faik Selen 
Şevket Torgut 
İbrahim- Turan 

Kocaeli 
Ragtb Akça 
Subhi Ârteİ 
•GL Mürsel Baku 
Dr. F. Şerefeddın liürge 
Ali Dikmen 
Refik Fenmctı . 
Scdad Pek 

ibrahim Tolon 
Salah Yargı 

Konya 
Vehbi Bilgin 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedat Çumralı 
Ahmed Hamdı Dikmen 
Şevki Ergun 
Ali Muzaffer Göker 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Kâzım Okay 
Naim Hazım Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Dr. O. Şevki Uludağ 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Alı Süha Delilbaşı 
Muhlis Erkmen 
Sadri Ertem 
Salâhattin Kutman 
Hâmid Pekcan 
Alâettin Tİrİdoğlu 
Ömer Bedrettin Uşaklı 
Vedit Uzgörcn 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Nasuhi Baydar 
Muttalip öker 
Dr. Cafer özelçi 
M. Şevket özpazarbaşı 
Mihri Pektaş 
Halet Sağıroğlu 
Kemal Sayın 
Osman Taner 
Tevfik Temelli 
Mahmud Nedim Zabcı 

Manisa 
Korgrl, A. R. Artunkal 
Hikıiıet Bayur 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
ismail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Sâada Kâatçılar 
Kani Karaosman 
Faik Kurdoğlu 
Yaşar özey 
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Haldun" Sarftan.. 
Feyznllah Uslu 

Dr. Kemali'Bayizit' -: 

Rasih Kâplâiı : '; 
Hasan "Ro^id'Taıikut 
A. Hamdı Taıipmar 
Abdullah;Ya^cioğliı" 

......,, Mardin._\"' 
İrfan Ferîd Alpaya 
Gl. Seyfi püzgören 
Edib Ergih^V^ .'.' ' 
Rıza Erten ."'.'. 
Hasan. Menemcncioğlû 
Dr. Aziz Uraş-
Lutfi Ülkümen, . , 

Sadullah CfUney. ....... , 
Cemal; Karamuğla ; 

F. Osman...Mentcşeoğİn 
Niğde : .'• •• •• 

A. 'Galaliti Bodrumlu 
Rifat Dolunay "••' İ-'-„'A\:. 

Halid Mehgi : 

Faik/:SoyIu^^'Kv •.-' 
Dr. Rasim Ferid- Taky 
Hüseyin :,Uhışpy 

-•-• . ^ ö r d u :••••.• •:.•••: 

Şevket Akyazı": •.;. 
Dr. Vehhi Demir ; 
Dr. Zeki Mesud -Sezer-, 
Hamdi Şarlan'• ; 
Selim SırrıTârcan•-:-. 
Hamdi Yalman^ 
Muammer Yarımbıyik 

Rİ&e'\:'-' 
Talisin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belül 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Kemalettin' Kamu 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

' Samsun 
Hüsnü Çakır 
Zühtü Durukan 
Amiral Fahri' Engin 
Nasuhi Erzurumlu 
Naşit Fırat •'•': 
Sabiha Gokçül 
Nail Öztuzeu 
Memed Ali Yörüker 

Seyhan 
Damar Ankoğliı 
Kemal Çelik 
Gl. Naci Eldeniz " 
Şemsa Işceiı ; 

Cavİd Otal 
Dr. Kemal Satır 
Hilmi Uran 
Ali Müııif Ycgeria 

Biird -
Ressam Şevket Dağ' 
Ali Rıza Esen -
Saffet Tuncay 
Behçet Türkay 

Slnob 
Cemil Atay . 
Cevdet Kerim tneedayı 
Dr. Bahattin Kökdemir 
Hulusi Orueoğlu , 
ismail Habib Scvük 

Bivus 
İsmail Hakki Başak 
Ziya" Bahara 
Mitat Şükrü Bleda 
A. Naci Dcmirağ 
Atıf Esenbel 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı • 
Necmettin Sadak 
Reşat- Şemsettin Sirer 
ismail Memed Uğur 
Abidin Yurdakul 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 
Emin Ataç 
Fayık öztrak/ 
Ekrem-Pckel 
Cemil Uybadm 

Tohad 
Sabrı Çelikkol 
Muammer Develi 
Resai Jürişken . . 
Halid Nazmi Keşmir 
Cemal Kovah 
Galib Pelcel 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevetıgil 

Trabzon 
Salİso Abanozoğlu 
Mitat Aydm 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Bozfcepe 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 

Temel Göksel 
Raif Karadeniz 
Hasan Saka 
Lutfi Yavuz 

Tunceli 
Neemeddin Saİıir Sılan 
Hasan üçöz 

Vtfa 
Kâzım Berker 
Hüseyin Sami Coşar 
Razı Soyer 
Ahmet Kutsi Teoer 
Esad Tekeli 
Suud Kemal Yetkin 

Vm 
ibrahim Arvos 
Münih Boya 

Tozgaâ 
Mahmut Alpak 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Sırrı îçife 
Y. Duygu Karslıoğlu 
Salim Korkmaz 
Ahmed Sungur 

Zonguldak 
Şİnasi Devrin 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Hasan Karabacak 
Hazmı Atıf Kuyucak 
Yusuf Ziya özençi 
Şeref Tansan 
Halil Türkmen 
Rifat Vardar 

Ankara ''"' 
ismet Inonüi (&. ö.) 

'• Aydın '•'•'*- :'':••• 

Dr. Mazhar Germen (R, 
V . ) " ^ ; V ; ; ' : ; ; ; ; ; ' - ; ' ; ' 

BaUlieür^ :'"';'" 
Memed Demir ;' 
Yahya SezaîUzay' 
(Hasta) _;;'• }:^: 

"^'j.'V'^-".."'•"•"' 
Fethi Okyar :''•'"'"'' 

[Beye îştirâh 

Çorum 
Nuri Kayaalp 

: Denizli 
Yusuf Başkaya (Has
ta) ••• -• . 

Gaetanteb •. 
Dr, Memed Alî Ağakay 

Hatay 
Gl. Eyüp Durukan 

î&tantytti .-...• 
Salâh Cimtioz; ••' 

etmiyeriler] •. 

Hüseyin Cahit Yalçın 
İzmir 

Celâl Bayar. ' 
Kars 

Zihni Orhon 
Kayseri 

Sadettin Serim (Hasta) 
Kırşehir . 

Fuad Çobanoğlu 
Kocaeli -

ibrahim Süreyya Yiğit 

Konya 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Receb Peker (V.) 

Manisa 
Osman Ercin 

Muğla 
Orgrl. İzzeddin Çaf ıslar 
Hüsnü Kitabcı 
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Hakkı Kılıeoglıı 
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Niğde 
Hazini Tepeyran 
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Ordu Seyhan 

ismail Çamaş SalAImttin Çam 

Samsun Tekirdağ 
S. Nuemi Selmen Naznıi Trak 

Trabzon 
M. Süreyya Anamur 

Van 
Iıakkr Ungan 
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