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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

r Sân Fransisko Konferansına giden Hariciye 
Bakanj Hasan' Saka'ya Maliye Bakanı Nurüllah 
Epafr SuHKfr'ia Vfekillik edeceğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi okundu. s 
'"-Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı 

ve Sayıştay Î943 yılı \ kesinhesabi hakkındaki 

mazbatanın Hükümete gönderileceği .bildirildi. 
Pazartesi günü toplanılmak "üzere oturuma 

son verildi. 
Başkaüvekili 

Sivas 
Ş. Günaltay 

Kâtip 
Kütahya 

V. Uzgören 

Kâtip 
Samsun 
N. Fırat 

2. — HAVALE JIDÎLEN KAĞITLAR 
Tasanlar 

1. -— Genel bütçeden ve genel bütçeye giren' 
dairelere bağlı müessese ve kurullardan aylık ve 
ödenek;alanlara birer aylık hakedişlerinin tutarı-
nispetinde yapılacak yardım hakkında kanun ta
sarısı (1/414)< (Bütçe Encümenine); • '. 

2.— Devlet Demiryolları ve Limanları işlet- i 
rae Ummn Müdürlüğü 1944 yılı bütçesinde deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısı (1/415) 
(Bütçe Encümenine); " ••' , 
.. 3.•.-*- Türkiye - isviçre Ticaret ve ödemeler 

Anlaşmasının 1 Haziran J945 tarihine kadar 3 ay 
süre ile uzatılması hakkında kanun tasarısı 
(1/416) (Hariciye ve Tiearet Encümenlerine);' 

Teklifler ~, ' 
4. — idare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 

1944 yılı.bütçesinde değişiklik yapılması hakkın
da kanun teklifi (2/68) <Bütç> Encümenine); 

•":' ' •'• - Tezkereler , 
5. -U iskilip 'in Ahlatçık köyünden Cakiro-

ğullarından Şakiroğlu Hilmi-Çiftçi'nin ölüm -cer 
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi (3/247) (Adiliye Encümenine); 

Mazbatalar 
6. — Genelbütçeden ve genel bütçeye giren 

dairelere bağlı müessese ve kurullarda» aylık ve 
ödenek alanlara birer aylık hakedişlerinin tutan 
nispetinde yapılacak yardım hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/414) 
(Ruznameye); 

7. — idare Heyetinin, Büyük Millet Mee* 
lisi 1944 yılı bütçesinde değişiklik yapılması hak
kında* kanun teklifi veJBütçe Encümeni mazba
tası (2/68) (Ruznameye); 

8. — idare Heyetinin, Devlet memurları ay
lıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı 
kanuna: bağlı cetvelin Cumhurbaşkanlığı kis-
raında değişiklik yapılması hakkındaki 4006 sa
yılı kanunun değiştirilmesine dair kanttri tel if i 
ve" Bütçe Encümeni mazbatası (2/60) (Ruzna-" 
meye); . ,'„:,".:> 

9. — Gümüşane Milletvekili Recai G%eîi'jTtin,,, 
Köy Kanununun bazı maddelerinin değiştirlİ-
mesine ve bu kanuna bir madde ilâvesine dair ka-
nun teklifi ve Dahiliye Encümeni mazbatası 
(2/18) (Ruznameye); ,' • , 

B Î R İ N C Î OTUBIİM 
Açılma saatî : 15 

BAŞKAN — Dr. M. Gerinen 

KATÎPLER : N. Baydar (Malatya), B. K. Çağlar (Erzincan) 

mmm 

BAŞKAN — Oturum açıldı. 
MALÎYE BAKANI N. E. SÜMER (Antal

ya) -*--Efendim, Gelen evrak arasında mazbata
ları tevzi olunmuş iki tane tasarı vardır. Müsta
celiyetine binaen ruznameye alınarak • müzakere. 
edilmesini, rica ederim. (Muvafık sesleri). 

BAŞKAN — Efendim, Gelen evrakın 6 ncı 
maddesini teşkil eden: Genel bütçeden ve genel 
bütçeye giren dairelere bağlı müessese ve kurul
larından aylık ve ödenek alanlara birer aylık hak-
-edişlerinin tutarı nispetinde yapılacak yârdım 

hakkındaki tasarının ruznameye alınmasını Ma*; 
üye Bakanı teklif etti. Oyunuza sunuyorum; 
Kabu1 edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. ' v-

ikincisi; 7 nci maddeyi teşkil eden: idare 
Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1944 yılı bütçe
sinde değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifidir. Ruznameye alınması teklif ediliyor. Oyu
nuza • sunuyorum. 
Kabul edenler ,.. Kabul etmiyenler ... Kabul edil
miştir. • 
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3. — B j ^ K A J O ^ ^ BÎLDÎEÎMLE&t 

BAŞKAN — Büyük Millet Meclisi Başkan-
liKBia Mr tezkeresi var, okunaeak^ 

1. —- Sayın Milletvekillerinden bazılarına' 
izm yerilmesine dair Büyük'Millet Meclisi Baş-
kanliğ^ie^keresi 

Kamutaya * 
Aşağıda adları yazılı Sayın Milletvekillerinin. 

izinleri Başkanlık Divanınca kararlaştırılmıştır. 
B. M. M. Başkanı 

M. A. Renda 

• Ankara r Milletvekili Falih Rıikı Atay, 2 ay, 
mazeretine binaen. 

-} Bursa, Milletvekili Refet Canıtez, 2 ay, hasta
lığına binaen. 

Denizli J^ölletvekili Emin Aslan Tokad, 20 
gün, îagaıaiwetine binaen. 

> :#îyarbakır Milletvekili İbrahim Tali Öngö
ren:̂  2 ay, njazeretine binaen. . 

Edirne iSülletvjekili Fuad Balkan, 1 ay, has-
laji^ı^ftıiinaen. , 

,/;3ŞrzİBtean Milletvekili Aziz Samih Ilter, 1 ay, 
mazeretiııe binaen. 

• Ha-t&y Milletvekili Ali Şelhum Devrim, 1.5 
ayyj mazeretine binaen. 

: | U t a y Milletvekili Abdülgani Türkmen, 1.5 
ay. hastalığına binaen. 

İstanbul Milletvekili Dr. Galip Ataç, 25 gün, 
hastalığına binaen. 

istanbul Milletvekili Dr. Kemal Cenap Berk-
so r̂, 2 ay, hastalığına binaen. 

istanbul Milletvekili Ahmet Şükrü Esmer, 2 
ay,.mazeretine binaen. 

İstanbul Milletvekili Galip Bahtiyar Göker, 
1 ay, hastalığına binaen.» 

İstanbul Milletvekili Hüseyin Cahit Yalçın, 2 
ay, mazeretine binaen. 

İzmir Milletvekili Halid Onaran, 1 ay, hasta
lığına binaen. 

Konya Milletvekili Ahmed Hamdi Dikmen, 
2 ay, hastalığına binaen. 

Manisa Millet Vekili Kânı Karaoosman, 15 
gün, hastalığına binaen. 

Samsun Milletvekili Cemil Bilsel, 2 ay, ma
zeretine binaen. 

Sinob Milletvekili ismail Habip Sevük, 1.5 
ay^ mazeretine binaen, 

Sivas Milletvekili Mitat Şükrü Bleda, 1, ay, 
mazeretine binaen. 

Van Milletvekili Münip Boya, 1, ay, mazere
tine binaen, 

Zonguldak Milletvekili Şinasi Devrin, 2 ay," 
mazeretine /binaen. 

Zonguldak Milletvekili Hazım Atıf Kuyucak, 
2 ay, mazeretine binaen. 

Erzurum Milletvekili Raif Dinç, 1 ay, maze
retine binaen, 

•BAŞKAN — Teker teker, oyımmo. sunmak 
üzere, tekrar ©kutııyorum: 

Ankara Milletvekili Falih Rıfkı Aiay, 2 ay> 
mazeretine binaen. 

BAŞKAN — Kabul edenler . / . . Etmiyen-
ler . . .Kabul edilmiştir. 

Bursa Milletvekili Refet Canıtez, 2 ay, hasta
lığına binaen. 

BAŞKAN,— Kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 
- Denizli Milletvekili Emin Aslan Tokad, 20 

gün, mazeretine binaen. 
BAŞKAN,— Kabul edenler . . . Etmiyen-. 

ler . .. . Kabul edilmiştir. 
Diyarbakır Milletvekili İbrahim Tali öngö

ren, 2 ay, mazeretine binaen. 
B A Ş K A N — Kabul edenler . . . Etmiyen-

ler . . . Kabul edilmiştir. 
Edirne Milletvekili Fuad Balkan, 1 ay, has-' 

talığına binaen. ' . 
BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmiyen-

ler . . . Kabul edilmiştir. 
Erzincan Milletvekili Aziz Samih Ilter, 1 ay, 

mazeretine binâen. 
BAŞKAN .— Kabul edenler . . . Etmiyen-

ler.. . . Kabul edilmiştir. r 
Hatay Milletvekili' Ali Şelhum Devrim, 1.5 

ay, mazeretine binaen. 
BAŞKAN —. Kabul edenler . . . Etmiyen-

ler . . . Kabul edilmiştir. , 
Hatay Milletvekili Abdülgani Türkmen, 1.5 

ay. hastalığına binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmiyen-

ler . . . Kabul edilmiştir. 
istanbul Milletvekili Dr. Galip Ataç» 25 gün, 

hastalığına binaen. - . 
BAŞKAN — Kabul edenler., . . Etmiyen-

ler . . . Kabul edilmiştir. 
İstanbul Milletvekili Dr. Kemal Cenap Berk-

soy, 2 ay, hastalığına binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmiyen-

ler . . . Kabul edilmiştir. 
İstanbul Milletvekili Ahmet Şükrü Esmer, 2 

ay, mazeretine binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmiyen-

ler . . . Kabul edilmiştir. 
İstanbul Milletvekili* Galip Bahtiyar Göker, 

1 ay, hastalığına binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmiyen-

ler . . .Kabul edilmiştir. . 
İstanbul Milletvekili Hüseyin Cahit Yalçın, 2 

ay, mazeretine binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmiyen-

ler.. . . Kabul edilmiştir. 
İzmir Milletvekili Halid Onaran, 1 ay, hasta

lığına binaen. . 
BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmiyen-

ler . . . Kabul edilmiştir. K 
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t : MvİMJ-' Ö : İ 
Köny^ Milletvekili. Ahmed' Hamdı Dikmen, 

2 ay, hastalığına binaen. 
BAŞKAN — Kaimi edenlet . . . Etmiyen-

ler . . .Kabu l edilmiştir. 
Manisa Milletvekili Kani Karaosman, 15 

güh,, hastalığına binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler .... . Etoiyen-

l e r . . . Kabul edilmiştir. 
. Samsun Milletvekili Cemil Bilsel, 2- ay» ma-

zer^t^ne binaen. » : 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Efemiyen-v 
lef,. . . Kabul edilmiştir. 

Sinob Milletvekili Ismaü Habip Sevük, 1.5 
ay, mazeretine binaen. " 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmiyen* 
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Sivas Milletvekili Mitat Şükrü Bleda, 1, ay, 
ma&efcefeiffle binaen. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmiyeıi-
ler . : . . Kabul edilmiştir! , 

Van Milletvekili Münip Boya, 1 ay,, mazere-
' tine binaen. %- , ',.^ 

• BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmiyen-
ler ... . Kabul edilmiştir. 

Zonguldak Milletvekili Şinasi Devrin, 2 nfy 
mazeretine binaen. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Zonguldak Milletvekili Hazım Atıf Kuyucak, 
2 ay, mazeretine binaen. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul'edilmiştir. 

Erzurum Milletvekili Raif Dinç, 1 ay, maze
retine binaen. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Btmiyen-
ler . . . Kabul edMmİş^ö*-

4. — BOŞÜİLAR VE CEVAPLARI 

Ü..~— ¥ozgad Milletvekili' Sırrı Içöz'ün, tif
tiğin memleket içinde sarf ve istihlakinin temi
ni, w iifiÂk ]dfikuma . sanayiinin kurulması yo
lunda ne gibi tedbirler alındığı hakkında, sorusu 
veWİQptetÂBakam' Celâl Sait tiken'le iktisat Ba
kanı Fuad Sirmen'in sözlü cevapları ' , 

Büyük Millet Medlisi Yüksek Reisliğine 
Mevzuun ehemmiyetini bir dereceye kadar ol

sun aydınlatabilmek için aşağıdaki .tafsilâtı ar-
ze|nteme sayın arkadaşlarımıtı müsaadelerini ri
ca eclerim. Tiftik 63 ilimizden 52 sini ilgilendir
mektedir,., Bunlardan-tiftik keçilerinin en çok 
bulunduğu yerler sırasiyle Ankara, Eskişehir, 
Bilecik,, Afyon, Kütahya, Konya,, isfiğde, Bolu, 
Çankırı, Kastamonu, Zonguldak* Çorum, Yoz-
gad, Kırşehir, Sivas, Erzurum, Siird, Mardin 
vilayetleridir. Başka memleketlerde aynı vasıf
ları muhafaza etmek şartiyie yetiştirmek ka bil' 
olmayan tiftiklerimiz memleketimizin basta .ge
len ihracat eşyalarından biridir, ihracatın dur-

" imiş 'dlmâsîyle tiftik fiyatlarının günbegün düş
mesi yüzünden tiftik keçileri yeni .baştan sürü 

* sürü "İMlmeye* başlanılmıştır. Bu halın devamı 
. millî iktisadiyatımız namına mühim bir zarar
dır. W ü : - 1932 sönelerindeM büyük tiftik buh-
ranniçlan öğrenilmiş olan^ hakikatler göstermiş
tir k̂i 'tiftiği fena vaziyetlere düşürmemek ve 
nesli azaltmamak için takip olühadak yegâne- yol 

w onu dâima satmak ve yeni yeni mahreçler bulup 
tamamen ihraç etmek olmalıdır. Yapağıda oklu
ğu ;gibi tiftikiörin de himaye edilmesi 'zaruridir. 
Yıkandıktan sonra yüzde elli fire veren bir kilo 
kirli yapağı 170 kuruşa kadar alınıp satıldığı hal
de ancak yüzde on beş fire veren tiftiğin fiyatı 
150'--.460 'kuruştur. Hal böyle iken tiftiğin ya
pağıya -nazaran iki misli fiyat etmesi lazımdır. 
3 u halin idevamı yüzünden dâhilde dâhi âlîm sa

tım,yapılmamakta ve bir küp tiftiğin bedeli bir 
keçinin bugün için yarı masrafına bile tekabül 
etmemekte'dir. Bu vaziyetler tiftik keçi neslinin 
ıslahı yolunda alınan tedbirleri dahi verimli 
kılmamaktadır. Binaenaleyh mevzuun aeıklı va
ziyeti hakkında bir dereceye kadar fikir vere
ceğini sandığım şu maruzattan sonra tiftik fi
yatlarının artması ve memleket dâhilinde sarf 
ve istihlâkinin ve tiftik mensucat sanayiinin te
sisi yolunda ne düşündüklerine ve ne gibi ted
bire tevessül edeceklerine dair sayın Ticaret ve 
iktisat Bakanlarının Büyük, Meclisin yüksek hu
zurunda sorduğum aşağıdaki suallere ağızdan 
cevap vermelerini dilerim, hürmetler. 

26 Mart 1945 
Yozgad Milletvekili 

S. İçöz 
İktisat Bakanlığından sual : 
1. — Tiftiğin memleket dâhilinde sarf ve is

tihlâkini arttırmak için iktisat Bakanlığınca ne 
gibi tedbirler alınmış ve alınacaktır? 

Ticaret Bakanlığından sualler : 
1. — Ticari anlaşmalar yapılırken tiftik ihra

catının duraklaması gözönünde bulundurularak, 
tiftik ihracatını temin edici imkânlar araştırılı
yor mu? 

•2. — Memleket ihtiyacını temin için hariçten 
ithal edilen maddeler ^ mukabilinde tiftik te ve
riliyor *mu ve hususi takasa tâbi maddeler arası
na tiftik ithal edilmiş midir ? 

3.. — Tiftiğin sabit ihraç, fiyatı var mıdır, 
varsa bu fiyata fon da dâhil midir? 

4. —• Tiftik ihracâtı prime tâbi midir? 
5. -^- ihracatçılar birliğinin tiftik ihracatı 

üzerindeki rolü nedir, birliğin ihracata müdaha
lesi ayrıca bir masraf ve külfet tahmil ediyor 
mul 

— ıa— 



fc: fe&lMfc ftı: 1 
TİCÂRET BAKANI G. S, SİREN (Bölıt) — 

Yozgğd Milletvekili Sayın Sı rn îşöz'ün Ticaret 
Bakanlığınızı ilgilendiren sorular«la. cevâ*p arze-
diyorum: 

Sayın arkadaşımızın birinci sorulan, ticari 
anlaşmalar yapılırken, bugün dayaklamış bulu
nan-tiftik ihracatımızı canlandırmak için imkân
lar araştırılıp araştmlmadığına dşirdirn 

İnce, yumuşak, parlak ve elyafı uzan. yün 
veren tiftik, keçileri Orta Anadolunun ve bilhassa 
Ankara ve dolaylarının<en önemli bir--. istihsal 
maddesidir. Tiftik keçilerinin verdiği yürder, 
değerli kumaşların imalinde kullaniLfiıakla bera
ber bu yünlerden kumaş, örtü, ipek .yapabilmekte 
kendine göre ihtisas isteyen bir' iş .olanak görül
mektedir. Bu bakımdan tiftik işliyen sanayi de 
ancak belli memleketlerde kurulu bulunmaktadır. 

Bu noktayı yüksek huzurunuzda belirtmemin. 
sebebi, tiftik ihracı işinin bir hususiyeti! bulua-
duğunu, tiftiği geniş ölçüde ancak belli mende-
-ketlerin aldığını izah içindir. 

. 1939 yılından başlıyarak tiftik ihr&catkmm 
gözden geçirecek olursak tiftiklerimizin • dış pa
zarlara dağılışını görmüş oluruz: 

'1939 yılında 1938 yılının bir kısım 'mahsulünü 
de içine alan ve toplamı yedi bin küsur tona va
ran ihracat rakamları içinde: . 

Almanya % 66 
İngiltere % 24 

• Ruaya # . % * 6 
Diğer -memleketler % 4 7 
yer almaktadırlar. Bu rakamlar, 1939 u takip 

eden yıllarda şıı: değişikliklere uğramıştır: 

ww 
1941 
1942 
1'943 
1944 

fU' 13-

4,500 
4,800 
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4,300 
3,800 
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Arzetmiş olduğum rakamlar, tiftik müşterile
rimizi ve bunların- içerisinde bilhassa devamlı 
müşterilerimizi huzurunuzda belirtmeye yeter sa
nıyorum. " . " 

Yine bu rakamların ortaya koyduğu bir sonuç 
ta tiftiklerimizin 1944 yılma kadar bir ihraç, sı-_ 
kmtısına uğramadığıdır. . 

1944 yılında ihraç ettiğimiz tiftikler, 1943 
rekoltesine aittir, denilebilir. 1944 rekoltesi ile 
içinde bulunduğumuz yılın "rekoltesine £ıs -pazar
larda satış imkânları aramağa .çalışıyordum Yeni
lemek üzere olduğuma ticari anlaşmalar görü-

Wb»J€Îfaeti 
gı-bı tiftik, akcısj, okaı TiffiTyıfebe^erk yapacağtmıy, 
aııkşınalaa'da -da bu< önemli i&tihsail 
sürümünü tftnin için imkânlar 

İt^^e^Me.ihftîea t i o ^ v« imsM ^amtoşmatar 
üzeaHraâeifiGiîi^^ ke&«d&-
vazMevei#^aİ2Ü de hnzümöwuafemtmĞ&rmsi 

Saym S i m İçâzKuı ikâıei «ömtori;^ ikd bööi^ L 
me ayrılabilir: Arkadaşımız, bu sorularımda M t , 
ka«pbkiı viaû *lisieleirkLe;<göre yapılan ticari .̂ mü
badelelerde tift&. de listelere gaşıiyor janü ikd, 
bundan maada .belli listeler dışıatfea. iki imal yek
diğeriyle takas edilirken tiftik de pu takaslarda 
yer alıyor ~wa3. demektedirler. 

iKa/r^ılıktomalii^eterMie^dayaîien mübadeleler
de ttıttağw«ız yol, 'mallaifflBMaıa önem derecelerine 
ve kaaşı laemlefeetin bunlara olan ihtiyaçlarına 
ve bussa mukskal ide !bkkn -ihtiyaçlarımıza göre 
müba4töieleri ^ftazenlem^teny listelere gö*e mü
badele yaptığımız memleketlerle tânzim ettiğimiz 
listekaBde tiîtik/.jdfe yer^ aknıştir. Aöcak bugünkü 
şartlar içince bu ulaşmalar: işliyemiyeeek bir 
hafe, gelmiştir, ©anlardan^lûümltün ^olanlarını 
işler tim hale igetiranek :dçm ıçareler^ aramaktayız.. 

Takas1 muameleleri de karşı memleketin bizim V 
malımıza-plan iht iyacıye ]bizim de ona karşılık ' 
isteyeceğimiz mallara yeya banu» tamamen aksine 
göre yapılmaktadır. Tiftik takas mevzuuna alın
mış caddelerdendir; 

; Arka^şnnm -üçüncü soruları, tiftiğin ihraç 
•fiyatıög ^% 'bu î i y a t o içmde fon- bulunupbu
lunmadıysa -daBHliav 

İhraç^nadSelerimizin harp yıllan içinde çoktay-
metleamesl; îry«'Iİarmın;devamlı -İ>ir aıföş göster " 
rip iç fiyatlaraaîzî tesiri ^Mma alarak hımları da 
tahrik etasesidöl^ısiyle îhasâç »maddelerimizin 
îiy&tlaBi îtegfeât (eâiW§ v̂e ,ibu, 4iy&tla*m üstünde 
yaı»lş»iSaltış&îîdâB bir >fön alınması zarureti ha
sılöhîKiştu. Btt ' d e r ede tiftiğin de ihraç fiyatı 
tesbit edilmiş ve devamlı bir 'fiyat artışı göste
ren *âî*Mer4eiH de $011 almmtştı. 

1944 -yılı içinde trİtik ihracatrmrzm durakla
ması ve fiyatlarda yukaMya doğru olan' gidişin ' 
kesilmesi vehattâ;bir gerileme görülmesi üzerine 
birçok maddelerimizde öldüğü- gibi tiftiğin de ih
raç fiyatı serbest hırakılmış ve bû arada fon da ' 
kalÖırihnışte, Tfltik ihraç fiyatı ve fön bakımın
dan hkjbir kştyda tâbi .olmıyan malldelerimizden-
d i r . '•_" ". 
. . Aikadşpan?.döydüncü'sorülariyle tiftik ihra
catının pymre tâbi olup olmadığını öğrenmek is-
temekteâirîer. . • 

^ttracâtımızın serbest dövizli memleketlere 
doğru kolaylıkla akışını teşvik ©tm,ek için serbest 
dövi^lei^ ıpirim tatbik edilmektedir, . 

İ^ilizıliajaşı ile .̂ Amerikgaı dolama verilmekte 
olan prim , bunların dışmda a l toa r İngiliz^li
rası i le Âoaerifei» <5U>larına jjfcahrili feabü eteh^di-

- ' « » - • 
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ger dövizlere de teşmil edilmiş bulunmaktadır. 
Tiftik bu tediye vasıtalarına sahip olan memle
ketlere ihraç edildiği takdirde ticari primden 
faydalanmaktadır. . •' 

Takaslı ihraeatta fiyatın, primli ihracata gö
te takarrür eden fiyat seviyesinden aşağıya düş-
miyeceği tabiî bulunduğundan serbest dövizlere 
tatbik edilen ticari primlerin temin ettiği imkân
lardan ihraç maddelerimiz takaslarda da fayda
lanmaktadır. 

Sayın Sırn tçöz'ün son soruları; ihracatçılar 
birliğinin işleri ne ve bu işlerin - yapılmasının 
ihracata bir masraf ve külfet yükletip yükletme-. 

> diğine dairdir. K . 
İhracatçıların birlik halinde teşkilâtlandırıl

ması, 1936 yılında kabul buyurduğunuz 3018 sa
yılı kanuna dayanmaktadır. Birlikler madde ne
vilerine göre 1937. yılrndan itibaren kurulmağa 
başlamış ve. 1940 yılında hemen hemen bütün ih
raç maddelerimizi içine alacak kadar genişletil
miştir. -

İhracatçıların, teşkilâtlandırılması, ihraç mad
delerimizin hakikî değerlerinin dış memleketler
den alınabilmesini, münferit hareketlerle fiyat 
ahengini bozucu tesirler yapılmasının - önlenmesi-

. ni, tek elden yapılan mubayaalarda "satın alınan 
maddelerin ilgili ihracatçılar arasında foelli esas
lara göre dağıtılmasını te'min etmek masadın ı 
ğütmbektedir. 

Tiftik ve yapağı ihracatçılar birliği 1940 yı
lında kurulmuştur. Bu birlik, harp yılları için
de tiftiğin biraz evvel* arzettiğim maksitlftra; uy
gun olarak satışlarım temin için değerli mesai 
sarf ettiği gibi, 1944 yılında ihracatın dürakla-

, ması üzerine tiftik fiyatlarının anormal temev-
vüçler kaydetmesine müessir olmuştur. 

İhracatçılar birliğij idare masraflarını kar-
'. şılam&k üzere, ihraç edilen maddelerin fofy kıy

metlerinin binde biri nispetinde bir aidat al
maktadır. Birliğin tiftik ihraeattna yüklettiği 
masraf yalnız bundan ibarettir, ' 
. İhracatçılar birliklerinin kurulmasından bek
lenilen. spnuçlann alınabilmesi için birliğe dâhil 
bulunan tacirler bazı kayıtlara tâbidir. "Bu ka* 

, yıtlar, genel ihracat politikamızın yürütülmesi-
. ni temine yanyan kayıtlardır, Bir külfet? mahi-

yetini tanımazlar: 
Arkaadşımızın. sorularin;n karşılıklarını ta

mamlamış bulunuyorum. 1944 yılında ihracında 
zorluğa düştüğümüz maddelere pazar bulmak 
için sarfe'ttiğimiz gayretlerden tiftik de lâzım; 
geldiği kadar payını almaktadır.- Tiftiklerimizin 
satılmasında ihracatçılarımıza Hükümetçe4 ya
pılması mümkün olan bütün kolaylıkların gös
terileceğini de arzederinı.. 

Tiftik konusuna öneni veren ve bu konu üze
rinde büyük emekler harcayan sayın Sırrı îçöz'ü 

s cevaplarımla tatmiu edebildi isem, bundan zevk 
duyacağa*!. 

İKTÎBAT BAKANI F. SİKMEN (Rize) — 

.1045 ö : İ 
Arkadaşlar; memleketimizin eskidenberi bir ih
raç maddesi olan tiftiğin bu bakımdaki-.memlet 
ket dahilindeki durumunu ye dünya piyasacı
daki vaziyetini sayın Ticaret Bakanı arkada^nu 
etrafiylo izah ettiler..' S i m Içoz arkadaşım ver
dikleri takrirde "tiftiğin . memleket dâhilinde sarf 
ve istihlâkini arttırabilmek için, İktisat Bakan
lığınca şimdiye kadar ne gibi tedbirlerin alıu-
mış olduğunu ve bundan sonra da ne "gibi tedbir
lerin alınmasının düşünülmekte olduğunu soru-
yorlar. Bendeniz, bu soruya cevap vermek için 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Malûmu âliniz, tiftik sanayide iki şekilde kul
lanılmaktadır : (; 

Biri; yapağı harmanları içine karıştırılarak 
yapağı ve tiftikten memzuç iplik elde etmek ve 
bundan yünlü dokumalar yapmak suretiyle olur. 

Diğeri de ; . yalnız tiftikten mamul iplik elde 
etmek ve bunlardan dokumalar yapmak suretiyle 

• olur. Tiftik ipliği yapma şekli de ya buna mah
sus makinalarda olur veyahut ta el veya çıkrık
larla eğirmek suretiyle olur. 

. Bu * arzettiğim şekillerin her üçü de memle
kette mevcutur. Yapağı harmanlarına tiftik ka
rıştırılması hususunda , . Hükümetiniz resmî ve 
hususi sanayi bakımından her sene bir evvelki-

. ne göre daha . fazla tiftik sarfı için tedbir al
mıştır. -Yalnız harmanlara tiftiğin karıştırılma 
nispeti elde edilecek mamulün nevine göre dai
ma değişir. Bazı ^mamuller vardır ki % 60 - 70 e 
kadar tiftik karıştırılabilir. "• Bazılarına pek 'mah
dut karıştırılabilir. Bu bakımdan tiftiğin mem
leket dâhilinde harmana karıştırılmak suretiyle 
sarf ve istihlâki yünlü dokuma sanayiimizin esas 
hacmine ve memleketin^ istediği mamulün nevi 

. ve cinsine göre kendikendine tahdit edilmiştir. . 
Arzettiğim gibi bilhassa memleketimizde bu 

suretle tiftik sarfı vaziyeti gözönühde tutulursa 
dışardan hususi evsafta yapağı getirmenin müş
kül . olduğu devirlerde bu karıştırma daha 'ziya
de artar. Yapağı fiyatı tiftiğe nazaran düşük 
olunca azalır ve bilâkis tiftik fiyatı yapağıya 
nazaran -düşük olıyıca bilmukabele karıştırma 
nispeti çoğalır, 

Fakat bu artmalar ve inmeler demin arzetti
ğim sebeplerle çizilmiş hududun hiçbir vakit üs
tüne çıkamamaktadır, 

Bugün Millî Fabrikalarda yapağı harmanına 
karıştırılmak suretiyle paltoluklar, pardeslülükle-
•re bilhassa battaniyelerde geniş'miktarda tiftik _ 
kullanılmaktadır. Bundan başka Millî Müdafaanın 

• ihtiyacı olan yünlü kumaş harmanûıa da tiftik 
karıştırılmaktadır. Memleketin; demin arzetti
ğim mevcut imkânlarının âzami hududu dâhilin
de', tiftik sarfiyatı ilerlemekte* ve genişletilmek
tedir. 

% 100 tiftikten iplik istihsali cihetine, gelince; 
memleketimizde maalesef bu şekilde iplik istih
saline salih elimizde iki taraklı bir makine var
dır. Merinos fabrikasmdaki İngiliz asortimanı 

20 — 
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denilen bu makinenin istihsal kabiliyeti küçüktür, 
Bu makine bugün gece gündüz; çalınmakta y e . 
mütemadiyen tiftikten mamul ;ipjlik isJBhsarednV 
mektfedir. Ancak makinenin mevcut vaziyeti 
20 den âzami 22 numara incelikte iplîk vermeğe 
müsaittir: Piyasanın daha ince ipliğe' olan ihti
yacını karşılıyamamaktadır. "Yalnız bunlar ço
rap imalinde ve kalınea ipliklerle yapilacak ima
lâtta sarf edilmektedir. Bundan başka elimizde 
yine. tiftik sanayiini memlekette arttırmak için 
Defterdar, fabrikasından naklettiğimiz, ufak bir 
tesis vardır ki; burada da tiftik ipliği imâl edil
mektedir. Tiftik sarfiyatım memlekette daha ge
niş ölçüde temin etmek için maalesef tiftik ipliği, 
yapılamamaktadır. Günkü eldeki fabrikalar 
merinos iplimi yapılmak üzere kurulmuştur. Buh- • 
ranlı günlerde mümkün mü diye tiftik ipliği 
tereübe edilmiştir. Fakat .taraklan bozmakta 
olduâu görülmüştür. Bu bakımdan tesisi kifavet-
sizlİRİ dplayısivle memlekette geniş ölçüde tiftik 
.iplisi iimal edilememiştir. 
• . Bundan sonra memlekette dâhili istihlâk ola: 

rak hepimizin bildiği gibi x elde eğrilmiş tiftik-
ipliği iile de bazı dokumalar yapılmaktadır. Bu
gün bunun ölçüsü cok geniş değildir. Sırrı îçöz 
arkadaşımızın takrirlerinde bahsettikleri gibi 
tiftiğin memleketimizin geniş bir bölgesini kap-
lıvan halkımjzın creçim vasıtası olması ve sana
yileşme plânlarinda gözönüftde tuttuğumuz esas
lardan birinde kendi mahsullerimizin memleket 
dâhilinae istihlâkini temiri çarelerini aramak mi-, 
düğü için gerek ben ve gerek benden evvelki İk
tisat Vekilleri tiftik sanayi mevzuu daimi olarak 
ele alırtT«la,rdır. Memlekette tiftik sanayiinin geniş 
ölçüde kurulmasına mâni olan bâzı hususlar da 
vardır. Kısaca bu noktalara işaret etmekte fay
da mülâhaza etmekteyim. 
' Şimdi Ticaret Bakanı arkadaşımın da dediği 
gitji memlekette istihsal edilen tiftik 5. 6 ve bazı 
sene 7 milyon kiloya "kadar çıkmaktadır. Halbu
ki bizim bilûmum yünlü sanayide sarf ettiğimiz 
yapağı miktarı en geniş senelerde bile 12 - 13 
bin tonu aşmamaktadır. Memleketin istihlâk 
kabiliyeti bu olunca yüzde yüz tiftikle imal edil
miş olan malların muhtelif çeşit arzetmesi ve 
istihlâk imkânlarının mahdut bulunması dola-
yısiyle, işu kısa ızahatımdâ'n da anlaşılacağı Wfâj-
hi!e memleket dâhilinde istihsal edilen tiftiklerin 
yine memleket dâhilinde yüzde yüz sarfını te
min etmeye maddeten imkân yoktur. Bizde tif
tik ipliği sanayii kurulmuş değildir. Kurulabi
lir; Bü da düşünülmüştür, fakat bunun evvela 
ince bir ihtisas işi olması, saniyen istihsal edilen 

tiftik ipU^nin mşmlek^t ihtiyacı fevkinde olari 
^ m ı n ı n harice ihraç mecburiyeti karşısında • 
bulunması ;gibi sebepler bugün içinde bulundu
ğumun sanayii problemteri arasında tiftiğin bi-
rjaei safaI alınmasına şimdiye kadar-mâni olmuş
tur. Bütün bu mâruzâtımla memlekette tiftik 

. sarf, ve istihlâjrinin gönüllerin arzu ettiği şekil
de gctnişİiyemediğini ve: sebepterini kısaca arzet-
mis bulunuyorum. Bununla beraber demin de 
söylediğim gibi memleketin 8-10 vilâyet halkı-, 
nı ve bilhassa geçim vasıtası az olan vilâyet
ler. halkınr ilgilendirmesi .bakımından bunun 
üzerinde durmaktayız. Amerika'ya' ve ingil
tere'ye giden heyet de bu mevzu üzerinde tetkik 
ve temaslarda; bulunmaları vazifesi verilmiştir. 
Kendileri numuneler getirmişlerdir. Memleke
tin içinde bulunduğumuz şartlarına göre daha 
ne gibi şeyler yapabilir. Bunun üzerinde ciçldi 
ve esaslı tetkikler yapılması lüzumu gerek sa
nayi tetkik heyetine, gerek iplik dokuma mü
essesesine vazife olarak verilmiştir, Bu.sözle-

. rimle Saym Sırrı îçöz arkadaşımın Bakanlığımı 
alâkalandıran hususlara dair takririnde mevzu-
babs ettikleri kısımlara cevap arzetmiş oluyo
rum. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

S. ÎÇÖZ (Yozgad). —• Sayın arkadaşlar; ; 
tiftik, tütünden sonra memleketimizin başta gelen 

ihracat metaıridan biridir. 63 vilââyetten 55 yeyahut 
30 unu alâkadar etmektedir. Anadolu vilâyetlerinin 
başlrca istihsalâtı, ar.pa', buğday, yapağî, tiftik
tir. Arpa, buğday fazla olursa para etmez. Az 
olursa kendine yetmez. Devlet tekâlifi, aile ih
tiyacı ancak tiftik1 ve yapağı ile temin edilir. 
Hal bu merkezde iken bilhassa bu sene tiftik fi
yatı son derece düşüktür. Yapağının resmi fi
yatı 140 kuruştur,. Nakliyesi, komisyonu ile 
150 - 160 kuruşa satıldığı halde tiftik'150 kuruş 
etmiyor. ^Malûmu âlileri hububat w pahalıdır. 
Otun fiyatı rbir kilosu on kuruştur.••. Bu sene kış 
uzun sürdü, üç ay bir keçinin ot ihtiyacı yev-

• miye bir kilo hesabile *9 lira oluyor. ,Yani ; bir 
keçiden aknsntiftik bedeli hayvanın iaşesine te
kabül etmemektedir. 

Aziz Vsküİerimizin verdikleri kıymetli, ce
vaplar beni tirtMn etmjşıtir, İnşallah gelecek se
neler kendiierin3i& soracağım soruların cevapla
rının dahil müsmir ve daha müsbet olacağı ümi
dindeyim^ 

- Bingöl Milletvekili Feridun Fik-
îl'm,-,iç: tüzük hakkındaki tekfiline 

5i ı mazbata bugün tevzi edilmiş olmasma 
binaen görüşemiyeceğiz.' 

5. — GÖRÜŞÜLEN MADD 

i. — İstanbul Milletvekili Dr. Gl. Niyazi İs
met Gözcü'nün, Arzuhal Encümeninin 5:111.1945 
tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 1661 sayılı 
kararın Kamutay'da görüşülmesine dair takriri 

-Encümeni mazbatası (4/43) [1] 
^ B ^ K A N —-, Mazbatayı okutuyorum. 

[1] 69 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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(A^zaahai laeilmeni4 i aaaba tas ıö^u^ ıa ) . 
Ö t - K SITV^fffiKÎN -^ftyttsfcater)» —Maz

bataca,- hs^vaıı sağlık meırmrWıiîfâ^eelakli "Hava
nı ver&aâş, gibi"bir şey yazafeış. Böyie. b i rgey 
yoktur.' (tteçeefoırde müzakere* edildi, kâimi edil
medi. 

BAlŞKAN — Saal s<^my®i!İ:ar eaıeü-meadfeıt . . 
!&&$&&• baroya teşmi -edin. 

AKZURAIJ En. M. M.. K ^ B L A N (Gire
sun) — Encümenin kararına* itiraz, eden sayın 
Generalin iteri sürdüğü meseîeler arasında biri
si bu«, biriside Köy Enstî&blerı mezunlarının ye-'; 
deksubay oMuğu gibi, Tapu, kadastro okttlu 
mezunlarının d& gedikli erbaş olmalarını teklif 
ediyor; Bu mMetebir,tesis me^zttUîöldağu'i^tı en-
cümsen- bunun; karaa? al$ı»a atamasına imkân ol
madığı teanaatoa ^anMşto?. 

. Dr .Gl . N. t G®ZCÜ (istanbul) — Efendim, 
Kâşif 3$f angalöğlu ismindekibir vatandaşımız 
Yüksek "Meclisinize bir dilekçe ile müracaat et
miş. Bunda diyor ki, geçen sene kabul» buyurdu
ğunuz 4533 sayılı kanunla küçük sıhhiye memur
larına; ve bayvan sağlık memurlarına bahşetmiş 
oEdüf unuz ordudaki hususi- ımevkii bize de Ve
riniz. O kanunla bu memurlara babşetmiş oİdu-

. ğmnuz hususi mevki:şudur: Bu mektep mezun
ları; orduya geldikleri zaman lıltr ay talim devre
sinden ve iki ay da Tatbikat okulunda bttsusi 
kurs gördükten sonra erbaş olarak orduda gerek 
muvazzaf hizmetlerini ve gerökse yedek hizmet 
için çağrıldıkları zaman bunlara erbaş olarak 
hizmet etmek hakkini vermiştiniz. Gedikli değil, 
erbaş .Yani onbaşı çavuş . . 

Bu vatandaş diyor ki, binaenaleyh biz de 
aynı şerait dâhilinde yetişen Türk vatandaşları
yız, biz de orta mektep mezunuyuz ve iki şene 
meslek mektebinde okumuş Tapu ve kadastor 
mezunlarıyız. Bizim de meslekimizin muadili var
dır ; harita sınıf i. Binaenaleyh bizi de harita er
başlığında kullanınız diypr. Onun için bendeniz bu 
isteği haklı buldum ve Millî Müdafaa Bakanlı-' 
ğmm Dilekçe Komisyonuna verdiği cevabı bu 
isteğe tekabül eder mahiyette görmedim. Çünkü 
bunlar 4533 sayılı kanunun sıhhat, ve hayvan 
sağlığı memûrlarTna verdiği bir :hak gibi bunlar 
da bir hak istiyorlar. Halbuki Millî Müdafaa 
Bakanlığının verdiği cevap 2771 ve &379 sayılı ka
nunlara dayanmaktadır ki bu. kanunlar doğru
dan dofşruya muvazzaf îge<liMi erbaşların? terfi ve 
maaş. İlacının ne s ü e t l e verileceği ^kaffek^dacteü. 
Bin kanun ©a&dan bahsetmiyor.. Bu-, o«?dflaı$a, orta 
mektep mezunu olupta iki S8*a# dıe-meslek tsaiiŝ lîi 
yapmış -olanlara erbaşlık vasfının verilmesi, hak-

' kında bir taleptir. Ben bu talebi baMt bsidam. 
Onun için bir kere de bu meselenin.'Millî Müda
faa EToteisyosunida g^üşütasesiniii m«frâ$rk ok&-

- cağını düfündüm w söyfe bir;. takrir d© yemiyo
rum. Bir kere de Millî Müdafaa Komisyonu ar-
kad^aKBmiKf bu> jaeseleyi %>tteik eteiuier; 
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BAŞKAN — Takriri okutuyorum : 

"'. \ ' Yüksek Başkanlığa 
Dilekçe Komisyonunun 1661 sayılı kararı 

Millî Savunma Başkanlığının, - 2771 ve 3379 sa-
^yıüı muvazzaf gedikli erbaşlar hakkındaki ka

nunlara dayanan? cevabına dayanmakta ve bu 
veçhile de dilekçe sahibinin 4533 sayılı kanuna 

, dayanan dileğine uygun düşmemektedir. 
Bunun için meselenin bir defa da, konuşu

lup incelenmek ve lüzum görülürse bir tesis tek
lifi yapılmak üzere,. Millî Savunma Komisyonu
na havalesini Büyük Meclisten rica ederim. 

istanbul Milletvekili * 
Dr. Gl. N. t.-Gözcü 

BAŞKAN — Epcümene havalesi isteniyor. 
Yalnız takrirde «icabederse tesis yapılması», kay- '-
di var. Müsaade ederlerse bunu kaldıralım. 

Dr. Gl. N. 1. GÖZCÜ. (İstanbul) —Kaldıra
lım o kaydı. . • 

. - •'* BAŞKAN — Bu kaydı kaldırmış olarak, En
cümene havalesi teklifini oyunuza sunuyorum. 

' K a b u l edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

2. — Askerî Memurlar Kanununun 4 ncü 
-maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 3933 sa
ydı kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı ve Millî Müdafaa Encümeni 
mazbatası Ji/409) ' [ ! ] • • -

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. 

Askerî Memurlar Kanununun 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki 3933 sayılı kanunun bi

rinci, maddesinin değiştirilmesine dair kanun 

MADDE 1. — 3933 sayılı kanunun birinci 
maddesi aşağıda yazıldığı gibi değiştirilmiştir: • 

Madde 1.-— Askerî memur solmak için 18 
Mart 192.6 tarih ve 788 sayılı Memurlar Kanu
nunun dördüncü maddesindeki nitelik ve şart
lardan başka lise ve muadili okul mezunu ve 
yedeksubay olmak gereklidir. Bunlardan askerî 
memurluğa ait meslek ' tahsil veya kursunu ba-
şariyle bitirip çıkanlar yedeksubaylrkta sahip ol
dukları rütbeye ait sınıf ile memur sınıfına ge
çirilirler, ve bu sınıflardaki kıdemleri- askerî me
murluğa tâyin tarihinden başlar: 

BAŞKAN' — Kabub edenler... Etmiyenler... 
- ÎÇabul edilmiştir. . ' . 
1 MADDE 2. — 3128 sayılı kanunun İ n c i 
maddesinin buna aykırı olan hükmü kaldırıl
mıştır. . - . • . . ' 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
ISabul edilmiştir. ' . 

GEÇlCt MADDE — 1455 sayılı kanunun ya
yımından sonra yüksek tahsilli olmıyan yedek-

[,1]# Birnci gönüşulmesi 37 nci inikat zaptın-
dadhv. 
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subaylardan yedek teğmen ve daha yukarı- rüt
bede iken askerî memurluğa geçmiş olanların 
nasıplan bu kanunda gösterilen esaslara göre, 
yedeksubaylıkta sahip oldukları rütbe ile/nak
ledilmiş sayılarak ona göre düzeltilir ve bu na
sıp ilerletilmesinden dolayı aylık farkı verilmez. 

'Nasılları hu suretle ilerletikniş olanların em-
-sâlleri yükselmiş ve kendileri de terfi şartları
nı itemamlamış iseler en kısa bekleme süresini 
bilfiil .bitirmelerine bakılmaksKiri • terirteri der
hal yapılır. 

BAŞKAN* — Kahuİ edenler... Etmiyenler...' 
Kabul edilmiştir. * 

',.' MADDE 3. — Bu kanun , yaytin tarihinde 
yürürlüğe girer. > . 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

' Î&ADDE 4. — Bu kanunun. hükmünü Millî 
Hüd^ap- ve Maliye Kakanlarr yiirütür. 

BASK AN — Kabul edenler... * Etmiyenler... 
Kabuj edilmiştir. 

j^nuııun tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3.— Devlet memurları aylıklarının birleşti
rilmesi ve denkleştirilmesi hakkındaki kanuna ek 
4644sayılı kanuna bağlı 3 sayüi'cetveVm Ziraat 

* Bakanlığı kısmında değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı ve Bütçe Encümeni ^mazbatası 
(itfmı [i] 

JE^ŞKAN — tkinci-görüşülmesidir. Maddele
ri okutuyorum. 

İ t e l e t ^m^H^ası ayJılçtonıVKi tevhit ye tea
dülüne dair olan 3656 saydı kanuna ek 4644 
sa^iteşuppa^ib^glı (J) & (3) jag^lıcetv^elle-

. r i ı ı ^ ^ t Ba^n iğ ı bpl^mterüKle değişildik. 
yapılmayana j a i r I tonn 

> MADDE 1. — 3 . VIII . 1944 tarihli ve 4644 
sayılı kanuna bağlı (,,1) sayılı «çtvelin Ziraat Ba
kanlığı Orta Ziraat Okulları bölümünde gösteri
len 14 ncij dereeeden"İ4 aded kâtip daktilonun 
adedi 4 e indirilmiş ve (3) sayılı cetvelin aynı 
bakanlığın Yüksek Ziraat Enstitüsü kısmında 40 
Ura olarak gösterilen umunu kâtibe ait tazminat 
140 Jira olarak:değiştirilmiştir. 

ŞAPKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

JICApDE 2. — ;Bu karnin 3Q 1 XI . 1944 tari
hinde'yürüdüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kjıbil.ejdenler ... .EtaAiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — ,Bu .kanunu Çakanlar Kurulu 
yürütür. 

>[i>] Birinci görüşülmesi 37 nci inikat zaptıri-
dadır, 

BAŞKAM -~ Maddeyi oyıiiraza sunuyorum. 
Kabul efeler ... EtmiyeMer ;:^Kâbul edilmiştir. 

^aniaa.uö*kümünü oy ĵnuza «aıtuyorum. Ka-
bxâ MİmMt..; StapMyeaJer ... -Kabul edilmiştir. 

. -4.• — Vakıf memba sulariyle* orman ve- zey-
tiîîliklerip işfâümasi hakkındaki:3913 sayılı kanu
na $ | l^^'^a^vi, İfaliye v'e ,Bût$e EMü-
menleri mmhataları fl/60) [1] 

BAŞKAN — İkinci görüşmesidir. 

Vakıf memba suLariyle orman ve zeytinlikte-
rin igletilntesi hakkmd^ki 3913 sayılı kanuna 

ek kanun 
. MADDE y — Vakıf memba sulariyle orman 

ve zeytinliklerin işletilmesi hakkındaki 2 i y H I . 
1340tarihli ve 3913"sayılı.kanunun beşinci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir! 

D) Beş bin liraya kadar şat^lajda: 
1. Ticaret Odalarından tasdikli olmak üzere 

işletme ifere ^pnıisyohunoa kabul edilen diğer 
ikv'tücaerm da imzasını taşıyan 61 günlük-fcono; 

2. <— Pazalık günündeki borsa kıymetinin % 
75 i nispetinde ve en çok üç aylık vadeli olmak 
$zere b^şaj^a kqte edilmiş millî esham ve tahvil-, 
lei; 

3. — Eesmî dairelerle sermayesine Devletçe iş
tirak edilmiş kurumların daimî memurlarına mü-
vteşelsilckâfalet; 

Kftrşûiğında kredi ile işlem yapılabilir. 
BAŞKAN —^Maddeyi oyunuzasunuyorum. 

Kabul edenJeı* :.. Etmiyenler ;.. {Kabul edilmiştir. 
MADDE 2.—Adı ĝ eçen kanunun on birinci 

.ma^dflsinin ,şon ^ k r ^ n ^ i - (fdare meclisi), 
(jt^arİ-komisyonu) fplarak dej^tirilnıiştir : 

* B ^ K t o — Katîul edenler ... Etmiyenler ... 
^ a ^ ^ u n i ş t i r . 

MA,iP^p ?. — B^kanun yay^m Sarihinde yü-
r|ir|üğfi^%r. . . - " ' " - • ' . " ' , 

. BAŞKAN— Kabul edenler ... Etmiyenler... 
Kabul .ec[|foıiştir. 

; MADDE 4. — Bu kanunu Başbakan yürütür. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler... 

-Kabul edilmiştir. 
^ t t tmun tümünü oyunuza sunuyorum .Kabul 

edenler ... Etmiyenler ... Kabul edihniştir. 

5 — ¥ozpad 4fflîefoe$K Strn tçözün, jev-
kalâğe hallerin devamı müddetince memur ve 
m^tal^Lemere yaylak yardım JıdklvUM 
450 [sayıtikanunun 16 net mç^emm yorum
lanmama dairidUHrive Bütçe Encümeni maz
batası (4/34) [2] • " . , . f 

[1,2] Birinci görüşülmesi -37. nci inikat zabtın-
da&tr. ' . ' • • ' ' ' 
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BAŞKAN — îkinci görüşmesidir. 

Fevkalâde hallerin devamı müddetince memur 
ve müstahdemlere yapılacak, yardım hakkındaki 
4599 sayılı kanunun 16 ncı maddesinin değiştiril

mesi hakkında kanun 
MADDE 1.'— 21. VI. 1944 tarihli ve 4599 

sayılı kanunun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Bu kanunda yazılı aynı yardım, aile başına 
yarı nispetinde, mütekaitlerle, dullara, yetimle
re ve hidematı vataniye tertibinden aylık alanla
ra da yapılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mi l Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler .....' Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. - , ' ' . ' . ' . -

' MADDE. 2. — Bu kanun 1, Temmuz 1944 ta^ 
rihinden yürülüğe girer. ' ;• * 

BAŞKAN — Kabul edenler .. . . EtmiyenT 
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. ' . , 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü .oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kanun kabu] 
edilmiştir. 

6. —r Genel bütçeden ve^ genel bütçeye giren 
dairelere bağlı müessese ve kurullardan aylıkve 
ödenek alanlara birer aylık hakedişlerinin tutarı 
nispetindn yapılacak yardım "hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/414) [1] 

BAŞKAN — Efendim; ruznameye alınmasına 
karar verdiğiniz» Genel Bütçeden aylık ve öde
nek alanlara bir aylık tutarında yapılacak yar
dım hakkındaki kanun tasarısının - müst^celen 
müzakeresi vekil ve encümence teklif edilmişti. 

Bu teklifi oyunuza sunuyoruz. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Müstacelen müzakeresi kabul 
edilmiştir. 

Umumî heyeti hakkında söz istiyen var mı? 
C. S. BAKLAS (Gazianteb) — Efendim; me

murlara 13 ncü aylık miktarında bir yardımı 
Hükümet kabul etmekle, hakikaten bütçesine 
büyük bir yük alıyor. Hükümetin yaptığı bu 
fedakârlıktan dolayı hakikaten kendisine müte
şekkiriz, Ancak kanunu tetkik ettim. Geçen sene 
de böyle bir yardım yapılmıştı. Yalnız bu sefer-* 
ki yardım tasarısında -geçen seneki yardımdan 
farklı olarak iki şey vardır. Geçen senekinde me
mur işe başladığı tarihten itibaren yardmıa 
istihkak kesbediyordu. Bu seneki kanun tasarı
sında bir sene çalışmak şartı konulmaktadır. 

İkincisi geçen seneki tasanda karı ve koca-

'[1] 71 sayılı başmayazı zaptın sonundadır. 
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nın her ikisi de işte bulundukları zaman ayri 
ayrı yardım görüyorlardı. Bu sene görmemekte
dirler, hangisi çok maaş alıyorsa çok maaş alan 
görmektedir. Bu kanunun heyeti umumiyesi hak
kında görüşürken sayın Maliye Vekilinin bu hu
suslar. hakkında bizi tenvir etmelerini rica edece
ğim. Ben .bu yardımı, 13 ncü aylığı, bankalarda 
olduğu gibi, bir temettü ikramiyesi ' şeklinde 
telâkki etmiyorum. Hükümet diyor ki: ahval 
fevkalâdedir,- maaşa istihkak kesbedenlere bir 
maaş daha vermek suretiyle bir yardım yapıyo-

• rum. Binaenaleyh bir yardım yaptığına göre, bana 
öyle geliyor ki; bir işe yeni girmiş olan memur da 
diğer memurlar kadar muhtacı muavenettir. 
Hattâ daha fazla muhtacı muavenettir.r Çünki 
bilfarz, askerden gelmiştir, isteriz ki evlensin» iste
riz ki ayrı bir ev açsın, isteriz ki, elbise sahibi' 
olsun. Binaenaleyh bu itibarla elbette yardıma 
muhtaçtır. Bunun miktarı da zannetmiyorum ki 
çok olsun. Bir senede bizim Devlet hizmetine _ 
giren memur adedi bini dahi geçmez. 

Karı koca meselesine gelince; bizde, bu mesele, 
• maarif seferberliği zamanında daha ziyade ilk 

mektep hocalarına temas etmektedir. Bu ba
kımdan sayın Maliye Vekilinin, bu rakamın, ya
pılan bu yardımın bardağı taşıracak bir miktar
da olup olmadığı hakkında bizi tenvir etmelerini 

, rica ediyorum. . . 
H. DAĞLIOĞLU (Antalya) — Arkadaşlar "\ 

ikinci cihan harbinin bilhassa sabit ve dar ge
lirli, vatandaşlar arasında yapmış olduğu sıkıntı 
büyüktür, bunu izah ve tafsile lüzum görme-
yorum. 

Hükümetin, biraz geç olmakla beraber, yap
makta' olduğu son yardım hakikaten yerinde bir 
yardımdır. Ancak kanunda noksan gördüğüm bir 
iki ciheti.burada tebarüz ettirmek isterim. 

Bir defa karı koça... bir şey, bir vasıf, bir 
ayrılık var. Hangisinin maaşı fazla ise ona veri
lecektir. Halbuki, takdir buyurursunuz ki, "bil
hassa kadınlarımızı Devlet dairelerinde vazife 
gördürmeğe sevkeden en büyük saik, ihtiyaç me
selesidir. Memur bir şahsiyettir. Devlete karşı 
mesuldür. Binaenaleyh burada karı koca diye 
bir ayrılık yapmak kanunun ruhuna dahi uygun 
değildir. Şu düşünülebilir. Acaba kadınlarımız 
Devlet dairelerinde vazife görsünler mi, görme
sinler mi? Bu ayrı bir dâvadır. Fakat şimdi Hü
kümetten soruyorum. Acaba yekûnu 350 000 ka
dar olan memurlarımızm arasında karı koca 
olarak çalışan kaç memurumuz vardır? Buna ait 
bir istatistik yapılmış mıdır, bunların bütçeye 
yapacağı tesir nedir? Yani Hükümet bunları 
hazırlamış mıdır? Ben, kendi şahsi tetkiklerime 
göre bunun ancak 4 - 5 bin raddesinde olduğu 
neticesini bulabildim. Bu da bütçeye , ancak 
500 000 lira kadar bir yük teşkil edecektir. Bu 
kadar ufak bir para için 3 - 5 bin vatandaşımızı 
bu lütuf ve atifetten mahrum bırakmayalım. 
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İkinci mesele; terhis edilen bir çok yedeksu-

bay arkadaşlarımız vardır. Bunlarm'bir kısmı 
mektep sıralarından alınmış, bir kısmı-da -me-
muriyetten alınmış arkadaşlarımızdır. Orduda 
senelerce hizmet etmişlerdir. Bunlarm pekçoğu 
yakında terhis edilmişlerdir. Bunlara ,da bu 
parayı vermıyecek miyiz? Eğer vermezsek bun
ları da bu yardımdan mahrum etmiş oluruz, 

Binaenaleyh bendenizin teklifim şudur:'Asli 
maaşı 80 liraya kadar olanlara, kanlık kocalık 
vasfı da gözetilmeksizin, bütün memurlarımıza 
birer maaş ikramiye verelim. Bu vatandaşları 
mahrum bırakıp birçok üzüntülere ve dedikodu
lara sebebiyet vermiş olmıyalım. 

BAŞKA N— Tasarının bütünü hakkında baş
ka söz istiyen yoktur. Maddelere geçilmesini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bütgelerden aylak ve ödenek alanlara bâr aylık 
tutarında yapılacak yardım hakkmda kanun 

MADDE 1. — Genel bütçeden ve genel büt
çeye giren dairelere bağlı kurumlardan aylık ve 
ödenek alanlara 1944 malî yılı içinde bir defaya 
mahsus olmak ve Ödeme zamanı B akanlar 
Kurulunca kararlaştırılmak üz'ere almakta ol-
.dukları aylık veya ödeneklerinin olağanüstü 
zamİariyle birlikte bir aylık tutarı yardım ola
rak verilir. 

Memur ve müstahdemlere yapılacak yardımın 
hesabında, asıl görevlerinden kânunlarına göre 
aldıkları aylıklar esas tutulup bunun dışında 
kalan her türlü tazminat,'fark ve her çeşit zam
larla ek veya birden ziyade görevlerden dolayı 
aylık,, tazminat, vekâlet aylığı, ders ve munzam 
çalışma ücretleri gibi namlarla veya diğer her 
hangi bîr sebep ve namla almakta oldukları pa
ralar ve çalışan emekli, dul ve yetimlerin tama
men veya 'kçsmen kesilmeyen emekli ve ytim ay
lıkları nazara almmaz. 

Yabancı memleketlerde vazife gören memur
lara bu yardım memleket içinde aynı derecedeki 
benzenlerine verilecek miktarda yapılır. -

H/ORUÇOĞLU (Sinob) — Ordudan bir haf
ta ey vel terhis edilmiş yedeksubaylar, bunlar 
bir yıllık maaşlarını almış olduklarına göre, bu 
ikramiyeden istifade edecekler mi? 

BÜTÇE En. NAMINA T. B, BALTA (Rize) 
— Sual bu maddeye ait değildir, mütaakip 
maddeyi alâkadar eder. (İşitemiyoruz, kürsüye 
sesleri),. 

, Efendim; arkadaşımızın suali bu maddeye 
değil, bu kanundan istifade edemiyeceklere ait 
olan mütaakip maddeye taalluk eder.. Müsaade
leriyle maddesinde arzı cevap edeyim. 

BAŞKAN— Madde hakkında başka söz isti
yen var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Madde kabul edilmiştir. 
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MADDE. 2, .—• Birinci maddede yaaılı yar

dım, Bakanlar Kurulunca belirtilecek ödeme 
gününde aylık veya ödeneğe istihkakı olanlara 
kamınlarpgereğfrıce hak kazandıkları aylık veya 
ödenek .miktarında, yapılır. 

BÜTÇE En. NAMINA T.B. BALTA (Rize) 
Arkadaşımızın sualinin tâalluk* ettiği madde 
budur. * 

Bakanlar Kunjlunca ödeme günü olarak tes-
bit. edilecek olan günde maaşa hak kazanmış 
olan kimseler; bu kanunla alâkalı Devlet hizme
tinde değilse, yani memur değilse, bu kanunun 
derpiş ettiği müesseselerde çalışmıyorsa bu yar
dımdan istifade edemiyeceklerdir. (Doğru sesleri) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. -Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul, edilmiştir. 
MAJ>DE 3. — Aşağıda gösterilenler, bu ka

nunun hükümlerinden faydalanamaz: 
1. Sözleşme - ile çalıştırılanlar; 
2. 4553 sayılı kanunun 49 neu maddesi ge

reğince çalıştırılanlar; 
3., Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte eli 

işten çektirilmiş, bakanlık emrine veya açığa 
alınmış olanlar, geriye doğru ençok bir yıl işinde 
kıdem veya stnıf indirilmesi cezalarına uğramış 
bulunanlar; 

4. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bu 
kanunda faydalanacak hizmetlerle 7 ve 9*ncu 
maddelerde yazılı yerlerdeki hizmet süreleri tu
tarı bir yılı bulmamış olanlar. 

Y. & UZAY (Balıkesir)- — Sayın arkadaş
lar; bu kanundan bazı memurlar,ın istifade et-
miyecekleri bu maddede gösterilmektedir. Bu 
maddenin birinci, ikinci fıkralarında yazılı olan
lara deyecek yok. Üçüncü fıkrada şöyle deni
yor. «Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte eli 
işten çektirilmiş, bakanlık emrinde veya açığa 
çıkarılmış olanlar..» Bunlara da diyeeek yok. 
Çünkü bu ikramiye filbiil memurluk yapanlara 
verilmektedir. . 

Bakanlık emrine alınanların, işten el çekti-
rilenlerin memuriyette bilfiil vazife görmedikleri 
malûmdur. Gerçi memuriyetten çıkarılmış de
ğillerdir amma bilfiil vazifelerini de yapmadık
ları için bunların vazife görmekte olanlar gibi 
ikramiye alamamaları tabiidir. Fakat aşağıdaki 
fıkraya nazan dikkati âlinizi eelbederim; «Ge
riye doğru en çok bir yıl içinde kıdem veya sı
nıf indirilmesi cezasına uğramış bulunanlar...» 
Meselâ bir memur 35 lira alıyor, 'bu memur her
hangi bir ihmal ve kusuru sebebiyle inzibati ce
za olarak derecesi bir aşağıya indiriliyor, 30 
alıyor. *Buvinzibati cezadır., Kıdemi indirilmiş-
se o da inzibati bir cezadır. Fakat bunlar me
muriyetten çıkarılmamışlardır. Memurdurlar, 
hâlen vazifelerini yapmaktadırlar " ve indirilen 
derece maaşını da almaktadırlar. Böylesine ikra
miye verilmemesi sebebini anlıyamadrm. Derece-
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si indirilmişse cezasını çekmektedir. . Verilecek 
ikramiye bir defaya . mahsus olarak verileceğin
den bu inzibati cezadan dolayı ikramiyeyi ver
mezsek onu sebepsiz olarak ikinci bir cezaya daha 
uğratmış oluruz. Zaten memur,cezasını çekmiş ola
rak maaşını almaktadır, indirilmiş olan derece 

' maaşı verilmektedir, Haydi memurun kabahati 
var, çoluk çocuğunun ne kabahati var?- Bunu 
muvafık bulmadığım, için bir takrir takdim ede
ceğim, 

İkincisi, memurun ikramiyeyi alabilmesi için 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bir sene 
hizmet etmiş olması şarttır. 8, 10 ay evvelden 
memur olmuş olanlar bu ikramiyeden mahrum 
edilecek, ben bunda da bir sebebi adil göremiyo
rum. öyle- gençlerimiz vardır ki ilk defa 20, 
25 veya 30 lira maaşla/memuriyete .girmiştir. 
Bu kanunla verilen ikramiye^ zaten bu pahalılık 
sebebiyle kendilerine, aileler ine Devletin bir 
lütfü atıfeti mahsusasıdır. Bundan yeni giren
lerin mahrum edilmesi zannediyorum ki hem 
âdilâne Olmaz, hem de kendilerinin inkisarı ha
yalini-mucip olur.. Bunun doğru olmadığını zan
nediyorum. Bu fıkranın da çikar'rMiasinı teklif. 
ve rica ediyorum. 

R. GÜRELİ (Gümüşarie) — Muhterem arka
daşlar, Yahya Sezai arkadaşımın temas ettiği 
konulara ben de temas edecektim. Çok, iyi ifade 
buyurdukları için tekrarlamıyâeağım. .Yâlnız bir 
noktayı arzetmek istiyorum. 

Demin Tahsin Yajta arkadaşım... (Balta, ses
leri). Affedersiniz, Yalta konferansından zihni
me takılmış olsa gerek. (Gülüşmeler). 

Efendim, hakikaten kanun tasarısında bir 
noksanlık göze çarpıyor. Bu noksanlığı demin bir 
arkadaşım sual sorarak tebarüz ettirdi, Hulusi 
arkadaşım-. Bendeniz de aynı nokta üzerinde du
racağım : 23 ay evvel, yedeksubay okulunda 6 ; 
ay okutulmuş, 6 ay sonra kıtalara verilmiş, 23 
ay hizmeti mecburesini, vatani hizmetini yerine 
getirmiş, bundan bir hafta evvel, yahut 20 gün 
evvel terhis edilmiş. Yeni memuriyete girmek 
için teşebbüs yapmış muvaffak olamamış. Şim
di bu arkadaş bu yıl içinde vatani hizmetini yap
tığı halde bu kanundan istifâde edemiyor^ ya
ni bu kanunda bu gibi. fedakâr genç arkadaşla
rımızın yeri yoktur. Bunları mahrum efhıek 
bendenizce âdilâne olmıyacak gibi geliyor.' ,Bü-
nun için bu arkadaşları da yüKsek atıfetinizden 
istifade ettirmek hakikaten • yerinde olacaktır. 
Bütün bu genç arkadaşlar sizlere dua edecektir. 
Onun için; bir takrir hazırladım, takdim edece
ğim,, kabulünü rica ederim. 

E. SAZAK (Eskişehir) — Arkadaşlar, Hükü-
metimiz, çok; yerinde olarak, bilhassa erbabı 
namusun ye erbabı maaşın çok mpztarip olduğu. 
bir zamanda büyük bir cesaretle bu, teklifi yap
mıştır- Ne bileyim, ben sahibi salâhiyet olsam bu 
teklifi yapmakta çok tereddüt ederdim. Bizim Hü-
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kümet Reisimiz,- erbabı namsusun ve erbabı riıla-
aşm ıstırabını bizden daha iyi görmüş ve bvt 
teklifi yapmıştır. Ben bir şey hatırlatacağım 
Bana öyle geliyor ki teklifin âzamisi yapılmıştır. 
Maaş bütçemiz 50 milyondu, zannederim ki şim
di 400 mayonu buldu. Arkadaşlar, çok müşkül 
anlar geçireceğiz, çok sıkıntı çekeceğiz, yani 
maddede ve herşeyde. Bundan sonra geleeek za
manı elbirliği ile düşünmemiz lâzımdır. Yani 
arzettiğim gibi Hükümet gayet büyük bir ce
saretle, bütçenin hali malûm, bu 'işi yapmıştır,. 
büyük bir mesuliyeti üzerine almıştır. Bundan 
daha ileri gitmek bilmem ne derece doğru olur. 
Vereceğimiz karar, 50 milyonluk maaş bütçemi
zin 400 milyona çıktığını düşünerek verelim. 

T. B. BALTA (Rize) — Efendim, muhtelif 
durumda bulunanların durumlarını nazarı itiba
ra almak hususundaki arkadaşlarımın samimî te
mayüllerini Bütçe Encümeniniz de. takdir eder. 
Ancak bu kanunun şevkinde hâkim olan esas
lar "v'e bütçe güçlükleri nazarr dikkâte âlındiği 
takdirde, Bütçe Encümeni, muhterem arkadaşla
rın mütalâalarına iştirak etmemektedir. 

Bir kere Recai Bey arkadaşımızın mütalâası. 
bundan evvelki maddeye taallûk ediyor, bu mâd-
*de de "kabul edilmiştir. Bununla beraber arzede-
yim: Bir maaş veya ikramiye verirken mutlaka 
muayyen bir tediye tarihini nazarı itibara alanar 
ya mecburuz. Bazan kabul ettiğimiz tarih; Ba-' 
kanlar Kurulunca tediye için tesbit edilen gündür. 
Q gün memur olmiyanlar veya maaşa müstahak 
bulunmıyâhlar yardım görmiyeceklerdir. 

İkincisi; kendisine yardım yaptığımız kimse
nin Devlete veyahut bu kanunda yazılı müessese
lerde muayyen bir müddet hizmet etmiş olması dâ 
gayet tabiidir. Henüz yeni intisap eden bir me
mura yardım bahis mevzuu olmamalıdır. 

Üçüncüsü; hizmeti esnasında kıdem tenzili ve 
saire gibi inzibati cezalara uğramış binaenaleyh 
faaliyetlerin memnuniyet verici ohnadiğı tesbit 
olmuş bulunanlar, pek haklı olarak hariç tu
tan Hükümet teklifini, Bütçe* Encümeni tabia-
tiyle ikdar ve terfihde esas prensipe âayanafak 
terviç etmiştir. Bu itibarla muhterem arkadaş
larımızın nokta! nazarlarına Encümen iştirak 
edememektedir. 

BAŞKAN — Takrirler var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı 3 ncü 

maddenin 3 rakamlı fıkrasının sjonundaki «Geri 
ye doğru ençok bir yıl içinde kıdem veya sınıf 
indirilmesi cezalarına uğramış bulunanlar» cüm-. 
leşinin çıkarılmasını teklif ederiim. 

. . Balıkesir Milletvekili 
Sezai Uzay 

Yüksek Başkanlığa" 
Şifahen arzeylediğim sebeplerden dolayı üçün-
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cü maddenin 4 numaralı fıkrasının çıkarılmasını 
teklif ederim. • 

Balıkesir Milletvekili 
, Sezai Uzay 

Yüksek Reisliğe 
Bîrteei maddenin1 sonuna aşağıdaki fıkranın 

ilâvesini. teklif ederim: 
(3944 seı^âtoi jedeksttfeay olarak* ordu hizme-

tinde; geçirip te bu kântaûft nehrinde terhis edil
miş olanlar, da bu kanundan, istifade ederler ve 
tahsisatları Millî Müdafaa Bütçesinden tesviye 

Gümüşane Milletvekili 
B. öüreli 

BAŞKAN-- Şecai .Güreli, takrirlerinin ba
şında kendilerinin yazdıkları. gibi, bü hükmün 
birinci maddeye eklenmesini istiyorlar. Halbuki 
birinci inadde kabul edilmiş bulunuyor. 

1 S. GtİBELf (Gümüşâne) — Geçici madde 
olârâfe teklif edeceğim. 

BAŞKAN — Ö halde ayrı bîr madde oikrak 
teklif edersiniz. 

N. S; SILAN (Tunceli) — Efendim, bazı ar-
kadâşfarımızın, belki de yerinde telâkki edilebi
lecek olan, t'eklMerini, Baişkanİıgın oyunuza su-
nsMfâ&ağl kanaatıhdayım. Çünkü Dahilî Sizâm-
naineMn 127 neî maddesinde şöyle bir fıkra 
vard*r; 

*f Uftfömı ve zati mMşiarm, taîisisat, günde
lik v§ h#eira]blârm arttırdmasınay memuriyet 
ihdteria vöyâ btfMariö mer'î kanunlarla muay-
yeö oîâö hudutları hâricinde tevsiine dair me> 
bu§Mr' tatfafîndâh t^dilname veya bütçeye mtıh-
zaflîmşfıflde teklif edilemez ». 

Şü. dürtima göre (O değil sesleri) ve kaina-
atüSÎçef Hükümetle. Eiıcümen. mutabık kalırsa, Eşı-
cüîtfefc takrirleri alır ve bu teklifJer orada inceİe-
nelîiîir* * 

BAŞKAN — Eiyaset bu noktam nazara işti
rak- etmemektedir. 

ŞiMâi bu takriri oyunuza suriaeöğmi. Müsaa
de ededeniz bir defa daha okutayım: " 

(Bâlikeslr Milletvekili Yahya Sezai Uzay'in 
birinei takriri okundu). ;' 

BAŞKAİN.— Bu takriri tasvibinize sunuyo
rum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Bir tered
düt var. 

Nazarı itibare alanlar lütfen ayağa kalksın... 
Almıyanlar, 73 redde karşı 92 oy ile kabul edil
miştir. ^Alkışlar).' , 

(Yahya Sezai Uzay in ikinci takriri tekrar 
okundu). • .- ' ;""•-

BAŞKAN —•• Hatırlatmak için- çıkarılması 
teklif edilen 4 ncü fıkrayı tekrar okutuyorum. 

(Dördüncü fıkra tekrar okundu). 
Bu takririn çıkarılmasını istediği fıkra bir 

seneyi doldurmamış olanların dahi bu şeyi ala
cakları manasınadır. ' : > 

Kabul ed^öler ... Etmiyenler ... Takrir kabul 
edilmiştir. 

Kabul etKlen takrirlere göre madde şu şekli 
alacaktır. 

MAD®B -3. — Aşağıda gösterilenler bu ka
nunun hüküanjerindeafaydalanamaz; i 

. 1. Sözleşme ile jatoştînknlar; 
2. 4553 sayılı kanunun 49 ncu maddesi ge

reğince çalıştırılanlar; • *• v • . 
3. Kanunun'yürürlüğe girdiği tarihte eli iş

ten ç^ktiriîıriişv B&kanlik emrine veya açığa alın
mış olanlar; . ' . * 

BAŞKAN — Madde bu kadar kalıyor, 
Bu şekliyle maddeyi oyunuza sunuyorum, ka

bul edenler ..: Etmiyenler, ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 4. — Karı ve kocanın her ikisi ay

lığa müstahak memur Veya müstahdem bulun
dukları takdirde, mahkeme karariyle olan ayrılık
lar dışîhdâ birinci maddede, yazılı yardım bun-
1 ardan yalnız «ylığı fazla olana yapılır. 

S. PEK (Kocaeli) -— $aym arkadaşlarım; ka
rı kocada aslolai! kocanın dış&rda çalışması ve 
karının evde iş görmesidir. 

N. ELGÜN (Erzurum) — Böyle bir şey yok
tur efendim. Mevzuatımızda dahi böyle bir şey 
yoktur. 

S. PEK (Devamla) •— Si? de çıkar buradan 
aksini iddia edersiniz. Ben tekrar ediyorum. Ben
ce asloİan kocanın çalışıp kadının ev işlerini gör
mesidir. Amma bazan kadın da kocanın, çalışıp 
kadının ev işlerini görmesidir. Amma bazan 
kadın da çalışmak ıstırarında kalmaktadır. Bu
nu da mülayim bir îioktai nazarla mülâhaza etmek 
icabeder. 

Sonra kadının da çalışması ve bilhassa me-
muj* olması demek Devlet kanunlarına göre bazı 
liyakat ve mumtaziyetlere sahip olması demektir. 
Memur vasfındâki kadın bence bu işleri bilen me
mur olma ehliyet ve vasfını kazanmış olan k&-
dın demektir. Şimdi biz bu kadına yardım para
sını vermezsek o kadının tebarüz eden ehliyetini 
cezalandırmış ölürüz. Binaenaleyh, bü da caiz 
olmaz. . * 

Sâhiyen arkadaşlar; biz kadının çalışmasına 
muhtacız. Biliyorsunuz ki, bizim doktor ve yar
gıç kâdınlâttmiıs vardır. Bunun haricinde ka
lemlerde çalışan kadınlarımız vardır. Bunların 
da nazarı dikkate alınması lâzımdır. Biz silâh 
altına aldığımız/ Jnemur erkeklerin yerberini ka
dınlarla dolduruyoruz. • Binaenaleyh, çalışmaya 
muhtaç olmuş ve bizim de çalışmâsrfla muhtaç 
bulunduğumuz kadınları ve kendisini ehliyetli 
farzettiglmiz kadınları cezalandırmaya lüzum 
yoktur.. Bir takrir sunuyorum. Dördüncü mad
denin tayyıhı teklif ediyorum.' 

H! T, DAĞLIOĞLU (Antalya) — Arkadaş
lar; noktai njazarimı demin de arzetmiştim. Bil
hassa kadınlarımızı Devlet" dairelerinde vazifeye 
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sevkeden en büyük âmil zarurettir. Yüksek Mec
lisin atıfetini riea ediyorum. Bu dördüncü mad
denin tayyını ben de teklif ediyorum. Esasen 
takrir de verdini. 

£ ; ŞEDELE (Diyarbakır) — Arkadaşlar, 
ben de 4 ncü madde üzerinde konuşacağım. Hü
kümeti bu tasarıyı getirdiğinden dolayı tebrik 
ederim. 

'Memurlarımızın geçim zorluklarına medar 
olmak üzere "gelen bu tasarı umarım ki bütün 
memurları ve onlarla beraber bizi de sevindir
miştir. (Gülüşmeler.) Yalnız 4 ncü maddede 
şöyle bir kayıt vardır, bu maddede deniliyor ki ; 

• «kan veya koeadan hangisi y^üksek maaş alıyor
sa ona verilir, diğerine verilmez.» Müsaadenizle 
•buna razı olamıyorum, çünkü tlemin, arkadaşla
rımın beyan buyurdukları gibi bir ailede ka
dını çalıştırmak ancak bir zaruretin ifadesinden 
başka bir şey olamaz. Refah içinde olan hiçbir 
erkek karısını çalıştırmağa razı olamaz. Çünkü 
onun intizamı, hayatı bozulur. Binaenaleyh es-

. babı mucibe olarak bendeniz «zaruret» i yüksek 
huzurunuzda arzetmek isterim. Bunların geçim
lerine medar olacak bu yardımın her ikisinden 
de esirgenmemesi adalet olur. Aynı zamanda ka
rı koca arasında birbirine karşı dedikodu olmaz, 
benim maaşım çoktu, ben aldım, sen almadın 
gibi sözlere yer kalmaz. 

Binaenaleyh son söz ve karar muhterem heye
tinizindir, müsaadenizi yalvarırım. 

• Y. S.' UZAY (Balıkesir). — Sayın arkadaşlar, 
kan kocanın ikisi memur olduğu halde yalniz 
yüksek maaş alanına ikramiye verilipte diğeri
ne verilmemesi noktai nazarının kabul edilmesi, 
zannediyorum, karı koca ikisi bir evde çalışıyor, 
aldıkları ikramiye de o eve girecektir, binaena
leyh, bir eve bir ikramiye kâfidir noktasından ile
ri geliyor. 

Fakat, nazarı dikkatinizi celbetmek isterim ki, 
* bir babanın iki, hattâ, üç oğlu'var, üçü de memur, 

evlenmemişlerdir, yahut evlenmişlerde babaların
dan ayrılmamışlardır, babalariyle beraber ço
cukları da ikramiye almaktadırlar. Bu suretle 
bir eve üç maaş birden girmektedir. Kanunda 
buna dair bir şey yoktur. Erkek olursa bir evde 
üç maaş aldıkları gibi üç ikramiye de verile
cektir, fakat karı koca ikisi de memur olursa, 
birisine verilsin de, diğeri istifade etmesin doğ
ru olur mu? Bir evde karı koca ikisi de memur 
olduğu .halde biri istifade etsinde, diğeri istifade. 
etmesin. Bunda bendeniz bir sebep ve muade
let göremiyorum. Bar erkek memurdur, karisi da 
ya memurdur, ya öğretmendir. Onların daha 
çok masrafları oluyor. Çocuklarına, evlerine bak
tırmak için verdikleri hizmetçi parası maaşları
nın Mühim bir kısmını' heder ediyor. Bu ba

kımdan bunlar yardıma daha çok muhtaçtır. 
Binaenaleyh bu maddenin kaldırılmasını teklif 
ediyorum, bir de takrir takdim ediyorum. 

N. ELGÜN (Erzurum) —- Arkadaşlarım, bu
raya kadın memur olur mu, olmaz mı? Aslolan 
kadmm evinde oturma simidir, yoksa çalışması 

mıdır? Buraya bunu müdafaa etmek için gelmedim. 
Bunu Cumhuriyet kanunları müdafaa etmiştir, 
kadına erkekle eşitlik hakkını vermiştir (Alkış
lar). 

Tkinciye gelince; işte kadınlar filân ediyor, 
işte kadınlar falan ediyor. Kadına niçin vermi
yoruz da erkeğe veriyoruz? Ben böyle bir şey 
düşünmediğim gibi, anladığıma göre böyle bir 
şey yoktur. Hattâ tasarıda bile böyle bir şey 
tasavvur edilmemiştir. Ktfrı koca memur iseler 
mutlaka kocasına Verilecek diye bir aykırılık 
görmedim. Benim müdafaam şu olabilirdi: Eğer 
bunlardan birisi için bir aykırılık gözetsey-
dim vazifem onları müdafaa etmekti, mademki 
böyle bir şey bahis mevzuu değildir. Çünkü bun
ların her ikisi de memurdur, Devletle karşılıklı 
muamele yapmıştır. Her birisi ayrı ayrı şahsiy-
ti hükmiyeyi haizdir, bunlar arasında bir fark 
yapılmamasını arzu ediyruz. Bu vesile ile böyle 
aykırılığın kaldırılmasını Yüksek Heyetinizden 
rica ediyorum. Bu çok yerinde olan ve çok büyük 
duygulara taallûk eden vatandaş hakkını bura
da korurken, bunu bir ihtiyatla söylüyorum, ta
sarı temin etmiştir. Bizim bura/iaki dileğimiz, 
nihayet atıfet kabilinden şeylerdir. Gönlüm çok 
isterdi ki bunların portesini Bütçe Encümeni bir 
defa görsün, ye Heyeti Umumiye de tahsisata 
taallûk eden bilhassa böyle büyük şeylerin tak
rirlerle kabul edilmesini pek hoş görenlerden 
de değilim. Amma ıztırarî bir vaziyette kaldım. 
Mademki; ikisi' de memurdur, mademki öteki 
takrirler kabul edilmiştir, bu takririn d ş uygun 
görülmesini diliyorum. 

H. BAYUR (Manisa) — Arkadaşlar bu 3 ncü 
maddenin kaldınîmasr için içtimai bir sebep de 
vardır. Fa'rzedin. ki, b i r kadın, bir erkek ile be
raber yaşıyor, evli değildir. Bunlara bu parayı 
vereceksiniz. O vakit evlilere vermeyince ne ola
caktır? Gayri ahlâkileri tercih olacaktır (Alkış
lar). 

NECMEDDÎN SAHİR SILAN (Tunceli) — 
Kanun öyle bir şey tanımıyor. 

Y. ABADAN (Eskişehir) — Hâsıl olan umu
mî kanaatm aksini müdafaa güç bir vazifedir. 
Fakat bir defa yalnız Sayın Hikmet Bayur'un 
son mülâhazasına iştirak ederek; burada'orta
da bir adalet mevzuu mevcut olduğu için, onu 
ifade etmek üzere kürsüye gelmiş buluuyorum, 
bu mevzuubahis olan şey, memura yardım me* 
selesidir. Sıkıntıda bulunduğunu bildiğimiz me
murlara yardımdır. Bu memurlara yardım esa
sını kabul ederken iki mülâhazayı gözönünde 
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tutarız: Birisi bütçenin imkânları; diğeri de bu 
yardımın adalet dairesinde olmasıdır. Bütçenin 
imkân]an -bizi az çok kısmağa.götürayor. 'Müda
faa eclilciı I ncü maddede adalet' mülâhazasiyle 
bizi. kısmağa götürüyor. Çünkü, hem l karı Hem 
İtça ikisi; de-'m'emur iseler-hem kamya hem kocaya 
verilsin, bu mevzüübahis değildir; Nakiye ElgünV 
ün de pek güzel' tebarüz ettirdiği gibi, hangisinin 
maaşı daha-çok. ise ona verilir. Çünkü yardım 
aileyedir. Karı koca çalışan bir aile evii, tek ça
lışan bir memurun evinden daha müreffehtir. 
Çünkü karı koca ikisi birden ev masraflarına iş
tirak ediyorlar. Biz bu suretle yardım ederken. 
aileyi düşünüyoruz. Aynı yardımda da o pren
sip! kabul etmişiz. O prensip ailenin sıkıntısını 
önlemek, maksadına matuf nakdî yardımdır. Ada-. 
let mülâhazam da bizi buna sevkeder. Yalnız 
Hikmet Bayur arkadaşımız bir sosyal mülâhaza 
serdetti ki, orîa diyecek bir sey yoktur. 

Ş. GÜNALTAY (Sivas) — Bu şerait' dâhi
linde memur olamazlar. Binaenaleyh öyle bir 
mülâhaza varit değildir. . 

M. M. T. B. BALTA (Bize) — Yavuz Abadan 
arkadaşım, Bütçe Encümeni namına benim de 
arzetmek istediğim esaslı noktalara temas bu-' 
yurdular. 

Nakiye Hanım efendinin' ifade buyurduklar» 
gibi burada kadın erkek Eşitsizliği mevzuuubis 
değildir. Bunlardan hangisinin maaşı çoksa ona 
verilir denmekle madde bilâkis, eşitliği tebarüz 
ettirmiştir. " » 

T. B. BALTA (Rize) — Sadece kanunun is
tihdaf ettiği yardımı, bütçe imkânlariyle ölçmek 
ve bilhassa en ziyade yardıma.muhtaç olanları-
tercih etmek mülâhazasiyle, Hükümet» bunu bu 
şekilde teklif etmiş, Bütçe Encümeni de aynı 
esasa iştirak etmiştir. 

Sayın arkadaşlar, busene bir aylık yardjnıiçin 
istenen tahsisat, geçen sene aynı maksatla istenen 
miktardan iki milyon lira fazladır; îstenen mik
tar bir aylık maaş nispetinde umumî muvaze
neden yapılacak masraf yekûnuna tekabül etme
mektedir. Aşağı yukarı 1200 000 liranın tasarruf 
tan temini düşünülmektedir. Binaenaleyh Heye
ti Celileye şunu arzedeyim ki, masrafın artma
sını ihtiva eden her teklif Bütçe Encümenini en
dişeye düşürmektedir. Bunun karşılanmasına 
imkâri" olup olmıyacağı hususu,. Bütçe Encüme
nini yenict|n müzakereye sevkedecek mahiyettedir. 
Geçen sene Heyeti Umumiyeninnoktai nazarı 
şu idi: Devlet masraflarmın mümkün olduğu ka
dar normal gelir kaynaklarından temin edilerek 
emisyona gitmemek prensipi kabul edilmiştir.. Şa
yanı şükrandır ki Hükümet te.bu esasa çok sıkı 
bir surette sadık kalmıştır. Bütçe Encümeni de 
bu esasa riayet edegelmektetedir. Görüşülmekte 
olan yardım tasarısında da aynı esas takib edil
miştir ve şimdiye kadar gecikmiş olması bunun 
normal kaynaklarla karşılanması* için sarf edilen 
gayretin ancak bugün neticelenmiş olmasından 
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ileri gelmiştir. Binaenaleyh tahsisatın tevsiıni ta-r 
zammun eden bir teklife Bütçe, encümeni tara
fından muvafakat edilmesi mümkün değildir, 
Yalnız mevcut malî imkân .dâhilinde tahsisat 
vermek prensipine riayet bakmamdan Bütçe En
cümeni tasarıda mevcut olan hükümde ısrar et
mek mecburiyetindedir. 

Sonra; Geçen seneki kanundan bahsedildi. Ge
çen sene yapılan yardım ile derpiş edilen yar
dım ile mukayese etmek doğru değildir. Çünki 
1944 malî yılı içinde Meclisi Âlinin kabul ettiği 
bir kanun ile her ay memurlara aynı yardım be
deli olarak 15 lira verilmektedir. BEL yardim da 
senede yüz seksen lira tutmaktadır. Şu halde-şşat 
di memurlara'daha çok yardım yapılıyor de
mektir. v 

Üçüncü bîr,nokta da şudur: 
Meclisi i l i tarafından kabul edilen Aynı 

Yardım Kanununda herikisi memur olan kan 
kocadan yalnız birine aynı yardım verilmesi esası 
kabul edilmişti Aynı yardımın bir mütemmimi 
olan bu Yardım Kanununda bu esâsın muhafaza
sı doğru olur. Bütçe Encümeniniz namına şu 
noktayı tebarüz ettirmeye =mecburum ki her ka
rı kocanın ikisine verilmesi. kabul büyuruldu-
ğu takdirde bunun tekabül edeceği tahsisatın 
karşılanması güç olacaktır. . 

BAŞKAN —-' Verilen takrirleri okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Kanunun dördüncü maddesinin kaldırılması

nı dilerim: : . 
9 . I Y . 1 9 4 5 

, Kocaeli Milletvekili 
S . P e k • • • • ' ' ' 

Tüksek Başkanlığa 
• Yardım maaşının karı kocanın herikisine de 

verilmesi âdilâne olacağından, dördüncü madde
nin tayyını teklif evlerim. ' 

. .. İ a V . 1 9 4 5 
Antalya Milletvekili . 

H. T. Dağlıoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Arzedilen sebeplerden dolayı dördüncü mad

denin kaldır] maşını arz ve teklif eylerim. 
Diyarbakır Milletvekili 

""' K. Şedele 

• Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzeylediğim sebeplerden dolayı döx-

düncü maddenin kanundan çıkarılmasını teklif 
ederim. 

Balıkesir Milletvekili 
Y. S.-Uzay 

BAŞKAN — Takrirlerin hepsi aynı şeyi istih
daf ediyor. 

v Dördüncü maddenin kanundan çıkarılması
nı istiyorlar. Onun için herhangi bir tanesini 
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veya dördünün mealini oyunuza sunacağım. Tay 
teklifini kabul -edenler... Tay teklifini kabul et
miyenler... ' Kahül. edilmemiştir. 

Dördüncü maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. . 

MADDE 5. —• Birinci madde gereğin'ee yapı
lacak yardımlar bütçelerin alâkalı tertiplerinden 
ödenir. -

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun gereğince yapıla
cak ödemeler borç için haczedilemez ve bunlar
dan tekaüt sandıkları aidatı kesilemez. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. •—. Katma ve özel bütçeli idare
lerle belediyeler ve bunlara bağlı kurum ve te-
şekkeüller kendilerinden ' aylık veya ödenek alan
lara bu kanuna göre yardım yaparlar. * 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul .edilmiştir. 

MADDE 8 . — Katırta bütçelerde gelir fark
ları ile gider bölümleri artıklarından yardım 
yapılmasını sağlryacak miktarları ilgili tertip
lere nakletmeğe Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. ' 

' MADDE 9. — 3659 sayılı kanuna tâbi ku
rumlar da kendilerinden aylık veya ödenek 
alanlara bu kanun esaslarına göre yardım yapa
bilirler. • 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . .;. KabuJ. edil
miştir, • • , u7a 

MApDE 10. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürrüluğe girer. 

BAŞKAN — Macjdeyi ouyunuza sunuyorum. 
Kabul .edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. I 

MADDE 11. —"Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

BAŞKAN —' Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler .... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
mistir. 

Kanunun tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiş
tir. . 

7. — İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 
1944 yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkın
da kanun 'teklifi ve Bütçe Encümeni mazbatası m 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında söz 

[1] 72 sayılı bmmaymı mptm sonundadır. 

istiyen var mı? (Hayır sesleri). 
Maddelerin müzakeresine geçilmesini oyunu

za Mimliyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
1944 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı A işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanım 

MAI*)DE 1. — 1944 yîlı GeneL Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik cetvelde' 
yazık tertiplerine 20 550 000 lira olağanüstü 
ödenek konmuştur. 

CETVEL 

F. M. Ödeneğin çeşidi Lira 

Büyük Millet Meclisi 
32. A 4716 sayılı kanun gere

ğince yapılacak yardım- -
larla 1943 toplantı yılı . 
ile ilgili borçlar ' 960 000 
(Büyük Millet Meclisi, 
Cumhurbaşkanlığı ve Sa
yıştay Başkanlığı bütçe
lerinin ilgili tertiplerine 
nakli Başkanlık Divanın- , 
ca yapılır.) 
BAŞKAN.—Kabul edil
miştir. 

Maliye Bakanlığı 
217 A 4716 sayılı kanun gere

ğince yapılacak yardım 16 590 000 
(Dairelerin ilgili tertip
lerine nakli Maliye Ba
kanlığınca yapılır). 
BAŞKAN— Kabul edil
miştir. 

239 A 4716 sayılı kanun gere
ğince yapılacak yardım 
için özel idarelere ve be
lediyelere. 3,00 0,000 
BAŞKAN—.Kabul edil
miştir. 

•BAŞKAN—^Söz sitiyen var mı'? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... ıKabuledilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayım- tarihînde 
yürürlüğe girer. 

.BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... , Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü açık oyunuza sunuyorum. 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Açık oy toplanma neticesini Kamutay 'a sunu

yorum. 

~w — 
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1940-yiIröeael .Bütçe Kanununa>İ>âğii A işa

retli -cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kâ
nuna 316 zat,-oy yermiştir. Nisap mevcuttur. Mu
amele tamamdır.' Kanun 316 oyla kabul edilmiştir. 

Çaırnmba günü saat 15 tedrâplmamak büzere 
inikada son veriyorum. 

"Kapanma saati : 17,00 

• M - M ^ g a ^ i 

1944-yılr^enel- Bütçe Kanununa bağh<A) işaretli cetâü&e tfeğişiklik yapılmasriakkHKİaki 
^ieeaıaaft^rerüea oyların sonucu 

ler sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
'ÎÖSmî etmiyenler 

Müstenkifler 
'Oya katdmıyanlar 

Boşlar 

455 
34:6 
3i16 

0 
0 

134 
•5 

(Kanun kabul ettihriişl lf';} 
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S. YURDKORU 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
F. R. ATAY (I.) 
H. O. BEK ATA 
M. ERÎŞ (I.) 
I. İNÖNÜ (Cumhurbaş
kanı) 

ANTALYA 
T. SÖKMEN 
N. E. SÜMER (Ba^an) 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
Gl. R.ALPMAN* 
Dr.M.KERMEN (Baş-
kanvekili) 
A. S. LEVEND 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. DEMİR (I.) 
F. TİRiTOĞLU 

BİLECİK 
M.Ş.ESENDAL 

K. GÜLEK 
K. SUN 

BİNGÖL 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
M. ERTAN 

BOLU 
R. R. ÖYMEN 
C. S. SlREN (Bakan) 

BURSA 
R. CANITEZ (Bş. V. I.) 
Dr. S. KONUK (B.) 
M. B. PARS 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
R.N.GÜNTEKÎN 

ÇANKIRI 
B. ERKİN (I.) 
A. İNAN ( t ) 

ÇORUH 
A. REREM 
A. US 

ÇORUM 
E. S. AKGÖL 

DENİZLİ 
Y. BAŞKAYA (I.) 

E. A. TOKAD (I.) 
DİYARBAKIR 

R. BEKlT 
EDlRNE 

F, BALKAN (I.) 
E. DE MİRA Y 

ELAZIĞ 
F. AĞRALI (I.) 
S. SAĞJROĞLU 

ERZİNCAN 
A. FIRAT (I.) 
A. S. ILTER (I.) 

ERZURUM 
R. DÎNÇ (I.) 

ESKİŞEHİR 
I. ÖZDAMAR . 

GAZlANTEB 
B. KALELİ 

GİRESUN 
Gl. I. SÖKMEN (I.) 
N ÖRTEN 
F.YÜZATLI 

HAKKARİ 
A. R. GÖKSIDAN 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM ( t ) 
B. S. KUNT 
H.SELÇUK 
A. TÜRKMEN (I.) 

İÇEL 
F. C. GÜVEN 
R. KORALTAN 

İSPARTA 
M. KARAAĞAÇ . 

İSTANBUL 
Dr. G. ATAÇ (I.) 
Gl. R. BELE (I.) 
Dr. K.C. BERKSOY 
(î.) 
S. CIMCOZ (I.) 
Dr. H. DİKER 
A. Ş. ESMER (I.) 
G. B. GÖKER (I.) 
Gl. K. fcARABEKÎR 
H. C. YALÇIN ( t ) 

İZMİR 
C. BAYAR 
Dr. H. H. CURA 
H. MENTEŞE 
Dr. K. ÖRS . _ J J 
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Ş. SAR&66&LU (Ba/?-
bakan) 
H. Â. YÜ»L-trBticfm) 

KAİMİ 
E. DEMÎREL 
F. KÖPMIÜ 

KASTAMONU 
H. ÇELEN 
Z. ORBAY(I.) 
N. TAMAÇ 

KAYSERİ 
F. BAYSAÜ 
S. H. ÜRGÜB&Ü (Ba
kan) 

KIRKLARELİ 
N. A. KANİSU 

F.ÇOBAN^tt>ü 
Ş. TORİfUT 

KOCAELİ 
Gl.M.BAKÜ(l) 

ÇONYA 
S. ARIKAN 
M. A. BÎNAfc 

| Gl. A F . 
(Bakan) 
A. H. DİKMEN (î.) 
K. OKAY 
N.H.ONAT 
T. F. SILAY 
A. R. TOÜL (B.) 

KÜTAHYA 
S. KUTMAN 
R. PEKER 

M. N. ZA&€!1 

Dr. 8/ m^Idy^pLAR 
K. KARA@HMAN 0Î.)} 

H. SARKAN ; 
MAJtAŞ 

R. uzamam 
f&AEDlN 

î. F. ALBAIA (&Â.) 
Gl. S. DÜZGİRîEN 
E. ERGÎN 

Mü O M 
S. (4ÜNEY 

Ti; 
H. KILIGÖ&LU (1.) 

NtaDE 
H. MENGÎ (î.) 
Dr. R. F. TALAY (I.) 
H. TEPİYRAN (I.) 

ORDU 
Ş. AKYAZI (1.) 

RİZE 
H. C. BEftÜL 
F. SÎRMEN^Bakan) 

SAMSUN 
C. BÎLSİEL ( t ) 

«EYBAff 
S. ÇAM (I.) 
C. ORAL 
A: « Y E Ğ E N E 

SÎNOB 
1. H. SE?ÎÎK (I.) 

SÎVA8 
M.'Ş. BEİLEDA (t.) 
N. SADAK 

TEKİRDAĞ 
FV ÖZTRAR 

G. l'EKEL 
N. POROY 
R. A. SEVENGİL 

TRABZON 
M. S. ANAMiüR 
H. N. BÖZTEPE<I.) 
S. BAY |Bâkan) 
D. EYÎBO&LU ;$. ) 
H. SAKA (Bakan) 
L. YAVUZ (1.) 

ÜRFA 
A. K TECER 
S. K. YETKÎN 

mü 
i. ARVAS 

YOZOAD 
M. ALLIOÖLU 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARSIN 
Ş. DEVRİN (î.) 
ti. ERİŞÎRGÎL 
H. A. KUYUOAK (t.) 

#*••.=•:-

f. B. M. M. mthcm 



S/Sayısr; 
İstanbul Milletvekili Gl. Niyazi İsmet Gözcü'nün, Arzu
hal Encümeninin 5 . III. 1945 tarihli Haftalık karar cet-
velindeki 1661 sayılı kararın Kamutay'da görüşülme

sine dair takriri ve Arzuhal Cncümeni 
mazbatası (4/43) 

16 .III İ94Ö 

Yüks,ek Baş kanlığa 
Dilekçe komisyonunun karara bağlayıp dağıttığı 3 . III . 1945 tarihli cetvelin 38 nci sayfasında 

«Küre» den Kâşif Mangaloğlu *na ait Askerlik işi dileğine M. M. V. den verilen cevabı ve buna 
dayanan' komisyon kararını yerinde bulmadım. 

Benzeri şartlar içinde yetişen küçük sıhhat memurlariyle Ziraat Bakanlığına bağlı hayvan 
sağlık memurlarına 4533 sayılı kanunla gerek muvazzaf ve gerekse ihtiyat hizmetleri esnasında sıh
hiye ve veteriner erbaşı olarak çalışma yetkisi verildiği halde aynı şartlar içinde yetişen Tapu ve 
Kadastro Mektebini başarı ile bitiren vatandaşlara aynı hakkın verilmemesini adalete uygun bulmı-
yorum. 

Bunların da muvazzaf ve ihtiyat askerlik ödevlerini harita erbaşı olarak yapmalarını sağlamak 
üzere meselenin İçtüzüğün 57 nci maddesi gereğince Kamutayda^ incelenme ve görüşülmesini istedi
ğini saygılarımla arzederim, 

* * İstanbul Milletvekili 
• • " • • • - ; . . • * Dr. N. Oözcü 

Arzuhal Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Arzuhal Encümeni 
Karar No. 2 

Esas No. 4/43 

5 .IV . 1945 

Yüksek Başkanlığa 
Tapu ve Kadastro Okulu mezunlarının, hari

ta gediklisi olarak orduda kullanılmalarını isti-
yen Kâşif Mangaloğlu'nun dileği üzerine En
cümende yapılan inceleme sounda: Yeni bir tesis 
mevzuu olan dilek üzerine yapılacak bir işlem ol
madığına karar verilmişti. 

28 sayılı haftalık karar cetvelinde basılı ve 
25 . XII . 1944 tarih ve 1661 sayılı olan bu ka
rarın Dahilî nizamnamenin 57 nci maddesine tev
fikan. Kamutay'da görüşülmesini istiyen İstan
bul Milletvekili Dr. Niyazi GÖzcü'nün takriri 
üzerine iş Encümende yeniden görüşülüp ince
lendi. 

Her ne kadar Köy Enstitüsü mezunlarına ye-
deksubay ve hayvan sağlık mektebi mezunlarına 
da gedikli hakkı verilmiş olmasını örnek ve sebep 
tutarak harita yapmakta bilgili bulunan Tapu ve 
Kadastro mezunlarının da askerlik ödevlerinin 

gedikli olarak yaptırılmasına müsaade edilmesi 
istenmekte ise de Devlet kanunlarmda yeri olmı-
yan ve yeni bir tesis mevzuu bulunan dilek üâe-
rnie Arzuhal Encümeninde bir muamele yapıla
mayacağından adı göçen kararm değiştirilmesine 
lüzum olmadığına- söz birliğiyle karar verildi. 

Arzuhal En. Başkanı 
Balıkesir 
H. Karan 
Balıkesir 
P. EtçioğJu 

M. M. Kâtip 
Ordu Tokad 

H. Şarlan M. DeveU 
Balıkesir Çotum 
H. Onat N. Kayaalp 

Denizli Gazianteb Kayseri 
F. "Asal M. Şahin M. K. Şatır 

Kocaeli ' 
/. Tolon 
Van 

İV. Berker 

Samsun 
/. Ezgü 

Giresun 
/. Oürek 





Si Sayısı r f | 
Genel Bütçeden ve Genel Bütçeye giren dairelere 
bağlı müessese ve kurullardan aylık ve ödenek alanla
ra birer aylık hak edişlerinin tutan nisbetinde yapıla

cak yardım hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (1414) 

Başbakanlık ' 
, Muamelât V'mum Müdürlüğü 6 . IV . 1944 

."" Sayı: 6/775 , .' - ' i - ^ <^>\H\^ 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Genel bütçeden ve Genel bütçeye giren dairelere bağlı Müessese ve teşekküllerden aylık ve öde
nek'alanlara birer aylık istihkaklarının tutarj nispetinde yapılacak yardım hakkında Maliye Bakan
lığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 5 . IV . 194&-4arihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
Kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederinı. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Gerekçe 

Çeşitli bütçelerden aylık almakta olan memur ve müstahdemlerle emekli, dul ve yetimlerin harbin 
yarattığı geçim zorlukları karşısnıda uğradıkları müşkülleri azaltmak yolunda Hükümetçe şimdiye 
kadar para veya ayın şeklinde yapılmış ve yapılmakta* olan yardımlara ilâveten malî imkânlarımızın 
müsaadesinden istifade olunarak bu müsaade haddi de gözönünde bulundurularak 1944 malî yılı 
içinde bir'defa için maaş, ücret ve tahsisatlarının bir aylık tutarları nispetinde «bir yardımın daha 
yapılması uygun görülerek ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Bütçe Encümeni mazbatası 
T.B.M. M. 

Bütçe Encümeni 7 . IY . 1945 
Esas No. 1/414 
Karar No. 49 

Yüksek Başkanlığa 

Genel bütçeden ve genel bütçeye giren daire- incelendi ve görüşüldü- . 
lere bağlı kurum ve teşekküllerden aylık ve öde- Hükümetin gerekçesinde belirtildiği üzere 
nek alanlara birer aylık istihkakları nispetinde kanun tasarısı memur ve müstahdemlerin ve 
yardım yapılmasına dair Maliye Bakanlığınca emeklilerle dul ve yetimlerin bugünkü şartlardan 
hazırlanıp Başbakanlığın 6 . IV . 1945 tarihli ileri gelen geçim zorluklarını hafifletmek üzere 
ve 6/775 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise arzo- bütçe imkânlarından faydalanılarak birer aylık 
lunan ve Encümenimize havale buyurulan ka- nispetinde yardım yapmak gayesini gütmektedir. 
nun tasarısı Maliye Bakanı hazır olduğu halde Eneümenimizce de yerinde görülen tasan esas 
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itibariyle kabul edilmiş, şu kadar ki, ödenekle 
ilgili hükümler ayrılmak ve diğer maddeler de 
kısaltılmak suretiyle geri kalan maddeler yeni
den kaleme alınmıştır. 

Kamutayca müstaceien görüşülmek dileğiyle 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan ' Başkan V. Bu. M. M. 
Kastamonu Edirne Rize 
T. Coşkan M. N. Gündüzalp T. B. Balta 

Kâtip 
İstanbul 

F. öymen 
Aydın 

Gl. R. Alpman 
Balıkesir 

S. örgeevren 

Bitlis 
B. Osma 

Diyarbakır 
Ş.JJluğ 
Giresun 

A. Sayar 
İstanbul 

II. Kortel 
Kütahya 

II. Pekcan 
Trabzon 

M. S. Anamur 

Bolu 
Dr. Z. Ülgen 

Eskişehir 
Y. Ahudan 

Hatay 
II. Selçuk 
İstanbul 

II. Ülkmen 
Manisa 

F. Kurdoğlu 
Yozgad 
A. Sungur 

Çanakkale 
S. T. Arsal 

Giresun 
M. Akkaya 

İsparta 
M. Karaağaç 

îzmir 
M. Birsel 
Mardin 
R. Erten 

Zonguldak 
E. Erişirgil 

- * • » • 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Genel bütçeden ve genel bütçeye giren dairelere 
bağlı kurum ve teşekküllerden aylık ve ödenek 
alanlara birer aylık istihkaklarının tutarı nispe
tinde yapılacak yardım hakkında kanun t sarısı 

MADDE 1. — Genel bütçeden ve genel büt
çeye giren dairelere bağlı kurum ve teşekküller
den ayltk ve Ödenek alanlara 1944 malî yılı için
de bir defaya mahsus olmak ve ödeme zamanı 
Bakanlar Kurulunca kararlaştırılmak üzere al
makta oldukları istihkaklarının olağanüstü zam-
lariyle birlikte bir aylık tutarları yardım olarak 
verilir. 

Yabancı memleketlerde vazife gören Harici
ye Bakanlığı memurlariyle aylıklarını aynı esas
lara göre alan diğer Bakanlıklar memurlarına 
yapılacak ödemeler, memleket içinde bulunan 
benzerlerinin aylıkları gibi hesaplanır. 

Sözleşme, ile ve 4553 sayılı kanunun 49 ucu 
maddesi gereğince çalıştırılanlara bu kanunun 
şümulü yoktur. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte eli işten 
çektirilmiş, Bakanlık emrine veya açığa alınmış 
durumda bulunanlar geriye doğru en çok bir yıl 
içinde kıdem veya sınıf indirilmesi cezalarına 
uğramış veya hizmet süreleri naklen geldikleri 
yerlerdekilerle birlikte bir yılı bulmamış olanlar 
bu kanun hükümlerinden istifade edemezler. 

Hizmet sürelerinin hesabında Bakanlık emri, 
açığa çıkarma ve eli işten çektirme halleri sa
yılmaz. 

Karı ve kocanın her ikisi aylığa müstahak 
memur veya müstahdem bulundukları takdirde, 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Bütçelerden aylık ve ödenek 
tutarında yapılacak yardım 

tasarısı 

alanlara bir ayhk 
hakkında kanun 

MADDE 1. — Genel bütçeden ve genel büt
çeye giren dairelere bağlı kurumlardan aylık ve 
ödenek alanlara 1944 malî yılı içinde bir defaya 
mahsus olmak ve ödeme zamanı Bakanlar Kuru
lunca kararlaştırılmak üzere almakta oldukları 
aylık veya ödeneklerinin olanğanüstü zamlariyle 
birlikte bir aylık tutarı yardım olarak verilir. 

Memur ve müstahdemlere yapılacak yardımın 
hesabında, asıl görevlerinden kanunlarına göre 
aldıkları aylıklar esas tutulup bunun dışında ka
lan her türlü tazminat, fark ve her çeşit zamlarla 
ek veya birden ziyade görevlerden dolayı aylık, 
tazminat, vekâlet aylığı, ders ve munzam çalışma 
ücretleri gibi namlarla veya diğer her hangi bir 
sebep ve namla almakta oldukları paralar ve 
çalışan emekli, dul ve yetimlerin tamamen veya 
kısmen kesilmeyen emekli ve yetim aylıkları na
zara alınmaz. 

Yabancı memleketlerde vazife gören memur
lara bu yardım memleket içinde ayni derecedeki 
benzerlerine verilecek miktarda yapılır. 

( S, Sayısı : 71 
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mahkeme karariyle olan ayrılıklar dışında bi
rinci maddede yazılı yardım yalnız aylığı fazla 
olanlara yapılır. 

< • ' • ' • 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı ödeme
ler kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kanunları 
gereğince aylık ve ödeneğe müstahak olanlara 
o tarihteki asıl görevlerine ait yukarıda yazdı 
aylık istihkakları esâs tutularak yapılır. 

Ek veya?birden-ziyade»JÖreyi e^anrmejftur ve 
mü&tah£ejpJerin ,esas^aylıklarwı^an b a § ^ ^ mun
zamlar ı görev ödeneği, her çeşit, tazmiııat,aylı^, 
vekâlet aylığı,, ders ücreti ve benzeri her ne nam 
ile olursa olsun almakta oldukları pahalarla özel 
kanunları gereğince çalıştırılan emeklilerin ke-
silmîyen emekli aylıklarının tamamı veya yarısı 
için bu kanun hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 3 . — Birinci madde gereğince yapı
lacak yardımlar bütçelerin alâkalı tertiplerinden 
ödenir. 

MADDE 4. — Bu kanun gereğince yapıla
cak ödemeler için 1944 yılı Muvazenei Umumiye 
Kanuna bağlı (A) işaretli cetvelin Maliye Ba
kanlığı kısmında açılan (217 A) faslma 
(20 000 000) lira olağanüstü ödenek konulmuş
tur. 

Bu tahsisattan bütçelerin alâkalı tertiplerine 

um. 

MADDE 2. — Birinci maddede yaöU,y^rdım, 
Bakanlar Kurulunca belirtilecek ödeiae gününde 
" aylık Veya ödemeğe^ istihkakı eiaalark kananları 
gereğince hafcfeaaasd&larn aylık vey&Şdeaeteawak-
tannda yapılır. ̂  '• . . 

MADDE 3. — Aşağıda gösterilenler, bu ka
nunun hükümlerinden faydalanamaz: 

1. Sözleşme ile çalıştırılanlar, 
2. 4553 sayılı kanunun 49 ncu maddesi gere

ğince çalıştırılanlar. 
3. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte eli iş

ten çektirilmiş, Bakanlık emrine evya açığa alın
mış olanlar, geriye doğru en çok bir yıl içinde 
kıdem veya sınıf indirilmesi (cezalarına uğramış 
buİTinanlşiç^ * . *: l o . l i 

4. Kanunun yürürlüğe girdiği, Jtar&letku 
kanunda faydalanacak hizmetlerle 7 ve 9 ncu 
maddelerde yazılı* yerlerdeki hizmet*- süreleri tu
tarı bir yılı bulmamış ofeatlâr?v ••'••-'• 

MA£)DE 4 — KariiyeJsocanın heıu^psi ay-
lığa^»u^ej&afe memurtyeya n ^ l ^ d ^ J b p k ^ d p k -
lam takdwd^ nıahtoıe karariyle ^a*|ffiyrılık-
lar dış»n<3telbiıHnci maddede yazılı>yaT^jmj^bun-
larda»; yalnız aylığı Jazkr olana yapılıp > 

MADDE 5. — Hükünietin 3 ncü maddesi ay
nen. 

(S. Sapman) 
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ihtiyaç miktarında münakale yapmağa ve mikta
rı (3 000 000) liaryı geçmemek üzere yalnız bu 
işe sarf edilmek kaydiyle özel idarelerle Beledi-
yeler bütçelerine yardım yapmağa Maliye Baka
nı yetkilidir. ' 

MADDE 5. — Birinci madde gereğince yapı
lacak tediyeler borç için haczedilemez ve bunlar
dan tekaüt sandıklan aidatı kesilemez. 

MADDE 6. — Katma ve özel bütçeli idareler
le 3659 sayılı kanuna tâbi müessese ve teşekkül
ler bu kanun hükümlerini tatbik edebilirler. 

Gelir fazlalariyle, gider bölümleri artıklarını 
karşılık göstererek açacakları özel birer bölüme 
yeter derecede ödenek koymak suretiyle birinci 
maddede yazılı yardımları yapmağa katma büt
çeli idareler yetkilidir. 

^ 

- • • • • — ' . . • " ' • ' . - . • - , 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

. 5 . I V . 1945 
Başb. Ad.B. M. M. B. 

Ş. Saraçoğlu R. Türel A. R. Artunkal 
Da, B. Ma. B. ve Ha. B. V. 

ffümi Vran N. E. Sümer 
Mf.B. Na.B. îk .B. 
Yücel StmDay FuadSirmen 

S.Î .M.B. G . Î .B , Zr.B. 
Dr. Sadi Konuk Suad H. Ürgüblü Ş. R. Hatipoğlu 

Mü. B. Ti. B. 
i l Cebesoy G, 8. Siren \ 

(S. Sayı 
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MADDE 6. — Hükümetin 5 nei maddesi ay
nen 

MADDE 7. — Katma ve özel bütçeli idare
lerle belediyeler ve bunlara bağlı kurum ve te-
eşkküller kendilerinden aylık veya ödenek alan
lara bu kanuna göre yardım yaparlar. 

. . ' . " ' • 

MADDE 8. — Katma bütçelerde gelir fark
ları ile gider bölümleri artıklarından yardım 
yapılmasını sağlıyacak mikdarlan ilgili tertip
lere nakletmeğe Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 9. — 3659 sayılı kanuna tâbi ku
rumlar da kendilerinden aylık veya ödenek 
alanlara bu kanun esaslarına göre yardım yapa
bilirler. 

• MADDE 10. — Hükümetin 7 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 11. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

- •• ~ \ 
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SiİSayfsn!2 
Heyutmin, Büyük Millet Meclisi 1944 yılı Bütçe

sinde değişiklik yapılması hakkında kanun teklif i ve 

Tfflöek Başlnrffig* 
» • - • • . . 

Bir def aya mahsus olmak üzere nakdî yardım olarak Hükünıetçe. yeriln^si t^rark^tîrıl*n bir ay
lığa kaşılık-olarak Büyük Millet Meclisi, Cumhuriyet Başkanlığı, S&yıstay memur ve müstahçlemleri 
ırta^ ve ücretliyle "bütçelerde mevcuttahsisat tutarma ğ^reverilmesi icâMcîen^dene^n ve İ#İ3 içti
ma devresine ait ödenek borcu ileberâbertrâtattolan (960 000) liranın Büyük Millet Meclist^ütçesin-
de açılacak 32 A faslına ilâvesi ve bu tahsisata! Baş kankk ûivacı kaı-<u-iyle ta«llûk ettiği bütçelerin
deki fasıllara tevzii husıısımım temini için aşağıda yazılı kanun maddelerinin, kabulünü arz ve teilîf 
eyleriz, ., 

. İdare Amiri İdare Âmiri İdare Âmiri 
) t, F, Alpâya M. öker 

Bütçe mazbatası 

T..B.M.M. 
Butça Encümeni 
Esas No. 2/68 
Karar No; 50 

Yüksek 

Büyük Millet Meclisi, Guıtthurbaşkanbğı. ve 
Sayıştay bütçelerinden aylık veya ödenek alan
lara yapılacak yardımlarla Büyük Millet Meclisi 
1943 içtima yılma ait borçlara verilmek üzere 
1944 yılı genel bütçesine 958 263 lira ödenek ko
nulmasına dair olarak İdare Âmirleri tarafın
dan yapılan 6'. IV . 1945 tarihli kanun teklif i 
Encümenimize1 havale buyurtdmakJa Hükümetçe 
BaşftâAlîğın'6 . IV . 1945 tarihli ve 6/775 sayılı 
tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun tasa-
T3Sn%a istenen.̂ 20 000 000 lira' ödenekle birlikte 
Maliye Bakanı hazır olduğu hâlde/görüşüldü. 

Sözü geçen ödeneklerin memur ve müstahdem
lere bir aylık nispetinde yapılacak yardımı ve 
Büyük Millet Meclisinin 1943 toplantı yılma ai^ 
borçlar* karşılamak üzere istediği ve karşılığın 
da temin edilmiş olduğu anlaşıldığından aynen 
kabul edilerek bağlı kanun tasarısı kaleme alın
mıştır. 

Kamutayın onayma konmak üzere .Yüksek 

7 W . 1945 

Başkanlığa sunulur, „ 

Başkan 
Kastamonu 

T7üoşkan 
' Kâtip 
İstanbul 
F. öymen 

Bitlis 
B. Osma 

Diyarbakır 
Şeref Uluğ 
Giresun 

M. Akka?ya 
Isanbui 
H. kartel 

Kütahya 
H. Pekcan 

. Trabzon 

Başkan V. 
Edirne 

M.-'N. Gündjizalp 

Aydın 
61. Refst Alpman 

Bolu 
Dr. Zihni Ülgen 

Eskişehir -
Yavuz Abadan 

Hatay 
Hamdi Selçuk 

İstanbul. 
H. tflkmen " 

Manisa 
F. Kurdpğlu 

Yozgad 
M. S. Anamur A. Sungur 

Bu M. M. 
Rize 

T. B. Balta 

Balıkesir 
S.J&rgmvrm 
Çanakkale 

S,-T. Arsal 
Giresun 

4 " Ayet Sayar 
İsparta 

M. Karaağaç 
, .. İzmir 

M. Bip-sel 
Mardin 

R. Erten 
Zonguldak 

E. Erişirgü 



2 
ÎDARE HEYETÎNLN TEKLÎFÎ 

MADDE 1. — 1944 malî-yılı B. M. Meclisi 
bütçesinde yeniden! açılaŞı 32 A .faslına B. M. 
Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay memur 
ve müstahdemlerine verilecek bir aylıkla B. M. 
Meclisinin 1943 yılı içtima devresine ait borçlara 
verilmek üzere (960 000) lira tahsisat konulmuş
tur. Bu tahsisat ait olduğu bütçelere Başkanlık 
Divanı karariyle teyzi olunur.. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde, yü
rürlüğe girer. 

, MADDE 3. 
iisi memurdur. 

Bu kanunu icraya B. M. Mec-

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTtRİŞİ 

1944 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı A ibretli 
cetvelde değişildik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1944 yılı Genel Bütçe Kanunu
na bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik cetvelde ya
zılı tertiplerine 20 550 000 lira olağanüstü öde
nek konmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayım tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3, — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür, • . 

P. M. 

32 A 

217 A 

239 A 

Bütçe Encümeninin değiştirişine bağlı 

CETVEL* 

ödeneğin çeşidi Lira 

Büyük Millet Meclisi 
* 

. . . . sayılı kanun gereğince yapılacak yardımlarla 1943 toplantı yıh ile 
ilgili, borçlar • -
(Büyük Millet -̂ Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay başkanlığı bütçele
rinin ilgili tertiplerine nakli Başkanlık Divanınca yapılır) 

Maliye Bakanlığı 

960 000 

16 590 000 . . . . Sayılı kanun gereğince yapılacak yardım 
(Dairelerin ilgili tertiplerine" nakli Maliye Bakanlığınca yapılır) * ^ ' 
. . . . sayılı kanun, gereğince yapılacak yardım için özel idarelere ve bele
diyelere 3 000 000 

Toplam 20 550 000 

»- ^ -»» 
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