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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZEÎ 

Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtuluş'un, son 
beş yıl içinde yurtta yanan resmî ve özel yapı
larla Millî Eğitim Bakanlığı yapısı yangını hak
kındaki sözlü sorusuna, içişleri Bakanı Münir 
Hüsrev Göle, cevap verdi. 

Kastamonu Milletvekili Fethi Mağara'nın, 
tek sulh yargıcı bulunan ilçelerle bu mahkeme-
lerdeki tek kâtipler hakkındaki sözlü sorusuna 
da, Adalet Bakanı Şinasi Devrin eevap verdi. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yuna
nistan Kırallığı; 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimar
ka Hükümeti; 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Kı-
rallık Hükümeti; 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştır
malarına dair olan Anlaşmalarla; 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsünde 
yapılan değişikliklerin onanmasına dair olan 
Kanunlar kabul olundu. 

Uyuşturucu maddeler hakkındaki Lâhey, Ce-

1. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
Devlet memuriyetinde kullanılan altmış yaşından 
aşağı emekliler hakkında yeni Emeklilik tasarı-

Raportar 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Gl. Sadık 

Aldoğan'ın Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon raporu (3/155) (Gündeme); 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Gl. Sadık 
Aldoğan'ın Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon raporu (3/121) (Gündeme); 

3. — içel Milletvekili Saim Ergenekon'un 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

nevre ve Bangkok, Anlaşma, Sözleşme ve Proto-
kollarını değiştiren Protokolün onanmasına; 

Türkiye - Fransa Ticaret ve ödeme Anlaş-
malariyle Modüs vivendi ve Eklerinin onan
masına; 

Türkiye - Fransa Ticaret Anlaşmasına bağlı 
listelerin kaldırılmasına; 

Türkiye ile Yugoslavya arasında imzalanan 
Ticaret ve ödeme Anlaşmalariyle Modüs vivendi, 
Tasfiye Protokolü ve bağlantılarının onanma
sına; 

iç istikraz akdine dair olan Kanun tasarıla
rının birinci görüşülmeleri bitirildi. 

11 . I I . 1948 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Bingöl Milletvekili Samsun Milletvekili 

F. F. Dü§ünsel N. Fırat 

Kâtip 
Mardin Milletvekili 

Dr. A. Vras 

sına bir hüküm konulup konulmadığma dair 
olan sözlü sorusu, Başbakanlığa gönderilmiştir. 

Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (3/149) (Gündeme); 

4. — Kütahya Milletvekili Adnan Mende
res'in, Milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon raporu (3/116) (Gündeme); 

5. — Zonguldak Milletvekili Nuri Tarhan'ın 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma 
Komisyon raporu (3/167) (Gündeme); 

6. — Cemaloğlu Ali ihsan Sâbis'in affı hak
kında Adalet Komisyonu raporu (5/69) (Gün
deme). 

4. — SORULAR 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,5 

BAŞKAN — Gl. Ali Fuad Cebesoy 

KÂTİPLER : Dr. Aziz Uras (Mardin), Atalay Akan (Urfa). 

* • » 

Amasya 
E. Uras 

Bilecik 
R. Bozüyük 

Manisa 
Y. M. Alakant 

Trabzon 
A. R. Işıl 

H 
Ankara 
Athoğlu 

Bulunmadı. 

M. 

Kars 
A. Sürmen 

îçel 
H. Atalay 
Trabzon 

Yarımbıyık 

Aydın 
E. Bilgen 

Bulunmadı. 
Kırklareli 
Ş. ödül 
Muş 

B. Dedeoğlu 
Van 

M. Koçak 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Damga Resmi Kanunu tasarısını gö
rüşmek üzere geçici bir komisyon kurulmasına 
dair Ticaret Komisyonu raporu 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

7 . II . 1948 
Yüksek Başkanlığa 

Maliye Bakanlığınca hazırlanıp Yüksek 
Meclise sunulan ve havalesi gereğince Komis
yonumuza verilmiş olan Damga Kanunu 
tasarısı üzerinde Komisyonumuzca tetkika giri
şilmiş ve teşkil olunan bir Su Komisyonu da 
uzun müddet meşgul olmuş ise de intacına im
kân hâsıl olamamıştır. Kanun tasarısı havale
si gereğince Komisyonumuzdan sonra Maliye, 
Adalet ve Bütçe Komisyonlarına da gidecektir. 
O komisyonlarda uzunca bir müddet kalması 
ihtimali mevcut olup halbuki biran evvel çık
ması mükellef için faydalı olacağı aşikâr bu
lunduğundan Maliye Bakanının da muvafaka
tiyle Ticaret, Maliye, Adalet ve Bütçe Komis
yonlarından beşer kişiden terekküp edecek Ge
çici bir Komisyona verilmesi muvafıkı mütalâa 
olunmuş olmakla Kamutaya arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verildi. 

Ticaret Komisyonu Başkanı 
Ankara 

A. Çubukçu 
Kâtip 
Niğde Afyon Karahisar 

II. Ulusoy M. Aşkar 

Sözcü 
Gazianteb 
C. Alevli 

Afyon Karahisar 
Ş. Lâçin 

BAŞKAN — Raporu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Rapor kabul 
edilmiştir. 

Başkanlık geçici bir komisyon teşkil edilme
si için Komisyonlara tezkere yazacaktır. 

2. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, 1945 ve daha evvelki bütçe yıllarına taal
lûk eden ve sorumlu saymanlar uhdesinde ka
yıtlı bulunan zimmetlerden bazılarının silinme
si hakkındaki kanun teklifinin geri verilmesine 
dair önergesi 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum: 

9 . II . 1948 
Yüksek Başkanlığa 

2/62 Meclis sayılı Saymanlara ait olup Sa
yıştay Komisyonundaki teklifimin geri verilme
sini dilerim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

BAŞKAN — Geri vereceğiz, efendim. 
Sorulara geçiyoruz: 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 

2. — Gazianteb Milletvekili Cemil Said Bar-
las'm, Üniversiteler Kimya Şubesinden mezun 

olanlar hakkındaki soruzuna Millî Eğitim Ba
kanı Reşat Şemsettin Sirer'in sözlü ceva&n 
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B : 41 11. 2 
Yüksek Başkanlığa j 

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi kimya 
mühendisliği şubesinden her yıl üç devrede Mart-

llaziran - Eylül) olmak üzere ortalama 40 - HO 
genç mezun olmaktadır. Ayrıca bu yıldan iti
baren Ankara Üniversitesi Kimya Enstitüsü de 
mezun verecektir. 

Bu gün için memleketimizde kimya mühen
disleri iş bulmak hususunda sıkıntı çekmekte
dirler. Bu elemanlar için çalışma, safhası olan 
fabrikalarımızın kadroları dolmuştur. Bu yüz
den birçok şikâyetler olmaktadır. 

Bu duruma göre kimya Enstitüsünden me
zun olanlar ihtiyaçtan fazla demektir. Millî 
Eğitim ve Ekonomi Bakanlarından şu noktala
rı sözlü olarak cevaplandırmasını rica ederim. 

1. — Kimya şubesinden şimdiye kadar me
zun olanlar hakkında ne gibi tedbirler alın
mıştır? 

2. — Bundan sonra mezun olacaklar için ne 
düşünülmektedir'.' 

(lazianteb Milletvekili 
Cemil Said Barlas 

MİLLÎ EĞİTtM BAKANI REŞAT ŞEM
SETTİN SİRER (Sivas) — Cemil Said Barlas 
arkadşımın bu sorularına geçen hafta Ekonomi 
Bakanımız etraflı ve şümullü cevaplar vermiş
tir. Benim buna ekliyeeeğim pek az bir kısım 
vardır, bu kısım da arkadaşımı ferahlandırmak 
maksadına matuf olacaktır. 

Kimya alanında yüksek ihtisas tahsili ya
panlar için bizim iki müessesemiz vardır: İstan
bul ve Ankara, üniversitelerinin Fen Fakülteleri. 

Bu müesseselerde iki istikamette adam yetiş
tiririz. Birincisi, hoca olacaklar için kimya öğ
retim lisansı, diğeri de kimya mühendislik li
sansıdır. 

Son yıllarda kimya öğretim lisansı yapanla
rın sayısı yılda 10 rakamı etrafında dolaşmak
tadır, bunların yarısı kızdır. Aşağı yukarı bizim 
okullarımızda kimya okutan talim heyeti yüz 
kişilik bir kadro teşkil ettiğine göre yıllık inhi-
lâl, müesseselerimizin verim hissesinin bu yıl
larda takriben on rakamı etrafında dalgalan
ması icabettiğini gösterir. Bu bakımdan mües
seselerimizin verimini, intiyaca nazaran normal 
ve rasyonel sayabiliriz. 

Kimya mühendisliği lisansına gelince..; arka
daşımın'da* önergesinde ibaret ettiği gibi bunu 
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yapanların sayısı son yıllarda senede 40 kadar
dır. Böyle 40 ile 50 arasındaki bir randıman 
aşağı yukarı bin kişilik bir ihtisas kadrosunun 
yıllık ihtiyacına karşılık teşkil eder. Fabrika
larımız az olmakla beraber, bunların ihtiyacı, 
tahlil lâboratuvarlarımız ve nihayet serbest ha
yatın ihtiyaçları, aşağı yukarı Türkiye gibi 
18 - 20 milyonluk bir memlekette bin kadar kim
ya mühendisinin çalışmasını zaruri kılar. Bu 
vaziyete nazaran şu anda kimya mühendisliği 
lisansı yapanların sayısı da gelişmekte bulunan 
ihtiyaçlarımıza göre rasyonel haddin üzerinde 
sayılmamak uygun olur. 

Bu maruzatımla arkadaşımı ferahlandırır-
sam bunlara şu noktayı da eklemek isterim. 
Rize, maarif mensuplarına, üniversitelerimize 
bir vazife düştüğünü işaret etmek yerinde olur. 
Bu vazife de çocuklarımızı yalnız bilgili yap
mak, onlara formül belletmekle yetinmeyip aynı 
zamanda onlara mekteplerimizin münhasıran 
Devlet hizmetleri için adam yetiştiren fabrika
lar olmadığını, serbest hayat içinde, bu memle
ketin toprakları altında, çalışan evlâdı için fe
yiz ve nimetler saklı olduğunu ve aşağı yukarı 
iyi yetişmiş olan her genç ihtisas adamı için 
karşılaşacağı her taş altında bir ekmek nasibi, 
hissesi bulunduğunu telkin etmek, ve talim ve 
terbiyemizi İm bakımdan da kuvvetledir m ek

tir. 
Böyle bir lüzum ve zarureti anlıyan insan

lar için bunu sağlıyabilccek birtakım tedbirle
re tevessül etmenin tabiî olduğunu ve bizim de 
Üniversitelerimizle birlikte bu yolda tedbirler 
alacalımızı ve arayacağımızı arzeder, mâruzâtı
ma nihayet veririm. 

CEMİL SAİD BARLAS (Gaziantep) — Efen
dim; geçen hafta Sayın Ekonomi Bakanı arka
daşımız, kimyagerler için çıkacak olan kanun
la, halihazırda mevcut kimyagerlerin istikballe
rinin temin edileceğini beyan buyurdular. 

Şimdi biz bir taraftan bu kanunu beklerken, 
diğer taraftan da Millî Eğitim Bakanımız ga
yet kıymetli izahlarda bulundular. Yalnız be
nim İşaret etmek istediğim bir nokta var; Üni
versite muhtar olduğu için kendilerine doğru
dan doğruya söyliyemiyoruz, fakat Eczacı Fa-
kültesi ile Kimya Fakültesi tedrisatında büyük 

farklar olduğu söylenmektedir. Bu bakımdan, 
kimya gel- olarak yetişenlerin, amelî bakımdan 
her sahada yetişebilmeleri için 'Mtltî Eşitim Ba-~ 
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B : 41 11.2 
kanımızdan, Üniversitenin dikkat nazarım c*l-
betme'sini rica edeceğini. 

Verdiği izahlardan dolayı Sayın Bakana te
şekkür «derim. 

3. — Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Ta
rakçıoğlu'nun, insan kaybına sebep olan motorlu 
taşıt kazaları hakkındaki sorusuna İçişleri Baka
nı Münir Jfüsrev Göle'nin sözlü cevabı 

BAŞKAN — Soru önergesini okutuyorum: 

T. B. Millet Meclisi Başkanlığına 
Memleketin her tarafında ve bilhassa istan

bul, îzmir ve Ankara gibi kalabalık şehirleri
mizde motorlu nakil vasıtalarının insan çiğne
yip öldürdüklerini sık sık gazetelerden teessür
le öğrenmekteyiz. Bunların hattâ yaya kaldırı
mında yürüyenleri dahi ezmekte, dükkân ve 
mağazalara saldırdıkları da olmaktadır. Va
tandaşların canlarına mal olan bu bigi kaza
lardan ötürü bütün yurtta son beş yıl içinde can 
vermiş olanların sayısı ne kadardır ve bu kaza
lar ne gibi sebeplerden ileri gelmektedirler, bun
ları önlemek için tedbir almak ihtiyacı duyul
muş mudur, ne gibi tedbirler alınmıştır? Sözü ge
çen kazalar daha çok resmî taşıtlar tarafından 
mı yoksa hususi olanlar tarafından mı vukua gel
mektedir?. 

Yukarı ki cihetlerin İçişleri Bakanlığı tara
fından Kamutay huzurunda sözlü olaark açıklan
masını teklif ederim. 

Trabzon Milletvekili 
M. Raşit Tarakçıoğlu 

BAŞKAN — Söz İçişleri Bakanmmdır. 
İÇİŞLERİ BAKANI MÜNÎR HÜSREV GÖ

LE (Erzurum) — Sayın arkadaşlarını; 
Trabzon Milletvekili Sayın arkadaşımız Mus

tafa Reşit Tarakçıoğlu'nun beş yıl zarfında mo
torlu vasıtaların yurt içinde yaptığı hasarlara 
ait önergesindeki beş soruya müsaade buyurur
sanız ayrı ayrı cevap vereceğim. 

Soru: 1. — Son beş yılda yurt içinde vâki 
olan sayrüsef er kazalarının miktarı nedir? 

Cevap --• İllerden alman malûmata göro mo
torlu vasıtaların yaptığı kazalar: 

1943 yılında 588 
1044 yılında 709 
1945 yılında 740 
1946 yılında 919 

.39:17 yılında 1537 dır. ' 
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Soru: 2. — Son beş yılda yurt içinde vskı 

olan seyrüsefer kazalarında ökelerin miktara 
nedir? 

Cevap: — Motorlu vasıtaların son beş yılda 
yaptıkları kazalarda ölenlerin miktarı: 

1943 yılında 161 
1044 yılında 160 
1045 yılında 217 
1946 yılında 200 
1047 yılında 257 dir. 
Soru: 3. — Bu kazalar hangi sebeplerden 

ileri gelmektedir? 
Cevap: — Bu kazaların sebepleri olarak: 
A) Büyük şehirlerimizdeki caddelerin dar 

ve dönemeçlerin şehircilik ve seyrüsefer tek
niğine uygun olarak yapılmamış olmaları, 

B) Ik inci Cihan Harbinin doğurduğu za
ruretlerle gerek vasıtaların, gerekse yedek par
çalarının, ihtiyaçlara göre yenikmemiyerek, 
yıpranmış bir halde bizzarur istimaline devam 
edile gelmekte olması; 

C) Yayaların, vasıta kullananların ve kar
şılaşan nakil vasıtalarının seyrüsefer kaidele
rine riayeti ihmal etmeleri gösterilebilir. 

Soru 4. — Seyrüsefer kazalarının önlenmesi 
için tedbir almak ihtiyacı duyulmuş mudur? 
Ne gibi tedbirler alınmıştır?. 

Cevap — Vatandaş hayatı ile yakın alâkası 
olan seyrüsefer işleri ve bu vasıtalardan müte
vellit kazaların önlenmesi daima gözönünde 
bulundurulmaktadır. Bunun için aşağıdaki ted
birler alınmaktadır : 

A) Dar ve dönemeçleri müsait olmıyan 
yolların malî imkânlar nispetinde düzeltilmeye 
çalışıldığı ve bunun teminine imkân elvermediği 
yerlerde gidiş ve geliş yollarının ayrıldığı; 

B) Nakil vasıtalarının her ay mûtat olası 
muayenelerinden başka ani muayeneler yapıl
mak suretiyle kaza yapabileceği anlaşılan va
sıtaların seferden menedildiği; 

C) Motorlu vasıta kullanan kimselerin sıkı 
muayeneye tâbi tutularak hal ve vasıflarının tâ
yin ve tesbit edildiği; 

D) Motorlu vasıtaların geçmekte bulundu
ğu yollardan gelip geçen kimselerin mahallî ida
relerce konulmuş olan seyrüsefer kaidelerine 
riayetleri sağlanmaya çalışıldığı; 

E) Bunlara zamimeten Seyrüsefer Kanunu 
tekrar ele alınarak her nevi kazaları Önleyici 
yeni hükümler konulduğunu ve bu kanunun 
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B : 41 11. 2 
Yüksek Kamutaya sevkedilmek için mütalâa
ları alınmak üzere Bakanlıklara sunulduğunu 
arzederim. 

Soru 5. — Sözü geçen kazalar daha ziyade 
resmî taşıtlardan mı, yoksa hususi vasıtalardan 
mı vukua gelmektedir?. 

Cevap — Muhtelif vasıtaların husule getir
diği kazalar resmî ve hususi vasıtalar itibariyle 
şu şekilde arzedilebilir : 

'1943 yılında vukua gelen (588) kazadan 
(91) i resmî vasıta ve (497) si özel vasıta; 1944 
yılında vukua gelen (709) kazadan (153) ü res
mî vasıta ve (556) sı özel vasıta; 1945 yılında 
vukua gelen (740) kazadan (102) si resmî va
sıta ve (638) i özel vasıta; 1946 yılında vukua 
gelen (919) kazadan (139) zu resmî vasıta ve 
(780) ni özel vasıta; 1947 yılında vukua gelen 
(1 537) kazadan (180) ni resmî vasıta ve (1 357) 
si özel vasıtalar tarafından yapılmıştır. Bu su
retle arkadaşımın sorularını cevaplandırmış ol
duğumu arzederim. 

MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOÖLU (Trab
zon) — Motorlu nakil vasıtalarının memleke
timizde hergün sık sık kazalara sebep oldukları
nı gazetelerde hepimiz görmekteyiz. Bu kazala
rın sebepleri ve miktarı hakkında Sayın İçiş
leri Bakanı arkadaşımızın verdiği izahatta me
selenin fevkalâde ehemmiyeti haiz bir miktara 
vâsıl olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. 

1943 ten itibaren her sene bir miktar daha 
kazanın arttığı rakamlarla ifade ediliyor. Me
selâ benzin, otomobil ve kamyonların kolay ko
lay Avrupa'dan memleketimize girdiği ta
rih olan 1946 - 1947 senelerinde kazala
rın miktarı 3734 gibi büyük bir yekûna 
çıkmıştır, ölenlerin miktarı ise beş se-
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ne içinde bini bulmaktadır. Yani bin vatandaş 
beş sene içinde kaza kurbanı olarak aramızdan 
ayrılmışlardır. Türk Milletinin ise tek bir insan 
kuvvetine ihtiyacı olduğu mühim zamanlarda
yız. Bu tedbirsizlikler yüzünden sayıları binle
re varan vatandaşların böyle kazalara kurban 
gitmelerini âmme vicdanı kabul etmez. Arka
daşlarım, memleketimizin yolları dar ve bazı 
şehir ve kasabalarımız da kalabalıktır. Fakat ni
hayet bu kazaları da tedbirlemek suretiyle önle
mek mümkündür. Bu dar yollarda şerefli ve 
fedakâr şoförlerimizin hiçbir kazaya seben o i 
madan iş gördüklerini her vakit müşahede et
mekteyiz. Memleketin vilâyetleri arasında ve 
büyük şehirler içersinde bu dirayetli ve şerefli şo

förlerimiz kendi hizmetlerini ehliyetle ve hiçbir ka
zaya sebebiyet vermeden yapmaktadırlar. Biz 
bu fedakâr insanlarla iftihar ederiz. Ama bun
ların yanında, onların meslekî haysiyetlerini kı
rıcı birtakım acemi veyahut ta direksiyona geç
tiği zaman normal bir halde bulunmıyanlarm, 
makinelerinin eksiklerini tamanılamıyanlarm 
da bulundukları şüphesizdir. 

Şimdi İçişleri Bakanına şu noktadan müte
şekkirim ki : Bu gibi kazalara sebep olan ehli
yetsiz ve liyakatsiz, dikkatsiz şoförlerin ceza
landırılmaları hakkında yeni bir kanun tasarısı
nın Yüksek Meclise getirileceğini bu kürsüden 
ifade buyurdular. Eğer bu soru önergemle bu 
memlekette kaza kurbanı olacak olan bir vatan
daşın hayatını kurtarabilirsem, bir milletvekili 
sıfatiyle kendimi vazifemi yapmış addederim. 

İçişleri Bakanının getireceğini vait buyurduk
ları tasarı Yüksek Meclisçe kanunlaşırsa kaza
ların azalacağına da kani bulunuyorum. 

BAŞKAN — Efendim; sözlü sorular bitmiş
tir. Gündeme geçiyoruz. 

5 — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1 — Üniversiteler Kanununun 46 ncı mad
desinin (D) fıkrasının yorumlanmasına dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Millî Eğitim, Adalet ve 
Bütçe Komisyonları raporları (3/158) [1] 

[1] 87 şayûı basmayaz'i tutanağın sonundadır. 

(Bütçe Komisyonu raporu okundu) 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 
mı? Yoktur. 

Raporu aynen oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler.... Etmiy enler.... Rapor aynen kabul edil
miştir. 
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2. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 

ve Teadülü hakkındaki 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılmasına dair kanun ta-
sarısiyle Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Askerî Hastabakıcı Hemşireler kadrosu 
hakkındaki 3475 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
ve Millî Savunma ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (1/221, 2/37) [11 

BAŞKAN — ikinci müzakeresidir, maddelere 
geçiyoruz. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü
lü hakkındaki 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmında 

değişiklik yapılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 30 . VI . 1939 tarihli ve 3G5G 
sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Millî Sa
vunma Bakanlığı hısmındaki hastabakıcı hem
şireler kadroları aşağıdaki şekilde değiştiril
in iştir: 

Hastabakıcı hemşireler 

Aylık 
D. Görevin nev'i Aded aslı 

10 Birinci sınıf okullu hastabakıcı 
hemşire 30 35 

11 İkinci sınıf okullu hastabakıcı 
hemşire 50 30 

12 üçüncü sınıf okullu hastabakı
cı hemşire 120 25 

13 Dördüncü sınıf okullu hastaba
kıcı hemşire 154 20 

354 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

[1] Birinci görüşülmesi 39 ncu Birleşim tu
ta na çındadır. 
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MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. :. ;:: '.,r\.v:\. , ;: 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-

yenler... Madde kabul edilmiştir. 
Kanunun tümünü oyunuza arzediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmını 
değiştiren 4665 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/291) fi] 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir, madde
lere geçiyoruz. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmını değiş

tiren 4665 sayılı Kanuna ek kanun 

MADDE 1. — Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair olan 30 . VI . 1939 
tarihli ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmını değiştiren 
11 . IX . 1944 tarihli ve 4665 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvele, ilişik cetvelde yazılı kadro
lar eklenmiştir. 

CETVEL 

Derece Sayı 

1 2 

BAŞKAN — Değiştirme yoktur. Maddeyi ay
nen oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Madde aynen kabul olunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi aynen oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul olunmuştur. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi aynen oyunuza sunu-

[1] Birinci görüşülmesi 39 ncu Birleşim tu
tanağım! adır. 
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yorum. Kabul edenler... Btmiyenler... Madde ay
nen kabul olunmuştur. 

Tas^j»n tümüaü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... BtSiiyettler... Kabul edilmiştir. 

Gündemimizde görüşülecek başka bir şey kal
mamıştır, 13 Şubat Cuma günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 15,40 

T. B. M. M. Basımevi 


