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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Birinci celse 
icra Vekilleri Heyetinin istifasile Başvekâlete 

yeniden izmir mebusu Celâl Bayarın tayin edildiğine 
Ve izmir mebusu Celâl Bayarın başkanlığında te

şekkül eden icra Vekilleri Heyetine dair iki kıta 
tezkere okunduktan sonra 

Antalya mebusu Celâl iMerigilibörü, Burdur me
busu Mustafa 'Şeref Özkan ve izmir .mebusu General 
Kâzım inancın öldüklerine dâir tezkereler okundu ve 
ölülerin hatırasına hürmeten iki dakika ayakta sükût 
edildi. 

Atatürkün cenaze merasimi için yapılacak sarfiyat 
hakkındaki kanun lâyihasının müzakeresi münasebetile 
bir çok hatibler tarafından irad edilen nutuklar din
lendikten sonra teneffüs için celse tatil olundu. 

ikinci celse 
Hatibler nutuklarını bitirdikten sonra lâyihanın 

Lâyihalar 

1 — Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
1937 malî-yılı hesabı katğisi hakkında kanun lâyihası 
(1/1154) (Divanı muhasebat encümenine) 

2 — Yeknesak bir deniz balisajı sistemine müte
dair anlaşmaya iltihakımız hakkında kanun lâyihası 
(1/1155) (Hariciye ve Iktısad encümenlerine). 

1 — îstanbuldaki cenaze töreninde bulunmak 
üzere altı aza seçimi 

BAŞKAN — î s t anbu lda yapı lacak tö rende 
hazır bu lunmak üzere Yüksek heyetinizden k u r a 
ile a l t ı k iş i seçilecektir. 

1 — Ankarada kurulacak konservatuvar hak
kındaki kanun lâyihasının geri verilmesine dair 
Başvekâlet tezkeresi 

heyeti umumiyesi hakkındaki müzakere kâfi görüldü 
ve lâyiha kabul edildi. 

Büyük Millet Meclisi 1938 yılı nisan ve mayıs ay-
larile haziran ve temmuz ayları hesabı hakkındaki 
mazbatalar okundu. 

Beynelmilel sıhhî mukavelenamenin tasdikma dair 
kanun lâyihasının birinci müzakeresi yapıldı. 

Sıhhat patentalaj-ı üzerine yapılan konsolosluk 
vizelerini kaldıran beynelmilel itilâfnameye iltihakı
mıza dair kanun lâyihası da kabul edildikten sonra 
çarşamba günü toplanılmak üzere inikada nihayet 
verildi. 

Kâtib . Kâtib 
Bursa Çoruh 

Dr. S. Konuk Ali Zırh 

Tezkereler 
3 — Çinenin Alihan köyünden Bayrakdaroğullarm-

dan Ahmedoğlu Hasan Çayın ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/552) (Ad
liye encümenine) 

4 — Eşmenin Bozlar köyünden Akıncıoğullarm-
dan Hüseyinoğlu Mustafa Akıncının ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/553) 
(Adliye encümenine). 

Ali Barlas (istanbul), Rahmi Köken (İzmir), 
Yahya Galib Kargı (Ankara), Müşfik Ayaşlı 
(Ankara), Mükerrem Unsal (İsparta), Raif 
Dinç (Zonguldak). 

Bu arkadaşlar Atatürkün cenaze töreninde 
Büyük Millet Meclisini temsil edeceklerdir. 

BAŞKAN — Ruznameye geçiyoruz. Başvekâ
let tezkeresi var okuyacağız. 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

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

BAŞKAN — Mustafa Abdülhalik Renda 
KÂTÎBLER — Oavid Oral (Niğde), Ali Zırh (Çoruh) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

4 —SEÇİMLER 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMÎYEYE MARUZATI 

Başkan vekili 
T. F. Sılay 
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Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
8 - VI - 1936 tarih ve 6/1915 sayılı tezkere 

ile sunulan Ankarada bir konservatuvar kurul
ması hakkındaki kanun lâyihasının geri alın
ması Maarif vekilliğinin 4 - XI - 1938 tarih 
ve 4/4161 saydı tezkere ile istenilmektedir. 

Bahsi geçen kanun lâyihasının geri gönde
rilmesine yüksek müsaadelerini rica ederim. 

Başvekil 
C. Bayar 

BAŞKAN — Kanun lâyihasını geri veri
yoruz. 

5 — BEYANAT 

1 — Başvekil Celâl Bayarın, itimad talebine 
dair beyanatı. 

BAŞKAN — Söz Başvekilindir, buyurunuz. 
BAŞVEKİL CELÂL BAYAR (İzmir) — 
Saym arkadaşlar, 
İkinci Oümhur Reisimiz İsmet İnönünün iti-

mâdlarma mazhar olarak, Başvekâlete tayin 
edildim. Kendilerine takdim eylediğim Heyeti 
Vekile azalarının isimlerini havi listeyi lütfen 
tasvib buyurdular. 

Teşkilâtı esasiye kanununun hükümlerine 
göre, sizin de itimadınıza mazhar olmak şerefini 
kazanırsam, vazifeme devam edeceğim (Şiddetli 
alkışlar). 

Resmî bir lisanla bu maruzatımı bildirirken, 
inkılâbın ve Atatürk rejiminin en mümtaz bir 
siması ve Türk milletinin büyük evlâdı olan 
ikinci Reisimiz İnönünün, Cumhur Reislik devri
nin, milletimiz için müteyemmen ve mesud ol
masını temenni ederim, buna şahsan emin oldu
ğumu ifade eylerim (Bravo sesleri, sürekli ve 
şiddetli alkışlar). 

Arkadaşlar, 
Milletlerin tarihi, acı, tatlı bir çok hatıralar

la doludur. Bugün biz inkılâb tarihimizin, en 
acı ve fakat en önemli bir devrini yaşıyoruz: 
Aziz varlığını her kuvvetin fevkinde telâkki et
tiğimiz ve öyle olduğuna da inandığımız Şefimizi 
kaybettik. Şefin hayatında Türk milleti nasıl 
yekvücud olarak, tek bir kalb gibi onun sevgi
sinde birleşmişse, matemini de ayni surette tek 
bir kalb halinde tutuyor, ve ıstırabile ağlıyor. 

Denilebilir ki, şimdiye kadar hiç bir khnse 
hakkında bu kadar vatanşümul, bu kadar âlem
şümul bir acı duyulmamıştır. Kendi ruhumuz
da bu acıyı hissediyor ve kalbimizin kanadığını 
duyuyoruz. Türk milleti gibi, vefakâr, büyük 
bir milletin, kendisine binbir mahrumiyet içeri
sinde, en büyük muvaffakiyetleri temin etmiş 
olan büyük bir evlâdı hakkmda, başka türlü ha
reket etmesine esasen imkân yoktu (Bravo ses
leri, alkışlar). 

Atatürk, bize, yaralı bir vatan kurtardı, 
Atatürk, bu yaralı vatanı, içerisini asırlardanbe-
ri sinmiş olan hurafelerden, efsanelerden, bir ta
kım vahi fikirlerden tamamen temizliyerek, 
kuvvetli bir rejim de kurarak, mesud ve müref

feh bir halde, bize bağışladı (Bravo sesleri ve 
sürekli alkışlar). 

Türkün, ebedî bir tehlikeye düşüyor sanıl
dığı zamanda, imdadma koşarak, felâketten bizi 
kurtardı. Zeval bulmaz iatiMâlinıizi, ve 
ebedmüddet vatanımızı, Türk rayeti istiklali al
tında yaşatmak imkânım buldu ve verdi (Bra
vo sesleri, şiddetli alkışlar). 

Atatürk sadece bize vatanî hizmetler ifa et
tiği için sevmiyoruz. Ayni zamanda, tam mâna-
sile kâmil bir insan olduğu için de seviyoruz 
(Şiddetli alkışlar, bravo sesleri). 

Atatürk vefakârdı, mütevazi idi, herkesin 
hakkmı yerinde verirdi (Çok güzel sesleri). 

Arkadaşlar, 
Atatürkün hayatı ve mazisi hakkmda söz 

söylemeği, kısa bir celseye sığdırmak en müş
kül olan bir iştir. Yalnız müsaadenizle çok sev
diği ve çok güvendiği, Büyük milletinin irade
sini temsil eden bu kürsüden onun maneviye-
tine hitab ederek diyorum ki: 

Atatürk; 
Seni sevmek, tebcil etmek, her Türk vatan

severinin millî ödevi, ve namus borcudur. (Şid
detli alkışlar ve bravo sesleri). 

Aziz arkadaşlarım; 
Kendisini medhetmek ve ihtiras göstermek, 

içtimaî 'hayatta bir nakise olarak kabul edil
miştir ve hiç şüphesizdir ki, bu böyledir. Fakat; 
ben size, iftiharımızı ve ihtirasımızı şu dakika
da, ifade etmekten çekinmeyeceğim! 

Benimle beraber Heyeti Vekileyi teşkil eden 
arkadaşlarımın ihtilâlin ve inkilâbm tâ, ilk gü-
nündenberi, Büyük ve Ebedî Şefimizin hayata 
gözünü yumduğu dakikaya kadar, izinde ve pe
şinde, yolunda şuurla yürüdük... bu; bizim ebe
di iftihanmızdır. (Şiddetli alkışlar ve bravo 
sesi). 

Hiç şüphesiz Büyük Türk milletinin seciye
sine ve karakterine uygun olarak vücude ge
tirdiği ve bize hediye ettiği rejimi korumak 
hakkındaki ihtirasımız,... ölçüsüzdür. (Bravo 
bravo sesleri). 

Arkadaşlar; Teşkilâtı esasiye hükümlerine 
göre sizin itimadınızı kazanmak için, Hüküme
tin programını size arzetmek iktiza eder. 

Benim bu mebhasde fazla sözüm yoktur. 
Geçen sene, lütfen tasvibinize iktiran eden 

programımızın şimdiye kadar yapılmış olan 3o^ 
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sımlarmdan mâadasını yörütmek, azim .. ve ka
rarındayız. (Alkışlar ve muvaffakiyet nidaları,) 

Ayni zamanda, bize daima hakikî yolu gös
teren ve içinde milletin nurlu iradesi okunan 
Cumhuriyet Halk partisinin programı da bizim 
rehberimizdir (Bravo sesleri.) 

Arkadaşlarım; 
Her hangi bir Hükümet için muvaffakiyet 

amili olarak ... birinci derece de göz önünde bu
lundurulması lâzmngelen bir hakikat vardır. 
Milletin hakikî düşüncesi 

Biz miUetjmiızin şu an için düşüncelerini şu 
suretle hulâsa ediyoruz: milletimiz, on beş se-
nedenberi tecrübe edilen Kemalizm rejiminin 
kendisine verdiği huzur ve sükûn içerisinde ça
lışmak ve kuvvetlenmek istiyor. (Sürekli alkış
lar) 

Millî hududlan dahilinde mesud olmak eme
lindedir. (Bravo sesleri). 

Bizim haricî siyasetimizdeki: dahilde sulh, 
hariçte sulh düsturunun ifadesi, ancak bu su
retle tefsir olunabilir. Esası, milletten gelmiştir, 
ve Büyük Şef tarafından ifade edilmiştir. (Al
kışlar). 

Mevcud istikrarı bu matemli günlerimiz
de, milletin heyeti umumiyesinde tecelli eden 
tesanüdle muhafaza etmek emelimiz tamdır... 
halistir ve çok kuvvetlidir (Bravo sesleri ve 
çok sürekli alkışlar). 

Rejimin kanunları, Türk camiasına dahil olan 
bilâ istisna her ferdin, hukukunu, emniyetini ve 
müsavatını tekeffül etmektedir. Kanunlarımızın 
tekeffülü altında, bütün vatandaşların seyyan 
bir surette haklarını gözetmek bizim için en mu
kaddes bdr vazifedir. (Bravo sesleri ve alkışlar). 

Aziz arkadaşlarım; 
Size programımızın harfiyen ve olduğu gibi 

tatbik olunacağını söylerken, haricî siyasetimize 
de bir nebze teımas etmek ihtiyacını duyuyorum: 

Haricî siyasetimizde, değişecek ... hiç bir 
şey yoktur, anlaşmalarımıza, dostluklarımıza, it
tifaklarımıza .. bütün sadakatımızla bağlıyız. 

Bunları büyük bir azimle yörüteceğiz. Bu 
sadam size olduğu kadar, bütün dostlarımıza 
ve müıttefMerimize de bir itimad ve muhabbet 
sadasıdır. (Bravo sesleri ve sürekli alkışlar) 

Saym millet, vekilleri; 
Beni ve benimle vazife almak lûtfunda bulu

nan arkadaşlarımı çok yakından tanırsınız. 
Yaptığımız işleri bilirsiniz. Fikirlerimize vâkıf
sınız. Her şeyden evvel temin etmek isterimki 
Rejimin azad kabul etmez kullarryiz. (Bravo 
sesleri ve sürekli alkışlar). Kullarıyız dedim;... 
bu kelimeyi miskin bir itaati ifade için değil;... 
işlerimize şuurla bağlılık ve onları sadakatle 
yörütmek azmimizi tebarüz ettirmek için kul
landım. (Alkışlar) 

Eğer;... Inküâbm bidayetindenberi, devam 

eden fikirleri şuurla yörütmek imkânmı ve 
sizin arzu ve emellerinizi icra etmek kudretini 

bizde görüyorsanız (Hay hay sesleri), Milletin 
iradesini temsil eden siz krymetli arkadaşlarım
dan ricam şudur: itimadınızı bizden esirgeme
yiniz. (Alkışlar, esirgemeyiz sesleri) 

Aziz saylavlar; 
Son söz ... Elemimiz, hicranımız çok büyük

tür, fakat inanımız, güvenimiz de o nisbette 
büyüktür. (Bravo sesleri ve alkışlar) 

Atatürkü unutmayacağız (Hayır, asla ses
leri) Her zaman tebcil edeceğiz (Süyekli alkış
lar). Millet uğrunda azimle yürüyeceğiz (Bra
vo sesleri ve sürekli alkışlar). 

HALlL MENTEŞE (izmir) — Arkadaşlarım, 
hitabemi ilk defa olarak bu Mecliste okuyaca
ğım. Çünkü teessürüm çok büyüktür. Heyecana 
düşerek sözün insicamını kaybetmekten korku
yorum. 

Celâl Bayara açık ve tam itimadımı veriyo
rum. Ne için? O, mevkii iktidara gelir gelmez 
beynelmilel şeraitin mahmul olduğu endişeler 
karşısında bütçe imkânları ile mukayyed olmıya-
rak Hazinenin beynelmilel ve dahilî pazarlarda 
kredisini azamî ütilize ederek vaziyetin icab et
tirdiği geniş ve fevkalâde tedbirleri almakta te-
redüd etmemiş ve bu yolda büyük cesaret gös
termiştir. tngilterede 16 milyonluk bir mal kre
disi temin etmiş buna 80 milyonluk 4 senelik 
bir plân ilâve ettiği gibi Almanyadan da ahiren 
70 milyon liralık ayni surette bir avans ^lde et
miştir. Ordu için Büyük Meclisin kabul ettiği 
125 milyon on sene müddetli tahsisatı fevkalâ
denin Müdafaai Milliye vekâletince hummalı 
ve seri bir surette tahakkuk ettirilmek üzere ol
duğunu da o bize millet kürsüsünden tebşir et
mişti. Bu şu demiktir ki, kahraman ordunun her 
ihtimale karşı teçhizi, hummalı bir faaliyetle ik
mal ediliyor. Harb mukadder olduğu gün çetin ve 
uzun bir harbin bütün yükünü sonuna kadar ta

hammül edebilecek bir surette millî mukavemet de 
kuvvetlendiriliyor. Bunları yaparken hesab mu
vazenesi elden bırakılmış mıdır? Bence hayır.. 
Memleket gerek malî, gerek iktisadî cephelerden 
mesud bir inkişaf gösteriyor. Bütçenin muham
men varidatı evvelki sene 20 milyon, geçen sene 
29 milyon fazla tahakkuk etmiştir. Ticaret mu
vazenesi aktif bir surette inkişaf ediyor. Evvelki 
sene 93 milyonluk ihracat kıymeti 126 milyona 
yükselmiştir. 

Bu rakamlar ap açık gösteriyor ki, Hazinenin 
bu güne kadar borçlarmm taksitlerini tediyede 
gösterdiği istikamet ve namuskârlık bütün bu 
avanslara rağmen mahfuz kalmıştır ve kalacak
tır. 

Arkadaşlarım, ben o kanaatteyim ki, Celâl 
Bayar plânların tahakkuku halinde memleket 
malî ve iktisadî cephelerden öyle büyük bir in
kişafa mazhar olacaktır ki, bu avansların amor-
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ti müddetleri bitmeden daha büyük, daha geniş 
plânların tatbikma imkân hâsıl olacaktır. 

Arkadaşlarım, böyle çalışan ve hazırlanan bir 
memlekete saldırmak kolay iş değildir. Bilhassa 
memleket büyük Türk ordusunun, büyük Türk 
milletinin yurdu olursa... Binaenaleyh vatandaş
lar istikbalden emin olarak; kemali huzur ve em
niyetle faaliyetlerine devam edebilirler. 

Celâl Bayar, insan olarak da feragatin tim
sali müşahhası bir vatanperverdir. Müebbed 
ktanm ölüm haberi beni Milâsta buldu. O gün 
kaymakamın odasmda toplanmıştık. Yeni Reisi
cumhurun kim olabileceği suali her dilde do
laşıyordu. Celâl Bayar mı, İsmet inönü mü? 
Benden reyimi sordular. Şu cevabı verdim: 
Benim bildiğim1 Celâl Bayar öyle yüksek bir 
feragat sahibi insandır ki, kendi lehinde bir 
cereyan olsa dahi arkadaşlarına Inönünü tavsi
ye edecektir, dedim. Buraya geldiğimde anla
dım ki Celâl Bayar bu imtihandan olgun bir 
Devlet adamı ve mahzı feragat bir insan olarak 
çıkmıştır. 

Arkadaşlarım, bütün dünya harbler, dahilî 
karışıklıklar ve rahatsızlıklar içinde çalkanrr-
ken 'bu memlekette yarü ağyarm gıbtasmı cel
beden güzel bir nizam, tam bir sükûn ve em
niyet vardır. Bunu hâsıl eden nedir? Bir kaç 
inzibatlı memlekette olduğu gibi, korku mu, 
mengene ve cendere metodu mu? Hayır, Yalnız 
ve yalnız müebbed Atanın dağdaki çadırlara, 
en izbe köy kulübelerine kadar sinmiş olan 
sevgisi, bütün milletin gönlünde yarattığı ka-
yıdsız ve şartsız emniyet ve itimaddır. O, şöyle 
dememiş miydi: benim arzu edibde yapamıya-
cağrnı bir şey yoktur, fakat ben istediklerimi 
milletimin arzularına ve menfaatlerine uygun 
olarak isterim. Alacağım tedbirleri milletimin 
iradesine ve kabiliyetine dayanarak alırmı. 
Onun için milletime vadettiğim şeylerin tahak
kukunda vekayi hiç bir zaman beni aldatma-
mıştır. 

O büyük insan memleketi düşman istilâsın
dan kurtardıktan sonra evvelâ kapitülâsyon
ların ilgasmı Devletlere tasdik ettirerek ve 
Devletin bünyesinden teokrasinin hakimiyeti
ni söküb atarak, yani Devleti lâisize ederek 
Türkün azmini ve zekâsını onları köstekliyen 
bağlardan temizleyib milletimize serbest inki
şaf yolunu açmıştır. Onun memleketin zarurî 
şartlarından doğan hakikatlerden mülhem ola
rak vazettiği ıslahat esasları ve aldığı tedbir
ler milletimizde tam tahakkuk kabiliyeti bul
muştur. Göksümüz dik, alnımız dik yeniden gir
diğimiz medenî savaşta Türkün ne büyük bir 
kudreti medeniye hazinesi olduğu bir kere daha 
tebarüz etmiştir. Vatanm çocuklarının medenî 
faaliyetin her sahasında gösterdiği müteşebbis 
kabiliyet yepyeni, dipdiri bir Devlet meydana 
çıkarmıştır. Hülâsa müebbed Atanm dehası 
milletinin medeniyet hazinesine tesadüf etmiş, 

o milletine, milleti ona yapışmış, sevişmişler 
ve birbirlerine pek yakışmışlardır. 

İşte onun tabutu önünde bütün bir dünyanın 
huşuğ ve tazim ve takdir ile eğilişinin manası. 
O, millî tarihte kurtarıcı, kurucu ve başarıcı, bü
tün dünya tarihinde medeniyet ve sulh adamı 
olarak müebdded bir nam bırakmıştır. 

Büyük Millet Meclisinin ismet Înönünü onun 
halefi olarak seçmekte ve onun bayrağını onun eli
ne vermekte gösterdiği isabet Büyük Meclisin, 
iradei milliyenin hakikî mümessili olduğunu bir 
kere daha tebarüz ettirmiştir. 

İnönü nutkunda, ne cebrü tazyik, ne de anar
şi, bütün vatandaşlara müsavi emniyet verici 
tedbirler alınacaktır, diyor. Bu, büyük bir be
şarettir. O, bu sözlerle Devletin nizamında sev
ginin ve emniyetin bundan böyle de hâkim ola
cağını teyid ederek müebbed Atanm hayrülhale-
fi olduğunu ilân ediyor. İnönü milletçe çok se
vilmiş bir Devlet adamıdır. Demem ki Atam ka
dar sevilmiştir, fakat onun yolunda yürüye yü-
rüye milletin yüreğinde ayni itimadı tesis ede
ceğine itimadım vardır. 

Büyük milletim, aziz yurdaşlanm; inönü bu 
emniyete lâyiktır. Senin ve Devletin menafii de 
ona ayni emniyet ve itimadla sarılmaktadır. Ba-
zan şaklabanlık tarzmda, bazan seni düşündürü
cü ve nevmidiye sevkedecek surette sinsi fısıl
tılar üflenecektir. Onlara kulağmı tıkamalısm. 
Devlet riyaset makamında saflarmı o derece sık
laştırmaksın ki, oradan asla fesad rüzgârları gi-
rememelidir. Buna bu gün, dûndan ve yarmdan 
fazla ihtiyaç vardır. Zira hududun öte tarafında 
saçsaça, başbaşa birbirlerine girişmiş olanlar 
uzlaşmak üzeredir. Bu eller, saçlar ve başlardan 
kurtulub da musafaha ettikleri günü tahakkü
me alışmış olanların siyasetleri eskiden olduğu 
gibi birbirine rakib olarak değil, yekdiğerine 
müzahir olarak hududundan girmeğe savaşacak
lardır. Buna karşı bir tek adam gibi asıl ve dim
dik durmalısın, zira tarihe karşı vazifen büyük
tür. Türkün medenî bir cevher, bir kudreti me
deniye olduğunu yeniden isbat ederek müebbed 
Atanm dediği gibi medeniyet safmda üstün mev
kie çıkmakla mükellefsin. Umarım ki onu yapa
cak ve başaracaksın (Alkışlar). 

FAZIL AHMED AYKAÇ (Elâzığ) — Arka
daşlar; Geçen yıl hemen hemen bu günlerde idi. 
Gaybettiğimiz Ulu Önderin yıllık nutkunu din
lemiş, onun Toros silsileleri gibi birbirinin 
üzerine yığdığı yalçm ve muazzam fikir küt
lelerini hayretle ve hürmetle görmüştük. Tür-
Myenin yeni bir senelik faaliyeti için Büyük 
Mürşidin ilhamı, icra kuvvetine neler irşad et
tiğini ve önümüzde nasıl kesif bir mesai devresi 
bulunduğunu anlamıştık. 

Yine bu günlerde idi, Saym Başbakan uzun 
programını okudu. Bu program Atanm irşadla-
rmı tahakkuk sahasma getirmek için Hükümetin 
her unsurunda yeni ödevlerin nasü özenle pay-
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, laşüdığını hattâ bazen pek küçük teferruatı da

hi ihmal etmeyerek anlattı. Program nutkun
da 4& gördüğümüz vasıf şu id i : 

ı Saynı Celâl Bay ar demek istiyordu ki; « Ar
kadaşlar* Türk teşkilâtı esasiyesinin granit te
melleri üzerine kurulu olan demokrat, lâyık ve 
inkdâbçı Cumhuriyet rejiminde en Büyüğümü
zün ,bu yüçalışmalarına çizdiği istikamet ma-

: * İûm, İşte o metin esasa ve Partimizin prensib-
lerine dayanarak tasarladığımız şeyler şunlar
dır ..: 

Neler yapacağımızı siz millet vekillerinin gö
zü önüne ve saym ulusumuzun açık ıttılaına birer 
birer seriyorum. Bunları görünüz, düşünü
nüz; sonra ona göre mütaleanızı da, itimadınızı 
da kullanınız». 

FaaM^etinin teferrüatmı saklamayan VÖ poli
tikacı ruhundan uzak yüksek almlı devlet adamı 
stfatile söz söyleyen başbakanın takdir ve ten
kidinize arzettiği maddeleri dikkatle dinlediniz 
ve samimiyetle tasvib buyurdunuz. O dakika
dan itibaren çetin bir faaliyet başladı. îç duru
mumuzda Cumhuriyet Hükümetinin medeniyet 
ve insaniyet umdelerini bütün aydınlığı ile mem
leketin en ücra köşelerine dahi ulaştırmak için 
açtığı hak cihadı büyük muvaffakiyetle devam 
etti. Dış siyasamızda bütün uzak, yakm dostluk
larımızın kenedleri bir kat daha takviye edil
di ve Hatay, Türk Hatay, yurdun kucağında 
hakkını ve istiklâlini tanıdır. 

Hfcalî mücadelemiz verimliliğinde devam eder
ken iktisadî hayatımızda inkişaf büyüdü ve 
İngiliz, Alman dostlarımızla bildiğiniz maH an
laşmaları temin ettik. İlâ.. Ancak bu muvaf
fakiyetli adımlar atılıb dururken hepinizin ru
hunu amansız bir kurt kemiriyordu. Atamız has
ta idi. Şu sebeble milletin işlerile yüklü olan 
Hükümet, asıl Millet Babasmm dünyadaki sıh
hati ile de uğraşmağa savaşdı. Bu alanda, hiç 
şamata etmeksizin bütün Türk kudretile cihan 
âleminin nasıl el ele verdiğini ve Saym Celâl 
Bayarm durmadan, dinlenmeden bu işe nasıl 
canmı sarf ettiğini Diliyoruz. 

Fakat, mukadder olan büyük felâket başımı
za geldi. Bütün insanlığı kalbinden yaralayan 
bu fecianm üzerinde durmayacağım. Hassas, 
yaralı, ve henüz kanı dinmemiş gönüllerinizi bu 
ağır vazife saatlerinde tekrar hançerlemek af
fedilmez "bir günah olur. 

Sadede dönüyorum. Atatürk. Ölüm yatağın
da dahi büyük vazifesini unutmadı. Son nutku
nu Başvekil bu kürsüde okurken nasıl hepimizin 
heybetten ve heyecandan titrediğimizi hatırlar
sınız, Fakat o gündenberi Türkiyenin mukad
deratı Atatürkün sağlık ve vefakâr evlâdlarma 
intikal etmiş bulunuyor. İsmet ve kudretine 
hayran olduğumuz yeni Reisicumhur istifasını 
veren Hükümetin basma tekrar Saym Celâl Ba
yan davet etti. İşte sonsuz vatanseverliğini, 

temiz vekarmı ve büyük iş bilirliğini bir yü için
de bir çok defa gösteren Başvekil de size şimdi 
dünkü yolda bu gün de, yarm da ayni salâbet 
ve emniyetle yürüyeceğini temin ediyor. 

Aziz arkadaşlar; 
Nasü Devlet idare edenlerin beğenilmeyen 

hareketlerini bazan can feda «ederek tenkide ha
zır duran bir (Şecaati medeniye) varsa bazan 
da bir takım hizmetleri, büyükleri medhetmek-
ten adî vehimlerle korkan bir (cebaneti mede
niye) vardır. En büyük hassasiyet ve irade ka-
büiyetini daha bir hafta evvel dünyaların gözü 
ne içtimaî bir fazüet numunesi olarak sermiş 
bulunan pek muhterem heyetinizi böyle şaibeden 
bütün kalbimle tenzih ederim. Siz milletin size 
tevdi ettiği mıurakabe vazifesini yaparken iyi 
gördüklerinizi de, fena bulduğunuzu da ayni 
samimiyetle söyliyecek insanlarsınız. Ben âciz 
arkadaşınız da heyetinize mensub olmakla dün
yanın en haklı iftiharını duyan bir yurddaşmı. 
şu sebeble işte en gür sesle memleketime ilân 
ediyorum ki, Celâl Bayar Hükümetine tam bir 
inancan vardır. Ve inanıyorum ki, sizin hür ve 
müstakil duygulu gönülleriniz de ayni itimadla 
dolu bulunuyor. 

Tek dileğim, Hükümetin büyük başarılara 
ermesi ve mületimizin büyük hayırlara kavuş
masıdır, arkadaşlar. (Alkışlar). 

HÜSNÜ KÎTABCI (Muğla) — Benden ev
velki arkadaşlarımın dedikleri gibi, benim de 
Celâl Bayar Hükümetine karşı vereceğim rey 
tam ve mutlak bir itimad olacaktır. Çünkü Ce
lâl Bayar geçen sene bu vakitlerde bizden iti
mad reyi taleb etmiş biz de vermiştik. O va
kit vermiş olduğumuz kararı bir senelik icra-
atile teyid etmişlerdir. 

Bir teşrinisanide Reisicumhur namma oku
dukları nutukta yapüdığı zikredilen icraat, her 
hükümet için şan ve şeref teşkil edecek mahiyet
tedir. Memleketin her sahasında yardığı yük
selişleri ilerleyişleri tebarüz ettiren bu vesika 
Celâl Bayar için ve her hangi bir hükümet için 
her zaman millet huzuruna çıkarak itimad iste
mek hak ve kuvvetini bahşeder. 

Sonra Celâl Bayar bilhassa son ve nazik hiz
metleri ne kadar beğenilecek ve övülecek mahi
yettedir. Bütün kalbi ile merbut oldukları- Ata
türkün sıhhatleri üzerinde titrer ve azamî has
sasiyetle ihtimamlarını gösterirken indelhace 
vicdanı millinin pürüzsüz bir surette tecellisini 
temin edecek tedbirleri alması, Celâl Bayarm 
ne kadar vatansever ve kıymettar bir recülü 
devlet olduğunu göstermiştir. Bu da itimad et
meğe saik olan sebeblerdendir. Sonra bunlara za-
mimeten nüfuzu nazarmı ve isabetli icraatmı 
senelerce tecrübe ettiğimiz yeni şefimizin de iti
madını kazanan Celâl Bayara yüksek heyetini
zin vereceği rey elbette ki itimaddır. 
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Bu itibarladır ki, kendisini ve arkadaşlarını 

tebrik eder, hem büyük milletimiz için, hem de 
muazzez vatanımız için hayırlı ve faydalı icraatta 
bulunarak bu gün de vereceğimiz kararm isa
betini ispat etmek mazhariyetine ermelerini di
lerim (Alkışlar). 

NAlM HAZÎM ONAT (Konya) — Değerli 
arkadaşlar, darbeler altmda cisimler kırılır, da
ğılır, ayrılır. Fakat bizim başımıza inen dar
benin, akü almaz semavî iradenin altmda biz 
bu ayrılığı göstermedik, dağılmadrk ve ayrri-
madık. Çünkü bizim mayamız çeliktendi, pla
tindendi. Bu mayaya Atatürkün ruhu karıştı. 
Hüceyrelerimize, atomlarımızın arasındaki boş
luğa onun ruhu girdi. Onun bu ruhu bizi yekpa
re yalçm kaya gibi ebediyete ulaştıracaktır. 

Türkün pek temiz oğlu ve Atatürkün sağ ko
lu olan inönü, başta olduğu halde bu millet, 
yekpare yalçm kaya ve platin parçası gibi bü
tün dünya muvacehesinde birliğini ve varlığını 
gösterecektir. 

Atatürkün ismet înönüne sarsılmaz güveni 
vardı. Inönünün de Celâl Bayara sağlam güve
nini görüyoruz. Atatürk de Celâl Bayan sever
di. «Celâl Bayan ben niçin severim; bir gün 
gel Celâl dedim; eline yırtık paralarla dolu bir 

çuval verdim,. O çuvalı aldı, vekâleti bıraktı. Fey
zi bütün dünyaya yayılacak kadar bir maliye 
şahikası vücuda getirdi. Ben Celâli işte bundan 
dolayı severim» buyurmuşlardı. 

Arkadaşlar, tsmet İnönünün güvendiği ve 
kurduğu heyete biz nasıl güvenmeyiz (Bravo 
sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Hükümet Reisinin beyanatı
nı dinlediniz. Tayini esami ile reylerinizi vermeni
zi rica ederim. 

Arkadaşlar reylerini atarken kutuları sağ
larına alsınlar. 

(Vandan intihab dairesinden itibaren reyler 
toplandı). 

BAŞKAN — Rey vermeyen var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Neticei arayı arzediyorum: 
Rey veren arkadaşlarımızın adedi 342 dir. 

342 reyle Celâl Bayar Hükümetine müttefikan 
itimad beyan edilmiştir. (Alkışlar). 

BAŞVEKİL CELÂL BAYAR (izmir) — Te
şekkürler ederim. Teveccühünüze ve muhabbe
tinize lâyik olmağa çalışacağız (Allah muvaf
fak etsin sesleri). 

Ruznameye geçiyoruz : 
Bir defa müzakereye tâbi bir madde vardır. 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1 — Birinci kâmın 1937 : şubat 1938 ayları

na aid raporun sunulduğunla dair Divant nnûıa-
sebat riyaseti tezkeresi ve Divanı muhasebat en
cümeni mnzhatası (3/494) 

BAŞKAN — Tevziinden itibaren bir hafta 
geçmediği için bunu şimdi müzakere edemeyiz. 

Cuma günü için de hazırlanmış işlerimiz yok
tur. Gelecek hafta da kanunî tatil günleri ve 
merasim olduğu için tensib ©derseniz aym 28 
nci pazartesi günü toplanalım (Muvafık sesleri). 

Aym 28 nci pazartesi günü saat 15 te topla
nılmak üzere celseyi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,5 

icra Vekilleri Heyetine itimad hakkındaki Meylerin neticesi 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler • 
Reddedenler 
Müstenkifler • 

Reye iştirak etmeyenler : 
Mümhaller 

[ Kabul edenler ] 

Cemal Akçın 
Haydar Çerçel 
izzet Akosman 

îzzet Vb 
Mebrure 

399 
342 
342 

0 
0 

45 
12 

ri Aykurd 
Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
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Nafiz Aktın 
Ankara 

Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Eşref Demirel 
Falih Rıfkı Atay 
Batı Çırpan 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tevfik Arıean 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazbar Germen 
Nazmi Topeoğlu 
Nuri Göktepe 
Tahsin San 

Balıkesir 
Cemal.Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
General Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
îsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Emir 
örge Evren 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Balid Bayrak 
Dr. Hüsamettin Kural 
ihsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Çambel 
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îsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe însel 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazd Nazmi örkün 
Hatice özgener 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
ihsan Kurtkan 
îlyas Sami Muş 

Çorum 
Ali Rrza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
ismet Eker 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
General Şefik Tursan 
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Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
General Kiazım Sevük-
tekin 
Huriye öniz 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 
Hikmet Işık 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri T üzer 
Fuad Sirmen 
General Pertev Demir-
han 
General Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakıye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
General Ali Hikmet 
Ayerdem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 
Dr. Memed Ali Ağakay 

Giresun 
General ihsan Sökmen 
Hakkı Tank Us 
ismail Sabuncu 

Münir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin Inankur 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Refik Saydam 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli Ögel 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Celâl Bayar 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
ibrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
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Fuad Köprülü 
General Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tcvfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sami Erkman 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif İlden 
Tahsin Coşkan 
Veled îzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Lûtfi Müfid Özdeş 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Haindi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
General Ali Fuad Oe-
besoy 
Kâzım Gürel 
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Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tovfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 
Reeeb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
General Osman Kopta-
gel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Vasıf Çın ay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 
Faik Kurdoğlu 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
İrfan Ferid Alpaya 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 
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Muğla 

Hüsnü Kitabcı 
Şükrü Kaya 

Mus 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Oral 
Dr. Adravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Kâmil İrdelp 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Ali Tunalı 

Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Mehmed Ali Yürüker 
Mehmed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Esma Nayman 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydın 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 

Yusuf Kemal Tengirşenk 
İsmail Hakkı Veral 

Sivas 
Gl. Akif Öztekin Er 

| demgil 
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İsmail Mehmed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Galib Pekel 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Süreyya Genca 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrı Gedik 

Urfa 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 
Mehmed Emin Yurdakul 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 
Sungur 3* 



'• Zonguldak 
Halil •Tünmen 

Ankara 
Dr. Tapi&s:. 

Amtalya 
Tayfur Sökmen\ 

Aydın 
Adnan Menderes 

Bilecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok 
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Cevad Alabaş Gürer 
Çanakkale 

Dr. Mustafa Bengisu 
Çoruh 

Hasan Cavid 
Denizli 

Haydar Rüştü öktem 
Mazhar Müfid Kansu 

Diyarbakır 
Rüştü mMk 

I : 5 
Hasan Karabacak 
Necati Güneri 

16-11-1938 C : 1 
Ragıb Özdemiroğlu 
Raif Dinç 

Rifat Vardar 

[Reye iştirak etmeyenler I 

Tevfik Bilge 
Edirne 

Mecdi Boysan 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Tahsin Berk 

Erzurum 
Dr. Saim Ali Dilemre 

Eskişehir 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 

Giresun 
Muzaffer Kılıç 

îçel 
Fikri Mutlu 

İstanbul 
Ali Barlas 
Dr. Neeşt Ömer trdelp 
General Refet Bele 

Halil Etem Eldem 
Salâh Cimcoz 

Kars 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
ibrahim Grantay 

Kayseri 
Nahid Kerven 

Kocaeli 
Kemalettin Olpak 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 

Malatya 
Muttalib Öker 
ismet inönü (R. C.) 

Manisa 
Kani Karaosman 

Maraş 
Nuri Ural 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Yunus Nadi 

Muş 
Naki Yücekök 

Ordu 
Selim Sırrı Tarcan 

Seyhan 
General Naci Eldeniz 

Siird 
Mehmed Ali Kurtoğht; 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
Behçet Günay 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Receb Zühtü Soyak 
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T. B. M. M, Matbaası 


