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İ. — GEÇEN 1 

Kskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu'nun, 
kuraklık teklihesine karşı Hükümetçe ne düşü
nüldüğünün bildirilmesi hakkındaki sözlü so
rusu, soru sahibinin hazır bulunmamasından ge
lecek Birleşime bırakıldı. 

3 ncü Ordu Müfettişliği 103 Oto. Taburu Bi
rinci Bölük erlerinden Tortumlu Ismailoğlü Ke
mal Bedir'in ölüm cezasına çarptırılması hak
kındaki Adalet Komisyonu raporu görüşüldü Ve 
neticede ölüm cezasının 18 yıl ağır hapse çevril
mesine karar verildi. 

1. — .Viğde Milletvekili Hüseyin Ulusoy'un iş 
Kanununun uygulanması ve tarım işçileri hak-

T asanlar 
1. —- Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 

ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişilmesi hakkındaki 4860 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasa
rısı (1/178) (Ulaştırma ve Bütçe Komisyon
larına). 

2. — Devlet Memurları Aylıklarının Tev
hit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bazı maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısı (1/179) (Bütçe 
Komisyonuna). 

3. — Memur' ve hizmetlilere verilecek ola
ğanüstü zam hakkındaki 4178 sayılı Kanuna 
ek kanun tasarısı (1/180) (Bütçe Komisyo
nuna). 

'ANAK ÖZETÎ 

Kars'ın Ortakapı Mahallesinden Grigori \ ' i-
eınso ve Yusufeli'nin llevekikeskiıı Köyünden 
Mustafa Sağır'ın ölüm cezasına, çarptırılmaları 
hakkındaki Adalet Komisyonu raporu kabul 
edildi. 

Gündemde görüşülecek başka bir iş kalmadığın
dan 12 . V . 1947 pazartesi günü saat 15 1c top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Daşkanvekili Kâtip Kâtip 
Konya Konya Kocaeli 

T. /<'. S-ılny M. A. fiinal S. /'<!,• 

kındaki sözlü sorusu Çalışına Bakanlığına, gön
derilmiştir. 

4. — Neuchâtel'de imza edilen Sınai Mülki
yet haklarının korunmasına ve onarılmasına 
dair Anlaşmanın onanması hakkında kanun ta
sarısı (1/181) (Dışişleri ve Ekonomi Komisyon
larına). 

5. — Türkiye ile Yunanistan arasında imza 
edilen Ticaret ve Ödeme Anlaşması ile bağlan
tılarının yürürlük süresinin üç ay daha uzatıl
ması hakkında kanun tasarısı (1/182) (Dışiş
leri ve Ticaret Komisyonlarına). 

Teklif 
6. — Balıkesir Milletvekili Eminittin Çeliköz 

ve üç arkadaşının, îlkokul öğretmenleri aylık
larının öğrenim durumlarına ve hizmet sürele
rine göre ayarlanması hakkında kanım teklifi 
(2/43) (Millî Eğitim, Bütçe ve İçişleri Komis
yonlarına). 

3. — SORU 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 
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BAŞKAN — Tevfik Fikret Sılay 

KÂTİPLER : Necraeddin Sahir (Sılan (Tunceli), Muhsin Adil Binal (Konya) 

••••» 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — SORULAR VE CEVAPLAR 

2. — Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğ-
lu'nun kuraklık tehlikesine karşı Hükümetçe ne 
düşünüldüğünün hildirilmesi hakkındaki sözlü 
sorusuyla Tarım Bakam Faik Kurdoğlu ve Ti
caret Bakanı Atıf înan'ın Cevapları. 

BAŞKAN — Soru okunacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Bir birbuçuk aydanberi yurdumuzun bir kısım 

bölgelerine yağmur yağmamakta ve yağan yağ
murlar da ihtiyacı karşılamamaktadır. Bu gün-
lerde kâfi miktarda yağmurun düşmesi ve bu teh
likeden kurtulmamız başlıca temennimizdir. Bu 
tmenni tahakkuk etmediği takdirde bir kurak
lık tehlikesi ile karşı karşıya kalmak ihtimali be
lirmektedir. Bu vaziyet karşısında: 

1. — Halen Toprak Ofisin elinde ne miktar 
hububat stoku vardır. Bunlardan satış edilipte 
henüz teslim edilmiyen miktar neden ibarettir? 

2. — Bu gün de taahhüt harici dışarı memle
ketlere hububat satışına müsaade ediliyor mu, 
ediliyorsa hangi şartlar altında edilmektedir. 

Hususi müsaadelerle harice zahire satıldığı 
hakkında baz> rivayetler dolaşmaktadır. Bu şa
yiaların doğru olup olmadığını ve doğru ise ya

pılan ihracatın miktarı nedir? 
3. — Bu durumlar karşısında önümüzdeki yı

lın iaşe ve tohumluk ihtiyacını karşılamak için 
hükümet şimdiden bir tedbir almak lüzumuna 
kani midir? 

Bu hususların Tarım ve Tivaret Bakanlıkla
rınca sözlü olarak cevaplandırılmasını rica ede
rim. 

Eskişehir Milletvekili 
Abidin Potuoğlu 

TARIM BAKANİ FAİK KURDOĞUJ (Mı-
nisa) — Eskişehir Sayın Milletvekili, Abidin 

— m 

Potuoğlu arkadaşımız, benden ve Ticaret Ba
kanından, şimdi yüksek huzurlarınızda oku
nan önergeleriyle bazı sualler sormaktadır. 

Bana taallûk eden kısımlar, kendi ifadele
riyle. «bir kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya 
kalmak ihtimali ve önümüzdeki yılın tohum
luk ihtiyacını karşılıyabilme bakımından, Hü
kümetçe şimdiden bir tedbir alınıp alınmadığı
dır.» 

Arkadaşlar; bittabi arzularına uynıaklığım 
bir vazifedir. ]>ıı devrelerde, istisnasız bütün 
vatandaşlar gibi, hattâ emanet buyurduğunuz 
vazife bakımından hepsini topluca takip ve 
düşünme bakımından müsaadenize dayanarak 
söyliyeceğim, belki hepsinden de fazla meşgul 
olduğum bu konu hakkında bugün için mevcut 
kanaati arzedecegim. 

Fakat, daha evvel şunu itiraf etmeliyim ki, 
mahza asıl mülâhazalarını bulabilip cevaplandı-
rabilme bakımından önergelerini ınükerreren ve 
dikkatle okumama rağmen sayın arkadaşımın soru 
maksatlarına iyice intikal edebilmiş değilim. 
Çünkü: 

1. — Kuraklık tabiriyle muayyen bir devre
nin yağmur darlığını mı, kast buyurmuşlardır? 

Tarım işlerinde en ileri ve bu kaabil, mem
leketimizin iklim şartlarından doğma hâdisele
rin ençok tekerrür ettiği bir sahanın çocuğu 
olarak pek iyi bilirler ki, geçirdiğimiz sonba
har ve kış şartları içinde böyle bir devreyi böy
le bri hükme esas almağa imkân yoktur. 

2. — Feci ve genel dediğimiz kuraklık ihti
malini mi kast buyurmuşlardır? 

Asırların tecrübesine dayanan bir hakikat 
olarak yine bilirler ki, memleketimizde bu mâ
nada kuraklık ancak sonbahar ve İlkbahar ay
larının ve her tarafta kurak geçtiği seneler de 
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mümkündür . Ne birincisine ait aylar , ne ikin
cisine ait ti yi ar, hanulolsun böyle bir faraziyeye 
imkân verecek halde geçmiş değildir . 

:>. — • \ i haye1 . . . Mahsul vaziyetine tesir ba
kını im Um kesin bir mütalâa mı i s t iyor l a r ! 

Yine sayın arkadaşım pek iyi bilirler ki, 
mahsul vaziyelleri hakk ında tahminler her 
memlekette olduğu gibi bizde d e ; 

1. Ekil işi e r ; 
2. İlkbahara çıkış; 
ve nihayet üçüncü olarak da her memlekette 

yağmur rejimlerinin neticeye müessir devreleri 
sonu i t ibariyle umumiyet le üç devrede yapılır . 
Bizde yağmur rejimleri bakımından memleket 
çapında neticeye müessir devvo Mayıst ır . Bu 
vaziyet dâhil inde, milyonların gözlerini gökle
re dikl iği ve m ü m k ü n olan en iyi mahsul te
mennisiyle bütün kalblerin köylü ve çiftçi ile 
beraber çarptığı bir anda ve bu derecelerde 
hassas olduğumuz bir konuda kiymetl i a rkada
şımı bu şekilde bir kanaat ve önergeye sevke-
deıı sebepleri vazıh olarak görebilmem kaabil 
olmadı. Bununla beraber bu sayın a rkadaş ıma 
verdiğim ve vermeğe de mecbur olduğum kıy
metin şevkiyle bu işlere memur ve bu vesile ile 
esaslı ve devamlı çalışmalarını Yüksek Mecli
sin huzurunda takd i r le anmak fırsatım da elde 
etmiş olmaktan zevk duyduğum Yüksek Ziraat 
I'mstitüsü ilgili profesörleri . Bakanl ığımın il
gili servisleri. Meteoroloji Genel Müdürü ve 
İstatistik Genel Müdüründen mürekkep ka rma 
ihtisas komisyonuna kendi ler ini kat iyet le tat
min için bu mevzuu her üc bakımdan bir kere 
daha incelettim. 

Esasen gözönünden ay ı rmamak ta olduğumuz 
bu çeşit is t intaçlara kaynak olabilecek: 

1. 1928 senesinden i t ibaren toplanmış me
teorolojik rakamlar , mın taka la ra nazaran yağ
mur rejimleri, mevsim ve mahsul gidiş ler i ; 

2. Tarihimizin belli başlı ku rak l ık ve hat
la, bugün herhangi vaziyet te mevzuubahis ola-
mıyacak olan kıt l ık devreler i hakk ındak i ma
lûmat ; 

• î. Dendroklimatoloj ik, yani henüz rasa t la r 
ve bu tarzda bilgiler tesbitiııe başlamamış dev
relere ait memleketimizde mevsim yağışları ve 
kuraklık vaziyet ve nispetleri hakkında yaşlı ağaç 
.gövdelerinden alınmış parçalara nazaran teshil 
edilmiş esaslar. 

4. Ye hat ta 1945 ve 1946 yıl larında bazı 
komşu memleketleri kasup kavurmuş olan feci ve 
umumi kuraklığın başlayışı ve gelişimi; 

Gibi doğru ve mümkün olan her bakımdan 
du rumu topluca bir kere daha inceledim ve ince
lettim. 

Arkadaşlarım, bunlara ait tafsilât ile vaktinizi 
almıyacağım.. Başlangıçta arzettiğim kay d i ihti
yati ve her memlekette her mahsul için, tar laya 
tohumun atıldığı ândan hasada ve hattâ ambara 
kadar devanı eden her ihtimal hariç, şimdi mut
laka birşey söylememiz lâzımgelirse şunu arzede-
bilecek durumdayız : 

Arkadaşımızın önergelerinde tasavvur ettikleri 
veya önergelerinin durumu topluca bilmiyen her 
hangi bir vatandaşa düşündürebileceği şekilde to
hum endişesi de duyuracak umumi bir kuraklık 
tehlikesi; şu veya bu il şu veya bu mahsul itibariy

le hemen her yıl şurada veya burada şu veya bu nis
pette karşılaşılması mûta t vaziyetler hariç; mem
leketin heyeti umıımiyesi ve bilhassa ana hubu
bat ve ekmeklik buğday istihsal merkezlerinin en 
mühimleri i t ibariyle asla .yoktur ve yoktu. 

Muhterem arkadaşlar , içlerinizden birçokları
nın bize sıksık malûmat istemek veya yakından 
1947 başlarmdanbori arasız halde.devam eden bu 
konudaki çalışmalarımızı takibetmek suretiyle 
pek iyi bildiği veçhile bizdeki durum şudur : 

1946 senesinde kışlık ekil işler, bir yıl evvelin 
ekilişlerine nazaran yeryer % 10 dan % 30 ka
dar fazla idi. Sonbahar ve kış yağışları, 1946 yılı 
içinde <^evyn yı l lara ve 15 yıllık ortalamaya naza
ran çok fazla ve dağılış bakımından da üstündü. 

20 Şubat tan it ibaren havaların devamlı su
rette müsait gitmesi ve kıştan toprağın muhafaza 
ettiği mebzul ru tubet ve tav normal olarak c/< 10-
15 nispetlerinde olan yazlık ekilişleri de enaşağı 
2 - 3 misline çıkarmış bulunuyordu . 

Yıl Anadolu 'da (Asiyil) denen neviden, yani 
20 - 30 gün ileri gitmekte ve bu vaziyette yur
dun her tarafında ileri bir neşvünüma, bağ ve 
bahçelerde pek az görülmüş bol çiçeklenme tevlit 
etmiş bulunuyordu. Trakya 'n ın , çok defa mev
kii iklim ve cereyanlar tesirine mâruz bir kısmı 
hariç tu tu lduğu takdirde kış memlekette zararsız 
geçmişti. Hayvanlar ve bitkiler itibariyle kıştan 
çıkış idealdi. 

Mart başlarının; Konya ve civarı müstesna; 
umumiyetle az yağmurlu geçmiş olmasına rağmen 
kış rutubet i ve mevsimin asiyi] durumu, serin 
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muhafaza et havalar, rüzgarlar uygun şartları 

inekte devanı ediyordu. 
Bu durum dâhilinde, her memlekette olduğu 

gibi bizde de ü<; devrede yapılmakta olduğunu 
arzettiğim ekilişlerle ilkbahara çıkış bakımından 
ilk iki tahmin, büyük rekor rakamının da çok üs
tüne çıkacak bir mahsûl yılı ümidini veriyordu. 
mart bildiğimiz gibi az yağmurlu olarak devanı 
etti. Yazlıklar için bilhassa yağmur isteniyor
du. Yukarıda arzettiğim komisyon normal bir 
inkişaf için nııntakası itibariyle aşağıdaki şart
ların temenniye değer oluduğunu tesbit etmişti: 

1. îc Anadolu mıntakası : 
Malûm olduğu üzere bu mıntaka Türkiye 

hububat istihsalâtmm üçte birini ve ekmeklik 
buğday istihsal ât inin dörtte üçünü verir. Baş
lıca şu illeri ve şu istihsal nispetlerini ihtiva 
eder. 
II: Yüzde 
Ankara 5 
Niğde 3 
Kütahya # 2.3 
Eskişehir 2.6 
Konya 11.9 
Sivas 4.4 
Kırşehir 0,9 
Kayseri 2,5 
Afyon 3.4 

Buralarda Nisan ve Mayıs aylarında uygun 
dağılışta metre kareye 90 - 100 kilogram arasın
da yağış özleniyordu. 

2. Adana umum istihsalâtm % 2,fi, Gaziaıı-
teb % 1, Urfa % 3, Mardin 1.4, Diyarbakır 
% 1.6, Malatya % 2.5, başlıca bu illeri havi 
olan bu bölgeye ise Nisan ayı içinde metre ka
reye 50 - 80 kilogram yağıç isteniyordu. 

3. Edirne umum istihsalâtmm % 0.5, Tekir
dağ % 0,6, Kıklareli % 0.7, bu mıntaka 
için de Nisan ve Mayıs aylarında istenen rah
met metre kareye 80 - 100 kilogram arasınday
dı, fakat bir taraftan da bizim gibi bilhassa bü
yük kısmı geçit iklimi oları, yani dünya hava 
gidişlerinden, şartlarından, değişikliklerinden 
vo sürprizlerinden sık sık müteessir bulunan bir 
memlekette, şimendifer tarifesi gibi hiç bir yıl
da intizamlı bir yağmur yağışına intişar edile-
miyeceği de tabiî idi. Bu sebeple 25 Nisandaki 
fiilî durum şöyle olmuştu : 

1. Nemli toprak ve hava sühunetinden do-
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layı hububat için en seri tenebbüt devresi mart 
ayma tesadüf eden Seyhan, Hatay, içel, Antal
ya tilerinde ova ve sahil kısımlarında kışlıklar 
kendini umulan rakamdan âzami tahminle 30 
ilâ % 50 noksaniyle kurtarmıştır. 

2. Kuvvetli tenebbüt devresi Nisan ayma 
düşen bölgelerden : 

A) Trakya'nın batısında kalan kısmında 
Nisanda düşen yağmur miktarı çok az olmuştu. 
Yazlık ekinler bilhassa yağmur istiyordu. 

B) Kocaeli, Marmara ve Karadeniz sahil 
bölgelerinde Nisan yağmurları kifayetli idi. 

C) Ege bölgesini teşkil eden ve Okyanstan 
gelen Etiyen rüzgârlarına tâbi illerde Nisan yağ
muru çok az olmuştu. 

D) Urfa, Mardin, Diyarbakır, Siird, Ga-
zianteb İllerinin ova kısımlarında yağmur az 
olmuştu. 

3. Kars, Erzurum, Ağrı illerini içerisine alan 
yüksek bölgede en kuvvetli tenebbüt Haziran 
ayına isabet ettiğinden şimdiden bir şey söyle
meğe imkân yoktu. 

4. Bu bölgeler dışında kalan ve yurdun en 
mühim hububat mahsulünü veren yayla bölge
sinde ise hâkim faktör olarak Mayıs yağmurla
rını beklemek lâzım geliyordu. 

Şimdi de, size arkadaşlar, bugünkü durum 
hakkındaki kanaati arzediyorum: 

1. Doğu Anadolu için henüz vakit vardır. 
Bugün endişe için hiçbir sebep yoktur. 

2. Güney ve Güney doğu ilkbahar yağmur
larını az almış ve bu kış sonları mükemmel va
ziyetine göre tahmin edilen umumi rakamdan 
âzami % 30 - 50 kaybetmiştir. 

3. Asıl büyük hububat ambarı olan saha
lar arasında en başta bir kaç ilecsiyle Konya çok 
iyi olmak üzere iç Anadolunun diğer bölgeleri 
4/5 Mayıstan itibaren yer yer başlıyan yağmur
lardan faydalanmaktadır. Bugün sabaha kadar 
Mayıs yağışlarını ihitiva eden elimizdeki rakam
lar, yer yer yağışların Mart ve Nisan durum
larını kompanse eder bir hacım aldığını ve bu 
tempoda devam ettiği takdirde Mart - Nisan 
zararları azalacağını göstermektedir. 

Uzun bir tafsilât ile sizi rahatsız etmemek için 
şunu arzedeyim ki: Gazianteb, Maraş, Urfa, Eğe
nin bir kısmı hariç her tarafta Mayıs yağmur
ları feyizli halde devam etmekte ve iki saat ön
ceki malûmata göre şu anda bir çok illerimizde 
vağmaktadır, 

169 
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iç Anadolunun yağış rejimi istatistiklerine 

güre i lkbahar sonu ve yaz başları âzami yağış 
devresidir. Bu rejim icabı Mayıs ve Haz i ran 'da 
devanı edebilecek yağmur lar da ayrıca l'avdalı 
olaraktır . 

4. Memleket yekûnu i t ibariyle; bugün için 
memlekette herhangi bir kıtlık vaziyetini düşün
dürecek bir durum yoktur. Bugün sonbahar ve 
kış yağışlarının vâdett iği rekor' üs tünde rakamı, 
Meteoroloji Umum Müdür lüğü tâbir i ile tahmin 
imkânsız Mart ve Nisan aylar ının sürprizlerle 
kaybetme ve normalin ihtimal ki % 20 - 30 nok
san iyle karşılaşma vaziyetine gidiyoruz gibi 
görünüyor ki İni neticede topraklarımızın ma
lûm olan iklim şar t lar ına ve tar ih ine göre alâr-
mant bir netice değildir. Emsal yıl lara göre hat
tâ lehtedir. 

Müsaade buyurursanız meselâ buğday itiba
riyle bir kaç. rakam okuyayım: 

1934-19-38 yılları arasındaki istihsalâtuııızm 
vasatisi 3 412 185 tondur . 

1!)40 - 1941 senelerinde bu rakam 4 milyonun 
üstüne çıkmış 1941 de 3 488 981 tona inmiştir . 

1942 de t ekra r 4 milyonun üstüne çıkmış, 
1943 ve 1944 senelerinde 4 milyonun hayli altına 
düşmüş, 1945 de 2 189 500 tona inmiş 1946 da ise 
4 milyona uzaktan yaklaşmıştır. 

P>u rakamlar da du rumu esasen kâfi dere
cede1 izah eder. Şayet bugün bütün teknik emek 
ve imkânlar ı bir araya get irerek vardığımız bu 
kanaa l l a r hilâfına fevkalâde tabiat sürpizleri 
olursa : 

Tohumlar ve iaşe bakımından her tür lü ted
birlerin. derhal, i t ihazı tabi îdir , uyanık ve ha
zırlıklıyız. l>n. vesile ile İm kürsüden bütün çiftçi 
ve köylü kardeşlerimize netice ne olursa olsun 
şu nok ta la ra behemehal .şimdiden -dikkat etme
lerini her yıl. olduğu gibi tavsiye ve t ekra rda 
fayda bulurum. 

Toprak la r ın vakt inde nadasının, yapılması 
ve mümkün olan kuvvet lendi rme tedbirlerinin. 
ihma! edi lmemesi; 

Kıs ekimlerine ehemmiyet veri lmesi; 
Anız üzerine ekim yapılmaması; 
Hayvanla r için kış yiyeceği olarak her tü r lü 

maddelerin i dd iha r ı ; 
Hunlar en bereket l i yı l larda bile t ek ra r ve 

ta.lbik edilmesi lâzımgelen tedbi r lerd i r . 
Arkadaş la r ım bizim memleketimizin, coğrafi 
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vaziyetinden, geçit ikliminden doğan ve bugün 
tarih, boyunca karşı laş ı lmakta olan bazı tabiî 
ve semavi tecellileri vard ı r ki, bunları kökün
den ret'etınek değil, bu hiçbir memleket te he
nüz kabil olamamıştır , fakat tesir ler ini hafif
letebiliriz. O da Cumhuriyet Hükümet ler in in 
üzerinde bu lunduğu yolda mütemadiyen alacağı 
hızla mümkündü î . Mahsulü darlataı ı ve mah
sulün kemiyet ve keyfiyeti üzerinde yegâne mü
essir olan unsur yalnız y a ğ m u r değildir . Yaıı-
yaııa iki t a r l a d a n vakt inde iyice sürü lerek vak
t inde ekilmiş, münavebesine d ikkat edilmiş bir 
ta r la ile böyle yapı lmamış bir tar la , sulanmış 
bir tarla ile sulanmamış bir tar la arasında bu 
çeşit şar t lar ın tesirleri ayın olnnyor. Memleke
timizde bir t a ra f t an köylüyü âlet, makine, bilgi, 
tohum gibi maddi vasıta ve imkânlar la diğer 
ta raf tan bilgi ve görgü ile hergün daha ziyade 
kuvvet lendi rebüdikçe ve toprak altı ve üs tü 
sularını köylü ve çiftçinin ihtiyacına verebil
dikçe, bu. sıkıntılı ve üzüntülü du rumla rdan 
ne kada r büyük sürat ler le is t ikrar l ı bir istih
sal ve refah devresine yaklaştığımızı göreceğiz. 

Toprak üs tünde bir masura suyu bile heder 
etmemek için her çareye başvurmak lâzımdır. 

Cumhur iye t in demiryolu ve yol politikası, 
illerimizi, t a r ih te ve nıeslâ meşhur 1290 kurak
lığında olduğu gibi her ili kendi ta l ihi ile baş 
başa vaziyetten kur ta rmış t ı r . Yekpa re yaşı-
yan bir vücut halinde herhangi noktamızda 
herhangi derecede bir acı bir ı s t ı rap olsa, der
hal müşterek kalbimizde, izanımızda aynı sür
at ve şiddetle aksini ve a lâkasını bu lmaktad ı r . 

Bir veya birkaç ilimiz değil, y u r t i t ibariyle 
istihsalimiz ve istihsal du rumumuz mühimdir . 
Cumhuriyet rejiminin ordu ve eğit imden sonra 
ençok para ya t ı rd ığ ı ve yat ı racağı konu la rdan 
birisi olan büyük su puanlar ımız t a h a k k u k et
tiği, t op rak baraj lar , küçük su la rdan ve yer
altı su lar ından istifade yolları taammünı etti
ği, köylü ve çiftçiye her i s t ikamet te hizmet
lerimiz geliştiği nispet te bu sıkınt ı lar ı da ta
rihe terk edeceğiz. Bu bizim en büyük idea
limizdir. Daha birkaç hafta evvel geçirdiği
miz don hasa r l a r ından dolayı büyük kısmı 
bağcı veya bahçe sahibi vatandaşlar ımızın ele
mi ve ıstırabı içimizdedir. Onlar daha önceden 
keşfetmek, mukavemet için evvelden tedbir al
mak fennen mümkün olmıyan bir tabiat zul
müne uğradı lar . Kendilerine yapı labi lecek yar-
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dun çeşitleri üzerinde arasız meşgulüz. Hubu
bat müstahsili vatandaşlarımız ise daha büyük 
bir kitledir. Ziraati tarihte ilk keşfetmiş bir 
milletin çocukları ve sanatlarında ve tabiatı bi
lip anlamakta dünyanın en ileri adamlarıdır. 
Vaziyeti bütün gerekleri ile adım adım takip 
ediyoruz ve edeceğiz. Kendilerine mesut bir 
mahsul yılı ve bu ay içinde bol bir yağmurun 
devamı dileğimi bu kürsüden ve kalbimin en de
rin köşelerinden sunarken sizin de hep duygu
larınıza ve temennilerinize tercüman olduğum
dan eminim. 

TÎOAUET BAKANI ATIF İNAN (İzmir) — 
Muhterem arkadaşlarım, önerge sahibi muhterem 
arkadaşım, önergesinde sorularına güzel bir te
menni ile başlıyor. Yağmurun düşmesi ve ku
raklık tehlikesinden kurtulmamız başlıca temen
nimizdir diyor. Bu temenninin % 100 olmasa 
bile r/rlQ - 75 tahakkuk etmiş olması bahtiyarlığı
nı müştereken duyarak konuşma fırsatını elde 
etmek şartları içinde mâruzâtta bulunduğumdan 
dolayı hakikaten sevine duyuyorum. Arkadaşı
mızın temiz temennisi tahakkuk sahasına intikal 
etmekle hiç şüphesiz milyonlarca yurttaşın gö- j 
nüllerini serinleten ve yüzlerini güldüren bir va
ziyet hadis olmuştur. Bizde bu hislerin toplandı
ğı yerde o hislere iştirakin bahtiyarlığı içinde 
konuşma fırsatı bulunmuş oluyoruz. Bendenizin 
bakanlığıma taallûk eden sualleri üç nokada top
lanıyor. Onlar da şunlardır. 

1. — Hâlen Ofisin elinde ne miktar hububat 
stoku vardır? Bunlardan satış edilip de henüz 
teslim edilmiyen miktar neden ibarettir.? 

2. — Bugün de taahhüt harici dışarı memle
ketlere hububat satışına müsade ediliyor mu, edi
liyorsa hangi şartlar altında edilmektedir. 

Hususi müsade]eler]e harice zahire satıldığı 
hakkında bazı rivayetler dolaşmaktadır. Bu şa
yiaların doğru olup olmadığını ve doğru ise ya
pılan ihracatın miktarı nedir ? 

Şimdi bu ilk iki suali cevaplandırdıktan sonra 
üçüncü suale geçeceğim: 

Arkadaşlar: Toprak Ofisin elinde hâlen ih
tiyacımıza kifayet edecek miktarda stok vardır. 
Aldığımız hububatın yekûnu 950 bin tondur. He
cen senenin, bu bir sene evvelkinin 437 bin ton 
mubayaasına mukabil içinde bulunduğumuz 1946 
- 1947 istihsal yılında 950 bin ton hububat satın 
aldık. Bunun 436 bin tonunu satmış vaziyetteyiz. 
Bu satışlarımızdan henüz teslimi yapılmamış olan 
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50 bin ton kadar vardır, henüz teslim edilmemiş 
olan miktarlar üzerinde hava vaziyetinin seyrine 
göre istediğimiz miktar için lehimizde tasarruf 
imkânını verecek tedbirleri bu yağmurlardan da
ha evvel almış bulunuyorduk. Halen hububat sa
tışı da yapılmamaktadır. 1947 senesi içinde hiç 
buğday satılmamıştır. Hususi müsaadelerle 
harice satış yapıldığı hakkında hariçte söylenti
ler vardır, denilmektedir. 

Buna kısaca cevabım şudur: Bütün Devlet iş
lerinde, hizmetlerinde olduğu gibi hububat satı
şında da hususi şartlar ve hususi müsaadelerle 
muamele yapılması keyfiyeti asla varit değildir. 
Hususiyet tesirleri işlerimizde yerimi nıamıştır ve 
bulamıyacaktır. (Bravo sesleri) Umumi olarak 
şu kadar miktar satacağız, şu şu şartlarla sataca
ğız diye herkesçe malûm olan ve işlerin selâ
meti icabı olan şartlar ve şekiller içinde, 
yapılmış olan satışlar vardır. Şimdi üçün
cü soruya geçiyorum. Bu durumlar karşısında 
önümüzdeki yılın iaşe ve tohumluk ihtiyacım kar
şılamak için Hükümet şimdiden ne gibi tedbir al
mak kararındadır? Soru önergesi Martın 29 nda 
verilmiştir. Yani yağmurlardan evvel. Bugünkü 
vaziyet karşısmda bizim hububat durumumuz 

müsait midir değil midir diye bir sual vazedilse bu
na verilecek cevabın mahiyetini Abidin arkadaşım 
kendisi arayıp bulmıya salahiyetlidir ve en mu
vafık cevabı verecek bilgide, iktidarda, tecrübede 
olan bir arkadaştır. Bugün 15 gün evvelisine 
nazaran şüphesiz çok daha müsait bir vaziyette
yiz. Ancak kendilerinin temennileri hilâfına ve 
bütün milletçe arzumuzun dışında şu son hafta 
içinde yağmur yağmamış olsaydı ona göre tedbir
lerimiz ne olurdu, diye düşünmüş vaziyette idik. 
Şayet yağmur yağmazsa memlekette hububatın 
mevcut olmasına rağmen satışlar üzerinde imsak 
başlarsa ve memleketin yiyecek mevzuu üzerindi1 

speklâsyon hareketleri başgösterrse, tedbirlerimiz 
ne olmak lâzımdır, diye, konuşmuş, düşünmüş 
ve bir karara varmış vaziyette idik. Ve münasip 
gördüğümüz tertipler ve tedbirler dosyalarımızda 
hazırdı. Halimizden memnun olarak ve içinde 
bulunduğumuz şartların da müsait olması sevin
cini içten duyarak arzederim ki; vaziyetin iyi ol
maması ihtimali karşısında düşünmüş olduğu
muz tedbirler dosyada durmaktan daha ileri git-
miyecek ve biz o tedbirlere başvurmak mecburi
yetinde kurtulmuş olmanın sevinci içinde işleri
mizi tanzime imkân bulacağız. (Soldan alkışlar) 
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BAŞKAN — Mütalâa var mı? j 
ABÎDÎN POTÜOĞLTT (Eskişehir) — Efen- ! 

dini; bendeniz takririmi bundan 14 - 15 gün ev- j 
vel vermiştim. O zaman bütün heyeti muhtere- : 
ıııo bilir ki; memlekette büyük bir sıkıntı vardı. 
Hakikaten bir buruk aydanbcri büyük bir ku
raklık devam ediyordu. Aynızamanda bu sene 
yaz da biraz erken gelmişti. Bunun da biraz te- | 
siri vardır. Mahsuller korkmaya başlamıştı, O 
günle bugün arasında hamdolsun epeyce bize \ 
ferah verici şeyler oldu, havalar tebeddül etti, [ 
yağmurlar başladı. ! 

Buradan arzedeyim ki; bugüne kadar yağan ; 
yağmurlar henüz vaziyeti kurtarmış değildir. Fa- j 
kat inşallah yüzde yüz olarak ümit ediyoruz ki i 
bu vaziyet kurtulacaktır, bilhassa bugünkü hava ; 
cok ümitlidir. Kuraklık bertaraf olur ve mem- ! 

I 

leket bir felâkete mâruz kalmaz. Temennimiz j 
budur. I 
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Bu arada bir noktayı da arzetmek istiyorum; 

sayın Tarım Bakanı bir nokta üzerinde durdu
lar. Bendenizin takririmi feci kuraklık olarak 
tavsif ettiler. Halbuki şu fıkrayı okuyayım; tak
ririmde böyle bir mâna yoktur. Aynen oku
yorum : 

«Bir buçuk aydan beri yurdumuzun bir kısmı 
bölgelerine yağmur yağmam akta ve yağan yağ
murlar da ihtiyacı karşılamamaktadır. Bugün
lerde kâl'i miktarda yağmurun düşmesi ve bu 
tehlikeden kurtulmamız başlıca temennimizdir. 
Bu temenni tahakkuk etmediği takdirde bir ku
raklık tehlikesiyle karşı karşıya kalmak ihtimali 
belirmektedir». 

Rica ederim bunda feci bir şekil veya her
hangi bir kasit ve maksat var mıdır? (Yok ses
leri) ne bir kasdim var ne de böyle bir kasıt 
a. ram ak için sebep var. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. —• Silvan'ın Hacıçerkes köyünden Abdul-
lahoğlu Abdülhamit Takmak diğer adı Hâmidi 
Mollasor'un ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkereni ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/7) [1] 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu) 

BAŞKAN — Rapor hakkında mütalâa var 
mı? Raporu oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Rapor kabul edilmiştiir. 

2. — Kırşehir'in, Deveci köyünden Yusuf-
oğlu Hakkı Şahin'in, ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi re Adalet Komis
yonu raporu (3/86) [2| 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum: 
(Rapor okundu) 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 
mı? 

Raporu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler 
lütfen işaret buyursun... Etmiyenler... Rapor ka
bul edilmiştir. 

[1] 119 sayık basmayazı bu tutanağın so-
nundadır. 

[2] 121 sayılı basmayazı bu tutanağın sonun-
dadır. 

3. -- 'Milletlerareısı Adalet Divanı statüsü
nün 3(i neı maddesinin ikinci fıkrasında derpiş 
olunan ve hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi hu
susunda Divanın yargı hakkını önceden tanımayı 
yer ek tiren ihtiyari kayda katılma hakkında kanun 
tasarısı ve Düşleri ve Adalet Komisyonları rapor
ları (1/131) fi] 

BAŞKAN - - İkinci görüşülmesidir. Birinci 
maddeyi arezediyorum. 

Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün 36 ncı 
maddesinin ikinci fıkrasında derpiş olunan ve 
hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi hususunda 
Divanın yargı hakkını önceden tanımayı gerek
tiren ihtiyari kayda katılma hakkında kanun 

MADDE 1. — San Fransisko'da 26 Haziran 
1945 tarihinde imzalanmış ve 4801 sayılı Kanun
la onanmış olan Milletlerarası Adalet Divanı 
Statüsünün 86 ncı maddesi hükmünce, Statüye ta
raf olan Devletlerin, herhangi bir zaman, aynı 
vecibeyi kabul eden herhangi bir başka Devlete 
karşı, mevzuu: 

A) Bir antlaşmanın yorumlanması; 
B) Devletlerarası hukuka ait her husus; 

| 11 Birinci uörüşülmesi fj 
nağındadır. 

nci Birleşim tuta-

172 -
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f<) Sabit olduğu takdirde, Milletlerarası ta

ahhütlerin ihlâlini teşkil edebilecek her olayın 
gerçekliği; 

D) Milletlerarası bir taahhüdün ihlâlini ge
rektirdiği tazminatın mahiyet veya vüsati; 

Olan hukuki uyuşmazlıkların hepsi hususun
da Divanın yargı hakkını bihakkın ve özel an 
laşma olmaksızın mecburi olarak tanıdıklarını 
beyan edebilecekleri hakkındaki kayda, aşağıdaki 
şartlar altında iltihak olunmuştur: 

1. Mütekabiliyet; 
2. Beş yıllık bir süre için; 
3. Uyuşmazlığın ve onu doğuran vakanın 

işbu iltihak tarihinden sonra tahaddüs etmiş 
olması; 

4. Uyuşmazlığın Divan Statüsünün 36 ncı 
maddesinde yazılı uyuşmazlıklar zümresinden ol
ması. 

Aşağıdaki uyuşmazlıklar bunun dışında ka
lır. 

Türkiye'nin akit ve kabul etmiş olduğu uyuş
mazlıkların çözülmesi hususunda başka bir usul 
derpiş etmekte bulunan sözleşme ve antlaşmala
rın uygulanmasını doğrudan doğruya veya bil
vasıta ilgilendiren uyuşmazlıklar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ay
nen oyunuza sunuyorum. Kabul edenler lütfen 
işaret buyursun... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler lütfen 
işaret buyursun... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 

4. — Bolu Milletvekili Lûtfi Gören'in, îda
rei Umumiye Vilâyat Kanununun muaddel 116 
ve 140 ncı maddelerinin değiştirilmesine dair 
olan 1562 sayılı Kanunun değiştirimesi hak
kında kanun teklifiyle İdarei Umumiyei Vİlâ-
yat Kanununun değişik 116 ve 140 ncı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
t çişleri Komisyonu raporu (2/26, 1/136) [1] 

[1] 126 sayılı basmayazı tutanağın sonun-
daâ/vr. 
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BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında müta

lâa var mı?. 
LÜTFÎ GÖREN (Bolu) — Muhterem arka

daşlar, içinde bulunduğumuz asır medeni ihtiyaç
ları o derece çoğaltmıştır ki hiçbir millet diğer 
milletlere muhtaç olmadan bu ihtiyaçlarını kendi 
hudutları dâhilinde temin edememektedir. İkin
ci Dünya Harbi medeniyet için yıkıcı olmuş ve 
bütün milletlere öldürücü ağırlıklar yüklemiştir. 
Türk Milleti harbe gimemiş olmasına rağmen bir 
çok yoksulluklar ve külfetlerle karşı karşıya kal
mış vee milletçe gösterilen samimi tahammül sa
yesinde bu güçlükleri yenmiştir bunu tebarüz et
tirdikten sonra millî bünyemizin sınıfları ara
sında mahdut gelirli memur vatandaşların yük
lenmiş olduğu müşkilât ilk göze çarpan olaylar
dan birisidir. 

Cumhuriyet Hükümeti harb sonrası işleri ara
sında bunu ön plâna almış ve bütçesi imkânlariy-
la bu sınıfa gerekli yardımları yapmıştır. Bu 
yardım işi hepimizin bildiği gibi, memur maaşı 
işidir. Teni barem, devlet bütçesinden maaş alan
lara olduğu gbi mülhak ve hususi idarelerle bele
diyelerde bulunan memurlara da teşmil edilmiş 
ve bu kanun hepsinde 1 Ocak 1947 tarihinde yü-

. rürlüğe girmiştir. îdarei Vilâyat Kanunu muci
bince her vilâyette halk tarafından seçilmiş olan 
Vilâyet Genel Meclisi üyelerinin ve bunlar tara
fından seçilmiş olan süreli komisyon üyelerinin 
tahsisatları ise ayrı bir kanunda bulunmuş oldu
ğundan kabul edilen kanunlar bunların tahsisat
ları üzerine müessir olmamıştır. Bendeniz bunlar 
için 23 Ocak 1947 de bir kanun tadili teklifinde 
bulunmuştum. 

Bu kanunun tafsilâtı şudur; esasen îdarei 
Umumiyei Vilâyat Kanunu 13 Mart, 1329 tarihin
de kabul edilmiştir. 

Bu kanunun 116 ncı maddesi şuydu: 
Meclisi Umumi azasına, hazır bulundukları 

her yevmi içtima için 50 kuraş muhassasât ve 
şehri 1 500 kuruş itibariyle harcırah ita olunur. 

140 ncı maddesi de şuydu: 
Encümeni Vilâyat azasına, Meclisi Umumi ka-

rariyle şehri 1 500 kuruşu tecavüz etmemek üze
re tahsisat ita olunur. 

Bundan sonra îdarei Umumiyei Vilâyat Ka
nunun 116 ve 140 neı maddeleri makamınca kaim 
olmak üzere kanun kabul edilmiştir. 21 Şubat 
1337 tarihli ve numarasıda 99 dur. 

îdarei Umumiyei Vilâyat Kanunun 116 nçı 

— m — 
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maddesi makamına kaim olmak üzere maddeyi 
mahsusadır. 

Birinci madde — Meclisi Umumi Azalarına 
devamı müzakerat müddetince. yevmiye üç lira 
muhassasat ve şehri üç hin kuruş itibariyle har
emdi verilir. İntihaptan evvel Meclisin bulundu
ğu mahalde ikametgâh sahibi olan âza işbu yev
miyeye huzuru ile istihkak kesbeder. Mülhakat
tan gelmiş olan ve bilâ fasıla gerek encümenlerde 
ve gerek içtimai umumide bilâ mazeret üç defa 
ispatı vücut etmiyen taşralı azadan kıstelyevm 
icra edilir. 140 ncı maddenin yerine kaim olan 
madde i mahsusa: 

Madde 2. — Encümeni Vilâyat, azasına Mec
lisi umumi karariyle şehri 6 bin kuruşu te
cavüz etmemek üzere tahsisat ita olunur. 

Madde 3. — Mecliste ispatı vücut etmeksizin 
gıyaben istihsali mezuniyet eden azaya yevmiye 
verilmez. Mecliste ispatı vücut ettikten sonra 
mezuniyet talebinde bulunan azaya 10 günü teca
vüz eden müddet mezuniyeti için tahsisat ve
rilmez. 

Madde 4. — Bir aydan fazla mezuniyet alan 
encümen âzalarının ancak bir aylık tahsisatı ve
rilir. 

Madde 5. — İşbu muhassasat memurine ve
rilmekte olan pahalılık zammının ilgasına kadar 
devam eder. 

ikinci tadil: 
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun muad

del 21 Şubat 1337 tarih ve 99 numaralı Kanunun 
birinci ve ikinci maddelerini tadil eden kanun. 
Tarihi 26 Kânunuevvel 1341, numara 699 

Birinci madde — Meclisi umumi azasına mü-
zakcratın devamı müddetince yevmi beş lira 
muhassasat ve şehri 5 bin kuruş maaş itibariyle 
harciralı verilir. 

İkinci madde — Vilâyet encümeni azasına 
Meclisi Umumi Kararı ile şehri 75 liradan 100 
liraya kadar tahsisat verilir. 

Gerek encümenlerde ve gerek umumi içtinıa-
larda bilâ mazeret ispatı vücut etmeyenlerden 
kıstelyevm icra edilir. 

Üçüncü madde — îşbu kanun neşri tarihin
den muteberdir. 

Dördüncü madde — İşbu kanunun icrayı ah
kâmına Dahiliye Vekili memurdur. 

Üçüncü tadil: 
İdarei Umumiyei Vilâvet Kanununun muad

del 116 ve 140 ncı maddelerinin tadiline dair ka
nun. 

Tarih 22 Şubat 1930 numarası: 1562 
Birinci madde — İdarei Umumiyei Vilâyat, 

Kanununun muaddel 116 ncı maddesi berveçhi-
zir tadil olunmuştur: 

Meclisi Umumi azalarına devamı müzakere 
müddetince yevmi beş liradan on liraya kadar 
muhassasat ve şehri 8 bin kuruş üzerinden har
ciralı verilir. 

İkinci madde — Mezkûr kanunun 140 ncı 
maddesi âtideki şekilde tadil edilmiştir : 

Vilâyet encümenleri azasına Meclisi Umumi 
Karariyle şehri 75 liradan 150 liraya kadar tah
sisat verilir. Meclisi Umumilerce tâyin ve takdir 
olunacak muhassasat ve tahsisat Dahiliye Vekâ
letince tastik olunur. 

Madde 3. — Bu kanun neşri talihinden 
mer'idir. 

Madde 4. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Dahiliye Vekili memurdur. 

Dördüncü tadil, tdarei Umumiyei Vilâyat 
Kanununun muaddel 116 ncı ve 140 ncı 
maddelerinin tadiline dair olan kanunun ikinci. 
maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında kanun. 

Birinci madde — 27 . XI . 1930 tarih ve 
1562 sayıllı Kanunun ikinci maddesine aşağı
daki fıkra ilâve edilmiştir: 

Vilâyet encümenleri âzası umumi meclisin 
içtimai zamanlarında yalnız âza mnhassasatı alıp 
başkaca tahsisat alamazlar. 

îkinci madde — Bu kanım neşri tarihin
den muteberdir. 

Üçüncü madde — Bu kanun hükümleri
ni icraya Dahiliye Vekili memurdur. 

Aziz arkadaşlarım; bundan başka bir iki 
tefsir var. Şimdi okuduğum bu kanunun iki 
maddesi dört defa tadil ve bir defa da tefsire 
tâbi tutulmuş, bunları muhtelif çıkararak ar
ar zettim. 

Teklifte bulunduğum kanun, bütün bu hü
kümleri ihtiva eder şekilde yazılmıştır. Bütün 
eski kanunlarda mevcut olan ve halen meriyet
te bulunan hükümleri toplıyarak yazmış bulunu
yorum. Halbuki, içişleri Komisyonu bunların yal
nız maddeye taallûk eden kısımlarını almış, di
ğerlerini yine eski kanunlarda bırakmıştır. Ara
mızdaki fark buradadır. Bendeniz zanendiyo-
rum ki, bir kanun kabul edilirken bütün tefer
ruatını içine alıp yazmakta fayda vardır, ve 
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aramak müşkülâtından kurtulunur. Takdir 
Yüksek heyetindir. 

Bu kanun 23 Ocakta teklif edilmiş olması
na rağmen diğer müstaeel kanunlarla birlikte 
çıkarılması imkânı bulunamadı. Meclis kış ta
tiline girdi ve bu yüzden kanunun görüşülmesi 
bugüne kadar kalmıştır. Bütün Devlet bütçe
lerinden maaş, ücret ve tahsisat alan kimseler 
1 Ocaktanberi yeni tadillere göre para almakta
dırlar. Adalet prensipine sadık kalınarak bu 
kanunun da 1 Ocaktan itibaren yürürlüğe gir
mesi için bir önerge takdim ediyorum kabulünü
zü rica ederim. 

BAŞKAN —• Tasarının tümü hakkında baş
ka mütalâa var mı? 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Sayın arka
daşlarım; hususi idarelerin vaziyetinin ne du
rumda olduğunu gerek bütçe konuşmaları sıra
sında gerekse birçok vesilelerle bilirsiniz. Muva-
zenei umumiyeden yılbaşında 18 küsur milyon 
lira bu idarelerin memurlarına maaş verebilme
leri için sağlanmıştı. Bilâhare bu paranın da 
yetişmiyeceği gözönünde tutularak yeni bir ka
nun tasarısı Hükümetçe Meclise sunuldu halen 
bu tasarı komisyonlarda konuşulmaktadır ve en 
kuvvetli mucip sebep olarak da hususi idarelerin 
maaşlarını Ödiyemez durumda oldukları ileri sü
rülerek arazi vergisine •% 100 zam icrası isten
mektedir. Halen konuşulan kanun tasarısı ise bu 
tetb iri erin tam aksine olarak bu açığı bir kat 
daha artıracak olan yeni esaslar getirmekte ve 
150 liraya kadar olan ücretleri 350 liraya kadar 
çıkarmıya müsaade etmektedir. 

Bendeniz bu teklifi yersiz görüyorum. Bir 
taraftan umumi muvazeneden 18 milyon lira 
verilmiş olmasına rağmen bütçesini kapatamıyan 
hususi idareler için bu kere arazi vergisine 
% 100 zam yapılması istenmekte ve buna rağ
men açıkları kalacak bir müesseselere bu şekil
de yeniden bir masraf kaynağı tasarlamak ne 
dereceye kadar doğru olur takdir edersiniz. Kal
dı ki; işin kendi bünyelerine' ve mahallî işle
rine taallûk eden birer vazife olduğu da aşikâr
dır. Burada çalışan arkadaşlar her halde iaşe 
ve ibatelerini oradan alacakları paralarla temin 
için değil, kendilerine verilen bir memleket işini 
görmek için gitmişlerdir. Şu halde 150 liraya 
kadar olan tahsisatın 350 liraya çıkarılmasını 
doğru bulmuyorum. Hiç olmazsa Hükümet tekli
finin esasa alınmasını rica ediyorum. 
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FAİK SELEN (Kayseri) — Azdır bile. Vi

lâyetin mümessilidir onlar. 
BAŞKAN — Söz istiyorsanız vereyim, ara

dan söylemeyiniz. 
İHSAN YALÇIN (Bolu) — Muhterem arka-

dakşlar; umumi meclis ve daimî encümen üye
lerinin tahsisatının tezyidi hakkındaki bu kanun
da teklif edilen miktar yerindedir ve hattâ ba
zı bakımlardan azdır. Evvelce umumi meclis âza
larının göreceği vazifeleri tâyin eden vazıı ka
nun o kanunu vazederken bunların 80 lira maaşı 
asli üzerinden harcırah almaları esasını kabul 
etmiştir. Bu, şu demektir; 80 lira maaşı asli alan 
bir Devlet memurunun haiz olduğu vaziyeti mu
hafaza edebilmesi için lâzımgelen tahsisatı ala
bilirdi. Harcırahlar da o esas üzerine tesbit edi
lirdi. 

Şimdi Devlet memurlarının aylıklarına yap
tığı zam dolayısiyle daimî encümen âzası arka
daşlarımız kendileriyle beraber çalışan ve onla
rın yazı işleri vazifesini gören encümen kâtipleri
nin aldığı aylıktan daha az tahsisat almak mev
kiine düşmüşlerdir. Bunlar müntehap arkadaş
lardır, bir memleketin itimadını kazanmış o 
memleket halkının teveccühünü kazanmış ve o 
memleket halkı tarafından vilâyet merkezine gön
derilmiş bir vatandaştır. Bunların oradaki hay
siyet ve şercfleriyle mütenasip olacak şekilde tah
sisatları verilmediği takdirde bunların vaziyet
lerini kim koruyacaktır? Oğuz arkadaşım bu
yurdular, dediler ki; bunlar başkaca iş güç sahi
bidirler, çoğunun orada evleri vardır, 150 lira 
da oradan alsınlar . 

Arkadaşlar, bu işi bu şekilde düşünürsek bir 
angarya olur. 150 lira buradan alsın, dışarda da 
işini gücünü görsün, lâzımolduğu zamanda mü-
hürünü bassın, gitsin. Biz bunu mu istiyoruz1? 
Vilâyetin bir senelik bütçesini tanzim edecek, mu
rakabe edecek, Vilâytin Umumi Meclisi azaları 
adına bunu yürütecek, daimi encümen azaları
nın her türlü kifayette ve ehliyette olmaları ve 
kabul edilen bütçenin tamamen tatbiki için ti
tiz davranacak arkadaşlar olmaları, mahalli işle
rin kovalayacak ve her türlü tedbiri alabilecek 
vaziyette arkadaşlar olması hepimizin istediği bir 
şeydir. Bunu düşünmeyecek olursak, ikinci 
üçüncü sınıf, nihayet imzasını atmaktan âciz olan 
vatandaşları buraya getirmek icabedecektir. Bun
lar doğru mudur? Doğru değildir. 

Oğuz arkadaşımız da pekâlâ bilirler ki encü-
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meni daimî âzası olan arkadaşlarımız her zaman | 
vilâyet merkezinde oturan insanlar değildir. Ka
zalardan da gelirler. Bunlar evlerini terkederler 
.ve bir sene için vilâyet merkezinde ikamete mec
bur kalırlar. Bunlar ne ile geçineceklerdir? Binae-
neleyh Hükümetin tasarısında, Heyeti Umumiyeye 
gelen tasarıda gösterilen miktarlar bence azdır. 
Fakat bugün Hususi idarelerin bütçelerinin dar
lığı dolayısiyle bu şekilde idare etmeleri daha doğ
ru olur. Binanaleyh tasarının kabulünü rica ede
rim. 

BAŞKAN — Açık oya arzedilen tasrıya oy 
vermiyen var mı? , 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
FAİK SELER (Kayseri) — Sayın arkadaş

larım, her şey ihtiyaçtan doğar. Malûmu âliniz 
ihtikâr, buhran ^olayısiyle ve fazla fiatlar dola
yısıyla her memurun maaşına zammı yüksek Mec
lis ve âdil Hükümetiniz kabul etmiştir. Bunu 
hepimiz biliriz ki Meclisi Umumi azası meselâ 
kendi memleketim itibariyle söylüyorum, şahsi
yetinde 400 bin kişiyi temsil ediyor. Verdikleri ' 
kararlar meridir, hülâsa salâhiyet sahibidirler. 
Bu adamlar bir odacıdan daha az maaş alıyorlar. 
Bunu vicdan kabul eder mi? Hattâ bence 350 ku
ruş azdır, 500 verilmelidir. Aldığı 120 liradan 60 
lirasını ev kirasına veriyorlar. Bunun 60 lirası 
elinden çıktıktan sonra 60 lira kalıyor. Bir aile 
bununla geçinir mi, sorarım size? Bunu rica ede
rim hattâ 400 e çıkarın. (Gülüşmeler) 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SAİT 
KOKSAL (İsparta) -— Muhterem arkadaşlar; 
İçişleri Komisyonu adına durumu birkaç kelime 
ile izah etmek isterim. 

Genel Meclis üyesi 63 vilâyette 1162 arka
daştır. Komisyonca teklif edilen zam aynen 
kabul buyurulduğu takdirde bunun yıllık tu
tarı 890 bin liradır, ortalama her ile 14 bin li
ra isabet etmektedir. Fakat bu, küçük illeri
mizde 5 - 6 bin lirdaır, daha büyük illerimizde 
miktar yükselir. Şu rakamların ifade ettiği 
mânaya göre teklif olunan miktar, sayın arka
daşlarımızı ürkütecek bir miktar değildir. Bir 
Genel Meclis üyesi daimî encümene seçildiği 
takdirde 150 lira ile geçinsin. 

Muhterem arkadaşlar, 150 lira, baremin ilk 
kademesidir. Bir il'e seçilip gelmiş olan ve il 
bütçesine vazıulyed bulunan bir arkadaşın, ba
remin ilk kademesinde bulunan bir arkadaşla 
eşit tutulması her halde muvafık olmamak lâ- J 
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zımgelir. Eğer illerimizde hakiki kalkınma 
hamlesini bekliyorsak; eğer il bütçesinin denk^ 
leşmesinde, sarfında, gelirinin artmasında ha
kiki bir gelişme bekliyorsak, bu bütçeye vazı
ulyed olan arkadaşların da karınlarının doyma
sını istemek yerinde olacaktır. 

İhsan Yalçm arkadaşımızın da belirttiği gi
bi, bugün bu miktarlarla geçinme güçlüğü? se
bebiyle hakiki vasıftaki arkadaşlar bu vazifele
re gelmemekte ve istememektedirler. Sizi te^ 
min ederim ki, bu miktarlar azdır, çok değil
dir. öyle illerimiz vardır ki, bütçeleri 2,5 -
3,5 milyondur. Beş milyona vazıulyed bir ar
kadaşa, sen 110 lira ile geçineceksin demek, 
bu bütçeyi istediğin şekilde sarf et demekle be
raber olsa gerektir. Onun için, tasarının ka
bulünü arzediyorum. 

İkinci bir nokta da, teklif sahibi arkadaşı
mız bu ödeneklerin verilmesine yıl başında baş
lanmasını ileri sürdüler. Komisyonda da bu, 
uzun uzadıya görüşülmüş, fakat illerin bugün
kü durumu itibariyle buna imkân olma :ığı ne
ticesine varılmıştır. Bu noktanın da göaönün-
de bulundurularak tasarının aynen kabulünü is
tirham ediyorum. 

BAŞKAN — Tasarı hakkında başka söz isti-
yen yoktur. Maddelere geçilmesini oya sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Idarei Umumiyei Vilâyat Kanununun değişik 
116 ' ve 140 ncı maddelerinin değiştirilmesine 

dair kanun 

MADDE 1. — Idarei Umumiyei Vilâyat Ka
nununun değişik 116 ve 140 ncı maddeleri aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 116. — Genel Meclis üyelerine mü
zakerelerin devanı süresince 12 liradan 18 lira
ya kadar ödemk ve £0 lira aylık aslı üzerinden 
yolluk verilir. 

Madde 140. — İl Daimî Komisyonları üye
lerine, Genel Meclis karariyle 250 liradan 350 
liraya kadar aylık ödenek verilir. İl Daimî 
Komisyon üyeleri Genel Meclisin toplantısı za
manında yalnız üyelik ödeneği alırlar. Kendi
lerine ayrıca Daimî Komisyon ödeneği verilmez. 
4178 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrası hükmü bu ödenekler hakkında tatbik 
olunmam. 
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BALKAN — Madde» hakkında mütalâa var 

m ı ? . . . . . . - • : • , . . 

Ahmet Oğuz (Eskişehir) — Efendim, usul 
hakkında bir önergem vardır. 

BAŞKAN — Bu husustaki önergeyi arzedi-
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı Hü

kümet tasarısının oya konmasını arz ve teklif 
ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Ahmet Oğuz 

BAŞKAN — Efendim, önerge, hükümetin 
teklifindeki «10 liradanl6 liraya kadar ödenek 
verilmesi»ka\ydimn kabulünü, yani ödeneğin 
azaltılmasını istemektedir. 

önergeyi) oya- arzediyorum: kabul edenler,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler, etmiyenler, aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 2345 caydı Kanun kaldırılmış 
tu. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı traihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında önergeler 
var. 

SAİT AZMİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlar; üçüncü maddenin «Ka
nunun yayınlandığı tarihten yürürlüğe girmesi» 
hükmünün «1 Oeak 1947 den itibaren yürürlüğe 
girmesi» şeklinde değiştirilmesini teklif edece
ğim. Sebebini kısaca arzedeyim; şundan ibaret
tir : Hususi İdarelerin bütün memurları maaş
larını zamlariyle beraber 1 Ocok tarihinden 
itibaren alırlarken onların bütçe ve mukadde
ratına tamamiyle hâkim olan umumi meclis 
âzalarının, daimî meclis âzalarının bunu alama
ması muadelet ve müsavata aykırı olduğu gibi 
umumi meclis 1 Ocaktanberi hiçbir tarafta 
toplu bulunmadığına göre bu kanun Ocak ayın
da yürürlüğe girdiği takdirde ancak her vilâ
yette daimî eneümen azalarına.aşağı yukarı 100 
lira verilmesini intaç edecektir. Bunun da. tu
tacağı her vilâyette daimî encümen âzası 3 - 4 
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olduğuna göre ,1000 - 1500 lira arasındadır. 
1000-1500 lira gibi küçük bir miktar için bir 
ikilik yaratılması doğru değildir. Bir öner
gem vardır. Kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Komisyonun bir diyeceği var 
mı! (Yok sesleri), önergeleri okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Bu kanunun 3 neü maddesinin aşağıdaki 

şekilde yazılmasını dilerim. 
Bolu Milletvekili 

Lûtfi Gören 
3 rieü madde : İşbu kanun 1 Ocak 1947 ta

rihinde yürürlüğe girer. 

Yüksek Başkanlığa 
3 neü maddenin aşağıda yazılı şekilde tadi

lini arz ve teklif ederim. 
MADDE 3. — Bu kanun 1 Ocak 1947 tari

hinde yürürlüğe girer. 
Kayseri Milletvekili 

S. Azmi 

BAŞKAN — Her iki önergenin mânası 
müttehittir. İkisi de bir Ocaktan başalmasını 
teklif etmektedir, önergeleri oyunuza sunuyo
rum. Nazarı dikkate alanlar... Almıyanlar... Na
zarı dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi aynen oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi aynen oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Tasarın]n birinci görüşülmesi bitmiştir. 
Açık oyun sonucunu arzediyorum. 
Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün 

36 ncı maddesinin ikinci fıkrasında derpiş olu
nan ve hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi hu
susunda Divanın yargı hakkjnı önceden tanı
mayı gerektiren ihtiyari kayda katılma hak
kındaki kanun tasarısına (285) oy verilmiştir. 
Muamele tamamdır. Tasarının kanunluğu (285) 
oyla kabul edilmiştir. 

Gündemde konuşulacak başka madde kal
mamıştır. Çarşamba günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 16,15 

-?*- mm^ 
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Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasında derpiş olunan ve 
hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi hususunda Divanın yargı hakkında önceden tanınmağı gerekti

ren ihtiyari kayda katılma hakkındaki kanuna verilen oylar: 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Aakar 
Haaan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal Osçoban 
Ahmed Veziroğlu 

AGEI 
Müştak Aktan 
Haldd Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
Hilmi Atlıoğlu 
İbrahim Rauî Ayaşlı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avııi Refik Bekman 
Rasit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Pakihe Gymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Akıoy 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 
Emin Arkaym 
Kinin 1 »ilî on 

p r . Mazhar Germen 

ü; jre sayım : 465 
Oyrerenler : 285 

Kabul edenler : 285 
Oya katılmıyanlar 180 

Reddedenler : 0 
Çekinaerler : 0 

Açık Milletrtkillikleri : 0 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Eaat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. İzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköi 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Sun ev 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 

BİTLİS 
Arif Özdemir 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Al tay 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Sadık Tahsin Arsal 
Zehra Buduııç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu. 
İhsan Karaaioğlu 
Ali Rıza Kıraevtr 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
M. Abdülhalık Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Naim Atalay 
İsmet Eker 
Hasene İlgaz 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkin an 
Ceımil Çal gün er 
Naili Küçük» 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfa »-il 
Osman Ocak 
ihsan H. Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöi 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Nafix Dumlu 
Cerat Duraunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Kemalettin Kamu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğuı 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

OAZİANTEB 
Ömer Aırm Akıoy 
Cemil Alerli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlaa 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Münir'Akkaya 
KAuzn Okay 
İsmail Sabunou 
Ahmed Ulus 
Dr. Galip K. Zaimoğl* 

GÜMÜŞANE 
1 Tasan Fehmi Ataç 
Şerket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 
Abdülgani Türkmen, 
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Suphi Bedir Uluç 
Rasinı Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Uahl Atalay 
Salih înankur 
Refik KorAİtan 

İSPARTA 
Riftf Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ali Hıza Arı 
Puad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbcğ 
Gl. Kâzım Karubekir 
Recep Peker 
Orgl. C. Cahit Toydemir 
Senihi Ytrttten 

ÎZMÎR 
Şevket Adılan 
Benal N. Arünan 
Münir Bir;*el 
Lâtife Bekir Çeyrekba-

Esat Çmar 
Sedat Dikmen 
Sami Güleüoğlu 
Rahmi Köken 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraeoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Aziz Samih îlter 
Dr. Baad Oktay 
T ezer Taskıran 

KASTAMONU 
Muzeffer Akalm 
Gl. Abdullah Mptogan 
Hamdi Çelon 
Fethi Ma&ara 
Baki Tümtürk 

KAtfSERÎ 
Fikri Apaydın 
Ol. Salih Avgın , 
Sait Azmi Feyzioglu 
Kâmil Gündeş 
Res/id öasoy 
Faik Selef 

.Reşit Turgut 
Hayrullah Ürktü 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Nafi Atuf K&nsu 
Dr. Fuııd Umaj 

KIRŞEHİR 
İsmail Hakkı Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
îımail Rü*tü Akaal 
Cenap Akın 
Faad Balkan 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataa 
Mi tat Şakir A İtan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebeaoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahrnet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh îspartalıgil 

MALATYA 
A. Ulvi Boydağı 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 

Mustafa Naim -Karaköylü 
Abdülkadir Tasangil 
Şefik Tugnv 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
KJMUİI Coşkunoğlu 
Rıdvan Nafi^ Edgüer 
İsmail Evtem 
Dr. M. Necdet Otaman 
Yasar özey 
Hilmi öztarhan 

MARA9 
Dr. Kâmil İdil 
Hasan Resid Tankut 

MARDİN 
îrfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Ol. Kiazını Sevüktekin 
Dr. Aziz Uraı 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Aınn Güran 
Nuri özaan 

MUŞ 
Hali d Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecar 
Rifat Günoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
îbrahim Refik Soyar 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsal 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüki' 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Remzi Yüregir 

SÜRD 
Sabri Çeliktug 
Ali Rıza Esen 

LtttiYmM \ 
SİVAS 

Mitat Şükrü Bleda 
Hikmet Işık 
Muttalip öker 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkes 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Atâf 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lfttifogln 
Galip Pekel 
Nazmı Poroy. 

TRABZON 
Temel Göksel 
Ali Rıza Tşıl 
Raif Karadenis 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioplu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarım bıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

URPA 
Vasfi Gerger 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yertkin 

VAN 
îbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Dr. K. Cenap Rerksoy 
Kâmil Erbek 
Sırrı t çöz 
İhsan Olgun 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Sinasi Devrin 
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îimail Ergener 
Emin Erişirgil 
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Alî Rıza încealemdareğlu 
Sabri Koçer 

Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhan 

Nuri Tarhan 

[Oya katilmıyanlar] 
AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Hazım Bozca 
Dr. Cemal Tonca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 

AMASYA 
Esad Uraa 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Falih Rıfkı Atay 
Emin Halim Ergun 
İhsan Ezğü 
îımet înönü (Cumhur
başkanı). 
Mümtaz ökmen 
(Bakan) 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Raaih Kaplan 
Tayfur Sökmen (t.) 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Mitat Aydın 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Süreyya örgeerren 
Gl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli (î.) 

BtLECÎK 
Meıuduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düaflnıal 
(Başkan V.) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Celâl Sait Siren 
Dr. Zihni Ülpron (t. Ü.) 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Parı 

Dr. M. Talât Sim«r 
ÇANAKKALE 

Hüseyin Bingül 
Behçet Gökçen 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Ereni 
Dr. Cemal Kazaneıoğlu 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Dr. Mustafa Cantekin 
(t) 
Münir Çağıl 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yftctr 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Abidin Ege 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öne*} 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Afralı 
Fahri Karakaya 
Hatan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Ziya Ağc* 
Saffet Arıkan 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat (t.) 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Raif Dinç (1.) 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çsrik 
Abidin Potuoğhı 
Emin Sazak 

GAZlANTEB 
Dr. Muzaffer CaaboUt 

GİRESUN 
Celâl Esad A neren 
a.) 
Eşref Dizdar 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Edip T5r 
Tabiin Tflsta 

HAKKÂRİ 
Selim Sev«n 

HATAY 
Abdullah Çilli (t.) 
Hasan Mursaloğlu (t.) 

İÇEL 
Saim Ergenakon 
Dr. Aziz Koksal (I.) 
Dr. Celâl Ramazan oğlu 

İSPARTA 
Kâzmi Aydar 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adı var 
(t.) 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. RefefBele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Dr. Mim Kemal öke 
Dr. Akü Muhtar özden 
Ahmet Kemal Silivrili 
H. Suphi Tanrıorer 
Hüseyin Cahit Yalçın 

İZMİR 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Atıf İnan (Bakan) 
Sait Odyak 
Haydar Rüştü Öktem 
Dr. Kâmran örs (1.) 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Akif Eyidoğan (I.) 
Şerafottin Karacan 
Zihni Orhon (î.) 
Abdürrahman Sürmen 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan (Bakan') 
Hilmi Çoruk (î.) 
Dr. Fahri Eccvit (î.) 
Ziya Orbay 

KAYSERİ 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket ödül 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Nihat Erim 
Sedad Pek 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak (Bakan) 
Tevfik Fikret Sılay 
(Başkan V.) 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahm«t 1. Gtlrscy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
(I.) 
Tevfik Temsili 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Şerket Raşit Hatipoğlu 
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Faik Kurdoğlu (Bakan) 
Foyanllah Utlu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayisit 
Rıza Çuhadar 
Emin Soysal 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
GL Seyfi Düzgören 
Abdürresak Satan* 

MUĞLA 
Necati Erdtm 
Dr. Mitat Sakarozu 

ORDU 
Şevket Akyazı (î.) 
Yuauf Ziya Orta* 
Hamdı Yalman 

B : 59 12 .5 
RtZB I 

Tahain Bekir Balta 
(Bakan) 
Hasan Cavid Belûl 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 

SAMSUN 
öiner Karataş 

SEYHAN 
Kemal Çalik 
Kasım Gülek (I.) 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

SÎÎRD 
Etem tzstt Baniaa 

.1947 Ö : İ 
SINOB 

Lûtfi Aksoy (t.) 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim lncedayı 
(Bakan) 
Enver Kök 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Kâmil Kitaplı 
Necmettin Sadak (I.) 
İsmail Memet Uğur (I.) 

TEKİRDAĞ 
Fayıkörtrak 

TOKAD 
Reeal Güreli 

llalid Nazmi Keşmir 
(Bakan) 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Danis Eyiboğlu 
Hasan Saka (Bakan) 

TUNCELİ 
Mahmut Tan (I.) 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 

YOZGAD 
Celâl Arat 

ZONGULDAK 
Ahmet Gürel 

....>... ....... 
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S.Sayısı: ||9 
Silvanın Hacıçerkes köyünden Abdullahoğlu Abdülha 
mit Takmak diğer adı Hâmidi Mollasor'un ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 

Adalet Komisyonu raporu (3/7) 

T. C. * , •. , , 
Başbakanlık 17 . 1 . 1946 

Yazıîşleri ve Sicil Müdürlüğü t * w * » . . » » . * . . , 
Özel No. 6 - 52/143 ' 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Muhtelif tarihlerde mütaaddit kimseleri soymaktan VG öldürmekten suçlu Abdullahoğlu 1325 

doğumlu Abdülhamit diğer adı Hâmidi Mullasor'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında Di-
yarıbakıi' Ağır Ceza Mahkemesinden verilen- hükmün tasdikına ve sonraki kanuni işlemin Büyük 
Millet Meclisince yapılmasına dair olup Adalet Bakanlığının 10 . I . 1946 tarihli 8/1 sayılı tez
keresiyle gönderilen Yargıtaym 12 . II . 1945 tarihli ve 200 - 194/180 sayılı ilâmı ile bu işe ilişkin 
dosyanın bağlı olarak sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

T. B. M. M. 
Adalet komisyonu 

Esas No. 3/7 
Karar No. 22 

Adalet Komisyonu rapora 

2.V. 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Muhtelif tarihlerde müteaddit kimseleri soy
maktan ve kendisini takip eden Jandarma müf
rezesinden Üsteğmen Feridun Karamustaf a'yi öl
dürmekten suçlu Silvan'ın Hacıçerkes Köyünden 
Abdullahoğlu 1325 doğumlu Abdülhamit Tak
mak diğer adı Hâmidi Mullasor'a Diyarbakır A-
ğır Ceza Mahkemesinden verilen Ölüm cezası hük
münün onanmasına dair Yargıtay Birinci Ceza 
dairesinden çıkan 17 . VII . 1945 tarih ve 1937 
esas 1737 karar sayılı ilâm Anayasanın 26 ncı 
maddesindeki işlemin yapılması için Başbakan
lığın 17 Ocak 1946 tarih ve 6 - 52/143 sayılı tez
keresiyle birlikte Komisyonumuza havale Duyu
rulması üzerine bu işle ilgili dâva dosyasının 
tetkikmda: 

Adı geçen Abdülhamit Takmak diğer adı Hâ
midi Mullasor'un mütaaddit kimseleri soyduğu 
ve takibine çıkan Jandarma müfrezesinden Üsteğ
men Feridun Karamustaf a'yi da müsademede 
öldürdüğü mahkemece sabit görülerek hareketine 
uyan Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesinin 

9 ncu bendi ve aynı kanunun 80, 497 ve 463 ncü 
maddeleri gereğince ölüm cezasına çarptırıldığı 
anlaşılmıştır. 

Komisyonumuzda yapıla^, görüşme sonunda 
suçlu Abdülhamit Takmak diğer adı Hâmidi Mol-
lasor'a hükmedilen ölüm cezasının yerine getiril
mesine Anayasa'nm 26 ncı maddesi hükmü uya
rınca karar verilmesinin Kamuta'ym Yüce tas
vibine sunulması oybirliğiyle karar altma alın
mıştır. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet Komis-

Başkanı Bu RaporSözcüsü yonu 
Trabzon 

R. Karadeniz 
Antalya 

İV. Aksoy 
İsparta 

JR. Güllü 
Kırşehir 

8. Kurutluoğlu 

İzmir 
E.Oran 

Balıkesir 
O. N. Burcu 

Kastamonu 
Dr. F. Ecevit 

Konya 

Kâtip 
Manisa 

K. Çoşkunoğlu 
Denizli 

N. Küçüka 
Kayseri 
R. özsoy 

Rize 
H. Karagülle Dr. 8. A. Düemre 





S. Sayısı: 121 
Kırşehir'in Deveci Köyünden Yusufoğlu Hakkı Şahin'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 

tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/86) 

T. C. 
Başbakanlık 5 . 7 / . 19İ7 

Yazıişleri ve Sictt Müdürlüğü 
Özel No. 5/4-271, 6/292 , \ • " 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Adanı öldürmekten sanık Yusufoğlu 1337 doğumlu Hakkı Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün tasdikına ve sonraki kanuni 
işlemin Büyük Millet Meclisince yapıllmasma dair olup Adalet Bakanlığının 28 . I . 1947 tarih 
ve 29/10 sayılı tezkeresiyle gönderilen Yargıtaym 21 . VI . 1946 tarih ve 226 - 1288/2892 sayıl: 
ilâmı ile bu işe ilişkin dosyanın bağlı olarak sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Adalet Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 
Esas No. 3/86 
Karar No. 26 

2 . V . 1917 

Yüksek Başkanlığa 

Kardeşleri îsmail Karaşahin ve Mehmet Şa
hini ve İsmail Karaşahin'in karısı Fatmayı aynı 
zaman ve mekânda taammüden öldürmekten suç
lu Kırşehir'in Deveci köyünden Yusufoğlu 1337 
doğumlu Hakkı Şahin'in ölüm cezasına çarptı
rıldığı hakkında Kırşehir Ağır Ceza Mah
kemesinden verilen hükmün onanmasına 
dair Yargıtay Birinci Ceza Dairesinden 
çıkan 21 . VI . 1946 tarih ve 226 esas 1288 
karar sayılı ilâm Anayasanın 26 ncı maddesin
deki işlemin yapılması için Başbakanlığın 3 . 
I I . 1947 tarih ve 5/4 - 271,6/229 sayılı tezke
resiyle birlikte Komisyonumuza havale buyul 
rulnıası üzerine bu işle ilgili dâva dosyasının 
tetkikmda: 

Adı geçen Hakkı Şahin'in kardeşleri İsmail 
Karaşahin ve Mehmet Şahini ve îsmail Karaşa
hin 'in karısı Fatmayı aynı zamanda ve mekânda 
ve taammüden öldürdüğü mahkemece sabit gö
rülerek hareketine uyan Türk ceza Kanununun 
450 nci maddesinin 4 ve 5 nci bentleri gereğince 

ölüm cezasına çarptırıldığı anlaşılmıştır. 
Komisyonumuzda yapılan görüşme sonunda 

Suçlu Hakkı Şahin'e hükmedilen ölüm cezasının 
yerine getirilmesine Anayasanın 26 ncı maddesi 
uyarınca karar verilmesinin Kamutayın Yüce 
tasvibine sunulması oybirliğiyle karar altına 
alınmıştır. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Ko. Başkam Bı 
Trabzon 

R. Karadeniz 
Kâtip 

Manisa 
/{. Çoşkunoylu 

Denizli 
A'. Küçüka 

Kastamonu 
Dr. F. Ecevit 

Kırşehir 
S. Kurutluoğlu 

Antalya 
N. Aksoy 

İsparta 
R. Güllü 

Dr. 

\ rapor Sözcüsü 
Konya 

/ / . Karagülle 

Balıkesir 
0. N. Burcu 

izmir 
E. Oran 

Kayseri 
R. özsoy 

Rize 
S. A. Dilemre 





S. Sayısı: 126 
Bolu Milletvekili Lûtfi Görenin Idarei Umumiyei Vilâ
yet Kanununun muaddel 116 ve 140 inci maddelerinin 
değiştirilmesine dair olan 1562 sayılı Kanunun değiş* 
tirilmesi hakkında kanun teklifi ile Idarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununun değişik 116 ve 140 ncı maddelerinin 

değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve içişleri 
Komisyonu raporu (2/26, 1/136) 

Bolu Milletvekili Lûtfi gören'in, îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun muaddel 116 ve 140 ncı 
maddelerinin değiştirilmesine dair olan 1562 sayılı Kanunun değiştirilmesi hakkındaki kanun tek

lifi (2/26) 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

23 Ocak 1937 tarihiyle mütekaddim îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 116 ve 140 ncı madde
leri ile bu maddeleri değiştiren 1562 sayılı Kanunun değiştirilmesi hakkındaki Kanun teklifim 
üzerinde yeniden incelemelerde bulundum bu maddeleri deliştiren ve fıkra ilâvesini âmir bulunan 
başkaca kanunlar bulunduğu neticesine maddei kaime halinde bulunan bu kanuni hüküm ve fıkra
ları da havi olmak üzere yeniden hazırladığım kanun teklifimi bağlı olarak sunuyorum. Evvelce iç
işleri Komisyonuna havale buyurulan gerekçe ile birleştirilmek ve bu kanun teklifim üzerine müza
kere açılmasını ve gerekli encümene havale Duyurulmasını dilerim. 

Derin saygılar sunarım. 
11 Şubat 1947 

Bolu Milletvekili 
Lûtri Gören 

BOLU MİLLETVEKİLİ LÎTFİ GÖREN'İN 
TEKLİFİ 

Vilâyet Genel Meclis üyelerinin günlük ve sü
reli komisyon üyelerinin aylık ödeneklerine 
dair 13 Mart 1329 tarihli îdarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununun 116 ve 140 net maddeleri 
ve bu maddelerin değiştirilmesi ve fıkra ilâvesi 
hakkındaki 99, 699, 1562, 2354 sayılı Kanun

ların değiştirilmesine dair kanun teklifi 

BİRİNCİ MADDE — Idarei Umumiyei Vi
lâyat Kanununun 116 ncı maddesi ve bu maddeyi 
değiştiren kanun aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Vilâyet genel meclis üyelerine meclis süresin
ce 10 liradan 16 liraya kadar günlük ödenek ve 

80 lira asli aylık esası üzerinden yolluk verilir. 
Genel Meclis üyesinden olupta meclise katıl

madan izin alanlara ödenek verilme?! ve meclise 
katıldıktan sonra alacakları izin süresinde yalnız 
on günlüğü için ödenek verilir. 

özürsüz toplantılara gelmiyen üyeler ödene-
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ğinden günlük kısıntı yapılır. 

İKİNCİ MADDE — İdarei Un uımiyei Vilâ-
yat Kanununun 140 ncı maddesi ve bu maddeyi 
değiştiren kanun aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Vilâyet komisyon üyelerine 150 liradan 350 
liraya kadar aylık ödenek verilir. Genel mecli
sin toplantı zamanlarında komisyon üyelerine 
meclis günlük ödeneği verilir. Bir aydan fazla 
izin alan komisyon üyelerine yalnız bir aylık 
için ödenek verilir. Özürsüz toplantılara gelini
yim üyeler ödeneğinden günlük kısıntı yapılır. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun birinci 
ve ikinci maddesinde yazılı ödeneklerin mikta
rını tâyin ve değiştirilmesi genel meclis kara-

îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun değişik 116 ve 140 ncı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı (1/136) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 6 . II . 1947 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 738, 6/346 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun değişik 1.16 ve 110 ncı maddelerinin değiştirilmesine dair 
İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurul unca 3 . 1 1 . 1947 tarihinde Yüksek Meclise SUP. sil 
ması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesi;-/le birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
• - • - - . - E. Peker 

Gerekçe 

İdarei Umumiyei Vilâyet Kanununun değişik 116 ncı maddesine göre İl Genel Meclisi üyelerine 
müzakerelerin devamı süresince 5 liradan 10 liraya kadar verilmekte olan ödeneğin bugünkü hayat 
şartları ve aylıklara yapılan zamlar da gözönüne alınarak 10 liradan 16 liraya kadar çıkarılması uy
gun görüldüğünden bunu sağlamak üzere sözü geçen maddenin yeniden değiştirilmesi lüzumlu görül
müştür. 

1929 yılından evvel mâni bir hüküm bulunmadığı cihetle İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 140 
nci maddesine dayanılarak Genel Meclis Daimî Komisyon Başkanı bulunan valilere yine Meclisin kara-
rile 75 liradan 100 liraya kadar aylık ödenek verilmekte idi. 

Devlet memurları maaşatmın tevhit ve teadülüne dair 1452 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi ve 
bu kanunun 15 nci maddesinde (ihtisas ve komüsyon ücreti ve makam tahsisatı ve maktua ve hakkı 
huzur namlariyle memurlara ayrıca umumi ve hususi bütçelerden hiç bir meblâğ verilemez) hükmü
nün tesisi dolayısiyle özel idare büçelerinden valilere verilmekte olan bu aylık ödenekler kesilmiş 

( S. Sayısı -126) 

riyle yapılır, ve İçişleri Bakanlığının onanııyle 
tamamlanıl'. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — 13 Mart 1329 ta
rihli İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 116 
ve 140 ncı maddesi ile bu maddelerin değiştiril
mesine ve fıkra eklenmesine dair olan 7 Mart 
1337 gün ve 99 sayılı ve 26 Kânunuevvel 1341 
gün ve 699 sayılı ve 20 Şubat 1930 gün ve 1562 
sayılı ve 9 Kânunuevvel 1933 gün ve 2345 sa
yılı kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

BEŞİNCİ MADDE — Bu kanun yayınlan
dığı tarihten yürürlüğe girer. 

ALTINCI MADDE — Bu kanun hükümleri
ni içişleri Bakam yürütür, 
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3656 saj^ılı kanunun 22 nci maddesi de bu hükmü aynen devam ettirmiş bulunduğundan özel idarenin 
icra organı olan ve î l Daimi Komisyonunun da başknı bulunan valilerin asıl görevleri harici bu sü
rekli ve ek hizmetleri tamamen karşılıksız bırakılmıştır. 

Halbuki Özel İdarenin icra organı sıfatiyle kanunen bütün hak ve hizmetlerinin koruyucusu ve 
yapıcısı olan ve bu yüzden bir çok sorumlulukları yüklenmekte bulunan valilerin gördükleri bu ağır 
hizmetin karşılıksız bırakılması çalışma saati dışında görev alan memurlara bile Bakanlar Kurulu ka-
rarile ek ödenek verilmesini sağlayan mevzuatımızın ruh ve anlamına da aykırı bir hal teşkil edece
ğinden Devletin idari ve siyasi bir temsilcisi bulunan valilerin bu mühim görevleriyle malî durumla
rı da göz önüne alınarak bir dereceye kadar terfihlerini ve î l Daimi Encümen üyelerinin aylık öde
neklerinin de, hayat şartları ve memurların aylık ve ücretlerinin artırılmış olması göz önüne alına
rak, yükseltilmesini sağlamak amacile îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun değişik 140 ncı madde
sinin değiştirilmesi suretiyle îlde î l Daimi Komisyon Başkanlığını yapan valilere 125 lira, üyelerine 
Genel Meclis karariyle, 150 liradan 250 liraya kadar aylık ödenek verilmesi uygun görülmüş ve di
ğer taraftan 140 ncı maddeye 2345 sayılı kanunla eklenen fıkra bu defa yeniden değiştirilen mezkûr 
maddenin içine alınmış bulunduğundan 2345 sayılı Kanunun da kaldırılması maksadiyle 3 ncü madde* 
hazırlanmıştır. 

İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. 2/26, i/136 
Karar No. 26 

7 . V . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun değişik 
İ16 ve İ40 iıcı maddelerinin değiştirilmesine dair 
İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Ku
rulunca Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 
kanun tasarısı ile Bolu Milletvekili Lûtfi Gö
ren'in, bu hususa dair kanun teklifi Komisyonu
muza havale olunmakla her ikisi birleştirilerek 
teklif sahibi ve İçişleri Bakanı huzuriyle ince
lendi. 

Gerek Hükümetin gerek teklif sahibinin gerek
çelerinde bildirilen tafsilâta göre î l Genel Meclis 
üyelerine gündelik hesabiyle verilen ödenekleri 
ilçelerden il merkezine gelenlerin bir günlük otel 
ve iaşe masraflarına bugünkü fiyatlarla tekabül 
etmediği anlaşıldığı gibi şimdiki halde âzami had
di 150 liradan ibaret olan daimî komisyon üye 
aylık ödeneklerinin baremin en alt derecesinde 
maaş alan bir memurun durumundan dahi daha 
müzayakalı bir seviyede kaldığı görülerek bu 
ödeneklerin illerin mahallî hizmetleri üzerinde 
karar almağa ve denetlemede bulunmağa yetkili 
olarak seçilmeğe değerli görülen vatandaşların 
bu vatani hizmetinde mümkün olan fedakârlığı 

göze alsalar dahi şahsi geçim dengelerini koruya-
cak derecede bir ödenekle rağbetlerini sağlamak 
zarureti nazara alınırsa ödenek miktarlarının 
yükseltilmesinde esas bakımından isabet görmeme
ğe imkân yoktur. 

Tasarının tümü üzerinde açılan müzakerede 
türlü görüşler, Hükümet tasarısı ile Lûtfi Gören-' 
in. teklifi arasında bir ortalama bulunması üze
rine karar kılarak Genel Meclis üye yevmiyesinin 
12 ilâ 18 lira ve daimî komisyon üyeleri ayıık 
ödeneğinin 250 ilâ 350 lira olarak tesisti uymııı 
görilmüş, Hükümetin kanun tasarısı ile Lûtfi 
Got en'in teklif metni arasında genel meclis ve 
da in, konıısv n üyütr inin statüleriyle il t il I 
usule ait hükümlerin de bulunduğu görülerek 
bunların tümü üzerinde daha ahenkli ve vah 
d etli bir insicamın tesisi işi Hükümetçe Meclise 
verilmesi yakın bir zamanda tahakkuk edecek 

.olan îl özel İdareleri Kanunu bünyesi üzerinde 
yapılması gerekli incelemelere bakılarak günün 
ihtiyacı karşısında kanunun ödenek miktarları 
çerçevesi içinde neticelendirilmesine gidilmesi 
daha pratik olacağı görüşülerek teklif sahibi de 

( S. Sayısı : 126 ) 
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l)iı suretle muvafakat etmekle Hükümet tasarı
sı müzakereye esas tutulmuş ve bu tasarıda da
imî komisyon başkanı sıfatiyle valiye verilmesi 
derpiş edilen ödenek meselesine de temas edile
rek şimdiye kadar Valiler Teadül Kanununun 
kabul ünd enberi illerin özel idarelerine ilişkin 
hizmetleri kendi asli görevleri sırasında ifa ede-
gelmiş olup Meclisin bu toplantı yılında kabul 
edilmiş kanunlarla makamlarına mahsus temsil 
ödenekleri de verildiğine ve Devletin özel ida-
releı-in ilde en büyük temsilcisi vasfını gerektir
diği vasıflara uygun olarak kendilerine mesken, 
nakil vasıtası ve hizmet elemanları dahi tahsis 
edilmekte olduğuna göre ayrıca daimî komisyon 
başkanı sıfatiyle ödenek verilmesine ihtiyaç 
kalmıyacağı görüşülerek buna ait hüküm tasa
rıdan çıkarılmış ve arzolunan değişikliklerle ta
sarının tümü oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

Kamutaya arzedilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

içişleri Komis
yonu Başkanı Başkan V. Sözcü 

Tekirdağ Çoruh Kars 
(>. Vybadm A. Ti'tzün A. Eyidoğan 

Kâtip 
İsparta Antalya Balıkesir 

S. Koksal R. Kaplan F. Tiritoğlu 
Bolu Çorum Giresun 

/ . Yalcın S. Karafakıoğlu E. Dizdar 
Giimüsane Kayseri Kocaeli 

A. K. Varınca F. Apaydın ('. Aksu 
Konya Siird Sivas 

S. Ergun h. Yavuz M. $. Bleda 
Tokad Tozgad 

R. Güreli î. Olgun 

( S. Sayısı : VJfi ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İdarei Umumiyei Vüâyat Kanununun değişik 
116 ve 140 ncı maddelerinin değiştirilmesine dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — İdarei Umumiyei Vilâyat Ka
nununun değişik 116 ve 140 ncı maddeleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Madde 11(5. — Genel Meclis üyelerine mü
zakerelerin devamı süresince 10 liradan 16 li
raya kadar ödenek ve 80 lira aylık aslı üzerinden 
yolluk verilir. 

Madde 140. — İl Daimî Komisyonları Baş
kanına (15) lira, üyelerine, Genel Meclis kara-
riyle, 150 liradan 250 liraya kadar aylık ödenek 
verilir. İl Daimî Komisyon üyeleri Genel Mec
lisin toplantısı zamanında yalnız üyelik ödeneği 
alırlar. Kendilerine ayrıca daimî komisyon öde
neği verilmez.» 

MADDE 2. — 2345 sayılı Kanun kaldırılmış
tır. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihin
de yürürlüğe girer 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
E. Peker 
Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
(!. C. T oy demir 

Dışişleri Bakanı 
Hasan Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Kesat Ş. Sır er 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkan 

Ulaştırma Bakanı 
§. Koçak 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. îrmak 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

M. ökmen 
Adalet Bakanı 

§. Devrin 
İçişleri Bakanı 
8. Sökmensüer 

Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. încedayı 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 
Tarım Bakanı 

F. Kurdoğlu 
Ticaret Bakanı 

A. inan 

İÇİŞLERİ" KOMİSYONUNUN DUĞİŞTİRİŞİ 

t dar et Umumiyei Vilâyat Kanununun değişik 116 
ve 140 ncı maddelerinin değiştirilmesine dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — İdarei Umumiyei Vilâyat Ka
nununun değişik 116 ve 140 ncı maddeleri aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 116. — Genel Meclis üyelerine mü
zakerelerin devamı süresince 12 liradan 18 liraya 
kadar ödenek ve 80 lira aylık aslı üzerinden yol
luk verilir. 

Madde 140. — il Daimî Komisyonları üye
lerine, Genel Meclis karariyle 250 liradan 350 li
raya kadar aylık ödenek verilir. İl Daimî Komis
yon üyeleri Genel Meclisin toplantısı zamanında 
yalnız üyelik ödeneği alırlar. Kendilerine ayrıca 
Daimî Komisyon ödeneği verilmez. 4178 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin 3 ncü fıkrası hükmü 
bu ödenekler hakkında tatbik olunmaz. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen. 

MADDE o. — Hükümetin üçüncü maddesi ay
nen. 

MADDE 4. — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen. 

• • • • » 
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