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Reisicumhur Hazretlerinin Büyük Millet Meclisinde dördüncü intihap 
devresinin birinci içtimamda Heyeti Umumiyede 

irat buyurdukları nutuk 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Muhterem Azası; 

Dördüncü Büyük Millet Meclisinin ilk içtima senesini 
açmakla mübahiyim. Muhterem Azayı hürmet ve muhabbetle 
selâmlarım. 

Y e n i intihabatı müteakip Yüksek Meclisin fevkalâde içti-
maında vücude getirdiğiniz eserlerin memleketin umumî haya
tında faydalı tesirleri sabittir. Cihanşümul buhranın tesirlerine 
karşı her yerde yeni vergilerle tedbir aranırken Türkiye Büyük 
Millet Mecl is i bilâkis bazı vergileri indirmek gib i fevkalâde 
cesurane bir hareket ihtiyar etti. Vatandaş hayatında tedbir
lerinizin tesirleri hayırlı olarak mahsustur. 

Memleket efkârında sükûneti ve idarede istikrarı temin 
eden tedbirleriniz de tezkâra şayandır. 

Dahilî siyasette husule getirdiğiniz itimat ve huzur vatan
daşları feyizli mesailerinde müsterih ve mutmain kılmıştır. 
Cumhuriyet Kanunlarının ve Cumhuriyet kuvvetlerinin hürmet 
ve itibarı memleket için esas mesnet ve müeyyide olduğu bir 
daha sabit olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım: 
İçinde bulunduğumuz sene, malî ve iktisadî umumî buhrana 

karşı milletlerin çetin bir imtihan geçirmekte olmalarile hususî 
dikkat i caliptir. 

Bu imtihanda Türk milleti hayatiyeti; faaliyeti; kanaatkârlığı ve 
i fedakârlığı ile takdire lâyik bir kudret göstermektedir, (alkışlar) 

Gelecek senede beynelmilel buhranın devamına hazırlıklı 
bulunmak vazifesi karşısındayız. Malî ve iktisadî vaziyeti yakından 
takip ederek tedbirleri vaktinde ittihaz etmek en mühim işiniz 
alacaktır. ( bravo sesleri, alkışlar ) 

Çetin imtihanlara muvaffakiyetle mukabele eden millî 
paranın kudretini ve milletin beynelmilel buhrana karşı 
yüksek varlığının esaslarını masun bulundurmak başlıca 
gayemizdir. Bu uğurda milletimize has olan azim ve feda-
gârhğı, icap ederse en yüksek derecelerde tecelli ettirmek 
kat'î kararımızdır. ( brovo sesleri, alkışlar) 

Nefsimize ve millet kudretlerine itimat, hükümette ve siya
sette ist ikrar, tasarrufta ve fedakârlıkta sarsılmaz bir karar, 
devletin dahil ve hariçte emniyet ve sükûnete mazhariyeti; 
halın başlıca tedbirleridir. Esasen bizde mevcut olan bu şe
raitin icap ettikçe lâyıkile ve kemalıle tecelli ettirilmesi, müş
külâtın ıktihamı için emin ve müessir olacaktır. Yüksek 
himmetinizle Türk Milleti dahilî hayatında ve beynelmilel vazı
yetinde cihanı saran büyük müşkülâttan yeni bir kudretle 
temayüz ederek çıkacaktır. ( Şiddetli alkışlar ) 

Muhterem Millet Veki l ler i : 
Haricî siyasetimizin müsalemetperver ve müstakim mahiyeti 

geçen sene içinde bir daha tebarüz etmiştir. Yakın komşuları
mızla münasebetlerimizin samimiyeti artmıştır. Beynelmilel 
âlemde, her devletle iy i münasebette bulunmakta, müsbet 
semereler elde etmekteyiz. 

Türkiyenin emniyetini gaye tutan, hiç bir milletin aleyhinde 
olmayan bir sulh istikameti bizim daima düsturumuz olacaktır. 
(Bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 

Başvekilin ve Haric iye Veki l in in Yunanistanı ziyaretleri 
ik i memleket arasında kıymetli dostluk tezahüratına vesile 
vermekle bilhassa dikkat ve memnuniyetimizi mucip oldu. 

(Alkışlar) 
Birbirlerile davası kalmadığını; birbirlerile iy i geçinmek 

kararında bulunduğunu ilân eden i k i memleketin münasebet
lerinde hayırlı inkişafları memnuniyetle teshil ve teşvik etmek 
emelimizdir. 

Macaristana vuku bulan aynı ziyaretlerin iy i intibalarıni 
bilhassa zikretmek isterim. Kardeş Macar milleti ile dostluk 
tezahüratı daima arzu ve iltizam ettiğimiz mes'ut hadiseler 
kıymetindedir. (alkışlar) 

Irak Kiralı Hazretlerinin ve kıymetli Nazırlarının ziyaretleri 
memleketimizde pek tatlı hatıralar bıraktı. Irakla münasebet
lerimizin dürüst ve iy i komşuluk yolunda tezahüratı ve müte
madiyen inkişafı bizim ciddî arzumuzdur. 

T.C 
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Büyük dostumuz Sovyet Rusyanın muhterem Hariciye 
Komiserini Ankarada kabul etmekle memnun olduk. İki memleketin 
tecrübe geçirmiş dostça münasebetlerini aynı kuvvet ve sami
miyetle idame etmek tarafeynin büyük menfaat ve halis arzu
larının icabından olduğu bu vesile ile de izhar ve tebarüz 
ettirilmiştir. 

Muhterem Efendiler: 
Balkan milletleri arasında sulhu ve anlaşmayı istihdaf eden 

her millete mensup hususî teşekküllerin faaliyetlerini takdirle 
yadetmek benim için hususî bir zevktir. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Türkiye, coğrafî vazıyeti itibarile Balkanlarda sulhun muha
faza ve takviyesinde bilhassa alâkadardır. Komşularile hemen 
hiç bir davası ve ihtilâfı bulunmamak vazıyeti Türkiyenin te-
menniyatına hususî bir samimiyet izafe etmek tabiidir. 

Aziz arkadaşlarım: 
Büyük Millet Meclisini yeni ve mühim vatan hizmetleri bek

liyor. Yeni mesainizin ve tedbirlerinizin de Büyük . milletinizin 
menfaatlarına tamamile uygun düşeceğine şüphe yoktur. Men-
subiyetile müftehir bulunduğumuz Büyük Türk Milletinin ema
net ve salâhiyetile beraber muhabbet ve müzahareti-.de sizin 
üzerinizdedir. (Sürekli alkışlar) 

İ L Â N L A Rsdsd 

Maliye Vekâletinden : 
Bayazıt merkez kazasile mülhakatından Eleşkirt, Tutak, 

Diyadin, Karaköse Kazaları müsakkafat tahriri nizamı dairesin
de tekemmül ederek hitam bulmuştur. 1605 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ H A V A MÜSTEŞARLİĞİ 
SATIN A L M A KOMİSYONU İLÂNI 

Hava ihtiyacı için 3200 metre amortisör kapalı zarf sure-
tile münakaşaya konmuştur. 4 ikincikânun 1932 pazartesi günü 
saat 10 dadır. Şartnamesini görmek isteyenler hergün müna
kaşaya iştirak için de vesaik ve teminatlarile teklif mektuplarını 
muayyen olan gün ve saatten evvel Komisyon Riyasetine 
vermeleri. 1596 

muayyenden evvel teklif ve teminatlarile birlikte Merkez. Satirt 
Alma Komisyonuna müracaatları. 1562/4-2 

ASKERÎ FABRİKALAR U M U M MÜDÜRLÜĞÜ İLANLARI 
« 550 » Ton Gazöl 

| Yukarıdaki malzeme kapalı zarf ile 28/11/1931 de saat 
ı on dörtte ihalesi yapılacaktır. Taliplerin şartname için her gün 

ve münakaşaya girmek için de o gün teminat (teklifat) ile 
müracaatı. 1555/4-4 

Yirmi sekiz kalem kimyevî, ecza* 
Yukarıda yazılı, malzeme •pazarlıkla 4/11/1931 de» saat 14 te 

alınacaktır. Taliplerin müracaatı. 1600 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ SATIN A L M A 
KOMİSYONU İLÂNLARI 

21 000. adet tımar fırçası kapalı zarafla münakaşaya kon
muştur. İhalesi 28 teşrinisani 1931 tarihine müsadif cumartesi 
günü saat on beşte yapılacaktır. 

Taliplerin şartname ve numunesini görmek üzere her gün 
ve münakaşaya iştirak edeceklerin o gün ve saatinden evvel 
teminat ve teklif mektuplarının makbuz mukabilinde Komisyon 
Riyasetine tevdi eylemeleri. 1563/4-1 

Muhtelif renkte bir milyon adet makara kapalı zarfla mü
nakaşaya konmuştur. İhalesi 24 teşrinisani 1931 tarihine müsa
dif salı günü saat 15 te yapılacaktır. 

Taliplerin şartname ve numunesini görmek üzere her gün 
ve münakaşaya iştirak edeceklerin o gün ve saatinden evvel 
teklif ve teminat mektuplarını makbuz, mukabilinde Komisyon 
Riyasetine tevdi eylemeleri. 1351/4-3 

Kapalı zarfla" 168 adet otomobil iç ve dış lastikleri müna
kaşaya vazolunmuştur. Münakaşa günü 18/11/1931 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat 15 tedfr. Taliplerin şartnamesini 
görmek üzere her gün ve münakaşaya iştirak için de yevmü 

24/10/1931 tarihinde alenî münakaşa ile alınacağı ilân 
edilen beş kalem kapsöî malzemesine teklif edilen fiat pahalı 
görüldüğünden münakaşa günü 4/11/1931 saat 15. e tehir 
edilmiştir. Taliplerin müracaatı. 1601 

j D E V L E T DEMİRYOLLARI İLÂNI 
î Font boru ve teferruatının kapalı zarfla: münakaşası lû 
' birincikânun 1931 perşembe günü saat 15 te Ankarada İdaşKft 

j binasında yapılacaktır. 
I Tafsilât Ankara ve Haydarpaşa Veznelerinde beşer liraya 
1 satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. 1567/5-4 

Fırka 8 Satın Alma Komisyonundan: 

Kastamonudaki kıtaatı askeriye ihtiyacı için kapalı zarfla 
münakaşaya konulan 8922 kilo sade yağla 826560 kilo oduna 
talip olanların ihale günü olan 21/11/1931 cumartesi günü saat 
15 te kastamonudaki kıtaatı askeriye Satın Alma Komisyonu
na ve arzu edenlerin ankarada fırka 8 karargâhındaki Satın: 
Alma Komisyonuna dahi müracaatları ilân olunur. 1607 

BaşvekâletiMüdevvenat l&ttHash 
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