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1. — HAVALE IttfLEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — 1947 yılı Bütçe-Kanunu tasarısı (1/16) 

(Bütçe Komisyonuna). 
2. — Ankara Üniversitesinin 1947 yılı Bütçe 

Kanunu tasarısı (1/1.7) (Bütçe Komisyonuna). 
•5. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1947 

yih Bütçe Kanunu "tasarısı (1/18) (Bütçe Ko
misyonuna ). 

4. — Devlet Demiryolları ve Limanları İş
letme Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısı (1/19) (Bütçe Komisyonuna)*. 

5. Devlet Denizyolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü 1947 yıh Bütçe Kanunu 
tasarısı (1/20) (Bütçe Komisyonuna). 

6. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
19.47 yılı Bütçe Kanunu tasarısı (1/21) (Bütçe 
Komisyonuna). 

7. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1947 yılı Bütçe Kanunu tasarısı (1/22) 
(Bütçe Komisyonuna)! 

8. — İstanbul Üniversitesi 1947 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı (1/23) (Bütçe Kojnisyonuna). 

9.* —• İstanbul Teknik Üniversitesi 1947 yılı 
Bütçe Kânunu tasarısı (1/24) (Bütçe Komis
yonuna). 

10. — Orman Genel Müdürlüğü 1947 yılı 
Bütçe" Kanunu tasarısı (1/25) (Bütçe Komisyo
nuna). 

11. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme 
Genel Müdürlüğü 1947 yıh Bütçe Kanunu-tasa
rısı (1/26) (Bütçe Komisyonuna). 

12. -— Tekel Genel Müdürlüğü 3947 yriı Büt
çe Kanunu tasarısı (1/27) (Bütçe Komisyo
nuna). 

13. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1947 yılı 

Bütçe Kanunu tasarısı (1/28) (Bütçe Komis
yonuna). 

14. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1942 yılı kesinhesabı hakkında kanun tasarısı 
(1/29) (Sayıştay Komisyonuna). 

15. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1943 yılı kesinhesabı hakkında kanun tasarısı 
(1/30) (Sayıştay Komisyonuna). 

16. — 1944 yılı kesinhesabı hakkında kanun 
tasarısı (1/31) (Sayıştay Komisyonuna). 

17. — Jstiklâl harbi malûllerine verilecek 
para mükâfatı hakkında kanun tasarısı (1/32) 
(Bütçe Komisyonuna). 

18. — İş Kanunu çerçevesine girmiyen işyer
lerinde çalışanların iş kazaları ile meslek hasta
lıklarının tazmini hakkında kanun tasarısı 
(1/33) (Çalışma, Ekonomi, Ticaret, Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Adalet ve Bütçe Komisyonla
rına). 

Teklifler 
19. — Hatay Milletvekili Gl. Eyüp Duru-

kan'ın, Askerî fabrikalar Tekaüt ve Muavenet 
Sandığı hkkmdaki kanunda değişiklik yapılma
sına dair kanun teklifi (2/11) (Millî Savunma, 
Maliye ve Bütçe Komisyonlarına). 

20. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli-
oğlu'nun, Ölçüler 'Kânununun bazı maddelerin
de değişiklik yapılmasına ve Belediye vergi ve 
resimleri kanununun 17 nei maddesinin kaldırıl
masına dair kanını teklifi (2/12) (Ticaret, İçiş
leri. Adalet, Maliye ve Bütçe Komisyonlarına). 

Tezkereler 
21. —. 1942 yılı Millî Korunma bilançosu

nun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/23) (Sayıştay Komisyonuna). 
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BIBÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

GEÇÎCÎ BAŞKAN — Şemsettin Günaltay 

GEÇÎCÎ KÂTİPLER : Necmeddin Sahîr Sılan (Tunceli), Sedad Fek (Kocaeli) 
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BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Adları 
okunanlardan burada bulunanlar lütfen mevcu
diyetlerini haber versinler. 

(Afyon Karahisar secim çevresinden başla

narak yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Çoğunluk vardır. Birkaç daki

ka sonra Cumhurbaşkanı açış söylevlerini ve
receklerdir. 

2. — SÖYLEVLER 

1. — Cumhurbaşkanının birinci toplantıyı 
açış söylevi . 

(Sol tarafın ayakta şiddetli ve sürekli al
kışları arasında Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 
kürsüye geldiler.) 

CUMHURBAŞKANI İSMET İNÖNÜ (An
kara) — Sayın Milletvekilleri: 

Sekizinci Büyük Millet Meclisinin Birinci 
toplantısını açıyorum. Milletvekillerini sevgi
ler ve saygılarla selâmlarım. Türk Milletinin 
tek dereceli seçimle beliren iradesi, yeni Bü-> 
yük Millet Meclisimizi vazifeye çağırmıştır. 
Memleketin içerde ve dışarda ehemmiyetli me
selelerini, doğru ve sağlam tedbirlere bağlıya
caksınız. Çalışmalarınıza, milletimizin her su
retle yardımcı olacağına şüphemiz yoktur. 

Cumhuriyet Hükümeti, memleketin malî ve 
ekonomik işlerini ön plâna almıştır. Hükümet 
bu yolda geniş ve esaslı tedbirlere cesaretle 
girmiştir. Dikkatli ve devamlı çalışmaların, 
zamanla, memlekette geçim şartlarını iyileş
tireceğine kuvvetli ümidimiz vardır. Türk pa
rasının içerde ve dışarda hakikî değerlerini bir
birine yaklaştırma teşebbüsünün, mahsullerimi
zi dış piyasalarda değerlendireceğini umuyo
ruz. Büyük Meclise takdim olunan veni büt
çe, memleketin bayındırlık ve savunma ihtiyaç-
teriyle beraber, memurların geçiminde ve köy 

tokullarmm yapılmasında yardım tedbirleri dü
şünmüştür. Büyük Meclisin kıymetli inceleme
sinden geçtikten sonra, yeni bütçenin denk 
karakterini muhafaza ederek, memleketin 

birçok dertlerini hafifleteceğine güveniyoruz. 
Maliyede ve ekonomide geniş ölçüde hisso-

lıınan bir iyilik vücuda gelmesi, zamana bağlı 
olduğunu takdir buyurursunuz. Herşeydeh ev
vel, bütün dünyayı tesirinde tutan • şartların 
iyiliğe doğru dönmesi, birinci derecede ehem
miyetlidir. Memlekette istihsalin artması gi
bi, milletler arasında ticaretin kolaylaşıp ge
nişlemesi, hususiyle milletlerarası siyasi durum
da huzur ve emniyet teessüs etmesi, temel, 
şarttır. 

Sayın Milletvekilleri : 
Dış politikada emniyet meselesi, şüphesiz 

ki bütün meselelerimizin en önünde bulunuyor. 
İkinci Dihan harbinin, milletlerarasında umu
mi bir barışla kapanması, her memleket gibi,' 
bizim için de en kıymetli arzudur. Barış Kon
feranslarını dikkatİa takip ederken, memle
ketimiz, Montrö mukavelesinin tadili 
meselesiyle - karşılaşmıştır. Biz Montrö 
Sözleşmesinin, yeni şartlara uygun ve 
Montrö'nün açıkça söylediği usuller ve hudut
lar içinde iyileştirilmesi lüzumunu takdir e'di-

j yoriız. Sözleşmenin^ milletlerarası bir konf e-
[ raiısta görüşülmesini iyi niyetle alıyoruz. Tür-
j kiye'nin. toprak bütünlüğünü, egemenlik hak-
I larını sağlıyan esaslar içinde, bütün ilgililerin 
, meşru menfaatlerini gözönünde tutan değiş-
| meleri, geniş yürekle karşılıyacağız. İkinci 
j Cihan harbi içinde, Montrö Sözleşmesine, ta-
| rafımızdan en büyük dikkatle riayet edildiğine 
j tam bir vicdan istirahatiyle kanmış bulunu-
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yoruz. Montrö Sözleşmesinin, Mihver Devletle
rinin faydalarına olarak' uygulandığı iddiası, 
acık bir surette haksızdır. Biz, hareketlerimi
zin hakem incelemesine ve hükmüne arzolun-
masmdan çekinmiyoruz. Birleşmiş Milletler 
Antlaşmasında, bizim için ve bütün ilgili mil
letler için, boğazlar meselesinde de her türlü 
teminâtı görüyoruz. Hep beraber, hükümleriyle 
bağlı olduğumuz Birleşmiş Milletler Andlaşma-
sînm toprak bütünlüğü ve egemenlik hakları 
kayıtlarına riayet edildikçe, Sovyetler Bir
liği ile aramızdaki münasebetlerin düzeltilme
sine ve iyişelmesine hiçbir engel olmamak lâ
zımdır. Sovyetler Birliği ile, dostça ve emniyet
le iki komşu olarak münasebette bulunmak, cid
di ve samimî arzumuzdur. 

Diğer bütün komşularımızla ve daha uzak 
memleketlerle münasebetlerimiz, dâ%rasız ve 
dostçadır. Aramızda, siyasi ve ekonomik müna
sebetleri genişletmek için her fırsattan istifa
de ediyoruz. 

Milletimizin kıymetini hakkiyle takdir et
tiği, bir ittifak antlaşmasiyle bağlı olduğumuz 
Büyük Brintanya ile en iyi dostluk münase
betleri içinde bulunmakla bahtiyarız. (Alkış
lar) 

Birleşik Amerika ile temas ve münasebet
lerimiz, yeni dünyanın bu büyük ve şanlı de
mokrasisi ile aramızdaki dostluğu hergün daha 
ziyade kuvvetlendiren karşılıklı gayret ve 
hamlelerle genişlemektedir. (Alkışlar) 

Birleşmiş milletler teşkilâtının, bütün ınil-
"letler için adalet ve eşitlik içinde tesirli bir 
barış vasıtası haline gelmesi için, medeniyet ve 
insanlık ülküsü güden milletlerin gösterdikleri 
ciddi gayrete, Türk milleti, azimle ve hayran
lıkla katılmaktadır. {Alkışlar) 

Fransa ile aramızdaki samimi dostluk, müş
terek ideallere bağlılıktan doğan hızla, hergün 
yeni ve mesut tezahürler kaydetmektedir. 

Yunanistanla münasebetlerimizin, dostluk 
ve güvenle dolu olan mahiyetini çok kıymetli tu
tuyoruz ve daima genişleyeceğine kuvvetli ümit 
besliyoruz. (Alkışlar) 

Mısırla aramızdaki münasebetlerin, dost
luk içinde genişlemesi ümitlerini memnün-

/ lukla besliyoruz. Majeste Kralın, külfetsiz ve 
gayri resmî olarak, memleketimizin bir köşe
sini ansızın şereflendirmesinin, bu memleke-

. 1946 0 : 1 
tin, Mısır milleti ve hükümdarına karşı olan 
engin sevgilerini meydana çıkarmıştır. (Alkış
lar) 

Lübnan Cumhuriyetinin sayın başkanını, 
seçkin bir heyetle misafir etmekten, bu sene 
memleketiz, ayrıca sevinç ve şeref duymuştur. 

Dost ve kardeş İran ' ın mâruz kaldığı güç
lükleri yenerek, yakın bir gelecekte, şanlı ma

kisine lâyık bir huzur ve gelişmeye mazhar ol
masını candan temenni ediyoruz. (Alkışlar) 

Arap memleketleriyle münasebetlerimizin, 
bahtiyar bir gelişme içinde, dostça ilerlemesi 
için ciddi bir arzu besliyoruz. (Bravo) 

Komşumuz Bulgaristanla, barış ve huzur için
de, iyi münasebetlerimizin gelişmesini temenni 
etmekteyiz. 

•, , 
Sayın arkadaşlarım; 
Cihanda hakiki* bir barışın kurulması, 

aziz dileğimizdir. Türk milleti, her milletin, ba
ğımsızlık ve şerefle barış hayatına girmesini 
samimi olarak arzu eder. 

Aziz Milletvekilleri; 
Bu sene üç büyük seçim geçirdik. Bir çok 

güçlükler ve tecrübesizlikler içinde, aylarca, 
çetin tartışmalar oldu. Bû memleketin iyiliğini 
istemiyeriler, seçim çekişmelerinin, memlekette 
karışıklıklar ve ayaklanmalar çıkarcağına ümit 
bağladılar. (Kahrolsunlar sesleri) Türk milleti, 
büyük bir millî imtihanı, muvaffakiyetle verdi 
ve meleketin kaderini • ve daha iyi yolda yürü
mesini benimseyen vatandaşların vatanseverliği, 
her güçlüğü yendi. Memleketin idaresi, milletin 
vatanseverliğine dayanarak, her yerde' huzuru 
ve kanunu muhafazaya muktedir oldu. En çe
tin tartışma günlerinde, memleketin huzurunu 
muhafaza edebilen idare cihazımıza yürekten 
teşekkür borcumuzdur. (Alkışlar) 

Memleket idaresinde, iktidarın, serbest se
çimle tâyin olunması, ve karşı fikir ve kanaat
lerin memleket hayatında serbestçe söylenmesi 
ve tesir etmesiyle, halk.idaresinin ileri merhalesi 
muvaffakiyetle kurulmuştur. Artık, Büyük Mec
liste, belediye ve il idarelerinde, karşılıklı si
yasi partilerle çalışıyoruz. Bu devrin feyizli bir 
surette işliyeceğine ve her yeni seçimin daha az 
sıkıntılı ve eksikler daha ziyade düzeltilmiş ola
rak geçeceğine inanıyoruz. 

Şimdi bütün gayretimiz, fikir ve parti ay
rılıklarının vatandaşlar arasında düşmanlık yap-
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mamasına yönetilmiştir. Memleketin . muhtelif ' 
yerlerinde, muhtelif zamanlarda, vatandaşla
rımızla yakından temas ediyoruz. Hiç kimse, 
düşmanlık istemiyor. Vatandaşlar arasında say
gı ve güven,, ufak dikkatlerle muhafaza edilebi
lecek kadar köklüdür. Hususiyetle dış tehlike 
karşısında, her partiden vatandaşlar şuurlu bir 
vatanseverlik duygusu içindedirler. Siyasi par
tiler hayatı bu yolda geliştikçe, memleketin hür
riyet içinde ilerlemesi, büyük kuvvet aldıktan 
başka, bu hal, memleket müdafaası için de ge
niş teminat-olacaktır. Bağımsız veya bîr siyasi 
partiye mensup vatandaş, kşrşı part i mensupla
rının elinde bulunan hükümetin, cumhuriyet hü-, 
kümeti olarak vazife görebileceğine inandıkça, 
yeni siyasi hayatımız temelleşecek ve feyizle-
necektir. Biz, vatandaşlarımızla temaslarımızda, 
hep bu esasları anlatmağa çalışıyoruz ye pek iyi 
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anlayışla da karşılaşıyoruz. 

Millî hayatın gelişmesinde güç olan safha, 
siyasi fikir ihtilâfları perdesi arkasında karışık
lığı,, vatandaşları birbirine düşürmeyi hedef tu
tacakların, açık ve örtülü faaliyetleridir. Eğer, 
vatanseverliği temel tutan ve bu mecliste şerefle 
milleti temsil eden siyasi partiler ve bağımsız
lar uyanık olurlar ve partiler üstündeki mem
leket dâvalarını kavramakta ve birbirlerine yar
dım etmekte anlayış gösterirlerse, memleketi kö-

. tü niyetlere karşı koruyup, hürriyet içinde iler
leteceğimize hiç şüphem yoktur. (Bravo ve al
kışlar) 

Sayın Milletvekilleri; 
Vatansever çalışmalarınızın ve Türk mille

tine kıymetli hizmetlerinizin, Sekizinci Büyük 
Millet Meclisi tarihine şeref vereceğine yürekten 
inanıyoruz. (Sürekli alkışlar) 

S. '„— SEÇÎMLEB 

1. — Meclis Başkanı seçimi 

BAŞKAN —• Meclis Başkanı seçimi yapıla
caktır. 

Oyları ayırmak için adçekme ile üç kişilik bir 
heyet seçiyorum: 

Hıfzı Oğuz Bekata (Ankara), 
. Edip Alpsar (Çorum), 

Edip Servet Tör .(Gümüşane); 
Seçime Kastamonu seçim çevresinden baş

lanacaktır. İsmi okunan arkadaşlar sağdan ge
lerek hitabet kürsüsündeki oy sepetine oylarını 
atsınlar. 

(Oylar toplandı). 
^BAŞKAN — Oy vermiyen arkadaş var mı? 

Oy toplanmasına son verilmiştir. 
Efendim, seçim sonucunu soruyorum:* 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı için yapılan 

seçime 317 milletvekili oy vermiştir. Yetersayı 
vardır 317 oyla Büyük Millet Meclisi Başkan
lığına İstanbul Milletvekili Gl. Kâzım Karabe-
kir seçilmiştir. (Alkışlar). Başkanlık yerini ken
dilerine bırakıyorum. 

(İstanbul Milletvekili Gl. Kâzım Karabekir 
alkışlar arasında yerlerini aldılar). 

Gl. KÂZIM KARABEKİR (İstanbul) — 
Sayın arkadaşlarım; bana karşı sevgi ve güve
ninizi tekrar gösterdiğinizden dolayı şükranla
rımı sunarım . ~ 

Başkanlık görevlerini tam bir tarafsızlıkla, 
kusursuz ve pürüzsüz başarabilmesi için kıymet
li yardımlarınızı rica ederim. Meclis çalışmala
rımızın vatan ve milletimiz için hayırlı olacağı
na inanımız vardır. Size sağlık ve başarılar di
ler, saygılarımı sunarım. (Alkışlar). 

4. —. Başkanlık Divanı Seçimi (Başkanvekil-
leri, Kâtipler, ve İdareci Üyeler)' 

Başkanlık Divanı seçimine başlıyoruz 
Üç Başkanvekili, altı kâtip ve üç idareci 

üye seçilecektir Arkadaşlar isimleri okunduk
ça oylarını lütfen oy sepetlerine atsınlar. 

Başkanvekilleri seçimine ait oyları ayrılama 
komisyonu için adçekiyorum: 

Naki Cevat Akkerman (Ankara), Ali Rıza 
Erem (Çoruh), Hasan Kişioğlu (Elâzığ). 

Divan kâtipleri için: * 
Ahemt Oğuz (Eskişehir), Rıza Isıtan (Sam

sun), Yakup Kalgay (Samsun). 
İdareci Üyeler için: 
Naim Atalay (Çorum), Muttalip öker (Si

vas), Atıf İnan (îzmir). 
BAŞKAN — Rize seçim bölgesinden oyların 

toplanmasına başlıyoruz: . 
(Rize seçim bölgesinden oylarnı toplanma

sına başlandı). 
BAŞKAN — Oylarını vermeyen varsa ver

sin efendim. 

_ Ş _ 
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öy verme işi bitmiştir. , 
Büyük Millet Meclisi Başkajıvekillikleri için 

305 arkadaş oy vermiştir. Oy birliğiyle Feri
dun Fikri Düşünsel (Bingöl), Hasan Fehmi 
Ataç (Gümüşane), Tevfik '•Fikret Sil ay , (Kon
ya.) seeilmişterdir. (Alkışlar). 

Divan kâtiplikleri için yapılan seçimde 306 
arkadaş öy vermiştir. Yine oy birliğiyle Emin 
Halim Ergim (Ankara), Sedad Pek (Kocaeli), 
Muhsin Adil Binal (Konya), Dr. Fahri Kurtu
luş (Bize), Naşit Fırat (Samsun), Necmeddin. 
Sahir Sılan (Tunceli) seçilmişlerdir. (Alkışlar). 

İdareci Üyelikler için 315 arkadaş oy ver
miştir. Yine oy birliğiyle Ilalid Bayrak (Ağrı), 
Dr. Zihni Ülgen (Bolu), Mut ta l ipÖker (Si

vas) seçilmişlerdir, (Alkışlar). 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 

— Muhterem arkadaşlar; bizleri Meclis Başkan 
vekilliklerine, altı arkadaşımızı Divan kâtiplik
lerine üç arkdaşımızı da İdareci Üyeliklere seç
mek -suretiyle göstermiş olduğunuz çok yük-
>sek teveccühten dolayı cümlemizin derin teşek
kürlerini hürmetlerimizle birlikte arzederiz. 
(Allah muvaffak etsin sesleri). 

BAŞKAN — Efendim; Gündem bitmiştir. 
Kurban bayramı tatili yapacağız. Bayramınızı 
kutlarım. ^ . 

11 Kasım Pazartesi günü saat 15 de toplan
mak üzere birleşime son veriyorum. 

t Kapanma saati : 16,25 

• > • • * < • 

T. B. M. M. Basımevi 


