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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Birinci celse 
Diyarbekir valiligfoie tayin olunan Zenguldak me

busu Mitat Altiokun istifanamesile 
Bayazid mebusu Ubeydullahm ve 
Kiitahya mebusu Ibrahim Dalkihcin oldiiklerine 

dair tezkereler okundu ve ziyaa ugrayan mebuslarm 
hatirasma hiirmeten bir dakika susuldu. 

Sonra enciimemler secjmi icjn reyler toplandi ve 

1 — Yugoslavya Mebusan Meclisi Reisligin-
den gelen telgraf. 

Turkiye Biiytik Millet Meclisi»Riyasetine 
Yugoslavya Krralligi Mebusan Meclisinin 30 

haziran 1937 tarihli celsesinde atideki karari 
kabul eyledigini ekselanslanna iblag lie kesbi 
seref eylerim. 

Yugoslavya Mebusan Meclisi, Turkiye Bii
ytik: Millet Meclisinin samimi dostluk tezahura-
tmdan sote>dei^ce minnettar, dost ve muttefik 
TiirkHCill«tine oldug'u kadar anm miimessilleri-
ne en hararetli selamlarmi kemali muhalesatla 
gonderebildiginden dolayi bahtiyardrr. 

Yugosi&vya Miebasan Meclisi, bu vesileden 
bilistifade, Balkanlar ve Balkan miUetlerile 
umumi sulhiin kavi zimanmi teskil eden Balkan 
paktma mustenid bulunan sarsilmaz dostluk ile 
her iki milletin, gayri kabili inhilal bir surette 
yekdigeriae bagh oldugunu keydeder. 

Yasasm Tiirk milleti ve yasasm anm mti-
messilleri. 

Bu mtinasebetle en derin hissiyati ihtiram-
karanemi takdim ederim, Bay Reis. 

Yugoslavya Kiralligi Mebusan 
Meclisi Reisi 
Stefan Ciric 

(Surekli alkislar). 

2 — Icra ve iflds kanununun 6 net maddesi-
nin kastettigi hususlara munhasur olmak iizere 
hususi bir kef diet sandigt tesisi hakkindaki ka-

reyler sayilmciya kadar on be§ dakika celse kapatildi. 
Ikinci celse 

Enciimenlerin intihab neticesi teblig edildikten 
sonra pazartesi giinii toplamlmak iizere inikada niha-
yet verildi. 

Ba§kan Katib Katib 
Tevfik Fikret Silay Isparta Coruh 

Kemal Unal Ali Zirh 

nun layihasmin geri verilmesine dair Basvekdlet 
tezkeresi 

Biiytik Millet Meclisi Ytiksek Reisligine 
22 - I - 936 tarih ve 6/225 sayili tezkereye 

ektir. 
2004 sayrii icra ve iflas kanununun 6 nci 

maddesinin kastettigi hususlara mimhasir olmak 
iizere hususi bir kefalet sandigi terisi hakkinda
ki kanun layihasmin, gorulen liizuma binaen 
geri almmasi Maliye vekilliginin 8 - VII . 937 
tarih ve 3323 sayili tezkeresile rica edilmektedir. 

Mezkur layihanin geri gonderilmesine yuli-
sek miisaadenizi dilerim. 

Basvekil 
0. Bayar 

BALKAN — Mtisaadenizle bu layihayi iade 
ediyoruz. 

3 — Yozgad mebusu Emin Dramanm, Arzu-
hal enciimeninin 19 - V - 1937 tarihli haftahk ka-
rar cetvelindeki 938 sayili kararin Unmmi he-
yette miizakeresine dair takririnin geri verilmesi 
hak kmda tak riri. 

Ytiksek Reislige 
Arzuhal enciimeninin 19 - V -1937 tarihli ka-

rarlar cetvelinde yazili ve Ali Riza hakkindaki 
938 numarali kararmin Umumi Heyette mtiza-
keresi talebine dair olan takririmi asagidaki se-
beblerden dolayi geri aldigimi arzeylerim. Soy-
le ki: 

Mezkur takririmin Ytiksek makammiza tak-

B I R I N C I C E L S E 
Acilma saati : 14 

BALKAN — Hjilmi Uran 

KATlBLER — Cavid Oral (Nigde), Ali Zirh( Qoruh) 

BALKAN — Celse acilmistir. 

2 — RtYASET 0IVANINXN HEYETI UMUMlYEYE BEYANATI 

~ 18 — 



1 : 3 8-IM937 C : l 
diminden sonra kabul ve nesredilmi§ olan 3201 
numarali Emniyet te§kilat kanununun 80 nci 
maddesinde (Meslekten ihrag cezasmi mucib 
bir hareketten dolayi hizmetine nihayet veril-
mis olan Emniyet te§kilati memurlarma bir da-
ha meslekte hizmet verilmez. Su kadar ki bu fi-
ilden dolayi haklarinda adli takibat yapilanlar 
meni muhakeme karari aldigi takdirde sicille-
rinin musaadesine gore tekrar meslekte istih-
dam edilebilir) denilmek suretile mumaileyh Ali 
Riza vaziyetinde bulunan beraet etmi§ memur-
larm vaziyeti kanuniyeleri ahiren yeni bir hii-

BASKAN — Sbz Ba§vekil Celal Bayarmdir. 
BA§VEKIL OELAL BAYAR (Izmir) (Al-

kislar arasmda kiirsiiye geldi) — 

Saym arkadaslar; 
Reisiriimhur Atatiirkiin tayini ile Basvekalet 

vazifesini iizerime almis bulunuyorum. Kendi-
lerine takdim ettigim Icra Vekilleri Heyeti ls-
tesini de tasdik etmis bulunuyorlar. 

Arkadaslar; 
Egemenlik ulusundur. Tesekkiil eden her Hii-

kumetin « Tesldlati esasiye kanunu » hiikiimle-
rine uyarak programm Biiyiik Meclise arzetmesi 
ve itimad reyinizi istemesi lazimdir. 

Yiiks6k huzurunuza her birinizi derin sev-
gi ve saygrlanmla selamlayarak ben de bu mak-
sadla gikmis bulunuyorum. 

Bizim gibi Parti Hiikumetlerinin kendileri-
ne mahsus bir programi yoktur. 

Takib edecekleri program, sahislarmizda ve 
Meclisin yuksek manevi sahsiyetinde kuwetle, 
serefle, temsil edilmekte olan ve Biiyiik Tiirk 
Milletinin arzu ve iradelerini toplayan Ciim-
huriyet Halk Partisinin realist ve dinamik prog-
ramidir (Alkislar). 

Hiikumet, §efin bu kursuden verdigi ana di-
rektiflerin isigi altinda, « Daima daha kuvvetli, 
daima daha refahli, hiir ve miistakil Tiirkiye » 
halinde if ade edilmesi de miimkiin olan bu prog
ramm basanlmasi isini, iizerine almis bulunuyor. 

Arkadaslar; 
Harb sonrasi kadar tarihte hig bir devre ib-

ret verici dersler ve Tiirk inkilabmm her adi-
mmdaki, biiyiik isabeti teyid edecek gesidli va-
kalar ve mucadelelerle dolu gecmemistir. 

Zamammizda bir 50k seylerin yalniz daha 
kuwetli olmak igin degil ileri millet olarak var 
kalmak igin yapdmasi bir zarurettir. 

Ne bu kadar serefli bir vazife ve ne de eger 
vaktinde yapdmamis ise, bu kadar agn* bir me-
suliyet hie, bir nesle teveccuh etmemistir. 

Mlli zaruret halinde gbriilen bir igin basa
nlmasi igin sarfedileeek her hangi bir emek ve-

kiim ile sarahaten tesbit edilmis, ve mumaileyh 
hakkmda i§bu yeni hiikme tevfikan muamele 
icrasi tabii bulunmus oldugundan Arzuhal encii-
meninin mezkur kararmi Umumi Heyette miiaa-
kere etmege liizum ve ihtiyag kalmami§tir. Bu 
sebeble takririmi geri almi§ oldugumu arzeder 
ve derin saygilarimi sunarim. 

Yozgad mebusu 
Emin Draman 

BASK AN — Miisaadenizle bu takriri iade 
ediyoruz. 

ya fedakarlik, istihdaf edilen milli netice kar-
sismda daima kiisiiktur. 

Biz, bu ana fikirlerle mesbu olarak galisaca-
giz ve daima her iste plan, program ve rasyonel 
calismayi temel olarak alacagiz. 

Ileri teknik, siirat, dikkat, takib fikri, onii 
gortis, galismalarimizm, ana vasfi olaeaktir. 

Bu gapta bir vazifenin devamlikgmi ve can-
liligmi muhafaza ederek nesillere intikal ede
cek semereler verebilmesi igin birinci derecede 
ve her seye takdimen nazara alacagnniz eleman 
memleketin emniyeti ve kulturii olaeaktir. 

Emniyetsiz hig bir sey yapdamaz. Kultursiiz 
hig bir sey yasamaz. Emniyet ve kultiir her iyi, 
her devamli seyin ana temelidir. 

Dahiliye, isleri itibarile arkadaslar! 
Ciimhuriyet Tiirkiyesinde bir gok memleket-

leri kemiren ve Hiikumetlerin belli baslz mes-
galesi halinde olan, ig siyasi davalar yoktur. 
Tiirk Hiikumetinin ve Tiirk milletinin miis-
terek emeli, milli ve ferdi faaliyetlerin her 
sahada inkitasiz devam etmesi ve semere ver* 
mesi igin mevcud kati emniyet ve istikrar ha-
vasmin idamesidir. 

§fefin, milletimizin layik oldugu yuksek 
medeniyet ve refah seviyesine varmasmi ali-

koyacak hig bir engel diisiinmeye yer birakil-
madigi ve birakilmiyacagi seklindeki yuksek 
ifadeleri Tiirkiye Cumhuriyetindeki e^siz em
niyet ve istikrar havasmin en biiyiik teminati-
dir. 

Parti programinm emrettigi veghile, biitiin 
inkilab neticelerini yurddaslarm tarn giivenligi-
ni ve ulusal diizeni kanunlanmizla koruyan ve 
hig bir hadise veya amil karsismda sarsdma-
yan Hiikumet otoritesini temel sayryoruz. 

Hususi idarelere ve belediyelere §efin il-
hammi takib ederek biiyiik kalkmma savasi-
mizda basari hasilasim artrracak ve hususile 
hayat ucuzlugunu temin edecek vazifeler ve-
recegiz. 

Plan dahilinde srralayarak basarmak istedi-
gimiz baslica islerden bir kismi da sunlardn*: 

Miistahsillerimizi sevindirecek bir mevzu 

3 — CELAL BAYARIN TESKIL ETTt^i ICRA VEKlLLERt HEYETINlN PROGRAMI 
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olan zirM iasayis kanun layihasmi bu devrede 
Meclise iyeti^tirmeg-e gali^acagiz. 

Belediyeler bes senelik mesai plani tan-
ziniine sevkedilecek haiita, imar plani, su, 
isik, kanaMzasyon, Kiiltiir ve spor isleri, go-
cuk bahgeleri ve kisaca sehirlerin sihhat ve 
gtizelligini alakadar ©den belli bash isleri, 
pllnlastirilacak ve bu planlar, §efin isaret bu-
yurduklari veghile merkezde «Belediyelerimizi 
Tureli bir surette aydmlatmak, kilavuzlamak» 
vazifesile teskil edilecek olan teknik biiro-
nun mutekaddim tetkik ve kontroliine tabi 
olacaktir. 

Beledijfeeler mesken, bina, yiyecek ve igecek 
gibi hayat ucuzlugunda blgiiler kanunu tatbika-
ti gibi alis veris dogrulugunda muessir vazife-
ler alacaklardir. 

Belediye gelirlerini aftirmak igin tedbirler 
almacak ve sehir dahilindeki kara ve (Jeniz nak-
liyelerinin ve diger ticari mahiyette umumi hiz-. 
met isterinin peyderpey belediyelere devri te
min olunaeaktrr. 

Istanbuldan baslanarak cografi mevkii ve 
tabii guzelligi seyyah celbine musaid sehirleri-
mizin bir plan dahilinde ve bu maksadlarla ima-
rma Devlet biitgesinden yardim edilecek. 

Boha te^kilatmi kazalara kadar tesmil ede-
c ^ ^ l i» 4 feiiirlerde, belediye zabitasi polisler 
tarafmdan temin edilecektir. Polis ve amirleri -
nin halkla olan munasebetleri ve halka karsi 
vazife ve hizmetleri igin hususi kurslar tertib 
edilecektir. 

Niifus yazimi, ve jandarma ve polis hakkin-
daki mesaiye her birine aid planlar dahilinde 
devam edilecektir. 

Yollarda, kasabalarda seyriiseferin tanzimi 
ve selameti igin umumi bir kanun hazirlayaca-
giz. 

Hul&sa olarak Dahiliye te§kilatimizm memle-
ket dahilinde, genis mikyasta ve planh bir su
rette ileri rehberlik vazifesini en iyi bir §ekilde 
yapmak i$n cari mesaisine dikkat ve itina ile 
devam oltfriacaktir. 

Saglric Isleri: Her zaman iizerinde ehemmiyet-
le durdugumuz milli meselemizdir. 

Bu busustaki calismalara bir plan dahilinde 
geni^jlik vermek siyasetine devam edecegiz. 

Aria ve; gocuk hayat ve sihhatinin korunmasi 
igin §imdiye kadar tesis edilmi§ olan dogum ve 
gocuk bak|m evterile gocuk bakrm dispahserleri 
ve siit gocuklari mu§ahede evlerinin sayilarmm 
arttrnlmasi. 

Kbylerde dogum yardimlarmi temin edecek 
koy ebesi |yeti§tirmek igin kby ebe mektebleri 
tesisi. 

Kaza ttierkezleririin doktorsuz kalmamasi-
nm teminl yolunda doktor sayismi ihtiyag de-
recesirie gjkarmak igin almmi§ tedbirlerin hiz-
landirilmasi, 

§ehir, kasaba ve koylerimizin sihhi vaziyet-

lerini islah igin igilecek sti tesisaia, fenni mez-
bahalar tesisi ve saire gibi umumi sihhat islerir 
nin tanzimi .-••• 

Vilayet ve belediye hastanelerinin sayi ve 
yatak adedlerinin gogaltilmast,-. 

Sitma, trahom, frengi ve verem gibi hasta-r 
liklara kar§i yapilmakta olan fenni miicadelele* 
rin teknik imkanlarin miisaid oldugu nisbette 
inkigaf ettirilmesi. 

Programla§tinp tahakkuklarma hiz verece-
gimiz ba§lica i§lerimizdir. 

Ayni vekalete verilmi§ olan gbgmen i§lerinin 
bu giinkii plank vaziyetini idame ve yurd di§m-
dan gelecek Tiirklere mali vaziyetimizin imkan 
verdigi yardim ve kolayligi gosterecegiz. 

Sureti umumiyede geni§ ve etrafli bir niifus 
politikasmi programlagtrracagiz. 

Adliyemize geUyorum. 
Arkada§lar: 
"Yurd emniyet iginde ferdlerin emniyetini 

de, layik oldugu derecede gozdniinde tutariz. 
Bu emniyet Turkiye Ciimhuriyeti kanunlarmm 
ve Turk hakimlerinin teminati altmda en ileri 
§ekilde mevcuttur. 

Emniyet ve hak i§lerile alakali usullerde ve 
kanunlarda kolayhk, gabukluk, agiklik ve ke-
sinlik esas olmalidir. 

^efin direktifidir; ve Adliye i§lerimizde reh-
berimiz olacaktir. 

Hukuki mevzuatm ticari ve iktisadi i§lerle 
olan yakm alakasma §iiphe yoktur. Kanunlan-
mizi memleketin ekonomik inki§aflarma ve bu 
giinkii iktisadi hareket icablarma daha uygun 
bir hale koymak zarureti kar§ismdayiz. 

Kara ve deniz ticareti kanunlari iizerindeki 
incelemeleri bu sene iginde bitirerek, Biiyuk 
Meclise arzetmek kararmdayiz. 

Icra dairelerinin islahi ve muamelelerin da
ha ziyade emniyet ve sur'atle yuriitulmesinin 
ehemmiyeti iizerinde duraklamaga ihtiyag yok
tur. Bu islahatm tarn ve kati olmasmi temin igin 
icra kanununun mehazi olan tsvigre adliyesinin 
icra islerinde bulunmu§, bir mutehassismi davet 
edecegiz. 

Uzerinde galisildiktan ve ihtiyaglar tesbit 
olunduktan sonra icra te§Mlatmin vatanda§la-
rm icra dairelerile ili§iklerini en iyi bir §eMlde 
kolaylagtrracak hale getirilmesi temin olunacak-
tir. 

Me§hud ciiriimler kanunundan miisbet neti-
ce almmigtir. Bu kanunun tatbik sahasmi geni§-
leten yeni bir layiha teklif olunacaktir. 

Mahkumlarm, is yerlerinde galismalarmdan 
kendileri igin ve i§ sahibleri igin kar§ilikli fai-
deler hasil olmustur. Bunlarm daha genis. mik
yasta ve bilhassa maden igletmelerinde galigti-
rilmalan mukarrerdir. 

Medeni bir cemiyetin temeli, kanunlarmm 
mutlak hakimiyeti ve ferdleri arasindaki miina-

— 20 — 
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Boye bir zirai kalkmmayi her §eyden ©ace, 

ekseriyeti koylu ve giftgi olan halkrmizm padi-
kal kalkmmasi igin, vasi topraklarrniizm, ikli-
mimizin, ve cografi vaziyetiniizinbahsettigi bii-: 
yiik imkani, ticaret muvazenemizde en kuwet-
li eleman haline getirmek igin ve nihayet endiis-
trilesme yolunda ilerleyen memleketimizde koy-
lunun istira kudretini, artrrmak igin ihmaledi-
lemez bir zaruret sayryoruz. 

Boyle bir neticeye varmak igin bu biiyiik 
milli i§in biitiin safhalarim ihtiva edecek esasli 
ve etrafli bir plan iizerinde israrla galismak 
kararmdayiz. 

Bu plan mevzuat ve tedrisat usullerimizde 
yapilacak degi§iklikleri ana tarim endiistrile-
rini en ba§ta bugday olmak iizere toprak iiriin-
leri politikamizin esaslarmi, hayvancilik ve 
bununla alakali meseleleri, orman i§lerini ih
tiva edecek ve koyliiniin ayagina ileri teknigi 
ve neticelerini en kisa zamanda ula§tirmak ve 
milli ekonomi icablanmiza en uygun gelecek vo 
halkga sevilip benimsenecek rasyonel bir zi-
raat rejimi kurmak ana fikri iizerine bina edil-
mis bulunacaktir. (Alkislar). 

§ef, «Milli ekonominin temeli ziraattir» bu-
yurmu§lar ve muhtelif direktifler vermi§lerdir. 
plana baglanarak tamamen . tahakkuk ettirile-
cek olan bu direktifler a§agidaki guruplarda 
toplanabilir: 

Topraksiz giftci birakmamak (Bravo sesle
ri), 

Is vasitalarmi arttirmak, iyile§tirmek ve kp-
rumak, 

Ziraat bolgelerine gore hususi tedbirler al
mak, 

Qok, iyi ve ucuz istihsal temin etmek. 
Topraksiz giftgi birakmamak prensibi parti 

programimizin 34 neii maddesine dayanir. Her 
Turk giftgisini kafi toprak sahibi etmek ve 
topraksiz giftgiye toprak dagitmak igin hu
susi istimlak kanunlan gikarmak bu maddenin 
hukmudur. Her Tiirk giftgi ailesinin gali§arak 
geginebilecegi bir topraga malik olmasmi va-
tan igin saglam bir temel ve imar esasi say-
maktayiz. (Bravo sesleri). 

Memlekette her bolgenin hususi §artlarrna 
gore bir giftci ailesinin geginebilmesi igin muh-
tag oldugu topraga malik olmasmi behemehal 
temin etmek ve bu aile topragmiri hig bir se-
bsb ve suretle pargalanmasma ve elden gik-
masma meydan vermemek lazimdri. 

Her bolgenin niifus kesafetine ve toprak 
verim derecesine gore biiyiik giftgi ye giftlik 
sahiblerinin i§letebileceklori arazi gerii§ligini 
smirlandiracagiz. , Buna aid bir kanun layiha-
sini biran evyel hazirlayarak Biiyiik Meclise 
takdim etmek kararmdayiz. 

sebetleri 'ileri hayat icablarma uygun §ekilde 
tanzim edebiMesidir. 

Tiirk Adliye mekanizmasi bu konsepsiyonla 
islemektedir ve i§lemege devam edecektir. ileri-
yi kavrayi§, biitiin adli meVzuatimizin esas vasfi 
olacaktnv r -

Adliye i§leri hakkmdaki miitalealanmizi bi-
tirirken rejimimizin aleyhtarligma karsi inkila-
bimizm istikrarmi teyid igin daha miiessir ka-
nuni tedbirler almak kararinda oldugumuzu ila-
ve etmek isterim (Alki§lar). 

§fimdi arkadaslar : 
Her zaman ye her iste isabet> sasmayan ka-

rakteri oldugunu tecriibe ile de bildigimiz §efin 
bir kiii deye ifade ettigi ekonomik isjerden bah-
sedecegim. 

Onder, bu kiirsiiden su hakikatleri sbyle-
mistir : 

« Derhal bildirmeliyim ki, ben, ekonomik 
hayat. denince; ziraat, ticaret, sanayi faaliyet-
lerini' ye biitiin nafia islerini, birbirinden ayri 
dusiiniilmesi dogru olmryan bir kiil sayarrm. 
Bu vesile ile, sunu da hatirlatmalryrm M, bir 
millete miistakil hiiviyet ve kiymet veren siyasi 
varltk makinasnida, Devlet, fikir ve ekonomi 
hayat mekanizmalan, birbirlerine bagli ve bir-
birlerine tabidirler; o kadar ki, bu cihazlar bir-
birine uyarak ayni ahenkte galistirilmazsa Hii-
kumet makinasmm motris kuweti israf edilmis 
olur, ondan beklenen tarn verim elde edilemez ». 

Onun biiyiik goriis ve ilhamlarmm ifadesi 
olan Parti programrmiz, tarmi, endiistri, maden-
ler, ormanlar, tecim ve baymdrrlik islerini, eko
nomi ba^ligi altinda toplamis bulunuyor. 

§efin ekonomik islerde parolasi en ileri tek-
nik ile, planli ve en randmianli sekilde, gali-
silmasidrr. 

§ef, bunu bize gok yerlerde, rasyonellesme 
kelimesile ifade etmislerdir. 

Ziraat, Iktisad, Nafia ve hatta Maliye veka-
letlerinin ugrastiklari islerin birbirinin kuweti-
ni azaltmryacak ve bilakis artrracak sekilde 
merkezi bir koordinasyona tabi tutulmasi, ras
yonel galismamn tabii icabidrr. Bu istikamette 
galisilacaktrr (Bravo sesleri). 

Saym arkadaslar; 
Turkiyede teknik ve rasyonel zirai inkisaf 

meselesi Tiir^iye endiistrilesme savasma gireli 
simdiye kadar Tiirk tarihinde hig bir devrede 
haiz olmadigi hususi bir ehemmiyet iktisab et-
mis bulunuyor. 

Biliyorsunuz ki, bu giiniin ziraat teknigi yal-
niz en feririi sekilde topragm verdigini istihsal 
etmek degil, piyasanm istedigini ve istedigi nis-
bet ve sekilde topraktan almak demektir. 

Bu baknndan modern giftgilik en gok bilgiye 
itinaya ihtiyag gbsteren en asil, beseri galisma-
lar arasma girmistir. 

i§ vasitalarma gelince: 
Umumiyetle biiyiik, kiigiik biitiin giftgilerin 
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is/ vasitaktnnr arttirmak, iyile§tirmek ve koru-
mak igin gereken kanuni ve tsknik tedbirler 
alihacakttr. 

Tereihan at olmak iizere en kiigiik giftgi 
ailesinin bile bir gift hayvana malik edihne-
leri imkanmm teminine galifilacaktjr. Bunun 
igin kredi kolayhgi, vergiden ve hacizden is-
tisna gibi garelere miiracaat edilecektir. 

Qiftgi elindeki iptidai ziraat aletlerinin bir 
program dahilinde fenni aletlerle tebdili igin 
cali§ilaoaktir. 

§ef, «K6yliiler icin umumiyetle pullugu pra-
tik ve faydali bulurum. Traktbrler, biiyiik 
giftgilere tavsiye olunabilir. Kbyde ve yakm 
kbylerde mu§terek harman makineleri kullan-
dirmak, kbyliilerin ayrilamiyacagi bir adet ha-
line getirilmelidir» buyurmu§tur. 

Mesaimize bu neticeye gbtiirecek istikamet 
verilecefetir. 

§ef, • «Memleketi, iklim, su ve toprak verimi 
bakimrndan ziraat bblgelerine ayirmak icab 
eder» buyurmusilardir. 

Rasyonel bir zirai kalkinmayi teshil ede* 
cek olan bu yol takib edilecek ve her bolgenin 
ozel §a]?tlan ve bu §artlara en uygun ziraat 
§ekli ve mahsul nevileri tesbit edilerek prog-
ramlarmi hazirlamak ve bunlari tahakkuk et-
tirmek iizere gereken kanuni teknik tedbirler 
almacaktir. 

Memleketin kudret ve refahini arttirmak 
ziraatte kalkinmaya baglidir. Ataturk, tutu-
lacak yolu her firsatta bize gbstermi§ ve biz-
zat ziraatle ugra§arak bviiniilecek eserler mey-
dana getirmi§tir. Bu gun, millete hediye et-
mi§ olduklan giftlikler en az miisait iklim §e-
raiti iginde bile teknikle, sebatla gali§manm 
ne biiyiik neticeler verebilecegini, biitiin mem-
lekete filen gbsteren fikir ve emek abideleri 
halindedir. Tiirk giftgisi Biiyiik Kurtaricismin 
bu en biiyiik dersini asil jestile birlikte daima 
minnet ve §iikranla yadedecektir. (Bravo ses-
leri). 

Hiikumet te Atatiirkiin izinde yiiriiyerek bu 
giftlikleri biitiin muesseselerile bulunduklari 
bblgeler ziraatinin kalkmmasi igin birer niimu-
ne giftliji halinde idare ve inkigaf ettirmegi 
ve §imdiye kadar Devlet elinde bulunan ve 
bundan sonra ihtiyaca gore yeniden tedarik 
edilecek olan diger giftlikleri de bunlarla ay-
ni idare sistemi altmda toplayarak bulunduk
lari bblgelerde en faydali ziraat usullerini ve 
sanatlarmi gbstermek hizmetlerini geni§let-
megi kendisi igin vazife saymaktadir. Bu 
maksadla yakmda yiiksek huzurunuza bir ka-
nun layihasi sunulacaktir. 

Kuvvetli plank bir rasyonalizasyon savasi 
zirai kalkinma davamizin en hayati muvaffaki-
yet unsurudur. 

Hariici ticaretimiz bakimrndan biiyiik ehem-
miyet verdigimiz istandardizasyonu, tarn ola-

rak tahakkuk ettirebilmek igin bu istikamette 
itinalara, ekim anmdan itibaren baslamak icab 
eder. 

Miistahsile gok gesitli fakat azar azar degil 
her mahsulden imkan nisbetinde az gesitli fakat 
gok miktarda istihsal terbiyesini vermek ve bu-
nun en teknik: ve iktisadi sekilde nasil yapila-
bilecegini ve piyasaya nasil sevkedilecegini og-
retmek icab eder. 

Her memleket bu davayi miistahsili teskilat-
landirarak ve bilgiyi tarn zamanmda ve devam-
li surette kbyliiniin ayagina kadar gbtiirerek 
halletmistir. Ekim ve mahsul zamanlari, baglari 
tarlalan, bahgeleri adim adim dolasacak, kbylii-
yii samimi alakasina oldugu kadar miisbet bil-
gisine de inandiracak ve filen bu bilgisini gbs-
terip isbat edebilecek genis bir ziraatgi ordusu 
memleketimiz igin idealdir. Bu istikamette ga-
lismalanmizi genisletmek azmindeyiz. (Bravo 
sesleri). 

Bu sene yayla mmtakasmda bu r-ekiide bir 
galismaya baslanacaktir. 

Biitiin zirai mahsullerimki ticarete elveris-
li tiplere irca etmek, miktarlanni arttirmak ve 
bilhassa dis pazarlarda rekabeti diisiinerek is
tihsal maliyetlerini azaltmak igin devamli ve 
dikkatli galismalar basta saydigimiz vazifeler-
dendir. 

Bu mevzuda: 
Mahsullerin miktar, kalite ve maliyetlerine 

zarar veren ve yetistiricilerin emeklerini ekse-
riya heba eden nebat ve hay van hastalik ve diis-
manlarile miicadeleyi kuvvetlendirmek ve muh-
telif bblgelerde ilmi tecriibeler yaparak bu mii
cadeleyi usullestirecek ve memleket vasitalarin-
dan istifade imkanlarmi arastrracak istasyon-
larr gogaltmak. 

Her gesid mahsul igin verimi ve kaliteyi yiik-
seltib, maliyeti diisiirmek bakimrndan en uy
gun ve faydali fenni yetistirme ve galisma usul-
leri aramak ve eyi tohum, iyi fidan ve asi te-
min etmek. 

Ziraatte miihim amillerden olan toprak kuv-
vetini koruma vasitalarmi murakabe altmda 
bulundurarak bunlarrn baska maksatlar igin 
israf edilmemesine ve memlekette kimyevi gub-
re fabrikalarmm siiratle kurulmasma ehemmi-
yet vererek bu yoldan da toprak kuvvetiain 
arttmlmasmi temin eylemek biiyiik bnem ver
digimiz isler olacaktir. (Alkislar). 

Toprak mahsullerimizin miktar ve kiymet 
itibarile basmda gelen bugdaym fiatmi dege-
rinden asagi dusurmemek ve hem giftgiyi hem 
miistehliki diifiinerek korumak igin alman ted-
birleri idame ve genisletmek - daimi bir stok 
muhafazasma imkan verecek yeni ambar ve si-
lolar insasma devam etmek kararmdayiz. 

Hayvanciligm tesviMne, hayvan cinsinin isla-
hma ve gogaltilmasma ve hayvan mahsnlleri 
endiistrisinin ilerilemesine aid olarak Parti 
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programmm yiikledigi vazifeyi dikkatle yerine 
getirmege galisacagiz. 

Taze meyve ve sebze ticaretini ig ve dis piya-
sa bakimmdan teskilatlandirmagi, bilhassa ta
ze meyve ihracatimizi tesvik, himaye ve hizlan-
dirmayi liizumlu ve faydali gbriiyoruz. 

Ziraat sanayii bilhassa iizerinde me^gul ola-
cagimiz mevzu olacaktrr. 

Bu arada sutgiiliige, silt sanayiine hususi 
bnem vennekteyiz. Sirasile §ehir ve kasabalan-
mizm temiz ve ucuz sut ve mamulati ihtiyacmi 
temin edecek fabrikalar tesisine ve bununla 
ahenkli bir surette kbylerdeki siitleri krymet-
lendirecek ve satisi kolaylastiracak kooperatif-
ler teskiline galisacaktir. 

§ef, «Orman servetimizin korunmasi liizu-
muna, ayrica isaret etmek isterim. Ancak, bunda 
miihim olan, koruma esaslarmi; memleketin tiir-
lii agag ihtiyaglarmi devamli olarak karsdamasi 
icab eden ormainlarimizi muvazeneli ve teknik 
bir surette isleterek istifade etmek esasile makul 
bir surette telif etmek mecburiyeti vardir.» 
buyurmaktadir. 

Bu direktifi takib edecek ve orman isletme 
ve idarelermde ucuzlugu, kolayligi viicude getire-
cek esaslar arayacagiz. 

Maden istihsali programrmiza gore seneden 
seneye artacak olan siitun ve travers ihtiyaglan-
ni daha emniyetle karsilayabilmek igin elverisli 
bblgelerde yeniden Okaliptiis ormanlan yetistir-
mege ve diger bazi liizumlu yerlerde de agaglik-
lar viicude getirmege galisacagiz. 

Parti programmm Devletgilik prensibi igin 
baslica tatbik mevzuu olarak isaret ettigi orman 
isletmelerinde ana olacak bir mali miiessese 
kurmagi da bnde islerden sayryoruz. 

Ziraat, hayvancilik ve orman faaliyetlerinde 
bilgi ve ileri gorgiiniin biiyiik tesiri Hukumeti 
mizi bu bakimdan da esasli tedbirler almaga 
sevkedecektir. 

Verimli, teknik modern galismalarile giftgi-
lerimiz igin en iyi numtme ve rehber olaoagmda 
siiphe etmedigimiz bolge giftliklerinde giftgi go-
cuklarmi yetistirmek iizere pratik giftgilik okulla-
n agmak krs kurslarile koylerde kiz ve erkek gift
gi gocuklarmi hazrrlamak ve muhtelif istasyon, 
fidanlijc ve okul gibi miiesseselerimizde muayyen 
islere mahsus ihtisas kurslan tertib etmek ziraat 
orta okullarmda ameliyat ve tatbikati esas tu-
tarak bu okullardan gikacak genglerin giftgilere 
hakiki yol gostericilik yapabilmelerini temin 
eylemek Yiiksek Ziraat okullarmda ciddi ve di-
siplinli bir akademik tahsil sartlarmi tamam-
lamak ve ayrica ilmi arastirmalarla ve esasli 
tatbikat islerile ugrasacak miitehassislar yetis
tirmek igin yiiksek ihtisas merkezleri tesis etmek 
pratik bilgileri yayacak nesriyat ve filimlerden 
istifadeye ve sergi ve tesviklere ehemmiyet ver-
mek bu tedbirlerden olaeaktir. (Alkislar) 

Ekonomi bakanligi, Parti programmm bu 

vekaleti alakadar eden biitiin direktifleri iize
rinde faaliyettedir. 

Bu faaUyetin esaslarmi §u guruplarda top-
layabiliriz: 

- Ig ve dis konjonktiire uygun bir ticaret po-
litikasi, 

-Planli endustrilesme, 
- Radikal bir maden politikasi, 
- Toplu bir deniz programi, \ 
- Rasyonel galisma havasini kuwetlendirme. 
Dis ticaret igin Parti programimizm 12 nci 

maddesile verilmis direktifler malumunuzdur. 
Bu direktifler §efin lisanmda daha aydmla-
narak: 

-Ticaret muvazenemizin aktif karakterini 
muhafaza etmesi, 

-Ticaret politikamizm, milli ve beynelmilel 
konjonktiire daima uyacak halde tutularak di-
namik kalmasi 

seklinde ifade edilmis bulunmaktadir. 
Bu esaslari takiben tatbik ettigimiz ve tat-

bikma devam edecegimiz politikayi soylece hu-
lasa edebiliriz: 

1) Kar^ilikli kolaylik esasli, iki tarafli an-
lasma yolu, 

2) « En ziyade miisaadeye mazhar millet » 
klozunu, ithalat rejimi itibarile ancak kayidli 
olarak kabul etmek, 

3) Muayyen vaziyetteki memleketlerden, le 
himize ticaret muvazenesi farki istemek. 

Bu prensibler bu gtinkii diinya ticaret sart-
lari icinde bizi kliring yoluna sevketmistir., 

Halen ithalat ve ihracatimizm yuvarlak rak-
kam yiizde doksanmi kliringli memleketlerle ya-
piyoruz. 

Bununla beraber kliring sistemini behemehal 
avnen muhafaza iqin hie bir arzumuz yoktur. §e-
kil ve isim en az bagh oldugumuz seylerdir. 

Eger bu giinkii diinya konjonktiirii degisir 
veya her hangi memleket bize ana maksadimizi 
temin edecek bir sekil teklif ederse veya milli 
ticaretimiz icin temin ettigimiz menfaatler im-
kan verirse diger bir sekle de gitmekte tered-
diid etmeyiz. 

Bu suretle §efin isaret ettigi intibak elasti-
kivetini daima muhafaza edecegimiz tebaruz 
eder. 

Hulasa politikamiz zaman ve ihtiyaca miite-
madiyen uyan giidiimlii ekonomi politikasidir. 

Bu yolda dikkatle yiiriinecektir. 

lg ticarette : 
Sfefin emri gaksmalarimizm : 
- Teskilatlanma, 
- Muayyen tipler iizerine isleme, 
- Rasyonellesme ve rasyonellestirme cepheleri 

iizerinde bilhassa teksifidir. 
« Kesin zaruret olmadikga piyasalara kansil-

maz ve bununla beraber hig bir piyasa da basi 
bos degildir » ana direktifi verilmistir. 
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§e£, « Tiicoar milletin emegi ve iiretimi kry^ 

metlendirilmek igin eline ve zekasma emniyet 
edileri ve bu emniyete liyakat gbstermesi gere-
ken adamdrr. » demislerdir. 

Bu yalniz Kemalist rejimin fikirlerde ve dii-
siince tarzmda basardigi muazzam inkilabm de-
gil Turk tiiccara, adi bu memleketin en ytiksek 
idealinin sinonimi olan §ef tarafmdan verilmis 
en serefli en biiyiik ve o nisbetlerde mesuliyetli 
milli vazifenin ifadesidir. 

Bujnu, biitiin ticaret alemimiz, siikranlarla 
ve 50k derin bir huzu iginde karsilamnjitir. 

Kemalist rejim, miilkiyet, ferdi mesai, ve ga-
lisma krymetini, ekonomik politikasmm esasi 
olarak almaktadn*. (Alkislar). Kemalist rejim, 
ekonomiyi bir teknik diye kabul etmektedir. 

Fakat Kemalist rejim, milli menfaata uyma-
yan, devamli bir sahsi menfaat kabul etmemek-
tedir Ve etmiyeeektir. (Bravo sesleri alkislar). 

Bu, igtimai ve milli benlik duygusu, daima 
sahsi yarlik duygusunu yenmis olan biiyiik Turk 
milletuiin ruhundan ve engin tarihinden fiski-
ran milli karekteridir. (Alkislar). 

Bu ruhun ve bu tarihin sembolu olan §ef, 
bize bunu kelime ve ctimle halinde veriyor. Bu 
memlekette herkes, galismalarmm her seyden 
once «daima daha kuvvetli, daima daha refahh 
Tiirkiye» idealine ne derecelerde hizmet etmek-
te oldugunu diislinmege, ve hamlelerini ona go
re ayar etmege mecburdur. 

Bir tiiccarm yalniz sahsi menfaatmi diisiin-
mesi demek, istifade ettigi menbai kurutmasi 
demektir. ^u ancak kendisini bir kolonide far-
zeden adam tarafmdan diisuniilebilir. Tiirkiye 
boyle plmadigi igin bu tarzda galismak isteyen-
lerin hareketlerine mani olacak tedbirleri al 
makta gegikmiyecegiz. (Alkislar). 

Milli tiiccar demek, menbai olan milli istih-
sali daima feyizli tutmagi ve ayni zamanda 
onun, piyasa kalite ve miktar bakimlarmdan 
inkisafmi her §eyden once diisiinmegi vazife 
edinm|§ adam demektir. 

Milli tiiccar demek, biiyiik kalkmma sava-
§mda, rol almis adam demektir. 

l i p tiiccar demek, bu milletin temiz, dii-
riist ajilakinm, sozlerine ve imzalarma sadaka-
tmm timiz galismasmm modeli ve miimessili de-
mekti^ 

Higj bir kimse, bir tiiccar kadar memleketi 
igin iyi veya fena propaganda iyi veya fena bir 
fikir vasitasi olmak imkan ve mevkiinde degildir. 

§ef|n Tiirk tiiccara hitabmm ihtiva ettigi bu 
yuksek ideolojinin muhafaza ve inkisafma bil-
hassa $hemmiyet verilecektir. 

«Piyasalara kesin ihtiyag olmadikga miida-
hale etmemek ve basi bos da birakmamak». 

Bu direktifin, istihsale kadar uzanan cebhe 
iizerinde ehemmiyetle tatbik ve takibi lazim 
vazifeler de, vermekte oldugu meydandadir. 

Miiatahsilin rasyonel gahsmasi lazimdir. Bil-

digimiz gibi, miistahsilin rasyonel gahsmasi de
mek, istihsal edilebilen seyi istihsal etmesi de
mek degildir. Piyasanm istedigi seyi istedigi 
miktar ve sekillerde viicude getirmek ve degis-
meyen vasiflar ile vaktmda piyasada hazir bu-
lundurmaktir. 

Her hangi mail diinyada rakibsiz sanmak 
hatadir. Sureti umumiyede toprak mahsullerimi-
zin ve sanayi iptidai maddelerimizin maliyetleri-
ni rakib memleketler fiatile behemehal serbest-
ce rekabete imkan verecek seviyede tutmak bu 
direktiften ayni zamanda gikan manadir (Bravo 
sesleri). 

Bu miilahazalarladir ki sureti umumiyede ras
yonel galis,maya §efin i§aret ettigi te§kilatlan-
ma ve te§kilatlandrrma tip iizerine gali§ma me-
saisine hususi ehemmiyet verecegiz. 

Te^kilatlandirma ve te§kilatlanma kelimele-
ri ile kastedilen hareketin rasyonelle§me ve ras-
yonelle§tirme gayeli ve miinferiden ticari he-
defli bilumum kurum §ekilleri oldugunu tasrih 
etmemize liizum yoktur. 

Yine bu maksadla, ve ayni karakterde ol
mak iizere Hiikumetin yakm kontrolii altmda 
sati§ kooperatifleri birlikleri tegkiline ehemmi
yet verecegiz. 

1937 plani bunlardan Igdirda, Karsta, Izmir-
de, Trakyada tesis edilecek ilk dordunu ihtiva 
ediyordu. 

Bunlarm te§kil ve faaliyete getirildikleri ma-
lumunuzdur. 

Oniimiizdeki yil, fmdiktan ba§layarak diger 
belli ba§li mahsullerimize aid te§kilat mesaisile 
g-egecektir. 

Bu meyanda, birlik te§kili fikrine tamamen 
muvazi bir inki^af gostermesi lazimgelen tarim 
kredi kopeoratiflerinin de tevessii ve taaddiidii; 
ve mevcudlarmdan icab edenlerin tanzim ve is-
lahi igin tedbirler almacaktrr. 

Oiddi ve sebatli bir istandardizasyon politi-
kasi, ciddi ve rasyonel gali§manm bir zarureti 
olarak, iizerinde ehemmiyetle durdugumuz ve 
duracagimiz bir mevzudur. 

"Murakabe nizamnamesi" ne baglamak na-
mi altmda bu giin yapmakta oldugumuz hare-
ketlerin, ancak bu istikamette atilmi§ birer adim 
oldugunu ve hakiki istandardizasyonun ne gibi 
ba§anlara da ihtiyag gosterdigini bilmiyor de-
giliz. 

Bunlari da bir an evvel temine ehemmiyet
le calisiyoruz. 

Bu giin yaptigrmiz §eyler, bu giinkii vaziye-
tin ticaret bakimmdan zaruri vo bu giinkii §art-
larm, tahakkuk bakimmdan miimkun gbsterdi-
gi i§lerdir. 

Miistahsil arasmda bu tarzda gali§malarm 
icab ettirecegi fazla itinalar, tiiccar arasmda 
ali§ilmi§ yolun degi§tirilmesindeki zorluklardan 
bahsedenler olmu§tur ve biz bu istikamette iler-
ledikge ihtimal daha bahsedecekler de olaoaktir, 
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Bunlara karsi §imdiden soyliyecegimiz §ey: 

Istandardizasyon i§inin milli mahiyeti ve milli 
i§lerde hig bir tereddiid ve mu§kilatm mevzu-
bahs olamayacagidir, 

Bir malm iizerinde, Tiirkiye mengeinin go-
riilmesini, haric nazarmda o malm kalitesinin 
teminati haline getirmek milli bir davadir. Bu 
bakimdan kanuni mueyyideleri ve kontrol te§-
kilatmiizi kuvvetlendirecegiz (Alki§lar). 

Simdi endustrile§me kismma geliyorum. 
f$ef diyor ki: 
" Endiistrilesmek, en biiyiik milli davalan-

miz arasmda yer almaktadir. Qall§masi ve ya§a-
masi igin ekonomik elemanlan memleketimizde 
mevcud olan biiyiik, kiiguk her ge§id sanayii ku-
racagiz ve i§letecegiz. En ba§ta, vatan mudafaa-
si olmak iizere, mahsullerimizi kiymetlendirmek 
ve en kisa yoldan en ileri ve refahli Tiirkiye ide-
aline ula§abilmek igin bu bir zarurettir". 

Arkada§lar, 
Biiyiik sanayi hareketinin on sekizinci asir-

da nasil ba§ladigmi ve o tarihlerde Avrupanm 
her hangi ko§esinden daha ileri olmak §artile 
mevcud ve bu gun eserlerine aid niimuneler mii-
zelerimizde mahfuz Turk tezgah sanayiinin ma-
kinala§tirilmadigi kapitulasyonlar yiiziinden 
miidafaa da edilemedigi igin biiyiik endustri 
mamulati seli kar§ismda nasil silinip gittigini 
bilirsiniz. 

Mutlak istiklalini temin, sosyal ve siyasal 
biinyesine aid inkilablarmi ikmal ve bu bakim-
lardan bu giin diinyada pek az memlekete na-
sib olan istikrar ve emniyet durumunu tesis 
etmi§ olan Tiirkiye, Lozanda, yirttigi kapitiilas-
yonlarm Tiirk topraklarma dalmi§ son me§um 
izini de okkiinden sokiip atmak istiyor (Alki§-
lar). 

Milli dava; 
Bu kati tasfiyenin de bir an evvel basari-

larak Turkiyenin layik oldugu refah ve em-
niyeti bulmasi Tiirk giftginin mahsuliinii da-
hilde krymetlendirebilmesi Tiirk miistehlikin 
miimkiin olani dahilde bulmasi imkanmin te
min edilmesidir. 

Biz, «otarsist» degiliz. Fakat Tiirkiyede 
ekonomik sartlan mevcud ve milli ekonomi 
bakrmmdan yapilmasi kabil veya zaruri her 
seyi yapmak ve yaptirmak azmindeyiz. (Bra
vo sesleri, alkislar) 

Ferd tarafindan yapilabilecek islerin, ferd-
lerce yapilmasmi himaye ve tesvik edecegiz. 

Bu maksadla sanayii tesvik siyasetimizde 
devam edecegiz. (Bravo sesleri, alkislar). 

Fakat ferdi mesai veya sermayenin bu giin 
igin yetmedigi veya gidemedigi islerde, milli 
korunmanm gerektirdigi hususlarda, Milli em-
niyeti ve umumi menfaati temin etmek, ferdi 
mesai ve sermayenin gesitlenib biiyiimesini 

! kolaylastirmak igin Devlet is basma gegecektir. 
Bu bakimdan Kemalist rejimin karakteri 

yapici ve yaptiriei olmasi ve bazi memleketlerde 
oldugu gibi mevcud gesitli smrflar menfaati 
arasiiidaki miicadeleleri uzlastrrmak degil, 
umumi ve ferdi galismaya ve menfaate hiz-
met gayesini gutmesidir. 

Temeli: Tiirk milletinin umumi menfaati 
Turkiyenin ekonomik kabiliyeti ve imkan-
lan ahenkli bir milli ekonomi manzume ve 
cihazlanmasmm Tiirk vatanmda dogub serpil-
mesi milli idealidir. 

§imdi size bir fasil daha okuyacagrm. On-
dan sonra makami riyasetten hepimiz igin is-
tirahat rjca edecegim. (Qok iyi sesleri) 

§efin bize verdigi emir ve ideoloji budur. 
Bildiginiz gibi ilk bes yillik sanayile^me 

planrmiz 1934 de nesredilmistir. 
G^nis manasile en rasyonel gahsma esasmi 

da ihtiva eden bu ilk plan hazirliklan bitmis, 
ve onlarm da insalarma gegilmesi, giin mese-
lesi haline gelmis bir iki fabrika istisna edilir-
se tamamen ve simdiden realize edilinistir, de-
nebilir. 

Bunlann, milli ekonomi bakrmmdan temsil 
ettigi kudret hakkmda bir fikir vermek igin 
reorganize ettigimiz Bakirkoy bez, ve insaati 
plan dahilinde ilerlemekte olan Karabiik de-
mir ve gelik fabrikalan da dahil edilmek su-
retile gayri safi imalat krymetlerinin 
150 000 000 safi istihsal krymetlerinin 
129 000 000 kullandiklan ham madde kry
metlerinin 21 000 000 tahsis olunmus sermaye 
yekununun 60 000 000 Tiirk lirasi oldugunu 
ifade edebiliriz. (Bravo sesleri) 

1 nci 5 senelik program harici olarak Ka
rabiik demir - gelik fabrikalan grubuna sehir-
lerimizin muayyen devre zarfmda igme suyu 
tesisatma malik olmalari hakkmdaki kanunu 
nazara alarak bir gelik boru fabrikasi da ila-
ve edilmistir. (Bravo sesleri) 

Yine ilk 5 senelik program harici olarak 
suni giibre imali, dolayisile, memleketin zir^i 
kalkmmasile alakali bir hamizi azot fabrikasi 
Dogu ve Orta Anadolu gimento ihtiyaglarmi 
karsilamak iizere 60 000 ton istihsal kudretinde 
bir gimento fabrikasi, Doguda 10 000 iglik bir 
iplik fabrikasi kurulmasi hakkmdaki mesaimiz 
hayli ilerlemistir. (Bravo sesleri) 

§efin emrettigi ikinci endustrilesme pla-
ni igin. haziriz. Butge imkanlarmi temin ettik-
ten ve tali tetkiklerini de tamamladiktan son
ra huzurunuza gelecegiz. 

Kiigiik sanayie, el sanayiine, turistik sa-
nayie biiyiik endustri hamlemize muvazi bir 
ehemmiyet verecegiz. Bu, zaten biiyiik sanayi 
hareketimizin kendiliginden de dogurup inki-
§afa gotiirecegi bir netice olacaktir. 

Bu babda bir kanun layihasi takdim edil
mek iizeredir. 
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§imdi, §efin i§aret ettigi maden politikami-

za geliyorum: 
§ef diyor ki: 
«Tiirkiyede Devlet madenciligi milli kalkiii-

ma hareketile yakindan alakali miihim mevzu-
lardan biridir. 

Umumi endustrile§me telakkimizden baska 
maden arama ve i§letme i§ine her §eyden on
ce harici tediye vasitalanmizi, do viz gelirimi-
zi arttirabilmek icin devama ve hususi bir 
ehemmiyet vermiye mecburuz. 

Maden tetkik ve arama dairesinin galifma-
larma azami inkisaf vermesini ve bulunacak 
madenlerin rantabilite hesablan yapildiktaji 
sonra planli sekilde hemen isletmeye koriul-
masmi temin etmemiz lazimdir. Elde bulunan 
madenlerin en miihimleri igin tig yilhk bir 
plan yapilmalidir.» 

Arkada§lar; 
Tetkikata ve vesaika dayanarak vardigi-

miz kanaat, Tiirkiyenin bu giintin en miihim 
maden sanayiini tesise imkan verecek ham 
maddelere ve sinai ihtiyaglanmiz igin ve ay-
ni zamanda di§ ticaretimiz icin miihim top-
rak alti servetine malik oldugudur. 

Sefin emrettigi iig senelik plan derhal ya-
pilacak ve yine bu kursiiden emrettikleri ko
miir istihsalatimizin iig senelik plan devre-
sinde en az bir misli arttinlmasi ve Divrikide 
bulunmu§ olan yiiksek tenorlii demir made-
ninin Karabiik plani haricinde kalacak mik-
tarlarmm ihraci i§ine ba§lanacaktir. 

Turkiyeyi saha saha ve bir plan dahilinde 
aramak vazifesile Maden tetkik ve arama ens-
titiisiinu ve bulacagi madenlerden rantabilite 
hesablan mtisaid olanlan i§letmek vazifesile 
Etibanki te§kil buyurmu§tunuz. 

Bunlarm mesailerinin, §efin ir§ad ve isa-
reti istikametinde ilerleyi§ tarzmi muhtasaran 
arzetmeme miisaade edeceginizi iimid ederim. 

Memleketimizde mevcud maden servetleri 
hakkinda her gun bir gun evvele nazaran da-
ha etrafli malumata malik bulunuyoruz. 

Bu suretle, gegmi§ olan kisa miiddet zar-
finda Gulamanda buldugumuz enternasyonal 
dlgiide kiymeti haiz krom madeni ile Kuvars-
hane bakir madenini ve ehemmiyeti herkesge 
malym olan Eregli komiirleri igletmcslni ole 
aldik. Senelerden beri muattal duran Ergaai-
deki zengin bakir madenlerimizin tesisatmi 
ikmal i?in ciddi faaliyete gegtik. 

Elde edilmi§ neticeler, arama, tetldk ve 
i§letme i§lerimize yep yeni bir hiz vermemizi 
te§vik edeoek mahiyettedir. Bu hizi da verdik 
ve verecegiz. 

§ef, «Elde bulunan madenlerin en muhim-
leri igin iig yillik bir plan» i§areti verdiler. 

§uphe yok ki komiir, Tiirkiyenin gegitli 
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bakimlardan bu maksadla goz bniine alacagi 
madenlerin basmdadir. 

Eregli komiir havzamizm ta§ komiirii istih-
salati, Tiirkiye Ciimhuriyetinin teessiisii tari-
hinden itibaren 418 000 ton yikanmi§ komiir-
den baglayarak 1936 senesinde 1 588 000 tona 
balig oldugunu bilirsiniz. 

Bu devamli artma, bizi memnun edecek 
bir netice olmakla beraber memleketin giin-
den giine artan sanayii, nakliyat ve ev mah-
rukati ihtiyacJanni onlemek ve yine di§ piya-
salardan gittikge artan talebleri kar§ilamak 
maksadile komiir istihsalimizi daha geni§'bir 
mikyasta arttirmak liizumu asikardir. 

Esasen komiir madenlerimizin devamli is-
tihsal imkanlarmi korumak igin komiir havza-
miza rasyonel istihsal usullerinin sokulmasi da 
bu giinkii diinya tekniginin kati icablarmdan-
dir. 

Bunun igin, iptidai bir halde kalmi§ olan 
maden teghizatmuzi yenilemek ve maden i§gi-
lerimize daha miikemmel gah§ma ve ya§ama 
§eraiti temin etmek, onlara madenciligi sev-
dirmek lazimgelmektedir. 

Programimiza gore biiyiik komiir amillerimi-
zin istihsalati 1936 senesine nazaran : 

1938 senesinde % 55 
1939 » % 75 
1940 » %110 artmis olacaktir. 
1941 senesinde bu artis nisbeti % 120 yi bu-

lacaktir. 
Bunun rakkam halinde ifadesi, 2 700 000 

ton yrkanmis kbmurdiir. 
Biz kiigiik amillere de vazife verecegiz. Maa-

mafih kiigiik amillerin istihsalleri bu miiddet 
iginde aynen baki kaldigi takdirde bile umumi 
istihsalatimiz 3 000 000 ton yikanmi? kbmiire 
gikmis bulunacaktir. 

Bu giinkii ig ve dis piyasalarm vaziyeti ay
nen baki kalmak sartile istihsalatimizla miite-
nasib olarak artacak olan ihracatrmizm mem-
leketimize temin edecegi fazla doviz miktari ise 
1938 senesinde 2 500 000 liradan baslryarak 
1941 senesinde 5 500 000 liraya yukselmis ola
caktir. 

Istihsali artiracak elemanlar arasmda i$gi is-
kani isine biiyiik ehemmiyet vermek istiyoruz. 

Havzanm komiir tahmilatmi kolaylastirmak 
ve bilhassa kis mevsimindeki miiskiilatm bniine 
gegmek igin Zonguldaga varmis olan komiir hat-
timizi 4 kilometrelik bir kismila miihim bir is
tihsal merkezi olan Kozluya kadar temdid et-
megi gok muvafik gbrmekteyiz. 

Komiir mevzuu munasebetile memleketimi-
zin muhtelif mahallerindeki lignit zuhuratmin 
isletilmesine bir mukaddime te^kil etmek iizere 
Kiitahya vilayetindeki bazi lignitleri ele almak 
tasavvurunda oldugumuzu arzederim. 

Kbmiirden sonra mevzuumuzda bakir, ikinci 
miihim yeri tutar. 
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Ergani bakirmm tesisat ve insaatma basladi-

gimizi arzetmistim. 
Senede 7 500 ila 10 000 toin saf bakir §ikara-

cak olan bu miiessese gelecek sene nihayetinde 
istihsalata baslamis, olacaktrr. 

Ele aldigimiz ve isletmege koydugumuz Ku-
varshane bakir madeni de bize senede 2000 ila 
2500 ton safi bakir verecektir. 

Maden Tetkik ve arama enstitiisii tarafmdan 
yapilan tetkikata gore Artvin vilayetinde Mur-
gul bakir madeni de bu giiniin sartlan iginde 
isletmege miisaid gbrulmiistur. 

Bu madeni de senede 8 000 ila 10 000 ton saf 
bakir almacak veghile isletmege karar verdik. 

Murgul senede 400 ila 500 000 ton ham ba
kir cevheri isleyecegi igin memleketimizin mii-
him maden merkezlerinden biri olacaktrr. 

Bakir madenlerimizin tesisati ikmal edilip 
hepsi i§letmeye gegmis bulundugu tarihte yani 
tig sene sonra senevi istihsalatimiz ceman 20 000 
ton saf bakiri bulacaktir. Bunun ihrag krymeti 
bu gtinku piyasalarda cari vasati fiata naza-
ran senede 6 000 000 Turk lirasidir. 

§ef, Divriki demir yataginm bir an evvel 
isletilmesi liizumunu ehemmiyetle isaret buyur-
dular. 

Divriki mmtakasmda Maden Tetkik ve ara
ma enstitiisii tarafmdan kesfedilerek tetkikati 
yapdan demir yataginm sathmda 15 000 000 ton 
demir cevheri mevcud oldugu tesbit edilmistir. 
Oevher yatagmm daha derinlere kadar imtidad 
etmesi umulmaktadir. 

tsveg ve Uralm me^hur magnatitleri aya-
rmda olan bu cevherin vasati demir tenbru 
% 65 reddesindedir. 

Ayni mmtakada ve Hasan Qelebi civarmda 
jeolojik tetkik devam etmektedir. Yakm bir 
atide isletilmeye baslanacak olan Karabiik de
mir - gelik fabrikalarimizm ihtiyaci da derpis 
edilerek bu maddenin sirf ihrag maksadile sim-
diden isletmeye almmasmi programnniza ithal 
edecegiz. 

Senede simdilik 500 000 tan demir cevheri ih-
raci esasma gore ayarlamayi du^iindiigumuz bu 
maddenin ihra§ kiymeti senede 2 ila 2,5 milyon 
lira raddesinde olacaktir. 

Yine bu mevzula alakali olarak size bahse-
decegim simli kursun ve altm istihsalati var-
dir. 

Maden Tetkik ve arama enstitiimiiz iki, uq se-
neden beri memleketimizin muhtelif mahalle-
rinde tesadiif edilen ehemmiyetli simli kursun 
zuhuratr iizerinde tetkikat yapmaktadir. 

Bu miiddet zarfmda yapilan yer hafriyat ve 
ihzarat Bulgardag ve Keban madenlerimizin 
isletmeye'miisaid oldugunu isbat etmi§ bulunu-
yor. 

Bu iki madeni ele alip istihsalata gegmek ar-

zusundayiz. 
Keban madeninde iyi evsafta ve i§letmeyi 

muhik kilacak miktarda simli kur§un, Bulgar
dag madeninde ise altm ve simli kurgun cevheri 
mevcuttur. 

Yapilan projelere gore bu madenlerde liizu-
mu olan tasfiye tesisati viicude getirilmek sure-
tile senede 1 000 000 Turk lirasi kiymetinde kur-
§un, altm ve giimu§ istihsali kabil olacaktir. 

Yukanda bahsolunan biitiin madenlerin tarn 
randrmanla gali§maga ba§ladiklari zaman do-
viz membaimiza 14 000 000 Tiirk lirasi ilave edil-
mi§ olacak ve memlekette i§ hacmi de bu nisbet 
fevkinde artmis bulunacaktir (Alki§lar). 

l§letmeye konuhnasi takarriir eden yukariM 
madenlerin tesisine gegmekle beraber bununla 
muvazi bir surette yiiriiyecek ve miistakbel 
programlar icin yeni yeni igletme mevzulari te-
min edecek olan arama i§lerini sistem dahilinde 

devam ettirmek istiyoruz. 
Arama hafriyatma ve ihzar ameliyatma ta* 

bi tutulmasi muvafik goriilen daha muhtelif 
maden yataklarimiz mevcuttur. 

Kur§un zuhuratmdan Denek, Frajman, Gii-
mii§ane gibi; 

Bakir zuhuratmdan Espiye, Ilig gibi; 
Antimuvan zuhuratmdan, Turhal ve Goy-

niik gibi; 
Krom zuhuratmdan Dalaman ve Elaziz vila-

yeti gibi. 
Bunlari ve memleketin heniiz meghul bulu-

nan diger yeralti servetlerini jeolojik bakim-
dan birer birer tetkik vazifesini 3 senelik maden 
programi meyanmda Maden tetkik ve Arama 
enstitiisune verdik; gali§acaklardir. Mesud siir-
prizler temenni ederiz. 

Petrol arama mevzuuna geliiioe: 
Memleketimizde §imdiye kadar yapilan arama-

lar her ne kadar hemen igletmeye gegmeyi mu
hik kilacak bir netice vermemi§se de petrolcu-
luk bakimmdan kuvvetli addedilebilecek emma-
relere tesadiif edilmigtir. 

Sondaj yapilan sahalardan maada Mardin 
vilayetinde, Adanada, Trakyada ve Van civarm
da 10 kadar diger bazi miisaid stiirkturlerin 
mevcudiyeti tesbit edilmi§ bulunmaktadrr. 

Bu sahalarda esasli sondaj ameliyeleri yapil-
madikga miihim petrol hazineleri bulunup bu-
lunmadigi hakkmda dogru bir fikir sahibi ola-
bilmekligimize maddi imkan yoktur. 

Binaenaleyh, tesadiif ihtimallerini arttirmak 
ve taharri miiddetini kisaltmak igin sondajlari 
gogaltxnak ve Maden tetkik arama enstitiisiinun 
teghizatmi ve elemanlarmi ona gore takviye et-
mek lazimgelmektedir. 

BALKAN — Celseyi yarim saat igin tatil 
ediyorum. 

Kapanma saati: 15,15 



IKINOI CELSE 
Acilma saati : 15,45 

BALKAN — Hilmi Uran 

KATlPLER : Kemal ttnal (Isparta), Ali Zirh (Qoruh) 

BALKAN — Celse acilmistir. 
BA§VEKtL CELAL BAYAR (Izmir) (Al-

kisjar arasrada kiirsiiye geldi) — 

§imdi arkadaslar, §efin deniz ticaretile ala-
kah olan emirlerine geliyorum: 

§ef diyor ki : 
« En giizel cografi vaziyette ve uc, tarafi de-

nizle gevrili ©Ian Tiirkiye endustrisi, tieareti ve 
sporu ile en ileri denizci millet yetis,tirmek 
kabiliyetindedir. Bu kabiliyetten istifadeyi bil-
meliyiz. Denizciligi Tiirkiin biiyuk milli iilkiisii 
olarak dus,unmeli ve onu az zamanda basarma-
lryiz. » 

Turk milleti, Ataturkun bu isaretini, onun 
her i^areti gibi, kendi 6z arzusu, kendi ruhunu 
da kavujan bir bz dilek gibi sevingle karsila-
mistir. Onun her iradesi gibi bu isteginin de 
butun bir milletge his ve muhabbet birligi ile 
benimsenjeceginden siiphe yoktur. Topraklarrnm 
ucu deniz olan bir milletin hududu, halkmm 
kudret ve kabiliyetinin hududu demektir. 

Turk milleti §efin iradesi istikametinde boy-
le bir seviyeye varmagi bundan sonra milli bir 
vazife olarak tahakkuk ettirmege koyttlacaktir. 

Hiikumetin bu islerde takib edecegi hareket 
muhteHf usul ve sjekillerle idare -edilen mevcud 
deniz muesseselerimizi bir elde toplamak ve bir 
plan dahilinde calismaya sevketmek suretile bas-
layacaktir. 

Yiiksek tetkikinize arzi derdest bulunan «De-
niz bank* kanunu projesi bu netieeyi temin et-
mek maksadile hazirlanmis bulunuyor* 

Memleketimizin zirai ve smai hayatmdaki 
inki^af ve memleket ig piyasalarmm demir ve 
kara yoljarile tedricen deniz yoUarma baglan-
masmdaki llerleyis- hem memleket sahtlleri ara-
smda hem de memleketten disarrya ve disari-
dan memlekete olan munakale ihtiyacimizi giin-
den gunt artirmaktadir. 

Bu mesud inkisaf bizi mill! kadro ve esash 
bir plan dahilinde : 

- Kiigiik kabotaj vesaiti ihtiyaci, 
- Buyuk kabotaj vesaiti ihtiyaci, 
- Ve bunlari temin edecek milli tesisat ve teg-

hizat, 
mevzulan uzerinde ehemmiyetle dtisunmege ve 
galismaga sevketmektedir. 

Ecnebi kumpanyalarin, aralannda birle§e-
rek vakit vakit yiiksek navlun empoze etmek 
istemelerinden ihracat piyasamiz miiteessirdir. 
Milli iktisad menfaatimizde bu yonden tedbir 
almamizi icab ettirmektedir. Bu itibarla milli 
§ilepciligimizi yiiksek teknikle te§kilatlandir-
maga gali§acagiz, fakat bir inhisar tesisi dii-
§unmedigimizi derhal ilave edebilirim. (Bravo 
sesleri). 

Alman tersanelerine sipari§ ettigimiz 14 ye-
ni yolcu vapuru kapotaj ihtiyacimizi tatmine 
kafi gelmiyecektir. Bu noktadan da mevcud 
tonajimizi yeniden arttirmak liizumunu bir za-
ruret halinde duyuyoruz. 

Ihtiyacimiz olan gemileri dahilde yapmak 
prensibine 50k kiymet veriyoruz. 

Memleketimizde bir an evvel bir demir sa-
nayii tesis etmek igin sarfedilmi| gayretin is-
tihdaf ettigi miihim hedeflerden birisi de za-
ten bu idi. 

Isi iki etapta planlastrrmak kararmdayiz: 
tJ*§ senelik birinci plan devresinde Istan-

bulda eski tersane mevkiinde yeni bir tersane 
kuracagiz. Bu tersane bidayette ikisi 5 000 to-
nilatoya kadar, diger ikisi 1 000 tonilatoya ka-
dar olmak iizere dbrd gemiyi ayni zamanda 
insa edebilecek kudrette olacak ve yiik gemi-
si yapildigi takdirde istihsal edilecek netice 
tonaj bakimindan daha ustiin olacaktir. (Al-
kislar). 

Tarn randimanla gali§maga ba§ladigi vakit 
giinde 1 500 amele galisftiracak ve milli emek 
kar§iligi olarak sehe îe laakal 1 000 000 lira 
kazandiracak olan yeni tersanemiz ikinci plan-
devresinde makine aksamini da imal edecek 
hale getirilecektir. (Alki§lar). 

Diger taraftan mevcud tamirat fabrikamiz-
la havuzlanmizi tevsi igin tstinye Dok §irketi-
ni satin alarak bu fabrikaya ilaveye karar 
vermi§ ve pazarligini bitirmi§ bulunuyoruz. 

Miihim limanlarimizda i§letme seryislerini 
tanzim ve tahmil ve tahliye vasitaiariiii her 
biririin hususiyetlerine uygun §ekillerde mo-
dernlegtirerek masraflarmi ve dolayisile tari-
felerini tenzil igin cali§malara deyam edecegiz. 

istanbulda modern tesisata malik transit 
sati§lar da yapacak bir komiir deposu tesis 
olunacaktir. Diger limanlarimizda ihtiyag de-
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recesinde iskeleler yapmak, meveudlan islah 
etmek ve btittin bunlarla beraber memlekette 
deniz sevgisini yasatacak olan deniz sporlari-
ni te§kilatlandirmak ve himaye etmek kara-
rindayiz. 

Memleketimizde balik ve sunger gibi deniz 
mahsullerini degerlendirmek hedefile hazirlan-
mi§ olan bir kanun projesini yakinda Yiiksek 
Meclisinize sunacagrmizi kaydederim. 

Bu proje, ayni zamanda is kanunumuzun 
hududu haricinde kalan balikci tayfalarma aid 
hiikiimleri de ihtiva edecektir. 

Nihayet §efin, rasyonel gah§ma imkan ve 
havasmi kuvvetlendirmek hedefli ir§adlarma 
geliyorum: 

Turkiyede hayat ucuzlugu, memleketin sa-
nlmi§ bulundugu kalkmma ve endiistrilesme 
savasi bakimindan da tesis ve muhafazasma 
birinci derecede ehemmiyet vermemiz lazim-
gelen bir mevzudur. Bunun igin tig sene evvel 
Turkiyenin iktisadi bakimdan tetkik ettiril-
mesi maksadile Amerikadan , gelarttigimiz he-
yet gibi ilmi bir heyeti tavzif ve hayat paha-
liligi ve elemanlanni birer birer tesbit ettire-
rek radikal bir mticadele plani yapacagiz.. 

§ef, «Kueuk esnafa ve ktigtik sanayi erba-
bma muhtae olduklari kredileri kolayca ve 
ucuzca vereeek bir tesekkiil viicude getirmek 
ve kredinin, normal sartlar altmda ucuzlatd-
masi» direktiflerini verraislerdir. 

Kabul buyurmus oldugunuz Halk bankasi 
ve Halk sandiklan kanunu malumunuzdur, 
Memleketimizde diger sahalarda galisan kredi 
muesseselerinin gogalmakta bulunmasma rag
men bu gesit •kueiik kredi ihtiyacini tatmin 
yolu cok dardir. 

Bir kag kredi miiessesesi istisna edilirse bun-
lar igitt hemen hemen, gizli tefeciden baska mii-
racaat edilecek kapi yoktur. 

Halk bankasi ve halk sandiklan bu boslugu 
dolduracaktir. Bu banka ve sandiklarmm esas 
inukaveleleri kiiguk kredinin hususiyetleri goz 
bnunde tutularak hazrrlanmi^trr. 

Kiiguk kredi meselesini hal isinde Devletin 
iktisacK oldugu kadar igtimai olan bir mukelle-
fiyeti de vardir. -

§efin emrini yerine getireeegiz. 
« Normal sartlar altmda kredinin ueuzlatil-

masina galismak » buausundaM direktiflerine 
gelince : :.••'-::..r---.i;^ 

Kredi; tahakkuk et l i rm^ iatedigimiz ekono-
mik milli kalkmma faaliyetinia. muharrik kuv-
veti olduguna gore, bttyuk. krymeti asikardir. 
Bunun, igin Yiiksek Meclisinize bir kanun layi-
hasi takdim edecegiz. 

Diger taraftan alakadarlarm kredi alabilme-
lerini kolaylastirmak igin bir plan dahilinde 
umumi magazalar tesis ve varant tizerine mua-
mele yapilmasmi temine galisacagiz (Bravo, gti-
zel sesleri). 

§ef, bu kiirsuden vaM irsadlari arasmda bazi 
mevzuatimizda yapilmasi faydali tadil veya ila-
velere de isaret buyurmuslardir. TurWye yamiz 
umumi buhrani goguslemek kudretini gostermis 
memleket degil, ayni zamanda bu buhran or-
tasmda biiyiik milli kalkmma savasi davasmi 
basan ile ilerletmege muvaffak olmus memle-
kettir (Alki^fer). 

Kanunlarmiizm, memleketimizde her gun iler-
leyen ve gesitlesen ihtiyag ve faaHyetler icab-
lanm karsfdayacak sekillere getirilmesi ve yeni 
yeni mevzuat luzumu asikardir. 

§ef, bilhassa gumriik kanunumuza isaret bu
yurmuslardir. 

Bu gunkii ekonomik biinyemiz ve poltika-
mizla miitenasib olmayan bu kanunun ve mer-
butu tarife cetvelinin bu giinim ileri teknigine 
uygun sekle getirilmesi igin ciddi hazirlik me-
saisine baslanacaktrr. Bundan baska sigorta is-
lerinde, bir taraftan sigortalilarm emniyetini ar-
tiracak, diger taraftan sigortaciligm umumi 
menfaatlerinden memleketi istifade ettirecek hii
kiimleri havi bir layiha hazirlamaktayiz. 

Yukanda izah etmis oldugum ana prensiblere 
ve tatbikatma aid bir taknn kanun lslyihalari-
miz vardir ki, peyderpey yiiksek takdirinize ar-
zedileceklerdir. 
Bunlari hemen burada tadada ihtiyag gormii-

yoruan. 
Arkada§lar: 

Nafta sahasmda §ef... 
' Ciimhuriyetin ilk senelerindenberi dikkat-

le, israrla iizerinde durdugumuz demiryollan 
in§aat siyaseti, hedeflerine ula§mak igin durma-
dan ba§an ile tatbik" olunacaktir. 

Direktifini vermislerdir. Bu direktif |hnen-
difer in§aati i§lerinde rehberimiz olacaktir. 

Sivas, Erzurum ve Diyarbekir - Irak ve Iran 
hatlarmm insaatma mevcud kanunlarm ahkami 
dairesinde devam edecegiz. 

Bunlar haricinde mesela, Burdur - Antalya 
gibi insjalarmi tasarladigimiz hatlari, ve biiyiik 
limanlann insalarmi, mali ve teknik imkanlar 
dairesijnde ve ekonomik askeri ehemmiyetlerine 
gore sirasile ele alacagiz. 

Bundan ba§ka IstanbuMa Sirkeci ve Haydar-
pa|a istasyonlari arasmda, feribot'yolile, dogru 
tren rabitasi tesisini tahakkuk ettirmek kararm-
dayiz. Bunun muhtelif bakimlardan menfaati 
asikardir (Giizel sesleri). 

Sef, ' ' Demiryolu batlanmizi ig sahalara bag-
layacak ve bu hatlarm, biran evvel milli ekono
mik. kajkmmay a azami hizmetini temin edecek 
olan karayolu ingaati, ontimuzdeki devrelerde 
teksif ve bir planla tevsi edilmek Iazimdir''. 

" Her bolgenin ihtiyaema gore istasyonlarda 
tamamlayiei tesisat da yapilmak ve muhtelif 
mallarm lazimi gibi sevkini temin edecek tek
nik §artlan haiz vagon mevcudunu arttirmak 
zaruridir,, direktifini vermi§tir. 
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Filhakika Devlet demiryollan §ebekemiz her 

sene in§a edilen ve satin alman yeni hatlarla bu 
gim 7.000 kilometreye balig olmu§tur. Sebeke 
iizerindeki muharrik ve muteharrik vesait mik-
tari; memleketin umumi iktisadi biinyesinde 
her gun artmakta olan inki§afa cevab verecek 
nisbette degildir. Hatlanmiz pek yakin bir ati-
de, 10.000 kilometreyi bulacagma ve bilhassa 
bazi biiyiik Devlet maden i§letmelerinin istilzam 
ettig-i kesif sefer ve vesait ihtiyacma nazaran 
mevzu gittikce hususi bir ehemmiyet almakta-
dir. Evvelce i§letme hasilati fazlalan kar§ilik 
gosterilerek muharrik ve muteharrik vesait 
mubayaasma Yiiksek Meclisce miisaade buyurul-
mu§tu. Hasilat nisbetlerindeki tahmini a§an te-
zayud bu esas dahilinde mubayaa planmi tevsi 
imkanini gostermektedir. Diger taraftan ist^h-
salatimizin yer yer tezayiidii ve piyasa teknigi-
nin memlekette inki§afi, kara ve deniz yollari-
le gerek igeriden, gerek di§andan, demiryollan-
mizla irtibat tesis edilmis, ve edilmekte olmasi, 
yalniz faaliyeti arttirmakla kalmamig, hububat 
merkezi olan sahalara tesadiif eden istasyonlarda 
silo ve tahmil ve tahliye tesisati, taze meyva, seb-
ze ve emsali maddelerimiz igin soguk hava ter-
tibath kafi vagon tedariki ve bunlar igin husu
si siiratle nakliyat temini ihtiyaglarmi da bera-
ber dogurmu§tur. 

Bu arada tek vagonlu, komiirle i^leyen 
otoray kullanilmasini ve bu suretle siirat ve 
masraftan ve daha uzun mesafeler icin kullani-
labilecek muharrik ve muteharrik vasitalardan 
tasarrufu ehemmiyetle tetkik edecegiz. Bu ih-
tiyaglari hazari ve seferi vaziyetler bakimindan 
bir kiil halinde mali imkanlarla telif ederek 
planlastiracagiz. Bunun igin bir layiha ile Yiik
sek Meclise gelecegiz. 

§efin, yol insaati hakkindaki insaretlerini 
tahakkuk ettirecegiz. Bunun igin yiiz kilometre 
kadar bir kismi kalmis olan 652 kilometrelik 
Iran transit yolunun memlekette baslanmis, ve 
baslanacak asfalt yollann gegit vermeyen ne-
hirler ve biiyiik sular iizerinde insasma veya 
tamir veya tadiline liizum goriilen kopriilerin 
ve diger umumi ve hususi kara yollarmm bir 
insa planmi vucude getirecegiz. Biitge imkan-
lari nisbetinde peyderpey tahakkuk ettirmege 
galisacagiz. Bu meyanda §ose ve kopriiler ka-
nununda muhtelif bakimlardan zaruri gordii-
giimiiz bazi tadilat igin Yiiksek Meclise bir 
layiha ile miiracaat edecegiz. 

Yol ins,asi bakimindan hususi idarelerin 
miinasebetlerini daha ameli ve faideli bir sekle 
koymak igin tekliflerimiz olacaktir. 

Su i^lerini, memleketin hayati mevzularm-
dan biri telakki ediyoruz. G-erek Nafiamn ug-
rastigi kisim gerek tktisadm ugra^tigi kisim 
gerekse Ziraati alakadar edecek kisimlar umu
mi bir planda toplanacaktir. 

Nafianin ugrastigi biiyiik su isleri haricin-

de kiigiik su islerile de ugrasmak ve bilhassa 
sulama hak ve vazifelerini tanzim ederek 
biitiin giftgilerin mevcud sulardan munta-
zam istifadelerini temin eylemek kararmda-
yiz. (Bravo sesleri, alkislar) 

Bunun igin bir layiha hazirlamaktayiz. Di
ger taraftan elektriklendirme dairesini su kuv-
vetlerinden beyaz kbmiir olarak istif ade igin tet-
kiklere devam ettirecegiz. 

Bu etiidler simdilik, Sakarya nehri, Adana, 
Kayseri mmtakasi sulan, Ege sulari, Firat nehri 
ve kollari ve Kizilrrmak iizerinde devam etmek-
tedir. 

Devletin hava yollarmm ig sehirlerimiz ve 
dis, hava istasyonlarile bir an evvel, devamli ir
tibat tesis edecek hale getirilmesi ve havaciligm 
inkisafi iizerine pek gok dikkat ve ihtimamimi-
zi celbedecek baslica mevzulardan biri olacak
tir. 

Dunyada havacilik o kadar ilerlemistir ki, 
hava yollannda kazalar ve riskier demiryolla-
rindaki kadar azalmistir. Tiirk hava yollari her 
tiirlii ve en miitekamil emniyet tedbirlerile 
memleketin en emin, en gabuk, en rahat vasrta-
sidrr ve vasitasi kalacaktrr. 

Posta, telgraf ve telefon islerinin rasyonel 
bir §ekilde cereyani igin sarfedilmekte olan ga-
lismalara hiz verilecektir. §ehirlerimiz arasm-
da telefon tesisatinm ikmali askeri ve idari nok-
talardan ehemmiyeti haiz mmtakalarda telsiz is-
tasyonlari tesisi ve sureti umumiyede bu ida-
renin Devlet igin azami derecede rantabl ve 
fertler igin azami derecede faydali ve seri bir 
hale gelmesi igin biitiin tedbirler almacaktrr. 

Arkadaslar; 
Maliye, bir memlekette saglam bir is gidi-

sinin miyari, cemiyet saghgmm nabzidir. 
Fertler arasmdaki miinasebetlerde karsilikli te-
ahhiidlerin muntazam ifa edilmemesi nasil ki 
milli biinye iizerinde rahatsizlik vucude geti-
rirse bir Devlet maliyesinin teahhiidlerini ifa 
hususunda her hangi derecedeki intizamsizligi 
da, daha kuvvetli olarak biitiin bir memleket 
havasmdaki itimadi istikran ve is selametini 
zehirler (Brjavo sesleri). 

Boyle bir vaziyeti onleyecek yegane yol sa-
mimi, denk biitge politikasidir. 

Bu politikayi ve Ciimhuriyet biitgelerinin ko-
ruyucu, kurucu ve verici islere her yd daha 
fazla nisbetlerde pay ayirma vasfmi itina ile 
muhafaza edecegiz. Varidat fazlalarmi evvel 
emirde milli istihsal hacmini artiran ve artira-
cak olan verimli islere ve memleket miidafaa-
sina hasredecegiz (Bravo sesleri). 

Maliyemizin teahhiidlerini noktasi noktasma 
tutmaktaki biiyiik itinasi her kesge bilinmek-
tedir. Devlet itibanni, milli sermaye ve esham 
krymetlerini kuvvetlendirecek hareket ve ted
birler iizerinde sebat olunacaktrr. Mevcud ver-
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gilerimiz ve bunlarm tarh ve cibayet usulleri 
ileri bir zihniyetle ciddi bir tetkikten gegirilmek-
tedir. Netice, Yiiksek Meclise sunulacaktir. Vergi 
hadleriiniz milli istihsal ve mill! hayatla ayarla-
nacaktn*. Hayati ucuzlatmak igin biitgede go-
recegimiz imkanlar nisbetinde tahfiflerin yapil-
masma devam edilecektir. 

Milli istihsal maliyeti iizerine miiessir ver
gi ve resimleri ve harigten almaga mecbur ol-
dugumuz iptidai maddeler iizerine mevzu rii-
sumu kaldiracagiz. (Alkislar). 

Hayvan vergisi sekli ve mahiyeti itibarile 
iizerinde tekrar cali§acagimiz bir meseledir. (Al-
ki§lar). 

Buhran ve muvazene vergileri zaman ile 
mukayyet Olarak konmugtur. Bu bakimlar-
dan iizerlerinde durulup tetkik edilmege muh-
tagtirlar. Biitge muvazenesi esasmi bozmiyacak 
surette senelere baglayarak hal gareleri ariya-
eagiz. 

§ef, «Sermayesinin tamami veya biiyiik kis-
mi Devlete aid ticari, sanaig kurumlarm ma
il kontrol §eklini, bu kurumlarm biinyelerine 
ve kendilerinden istedigimiz ve isteyecegimiz 
ticari usul ve zihniyetle gah§ma icablarim sur-
atle tevfik etmek. Bu gibi kurumlarm bu giin-
kii usullerle gali§abilmelerine ve inki§af etme-
lerine imkan yoktur» buyurdular. 

Ba§ka memleketlerdeki tatbikat hakkmda 
geni§ olciide yaptigimiz tetkikat bu isarette-
ki isabet ve kudreti tamamen belirtmektedir. 
tdare §ekilleri ve teknik kontrol hususlarma 
aid kayidlerin §ekle aid bir mali kontrolden 
cok daha liizumlu oldugu biitiin diinyaca kabul 
edilmi§tir. 

§efin i§aretleri veghile, bu miiesseselerin 
biinyelerine ve icablarma uygun §ekilde tesi-
si lazim kontrol rejimini kuracak olan bir ka-
nun layihasi Yiiksek Meclise sunulacaktir. 

Arkada§lar; 
Paramizm istikrarmi muhafaza edecegiz. 

Bunu Tiirkiye kalkmma hamlesinin bir zaru-
reti ve milli ekonomimizin icabi olarak goru-
yoruz. Bu gorii§ kuru bir prensibe baglanmis 
olmamizm veya meseleye hisle kiymet vermis 
bulunmamizm neticesi degildir. 

Memleket menfaatinin milli tasarrufu vi-
kaye zaruretinin neticesidir. Bir devaliiasyon 
hareketinin Turk ekonomisi iqin ancak zararli 
olacagi kanaatindeyiz. (Alkislar). Ba§ka sart-
lar altmdaki ekonomilerde hangi bakimlardan 
yapildigmi tetkik etmek ve kendi vaziyetimi-
zi gormek bu kanaatin ne kadar haklroldugu-
nu gosterir. 

Bazi memleketler milli paralarile aktedil-
mi§ muazzam hacimlere malik harici borglan-
ni hafifletmek icin bu tedbire ba§ vurmuglar-
dir. Bizim harici borglarmiizm hepsi ecnebi 
parasiledir. 

Dahili borglar bakimmdan vaziyetimiz yi-
ne hie. bir memleketle kiyas kabil degildir. 
Bizde Devlet masraflan diizenli bir biitge ile 
goriiliir. Dahili istikrazlanmiz, halkm en ufak 
dahi olsa yapabildigi tasarrufla karli ve ileri-
si acik milli ekonomik islere hissedar olarak 
i§tirak arzusuna yol agmak igindir. Devalii
asyon, halkm istira kudretini, tasarruf imkan 
ve heveslerini kiracagmdan, gayelerimizle ta-
ban tabana zid olur. 

Di§ ticaret bakimmdan dahi, bu giinkii an-
la§ma politikamiz boyle bir tedbire liizum gos-
termemektedir. Satilmami§, elimizde kalmis 
mal stoku yoktur. Tiirkiye stoklarmi muntaza-
man eritebilmis miistesna memleketlerden biri 
dir. (Bravo sesleri). 

Mamul maddeler maliyet fiatlerindeki tesi-
rine gelince; bu, ancak amele iicretlerinin ha-
kiki kiymetlerinin du§iiriilmesi demektir ki 
yine gayemize muhaliftir. Qiinkii biz galiganla-
rm ya§ayi§ istandardmi yiikseltmek prensibini 
giidiiyoruz. (Bravo sesleri). 

Hayat maliyeti bakimmdan : Bir devaliias
yon, memlekette §ikayet ettigimiz, tedbir 
aradigmiiz hayat pahaliligmi kendimiz artrr-
mak olur. Biz kisaca rekabet kabiliyetimizi 
yasama standardimizdan fedakarlik yaparak de-
gil, daha rasyonel ve daha verimli cali§arak ve 
daha ileri piyasa teknik ve metodlarmdan isti-
fade ederek arttirmak istiyoruz. (Bravo sesleri). 

Goriiliiyor ki, paramizm fill stabilitesini 
muhafaza etmekte israr etmemiz igin sebeb bir 
degildir. Bunun igin sureti katiyede bu politi-
kada devam edecegiz. (Bravo sesleri, alkiflar). 

Saym arkada§lar; 
Giimriik ve inhisarlar mevzuuna geliyorum. 
Gumriik ve inhisarlar sahasmda dii§iindii-

giimiiz bir gok §eyler vardir. 
Inhisarlar muamelatmda bu kurumlarm ma

li monopol, ticari tegekkiil ve milli valorizas-
yon karekterlerinin ahenkli §ekilde tecelli et-
mesine gali§ilacaktir. 

Inhisar mevzuu maddeler arasmda tiitiin, 
Devlet biitcesi bakimmdan oldugu kadar milli 
ticaret gergevesinden de hususi bir ehemmiyet 
ihtiva eder. 

Devlet monopolu mevzuu olmasi bakimmdan 
inhisarlarm tiitiin imalat maliyetini indirmek 
ve daha fazla ticari bir hale getirmek suretile 

- harice sati§ imkanlarmi arttirmak, ve hasilatmi 
yiikseltmege galigmak bizim igin bir zarurettir. 

En miihim bir ihrag maddemiz olmak baki
mmdan tiitiin istihsal sahasmdan ba§layarak 
ticaret ve imalat sahasma kadar uzanan genis, 
bir ufuk iizerinde Inhisarlar idaresinin planla ve_ 
dikkatle ugragmasmi icab ettirecek bir mevzu 

. olarak ele alinacaktrr. 
Yurd iginde rasyonolizasyon ve piyasa tek-

I nigi bakimmdan yapilacak i§ler haricinde kali-
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teye dikkat politikamizi aynen muhafaza et-
mekle beraber ona miitenazir bir de kemmiyet 
politikasi takib etraek ve bu meyanda Virjinya 
ve Somatra tohumlanni tecriibe eylemek kara-
rmdayiz. 

Tiirk eksper ve harmancilarm ecnebi toprak-
larda ecnebi sanat arkada§lari arasinda mevki 
yapmalarma ehemmiyet verecegiz. 

inhisann bu esaslari da nazara almak iizere 
satis politikasini planlastirmak azmindeyiz. Tii-
ttin limited §irketi faaliyetine bu politikaya mii
tenazir bir istikamet ve viisat verecegiz. 

tspirtolu me§rubat inhisarinm bilhassa sa-
rap ihracatini, Tuz inhisarinm harici tuz sati§-
larmi arttiracak biitiin tedbirleri almak kara-
nndayiz. 

Prensib itibarile bilumum inhisarlar muame-
latinda ihrag fiati en rasyonel §ekilde temin edi-
lecek olan maliyet fiatine kadar indirilecektir. 

Dahili fiatlara gelince: Rasyonelle§tirme me-
saimizin inki§afi nisbetinde ve butge tahminle-
rini sarsmamak kaydile miimkiin olan tenzila-
tm yapihnasmda tereddiid edilmiyecektir. Sih-
hat ve temizlige taalluk eden ispirto fiatlarile 
hafif alkollii ickilerde tenzilat mukarrerdir. 

Giimriiklere gelince: 
Memleketin liizumlu gorulen noktalarinda 

bu hizmetin icablarma uygun bina ve tesisati 
yapmayi zaruri bir i§ goriiyoruz. 

Bazi hudud mahallerinde giimriik memurla-
ri mesken mii§kiilati igindedir. Bu ihtiyaglan da 
tesbit ederek heyeti umumiyesini bir in§a pla-
nina bag-layacagiz. Giimriiklerimiz iqin daha 
kifayetli elemanlar yeti§tirmek, Avrupa giim-
riiklerinde staj yaptirmaga devam etmek arzu-
sundayiz. 

Giimriik muamelelerinde i§ sahibleri igin ol-
dugu kadar giimriik memurlan iqin de kolaylik, 
siirat ve intizam tedbirleri alacagiz. 

Arkada§lar: 
Parti programimizdaki direktiflere gore, 

milli k^ltiir sistemimizin inki§afma azami onem 
verecegiz. 

Ilk ogretim her bakimdan iizerinde en gok 
duracagrmiz ve e(n gok ehemmiyet verecegimiz 
mevzudur. 

Aile ocagmdan sonra milli kiiltiir ile ilk te-
mas ilk okullarda baslryor. Geng vatandas her 
seyi hehimseyen ve heniiz temyiz kabiJiyeti 
teessiis etmemis olan taze zekasile ancak en dog-
ruyu, en iyiyi ve en gttzeli ogretecek bir miiesse-
seye emanet edilebilir. 

Hk tahsilde alinan f ena intibalan miiteakiben 
duzeltebileeek ali bir tahsil sistemi heiaiiz icad 
edilmemistir. 

Pena bir ilk ogretim fena bir hayata basladis 
demektir, Bu geng vatandasm karekterinin te-
sekkiiliine mani olur ve hatta bozabilir bunun 
igindir 3d ilk bgretime en gok ehemmiyet verece
giz en krymetli, en iyi yetismis ve en kuwetli 

elamanlarimizi bu iste ve bu is igin adam yetis-
tirmekte kullanaca|,iz. (Alkislar) Iyi bir ilk 
okul bgretmenini en yiiksek bir okul ogretmenin-
den, mahiyet itibarile daha az miihim bir vazife 
almis saymryoruz. (Alkislar) ve kendilerinin 
hayatile refahlarile ve bu miihim vazifeyi basa-
ris kabiliyetlerile en yakmdan alakadar olmakta 
devam edecegiz. (Bravo sesleri) 

Mesleki tedrisattan bahsetmek istiyoruz. 
Mecburi ilk ogretimin gayesi, vatandaslara ko-

nustuklan dilin kaidelerini ve mensub olduklari 
milletin tarih ve rejimini ogretmek ve hayatta 
daha ileri adimlari bakimindan zaruri ilk bilgiyi 
kendilerine vermektir. 

Ilk tahsili bitiralnlerin hepsini, istidad ve 
kabiliyetleri neden ibaret olursa olsun Uni-
versiteye dayanan bir makanizma karsismda 
birakmak istemiyoruz. 

Qiinkii bunun neticesi bir taraftan tesis ve 
kuvvetlendirmek istedigimiz yeni ve ileri Tiirkiye 
hayatmi en zaruri elemanlarindan mahrum 
birakmak ve diger taraftan yavas yavas mem-
lekette bir ihtisasa varmadan sonmiis veya 
yari tahsille kalmis ve yahud da bizzat ekme-
gini kazanmaktan aciz sadece diplomasma daya
nan bir asabi yorgunlar kafilesile karsilasmak 
olur. (Bravo sesleri, alkislar) 

Kemalist rejimde okul yalniz (mecburi 
ahkam) degildir. 

Biiyiik tarihimiz biiyiik milletimizin her ihti-
sas sahasmda en biiyiik adamlan yetistirmis 
oldugunu gbsteriyor. Bu kabiliyet kani damar-
larimizdadir. 

Mesleki tedrisatm vazifesi bu kabiliyetleri yeni 
hayatm her sahasi igin yeti§tirmek i§ini bilir ya-
sama hevesi kinlmamis en yiiksek te§ebbiis ve 
hayatla miicadele kabiliyetini haiz ba§arici daya-
nikli miisbet sanatkar ve ihtisas sahibi elemanlar 
yetistirmektir. Biitiin hayat ve faaliyet sahalan 
igin bol, ayrr ayri, mesleki tedrisat, maarifimizin 
bel kemigi olacaktir. (Bravo sesleri) 

Ilk ogretim mevzuuna miitenazir olarak her 
nevi meslek mekteblerine ehemmiyet verilecek-
tir. 

Bunun klasik Universite tahsilini ihmal ede
cegiz demek olmadigi asikardrr. Bilakis bu 
miiesseselerimizi de hakiki ilim adami yetis,tire-
cek sekilde ve ancak bu istidadi en miitekamil 
surette gosterebilmis olanlarm basarabilecekleri 
§etin ve fevkalade disiplinli ilim miiesseseleri 
halinde yiikseltmek mesaimize devam edecegiz. 
(Bravo sesleri) 

Have ve tesis edilecek Fakiiltelere aid isi ha-
zrrlayarak Ankara Universitesini kuracagiz. 
Orta okullara ve liselere layik olan biiyiik ehem-
miyeti vermekte devam edecegiz. 

Sefin i§aretleri dairesinde Dogu bolgemizde 
bir kiiltiir merkezi esaslarini kurmaga baslrya-
cagiz. 

— 32 — 



1 : 3 8-11-1937 C : 2 
Mill! kiiltiir bakimmdan biiyuk bnemi olan 

ve §efin ilim ve kiUtiir sabasmda, en biiyiik abi-
delermden biri halinde daima yiikselecek bulu-

nan tarih ve dil arastirmalarnniza ve bnnlarla ala-
kadar islere hususi ehemmiyet vermege devam 
edecegiz. (Alkislar) 

lyiyve gok egitmen, ogretmen yetistirmege 
bilhaesa kiymet verecegiz. Avrupanm tanmmis 
ilim ve sanat merkezlerine talebe gondermege 
devam edecegiz. Luzumlu goriilecek ilim ve tek-
nik s^tl&leri igin kiymetli miitehassislar da getir-
tece§ij5i Bu suretle muhtelif sahalardaki mill! 
elaman ihtiyaglarimizi temine galisacagiz. 

Biitiin Devlet okullarmm kemiyet itibarile 
oldugu kadar, keyfiyet ve teghizat itibarile de 
en yiiksek derecelere ulastirilmasi hedefimizdir. 

Milli sahnemiz, Tiirk kiiltiiriiniin makesi, 
giizel dilimizin en iyi sekilde telaffuzu ve en 
bedif tarzda ifadesini yayan sanat kaynagi 
olarak ele almacaktir. Bunda modern teknik va-
sitalanna ehemmiyet verecegiz. 

Gifeel sanatlar Akademisinin bu giin baslan-
mis/ol&n islahatmi yiirutecegiz. 

Milli kiiltiir kadrosu iginde miitaleasmi za-
ruri: gordugumiiz sporu, profesyonel sampyon 
yetistirmek igin istemiyoruz. (Bravo sesleri) 

Spor, okullarmiiz gibi, sahnemiz gibi milli 
kiilturiimiizun, bir ciiziidiir. Biiyiik gaye. Tiirk 
vatandasmi fikir ve diisiince itibarile, kuvvetli 
viicud itibarile kuvvetli ve tarn sihhatli, seciyeli 
giirbuz; giizel insan olarak yetistirmektir. Nasil 
ki memleketimizde okumak yazmak bilmeyen tek 
vatandasm kalmasini istemiyorsak sevdigi ve 
bi&feun hayatmea tatbik edecegi laakal bir 
sporu olmayan vatandas da kalmamalidrr. (Bra
vo sesleri^ alkislar) Salim bir kafa ancak sag-
lam bir viicudda olabilir sozii Tiirk Ata sbziidiir. 
Yine bu miilahaza iledir ki biitiin vatandaslarda 
verim kudretini muhafaza igin muntazam galis-
ma hafta ve yil tatillerinden muntazam istifade 
ve seyahat zevkinin inkisafma taraftariz. 

Sporu bir merkeze baglayib tesjkilatlahdir-
mak ve muhtelif spor tesekkul ve hareketlerini 
o vasxta ile idare etmek igin yiiksek huzurunuza 
bir kanun layihasile gelecegiz. 

Arkadaslar; 
Maddi, manevi diizen, refah. kiiltiir seviye-

sinm yiikselmesi ve biitiin bunlarm basarilmasi 
ve devam etmesi, ancak milli emniyet ve ta-
mamiyetimizin icabmda her kese kar§i masun 
tutulabilmesile kabilddr (Bravo sesleri). 
* Tiirk ordusu, kadmi ve erkegile biitiin Tiirk 
milleti4 demektir. Daima daha kuwetli olmak 
igin bu millet; her sene yiiz binlerce evladmi, 
kisaca ordu dedigimiz ve yalniz admin bile hu-
dudsuz bir gurur ve heyecan kaynagi oldugunu 
bildigimiz bu en biiyiik okula milli emniyeti 
milli ;mudafaayi, milli disiplini ogrenmek igin 
gdnderiyor. 
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Tiirk ordusu, TiirMyenin yalniz emniyet va-
srtasi degildir, Tiirk milli, igtimai benlik duy-
gusunu, daima en yiiksek derecelerde, daima 
uyanik tutan en biiyiik milli kiiltiir ocagidrr 
(Alkislar). 

Bu biiyuk disiplin ve giiven okulunu en mii-
terakki, en bol, en miitekamil vasitalarla teghiz 
etmek birinci milli vazifemizdir. 

Teghizat ve teslihat programmiiza devam ede
cegiz. 

En son sistem harb vasitalarmdan heniiz ih-
tiyacimiz olanlan da temin igin ayri bir prog
ram yapacagiz. Bu program, memleket dahilin-
de yapilmasr kabil olanlan, memleket dahilinde 
imal ettirmek esasmi ihtiva edecek ve kara, de-
niz, hava kuwetlerimizin bu kabil biitiin ihti-
yaglarma samil olacaktir (Alkislar). 

Sureti umumiyede milli miidafaa kuwetleri-
mizi daima en bol, en ileri vasitalarla teghiz et
mek belli bas.li emelimiz ve vazifemizdir. 

Mevcud malzemenin daima iyi halde bulun-
durulmasi, krymetten diismiis olanlarm yeni-
lenmesi ve sefer igin ordu ihtiyaglarmi karsi-
layacak her gesid stoklar viicude getirilmesi, 
daima goz oniinde bulunduracagimiz ehemmi-
yetli isler olacaktir. 

Mevcud harb sanayii fabrikalanmizi tarn ran-
diman alacak surette calistrracak ve heniiz nok-
san kisimlarmi tamamlayacagiz; Harb sanayii-
mizin inkisafma hususi oniiem vermek umumi 
endiistrilesme hareketlerimizde harb vaziyet ve 
ihtiyaglarmi daima goz oniinde tutmak kararm-
dayiz. 

Milli ekonomi bakimmda da hususi krymet 
izafe ettigimiz komiirden benzin istihsali, klor, 
arsenik sanayii bu aradadir. 

Halen kendi tezgahlarimizda insa edilmekte 
bulunan denizalti gemilerimiz bittikten sonra, 
yenilerini insaya fasilasiz devam edecegiz. Ilk 
iig senelik hava programimiz, milletimizin gos-
terdigi yiiksek alaka ile simdiden tahakkuk et-
tirilmis sayilabilir. Bu vesile ile tayyare isin-
de biitiin milletge gosterilmis yiiksek suuru gu
rur ve iftiharla bu kiirsiide zikretmek ve bii
tiin vatandaslara Hiikumetin siikran ve takdir-
lerini utestirmak isterim (Alkislar). 

Hava miidafaasi, bu memleketin milli mii-
dafaasi mevzuunda biiyuk ehemmiyetli yerini 
muhafaza etmektedir. Yeni bir hava plain ha-
ztrlayacagiz. Bu program Kayseri fabrikasmm 
tevsiini ve motor imal edebilecek hale getiril
mesi hususlarmi da ihtiva edecektir (Alkislar). 

Ordunun ekonomUc, kiiltiirel, sosyal savas-
larimizda liizumlu elemanlari da yetistirmesi 
igin tertibat almacaktir. 

Arkadaslar; 
Gumhuriyetin hig degismeyen dis politikasi 

meghuliiniiz degildir. 
Atatiirkiin Yiiksek irade ve irsadlarmda te-
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melini bulmus yuriiyecegi yolu gizmis olan bu 
siyaset ayni sulh, dostluk ve teyakkuz yolunda 
devam edecektir. (Bravo sesleri) 

Mevcud karsilikli dostluklarimiza ve ta-
ahhiidlerimize her zamanki gibi ihtimam ve 
riayet dostluk dairemizin bu ahenk iginde in-
kisafina dikkat, ba^lica vazifemiz olacaktir. 

§efin, nutuklarmda isaret buyurduklan 
noktalarm takibine azami itina ve ihtimam 
ile galisilacaktir. 

Dis tesjkilatimizin, ekonomik kalkimna sa-
va§rmizda daha verimli bir surette galisabil-
mesi igin alakali dairelerin de miitaleasi alma-
rak bu yil bir talimat yapilacaktir. 

Butun Elgilik ve Konsolosluklarimizm dis 
ticareti noktasindan miicehhez bulunmalan ve 
ona gore galismalan temin edilecektir. 

tktisad vekaleti dis. ticaret teskilatmm, 
Hariciyemizin dis teskilati ile rabitalan tanzim 
edilecektir. Bu ybnden dis ticaretin inkisafi 
igin Hariciyemize isabet eden bu onemli va-
zife emniyet ve siyasi miinasebet vazifeleri 
derecesinde ehemmiyetle takib ve tatbik 
edilecektir. 

Milletler Cemiyetine baglilik harici siya-
setimizin ayni zamanda mesnedlerinden 
ve tabii icablanndan birini teskil eder. Bu ar-
siulusal bmyiik miiessesenin kendinden bekle-
nen gayeleri temin edebilmesi, zamana intibak 
etmesi gecirilen tecriibelerden lazim gelen pra-
tik neticeleri gikarmasi ile miimkiin olabilir. 
Hiikumetimiz bu yolda sarfedilecek mesaiyi 
elinden geldigi kadar teshil etmege galisacak-
tir. 

Arkadas.lar; 
Ileri idare teknigi, salahiyet ve mesuliyeti 

el ele vermektir. Isleri kisa bir zamanda ka-
ti bir neticeye baglamaktir. Kirtasiyecilik as-
la esas ye gaye degildir. (Bravo sesleri) 
Krrtasiyeciligin manasi tek tatbik ^ekli siiratle 
ve fakat isabetle verilmis kararlan ve is-
lerden alman maddi verimli neticeleri tevsik-
dir. 

Tiirkiye Cumhuriyeti memurlannin istisna-
siz, hepsinin bu vasiflarla ve bu zihniyetle 
vazifelerine sanlmalarmi isteyecegiz. 

Onlann da bizden tabii hak olarak isteye-
bilecekleri emin gegim, emin istikbaldir. 

Bu da ihmal edilmiyecektir. (Alkislar) 

Arkada§lar; 
Sozlerimin nihayete ermek iizere ol.v j u §u 

dakikada derin duygu iginde huzurunuzda bulu-
nurken inkilabm bidayetindenberi zaman za-
man refakatinde gali§mak ve fakat asil maksad 
igin fasilasiz arkadashk etmek §erefini ta§idi-
gna selefim Malatya mebusu tsmet Inoniinii 
htirmet ve muhabbetle anmayi zevkli bir vazife 
telakki etmekteyim (Siirekli alkiglar). 

Biiyuk milletin sayin vekilleri; 
Yapmak istediklerimizi ve gali§mamiza ve-

recegimiz vegheyi liizumlu sandigim bazi tafsi-
latile arzetmi§ bulunuyorum. 

Bunlar mali imkanlanmizm teknik gartlan-
mizm miisaadeleri nisbetinde ve bir plan dahi-
linde ba§arilmasi, Sefin direktifi ile Parti prog-
rammda ifade edilmi§ ve Hukumetimize tatbik 
sahasma koymak odevi verilmi§ i§lerdir. 

Tahakkuk ettirilecek her kisim hem mali 
hem teknik imkanlarimizi miisbet bir surette 
arttirarak digerlerinin de ba§arilmasmi temin 
edecek mahiyettedir. 

Bunlari tahakkuk ettirmek irade azmini ve 
heyecanmi ruhumuzda duyuyoruz. 

Fakat bizim igin asil imkan membai buyiik 
Turk milletinin yiiksek irade kudretini §erefle 
temsil eden Biiyiik Meclisimizin Hiikumetime 
gosterecegi miizaheret ve yardimdir (Hay hay 
sesleri). 

I§ programimizi buyiik milletimiz igin fayda-
li buluyorsaniz arkada§lanmda ve bende tatbik 
edebilmek iktidarmi goriiyorsaniz yiiksek iti-
madinizi esirgememenizi dilerim. 

Sizin itimadiniz bizim kuvvetimizin ve basa-
nmizm sarsilmaz temelidir (Siirekli alki§lar). 

BALKAN — Soz isteyen arkada§lar varsa 
isimlerini kaydedecegim. Buyurun Halil Men-
te§e. 

HALIL MENTE§E ( Izmir ) — Muhterem 
arkada§lar; kumandan olarak, siyasi olarak, 
kurucu ve yapici Devlet adami olarak muvaf-
fakiyetle dolu bir tarihin sahibi olan General 
Ismet Inbnunden sonra Ba§vekil olmak, olan 
zat i<jin bir ybnden biiyiik bir eseri talidir, fa
kat diger ybnden de tehlikeli bir i§tir. 

Eseri talidir diyorum, giinkii biitiin mu§-
kiilleri bertaraf edilmi§, siikun ve emniyet 
iginde terakki yoluna girmi§ bir memleketin 
i§inin ba§ma geliniyor demektir. Elbette bu, 
biiyiik bir eseri talidir. 

Tehlikelidir diyorum, giinkii, millet Ismet 
Inbniinun 12 senelik Ba§vekalet tarihinde yek-
digerini miiteakib biiyiik muvaffakiyetler ve 
ba§anlarla miibe|§er olmaga ali§mi§ bulunu-
yor. Yeni Bagvekil milleti tatmin icin nig ol-
mazsa icraatinda ayni hizada devam edecek 
ba§anlar ve muvaffakiyetler gbstermek mecbu-
riyetindedir. Aksi hal; giizel talii makuse in-
kilab ettirebilir. 

Oelal Bayar muvaffak olabilecek mi? 
ALI KILig (Gazi Anteb) — Muhakkak. 
HALlL MENTE§E ( Devamla ) — Bence* 

evet. Ciinkii onun §ahsiyeti §imdiye kadar ik-
tidar mevkilerinin ve muvaffakiyetlerin gu-
ruru iginde bogulmami§tir. Evvelce bir vesile 
ile de arzettigim gibi o; i§ ba§inda miismir ne-
ticeler alan bir arkada§tir. 0 derhal etrafina 
bir ihtisas sebekesi kurar, i§lerini ihtisas siiz-
gecinden gegirir ve ona gore yapar. Uzun za-
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man biiyiik bir.. miiessesei maliyenin ba§mda 
bulunmasi ile i§ alemi ile yakindan alakadar 
oldugu icin tetkiklerini ve miitehassislardan 
aldiklarmi isin realitelerine tatbik eder. Yani 
adim atmak i§in dii§iinur, muhakeme eder, 
tetkik eder, ettirir ve ondan sonra adimini 
atar. Ondan dolayidir ki Celal Bayar i§ ban-
kasmdan ayrihrken memlekete teknik ve mo
dern i§ goren biiyiik bir kredi miiessesesi he-
diye etmis,tir. tktisad vekaletine gectikten son
ra hayatmi yakindan hepimiz takib ettik. Or-
tada metodik ve teknik i§leyen bir Devlet ik-
trsad te§kilati birakrp ayrilmiftir. Onun ya-
ninda feyyaz bir ilham kaynagi vardir. 0 da; 
Biiyiik §efin, Atatiirkiin muhabbet ve teveccii-
hiidiir. Atatiirk, mii§kiilleri yenen, meghul-
lari aydmlatan miistesna ve feyyaz bir i§ik ve 
kudrettir. Onun i§in emniyetle sbyliyebilirim 
ki, Celal Bayar bir giin Ba§vekaletten ayrilir-
kan biiyiik ba§anlarla ve muvaffakiyetler tari-
hini zenginle§tirmi§ bir Ba§vekil olarak ayri-
lacaktir. 

Ben, bir vatandas, olarak, bir mebus olarak 
Celal Bayardan ne bekliyorum? 

Arkada§lar, §unu bekliyorum : 5 - 6 sene 
zarfmda memleketin biiyiik ana yollarmi, ana 
§imendiferlerini ikmal etmesini, biiyiik liman-
lari kurmasmi, biiyiik sulan tanzim edip et-
rafa nimet yayan refah vasitasi haline getir-
mesini, Yani iska ve kanalizasyon vasitasi 
olarak yapilmasi. Qegitli ve zsngin olan maden 
servetlerimizin azami surette randiman verebil-
mesi igin bunlarin cihazlandirilmasmi bekliyo
rum. Bunlar 5 - 6 sene zarfmda olur mu? 
Bu, belki 300 milyon, belki 400 milyon ve hat-
ta belki 500 milyonluk bir i§tir. Bizim bunu 
ba§armaga kudretimiz var mi? Arkada§lar, 
ben boyle gbriiyorum ki Tiirk Hiikumeti ic,in 
bu i§ o kadar mii§kiil bir i§ degildir. Qiinkti 
bunun icin, evvelce bir vesile ile buna yakin 
bazi §eyler soylemi§tim. Gazeteler layikile kav-
nyamadilar. Giiya ben Devlete 300 - 400 mil
yon liralik bir para istikrazi yapmasi teklifin-
de bulunmusum. Bunlan o zaman soylerken de 
boyte bir teklif yapmam, demigtim. O halde 
bunu nasrl yapalim? Bence, Devlet bir kac, 
seneden beri sistem takib etmektedir. Kabine 
beynelmilel sahada, mahalli sahada itibarim 
kullanmak iizere bir sistem takib etmektedir. 
Mesela Karabiik fabrikalari iki senede ikmal 
edilmek ve be§ senede tediye edilmek iizere bir 
mukaveleye raptedilmi§tir. Vapur in§asi igin 
on senede sarfedilmek iizere on milyon tahsisat 
vermi§tik, bu, bir buc.uk senelik mukavelele
re konuhnu§ bulunuyor. Yani bir buguk sene
de vapurlar yapiiacak, 10 senede tesviye edil
mek iizere. 

Milli Miidafaaya ve diger vekaletlere verdi-
gimiz tahsisat yedi, sekiz senelik mukavelelere 
baglanmaktadir. Ben zahnediyorum ki bu 300 

milyonluk ve hatta 500 milyonluk i§i, ayni 
sistemle, miktar ve miiddet itibarile biraz ge-

_ni§letmek suretile be§, alti senede tahakkuk 
ettirebiliriz. Devletin itibari, beynelmilel 
itibari buna miisaiddir, Devletin mali kud-
reti buna miisaiddir. Qiinkii ge§en sene biitge, 
muhammen varidattan 20 milyon kiisur fazla 
vermi^tir. Bu sene iae 250 milyon verecegi mii-
sahede ediliyor. Boyle meselelerde on bes se
nede itfa edilmek, f akat, bes, alti senede bitiril-
mek iizere bu i§ler mukavelelere rabtedilerek, 
zannediyorum ki, tahakkuk ettirilebilir. Bun
lar fill olarak memlekete ne temin edecektir? 
Ana yollar, simendiferler bitince arkadaslar 
Devletin bu giinkii beynelmilel kuvveti, Tiirk 
ordusunun kuvveti, bir ingiliz telgrafmda de-
nildigi gibi, tehlikeye dusen Egenin her hangi 
bir noktasmda tig dort giin zarfmda 250 000 kisi 
tahsid etmesindedir. Ana yollar, ana simendi
ferler bes, alti senede ikmal edilince bu tahas-
siid, bu kuvvet bes yiiz bin olacaktir. 

Arkadaslar, biiyiik sulari tanzim edersek ve 
onlan kanalizasyon ve iska vasitasi vaziyetine 
sokarsak bu memleket diinyanm en zengin pa-
muk miistahsili olan memleketler hizasma gele-
cektir. 

Qesidli ve zengin olan madenlerimiz az za-
manda bu memleketi diinyanm en zengin maden 
memleketlen hizasma getirecektir. En zengin 
maden memleketi diyorum, maden serveti arka
daslar hesabla sabit olmustur ki, bir hektar ma
den, yer alti serveti, iistteki servetten daha ran-
tabildrr. Bu giin Belcika gibi bir memleketin, 
maden memleketinin 1/8 niifusu maden isi ve 
maden isine yardimci olan islerle geginmektedir. 
Yine maden memleketi olan tngilterenin alti, 
yedi milyon niifusu/ maden isi ve maden i§ile 
alakadar olan sanatlerin yardrmile geginmekte-
dir. 

Arkadaslar, bu memleketi taarruzdan masun 
bir hale getirmek igin acele etmek zarureti kar-
sismda oldugumuz kanaatindeyim. Qiinkii ihti-
maller karankklarla dolu, istikbal endi^elerle 
mahmuldiir. Avrupada yeni baslayan bir fikir 
vardir. 

Avrupa milletleri aralarmdaki ihtilaflan hal-
lederken §u_fikir iizerinde yiiriimektedirler : 
Aramizdaki ihtilaflan halledelim. Qiinkii bu ih-
tilaflar bir birimizi yekdigerimize bogduracak-
tir. Biz Af rika ve Asyaya tahakkiim etmek iizere 
aramizda birleselim, diyorlar'. Bunlar vaktile miis-
temlefceleri dogrudan do^ruya ve kapitiilasyon-
larla Asya ve Afrika miUetlerinin miistakil olan-
larmm biitiin enerjilerini baglayarak §ida ve 
mevaddi iptidaiye yetistiren memleket haline 
sdkmu^lardi. §imdi de bu fikri ba^ka yolda te-
oelli ettirmek istiyorlar. Bunlan arzetmekten 
maksadim, bu i?i, kendi kanaatimce mutlaka ba-
sarmalryiz ve bunu ba§ardigmuz giin Tiirk or
dusunun tahassUd kabiliyeti iki misli artacak 
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ve memleketi gerek denizden, gerek havadan ve 
gerekse karadan taarruzdan masun bir hale ge-
lecektir. Onun igin bu is iizerine yeni Basve-
kilin bilhassa nazari dikkatini celbetmek iste-
rim. Bilhassa Biiyiik §efin, memleketin umumi 
kalkmmasi hakkmda biiyiik bir direktif verdigi 
bir gunde bir mebus sifatile duydugumu bura-
da alenen soylemekte zevk duyuyorum . ve bu
nun nazari dikkate almmasmi memleketin ha-
yati menafiinden telakki ediyorum. 

tcraata taalluk eden kisim iizerinde sozii uza-
tib sizleri fazla yormak istemem. Yeni Basve-
kile buyiik muvaffakiyetler temenni ederim. 
Yalniz Biiyiik §ef umumi kalkinmanm temeli 
ziraattir, dediler. 

Bahusus cok miihim gordiigiim bir husus 
hakkmda Biiyiik Millet Meclisinin ve Ba§vekilin 
ehemiyetle nazari dikkatini celbetmek isterim. 
Zirai kalkmma igin ferdi enerjiyi bir araya top-
layip Devlet enerjisine muvazi surette hedefe 
dogru sevketmek lazimdir. Ferdi enerji dedigim 
zaman bu i§in temeli, Turk kbyliisunun ruhu ve 
alelitlakkbylii ruhudur. Qunkii koylii ruhu, 
ferdiyetoddir. Bu ruhu i§leyerek camiaya dogru 

bir inki§af vererek, birligin faydasmi gostere gos-
tere terbiye etmek lazimdir. Bu i§i en muvaffa-
kiyetli surette yapabilen giftginin kendi mesleki 
te§ekkiilleridir. Maksadim, zirai sendikalaradir. 

Arkadaslar, Hukumet, giftginin ruhunu yal
niz propaganda ile, yalniz yazi ile, okumakla 
camiaya dogru topliyamaz. Biitiin memleket-
lerde yapilan tecriibeler bunu gbstermi§tir. Ona 
maddi surette, en basit ihtiyaglarmdan ba§laya-
rak mesela, kimyevi giibre, pulluk,, traktorunii 
toplu olarak alip vermek, onlari vasitalardan 
kurtarmak suretile faydali neticelerini ispat 
ederek o ruhu birlige dogru sevketmek imkani 
vardir. Bunu da ba§aracak olan otedenberi ar-
zedegeldigim gibi, zirai sendikalardir. 

Arkada§lar, bu te§ekkullerin arzettigim gibi 
gayet basit ihtiyaglardan ba§lrya ba§hya sos-
yal, ekonomik, moral biitiin ihtiyaglan kavri-
yan biiyiik bir te§ekkiil halinde mevcud olduk-
larmi goriiyoruz. Sonra bunlar konfederasyon 
halinde bir merkez etrafmda toplanmaktadir. 
Bu merkezler mii§avir olarak Devletin yaninda 
biiyiik rolleri gormektedir. Binaenaleyh zirai 
kalkmmayi sirf resirii te§ekkiillere birakmamak 
arzu ettigimiz maksadi temin etmege kafi gel-
mez. Binaenaleyh bu merkezlerde oldugu gibi 
giftginin mesleki beraberliklerini temin etmek 
lazimdir. Sonra tecriibe ile sabit olmu§tur ki, 
giftgi kendisinin yakminda olan te§ekkiillerin 
tesiratina daha gabuk baglanmaktdir. Sendika ̂  
deyinoe Devlet adamlarma hakikaten bir korku 
gelir. Fakat arkada§lar, sendikalizasyon diger 
siniflarm Devlet otoritesinde, milli muvazene-
sinde yapmakta oldugu agrr tesirleri, ben de hepi-
niz kadar geni§ goriiyorum. Fakat zirai sendika-
lar bunun tamamile aksidir. Qiinkii bunlar hem | 
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kiigiik, hem biiyiik giftgiyi ve, giftgi, ameleyi te§-
kilatlari igine almi§ ve birbirine baglami§-
tir. Bundan dolayidir ki igtimai ihtilalciler bu 
giin biitiin gayretlerini o istihkama tevcih ede
rek onu yikmaga gali§maktadirlar. Onun igin 
zirai kalkmmada bu miihim nokta ve esas iize
rinde yeni Ba§vekilin nazari dikkatini celbede-
rim. Benim teklifimi oldugu gibi kabul etsinler, 
diyemem. Fakat bu ehemmiyetli mevzu kendi 
muvaffakiyetleri igin de, bence, gok lazim bir 
§eydir. Onun igin tetkik ettirsinler. Benim tav-
siyem: giftginin iginde ya§ami§ kabiliyetli bir 
kag efendiyi gbndersinler, tetkikat yaptirsm-
lar ve netice muvafik gikarsa tatbik ettirsinler. 
Ba§ka bir §ey sbylemiyeoegim, muvaffakiyetler 
dilerim. 

HAKKI KILICO&LU (Mu§) — Arkada§lar, 
Ciimhuriyetin ilanmdan beri, idare ve icra ma-
kanizmamizda, ilk defa olarak biiyiik bir de-
gi§iklik oluyor, Be§vekil degismi§ bulunuyor. 
Uzun faaliyet yillarmm verdigi yorgunluk yii-
yiinden dinlenmegi haketmi§ olan ismet Ino-
nii yerini kiymetli Celal Bayara birakiyor. 

Arkada§lar, kimin oldugunu hatirliyamadi-
gim bir vecize Islam hakkmda §6yle diyor : 
Muhammed dii§undii, Ebubekir soyledi, Omer 
yapti. Fakat bizim istiklal ve hiirriyetimizi 
yaratan, insanlik, bilgi ve medeniyet alemin-
de bize yep yeni parlak ufuklar agan, bizi bii
tiin diinyaya saygi ile tanitan Ulu §ef Ata-
tiirk ise: Du§iindii, soyledi, yapti ve yaptirdi. 

Seferde ve hazarda ve en biiyiik inkilab 
hamlelerinde Ismet inonii Unlii Onderimizin 
sag kolu olmu§tur. Bunun igindir ki o, mille-
timizin kalbinde oldugu kadar, tarihinde de 
Ulu §efin yaninda birinci mevkii alacaktir. 

ismet inonii; yiiksek zekasi, bilgisi, va-
zifede gelik durumu, azmi, enerjisi, fikri, ta-
kibi ve bunlara inzimam eden diger mezayasi 
ile milletin muhabbeti kadar Yiiksek Heyeti-
nizin de her zaman itimadini kazanmisjtir. 
Onun yerini bu giin Celal Bayar. i§gal ediyor. 
Insanlan yakmdan tanimak ve kiymetlerini 
tartmak kudretine mazhar bulunan Atatiirk, 
ismet Inoniiniin yerini dolduracagini bildigi 
igindir ki Celal Bayari bu i§e ehil bulmu§ ve 
tercih etmistir. Binaenaleyh ig ve di§ i§leri-
mizde istikbal igin bir kaygumuz yoktur. Ye
ni Ba§vekil biitiin bu i§leri ayni enerji ile yii-
riitecektir. Onun §ahsi meziyetleri ve canh 
programi milleti tatmin ve temin etmege ka-
fidir ve kafildir. Ciinkii kendileri laf degil fa
kat is adamidirlar ve bu davayi bir gok yer-
lerde ve i§lerde filen isbat etmi§lerdir. Bina
enaleyh onun §ahsi ve programi esasen kendi-
sine itimad edilmek igin en kuvvetli bir sened, 
bir berattir. 

Yeni Ba§vekilimize vazifesinde candan mu
vaffakiyetler dileyerek sozlerime nihayet ve-
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-rii^n-gunu'da kwlagma fisridayayim: §u miif-
^tHite^-ifkii bir |eye benzetsin. 

BERQ TtJRKER ( Afyon Karahisar )..— 
^Saym -arkadaslar; 

; Musaade b«yurulursa, ;Ba§ bakanliktebed-
-dulii munasbeUle bendeniz de bir iki soz soyle-
-mek isterim. Teceddiid, muterakki Devletlerjn 
kaadeleriadendir, *Bevlet iaflerisde, sahislar bii
yiik vve > muhim vazifeler g^musierdir, fakat 
*ebedi olamamislardir, gunkud\inya4sleri,.mem-
4eket dS/leri miitemadi iteceddM ve evolusiyon 
-kaMelerine bagkdrr. 

-Arkadaslar, -en ewel sabik Basbakanimiz-
dan bah^tmek isterim: 

'Bea:aaym Ismet tnoniinii alelade Basvekiller 
SEPasma koymiyorum. 

General *lsmet >indH.u, o, .miicadelei milliyenii) 
senaboHeriftden -feiiidir, 0, §a&li bir askerdir ve 

> 'tnonii katoamanidrr. 0, gerek miicadelei mil-
liye-esnasinda ,ve gerek Basvekilligi. zamanmda 
daima^Bjiyuk '^efimiz ve Ulu Onderimiz Ata-
it^ktin-direktiflerini takib «tmis-ve bu direktif-
lerin tatbikatmda biiyiik bir-zeka ve maharet 
^osfeermiftir. iHesela Lozanda, Lord Giirzon gi-
bi mahir bir diplomatla miicadele etmis ve bi-

•zim lehjmize olarak davayi kazanmistir. 
On-iki ^sene geceli gumdiizlii calismis ve 

•Basvetaalet islerini idare^etmis ve bir 50k issler 
ba^armistir. 

*Bilhassa memleketin > demhyollar insaatma, 
iktisadi buytik tesebbuslere kuvvet vermis, mil-

* li paramizm istikrarmi temin etmis velhasil bir 
cok barici ve dahili islerde muvaf fakiyetler ka-
zanmistir. Fakat, negare ki, insan gelikten ma-

'•-miil degildir.'<?ok agir ve mesuliyetli isler der-
uhde edenler yoruktrlar, istirahat etmek ihti-
yacmi hissederler. 

Saym ismet Inbnii Basvekillikten gekilir-
ken, yatan ugruna parlak surette vazifesini if a 
etmis lojdugunu bilerek vicdani biiyiik bir se-
ving duymuslardir. 

Ben kendilerine candan afiyet ve saadetler 
dilerim. 

Arkadaslar, 
Bazi memleketler, vatamna harikulade hiz-

metler if a etmis. Devlet ricaline nakdi miikafat 
veyahud maddi ve manevi menfaatler temin 
edici rtitbe verirler. Nasil ki gegenlerde Ingilte-
>rede on sene Basvekillik eden BaJdwini, terfii 
riitbe olarak Lord yaptriar. 

Tiirkiye Ctimliuriyetinde nisan ve riitbe usu-
lu ilga edilmi§tir, aacak istisnai ve fevkalade 
ahvalde nakdi miikafat tevcihi icin hig bir mani 
yoktur, zannediyorum. 

Binaenaleyh, kalbimde Ismet Inbnii hatirasi 
olarak arzettigim teklif seklinde bu miilahazayi 
kadirsinas Heyeti Aliyeniz tarafmdan incelen-
mesini rica etmegi benim igin bir vicdani vazife 
bilirim. 

Arkadsjkir, 
Yeju Bjâ veJkil sayin OelaLBayar, gefekilllu 

§efimiz Ataturkiin ve gerek TMk uluauiianiti-
mad ve sempatissii kazaami? olduJain^nLdolayi 
bu kiirsjiden kendilerini tebrik «tmek beuim 
igin -bir bahtiyarbfetir. 

Saym Celal: Bayan is, bas^da^ gordiiki ©nun 
ne kadar caliskan, ne.kadarinsiyativ sj^ibi ye 
ne kadar is yaratici bir Joar VeMli oldugsunu 
gbrduk. 0, bankacddrta, iktisadcdikta, maden-
ciiikte, ziraatcilikte, sanayicilikte, denizcilikte, 
tiiccarlikta nasd derin ve ameli bir vuloila 
sahib oldugunu Mze isbat etmi^tir. 

Bu giin memleketimizin mudafaasi ^anli ve 
yenilmez Turk ordusuna tevdi edilmi^tir. Hepi-
mizin gogsii iftiharla kabarrr ve hiirmetle ordu-
yu selamiariz. 

Dis siyasetimiz, Biiyiik §efimizin cizdi^i sulh 
esaskiri uzerinde kurulmus ve diinyanm IwiUin 
milletlerile dost y^ryoruz. 

Ancak, dahilde, memleketimizin kalkmmasi 
ve halkimizm ref ahi igin yapdacak, ba&arilaoak, 
ikmal. edilecek, karar altma almacak daha bir 
gok i§ler vardir. 

Iste hep bu isleri basarmak icin Buyuk§Jefi-
miz Atatiirk Saym:. Oelal Bayari Basvekalet mev-
kiine yukseltmis ve bu gu!h millet vekilleri de 
yeni -Basvekile itimadlarmi veriyorlar. 

Gecen giin, Ulu §efimiz^ AtatuiMn bu. Mr-
sude irad buyurdukkn tarihi * nutukkrile »ver-
dikleri gok krymetli direktiflerinin ve bu gun 
okunan miihim progTamm -serian. tatbikatma 
ba^lanmasi igin* Saym Celal Bay âr gibitecriibeli, 
bilgili ve dirayetli yeni Basveftilimize muvaffa-
kiyetler dileriz, ve onun her iste muvaffak-ol-
masi icin Millet vekillerinin kendilerine daima 
yardim edecekleri bedihidir. Ismet Inonii ka-
binesinde bir gok seneler dirayetle galisan -muh-
terem Bakanlarla te^riki mesai etmesi yeni 
BasfveWlimiz igin bir bahtiyarliktrr. 

Tiirk vahdeti, Turk kuwet ve kabiliyeti ve 
Tiirk vatanperverligi sayesindedir ki, bu nurlu 
necib ve kahraman millet daima ilerileye-
cektir. nemutlu bize ki Tiirkiiz ne mutlubizeki 
Atatiirk gibi Ulu bir onderimiz vardir. 

FAZIL AHMED AYKAg (Elaziz) — Arka
daslar j buraya, huzurunuza gikarken tuhaf bir 
duygu iginediistum./Itirafr belkibir srn fiietiir, 
hayatta bazan en biiyiik ^erefler insan igin en 
buyuk tehlike teskil edecek bir mahiyet alaibili-
yor. ^irndi Itarsmizda, milli mevcudiyetimizin 
boyle muhim-bir anmda sizinle-konusmak -bir 
insan igin tasavvur edilebileoek serefWden ne 
kadar buyiigunii tesjkil edeeefinisiz benden ev-
vel takdir edersiniz. 

Ayni surejtle takdir.edersiniz M;bu y&siyette 
bulunan bir-adam huzurunuzdai huzurunuza la-
yik bir dille, huzurunuza layik bir hisle konu§a-
bilmekte ne kadar mu§kiilat duyar. Binaenaleyh 
her §eyden evvet sizin giizel duygunuza ve be-
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nim soyleyigimde sezilecek her hangi bir kusur 
igin lutfunuza dehalet edersem bunu en tabii ha-
reket telakki ediniz. 

Arkada§lar; muhterem Ba§vekilin nutkunu 
ve bu nutuk miinasebetile bize degerli miilaha-
zalarini sunmu§ olan arkada§lanmizi hiirmetle 
dinledik. Bilirsiniz ki, az 50k diistur mahiyetini 
iktisab etmi§ olan bir siyasi hikmet vardir. 
Derler ki, bir Hiikumetin kudretini, kiymetini, 
degerini olgebilecek en biiyiik miyar, 0 Hiiku
metin beyanati ve programmdan ziyade kendi-
sinin icraatidir. Hakikaten bu bir diisturdur 
ve pek §ayani dikkattir, lakin acaba deminden-
beri samimiyetle ve gok hiirmetle takdir ettigi-
miz ve bir 50k noktalanni sevingle alki§ladigi-
miz nutuk igin kiigiicuk bu miitaleayi serdet-
mek dogru olacak mi? Ben hayir diyorum. Bil-
hassa bizim gibi fevkalade bir inkilab rejimi 
ya§ayan insanlar igin... Hie, §iiphe yok ki Celal 
Bayar, tsmet Inonii gibi Biiyiik §efin daima I§I-
gile aydmlanan ve bu memleketin en kara giin-
lerinde gali§a gali§a, ugra§a ugraga saglarmi 
§erefle agartmi§ bir Ba§vekilin yalniz halefi de-
gil, gok zaman faaliyet arkadagi, ve bu gun de 
ideal kardegi oldu. Nutuklarram hemen her 
ciimlesinde yuklenmi§ oldugu vazifenin fevkala
de derin, fevkalade itinah bir suuru mevcud ol-
dugunu bize ispat etmi§tir. Bundan dolayi ken-
disine, yalniz kendisine degil, ayni zamanda ken-
dimize tebriklerimi sunmak iqin miisaadenizi ri-
ca ederim. 

Biliyorsunuz ki, Atatiirk bir ka? giin evvel 
bize, nasil arzedeyim, toros silsileleri gibi yal-
5m jfade ve geni§ belagat iizerinde kurulu blok-
lari gosterdiler ve bir hakikati ispat ettiler ki, 
modern inkilabci denilen adam, oniine her gele-
ni yikan, deviren bir yikici degildir. Bilakis 
yiiksek, §erefli, i§ikli bir gelecegi korumak va
zifesini deruhde etmi§ bulunan bir siyasi mimar-
dir ve bir ictimai miihendistir. 

Celal Bayarm nutkunu dinlerken bu mefhu-
mu fevkalade ehemmiyetle kavramis bir arka-
da§m 50k dirayetli, gok kiymetli sozlerini duy-
makla bahtiyar oldum. Qiinkii, Atatiirk o bildi-
gimiz yalgin beyanati i§inde memleketimizin bu 
giiniine, yannmna aid her davalarmi kucakla-
yan miilahazalar serdetti. Goriiyoruz ki Ba§ve-
kil de neticeye kadar hig bir saniye 0 izden ay-
rilmryarak Prrkamizm nizamnamesinde mevcud 
prensibleri hig bir saniye unutmryarak kurula-
cak olan eseri mimarinin, goriilecek olan biiyiik 
davanm biitiin teferriiati icin lazimgelen maize- | 
meyi simdiden ne kadar biriktirmek ve ne kadar | 
dusunmek miimkiinse hepsini huzurunuza getir-
mek ve bunlari soylemek vazifesini duymustur. 
Binaenaleyh kendilerini tekrar tebrik ederim. 

Celal Bayar iki muhim ve biiyiik soz soyle-

mislerdir ki, birincisi; biz, emniyet ve kiiltiir di-
ye bir diistura imanini raptetmis bir heyetiz, 
soziidur. Bunun kadar muhim bir hakikati da-
ha isittik. Bizim ig siyasi davamiz yoktur, de-
diler. Tarn tamma hakikati ifade eden bu ciim-
leler bizim gibi biiyiik inkilab davasi ve ha-
yati gegirmekte olan bir millet igin sevinilecek 
ve biisbiitiin bahtiyar olunacak besaretlerden bi-
risidir. ig vaziyetimiz tarn tamma budur. Dis 
vaziyetimiz ise; Biiyiik §efimiz vaktile bunu iki 
kelimede teksif etmisti: Yurtta sulh, cihanda 
sulh. Bizim biitiin nazarlanmiz hududlarrmizla 
smirlanmis olan ve hig bir suretle agilmasma 
imkan olmryan bu vatan topragi iizerinde bi-
rikmistir. Sevgimiz onun iizerinde yasar, kalbi-
miz onun iizerinde garpar. Binaenaleyh dilegi-
miz iki kelime ile hulasa olunabilir: 

Sulh ve medeniyet! Bu vaziyet simdiye kadar 
boyle idi. Hiikumetin yeni beyanatindan anli-
yoruz ki, simdiden sonra da boyle olacaktir. Bi
naenaleyh kendilerini tebrik etmekligime ve ba-
sarilar temenni etmekligime miisaade buyurma-
nizi rica ederim. 

BALKAN — Baska soz isteyen arkadas kal-
mamistir, 

YUSUF BA§KAYA (Denizli) — Qok saym 
Basvekilimiz Celal Bayarm Meclis huzurunda 
soyledikleri nutuk hakikaten gok muhimdir. Bi
naenaleyh bu nutkun tabile biitiin arkadaslara 
tevziini rica ederim (Zabta gegtikten sonra me-
sele yoktur sesleri). 

BA§KAN — Hiikumetin itimad talebini reyi-
nize arzedecegim. Her arkadas agik reyle ismi 
okundukga reyini buradaki kutuya atsin. 

(Zonguldaktan ba§lamak iizere isimler okun-
du ve reyler kutuya atildi) 

BALKAN — Rey vermemis arkadaslar var-
sa reylerini kullansmlar. 

Rey toplama muamelesi bitmistir. 
Hiikumetin itimad talebine karsi rey va-

ziyetini arzediyorum. 364 arkadas reye istirak 
etmis ve itimad reyi vermistir. Binaenaleyh 
Celal Bayar kabinesine Biiyiik Meclis 364 rey
le ve miittefikan beyani itimad etmistir. (§id-
detli ve siirekli alkislar) 

BA§VEKlL CELAL BAYAR (Izmir) — Ar
kadaslar; evvela programim hakkinda lutufkar 
sozler soyliyen hatib arkadaslanma tesekkiir 
ederim. Biiyiik milletimizin Saym vekilleri-
nin itimadma gelince buna karsi siikranimi 
ancak minnet kelimesile ifade edebilirim. Bu 

I minnet borcumuzu odemek igin tasavvur etti-
| gimiz tek gare, tek yol vardir. 0 da milleti-

miz ve memleketimiz igin galisma ve bu galis-
mada sizin idealinizi temsil etmektir. Buna 
soz veriyorum. Biitiin viisatimizle gahsacagiz. 
(Allah muvaffakiyet versin sesleri, alkislar). 
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4 — MttZAKERE 

BALKAN/ — Ruznameye gegiyoruz. (Yan-
na sesleri) 

Ufak bir kanundur, simdi Qikanveririz. 

1 — Van goliu islet me idaresinin 1937 mall 
yili son hesdbtna aid mutahakat btyannamiesinin 
sunulduguna dair Divani muliasebat riyaseti 
tezkeresile Van golii isletme idaresinin 1932 yili 
son hesabt hakkmda Imnun layihasi ve Divani 
muhasehat encumeni mazbatasi [1] 

BALKAN — Kanunun heyeti umumiyesi 
hakkmda miitalea var mi? 

Maddelere ge<jilmesini kabul edenler... Et
meyenler... Maddeleret gegilmesi kabul edilmis-
tir. 

Van golii isletme idaresinin 1932 mali yili 
hesabi kati kanunu 

MADDE 1 — Van gotlii isletme idaresinin 
1932 mali yili masarifi bitisik (A) cetvelinde 
gosterildigi iizere (52 230) lira (85) kurustur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler...' Et-
meyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Adi geqen idarenin ayni yil 
tahsisati bitigik (B) cetvelinde gosterildigi iize
re (62 851) lira (89) kuru§tur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
meyenler... Kabul edilmigtir. 

MADDE 3 — 1932 mali yili icinde sarfedile-
meyen ve biti§ik (A) cetvelinde ayri bir siitun-
da gosterilen (21 369) lira (15) kuru§ tahsisat 
bakiyesi iptal olunmu§tur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Madde kabul edilmistir. 

MADDE 4 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
meyenler... Madde kabul edilmistir. 

MADDE 5 — Bu kanunu icraya Dahiliye ve-
kili memurdur. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
meyenler... Madde kabul edilmistir. 

Kanunun heyeti umumiyesini agik reye 
arzediyorum. 

2 — Biiyiik Millet Meclisi 1937 yili mart, 
nisan ve may is aylari hesabi hakkmda murakib-
lik raporu (5/54) [2] 

[1] 281 sayik basmayazi zaptm sonundadir. 
[2] 1 sayili basmayazi zabtin sonundadir. 

>1LEN MADDELER 

BALKAN — Ittila hasil edilmistir. 

3 — Buy ilk Millet Meclisi 1937 yili haziran, 
temmuz, agustos ve eylul aylari hesabi hakkmda 
murakiblik raporu (5/55) [1] 

Rapor okundu. 
BA§KAN Ittila hasil edilmistir. 

4 — Memurin kanunu, Orman kanunu, vild-
yetler hususi idareleri kanunu muvakkat encii-
menleri teskili 

BALKAN — Daimi enciimenler haricinde 
muvakkat olarak iki ug enciimenimiz vardir. 
Bu enciimenler daimi enciimenlerden muayyen 
miktarda daimi aza tefriki suretile teskil edi-
liyor. Bu sene de bu encumenlerin tesekkiilunu 
reyinize arzediyorum. Memurin kanunu muvak
kat encumeni vekaletlerle karsilikli enciimen
lerden ikiser iiye tefriki suretile tesekkul et-
mektedir. Bunun teskilini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir. 

Orman kanunu muvakkat encumeni, Adliye, 
Biitge, Dahiliye, Maliye, Milli Miidafaa encii-
menlerinden beser aza tefriki suretile teskil edil-
mektedir. Bu suretle te§Mline, miisaade buyu-
rursaniz reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
mistir. 

(Vilayetler hususi idareleri kanunu layihasi, 
Muvakkat encumeni; Dahiliye, Iktisad, Maarif, 
Nafia, Sihhat ve ictimai muavenet enciimenle-
rinden iiger aza segilmek suretile teiekkiil et-
mektedir. Reyinize arzediyorum: 

Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
mistir. 

Van golii i§letme idaresinin hesabi katisi 
hakkmdaki kanuna rey vermeyen arkadas var 
mi? 

Rey toplama muamelesi bitmi§tir. 
Van golii i§letme idaresinin 1932 mali yili 

hesabi kati kanun layihasma (230) arkadas. rey 
vermi§tir. Nisab vardir. Binaenaleyh kanun 230 
reyle kabul edilmi§tir. 

Bundan sonraki igtimalarimiza yine eskiden 
oldugu gibi saat 15 te ba§lanmasmi reyinize ar
zediyorum. Kabul buyuranlar... Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiftir. 

Qar§amba giinii saat 15 te igtima etmek iizere 
celseyi kapryorum. 

Kapanma saati: 17,35 

[1] 2 sayili basmayazi zabtin sonundadir. 



1 : 3 8-11-1937 O : 2 
Celal Bay arm teskil ettigi Icra Vekilleri Heyetine verilen itimad reyleri 

Afyon Karahisar 
Ali Qetinkaya 
Berc Tiirker 
Cemal Akcjn 
Haydar Qergel 
Izzet Akosman 
Izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Goneng 

Amasya 
Esad Uras 
Ismail Hakki Mumcu 
Nafiz Aktin 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gtmdiiz 
Esref Demirel 
Falih Rifki Atay 
Hati Qirpan 
Mtimtaz Okmen 
Miisfik Ayasli 
Rasim Aktar 
Rifat Araz 
Sakir Kinaci 

Antalya 
Celal Mengiliborii 
Dr. Ccmal Tunea 
Numan Aksoy 
Tayfur Sokmen 
Tevf ik Arican 
Tiirkan Ors 

Aydm 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alatas 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoglu 
Nuri Goktepe 

Aza aderH • 399 

Reye Istirak edenlpi* • 364 

Itimad reyi verenler : 364 

Reddedeal^ 0 
MiistonkrH >r : 0 

Rove istirak etmevenler : 3 2 

Miinhaller : 3 

fItimad reyi verenlcr J 

Bahkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasif Som-
yiirek 
Enver Adakan 
Gl. Kazim Ozalp 
Hacim Qarikli 
Hayrettin Karan 
Ismail Hakki Uzungar-
sili 

Memed Emir 
Orge Evren 
Osman Niyazi Bureu 
Rahmi Selguk 
Sabiha Gokgiil 

Bayazid 
Halid Bayrak 
111san Tav 

Bileoik 
Dr. Gl. Besim Omer 
Akahn 
Ibrahim Colak 
Salih Bozok 
Covad Abbas Giirer 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Qambel 
Ismail Hakki .Uzmay 
Mitat Dagdemir 
Siikrii Giilez 

Burdur 
Halid Onaran 
Ibrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Seref CJzkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atif Akgiig 
Dr. Galib Kahraman 

Dr. Refik Giiran 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sagay 
Fatin Giivendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
geker 
Refer Canitez 
Sadettin Ferid Talay 
Sekibe lnsel 

(Janakkale 
Ahmed Covad Eture 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergcneli 
Siikrii Yasin 
Ziya Gevher Etili 

Qankiri 
Fazil Nazmi Orkiin 
Hatice Ozgener 
Mustafa Abdii thai ik 
Renda 
Mustafa Onsay 
Ziya Esen 

(Joruh 
A kit' Akyiiz 
Ali Zirh 
Asim Us 
Atif Tiiziin 
Fuad Bulea 
Hasan Cavid 
Ihsan Kurtkan 
Ilyas Sami Mus 

(Jorum 
Ali Riza Ozeng 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyuh Sabri Akgol 
Ismail Kcmal Alpsar 
ismet Eker 

Nabi Riza Yildinm 
Denizli 

Dr. Ilamdi Berkman 
Dr. Kazim Samanli 
Haydar Riistu Oktem 
Mazhar Miifid Kansu 
Neeib Ali Kiigiika 
Yusuf Baskaya 

Diyarbekir 
Dr. Ibrahim Tali On-
goren 
Gl. Kazim Seviiktekin 
Huriye Oniz 
Riistu Bekit 
Tevfik Bilge 
Zeki Mesud Alsan 
Ziilfii Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkiran 
Seref Aykut 

Eldziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fazil Ahmed Aykag 
Fuad Agrali 
Fuad Ziya Qiyiltepe 
Talisin Berk 

Erzincan 
Abduihak Firat 
Aziz Samih liter 
Hikmet Isik 
Saffet Ankan 

Erzurum 
Aziz Akyiirek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
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Gl. Perfcev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgun 
§ukrii Kogak 

Eski§ehir 
Ahmed Ozdemir 
Emin Sazak 
Istamat Ozdamar 

-Osman Ism 
Yusuf Ziya Ozer 

Oazi Anteb 
Ali KIIIQ 

Bekir Kaleli 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed §ahin 
Numan Menemencioglu 
Omer Asim Aksoy 
Remzi Giires 

Giresun 
Gl. Ihsan. Sokmen 
Hakki Tank Us 
Ismail Sabuncu 
Muzaffer Kilic, 
Miinir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 
Talat Onay 

Gumu§ane 
Ali §evket Ondersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
Hasan Fehmi AtaQ 
§evket Erdogan 

tgel 
Emin Inankur 
Ferid Celal Giiven 
Fikri Mutlu 
Hakkt Saydam 
Hamdi Qngun 

Istanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atif Bayiridir 
Dr. Neset Omer Irdelp 
Dr. Refik Saydam 
Dr. Tugamiral Hakki 

1 : 3 8-11 
§inasi Erel 
FaMhe Oymen 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
Hamdi G&rsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Salah Cimcoz 
§ukru Ali Ogel 
Yasar Yazici 
Ziya Karamursal 

Izmir 
Benal Ariman 
Celal Bayar 
Dr. Tevfik Riistii Aras 
Gl. Kazim Inane, 
Halil Mentese 
Hasan Ali Yiicel 
Husnu Qakir 
Kamil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Koken 
Sadettin Epikmen 
Siikrii Saracoglu 

Isparta 
Hiisnii Ozdamar 
Ibrahim Demiralay 
Kemal tJnal 
Miikerrem tTnsal 

Kars 
Baha Ongoren 
Esad Ozoguz 
Fuad Kopriilii 
Gl. Muhittin Akyiiz 
Hiisrev Kizildogan 
Memed Nazif Sirel 
Omer Kiintay 

Kastamonu 
Dr. §iikru §enozan 
Dr. Tevfik Asian 
Nuri Tamag 
Sami Erkman 
Sitki Serif Eken 
Serif tlden 
Tahsin Coskan 

Kayseri 
Ahmed Hamdi Kalac, 
Faik Baysal 
Ferruh Giipgiip 
Hasan Ferid Perker 

193? 6 : £ 
Nahid Kerven 
Resid Ozsoy 
Salih Tnrgay 

Kirklareli 
Sevket Odiil 
Zuhtu Akm 

Kir§ehir 
Ali Riza Esen 
Hazim Borek^i 
Lutfi Miifid Ozdes 
Memed Seyfeli 

Koea-eli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
Ibrahim Diblan 
Ibrahim Siireyya Yigit 
Kemalettin Olpak 
Ragib Akea 
Salah Yargi 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Goker 
Ali Riza Tiirel 
Cemal Tekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kazim Gurel 
Kazim Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid tJner 
Mustafa Ulusan 
Nairn Hazim Onat 
Ressam Sevket Dag 
Tevfik Fikret Silay 

Kiltahya 
Besim Atalay 
Dr. Sakir Ahmed Ediz 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen 
Na§id Ulug 
Reeeb Peker 

Malatya 
Muttalib Oker 
Dr. Hilmi Oytag 
Emrullah Barkin 
Gl. Osman Koptagel 
Jsnaet tnonu 
Mahmud Nedim Zabei 
Mihri Pektas. 
Osman Taner 
Vasif Qinay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet' Bayur 
Kani Akeken 
Kenan Orer 
Osman Ergin 
Refik Ince 
Sabri Toprak 
Tahir Hitit 
Turgud Tiirkoglu 
Ya§ar Ozey 

Mara§ 
Alaettin Tiridoglu 
Hasan Re§id Tankud 
Kemal Kusun 
Memed Erten 

Mardin 
Abdurrezzak Satana 
Dr. Riza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Qoruk 
Irfan Ferid Alpaya 
Osman Dincer 
Riza Erten 

Mugla 
Dr. Hiiseyin Avni Er-
can 
Hiisnii Kitabci 
Nuri Tuna 
Siikrii Kaya 
Yunus Nadi 

Mu§ 
Hakki KiliQOglu 
Naki Yiicekok 
§evki Qiloglu 
Siikrii Ataman 

Nigde 
Ahmed Vefik Ulugay 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Kamil Irdelp 

Ordu 
Ahmed Ihsan Tokgoz 
Ali Canib Yontem 
Dr. Ziya Naki Yal-
t inm 
Hamdi Yalman 
Ismail Qama§ 
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Muhittin Baha Pars 
Samsun 

Ali Tunali 
])r. Asim Sirel 
Etem Tuncel 
Mel ilia Ula§ 
Memed Ali Yuriiker 
Mcmed Giine§dogdu 
Bugeni Barkin 
Ziihtii Durukan 

Seyhan 
Damar Arikoglu 
01. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Ibrahim Mete 
Omer Bie,er 
Tevi'ik Tarman 

Siird 
Hulki Aydm 
fsmail Mii§tak Mayaktyn 
Sevki Siisoy 

I : 3 8-11 
Sinob 

Oevdet Kerim Tneedayi 
Dr. Galib Ustiin 
Hulusi Orueoglu 
Hiisamettin Okan 
Yusuf Kenml Tengir-
senk 

Sivas 
Gl. Akit' Oztekin Er-
demgil 
Ismail Mcmed Ugur 
Mitat S/iikrii Bleda 
Necmettin Sadak 
Sabiha Gorkey 
Semsettin Giinaltay 
Yasfi. Iiagid Sevig 
Ziya Ba§ara 

Tckirdag 
Oemil Uybadin 
Faik Oztrak 
Bah mi Apak 

1937 C : 2 
Sakir Kesebir 
Yahya Kemal Beyatli 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sitki like 
Hurrcm Ergun 
lliisnu Konay 
Besai Erisken 
Siireyya Tevfik Genoa 

Trabzon 
Danitj Eyiboglu 
Halil Nihad Boztcpe 
llamdi Ulkiimeii 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Bail' Karadoniz 
Seniha Hizal 
Sirn Day 
Siileyman Sirn Gedik 

Urfa 
Behcet Giinay 
Fuad Gokbudak 

Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdc 
Muhittin Dinesoy 
Befet Ulgen 

Van 
Hakki Ungan 
ll)rahim Arvas 
Miinib Boya 

Yozgad 
(Jelal Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Omer Evei 
S im leoz 
Sungur 

Zonguldak 
Halil Turkmen 
Hasan Karabacak 
Bait' Dine, 
Bagrb Ozdemiroglu 
Beeeb Ziihtii Soyak 
Bifat Vardar 

flieye istirak etmeycnlerl 

Ankara 
Dr. Taptas 
Kamal Atatiirk (B. C.) 
Yahya Galib Kargi 

Antalya 
Basili Kaplan 

Aydm 
Tahsin San 

Bolu 
Cemal Hiisnii Taray 

(Jorum 
Miinir Qagil 

Denizli 
Emin Asian Tokad 
Gl. Sefik Tiirsan 

Edirne 
Mecdi Boysan 

Epzurum 
Dr. Saim. Ali Dilemre 

Izmir 
Ha nidi Aksoy 

Kastamonu 
I lira him Grantay 
A êled Izbudak 

Kayseri 
Yeli Yasin 

Kfrklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kocaeli 
Nediiu Bozatik 

Koriya 
Bediz Morova 
Dr. Osman Sevki Ulu-
dag 

Kiltahya 
Hiiseyin Bahmi Giir-
pinar 
Omer Dine, 

Manisa 
Kazim Narni Duru 

Mar as 
Nuri Ural 

Nigde 
Halid Merigi 

Ordu 
Selim Sirn Tarean 

Seyhan 
Ali Miinil' Ycgena 
Esina Nayman 

Siird 
Memed Ali Kurtogl 

Sivas 
Basim Ba^ara 
Bemzi Giner 

Tokad 
Nazim Poroy 

Urfa 
Ali Sail) Ursavas, 

Zonguldak 
Esad Oakmakkava 



I : 3 8-11-1937 C : 2 
Van golii isletme ideresinin 1932 mali yili hesabi kati kanununa verilen reylerin neticesi: 

(Kanun kabul edilmistir ) 

Aza adedi : 399 

Reye istirak edenler : 230 

Kabul edenler : 230 

Reddedenler : 0 

MUstenkifler : 0 

Reye istirak etmeyenler : 166 

Munhaller : 3 

[Kabul edenler] 
Afyon Karahisar 

Berc Tiirker 
Cemal Akgin 
Izzet Akosman 
Izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Goneng 

Amasya 
Esad Uras 
Ismail Hakki Mumcu 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Dr. Taptas 
Esref Demirel 
Miimtaz Okmen 
Miisfik Ayasli 
Sakir Kmaci 

Antalya 
Celal Mengiliborii 
Tayfur Sokmen 

Aydm 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Goktepe 
Tahsin San 

Bahkesir 
Cemal Esener 
Enver Adakan 
Ismail Hakki Uzungar-
sili 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selguk 
Sabiha Gokgul 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Omer 
Akalin 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Ismail Hakki Uzmay 

Mitat Dagdemir 
Siikru Giilez 

Burdur 
Ibrahim Neemi Dilmen 

Bursa 
Asaf Doras 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Giiran 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sagay 
Fatin Giivendiren 
Refet Canitez 
Sadettin Ferid Talay 
^ekibe Insel 

Qanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Hilmi Ergeneli 
Ziya Gevher Etili 

Qankiri 
Fazil Nazmi Orkiin 
Hatiee Ozgener 
Mustafa Onsay 
Ziya Esen 

Qoruh 
Akif Akyiiz 
Ali Zirh 
Fuad Bulea 
Ihsan Kurtkan 

Qorum 
Ali Riza Ozenc, 
Dr. Mustafa Cantekin 
Ismail Kemal Alpsar 
Ismet Eker 
Nabi Riza Yildirim 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kazim Samanli 

Mazhar Mufid Kansu 
Yusuf Baskaya 

Diyarbekir 
Dr. Ibrahim Tali On-
goren 
Gl. Kazim Seviiktekin 
Rustu Bekit 
Tevfik Bilge 
Ziilfii Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkiran 
Seref Aykut 

Elaz'iz 
Ahmed Saffet Ohkay 
F'uad Ziya Qiyiltepe 

Erzincan 
Abdiilhak Firat 
Hikmet Isik 
Saffet Arikan 

Erzurum 
Aziz Akyiirek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgun 
§iikrii Kogak 

Eski§ehir 
Ahmed Ozdemir 
Istamat Ozdamar 
Osman Ism 

Gazi Anteb 
Omer Asim Aksoy 
Remzi Giires 

Giresun 
Gl. Ihsan Sokmen 
Miinir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 
Talat Onay 

Gumu§ane 
Ali Sevket Ondersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
§evket Erdogan 

Igel 
Fikri Mutlu 
Hakki Saydam 
Hamdi Ongun 

Istanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ali Rana Tarhan 
Atif Bayindir 
Dr. Tugamiral Hakki 
§inasi Erel 
Fakihe Oymen 
Hamdi Giirsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Salah Cimeoz 
Yasar Yazici 
Ziya Karamursal 

Izmir 
Benal Ariman 
Gl. Kazim Inane, 
Hasan Ali Yiicel 
Husnii Qakir 
Kamil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Koken 
Sadettin Epikmen 



Kars 
Baha Ongoren 
Esad Ozoguz 
Fuad Kopriilu 
Gl. Muhittin Akyiiz 
Hiisrcv Kjzildogan 
Memed Nazif Sirel 
Omer Kiintay 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Asian 
Nuri Tamae, 
Sitki Serif Eken 
Serif tlden 
Tahsin Coskan 

Kayseri 
Ahimed Hilmi Kalac, 
Ferruh Giipgiip 
Resid Ozsoy 
Salih Turgay 

Kirklareli 
Sevket Odiil 
Ziihtii Akin 

Kirsehir 
Ilazim Borekgi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
Ragib Akca 
Salah Yargi 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Goker 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kazim Giirel 

I \ 3 811 
Kazim Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Uner 
Mustafa Ulusan 
Nairn Hazim On at 
Ressam Sevket Dag 
Tevfik Fikret Silay 

Kiitahya 
Dr. Sakir Ahmed Ediz 
Naski Ulug 

Malatya 
Emrullaih Barkan 
GL Osman Koptagel 
Ismet Inonii 
Osman Taner 

Manna 
Dr. Saim Uzel 
Kani Akeken 
Kazim Nami Duru 
Kenan Orer 
Tahir Hitit 
Ya§ar Ozey 

Maras 
Alaettin Tiridoglu 

Mar din 
Abdiirrezzak §atana 
Dr. Riza Levent 
Edil) Ergin 
Hilmi Coruk 
Riza Erten 

Mugla 
Dr. Huseyin Avni Er-
can 
Nuri Tuna 
Siikrii Kay a 

Mu§ 
Sevki Ciloglu 

1937 C : 2 
Siikrii Ataman 

Nigdv 
Ahmed Yefik Uluc.ay 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Kamil Irdelp 

Ordu 
Hamdi Yalman 

Samsun 
Ali Tunali 
Dr. Asim Sirel 
Etem Tuncel 
Meliha Ulas, 
Memed Ali Yiiriiker 
Mem ed G iinesdogdu 
Ru§eni Barkin 
Ziihtii Durukan 

Seyhnn 
Damar Arikoglu 
Gl. Naci Eldeniz 
Ibrahim Mete 
Omer Biyer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Sevki Siisoy 

Sinob 
Cevdet Kerim tneedayi 
Dr. Galib Ustiin 
Hulusi Orae,oglu 
Hiisamettin Okan 

8 iv as 
Gl. Akif Oztekin Er-
demgil 
Ismail Memed Ugur 
Mitat Siikrii BLeda 

Semsettin Giinaltay 
Yasfi Ra§id Sevig 
Ziya Ba^ara 

Tekirdag 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sitki Uke 
Hiisnii Konay 
Resai Erisken 

Trabzun 
Danis, Eyiboglu 
Hamdi Ulkumen 
Mitat Aydin 
Siileyman Sirri Gedik 

Urfa 
Behcet Gtinay 
Fuad Gokbudak 
G-l. Ahmed Yazgan 
Muhittin Din^soy 

Van 
Hakki Ungan 
Ibrahim Arvas 
Miinib Boya 

Yozgad 
Celal Arat 
Ekrem Pekel 
Em in Draman 
Omer Evci 
Sirri lc,oz 
Sungur 

Zonguldak 
Halil Turkmen 
Raif Dine, 
Receb Ziihtii Soyak 

FReye istirak etmeyenlerl 

Afyon Karahisar 
Ali Cetinkaya (Bakan) 
Haydar Cergel 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Giindiiz 
Falih Rifki Atay 
Hati Qirpan 
Kamal Atatiirk (R. C.) 
Rasim Aktar 

Rifat Araz 
Yahya Galib Kargi 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tevfik Ancan 
Tiirkan Ors 

Aydin 
Adnan Menderes 

Dr. Hulusi Alatas (Ba
kan) 
Nazmi Topcoglu 

Bahkesir 
Dr. Hasan Yasif Som-
yiirek 
Gl. Kazim Ozalp 
(Bakan) 
Hacim Carikli 
Hayrettin Karan 

Memed Emir 
Orge Evren 

Bayazid 
Halid Bayrak (I. A.) 
Ihsan Tav 

Bilecik 
Ibrahim Colak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cemal Hiisnii Taray 
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Cevad Abbas Giirer 
Hasan Cemil Qambel 

Burdur 
Halid Onaran 
Mustafa Seref Ozkan 

Bursa 
Atif Akgiig 
Mustafa Fehmi Ger-
geker 

Qanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
§iikrii Yasin 

Qankiri 
Mustafa Abdiilhalik 
renda (Baskan) 

Qoruh 
Asim Us 
Atif Tiiziin 
Hasan Cavid 
Ilyas Sami Mus 

Qorum 
Eyub Sabri Akgol 
Miinir Qagil 

Denizli 
Emin Asian Tokad 
Gl. §efik Tiirsan 
Haydar Riistii Oktem 
Necib Ali Kiiciika 
(S. M.) 

Diyarbekir 
Huriye Oniz 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Mecdi Boysan 

Eldziz 
Fazil Ahmed Aykag 
Fuad Agrali (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Aziz Samih liter 

Erzurum 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 

Eski§ehir 
Emin Sazak 
Yusuf Ziya Ozer 

Qazi Anteb 
Ali Kilig 
Bekir Kaleli 

1 : 3 8-11 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed §ahin 
Numan Menemencioglu 
(S. M.) 

Giresun 
Hakki Tank Us 
Ismail Sabuneu 
Muzaffer Kilig 

Giimu§ane 
Hasan Fehmi Atag 

Igel 
Emin Inankur 
Ferid Celal Giiven 

Istanbul 
Ali Barlas 
Dr. Neset Omer Irdelp 
Dr. Refik Saydam 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
§iikrii Ali Ogel 

Izmir 
Celal Bayar (Basbakan) 
Dr. Tevfik Riistii Aras 
(Bakan) 
Halil Mentese 
Hamdi Aksoy 
-§ukru Saracoglu 
(Bakan) 

Isparta 
Hiisnii Ozdamar 
Ibrahim Demiralay 
Kemal tlnal 
Miikerrem Unsal 

Kastamonu 
Dr. §ukrii Senozan 
Ibrahim Grantay 
Sami Erkman 
Veled tzbudak 

Kayseri 
Faik Baysal (S. M.) 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Veli Yasin 

Kirklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kir§ehir 
Ali Riza Esen 

1937 d : 2 
Ltitfi Miifid Ozdes 

Kocaeli 
Ibrahim Diblan 
Ibrahim Siireyya Yigit 
Kemalettin Olpak 
Nedim Bozatik 

Konya 
Ali Riza Tiirel (S. M.) 
Dr. Osman §evki Ulu-
dag 

Kutahya 
Besim Atalay 
Hiiseyin Rahmi Giir-
pinar 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen 
Omer Dine, 
Receb Peker 

Malatya 
Muttalib Oker (S. M.) 
Dr. Hilmi Oytag 
Mahmud Nedim Zabci 
Mihri Pekta§ 
Vasif Qm&y 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Osman Ergin 
Refik Ince 
Sabri Toprak 
Turgud Tiirkoglu 

Mara§ 
Hasan Re§id Tankud 
Kemal Kusun 
Memed Erten 
Nuri Ural 

Mardin 
Irfan Ferid Alpaya 
(I. A.) 
Osman Dinger 

Mugla 
Hiisnii Kitabci 
Yunus Nadi 

Mu§ 
Hakki Kiligoglu 
Naki Yiieekok 

Nigde 
Dr. Abravaya 
Halid Mengi 

Ordu 
Ahmed Ihsan Tokgoz 
Ali Canib Yontem 
Dr. Ziya Naki Yal-
t inm 
Ismail Qamag 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sirri Tarcan 

Seyhan 
Ali Miinif Yegena 
Esma Nayman 
Hilmi Uran (R. V.) 

Siird 
Hulki Aydin 
Ismail Mii§tak Mayakon 
Memed Ali Kurtoglu 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengir-
§enk 

Sivas 
Neemettin Sadak 
Rasim Ba§ara ' 
Remzi Qiner 
Sabiha Gorkey 

Tekirdag 
Cemil Uybadin 
Faik Oztrak 
Sakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatli 

Tokad 
Hiirrem Ergun 
Nazim Poroy 
Siireyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Raif Karadeniz 
Seniha Hizal 
Sirri Day (S. M.) 

TJrfa 
Ali Saib Ursavas, 
Memed Emin Yurdakul 
Refet tllgen 

Zonguldak 
Esad Qakmakkaya 
Hasan Karabaeak 
Ragib Ozdemiroglu 
Rifat Vardar 

)>&<{ 
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S. Sayisi: 281 
Van golu i§letme idaresinin 1932 mali yili son hesabma 
aid mutabakat beyannamesinin sunulduguna dair Divan; 
muhasebat Riyaseti tezkeresile Van golu i§letme idare
sinin 1932 yili son hesabi hakktnda kanun layihasi ve Divani 

muhasebat engumeni mazbatasi (3/375,1/850) 

Van golii isletme idaresinin 1932 mali yili son hesabma aid mutabakat beyannamesinin sunuldu
guna dair Divani muhasebat riyaseti tezkeresi (3/375) 

T.C. 
Divani muhasebat 

U. 116405 
H. 1061 

10-V- 937 

Sayi 

Biiyiik Millet Meclisi Yuksek Reisligine 

Dahiliye vekaletinin 18 - XI - 936 tarih ve 5867 sayili tezkeresi ile gb'nderilen Van golii islet-
me idaresinin 1932 mali yili hesabi katisi Divanca tetkik edilerek buna aid tanzim kilman muta
bakat beyennamesinin bagli olarak sunuldugumi en derin saygilanmla arz eylerim. 

D. Mi. Reisi 
S. Oran 

Beyanname 

Van golii isletme idaresinin 1932 mali yilina aid kati hesabi dairesinden gonderilmekle Divani 
muhaseibat^a tetkik ve muhakeme edilmis olan idare hesabile kar§ila§tinlarak goriilen fark ve sebcb-
leri ilisik cetvellerde arz ve izah olunmusjtur. 

l§bu cetvellerdeki me§ruhat nazari dikkate olinmak suretile kati hesabda yazili rakamlarin kabule 
sayan bulundugunu arzeyleriz. 

Birinci reis 
Seyfi Oran 

Aza 
Y. Ziya Asian 

Aza 
Nuzmi Basak 

D. 1. Reisi 
Faik Eke 

Aza 
Celil Dinger 

Aza, 
F. Ozbudun 

D. 2. Reisi 
A. Turdakul 

Aza 
M. Menemencioglu 

Aza 
Z. Akif Orbay . 

D. 3. Reisi 
Alim Ozgen 

Aza 
Refik Bakuy 

Aza 
M. All Apak 

D. 4. Reisi 
F. Erinq 

Aza 
M. Ihsan Erenli 

Muddeiumumi 
Enver Arkun 

Aza 
H. B. Esen 

Aza 
E. Rifat Ayla 
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T. C. 

Ba?vekalet 26-V-1937 
Katarlar mudurlugu 

Sayi : 6/1827 
Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

Van golii isletnie idaresinin 1932 mali yilina aid Maliye vekilligince hazirlanan ve tcra Ve 
killeri Heyetiiice 18 - V -1937 tarihhide Yiiksek Meclise a m kararlastirilan hesabi kali kanun hi 
yihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur, 

BayvekAlet vekili 
Dr. H. Haydam 

Esbabi nuicibe layihasi 

Van golii isletnie idaresinin 1932 niali yilinaaid hesaibi kati layiihasi ve meributu cetveller ibagl 
olarak sunulmustur. 

Divani muhasebat encumeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
D. M. Encumeni 11 - VI -193? 

Esas No. 1/850, 3/375 
Karar No. 8 

Yiiksek Reislige 

Van golii isletnie idaresinin 1932 mali yili 
hesabi katisi hakkinda Basvekilligin 26 mayis 
1937 tarihli ve 6/1827 numarali tezkeresile tek-
lif olunan kanun layihasi ve Divani muhasc-
battan gonderilen mutabakat beyannamcsi cet-
vellerile birlikte tetkik ve miizakere edildi. He
sabi kati ile beyanname cetvelleri arasinda bir 
guna fark olmadigindan kanun layihasi bazi 
kerhneler degistirilmek suretile aynen kabul edi-
lerek Umumi heyetin tasvibine arzedilmek iizere 

sunuldu. 
Reis M. M. Katib 

Nigde Trabzon Yozgad 
Faik Sungur 

Qorum (jorum TCrzurum 
A. Riza Ozenc N. H. Yildinm N. Dumlu 

Istanbul Kastaniouu 
/ / . Giirsoy Nuri Tannic 

Konya Mardin 
M. Halid Vner Hilmi Qoruh 

{ S Say isi : 281 ) 
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HlUKHDjMlETtN TEKLlFt 

MADDE 3 — 1932 mali yili iginde sarfolun-
mayan 21 369 lira 15 kurus tahsisat artigi iptal 
olunmustur. 

MADDE 4 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasma Dahiliye 
vekili memurdur. 

18 - V - 1937 
Bs. V. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam $. Saracoglu K. Ozaly 
Da. V. Ha. V. V. Mai. V. 
$. Kaya $. Saracoglu F. Agrah 
Ml V. Na. V. Ik. V. 

8. Arikan A. Qetinkaya C. Bayar 
S. 1. M. V. G. I. V. Zr. V. 

Dr. R. Saydam Rana Tarhan Muhlis Erkmen 

DtVANI MUHASEBAT ENCUMENlNlM 
DE&l§TlRl§t 

MADDE 2 — Adi gegen idarenin ayni yil 
tahsilati bitisik (B) cetvelinde gosterildigi iize-
re (62 851) lira (89) kurustur. 

MADDE 3 — 1932 mali yili icinde sarfedile-
meyen ve bitisik (A) cetvelinde ayn bir siitun-
da gosterilen (21 369) lira (15) kurus tahsisat 
bakiyesi iptal olunmustur. 

MADDE 4 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunu icraya Dahiliye ve
kili memurdur. 

Van golii isletme idaresmm 1932 mali yxl% 
1/iesabi kati kanunu layihasi 

MADDE 1 — Van golii isletme idaresinin 
1932 mali yili sarfiyati ilisik (A) cetvelinde 
gosterildigi iizere 52 230 lira 85 kurustur. 

Van golii isletme idaresinin 1932 mall yili 
hesabi kati kanunu layihasi 

MADDE 1 — Van golii isletme idaresinin 
1932 mali yili masarifi bitisik (A) cetvelinde 
gosterildigi iizere (52 230) lira (85) kurustur. 

MADDE 2 — Adi gegen idarenin ayni yil va- J 
ridati ilisik (B) cetvelinde gbsterildigi iizere 
62 851 lira 89 kurustur. 

( S. SaviM : 281 ) 



F. 

1 
2 
3 
4 

i 

Tathsisatin nevi 

t)curat 
Masarifi miitenevvia 
Insaat 
Mubayaa esmanile nakliye 
masrafi 

Yekun 
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A — 0ETVEL1 

Muhassasat 
Lira 

33 000 
1 600 

15 000 

24 000 

73 600 

Sarfiyat 
Lira 

27 220 
1 466 

10 878 

12 665 

52 230 

K. 

28 
79 
58 

20 

85 

Iptal olunan 
muhassasat 

Lira 

5 779 
133 

4 121 

11 334 

21 369 

K. 

72 
21 
42 

80 

15 

B - CETVELl 

F. M. Varidatm nevi 

Umumi butgeden muavenet 
Muhtelif hasilat 
Yolcu ve nekliye hasilati 

2 Tamirat ve satis hasilati 

Yekun 

Muhammenat Tahsilat 
Lira Lira K. 

65 000 

10 000 
500 

45 000 

17 586 
264 

94 
95 

75 500 62 852 89 

» © - « 

( S. Sayi«i ; 281 ) 



S. Sayisi: 1 
Buyuk Millet Meclisi 1937 yili mart, nisan ve may is ay Ian 

hesabi hakkinda murakibiik raporu (5/54) 

T. B. M. M. 
Meclis hesablarmm tetkiki encumeni 25 - VIII - 1937 

Karar sayisi: 1 
Esas sayisi: 5/54 

Yiiksek Reislige 

Lira K. 

252 841 96 Mart 1937 ibtidasmda Ziraat bankasinda bulunan para 
902 848 93 Mart, nisan ve mayis 1837 iginde alinan para 

1 155 690 89 Hepsi 
777 097 45 Mart, nisan vc mayis 1837 iginde verilen para 

1. 

378 593 44 Haziran 1937 ibtidasmda Ziraat bankasinda kalan para 

Biiyiik Millet Meelisi Muhasebesinin mart, nisan ve mayis 1937 aylari hesabi gozden gegirilerek 
bu aylarda alinip verilen ve mayis 1937 son giiniinde Ziraat bankasinda kalan paranin sayisi yukarida 
gosterilmis, ve Muhasebenin defterlerile kar§ila§tirTlan sarfiyat evraki birbirine ve Ziraat bankasindan 
gelen hesab puslasinda mevcud oldugu gosterilen para dahi yukarida gosterilen miktara uygun 
gikmi^tir. 

Umumi heyete arzolunmak iizere Yiiksek reislige sunulur. 
Murakib 

Denizli mebusu 
M. M. Kansu 





S. Sayisi: 2 
Buyuk Millet Meclisi 1937 yih haziran, temmuz, agustos ve 

eylul aylan hesabi hakkinda murakiblik raporu (5/55) 

r. 5. M. M. ,;"
 r r ~ 

Meclis hesablanmn tetkiki enciimeni 7 - X - 1937 
Karar sayisi: 2 
Esas sayisi: 5/55 

Yuksek Keislige 

Lira K. 

378 593 44 Haziran 1937ibtidasmda Ziraat bankasmda bulunan para 
1 001 499 87 Haziran, temnraz, agustos ve eylul 1937 aylan icinde alinan para 

1 380 093 31 Hepsi 
1 330 744 13 Haziran, temmuz, agustos ve eylu.1 iginde verilen para 

1. 

49 349 18 Tesrinievvel 1937 ibtidatinda Ziraat bankasmda kalan para 

Biiyuk Millet Meclisi Muhasebesinin haziran, temmuz, agustos ve eylul 1937 aylan hesabi goz-
den gegirilerek bu aylarda alinip verilen ve eylul 1937 ayinm son giintinde Ziraat bankasmda ka
lan paranin sayisi yukarida gosterilmis ve Muhasebenin defterile karsilastirilan sarfiyat evraki bir-
birine ve Ziraat bankasindan gelcn hesab pusL sinda meveud oldugu gosterilen para dahi yukari
da gosterilen mikdara uygun crkmistir. 

Umumi heyete arzolunmak iizere Yuksek reislige sunulur. 
Murakib 

Denizli mebusu 
M. M. Kansu 




